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NΙA0ΥΣTΑ

25 xρ6vια Nιαoυoτα: Ευx6g φλωv

Πtiρα ΦμεQα τo παγηγUQm6 τεtγogηg "Nιιioυσταζ" για τα 25 1ρι1νια τηE. To 1ιlρηxα πoλrj
xαι oπεdδω γα συγχαQι6 ιiλo τo Συμβοdλιo τηS ΠολιτιαrιxrjE Eταιρε(αζ, για την πoλrjτιμη πρloαφoριi
σαζ σ[α πoχι:ωctιlι6' δρι6μενα τηg πιiληg μιαE' πoυ απoτελε[ αναμφfβoλα η, με τηγ αxdματη φρoιτfδα
ααg, αυνε1rjgεπ(25ετfu 6xδοαrj τηg. Tα ι1ρθρα τηgπdντoτε ιαroριπιi, λαογραφιxιi, αρ1αιoλoytx6''
τ€xνηs }tαι επισrημονιxιi xαλιjπτoυγ ευριi πεδfo γνι6oεων χαι τηγ xαθιoτodγ αξι6λoγο πρdγματι
περιoδιxιi,πoυ μοqφι6νει, αλλιixαιδιδιiαxειxατιiπεριπτωσητοναγαγνι6αrη, ι6αrεναxαqαxηρζεται
με τo "τ6ρlπειν ιiμα xαι διδιiοxειγ", 6πω9 o επ(τιτλog των βιβλfωγ τoυ Συλλιiγoυ πρog διdδoαη
ωφ6λιμων βιβλ(ων.

Η "Nιιioυoτα'' εx(,( π}''€oν, xdτt πoυ πρdπει ιδια(τερα γα τoγιoθε(, αυμβι1λλει σrη\, διαΦρηοη ηE
ιoτoριxr]g μν'iμηE χαι τηE πoΧιτιoτtxηg xληqoνoμιdE ηE πατρfδαE μαg απιi ηι, iδρυαrj ηζ, ωs
"απριiτoμog πfτElα" μdχQι τηg μdρεg μαE'

Mε διιiπυρη την ευ1rj μoυ γα oυνε1(αει την εxδoτιxη τηg πορεiα πιiιτοτε cιι,oδιzci. ι6αrε γα
γιoρτιiαει πι <iλλεg παγηγυQιχdg εxδdoειg για 50 xρdνια xαι 1001ρ6νια y.αι τι< ει,7cιριαr[εs μoυ για
την xoπαηιilQιση τηE oμιλfαg μoυ στo ΑΠΘ.

ΣαE απευθfι,οl ε'iziιQδιoι!: /αιQετιoμoιig.

Ποi.t' φilzd
Γιιiτ'νηi 7Iliττα;

Στo τoπιx6 περιοδιxιi "Η NΙΑOYΣTΑ", πoυ xιiθε Nαουocιl.rι1oιzo'.,ει,ειcι τo περιβιiλλει με
ιδια(τερη στοQγli xαι ειιτtψηoη, με τηγ αυμπλf ρωoη τηg 25ετοf < z.ι'z7-οφοqlicι: π1:. 

'τoυ 
cΙJ[oτελε( dγα

πQαγματιχd ιiθλο χιiQιE οτo μερdxt χαι τo πdΘog το;ι,εzδοτιδι,π1:. ευ7οιιαι ι,α φθιiαει χαι γα
γιορτιioει 

'LαLτo 
1ρυοd ιωβηλα(ο του.

Γ. Κουxοιiλog

Αγαπητοf φλoι ,1αiρoμαι ιδια(τερα yιατ( φπ6'oατε τα 25 1ρ6νια, αrην αxμιr] η< ι,ιιiηg' r'ι ειixομαι
χαι σtrα 1Ο0 γα εfoααrε παρdντεg χαι με dλo τo αξιdλoγο υχιx6 που ι51ει η "NΙAOYΣTΑ" y"αι πoυ
αφriνει xληρονομιιi αrουg νειiτεgουg xαι μνrjμεE σ[oυζ παλιdτερoυg.

Ιδιαιτ6ρωg εταιψtil τηγ πQoσπdθεια εxε(γωγ πoυ προβιiλλoυγ τιg πdλειg τoυζ χαι μαg δiνoυν την
ευxαιρ(α να πληρoφορηθοrjμε τα οτoι1εiα ε^ιεtναπoυ τα λdμε πoλιτιομd.

Σαg 1αιρετcδ με ιδιαiτερη εxτfμηαη

Λ[να Κοxxαλiδου - Nαψu[α



Επ[xαιρα θiματα NΙAOYΣTΑ

Τo μηVUμα ΤωV ΧριστOυγεvvωV

Toυ Σεβ. Mητρoπoλ(τoυ Bερo(αg xαι NαoιjoηgΓΙαvτελε{μoνoE

Kαι φdτogτα Xριαroιiγεννα, 6πο:g xdθε 1ρ6νo
oι ιiνθρωπο ι ετο ιμαξd μααrε πo ιxιλdτρoπα γ ια π1

μεγιiλη εoρτrj. 'oμωζ oι ανθρoiπιγεζ χαt εdρτιεg
αυτdg πQoετotμαα(εg μαg xdγoυγ πoλλdg φoQdζ
να παραβλ6πουμε την oυο(α των πQαγμdτων,
μαg xdνoυν γα μη αυνε ιδητοποιorjμε το βαθrjτε ρο
νdημα χαι πεQιεχdμενo τηg ημdραg.

Πιioοι αλrjθεια απ6 εψαgδιαxρiνουν πfαω
απ6 τα φι6τα τηg εoρτrjg "τον {λιo τηg
διxαιoα6νη g" ; Πιioοι απd ε μ<1g δ ιαxρ iνoυν π(αω
απ6 τα δc6ρα τωγ Xριoτουγdγγωγ το
ανεπανdληπτo xαι με1γα δαiρo του Θεori πρogτον
tiνθρωπο; Πιjαοι απd μαg διαxρ(νoυν π(oω απ6
τoγ εγ φιiτγη xε[μενο νεογdννητo Xριαrιi τo

μυατrjριο των Xριαrουγdννων, το μυατrjριο τηg
αγιiπηE τoυ Θεorj πQoE τo πλιiομα τoυ; Γιατ( τα
Xριατοriγεγγα δεγ ε[γαι απλιδg μια ξεαrr] xαι
oιχογεγειαxrj εoρτrj, δεγ ε(γαι μια γλυxιιi
ανdμνηoη των παιδιxι6ν μαg xρdνων, ε(ναι η
απoxιiλυψη τη5 αγtiπηg, ε(ναι η απoxιiλυψη τoυ
Θεoιj.

O εν oυρανο(g xατoιxcδν Θε6E παροιxε(
ση γη ιi1ι μιε τo ΘεTxd μεγαλε[ο του, γιατ( "Θεdγ
ανθρι6πoιg ιδε(γ αδrjγατoν", αλλιi ντυμdνog την
ανθρι6πινη αιiρxα. Θdληοε o Θειig, γριiφει
xιiπoιoE αriγ1ρoνog οτo1αατrj g, γα απoχαλιiψε ι
xαιπdχι τo πgιioωπo τoυ σroυζ ανθρc6πoυE που
ε(γαν απομαχ,QυγΘε( απ6 xow6 τoυ χαι ε(1αν
αrε ρη θε [τη g παρουα(αg του. Kι ιiπω g o oτoqγ ιxdg
πατdραg πoυ θ6λει να αγxαλιιiσει το παιδi του
παραμερfξει τηγ πατgιxrj αυθεγτ(α IιΓ'L
αυαεηρdτηταl1cL γiνεται παιδ( σαν τo παιδi τoυ,
6τoιxι o Θεdg, πρoxειμdνoυ γα μην τρoμιiξει με
τo θεΙxιj τoυ μεγαλεio xαι γα ,τηγ αν6xφραoτη
λαμπριiτητα του Θεiου πρooιiπoυ του τογ

ιiνθρωπo, xαχι3πτει τη θε(α φriαη τoυ μdoα ατo
dνδυμα τηg ανθρωπ6τηταg χαι παQαμερζει τη
διiξα τηg d1gονηg Θε6τητdg τoυ χαι την <iΦλη

υπιiαιαoη τηg μεγαλoα6γηζ τoυ για να γεννηθε(
εν 1ρdνω χαι γα νηπιιiαει εν ααρx(.

Αναλoγιξιiμαατε. αλf θεια. xαθιfg εγγζουν
τα Xριoτοrjγεγγα ποιos rjταν o λdγοg αυτrjg τηg
ιiφατηg αυγxαταβdοειilE τoυ; Η αιτiα δεγ ε(γαι
ιiλλη παριi η αγdπη πoυ εfγαι ταυτdημη με τoγ
Θεd xαι τη φιiαη του.

Πoλλ69 φορdg ε με (g οι ι1νθρωπoι αγνοoιiμε



Ι{ΙΑ0ΥΣTΑ Επfuαιρα θiματα

την αγιiπη ωE oντoλoyιxη ιιατηyορ[α xαι τη
θεωρoriμε απλcilg ωg επfxτητη ιδιιiτητα. oμωg η
αγι1πη για τογ Θεd δεγ ε(ναι ιδιdτητα, ε(ναι αυτr]

η ιiπαqξr] τoυ. o Θε6< δεν d1ει αγdπη, ε(ναι
'αyαπη χαι ωζ αγdπη εμφανζεται σEoν x6ομο,
εμφανζεται ωg βρdφoζ εσπαQγανωμιJνo ατη

φdτνη τηs ταπεινιjg Bηθλεdμ, για να μαζ
απoxαλrjψειτo μdγεθoζ χαιτo βιiθoEτηg αγdπηg

για γα μαg ανoξει τoν δρdμο πQοζ την τfλεια
αγιiπη, πoυ εiγαι o συγεχτιχdg xρ(xοg dxι μ6νo
τoυ Θεoιi με τoν dνθρωπo, αλλd παιτoυ ανθρι6που

με τoγ αυνιiνθρωπιi τoυ.

Η εορτrj των Xριατουγι1ννων αποτελε( τη
διαgxri υπενθriμιοη ηg αγ<iπηg, δηλαδrj τoυ Θεοιi,
πρog τoν dνΘρωπο αποτελε ( τη διαρπr] υπιiμνηoη

για τo πoια θ6αη πρ6πει να 61ει η αγιiπη οτη ξωtj
μαζ. Edγ θdλoυμε να oμoιdαoυμε με τoν Θει5
πριfπει να γ(νoυμε xαι εμε6g πλr]ρειg αγι1πηg,

γιατ( δεν μποqε( να διατηρηθε( ο x6αμoζ μαζ
χωQ(E την αγιiπη, γιατ( δεν μπoρε( να υπιiρξει
χωQrζ αγιiπη.

