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'Aγαπητδ φ[λε γεld ooυ

Mδ iδιoiτερη Xσρα Kαi σUγ'Kivηση Παρouσlα-
Ζoυμε τδ δγδoo Tευxoc τηQ .tNlo,ouoτo.' 'Η Xαρo
καi η oυγκΙvηση α0τη δθv nρo6ρxεταt μovοXo Ylα-
τi κoτoρθΦooμεvα θμφαv1ooυμa o,κoμο δvα τε0-
Xoc. A0τδ τδ γεγovoc, γlα τoυc 0nευθ0voυc τoσ
ΠερΙoδtKo0 δdv εΤγαι Kοi To'σo σημαvTιKo. Γrd μαc
τδ nlδ oη'μαvτlκδ εivαl τδ γεγovδc noO 6λ6noιι-
'με vd δlευρ0vεταl η κυ,κλoφoρiα τoU Περ|oδιKoο
μ6σα Koi θξω dnδ τηv Nοoυoα. Eivαl δvα δεiγμα
oγ6πηc Kαi θμΠΙστo,o0vηc Πρδc Tηv .Nloouστα,,.
Tδ γeγovdc o0Tδ μoc 6vΘαρ,ρ0vεl Kαi μαc θμnv6ει
ο'ioloδoξiα γlο τηv δμoλη Πρδc τd 6μnρδc ΠoρεicΙ
τηc .N,l6oυσTαq>.

'Aγαπητδ φiλa
'H .Nlαoυoτq. μ6ρα μδ την μ6ρα κoi d,nδ τεUχoq
o6 τεUxoc αnoκτo ,φωvη κοi δ0ναμη. Αι)τδ τδ
6xεlc ηδη ovτlληφθεΙ. 'Eπθυμoυlμε δμωc, η φωvη
αιilτη vd γivεl nrδ δυνoτη καi nlδ d,πoτελεoμoτl,κη.
Γιατi τ6τε μ6vo θδ λαμβ6γ91r, ilπoψη η wΦμη
τηc. Γlοτi τoτε μovo Θo μnoρoυμε vα 6oηθηooυ-
με α,πoφαoιoτικδ, Θετικα ,Koi o0σlα'στlKd oτηv
nveυ,ματlκη καi πoλlτlαrlκη ηiνηoη τξc noληc. 'E'
nrΘυμoδμε ακ6μα η φωvη τξ.c .NlαoυσταQ" vd δ-
noκτηoεl μεγ6λη θμ66λεlο κοi κσρoc γld vα μπo-
ρεi v' ακo0γεται πlδ ,μo,κρυα, 6ξω καi π6ρα dπδ
τd δρlα τΠc n6ληc καi τηc inαρxioc μαc. Θ6λoU-
με η φωγη τηc, .,N,ldoυσταq> vα γivεl η φωvη τηc
Ndoυoαq κ,αi δλωv τΦv Nαoυ'oαiωv δnoυ 'Kι' ov
6ρioκovται δnoυ κt' δv 6ργdΖovταl. ΓIδ τηv θπιτυ'
xio τιilv oκonδv τηc .Nlooυoταq. δλol δγoυ'με τδ
μερ!δlo τΠc εOθιjvηc' δλoι Πρ6Πεl να 6oηΘηooυ-
,με, δ καθ6vοc δΠoυ 'καi δnωq μΓloρεi. 'o καΘ6vοc
oq κα,vεl τδ 1ρ6oc τoυ.

'Aγonητδ φiλε
"onωc καi oτδ ΠρoηγoOμεvo τεUxoc Yραψα-

με, oi oτξλεic τηQ .Nl6oυσταq,, εivα'l δlαΘ'6οψεc
α' δλoυc κοi iδloiτερα ,oτo vεloτα, oτotq v6ouq
τολαvτo01ouq σUYγραφεic Kαi λoγoτ61vεc. Aιj'
τα γld τιbρα. Θd τd ξαvα'noU,με oτδ θ,noμεvo τε0-
xoc.
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oi πoρτεc τoU Zαxαρonλαατεioυ ovoiγoυv
δlαρκδc, καi δloρκδc καιvoOργlα nρ6oω,nα μ'παi-
lvou\/, lι(o'Vτoστ6,κovταl, ψdxvouν :μδ τα ματlα γld
κd,noloηr Πoυ Πε,ρlμ6voυlv, ,κα,θovταl, πilvo,υv η τρδ-
vε κdτl, δια6αζouv τηv δφημερlδα τoυc' κou6εv-
τtdζoυγ, λ6vε nερlμ6vω τ6 τρolιro. Kolτdω δεξrd
-αρtoτερd, αrηv n6ρτo, αιjτoυc noi μnolvo-
6γαivouv, ψdxvω κl' θγδ xωρic vο Ε6ρω τi. Nα !

no0 μ,nαivεl θκεivη τηv δρo δvαc κ0ρIoc Ψηλoc,
μδ τδ ,κoυoτo0μl τoυ τδ yκρi καi μld τoαγτα. Φαi-
vεταl δτl κατl ψdxvεl. Δd ,δΙγω oηlμooio. ..Kαv6-
vοc θφoρlαrκδc θδvαl κoi ψαxvεl γld τεκuηρtα.
oκ6φτoμol.

Ση'κιi.lvoμαl' οnoφαoiZω vd ,κ6vω καrμId 66λ-
το οτδ oταθμδ Δuδ κ0ρrol κoυ6εrrrldζouv oτη yω-

viα, δΘελ6 μoυ dκo0ω. .Tδ τραiγo δ,xεr καθυοτθ-
ρηση. 'Αoτεio nρdlμα, τδ τραTνo. Φoivεταl δ o.
Σ.E. 6xεl απεργiα. Mnoρεi κoi vd xdλαoε η μηxα-
vη' τδ ,nlδ πlθovδ εivαl δμωc γq s,μ,εlvε inδ μα-
ζo0τ. Ti v,δ φταΙεl, oημερα δλα φταTvε. 'o oΣE
η ΔEΗ' 6 oTE' τd κo0,olμο, τd τεκμηρrα, δ 'Aγlα-
τoλd1... ("Aλλη ioτoρiα αιiτη. Σδ λiγo nρo6λ6πε_
ταl vα εiγαl tnεOΘυvoc γιd τα nαντα) ' Π,old .πdv-
Tα> Kcti ylατi vo φταiεt. Aιjτδc 6'παvαφθρεl τoilc
v6ouq oτδ Ιolo δρ6iμo, κλεivεt τiq vrloκoτδκ, tnα-
γoρ,ει1εl'.. τηv Ε6vη μou,olκη, n6π_κλoooικd, τδ
vυxτερlvd κ6vτρα, φoρdεl... τδ φερετZδ oτic γυ-
ναTκεc' {ou1dZεl... τd noλπκδ πdΘη κoi δvαe
Θεδc Ε6ρεl τΙ αλλo dκ6μα.

"Eμl nερdoει ,nερinου μld Φρα καi l,1 καθυ-
oτθρηoη oυvε11Zεταl' Eιiτυ1δc πoιi ακ6φτη,κο
vd ndρω τηv δnερταγεiα. "Eδω,oα κdτι nαραnd-
vω dλλd, τo0λd1ιoτo, Θd φτdoω μd Onερταxεiα.
καΘυ,oτ6ρη'oη. M' αι)τη τη ακ6ψη καλμdρω κ6-
πωq, σUvεXΙζω vδ κ66ω 66λτεc, οuvεx1Ζω vd
oκ6φτoμαl, oυvεxiΖω vα ψ61vω τ1 φτοΙει. Σθ
λiγo θα δρxioω vο dγαvα,κτδ, Ε6ρovταq δτl τi-
noτε δδ θd γivεr. Στα'ματdω oτδ περΙ,nτερo τoσ
oτα,ΘμoE' dγoρdZω ,κdτt vd φ6ω, vd δlα66oω,
vd nερdoεI η ωρα τθλoc πdvτωv! Mld θφηuε-
ρiδα, μlδ ooκoλdτα, κdτl λiγεc ,Kqρρlμ6λεq. .oi
ooκoλd,τεc dv66ηκοιr. μoU λ6εl δ περl'πτερdc,
}γfi iμoD δiγεl τd ρ6oτα. .ιl(1' q!1iq- ! μoυρμou-
ρiζω. .τ1 vδ κdvou,με, κoπ6λα μoUΣ μoU λ6εl.
.Tδ nετρ6λαlo φτoΙ,εt. ! ',Eδω φταTvε τd κα0οlμα.

ι(fi@,grμαr o' δηrα tπαγκ6κl, 6voiγω τηv 6φη-
μερiδo, ρi1vω μlo μοτd oτ{v nριbτη oελiδα. Σκo-
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((Ti φταiεrll
11ΙJ,μ,o1, ,6ια,oμo'1, π,oλlτl,κη, δλα ,μδ κεφ,αλoio. Γυρ-
νdω, θvδlαφ6ρovτα nρdγματo μεταΕ0 δευτθραc
'καi τρiτηc oελiδαc. Tαινiεc no0 Θα δoσμε, α0τδ
τδ xoovo, nρoγρdμμoτα ΕPT_YE,N,EΔ, oταυρ6-
λεΕα, δlαφημloεlc. Δlαφηlμioεlc δlαφoρεc. ΠρΦ-
τη θ6αη δγoυv τα δnoρρυrnαvrtκα' κdθε dπoρ-
ρυnαvτlκδ δ1εr δrκδ τoυ oτ0λ. 'H δ0ακoλη vor-
κoκuρd 'nλ6vεl μ' α0τ6, 11 καλη volκοκυρd μ' θ-
κεΙvo, τα ρoσxα noi γivovτol nεvτoκdθαρα δ-
vηκoυν oτδ αλλo. ."oταv 'θY6ρααα α0τδ τδ d-
ΠoρρU'ΠαVTΙκδ δ riλloc μ,nξ,κε oτδ oniτl μoυ, δλα
λdμπoυv, δλα 6oτρ6φτouv, ΓUρvdω oελiδα, δIα-
φoρo μovεκδv πoζdρoυv. 'Ωραi'α ! 'Eδδ τi θd
φoρ6ooυ,με τδ 1ειμιbvα.

Στηv τελεuταiα oελiδα, θnικοlρ6τηC, θvερ-
γεlακη κρΙαη. oi ,n6vτε'q καi τd ndvτα κoυ6εvτl6-
Zoυv πlα μ6vo γlα αiτo, ovoiγεlc τδ ρdδιo, dκoσc
αiτδ, τηλε6ραoη, τδ iδlo' εφημερiδεc, περloδI-
κd παvτoE. Ti θα γ1vεl; τi πρ6,nεl vd κdvouμε;
-oi,κovoμΙα'., o6Π,oε τδ φδc, μηv τρδc noλ0,
μη δlαoκεδ6ζεIc μη, F4... .Στd x6ρια τol λαo0
τδ rμ6λλov τoσ τo,n,oυ μαc λ6εr ,μld φρdoη". Πρo'
oποθεT,oτε vα πρoiσαρrμ,oστητεΣ oυvε,xi,Zεl, δλλd
θμδc μoc φαivotlταl d,κ6,!ξ noλ0 μακρrvδ δλα
ο0τd. ΣυrrαxiΞourμ,ε vδ ξoδειjourμε, vο δlοroκεδd-
Zoυμε μδ μ'ovαδlκδ nρ66λημα noE Θd πdμε τδ
6ρdδu, τ1 θd δoUμε, τi θd φdμε. Ti vd κdvoυμε;
'Avτi vα τδ διbooυμε oτηv θφoρΙα, δc Εoδ6ψoυ-
με λiγα dκ6μη.

"Aλλη ioτoρΙα α0τη... τεκμηρια ooi λ6εl,
φ6ρol, τιiλη κυκλoφoρ1αc, αΟξdvovτot κ6Θε μ6-
ρα, v6ol v6μol, μηv 6γoρd?εlc, μηv noυλδc, μdv
κdvεtq τΙπoτε, μηv δxεrc θπιθυμiεc φoρoλoγoUv-
ταt κ'o0τ6c.

Tδ τραTvo oφuρi4εl, o,i oκ6ψεlc, τδ δld6α-
oμα, τ6λoc' "Eρxεταl μ6vo μδ μldμloη δρα κα-
θυoτιiρηoη ! 'EλniΖω vd φτdoω γld θκεT πo0 Εε-
,κ1vηoα. 'Aμιol6oλ[εc θd υnflρxαv μ6vo δv ταξi-
δευα μθ τηv 'oλυμnlo,KΠ' 'E,Kεi 6xoυμε τic dερo-
πεlρατΙεc, γrd αuτδc nolδc φταiεt;

Σηlμερo δλo φτoivε, θoεic, δμεic, oi δλλol,
οi nαvτεξ καi τd π6ιrrα. ",Evo iλλo τραivo περ-
vαεt, γlατi δδv δ1εl τ1 vδ ,κdvεl, δvo δλλo κ6θεταl
vδ Eεκoυραoτεi' τδ δlκ6 μαc oφυρiZεl, σTclμα-
τdεl. 'o κ6oμoc κατε6αivεl, μoυρμoυρiZεl, δια-
μαρτ0ρ'ετoι' δλλd οτδ τ6λoq λθεl .δδ 6oρ16οαl.,
nαiρvεl τiq οnooκευ6c τou καi nρo1ωρεi.
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"Ao1εταμδ τδ &ν xανξναζ πιoτε6-
ευ t1 δγι' cτi7ν θπιoτηlμo';'ιx! &πad1η'

:δμφωνα μδ τiiν δπatα :δ πα?lυσLcL
ιτty.δ τοΓ'l ivθριilπου '.i'tα'. i'1 δγυ xι'
θρdφτη6 τoδ &γνω'cτoυ θcωτεριιoδ
x6αμου του ii &ν o[ &νθρωπoι πρ6πει
ν&' xρtνaνται ψον*y.α &πb τb €ργο

του''' t1 τ-ιi. d'πb =b'ι γαCαxτi1ρα
τoυ6, θ:ι (&να -) δημocιε0:ω με-
c'.y'd" d.νξxδo:α y'αi γιρl'x-ηρts'μa|ι;' 

ιc'.τιy'L'- γ'.b' =δ'l 
Ι|[ιxεδ6να πο)'€

ir.rρ1', ."δ"l'εzt rερo -'Κα'ριταoo;
:'iiiφωνα με xεiμeνα &νθριilπων. πoi
τδν'γνιbρioαν ατδ xaντ&' γιατi, Ξ-

.r,, 'θ& 
γlνει δυνατ! μι& xαλ6'τερη

τρosocxεtωsη τcδ c6γ1ρoνoυ &';α'
y|,ιbs-n τοδ περιoδιxoD <<Nιd,oυoτα>>

με .t7 'υpa,rη x*i .τδ εiγαι, τcδ με_

γi,λoυ τo6τoυ fiρωα.

Noμiξοl πδ; μιi τdτoιr γoερi] i-
πrφ!' εiναι πoλλrπλ&, γρi1cυψη xα'"'

δ,φ6λιμη:

1. 'o γραμματιxδ'l τoυ Γειbργιo;
Γαζη; 1c δπoio; δπηρξε xαi νεxρo-
ιδ^ro': τι'l\ γρωpe'' (6λ. Λεξ:xδγ τη;
iπerατ.ir.ω: ,'λ, 'Ιrirγιγα 1971,
cελ. 75) τ& δξ!;:

"Kαρrτi.:ιο,.. Αυτδ; Ξr'ι'rlο'ρωcθτ1

οδτω: 
'&πδ τδ εi; Bdpo'-ιν γωρ!-ον '

Κxριτι"lc λεγ6μενoi'. τδ δd xδριδν

;oυ' δ'lοβα ην Tdτιo; '(: 
_Αναoτ*'-

sιη) &,πLν'τηοε δδ την δdξαv v'α'i

τδ 'γ'απeτανd:τoν 
μδ τδ oπωθi τoυ,

1ωρi6 ν& τ& εδρη, &πδ τδy τατtρα
τo'r, δ6 oΣ &λλoι xqπετα.ναioι" δυ6τυ

f φδcη6 τδν δοτ6λιoε μδ &ν&cτηlLα

xαi x&λλo6 θαυμ&oιoν, μ6 νoδν π0'
λεμιxδv, xαi &vδρε(αν &pεlμdνιoν'
δθεv xαi δ 'Αληπαοιd,; εδρδν α0τδν

τoιοiτoν, τδν δι.pωoεy eiq φipην xαi'
πλo6τη xic τbν Ξθειiρει δ6 δημιoδp-

γημτ ioυ (τ:ιρ&xι) . 'H Mαxεδoνiα
xαi. i1 "Eλλ&E iλα6oν δxδουλ'εriοει6

πoλλξ., εi5 τδ δι&oτημα τ{; 'Eπα-
νσ!6x|x.σεωζ &,πb τδν Kαρατ&αιoν, δ'

oτιE &λλo δδν 3ουλλoγ[ζετo, εiμi]
πδ6 ν& cxoτωνη To6ριoυ6, διδι y}ι

'H δρ6on, δ xαραKτnραc
!tl

t(αi To ΠαρoUσIασTlt(o

ToU Γερo - KαραTοσoU

πiΙiΦ$

$ffi
Ι$s'] *ξs

ffifffi
Στδ Δεlxαλειjρι' τη'v nατρiδα τωv Kαρατοoαiωv, o nρoεδρoc κoi μ6λη τoσ

δrolκητlκol oυ'μ6oυλioυ τoU Συλλ6γoυ 'A'nοφoiτωv μδ τδv πρ'6εδpo'

τfrc Kolvoτηταc Στεv'η'μ'dxoυ

Lτ"δcxt1τωι τoδ6 τυρ&ννoυq, otτινε,''

νcx^i1cαντεq εΖ6 Nι&oυcταν ιαi α'i1-

μαλλτi:αγτg6 τi7ν γυvαixα τo0 Kα-
'ρατ&scrl'l, 

μετ& τi πoλλω 6&oανα.
τ&. δκoiα τt6 ixαψων αxληρΦ:, τ!e

Σημεiωμα τoσ δlκηγ6ρoυ
Γιιilργoυ X. Χιoviδn

Eπoι}αy τελευταioν xαi. τil, 6υ'ζ[α y"αi,

τiν dθαΦαy. ζωντανi7ν xαi δρθi7ν μδ
-)' 6υζi'α xoμμdνα. Eiτα dvα υiδy τοδ
Kαρατiοιoυ τδν iτo6ρxaυοαν xαi oιil-

ζετrι dτι εi6 AΙγυπτoν τcυρxευμδ-
ν0ζ.'o Καραταα'ιοg λoιπδν &τυ1τjoα6
τοιoυτoτρ6πωg εζ1 τ!ν'Ε'τrαν'&.ο'ταoιν
τt1'E πατplδaq τoυ, μ6λι6 διεoιi'θη.μδ
τλ δπλα εi6 1εΙραg xαi μ6 τρ[α τθx-

93



να. (τδν Δημητριoν Tc&μην, τδ,r
Kιbyοτα xα'ι. ψi'αν θυγατ6'ρα"), διωx6-
ψενa6 '{φ'Θαcεv εΖq τ!ν 'Eλλ4,δα, δ-
nr'γ 69γαQρa[oα6,τ& Mαxε'δoνυx&' xα'c

Θεcοαλυy'd., oτρατε'3ιψατα !γωνio,θη
γεyyαaω; xαi Ξnδιxt1Θη εi; Tρiτ"ε-
ρα d.ρxοι5ντω; εi6 ,μiαv μ&1ην, ζω_
γρδν, φoνe6ωy xαi, ξεcxiζων δ6 λ6-
ωy πειyiγ δι& τ& παθη τi1;' γυyαι-
ιδE του τoδ6 Tο6ριoυ;. MdγoE δτι
δ Καραταoυo;, xατi' τd' 1'82b, Ξτα-
πεi,yωcεl' εi,i τδ Nε6,lr.αcτρoy τηγ
δ'φρδν τοΓl Ξπηρψ!νaυ 'Ιψπρα^i1tψ πα-
αι4' AΖγιiπτου, x'αταφaνευciq τδ
στ?θjτΞ1)|,J.υ" τcυ εi; ψ[αν ψαγην, x"αi.
λεηλατ{cαg αbτδ, xω}' τουζ φoyευ-
μdνoυ6 ξεγυμνιδcα6 &νεy'ilριcε νιτ"η-
τ\,': v"αi' τρoπαυοiγοq' Συντ6,μω; δ'
eiπεiγ, d"ν bπ'r1ρξeν &cποyδoζ 3#ρδq
xαi. τ[γριq μ,αlνo,μdvη xατ&, τδν To6ρ
xωv εi6 τδ διd'oτημα τ!; τδv 'Ελ_
ληvων 'Επανα:τd':εω5, t1:ο'ι δ Κα-
ρατ&oιο,..' ".{πdlθαyε δδ πλ{ρη; τ)-

μερΦν xαi Ξ.ταφη Ξντ[γιω6 ιiπδ τδl
Αriγ. Kαποδ[oτριαν εi; Nαdπαxτοv
τδ 1B3Ο' "o Καραταcιa6 fiτoν Lx
φι1cεω; xαμωμ6νο6 δι& oτρατηγδE,
i1ων δλα τ&, εiE τoδτο &'παιτο6ψενα
πρoτερ{ματα, διδ xαi. τδcτyl 6rπ6-
λτ1'!υl xαi' o'e6αaψδν εi1oy πρδ; aιl-
τδν τd, oτρατε6,ματ& τoυ, δoτε τδν
δv6,μ'αζoν παππoδ (: παπττε) , tΓ
γoυ'l,παrctρα. Αιiτδ6 Ξτι εig x6μματα
πoλιτcιι'& δδy &ναxατιilνετo, &λλ' θ-
cξβeτο Ξπtoη6 δλoυE τoδg ic1υρor)1;
τr1; ;i'11ιiραq xαi' ΞfiεitΘετο ψL aε6αq
εi,i δλα6 τ&'q Κυ6ερνi1'oε'ι5 τ!6 'E,λ_
λ&δog' μd δλoy τοστo δδν Ξλλειι},αν
yιΙ τδy xατατρdξωoι παi, αδτδν τιyεζ
&'πδ φθδνον'''

.. .2.'o Ιι&ν';η; Bλα1oγιdννη6 (Bλ
"Απαyτα τιi:γ Neoaλλi'1:lωι τ'λαcοι-
xdiν' Bλα1oγυαννηg Ι,'Ιoτοριxi1 d,ν-
θoλoγiα, "Αθηναι, &,ζ.3., σελ' i59)
διαcι.bζει τδ δξ!'; (δπ' ιiριθμ. 268)
ανtxδoτo - x?'.τLy.h' πoδ &νzδημo_
ο:ε6sι απδ την θφημερiδα .'o Φιλo_
π.αTPtζ>l φ6λλo τ!6 20.3.1858, p-
ρiE δμωg ι'&, d.ν,αφ'€ρει πa''δ." εiiαι
Ξxaiιo,.,, ποδ τδ Ξγρα',|ει

<o πAΙΙΠoΥΣ,, (Kαρατ&ooo;)

n'Hxολo6θηcα τδy ΠαππoΓlν γ.α'θ'
δλα; τ&5 Ξν'oτρατεLα6 τoυ δι& τ!:
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dlγωνιξηi,dvηi-:'Eλλ&δo;' μoδ φαivε_
ταt bτι Φ'6τal d'τ"aψη τδ &.ρρeνωπδν
xαi εU1αρι πρδcυlτδν τOυ, μOo φαa-
νεται 6τι τδν &xο6υι d'x6',ιη προφε^

iιo')τ'J τd'Ξ μoν,ccυλλ&,6oυζ τoυ πρo-
oτιγ\: ιι'|' 1ιηδtτοτε oυγ1ωρoδν:α.
"Αγιoy ,ρτγo6' τδ, θyθυμcfii,lαι δE
τιi'lρα, μ&'6 x'ατ:J'&ψ6αιεν δλoυ,:, δ-
iqγ nαρLτx&,μεθα 3μπρoαθdy τoυ. τδ
νε0μα τoυ fiτo πρaoταγ! d.iδυcιbπη-
io;, xαi obαi' εiq τδν παρα6ατηy αι)-
τrt;' h &ταρα"ξiα τoυ θν τ'αιρCtl τGlν
μ'αx6y tpa &"νρυ&ντaq δρειγα)ιxtνου
d.ταoαξiα' oιiδ,oi,6 εiδεy α'bτδν Ξφ'
δλη,-: τoυ τi; ζωiE δπυcθο'δροιLt]cαν-
τα Ξν6lπ,.oy τ6ν 31θρ6iν. Tδy 3γθυ_

μoδμαι, δταy ξπi' τi1qMα'γνηc[αζ xσ'-
τεπoλ6μει τcδ; Toδρl"oυ5' μ6λι; τ)-

ριlθμo6μεθα διo1lλιoι περi τδν Παπ-
1τo6ν, x'α'. Lναyτtον f1μιnν d,λλεπ&λ-
)'τ1λα xυ"i ιi'τελειiτη'τα θφιδρμωr, τδν
&πLοτων τd' oτcφη e\ τδ δροπ6διον

τ€oοαραq νιixταE εδρdθη ιαθ{η-ιενο,s
Ξπi' τt1Ξ αb'τf1q π!τραq δ γ€ρων, &-
od,λευτο,1 δ6 f πdτρα αδτ!, xαi τi1ν
a^i'11ιερoν &xδψη δειν"νriεται &,πδ τoδq
θντp6μoυ6 xατοtxaυq δ τδπaq,3φ' oδ
θxd,θητo xωτ& τ!ν, τετραt1ψeρoγ Ξ-
xε.νην αφαγ!ν.

- >Kαi ilν tlθελα ν& φ6γω, δλε_

τΞν 'επe,'τ'α γελi'i, μηLδ& μδ i!"φηναν
τ0" ^γερ0''ψαπα1>>.1

3. Tdλc,; δ 'xατ' Eπαν&ληφ, ,.rr-
θυπoυργδ6 xαi ιiγω,νιcττ)6 τοσ 1821
'Ιωiννη5 Kωλδττηe τδν νεxρd'δγη-
:ε 6λ. Γεωργdoυ Χ. Χιoνiδη, Σ1ε-
δlαoμα περi τoδ Γdρo 

- Καραπα'coυ
xLi τt1Ξ οixoγε;εiα6 τoυ. Mαxεδoyι-
z& 9 (1969\ 29b - 315 xαi oυγ-
xετ"ριηι€να τi,i oελ. 314 

- 315) , μδ
τδ Εξr1; xεiη_ιενo, πoδ πρωτoδη'μοcι-
εrjτηxε o:i Γενιx! 'Eφη1ιs2iδα τ!;
Λυbεργηrεω;):

uNεxρoλo^,,[α

Ei6 τδν περιφτ!μων παλαι(ly xα-
πετ&yωy τ!g Ρo6μελη,6 τ'αi. τGlν &'ν-
δρειοτdρων d,γωl,ιcτδν τ!g'Eλληvι-
xt1; Ξπαναcτd,oεω , δ γdρωv Kαρα-
τθ.c''a 

-q", 
θτελειiτηοε ν'ατδ, τi1ν 2Ι τoi

παρελθδντa5 'Ιαyουαρ/oυ 6y Nαυ-
τlα'yντω.

Γε'ννη;θgig Ξν Δο'6ρ6' τ!; Mαxοδo-
νiα6, Ξδειξε πc(ιrδι6θεy oημεiα 3λeυ-
θdρα5 φ6cεω6 xαi Ξφεcιν εi'E τ*' πo-
)'εψι.ιd,. 'Ανηρ δδ γενδμεi.:,:, dn!Σ'ι'.
ξε τριγψατcxiι3 τδ φιλελε6θε:oν
xαi" τδ φι).δπατρc τοil xαραxτ7?οζ
του, φυγδr, τi1ν τυραννiαν τιjιν γ'οα'-
odντωy τιαi. 6περαoπιζ6μενoq μδ τ&
δπλα gi6 τ&; 1εiρα6 τ!ν iδ[αν αδτοO
3λευ,θερiαν γ'αi. τi' δd,xαια τoδ πλη'oi-
0),τoυ.

'Eπi τoδ 'Aλλ! παod, θπολιτε6,θη
φρoyaμωl'" xαi ιbφdληcε τtιν παπΡi\δσ''
το6'τo 1ιd'ν Bξoλo,θερε6ων τaδ3 xαxo'3ρ-
Υcυζ' τ06τo δδ δiδωy &cil'oν y'αi' )Lcι-
τωφυγην εiE πoλλoδ6 xιvδ6νoυ6 &π'
αι)rτδ,y τ!6 'ΙΙπεiρoυ τδν bψδrcατoν
τ5ραγγoγ '

"Αrμα iixηoεv ;i1 oil'πιγξ τ{,: 3λευ-
θερLη ταi' δ Καρυ"τ&aιag d'τ"a'3eται
εΖ; τ!ν Mα'ιε,δoyiαγ. Tδ d'νπον τt1c
π&ληq πρδ6 πoλυαρd,θμoυ-ι θ1θριx&;
δυνdμ,ει; φdρει τ!ι, dιφευxτoν d'πo-
τυ,1iαν τGlν Ξxεi πραγψατων'

Φoyε6εται δ πρCo'τoE τoυ υΣδ; ιαi
αΖ1μαλωτiζoνταc τρeTg'lτερaι'ψετix.
-'\,' γυναιxδζ τo.J' γνα'i. α'3τδq d,τρδ-

ψητοq τρ6γει εi5 νdoυE &γ6,,αg. δ-

θεy xαi εiq Tρ'υxv'ερα xαi' εiq Σx[α-
θον xαi' εζ1 Eδ6oιαy ιαi εΖζ τ{ν 'A-
yτ",τoλLy"i|) "Eλλ&δα, παγτοσ doτηoε
τρδπαcα y'ατ&, τCον θ1θριnν. Πριiτo6
3ταπεiyωcε την δφρδν τo6 "Αρα6o."
εΖ; τ& πεiδiα τQg Mεoαηviα5' δεilξα6
xαρτeρ|)α') y"αi, γενναι'r3τηrcα i1ρω\-
v"tγl.

Διεφ6λαξε q:.Εγρι γi1ρατq &xγ,i1ν
νeανιxi1ν, δπ!ρξε δδ γενyαio6 xαi
εδ'εργετιxδ9>.

Αδτδ5 fiταy λoιπδy δ oπουiδα-υaq
σ1)ψ1lσ'|τρ|'iJτη; μα,5 Ιdρo 

- Kαρα-
ταcog, πoδ δdξαοo τ&, lιαιιe''δoνυιιd',
Zπ),α ι' 6)'δxληρη :}ν "Eλλd,δz.. 'A-
ξiξει ουνεπΦζ, νd' τδν θ';ιιilμr,:τε...

ΙΙΩPΓoΣ X. XΙolNΙΔHΣ

(1) 'o Γερo - Kαρατdoooq εixε καi
τδ παρατοoδκλl Γερo - Toεκo$ραq
(rjτανlε πoλδ oκληρδq).



Στ&, 1ρ6νια τt1g &ναγiννηaηG, τδ'
τε πoυ σtγ& oιγ& xαi δειλ& εi1ε
&ρ1iζει νω oφυρηλατεiτu.ι η &λλα-

γi ioδ τρ6πoυ τi13ixφραsη'' τιi τt1''

&'τδιδocηq τδy E,ργωy ζωγραφιx!;,
3γrαταλεiπο ν1,σ',ζ την αicτη pii γραμ-
μi τηE μεταιωv:x!; τεγ'loιρaπiα;
'd.ργ,'al 

μi), νdo Eπo1ii, Ξγιvε- qιιi
Lκiναaταcη oτδν 1ιiipo τηι τd1νη_;

μ,j xοιτiδα' τη; τi; π6λε'.'' τη; B.
'ΙrλιαE, Φλω2εντiα. Π iξz-.

Δημιoυργoi αιiτoδ τoδ θα6ματoξ,
αδτη{ τ!; πνευματιx!Ξ &πελευθ6ρω-
oη,-ι εiναι &νθρωπoι φωτιcμ6νo'ι, πρoι-
τ-,"c,,ιt'','z'' &πδ την φriοη iιδ μoνα.δι,xδ
τrλdγτο. xαi λ'ια'',ιεC\ :c'ιi b y"ορυ'

φαioq ζωγρd,φo6 Σεoν&ρδ o ντα Βtντaυ

μιδι &πδ τi; μεγαλ6τερεζ φυσιoγνω.-

μiε; cτδ cτερdωμι τt1q τ€γνη; trι''υ.

xαi cτδ 1δρo τ!; μηχαyιχηζ' τη;
&.py'cτεxτaν''x1Ξ, τtlζ γλυπτιx!,1 τ!;
aε?οναυτLy"ηζ'

Γενν{θη'xε oτi6 14 'Απριλioυ τ^oδ

1452. '0 -nατt''.,lα'" 
τoν fiταν αυμ6o_

λαloγρdlφο; cδ μl& π6λη πoυ εi1ε
p{ρε'' Ξπινιsτιsτ1 s:L',' aιLρo -i('
iε1'η; cd ,ιιi ;ολ'- -ε''ι τoδ πγε6-

μoioj, τδν γραμμ&τωr xαi τt1; τΕ'

χyηζ.

'o πατdρα6 τoυ δδν τofi '6φερε

xι''.''!α d.'ιιtρρηzη c:i1'ι 3πιθ::μiα τoυ

νλ' &xο).ουθη:al τδγ δ'γLψo <t1q Ξ6-

χγη,';' δπωζ γινδταγ μδ &λλoυ; ζω-
λjρa'φaυ;. Στ& παιδιx& τoυ yr1δνc'ω

λι'i aτi. πρ6τα axιρτt1'ψατα xαi τ!r'
φλ6γα τoυ γι& τ!ν ζωγpαφιx! μα'
θ"η'.r'. xaντδ" oτδ μεγαλo γ"αi δcα-

cτpo ζωγρ&'Ψο -'i; Lπaγt6 ixεiνηq
Βερ6τ"ιo.

"Hτυ'ν ταλξyτO πολυ'σ6/θετ'ο flταν
ξωγρ&φo;, xαρσ'xτηζ1 γλ0πτη:, &-

γα;ιoDrε αpα'ιιl"=τα την iιo'-l::'xi1'
'' Ετ:ι τιtα,c'.αiα'ν oi δ'-lδ τc.JΞ' ;)

δ&cxα'λδ,'. τoυ μ&λιcτα τδl' θεωρoδcε

φτι'lγ'tνc iωγ ρθ"φο. μ:λoν6τι. fi:α.'l
πολδ γ6o: δtxα Ξ\ χρO7ω7 y-α)c ωxδ-

1lα fταν μωθητη; τoυ.

Γ,ρα1-ιματιxδ''< γνιbοειE δδν εiχε πoλ-
λε;, δμω; f1 3παφt7 τoυ μδ τ! φ6οη
τoδ θφερε {γαcτ&τωcιll xωτ'[ι6αλε

δπερ&iθρωπεE πρocπ&iθειε6 γι& ν&

πλoυτioει τi6 γνιilcει6 τo'l xaντδ.. oτδ

δ'.αιη',ι'ο Βe ρδx'.ο. Εi1ε τελε ιoποι τiθεi

τdλεια :;!ν γεω'iιετρLι'' τiγl φυ5tχη
"ΙΙταν 36 χροvαΙ'i δταν δ δ&oxαλo';
εi1ε πεθ&νJι. "Ι[ταy πλdoν _-ψδνo.;

μ&-x&τo1ο; τ!; τ61ντ]ι τoυ. 'ΙΙ φ^{-

Toσ Θαv6on Mnrr6πoυλoυ

,KαθηYητoυ Kαλδv Tεxvωv

τoδ; l.ορυφαioυ,1 τ!; 3πo1QE του,

εi1o τηv μεγαλ6τερη πελσ'τεiα xαi'
λιjγεται' μιλlsτι' dτι εi1ε d.πδ τ\
eii"'lci τaυ' Χ?L'/.α' "01ιω; πoτ6 δδν

xαταφερνe '16 iμ'yψroιεi τ!ν πελα'
τεio ioυ γιατi' &ργ'"ζe πd)'δ. cυγγρδ-
γιυE, δδν τ& τελεiωyε xαi τοiτο για_
τi' περ''cc6τερο xωταγtνoγταy .μδ τiζ
aφευρ6σειζ τ'aν τ*9U' pιδ τ!ν ζωγρo-

φυx'L1'

Στδν χ6;,ο τη; γλυπτ.ιL!: xzi
:i1'" &,''γtτειτoι':ι!; δd'/ οχουμΞ o_

λol.ληρωμdvα 'ε'ργα παρU' P9γο με-
λdτε6'oτi :1dδια xαi μ6;'ο θλi1ι:τα
γλrπ.Ι ι',υ 6piΘηxαν. "oμιυ;. oλε;
τoυ oi μελ6τε,':, ε'iτε oτ& c1dδι& τoυ

eiτe oτ&, πρoπλ'&cψmd, τoυ, δδιδε τi7ν

τ!ν π)'{2η' εiy'δ',ι ixεiyωγ πoδ i)θελε

'ια"'i.'Liφ7iοε:. Στi7ν ζωγpαφιx\
τoυ fi:αν π*'νι''ιε Ξιφ1l'sτ'-xb'' 1ι'ε

&δρδ; γραμil.δ;, μδ ζωντανια d'πi'δ''

δε τ^iν π)'υ'cτ'cxδτητα τδν μoρφιnν
τoυ. oi γoαμμδ6 οτU. περιγρ6'ψ'ματω
τδν μoρφΦν του, &παλδΞ Θαρρεiq xαi
xα'ilδi0oυν τ!ν μoρφ!, i) c1εδδν δδν

o,'*ρμrν. Ξο1ιiρι'ξε τδ φδli θ πδ

<*p''axcθ. .uδ Ξναν Qαυ'μα'cτδ τρδπo

Λεovaρvτo Nτα Bivτσl

ιιητo'J εi1ε δ:αδoθεi o^ oλ6ν-λη7η
':i','l ^[τα')'[α τα'ι οi παρα^γγελiεq γιi
τ*,ν δη1ιιoυργiα. διαφ6ρων Ξργω'ι τ.t-

xνη: Ξp1dταy f μir πi:ω λτδ τi,'t

al'Lη. τ'* πε2cslδτaρl' θιiμr;α του

τd. &ντλοΙgε π&τοτo &πδ τ!ν φιlcη
τλ ζιiα, τ&, φυτ&. 'Ι[ταy πιcτδζ ιiyτ-
Ξ'.Υ',iτoΞ :iζ φ6:εω;, τi1ν &πdδιδ:

ψ6";i,'1 μεγαλιiτLρη λεπτr1ιdρεια..'Α-';δ 
τi. ','ιι|,cx\ τo'l t'',lγl. xzi, οxdΣια

δυcτυ1δ; 6ρiιΘηxαν θλ&,1ιoτα.

"Hταν θφ99ρiτηq Ξxανε πειραγl"α-

τι γ,$,ρω 0'πb τip iμηxαYιτi]l ο1εδ{α-

oε. ioαi'lα d.eροτλ'ι'ιι' Ξ')'''xδrτε'7α,

δπdδειξε τρ6πc ΞξυQω:εω; τoi 6i-

2oυ: μδ μη1zνι:iιδ. dxανε 1ημιxδ;
iνzλ6cει;, πρOJΓιa:εl; χηlΙLy'ω'l ου-
,cιδy.'Hταν'τα1υδαxτυλουργδ; ιαi
3λυνε γρiφoυq τ'αi προ6)'^i1ψατα'

Σ,lιy ζωγρ&φoq xαi' μ&)'ιoτα ιiπδ

'o μυoτlκδc Δεinvoc, Λεov6'ρvτo Nτd Bivτot



Λεov6ρvτo Nτd Bivτor

πoδ oδ 1-ιd,γευε, τ& 1ριilματ& τoυ, d,-

παλ& αiθ,dρια. Eιγε φδρει δ1ι μδνo
oτ{ν (ωγPαΨιx! &λλαγ! d'λ)'d. xα\
τhν Lπαναcταcη oτi;ν μη1ανιxη, τ!
φυcιx! xαi' τ\ 1ηiμεiα. "H φ{μη τoυ

ξεπ6ρωcε τ& o6vρρ'α τt1Ξ aωραE τoυ
xαi, ξαπλιbθηxe o' il'6xληρo τδν x6-
cμo δταl ζoδcε ταi πoλδ περιoc6τε-
ρo 'ψετd. τδy θ&yατδ τoυ. T& Ξργα
τoυ <<f πρacx'3νηοη τδy μ&γωyr, uδ

Mυcτιxδ6 ΔεEπνo6r, τδ πoρτραiτa
τt1.' uΙ\oυxρι.τiα Κρι6dλι, δ περtφη-

ψη π[ναxα'3 τ!e n'Aγiαg "Αγyαζr,
f uΠα,ρ,θdνα μ6 τδ 'Aδρ&γτ.ι> xα'i. τδ
περiφη,μo xαi γνωcτδ a' δλo τδν x6-
c1ιo πoρτραiτo τf1q ΝΙδνα" - Λiζα
(Tlζox6ντα) θαυμd,ζoyται d'π' bλa
τδν xoοψο xαi. d'q πξραoαν τ6'οου

αiιiiνεg &π,δ τδτε πoδ φιλoτεxνfθη-
xαν.

'Απδ τ& νεανcx&. του Ξργα εiναι
uτδ xεφd,λι τξ6 M6iδoυ'cα'Ξ>> t1 "πα'ρ-
θdνα, μδ τtp xαρωφα" f uMαντ6να
πoδ τι.δ|6εc φρoδτα, uδ Eδαγγελι'cμδE2>

f uΠαναγiα τ6ν Qρd,xωv, xαi' π}'η-
θo6 &λλων δημιoυργηrμ&των πoδ xo-
oμοδy τ& μoυσετα, τoδ Λoιj6ρoυ, τδ
Βρεττανcxδ Mουcε7ο, τ& μoυcεiα
τξg Φλωρεντiqζ τοδ Mιλd,voυ.

"ΙΙταy oυγγρδνω; xαi γλ6πτη,;.
Δημιo6ργηcε'B,φιππoυ6 &vδρι&ντε6 δ-
πω; τot <<Σtφ6cτ,cα,, τοδ <Tρι6οι5λ-
xιo, δδy xα'τωφ'ερε δψωq ιαν{να &"πδ

τil. τερ&.οτυα iργα τoυ ν& τ& 1υ'τειiοη
oτδν δρεf1αλxο ι,l'Σ &'πaτ!λεo'μα οf-
μερα ν& μi7ν oιδζovτα'ι. 'Ιπd,ρ1oυv
δμω; γλυπτ& 3ργo 'ro, ,μιxρδν δια-
oταcεω';, Lxπληxτr'xt6,δεξ,ιoτεχνiα,;
"orμω5 ,cτiζ δ6o ωδτδ6 τd1νεg (ζr-
γ'ραφυ''xi1 - γλυπτιx!) &xδlψη xαi'
cτiγl πoiηcη xωi, lμoυoιxi π,οδ τ6co
ιiγαπo'δ'cε ιαi d'cxoλaι5νταν μδ τδ
τωΘo',; εiγε &yτ{παλδ τoυ πoδ φο,66-
νταν τδy νεαρδ τ6τε Mι1αηλ "Aγγ.-
λδ ποδ ξeιινoicε τδτε xαi. αriτδ; τδv

μεγ&λo,μαρα,θιbνι,o τηΞ ζωγραφιχη;
- γλυπτιτ!; πotηcηQ ιωi p_ιoυcιy.i,:,

xαi Ξφερε μεγ&λη &vαοτd,τωcη διd-
τι lμεταχειρaζoyταy τδ 1ρδμα xo:.i' τδ

μ6ταλλo xατ&, τρδτo θαυ'μαcδ od τ)-

λιxiα μ6λι6 ε'ixocι 8ξι χροyiy.

oΣ δυδ τcυ6, πολλδ6 φo,oδ; fiρθαν
cδ ρiξη,, πoλλδE φ,oρδ6 xατηγ6,ρη,oε
δ €ναq τδν &.λλo. 'o Nτ&. 6iντcι. fiταν
φιλd,ρεcxo,: il'νθρωπη roΓl &ρεoα"ν
a,i cυντ?oφ'.Ε;' xυπλoφoροδ,cε ιrδ τ&
πoλυαριΘψυ' μoντdλα τoυ, τoδ; φl-
λου; ιαi τoδ6 θαυt-ιαoτδ; τoυ.