'Oooι ατιE ημdρεζ μαs πιοτεdoυν πωs στο
6νοματoυ Θεod μπoροliνrj οφεiλoυννα ενεgγοdν

με παντελrj dλλειψη αγιiπηE χαι απQoχdλυπτo

μ(οoE απdγαγτι σroυs αυνανθρι6πoυg τoυg, θα
πρdπει να αναλογιoθoιjγ εiτε αγ η ερμηνεiα που
δfνoυν αιιg εντολdg τoυ Θεοιi τουg ε(ναι αxριβrjg
ε(τε αν ο Θε6g τoυg εiναι Θεdg αληθιν6g. Γιατ(
δεγ ε(γαι δυγατιiν xαγ6ναg Θε69 να εγτdλλεταιτo
μ(οοg, δεγ εfναι δυγατdγ xαν,Εναg Θει1g να
αρrι1αxεται σεηγ χαταστροφrj xαι αrην απι6λεια,
δεν ε(γαι δυγατdγ xανdναg Θεdg να αρνεiται την
αγdπη χ,αι γα oδηγεf τoυ5 πιατorjg τoυ οε πρdξειg
ανrjxoυατηg οxληqdτηταg πQoζ τoυζ
αυνανθριiπoυs τoυζ. oμωE η απληρdτητα χαι η
βιαι6τητα, με ιiποια μoQφli xι αν εxδηλriγoγται
ατον oιiγ1ρoνο xdαμo' δεν μπορε i xαι δεν πριJπε ι
να εξαλε(ψoυγ τηγ αγdπη.

o νεoγιJννητοg Θεdg τηg αγιiπη g νιx6" τη
οxληqdτητα τoυ Ηρι6δη' πoυ επιδ(ωχε τoγ
αφανιoμιi τoυ, νιx{i για να παρα;"ιε(νει αιι6για
τoν αfμβολo τηg αγιiπηE, γLα να διδιiοxει μ61ρι
τr1g oυντdλειαE τoυ αιοiνοg oε εμιig τoυg
ανθραiπουg πωζ τo pιrjιrυμα τιυν Χριαroυγ6ννων
δεγ εiναι dλλο παριi oυριir,ιο μ{νυμα αγdπηE,
χαι πωζ dαοι θdλoυLιε \,α ξrjοoυμε πραγματιxti
Xριοτofγεγγα θα πρdπει ι,α ξr]oουμε την αγιiπη,
θα πρdπει να γfνoυμε z'αι εμιε(< "ρμγdπΙΙ''.

To Δto tχη τLx,6 συ μβοrjλιο
τη E Πoλιτ LστL}4ηg Eτα tQ ε iαE Ιt{doυσαE
ll AγαατdυιοE Mιχα{λ 0 }'6γι05''

σαE ευχεται

ΕWYΧΙΣMEΙ{ o ΙζΑΙ ΠΑPΑΓ Ω ΓΚo
ro 2002
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To αoτρo τωV XριστoUγεVVωV

Tα ιiοτρα π(ιντα {ταν αυτd που t,ιy"oυσαv τα
oxoτιlδια. Kαι οτη λαix{ π(oτη χαι τ}lν πο(ηοr1.

το ι1οτρo των XErιοτουγε1ννων rjταν μιια φωτεινr]
πηγr] ενdντια στo οπoτι1δι, εγdι,τια αro φιiβo. το

διiοg, ενιiντια στηγ απελπιο(α πoυ μεγαλι6γει ι-ιε

το ο'xοτd,δι χαι το φωζ που rjταν μια ελπiδα για
xαλιiτερεg ημdQεζ, για ημdρεg πιo λαμπρdg.

o πoιητrjg μαg Γεc6ργιoE Δρooiνηg τo δ(νει
πoλυ dμορφα στoυE αri1ουg του:

Δρ. αοτροφυαιnηg - εxπαιδευτlnos

" Τη ν d.y ι α νιj xτ α τ η χQ ιστ oυy ενν ιd.τ ι xη π o ι ο E δ ε

το ξi.ρει
Tων Mαyο'lν xdθε

τα'αατiρι
xρ6νo τα trιεαανυyτα λd.μπει

Κι 6ποιogτο βρει ριεo'τααλλα αατ€ρια ανd'ριεαα

xαι δεν το γci'oει
σε μια Βηθλ€μ αxoλουθc6νταζ τo trιπoρε[ vα

φτd'σει''

Tι ε[ναι 6μωg αυτ6 το dιπρo τηg Bηθλεdμ, τo

Toυ Xαρ[τωνog Toμπoυλ(δη

3
'' ι,?*)i4.



NΙΑ0ΥΣTΑ Επ[xαιqα θiματα

Σ{μερα με τιζ ασrQoγoμ ιx€gγνωoειgπου ι1xoυμε
χαιμε τηγτε1νoλoγιxri μαg εξdλιξη, μπoροtjμε να
xιiνου με μια προαπι1 θ ε ια γα β ροι'i με τι ητ αν αυτ6
τo ι1αrρο τωγ XQιατoυγ6ννων, αν πραγματιxd
υπfρξε.

Η μdνη αναφoριi που dxoυμε γι,αυτιi ε(ναι η
περιxoπrj του Eυαγγελfoυ του Mατθα(oυ (B1-
16) 6πoυ αναφdρεται η λdξη ,,ασττiρ,' τ6οoερι9

Ψoρds. FΙ αναφoριi ε (να ι πoλrj γενιxr] xα ι δεν μαζ
δ(γει xαγ6γα γνcιlριoμα του αοτdρα αυτoιj. Απd
τηγ αγαφoQ 6' αυτην μπoEloιi με να βγιiλoυ μ ε ι1 μω g
τρiα αυμπερdαματα:

1)'oτι riταν dνα ααυνrjθιoτo παι δυoδιιixριτο
αατ6ρι rj αατριx6 φαινιiμενο. Eδ6 πρ6πει να
x<ivoυμε μια διευπρ[νιαη ωg προg τον ιiρo
"ασT}]ρ". Σrj μερα ξdρoυμε χαι οQζoυμε ωE ααrdρι
dνα αυτιiφωτο ουρdνιο oc6μα, dπωg ο rjλιo|.
Aοτdgια δηλαδrj ε[ναι rjλιoι πoλrj απoμαχQυ-
ομdνoι xαι yι' αυτιi φαiνo\,ται μιxρo(. Σηγ
αρ1αιι1τητα ιiμωE xαι μdχQι πQιγ μεQ ιxoιig αιιιiνε <,
ααrdραg {ταν οτιδιf πoτε €)ναψπε σΓo νUχτερινιi
oυρανιi, εxτ6g απ6 τηΣελriνη μαg. YπιiρχοUγ οι
"απλανεfg" ααrdρεg (τα ημερινιi αατdρια), οι
πλανrjτεg αoτdρεg (οι πλανriτεg), oι διιiττoντεE
ααrdρεg (μετdωρlα), oι μαχQυμι1ληδεg ααrdρεg
(xoψητεg) x.χ.π' 'Ετoι 6ταν oτo ευαγγdλιο
αναφιfρεται η λdξη ,,ασ'γiQ,, εμε(g πρdπεt γα
oxεφτ6ψαoτε xdπoω αοτριx6 αι6μα x6.πoιo
ααrqιxd φαινdμενο,6yι 6νααατdρι με τo νdημα
πoυ τoU δ(νoυμε αrjμερα.

Χριατoυγεγγιιiτιxo ιioτρο; E(γαι μιiνo ι1να τoν πληρoφορrjαουν γtα τo αoτριxιi αυτdαtjμβoλo ελπ(δαg xαι πfuτηg η €γει xdπoια ;;;";;;r" που τoυs οδηγoriαε oτoν,.τεyΘ€νταoτoιxε(α π8αγματιχ6τητα5; 
βααιλιιi,,.

'Ετoι τo πριδτο αυμπdρααμιi μαζ εiγαι dτι τo
dατρo αυτ6 ηταν dνα αoτριxιi φαινιiμενo
αοιlνrjθιατo xαι δυoδιιixριτo.

2oν) Τo αoτριxd αυτι1 φαινdpιενo rjταν
φαινιiμενο διαρxε(αg, δηλαδri xρdτηαε πoλιi
xρονιxd διιiατημα η oτt φαιν6ταν για δrjo τoυλ<i-
1ιοτον xρdνια. Τo αυμπdραoμα αιπd τo βγιiξoυμε
απ6 τo 6τ t το ιiαrρo το ε fδαν ο ι μιiγ o ι πρι6τη φο Qd
απ6 ταμ6ρη τουE πoυ r]ταν η Περαiα rj η Xαλδα(α
rj η Mεαoποταμ(α ιιαι ψετ6' μιε τιs xαμr{λεg τoυE
(xαt 6xι με... αυτoχfνητα!) dφταααν oτo Ιoραrjλ,
oτηγ Παλαι acfuη, πoυ yρειιi(εται μεγιiλoE 1ριiνog,
μιiγεE fαωg xαι xρ{iνια, xαι το ξαναε fδαν και απ6
εxεL Εxε(6ταν 6φταοαν, τjδη το ν{ πιoν ε(γεy(νει
παιδ 6ογ. o ευαγγ ελιαrrj g Mατθα (o g οτo xε φdλα ι<j
του αυτcl αναφdρει τoι, Xριαrιj σαγ .,παιδ[oγ,,
ν"αt 6xιoαν νtjπιο. Εξ ιiλλoυ xαt 6τανo Ηριiδηg
dαφαξε 7Ο.0ΟΟ παιδιci, τα παιδιιi r]ταν μ61ρι διio
1ρονι,1ν xαt 6γι ν{πια. Αρα τo αοτριxιi αυτd
φαινdμενo dπρεπε να διαρxε [για μεγιiλo 1ρονιxd
διdοτημα. Τουλ<i1ιαroγ δf o 1ρdνια.

To dτι το αστQι}.(ιi φαινdμενo αυτιi riταν
ααυνrjθιαro χαι δυoδιιixριτo, μπoρotiμε γα τo
αυμπεριiνoυψε απ6 τo ιiτι ολdπληροg λαιig, οι
Ιoυδα(oι, δεγ το εiδε, οriτε oι Pωμαiοι τo ε6δαγ
αλλd oιjτε χαι oι πoιμιJνεg. o Hριδδηg εταρ<i1θη
<1ταν r]ρΘαν oι μιiγoι χαι τoυ ε(παν για τo αατdρι
που τουs oδηγoriοε αro νεογιiννητo παιδ(. Kι
αυτιiE δε γvc6ριξε πoυ tiταν' Αυτιi δεi1νει ι1τι ο
Hρcιiδηg, αγ χαι Μ€yαg, δεν ε[1ε το xατιiλληλo
Ιε ρατε (o, του g xατιiλληλoυ g αoτρoνιi μου E γα τoυ
τo υποδε ξoυν xαι dπρεπε οι ξι1νoι ααrρονdμoι να

3oν ) Tο τEliτo αυμπdρααμιi μαg ε(ναι η 1ρoνιxri
περ fοδog π oυ αυ ψπ(mε ι με τo τdλog τηE ρααiλε rαg
τoυ Hρc6δη. o Hρι6δηζ o Α'o M6γαg, xατ6'τoν
ιαroριxιi Φλιiβιo Ιι6ηπo, dξηαε απ6 τo 70 π.X.
μdχρι τo 4 π.Χ. o Hρc6δηg πdθαγε δηλαδrj τo 4
π.Χ. Αυτιi αε oυνδυαoμιi με τηγ απογQαφri τoυ
πληθυoμorj τηg PωμαΙxηg Aυτoxρατoρ(αg, πoυ
αναφdρει o ευα^1γελιοτrig Λoυx6"g, πoυ €γινε
γιiQω ατo 6 π'X. - 8 π.X. xαι ευρrjματα αQχαι-
ολoγιxιi απ6 την Αγxυρα τηg Τουρxiαg για την
[δια απoγραφi, μαE τoπoθετοtjν τηγ6ννηoη τoυ
Xριoτοrj γdQω aτo 4-7 π'Χ.

Tα ααrριxιi φαινιiμενα πoυ θα μπoρoιioαν να
εfγαι τo dατgro των XElιαroυγdwων:

1. Διιiτrοντεgααrdρεg ' 2.ΚoψητηE (rj xoμriτεg).
3. Πλανrjτη g (η π}\ανητε Φ' 4.Σιiνοδοι rj Συξυγ iiE
πλανητι6ν' 5' Ζωδιαx6 φωζ. 6. AoτdρεE νιiβα rj
Σoιiπερ νι1βα (xαιvoφανε (g rj υπε ρxαινoφανε ig).



Επ(καιρα θ6ματα NΙΑ0aru

Aατρoνομιx6g dρευνεg 61oυν αποxλε(οει
μεριxoιig απd τoυg υποι|.rr]φιουg αυτofg xαι
ποιγωνιxofrj θρηoxευτιxο(η λdγoι λατρε(αg d1oυν

απoxλε(oει <iλλoυg' Oι διdττoγτεg ααrdρεg π.1.