'Αντj,θετα δ Mι1α!λ "Αγγελo; η-
ταν ca6αρδq μετρη'μdνo;, ζoi'cε μ6-
νoΞ cαν Ξρηp.tτη€, τδν ιiπα'c1oλoi-
cε pι,d,,'c τ) oδνθεcη τιδγ ζργωγ τoυ
τα'i' b τρδπoq {xφρα'cη;, τ6y δλιxδy
ποδ y"ρηcιψrιπoιo$σε cτ&, iργα τιlυ.

'H μ.εγriλη 3πιτυ1iα τιiν 'δ6'o αi-
τδv γιγd,ντω'l τt6 τtγνηq τi6 d'να-

γεννtpευl3 δφεtλ'aντα'l οτiγ &"γ&ττi
τOυ γL& την τd1νη xα'c τiγ πtcττ1
του,< ο' αtrτ!,r. "Ιcω; ,θdι dλεγε xα-
νεiE '6,1, α'iτi7 t1 d"να'γ€ννηl7η nr,il
ξαφνιx&' πρδι6il'ε ο&y ξγα &cτρo φω-
τεtyδ χαι οxδρπcce τδ φδ; τ0υ o'
bλδ'xληρη' την Edριbπη &λλ&,ζcνταq
τ\ν δQη τi6 τ€γνηe dπδ τ!ν αr3cτη-
,ρd1 tμεcαιωνlιt1 aΕ xλωοoυν'h tμoν Lρ-

γo τα))ι 'μεγd'λων γιγ&vτων τi1'':. τ€-

1νη Nτ& Biγτι - Mι1αi7λ "Αγγ.-
λo3 - Tιτcι&yo. Ιιατi αtlτoi. &'νεξαρ-
τητα &;πδ τtγl δ6ναμη τi1; {γνη;
ου-' fiταν πρωτοπδρoι cτ!ν ιiλλα-
γt1 τtγ, τεNνa-.ρoΓ.[CΙq. Kα,i, π,ριitτο;
c€ i^]λι'x[α b Lεaναρδo ντα. Biντoι,
ξπειτα δ Mι1α!λ "Aγγελο6, τρiτo;
δ Τιτο''α'lc xαi rοi,xoλo6θτ1cε δ Pα.φα-

!λ, 'δ Po6μπε'/Ξ' 
'!\':7-'.3α'/ 

τiι -L6-

οo δψoρφη γ"α). τLιC iιι'ι.-ι'ri, d'πει-
v"6νι'aη τt'6 φυcτ;' 7"iδ'''l-:α,: τδ'qo
oτ& φυoιx& ιαi. 7ι!o''.7. irr'lτdλλα
πΟδ χρηlσt'μoπoιoiiι't ^1'.\ 'ι\ &πεc-
xoνt1co'ιν τi6 μορφδ; ι6l', iνΘ','ω;υl';'
εΙτε cτi; οxηνθ; ;t,: ι^7'.ο^1.'ιφ[α':.

τδcrιν xαi. οτi6 λαiz"δ; ..'JΞ 77'''α1i&"-
σεtζ.

Tδ 'dδιο xωi, μδ τi1ν φ'j:η. Ti ζω';-
ταyδ τα,πεiO ιδδy Eπαιζε ι! δ)'.''l;
τoδ; αiδγεζ τi1q θ"νΘρυlπ6ιτ,τι'. 'l)ι
απoτeλεi πη,γη ,3μπνει}cεω; 5:O') _:

xαλλιτd1νε6 δμω6 εi1αr' τt1'l δ6'lιψτ'
νil πρacπαΘi1coυrl ii ν&, θ"φαιρ€co'lν
x&τ'' πaδ τoδ6 ,θνo1λoδoε ii 'δδν τοδ;
&ρεaε t1 ν& πρoαθdcoυν 'xατι δ''xδ
τoυ,ζ.

'o Nτα Biyτoι ζωγρ&φιζε γιd, &'ρ-

xετδ6'μdρε6 .cτδ Ξργαοτi1ριο rιλεισ!,,d-
yoζ, ,δμωζ π&'ντοτε φρδντυ,ζε δcτε oΣ

116ρε; πoδ ζωγρ&φιζε νδ" εΙναυ )'υγ6-
τeρe'i &:πδ τig ημdρε6 πoδ x&lθο';,ταγ,
δι6τι 'θεωρoδcε τδy Εαυτδ roυ d"νi1-

γιπoρo xαi πρooπαθaficε ν& xλει,o!
oτδν δαυτδ τoυ γ& μελετ{cει y'αL ν&'

δηlμιoυργ{cε'υ π'ρωτα oτην Ψαντα-
atα ου δλην iγl σχηνi] πoυ Θ&' d"πει-
xδνιζε τ!ν x)'icη, xαi τi1'l €xφραcτ1
πoδ θ& διbοη oτd', θ.ν'θρωπr;q' oιb-
p.ατα, θ.ι6ψα xαi. τtγ &"νατoψιxi1
τελε'"6τη,τα. Tδ 1ρδη'ια τδν dτ,αCaο-
)'oficε dlφ&ναcτα xoui. txαψε ν'αθe ε|t-

δoυ; πειρι1,ματα πd,yω c' α0τδ. Ei1ε
πoλλοδ6 ιαi xαλοδζ μαθητδ; aτδ Ξρ-

γαcτ\ρυδ τoυ' rδμω6 xανεi,; δδv μπ6-
ρεcε ν& &'xaλo'lΘi1ael" τδ" 6^iμιτ&, τaυ
Ξτιτδq θ;πδ τδν μωθητi7 τoυ M6λτζι
τoδ δπoioυ δμ.; t θξdλιξη δδν Ξφτα-
cε πoτξ τδco ,!ηλ\'δca τoil δαcx&-
λου τoυ.

Σ{μερα παρ' 6λο ποil r'{ραcαν
480 1ρ6r':α &πδ τδν θανατδ τoυ
θξωxoλoυθεi νdι φωτ[ζει τδ &cτpo
αriτδ πoδ dφερε τδ φδ6 xαi τ!ν ιiλ-
λαγ! τ!; τd1vη6 oτ*1ν xλα,cccxi1 d'-
ναγdννηcη, xαi, τ& θργα τoυ γ& θαυ-
ιιαξaνται' xq.i' νd' θεωρεiται δ μεγα-
λdτερe,': ζωγριiφo6 τi1. d"ναγ eννtpε-
ωζ.

ΘANΑΣHΣ MΙΙN,OΠorΛoΣ
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τnc θπαv6oτασnc τιilv Nαoυoαiωv τδ 1822

Συν6xεlα dπδ τδ 6o τεδxoq

12. Mθxn oτλv Πλακθνια
Δραγαoιδ

-'o 'Eμπoσ Λoυμπo6τ φθdνει
oτi1ν Γ6oτρα, oτδν xιilρo πoi εi-
ναi τoπoθε.ημ6νo τδ τoυρκrκδ πυ-

ρo6oλlκδ (τoπoθεoiα κατεστραμ-

μ6νη dμπελoq)' _ Tδ Toυρκlκδ πυρo6oλlκδ
6oμ6αρδiζεl τi1ν N6oυoα καi τiq
δxυρωμ6νεq θ6oε19 τδν θπαναoτα_
τδν- oτi1ν Πλακ6νrα Δραγαord'.

- 8.4.79 (ν6o f1μερoλ6γro) δ

Kεxαμdq μr,6ηq δrατdooει γενr-
κfl 3φoδo γrδ τi1ν κατdληψη τflc
Πλακ6νrα9. 'Γδ oτρατlωτtκδ o6_

uα τoδ To16μη iνloxυμ6νo καi μδ
ii1ν παρoυoiα τoδ '0λ6μπroυ Δrα
ιrαντfr καταδtιi-lκει dπ6οπαoμα ιoΟ
kε*αγ'α μπ6η τδ δπoio δπoxωρεi
dτ6κτωq παραoιiρoνταq oτi1ν φυ-

γd καΙ τic &λλεq τουρκlκδq δυ_

νdμειq.
-_'o Kε*αγrdq μπ6'ηq θπroτρ€-

φει oτi1ν Γdoτρα κoντδ oτiq θ6-

oεlq τδν πυρo66λων.
_ oi oτρατrωτrκδq δυν6μεrq

τoδ Ι(ρεμμυδoδαα δοτερα alο i-
ρωiκi1 dμυνα πιεζ6'μενεq dπδ-τδν
aγ"o, τbν Toriρκων dναγκdζoν-
.αr ν& δrαoκoρπrαιoδν καΙ νδ i-
πoxωρ11ooυν.

- bi θr,orαoτ6τεq τflq Πλακ6-
ι,lαq ΔραYααdq, πυρo6oλoδν, α-

πδ τi1 θ6oη πoδ 6ρioκoνται, πρ0q

τfl oκηνi1 τoδ Λoυμπoliτ' Πoλ;
λδq oφαiρεq τρυπoδν τη σΚηνη

"qΙ o*ο.;-,νoυν dρκετoδg Toυρ_

*oυc. 'o orρατ6ρxηq δπoxρειilνε-
ται νδ μεrαφ6.ρεl την ακηνη o

dλλη θθoη.

-' 
g.4.7g'Eπαναλαμ66νoνrαl oi

ιr6xεc o6 δ16φoρα 116ρη' 'o Λα-

μ"oυi παρακoλoυθεi τi1ν θξ6λιξη
,α,ν μαx6ν περt'oxflq Δραγαotdq'

13. Σ$oκεΦn τoσ Toυρκι'
κoσ θπιτελεioυ

- 
'o Λαμπo6τ Παodq πρoσKα

λεi οτδ οτρατηγεio τoυ, τδν .Kε-

"""'α μ"6i *oi dλλo'q dνιilιε-
ρoυc dξlωματrκoiq μαl μελeτ&'
brdφoρα αrρατrωτrκδ ox6δlα γr&

τflν dμεoη κατ6ληψη τflq Ndoυ--

oαc' iτdν oι3oκεψη πρoοκαλεi_
ταr καi δ'M6μαντηq γri νδ θκφ6-
oε1 κΙ αiτδq τflν γνιilμη τoυ' 'o
Maμou.ηq, δ δπoioq θγνιiρrζε τi|

μoρφoλoγiα τoσ θδ6φoυq- rfrq πε_

ρroxflq, Nαo6oηq, δiνεl δrdφoρεg
λιηρbφoρi'q πoλi xρf1olμεq.γr&
-oii to6ρκoυq. Συγκεκρlμ6να
πρoτεiνεr τi1ν θνioxυοη τηc gτqα-
.iωτικfrq δυν6μεωq τoΟ Tαilρ
,rπθn γid νδ μπoρ6oεr νδ καταλ6-
b., iγooiρrq τδν B6δo, τflν Πα-
ναvιωπoιjλα καi τoδq Tρoxoδq'
M6 ιδ oxθδro αliτδ iπ6ερφαλαγ-
γiζoνταr καi dπoμoνιilνoνταr 6ξω

dπδ τdν oriμπτυξη τδν 'Eλλfiνων
καταλλμ66νoυν δλo τδν xδρo d-
πδ τflν Bερorιiτrκη 6ρ6oη δc Ιfιν
Σκdλα, xδρiq φυolκd νδ πλη-
αrdooυν τoig dπ6τoμoυq 6ρdxoυg
τic π6ληc.' 'o Γερoκαρατ&olog ειiρloκ6-

μενoq oτδν 'Aγro- 
^Θεoλ6γo 

παρε_

μπoδiζεl τi1ν πρoιfuθηση των τoυρ-

κων.

- Toυρκrκδ τμflμα oτρατoi &_

πoμoνιilνεταr ατδν Παπαρdδo καi
o*rδδ, πoλroρκεiταl dπδ τΙq δυ-

ν6uεrc ιδν Σloυγγαρ'αiων καi
Ko'6ντoη. oi δλληνlκδq δυνdμεlq
Ξπr'iθενiαr. Στiq 6πrxεrρf oεrq αιi-
τδq παiρνεl μ6ρoc καi δ Γdτoog

μδ τδ τμf1ματδ τoυ. oi Toiρκol
t)φio.αν.αr' oo6αρδq dπιilλεlεq''- oi Toiρκoi κdνoυν δντεπi_
θεoη δlαoπoδν τδν κλolδ καi πρo-

,θoiu.o, μδ κατεriθυνoη τflν π6-

λn d*oλorθιilνταq τδν δρ6μo πoδ

δδηγεi αιi1ν πιiλη τδν 'Aλωνrδν'
oi' &μπρooθoφυλακδq τδν Tor]ρ_

^r, 
'',ληαrdζoυν τδ τεixoζ καi

Ξn"oυr. 'Aλλo' πρooπαθorν νδ
πλρα616ooυν τflν π6λη καl dλλor
πoooπαθoδν νd 6.ναρρlxηυoυν στo

.ri*oq. 'o Γr6ννηq Kαρατdαrog μd
τol)q dνδρεq τoυ καταδrιirκoυν τoδq

Tolioκoυc oi δπoior θπαν6ρxoνται
oτδ'oτρατ6πεδo Παπoρ6δoυ'

t5. Στενλ πoλιoρκiα τftg
N&oυoαq

ναλαμ66νεr τiq πρoτdoεrq,πρδq
τol)q θπαναoτ6.τεq γld παραoooη
κ.λ.π. oi πρ'oτdoεrq dπorρρiιπoν-
τα1.

_ ll.4'79 oi Toδρκol π'ροετoι-
u6ζoνταr γl& τiν αiφνlδlααιlκη
i"ib"oη. *ωρiq θμπ6δrα dνε6αi-
u"r" ia δ16φoρα iψιilματα καl
<oθ6νoυν oxεδδν δq τδν Moναxδ
Πλ6.ανo καi τδ Kι6oκl' 'Eruτi-

δuu.o' μδ κεντρικδ oτ6xo τflν

"rlιη -ο <,Krοoκroσ>> καi τi1ν γδ-
ουοα uτoδ Krooκroi>. "Aλλo τμfl-

μα'θπιτiθεταr καιδ lflq π6ληq τo6
'Αγioυ Γεωργioυ.

- Ta περroo6τερα θπαναoτα-
τrκδ τμf,ματα μπαiνoυν σrην πo_

Π ΣYNEΛE|A 'oη oελiδα 1O1

Toσ 'oδ. Nτιv6πoυλoυ
Γεωπovoυ

dπδ τflν π6λη oi κl3ρrεq δυνdμεlq
tδν θπανααιατδν πoδ 6ρioκoν-
ταr oτi1ν Πλακ6νrα Δραγαold καi
Kωτixα dντloτoixωq.

14. Σ0μπτυξn τ6ν 'Eλλn'
vικ6)v δυv6μεωv

_ Tδ oυμ6o6λro τfilν θπανα-
oτατιiν dπoφαoiζεr τi1ν o6μπτυ-

ξη τδν δυνdμεων. oi θπαναoτd-
τεξ δxυριilνoνταl μπρoσΓδ καi κoν-
τδ oτflν π6λη.

- oi θπανααrdτεq τoσ Γερo-
καρατdoroυ θγκαταλεiπoυν καΙ
Kιi:τrxα καi φθdνoυν αιi1ν Παλro-
oιi:τεrρα καl'τδν "Aμo Θεoλ6γo
δπoυ δxυριilνoνταl.

-'o Toυρκrκδg αrρατδc εio6ρ-
xεταr oτi1ν Korλdδα τofi Mεoo-
δεντρioυ καi πρoxωρ6νταq πλη-
oldζεl oτδν Γαλατo6νo' 'o Λa-
ζοq Ραμαντdνηq dνηουxεi r<αi θ-

νημεριilνεl oxετrκδg τδν Zαφεr-

ρ6λη'γ'δ τiq κrνioεrq τδν Toιiρ-
,.rr.' biδo',orεiταr θπioηq καi δ

Kαραμf1τooq δ δπoToq καrαλcμ6d-
νεi θγκαiρωq ιiq δπiκαrρεq €6oειs

'' i '- --i. Mooκ6νl' 'Oκoντα καt γυρω Oι(
Pαμανιdνηq κατ6ρxεrαr αrδν Bd-
δo.'Δlεξ6γoνταr μ6xεq καi oi τoυρ-

κrκδq δυνdμεrq καθηλιilνoνταr με-
ταξδ Bdδoυ καi Γαλατοdνoυ'

_ L0.4.79 oi Toδρκor δoτερα
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MAΞlM0Σ 0 ΓPAlK0Σ, 0 ΦIITIΣΤΗΣ TIIN Ρf!Σtlt|

"Eνα; "Eλληναq d'πδ y'εiνaυζ π'!il
Ξζηcα',' oτη Pωciα ν"αi' 1ι6ρφωoιν
τoδ; Pιi'lcου6 xaL δδ\Ξ1'5q'ν τ"iν θλ-

λτγlυx^i1 ταταγωγi1 τaιl. ε1'lα'' y"(δ &'

γιoρεiτη,: ψaναγδ< Miξι;lo;, που ιιΞ-
τ& τ!ν πολυετ! π1iισ'pa\'t1 ioυ στi
Pωc(α 'daαcε x&'θe &).λη πρocωνυ_
p.tα τ'α'i δνaψ&cτηxε: Γραιr.δ;'

Πολλοi, ταυτιζoυy τδ }Ιd,ξιμo Γραι-
xδ μδ τδ Mι1αηλ Τρc66λτ1 &π' τiγl
"Αρτα. "Αλλοι, μετα'ξδ τδγ δπoi-
ωy χαι δ &'eiψ'iη'cτoq "Eλληναg oλα-
6oλ'δγa," Mιxαflλ Λd,cx,αριE, δδγ δ6-

Noν1,αL δτι δ Mι1α!λ Tρι66λη6 ιαi
δ Md,ξιψιc,; δ Γτ"ραcτ"δ; εi'lq'υ τδ iδca
πiιδ'σωπo '

'o M&ξιμo; δ Γραιxδ;, δ Bατο'
πεδηνδ; μoνα1δ6 τoδ 'Aγloυ "Οpoυ6

π€ραcε aτtp i'sτoρ[α τcδ πoλιτιcμoδ
χα,ι oτi1ν icτoρ[α τ,ιi e'3'γωπαty'Cl
πνε,riμ,ατo;, &λλ& xαi cτ^iγl ;'cτaρ[u

τo 'Eλληνιcμo0 τ!,; δυαsdaρσ.q ω3

δια'πρεπ^i1q θεoλdγo6 xαi, μoνα1δ6 τoδ
16oυ αiδγα. Σt'ιψερα cτη Pωciα λα-
τρε6εται δ; i,γιog.

'0 Md,ξιμο-q Γραι'xδq σπo61δασε

cτlv 'Ιταλ(α οτ& τ6λη τo0 15 αiιb_

vα. Ei1ε c&.r δαoxd,λoυ; δνoμαcτοδ,:
"Eλληνε6 oδμανιcτδg τt6 Βaρεια3
'Ιταλ(α6, bπω,; τδν 'Ιαr'δ xαi τδγ

Κωνcιαν-'ι'lο l\αcxαρι, τδ'l Nιxd-
)'αo 'toψι'Tc y"ιi. τbν '\ι6yιz'o Χαλ-
ιoxoVδδλη. Στδ δι&cτημα, iδy σ,τOυ_

διiy τoυ cτ! Bεreτiα παραxa),ον'θτ1ce
τ& 3yθoυcιιbδΥl y'ηρ6Υp'q.τα &λλ& xαi,

τδ τραγυxb τdλo; τoσ Σα,6oναρδ)'α".

Tδ 15ob t 15Ο6 Ξπ!oτρε'!e aτiγl
"Eλλd,δα xαi iγcνε μΟναχδΞ lτil l!'o'

'z! BατoπεδLου τοi 'ξioυ ''oρc'l';
"Eμεινε cτb poν,αcτi1ρυ τaυ πeρtκaιl
la γρδν'.l" τ-α|': fiτιν δ 1ιrνα1δ':^ ιη.
μελdτη,. r.ri τη6 cυγρl.pi13.'\):α-ν'b Pιιco; fγεμ6να; Bαciλειo6'Ι-
6α'io6υτζ τδ 1516 ζi1τηsε ο1,'π' 'τoδζ

λ6γloυ; &1rc'1ei:.q: μoναχοδ; 'l\ sτe'--

λoυν dγz μετzφρr:τi1 τδv 6ι6λiωγ
τδτε δλοι &πευθ6νθηxαν oτδ pι.oνα1δ

M&ξιμo τ!6 μoνlc Bατοπεδiου. "Αλ_

λε6 πηγδ6 μ&,; πληρoφaροΓlν δτ'' b

M&ξιμo6 πtryε aτi"1 Pωοiα γι& ν-&

μεταφρ&,οει τδ Ψαλτ{ρι, &λλ&, δ_

ταy τελεiωcε τti p'.ι&φραοτ1 -'bν xρα-
τηcαγ, ταi δδy τδy Lr€τρq!α'l, oi
Pibcoι νi' 3πιοτρ6ιl''ει cτb '' Aγιaν
"oρos. 'Aλλδι &; δoiμε &ναλυτιx6-

'Avτiγροφo μlvιoτoUροc
τoυ

ρωolκol xεrρoγρ6φoυ τoυ 1Boυ
'ooioυ MοξiμoU τoa ΓραIκo0

iiΙi1 l'i]ιii1ill

ο,i. μδ nορdoταoη

Toσ Κωvoτ. ΠαlπoυλΙδn
'EntoτημovlKoυ σUVερYdTη

ΤoU |MXA

5xα y'ατLλυce cτδ 'ρaναcτi1ρυ τai
Tοoυντωφ, δπa'l i.ρy'ιsa τδ μετα'φρα-
cτιτδ τoυ dργo μδ τi1 6o^iβeια δ6o
Ριbcωy. 'H Lπaγi1 δμ,ωg πoδ dφτα-

se sτt1 Mδsyα δ M&ξιμ,oq ipαν Ξ'π''-

'1i, μsγα).η; τνευμ.ατιxi,__ cτL'1ηιη:

^i'.\ -ο'\; Ριb:a'l;: 'o 
φα:ι:αΙ:μδ;.

τecι τ\ ^{εΥ.Jνδ-Lαi
"'o:rγ 

'a 
M15ι,1'.2. Ξpτα:ε ::! ΙΙ;,-



il τυπ,oλ'ι"1,Piα, t1 π('cτη aτt1ν &cτρa-
λ'ογiα τ'αi aτδ. dπδxρυφα 6ι6λi'α fγ
ταy τδ Χαρα'xτηρLστι'xb aτοcaεΙo τi'1Ξ

ρωcιx!6 πνευ,1-ιατιx!; ξω!; cτi6 iρ-
χδ: τοδ "]'6aυ αi6να. Γι' αιjτδy τδν )'δ-

γo φρδντ,'aαν 'at Ρδcoι πo),ιτ''y'ο|'
xαi' Ξ.τ'u'ληcιαcτιl"oi, τ)γdτεζ νd' xq'λ{-
oου'ι Ξνα ψορpωiι!'n ψο'lιγδ &π' τδ
"Αγιo "0ρo6. τi1ν Kι6ωτδ τη; 'oρ-
Θcδ6ξoυ Διδαcxαλiα;, δ δτοia; θd.

μετdφραζε &π' τt1ν d'ργi1δλα τ& λεl-
τaυργ,'xd, 6cτ6λiα τitq Pωcιx!; 'Ex-
τ):r1ιtα6', δcτε ν& δπ&ργει ι&τι oω-
oτδ, παρμdνο d.π' τil, θλληνιι&, οτδ
δποio θiι π[aτευαν xαi δδγ θ& &lμφl-
a6ητa0cαν.'Eτcι λoιπδy μετ& τ! με_
τωφpαcη τoδ Ψαλτηρioυ. δ M&ξιμο;,
&"ν{)'α'6ε ψcd' ταi. δδy τδν Lπ!τρεQαν
ν& 3πιcτdι|.,ει oτδ "Aγιo "oρoζ, ,λ
δloρθιbcει, ν& oυμπληριilcει xαiγ},
γreταφρωaec &.π' τ&, δλληνιx& cτd,
πiαλαιocλα16ι xα πΦ,)'&, €'xxληcιαaτυ-
x&' λε,'τουργιy'0. 6ι6λ[α. Tδ ilδιo 1ρo-
νιτδ διαaτηιψα τ\3 ψcλaλaγcxi1; Lρ-

γαc[α4 τoυ δ M*ξιψoq d.γωνυζ6ταν
μδ τ! cυγγραφ{ xαi, τf διαδcxαλiα
γt&, τδ φ'ωτιoμδ xαi. τi1'1 i,θυxοπaiη-
ση τoi ρωoιxoδ λαοσ. Tiy θπo-
1! θlxεivη oτ! Pωciα μiα μεγ&λη δι-
σ1!αχη γι& τi1ν τνγη τt1q Ξxxληccα-
oτυxt1q περιoυciαg διαiρεοε τoδ,: f_
γfτoρε,; τ!; Πoλιτεiα6 ταi τ!; 'El"-
ιλη'oiα_c τ!E Pωοdα5. 'fi ,μιδι μερl,δα
ijtθελε τ!ν 'Exxληciα xαi. τδ" 1ι'aνα-
cτiiρι'α τηζ μδ πoλλ& &γαθ&, 1rδ πoλ-
λη γi, μδ πλo0oια γeνπd' τ^i'1ν 'Ε,x-
xλτρ[α, γιdι ν& παρoυcι&,ξeται cτi
γη οiν dνα; ανεξαρτητa; δρ^γl'ν'.-

oμδg πoδ δρσ. xαi' xινt1ι1α' <εi,'1 Δ6-
ξαy Θεoδ. 'H &λλη ,μερiδα, d'ντ[θε-
τ'α, i}θελε τ:i7ν 'F'τ"ν"ληctα xαi' τ&" ψo-
ναcτi1ρια τη; τδl τι5πο τ\q φ'τιil1ια6
xαi" τt1q oτ!.ρηcη'..' 'H πριiτη δμd'δοι
i)θελε τη δρ&οη τt6 'Exxληcdα6 μδ
τδy πλoδτo τηζ' η δεdτερη δμ&δα
i)θελε τ!ν &,γιωc6νη τt1q'Εxxληc[α3
μδ τ! φτιil1|'q τη|3' 'o M&ξιμo; δ
Γρααδq ζχoyτoζ δπ' δι.l.,η του τδ
βψlζαντινδ τ)cυμcμδ τοδ 'Αγioυ "o-
ρoυ6 τo0 14oυ ,αiιilyα xαi' τδν φ.λ'aσa-
φιτ"δ oδμανιoμ,δ τ!6 Δυτιx!; EE-
ριirπη(, 6),€πoντα,3 τoδE φιλoτ.τ{μo-
νε6 δπω6 τoδq γαραxττjριcε, 1l,oγα-
1οδ; τQ Ρωodαg γι& τo')_,; δπotaυ3
tγραQe πoλλδg πιxρδ6 d',λi,6.ι,.,, ,'--
γε ,μd τδ μdρo6 τδν &xτη'μ6νων μo-
';,α1δν. 'H 3μπλox! τoΓl Mαξ|μoυ

1ω

M6ξrμoq δ Γραrκδg

'Avτiγροφo ρωσιKηc εiK6Voq μθ nαρdoτοoη τoO 'ooioυ Mα'Εiμoυ τoυ ΓραrκoΟ

ατi,; θoωτεριxδg διαμ&1ε6 xα.i cd πoλ-
)'d' Ξxxληacαoτιx&, θ6ματ,α τ!6 Pωoi-
αζ στq.Θηy'Ξ αiτtα νd. xατηγoρτ11Θεi
6 ψoναab; d.γιoρεtτηq &πδ τδ Mη_
τροπd'tτη M6o1η Δανιηλ ob"ν αi-
ρeτcv"δq γι& τ!ν 'Ε,xxληι[α xαi. ο&'ν

θπιxiy,δυyOζ γι& τδ Kρd,το;. "Eτoι
δ φωτιοτ!6 τδν Ριbcων, δ δ&cxαλo;
τoδ xαλoδ, δ iδεoλ6,γοq μOναχδζ, χα,-
τωδιxαcττ1xε &πδ δ6o oυν6ιδoυg 1ηq
Mδc1Q; τoδ 1b'2-c xαi. τoδ 1561.

Tελιx&, δ M&ξιμo6 δ Τραιxδq, δ''δτι
πt1ρε ψ{ροq oδ μιιi δια1ιαy'η γι& τδν
xoινωνιxδ ρ6λo τ!6 'Εxι"ληciαq aτi1
Pωc|α, &'';'αγx&aτηxε νi, παρα'ψetνεc
Lxεi 37 γρδνυα, d.π' τθ" δτroiα τil

26 cτi1 φυλαxτ). Αδτη εiναι :i1 
γLoi-

ρα πd'λLq ΨoPδ,: δλωγ τδν &γωνι-
cτδv, τj τ61η δλων τiν τι1llωv xαi
i1 &.ντα1ιoι.6i1 δλωγ τιilν i1ΘtxGlγ aτiγ
'Ιcτορiα. Στ! φυλαx! δ M&ξιrμo6
cυγγραφεc xαi γουθετεi. Συl,ηγoρεi
γd. τtγl &"ναγlιη τ!6 &πελευrθ6ρωoηι
τcδ'Eλληνιxoσ Ιdyoυζ d,π' τi1ν τoυρ-
xιx^i1 ox)'α6υd'. ΣυνηlγoρεΤ γι& τδ oυ-
xaφαyτηψ['γo, &πδ πoλλoδ6 ρωcιxoδ6
^ι'3τ"λaυ;, oΖxoυ,μενιr'δ ΠατραργeΙo
ιαi 3πιcημα(νει τ! δυτιιi διεiΦυ-
ση cτ^i1 ρωcιτ'*1 Θeoληυxi1 cx&!η.

Tdλo;, €^γρα,J7ε &xδψη Ξναντioν τδy
'Ε;θyιxιiν, τδν Mωα,μεθαy6γ rιαi τ6γ
'Ιoυ'δαiωγ. Tθ. €ργω τoδ Mαξiμoυ



τoδ Γρα.ιxoσ Lxδδ'Θη'ν"αy oτi1 s\α6o'
νιx! γλιΔcoα &;π' τi1 Θεoλoγιxi1 Σ1ο-
λi1 τoi Kαζ&ν τ!6 Pωc(α,; τδ 1895
xαli. τδ 1910.

'Aπ' τi6 &ρ1d6 τoi δευτdρcυ μι-
coδ τoδ 16ου αlιilyα &.ρa'.'cαν ν& cυν-
τd,ccaνται oτ{ Pωc(α οi B|oι τoi '0-
cioυ Mωξi{uoυ τoσ Tραιxο0 cδ μoρφη
διηγτ)cεων, πoδ &ργ6τερα ξτυνe τδ
cυvαξ&ρι τ!Ξ πλo6cιαg a€ προοφo-

ρ& ζωiE τoυ. 'Ο M&ξιμo,: b I'ραιxbq
π6θανε τδ 1b56.'E μriμη τoυ γιoρ-
τ'θ"ζεταυ oτ{ν 'Exxληciω τ\q Pω-
οiαE cτi6 2L 'Ιανoναρjoυ. Tδ τρo-
παρr.ο τo6'Aγ[oυ Mαξi,μoυ τoσ Γραι-
xoD d,ναφ6ρει δ'τt b &'γιoρεiτη5 μo-
ναγδq fi,ταν δvθεo,i d,τιδ ζηλο, δτι a-
ποξενιbθηxε &πδ την πατρi,δα του
xαi τdλo; δτι Ξγινε ψ.tτoιτ'οq oτiE ρω-
οιτδq,1dlρε6.

'o M&ξιpιo1; δ Γραιxδ6 t.oy λ,i-
τρη6 τιir φιλοcoφιxδν ρευμd,των τξ5
'Ayαγ6ι'νηcη ζ, il,ν xαi. δ P6cog Kλι-
μπd,νωφ a6 xψτιxi1 του γιω τδ iρ-
γo τ'oσ 'Ιπ6yιy'ω,φ ,&ναφ6ρει δτι od1
Ρωoiα δ M&ξιμo6 xαταπολ'{ψηae τt1ν

τλα'cοιv'i1 παιδεiα.'o Pωμ'αιoxαθo-
λιxδ6 iερωμdvo,; Σo6λτζε μιλdlει γιδι

Λdζoc Pαμαντ6νηq καi Δlαμαντflq
κdνoυν δτr εiναι δυνατδν γlδ
τi1ν 6ργ6νωση τηc ciμυναq τflq π6-
ληq καi τ{ν dντrμετιi-lπιoη δλων
τlν πρo6λημdτων τfrq πoλloρκoιi-
μενηq π6ληq. (Δlατροφi1, πεrθαρ-
xiα τδν oτρατrωτικδν τμημdτων
κ.λ.π. ) . 6

- 
'o 'Eμπoδ Λoυμπoliτ προ-

o6dλεr τiν π6λη dπδ τ6ooερα
μ6ρη. Kεντρrκoi oτ6xol oi πrjλεq
Krooκroδ (γ6φυρα καi κυρiωq
Kl6oκr) 'Aγioυ Γεωργioυ καi 'A-
λωνrδν. 'o 'Eμπoi Λoυμπoiτ με-
τακrνεi τd τηλε66λα καi τδ τοπo-
θετεT κoντδ oτδ Kr6οκr, μδ οκoπδ
νd 6oμ6oρδiοεr τΙq πι}λεq καi τδ
τεixoq καi νδ πρoκαλ6αεt κdπoro
dνolγμα.

- oi θ6oε19 τδν τηλε66λων
6ρioκoνταr aθ dκ6λυπτo μ6ρoc
καi oi πυρο6ολητδ9 liφiοτανταl
oo6αρδq ζημrδc dπδ τoδq dμυν6-
μενoυq "Eλληνεq. 'o 'Bμπoδ
Λoυμπoσ μεταφ6ρεr τδ τηλε66λα
at dλλεc θ6oει9 μδ oκoπδ ν&
γκρεμioεr τi1ν πιiλη τoi 'Αγioυ
Γεωργiου. Kr' αliτi1 fl πρooπdθεlα
dπoτυγxdνel.

- 
'Επαναλαμ6dνεται ο6 λiγo

γενtκi1 τoυρκrκi1 θπiθεοη θναντi-
oν τδν τρrιilν πυλδν.

α. Koντd oτi1ν π6λη τoδ 'Αγi-
oυ Γεωργiου διεξdγoνταr φoνrκδg
μdxεq. 'H μiα 8πiθεoη δlαδ6xεταr
τi1ν dλλr1. 'Bπlκεφαλi1q τ6ν δλ-
ληνrκι}ν δυν6μεων εiναl δ Zα-
φεrρ6κηq καi οi Σloυγγαραioι
oi τoδρκol dναγκ6ζoνταr νd δπo-
xωρr]οoυν.

6. 'Η δε6τερη tπiθεoη θκδηλιil-
νετα1 oτδ τεixog πoδ 6ρiοκεταr
f1 γ6φυρα Ktooκtoδ. Oi θπαναoτd-
τεq δπδ τδν Λdζoν Pαμαντdνη
dπoκρoiουν τoiq To6ρκoυq.

γ. τρiτη θπiθεoη θκδηλιilνε-
ταr οτδ Κl6oκt. 'oΓrανν&κηq Kα-
ρατdolog &φI]νεr οκ6πrμα νδ πλη-
or6ooυν oi Toδρκor oτi1ν πιiλη τoδ
Krooκroδ. oi τoδρκor πρooπαθoδν
νδ καταoτρ6ψoυν τi1ν π6λη μδ
ταεκo6ρlα. Ξαφνrκ& oi 6παναα16-
τεq μδ oημωμ6να τd γrαταγdvrα
δρμoδν θναντioν τ6ν τo6ρκων.
oi τoσρκol oκoρπiζoνταr καi φθd-
νoυν oτδ μ6ρη τflc Παναγrωπoi-
λαq.

Συν6xεrα αιδ 8π6μενο

Mαξrμoq δ Γραrκδg

δπoiοι d,ογo\η'θηxαy μδ πoλλ! &γιi-
1lη xαΙ' oυμπ&θεια. cτδ' €ργo το6
'Αγιoρεiτη 1ιοναγoΓl Mαξiμoυ. Θ&
&ναφdρoυμε πρΦτα τδ €ρ^γo τoδ &εi-

β'lτ/rcτoυ θεoλδγου 'Ι6&νωφ: 'ΙΙ φι-
)'oλaγιτt1 ιληρoνoμι& M&ξι'μου τoδ
Ιραιxoδ, Mdc1α 1969, cελiδεE 248
xoοi μετα θ& d;yαφ6ρoυl1l,ε τiν Ξργαc[ω
τ!g Nlνα6 Σ,ι'l[τaυνα, *'o M&ξιμo;
δ Γραr.xδq oτ! Pωο6α,, Mδcγα 7977
cελiδεg 332. Στδ {ργο α'bτδ τταPoν-
oιd,ζ,εται γιil, πρωτη φ'ορ& τδ περιε-

16'μενo 7a &.ργeυαxGlν μοv&δων μδ
Ξρ''γα τo0 Mαξiμoυ τoi Γραιιoi'

T6λo6, d.τδ τiq δλληvιxδ6 μελd-
τε6 θ& rtνq'φlξρqυ''.g 1i1y xλαοcυτη
ψoνo,γραφtα τa6 &"ε'''ρ.νipτoυ Γρηγo-
ρiου Παπα,μι1αi1λ, <<M&ξι,μQ'; δ Γ'ραι-
xδg, δ πρδτοΞ φωτιcτ!6 τ6y Ριbcων,
'Αθ{να 1948, cελiδε;658. Πρ,1_

xeιτα'ι γt&. δργo ζω!q, τδ δπoTο {'

γινε γvωcτδ xαi, oτi1v ξdνη 6ι6λιo-

γραφtα'
Aι}τdι ,μ6νo τ"αi. ψ'αλ'"cτα μδ μεγ&'

λη περjληι|.,η, γι& τδ δργo τοs λ6-

γιoυ &,γιoρεtτη ψονωγoi Mαξiμου τoδ
Γραιxοδ οτ! Pωciα τδ 15ο xαi 16ο
rΖιil.lα.

Tδ iμεpol6γlo [υβt6τεβιnu lεloυ6τι0u τic θπuυιiοτEEnQ τoii 1822
Ι ΣYΝEXΕ|A οπδ τη oελiδo 97

λη. "Εξω dπδ τi1ν π6λη 6ρioκoν-
ταl τd θπαναoτατlκ& τμf1ματα τoσ
Γερoκαρατ6σroυ, τoδ Γdτooυ, τoδ
Koiντοη, τoδ Kαραμt'1τooυ καi
τoi To6μιη Καρατdαoυ πoi θνιil-
νεταr μδ τδ τμfrμα τoi πατ6ρα τoυ
( Γερoκαρατdoroυ ).
* oi To6ρκol κατ6xoυν καi θ-

λ6γxoυν δλεq τic τoπoθεoiεg πol)
6ρiακoνταl dνατoλtκ& τ{c Ndoυ-
οαq. oi τoδρκοι θλ6γxoυν dκ6μη
λiγεq τoπoθεoiεq πoδ 6ρioκoνταr
voτroανατoλlκδ καi 6oρεroανατo-
λrκδ τξq Ndoυoαq. oi δπ6λorπεq
τoπoθεoiεq καi τδ δψιilματα εiναr
θλε$θερα καi κατ6xoνταr dπδ
τoδq θπαναα16τεq.

- 'Απδ τi1ν μ6ρα πoδ dρκετoΙ
θπαναoτ6τεq μπαiνoυν μ6oα oτi;
π6λη θμφανiζoνταr τd πρδτα oη-
μdδrα κ6μψεωq τoi f1θrκoδ τoi d-
μdxoυ πληθυομoδ. 'oμοiωq οη-
μεtιilνεταr κdποrα xαλ6ρωoη oτf1ν
θφαρμoγi1 τ6ν dμυντrκ6ν oxεδi-
ων τflg π6ληq (πλημμελiq φρoi-
ρηoη κ.λ.π. )._ M6oα oτi1ν π6λη oi Ζαφει-
ρdκηq, Γlαννdκηq Καρατdorog,

&,1ιφιταλαντε6cει6 oτig, axiι|eι'q τo6
Mωξiμoυ xαi δ Kαθηγητ!; 'Ιω&ν-
νη6 Kαλoγτj,ρoυ oυ'μπληριilνευ δτυ cτδ
Md;ξιμο δπ!iρμν διio φιλocoφιrδ';
ταceιq. "oao xι' &ν &ληlθειioυι oΣ

γνδμεE τ6γ εiδιxιilν πoδ δγραι}αν

γιοι τδ MαJξιμo τδ Γραιxδ, εiναι γε'
γaνδq bτι τδι δ6o πλα(oια cτd' δποiα
δiζηoε x,αi, Ξ,δραoε δ Md,ξrηro6, δη-
λαδη oτi1ν 'Ιταλ[α xαi. aτi1 Pωc[α,
!ταν δντελδ; διαφoρετιx& xαi fΓ
ταν θπ6μενo ν& oη,μειω,θεi ταπoια
cτροφτ) &πδ τig o0μανιcτιx},; θ6cει6
τ!; 'Aναγ6';νη15ηζ' πoδ εi1ε δ M&_

ξιμoE oτi7ν 'Ιταλ[α, oτi; oυι'τη,ρητι-
xδ6 xαi πcλε'μιxδ; Lναντiον τi6 xλα"-

cιι!6 παιδεiα;, πoδ εi1ε cτi7 Pω-
c[α.

Γι& τδy M&ξιμo τδv Γραιxδ xαi
τδ i.ργo τoυ iξαxλoυ,θoσ,y y& γρ&-
φουν τ6co Σo6ιετιxoi δco y'αi. "F'λ-
ληνε; δπιoττjμoνεq. E'Ιναι δμω6 &ξιo
θαυir,αcμ,ασ δτι γι&, τδγ "Eλληl"r αδ-
τδ πoδ δξηcε cτ! Pωciα &c1oλoiν-
;αr. xαi Δυτιxoευρωπαiοι xαi 'Αι-ι__

ριxαvof.
'Aπδ τoδ; Σo'6lετιxoδ; Ξπ''cτty,ιο-

νΞ 'Ξ θδι λναψ{ρaυψε ψ6νc, δ6c, oi

1Ο1
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Γ' MEPoΣ
Συv61εlα onδ τδ 7o τεδxoc

NEοΙ KAΙ }{EiTΑΦΙΣΙKE

Κ&τυ πaδ 6oηlΘαec oτi6 δυoxoλ(ε6
τi6 δπoΙεE παρουcι&ξει f1 νεo),α[α,
εivαι τ] μετα,φυcιxi Lρη:ψtα xα.i' &'δr'α-

φoρ[α, τ) δλλειιpη iδαvιxιily xαL t7

Ξντoνη xιl διd,.xυτη ταaη περιφρο-
νηcεω6 τi1q d.τoψcxi1q &ξtη, πρα^(-

ψατα πoδ δδηryoσν τδv 1ωρi6 φιλo-
oo'φιxδE ρ[ζεq'σι)τxρoνo &,ν'θρωπo
xαi, περιooδτερο d'x6'',ιη τδν τdλειo
ιiρiζωτo νd,o oτδν μηδεvιoμδ. 'H δ-
λι:τιιη θεωρiα πoδ ,Eπi τδcε; δεxαε_
τlε,; εΙχε θεωρηθεi λυτρωτιιi7, πα-
ρaυccωζεc τωρz τi7ν d,ντi,θετη δι{,lη

φdρνει .oτ!v θφαρμoγη .ηs τδν &ν-
θρωπo vdα &διdξoδr. 'H φιλoοoφiα
θaα"ce d'πδ πoλλoδ, ψd" πε'ρυaoδτερo
oτip 'Lπaγi1 μα6 τ{ν bνeργητιxi1 aη-
ψαctα τηΞ' 'Aπδ <φιλocaφεf;ν> xα-
των τηloε &πλi7 oυooιbρευoη γνιilcεωv..
''Ετoυ δ oημεριvδ6 &'νθρωπo6 81α,cε
τ\ν Ξxoταοηl μπρηζ oτ!ν δημιoυρ-
γiα, d,πιbλεcε τ! ζωντανη θριilτηoη
τo0 φιλooo,φι,lχρfl yo{ματo6, ,δδν &-
ναρωτc6ταr' ^γιd, τδ ν6η'ρα τi1E ζυν
tβ' xαi' τfiq ι3τωρξεω6, παρ&, περιo-
ρ[iξeται oτi6 ,oυνταγξ1 πoδ τoδ πα-
ρoυoιωζoυν'ai lΞ'xλαΙxeυμdvε6 θxδ6-
oει6 δ τ{ποq γενcx&,, i1 τηλεδ'ραaη
xαi" τδ ραδι,6φωνo. Noμζει, πδg δ-
λα τδι ξdρει μ6 διio μ6,ro λdξει6. Π&v-
τυη1 6ciιζεται ν& oιρυ,φθη πioω &'πδ
μι& iτoιlμη θεωρiα &nδ 'Ενα δ6γμα,
&.πδ Ξνα <t,σμδ> :ιι αδτδ oυμ6αiνει
πωντα d.ψ€aωE o1εδδν μετδι τi7v πριb-
τη 'Lφηι6ε[α. Κρ'3'6eταc λoιπδy πicω
&πb ξ'να Ξτol'μo αυατη;ια xαi' τανο-
vd'ζει τi; o1dcει6 τoυ μδ τoδ; oυναν-
θριilπoυ6 τoυ μ' 6να λrxωyιxδ: oναi
xι δγδ εiμαι οiπδ τoδ διxoδ6 οα6>>.
"H aξ d"'iτiΘετη περtπτωcη xαταδι-
xdζει μδ τη oτερεδτυπη φρd,cη: <'Α-
ηiδdε6 αδτd'ι πoδ λdτε, 6λαxεiε;r. "E-
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τσ. τ,υ'ρLcΙ.ρΧετ fi &"cνννενaηciα, εiναι.
fii$$yατo6 δ δι&λoγo6 ιi,v&μεcα oδ &ν-
θ,ριδπoυg ποδ d'νi1woυν od διαφ,oρετιx&
ττρατ δπεδι,,μd διd,φoρε; d,ντιληQει;.
Αδτi την xαταcταzη τηv, oυναvτoi_
ψε xατ&, γeι'ρcπιαoτδ τρδlπo q1i'. gi-
τdε5 τδν ταραN6ν τιily γζφ,7 xαi τΦγ
φoιτητιilν oτi6 δυτιxδ6 δημoηρατiε6.

oi tδυcιoλiεg πoδ παρoυcι&ζει τj

oη'μεριν! νεoλαLα πρo{'ργaνταc d.πb
6αθ6τερα d'x6ψη α'(τια, πoδ μδ τi7ν
&λματιbδη π.ρ6oδo τ!6 ,θπιoττ)1-ιη'; δδγ
πρoφταt'νoυ'1ιε, 1ια.i. π,ρδ παyτδζ οΣ

ΤoU δμoτ1,μoυ καθηγητoU
Tηc Kolνωvtoλoγiαc
'Ιωαv. Ξnρoτ6ρn

δραcτηρc6τητ& τoυ. "Αγ f1 eiτγψερ[α
ιiποτελη Ξνα θελητιx δ d.ν=''ze'lse.l,'-
xb cιοτδ γl' αι}τbδ; πο) iiv' :fiy
εi1.r.r. fr^ δ-δν τ!v .Ξ1oυv, aανι,. ;ιλ:l
απo τb θθλγητρδ τη: γιi 6co'l; γεν-
νιa6νται ψicα o" α.ι1τ!ν.

"oλε5 oΣ otiγ1,ρovε6 xoινωνdεg oυγ
'ιε'/τ?Lb./ο'υ') τi; πρoοπd"θειδE τoυ6 r,Ι,
Ξξα5Px'λL7')ν :τod; ν6oυ6 xαL ^γενυ-
xdιτε.,'α cτδν d,...θρωπo, δσo τδ' δυ-
νιτbν r''b πολλδ; ων6'ιz'.q xα'ι π''b
πoλλ&.δλιι& &'γαΘix,. Kdτω ιiπδ τ!ν
πρocπdaΘεια xαi, τi1ν ειiπoλiα αiη
τδν τελειoπoιημdvωv &,zd:εωv φαi-
νε.τzc ot νio'. γ6 &ηδιd,ζoυν τ6sa α-

Ι9 'η:l 
πληcμovη δCo xα'ι τ\ν eδxo-

λiz ν'd,πoφεξoυν τδν π6νo't1 απδ
τi'1'ι εilιoλiα ν&, 6ρ[axoυν τ)δoνδ6
xαi. 'ΞπαναoτατOoy. "ElχOυμ ε ληcψaνiγ
σΘL, ι$1γ xωc i1 oτtρηl,η 'r.η ζ.i .ι
ναc ε6eργετιτ"Ιt, Υιcιτi. ψd'; xρατd, ψα-
xρ.υil &τδ τisl &'itα, τ!ν πλfξη, τδν
x6ρa ταi. πρoωθεΙ τδ θnωνυoτcxδ
πνe7ψα'

' 'oa 
δυcxoλiε6 πρ€πει d'τLiιι, ι'd'

ζ-ερoυμε. τi,; oπoΙε; ψd4 παρoυcια-
ζει τ) αiγ1ροη νεoλαtα, nρδtργoν-
τq"ι 'd"xδlψη ιiπδ τδ 'δτι &'πδ τi1ν uxoι-
νωνiα τ!6 εbηrμeρiαq, πρoaωρo6ψe
στiy (lιoιyωνtα τi1E ιiνo1η6r. iE 

&-
νaγ\ πoδ τ,σ'ρcι"τη)ρετ-cαι ιi,πδ μdρoυ,gτ!6 δpιμη; γε'ted.6 xαi. t1 δπotα π!'-
ρα d'πδ τδ πρ€πoν 6πoβρηcε &πε-
yαyτι τδγ αΖτηlμd,των xαi. περcac6-
τeρο τGly 3πιθυμιιilν τιδν νdων, oυν-
τε't'lεc oτb γ&.cγιι τδν γε,zειirv, &λ-
λα ιιi. oτi;. Qυ1ιx! ri'δυνrμiz τδγ
ι,jωy γi 6ρoδv διdξoδa &πδ τb 6ρα-
1υτ6ιλωμα πoJ τoδ5 περ6&λλει.''H
σημεριyd'l γενε& τιiν δρ|lμωr,, τιily
γovdων Ξγαsε τbν δλeγ1o θπ&yω oτω
πx.L]aLα τηζ.

_ 'ΙJ iπομix?')ντη &πb τt1ν πιρ&-
δooη x:i η &δυ;,zμiα τιiy γον€ωνι&' φ6ρουν c€ π€ραq τδv δ,6λo τoυ,ζ
τ.α'ι ι'lρ:.ω3 i1 α"δυνωψtα τGl'l πατερα-
δων. &φo0 πcd, απδ τi1ν περιρρ€aυoα

ν{oc, νd" σχηrματaσOυ,με μι& oταθερd1
εix6να τoδ γr5rρω x6φoυ.

ΔΕν π,ρΦ'α:6α|yρμlμε οΣ δρι1μoι γ&
α1ηματicoυ,μe ψιδ' xaψatθεωρtα. xα-
τ& ,μεi;ζoνα 6Δ6αια λ6γo o[ νio;, ν&.
o1ηiματdcoυμε iδηλαδt 'μι& εΖx6vα λο-
γιxi1, d.ντυτ"ειμενιτ{ γιδ, τδν ιιδcψa,
ψ: 6αaη τ& δεδ,oμ6να τ{; δπuoτη1ιη;.'U oημερινδ6 δριμo; xα't φνsιxd, x,αi'
δ vdo;, 6ρtcxeταυ, 

'δπωζ εiπαν xαi εi-
yαι oωoτδ 6' $yα 6ραxυx0xλω,μα, &π'
δπoυ δδy ψπoρeT νd' 6ρ11 διΔξqδo &λ-
ληλocυγxρo6εται, ιi,λληλ oγ ρoνθoxo-

EΤMAΡEΙA KAΙ ErΙΙMEPΙA

Kι''&x6lμηl μεγdλε6 δυoxoλiε6 πρo-
€ργoνται &πb τ\ν εiψdιρeυ'α xαi" τi1ν
εr}ηpιερiα. Τδ περtερ"γo εiναc, πδΞ
9 γ:dos otμερα δ,δν μπoρεi 'i" 6ρt1
διd,ξoδo '&πδ τδ τ6xλωrμα τ!6 &φθo-
ν[α3 xαi. τQs εδηlμερiαl, πoδ τOi
προxαλei ι.pυ1ιxη &,ναaφαλεr'α ταi
&Υxoζ, 'δco xι. &ν Ξγει ,3ξαoφαλioει
τ{ν δλιxη τoυ ιi,cφd'λεια. 'H θξα-
oφαλιoμdνη ιαλoπtραcη d'ιpαιpei
τoδ6 δλιxoδ6 ατ61oυ6, πρδ6 τodi δ-
πoaoυΞ θ& μπoροicε νd, aτρd,,!η τi1



ατψδsφαυρα Lπηρεαaψ€να τ&, &τaψα

xωi, ιixδμη αδτ& τ& 'iδια τ& μ6λη τ!;
o'υxoγενeiαq (ητoδν ,δλo xαi τcδ π'o-

λδ δποxειμενιx! . αδτoνoμiα. "Eτoι
τε|νoυμε πρδ6 τ! λεγ6μενη χoιγω_

νi.α 1ωρi6 πατθρα oτi7ν xoινωνiα πoδ

&φανiξεται f δπ6cταoη xo6 'π,ατ€ρα.

δ,; πριilτoυ lμd'oα oτ!'l oixoγ6νει"α'
oi δριμoι }ξy ξ6ρoυν o{'μερα. πδ6
y' &,,'τιiδρcicουy, ιiλλ& περιαo6τερo
δδν τoλμοΦν y& Lνεργlcaυν xd'ν'
Φαiyεταj ν&' τrαραc'τi1'Θηxαν &πδ xα-
θε μdτρo θπι6ολ!e. dφ'ταoα'l δ; τi7ν

πxΘητ''xt1 &νo1i1. 'o πατt'ρι'' ψlaα
:την lιo:νω;'lα τξ; &φθ'οviα; τzi ττ-i:

ευμd,ρεια; ε1ει γiνει η i1 τραγιx6τε-

ρη μoρφt 'τt1: aι5γγρoντβ oixa"γενε'cα

xη: ζωi;. 'Η μrρφi τοi π1τdρα πε-
θi'!νC,. xαΘε flμ6ρα. 'H ζνyoια τf];

οixo^γ!νε,'αg' 'oλ.o xαi &φrνiζετιι, 1d'-
',ετι'. cτ\ 6&θη τoδ δπo:υνειδητoυ'

E MAΣTΙΓA TΙΙΣ ANΙAΣ

'H τ]θιx! τ"ρbη πoδ τερνd' t1 L-

πaγt1 ψα; Lπuδρσ, cτ\ aτωcη xαi, cυ-

1ιπjριφoρi τδy ydω';'. 'Ο oημερινδ,:
&ν'θρωπoq, 'δco xi &ν ζεi ,μ6:α oτi1ν

xoινωγiα τ!6 εδημερiα3' μ*cτi'ξεται
&πδ ανiα. L€ 1ρtcxec ν6ημοι οτηv

ζωi. oΣ &ξ(ε6 δ1ουν οο6Lρ\ δια6ρω-
θη.' 'H ανιργtι εiναι περιsc6^τeρC

aiυ xage τι, πνευ,ματιx!. 'o ε0δαι_

μoyιoμδζ εi;'rι διd,1υτo;. "o,τι f1ταν
'zτtρεn tπαQε ν& d1η οτeρε6τητα'

'o &νθρωπq; ζεi μ6cα od μι& &νευ

πρoηγoυμdνoυ o6γ1υοη, dνrξητετ δ-

ρ!ζcντε3 τ,?o5ανaιι),Llμoδ χαι χx_

iευθ6νcεω6, δoτ6co παραταL* ψ6aα
cτδ παρi,λoγo ποδ διdπει τδv x6oμο,

τδ &.ν!'aετα.ι xαi ccγ& oιγ&, τδ θT/'}-
πιilyεταi. Πρooπαθεi v& ζτjcη, δoτ6'
οo lδδ λυτριbνεται &.πδ τδ &γ1o6, τi7ν

&γοlνiα, τδ φ66o d.τδ τδ πρδ6λημα
x,ιi τδ θρωτηματιxδ τ!6 δπ&ρξεδE
τOυ. 'o &vθρωπo6 cτi,1 6ιoμη1ανι-
xδ; ιoινωviε'q ζi1 xατtι xαν6να ψ€-
6q' $T'i1Υ &τΟ'πccLα. "E1ει 1&oει τδν

διυτδ τoυ δca xc &γ 'δδ τοi γtνεταυ
oυνειδητδ 'δco xι &y δδ τδ 6λdπει'
Φαiνεται ν& Ξ1ει 1d,oει τi7v δπαρ-

ξi τoυ για'τi d1ει πrρrcυρθη odθ-

ν6iγειε6 iξ, η ξδγε; &πδ τii-6αθ6_
τερη oδciα τoδ δαυτoδ τoυ' Στηρi-

1οηr. μ6νo xαi μ6νo oτδ νo0, ιiλλi
ιι 'α0τδ6 

μ6νo δδ φτανευ, γιατi τ]

iβcxi1 πραξη xαi f {θιxη &'πδ-

φ*cη δδν πηο1dζoυν μ6νο d,πδ τδv

o3γxdφαλo, δδy εiyαι ιiπoτ6λεoμα

μια,: ιiπλη; διαvoητιx!; λειτoυργi-
α.ζ. 'o &νθρωπo5 ξ6ρει πoιδ εiναι
τδ xαλδ xι δμωE xανε'' τb xα'xδ,' v'ω

τι τδ δλoφ&νiρο' πδζ f γνιilcη δνδ;

προγρ_&μματo; δδν θμπoδiζει. δδν &_

yroiJλλε, ιαi τi1ν τ.αρω6αοη' 'Ιτ

λoγιxi δδγ εiyαι τzi πrντoδ6ναμη
6πλg πι:τε$εται στηγ θπo1! μα6. 'T-
τcι xωτω &.π' τδ πνεδμα πoδ Ξπιx'ρα'
τai πδ6 νδι rμi7ν παρoυoιαζη δυcxo-
λiε: η νεoλαiα; Πδg νd' τρoτανατo-
λιοθη. πρδ6 πoΓι ν0" 6ωδioη, μdoα
etδ x6xλωμα τt1q Lπoγrlq μαE δδ 6ρi'
oxει δι6ξoδo, πoλιo'ρxeiτ'α''.

To ΠΡOBΛHMA
TBΣ ΠPoΣΩΠΙΙ{OT'HTAΣ

Mι& &λλη αiτiω πoδ εriνoεi τi6

'δυcxoλiε,: πoδ παρoυ'cιαζει τ] νεoλαiα
ε1ναυ i1 &πoξdνωcη τt]Ξ τρacωπ'r'xδ-

ιηταg τοδ &νθριilπoυ ιiπδ τοι τραγψα-
;i y.ι'c τδγ izυτδ τoυ. Σημερα δ d,ν-

θ2ωτc; τΦγ 6Loμη,χαytχ(iγ χoι}'ω-

,,ω, qη τδy διυτδ τoυ xαi τoδ; &λ'
λoυ6 δπω6 ζr1 τtι πρdηψατα, τ& &,ν-

'ιr.iμ.νo μδ τ\ι αiοθτicειE xαi τδ

νοσ, &λλ& aξγρoνα 1ωρi6 xαμι&
xαρπoφ6ρc o1Ξoη πρδ; τδy δαυτδ

τoi xωi'πρδ6 τδ περι6&λλoν, γιατi
δ1ει <&λλoτριιiloει, τδy tαυτδ τoυ'

Δδy .δy αiobd.yεται 6ιq x{ντρo xωi'

δημ'ιOυργδ τ!6 τε1νιxξζ τ.06 
-xσ'τσ'.-

cieυαοψωτδq τoυ παρ& o&ν δπηρδ_

.η .or. Zi1 τδν δαυτδ τoυ δE πρ&γ_

μ;, 6: &ντιxεiμενo xι δ1ι o&ν θνερ-
'γn;,,'xδ δr, o&y φoρ6r &νθρωπiνων
'δr\'io.r','. 'o oxoπδ6 του εiναι μδ'
o* ,.ι; 6ιo'iιη1ανιxξ_. xolγωνiε; πo')

ξη li πωλη:η τδν δαυτδ τoυ μδ Ξ-

πιτυ1iι oτiiν &γoρδι.

Γι' αδτδ xαi τi7ν 'cυναioθηοη το0

δαυτoδ τoυ δδν τ!ν &ντλεΙ 'i'πδ τ!ν
Lνeργητcx6τη&, τoυ, oλ'/ δ';', τoδ d'Υα-

πd.' λαi σx6πτεται, ταρiι &τδ τδν

xoιyωνιxδ - 
oιχoyo.μL)aδ ρ6λo τoυ.

Tδ αiαθημα τt1q d'ξLα-' του-Εξαρτσ"^

τσ'|. a'τδ 
'τiiν 

θπιτυ1iα, δηλαδ! &ν

tJ.πσ?tl νλ πωληoη τδy iαυτδ τoυ

,υ orμφ6ρrroα-τιμi7. Tδ oιiμα. τoυ'

f ν6ηοi7 τoυ, f1 voητιxi7_ ixαv6τητr
ταi δυνατδτητ& τoυ xωi f7 ι]''υ1i1 τoυ'

εiνοιι τδ xεφ&λαιδ τoυ. 'o oxoπδq

τ!6 ζω!s τoυ ετyxι ν& τoπoθεττ]oη

αδτδ τδ xεφαλαιo εδyοix&' xα'ι ν'&-

πoxoμioη xdρδη.'Ayθριi-lπινq: Ζδι6'

ττ1τεζ' δπω; φιλiω, ειiγ6νει'a' 1αλω-
o6νη, x'λ.π.'&ντιxρδζoνται o&,y θ-

μπoρεr1ματα, ε'iδη 1ρηοιμα .&ναγe'
io4ιuξνι *πανω 61ξ "ταxtτo τi1Ξ

λ|ρooλ"r"6.ητα?> πoδ 6oηθoδν oτ!ν
d,)θριilπ,lη iηoρ\ νiι Eπιτευ1θoδν δ_

ΦτΙδτερ.i τιμξi. "Eτoι εivαι φανερδ

"ω; t b"iιμηοη τδν 'iδιωγ τΦν iδιo-

τγiτωy, Lξαρτ&ταc &'πδ ταρ&γoντεq
nδ;' 6ρto"o!,'αι 6ξω &π' αδτδν, δη'
λτδ!'6ρioxονται oτ.iiν'ταρ'ιπαtoυcα
τρiιη τi1e d'γoρσ"E, fl bπotα &πoφα-

oiξει'γι& Ξνα Lpπ6ρευψι-, γιil' '&τπt-
xεiμεν'r, για, πραγψατι τd, 6πoiα
δδν'€1ουν δαυτδ- δντ6τητα. "Eτoι oi

&νθ,ρωπoι τoσ 6ιoμη1ανιxο0 πνε01ια-

τo; τδν xo'ινωyι6y μα,6 θ1αoαν_τδv
δαυτδ τoυ6 x&τω d'πδ τoδg πoλλoδζ

ρil'oυ; πoδ yτιiyoyτ αι xαi τiζ πολ-
λθ,6 μdlcxεE, πoδ φo'ρoσν. M6'cα o' αrj-

τδ τδ πνεδμα xαi περ'υ'ρρ€oυoα ιiτμ6-
Ξ!αLoα, τδν xoινωyιδν τΦν ιilρiμων

,.λrc 'ν& μi δυοxoλε6 eται δ ν€oq xαi'

,aι ii γi oνοo xaπt1 xαi ν& μη γ.ρoν'θο-

xoτι6ται 1ωρi6 πρooαyατoλισμδ ;

B AΙΙoΤΣΙA TorΘEoΤ

oi ,δυoxoλiεe , τiE bποieg πωρουcυ&'-

ζει η oη,μερινi7 νεoλαiα πρo6ργoνταt
iτδ[η &τδ'τ\i d.πaψ&xρυνoη τδν &ν'
θριilπωy τ6y χσLνων':(Ιν τξ: <αφU0νι-

αi xαi τiE ιiyo1!6, &πδ τδ Θεδ' "Eyα

,.lηοo; &νθριi.lπων θεωρεi &π6λυτα

φυ:ιoλoγιxη τiy &.πaυciα τoδ Θεoδ'

Γι' αdτoδ6 t λ6,ξη θ1aι 1d,oει Eν_

τελCq-ι τi1 aηψαoLα τη6. "Eτoι \ \"ρ'-
δι& ioυ6 μΞνει &δι&φaρη ιαΙ' &ψ.€'

τ:1η oδ δ,τι Ξ1ει %doη μ: τδ Θε6"
δπου γ& oταθoδμε' δπου γα πΦμε, o-

πoυ oυ1ν&ζoυν '&γtθρωπoι, παyτοi
i Ιδια- διαπioτωcη... 'o &vθρωπo-6

τ|οδ αiιilνα μαg θdλει ν& εiναι αrj-

ταcxιζ, δiγωe Θεoδ;.. 'Ax6μη xαi
oδ'περιπτιiloεη; πoδ οi &yθρωπoι θd-

λoυy y& δπoχριθoδy' δτι πιoτε0oυν,
γιω ,; ,orρf66ι}oυv τδy 'iδιo τδy

drr.δ .o16,,'&x6[η xαi τδτε παiρνει

i λ6ξη Θεδg oτ& 1εiλη του.; Eνα

τ6yo ,,χωμιχδ y"α"i γελoio. Δδν ε'-
νlιι λiγoι'3xεiνoι πoδ' πρocπαθoδy ν&

xoρoiδξQ9ψy τδγ Ιδιo τoυ;.τδv θαυτδ

xαi πoδ' xατανιλtοxoυν γι' αδτδ με-

γd,λε6 δυνιiμειg, μ6νo xα'ι ψδνo &τ'
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τ,δν παραλoγo φ6'6o x&"ποια',; &Δ'ρr
aτη6 τcp.ωρi,αζ, ν\aρφηζ ταγατεq xο-
λ&cεωg... Πoλλoi d1ουν 1&oει τ!ν
ξννacq' τo6 Θεo6 xρατoδv δμω6 μδθηιμoν! τ! λtiξη γιix, ν&, xρ6ι[.,oυν
τtp, &ιτcaτiα τ\1; xαρ;δcd.i τoυζ' πoυ
δδy θ& ijθελαν νil" τt1ν δμ'Φ'oΥi|σoυν

Zo5ν 6cτδsa c& γ& πιcτε6,oυν, 6τ.'
Θεδ; δδv δπαργeι. Στδν α,Ζι1να μαg
τ.υριαργεi τδ π,zε'itμα μιd,; &θεicτι_
x!6θιφυλιομενηq xαi' Ξxτρoγιαcilt'-
Υ Υιζ θ| Pησ x eυ τ ι x6 τητ α 6.

'oi περ''ocδτερου τCιsy oυγ1ρ6,νων
dlνtθριilπων πιoτε6oυiμε cτδ Θεδ ια.,L

τδν δε1dμαcτε o&y α'3τoνδητa, δτι
ωδτδ; δπ&ρ1ει. o'Σ ,&λλoι αδτoi ποδ
δδy π,ιcτειjου,v o' αδτδy φυοιx&, ιαi
oτην δπαρξ{ τoυ, δδ διαφdρoυν ιαi,
τ6ao, '$,6'0 ,φαvταζ6μαcτε, &.ιιδ ψd"-"
τoδ; &λλoυ;. Δηλαδη μδ &λλα λ6-
γυα, τ6ca \ d,πccτ[α,'δca xαi. i1 π|"-
cτη δδ,;, l'ρd,q πρaxαλοδν dνιiπνωτε6
ν61τε,; ! ιο6ιρ\ ανηcυγiι. Σ 'δ.,
πoλιτιoμδ μα; εiναl ii1τηψα d.'l 0-
rdLρxη xd.πoια 'διαφoρ& μεταξδ πι-
oτ6lν xαi ,&π[cτων, θ'Θiων οi5τε d"πδ
,!υγd'ογcxt1q πλευρ&,6 οi3τε &πδ πρα^γ
tιια"τLxηΞ θρηcxeυτιx\,;, &v δηλαδ{
ενα; πιατε6η :τδ Θεδ +1 δγi. Tι'
Θεδ τδν αντιx.''3iουν τd"ν ξνα γενιxb
διευθυν,.! τc0 d.πεiρου, τ6πoυ 'Α_
νωvtiμoυ'Ετα'.ρε[αg τoδ σ8μπαyτo;.
Mdoα ο' α0τδ τδ 6ρ,α1υιι1xλωμα πδ;
ν& d,yαπyε6'cη δ ν!'aq; Aι1τδ,; εiναι δ
xδc1ιοq πoδ εi1αν oi δρι;μεg γενεδ6.
Αι]τδ τδy aαλαoψ6νo x6oψο πoδ εi-
χαν o[ δριμεg γει,εδE, α0τδy τδy
xδοψo 6ρfixαμ τ& παι,δι&, πoδ iπα-
yαοτατcδy a^iψερα ii παdρνoυν τoδ.:
δριilμου3 μδ τδ xλειcτb aτδ'1Lα, τ& πo_
λ6,1ρωlμα .ρα.xτ1, τ&, ?iπλυτα xoρ',ιc1l.
ιαi. v"εφαλ'cα, τη ,θλlΦη, τi1ν περ''-
φρδντ1cη xαi την &η,δ,iα.

EΛΛEΙιΙfE
ΣrNAΙΣΘEMATΙKOTHTΑΣ

Mι& &λλη αiτ[α. πoδ ,δυcrtoλε0ει
τηv^ δμαλη'&ναπτυξη τ!; cημερινη;
yεOλαaαζ εiναι πoδ δ oημερ.lvδ; &v-
θρωπog τιiν 6ιoμη1α.νcxCυ't v'oLνω-

Ψδγ δ''αυιρ[:νεταc γιd, τi]'l oτεγν!
ι}υ1ραιlμiα xαi τδ 'd'cυγτ"/νητo τ\s
xαρδιd4 τoυ, τtγ &πδxρoυ,cη ]τ!E oυ-

1Ο4

γαL6ΘηpατLx6'τηηd,ζ. Tδ πνε0μα α0-
τδ θπdiδραcε δυcμενδ6 Ε'πανω aτδν
ι|.lυ1ιxδ ιx6aψo τCον ν6ω',' δg τi1ν πα-
ρt'xxλυoη. 'o &νθρωπq3 τξ6 xoινω-
νiαq τt16 d.φΘoνiαζ γνωρiζει ιψ6νo τδ
πd:θo; τoδ πρ,αγματισμo6 xαi. aτ6xe-
ται ]δισταχτζxδ. 'xαi. δ'3cπccτα d'π6-
ναr'τι oτην cυναιcθηlματι x6τη'τα. ΝΙi.-
aα cτδ p\ιγανcxδ x6cμo πoδ δημι-
o6'ργηοε t δρ,μη γεvε&, οΣ 3ννοiε6
d"γαπη π[cτη, ιΞ1ιπιaτoσ6'/,η xλπ. ,δδy

XΡτl'cι:''ψoπoLofiνται. τ6'crι γιατi αδτδ6
δδv τi6 :dγει &,νωγxη. Χρηoιψoπaι-
oδνται δμω6 &λλεE, ,δπω5 π.1. o'i θν-
νοi'e'1 φρoyτ(,δα, πεπo{iθηcη' δπηlρε_
ctα, xλπ. rιι|i' 'δπoTeζ πα(ρyqυy iγq
y'α1νo.sρτLo νδηψα, Ενα νδη'}α xαi μ,ι&
d'π6aρωoη, ποδ δ6 τιilρα }'ξy τi,;,'εi-
χαy. Mδ τ'i1ν &vd,πτυξη τoδ iε1y1,_
xοi πολcτιc'ψoδ δπ&ρ1oυν 3ννoιε; 

''μδ

xoι.νωνιv'i1 aηlψασiα, 1τοδ σiliψερα xα.-
νoνταυ xι' &λλεg π&λι πoδ δφicταν_
ται μετα6o).δE'...

'Ο 
_d,oτι.xδ,;,3πi:η; γιγαντιoμδ;

τυμ,6dλλει xι' αιi:δ; oτi; δυ:xoλiaE
πoδ πα,ρoυoιdlζoυν oi νξ'o'ι. ori πι5-
λει6 μα1l,μoδ,θ πρoxαλοil';' d'φανταcτα
τtμ d"νtα, τ!ν ,3ρημι& xαi' τδ xεγδ
τξ6 Φυxξ: τδy γdωy. 'H &νιilνυμη
ζω! cτiE lμεγ&λεg π6λεc; cυγrθλl6ei
xατ&" 6'ωΘq τ!ν πρocωπιx6τητα τoδ
ν'doυ, δcτε y}1, d,yαζητεi διdrξolδo oτ&

'ραxριd, μαλλι& cτoξ1 3ξωφρ εν'"xοδ-'

1i; μdδαg, ττ! μaρι1oυα'lα cτδ L.
S.D. cτδ &λxcδλ, cτδ Ξγr.λη1ια ii
cτi1.r &νταρciα 1ωρi,5 λ6γο. Η a-
νωvυμiα τιilv ,μεγd,λων π6λεων τoδ;
ιλ'θεi cτδ y&, τoγiooυy μδ Eξωτεριxδι
Ξπιφα.νεcαuil γν'ωρtap'ατα xαi oτaι-
χετα τijν προoωπ,ιxδ,τηπ& τουg.

&νιb'νr.lμε6 ,6lε€ τδy δργαyιilοοωy, τιily
θyιbcεωy xλπ. Φαi'lεταυ τδ d.τοιιo
γi αΖoθd,νεται τδy δαυτδ τoυ o,την
δλo x'αi' αιirξαν6μεν'ηl πiεcη τlν ,δια_

φ6ρων 'ψωζυxιiy 
,δyιil,cεωy, bλ'o xαi. &.-

yixανο γιδ. ,&.pυνα. 'o &νΘρωαο6 xα-
τω &π' α0τδ τδ πνεδ,μα d'ρaiξει νU'
&'ρψt6&λη γιd, τtγl d'τaψιxi1 διiνα1l,η.

Bλdπει πδ6 δλα τd. &πaφ'αcccτlν'd,
xα'i τd. aπoυ'δαi"α 6ρ[cxονταυ aτd' γ6-
ρ,l'α τδν γιγαν'τιαtων δyιilcεωy xαi
α1ημd,των. Κ'- 

'ακa;ιτ1 .τi;' 1δ;,ε;
π0υ ν6μιζε xαν€'lz"ξ' πδ; εΙνα: :d,-

χατε6 τελειdτερq:,δημoxρατt4 xL
:xεΙ πι'ρατηρεΙ xιν€να3 π6οo διj-
5y'oλ'α στ6y'ετα'" τδ αb'τ6νo,βo πρ6,cω-
πo, τ) 3λε6θερη π'ρoσωπLxδτητα. Τ[δ
oo ,δυcxoλεδεται νa' ,διει,δlιεi τδy
δ,αυτδ τη,6 xαi, γ& θπι6d,λλεται. Παy_
τa0, πρb3 δλε6 τi5 xατευ'θιjy,cει,<, δ-
που x,|. &'l aτρα'φfi'q, cυναντd'; τδν
xολλειτι6ιopιδ. τi1 ψαζα, τ&6 δνιi-lοει,_q

τω. ιυ'ιδιxιτα, xλπ.'lsαiικd' δργανα
πoυ αντ''πρ0τωπε6oυν xαl,i,y::xαθl_
c1a6ν τδ il,τaψο, πoδ τδ aπρωγνουν
πtι'ω τδcο την θdλη:η, οco xω'c' τi1ν.
εδθ6νη του. Ti .μπoρετ ι\ x&νη ιι-
ν€'lιq ψπρbE cτi; &vιilvυμε; δργινω-
cει6 xαi μπρξ; cτi5 δυναμ,rxδ; δ-
μd,δε6; Tdποτε γι' αδτδ παρασξρνε-
ται τδ &τoμο &πδ τδ ρεD;μα xαi 1&vε_
ται μδcα a' αbτδ τδ d,vιbνυμo xαΙ' d.-
δdναμo πληθo6, aωρi'3 προoωπιx6τη-
τα 'xα). διy.δ του πρ6cωπo, Χα',,ετα'ι
xαi. oxeπαζeται τ) αδτ6νoψη ιαi' d.ν'
τιxειμεvιxd θdληoη τo6 d'τδψο'l xα-
τω ,d,πδ τδ μα,ζιxδ π}€i1μα. "Eτoι δ-
τoιμ*,ξεται oc1d, - cιγd. μdοα α' αυ-
τδ τδ πνεδμα, oυvειδητ& ιc &s'lνiι-
δειτα, ,δ δρdiμo6 πρδ; τδν δλoxλη_
ρωτιαμδ.ΙΙ MAZΟΠroIHΣH

'H p.ι'ζοπotη,οη εΙναι μι& ,&πδ τi,6
oΣ δυcxoλiεG πOδ παρoυcιd,ξει η 6αοιxL: αiτiε6 γι& την τ)θιxη πτιil-

cηrμεριντ) vεo}α6α φ'α[νεται θιτδ,j cη xαi τi1ν d.γελoπoi'ηzη τGι'l 
'&νθριil

&.πδ τd' &λλα ydι τ,ρ'o{ρy;ωνταr' τ"αΙ. πων, τ!v ,&πιbλεια τt11 πνευψατcxδ-
dπδ τi'1τ. παρατηρoυμdνη '1ιαζoπo[η- 

τηταζ' τ!; αr3,τoπει,θαρ1iα6 xαi' τi.1Ξ
cη^ τδν &νθριilπ'ων' Φαiy'εται πδE δ ψρονi1οεω-"' 'o &,νΘρωπoΞ φαdνεται
&νθρωπo6 τΦγ 6ιoμηxαyιy.δy xoιyω- ταρ&, την τε1νrιι! πρδoδo, δλo xαι
yιδν δλo. xαi 1'& γανη τδ πρδoωπb νi. πρacαρψδqr'r', nρ,δ,. μι& ιατιΔτε-

;it *ξΙ:r',T;;,J1T'J:',i;"":r:λ|; '|.: 
:"uΦn 

nαi πρδq τατ'bτeρα oυ-

νeταL .υi θor{a''r, ;;;;, ;r,rr- t'αιcθ'{ματα' xαi &ξlε6, Ενα, oι5γγρo-

τη'ριαομ6νo, πιεζ6,μενo xα.i' πνι"γδ,ρ.e- νι παρατ'.€τωι &πδ ψι.&. &;εξαρτηπη
νo- xd,τω α"πδ- τδ 6αρa3 τi13 iι.αξα; αδτd'zoμη ιι'c d.ντιxει'ψε'l'.xi,1 τ"ρisη'
τoυ xoλλεxτι6ι:,uοδ, xατω 0.π.δ τi.q Διoρατcxd' πνε'3ψατα Ξπιc^fiψ'αναγ q$-



τδy τδγ xiyδυyo τξ6 δημor'ρατlα6.

H K,OΙNΩNΙKH ZΩH

'H &γωγi1 δg oricτημα y'αi, xοι-
νωνιxii λεcτo'l ρΥ[cι,δυ6ρaeταυ aipερα
μι& Ξντoνη xρtoη ψL ,δυcμεvεΙE θπι-
πτιicει,-: θπ&νω oτi1ν dlρμoνιxη oυμ-
6ιωτιxi7 ζω! τδν ιiνθlριilπων. Mι&
oπουδ,αΙααΖτi'α,&πb τiγ δπoτα πΡoΘρ-

χoΥ-'αc oΣ δυcxoλ[ε6 πoδ παρ,oυοι&-

ξει τ) νεoλαi,α. Mι& '6α6ε}'υxfi'a{γaυ
.η Επcy"ρατei cτδ πelδ'[ο το0 i1'Θ'υx,ι0

τρo,6λiματoq τδv ιiξι6ν, τ6ν ιi,νθρω-
πιcτιιΦy &ρετιilν xαi τCιν xαy6,νωy
πoδ lδ'ι6πoυy t1 πρdπε'' y& |δι6πoυy τiζ
&νlθριbπιγεζ ο1dοει6. Tδ τε1νοxρα-
τ,'.xb - 6'.o1ιηxανLxb πνοδμα δδν μπo-
ρεi r,& πρaν'αλ'€cει μ6ρφωcη, παρα
6,!η)'δ 6coτcxδ 6πiπεδo. Γι& τ!ν {-
Θ'''xi1 d"ναπτυ'ξη xαi' τoυ6 xαν6νeq
τΦν d,νθρωπivων o16cεωy τδ,i με-
λδν μιd,g xο'.νωνiα3 θdι πρdπη ν&
θylδιαφερθi &π6'λυτα xαi' ιμδνo δ &ν-
θρωπο6 μδ μ6οov τ!ν &γωγi7 πoδ τ!ν
πaρα,μdληcε ξlξαcτι.αg τoi) d,πλω'μdνου

δλιcμoδ τ\q ΞπoγΦ';'. Δdv μπ6ρεcε f
δρuμη γενεω ν& cτερειbcη τδ ν6o μδ
θλε0θερη ox6ι}η θλε6θερη ουνεi,δ'η'oη

d',πξναντυ cτ!ν ειiημερt'α πrιδ '{φeρa

δ τε1νιxδE πoλιτιoμδ; δcτε δ ν€ogνil,
6ρt1 τδ δρ6ψo τt6 πραγματιx!'; μoρ-
φ,ιbcεω,-, πoδ θ& τδν πoρe'5εται c' δ-

λη του τη ζωη.
Eiγ,eι πoλλdι τθ' oxcερd' xαi Θπιζi1'

μια c6νδρo'μα Iiζ xoιvωνiαg, nτ!;
ε0ημερiαg xαi, τ!Ξ d'νaγi1q" πoδ θπι-
δρocν oτi; δυcxoλ'iε; 1i'3 δτaΤq', πα-

ρoυcυωξe'' f oημ,εριν! νεoλα{α. 'H
εδημεpiα τδν 6lομη1ανιxδγ xοι7ω-
γlδγ ,ζλυοε ψeριxd, προ6λi11ατα, d'λ'-

λ& &ρ1ιoε ν& ,δημιoυργei &)'λ'α νiα.,
δξ6τατα. Eδναι πολλ& τθ, πe'δ'tα xαi
oi τoμε76, πoδ f1 xoινωνiα xi's a-

φθoνiα; τθ. tγει' μετα6'&λλει. 'o τε'
1,''xδ; πoλιτι'cμδ; ποδ πpoiδν τoυ
eiναι ,..i1 xoc'lωνiα' τt1q &lψΘον[η xαi'
τξ; φιληδον[α';.

H ΦΙΛHΔONΙA

'o &νθρωπo6 τδν fμερδν pιqg ιαi
&πδ πoλδ δ ν€aq γ{νεται' γρtΝορoq
xυνηγδ6 τ!g &πoλα0oεωg, 1&}'ετ'αι
xαi παραδiδεται o' α0τ!ν μπoρεi
νd, πt1 xαν€'να6 o6Qυ1α μδ τερ&cτιεE

ιoινωνιxδ6 Lπυπτ,boει; !θιx!g δoυ-
λεiα6 xαi ,&,yελευiθερiα6. 'o &vθρω-
πoζ τδγ 6ιoμη,1αyιxιily xoιγωνlδy
πρoγωρεT πρδE τ!ν ,α?o,θη'oιαxi] ιi-
π6λαυcη τ6co ,Bλε6θερα) πoδ a'{' πε-
ρα'c1ι{'';,ε; 3πo1δ6 f'1 oηψερυνi1 aταcη
τoυ θδι θεωροδπ αν '&"ναρψocτη tt

&x'6'ψη ai'ν γ"ατι τδ dδ6νατo, x&"τι'

πoδ ,δδy ψοροΓloε ^Lανξναζ xι' d'ν τδ
cxεττδταν, y& τδ θιτελ€ο^η xαi 'ρ&-
λι.cτα ξτcι o& νδο μ! aυψ6α['lη τi-

'H θξδρμηoη τt1q νεoΙαiαζ πρδ;
τiζ ιiπoλα6cειg εi'tαυ στi]y θπo1!
ψαq xατ'' τδ Ξξαιρετtτ'& ,θyτυπωcιαxδ

Md τitγ &πιiλεια x&θε μdτρoυ ατδ
πεδio ,αδτδ, νoμ0ζει rιαydγ'α; πδζ
πρc1ωρo0lμε πρδ; μι& (χotνωγια δ-
πeρη,δoνιcτιily>>. 'H νεaλαtα ξη μd-
οι c' Ξναν xδcψa πoδ aαραxτηρ!ζε-
ται &.-ub δπερ6oλcxi1 δτ1ψocυ6τητ'α φrl
o...σε'ξ,. Δδν μπoρεi ν& ξεφ0γει &π'
αι)τ! τηv &φρoδιοιαxη ατψδcφα'ιρα.