δεν διαρxοι1v πoλιi, oι πομrjτεg rjταν φoρεig
χατασrQoφι6γ xαι το ξωδιαx6 φωg ε(ναι αμυδρd
xαι δεγ φα[νεται πoλιi τιg ν6μεg' oι αιiγoδoι
πλανητιδν πληρofν τoυE πιo πdvω dgουg αλλd
δεν διαρxo{ν πολf, τo (διο ιo1ιiει χαL για τoυE

ααι6ρεg νdβα rj ooυπερνciβα που εiναι αοτ6ρεg
πoυ ιJ1oυν εxλιiμψειg ιo1υρ69 xαι φαfνονται σαν
ν6oι (αυτ6 oημα(νειη λdξη "ν6βα" αrα λατινιxd')
αoτdρεg oτoν oυρανd'

Απd τιg dρευνεg πoυ ιjxαγα οτη βιβλιογραφfα
6βγαλα τo oυμπdρασμα 6τι τo dοτρo των
Xριατoυγ6ννων θα πρdπει να riταν 6ναg
αυνδυαoμιig δdο αoτριxι6ν φαινoμdνωγ: τωγ
oυγ6δωγ πλανητι6ν χαι τωγ εxρrjξεων νdβα
αoτ6ρων.

Συξυγiεg rj Σιiνοδοι πλανητriν xαι Δiα xαι
Kρ6νου 6γιναντqειg φoρ69 απ6τo7 ('ωgτo 5 π.X.
στoγ αστεριομ6 των Ι1θιiων, πoυ oL ΙxΘε(g rjταν

tt'αL τo oriμβoλο των πρι6των Xριατιανιiγ.
(Συξυγiα oημαiνει 6τι οι πλαν{τεg φα(νoνται
αεo (διo οημε(o τoυ oυQανorJ). Tριπλ6g oυξυγ(εg
rj oιiνoδoι των πλανητιδν Aρη, Kρdνου xαι
Aφqoδ iτη g dλαβαν επ(oη g 1c,iρ α τo 1'2 π.Χ. χαι τo
4 τιαt 6 π.Χ. Τριπλrj αυ-

ξυγ(α ε[1αμε xαι τo 7

π'Χ'απ6τoΔ(α,τoνKρd-
γo χαι τoν Aρη.

Exρ{ξειg αοτ6ρων
"νdβα" d1oυν xαταγρd-
ι|.rει oι Κινdζoι αoτρονd-

μoιαπdτo500π.X. μdχQt
τo 1600 π.X., ενεν{ντα
τoναριθμd. Kαταγραφdg
αoτdρων ν6βα 61ουμε
xαι απ6 τoυE Kορεdτεg,
Γιαrrων dξoυ g xαι Bιετνα-

μ6ξoυg για τιs iδιεg 1ρo-
νιx€5 περιdδου5. Mια
6λαβε 1c6ρατο 6π.Χ. xαι
dλλη τo 4 π'Χ.

Η γνιfμη μου λοιπdγ εiγαι 6τι μια απ6 τιg
ααυνr]θειg αυζυγ(εg των πλανητc6ν γriρω aτo 7

π.Χ. oτογ ααrεριομd των Ι1θrjων μαξi με τηγ
dxρηξη ααrdρog ν6βα ατην (δια περιοxli (oι
εxgrjξειg ν6βα διαρxoriν γιigω σroυE 2 βνεg
μdχQιg <iτoυ o αoτdραg ξαναγυq(oει στην αρ1ιπrj
τoυ λαμπρdτητα), dδωoε τηγ αφoQμrj ατουg

μιiγουg να ξεxινrjoουγ γtα τo πgooxfνημα τoυ
νεoγι1ννητoυ Xριοτori. 'Yαιερα απd δrio 1ρ6νια,
dταν εixαν φτι1oει ατην Παλαιoτ(νη μια
xαινoιiρια αυξυγiα xαι μια ν6α λdμιi.rη εν6g ιiλλoυ

{ τoυ (διoυ νdβα ααrdQα'στηγ iδια πεgιo1ri τoυ
oυρανof dφερε τoυ< μdγoυg πclνω απd το χfuνo

μιαg απ6 τιg μεγdλεg θρηοxεiεq τηg Γηg, τoυ
Xριoτιανιομoιi. Oι απριjoμενεg λoιπdν για τουζ

μιiγουg αοτρoν6μουg λιiμιi-tειq αυτd5,
εμφαν[oθηχαν στoγ oυραν6 απ6 oυνdδουE
πλανητc6ν χαι oι ξαφνιxdg εxλdμιpειg αoτdqων
ν6βα foωg r]ταν αυτ6g πoυ φι.,3τιοαγ τα αxoτd,δια
τηg νri1ταg xαι dδωoαγ dγα αυμβολο π(αεηg για
πολλ6g γενειJg ανθρι6πων αη Γη.

Ανεξdρτητα dμωζ απ6 την ιoτoριxrj
πQαγματιχ6τητα τoυ dαιρου των Xρ ιαroυγ dννων,

αg γ(νει τo ιiατqo αυτ6 για ιiλλη μια 1goνιιi
αfμβολο ελπiδαg για 6λoυg τoυg ανθρι6πoυE τηs
Γηg τιg dγιεg αυτdg ημdQεE.
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Eναg πoμrjηg, τo "αoτ6ρι πoιl xαπνζει'' πρoειδoπoιησε τoν Moντεξoιiμα για τoγ

επερχdμεγo xινδι'γο' λ(γo πριν ην dφιξη τoιl Κoρτεξ oτο Mεξιx6 (1519)



NΙΑ0ΥΣTΑ Ιoτoριxd'

Εμπ6ρι0 σαγιαKιωV
στιq αρχεq TOU 20oυ αιωVα

TηE EλivηE M{ταιαλα - Zεγx6νη

'Oπωg ε6ναι γνωατ6 αrη Nιioυαα μετιi την
xαταατρoφιj τoυ L822 oι xdτoιxot πoυ
διααc6θηxαν επ6αrρειpαν λfγα 1ρ<iνια αργιiτερα
ιιLαL αυνι1xιααν τιS επαγγελμ ατιlι€.g
δραατηριιiτητεE πoυ ε(1αν χαι πQιγ απ6 την
επαvιioτααη. Εxτ6g απ6 τη γεωργfα
αoxολrjθηxαγ με τη σηQoτQoφ(α, την oινoποι[α,
τη βιoτε1ν(α oαγιαxιι6ν (xοντρd μιiλλινo dφασμα
πoυ μoιdξε ι ψε τcl6γα χαt χQησιμoποιotiνταν για
goιj1α xυρfωg 1ωριxι6ν)x.α.

Hπαραγωγlj oαγιαxιιiν γνcιiριoε ιδιαfτερη
ιiνθηor1τα μdoατoυ 19oυ αιιiνα ,oπ6τεdνα μdροg
τoυ παQαγ6μενoυ υφιioματo g xd}ιυπτε τιg
ανιiγxεg τηζ πεQιοyηg ενι1 το υπdλoιπo
διo1ετεrjoνdαν πρog διι1φoρεg xατευθtjνoειE.
Εxτ6g απιi την τιoντtνη Θεooαλογιxη oαyιdxια
αrιjλγoγταγ χαι πQoζ τη νdτια Eλλιiδα πoυ ε(γε
rjδη απελευθερωθεf αλλιi xαι πρog τιg xι6ρεg τηE
Bαλxανιxrig.

Λ(γα 1ρι1νια αρrγdτερα, τo 187 4,oι διεθνε (g

oυγxυρiεE, αλλιi xυρfωE τo γαoυoα(ιxο
επtχε LQη ματιxd δαιμιiνιo oδηγοιiν αη δη μιoυργ(α
τηg πριfηg βιoμη1αν(αg "Λ6yγου - Kιiρτη -

Toυρπιiλη'' ττoυ xινε(ται με τo νερι5 τηg
Αριiπιταα5. Tα επιiμενα 1ριiνια oι βιoμη1ανfεg
πoλλαπλααιιiζονται 1αρζoνταg oη Nιiουoα τoγ
τfτλo τoυ "Mιxρoιi Mιiγτοεαrε ρ,,. Md1ρ ι τ o 7907
τα εργoαrdοια επεξεργιiξονται τo βαμβιixι με
εξαiρεαη τo μιxριi εργoατιioιο - βιoτεxν6α
"Λαναρlιi - Πε1λιβι1γoυ" στα Mπατιiγια πoυ
αοxολεfται με μαλλi. To πρι6τo πλrjρωg
εξοπλιoμdνo εQιoυQγε(o ε(γαι τα ,,EPΙΑ,, πoυ
ιδριiεται τo 1907 απιi τουg Xατξηλιiξαρο χαι

Αγγελιixη.

Παριiλληλα με τηγ ανι1πτυξη τηE
βιομη1ανfαg εξαxoλoυθε( γα υφ(αrαται χαι η
βιoτε1ν(α oαγιαxιι6ν. Mια απ6δειξη αυτr]g τηE
δραοτηριdτηταs απoτελεi η επιoτoλrj πoυ
αxoλoυθε( xαι αrιiλθη?{,ε σΓιζ 30 Noεμβρ(oυ τoυ
19Ο3. Απoαroλdαg εiναι o Νιxdλαog Pιiπτηg,
dμποροg απ6 τη Θ ε oοαλον [:z.η xα ι παραλriπτη g o
Αντc6νιoE Mανωλdαg αrη Nιioυαα. O τελευτα(οg,
αιiμφωνα με πQoφοQ ιχd g πληροφορ(ε g, παριjγαγε
ααγιιixια αro oπiτι τoυ πoυ βqιoxιiταν αrη γων(α
τωγ σημερινιιiν oδιiγ B. Φιλfππoυ xαι Γ.
Περδιxιigη, dπαιρνε xαι απ6 dλλα oπfτια -
oιxoτεyν(εE χαι τα 6ατελνε dπωg φαfνεται απιi τo
xε(μενο, πρoEπc6ληη σrην χoγτινrj μεγαλoιiπoλη.

H επιοτoλr] d1ει ωg εξrjg:

"Εν Θεσααλον[xη τη 30η Noεμβρioυ 1903

Φ (λτατ6 μo ι Αwc6νιε Χα[q ε

Διατηg παρoιjoηg μου απειjδω [ναμd'θωτo
αiαιoν τηg υyε|αg σαζ ?ιαι δε6τερoν εdν ερωτd.τε
περi εμoιi μiχρι τηg oτιyμηg ταιjτηg μ6νω υyιηζ.

Mε ε[7εg yqdιpει δια τo oιαi'd'xι τι y6νηται
πολ|θηxε i 6χι, αλλd. xαν€ναζ μoστεQηg δεν
φαvεqc6θηxε δι6τι €yεινε μεyd'λη αrd'αιE η δoυλιd
x α ι η μdg xα ι τ ο τ o ια ρ o [ αλλd. τ o α ιαi'd x ι ε ιg βd' ρog
μoυ τo xρατrb πρog τρ|α xαι τριd'ττα τoν αqιθ.
3:30 αy oε αυμφiρει ε[δε μη αν θ€λειg να σε τo
oτε{λωoπioω'

Tα δε yρηματα τα 200 xαι τ6αα yρ. δεν με
yρd'φειg ειg πo[ον yα τα εμβd.oω ειg τoν Γ'

1Ο
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Tουρπd'λην η ειg τoν Xρηατoν P{yα τo δε yρd.μμα
τo oποfoν με ε[yεg ατε[λη διατoν P[yαντο €ατειλα
xαι xαμμ[αν απd'vτιαιν δεν 6λαβ0ν χαι oιjτε δια
τα oyταπ6δια δεν με απηντηαεν τα iατειλεν η 6yι
δεν ηξειJρω'

Tαιiτ α α ε 7α ι q ετ c6 x α ι o ε yλυ x o αoπd'ζω εyc6

o Nιx6λαog Δημητqiου Pd'πτηg''.

(Στην επιατολri χQησtμoπoιrjθηxε τo
μoγoτoγιχ<i οfατημα, διατηρrjθηxε dμωg η
oρθoγραφiα xαιη αιirπαξη του αρ1ιxoιi xει;-ιdνoυ).