Tδ Ξyτ,ονo δ,cτ6co &φρaδ''ctαxδ xλ'|'-

μα μδcα cτδ δπo:ι'o ζtι xαi xι'νεiται
δ νdo; εivαι ,θργo τδv δρiμων. "H
δπaρ6oλιxη δη,μocιδτητα τοδ o€iξ εi-
ναι iργo τΦν δρi;μων xr. δγc τGιν

γ6ωy. Tδ γυμνδ θdατρo εiγ,αι Ξ.ργO

11i1'2 οiρ[1-ιων. 1o νdo6 6ρ,αl1υlιυxλιil-

')εταc ^,ι'αi. ο' αdτδv τδν τομdα xα,i δδν

1ιπορεi νδ.6ρ11 dlδιdξoδo. "Αy δδν
αicθd,y'eται αiδ6 γιδι τi6 '3λgd'ggρ.,
οεξoυαλι'xδ; θπι,θυμiε6 xα'}" πραξεcq

μι{πω6 aτδ 6'α,Θoζ ,αljτoδ τoδ ξ6φρε-
νου οεξoυαλr'xο6 xυνηγt1iματοE 6ρi'
5xετα.. ;fi'd'ντiδραcηl α.τυ. 'cηq xατα-
y,αλωτιx!6 xoινωνi,αg τt1q &'πρ6οω-
πη; xαi ιiνdxφρ'αoτη6 τεχνοχρατoιj-

μεγη'ζ χOιyωviαq πoδ xαταπνtγε'' τ,i1ν

3λευθερiα τo0 '&.τ6ψου o6 6λoυ9 τoδE
τoμεi6 τ!E ζω!q; Πρoπαντδζ τoo νξ'
,υ;

ΓE'NΙKH ΙΙΑPATHΡHΣH

Γεγιxλ ψπορeT νi' παρατη'ρi15η για'
γj.yα;, πδ; &"ναψεοα oτiE ιiλλαγδ6
πoδ παρουcι4,ζoνται cτiy θπo1i1 μα6
cτi6 &vθριilπινq6 c'16cειg, μι& 3ντovη

μoρφd1 π!ρε ! διdoταcη μεταξδ τδν

γovdων, xαi τδy παιδιδν, μεταξδ
δρ,μηs xαi. ν'ξαζ γενε&;. o'δ γoνεi6
δπωg xαi x&,θε δριμQ: oτflν fλιxiα
&νθρωπο6 u,', 9[yιαι πι& τδ νεo πρ6'
566ρ αδ,θεvτ''xd,, παρd,, τδ θπιειπd-

cτερo, εiναι xατc &rπδ τoδ <<ilooυ, πoδ
τρd,πeυ ν& &ναγνωρiζoυν oτδ θφη6ο
xα'i. νd, τo0 παρdxoυ,;, τ& διxαιιilμα-

Φαiγεται πδg ,θxτδ6 &πδ τ& &λλα

f cη:μερινi7 δριμ.η γενε& i1αoε πoλ6-
πλευρα ,xαi πoλ6μερα τδ oταθερδ
xοciμoθεωρητ ιxδ π ρ acαν ατoλιoμδ τηe
xαi' ιταραδ€ρνει 1ωρi,6 cτdθερ& Ζδα-

νιy'd. yuαi. f7θιxoδ6 δεoμοδ6, μ6cα oτη
α\1υoη πoδ τη6 πρaxα\ecαν oi θ'-

παyωτδE τε1νι:ιδE οixovoμιxδ6 y'σ'i. r,o'
λιτιxξ_ι &λλαγδE τ!5 τελευταd,α6 20ε-
τiα6. T& 6ιιilμ'ατα 16y 6ψ,1yιilγ ταi
&λλεπαλλ!λωy αιiτδy,μετα6oλδγ, στ&
πgδiα τoδ 3ξωτεριxoδ ιαi θcω'τερι-
xoΓl xδaψoυ τηg, τ!ν &δυνd,τιoαy ι.|,,υ-

γυxb. ar'l6'αρ&,, δcτg ν& μi7ν εΙναι oδ

θ6oη ν& μπoρξ νdι ,διαπαιδαγωγi-
cη τδν ydo, "Aλλωoτε πoλλδg φoρδ6
αiτai oi'iδιoι o'i δριμoι δδy εiν,αι oδ

θdcη ν' '&'/ταποxριθoΓlν aτi'q &"ται'
τηcει6 τ!,: ζωQE τoυ6, δπωE α'δττ)

δ1ει ,διαμoρφωθ! ofμερα' &πδ τδν
τεΧνLxo - ο?υxoνοψc',xδ πoλιτιoμδ.

'ΙΙ δρι,μη γενε& μ6oα oτ! δiνη
xαi, oτi oδγ1υcη τδν ιαιριilν μα;
φαtνeτω ν& 31αcε τhν iιανδτη:τ'ι y&,

ψπoρt1 ν&, τoπoθετfoη τi1 νεaλ'α(α,

μ6oα oτδ oι}yoλo τiE ζωis, ν,}ι τ!ν
δδηγηοηl θτoι, δoτe αδτd1' ν& πει'
θ'αρ1foη δλεE τig ,δυvατ6τητξ; τη6.
Φαiνεται ν& μη rμπoρQ ν& ουλλ&6η
τi1 aηψαc['α τ\Ξ νε'6τητoq παi τ& δ-

ρι1l. τηq, oijτε xαi τi1ν Θ,ξ|.α τηζ' &λ'
λ& ιαi τi'y &'νεπαρτ"ειι)ι τη6. Φα['lε'
ταy γ& aτερi1ταc i δρ,μη γενε& θ'
cωτεριx!6 πειθαρ1iα6 xαi xατ&, oυ-
ydπεια δδν μπoρεi 'i &'π'αcτi1oη τ€'
τ,a,.α 1ll' &πδ τi7 νeoλαtα' Παρωδdρ-
νaι ψ€oα od ιi1αλiνωτη o6γ1υoη' xαi
δδν 6λdπει πδ5 'xατ& πρ6τo xαi xιi'
ρ'.ο λ6γa αδτi7 εiν'αι δπειilθυνη: γι&
δ,τι ,&ντιxoιν,ωνιxδ y'αi, 6tαc'o rα-
ρoυoιοi,iζει f ν6α γεvε& oτ!ν <i,πελπι'
οtα τηΞ ν&' 6γ11 Ξξω &πδ τδ x0xλω-

μα τηζ oυγ1ιiοεω6 τie ζωiE' μ6oα
οτtp ,δπoiα παρ,αδ6ρ,lει 1ωρi6 'δι6-
ξοlδo. K&τω &;πδ τi1ν πνcγη'ρi1 &.τψ6-

σφαιρα τηζ χαταναλωτιxfrΞ xαι μα'
ζ'ιx!6 xoιvωyiα,ζ. Kιyεiται d,πεγvω_

cμdνα μδ ι}υ1oλoγi,α πoλιoρχημdyoυ
αixμαλιbτoυ μdcα oτ& τειχη τηζ χOι

νωνiα6 τ!6 ,&φθoνiαg xαi τt1q εδη-

μερiα6.
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η1(ι ιι! τδν d.Lρl. λπ.,-
1Ξ^ου'/ |α T,λΞoν ιπαρα:.=τ1τι sτ,''.-
χετα τηζ ξω!,; τoi &';'θρωπο'l . .H

ραγδαlz, τeaνολ'.oγ;ιi1 n2,6oΣ,'; i;':'
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,-Γιdι &λλe,; oixιαxξc &νd'γxεq χρει-α;a\τ1'L:

. , 
Γli xι:α6ρεγ'1ιz |'7'l δ,,'δ,t'o'l 2

λ[τ1'α xατd', 7m2.
l-''-d..πδ;r.zφι τοi ι'i1π,;L 3 λiτ:α

xα.τ\ 1m2.

' ^Π& 
πλ6cιγι.a το6 &.πoy'ωρηττ1ρ[aυ

10 λiτρα xατ&' 1'm2.
Γιil, ),,ι'ιιPδ (ντoυζ) .10 - 80 λa_

τρα.

. , 
Γι& λoυτρδ (μ,j 'sπανc{ρα) 180

λLτρx'.

. ^Ι:i . πλ6:ιμo 'α,)τ,'x'.ν.iιτo,l 
60

72o λ'tτρα.
0i 6co'ψηxα'''ιxΕg &ναγxεΞ γι& νε_

Toσ Γεωρv. Κoυκoιiλoυ
Δlευθυvτoσ .rΠc Παθoλoyrκηc

Kλlvlκηc
Noooκoμεioυ Nαo0oηc

Ι]11iχαr':xδy ydωy Ξπεyδ6οεοlν.
Tδ νε2δ εiatsy.ε:ι,. zτi1 φ6οη εt-

τε ιl:.- 6,-'οxcto εi:ε ιil; Ξτιφανε:α7)
ε'iτε δ; δπδyειa.

To BPoΧΙNo NEPO:
Π οo6..,"γετα; &τδ τ},ν iEd,τu::π

:δy θeλz::δγ. :ιiγ λι,ιyδ' io'r'γr',i-
ι.\ τιjlν θπιφ:νειαxδy'υδr;iyωy':υλ-
λoγδi,. 'fπoλoγiξετrι Zτ: xιθe γc6-
vo τ_εpi. 1\ 2oJ δi;. 6xατrμ6p,o'm:
'ιeρο')- τΞp -a'lν 

^c=i1 γη δτδ iιορp}γ,bρcγi1;' χLc.l'.ai η γα)'αζη;.
'H 6.ray'i, παρα'λα1νδανac oδ:lε;

Γ,ιU ιcωοoiι'τιc Jτηy iτυ,δsνι'.οα
oπυl; xoν.cορτδ. δρ"γzν'cτL3 obrι.,,. |,-x21oiα' [χ'/η l.'}p.υy/iα: x.λ.π. Λd-
γω τη6 παρoυctα; τ6ν ψcxρa6iωγ
π ροxαλεTταt d'πocdγθecη τ6lν''δ ργαν ιxδy o6cιδy xι ξ'τc|' πρooδd;δεται 'δυ-

!7!r'.η'6c1l'i1 oτb zυιττ1ρο6γe'l.ι οL
2ε;1.μΞνη bρbxυo'lε.,'δ ^γ'.ιυ:i.ι ιιi.
p'a'lo -'-Ε περiπτω:η λνιγιη: Χ'?η5!-ι,l'cτ,ο'-εiτα'' τb -νε7δ z'i1.b 6l,: τ6"cψο
ι'.,'αγo?l η z'λ)'c1i, :ο'l γt'lη ηιδ θπι-,ιε^εl2, ιαι 

'zπ.ορ2'-γθei fi α1'γ:x\ πo-
??!τl 'α τ0i x^-oτλ6\'εc τη lτ6γη t1
1)J'τ, 

-Ξ-;'.pi',':'.ι :υλλeγη: .rj 'r.l
ρ.'1. Κ'l.r!ω: γ.γη=ι,soπ;ιtεTται oτz
a'/υ?"'Ll νηι'.i τ.''b3 π6οιy. Bελτlo0-
τz'' i1' πoι6ττp&. τo'l sη1ιιν:r.x\ d.ν
με:zξδ-τη; Ξπ''φανεtα; zυλ,'cγt'6 xαi
τη: οεξαμεyt1; cιlντη7i1οεω; λτ' 12-

il\]! y.LL αyτλ:Ιται γ:i τi; οtx'-l'xL:
1rrΤΙ-.;: εγxατιCτιθεi c:οιtrεlιbδε;
α|}ψoο'!'λl.5Ξ.iι?'.o τ) 6;οiο φιλ'τρι-
ρε'" τδ νeρb xαi' τδ y"αθιsτd,' τεiεt-
ω; δγ.ιειν). Ti' δpcy-:ιο ι'e.,'δ xιρα-7ττl?L\Ξτ7'i ω; μω,:;,ν δηλαδη d.,o6_
l'.'c'l ιi"γυl Ξλi.εi}:ω; riλiτωγ. Συ-
γdτε:z Ξλλεjlεω; iλ1'τωv εiνα: δυ-'tιτb'ι 'ι). π-,'cc6ι),λε'. τoδ; l1ρ}9$6r-
σω^ηvε: xιi. νι πρcxα)'iτec μαy'ρo-

':\πδ cτατιo τιxd, aτaιγεiα τfiE Ε-
ταlΡι,α',; δ'δ&τωr, i μδoη xαταναλωοη
cτi1.l 'Aθliνα 

- Πειραιd xατ&' 2'4
ωΡo'l xατ' d'τo'ρoγ τδ 1938 &νiiργετc
o[' 7a λ[τρα". Tδ 1968 &ν!λθεν cJ
150, λJτρα, aτi1 Λαi.lιaα cδ 135 λl-
τ?α' Y]'l [δια γρoνιd' οd 1Ο0 λlτρα
oτ!ν Kαλαlμα"τα xα.i' 185 λdτρα cτη
Σπdιρτη'.

Στη Nd,el.:ι ,ι,.&. απδ τi; πλioy ευ-
7()ου;ιε\,ε; πbλει'-. λτδ λτδQειιη λφθο
ν!α3 νερa0, μδ τδ πz:zδo :.;r""i -ir|l-
ij3 τ!; cπzτiλη5. τi,ι' α.','r'o.E1r'
γ'a ?o|\ετ ρ ω''/ τ-cι'r. ;i1ν λε''- o'l ογ,-ι π cλ'-
/'ωr. Ψ)γε:ω7 η xz.ταr,1.λω11; 7εpoD
αxολ'ηυθεi τελe jο',; d.νclο'ι ^λ1"T(}'la-

μη\' ΙυμIlyoψ€νη d.πb 100 
- 50 }ι[ιρz τ}' 24ωρ,' γg'1^ d.:οr,$ν.

',\πδ τηv .ουνoλιxr\ πclρoγ^i1 τGl,t

Tηγιny :οδ'Αγ[o.: Nlxολci,oυ'i,ιiuz
7νερxδ',ιttoν :d 5ΟΟ λtτρ'lι !,r'ioο
θγxλω6/ζετr'- sτb iδρtγωγεiο xατi
oΞ')ΞΞ?o^επτ.Jt' γι&' τπν ,iδ./Ξ')7η 

-ηΞNαo6:η;. 'H iosL-.ηc zδ'-n v'θd}:;τ\ 43.200 xυ6'.ι*. τδ'23ιιlρa xc d''lτι-
oτοcxε7 θεωρητr'x&, cΕ 2'20o λι'τρα
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ρb εΙναυ πoλλαπλd.cιε 3 τGlν οtxια-
τ.ιil't 

-xL'r' 
lηψειdl'loυν διιριGl 3 d,'t.'δo.

!.!c''-'τ';; '"'' δτ1 tl i:'l,:ια αδξη-
ση τωy .bιoι,ιηγινιx6lν d"ναΥxGyl εt-νιι πeρtτcυ 3% cL παγx6iψια xλt-
ψσ"y'α γ'αL οd πoλλ& x.,ιατη'πρa6&)-
λε,: i1 λναγιη .νι Θεsπ,'zτcl',,'1ιiτρι
o'.7! Υ,.'',L[ 7. Ξ = -i1 6'.ο',ιηγα', r"i1 )2η-',-l,Lυ;τ'Lτl5η το'i ./ε?'i πα2iλληλα uδ
1'-'/ ιx.θo?L7';δ xz'ι. ;i1ν Ξ\'lγ!ι.',sη
-. 6ι ν 6'. o 1ιτ,xa' l ι x υt, λπ ο 6λi,, u' u - ρ o,, o, 

j
διo1ετευθo0y α0τi, aτd,'"o.aψro' ηoτ! θd,λαccα.

oι. i.πι'.'τ.i1=-ε1,: τη; γει,l.'γiι; yci
)ε20 μ9 1.liι εy'?ηy-τιxi' ι:)ξτ1sη των
xe.n/.ιεργειδν. xαθιcτο0γ τi: iνd,γxε;
γl& την Ξξεripεcη τoυ αxdμη δ|jτε-
'aε 3 y'ι-L :πl ταxτιxιbτε .,.e; δεδ.'',ιt',.-.l'l
δ=ι' i'1 eτ\lcα αiξη:η τilν ν!ω'i xιλ-
ι:ε:γειδν εiνι'ι. ιατd' θ"δ2δν 6πd'o-
γιομδv 5 φoρδ6 μεγαλ6τερη τ6ν 6ιo^



χρOγaωζ δη'λητη,ρiαoιv &πδ μ6λυ6iδo'

EΙΙΙΦANEΙAKA NEPA:

Eiναι τδι νερδι τΦv πoταμδν, τΦν
p'.lαxιιilν xri, τ6γ λ:μνδν, Σ' α6τΙ
bπ&γeτrι xri ' :δ θαλα:o:γδ νερδ

ιαdτbι 1ι'| π6:lμo xαi, iδιriτερη; oυ-

:τd,:εω; (πλo6oιo oδ dlλd,τι xαi δ'
ο'.l,Jtνα' &λλα oτoι1ετz) . 'fl ιιδλυν-
oη'ατ& r'ερ}, α0τ&, εiναι ειjxoλη, εΙ_

τε' &πδ τbν ιoνιoρτb ποb φξ?ε'' 
'o

&'iQα,'' εiτε &π' τi6 &xαθαρoiε; πo')

ουμπα2α:ιiρεc i1 6pογ1'η &π' τ!v .Eπι-
pι'ieια" τ:δ Eδ&φo',l; xαi &ιoλo6θω;
&πoθdτει o' αδτ&.

T& Eπιφανειαxd, νερd, δφioτωνται
8να εiδoE αbτoτ'αΘωρ'aεωE 1ωρi6 δ_

μω6 αδτi7 ν0' εiνα,. πλτiρηrι. Αδτi1

Bπιτυγ1ανεται:

1) M6 την δπεριιilδη &,xτυνa6aλ.[α

τoδ i)λιoυ i1 δπo[α δμω6 δδν πρoχω-

ρεi c.Σ 'υxανoπoυη'τυxδ 6ωΘo3'

2) M6 τi.6 bξειδοτιxδ; fl 1ημιx};
θπεξεργαciε.:,'9| }'1ιμ6&νουν 1ιilpαν
cυνεp6 ii τi;l' τυ1δν διοχθτευcη &-

πoλυμαντιιdly oδcιδν &,πδ 6υοψηγα-

νιx&. d,π6'6λητα.

3) T!ν xαiθiζηcτ] τδy διαφ6ρων
οδαι'ωy t1 ψυxρο6tυlν oτδy πυrθμdνα i|

τh'l y.otτη τιiiν πoταμδv'

"'Ετcι μεpιx& 1lλιjμετρα μετ& τii
''ι5πxνzι τ\ νερil αδτ& xιΘiaταν-
ioι, &,ρxb6ν.ω6 xαθαρ)ι ιiλλ' 61ι ιαi
ν& πληρoδν τL; iδι6τητεg τo0 δγιεινoδ-

γε2Oi. 'o λrδ; 1eραxτηρ'.sτcx\. Ξπ^

αδτoσ λ6γει: u'Απδ ποτιψι πoδ π6-

ραoe &"πδ 4a τ€τρeq ψτορεi,'. ν&,

-, aiz*

'E,ν τo6τoιζ τj αiτox&'θαρcη δδν &-

πo.μαx2ιiνεl τδ μιxρ66ιo τi; φυματ:ιb-
oελ; τoδ,; διαφ6ρoυ9 θντερoΙoδ6 xιi
τδy tδ τfl6 λoιμιbδoυg τ]πατπιδo;'
'EιτδE &πδ τt1ν ψιxρo6υαxt1 μ6λυνoη
τi''Lπcφανευαxd. νερil. ρυπαιγoyται
&πδ τoξιιδ6 osoiε''. 6ιoμηχανιiχΦy
&πo6λητων, παρωθειoιi1εg οδciε;
ιi,π' τδ πλ6oιμo 6υτiων t1 Eρετ'αoτtγ

ρων cd πoτ&μcα xαi τi7 διo16τευ:η'cixιιxiyl 
&πa6λiiτων μδ d,πoροιπαν-

τι'xΕ; alctεq t'1 οiν"''α"ν'oδq 66θρoυ,3'

EΙΙOΓEΙA NEPA:

Tω δπιφανeι αν"&, νερil" ταθδq- xαi
τη; 6ρo1η; ε'::δι1oυν δι& τδν π6pων
l) 

' pωγμδv τo5 3δdφo'-l: xαi oυλλd-

γoντo, cδ δπ6γειε6 δεξαμενδ;, δ πυθ-

μ6γr; τδy oπa[ων &πoτελεΤται &πδ

λδ,oπdραοo πdτρωμα' Kατ& την δio-

δoγ τoσ γερoδ δι&. μdocυ τδν π6ρωv
τοi 3δ&φoυ; φιλτρd"ρεται y'c d"παλ'&;'a'

cετq'c ?ιτ' 7tι ψιxρ66υα ν'αi τiE ξ€-
νe6 o0ciε,'< oi δπoieq τδ ρυπαiνaυν '

Tδ 3λ&xιoτo oτριi-tμα διηθfοεω.6 το0

Ξδ&φουζ γli τδν γαραxτηρι'sψb τrι'l

δ; δγιε,νδο εiναι τ& _4 μdτρα 1ωρt;
α.iτδ' νd. θ.γγυd,ται πλiρη d,cφ&λειr

δι6τι 6νδd εται τδ Θδωφo6 ν& 31εl

ρι,lγ|ιδ,: μΞiaL.s xαi η δι{θηs'-q ν\
iιrJι,l a.lλ*lg. Kατ&, την δioδo τoδ

't€.'or) δ:'& τo9 Ξδd,φoυ;. δριoμdνι
ει1'δι,*λυ;r 3μ31ατιx& του τιρLλ'α1ι-
6θ"νoy'ταυ d'π' α0'τδ xαi τd' δποir'
ιι:cΞi μL ττr' πο:δτητα τat i€9ο'3 πab

δι,o.ηρ.τ δγ δlzλ6οει πρo:δiδουν cτδ

δπδγiυo νερδ εδ1&ρι'oτη γε6cη γ\L

&νωι.pυxτιxi1.

Αδτδ δφεiλεται Lν μdρει xαi εig

εi; τi7v ο1ετιx& χαμηλi Θ-e7',ιoxραοiα

.ol', i1-a2γεi.o') 'ιε?a5 i1 bπotα πι7α'
μdraι ο:λθεpΙ y.ri δδi Ξπτ1ρεαiετ.l'"

i;' τi; μe:α6oλδ,: τt1Ξ Θe','γιcτ-7ιι!'ι:
τ'71.' &'τμοcφα.[ραq.

ΧAPAKTBPEΣ ToΥ rΓΙEΙNοr
NE,POΥ:

Tδ πδcυγιo νeρδ τρLπεc ν& πλη'ρoi

τοδ; x&τωθι δρoυq γc&, ν&' aα'ραxτη-
ριoθεi δγιεινδ.

Ι ) N& μil πeρc€γεc παθcγ6r'oυ;
l''xδooρτoν['μoδ;. 'o δρo; αιiτδ6 Ξ-
'"ιx'r, !ξ.'rρriιxi7 oημαoiα δι'6τι πoλ_

λδl i2ριbοτειε6' iδιαiτερα oo6αρδ;

εivαι δυyατδν ν& μεταδoθoiν &π' τδ

πδcιψ'2 νερδ' δπω6 δ xoιλιαxδ; τti-

τo,:.' oi λαo&τυφoι, f 1oλdρα' f1

δ'rsεντερLα,'οi λεπτo:πειριilcει;' oΕ

Ξλμανθld,yoει q τοΓl Lντ€ρoυ (δηλ. &-

lx'ι.ιi-δcq ιo:νιil; λε6iθρεq) xαi, bξ6-

ο'rcoι. Kαθδ,: iπiοη; xαi οi io^γe-

νεi6. τi fπατiτι6 xαi f πoλυo1ιυελi-

τι;- 'ΙΙ &νe6ρεaη τδν πωθoγδ'lων μι'
nρooργoνroψδγ εi6 τδ νερδ εiναυ L-

ξαcρετtxil, δι1oιoλη.
'Ιoγυρi θνδειξη μολ6νoεω; τoδ

'l ε ooi"d'πcτε)'εi f1 &νειipε:η &'πεxxρ"-

τιxδγ oδ:ιιilν τcδ &νθριiτον t1 τCυν

ζιiων c' αυτδ δπω,i &μμωνiα6, vιτρι'
nωy &λ&.ry ij μιxρo6iων πoδ δια'6ι-

ο0ν φυcιι& oτδ Ξντερo .iiτοι xαλο_

6exτηρι1δiων xαi Lντeρoxlxxων.

2) N& μi7 περι61ει ξdνεg θπι6λα-

6ei6' abciε6 τi; δπoiε; παραλαψ6α-

.Tδ vερδ dπδ ilγrειvnζ πλευραξ

yει eiτe &'π' τδ iδιφo6 εΙπe &.πb

πρocμ(ξει,i 6ιoψηγαν''xCυν &,πa6\iγ
τωy.'oi oδciεE α0τδ; eiναι τδ &"ρ-

ceνυτδ, δ μ6λυ6ιδo6, τδ 1ριblμιo, τδ
y'&,δ,μιo, δ δδρ&ργυρo; &λω6 ιυ'α-
νtoυ t1 ραδιενεργ& xατd)'ο'υπα.

3) Tδ π6cυψo νερδ πρiπει. - νb,

εiyαι &1ρoυν ' &'οaψaν, διαυγδg_δρo-
οερδν xi-'ει11αρ[cτoυ γε6'cεω6. T& &-

νωτ6ρω πρoυπoθθτoυν πλt1ρη _aτ€-
γανδ'τητα τo0 δδραγωγεiου. "ΙΙ_ θμ-

φινcο''3 θoλoδ vερoδ iiπω,1 o' θμ&;

μετ& d,πδ παρατεταμdι'η 6ρoγi'1 ax''ραιτηρiζεc τδ νερδ δ; μη δγιεινδ
xιi' πιsτοποιεi τ!v μi7 oτεγαν6τη-
τa τail δδραγωγεioυ. 'Aδ2Ι δνδειξη
Lπ[aηq μi7 δπ ρΕεω q cτεγαν6τητ'α3
τo0 δδραγωγεioυ 'iδiα o€ δcαxεxo1ι6νη
παρo1i1 νερbδ ιiπoτελεi xαi f7 γαλα-
xτιbδη; 1ρoι& λ6γω &φθ6νoυ- παρoυ'
οiι,'' d,6ρ'iq πob προταλεTτq'c &τb εio-

?δψη5η δl& μd:ου τιiv ρωγμδν τ6tν

,r).r,rrr. 'H γαλexτιilδη< αδτi7

y-ροι&" παρ€ρ1εται εδθδ; δE fρεlμf_
-ιτ1 τδ νερδ οτb πoτtpι.

1) 'H πaριεxτιxδτη6 o6 διαλελυ'
1ιdva; oδ:iε6 7"L'l π?tπεr' vi δπερ-

6α[νoυ'l ιilριoμ6να δ:ια. o0:iε,; U-

πω6 δ oiδη,ρoq, τδ ψoηγανLo, aρτα'ν,-'

τ'Lq +l &!ξυiτoδ,1ε; οδciε6' πρiπεc ν&,

eiναι'δco τδ δυνατδy od 3λ&1ιoτη

πocδτητα.

'ΙΙ &νωτ6ρω &ρ1τ δδν io16ει γι&
τd, δ:αλελυμdν& διττανθρiαxι'x& &_

)'ατα d'clecτiou γcxi μαγνη'cioυ, π'oδ

&πoτελoδy τδ λεγ6μεvο πoυρi xαi

γαρα'xτηρtξουν τi7ν cxληρ6'τητα τoδ

'lερo6.

T& oxληρdι νερ& εiναι μdν ιiντιoιxo
7o!ιιχ& γι& τi7 6ιoψηγανtα xαi τ!ν
,ιix'-ιxh'χρηση (δδv 6ρ&ζoυν εUxo'

λα τδι δcπρια, δδν ταραγoυν d'ρ.τ'ε-

τil oαπουνiδα, &ταcτctν τeριaι6τe-

ρo aιπαlνι τδ δδ πλιiοιμo τδν ρod'

ir, διαρxεΤ πeρcoa6τe.ρo xαi δδ:

φθ&yει τδ ixανaπocητιxδ oηIμεio π0υ

λπιυτεi fi νoαoxυρtι) &λλ& ατδ ξ-

,rrν.n .δy τελευταiωv θτιily διε-
πιοτιb-θη 6τc eiνσ-c δφ6λlμα πρδ6 τ6'
cιν δζ' πρoφυλ&ooovτα τ& &,γγεiα'

iδiα τ& στεφαγιατα &πδ τ!ν πρδωρη
&cττ, ocoax}'itρωcη. "ΑπoτελεΤ iατριxi7
nρ"γμ"'ιr6nη., iilν 6ποiα υΣoθ6τ'ηoε

x'ιi'i1 ταγxδ:μιo6 δργriνωoι6 δγεiα;
δτι c6 περιo1δ; πoδ γiνεται xρηση
cxληρoδ yεροo τ& θμφρ&γματα τoδ
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y.τη?LδiDυ' Θπανα)'αψ6ανει δι& μdανiπi πλdoy φoρd, 6τι il παρaυs[α''τijlν
πρoαvαφερθιiνrωy ψr'γρo$iων &πoτε-

Tδ vερδ dπδ ιiyrεrvfrg πλευρδg

λεi Ζ:1υροιν θιδειξιv ρυπd,νcεω; τoi
νερο6 δι& περιττωματιxιilν oδοιιiν
:tαi τδ γιραxτηρ[ζeι δE μi πdcι.,ιο.

μυoxαρδioυ εiναι δλιγιil'τερα Ξy oχ6-
oει ,μδ ,iiλλε,6 δπoυ y.αταyαλtaxεiαc
νερδ μαλαxδ. Καi μι& τ.α'ι δ λδγo3
^γc). τ&, axληρ&, νeρi πρ6πει νd. Jνr|
oθεi, δτι ιiπoτελεi xovδρoειδ! ιiμ&-
θ.1o, t oυχν& διατυλr1iεrη &"oi1,is
xαi &πδ τoδ; iατρoδ; αιΔψη'δτc αiitα
τη; δημιoυργiαE τδy λd,θωy oτ& ye-

φρ& #ι τt x9λi εTναι i1 flπερ6aλιιi1
sx.ληρ6τηγ' (τδ πουρi) τoδ νερol).
Tδ ποcoατδ νεφρολ'.Θια.sεων i' yo-
λoλ:θιd'αεωy εiνiι ;δ Ιδ,o oδ πεjio_
xθ; πληθυcμoO πaiι xd,.νει y'ρi1aι
oxληρol νaρoi τι'ι C€ Εxeiνεq. ποδ ξ-
x9Ψ Ps πδcιψο νερδ τδ 6ρδγινa δπω3
σε 

'δLα?o?α 
ν'ηoι& xαi τδ δπoia €γε'.

oxλη'ρδτηιτα δE γyωcτδy μιηlδdv.

- 5J Tδ .νερδ δδν πρdπε1 ν&'d1ει
δια6ρωτιιδ6 Ζδιδτητq1 δπi, τΦν 'με-

τα'λλω\i fj τoδ oxυροδd,1ιzτo; (μr..-
τδν) , Ξπaι,δi. εΙyαι 

'δυy&τδy "ra' 
aμ-

πλoυτιοθεi μθ oδciε5 xυρiω; μ6λυ6δc
η συδη?0 xαi vd, ποoxαλξon ν'α.y.aa-

[ρ'νicΙΞ ^ 
δcλτpηηc&sει;. ιι,o'εir'ι,rη

δρd,oιν d'πoιdτα θπi τΦy μετ&Ιλωy δl
τι'ιπερciγeυ περizcεcιν 3λευΘdρoυ
διoξει,δioυ τo6 &ιΘραxo,; (Co,) 'τri
δξυγδνoυ. Σ' αδτδ6 .i6' ,r.o,r.iirr.ι';
Fr, .a νερb _τt1: Σιρcζη η τοδ
Ξυνoσ yερoσ Φλωρlνη,;, πρ€πec ν&,

1ρηoιμoπoιoσντq'ι πλαcτιxoi. oωλη-
vε'E.xαi γυα)'ι'να oxε'jη γιd, τ!ι, θμ-
φιοiλωcη.

6) Tδ π6oιμo νερδ πρ€πει. παν-
τaτε yil, r,αρξΧετα'L od &φθoyη πoo6-
τητα xαi' ilπδ 2.παριt1 πiεοι. EΙyαι
αι3τ'oν6ητo δτr. ,i1 νocxοxυρ&, γcil, ν\
πλ0yει i.xαyanqgη1γγil ψιd, πooδτητι
λαχαyιxδy γρε'.αζεταc &φθoνo vερδ
xαi' pΕ &'ρxετi1 πiεoι εiδ' &λλωE 

'oΣ

τυ1δν δπ&ρxoυoε5 ξdνε6 oδoiεg δδv
&πo'ψαxρι5νoντα,L y'αi, γλυoτρoiv gτ{
cαλωτα'

MΙKPoBiΙoΛ ΓΙiKE EEETAΣB
TΟΙ NEPOΙ:

, 
'H μιxpoGιoλoγlx! θξdτα:η εiναι

:b €γxυρoτερa xαi &,cφαλ6'aτερo πι-
cτοπoιηlτι.xδ xατ αλ}'η)'δτη:τo q γ ι. d, ν &'

γαραxηρtsΘεi τδ νερδ δγιεινδ xαi. π6-
oιμo. Πρδ; τδ oxoπδ αδτδ δδν &ρxεi
ψ!α ψδνoy Ξξ€ταoη &λλ& πoλλdj ιil5
θ& d'vαφερθεi πxρλx&τω.

.'!2; πρoαναφ€ρΘηxε v) δξdταcη αδ-
τη. d:1τoσxaπε1 oττ)ν d.ναζi'μηoη xαi'
ι*ρi'Θψηaη τιiy xoλo,6αxτηριoειδιiv
xαi xατ& δε6τερo λι1γo τδν Ξντερo-
x6τxων xαi' τo0 διοιθλαcτιxoδ 6α-
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KATΙΙΓοPIAΙ
Κατη^loρtα 7'Εξιtρετον
Κατηγoρ[α 2 Κατ4λληλoν
Κατηrγoρlα 3 δπoπτoy
Κατην o ρ [ α 4 &'xατ αλ)'η)'oν

2. ΙΙΙNAKAΣ

E,i5 100r x.
Koλo6α,xτηριoειδ!

Ο
1_3
4-1Ο

10 _ 3,Ο

Θχ. yερ0υ
'Eoxεριxiα Coli

o
o
o

0-5

. . 
ΑΣ d,νωτdρω xατηγορtε,-" τ'ιταλλη-

λδτ^ητoE νερoδ ιiφoρoδν oδ φυcιxλ
νeρδ,' τil' _δποΙα δδγ δπdcτηcαy 1λω-
ρ[ω'cη. Mδ τ!ν 1λωρjωαη Ξπcτυγa&'-
ν_cμεv την απoλ6μαν:η τo0 νe7'ιa6'iα'c
εivαι τ) πλδoy εy γρi1cεc μdθoδo;
&πoλυμd,νoεωE. Mετ& τ!ν 1λωρiωoη
δ xd'ο6αxτηpιδια1}E δεiιη6 xατ6ρ:
γεταc εiq τδ O. "Exτεταμdνε6 Ξρευνε6
μδ διdφopεg πυχνδτητε6 1λωρioυ εΖ;
τδ π6cι1ιo νερδ δδv ιiπdδε:ξαν 6λα-

Ι:,,rtΙ δρ&,oιν θπi τoi δργανcoψοσ.
'Aπoλιiμα.νcη τoδ yερOσ Lπ'.τνγγα-
νoψεν x"αi. μδ τδ δζoν, ωλλ& εiyαι
δαπανηρ\ μd'θoδo; γιαυτδ xαi δδv
62[cιεr. θφαρμoγ{.'_B &πoλιiμανoη
Ξν''δεty'νυται γιd, νeρδ τCυν xατηγo:
ριGl'l' 2 xαi. 3 πρδq πληρεcτ€ραν'd,-
cφαλειαν xαi. 6*'τtωcιν τt16 ποιδτη-
τη τo6 νeρofi'

Γι}ι τ& φυoιx& yερ}, α6Lιφωνα uδ
τΙ διεθν{ πρδτυπα πρdπει boo/. ,ωu
δειγ^μ&τωv πoδ δπo,6οtλλονταc 'a6 ψc-
κρο6ιoλ'oγcx.i1 Ξξ€ταaη oL ταxτd, γρο-
νιx& διαcτfματα xq,τυ" τ\ν δυαρiεr.α
τοδ dτουE ν& μηv xατ€ργ'oyτ1g' τt1q
τιτηγορtη2 xαi. τil, δπ6λoιπα xd,τω
τi1ι< xατηγoρdαq 3 τoδ r,ρoαναφgρ-
Θ{ντoE π[ναxοq'

EΙΙΙΦANEΙAKA N,EIPΑ ΙΙA Ko_
ΛTι,ΙBHΣH (ΘΑΛAΣΣEΣ KΑΙ
ΠoTΑMΩN)
10 xiνδυνoE μο,λι1νoεω6 &'πδ Ξντε-

ρo6αxτηρ{δυα τoi θαλα,οcioυ vερoδ
ε[νrι 3λci,,1ιττo; λ6γω τ!E μεγdλη,;
αραιιb:εω; θxτδ6 θ&ν fl μ6λυvoιE εi-
ναι ψωξιxi1 δηλ. oτiE θγ6oλδ,'ι πο-
τα,μδy εΖ6 τoδ6 δπotaυg Εx6αλλeυ
δd'xτυo δπoy6μων i) τεντριxοi δπ6-
νoμoι δντδ6 τt16 θαλα'aaηr'.

' 
T& &νωτ6ρω δπιτρεπτ& 6ψα γcd,

;ην xατιλληλδτητα τιiy θαλαoαiωy

&xτCυν aτily' 'Eλλd:δα θχoυy δE δξiq:

- 7η xατη^γoρ'r'α Kατdλληλα: Ko-

^o6L1αη2Laε'.δ! 
ιiπδ 0 

- 
50) 1ΟΟ x.6

2ω xατηγoρ(α Παραlδεxτ& μδ Ξ-
πιφιiλα,ξιν 5Ο 

- 300 ν"oλo6') δη/1ο0
x.β,'

3η xατηγaptα "Γπoπτα μη oυνl-
sτω'iιενα 300 

- 500/1Ο0 x.θ. 
'

4η xατηγaρtα 'Αxατοiλληλα Et

iπιτjyδυyα &νω τΦy 500/1OO'x.δ.

ΙΙλην τo0 &νωτ6ρω μιιρo6ιoλo-
γιxο6 xριτηρ[oυ &xατ&λληλα xρi.-
νoyτα,L xαi. τ&, θαλdιoaια νερd. oτ&'b-
πcTι d1ουν θxy.υΘeΙ πρoi$y-γq πε-
τ','ελι!'ου t1 6ιoψηγανιxiυν &πo6λ'ir
τωy.

MΙKΡoBΙoΔoΓΙKoΣ EΛEΓxoΣ
ΙζoΛrMBΙΙT|ΙKΩN ΔEΞEλ{E-
NΩN:

. Tδ 
- 
νερδ τδν δεξωμεν Glν ψπορεi

ν& μoλυνθεi -d.πδ ψcxρ66,o 'rb δδρ-
ματo3 J &"π' τil, oδρα 1ι1γ λoυομd-
νων. 'Eπειδ{ δδ τδ 

'νερδ 
τδν δεξα-

μεyιity δδy &rιανειhνεταc Ξπαρxil|q Θν
ο1dcεl μδ τb'l d'ρr'Θ'sb τδν xoλυμ6η-
τGl'l πρ6πει νil ilφioταταc 1λωρiωoη.

.. Θοωρεiται τατ&λληλo τδτε ψδνoν&v με.τ& την 1λωρiωoη δ ψι'x)o6co-
λoγιxδ6 dλεγ1ο6 od 100 ι.Ε νερo8 τ\;
δεξαμεν!6 δθν &vευρεθεi xd'o6ιxτη-
ρLaεLοεζ.

ΘΑ,ΔΑΣΣΙA NEPΑ ΓΙA THN EK-
TPIQφ11 oΣTΡ.{ΙtoΔEPMΩN
KAΙ Α1*ΔΩN ΑΛΙErMATΩN

.._ 
Στ& νε;,& αδτ& δ ψcxρο6r'oλογcxδ;

6λεγ1oq δiy πρdπει ν& d,πoδεiξει τi]
παρoυσια xο')'o6αxτηριoειδΦy πdvω
&πδ 70 od 1Ο0 x.tι. νερa0.



0 ΣEIΣMIK0Σ KlNΔγΝoΣ KA! 0l ΠP0ΣΠAθEIEΣ

ANΤIMΕTtlΠIΣιlΣ T0γ
1. ElΣAΓΩΓΗ

oi oεloμoi εivαl τδ 'KoTσσΤβEΠTlκ6τερα καi
τρoμερoTερo φυolκd φαtvoμεvα στη Yη. Ti d-
noτελ€;oματα τoυq μnoρoEv vδ oυγκρlθoOv μ6vo
μδ τδ onoτελ6oμoτo των μovτ6ρvωv nυρηvIκα1v
δπλωv. Περi τo δ0o δloεκατoμμιiρlα ovΘρωπor
κατoIκoUv oτic μεγαλεq σεlσμlKδc Zωνεc τηc
Γηc καi ZoUv κατω δnδ τd oυνεxξ dnεlλη τoυc.
KoΘε xρ6vo dρκετδc xlλldδεc δvΘρω,nol xδιroυv
τη ζωη τoυc oπδ τo0c oειoμo0c 'καi oi Ζημlδc
,not ,nρoκαλoOvτot δn' ο0τo0c οviρxovταr oδ
πoλλd δloεκατoμμ0ρlo δρoxμθc.

'o oεloμlκδc ,κivδυvoq, noρδ τdv αvdnτι_l'
ξrl τΠc θπloτημηc τfrc Σεloμoλoγioc κoi τηc τε1-
vlκQc τιilv Δvτtoειoμlκδv κοταoκευΦv, δxr μ6-
vo δi φαiνsταt vd δλoττιbvεταl μδ τδ n6ρooμο
τol] xρovoυ dλλd μδλλov ο0ξηθηκε κοτδ τic
τελευταΙεc δεκαετiεq. 'Η orjξηoη o0τη oφεiλε-
ταl 6oolκο oτη μεγoλη αvαnτυΕη oδ δψoc, δ'κ'
τooη κoi nληθυoμδ τδv μεγoλωv π6λεωγ καi τη
δημloυργiα v6ωv oiκιoμΦv od oεloμlκd 6ntκiγ-
δυvεc nερIoxδc oi δπoiεq frταv nολloτερα θκα'
τoiκητεQ.

'Enεrδη oi κolvωvlκdc ουv6n'εlεq τδv oει-
oμδv (oi'κovoμlκδc, ψυxoλoγικδc' κλn.) εivol
πoλ0 οημαvτlκθq, oi oεloμoi δδv oφoρoOv μ6vο
τo0q εiδlκo0c θπloτημovεq κοi τεxvlκo0c αλλd
κoi τo0c κoιvωvloλ6γouq' YlοTρo0c, oiκovoμολo-
γoυc, αoφoλloτ6c, την noλrτεiα καi καΘε δnλδ
noλiτη.

Γlo τo0c nοραndvω λoγουc, εivαl δnαρo1-
τηto, oδ xωρεc μεγαληc oεloμlκ6τηταc' δΠωc
εΙvαr η nατρiδα μαc, η ]ΓΙoλΙTεiα κοi oi θπloτηlμo-
vεc δxl ,μδvo vα λα6oiγoυv δλα τo dνογκoiα μ6'
τρα γlδ τηv dvαπτυξη τδv θnloτημo'vlκων μ6oωv
κoi μεθoδιυv αvτlμετιbnιoηc τo0 o'εloμtκoO κtv-
δOvoυ dλλd καi vδ μερlμvoυv γld τη oεloμολo-
γlκη μoρφωoη κοi oυvεxη θvημ6ρωoη τδν no-
λtτδ'v ,ndvω oτd oxετικd πρo6ληματo. 'Η δγvotα
ndvω oτo 6αoικd nρo6λημoτo no0 oφoρoΟv τδ
oεloμlκδ κ[vδυvo μnoρεi vd 61'εl ivυπoλ6γloτεc
ψυxoλoγrκδc καi δλλεq Koιvωvlκδq oυvθnειεc.

Στδ δρθρo ο0τo, δivovται oρxlκα δρroμ6'
vεc 6oolκδc oεloμoλoγlκdc δvvotεq (oεlo'μlκδ
ρηYμo, μθγεΘoc ,oεloμo0, 6vταoη oειoμoU, κλn)
εnlδlιbκεταl, ,κoτonlv, η θvημ6ρωoη τδv αvα'
γvωoτΦv ndvω oδ 6αolκα Θ6μorα not dφoρoltl
τδ αεloμικδ κivδυvo καi τiq θnloτημoνlκδc nρo-
onαθεlεc dvτIιlετιbnloηq τoυ. i',Eπloη,μαxvovταl,
τθλoc, δρloμ6vεc dπδ τic 6ooικδc Ono1ρειboεlc
τηc noλrτεioc, τΦv θnloτη'μ6vωv, τδιr δlαφ6ρωv
κol,vωηllκδv ιpoip6ωv rκαri τδ'v δnλG:v πoλl'τωv γtο
vα εivαt δυvoτη η μεiωoη τδv ouvεnεlωv τιlv
ιlεloμι1v.

"Eγlvε nρoonαθεlα, oi γvιΤ:μεc not θκφod_
ζovταl oτδ δρθρo otτδ vd μηv dnoτελoUv μ6vo
πρooωnlκθc d,nδψεlc τoυ oυγγραφ6α αλλo vδ
εΤvαl δlεΘvδc παρα,δεκτθc.

2 ΤPoΠoΣ ΓE|\EΣΗΣ TΩN ΣE|ΣMΩN KAI
MEΘoΔol MΕTPΗΣHΣ AYTΩN

2.1. Tρ6noc γ6vεoηc τδv oεloμιbv
"Exεl oημερα oπoδεrxΘεi μθ πλdθoc γεω'

φυolκδv Kαi Ygφ1.rlκδv nαρατηρη'οεωv, δτι δ-
λoκληρη η Γη n,ερl6αλλεταl οnδ δvα oκληρδ
οτρΦμα nετρωματωv. Tδ δ0oκαμnτo α0τδ oτρΦ'

Toσ B. Κ. Παπαζ6xoυ
Koθηγητo0 τξc Γεωφυot'κηc τoU 'Aρloτoτελεioυ

Π οvεπloτημioυ Θεoοoλovi,κηc

,μα 6xεl μ6oo nd1oc 80 xrλloμετρα n'ερ1πoυ κoi
λ6γεταl λlθ6oφαlρα.

'H λιθ6oφolρα τΠc ΓΠc δδγ εivαl θvlαiα,
δλλδ xωρiζεταr οδ δldφoρα τμημoτα not λθ-

γovταl λtθooφοlρl,κδc πλ6κεc. 'Aμ6οωc κdτω α'
nδ τd λlθ6oφαlρα τδ 0λrκδ εivαl ,nα'XιiρρεUστo
καi o;1ηlμoτiζεl 6vo crτiριi)rμ,q not λ6γεταl οoΘεv6-
σφα|oσ.

Mθoα oτηv α,oθεvooφolρo δηlμloυργo0vτoι
ρεilματα μετοφoρδc, ανdλoγα μδ τα οvτ1oτol1α
ρε0μoτα τξc ατμooφαlραq, μδ oυvιiπεlo τδ 0λl-
κδ τηc αoθεvooφαlραc vδ 'κlγεiταt 'καi ηrd 6oκεΙ
6τol δρlΖ6vτlεc θφαπτoμε,vlκδc δυv6μεlc οτδv
nυ,θμ6vα τδv λrθooφαlρικδv nλακδv. oi λrθo-
oφαrρl,κδc πλ6κεc dvαγκdZovταl 6τol vd κtvoσv-
ταl η μiα oδ oxθoη μδ τηv αλλη. 'Aλλo0 oi λlθo-
oφ,αlρlκδc nλακεc oυγκλiιroυv, dλλo0 o,no'κλi-
voυv, κoi oλλoυ η μrδ κrvεiταl θφοnτoμεvικδ od
o16oη μδ τit δlπλαvη τηc.

'Anoτ6λεoμα τΠc o1ετlκηc κ1vηoηc καi o0γ-
KρoUσηq τΦv λlθooφαlρlκιi'v nλoκδγ εivoI η αρ-
γη nαραμ6ρφωoη τΦv πετρωματωv ToUq. 'Η nα-
ραrμoρφωoη αιiτη ,giγql μεγολη rκoιrrα oτic δnl-
φdvειεc 6noφηc τδv λlθoοφαlρlκωv nλακδv. Γlδ
τδ λ6γo α0τo, ,κovτd oτic 6nrφ6vεlεc α0τδQ μα-
ζειjovταl μεYoλα nood θv6ργεloc πo[.l, 6ρioκεται
oδ ,δυ,vαμl,κη μoρφη κoi αvαnτ0σσovταl θvτovεc
δUv6]μεlc oi δπoιεq ουvεxδc oOξdvoυv.

"oταv oi δυvd,μεlc α0τdc γivoυv noλtl με_
γoλεc od δvα οημεiο Φoτε vd μnoρo0ν vo ιjnερ-
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1gr 2ξ Δ' 22. 23. 21.. n ,d

o
o
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Φ σ1' "^&"fθ.

|'1 h <6οιr Ξfd'
4.4-4.9 0 1966-1975

i.o-15 O r95o-197s

3.6-6.4 O 1911-1975

6'5 - 7'7 c 19o1 _*,δ

Xdρτηc θ:πlκ6vτρωv τCυv σεliσ|μδ,v not 6,γlvolv αrδv

vΙκηtgor, τηv dvτoxη τoΟ 0λlκoΟ τηc λrθooφαl-
ραc oτδ oημεio o0τo, τδ π6τρω:μα Θραιiεταl
(ondεl) κα,i δημroυργεiταl δτol δvα ρΠγμα, δη-
λαδη μlδ εnlφ*vεlο πoil xωρ1Zεl τδ nετριi-lματα
oδ δuδ μ6ρη.

_ Koτδ τη δloρρηξη τι}v nετρωμdτωY τΠc λl_
θooφαlρoc oi δυδ πλευρθc τoσ ρηγματoc δλl-
oΘαivoυv (γλloτρoυv) η μld π6vω oτηv ολλη
,κατd dvτΙθετεc l(ατεUΘ0voεlq μ6xρlc δτou inο-
κτηooυv ν6εc θ6oεlc iooρρoπiαc. oΙ πλεuρδc
τωv ρηγμdτωv δδv εivαι δμαλ6c. Γld τδ λ6γo
α0τδ οvαnτOooovταt 6vτovεq δυv6μεlc τρr6lc
καi αvτioταoηc oi δnoiεc οvαγκdZoυv τo 0λrκ&
ol1μεiα τωv nλευρΦv τol] ρηγμoτoc vα ταλαvτιil-
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voVTαΙ. Δηλαδη, η δυvαμlκη 6v6ργεlα ποραμ6ρ-
φωσηc τΦv πετρωματωv oτηv π,ερloxd γ0ρω i-πδ τδ ρηγμα μετατρ6nετol oθ κlvητlκη δv6ργεlα
ταλdvτωoηc τι}v 0λlκδv oημεiωv'τδv πλευρδv
τoD ρηyμοloc. 'H ταλovτωoη α0τη μετοδiδεταl
oτα γεlτovlκο Oλlκd oημεΙo, ο0τα τη μεταδiδouvoτα γεlτo'vlκδ τoυc κ.o.κ. "Exoυμε 6τol δloδooη
τηc oεtα1.tlκξc κivηoηc μθoα oτη Γη. .Η 

δlαδlδo_
μ6vη. α0τη δroτdρo€η λ6γετol οτηv δnloτημη σεΙ_
oμlκo κ0μα. Tα κ0,ματα αΟτα φθdvoυν μ6xρi τηv
6'nlφdvεlα τΠc ΓΠc κoi onoτελoOv τδ oε,oμ6.

'Η δldρρηξη αρxiΖεl oθ δρloμ6vo oημεTo, 6-
οτω |, τou ρηγμοτoc δπoυ noραγovταl iα nρω-
τα κ0,ματα τoσ oεlομo0 καi nρo1ωρo ndvω oτδ
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ρηγμα πρδc δρroμ6vη κoτε0θυvoη κoi μθ δρl-
oμ6vη ταx0τητα μ6xριc δτoυ φΘαoεl oδ ivα δλ-
λo oημεio, δoτω B', δnoυ Θα οταμοτηoεl. Tδ
oημεio, A', τoU ρηγματoc δnoυ ορ1iZεl η δ16ρ'

ρηξη λ6γετo1 6oτ[α τoΟ οεtoμoυ, θvΦ τδ oημlεΤo
τξc dπrφαvεloc τηc Γηc ακρl6ωq πdvω αnδ τηv
εοτiο λ6γεταl μlKρoσεlo,μlκδ 6πiκεvτρo κοi εΙvαl
αΟτδ πoιj πρooδroρiZoυμε μδ τo0c οεlo'μoγod-
φoυc. 'H αnooτooη ,μεταΕι) τoυ θnlκθvτρoυ κοi
τQc θοτiαc λ6γετol δoτrα,κδ 6αΘoc. Σεloμoi γ['
νovταl μ61ρr τδ 6αθoc των 720 xlλloμ6τρωv μ6-
oα oτη Γ'η.

2.2. M6τρηοη τωv οεtoμδv

Γlα vα μncρoυμε vd oυγκρivoυ,με τoJc δld-
φoρouc oεlομ,:υc μlεταΕ0 τoυc nριlnεl vd 6xoυ_
με dvα τρono δΠo.rιοYΙσμoU μlαc noo6τηταc πoιi
μετρdεr απ6λυτα τc ,nδoo μεγ6λoc εivοl καθε
oεrομoc. Τ6τolcl rioοοτητα εivαl τδ μ6γεθoc τoυ
oεroμoΟ ,πo0 ακoλoυθεi τη γvω'oτη κλiμoκα Rl-
CHTΕR, η δnoiα πηρε τδ δvoμd τηc αnδ τδ 6-
voμα τo0 oεloμoλ6γoU ,Πo0 τηv 6nlv6ηoε. 'o 0-
noλoγloμδc τoU μεγ6θoυc 6αo1ζεταl oδ μετρη-
οεlc τδv σε,lσμoγραμμdτωv, τd δnoΙα εiγαI oi d-
vαγροφδc τωv οεlομικδv κυμdτωv οnδ ε0αioθη'
το δργαvα not λ6γovταl σεlσμoYραφol η oειoμ6-
μεTρα.

oi oεroμoi ,πρoκαλoUv 6λd6εc δτov τδ μ6-
γεθoc τoυc εivαl μεγoλ0τερo οπδ 5. Tδ μeγα-
λ0τερo μ6γεθoc γvωoτoΟ oεtoμoυ πo0 i1εl 116-

xρl oημερο nορoτηρηθεT o' δλη Τη Γη εivαl πε-
ρlnoυ 8,9. 'Ynαρxoυv oεlομoi norj τδ μ6yεθ6c
τoυq εivαι Too μθ μηδθv η καi μlκρoτερo. 'o με-
vαλ0τερoc oεloμδc πo0 nορoτηρηθηκε oτδv δλ-
ληvlκδ xωρo κoτα τδv εiκooτδ oiΦvα δγιvε κov-
τα oτd K0θηρα τδ '1903 καi εΤxε μ6yεΘoc 8,1.

Tδ μ6γεΘoc θvδc oεlo'μoυ dπoτελεi μ6τρo
τηc θv6ργεlαc no0 αnελευθερΦvετοl oτdv θoτiα
ToU. MπoρoΠl.lε μαλloτα vd 0noλoγiooυμε τηv
6v6ργεlα cll)τη 5rn, γ,",'_ι'oiZoυμε τδ μ6γεθoc τoσ
οειομo0 "Evαc oεtομδc μd μ6γεθoc κατo ι;ld
μovdδα μεγαλιiτερo dπδ τδ μ6γεθoc θvδc cΙλ-
λoυ oεtoμoΟ δxεl εv6ργεlα 30 φoρδc nερlοο6-
τερη αnδ τδ.r δλλo oειoμo.

Tδ μ6γεθoc εΤvαI noλi Χρησlμη noooτnτα
ολλα δδv οnoτελεT μ6τρo τCυv oεto,μlκδv 6λα6δv
κoi τωv δλλωv dnoτελεoματωv τδv oεloμωv,
γlατi τα α,noτελ6oμoτα αι]τd 6Εαρτδvτol κoi α-
nδ αλλoυc nαραγovτεc, δπωc εivαl η dnooταoη
τoυ τonoυ πo0 γivεταl η nαροτηρηoη δnδ τηv
εoτiα τoυ oεloμoυ, τδ 6dΘoc τηc δoτ1αc τoυ, αnδ
τδ αv τδ 6niκεvτρo τoΟ osIoμoU εΙvαl οδ κατot-
κημ6vη nερloxη η oδ dκατoiκητη (n.x. oτn θd-
λαooα κλn.). Γtαυτ6, πρ6nεl vα δxoυμε δλλη
noooτητα vδ μετρδμε τd iπoτελ6oμoτα δvδc
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Σrειoβικδ ,ρη-γμια ,πoi iκoψε, ,oτic 20 'loυvioυ 1'97B τηv

αoφαλτo κovτα oτδ 1ωρrδ Γε,ρoLκoρoD Θε'oooλoviκηc

oεtoμoU οδ δlαφoρoυq τ6πoυc γlα vδ μΠoρoομε
vd τΟ oυγ'κρivoυμε.

'Η πoooτητα Πoυ μετρdεl τα κοτδ τonoυc
dπoτελ6oματο λι1γεταl δvταoη τoU oεloμou καi
dκoλoυθεΤ εμπεlρrκδc κλiμακεc, η γvωoτoτερη
αnδ τic δ,noTεc εΙvαι η δωδεκο6dθμrα κλiμακα
MΕRCALL| SIEBEΒG. oi 6αθμoi τΠc κλi-
μoKoc αυτηc, δnωc καi τωv δλλωv μαKρoσεl-
oμlκωv κλtμo'κωv, καtΘoρiZovτol μδ 6doη τδv
τρoπo noi γivovταr α,ioθητoi oi oεloμoi καi τic
6|fi6gq noιJ nρoκoλo0'v ο0τoi oτα κτiρlα κλπ.
"Evταoη δvο (1) δxεl 6vαQ oεloμδc oδ δνα τ6-
no δταv γρ6φετοl μovo oπδ τoic oεroμoγρd-
{poUC ,KOi ,δδ γivετοr οioΘι1τδc οnδ τo0c ovθριb-
noυc' 6vταoη διio (ll) δταv γivετοl αioθητδc
oπδ μερlκoilc oτoιjq dvιbτερoυc δρ6φoυc, κoκ.,
δvτooη 6vτεκα (Xl) δταv καταoτρ6φεl δλο τd
onΙτlα καi δvταoη δΦδεκα (Xll) δτov κoταρρ6-
ουv δλεq oi oi'κoδoμδc μ6xρr τd θεμ6λlo.

oi θvτooεlc δvδc oεloμoU εΙvol δtαφoρετl-
κθc oδ δIαφoρουc τ6πoυq καi θδoρτωvταl 6αot-
κα dπδ τηv d,n6oταoη τoυ τonoυ παρατηρηοηc
ilnδ τδ επiκε'vτρo τoU oεloμoυ καi θnδ τδ θδα_
φoc οεμελ1ωoηc τωv τεxvlκδv κoταoκευδv oτδ
oημεio Πclρα'l4ρηoηc. "Eτol, δ oεroμδc τηc 20ηc
'Ιoυvioυ 1978 oτηv nερloxη τδv λlμvδv Λαγ-
καδο_Boλ6ηc εΙxε 6vταoη VlΙl oτδ xωρlδ Στi-
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6oc, ivταoη Vll oτη Θεοoαλo,vΙκη, δvταoη V
στηv Ko,τερivη, εvτα,οη l ll oτδ Boλo 'κλn.

3. AΠiOTEΛEΣMATA TΩΝ ΣElΣMΩN l(Al
KolNΩNJKΕΣ EΠlΠTΩΣE.|Σ,AYTΩN

Tα oεloμικδ κ0ματα δταv φΘdvoυv oτηv θ-
πtφαvεtα τηc Γξc πρoκαλo0v μετo6oλδc oτδ i-
δαφoc, oτδ vερδ τξc Θdλαooαq καi τξc ξηρδc,
καi oτic τεxvlκδc κατα,oκευδc κοi i1oυv δμεoεc
καi 6μ,μεoεq θπlnτΦoεlc oτoUc dvθρΦnoυc.

Td nlδ σuγηΘlσμ6vα dnoτελ6oματα τδv oεl-
oμΦv αrδ 6δαφoc εivαl τd oειoμlκα ρ4Yμοτα, μl-
,κρδc θδαφlκδq δloρρηEεlc, θδαφlκδc 6αθ0voεtc,
6δαφlκδc κoτoλloΘηoεlq καi υψoμετρlκδq μεTα-
6oλθc. 'Αnδ τic μετα6oλδc α0τδc δ,nl,κivδυvεq
γlα τδv dvθρωπo εΙvαl κυρ1ωq oi κoτoλloθηoεlc
εδαφδν κoτα τη δlαρκεlα τo0 oεloμo0 η μετα
δn' αOτo'v. 'Yndρxoυv ,nερlnτιi.loεtq κατo τiq δ-
noiεc δλoκληρα 1ωρrd η κoi κωμon6λεlc καλ0-
φΘη'καv dnδ 1αλαρd 6δαφη no0 κoτoλΙoΘηoαv
dnδ dn6τoμεc nλαγl6c. To oεlαμlκd ρηγματα δδv
εiιrαl on' ει]θεiαc θnlκivδυvα γlα τδv o,vΘρω,no,
nρoκoλoUv δμωc oo6αρδc 6λα6εc oτiq oi,κoδo-
μdc δταv δlαoxiZoυv τδ δ'δοφoc nαvω οτδ δnoio
εivαt o0τdc θεμελlωμ6'vεc.

oΙ oεloμoi ,πρoκαλoUv oημαvτlκδQ μετα6o-
λθc oτδ vερδ τηc ξηρδc καi τηc Θαλαooαc. "Ev-
Τovεq ταλovτιboεtq τoσ vερoΟ τωv λιμvδv καi
τΦv πoτομδv κoi μετα6oλic τηc παρoxηq τδv
nηγιLlv εivol τα oημovτlκ6τερ,α αnoτελιioματα
τΦv οεloμΦv nανω oτδ vερδ τΠc ξηρδc. Στη
θoλαooα oΙ οεroμoi 6κτδc αnδ τηv τδλαvτωoη
τoU vερo!, δημloυργoOv τερdoτtα κ0μ,οτα noO
εivαl διεθvδc γvωoτα jδc τooυvdμl. Tα iiψη τωv
κυμdτωv ο0τδv εivοt oυxvd ,noλλδc δεκ6δεc
μ6τρα.

T6τolα,κ0'ματα noρoτηρoUvταl oυvηθ6στερα
κovτα oτiq οκτδq τo0 Eiρηvl'κoD 'Ωκεαvo0 δnoυ
διατηρoOv fiψη noλλδv μ6τρωv ακ6μα καi oδ α_
nooτdoειq αρκετω,v δκατovτdδωv xlλloμ6τρωv d_
nδ τo0c xΦρoυc γ6vεoηc. AOτd nρoκoλoiv ou-
xvα noλt μεγαλεc ,KαTαστρoφδc' KOματo τooυ-
vdμl 6xoυv noρατηρηΘεi noλλδc φoρδc καi oτδv
6λληvlκδ Xωρo.

Παρ' δ'τl 0n6ρ1εl καnoloq σεlσμιKδq κivδυ_
voc δ δπoΙoc πρo6ρ1εταl drπ' ε0Θε1αc dιπδ τη φ0-ση (κoτoλοθηoεlc, κ0,ματα τooυv6μl), δ μεyα_
λoQ oεloμlκδc κivδυvoc γlδ τδv δvΘρωno nρo-
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6ρxετol oιjolαoτtκo απδ τδ Ιδlα τo δημloυργη-
μoτα τoυ, δηλαδη αnδ τic τεxvlκδc κoταoκευ6c.

oi με,γαλεc oiκovoμtκδc α,nιbλεlεc πoυ πρo,κα.
λoσvτot οnδ τo0c oεloμo0c δφε1λoνταl 6oolκα
oτic α,μεoεq σεlσμιKθq 6λd6εc τΦv κτlρiωv κoi
oτic δμμεoεc 6λd6εc noi nρoκολoOv oi ΠUρKσ.
Τδc oi δ'πoTεq δημloυργoUvτα,t iκoτd τη δldρ,κεrα
τωv oεlo,μιbv (αnδ 6ραxυκυκλιbμoτo κλn.). ,A-

noτελ6oμoτα θn1oηc τδv 6λo6Φv καi κoταρρειi_
oεωv τδv κτlρiωv εivαl oi 1ο.000 περiπoυ θα-
vατol κoi oΙ noλλδc xlλldδεc τρouμαTlσμoi no0
πρoκoλoΟvτol κdθε 1ρ6vo o' δλη τd Γη 6nδ
τouc oεloμoOc.

Π6ρα dnδ τo παρondvω, oi oεloμoi πρoκα_
λoΟv oτoilq dvθριbnouc vευρlκη 0nερδl6γερoη,
-φo6o, vουτ1α, κλn. 'Avαoτ6λλoυν τδ oυvηθloμ6-
vo ρυ,Θμδ τηc κolvωvlκΠc ζωΠc κoi δδv εΤvαl λΙ-
γεc oi περlnτιboεlc κατd τiq δnoΙεc η γ6vεoη
μεγαλωv o,εloμδv εΙ1ε oo6oρθc θnlnτΦoεlc oτηv
υγeiα τδv κατo1κων oεloμonληκτωv nερloxωv
Λ6yιυ oo6αρδv δπlδημlδv noυ nρoκληθηκαγ απδ
τηv 6λλεlψη μ6oωv κoθαρloτηταc (vερoO κλn).

Σu'v6nεlα τΦv δμεoωv οnoτελεoματωv τΦv
oεloμδv ,πo0 αvαφ6ρCΙμε ΠαραΠ6rrω εivol δ16φo-
ρεc oiκovoμικ6c, κolvωvικδq καi πoλδc φoρθc
καi πoλlτtκδq θπιnτιb'oεlξ q0τδv. oli oiκovo,μlκθc
oυvιinεlεq τωv oεloμδv δδv δφε1λovταr μovo
oτic 6λd'6εc καi καταoτρoφδc τδv κτlρiωv αλλα
καi oτδ γεγovδc δτl 6πi μεγαλo ;1ρovlκd δlo-
οτηματα κατα τiq nερloδoυc δvτovηc oεloμIκξc
δρ6oηc oi κdτoIκol τΦv oεloμ6nλη'κτωv ΠερΙo-
xδv δδv 6ργαZovταl κοi πoρατηρoOvται μεταKl-
νηoεIc κoτoiκωv καi μεταφoρα θnlxεlρηoεωv μθ
ουv6nεlα τηv oiκovoμικη Kαμψη Tηc αγoρδc.
"Evoq μ6vo oεlαμδc ,μnoρεΙ vδ αrorxioεl oδ μld
Χωρα nερloooτερα οnδ τδv 6τηolo πρotinoλo_
γloμδ τηc καi μnoρεi vα δnloθoδρoμηoεr την oi-
κovoμiα τηc 6πi dρκετα 1ρovlα.

oi oεloμoi αrη xιi-tρα μαq 'KoTασTρ6φoυv nε-
ρi τd 900 oπiτlα, ,Γlρo|Kαλol]v oo6αρδc 6λd6εc οθ
3'000 oiκoδoμιlc, oκoτΦvoυv 50 ovθρΦnouc καi
τρoυματiZoυv περi τo0c 5OO oδ 1ρo,vIκδ δ16ατη-
μα 6vδc 6τoυq ,κoτo μ6oo δρo.

r 'H ουν6x'εlα oτδ 9o τεδxoι;



'Eiκεiv τα xρδvιo κo,τδ 6αoψαηλloU τoΟ
Σα'66ατ66ροδoυ τδ ,κoυρiτolα d1lρvoOoαv τoσ
δ\Γrulμo τΠc v0φηc' "Evα μlκρδ nlδi απo0 1αλi-
Ζικη ,μdvα κi nατ6ραν τηv 6ρlxvεlγ τoσ nouκd1rl-
ooυ. Tα κouρ1τoκια 66αγαv δαφvειc 6αρακoυμli_
vεlq οτo0 κlφdλl κi τρoγoυδoθoαv τραγo0vτγlα
γlo τηv ιl0φη κi τoΟ γoμnρ6.

"ovταc μ,niτtζεtv τ' δλαγμα τoσ γαμ,nρoυ κi
γ6voυvτοv κi η κιb1η, τα 6louλld μη τo0c δκα-
λloμ6voυc τoυ γαμ'πρoU κi τoσ γα,μnρδ dnoδ ni-
oou κlvoEoαγ vo nδρoυv τo0 voυv6. O0 voυvδc
lδoυvεlv dρvi η Zυγoιiρl ζoυvτovδ 6αρακoυμ6-
voυ 'κi 6oμθvoυ ,κ6κκlvoυ δπoυc τη'v Παoκαλ16.
Στd κ6ρατα α,not τoδ δρvi μ,noυvτoUααv dπoιj
δvα μξλo 6αρακoυμθvoυ. Td μξλα o0τd δταv τ'
dρvi 6φτovεlv μη τd 6loυλld oτo0 γαμnρoU τοu

oniτl 10voυyrov oi oυ,μlπηθ,ηρδc κi τα κoυ,ρiτo,κlα
nold κi ,not ,πotδ vd τα ndρεl γld vα τic 6γ[ τoD
τu1ηρ6. Ι(i δλλol d,καλrαμιivol κi oτlvoi συY-
lκlvεΙc δoτεtλvαιv αρvld ,n,o'i τα ZαλικΦγ,ouwοv
θvαq oτo0v vΦ,μoυ lκi τδ,nηρvα,v ,μη το 6loυ-
λld.

Tιi:ρα noυv α0τα oληoμouvηθηκov τοφογεlv
n nΕ6λlΕη'

Toτι o0 voυvδc 6oτεlλvεlv κi το oτιiφαvα
τi τic λoμn6δεlc κi ivα φoυαr6vl γld vη v0φη
μη ,noυρlκα o' 6γαv τρovδv δioκoυv. "rE,oτεtλvεlv
κi δvα πηρηφαvoυ κi rioυxoυ ολoυγoυ οτoυλl-
oμ6vou γro vd κα6oλlκ6ψη η v0φη.

Τιbρα o0 voυvδc oτ6λvει κotρoα oτoυλl-
oμ6vη.

oi οκαλloμθvol πo0 πηγηvαv μη τα 6loυλld
oτo0 voυvδ 6αoτoδoαν αμ,nρoυoτd κi δvα φλo_
μΠoUρoU. Σ' δvα μακρi καλdμl μ,noυvτoEoαv i-
vct ,ΠouρΤouκdλl 6αρακ6μ,μ6voυ κi θδrvαv oτηv
KoUρφη δvo μαvτηλl XρUσo,Kεγτημ6voυ. Ki δv-
τoq κvoσoαv δπ' τoU voυv6, αμnρoυoτd nηyη-
vεtγ- τo0 φλdμnoυρoυ, oOniooυ oιj δioκoυc μητic λα,μ,niδεtc 'κi o0,πioou 11 μoυolκη κi oi xαρiω-
τot. ΤoΟ γαμnρδ τoιjv i,κρυ6ov vτiπ olαnioou γlαvd μdv i,δfr doτuφdvouτη τη v8φη.

"oταv δφταvαv oτηc v0φηc τoυ αn1τl nρι.i-l_
τα ,dγ66ηvε,ιv τol] φλαμnoυρoυ. "Evαq dn' τoilc
d'καλroτα'δεlq 6σσTo0σεlv τo0 ΨλdμrnoιJρ.u, τoU
xαμnηλoυvειv dμ,nρouατd oτη v0φη κi αtτη το0
nρooκlvoOoεlv τρεTQ φoυρ6c.'H μαvo Tηc v0φηc κi τδ κoυρΙτoκlα oτθ-
Kouvτc,v oτoU οκαλi κi η nlθηρα δZoυvειv ivα
Ξoυναρl οτoi γαμnρδ κi τotv Ξδoυvεlv τηv nι}-
xη τηc.

Kdτoυ αrηv αiλη oi xαρlιilτol τoU γαμnρoO
iκλεrφταv oι3τl ειjρloκov κi oi σlΠηT|κoi 

'6καμαv

τδxo δδ γλenoυv. Ko,μld o0ρ,γ16. κοvαv 
^qσμδvoiiτt κi δv. Ki δλol oi xαρlιbτol κlρvtoOvτov oτξc
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v0φηc τo0 oπiτl.
Tιbρα oi ;1αρtιilτol παvoυγ iolα oτηv i,κκλη-

or6.
Toτl oτηv dρxη τηc oκdλαc 6δoυvαv oτη

v0φη μlα λεlτouργld not τη'v τod'κlζεlv κi 6δou-
vεlv τη μlroη ,gτo|q oπητlκotc rκi τηv oλλη μl,oη
oτol γαμnρoU τoυc onητtκoUc inoΟ τηv δτρoυγαν.
"Yoταρvαc 1εlρητoU'oεlv τo0c γowloOc τηc κi
δλouc τoOQ ουyγlvεΤc, τotq γεtτovouc κi τα μr-
κρα nιvτγld.

Tρiα τ6ooηρα oκολιδ nρiv 'κατθ6η fι vι]φη
δκαμvεlv τoΟ oταuρo τηc κi τδ 6loυλlα δπηZαv
δvαv λtπητηρδv oκoun6v. Toυ οταυρδ τηc τotv
iiκαμvεlv noλιi oργd θτol ,πoιj δλotvol oi onητl_
κoi κi η v0φη 6κληγαv. Γlο vo μnlvτloεl αγλη-
γouραc o0 αroυρδc o8 voυvδq τηv θnηρvεlv τoU
δεlξi τoυ x6ρl κi τotv μniτηZεlγ τoU oτ,αυρ6 τηc.

"oταv κoτ66ηvεtv Uoταρvoc η v0φη τη οκd-
λα o0 vouνδq τηv dv66αZεtv oτo0 oλoυγoυ. T'
δλcυγoυ τoE 6οoτoσoαv ντγlδ ουμπηθηρoi dδ6o_
φκtα η oυγκlvεic τΠc v0φηc δvαc ο,noιj δω κi
δvαq o'πoU κεi. oi ακαλlοταδεtc κρατoδ,oαv rd
τραvd τα φαvαργlα κi δφηy.καv τη vιiφη γld vd
τη γλ6πoυv oiiλolvol oτoιJl δρ6μoυ. Ki δλor oi
xαρlδτol μη τη v0φη τoU φλdμnoυρou τo0 δloκou
μη τd ,oτ6φαvo κi τd 6loυλld n,δnηZαv δvα οtγα-
vδv oκoυnδν κlvoUoov γld τoU γομπρoσ τoσ oni-
τl. o0 γoμnρδc lKρUμdvouq iρ1ητεl o0,n1ooυ dn'
τoOc xoρlΦτεlc. Στη v0φη ρixvoυv ρ0Zl oτo0
δρ6μoυ.

Tιilρα η v0φη κi γαμnρδc δvταμιbvouvτεl οτηv
iκκληolα.

"oταv 6φτovεlv η v0φη oτo0 γαμ,nρoΟ τo0
oniτl τo 1ρ6vlα εiκεTvo'κi iπρiv κατ66εl dπ' τδλoυ-
γoυ δΦρlZ'εry ,μ,αvτiλια, οκoυφ'oOvlο, crτotq κoυ-
vldδoυq κi τic κoυvldδ,εlq. Td δδρα τδ6αvεlv
ατo0v vιbμou τoυc κi 6o,κυφτεlv κi τotc φlλo0-
oεlv oπoi 6vοv-δ,vqv.

Διi:ρlζεlv κi τoilv nlΘηρδ κi τotγ φrλoUoεlv
τo0 xιiρl κi oOτδc τη'v κατ66α?ειv dn' ταλoυ-
γoυ. Tα 6loυλld inηΖαv oυv6xεn.

"oτov ,κoτ66ηvεlv ,d,π' τδλoυγoυ o6'6ηvεlv
μη τoυ δεlξi πoυδdρl oτoιi oniτl τoσ γαμπροl κi
oτo0 τρiτoυ τoU oκαλi τη δ61oυvταv ι:1 πlΘηρd
μη τo0 τυxηρ6 τηc. Toi τυxηρ6 τηc flτov svαc
δiακouc μη vτγlδ ,noυτηρd,κlα κραoi δvο πλαοτδ
ψoυμi η λεlτoυργlα. Πρiv πδρεl τo0 δilακou η
v0φη φlλoυoεlv τξc ,nrΘηρδc τo0 16ρr. "Yοταρ-
vαc τηc τo0v δ,πηρvov τoE δioκoυ κi θv66ηvεlv
ψηλα oτoi oπiτl.

Toσ Nικ. Σπ6ρτon
KαΘηγητoυ KΑTEE
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(Συ,ν6xεrα dπδ τδ πρoηγo$μενo)

2. 'Η δr,αδlκα|σiο YΙd Tηv Πρo'σ6Y_
Y|'ση

"oπωq τoνioαμε oτδ πρoηlγoιjμενο
τεlxoq f; <dντ,iοταοη> πoδ πρo6dλλεl
κ6θε λoγoτεxνπδ κεiμενo πρoδποθ6τεr
καi dνdλoγη πρoοπdΘεtα &πδ τi1 μeρrδ
τoi dναγνιiloτη γιδ τflν θξoυδετ6ρωοr]
τηq, δηλαδi γrd τi1ν θντελ6οτερη πρo-
ο6γγιoη - 6iωoη τoδ λoγoτεxνr]ματog.
oi πρoτdοεlq 6μω9 πoδ κ6ναμε μd τi1

olωoτfi διαδικαο,iα dνdγνωοηg δδν μπo-
ρoδν νd νoηθoiιν o'δν τd μoναδrκd
κλεlδrδ &ποκωδικoπoiηοηq τδν oυμ66-
λων πot θκπ6μπer τδ κεiμενo, ματi
κdΘε κεiμενo δxεr iδrαiτερη δφ,i1 καi
δδν πρ6πεr νd πρoo,εγγiζεταl μδ φoρ-
μαλιoτrκδ τρ6πo. 'O φoρμαλιoμδq ρη-
xα,iνεr τfiν dνd,1ruωoη καi oπdνια δγ-
γiζεr οiolαoτlκδ τδ κεiμενo. Xωρiq
νi dγνooδ,με δρroμ6νεq oταθερδg δlα-
καοiεq &ν6γν,ωοηq, oδν 6dοη γιd τrlν
πρoo6γγrοη τo6 κειμ6νoυ, ε'iμαoτε ι)-
πoxρ,εωμ6νoι, παρ6λληλα, νd κρατdμε
εi6λκτη oτdοη, 6πωq τi1,ν δπ166λλει f1

iδroαυoταoiα τoδ κειμ6νoυ.
"Αν πρ6πε1 8μωq νδ &κoλoυθ{ooυμε

μιδ oυγκεκρlμ6νη πoρεiα dνdγνωoηg'
πoδ θd Exer τ| φrλ6,δoξη πρ6θ'εoη νd
μdq dπoμακρ6'νει &πδ τflν <d,νdγνωo'η
σαλoνΙoij)), εiμαοτε δπoxρεωμ6νor νδ
περdooυμε μ6οα dπδ τi1ν dκ6λoυθη
δlαδrκαοΙα:

1) Πριnτη dν6γνωο,η.
2) .Υλlκδ γrd τi1ν θπεξεργαoiα τoδ

κειμ6νoυ:
α) Στolxεi& xρονoλoγiαq aπδ.rl

ζω{ καi τδ dργo τoσ λoγoτ6xνη
6) Tδ iοτoρlι(δ _ κo1νων1κδ πλαioιo

(ντ6πro καi ξlνo).
γ) Boηθητtκδ δλικδ δπδ τδ δπ6λorπo

iργo τoδ λo,γoτ6xνη.
3)'Eνδεrκπκ6q θπroημdνoεrg π6-

νω στδ Kεiμενo καl γl1ρω dπ' αι)τδ μδ
τfl 6or]Θεrα τoi iλrκoi.

4) Δευτ€ρα dνdγνωοη - qηλdφηoη
τoδ κεrμ6νoυ.]

'ΙΙ δrαδtκαοiα dνdγνωoηq πoδ πρo_
τεiνoυμε2 xαρακτηρiζεταl dπδ μtδ θν-
τατrκαπoiηαη τfrq πρoοπdθειαq dπδ τi1

μερrδ τof, &ναγνιi-loτη, δργo πoιi dρxικδ
θδ φανεi iδlαiτερα δπiπoνo, d.λλδ πoδ
θγγυdται, ταυτ6xρoνα, dπoτελ6oματα
θετκδ, Ξνft καλιiπτεr μ6 τiμrο τρ6πo
τoδq oτ6xoυq πoi Θ6oαμε παραπdνω
καi dφoρoδν τfiν δπειiΘυνη προ6γμση
τoi λoγoτεxνriματoq.

Γlδ νδ διilοoυμε σαφ6στερη εiκ6να
αliτfrq τfrq dναγνωoτrκfrq δrαδrκαο'iαq,
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orγδ orγdι θd ου,νηlθiο,εrg
τδ oπiτι ooυ εiναr αι]τδ πoδ 6λ6πεrq
κr αιiτfl τi1ν π6ρτα θd xτυπr]οoυν 35

' o6 λiγo oi φi\ol κι oi δlκo( oου
γλυκδ νδ οδ κα\ωooρiοoυν

-Γrατi εiναι dπ6μακρη f1 φωι,d ooυ;
oI]κωoε λiγo τδ κεφ6λl
νd καταλiι6ω τi .μoδ λ6q 40
δοο μrλdg τ' dνdoτημδ ooυ
δλo6να πdεl καi λtγoατεl3εr
λ6q καΙ 6υθiζεοαr oτδ xδμα'

-Παλ16 μoυ φiλε oυλλογiooυ
olγδ orγi Θδ oυνηΘioεlq 45
{ νooταλγiα σoδ gxεl πλdο,εr
μrd xιilρα dνιiπαρxη μ6 ν6μουq

δξω 'dπ' τil γ'ic κr iπ' τoδq dνθριil-
πoυq'

*Πrδ δδν dκo6ω τοrμoυδιδ
6oιiλrαξε κι δ οτερνδg μoυ φiλog 50
παρ6ξενo πlg xαμηλιiνoυν
δλα τρlγliρω κdθε τ6oo
θδdl δlα6αiνoυν κα) θερiζoυν
xl\ldδεq δρματα δρεπαι,η<βρα.

''{Θl1ι.α, dνolξη ,38

2. Υ;\ΙKo ΓΙ_Α. TΙ{\ EΠEΞEPΓAΣΙΑ
ToY ΠoΙΗ\fΑToΣ

α) Στol1εiα XρovολoYiοc o'no τη
4ωη κοi Tδ 6ρ\/o ToU Γ. Σεφ6ρη

1900: Γ6ννηoη αη Σμιiρνη.
1914: 'Eγκατdoταοη oτi1ν 'Αθ{να.
1994: Πτυxio Noμπflq.
1926: Δroριομδq oτδ 'Yπoυργεio 'Eξω-

τερrκδν.
1931: 'Yπoπρ6ξενog ατδ Δoνδiνo. Δη-

μoοιει3εr τ{ <Στρoφi1>.
1932: Δημoorεfεr τr) <Στ6ρνα>.
1935: Δημoorειiεl τδ <MυΘιoπ6ρημα>.
1936: Πρ6ξενoq oτi1ν Koρυτoδ.
1938: 'Eπrοτρoφ{ dπδ τi1,ν Koρυτoδ.

'Aπ6οπαo'η οτδ'Yφυπoυργεio Tι3πoυ
καi Toυρlαμoi.

1941 : M6 την θξ6ρloτη δλληνrκfr κυ-
66ρνηοη oτflν Aiγυπτo.

6) 'Η 'loτoρiο3

1) 'Eλληvlκη
1922: λ,Ικραοιατlκi1 καταoτρoφi1.

Γlα Tn σωσTn dviγvωσn
ToU λoγoTεxv!κou κ εIμδvoυ
θδ θπrxεlρfrοoυμε ν& τi1ν 3φαρμ6ooυ_
με π6νω o' €να πoλ6 γνωοτδ πoiημα
τoδ Γ. Σεφ6P4, τδ <Γυρro,μδ τoσ ξε-
ν1τε]μ6νoU>. .o <Γυρrο'μδq> δημloυργεi
πρo6λ{ματα dν6γνωoηg μιδ καi δ Σε-
φερlκδq θδδ λ6,γoq ξεγελi.ιοεr τδν iι-
ναγνιiioτη μδ τflν θξωτερrκi1 ει]κoλiα
ρofrq τoυ (ουμ ατlκi1 dκoλoυθiα oτρo_

φικδν oυμπrλεγμdτων, ξeκ6θαρo καi
oiκεio Θ6μα ν6ο,τoυ, λεκτrκi1 καθαρ6-
τητα κ.&.) καi 3τol μld πριilτη (κl o-
πωoδI]πoτε θπιδερμικfl) δπαφfl δδ θδ
εixε καμιδ οx6οη μδ τiq πρoΘ6οεlq μαq.

1. To ΠoΙΗN4Α

o ΓYPΙΣMoΣ ToY ΞE,NΙTEMENOY

-Παλι6 μoυ φiλε τi γυρειiεrq;
xρ6νlα ξενrτεμ6νoq fiρθεq
μδ εiκ6ν,εq πo0 Exειg &ναθρ6ψει
κ6τιυ dπδ ξ6νoυ9 oiρανoδg
μακριδ ,dπ' τδν τ6πo τδ δrκ6 ooυ. 5

-Γυρεiω τδν παλlδ μoυ κ,flπo.
τd δ6νδρα μoδ Eρxoυνταr ιiig τfi μ6οη
κr oi λ6φor μoιdζoυν μδ πεζoriλια
κι δ,μωq ο,δν ijμoυνα παlδi
8παιζα πdνω oτδ xoρτdρt 1O

κiιτω &πδ τoδg μεγlΙλoυg ioκroυg
κι tτρεxα π6νω o6 πλα1rδq
ιi3ρα πo\\i1 λαxανtαoμ6νoq.

-Παλ16 μoυ φiλε ξεκoυρ6οoυ
oιγδ οrγd θd oυνη.θiαεrq. 15

Θ' dνηφoρiοoυμε μαζi
oτδ 1,νιilρψd ooυ μoνοπdτια
Θδ ξαπoo.τdοoυμε μαζi
κdτω &π' τδ Θ6λo τdlν πλατdνων

οiγd οrγδ θd 'ρΘoδν κoντd οου 20

τδ πeρl66λι κr oi πλαγl6q οoυ.
*Γυρεiω τδ παλlδ μoυ αlιiτr

μ6 τ' dψη,λi τ& παραθ6ρlα
ο-κoτεrνrαομ6να dπ' τδν κrοοδ
γυρε6ω τfrν dρxαiα κoλ6να 25

πoδ κoiταζε δ θαλαoοlνδg.
Πδq θδq νd μπδ o' αδτfl τfi o.τdνη
oi oτ6,Yεq μoδ 8ρxουνταl ι6q τol)g ιi}-

μoυq,
κr 6αo μακρrd καi νδ κorτdξω
6λ6πωγoνα'τιοτoι)q&νθριilπoυq 30
λ6g κdνoυ,νε τiγν πρoοευxfi τoυq.