Mdoα απ6 τo xε6μενo τηg επιoτoλιjg
αντλorjμε αρπετιi ενδιαφdροντα oτoιxεiα.
Πρι6τoν, 6πωg προαναφ6ρθηxε oτη Ndoυαα
ουνε1fξεται η παραγω^1rj οαγιαxιc6γ ωζ
oιxoτεyν(α, σε πoσ6τητα dμωg ιxανη ιδαrε να
εξι1γεται, στηγ παQοrjαα περ[πτωoη στη
θεαοαλoνixη.

'Eγα δεrjτεgο ατoιxε(o εfναιη παρoυo(ααη
τηg xατ6.oτασηζ τηE οryoQdζ, η οπo(α δεγ ε(γαι
xαθdλoυ xα}"η, χαQαχτη-
gιοτιxrj ε(γαι η φQι1ση
"6yινε ατd'αη η δουλιd. και
ημdζ tdαι τo τoαρo[
(αyoρc1) ". Aγ αγατQdξoυμε
στα ισroQι}.('ti γεγονιiτα τηg
επoyηg μπoροriμε γα
αιτιολογrjαoυμε την lιατ6'-
σταση. Bρlιαxdμαoτε {δη
στηγ πρι6τη φιiαη τoυ
Mαxεδογιxοrj Aγι6να με
επfxεντqo η Θεαoαλoν(xη.
Λ(γoυg μliγεζ πQιγ τo
Nodμβριo τoυ 1903, πoυ
γριlψηxε η επιαrολr], εi1αν
λιiβε ι 1ι6ρα τρo μοxρατιxιJ g

ενdργειεg των Boυλγdρων
ατo xιfντElo τηE π6ληg.
'Eριξαν 

βdμβεg οε διι1φoρα
xdντρα χαι xαφενε[α,
ανατ(ναξαν την oθωμανιxrj
τριiπεξα, τoν αγωγιi αεριd-
φωτos xαι dγα γαλλιxιi α-
τμιiπλoιο αrο λιμι1νι. oι

Toriρxoι για γα απoχαταστriooυν την τιiξη
πρo1c6ρηααν αε φdνoυg παι λεηλαo(εg ιi1ι μdνoν
Boυλγιiρωγ αλλιi xαι μιxρoιi αριθμoιi Eλλrjνων.
oλα αυτιi τα γεγoνι5τα φυσιχ6 riταν να
πρoxαλdοουν dγα πtiγοlμα αrην αγοριi αλλιi xαι
γα διfοoυν τηγ ευχαιQfα ατουg εμπ6ρου9 να
επιτrj1ουν 1αμηλ69 τιμ6g αγoριig.

T6λοg 6να τρ(τo αroιxε (o ε iναι η xαταγQαφli
τηg τιμrjg 1ονδριxrjg πriληoηg τoυ σαγιαχιori τη
συγχεχQιμ6νη περfοδο πqοg 3:30 (γριioια;)
πρoφανιigτον πr]1η. Yπ<1xαγoγιπdg αυνθ{xεg η
τιμrj (oωg rjταν υιpηλdτεqη.

Στo πiαω μdqοg τηg επιατoλrjg υπtiρxει xαι
μιια οημεfωση για τιμri 1oνδριxrjg πc6ληαηg δrio
ιiλλων ειδιriν, τηg ρdγxαg πoυ ε(γαι 2ψετα)ιfuιαη

.μ(α xαι τoU μπαχαλιιiρoυ πρog 5 γρ6αια. Τα
νoriμερα αυτ<i ioωg ενδιαφ6ρουν αυτοtjg πoυ
αοxoλoιiνται με dρευνα τηg αγoρdg αυτrjg τηg
επoγηg'
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NΙΑ0ΥΣTΑ Επ[xαιρα θ6ματα

MαρτUριεq σUζυγoυ Kι αδελφηq
ΑvτωV[oU Mιγγα

Η Eυγενfα Mfγγα πληρoφορηΘηxε τo
θιiγατo τoυ αυξιiγου τη5 απ6 τον Noυorj Γειfργιo
Kdπα - πoυ rjλθε απ6 την 'Eδεoαα- λ6γoντι1g τηg

για παQηγoQι6. πωg επειδrj xρεμιioτηxε
λιπdΘυμoE, δεν πρdπει να xατ<iλαβε πολλι1! To
γεγoνdg clμωs ιjταν φυοιx6, oυγx},ιiνιαε την
οιxογdνεια, μα τo τραγιxdτερο αποτελofσαγ oι
παραινιJαειζ τ(,Jν συγγενcδν να μην xλα(νε φανεριi,
διιiτι οι Τoriρxoι ^ιdτι Θα υποψιdξονταγ xαι θα
επαxoλουθofοαγ αναxρfαειg ' 'Ετα διαδdθηxε
απ6 τηyυνα(xα τoυ, πωζ o Αντc6νηg dφυγε οτη
Bdρoια παι δεγ ξαναγriριοε.

Δυοτυ1ιδg η μdνα του Miγγα, Αιxατερ[t,η,
μετιi δrio μ1iγεs τρελιiθηxε. Tdτε, αιjμφωνα μιε
την αφtjγηαη τη5 πdρηg τηg Αφρoδ(τηg, αυξrjγου
τoυ Στdφαγoυ Λι1ππα ιiρ1ιoε να oxfξει τιg
φωτoγQαφfεE του γιoυ τηE, dβαξε βdργεs εδιi xαι
xε ι ααν αν tjταν xε ρ ιιi αrον τιiφο τoυ xαι ψετ6' απ6
12 φρmτ6.1ριiνια λυτρι6θηxε (τo 1 91 9). Γι, αυτd
αxριβοig δεν υπιiρ1ει xαμ(α φωτογQαφ(α του
εΘνoμιiρτυρα.

O π<1νog τoυg δεν εξαλεfφθηx ε πoτ€, ψαxt
,iλη η N<ioυαα 6xλαιγε για 1qdνια τα δυο
παλιxιiErια. Mιiλιoτα η Χαixη μoriαα αυγdθεοε
xαι τραγoriδι πoυ τo 6λεγαν crtι; πατιν6'δε9 με
γταodλια παι βιoλιιi xαι αυxνιi το τραγoυδorioε η
yυναfuα τoυ, dπωE εχμυστηQεrjθηxε σε
αυνdντευξri τηg τo 1939.

Toν Αγρα τoν εxρdμαααν
αroυ Bλιiγτοβoυ τα μdρη
xt €yα μoναxoπα(δι (διg)
ξ, αxμriλo τηg μηλιdg
αχ, αχηρωιxrj xαρδιιi.

TηE Mαqfug Βαo. Γιαγγαπoβfτoυ

Ανταivt1, δεν λυπri θηxε g

νι μιiνα νι πατιiρα
oι3τε γυνα(τια xι αδελφdg
oι3τε xαt θυγατ6ρα (διg).
AΧ., αx μrjλo τηg μηλιιig
αΧ', αx η Elω'ιxrj xαρδ ιιi

'Eλα γυνα(xα μoυ χQυΦ
πιiρε xαι την Eλ6νη
xι εχdτε ειζ τoγ τdφο μoυ
γα ιδεiτε τι θα γdνη (διg).
AΧ', αΧ.ηgωιxrj xαρδιιi!

o xαπετdν ΑγQαg xι o Mfγγαg, ημ6ρα
ψυ1oαιiββατo, πα8αμoνη πεντηxooτηg' aτιg 9
Ιουγ6oυ τoυ 1907 τοπoθετotj\ταt σε φ6ρετρα,
αφorj πριδτα πλιiθηπαγ απd τη ντ6πια Mαρ(α
Tξ6λα' χαι μεταφdρoνται αro γαιj τoυ Αγfoυ
Δημητρfoυ που βρ(oxεται στo A. μdρog τoυ
Bλαδd β oυ. Tα μιiτ ια των ν εxρc6ν rj ταy αν o ιxτ6' xι
απ6τo αrdμα εξεf1ε η γλιι1ααα, πρoδfνονταgτην
αγων[α, την πιiλη με το θιiνατo.

Παρdντεg oτην xηδεΙα o παπα Χρriαrοg
Λoυxι5φτoη ζ γ'αL ιμιiλτηg o διioxαλog Kων.
Πιio1οE. Kανdναg επιxrjδειοg δεν αxoriαθηxε
odτε αrεφιiνι xατατιJθηxε.

Δυο νιoοxαριμιdνoι τιiφοι, o dναg δiπλα
ατογ ι1λλo ε(ναι ανoιxτοf για να δεxθorjγ τoυζ
νεxρoriq. o αρ1ηγdg θdβεται ατη ρζα ενdg
δdντρoυ πoυ λdγεται xαριiμπo|-ιπo, oτη N.Δ.
πλευριi τoυ νεχQoταφε(oυ, xαt xoντ6' τoυg
αγαπαdoτται xι ιiλλoι δrio μαxεδoνoμιi1oι: O
αφoαιωμ6νοg αrjr,τρoφ6g οτυg Aθ. XdτξαE χαι o
Γ. Πdγιοg πoυ τι1oo τoυg αγιiπησε...
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[oτoqιxα NΙΑqYΣTΑ

ΠYΘAΓoPAΣ

''Υπη ρ 1ε x d'π o ιοg d'νδ ρ αg μ ετ αξιi τ ων Ε λλη ν ων
προιxιαμiνog με απ6ραντη ooφ[α, τoυ οπo[oυ η
διαν6ηαι9 περιixλειε ανεxτ[μητo θηoαυρ6
yνcΔoε ωv y ια 6λα τ α i ρyα τηg oοφ [αg.'oτ αν αυτ 69

ερευνo6αε iνα θ6μα με 6λε9 τιg δυνd'μειζ τηζ
διανo[αg τoυ, ειjxclλα ε[yε την εν6ρααη xd.θε

πρdyματog απ6 6λα 6oα μποροιjν να
αν αxαλ6ψ ουν δ 6 x α η ε fx ο α ι ανθ ρ cil π ιν ε E y εν ε i g.''
o ιiνδραg αυτdg tjταν o Πυθαγdραg, ιiπωg τoν
περιγριiφει ο Eμπεδοxλr]g οτo dργο του
Πoρφυρfoυ " Η ξωri του ΠυθαγdQα "'

Για μαg τoυE ofγ1Qoγoυζ τo dνομα τι-tυ

Πυθαγιiρα ε(ναι dρρηxτα δε μ6νo με το ομιδνυ μo
θει6ρημα τηg Γεωμετρ(αg. To περ(φημο
Πυθαγ6ρειο θεcιiρημα. Σrjμφωνα με αυτ6, oε
xdθε ορθογιiνιο τρiγωνο τo dθρoιομα τωγ
εμβαδι,iν τωγ τετQαγι6νων πoυ μπoQorjμε να
o1ηματ(οουμε στιζ δ{o xιiθετεg πλευρ6g του
τριγιliνoυ' ε(γαι Cαο με τo εμβαδ6ν του
τετραγc6νου που d1ει για πλευρd τoυ τηγ
υποτεiγoυαα.

o ΠυΘαγ6ρα9 δεν rjταν απλιi dναg
περ(φημοg μαθηματιxdE.'Ηταγ ατι6ψα
αοτρoνιiμog, μoυoιx6g' πo7'ιτιx6g,νoμoθ6τηE xαι
μrjαrηg. oνdμαξε τoγ εαυτd τoυ d1ι οοφ6, αλλd
φιλdοoφο. Η διδαοπαλ(α τoυ rjταν πρoφοριxrj
χαι για το dργο τoυ αγτλοrjμε πληροφορ(εg απd
τα αυγγριiμματα πυθαγoElε(ων, που γgιiφτηxαν
μετιi τον θdγατo τoυ Πυθαγdρα.

o Πυθαγdραg γεννr]θηxε περi τo 586 π.Χ.
'oπωg μαρτυρoιiν οι βιογραφ(εg τωγ διjo
Nε oπλατων ιπc6ν Πορφυq(ου xαι Ιι1μβλι1oυ αλλι1
γ"αL αΙt'oσxτdoματα απo το 6ργo τoυ Aριαroτdλη
''περ( Πυθαγορεiωγ" oι αρ1α(oι απdδιδαγ αιoγ
Πυθαγdρα Θειxt] xαταγωγrj. O πατdραg τoυ o

TηE PiναE Κιiqπα
xαΘημiτqιαE MαΘημ ατιxι$ν

του Eλληνιxoι1 Γυ;-ιναο(ου Λυxεfου Λογδiγoυ.