-Παλlδ μoυ φiλε δ6 μ' dκοδg;



1924:'Ανακ{ρυξη Δημoκρατiαq.
1925 - 1928: Πoλlτlκi1 doτdθεlα.
1928: 10 Bενlζ6λoq Πρωθυπoυργδq.
1933 - 35: Πτιilοη Bενrζ6λoυ - Πo-

λrτι,κfi dοτdθεια.
1935: Θdνατog Δημoκρατiαq - Παλι

ν6,ρθωοη μoναρxiαq.
1936: Δlκτατoρiα 4ηq Ariγo6οτoυ.
1940 - 41 oXΙ. 'Αλ6ανlκi1 θπoπolfα.
1941. Kατdληψη 'E\λdδαq dπδ Γερ-

,μανoΙταλoδg καi Boυlλγaρoυq.

2) Eυρωnoiκd

1925: 'Ιταλiα' Φαοlομδq (Ν{oυooλiνl )

1933 : Γερμανiα' Nαζιαμδq (X(τλ,ερ )

1936 - 49: 'Ιοπανiα' 'Eμ,φιiλιoq π6λε_

μoq. "Ηττα τδν δημoκρατrκ(lν καΙ δl-
κτατoρiα Φρdνκο.

1938: 'o Xiτλερ πρooαρτd τfiν Αιi-
οτρiα.

1939: Δrαμελoμδq Toεxoολα6ακiαq.
Kατ6ληψη Πoλωνiαq d,πδ Xiτλερ.
B' Παγκ6o'μloq Π6λεμog.

γ) 'A,noonα,οματο dΠδ Tδ Πρo-
σωΠιKδ ημερoλoγlo τoU Γ. Σε-
φ6ρη "M6ρεc", r' 1934_1940.

1937 12 Δεκ6μ6ρη' 'ΑΘηvo,

<<Eiναl πrδ εijκoλo νd περ6oer καμi]λα
tι,πδ τi1ν τρriπα 6ελ6να9, παρd "Eλ-
λην,αq πoλιτrκδq νδ καταλd6εl τi1ν
'Eλλdδα>.

193B Tτdρτη, 5 'lανoυα,ρioυ,
'Aθηvo,

u'O τ6πoq αr3τδg πol) μdq π\ηγιilνer,
πoδ μ6q θξευτε\iζεl...>

<Δδν πloτε6ω o' αiτoδq τoδq δνθριb-
πoυg πoi φλυαροδν ij oτoδq δ\\oυg
πoδ δδν ξ6ρoυν τi κ6νoυν' δδν δννoδ
νδ 6.oυλliιζω μ6αα o'την dπερiγραπτη
μlζ6ρlα τδν xαρακτr]ρων - πιoτεiω oδ

δrjo - τρεiq iδ6εq πoδ πρoxωρο6ν, καi
τιiρα dκ0μη, $οτερ' αrιδ xrλrdδεq xρ6-
νrα, ο' αliτi1 τi1 γλιilο'oα.

Γι' αιiτδq τiq δυδ - τρεiq iδ6εq πoδ
πρ6πει νδ ζ{οoυ'ν θδ6.... δπoμ6νω αi-
τit τi-lν dθλr6τητα>.

13 Mdρτη

<,Ακ6μη τoliτ' τdν dνoιξη
ραγr6δεq, ραγrdδεq,
τoδτo τδ KαλoιrαiρΙ,
καημ6νη Poiμελη>4

'A'πρiληc''Eθvt'κδc Kηπoc
<<"Eπεrτα (oτδ δπoυργεio ) ' dνθρω-

πoι μπeρδεμ6νor καi περiπλoκor' 8να
xρlμα γκρiζo - γκρiζo 6ριi:μlκηq φαldg

oiοiαq - τol)g τρlγυρiζεr καi 66.φeι

τiq κlνl1οεrg τoυq, τd λ6γlα τoυq, τiq
πρdξεrg τoυq>.

Σ'εnτ6μ,6ρηc, Kυρrακd 6ραδυ,
KηφroIo

( Γρd,μμα )

<.. ' καθδq i]:μoυν iτolμoq ν& πλα-

γ16οω μoσ τηλε,φιi-lνηoαν τi1ν θπloτρd-
τευοη τ(lν Tο6xων... Π6ρ,αοα dπδ τδ
'Yπoυργεio... Bαρl6q δρεc. Aioθαν6-
ταlνε κανεiζ... τδν dψηλδ πυρετδ τfrq

El]ριiπηq πoδ dπδ oτrγμi1 oδ οnγμi1
θτoιμαζ6τανε νd παραδoθεi oτδν π6-
λεμo. . . >

<..."Eνrωθα μ6νoq, dπoxωρioμ6νoq
&πδ τd πdντα..' "Ωq τιilρα γεr1ηκα
πoλλδq φoρδc τil μ6νωoη μ6oα οτδ

παρδν... Παρd,ξενoq κλoνrομδq νd νrιil-
θεrg πδq πoτθ δδ Θd μπoρ6οεlq νd Ξ-

xεlq o'υντρ6φoυq...r>

<'..Eiναι δληΘrνd παρ6ξενo νd €xεlq

ζioει δλ6κληρη η ζωi ooυ μd νδ δ-

πηρετdοειq €να Θεδ καi, ξαφνrκd, νλ
6λ6πεlq πδg καν6'ναq πιδ δδν τδν πι-
oτεiεr τδ Θεδ αoυ. 'Aπ6ο6ετo καi λ6_

\ον δδωρ. - Σ6 λiγo θd πρθπει ν' &_

πoφαoiooυμε μtd γιδ π6ντα, ο6 τi d-

ληθrνδ μπoρεΙ νδ xρηοr.μεliαεl i ζωil
μαq... >).

1939

Δευτι1ρα, 13 Φε6ρoυαρΙoυ

<Xτδq πρoτελευταiα &πoκρrd. Kαρ_

να66,λr oτην Πλdκα. Poμ6iεq καi δρ-

γανd,κrα. Φωνδq μεθυαμ6νων. Tοiκνα
dπδ τδ κoκoρ6τοια καi μυρωδlδq κρα-
σ1oι o'τoJq δρ6μoυg. "Oλεq τoδτεq

oi μ6ρεq οδν dρριiioτια, θδδ πoδ κd-
θoμαr. Δ6 μ' dνoxλεi αr]τδ τδ dφ6ντα-
oτo πρooτixεμα ποδ πρooδειiει δλo6-

να καi dπoΘλακιilνεl τδ λαδ...>

Mεγαλη Π,ορα'ακευη, 7 'A'πρiλη

uTi1 νixτα 6oμ6αρδrο,μδq τoδ Ai-
λιiνα' την αtiγi1 dπ6,6αoη τ6ν 'Ιτα-
λ6ν. '.>

<oi "Αγγλor κoημoδνταr, oi Γ6λ-
λor γρ6φoυν λαμπρd δoκiμlα γενrκξq
πoλιτrκξq. . . >

Δευτ6ρα 10 'Anρiλη

(...'E,δαt κr iνα xρ6νo oi τραγtκδq
οτlYμδq ξανdρxoνταr τ6οo oυxνd, πoδ
δδν dξiζεr πld τδν κ6πo νiι τiq dνα_

φ6ρεrq... Αiτδq δ π6λoμoq... tlxει
τοiτo τδ xαρακτηριστ1κδ: Mlδ δι1να-

μη τoδ κακoδ 6ρfrκε τδν τρ6πo νδ θ-

ξ'ευτελiζεr, νδ oτραπατodρει, νd 3κ-

μηδeνiζεr 8ναν δλ6κληρo κ6oμo, 6γd-

ζoν'ταq ο,τ$ν θπlφ6νεlα τ1ν iδroτ6λεr_

α, τ| δ,εrλiα, τi1 μrκρoπρ6πεια, τi1ν πo-
ταrπ6,τη'τα, πoι) πdεr κανεiq νδ πlατ6-

ψεl πδq εiν,αr οi 6αolκδq iδl6τητεg τdlν

dνθρι6'πων πoδ κυ6ερνoδ,ν αiτδ τδv
κ6oμo. 'H διiν,αμη αriτη τoi κακoδ €-

xεr τi1ν δψη θνδc τ6λεlα μηxανoπorη_
μ6νoυ κτI]'νoυq, δλωoδ16λoυ dνε6Θυ-
νoυ, γιατi δ &νθρωπoq καi f1 &νθρω-

πrδ δδν παiζεi καν6να ρ6λo ατδ ο,i-
o'τημd τηq. Ariτi1 εiναr { τrμωρiα. oi
τιμωρoliμενol: μrd λ6oπη &πδ dδυνα-

μiεq... 'Ωοτ6οo i φρiκη εiναι πoδ δδν

μπoρεiq νδ πεθdνεrq μαζi μ' €να φi-
λo...>

Kυρrαlκη, 16 'Aπρiλη

<...Πρoorιαθε1 νd τδ 6γdλεr κανεiq
π6ρα, γrατi αliτoi εiν,αl oi καν6νεζ
τoi παιxνlδroδ. 'Eκτδq iιπδ αrjτδ, κα-

μlδ dλληλεγγιiη. 'Eκεi πoδ εiμαt τo-

πoΘεημ6νoq δδν δxω oυ.vτρ6φoυq>.

Π6μπ,τη' 7 Σlanτ6μ6ρη

Toακloμ€να νεσρα. Tδ πoπiρr ξεxει-
λiζεr. Xτδg πrdοαν τδν Kωoτdκηs καi
τδν ,θκτoπiζoυν γιδ 8να γρdμμα oτδν
Kανελλ6πoυl'o, γραμμ6νo oτδ 6ρ6ντo>.

Tρiτη' 17 'oκτιb6ρη

<...'Αη,δ,iα. Δδν πfrγα od,μeρα oτi1

δoυλειd μoυ dπδ καθαρi1 iηδiα>.

γ) Tρiα Πoιη1μoτ'o' dnδ τδ .'Ημερoλoγ|o'Kο'Τ,o]σTρω,βοτoQ A'.

o ΔliKoΣ MAΣ HΛ|oΣ
'o fiλroc αliτδq εiταν δtκ6q μoυ καi δικδq ooυ: τδν μolραο,τ{καμε
πorδq δπoφ6ρει πircω dπδ τδ xρυoαφΙ μεταξωτδ πoιδq πεθαiνεl;
Mr& γυναiκα φιilναζε xτυπιilνταg τδ oτε1'νδ οτi1Θoq τηq: <Δειλοi

μoi πfrραν τδ παrδιδ μoυ καi τd κoμμ6τιαo'αν, οεiq τδ οκoτιirοατε
κοιτ6ζοvταq μδ παρdξενεq θκφρdοεrq τδ 6ρ6δt τiq πυγoλαμπiδεg
dφηρη'μ6νor μ6οα οδ μld τυφλi ουλλoμi>.
Tδ αiμα oτ6γνωoε π6νω οτδ x6ρr πoδ τδ πραοiνrζε Eνα δ6νδρo
8ναq πoλεμroτflq κoψ6τανε οφiγγoνταq τfi λ6γxη πoδ τol φιiτιζε τδ πλευρδ.
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Eiταν δrκδq μαq δ t)λroq, δδ 6λ6παμε τiπoτε πioω iπδ τδ xρυοd κε'ντiδlα
dργ6,τερα i{ρΘαν oi μαντατoφ6ρoι λαxανrαoμ6νoι 6ριil'μrκοr
τραυλiζoνταq oυ'λλα6δq dκατα,ν6η,τεq
εiκoοι μερ6νυxτα πdνω oτfi oτ6ρφα γiq καi μ6νo dγκdθια
εiκoοr μεβνυxτα νrιiθoνταg ματω,μ6νεq τig κoιλlδg τδν δλ6γων
κr oijτε oτrγμd νδ αταματfooυν μd νd πloδν τδ νερδ τfrq 6ροxfrq
Eiπεq νd ξεκoυ'ραoτoiν πρ6τα κι' θπεrτα νd μλrjooυν, oδ εixε Θαμπι6oεl τδ

φ(ic.
Ξεψ6xηoαν λdγo,νταq: <Δδν dxoυμε καtβ, γγiζoντοq κdτι dxτiδεq.
ξεxνoδοεq πδg κανεiq δδν ξεκoυρdζεταl.
oi1ρλlαζε μld γι.lναiκα: <Δεtλoi> odν τδ oκυλi η νfxτα
Θd εiταν δραiα κdπoτε οδν θo6να
μ6 oτ6μα δγρδ, τiq φλ66εq ζωrι/τανδg κdτω dπ, τδ δ6ρμα
μδ τfiν dγdπη.
'o i]λιoq αliτδq εiταν δπδq μαq' τδ'ν κρdτηoεg δλ6κληρo δδ θ,6ληoεq νd μ'ακoλoυθdοεlg
κr 8μαθα τ6τε αι]τd τd πρdγματα πiοω dπδ τδ xρυod,φr καi τδ μετdξι.δδν 3xoυμε καlρδ. Σωoτd μlλr]oαν oi μαντατοφ6ροt.

AΦΙ{ΓΗΣιΙ
Αiτδq δ dνθρωπog πηγαiνεl κλα,ilγoνταq
κανεig δδν ξ6ρεr νδ πε1 γlατi
κdπoτε νo:μ{ζoυν πδq εiναι oi xαμ6,νεq dγdπεq
oδν αι}τδg πoδ μdq 6αoανiζoυνε τ6oo
οπi1ν dκρoθαλαoorδ τδ καλακαiρr μδ τd γραμμ6φωvα.

oi dλλor dνθρωrιor φρoντiζoυν τig δoυλεrδq τoυg
dτ6λεrωτα xαρτld παrδιd πot) με.γαλιilνoυν, .γ.υναΙι(εq
πoδ γερνoi'ν διiοκoλα
αι)τδq δxεr δυδ μdτlα odν παπαρoσνεq
odν dνoιξιdτrκεq κorμμ6νεq παπαρoσνεq
καi δυδ 6ρυοoδλεq oτiq κ6xεg τιiν ματrδν.

Πηγαiνεl μ6οα οτoδq δρ6μoυq πoτ6 δδν πλαγrd,ζεr
δραoκελιilνταq μrκρδ τετρ6γωνα oτi1 ρdxη τfrq γflc
μηxανi μrdq d'π6ραν,τηq δδιj,νηq
πot) κατdντηο'ε νd μi1ν θxει oη,μαοiα.

"Αλλol τδν dκoυoαν νd μlλd
μovαxδ καΘδg nερνoDoε
γrd απαομ6ν,oυq καθρ6πτεq πρiν drπδ xρ6νrα
γιδ απαoμ6νεq μoρφθc μ€oα ατol)q καθρ6φτει;
πoδ δδν μπoρεi νδ oυναρμoλoγ{oει πlδ κανεiq.
"Αλλol τδν iκoυοαν νd λ6εl μd τδν δπνo
εiκ6νεq φρiκηq oτδ κατιilφλr τoδ δπνoυ
πρ6oωπα dνυπ6φoρα dπδ τfi oτoργi1.

Tδν oυνηθiοαμε εiναι καλo6αλψ6νoq καi t)ουxοg
μoνdxα πoδ πηγαiνεr κλαiγoνταq δλo.6να
odν τiq iτlδg oτi1ν δκρoπoταμld πoδ 6λ6πεrq iιπ, τδ τρ6ι,o
ξυπνι6,ντα9 dοκημα κdπorα oυν,νεφrαομ6νη αliγi1.

Tδν oυνηθioαμε δδν δντrπρooωlπειiεr τiπoτε
οdν δλα τδ πρd,γματα πoι) ixετε συνηθiσει
καi σαq μrλdl γι' αιiτδν γιατi δδ 6ρioκω
τiπoτε πoδ νd μ{ν τδ ουνηθioατε.
πρooκυνδ.

Η TEΛEYTΑΙΑ MΕPΑ
E'iταν fl μθρα o.υννε,φrαoμ6νη. Kανεiq δδν &πoφdorζε
φυooδoε 8ναq &γ6ραq θλαφρδg: <ιΔδν,εiναr Yρ6γoq 'εivα,r αrρ6κoq> εiπε κ6πotog.
Kdτl λυγνd κυπαρiοοια καρφι,rμ6ν,α oτfiν πλαγld ,κr, f Θdλαoοα
γκρiζα μ6 λiμνεq φ'ψ1g1νδq, πιδ π6ρα.

116

3. ENΔEΙΙ<TΙΚEΣ EΠΙΣΙΙMΑ.NΣEΙΣ

α ) Tδ πoiηrμα γρ6φεται τi1ν dνolξη
τoi 3B καi πρωτoδημoor,ε6τηκε o"τδ πε-
ρioδπδ <Ν6,α Γρ6μμαlτα> oτd τ6λη
τoδ Ιδloυ xρ6νoυ' Δio xρ6νtα &ργ6-
τερα ( Ι94o ) δ Σεφ6ρηq τυπιilνεr τil
αυ_\\o1i1 <'Ημερoλ6,γro καταoτρι6μα-
Α'>, 6πoυ θr'τdooει τδ <Γυριoμδ> καi dτ
πou]μοτα πoi παραθ6τoυμε. Ti1ν 1δlα
xρoνrd κυκ\oφoρεi τη ουλλoγi1 <Tε-
τρdδια 1ι,μι.oo-μoτων 1> καi τδν τ6μo
<Πordματα 1>. <iπoυ περrλαμ66νεr τδ
orjνoλo τfrg μ6xρl τ6τε πotητlxfrg τoυ
παραγωγfq.

6) Td πoιfiματα πoJ ποραθ6τoυμε oλν
ι}λlκδ γld η'ν πρoo€γ1roη τoi <Γυρι-
oμoδ> μπoρεi νd ixoυν <<θπrφανεrα-
κ6q> δrαφoρδg,μδ τδ πoiημα, d\\δ μrδ
πρoοεκnκ6τερη dνdγνωοfl τoυq εUκo-
λα θd dπoκα,λiψεr τig κοlνδg (μδ τδ
uΓυρlομδ>) φλ66εq πoJ δπλιilνoνταr
oτδν κoρμδ τoυq καi μεταφ6ρoυν oτα_
θερd Θεματoλoγ,rκd δλlκ&, δπιοq εi-
ναl l] dπ6γνωoη γrd τδ dλλorωμ6νo
(iφιλo καi μoυντδ) πeρl66λλoν πoδ
dναγκ6ζεταr νd δπoμ6νεl τδ dτoμo καi
f dγωνiα τoυ γld τδ d666,αrο καi ζo-
φερδ μ6λλoν.

γ) 'Aπδ τη μελ6τη τιiν o,ταxυολoγ{-
oεων dπδ τδ πρooωππδ f1μερoλ6γlo
τol πorητfr φαiνεταr εijκoλα { iδια
oτdοη πoδ υioθετεi δ Σεφ6ρηq τ|ν πε-
ρioδo αιiτfl: oτdοη θναγιilνloυ dνθριil_
πoυ dπ6ναντl ατi1 μζ6ρlα τηc ζωicκαi οτδ δπo6dΘμrομα τ{g πor6τητdq
τηq.'Eπloημαiι,oυμε παρ6\\ηλα την
Eλ\εrψη φi\ωι' καi τδ dι,α1,:<αonκδ
_-θs\η'μαπκδ π6ροoμd τoυ μi-οα dπδ

τd θφlα\τrκδ μονoπdτrα τfrq μ6νωoηq.
δ) Tδ πoiημα γρdφεταr oδ μldν d-

πoφαοιο,τικi1 γrd τi1ν καρι6ρα τo0 πorη-
τη oτrγμi1, dφoδ μ6λrq 8xer dπooπα_
οτεΙ iιπδ τfiv Koρυτod oτδ 'Yφυπoυρ-
γεio T6πoυ καi Toυρlo,μoδ. oi oυνθ{-
κεq 6ργαοiαq δδν εiναr εixdρro,τεq
γld τδ Σεφdρη, πoι) dπεxΘ6νεταt1
κdθε μoρφi1 θξ6ρτηoηq dπδ dρl6iοτεg,
oτενoκ6φαλoυg καi dντrδραοτrκoδq oυ-
ναδ6λφoυq καi πρoΙoταμ6νoυq, πot)
δπηρετoδν τδ dνελειiθερo καθεοτδg
τoδ Ι. Mεταξd καi δπo6\6πoυν κ6θe
φrλε,λεfθερo dτoμο. 'o πorητi1q νrιilθεl
παγrδευμ6,νo9 o' Eνα τ6τoro περι6dλ-
λoν, γεγoνδq πol) τδ δεixνεl (d,μεοα ij
iπαrνrκτrκδ) καi oτδ πρoοωπrκδ τoυ
f1μερo\6γlo.

ε) Tδ ioτoρrκδ καi κolνωνlκδ πλαi-
οιo πoδ 6rιilνεr δ πolητflq οτδ θοωτερι-
κδ δρroΘετεiταr καi σφραYiζεται aπδ
τi1,ν κυρrαρxiα τoσ καθεo.τιiτoq τfrg 4ηq



oi οτρατrδτεq παρoυoiαζαν δπλα oδν dρxroε νδ ψlxαλiζει'
<Δδν εiναl γρεYδq εiν'αr orβκoq> fl μ6νη dπ6'φαοη πol) iκoliατr1κε'

Kr' iμωq τδ ξ6ραμε πδq τllν ιiλλη αι]yη δδ θd μdc 6μενε

τitrιoτε π16' μfrτε i 1'υναiκα πiνoν'ταq πλdr μαq τδν iπνo

μfτε i dνd'μνηoη πδg εiμαοταν κdπoτεq dντρεq,

τiπoτε πrδ τiν d,λλη αr]γr\.

<Aiτδq δ &γ6ραc φ6ρνεr οτδ νoδ την δνolξη> δλεγε i φiλη
περπατιilνταq oτδ πλευρδ μου κoιτdζo'νταq μακριi <τi1ν dνorξη

πoι) iπεοε ξαφνικd τδ xειμιilνα κoντd oτi1ν κλειοτη θ6λαοοα'

Tδoo d,πρoοδ6xητα. Π6ραοαν τ6οα xρ6νrα' Πιnc θd πεθiiνoυμε;>

"E,να νεκριiloιμο θμBατr]ρro τρlγr3ρlζε μ6q oτην ψtΜ 6ρoxi'
Πδq π'εθαiν'εr 8να dντραq; Παρdξ'gγg καν6ναq δδν τδ oυλλoγiοτηκε'

Kr' 8ioor τ δοκ6φτηκαν εiταν οdν αν6μνηoη &πδ παλrδ xρoνrκδ

τξq θπoxηq τlν Σταυροφ6ριυν ij τξc θν _ Σαλαμiνr - ναυμαxiαq'

Kι' iμωq δ θdνατoq εiναι κiια ποδ γi'νεταl' πlq πεΘαiνεl Eναq dντραq;

Kl, δμωq καρδiζεr κανεiq τδ Θdνατδ τoυ, τδ δrκδ τoυ θ6νατo, πoδ δδν dνfκεl

ο6 καν6ν,αν 6,λλoν

καi τoiτo τδ παιxνiδr εiναr fl ζ'ωit'
Xαμ{λωνε τδ φ(lq π6,νω d.πδ τi1 ουννεφrααμ6νη μ6ρα, κανεiq δδν &πoφ6οrζε'

Tiν d,λλη αn1η δδ θd μdq i9μενlε τiπoτε' 6λα παρ'αδ'oμ6να μιjτε τδ x6ρlα μαq'

κι' o,i γυναIκεq μαq ξενoδoυλεioιrταq oτδ κεφαλ66ρυoα καi τd παιδld μαq

οτd λατolμεiα.
'FΙ φiλη μoυ τραγoυδo'Οοε περπατιiνταq οτδ πλευρδ μoυ 8να τραγofδl οακα-

τεμ6νo:
<Ti1ν dνorξη, τδ καλoκαiρr, ραγιdδεq.'.>
Θυ,μ6τανε κανεiq γ6ρoντεq δαoκ6λoυq παι) μdg &φηoαν δρφανoιiq'

"Eνα ζευγ6ρr π6ραοε κου'6εντrdζo'ν'ταq :

<Bαρ6θηκα τδ δειλrν'δ, πdμε oτδ oπiτr μαq
πδμε oτδ oπiτr μαq ν' dνdψoυμε τδ φ'6q>'

'AΘiνα, Φε6ρoυdρrog'39

Ariγ,oι3oτoυ, ποδ παραl1ηoρφιi.lνει τi1ν ζ) 'H πoλτrκi κατ6oταοη οτfiν Eιi_

παλtτικi1 ζωi τic xιilραq καi δπo6αθμi- ριilπη 'εiναr 'δξiooυ ζoφερil' 'Η θπιΘε-

ζει τδ θπiπεδo τoδ πoλrτrοrμοδ τηq. 'o τrκi1 oυμπεριφoρδ τoδ ναζrομoδ καi τoi

πorητfiq ζεi τδ δρ6μα τfrq xιiραq τoυ6 φαoιoμoδ καi fl θξdπλωoη τδν iνελεi-

μδ τi1 δrπλi1 iδι6τητα τoi δημ6oroυ θερων καθεοτιilτων δημιoυργoffν €να

riπαλλl]λoυ καi τoδ πνευματrκoσ dν- μ6νιμo πλ6γμα &πειλfrq γrδ τiq φrλε-

θριi_lπου, γεγoνδq πoδ πlατoπorεi καi λειiΘερεq δημoκρατiεq καi dγxoq γιδ

τδ πρooι,rπtκδ oυνεrδηοιακδ τoυ δρ6- δλα τδ εiρην6φrλα dταμα' πoδ' t1πωq

μα. δ πotητi]g, 6xoυν νωπ69 μνfrμεq dπδ

τil φρiκη τoδ Α' Παγκ6oμroυ Πολ6_

μoυ.

'o Σ,εφθρηq δδν Bxεl αriταπdτεq'

περιμ6ν,ει τδ ξθοπαo,μα τoδ μeγdλoυ
πoλ6μoυ καi 6λ6πει ξεκ&Θαρα τi1ν πe-

ρrπ6τεια oτfiν δπoiα Θd oυρθεi ο6 λiγo
i1 dνθρο:π6τητα.

ΣΗMEΙΩΣEΙΣ
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dν6γνωοηg θd πeρlλd6αrνε καi μrd
<τρiτη &ν6γνωοη>, Bπoυ θd'πρεπε νδ
παiρναμε ιiπ6ψη κl 6λλo <δλrκδ>, δ_

πωq ioτoρiεq λoγoτεxνiαq, κρlπκδq θρ-

γαοiεq π6νω οτδ tργo τoδ λoγoτ6xνη,
εiδικδq αiοθηπκδq dναλ6oειq π6νω

oτδ oυ1,κεκριμ6νo sργo πoδ δlα66ζου-

με, μαρτυρi'εq γrδ τδν d:νθριυπo κ'd.

2. Δtc, τδ oxfrμα &ν&γνωoηq πoi
πρoτεiνεr δ Δ. Mα.ρωνiτηq (παρανd-

γ\'ωση - dν6,γνωοη - φrλoλoγrκil
dνdγνωoη: <'H διδαoκαλiα τfrq μoν-
τ6ρναq πoiηοηc ση M.E.>. "Eκδ6oεrq
'Exπαrδευτηρiων Zηρi'δη.'AΘ{να 197B

3. Γrd oωοτil θνημ6ρωοη π6νω oτi1ν

ioτoρiα τoi δλληνικoi μεοoπoλ6μoυ
δ,δq: Γ. Δαφνil : <'Η 'Eλλdq μεταξδ
δto πολ6μω,ν> B' "Eκδooη. "Ικαρoq

rs14.
4. Oi τ6οοεριq πρδτol oτixor dπδ

τδ γνιυoτδ δxτdο'τrxo τ{q τoυρκoκρατiαg

πol) dπηxoδοε τoδq π6θoυq μδ δπeλευ-
θ6ρωοη τor λαoi μαc afιδ τδ δυν6oτη'

5. Πρ6κεrται γιd τδν K. Tο&τoo,

oημερrνδ Πβεδρo τfrq Δη'μακρατiαq,
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Συv6'xεlo''Kαi T6λoc q1$ $η$rμεvo

AΠo THN ΞE'NΗ Π,oΙHΣΗ

ΦΘΙNOΠΩPo

"Eνα dγμγμα κριioυ μ6oα οτi1 (Dθrνoπωρrνi1 ν(lxτα"'

Περπlιτηοα μακρrd,
Kαi εiδα τδ κoκκινωπ6 φεγγiιρl ν' dικoυμπei π6νω o' 8να φρdxτη

<iπωq €ναg κoκκrνoπρ6oωπoq αγρ6τηq'

Δδ οταμ6τηοα νδ τoδ μιλf1oω, dλλd τofr Ξγνεψα,

καi γliρω μαg fiταν τd ,μελα\'xoλrκδ doτ6ρrα

μδ πρ6oωπα dοπρα odν τδν παrδtδν τic π6ληc'

T. E. ΗULME

Mετ6φραοη X.M
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Ιη. "Evα,; 
'ρ'υxρδ6 πλα'ν^i1τη6 ψtaα

οτδ orjμπeν. "Eνα; μιxρδ; πλ'ινi'1ττ1-"

μδ πoλλη μεγ*λη αξ(ι' γιz μd,; πoδ
ζο0;ιε πανω s' αδτb.l. ΦJ;ο; δλη η
γ\''γυaρταξει. "oλog δ x6αψo,, γιoρ:
τd,ζει μι& γυορτi1 πaδ eiναi &φιερω-
μdνη cτoδ6 αδριανoδ6 xυρiaυg τt13
ΥiE. Ta παιδι&. Adτ& τ& παιδι&
πaδ πρ{πεγ ν& ξ{coυν, τωρα a' €.να
xατd,λληλο περι6&'λ)'oγ ]ιαxριi. &.πδ
πoλdμoυ1; γυd., ν'd, ψπoρ€aουν νd, γt-
νaυν α"iiρ''q &ξtου πoλiτε; χαι νa"
y"|J6eρνη5oυν oωcτ& τ! γ!. Ti λε-
πaι δμω;; 'H Εiρipη. Nri rδ:δ θd-
λει xiθe πα'''δ|ι ν\ iιπλ2γet' Tι θΙ
1l,πoρoδcε dΙ"ρxγa ν&. πεi Ξνα'παcδi. d,'l
τδ ρω'τoδοαν γυδ. τ^i1ν Ε,iρi1νη;

Π6λεμοι, δπλα xcιταcτρoφδ;, πυρη-
νιxig d,πειλδ6, φ6l:ι, αbτix. γραφου''ly'α.θε ptρα, oΣ θφη1rερiδε;. Αδτ&
^γριφου'l ,μιλιbντα; γ'.il' τbν x6sψo.
Αι)τη ε-iνrι δυ:τυ1ο; "'η ψaρpi1 i!:
τη''. Κραττ1 xιi λαol δτoφd;,oυ',.
πεθα[νουν.'Exατομμ6ρια &νθρωπoc
cxοτ,hνaνται xdlΘe γρ6νo oΕ μ&χε;
ταi" αilψατηρδ6 συγltρcιjσει;. ΠολΙδg
χδ;,ε; γivoι'τ1'L νεx?aτσ'φεiα xd,τω
aTb φ.,6ερΕq oυ,zθ!xε,;. Γ;,ωpiζoυv
d,'l πetνα, τiγl oτtρηcη. τ)y' π6λε_
,ιο. Mιjeα oτηv &θιbα τα'ι d.η'η1ια-
τ'aτη ilι6ψα ι}υ1! τoυ; φωλι&ζoυν
δλεE αδτδ6 o'f' ε'cτ6νεq ποδ 

'eiναc 
xατ''

φρcxτδ γι'i' γ.ιατ'.ι α}Glι'
Md,τια πoδ δδy dφταιξαy oξ' τ[πa-

τα xι 7ιψωζ πληpωνa.lν - πληρωνoυν
τ&' cφii'ψατα τ6y &λλωy. fωρα δ
x6cψο; πρooδε6ει, ai π6λεψoc πρ€-
πεr' νd, λε(ι.|,,oυν. oΣ πdλεμoι γιν6ν-
τa!5αν π:iv 1lλιd,δε: γρ6ν'.ι. Tδτε
ηταν ψ'.i. θπo1! πoδ dλοι θdλoυμε
ν& ξεχ&ooυμε. Δδν xρατtpαψε τ[io-
τε_ &π' rιiτην πιρd' p'δνο τδν πδλεμo.
Αδτδν &xρl6δ; πoδ Ξπpεπε 'ι\ iγaυ-
ψ ξeγiιcει' δλ6τελα. Κι δμω6 δ1ι.'o xδcψo; πρo,o,δεδει i1 LπυZτiiψη
πρo'1ωρεi τ'υ δ π6λεψo; μd,;,οι. Mdνει
γ:\ νi" μi; δεj1rει δτι' e[ψιsτe α-
τoλi.τr'ιτo'., 7ι;r' ιx61ιη δδy Ξ1oυηιs
ξε1d:εl 1ιι& Lπcγi^1 π?j'ν 1ιλιciδε,:
a7bνtα. !.ivxι φριxτδ. Kα.l oi μεγ&-
λεq δυνd'μει6 ποδ τδ 6λdπoυy'αιjτδ
τi. xανoυν; Τiπaτα. 'ΑπoλdτωE τi-
ποτα. 'ΙΙ πρooφaρ&, τoυc εiγαι εγα
μsγdλ_o^ ψη'δε'l'.xδ oτη διεθνη εiρ^i;
νη. .. 

'(,)1ι 
1ιd.zo zriτδ &λλi rιd

τd' δπ)'α πoδ xατα'cxευαlζaυν id.-
νcυ'l π'.b &νεπτυγμdνη cτ!v iδdα τoδ
πeλdηιoυ. Δδv οxdφτοντιc τχ τrιδι&.
Δδv oxεφτov.τrι ;eδ; νiουE ανθρω-
πoq1. Kαi τ& &πoτελ6cμαx'α" τai'π,o-
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"Evα
παrδi
μrλdεr
Ylα
Eiρnvn!

λdμου τ& ε'iδαμ,ε. Al]τoi πoδ u"υ6ερ-
ι'ο)'ι.τω2-α τbν ι6sψa' ('τιν 

fiτl"ν
πzlδ:&. 

'iοδzιν. γιiια :τi; φλ6γε;
τoδ πoλdμoυ xαi. τωρα πoδ μjγ&iω-:zr' α0τ& ποδ εiδιν δτα.ι ilτα') πα'.-
δι& τ& xανoυν tργo xι ξτaι τι'α-,q.-
oτρ€φaυν xαθε 6ραia ι&Θε τι πoδ
::ολiζε: τδi.x6:μo. τ! φtl:η. "oλα
eL'il d'5χηψα xα.ω απδ τb 6λoτl,ιb
il'€1ιqιατδν 5oμ16αρδ ιcτ''xCol xα]. τδy
πυρηνcxGl'l 7'πλων. "0λα €^γι'lαν
cliδgρρ, π*τa?. Tωρα πιd, δδ,r δπd,ρ-
1ει xα'μμι& ζεοταcι&, xαψ1ιιd, γοτγ

!-L.δψaρφ.1πoυ Eiyαι νi )'€ψε λδγι.α.
M& τi δνcιδ'c ν\ zι'toυι',ιε Ξ)γα.
Kdθε παιδi α.γωi dν ιυ6eρ'ιc|lc'ε'&-
πo-ε'/1" xoμμd'ιτι ιf6 ^1i'3 θi :;αμα-
τ2υσε τoυ; πoλd,μoυ5, Θ\ τ''l=ι'Lι 6)'ι-
oτoδ,; εiρηνη6 γι& ν& α;)'ωτo'l'l c'
δ}'η τi1ν γi1 xαi' νd, φτια.ξc'.lι' Ξγz
xαλll-νερo αUριo. 'o π6λειρ.o3 ι,i'ια,'
x&τc -ψατρrlb 

y'αi. a,;;,cαcτa- x,. 7'7.,'

y&. εi';,r,ι_ xoντδ" ψαE τδoο xaντα. ψi3
πoδ' πo,,.λδ; φο.γs 'lδ" τδ ζooμε 

'r.αi

Ξ'μεi6 o,t i1διoι. 'B nUnisοf, μδ'τi1 oυ-
νεργαc[α τoσ oΙΓr, ;ρtπec νil δημι-
oυρΥ^η xαινadργιε -q y.αi" lr'αλιiτερε;
cυvθlxε; ζωt1q. Mιι."υ\ i.;i' τ6),eμο
xo'/Ξ\ στιν εiρi1νη. T\ τι'.Σ''.\ ν\
μηv 6λdπoυ'ι, τd, 6ωρ6αρα αb:i. Ξcγα
π!υ aμε?: oi Ιδιoι τi δημιoυ;,γo5με
'o αδριανξ': xδoψoq y& εtyαι ψrΣ ν,,!."
αι)γη,, μι& νd'α &νoιξη γιd, τi1ν παγ-
x6cηιtα εiρi1ν1 xαi. γι'δ' δλη τt1ν d'ν-
Θρωπ6rητα. T& δπλα αrjτ& πoδ ιαλ_
λιεργοiy τδ μΙ:ο; xαi την δι16voια
ν& Ξξαφ,ανιcτοδν. "oμrs τωρα a-
λα αδτ& δδy εiναι &,τ'ωτδρθωτα εΖ-
yαι πd,yτω6 λ{γο δ'3οxoλα'. "E,yα πα-
ρd'δε:γμι εiναι { Ιδια, μι; i x6ρo.'Losε; xι'ι τ6:ε6 φoρδ'; {.γεc δοx'.-
μ*,:ει τδ μi:o; xαi τi1ν δργi1 το0
πcλ6μoυ. Kαi δυcτυ1δ6 πoλΙoi, γo-
νει_; ι'α).λιεργο6ν cτ& παιrδι& τoυ:
τδ μico,: γι& τoδg &λλoυ; λα.oδg πoδ
xαπoτε iταy θχθρoi μαE.

Aδτδ δμω5 e7ναγ rtιn'α'ρξ.1$εxτο. T,'cι'
τi &ν xα,Ι. οΣ &λλoι λαci. axεφτciν
ν& &ιoλoυθηαoυν αιiτ! τi1ν ταxτιxi1
τδτε c[γουρα &yτi ydι γινδ'ψαcτe xα-
λ6;ε;,o: δ).o y.α'ι θα 1ειρoτερε6:υμε.TΙ ';ιicη 

Ξy.or, ,oλi,εργηθετ iπb
πρi.ν xαi' ξτ'oc τd, παι'δωxια δταy ψε-
γαλιbcoυν θ& i1oυν 6ρεi iτoιψa ;>"

δ,pδμο τoδ πoλdμου. T! λdξη Eiρ{νη
δδν πρdπει ν0" τi1 6)'!πoυ'με c)"ν ψ''d,
&τb τLζ λdξοι; πoδ c7'ημα;iξεται μδ
ιιερ''xh &'τδ ;il 24 γραψψατα τ!q &λ
φα6^iρa'l' ΙΙρ6'πευ ν& ρ:ζωθε? 6α,θι&

μdcα μα,-:. N& γiνει τδ πιcτε6ω τδ
δlxδ μα6 xαi δλωγ τδν &νiθριbπω';
τη; γi6. T& παιδι& πρ€πεc ν& ζoδν
xαi. ν&' μεγαλιilνoυν xα)'6τερα ψα-
xρυ&' &'πδ μioη. Kαi ψ{cα 6τi3 ^"oo-
διδg τoυE νδ, xυρ.ιαργεi παντα 1ιι*,

'ιsγ&λη xαi isρη λL|η Εiρi,νη.

'Εiρi1νη ^l':\ 
/'λo τδv x6:μo δχα :\

3,θvη δλε,; τi6 φυλδ6. T&. Nζ?υα τCoν
παιδι6y γ,} δyωθoδy δλα ''ραξi' τd,xι-
νaζd,xια' τd' ψιυρωxcα xqj z,7'o uo-
ζl v} δι.|,ιil:oi, iι5 d,γιε; φωvoδλε6
xι'ι ν1_φω' ζoυν δλol ,ιαii. δνωμd-
yα .EΙPHNH>.

Tfrq Δ'iμnτραq Σiα
Mοθητρrαc E' ΔημoτlκoU

τeiq'. TIποτα τ' dμοpφo xαi τδ ζe_
sτδ. Tω."x i1 φ6=η δδ' οελ., πι\ ia
!.,.ιγα τGlν ιi_vθριi-lπων. 0ψω; ai &vθρω-
τoc 

-s.υνeγ!ξου'' ν*' τiγl xαταcτρi'poψ'1
ανελ€τ'1τι, ια'c δταν μοτ& ζητη:oυl,
τi1ν 6ιi1θ..ι\ τη; αδτη δδν 

"μπopετ

πιd,, νd' τoδ6 τ!,,, διi-lcει. Γιατi τiν
Ξ-γo.t'l'l xxταιτρ!,!εc δLν :i,'; !y..'i',
!P^iβεr' νi τοδ; δωlε'. 6οi,'θe''r. "o-
λι. εi'tιc d'τγηψι δταγ ιυδερνa δ
πOaεμo; .1ωpi; την εiρi'ντ, iπιογεt
aνα 'sε^γαλο xενb ψ€cα cτδν xδzψο.

Αδτδ τδ xενδ πρocπα,θoδ,1rε vi
τδ -cιεπωιaυμε μδ την 6pωμι& τΦν
eπλω.l_xαi τo0 πoλdμoυ. "o1ιω; δdv
ιν.επzζεται. Xρειd,ξεται τη δρo:li
xαl τδ ilιρυlψι τi1; Εiρiμηq.' ''Ε'tι"

]Pω1ια ποδ oxοpπdζει την ειiωδι& τη6
&.ν'θρωπr'σ,q την εr}ω,δι& τi1; εiρtpη's-.
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Kdθε 8μ6oλιαoμ6νo δ6νδρo, d*

πoτελεiταr dπδ δι3o δtαφoρετlκδ
τμdματα: α) Tδ τμημα θκεiνo πoδ
δiδεl τi1ν κ6μη τoδ δ6νδρoυ, δη-
λαδil τoδc κλdδoυq μ' δλη τi-1ν

φυλλoμdζα, καi πρo6ρxεταl d_

πδ τiν θμ6oλιαζ6μενη πorκrλiα
(iπ6ργεroν τμημα) 6) τδ τμfrμα
θκεiνo πoδ δiδεl τδ ρrζrκδ ο'6οτη_

μα (δπ6γεloν τμημα). Aiτδ τδ
τμημα oτflν δενδρoκoμrκi1 γλδooα
δνoμdζεταr δπoκεiμενo. 'Aπδ τi1ν
oυμ6iωoη αliτi1 δποκεlμ6νου καi
πorκrλiαq, θδν εiναr καλfl ii κακi1
θd θξαρτηθεi f δrdρκεrα ζωic τoδ
δ6νδρoυ. Αιiτδ 6ξαρτdται dπδ τt1

καλfl ii κακ| 6oτανlκi1 oυγγ6νεrα
τδν δ6o τμημdτων (πolκrλiαq, δ-
πoκεrμ6νoυ ).