Πιlθαγι1ραg o Σciμιοq (PοlμαΙxιi αγτιγQ(rφo 1ciλxινηg
xεφαλrjg τoυ E'αιι6γα π'X., Nεdπoλη' Εθν. Moιrοε(o)

Mνr]οαq1og, πλοιioιοE χoσμη ματoπο1λη g απd την
Σιi μo, ε π ιox d φθη ^ιε x6πoτε τoυ g Δ ε λφοιi E με τηγ

γυνα(xα τoυ την Παρθενiδα, για να πdgε ι 1qηoμ6
γιατο ταξ(δι που επρdπειτo να πd,γει αrην Συq(α.
Exε[ dμαθε απd την Πυθfα πωE τo μεν ταξiδι τoυ
θα {ταν επιxεqδ6g, η δε γυνα[xα τoυ θα γεγγotjοε
πα(δα εξα(ρετoυ πιiλλουg xαι αοφ(αE που

μdγιoτoν dφελog oτo ανθ9ι6πινo γ6νo9 Θα
επdφερε. Eδωoε λoιπdγ ο Mν{ααρ1og αro αγ6ρι
πoυ γεννfθηχε τo 6νoμα Πυθαγdραζ, μια χαt
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NΙA0ΥΣTΑ Ιoτoριxd

dτoιτoυ υπαγ6ρευoε η Πυθfα, την δε γυνα[xατoυ
απd Παρθεν[δα την μετων6μαoε oε ΠυθαΤδα.

Σιiμφωνα με ιiλλον Σιiμιο πoιητrj o
ΠυΘαγ<iραg γεννriθηxε απ6 την εξαfρετη Σαμ(α
Πυθαιδα, πoυ υπεQε(xε ιiλων τωγ γυγαιχι6ν τηg

εποxrig τηg oε xιiλλoE xαι ευγdνεια, χαι τoγ

αγαπητ6 ατoγ Δ(α Απdλλωγα.

o Πυθαγdραg ανατριiφηχε στηγ Σdμο xαι
επηgεdατη xε απ6 τα διδιiγματατωγ αυγ1ρdνων
τoυ Ιι6γωγ φιλoo6φων τoυ Θαλrj, τoυ
Aναξ(μανδQου χαι τoυ Aναξιμdνη. Απιi αυτοfg
διδιiμηxε τιg φυom(4 αQχdE τωγ πQαγμdτωγ.
'oμωζ o oμηQog φαiνεται να διαδραμdτιoε
θεμελιι6δη ριiλo τ6oo ατην διαμ6ρφωοη τηg

πνευματιx6ηταE τoυ Πυθαγ6ρα, ιioo χαι στηγ

αγωγli τηE παιδε(αg 6λων των Πυθαγoρεiων.

Διηγoι1μεγog τηγ xαθημεριν{ τoυ
συμπεQιφoρd ο Διoγdνηg αναφdρει, πωE o
Πυθαγdραg περνorjoε τoν xαιριi τoυ ιp6λνoνταg

παι<iνεg τoυ Θαλrj χαL απαγγ6λoνταE εxεfνoυg
απι1τoυg αr(1oυg του oμrjρoυ που χαταπQαtjγουγ
την ανΘρι6πινη ι|.ruμj. Mα πιο πoχι3 απ6 dλoυg

τoυg oμηριxorjg oτ61oυ9 εξυμνoιioε αυτoιig που
αναφdρoιταν στον θdνατo τoυ Eriφoρβου, του

γιου τoυ Πdγθoυ. Και τoιjτo γιατf dπωg π[ατευε,
πQιγ η ιpυ1r] τoυ δεθε( με τo oιδμα τoυ Πυθαγdρα,
εi1ε ζrjαει ατo oιiμα τoυ Eιiφορβoυ.

o ΠυΘαγιiραg π(ατευε σro δ6γμα τηζ

μετενodρxωσηE. Η πfατη του αυτrj διαμoqr-

φι6θηxε απ6 τtg διδαoxαλ(εg τoυ δαoxdλου του

Φερεxιiδη τoυ Σιiριου, αλλιi xαιαπι1τιg δoξαα(εg
τωγ λαι6ν τηg Aνατολfg, dπoυ για xρdνια
περιπλανrjθηxε. Mετ<i τα 1ρdνια τηg μαθητε(αg
τoυ με τoυg Ιωνεg φιλoο6φoυ9, o ΠυθαγdQαg
ταξ(δειpε oε dλλα x6ντρα γνι6αεων τηg επομig
εxε (νη g.' Ηλθ ε λο ιπ6ν xoyτ6' σ[ουE Αιγtiπτιoυ g,

τoυg Xαλδα[oυg, τoυg Agαβεg xαι τουg Eβραfoυg.

Στην A(γυπτo 6φθαoε €γoνταg τιg αυoτιiοειg
τoυ ΠoλυxQdτη, πQoζ τoγ φλo τoυ τον Aμαoιν,
Φαgαιi τηg Aιγιiπτου. O Αμααιg ε(1ε Eλλην(δα

γυνα(πα xαι διdxειτo φιλιxd πQoζ τoυζ 'Eλλη_

νεE.'Eται αυνdαrηαε τoν Πυθαγdρα αroυE ιερε(g
των Θηβιiν . oι ιερε(g επιφυλαxτιxo(xαι xλειαrο(

dιπεg πρogτoυg ξdνoυg δεν rjθελαν νατoν δεxτotiν,

φoβoιiμενoι dμωg ταυτιi1gονα την oqγrj του

βαoιλdα πρooπαθoιjoαγ γα φdρoυν διdφορα
πqoαxιiματα. Tογ παρ6πεμπαν απd ιερατε(ο, αε
ιε ρατε iο xαι τoυ επ6βαλαν δoxιμαofε g που xανε iE

ξ6νo9 δεγ θα μπoρorioε να αιπdξει. Yπομ6νoιπαg
πρ6θυμα 6να πρog 6γα ιiλατα πρoατdγματα o
Πυθαγ6qαg xdqδιαε τηγ εμπισ[oαιjνη χαι τoγ
θαυμαoμd των ιερ6ων οε τ6τoιo βαθμd, που του

δ6θηxε ιiδε ια γα πα(ρνε ι μ6ρο9 ατιg τελετoυqγ(ε g

τoυ g, xdτt πoυ δ εγ ε π ιτρ επιiταγ oε xαγ dγαν ξ 6νο.

Παρdμεινε στoυE ναorjEτηg Aιγriπτoυ για ε(xooι
αυγoλιxιi 1ρ6νια, oπoυδd,ξoνταS τηγ επιατr]μη
των ιεgoγλυφιxιliν, την Aιγυπτιαx{ φιλooοφ[α,
αoτρονoμiα xαι Γεωμετρ(α, αλλιi xαι μυoιiμενog
απd τoυg ιερε(g αrα ανι6τερα μυαr{ρια τηE ξω{E
χαι τoυ θαγιiτου.

'oταν o Καμβdoηg xατdλαβε την Αfγυπτo,
πriρε μαξ( τoυ αι1μdλωτο χαι τoν ΠυθαγdQα .

Στην Bαβυλι6γα. 6που μεταφ6ρθηπε oυνααrρd-

φηχε με τουζ ιερε(g τωγ Xαλδα(ων xαι
μαθητεr1οιπαg xoντιi τoυE για δι6δεxα αυγολιxti
dτη διαμdρφωσε την θεωρ(α πεqi αριθμι6ν, την
θεωρ(α για την αρμονiqτων αφαιριiν χαι τoυ
α6μπαvτοgαλλd xαι την ιδ6α τoυΠυθαγoρεfου
θεωρrjματοg.

M' dλην αυτr]ν την γνcδoη χαι τηγ αoφ(α πoυ
απi.xτιηoε σαγ απoσrιiλαγμα τωγ πoλυετc6γ τoυ
περιπλανrjoεωγ επdατQεψε σrηγ Σι1μo.

Exε6 iδρυoε qoλrj αro μdρog dπoυ or]μερα

βρ(oxεται τo ΠυΘαγιiρειo. Σxoπ6g τηE
διδααxαλiαg τηg qoλrjζ, δεγ rjταν απλd η γνc6oη
τηg φιλoοoφ(αE xαι των μαθηματιxriν, αλλιi η
εξιiγνιoη τηE ψυχliζ χαL τoυ αc6ματog, με
διανoητιxιJE αoxrjoειg, μoυαιxd, αxotioματα,
απo1ηαπ6 βλαβερri τροφri xαι αυνrjθειεg, ι6οτε
προooμoιd,ξovταg προg τoν διδdoxαλo, oι μαθη-
τ€g, να πετti1oυν μετd θdνατoν υψηλdτερoυg

βαθμoιig μετενσαQχι-,jαεων. Η τελιx{ dνωοη τηg

ΨυxriE με τηγ ΘεΙxrj τηζ φfη, απετιjλεoε βαoιxtj
ιδdα τηg ΠυΘαγdρειαg αγωγrjg xαι φιλoooφ(αg.

'oταy o Πoλυxρdτηg επ6βαλλε την τυρανν(α
του σrηγ Σdμo, o Πυθαγ6ραg εγxατ6λειψε τo
νηo( θεωρc6γταE πωζ δεν αρμ6ξει αε φιλιiooφο,
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Επ[xαιραθ6ματα NΙΑOYΣTΑ

να ξει xdτω απ6 παθεoτιfg τυραν(αg.

Περιπλανrjθηxε οε διdφορεg π6λει9 τηg

Eλλ<iδos επιoxεπτdμενοE ιiλoυg του5 ΙερoriE

τ6πoυg xαι τα Mαντε(α τηg επo1rig εxε(ηg. Στην

Kρriτη επιοx6φθηxε τo Ιδα[ογ Αντρo, το

αφιερωμdνo oτογ Δiα. Στην Eλευo[να oυμμετε[1ε

oτα Eλευο(για μυoτrjρια, στην oλυμπfα
παραxoλoιiθηοε τoυg oλυμπιαxoιig Aγι6νεg xαι
σ[oυE Δελφοιig, μυrjθηxε oε Ιερdgτελετoυργ(εg.

ΚαταλrjγoνταE αroν Κρdτωγα τηE Kdτω
Ιταλ(αg, (δρυoε την περiφημo Πυθαγ6ρεια
Kοινdτητα.

Η Koιν6τητα απoτελotjγταγ απιi διjo

xιixλoυg μαθητιδν, τoυE αχoυoματιxorig rj

εξωτεριxo{g τιαι τoυg μαθηματιxoιig rj

εoωτεριxoιig. Oι αxουoματιxo(
παραxoλoυθoιioαγ τιg διδαoxαλiεg, αλλd
δεν εμβιiθυγαγ, οιjτε μυoιiνταν oε μυoτιπdg

γνιioειg. 'Ηταγ ποχmιx6' ενεργο( xαι
εγxαθ(δρυσαγ σ[oγ Kρdτωνα Αριαrοxgα-
τιτι6 πoχiτευμα . Oι €σωτεQLχo( μαΘητdg ,

επιλdγowαν μετιi απd αυαεηρdg δoπιμαofεg,

πoυ πισrοπoιοdααγ τoν 1αραxτriρα, τo {θog,
την ευγ6νεια τηζ Ψυxris τουg, αλλd χαι τηγ

ιxανιiτητα τoυE γα xαταγoοtjγ πλ{ρωg την

θεωρfα τηζ επιστrjμηg των αριθμι6ν.
' Eπαιρναν dρπo oιωπrj gπoυ εiγε ocl:l oxoπ6,
γα πQoστατειjoει την διδαoxαλ(α απd τoυg

βdβηλoυE χαι τoυζ αμriητoυg. Δι6ριξαν 6λη

τηγ πεQιoυo(α τoυg ατην xοινdτητα χαι
ζorioαν €yoνταg xοιγd, αγαΘd' Δd1oνταν

απ6λυτα το πriρog των πυθαγdρειων
δoγμdτων τιαLτα μετdδιδαν αρ1ζoνταg με
την φριiοη ''Αυτ69 6'φα''

Kατd, τoν ΠoρφιiQιo, o Διoγdνηg
διηγε(ται πoλλdE απd τιg xαθημερινdg
αυνrjθειεg τoυ Πυθαγ6ρα xαι των μαθητc6ν
τoυ. Συγιαroιiαε λoιπ6γ o Πυθαγ6gα9 oε

ιiλoυg να απoφεriγουν την δdξα xαι τιg τιμ6g,

γιατ( αυτdg προξενoιiν μεγιiλo φθdνo. Και
απ6 τα πρdγματα με τα oπo(α αo1oλεiται
xανε(g πρc6τα πρdπεL γα dρ1ovται αυτιi που

ε(γαι dνδοξα xαι κα}"6', δεriτεgα αυτd πoυ

εiναι αυμφdρoντα γtα τηγ ξωli xαι τdλοg

αυτιi πoυ εiναι ευ1ιiρtστα για τι5 αιoθrioειg. Kαι
απd dλεg τιgoτιyψ€gτηE μdραg oε δrjo επιoτorjoε
ιδια(τερα τηγ πQoσo^βi. Σ'αυτrjν πριν απ6 τoν

dπγo xαι την oτιγμrj τηE εγ€ρoεωg απ6 αυτ6γ.

Πρodτρεπε λoιπdν ''Nα μην δεyθε[g τoν ιjπνo ατα

μαλαxd, αoυ μd'τια πQιν τQειζ φoQ6ζ εξετd'oειg

xαθtyα απ6 τα €ρyα τηg ημ6Qαζ xαι πειg ''lτη

παρ6βην; τ[ δ'€ρεξα: τ[ μoι δiον oυ}l

ε π ετ ε λ 6oθη;''δηλ. τι παριJλε ιιμα; τι δεν 6πραξα ; τι
ενι6 dπρεπε να γfνει απd εμdνα δεν 6γινε; Kαι
πQLγ σηχωθε(g απ6 τογ {πγo να ρωτrjoειζ τoγ

εαυτ6ν σoυ ''Tι πραxτioν;" Tι πρdπει γα xιiγω

ΦμεQα;

Σ1oλιi των Αθηνι6ν". Λεπτoμdρεια, Moιlοεio Bατιxαγoυ
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|{ΙΑ0ΥΣTΑ Ιoτoqιxd'

Mα πριν απ6 6}'α, πρodτρεπε ατo γα λ6ει
xανε(g την αλriθεια, γιατ( μιiνo αυτd μπoρε( να
xdyει τουE ανθρcιiπουE α1εδdv ι1μoιoυg με τoUE
ΘεoιiE

Mε τιg παραπιiνω πρoτρoπdg , α}λ6"χαι με τηγ
xαλλιdργεια τηζ φιλοooφiαζ, τηζ μoυοιxrig xαι
των μαθηματιxriν πρoετο[μαξε το πνειiμα. Mε
προτρoπ6g για απoφυγηx(ιπotων τρoφrfν (ι1πωg
xιiπoιων μεριδν τoυ oc6ματοE των αφαγfων)
xαθc6g χαι με oωψατtx€E αoxηαεtgxαι περιπιi-
τoυs σε ιεριi xαι ιiλαη προετοiμαξε τo oι6μα,
c6ατε αυid μαξ( με τo εξαγνιομ6ro ,rrurjμo ,o
δε1θοf ν ανι6τερεg αλrjθε ιεg.

oμωg πQωταQχιχdg αρxdg xαι ι1ννoιεE
ιiταν δriαxoλo γα εxφραατοιiν μiε λdξειg 

'LαL 
να

iνουv xατανοητdg απ6 τoυg μαθητdg, €τclι o
Πυ θαγιiρα E xατ€ψυγ ε οτην 1ρrjη των αρ ιθμιf ν.

H ιδ6α μιαζ γεωμετρ(αg τoυ αtiμπαντog
πφιdρεε αην ατμdοφαιQα τωγ περισσιiτερων
φιλoooφιxtΛν oγo}"ιΔν τηg αρ1αιι1'η'og.,,Toν
996u αε[ yεωμετgε[ν'' τoυ μεταγενdoτερoυ
Πλι1τωγα η τo ''μηδε[g αyεωμ6τρητog εισ[τω,,τoυ
γαotj τωγ Δελφιδν απετιjλεoαν φριiοε ιE oρdoη μα
στηγ ισΓoQfα τη g φιλoαoφ(αg των Mαθη ψατιxων.

Για το Πυθαγιiρα η αδιαμφιοβητητη αυτη
αρμoνfα τoυg αιjμπαντog αrηρζεται πdγω σ[oυζ
αριθμorig. oι αριΘμof xατ'αυτ6ν αποτελoιjν τηιi
oυα(α dλωγ τωγ πQαγμdτων. Tα πριiγματα
''3ΛαL" αριθμοi rj πρoαoμoιιiξoυν με αυτorjg.
Αυτοf (οι αριθμοi δηλ)μπoρoriν με ααφrjνεια να
εxφριiαoυν χαι γα περιγEldψοUγ τιE oy€oεq

Ax6ψα πρo6τρεπε ατο αεβααμιi ιiλων των
ξcδντων οργανιαμcδν xαθcιi5 xαι αrηντrjQηση τωγ
υπoαxdoεωγ xαι τωγ λ<iγωγ εμπιστoαιjνη g.,Eδινε
αυμβoυλ6g 6πω9''Nα μην αxαλξειg την φωτιd, με
το μα7α[ρι "δηλ να μην εξoErγζειg θυμωμ6νo
ιiνθρωπο, ''να μην τQωζ την 2tαqδιd. αoυ'' δηλ. να
μηγ στεγoχωρε6g τoν εαυτιj σoυ με Θλ"(ψειg ,,να

μην βαδ ξ ε ιE λε cilφ ci ρ oL.lg 
., δηλ.να μην αxoλoυ θε fg

τιg γνc6με g τωγ πολλι6γ,' να μην δ 6yε oα ι xελιδ ον ι λ
oτο oπ[τι σoυ '' δηλ. να μηγ συναγαοτρdφεoαι
φλr1αρoυE χαι αχQατεfζ αrη γλαiοοα ανθρc,lπoυE
xαι ιiλλα .

μεταξri τωγ πQαγμιiτων, τιg υπιiρlxoυσεs
αναλoγfεg, αλλd xαι τιg ιδιιiτητεζ τωγ dυλωγ
ιδεc6γ xαι 6ντων τωγ oπofων απoτεiorjγ ειxιiνεg,
απειx6'oψcnα. 'Eται αx6ψα ).l,αι αφηQημdνεg
dννoιεg ιiπωg η διπαιoo6νη xαι'o γdμog
oυμβoλiαrηχαγ με xιiποιoγ αριθμd.

o αριθμιig ivα oυμβι5λιξε την ενιiτητα, την
ταυτ6τητα,τηv ιαιiτητα, το ι1λον, την δημιoυργιxriν
αQχ1iγ τoυ παντ69, την 6xφραη τoυ αγαθoιi xαι
τoυ τιjλειoυ .

o αριθμιig διiο την ετεριiτητα, την ανιαι5τητα,
την Θη}τυxη αQχli, την rjλη

o αριθμι5g τqiα που προxιi πτει απ6 τoν
oυvδιαoμd τωγ ιiλλωγ δrio, αυμβdλιξε τoν xc1αμo
πoυ δημιoυργrjθηxε απ6την δημιoυργιxr1 αρx{
(1) x-αι την rjλη (2). Eξ6φραqε xαοε τ ι πoυ €yεt
αQχli, ψ6.oη xαι τdλοg 1+ 1+ 1, xdΘετι πoυ ε[γαι
τdλειo. Συνε1ζoνταs με παρι1μoιο τριiπο τoυg
αυμβολιαμοtjE τουg, oι Πυθαγιiρειoι dφΘαναν
oτo 10το οπo(ο επΦs θεωροrjοαν τdλειo, αφοrj
περιdxει, ιiλουg τουE λdγoυ S τιαL τLS αναλογfεg
που εxφριiξονται απιi τουg τdαoεριE πρrriτουE
αριθμοrig, μια χαι 1+2+3+4=10 .

Απιi τουg'Ιωνεg φιλoαιiφoυg o Πυθαγιiραg
υιoθdτηοε την ιδ6α τωγ αγτιθdτων',Ετoι xατ6.
την Πυθαγdρεια φιλοαoφfα, φαινoμενιxιi
αντ(Θετα ξειjγη αυγθ6τoυγ ευρriτερε g ενιiτητε g,
που αυμβιiλλουγ στηγ αQμoνιxrf πορε(α τoυ
xιlομoυ. Αγτ(θετα ξεrjγη λειτουργοιi ν μαζ(, εkε
σε μιχQoχooψιx6, ανθριδπινo επfπεδo, εkε oε
μαχQοσχoπιτι6, συμπαγτιχιi' Tdτoια ξειjγη
αγτιθdτωγ ε(γαι τo πεπεραoμdγo χαι το dπειρo,
<iρτιo -περιττ<i, dγα -πoλλιi, δεξι<1-αριατεριi,
θηλυx<i - αρoενιxιi , x(νηαη - αxιvηαiα, ευθιi _

x α μlτ6}ιo, φ ω g - o x oτdδ ι, x αλι5 - xαx6,, τ ετ ρtiγ ωνo
-oρθογι6νιo.

. 
'oλη αυτr] η φιλoλoγ(α περlf αριθμc6ν,

αναλογιι6ν }'|.αL αγτιθdτωγ, 
- 

οδηγοιioε
αναπιiφευxτα σε μια διαιαθητtxηαιτi\ψη μιαg
υπ6ρo1η5 αρμoν(αg μdoα αro αιJμπαν.Αυτrf ηαρμον(α, τηg οποfαg πλriρηE 6πφqααη εfναι η
μουoιxri απoπαλοdγταγ αQμoγiα τωγ αφαιρlcδν,
μoυoιxιj τωγ oυQανι6ν. Λ6γoγταγ, πωζ o
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Ιατoριxd" ΝΙΑ0ΥΣTA

Πυθαγdgαg{ταν oε θ6αη γα αφoυγχρdζεται την

μoυoιx{ πoυ δημιoυργοιiν oι ουριiνιεg οφα(ρεg

με την xfνηoη τουg.

Στoν Πυθαγdρα απoδ(δογταγ xαι d'λλεg

υπεQφυσιχdg ιxανdτητεg, 6πωg αφηγε(ται o

Πoρφιlqιog.'Ηταγ oε θ6οη να xαθοδηγε[ απ6μα

xαι ιiλoγα dvτα. 'Eπιαoε xαπoτε μιαν dγqια
αρxοιlδα, πoυ λυμα[νoνταγ μtα πεqιo1rj

απε ιλιδιπαg 6λα τα ξωιτανιi xα ι αφori την xρdη οε

για λ(γo xαι την τιiιαε ξερd ιi;ωμ( την ξ6ρxιoε να

μην αγγξε τπoτ€ ξανιi dμι|.rυ1o. Αυτrj dφυγε αrα

βoυνιi xαι δεγ ξαναφιiνηπε πoτ€' oτην περιο1r]'

Ax6μα oτην Oλυμπ(α ευqιox6μενog xαι
αυξητιδνταE με τoυζ μαθητdgτoυ γιατoυE oιωνοιig

πoυ oτιjλγει o Δfαg, πρoorjλxυοε xd,πoιoγ αετ6

xαι αφoti τον 1dιδειpε τον ιiφηαε ελε{θερο να

φfγει. Kαι dλλoτε πι1,λι αυνdντηoε xιiπoιουg

ψαριiδεE που 6αερναν τα δ(1τυα τoυg παι πρoε (πε

o'αυτoιig τον αxριβrj αριθμ6 των ιi.rαριιfν πoυ

βρ(oxoνταν μdoα.