Tδ δπoκεiμενα τδ xωρiζoυμε
o6 δrjo δμdδεc:

α) Tδ oπoρ6φυτα:

Tδ θν λ6γω δπoκεiμενα πρo6ρ_
xoνταl dπδ oπ6ρo (θγγενi]q πολ-
λαπαλαorαoμδg). Ariτδ παρoυoι-
6ζoυν καλλiτερη πρooαρμoγi1 εiq
τδ περl6dλλoν, μακρoζωiα, dντo-
xil εic τiq doθ6νεlεq καi τoδq θx-
θρoδq τδν δ6νδρων, τi1ν ξηραoiα
κ'λ.π. "Exoυν δμωq μεγdλη πα-

ραλλακτrκ6τητα οτi1 6λdoτηοη καΙ

o6 ιiλλεc iδl6τητεq. Δiδoυν δ6ν-
δρα ζωηρδ καi δδν dνταπoκρiνo_
νταr αιiq oημερινδq τdoεrq τfrq

δενδρoκoμiαq πol) dπαtτεi δδν-
δρα μrκρξq ii μετρiαc dναπτr3ξε-
ωq.

6) oi κλδνot:

Tδ δπoκεiμενα αiτfrq τfrq κα-
τηγoρiαq, πρo6ρxoνταl dπδ τεμd-
xrα τoδ δ6νδρoυ δηλαδfi μooxε6-
ματα παραφυdδεg κ.λ.π. (iιγενi1q
πoλλαπλααασμδc). Tδ δπoκεiμε-
να αiτoδ τoδ εΥδoυq εiναr φυol-
κδ νδ 3xoυν τΙq iδrεq καi dπαρdλ-
λαxτεq iδl6τητεq μδ τδ μητρlκδ
δ6νδρo dπ' δπoυ dxoυν dφαrρε-
θεi τd τεμdxrα.

Σdμερα iloτερα dπδ μακρoxρ6_
νrεq 6ργαoiεq τιiν δtαφ6ρων 'Ι-
δρυμdτων θρε$νηq καi πρoπαντδq
τηq ]νΙεγdληq Bρεττανiαc, 1]πdρ-
xoυν πdρα πoλλδ δπoκεiμενα κα-

M11λα πolκιλioc Γκρdvvη ΣμiΘ ηλlκiαc
μεvo M26 oτδ αγρ6κτημο

θτδv ε,μ6oλrοoμ-6vα oδ 0πoκεΙ'
κ. Νtκ. Mορκo6Ιτη

Ψ
;ξ sΦ.

δ0o
τoU

ΔE],lΔP0KOlγl IKA θΕMATA

τdλληλα γrδ τiq διdφoρεq περto-
xδq.

B. MOΝTEPNOΙ oΠΩPΩΙ\ΤEΣ

α) ΠYKNH ΦYTEYΣΗ -NANA YΠOKEΙMEΙ\[A
'Η ν6α τdoη τflq δενδρoκoμiαg

&πo6λ6πεr oτi1ν θκμετdλλευoη
τδν δθνδρων τδ δπoiα Ξxoυν μι-
κρfl ii μ6τρlα dν6πτυξη. Td μεγ6-
λα καi ζωηρδ δ6νδρα 3xoυν δψη_
λδ κ6oτoq καλλr6ργεlαq. 'Eπr6α-

Toσ 'oδ. Nτιv6πoυλoυ
Γεωπ6voυ

ρliνoνταr μ6 πoλλδ θργατrκδ. Σf-
μερα dλλαξαν oi oυνθκεq. 'Η 6κ-

μηxdνroη τflq δενδρoκαλλ16ργεr-
αq εiναr dναγκαiα. "oπωq εiναr
dναγκαiα θπioηg, f1 xρηolμoπoiη-
oη νdνων καi f1μrν6νων δπoκεr_

μ6νων τd δπoiα πρooφ6ρoντα1 κα-
λ6τερα μδ τflν θκμηxdνloη τflg
δενδρoκαλλr6ργεlαq. Tδ νdνα καi
flμrνdνα δπoκεiμενα παρoυo16-

ζoυν τδ dκ6λoυθα πλεoνεκτfμα-
τα:

1) 'Η θμ6oλrαoμ6νη πolκlλiα

3πi ν6νων δπoκεlμ6νων μπαiνεr
θνωρiτερα oτi1ν καρπoφoρiα, dπδ
τδ 2oν καi 3.oν dτoq φυτεioεδ6 τηq
'Αντiθετα θπi oπoρoφriτων, dπδ
τδ 6oν dτoq καi dργ6τερα.

2) 'Η θτfolα παραγωγfl εiναr
πrδ κανoνrκfl.

3 ) Bελτrιilνεταt f1 πo16τητα τδν
καρπδν καi oi καρπoi dπoκτoσν
περiπoυ τδ iδlo μ6γεθoq.

4) Td δδνδρα dναπτlioοoνταl
δμoι6μoρφα καi dπoκτoδν τδ iδlo
δΨoq.

5 ) Διαλ6γει κανεiq τδ θπrθυ-
μητδ δπoκε{μενo, λαμ6dνoνταq
δπ'δψη τiq θδαφoκλrματrκδg oυν-
θfrκεq τξq περloxfrq δπoυ πρ6κεr-
ταr νδ γiνει f1 θγκατdoταoη τoδ
δπωρδνog.

6) 'Eπεlδi φυτε6oνταr πoλλδ
δδνδρα oτδ oτρ6μμα, δδν ixει καi
τ6oη μεγ6λη oημαoiα dν ουμ6εi
καi καταoτραφoδν μερrκd δδνδρα.

7) "oλεq oi καλλrεργητrκδq
φρoντiδεq γiνονταr πrδ dνετα, πrδ
&πλd, πrδ γρΙiYoρα καi ruδ φθη-
νδ, δπωq εiναl oi ψεκααμoi γrd
τdν καταπoλ6μηoη τδν θxθρ6ν
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καi τδν doθενεr6ν, τd κλαδε6-
ματα, { oυγκoμδfi κ.λ.π.

q) Mrκρ6τερo κ6oτo9 dνd μo-νdδα παραγoμ€.νoυ πρoΙ6ντoq.

- 9) ,Απoo66νoνταr γρfγoρα oi
δαπdνεq δ1rκαταoτdοεωg.

10) Γiνεταr εriκoλιilτερα i ,,ρo_

2ωηρ6τητα EAST Ι{ΑLLΙNG
δπoκεlμ6νoυ Παλαrdδπ)να

Πολδ dδ6νατα
'Αδfνατα
Mετρiωg dδ )τα
Mετρiωq ζrηρd
Zωηρd
ΠoλJ ζωηρd

oαρμoγi1 πρδg τiq ν6εq dπαtτ{oειg
τηq dγoρdq dντrκαθrαrδνταq τδ
παλαtd δ6νδρα, μδ dλλα νεωτ6-
ρων πorκtλlδν πrδ καταλλr]λωι,.

'H θγκατdoταoη θνδg 6πωρδ-
νog μδ νdνα δπoκεiμενα παρoυ-
o16ζεl δio oo6αρd μεroνεκτ{μα-
τα:

6) YΠOKEΙMENΑ MΗΛΙΑΣ
ΙΔPYMATA EPEYΝΙ{Σ

MERTON S MΑLLΙNG
ΙMMUNE MERTON

MM 106
MM 111
MM 104
λ4λ4 109

1) 'Απαrτεiταr μεγαλιiτερη δα-
π6ι'η 1'ld τ|ι, dγoρδ μεγαλυτ6ρoυ
αρrθμoδ δεr.δρυ\\iων.

2l Τα dξoδα τηq dρκlκ{q 3-
γκατααιdoεο-ig εiι,αr περroo6τερα
( πdooαλol, o6ρματα κ._\.π. δriι
τ{ν 8γκατdoταoη τflq πα,\μ6τταg

N6α δπoκεiμενα Σπoρ6φυτα
]νΙΑLLΙΙ{G

\Ι 27

λt 26

N,Ι; gitιeπelder
Graham Jubitreuιn

Φυρiκr, dγρl6μηλo

dxoυν τflν iδrα 6oτανtκi1 oυγγ6-
νεlα μδ τd δrdφoρα δπoκεiμενα.

Td δπoκεiμενα 8φ6αoν εiναr
dνoαα καi &παλλαγμ6να dπδ iιll-
oεrq δiδoυν τflν πlδ 6ρθfl καi πlδ
κανoνrκfl dνiιπτυξη oτ{ν θμ6o-
λlαζ6μενη ποrκrλiα.

Πρ6πεr νδ μσq θνδrαφ6ρεl θξ'
iooυ { θπrλoγi1 τoδ κατdλληλoυ
δπoκεrμ6νoυ καi τfrq κατdλληληq
πorκrλiαq. Tδ δπoκεiμενo dπoτε-
λεi τi1ν 6doη καi τδ θεμ6λro τflq
3μ6oλrαoμ6νηq πorκlλiαg.

M9
M7
N1 2
M16

MΙ 793

Γ) XΑPΑKTΗPΙΣTΙKA
ΓNΩPΙΣMATΑ

TΩN YΠOKEΙMENΩN
"Ooo ruδ νdνo εiναr 8να δπo-

κ-εiμενo, τ6oη μεγαλ6τερη φρoν-liδο καi πεplπoiηoη απαiτεi. Tδ
νανα υπoKεtμενα YενtKδq' xρει6-
ζoντα1 γoνlμο καi dρδευ6μενα i-
δ6φη. 'Eπεlδfi δδ, ixουν πιωxδ
κοi θπιπ6λαro ρiζo oιioιημα Θ6-

}oγu iπoxρεωτtκfl riπoαr{ρrξη
_( 

πασσαΛot, oυρμοτα παλμ6r l α κ.
λ.',.).

oi ποrκrλiεq μηλrσq θμ6oλlαζ6-
μενεg οτδ- διdφoρα δπoκεiμενα
Παιρνoυν _διαφoρε ι lκi1 αν6πl υξη.
Tflν μεγαλ6τερη ανdπτυξη την'
παiρνoυν δtαν 8μ6oλlαoθolν'ο6
oπoρ6φυτo (oπ6ρol φυρiκl α-
γρt6μηλο GoΙdom DeΙicious κ.λ.π)
ii οδ ζωηρd δπoκεiμενα (Mλ,{ 1Ο4
MM' 1φ M*25 κ.λ.π. ). Tfl μlκρ6τε-
ρη αναπιυξη' την παiρνoυν 6lαν
θμ6oλrαoθoδν θπdνω οτδ δπoκεiμε
νo 'Μ 27 (τδ πrδ νdνo δπoκεiμε-
νo).

'Η πolκrλiα Nτελiτoloυq ( Red
Deliciοus ) 6lαν iμ6oλlαoθεi old
δrdφoρα δπoκεiμενα dναn16ooε_
ται. δg _δξηq, o6 o6γκρloη μδ τi1ν
oν0πlυξη πoδ παiρνεl 6rαν dμ6o-
λlαoθεΙ 6πi oπoρoφιiroυ.

α) 6πi Μ27 15 - 20% περiπoυ
6) δπi M 9 3Ο7o περiπoυ
γ) 6πi Νη26 40ob
δ) θπi Μ7 50γo περiπoυ
ε) θπi MM 106 60"/0 ))

στ) 6πi N't 2 65Ψo ))

ζ) €πi MΙ 798 65o/o πεpiπoυ
η ) 8πi MM 111 70 - 75oΔ περ.
θ) θπi MM 164 B0% περiπoυ
r) 6πi MM ]09 90% >)

lα) θπi oπoρoφliτoυ 100%o πλι]ρηq
dνdπτυξη

Kdθε δπoκεiμενo φρενdρεr πε-
ρroo6τερo ij δλlγιilτερo τδν θμ-
6oλlαζ6μενη πolκlλiα. Kdθε iπo-
κεiμενo δδν φρενdρεr θξ iooυ
τig δrdφoρεg ποrκrλiεq. 'Yπ6ρxoυν
δlαφoρδg "oλεc oi πolκrλiε6 δδν

πPoΣEΞATE
oi oτηλεc Τηc .N|AOYΣTAΣ. εΙvαt oτηv δlοθεoη δλωv

τΦv Nαoυoαiωv καi τδv φiλωv ToU ΠερloδlKo0.

oΙ dpooτελλo,μεvεc γlα δη,μoo[ευoη ερ,γαoiεc Kαi δρθρα
Πρ6Πεl vα εΙvαl σ0vτoμεq μ61ρ1 6 τδ noλυ oελ1δεc Yραφoμη-
XοVηc, αραloγραμμ6vεq καi Vα μη δxoυv δημoolευΘ.εT od αλλo
ΠερΙoδlKδ η 6φημερiδα.

Παρdκληoη oΙ θργοo1εc vα γρdφovταl oτηv δημoτrκη.
'Η "NlΑoYΣTA,, δθv φ6ρεr κoμiα ε0θ0vη γlα τic θκφρα_

ζoμεvεc γvδμεc τδv oυvεργoτΦv τηc.
'Eρyαoiac εiτε δημoolεuθoι]v εiτε δxl δθv δπloτρ6φovταl.

H .NlAoYΣTA"



1. Παγκ6oμια παραlωγr\
μftλωv oθ xιλ. τ6woυq

X[lρεE
Aιiαιρiα
B6λγro
Γαλλiα (3η )

(Gοlden De1irious)
Γε'ρμανiα (4η )

Δανiα
'Ελ6ετiα
'Eλλδq
Η.Π.Α. (2η)
'Ιαπωνiα
'Ιoπανiα (5η)
'Ιταλiα (2η)
Καναδdq
Mεγdλη Bρεττανiα
(Mfrλα γrδ ψl1orμo)
'oλλανδiα
Πoρτoγ'αλλiα
Toυρκiα

4. Παραγωγiι
Xdrρεc

'Eλλdq
E,OK
'Ιoπανiα

σταφυλι6v και κρασιoσ σδ τ6vvoυξ
Σταφ6λtα

oiνoπordolμα θπιτραπ6ζrα

727.0'uJ0 238.0α}
L9.777 '}{Jfr 954.00Ο

Πορτoγαλ. 4.678.0o0 596.900

γ. 'Ιαπανiα καi
Πo,ρτoγα}λiα 20,990.000

Σταφiδεq Kραοld

1975
2,37
209,9

7.E20',4
L.2.Βa,4
1.678,2

8Ο,5
99

268,7
3.309,9

83,Ο

1.0E9,5
2.030

432,2

'Joι,
L26
4\5
1%)
Μo

19{5

3E,0i

46,
164,Ο

315,0

16,ο

146,Ο
2σ3,9
467,A
901,Ο

406

Xδρεg
α.'Eλλδq
6. ΕoK

στρεμματα

1.97ο.000

28.170.ο0Ο

563.600
14.768.600
3.736.7ω

Χδρεq

Aιioιρiα
B16λγιo

Γαλλiα
Γερμανiα (3η)
'Eλ,6ετiα
'Eλλαc
HΠΑ
'Ιαπωνiα (2η )
'Ιταλiα (1η)

( Pas,se Grassane )

α.
6.

γ.

141.3ω
1ΟΟ

3.9ω

Γεωργrκdq εiδrioεlq
2. Παv,κ6oμια πcιραγωγfι

&πιδι6v oθ xιλ. τ6νιroυq
Kαναδdq 36,6
Mεγ'δλη Bρεττανiα 26,-
oλλανδi,α 47,a
Πoρτoγαλλiα 7Ο
Toυρκiα 188

3. "Eκταon &μπελιilvωv

'Eπ ι στoλΙi 'Αγαπητii <<ΙrJtdoυoτα>>

Στδ dρθρo τoδ κα'θηγητ{ κ. 'Aν
τιilνη Tαοlιilνα για τi; Tεxνικδq
Σxoλδq (τεδxoq 1o oελ. 21), αc

μoδ ,θπrτραπεi νδ παρατηρ{οω &
τl τi1ν Θεμελiωoi1 τoυq 6κανε δ

τ6τε δπoυργδg παrδεiαq Γρηγ. Kα-
olμ6.tηg, δ δπoioq ατδν λ6γo τoυ

μεταξδ dλλων τ6νroε καi τδ θ-

ξfrq: <Tlμηq 8νεκεν οτδν πατ6,ρα

μαg 6oυλευτfi Nαo6αηq1, θ,ρxiζoυ-

με dπδ ,θδl τδ κυ,6ερνητrκδ πρ6-

γρα1μμα τξg τεxνrκfrq θκπαlδε6oε-
ωq τδν δλλην,oπαiδων>. Γlδ τδ

λ6γo αiτδ δ Δημoq μαq τ6τε d-

νακfρυξε τδν κ. Ιfuαlμdτη δπi
τlμo δημ6τη N,αo6oη6 καi dπo,φ,d-

αloε νd τδν τlμ{oεr, νd διfiαεl τδ
δνoμd τoυ σ' Eνα δρ6μo τξq π&

λ,εδq μαq. Πoδ 6μωc εiναr δ δρ6-

μoq αiτδg καμμld πrνακiδα δδν
τδ δεixνεt'

Γrδ τfiν dπoδoxi1 τfrq δπoυ,ργt-
κfrq πρoαφoρdq dπδ τδ Δfrμο μαq
καλδ εiναι νd μdq δ,ιilooυν πarplσ-

o6τερεq πληρo'φoρiεq o,i κ.κ. "Αγ-
γελoq B,αλταδfrρoζ δημαρxε,6ων
τΙq μ6ρεq ,θκεTνεq, καi δ Δημ,ri-
τρiog Tολo6δηq δπdλληλοq τoδ
Δt]μoυ.

Mετd τrμfrq

ΛAZoΣ Ι(oYΛHΣ

Σημεrιiloεrg'}ιΙldoυoταq

1) Πρ6κεrτ,αl γrδ τδν' 6oυλευτi1
Nαoiloηq Boυτυρd (περroδ. 1928

- 
1932), πεθερδ τoδ δπoυργoδ

Kαorμdτη.

TElNIκEΣ

Σl(0,ιEΣ

ΣTΗ IιIA0γΣA

Lzl



Eiκgοτlri

-. 
"Eτc: τ.'6=φα.α εγιιc'ιι.ιzθηxε τb

M..,rff ]?- ιυγγ7."νη3 τd1νη: Β' αsiλ'η
xαl _Ελiξz; 

Ι'ο'i,ινδρt1 iτi,i ",λνδρο''
Tδ μoυcεiο.36γxρoνη; τj1νη; iοο
ι,'.'υpα[o'l "Ελληνz y.ρLτLNI") τi:.:xΨ; Tερcαν-τ "-h" Ml 'l).ηvη.
τδ 

'Σu''ι'ρωνιa Moυoεic c'"ξν .Eiθlιxη
δδδ 'Αθτ,νδv Κoρ!',θο'l μδ iΣιω.,r';,
πρωτΟ0oυ^ια.

. 2) 'o Σ6λλογo: γλυπτΦv 'Ε).-

^αδcξ πL?cυchτε γλυπτ\ δλω'ι τ6l',
μελιiν τoυ oτδν δπαι''Θριa γCυρa το|'l"Ωδεi.,υ 'Αθτ,νδν πoi Θi' i,.ιρx!-
5η aT? 3) 9 Ξ6; 30)9) 79. ,o 

1ιil-
ρο; θiι μdνη ξλε6,θερ9. ψ€ρα'iαi.
ν0y'τ'α 

^xαi' 
θ& φωτi,ξovται τ& γλυπτdιxαταλλη)'α.

T&, '€ργα θ& εiyαι 'ολωγ τGlν τα'
οaων τ!; τ6γνηe'

3) Σ;δ ξενoδoγ εr'αιδ 5uon.'6rn-
1ιz GΕRΑKlNA BEΑCH n"'.ρJu'ti-
cε ζωγραp''xη τa'l δ γr,ω:'δ6 i'τρ"-
φο6 τ!; Θes\ νtιτ,,: Bαγγdλη; Mπd-
ριE απδ 2.8)7 'dνλ" εlbΙτg'λcδ is
ταy θαυμd':ια μd την γνω:τη τoυ
αναΥ 

^υφLxoτητα.
4) 'f δατoγ ραφteq xαi ο-xdδιz lιJ

s:ι''xi1 ψελινη απδ 6λληνr"4 pn)r-
cιtγ; παρaυotcιοε τδ Λ'αογραφrτ'i λι'i.'Εθνoλaγυxδ μoυσ9τo }Ιy.z'εδoyiu:
.iγ'λα'ογραφoυ'.\θη...i: T α7:.''5).i,
:ιμιilντz5 τξν μνημη ιαi ;}' !ρ^γo ττ,:'

., 5) δ2.0Ο0.00Ο δρ1. τo:lληθηr-ε
eν.Lζ. 

-ττL'/ι'xx'ζ ζωγραφtχη: ποδ ιiπει_
ι6'ιιξε. Ξναν να'3.-η. Tδ !ργo i1ιαν φ'i
=ωγραφoυ ΞoiJ 2ooυ zΖιbγα uMaris"
πoυλi,Θτ1ιe # δη'ilcπριτiα oτδ Λοy-
δiγ.o 1.450.000 δoλ.

6) "Erθεοη παιδυν,i71. ζωγραφιx!r:

722

Τo0 καθηγητo0 Kαλωv Tεxvδv
Θαvdon Mnν6πoυλoυ

ι ^1'ιυlι:}': '|l,p..δ:cγραφo; iε;,dr; N.
17αj'./'Ξ'.x.>..ι,'-' L;b 7 

- 
20 Σεπ:ε,ι_

!:ι-!oυ^ ': "i,', bZι '.\γir'; Jη;ιητρiiυ
7-c. T' Ξ7^;t' τ.''ι ''ι.'ιLio'r')'fι' .ι-
y.rι'ιεΞ :.'') 9.''ι zl.,. 71.'.l α;-il.lα..

70.) Βρα6eτο t'ι,lτε,'C τt,ρe f1 Κe-
ρ ιψi,l τ ρ'. ι M r p [ α B o., : α :-'..' ^, )'.'|, :s : i1' 1:εθvη ''Ετθιττ, krρi,r,'r,. -o'J
Ξγ:rε cτδ Σοπaτ ιi: Πη)',ι',!α:'

Ι t ) Στδ \ενoδoyεcιxδ ιυγz.'1=τ'-
;ια ΡΑLLΙΝΙ BΕ.iCH Χαλxlδιxη;
παi':ιυstαsα..l τi1ν θ2γαstα .rr__. oi
f'ιωΞ-'τL z'zλλ:τd1νε,: Θzνd,:η; Mη_
'ιOΙloιJλοΕ.. tszγγdλη: Mπi2α:, Mαν'
Ι\'1'?'ι'Υy'ουντlΞ xαi Θαy. M ιλxο'Jδη.
μδ dργα. τoυ;. γλυπτ&, - ζ'γρo'φlii
:r?"*,'4 -xαi .-ι|,ηplδυ τ\ d'τδ' 2'3) 6
:ω,: 8) 7) 79. 'H θπιτυ1iα τηq i1τιν
πoλδ μεγdλη.

l2) 
, Σ:ην ^ΤΘιιη εγxαlι'ιi:θη-

y-αν δυο Ξl'θd:aι'; ζωγ2αφ:r.η; -γλυττιxη; μi οlrνεrγα: !z' τοξ" Σx'.-
ρω'ltο'l Ι[:υ:s:o'., i -\ π)'ιic;l' τOj
Φ:οτ:6d,λ 'lθdxη6_. '[Ι πριilτη ei,zzι
τo') 1'-Ξ-LiJ''ιηaτου ^γl'υπττ, y'α'L ΞωΥΡd-
γcγ. -Κω:az Π,"ιυy',.'oiδπoυλoυ'y.zi
τ'1 ,ιλλη εiναι ρ,1g5,rt. το:l τα!..'.,...l.,
ψε''ο.; ιαλλ'.:Ε'y'νι: ατb :i,', 'Ι-'l'',.:. 

,.
Γl)J'!ι. Bου)'liρΙα. Pο.,''.L', 'ι.. Γ ι-.-
1ι'z'l!α xι'i ^ 

Ι z 2l':i ]..

'E,ιτδ; d"πb τi';
νων ζωγρd,φω7 zαi
τΔ6 :,'αi bψl'διτ.L3,)
λει; τη,: 'Eλλ1δo;,
γρονα τ'τtρ''ι πο\
ψoΥτξρναζ τ€γνη;.

μδ θd1ιz τb Π z:δi., Ξ.1zL,.','.ι=ι .'

fι π ο-υ.1γ δ i, 7,J'' \, 0'' /,.76J'ι .i;.ι' ι Ξ 1' i l', ι.'
Δoξ ιαδη ; C:tp 

-'ΕΘν'.z^i' 
;1',.'' ι 7'779 τι7τι

d'rb 8 
- 

29'Ι.''i'|...l.

8) 'jΙ Γr,αλερδ .Ndε6 ψoρφLq, πα-
7o')ccαξεc ζωγραφιxoδg 

- 

π(ν|αxε6 b-

^ωγ 
τΙi, ,cυνεργατδv τη6 ζωγρdφων

xz.L γλυπτδν. Θi δια2xdoη 6ω;'3o
Ζεπτε,μoρ ιoυ.

9) Ψηφuδωτ& iρτcι παρaυcυα.ζeι

. I.jι Ι.i.π:i Mην;"πο.lλου xi1.l
Jι_:θri Biennale Γλυπτιxη; 1979
;Oδ Σxυρωνεioυ Moυcεfoυ. Σ"
αδτδ θxθ6τoυy γλυπτ& τουζ δλωγ
τδy τ&cεωy τi6 a'lγγ,.'δνaυ 

-τ6'yνη3

:? Τρ!=η 'Eλλ&s 
- Poυμzνjα'-_

Bραξι).dz 
- 

"Ιτzλdα 
- oυ^γγα.ρtι

- -Boυλγαρiz - Bdλγ:, -_ 
'Κa'ι,o

- 
Bενsζoυdλα 

- Γαλi.iι y'ι;. Γco,l-
γιοlλ'α6iα. Eiνzl 1ιι& ιτb -"'cc xΦ-
^L-τε?ε'Ξ 

τ{,: φετaιrf1 : Χ?o'/:iΞ. Σ'
ιυτi1ν Ξπiοτ1q {.γυε τ-ι'c ψ'-i. t'lνινττ,-
aη oλωy τδν xαλλlτε1νιilν πoδ oυ1ι-
1ιε;d1oυν- γι& θvημdρω:η οτi6 cιiγ_
χρoyε6 τd'oει6.

κiunοn οτftυ θεοοαjilουiκn !(ri τnυ ,ABfiυα

l ) TΙ :aλευτ:Iz γρ6'lcl' f1 εizr-
οτcxi, ν'!',.ηlη ιαi :τi1ν 'Ει)'i>'α 7'-

πω; xαi,. ττ'ι.3 ;ρocδa'ι'ιdνε: y'δ:ε.__
α'?NL1Ξ'lx πι[ρνε'- δ''Ls:ιzε'.3.



'Eμκαiulα

l(εlpoτεxυlκiC

θκEθoεωc Κ6υτpoυ

'Εpψo(oμsυoυ

Kopl τοl oE

Tδ Κ€ντρο 'Eργαζoμdνoυ Koριτcι'
oσ δργανωcε την 8η "Exθεοη Χειρ:-
τey''l|'α'q οτi7v αilθoυcα τηξ LτlμaτLxrι.
ΠυαxoΘ^/1xη3. T d' Lγτ"α{νια iγιι'αν
cτ\27 'Ιoυl,],ου, iδ,cα 8 τδ 6ραiδ'l πα-
ρaυοtcl' τo6 1ιητρoπολ[τη Βeρo[α4 xαi"
Nαo6cηE x. Πα6λoυ, τa6 νο1ιαργτ1
'Ι1μαθiα,1 y'' Γ. Τυανν6πoυλoυ, τi7
&.ργCυν τ!; π6λεω6, γoνdων, μα'θη-
τριδν xαi πλ{θoυ6 xδοψου, πoδ ου-

νεγαi'υaαν τiiν ΠρoΙcταiμ6,zη Eriγε-
yl"α. Ζ&)'ιoυ xαi τi,g διδ&oιoυcη, γι&
τδ 6ργο ποδ 3πιτελoδy.

'H δxθεcη αδτ! τδy χειpaτpχντs
μd,των πoδ oΣ μαθfτριε; 1ιL,i'riραν-
τη δπoμoνi1 xαi. d'γα.ττ1 a'.λo=iη'lτs
oαγ, &πoτελε7 Lνα oη'ι,ιι'νι'.ιδ γz"γo-
yδ,_l. Γι& τiiν Lπιτνaiα τη: δcιiλε-

Φαν δλα τ& μdλη τoδ Kdντρoυ μδ
irεγ&λo θν,θoυcιαoμδ. 0i μαθ{τριε;
&πδ πoλδ ng} νωρi,5 &ργ'.aαy ν& φδρ-
yoυy τ& Ξργ6γε,'ρ&' τoυ; xαi, ν&, 6oτγ
θo0ν oτ! δcατ"δcψηcη τ!Ξ αΙθoυoα6.
"oλα τdι Lιθ€',ιατα τoπaΘετ\Θτ1u'αν
&ν&λoγl' μδ τδ εiδc'; τoυ;.

T& τμηματα τ'εντt11lιτο1 1ειρδ;
ταi, μηxαν!; περteλλ1ιFιυ.νc"ν iραπ,Ξ-

ξopιdvδηλα, oεμδν,'ιαδρα, τ,cε6ρt-
δεq, οeντδνια ν'.)'.π.

Tω τμfματα xoπτυxt1Ξ - ρ(Ι.NτL-
xfl'c' bτιδtμ'oτε d'φoρσ" τδ γυναιxεΙo
xαi, yeq"νr'xδ ντ6cιμo: yτεπιδ6 

-
φo6,cτε6 - μπλoδζε; - πoυν'α'1l',.aα

- νυxτι.xil - φoρ'€ψατα x.λ.π.
Tδ τμημα π'^εy'τc1LηΧσ"ν!; περιε-

λ&μ6ανε δλα τ& ε'iδη πλεxτ6νι ζα-
xdτε6, πoυλδ6ερ' Lcωρπεg, παυδυv'd"
g'jνoλα x.)..π'

Tdλo'; μι& il'δxλτ1ρτ1 γωνι&" i1τα'ν
&φιερωμ6νη cτδ παιδi μδ 1iλια δυδ
δ',ιoρ9α παιγν['δια πλεxτ&, ρoυγα)'α-
Nιq" 'ι.λ''π'

"oλα α0τ& oδ πρωτ6τυπ α cy'!δια,
δμ,oρφoυ6 oυνδιαομoδq &ιpoγα δoυλε-

ψιδνα.'ΙΙ "Eιθεcη τoδ K6vτρcυ "Β?Υu-

ζ,',ψξνaυ Koριτcιoδ γcil' ψυd' d'τ'6'ψη

φoρ& cημε[ω cε ψεγαλη Lπιτυγ[α.

Τδ πρooωnrκδ τoυ KEK,
Γl αvvonoυλοc

\rΨ.
* 1 *".*,:"'..,,,,,,, -n",,. 

,

η πρoΙoταμθvη δΙc Zολlou, δ ΝoμdρΧηc κ.

κoi δ oε6αoμlιi.lτοτοq κ. Π οΟλοc

γωvtδ τflcMικρoi dnloκtp-"η Θουμ6ζoυv τηv παlδrκη Eκθι1oεωc
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To ΛA'Ι'Ko ΠANEΠΙΣTHMΙO
Tδ πoλlτtoτrκδ K6'ντρo Nαoiοηq

ατd πλαi,olα τδν δραοτη,ρloττ]των
τoυ γt& τflν πoλtτlατrκd dνdπτυ-
ξη τic π6ληq μαg, δημro,$ργησε
τδ ΛαΙκδ Πανεπroτr]μlo..

Σκoπδq τoδ Λαiκoi Πανεπroτη_
μioυ εiναr f; θπlμ6ρ,φωoη δλων
τfiν ουμπoλlτly μαq καi τflq θπαρ-
xfαq Nαol3oηg, δ,σωV εixαν τfi δld-
θεοη νd οπoυδdαoυν, aλλd o,iκoνo-
μlκδg fl,dλλεq δυοx6ρεrεq δδν τoδq
τδ θπ6τρεψαν.

'H μ6.ρφωoη τfiν δπoiα θ& πρo_
οπαθr]oεr νδ παρdoxεl τδ Λαikδ
Πqνεπlαιr]μlo dναφ6ρεταl αδ 6-
λoυg τoδg τoμεTq τ{6 ο6γxρονηq
γνιiloηq καi θπloτl]μηq.

Πρ6,θεαη τoδ Λαiκoδ Πανεπr_
οτημioυ δδy εiναl νδ διioεr ο: δ-

9ιoυ^g .τδ παρακoλoυ,θoδy xαρτrd :ii
δrπλιiψατα dλλ& νδ 6oηθfoεr τoδq
μαθητδq τoυ νδ μπoρ6ooυν νδ
6ρoδν τδ κλεIδi τflq aληθlν{g
γνιioηq καi νd τoδq διioεr τ& θ-
φ6δlα μ6νor τoυq νd θπεκτεiνoυν
τδν δρiζoντα τfrq oκ6ψηq τoυζ.

Td μαθr]ματα τoi ΛαΙκoδ Παyε-
πroτημioυ Υiyoνταt κ6θε Tετ6ρτη
τiq dπoγευματlνδg [ιρεq oτi1ν' αl-
θoυαα τoδ Πιtευiματικoδ Kδν-
τρoυ καi εiναr δtαρκεiαq δrio δ-
ριiν. Ti1ν πριilτη ιi1ρα γiνεταl δνd-
λυoη τor θ6ματo9 dπδ lδν δμlλη-
τi1 - δrδ6oκoντα καi τflν δεliτερη
ιii,ρα αυζr]τηο'η πdνω oτδ Θ6μρ,
γlδ τ{ν καλ6τε,ρη καταν6ηoη καi
δlευκρνηoη τoδ θ6ματoq iπδ δ-
oουg τδ παρακoλoυrθoδν

Tδ μαθτ]ματα τ& παρα'κoλoυθοiν
Qool το 8πrθυμoiν dνεξdρτητα
dπδ fλrκiα ii φδλo

'Oμλi,αr τoδ Λαikοδ Πανεπr-
οτημfoυ κατδ τflν περfοδo 1978
- 1979

oMΙΛΙA _ MAΘΗ,MΑ 1o

Θθμα: Eioαγωγi1 oτd πoλrτrκi1
oiκoνoμiα. Oiκoνoμικδq Θεωρεiεq

'oμλητiq: Δημri.ρηc Bλdxοq
δικηγ6ρoq οiκoνoμoλ6γoq.

6 Δεxεμ6ρi'oυ 1978.

oλ4ΙΛΙA _ MΑΘHMA 2o
Θ6μα: Συoτr]μα'τα δπoνoμflq δι

72/l

oMIΛΙΑ _ MΑΘΗMΑ 9o
Θ6μα: Ε.o.Κ. 'Eλλdδα
'oμλητdq:'Αwιilνloq Γoυλα_

ρ'dg oiκoν,oμoλ6γoq
14 Mαρτioυ 1979

oMΙΛΙΑ - MΑΘ}ΙMA 1ω
Θ6μα: Πρα6λ{ματα πρoσαρ-

μoΥηq τδν dγρoτδν oτ{ 6roμηxα-
νrκfl κοrνωνiα.

'oμlλητiq: Bαoiλεlo,g Φiλlαq
κοlνωνloλ6γoq καθηγητiq Π'αν-
τεioυ ο'xολflq.

18 Mαρτioυ 1979
oMΙΛΙA _ MΛΘΗMA 11o

Θ6μα: Πρακτlκδ6 ο-υμ6oυλδq
πoδ 'dφoρofiν τ{ν οωματtκi1 καi
ι1ruxlκi1 δγ'εiα τoσ παιδroσ τic
oxoλrκ{q f;λκiαq.

4 'Απρilioυ 1979
oMΙΛΙA - MAΘΗΛ4Α 12σ

Θ6μα: 'Η πρo,αταoiα τol πεrρr-
6dλλoντo,g.

'oμλητi1q: Kωγ )νoζ Mπλrdτκαq
φolτητi1g

11 'Aπρrλiου 1979
oιMΙΛΙA - MA,ΘΙ{MΑ 13o

Θ6μα: Ti δπδρ καi τδ κατd
τfrg κorνfrq dγoρδq

ioμrλητfrq: Γ,l6vναρoc Γρηγ6-
ρrog οiκoνoμoλ6γoq δημοotoγρd_
φoq.

5 Mαioυ 1979
OMΙΛΙA - MAΘΗλ{A 74o

Θ6μα: Tδ δiκαιo oτiq εr}ρωπαΤ
κδq κorν6τητε6.

'oμλητ{q: Δoδδoq Γειbργr.og
δικηγ6'ρog

23 λ4αfoυ 1979
oMΙΛΙA - MΑΘΗMA 15o

Θεμα: Moντ6ρνot μ6,θoδol oiνo-
λoγiαq οτi1ν Γαλλiα.

toμλητiq : Eidγγελoq Σoυφλ6
ρoq δlδdκτωρ μηxα,ν,rκξ oiνoλo-
γiαq Πανεπrοτημioυ Mπoρντδ.
'Eπlμελητ{q γεω,ργtκflg τεxνoλo-
γiαq Πανεπrοτημioυ Θεο'οαλoyi-
κηq

Φ Mαioυ 1979

τoυ Πoλrτιστιι<oδ
Kθvτρoυ Nαoιionq

καto,otiνηq. Δrdκριαη δlκαoτη,ρiων.
:oμlλητ{q: Γειiργrog Πoλdκη;.

δικηγ6ρoq.
13 Δεκεμβρiου 1978

oMΙΛΙA - MAΘHMA 3o
Θ6μα:'Ι,αιoρiα τfrq iατρlκ{g

'Η iατρlκi1 ol]μερα.
lQμλητi1c: Nlκ6λαoq Kαο6-

πηg iατρδq
2Ο Δεκεμ6ρioυ 1978.

oMΙΛΙΑ _ MΑΘFΙMA 4o
Θθμα: 'H ioτoρiα, τg γεαlργiαg.'Oμrλητflq:'oδυoοεiq Γ.{τrνG

πoυλoq γειυπ6νoq.
10'Ιανoυαρiου 1979.

'Enlμ6λεrα

Θωμ6 'Aλδ6κoυ

OMΙΛΙA - MΑΘHMA 5o
Θ6μα: 'Η 'φυ,orκfl ατi1ν δπη-

ρεdiα τfrq dνθ,ρωπ6τηταg.
loμrλητfiq: Σταδ'ρo6 Σαμα'ρσq

φυorκoμα,θηματrκδq.
]7 'Ιαvουαρioυ 1979

oMΙΛΙΑ _ MΑΘιΙΙMA 6o
Θ6μα: Πληθωρrο,μ1δg: Α1τrα

oυν6πεrεg, dντr,μετιilπloη.
loμrλητ{q: Δημrinρηc Bλdxoq

δrκηγ6ρoq oiκoνoμoλ6γoq.
2l 'Ι'ανoυαρioυ 1979

oMΙΛΙA _ MAΘIΙMA 7o
Θ6μα: 'Aν6γκεq τoσ παlδroδ

τ{g πρoο'xολlκ{q flλrκiαq.
'oμλ{τρlα: Eiτυxiα Nανdκου

ψυxoλ6γog καi δrευθ6ντlρ1α τo'δ
ψυxoλoγlκoδ κ6ντρoυ παiδων B.
'Eλλdδoq.

31 'Ιαoνoυαρioυ 1979.
ΟMΙΛΙA - MAΘΗMA 8ο

Θ6μα: 'H 6roμηxανiα τfrg φ,ρoυ
τoπαραγωγfrq fl iξ6λrξη καi oi
πρooπτrκδq τη6

1oμλητi1q: Δρ. Nfκoq Ι. Σπdρ_
τσηq καθηγητ{g δεγδρoκoμfαq τoδ
ΚΑTEΕ Θεο,oαλoyiκηq

7 Φε6,ρoυαρioυ 1979



Ξ'ειινfoαμε ψ' €να οxtρτημα oτ{ν
1αρδι&, Ιcω'';' αiτδ πoδ λd,με 1αρ&
t1 \αy;ταρα, xι' ii'cτeρα αbτb i1c'lε
λeμι}η, στi' πρδ'5ωT'α. Ξγιr'ε τρα"1-oυ

δι ποδ πλημ-ι0ριοε -,bν τδπo. Κα"i

μ6 τραγo6rδι φτ&ο*'με πη Φο6iρxα,

ο'τi1v τoπιx! bδi1γιxt] xατασxtpω'
cη c^ Ξνα τ6;ο "γεψd'=o i).ι jι' θd,λz:cα
χαι i)λlo. Toπiο ξερδ, ιiδρδ. μδ

θ'αμπ& ξ6'θωρι 1ριbματα, &λλ& γνf'
aιο xι &,!e"γωδι.αaτo, Ξναq τδπoq xα'
τd;λληλo; γcil.. νi. διδ&ξει τi ζωi
oτδ δπαιθρo 1ωρiE τ!ν παρα'ψιxρi1
6otβεcι τoδ μη'1αγιxoδ πoλιτ:ο1l.oυ.
"Eyαζ τ6'πoζ xoιγ'δ'.', 11cω6 πολδ ιoι-
νδ6 ιι &,τ,α''ρα),),αγτrlq μb. δει&δεζ

Mθρεq
ξεvo1ασ1αq
τoυ
Σ.E.o.
Nαoιionq
στ

7n
Φoιiρκα
&λλoυ6 δλληνιτοδ; τδπoυ,;, δ'cτ6oo

iταν μoγαδιxδζ f5ταν τδv oυydrδευαy

ai cτ6Qeι3 θxεiyω', :δν oτ:γμδν. xι
icω6 αiτδ; y&'γαι δ 6αθ6'τεpog δ'ια-

χω1ρtσι].δ,; τδν τ6πωy xαi, 1ωριi';',
τb bτυ υπαργoυν ξε1ωριcτδ6 oι6ιl,lει6

γυd., xα'Θε τoπiο πoδ ξeπτ1δ''6ν &πδ

τi;ν iδιαιτερ δτητil, τrιυ'''
'ΙΙ ζωi cδ μι&' xατααu'tγlωcη προo'

πoθ,dτeι 1ιoilμoρl ζωντd,νια', δπομo-
νt, μπodμιxη ξενιαcι& xαi... ι{lυ-

γραι'p.[α. KανεiE δδν ξ1ροι τi μπo'
ρe1 ν&, τofi cυη'r.6εΙ δ; τi7 oτιγμ! πoδ
θ& τοδ cυ,μ6εi xα,τι &"τρδ'cψενο δπδ'

Tftc Κατερivαq Tζ6μoυ

το θ& ξ6ρει... Θ& ξdρει δτι τ&" πα';-
τα εiνq.ι πιiθαy},' δτc τiποτε δδγ εi-
'/'ιL aπlρηlψατοπotη'τa δπδ τδν 'i)λιo

- 
xαΙ. πρδ τωντa3 δπδ τδ 6λ6μμα

τη6 Φρχηγot - 
6τ'' δλα εΙναι δυ-

νατΔ' y'αΙ' τtπoτα &διiyατo xαi πoλ-
λ} &)'λα γρi1'cιψα πρθη'ψατα πoδ

μαζi μδ τcil'" y'bqlπoν-c xai τi6 ια-
ταcz'ευδ,; &r.ιτε)'o5ν τ&, 6αcιτ&, p-α-

Θiγsι<x ii; y"α1aσγ"τ|)'υ'τ'"x!; ζω'r
t1-< s!. τt'{-'e xαν6νεζ:

1 . Π oτd μ{ λ36 u&δ6'rrτ a" πρiν
δ,εE; τδ ulδυνατδ>>.