Και αφor1 τoυg dβgλε γα τα μετρrjooυν τουE

διdταξε \,α τα ρξουν αεην θdλαooα ξανd χαι το

παρdξενo tjταν, πωg εγι6 αυτιi dμειναν πoλλ{

riρα dξω απ6 τo νερ6, xαγdγα απ6 αυτιi δεγ

πdθαγε 6oο αυτdg r]ταν παqιiν.

Mπoρoιloε αxdμα να θυμdται 6λεg τιg

πρoηγoιiμενεE ζωdgτoυ παιo'αι'yniν ην ιxανdτητα

τηg ανdμνηαηg απ6διδε τιg γνι6οειg πoυ ε(1ε

παραπdνω απ6 τoυg ιiλλoυg ανθρι6πoυ9'
Λιiγονταν δε αx6μα, πωg rjταν o 6ναg τoυ μηρ69

1ρυo69xαι dταγ xdπoτε τoν 6δειξε αrονΑβαρι
τoν Yπερβdρειo εxε(νog θει6ρηαε, πωg αυτdg

ε(γαι o Aπιiλλωγαg των Yπερβoρε(ων.

Aυτd υπ{gξαν τιdπotα αroι1ε(α απ6 την

ξωrj, την διδααxαλ(α αλλd, xαι τoυg μιiθoυE πoυ

διαδiδoγταν γιiqω απd την μoaφi τoυ μεγdλου
αυτoιj φιλdooφoυ. Η παqoυο(α του Πυθαγdρα
αrην Kιiτω Ιταλ[α επηρdαoε την ξωrj πoλλι6γ

π6λεωγ τηg Mεγιiληg Eλλιlδαg.'Ετoτ oε πολλdg

τωγ πε8ιπτc6oεων oι ηγεο(εg τωγ π6λεωγ

παραδιiθηπαγ σε ιiτoμα, τα oπofα πρodρ1ονταν

απ6 τογ wisxχo των ΠυΘαγoρε(ων.

φθονrjθηxαν χαt συχoφαντrjΘηxαν. ΚιiποιoE δε

dνδραg πλο{oιog στηγ χαταγωγli, o Krjλων

Θdληoε μαξf με τα dλλα αγαθd πoυ xατε(1ε να

αφετεριαθε ( xαt τι5 γνι6οειg των Πυθαγορε(ων

μετd1oιταg ατην Koινdτητα. Eξετιiξoνταg 6μω9 o

Πυθαγ6ραE τoγ χαQαxτliρα τoυ απι1την μoqφrj

του διε(δε την βiαια xαι dπληαεη φ{ση τoυ χαι
δεγ τoγ €'ιιανε αποδεxτd αrην ομιiδα.

Eνo1λημ6νog απ6 την απdρρΦη ο Krjλωγ

dρ1ιoε να ξεαηxι6νει τoυE φ(λουg τoυ σε

l.ιινητoπoιrioειg ενιiντια στoυζ Πυθαγ6ρειoυE'
Πoλλ6g ταρα1dE δημιoυργriΘηxαν ,οι oπo(εg

πυρoδdτηoαν μtα oειqιi αντιδριiαεων χαι
επαγααrιioεωγ ενιiγτια oε dλεg τιg ηγεoiεg των

πιiλεωγ, πoυ επηQειiξoνταν απ6 τoυ5 Πυθαγd-

ρειoυE.

Πoλλ<i μdλη τηg Κoιν6τηταg oxoτι6θηxαν,

πoλλιi oπιπtα xdηxαν, πoλλdg περιoυo(εg
xαταπατrjθηχαγ. Για τoγ [διo τoγ Πυθαγ6ρα δεν

εiναι ξεxιiθαρο τo αγ χαι πωg oυνd1ισε τo

υπ6λοιπο τoυ β(ου του. Σr1μφωγα με x6πoια

μαρτυρiα τdλειωoε την ξωrj τoυ με μεγιiλη Θλiψη

για τoγ θdγατo των συγτQdφων του, στo

Mεταπdιπιo τηg Ιταλ[αg.

Oι διααωθ6ντε9 μαθητ€g ox6ρπισαγ σε

διιiφoρα μdQη τηE EλλιiδαE μεταφdqoνταζ τLζ

διδαοxαλ(εg, αλλd xαι τoν τρdπο ξω{s τηs

xοινdτηταE. Tα αυγγρdμματα πoυ αναφdQo\παι

αεη ξωη χαιτο dργoτου Πυθαγ6ρα απoδiδoνται,

σ[oυζ μαθητdg του Φιλ6λαο, Ωxdλλo, Tiμαιo,
Eμπεδoxλrj αλλd, xαι oτην αrjξυγo τoυ Πυθαγ6ρα
Θεαγι6.
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0l ΠPΩΤOl ΕΠIΣΤHIVIONEΣ OΔONΤIΑΤPO|
ΣΤH NAOYΣΑ

ΔΗM. t(APAΓlΑNNoΠoYΛoΣ _ X. TZABΕΛΛΑΣ

Toυ Ayyελου Bαλταδιfqoυ

πιγαxfδα απ6 την πλευρd τηg αδιαμι1ρφωτηE

2:6γη.oδοιi Bιjgωγos, τoν τkχo ,,Xαρ(λαοg
TξαβdλλαE oδoντfατQoζ,, 

"o, onΖ--=;;;
" Ιkυγιofyog Πανεπιατη μfου Kων/πιiλεωg,,.

Η xαριdErα τoυ oτην π6}τη μαE ιjταν
επtτυyηψ€νη, σε σημεfo γα υπιiρ1ουν μεριxοfαx6ψη υπdργηροι ουμπολfrui'"μ*g με τααφραγfαματ6.τoυ χαι τιs γdφυρdg τoυ. Πλrjθog
η πε}νατε(α τoυ' την oπoiα $ρον.rgu γα τηγ
εξυπηρετr]αει ιjαo ιjταν δυνατιii. Θυμιiμαι ιiτι
πoλλdg γυνα(xεg περιμdνoνταE τηγ σεtQ α τoυg
dπαιρναν x αιτo πχετιτιi τoυg. ιλοiα crtελγαγε τα
παιδιι1τoυg ιiταν ευxαιρotiααγ να τουE xρατdνε
τη oειρd.

Δημ{τριog Kαραγιαν-
νι5πoυλog τo 7937 '

XAPΙΔAOΣ
TZABEΛAΣ
'Ηρθεoτr1Nιiουσατο

1924 ψετ6.τηγ αποφο kηoi
τoυ απci το Παγεπιαrriμιo
τηgΚων l π6λε ωE ο ιxoγεvε ι-
αxιilg. To ιατρεio τoυ τo ε-
γxατ€lrcηoε αro τdρμα τoυ
oτεγotj των Mπαμπdτoη-
δων. Θυμιiμαι πιταιριxιlg
πoυ διαβιiξαμε με τηγ
παρdα μoυ τηγ μεγιiλη

ΝΙΑ0ΥΣTΑ
Αq θυ.ιrρη?jμε

Aπ6 πoχχι1 1ριiνια oτην π6Χη μαg, ιiπωE xαι
αλλoιj, πριν αxdμη εμφαγιστε6 η oδoντιατριxrj
επιoτηψη, τo θdμα τηs στoματ ιxηE υyε(αg τo
αντιψετωπιξε o dvθρωπoζ με πραταtx6' μdαα,απιj ε ιδ ιxo ι3 g πρ αxτtxot g ν'αι orj rou g xουρ ε 6g.

Tc6gα ιiαoν αφoριi τα βoηθητιxα ψ€oα,
ηταν η^x)''ωatη, η τανιiλια τoυ πουρ6α χαι τo
xατααβiδιτου χoμπoγιαννfτη, rrou *{ βιxQri μου
η}'"ιxfu €ν αE απ6αυτorj g μoυ d βγαλε με'xατoα β fδ ι
dγα διiγτι πιiγω σε μtα ιiμαξα (υπriρxαν τι5τε)
ενιΙmtoy αxροατηρfoυ για να πουλf οε ι μια οxdνη
oε xoυτdxια διiθεν παυo(πoνη

' Ετot ε(yαν τα πριiγματ α τ6τεατη Nιioυoα,

"1:",u 
εψφανfurηxαγ οι δrjo πρι6τοι επioτημονεg

- oδoντfατρoι, o Xαρfλαoq
ξαβελλαE τo 1924 ro, o

δ.η' -.'*
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Αg θυμηθοιiμε
o Tξαβdλλαg πdθανε αrη Ndoυoα.

ΔHMHTPtoΣ
KAPAΓIAΙγNoΠoYΛoΣ

'Ηταγ 6ναg απ6 τoυE τQεtE oδοιτ(ατρουζ πoυ
"ξεφ{τρωααν" αυγ1ρdνωζ σrη Nιlουοα μετd τιg

απουδ6g τoυζ στο Πανεπιαrrjμιο τ0Jν Αθηνιiν.

'Ηταν ο Σταf ρog
Aναoτdoιog Mιiνταιog xαι
o Δημrjτρηg Kαραγιαν-
νdπουλοg. oι διjo π9ι6τoι
δεγ oτ6ργιωααν στη
Nd,oυοα xαι dφυγαν νωρ(g,

o μεγ Xρυoo1dου στηγ
Αθrjνα, dπoυ εργd,στηχε

μd1ριτoτdλogτηg ξωrjgτoυ,
ατη δε Θεooαλoγixη ο
Αναατdoιog Mιiνταιog,
dπoυ xι αυτdg τερμdτιαε
εxεi την xαgιdρα τoι} χαι
την ξωrj του.

o Δημrjτριοg Καρα-

γιανν6πoυλog 6oτηοε τo
πρι6το ιατρε[o του στo
πατριπd του σπiτι "Πoυ-
λιdγα μα1αλι1", με oιiγ-

χQoγo για τηγ επο1ri τoυ
εξoπλιαμd. Kαι αυτof τo
oαλdνι τηg αναμoνr]g rjταν
πdwα αo φυτα nι6' γ ε μdτο.
Aργ6τερατο μετdφερε αεo
Αρxoντιx6 τωγ Γxου-
ντα(ων, oτην "Πλατε[α
Kαμ6να", dπoυ τo 1'948υ-
π6'οτη xι αυτ69 τιg oυνd-
πεLεζ τoυ Eμφυλ(oυ, με τo
xιiψιμd τoυ, oπ6τε ανα-
yxdoτηxε να μεταβεi για
6να 1ρoνιx6 διdαεημα ατη

Θεooαλογ(πη, εργαξd-
μενoζ γLα γα αυντηρηθε(
οτιl ΙKΑ. Mετιi τo 1949

επαι'ηλθε oτη Ndoυοα xαι

εyτιατ€oτηoε το ιατρε(οτoυ σ[ηγ ιδιιixτητη πλ6oγ
οιxfα τoυ επ( τηg οδori Xρ. Λαναρ<i πρι6ην
Πε1λιβdνου.

Tην ξωrj τoυ τερμι1τισε τoγ Ιανoυιiριo του
2000 αφoι1πρι6τα ευτti1ιoε γα xιiγει οιxoγι1νεια

με τo γιd τoυ επ(οηg oδοιτfατρo χαι να τιμηθε[

για τo ευδ6xιμο τηg αrαδιoδρoμ(αg του απ6 τογ
Oδoντιατριxd Σdλλoγo τoυ Noμοιi Ημαθiαg αrη
Bdροια.