2. TΙoτξ μ!ν πεi; πδ; &γαπd,6

τi1 φr1τη πρiν μ&θειg τi θdι πεi δ-

δηγιτιx! φυcιoλατρεiα.
3. Π ρoετoιμ&oου γι& τδ riν6λ-

πccτo γυ&, ν& εicαι πανξτοιψη Υc&,

τδ πιθ'αγδ.
4. M&'θε ν&. γευρoxρoτeiq τd,θε

τρ6λλα τοδ &ρ1ηiγε|oυ γιατi, &λλι'
δ; θ& π).ηξει;.

5. M&θε ν& δπoιr6yειq τU' παν-
δεινα γι& νd, ca{l φανοδy παtχγ':_

δ0.xι τ&, δπ6λoιπα δειν&.
Aδτδι xωi &λλα δευτε,ρε6oντα μα_

Γι<ιτ6o p }1urcslvog'Ιl μu

θα[νaνται o6 μι& xαταoxtpω'cη xαi
1ιεταφ,ρωζaιται δ; θξ!6: Mi7ν &πo-

γoητε6εcαι μ6τi6 6ηριδq ηγαρε[ae
πρiν &τoλoυ'θτjcουν oi 6αρ0τερεg, μ{
δiνeιg oτi6 λ6ξει6 τ!v χανOvιχi τoυrΞ

cτρ;ιαciα, γιατi δδν ξd,ρειq πδ; τiq
tsξηγoδν οτ& μ6τρα τoυ,q' of. &"ργη'

γoi,, γι' αιiτδ πepiμενε π'ρδτα τ& ιi-
πoτελ6oματα πρiν oπαταλλη'oει; &-

διxα τδν θνθoυcιαcμδ σoυ, πρoετoι-

ψ&aaυ γ''d' iνα ψeγω)'o παι1vi,δι μδ
paρe xαi }lρυττnΥρΦφLxd', ^γι&. ν&, τθ"

xαταφ€ρει3 cδ περiπτωcη παι1νι'δι-

oδ μδ &νι1νευτιι&, τρdγα bπατoνα

γι& n,δμ66,rgg θξoρμfαει6 cτ! φι}oη,
^1r1i" ξ6πνα. γι& νυxτεριvδ παι1νlδι
1ωρi,., διαμαρτυρiε;, γιατi δδν ξδ-

ρε:; τi :tλλo μπoρεi ν& cξ 6αλoυν
'ιz- τ-ανει'q. Γι' ziτδ εiναι &πα.ραdτη-

τη f ι]tυ1ραιμiα. "Ay θυμιiloει6 Ξ'

1αoε; δλo τδ γλ6ντι μδ τδ νδι 6λd-

πει; τoδ; &λλου,'' ν& θυ'μιilνουν. Χιoi
γιoρ πρiεπει ν& διαθ6τει6 &φrθ'oyο xαi,

νi" πα[ρνειq τil, πρθηψατα δπω6 Ξ,ρ-

χoyται πρoοπaΘ6ν'τα'; ν& διαoιεiδ&'
Jε:,_. μδ ι&θετi ζcτω xι &y α&τδ δδy

δivει τ6τοιε; εli'xαιρ[εg. "Eτoι ιiyτι-
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'o Σ0λλoγoξ τδv δv'Aδfivαlc Nαouσαiωv
α'o ZαφεIρο!(nξυ καi oi l<υρlΦTερεc

δραοτnρlδτnτθc ToU

μη τo0 Zαφεlρακη γρdφηκε τδ
επiγραμμα .Mαρτuρl ηρωiκδ η_
γ6τl nερlφημoυ noλεωq Nαoι]-
oηc, αρxovτl 2αφεlρ6κη Θεoδo-
oioυ Λoγo,Θ6τη, Σ0λλoγoc Nα-
oυoοiωv'Αθηvδv, ευγvωμovωc
τlμηc δvεκε-. zαφε!ρακηc οv6_
θηκε 25 'Anρlλioυ 1971. Στηv
δδ nρoτoμη τoΟ Kορατdolou γρ6_
φηκε τδ θ,πΙyρ'αμμα: .T6κvov η-
ρωΙκω nρoμoxω 'Hρωiκηc πoλεl'
ωc ΝαoOoηc dρxroτρατηγoυ 'A-
vαoταoiου Koρατd,olω "'Γ6βo _Kοροταolo. Σ0λλoγoc Nαoυοοi-
ωv 'Aθηvδv ZαφεIρdκηc ευγvω-
μoo0vηc τlμηc δvεκεv αvιlΘη_

κεν-, 25 'Anρlλioυ 1971.
'o Σ0λλoγoc nρo,o6φερε 50.

000 δρ1. γlα τηv φlλoτ6xvηση
oπδ τδ vΔημo Nοo0oηc τo0 μvη-
μεioυ τδv ηρω|'δωv τωv Στoυμ_
παvωv.

Mδ nρωτo6oυλiα τoυ Συλλ6_
γου τελεTταl KαT' iτoc δoξoλo-
γiα η λεlτoυργiα μετo dρτoκλo_
o[αc oτδv vαδ τoυ 'Ayioυ Δη-
μητρioυ τo0 Λoμ,nαδldρη. A0τη
τελεΙτot τηv Kυρloκη τηc δρθo-
δoξiαc κdθε δτoc oδ αvαμvηoη
τηc μ6ραc noδ κηριjxθηκε η θ_
nοvdoταοη τΠc Nαoυoocτδ 1822

'o Σ0λλoyoc Ιδρ0θηκε μθ
nρωτo6oυλiα Tρ0 K. Xατζηyρη-
γoρldδη κοi δλλωv Nαoυoαiωv.-Ηταv inlτα,κτlκη οvdγκη oi Να_
oυoοTol τΠ" 'Αθηvαq vo ouonεl-
ρωθoΟv καi vα onoτελ6ooυv δvο
Σιjλλoγo γlα τηv 0nερdonrοη τδv
oυμφερovτωV ToUc. Στic 10 'lα-
voυορ[oυ 1966 πραγμoτoπolεTτοl
μiα oυγ'κ6vτρωoη περ[rroυ 40
Nαoυoαiωv οτηv α'iθoυoα Tηc
.MακεδovlκΠc 'EoτΙοq" δδδc Nr_
κηταρδ 10 καi θκλ6γετοl τδ nρδ-
τo δtotκητlκδ oυμ6o0λlo. Kωvoτ.
XατZηγρηγoρlα,δηc πρ6εδρoc, l.
K0ρτoηc dvτlπρ6εδρoc, Δ. Toυ-
oIαδηc YεV. γρα'μματε0c, Δημ.
Bοivαviδηc τoμ[αc, κοi Θαλεlο
Σαμαρδ, Mlxαηλ Ko0ληc κoi Γρ.
'AYγελdκηc o0μ6oυλor. 'o Σι]λ_
λoγoc φ6ρεl τηv θξΠe θπωvυ-
μiσ .ΣOλλoγoc τδv θv 'Aθηvαlc
Ναoυoαiωv o zAΦΕlΡAKΗΣ,,.
'Η oφραγiδα τoU Συλλoγou φ6_
ρεl δc δμ6λημα τδv φoivlκo α-
vαγεvvιbμεvo dπδ τηv τ6φρα.

oΙ oκo,πoi τoΟ ΣuλλoYou KcΙ-

θoρioθηκαv μδ τδ καταoτoτlκo
oΙ θΕηc:

1) Πρo6oλη ioτoρlκδc κoi
τoυρloτικδc τηc πoλεωc Ναoιj_
oηc ιbc καi μελ6τη κoi δρευvο
τωv δlαφoρωv nρo6λημdτωv noυ
δyoυv ox6oη μδ τδv nαρ'αnαvω
oκoπ6γ. (Pοδloφωvo, τηλεoρο-
oη, δlαλ6Εεlc).

2) Γvωρlμiα κoi αvαπτυξη σΧθ
σεωv μεταξιj τδv μελδv τo8
Συλλoγoυ iδlαiτερα τδv v6ωv
καi γεvlκd τηc nαρolκiαQ τδv
Ναoυoο1ωv 'Aθηvδv.

'Η ntδ μεγoλη καi θπlτυxηc
δωρεd τoυ Συλλoγoυ εΤv,αl η
nρooφoρα πρδc τδv Δη,μo Nα_
o0oηc τδv δ0o μεγολoπρε,nδv
πρoτoμδv τoυ Zαφarρdκη κοi
τoσ γ6ρoυ_Kαρατdοlou πoU τo-
πoθετηΘη,κοv oτδ Kl6ακl, οτηv
nλατεiα 'Hριbωv. 'Η δοπdvη τδv
πρoτoμωv μα(i μδ τα 6dθρα καi
τd λolπα δξoδα dvηλθε oθ 150'
000 δρx. περiπoυ. Στηv nρoτo-

'EκnαlδευτI!(n θκδρoμn

μαδnτδv σTα Λευκαδlο
Σ:i; 1Ο '-le^ρiι'!c,l .';' 

',-'.l'θτΓ!: τ.'i
Λυz'eicυ'Aρρjlυ-lν Nioυ,:z'; Ξr''cx!.-

φΘηxα'ν μδ τoδE τ"αθτ,γτρt,' του< τo'):
ταφaυ; τδγ Λευ,xειδ,iωy.

'o oυiμπoλfoηζ ιι1;, z. Kω'ι| γ:,ζ
Λ'ι'&'ψπυ.q, εbΥ.ν6βτ'x'ioζ, ψd3 ξaνα'-
γτ1cε oτδν tερ'δ τc6ι,ι γGlρο xα'|" 1ιz;
xατ!'π)'ηΕε μδ τi6 γνιilcει; του y'r:i.

τtsl περτ1φxνεLt" τaυ γιil, τU' δτμ,ι''.ο'l;,-

γt1ιιατα αδτ& πoδ θ"ι'τ'.xq'τηπτ?i'ζο'.lν
τδ pεγ'α),εT.' τoi Mιzaδaι,:v.οδ 'Eλλη-
.lιcγιο6.

'o τ&φo5 τ!; Kp[οειυ;' δr-,ιυ: ιri;
εiπε, εEναι δ ψιεγeλ6τ:ρo; τ6'oο; τi1;

Υit; xαi' 'τοπc'θeτe'iται υετ,ιΕ}l 4'r.yl_-
3oυ αiιilνα π.1.

Mδ τ{v ψaνσJδLy'+l rpδco,!7η, τδν il-
,!ηλδ προΘαλα''ψο, τ^i1ν xατ' &ξονα τ.'[-

νηoη &"ποτ,τσ. Ζδιαiιsρη θ6oη cτ{ν i_
aτa ρ[α τ!g'Eλληnlg}," t1q &ργ,'τεxτo'ι ι-
γ"i;. 'H πρδaοl7η τo τa'φaυ μδ τi6
τ€ccαρε5 γραπτδ6 μoρφδ6 ν'αi' τi'; i;l-

διxω γρzπτi'Ξ μετdπs; 'cτi1 Θ!cτ1 τοi
δω'δε1r,6r.r, τιδγ X:ιcτιαι1gγζ1γ'7''ι'-
6y cυ,vδldει π,cλδ παληοδ6 1ρ'6ι,o,"r; 1ιj
νειδτερου,6. Σδ πoλλ& oηΙιιεiα ',ι'e.q
θ6μιcε ξντaνα τd. Σιιω?aφα nNτd:τιιt.,
aπ[τυα τaδ ιο,οη_ι,ocν ψ{γρ'. οilψepz
γραφυxLq γειτoνι6; τi1: fΙδ'ηE 1ιι<.
Ξν6 i1 παραcταcη τilν xρι;Cυν '\ix-
y"ο6 xαi. Pαδd,μον,θυ
xτ) oδ xρδμα τ'xi. a6λλτ1'!τ1 

- iιzιq
δδ^,iγηcε oτ,δy Π).&τωνα xαl,' τδ Ζ,δα'-
y:x6 τaυ uΠερi "Aoετt1qn τrlil τα'ια'-
ξιιilνει τi1ν''Υπαpξη.

Φ6γα.με θyτυπωc:zcudγοι,,).λλ'.ι
ιαi περi]'φα''νoι γι&, την τ'αταγυιγ"ξ
μα6, γι& τ^h Υi ι',q'; τ'α'i' τοδ; πρa"γc-
)ιoυ; μαζ π,οδ xrεvzλo0 ?ΥΥιl31'ν |,!' τb
πγεδ,ιz. τ.'lΞ y.L|' 

=λι λβτ:η =.'.l3 =Ξ
τ.αΘe δραiο xα\'\,bη'λδ.

Mα ρ t ω Β q"c .'Γ ι' q'ν ν α'xo6ιtτ οιl
Καθτγγi1τρυι" Δuxεioυ "Aρρdlιυν

Nαo6oη5
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Kυνnγετrκ6q
Σιiλλογoq
Nαoιiοnq

"Εvoc αnδ τo0c πrδ δροοτη-
ρroυc ouλλoγoυc τηc π6ληc μοc
εivαt κοi δ Kυvηγετrκδc Σ0λλo'
γoc. Tεκμηρro τηc δραατηρ16τη-
τoc τoU Συλλoγoυ Kυvηγδv εΤ-

vql oi δ0o φωτoγραφiεq πoι)
δημoorε0oυμε oτδ oημερtvδ τεU

xoc.
'o Σ0λλoγoc iδρι]θηκε τδ 6τoq

1920 (23 Σεπτε,μ6ρ[oυ 1920). Ei-
vαl d,nδ τo0q'πIδ nαλαlo0c oυ'Μo-
γoυc τξc πoληc μαc. oi nρδτol
κυvηγoi πo0 ψηφ'loαv τδ κoταoτα-
τlκδ (iδρυτlκα μ6λη) εΤv,αl oi δ-
ξηc: 1) Γειbργloc K. Λoγγoc,
2) Δημ. Πλlατoo0κοc' 3) Π6τρ.
Πετρiδηc, 4) Xρloτ. Πετρiδηc,
5) Φlλ. K0ρκαc, 6) 'Eμμ. Δημ.
Toυρlπq1η.' 7) Δημ. Παoαλαρηc
8) Θεoδ. Tolαφκαc, 9) Bαo' Kα-
τoo0ραc, 10) Γεωργ. Τoυρπd-
ληc' 11) Δημ. Mdραvτηc' 12)
Θεoδ. Λοvαρδc, 13) Γ. Σμ6ρ-
voc, 14) Γρηγ. Σμ6ρvoc κοi 15)
ΣτoOρoc Bωλoc.

Tδ καταoτατlκδ περtλαμ6dvει
ouvoλtκd 24 αρΘρo. Tδ πρδτo
ορΘρo αvαφ6ρεl τηv Ιδρυoη τoU
oυλλoγoυ. "Aρθρov 1ov 'lδρ0ε-
ταt 6v Nαo0oη ΣOλλoγoc τδv
KυvηγΦv 0πδ Tηv dnωvυμiαv
-KυvηYητlκδc Σι3λλoγoc Nαo0-
oξC.. Tδ δει1τερov δρθρov nε-

ρiλαμ6αvεl τoilc oκoπoιc τoΟ
Συλλ6γoυ oΙ δnoiol εivαl oΙ θ_

ξΠc:

A) 'Η δroργdvωolq κoτα τηv
onoρdv τδv δημητρlοκΦv κυvη'
γετIκωv θκδρoμδv nρδc iξov-
Tωσtv τωv εic τηv γεωργiαv θnI_

ζημiωv πτηνωv.

B) 'H δloργαvω,oIc θκδρoμδv
nρδc θξovτω'olv τδv εriq Tηv

γεωργiαv κoi κτηvoτρoφiov θπl'
Zημiωv ζιbωv.

Γ) 'Η πρooτooiα τoδ κυvηγioυ
δIα τΠc σUστημαTlKΠc 'καταδlΦ-
ξεωc κοi θξovτιboεωc τωv εic
τoδτo θπrΖημiων ZΦων dτol: Λ0_
κωv,'AλωπεκΦv,'Aγρloγατωv,

Σlτη φωτoγραφi'ο,δi,ακ,ρivovταt

Mη(το0'σηc Τooυrκολαq, Kιi.lo'ταq

οi Στθργιoc Tooυκολδc, Δηιμ'ητριοc Σταtμοτηc,

Mdrrτoc κoi ΤolΦληc Γ,ε'ρo0oηc ' Too.υκoλαc

Miα δμθδο KUVηYΦv μδ τΦ θ0'ραμο μοc. Δlακρivovταq ο'Ι: Toαρvoιixαc Bο'oiληc

Σα,ρ6ταηc Tdlκ,ηc' ΓlαvvoUληc Στ6ργιoq, Σ'αρ6πcηq ΛdμιΠηξ, Tooυ'καλσc ' Γε'

,ροιioηc Τoιιilληc, Τ6loloc [1/trnρi,\oc Xρξατoc κ'οi Σroiλαc Λευτθρηc

'lερακωv, Koρακωv κ.τλ. δl' θκ'
μro,θΦoεωc εiδικδv κυvηyωv ε-

φωδlαoiμ6vωv μd εiδlκδc dδεiαc
κατd τoUq μηvoc κα'θ' oιjc dnα_

γoρεΟετοr i Θηρα δrd τδv Φc
dvω oκon6v.

Δ) 'H κοτonoλθμηoιq τoυ αυ-
οτημoτoc τΠc θηραc δrd δυκτiωv
καi oυρμdτωv δc πρoο6oλovτωv

εni τδ nλεioτov ημερα Ζδα.
Ε) Tηv nρoμηθεlα δnλωv, nυ-

ρiτlδoc κoi λorπδv xρεlωδιDv δlδ
τηv θηραv κοi εiδrκδv KUvηYε-
τlκδv κυvδv.

Λεπτoμ6ρειεc γld τηv δρdoη
τoU oυλλoγoυ τδv Kυvηγδv θδ
δημo'orε8ooυ,με oδ nρooεxδc τεΟ'
xoc τηc .Νlαoυ,oτοq..
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n olλnτtκn κlvnσn στnv πoλn μαξ
Γεννr]θηκε αri1ν Ndoυoα oτig

18 Noεμ6ρioυ τor 1954. "Aρxloε
νλ doxoλεiταt με τδν dθλητroμδ
τδ 1968' M6xρl τδ 1970 γυμνdζoν-
ταν μ6νoq τoυ' Στiq dρxδq τo0
1971 iγrvε μ6λoq τoδ ΦΑΣ N6oυ-
oα' Γυμνααrfiq τoυ flταν δ κ. Θε6-
φlλoq Δldφαg, δ δπoioq τδν 6oη-
θofioε νd πετ6x'bι κdτl καλδ. 'E-
κεiνη τi1 xρoνrd πfrρε μ6ρoq oτδν
dνιilμαλo δρ6μo τrν 4.ΟO0M θφ{-
6ων πoδ δroργ6νωoε δ ΣEΓAΣ
oτi1 'Γεωργlκ{ Σxoλ{ Θεo)νiκηq
καΙ frλθε πρδτoq μt,72'42", Tiιν
δπ6μενη xρoνlδ πfrρε μ6ρoq oτol)g
Πανελλ{νroυq Mαθητικoiq πoδ
6μναν oτi1ν 'oλυμπiα καi τερ-
μdτroε Bοg καi oτoδg Πανελλτ]-
νloυq θφη6rκoδ9 δπoυ αιd 2OΟ0ΝΙ
oτr]πλ frλθε Boq μδ 6'16".

Tδ 1973 οτδ Πανελλ{νlo πρω-
τdtθλημα dνωμdλoυ δρ6μoυ flλθε
7oq. Γlδ Eνα xρ6νo 8μεrνε οτ6or-
μog oτig 6πrδ6oεlq. Ti1ν δπ6μενη
xρoνld κατε6αiνεt αri1ν 'Aθdνα
μd oπoυδδg καi ουνεxiζεr τi1ν
πρoπ6νηoη μ6xρr τδ καλoκαiρr
τoσ 1975. Tf1ν iδlα xρονld φε6-
γει αr{ν 'Αγγλiα μd νd oπoυδd-
οει Kλωατoilφ'αντουργδg. Tδ καλo_
καiρl τoσ 1976 dρxiζεr νd κdνεr
oταθερfr πρoπ6νηoη καΙ τδν iδto
xεrμdlνα dπoφαoiζεr νδ dοxoλη-
θεi μδ τδ Mαραθιilνro δρ6μo. "E-
τor αrig 6 'Απρrλioυ τot 1977 {'ρ-
xεταr oτi1ν 'Αθ{να γld νd τρ6ξεr
τδν πρδτo τoυ μαραθιi-lνlo o6 fl-
λrκiα 22 θτ6ν.

Tερματiζεr 2oq μδ 2 ti:ρεc' 48'
40". Tδν 'Ιoiνro o"υμπερrλαμ-
6dνεταr αι{ν 'Eθνlκi μαq'0μ6δα
καΙ τ6λη 'Ιoυνioυ τρ6xεt οτi1ν
Πoλωνiα τδν 2o τoυ μαραθιiνlo
6πoυ καi κdνεl ν6o dτoμrκδ ρε-
κδρ 2 ι1ρεq 31'6". Tδν Δεκ6μ-
6ρlo τfrq iδtαg xρoνldq κdνεt πα-
νελλl]νlo ρεκ6ρ oτδ Mαραθιilνro
τoδ Mπ6ρνoλεij τfrg 'Αγγλiαq μδ2 {iρεq' 20"25".

Tiν δπ6μενη xρoνrδ τρ6xεt
στiq Bερμo6δεq καi τερμα ιiζεl
2oq μδ 2 tfiρεc 26'37'' μ6λq 100
M πioω dπδ τδν φημqr6νo "Αγ-
γλo μαραθωνοδρ6μo Pδν Xiλλ, δ
δπoiog εΤναl καi πρoπoνητ{q τoυ.
Tδ M6Ιo ιoδ 1978 oτδ Παμ6ρεττα-
νlκδ Πρωτdθλημα Mαραθωνioυ
δρ6μoυ κdνεt dτoμlκδ ρεκδρ 2 ιl-
ρεq 79'44". Tδ καλoκαiρr 3ρxε-
ταl αιi1ν 'Eλλdδα μd νd πρoε-
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KM εiναr:
5.Ο00M

1Ο.ω0N,{
15.0Ο0M
2Ο.Ο00N{ 1 ιiiρα
25.000N{ 1 ι6ρα
Ν,Ιαραθιilνrog 2 ιilρεq

Kυ,ρl6;κoc ΛαZορilδηc

dν δo0νε
κoρoiδε6-

14',\8', ',

29',20"
46',28', '
2',50"

18',
18',28"

ΓΙΑNNHΣ },ΤoYΣΗΛΑZoΣ
Γυμναoτflq

'o αθλητηc τoδ Φ-Α.Σ.

KYPIAKOΣ 
^AaAPIΔHΣ"Eυoθ μIp0aι0υoδp6μoe μδ μεψιiin 8θinεn

τorμαoθεi γrd τoδq Bαλκανrκoδg
τfrq Θεo)νiκηq, δμωq εixε τf1ν d-
τυxiα νd xdoεr τδν πατ6ρα τoυ,
τδν dνθρωπo πol) τδν dφερε oτi1
θ6oη πoδ εiναl τιiiρα. Φυolκδ 8-
τρεξε, xωρig καν6να 3νδrαφ€'ρoν
δπλωq καi μ6νo γtd νδ διi:oεr 6αθ-
μoδg oτi1ν 'Eθνlκi1 δμdδα. "Eτor
τερμdτtoε 6oq μδ πoλδ κ6πo oδ
2 ιΙιρεq 33'40". Σ6 λiγεq μ6ρεc
παiρνεr μ6ρoq oτoδg ΠανευρωπαΙ-
κoδq τ{q Πρdγαg, δπoυ κoυρα-
oμ6νo9 dπδ τoδq Bαλκανrκoδq κα_
ταλαμ6dνεl τflν 37η θ6oη μδ 2
iΙlρεq 32'10' ' .

Φ6τo9 flλθε 2oq oτδ Πανελλτ]_
νlo πρωτ6θλημα dνωμdλoυ δρ6-
μoυ οτfl Θ116α καi μετd iιπδ 15 f1-

μ6ρεq Boq oτoδg Bαλκανrκoδq d-
γdtνεq dνωμdλoυ δρ6μoυ. Δlio
6δoμdδεq πρωτoδ νδ τρ6ξεl oτfl
Booτιilνη κ6νεr πανελλ{νro ρε-
κδρ oτδ t5 KM oτfl 'Aγγλiα, δ_
πoυ frλθε 2oq μδ 46'28''. ''Ερ-
xεταr δ μαραθιiνloq τflg Boοτιil-
νηq δπoυ dν6μεoα o6 11.800 d-
θλητδq dπδ δλo τδν κ6oμo iρxε-
ταr 41oq μδ νδo dτoμκδ ρεκδρ
καi 2o καλliτερo xρ6νo oτδ'Eλ-
ληνrκiι xρoνlκd 2 ιiρεc, Ι8'28' ' '

'Αξrooημεiωτo εiναr δτl τi1ν κo$ρ-
οα τi1ν παρακoλoriθηoε 2.Ο00.000
κ6oμo9. Λiγo &πioτευτo dλλδ €ι-
ληθlνδ!

'Eν6 oτdν 'Eλλdρα
κdπoιoν νδ τρ6xεt τδν
oυν.

<Tρ6xω γlατi μ' dρ6oει καi θ-
πi πλδoν κερδiζω δρloμ6να dγα-
θd πoδ δδν μπoρoδν νd κερδiοoυν
oi dλλol. Eiμαr 24 xρoνδν καi ζ-
xω dλλεq τρεiq 'oλυμπrdδεq
μπρoαιd μoυ. Σκoπδq εiναr ν&
8λθω oτoδq πριilτoυg 10 οτoδq 'o-
λυμπlακοt)q dγδνεq τfrg M6oxαg
τoδ 19'80 καi Eνα μετdλλlo oτoδg
'oλυμπrακoιc dγ6νεq τoi Λδc
"Αντζελεq τoi 1984>.

Tδ oημερlνd ρεκδρ τoδ Kυρld-
κoυ o6 dπoοτdoεlq πdνω τδν 5



Tδ Nδμnελ ΛoγoTεxviαc oτδv'oδ. 'EλOτn
'o 'Eλ6τη6 &.πδ τδ 1971 δ6 oημε-

ρα δημociει].,ε xι &)')'εq πaιηπ'ιxΕE
oυλλoγδ; (Tδ φωτ6'δενδρo, τ& 6τερo-
θrλ! x.&.) , ψeτυ'pρωceυ; ξ6νων πoιη-
rδy xαθδι xαi δυαφορα δoιiμια ('A-
νoιγτΔ, γαρτιd') .

To AEION EΣTI (dπ6oπαoμα)

Βριοxδταν f Nι&oυcτα oτδ τυπo-

ΥρσJφετo δταν μ&t64μg ττ)ν ε'i,δηoη δτι
τδ φετιvδ 1{j,μπελ λoγoτε1viα,6 δ6_

θη'xε oτδν "o'δυ,αc6α 'Eλιiτη.
Γιδι τδ ,μεγdlλo δλληr'α πoιητ! f

Nι&oυcτα θ& &φιεριilcει, ξε1ωρι'oτδ;
oeλ{lδε6 cτδ πρocε1δ6 τεδ,1o;. Πρδ;
τδ παρδν &ρxoιirμαcτε αδ θλd,1ιoτα
6ι.o"γραφιxd, xαi a' ξ'ν'α &'νηcπροaω-
πευτιxδ δεiγμα γραφ!; τoυ.

"o'o]δυ,οc6αa'Eλ0τηg (ι}ευ,διbνυ_

μo τoδ 'o'δ. 'Αλεπoυδ6λη) γενν{θη-
xe aτδ 'ΙΙρ&xλειo τηq Κριτη's τδ
1911.'Aπδ μοxρδ6 Θγxα'τ'ωcτ&'Θηxe

cτ!ν '-Aθτjνοι δπoυ xαi cποηilδαcε. Στ&
τ!λ'η τi1'" δεxαeτiα; 1920 - 30 rρ-

1εται oδ θπαφd1 μδ τδν γαλλιxδ δπερ-

ρεαλιoμδ, γεγoνδq πoδ oημαδε6ει &-

πoφασιστιχ& τ!ν πo'ιη'τιιi7 τoυ iξ6-
λιξη. Tδ 194Ο δημocιει5ει τ!ν πρωτη
π,OLτ11L^ι\ cυλλoγη τoυ oΠρo'cανατo-
λιcμcir, δπου xυριαρ1εi τδ Αiγαio
δ i)λιο;' fl xrρ& τηs ζωηg xαi, τ!; φ6-
oη;. 'Axoλουθoδν τδ .'' As'ια i1ρωixb
xαi, π6vθι,μο γιδι τδ 1αrμdνo ιiy'θυπoλο-

μγδ τ!6'Aλ6ανiα;, (1M5) ια,i με-

τδ' &.πb μι& δεxαπενrαγρονη cιωπi1
τδ u"Eξι xαi" γιfu τι1ιpει6 γυδ. τδy ab-

ΡαVδ> xαi τδ μεγ&λo cυvθετιrδ πojη-

μω n"Aξιoν θcτi,> (196Ο) xoρυφαtω
cτιγμ{ τ\3 πoυητυιιt]; τoυ παραlω'
Ιηζ.

Mδνo -q xυ6['ρνηaω
M6yo6 &πoi'xη,cα
MδνoE 3xδλπωc'α

'Eπ&γω cτδν &.γρδ

Tαυcα τ&, λoυλoιJ]δια ν"iτρινo
"Eπυρo66ληcα τi7v θρημι&

Eiπα: δδ Θ&'ναι i11-ια1αιρι&
Kri εΙπα: δδ θd,'vαι τδ "Aδιxo

Tδ 1dρι τδν cειoμδ'i
Tδ 16ρι τδν θxτρδν

Moυ, 3φρdνια cαν Ξγαλxaαν
Mι& xαi δυδ

Π ρo,δ6θηxα xυ &πδγιευν α
Π & ρθηxα τ'αi" πατi1Θηlxα
Tδ μτiνυμα πoδ oηxωνω

Ji τη θλiι{:η μoυ* τδν Ξγx'απαλειμμιδvo M&ιo
Jγ τi6 εi'ωδιδ;
-'t μδ τi; &λr"υoνiδε,g
* 6ουy'δ)'υ-uω τoδq λ6φoυ6
iJ 

1-r''δ x6,ιιιν,ο !

* 6αθriτερη &πδ τiγ xραυγi1
* τιμι6τερo &π' τδ αiμα!
* τδ 1dρι τδν λομδν
* τδ 16ρι τδγ διxδ,l

'γ Ξρi1'ψαξαν fuφ&νcaαy
* xαi τρεig φορδ6* cτδν xαψο ψ6νο'E'X' cδ.ν xαoτρo ψδνοr'* -'' &ντεξα 1ιδνo6 !

[VΙ6 iδι'αiερη 1αρ& δηrμooιg$ρυμε &_

πδ τi6 ατ!λεg μα; τ& δνδ1Lατ'α. τGι')

Nαoυrcα|ωγ πaδ ε'υc&γονται φdτoq oτi;
ιi,vιilτατε; o1oλδ6. Σ' δλcυ_: δcουΞ πξ'
τυ1αν τoδg ε'3aδψαcτε xαλ! π,ρ6oδο

xωi τil'ii cτοιδιo,δρoμ|τ.
Kατ!6 Γιδργo; Mη/ γων ι1ηχ.

Θeo)vixη6, Mπ&μπo6 Nixo6 Γεωπο'
νιxi1'Aθηνδ ν, Ζuhταζ Tρηγ6ρη; Φυ-
oιιδ ΙΙατρ'ιiν' ΠαραoτατiιδηE Γιδρ-
γo6 Πoλιτιxδν Mη1ανιxιiν Πατρ6ν,
\πατζ ; Θεaδ6oη,': Δα,cirλoγιιi1
Θεc) νixη6, T,cιτλαxiδηg' Aνωοταaη''
Δαooλoγιxη Θεο) ν(xη;, Nd,τ:ιo; Δη_

μητρη; Mαθηlματιχδ Πατρ6ν, Δoυλ-

γφiiδηζ Xρ!oτo6 Γεωλογιxδ -Π-ι'
τρδv, MπdxαE Γι&yvηE Α.Σ.o.E.'
Σιγρie T*ξιοiρ1η ; oixoν':μlxδ Θεc)

Πiυoκoc θπlτυx6Uτι0U

Eri A.E.l, iπoφoiτωυ

τιiυ llυκεiωυ Nαoιiοπg

γtxτ6, ΤLccα.'Acημ(να. oixoνοψυτ"b
Θεc) νiι"η;, Φ'3*αιι Tαcorjλα Bιo-
μηχαyιχi Θεc) νir"η;, Mαρτo6tτη:
Γρηγ6ρηs Noμιxτ) Θρ&xη''., Mαγγα-
ναjη P €να Nο1rιx! Θρd,xη;.'_\xpι:i-
δη; K. Nομιxi1 Θε:)νixη:. Γιcir'νη
Κ'ατερtνα Noμιxi1 Θε:) vixη;, Eriαγ-

γ6λoυ 'Aλdxη Nομιιi1 Θεic)ν[xη6',
ΙΙαvταζη Κυρd,τcoυ "Aγγλιx! Φιλ.
Θεc) r'ixηι, Παναγιωτiδoυ Δδoπoινα

'Aγγλιxi1 Φιλ. Θεc) νixη6, Kαραxιil-
τcη Δdαπoινα 'Aγγλιτi1 Φιλ. Θεo)
ν|"xη3, Βαταντζ!'oλυμπ Lα ΙΙωγτεc'

'Aταδηlμiα Θεo) νixη,ι, Δελη1ρτ]cτo6
Στ&θη;'Αxαrδη,μiα Θεα) νiτη,g' Kα-
ι}αλι&ρηs'Avαcτ&oηg'Αxαδημiα
Θεc) v|ιη;, Χατζηiω&νvου Bωοiληs
'Axα,δημiα Θεc) νixη,'", Kο'λo'6δg Γι6ρ
γog 'Axωδημiα Φλωρiνψ, Kαραaα-
ρiδηg ΙΙα'δλo6'Axαδη1-ιiα Φλωρiν'η'6,
Π απα.'θεαδιbρ ου Θ αν αcηq'Axαδη,μiα
Φλωρiνη,1,'Aραη'ιπατζ!g Θεo,δ6oιο6
Lιcoλoγcxi1 Θεc) νixη;, Zελιηλilδηe
'A6ρα&μ Δοιcολoγιxi7 Πατρ,δν, Mπα-

μνιδg Γειilργιo6 'Hλειτρ. Mηχ,rr.
Θραxη.", Mαλλιd,ρα 'Aνθο6λα Nομι-
x! Θεo)νixη,;.
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μετωπiζει6, δxατ,δ τoi6 €x.ατδ μδ E-

πιτνγ['α, 8να xαι}6νι oποtζo,,πα6 τ&

νεδρα τιilν &ρ1ηγδν.

'Οπω,ctδfπoτε 6ξι6αια δλα αr]τ&

εiνα,' i1 θεωρ(α. 'H π'ρωξη Ξ1ει τ!
διιη τη'ι γλιiια, τρoμερi1 o6 Eμπει-

ρtεg (εδ1&'ρι,cτεE ii δυcd,ρεoτεg δδν

θ1ει oημαοiα δλα γι& τt6 δδηγoδg
εiναι) . 'Eμεi6 θδι τdι θυμ6,μαoτε δλα.

Mθρεc ΞευolαοtEg

τoii Σ.E.0. Nαotong

oτfr ιDoιipκo
T,i,., πε,,cιπετε ιιj.l'δ,ειζ aχδ]ρ,Oμδζ στoδζ

γ6ρω λ6φoυ6, τδι μεγ&λα γ"αi' τ&"

νυ1τεριν& παι1νlδια, τip &'ξθaαaτη

{μdρα θνωμoτiα5 xαi τ!ν fμ6ρα τoi

xαινo6ργιoυ &ργηlγεtaυ, τ! 6ρωδυν!
πυρ&, τη ζωi μη oτig oxηνδ6 δλε6

"i"q 
!2 μ,6ρε6, x&θε στιγμ,t Eτεiyων

τδν f'μερ6v xαi xωΘε δρα ποδ μoι_
ραcτi1τ'αψε, oυντρoφι& μ' αδ'τδ πoδ
λd'με φ6oη, τ! φ6cη, τi7ν &μμo xαi
τd θd,λαooα, δλo τδ πραctνo ιiπ' τi6
EλιδE xι &πδ τoδ6 γ6ρω λ6φου9, τoδg
6ραγa'ιg xαi τ&, x0ματα τ!i1 Φo6ρ-
ια6 πoδ ,μd,6 1&ρι'oε &ξd1αοτεg &-

ναμν{'cει6.
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1) xωρfζoυμε τ&

Λ6αη οτir πρoηγo6μενα

J.2 κ€ρματα oδ 3 αμdδεq ΑBΓΔ EZHΘ ΙΙ(ΛMΝ

'11ρ*.tc ζi-reμ.α

hr'rι 2 ΕZ FΙθ

tr$r1ι ζε Ζtl LL

*PιΕ ) rιz

fr1ΔΞ < Γ^ Z

-ιρiτo ' Bνμoμ< ΞυPne'€oaγq

A7 Po

Α<13
A..B

Α7a
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ΑBΓΔ =ΕΖΙ{Θ Γδ κdλπrκc 6ρi_
σ'κετα1 oτfl τρ1τη δμdδα Κqi &,πo-

μoν6νεται εiiκoλα μδ δlio μ6νo ζυ-
γioματα.

'Eπεξdγηoη οτδν πiνο.κα tvf6
ΑSo 8ννooδμε πrilq τδ κiιλπrκo
εiνα τδ A καi εirlαt 6α,ρiτερo iι_
πδ τd 6λλα, θνl μδ ZSo πο\q τδ
Ζ eiναl, τδ κdλπικo καi εiνcιl τδ i-
λαφρ6τε'ρο dπδ τ& dλλα. 6d ο d

1= 1, 'Η ζννolα rξq τετραγωνr_
κiq ρiζαc δπdρxεr μ6νo oτoδr;
πραγματκoδg oi οωoτδq πρdξεlq
εiι,αl:

Γ2Θ
Δ)c

ffi
5_xa

ταr dπδ 9 κε\rδ iιπδ τδ δlτoiα τδ

μεσαiο τδ Jxει δ ιnriλακαq πoJ θ-

πlτηρεi τoδq φυλακlομ6νoυq. οτδ
δπ6λorπα 8 κελld. 'o φriλακαq
λorπδν πρoτoσ κolμηβgi κ6νet τi1ν
πριilτη θπιθει6ρηoη (ox. 1) καi
6ρiο'κεr 3 φυλακlομ6νoυg οδ κd,θε
κελi, δηλαδi1 9 oδ κ6θε πλευρd"

Στf1 δεriτε,ρη θπιθειilρη,oη (ox. 2)
6ρioκεl πdλl g φυλακloμ6γoυq οδ
κdiθε πλευρδ καi dτol ijαυxoq πη-
γαiνεl νδ κolμηθεi. Στfi τρiτη θπι
θειil,ρη,αη (ox. 3) 6ρioκεt ττdλr g

oδ κdθε πλευρd καi δμωq oi 4 φυ-
λακπμ€νor γriρtoαν καi dιρεραν
μαζi τoυg καl &λλoυq 4 φiλollq
τoυq. Σ.i τ6ταρτη θruθειilρηoη
(ox. 6Χ4), δ φ6λακα9 μ6r,εr flου_
xoq γl'δ dλλη μl& φoρδ παρ' δλιl
πoδ ixoυν πρooτεθεi 4 νεοι φiλor
τoυq. Kαi τδ iδlo πρdγμα θπανα_
λαμ6dνεταl dλλεq δυδ φoρδq oτδ
(6X5) dxoυν προυτεθεi δλλol .4

ν6oι φiλol καi oιδ (6Χ6) 6λoι oi
παρεiσακτεq dνεxιbρηoαν παfρ-
νoνταq μαζi τoυg Eξr dπδ τοδq φυ-
λακrομ6νουq.

ffi€γ6

ΣΠAz0l(EΦAΠlEΣ

r\ >o
\-t <9

/i 13'Ε > Tl\ z

Ρ'bt ζταz l>3
+<'3

Πρoτεlν6μενα

1) "Bναg ποδ μαζεJεr γ6πεq
μπoρεi νδ κdνεl .'iνα τoιγ6ρo μδ
τρεiq γ6πεq. "Αν λolπδ'ν 3xει μα-
ζ6qlεr 10 γ6,πεq π6oα τotγdρα θι\
καπνfoει;

2) Σδ μιδ oiκoγ6νεlα i,πdρxε:r
Eναq παππoδq, μrδ γrαγriι, 8ναr;
πεθερ69, μlδ πεθερd, 8ναr' γα1r-
πρ6q, τρεTg κ6,ρεg, τ6αoερεq γιoi,
δυδ πατ6'ρ,ε9, δυδ μητ6ρεq, τρεΤq
θγγoνοi, δυδ θγγον6q, τ6ooερα d-
δ6λφlα, τρεiq iιδελφδg, δio κoυ-
νrdδol, δυδ οilΓργοr i1ντρεq, δυδ
α6ζυγor γυναiκεq, 8ναq θεioq,
τρεiq dνειpl,oi καl δυδ dνεurr6q. Συ-
νoλικ& 40 πρ6oα:'πα; Πρδc Θεοi
δxr: λ.{6νo 10 :πρ6αωπα. Ποrd εT*
ναl fl ο6νθ,εση τηq oiκoγ6r,εlαq;

3) Δυδ dδ6λφlα κληρor,6μηαα'.,
dπδ τδν πατ6ρα τοllq δνα ΤρlYUΙνΙ_
κδ xο;,ρdφt οτfr μιδ πλrευρλ τoi δ_
πoiου 6ρioκεταl 6ι,α πηγ6δr καi
dπoφdoloαν νδ τδ μoiρdooυν οδ
δυδ ioα μ6ρη, dλλδ μδ τ6τolo τρ6
πο ιtοτε f1 δrαxω,ρrαιπi1 1rραμJ1rτ'1
ν& περνd &πδ τδ κ6ντρo τoδ πη-
γαδιoΟ πoδ θd &ι,{κεr &πδ κotνoδ
καi αtoδq δυ6.

4) "Eνα κρατητl'1,ρro iιποτελεi-
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ΙΣTOPΙA THΣ ΠΟΛEΩΣ l\AoYΣΕΙΣ

To BΙBΛΙo ΙΙoY ΔEN ΠPEΠEΙ 1\A ΛEΙψEΙ
AΙΙo Ι(AI\E1\A NAOYΣAΙ.Ι.Ι(O ΣΠΙTΙ

NΙΠOΡEΙTE Ι{A To ΠPOMHΘETΤEΙTE AΠo TA BΙBΛΙotΙΩΛΕΙA
KAΙ ΑΠo TA ΓPΑΦtrΙA ToT ΣTΛ,\oΓoT AΠoΦoΙT()N NAOTΣFΙΣ

Kαραμιπατιlxr1 1 (γραψεTα T.O.N.' Tr1λ. 28.15t) }

zι1.ι}ε 6ριiδυ 7-8 μ.μ. πλi1ν Σα66ιiτου xαt Kυριιrz.i1E
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