Xρυοo16ο<, o

''Νλoυσα 19og - 20og αl()ναg'' ,,,

ΔΙAΘEΣΗ: - Πoλιτιατυxη Εταιqε6α NιioυοαE
(Δη μoτιxrj β ιβλιoθr]xη ) τηΧ' 03320 24\02

'Σαμαριi Λευxri τηΧ' 03320 22'51 5
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Πα6ρνονταE αφορpιrj απd μια φωτογραφ(α
τoυ 1937, που βριοxdμαστε οτα oxαλοπιiτια του
4ου Δημoτιxorj ο1ολε[ου με τοιl< δαοxιiλoυg μαg
Φiλιππo Λιαπdπoυλo, Eυριδ(xη Γxorjγxουρα,
Mαρ(α Γx(χα χαι τoυζ ουμμαθητdg που dπαιρναν
μ,6ροE ιπoν "x,αElτσιοfν o'' ,τ6τε,Στdργιο Δρoοiδη,
Φιυx (ωγα Μ6τι,q Kωγ/γo Mαρν dρη, Eμμανουrjλ
Bαoλαμfδη, Παrτελ{ Π (ν α' Aλ€xoΤ odxαλo, πι]ρα
αφoQμli γα Ψdξω φωτογραφ(εg τoυ
"l.{,αρταιo{γου".

Πρι6τα {gθε ατη μνliμη μου η περιπιJτεια
ποU ε(xαψε, τoν xαιριi που με αιiρματα
xουβαλοriααμε τουζ "Η,αρτιofνoυE', μι1oα οτιg
λιiαπεg. 'Oπωg δεν θα ξε1dαω τογ πλιiτιrνo πoU
xατεβ6'oαpιε απ6 τον Aγιo Nιxdλα y"αt 6ταν
φθdοαμε xdτω απ6 τα Γεριiνια, η λdoπη rjταν

o "Kαρτσιoυvoq" τoU Αγιασωτηρη
Tου M6μη Σιμoμιf xιoυ

τι5oο μεγιiλη αε απιiοταση χαι βdθog, πoυ liταν
αδfγατo γα πQoχωQιjαoυμε.

Oι πιo μεγιiλοι απιi μαg Γει6ργιο<
Bογιατξrjg, Δημl]τριog ΓαλανιiE, Θεdφιλog
Mιixαg, ΠdτElοg Mπαξεβdνοg, απoφι1σισαγ να
τον ρξoυμε οτο ποτιiμι πoυ ποτζοντ αν ταxτηψατα
τηg Λαζαρ6"oxαg.

Στην αρ1rj xαρrjxαμε, γιατ( dφευγε πιo
ειixολα με την βοrjθεια του νερoιi.

Mdλιg φτιiααμε ,jμωE, xdτω απ6 τo xτηψα
του Mπαγτη oν"dΧωoε 1λαL δεν μποροιiαε γα
μεταxινηΘε(.

Toν αφrjααμε για dνα 1ρι1νο αro oη με 6o εxε (νo.'..

Την ιiλλη xρονιd δι6ααμε δcιiρo 50 ριixεg οτον
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Αc θυunθoιjuε NΙA0ΥΣTΑ

Σταιiρo τoν Tξαμι1λη xαι xατdβαoε τoγ πλιiταγο

με τo ιiλoγd τoυ. Θυμdμαι τη 1ρoνιd εxε(νη
εi1αμε τoν μεγαλljτερo "xαρτιotiνo" αιη Nιloυοα.

Επtoηg θυμιiμαι στηγ χατoχη, τo 7942, τoν
Γερμαv6 λo1αγιi πoυ παραxoλoυθoιioε το oπ]αιμο
τoυ "xαρτσιo{γoυ" χαι μιiλιgτον ανιiψαμε αxoιiμε
dνα αφjρ ιγμα χαι βλdπoυ με μια διμο ιρ iα αrρατοri

με τα dπλα γα πεQιτQιγυρζει τον "Kαρτσιοliνo".
Aμdoωg o λo1αγdg δ(νει εντoλrj "παρουσιdσατε''
χαι σε θdoη πρooo1rjg dψαλλαγ dλoι την Αγια
Nri1τα.

'Ετot πrjραμε θιiρρoE xαι εμε(g xαι ψdλλαμε
μαξi τουg.

7\λλo 6ναπεριoτατm6 μαg αυνdβη απ6τoγτdτε
Παπd Xρυodοτoμo:

'Oταγ βγrixε απd την Mητρ6πoλη xαι ε(δε τα

ξιiλα αxdρπια στo πρoαtiλιo τηg Exxληο(αg,
d.ρ1ιοε να φωνιiξει: "Αυτι5 πoυ xιiγετε ε(γαι
ειδωλoλατρiα, να τα μαξdψετε ιjλα".

'Εγινε dναg γεq6g i,αυγd,g, μ6χQι που rjρθε o
tταΙτα Nιxdλαg Mπιαλ(xαg χαι τoυ εξriγηοε, dτι
αυτd γ(νεται oε oλdxληρη τη Nιioυoα.

Αυτ6g αγιjγδoτoζ, τoν dστειλε γα φdρει τον
διoιxητrj τηg Xωροφυλαxrjg, Στεργ(ου o oπο(οE
τoυ dλλαξε γνιiμη, ^γιcπ( ε(xε ξρθει xαι dλλη

1ρονιι1 xαι μετd τη λειτουgy(α ν"αΘ6ταγ στoγ
"Xαρτσιο'ιjνo"

Tην ι1λλη μ6ρα βιiλαμε τηγ φωτιι1,, μετι1 την
απdλυoη γ"αι απ6 xoυβdντα oε xoυβdντα,
μαθ ειiτηxε o xαυγιig με τoν Xρυο6ατoμo, ο oπο(ο g

τo τριf μερo πoυ ανdβαμε τη φωτιιi, dφευγε απd
την ιiλλη πdρτα γα πιiει ατο oπ(τι τoυ.

Τα ξriλα μαξε{οιπαν πdrπα τιgτελευταiεg μdρεg
xαι ε ιδ ιxιi τιf ρα, που μποροri με, τα μεταφ6ρoυ με

με μη1ανl]ματα, με πρωτοπdρoυζ τoυE Παναγt]
Toαxνιl,xη, Στdργιο Θεoδωρ6πουλο, Απdoτoλο
ΔdΙo, Αλdxo Koυτοιγιtiνη, με τriν οι-lμπαρι1οταοη

γιατo x6ψιμoτων ξυλων. Aδελφαiν Mπρoriβαλη,
Αλdxoυ Koυγιoυμτξrj, Aδελφι6ν Xειμαριοrj xαι
τoγ αQχηγ6 nαι συμπαQαστdτη, xτηνοτρdφo
Αντι-iνη Pc6τοιo.

Δεν θα ξε1doουμε χαιτoγ Δtjμαρ1ο Δημrjτριo
Bλιi1o.

Mια 1ρoνιd, πoυ εf1ε πολrj παγωμ6νo 1ιdνι τoν
παραxαλdoαμε γα x6ψoυμε οξιιi αro δρ6μo.

Mα5 εiπε 6τι ε(yε xdτι ξιiλα xoνδρd oτo
υδραγωγεfο "γα πιiτε γα τα πdρετε xαι αγ δεγ

μπορ6οoυν να βγoυν τα αυτοxiγητα, για γα μη

γ(νει xανι1να ατri1ημα, π6τε ατoν Aγιo Nιπdλα
οτην πiαω μεριd x6ψτε xαγdγα xoι1φιo πλιiτανο,

μdνo να μη 1αθε(το 6θιμo".

Στα εξrjιτα διio 1ρ6νια ττoυ Υ"α(ψε"Χαρτσιofνo",
ο μεγαλfτερog απd dλεg τιg ενoρ(εg χαι τoυζ

μα1αλdδεg ε(ναι πdντα τηg Mεταμdρφωoηg xαι
ειδιxιl, απ6 τιg φωτoγQαφ(εg πoυ d1ω o

μεγαλriτερog ε(ναι τoυ 1974.

Παραμdνει το dθιμo, χdQιζ oτο ξrjλo λfγων
ατ6μων.

E(ναι oι: Παναγηg τιαι Δriμοs Toαxνιixηg,
αδελφo ( Tιioη g, Γιdννη g, Aγγ ελoE Mπρoιl βαλη E,

Aλdxog Koυτooγιdννηg, Στdgγιog
Θεοδωριiπουλοg, Aδελφof Xειμαqιoιi. Kαι
συμπαQαστdτεg στο oτf αιμo. Φ<iνηg
ΣουρλdμταE, ΔημriτQιοg Nιι6παg, Δημr]τgιοg
Γαλανdg, Γειiργιοg Mπoυμπουλιdg, Kων/νοg
Mπoυμπoυλιι1ζ, Στ6λιog X''Παqdoxηg.
Αγαoτdοιos T6μηζ, Δημrjτριog X''ΠαριiαxηE,
ΠαντελfE Bογιατξιjg, Γρηγdριοg Boγιατξrjg,
Kωατrjg Σιμομc6xιog, Περιxλrjg Σιπητdνοg,
Ιωιiννηg Boγιατξrjg, Aναoτdαιοg
Kαπεταγdπoυλοg, Αδελφof Nαxdπoυλοι,
Aδελφo( ΓQηγdQηg, Bαoiληg Πιταιοriνηg, Kων/
νoE Tξιαμdληg xαι επιβλdπoντεg Γειδργιog
Σταν(οηg, Nfxog Σπdρτoηg, Δημrjτριοg Zκ1ταg'

Φτd,ααμε oτo 200t xαι πqοβληματιξ6μαoτε τι
θα γiνει με τoν "xαρfσιotiνο", θα 1αθε( το dθιμο
απ6 την Mεταμdρφωoη; Γιατf 6τoι που
διαμoρφcδθηχε τo πρoαιiλιo τηg εxxληο(αg μαg
πgoβ\ματζει.

Πιατει1oυμε αυτ6 τo θdμα o ΔrjμαQχoζ θα μαgτo
λιiαει, γιατf xαι αυτ6g μεγdλωοε με τoν
"xαρτσιοtiνo'' τLαL τον αγαπιiει.



ΝΙAoYΣTA Αgθυμηθαιlμε

O παλαι69 μαxαλιlgτηg Πoυλιdναg, αx6μα
xαι οljμερα, δεν 61ει αλλιiξει ιδια(τερα.

'Εν"τ6g απιi τo λ(γo φ<iρδεμα τoυ δρ6μου
που οδηγεi απd την P{γα Φερα(ου αroν Αγια -

Σωτrjρη χαt τηγ διιiνoιξη τηg Γxαgν6τα, απ6 τα
Oιxoνoμιδα(ιxα xαι τo παλαι6 xεραμoπoιε (o του
Σμdρνου "τov Στοιiμπο" μdxριτην Xριαroδoιiλoυ
Λαναριi, παραμ6νει 6πω9 r]ταν.

\
\\j
I)

Η ,,ΠoYΛlANΑ.,

Tηg ΛευxfE Σαμαqιi

Xωρ(g πεξοδριiμια, απιi τηγ τouQχoxρατ(α
απ6μα, με μπdλιxα ιiμωζ, αυτox(νητα ol]μερα,
xατoρθιδνει να διατηρε(την γραφιx6τητd τηg εν

μdoω προdδoυ. To xιiπoιo φdρδεμα τηg Prjγα
Φεραioυ, πρoιjλθε απd πυρπαγι6g ri xατεδαφ(αε ιg

χαι τo ευπρεπ6g tlνoιγμα των δρdμων απ6 την

φιλοτιμ(α των xατo(xωγ τηS γειτονιdg τηg.

H αριoτοxριiτιooα Πoυλιdγα δεν 6τυxε
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ιδια(τερα xαλrjg προαo1ι]g t1αL ιl"εταχεiριoηE, αν
γ"αL τα οπkια τηg ποαμoιiν λαμπριi τιg εxδ6oειE
των βιβλ(ωγ που αφoρoιiν την πιiλη μαE χαι την
ιαrορiα τη5.

Oι δEldμoι τηg Πoυλιιiναg οδηγοιiν dλοι ατην
Aριiπιτοα }ιαL τα παν6μορφα αQχoγτιxα τηE
αρ ιατε ψj E πλευριig τη g Σωφρoνfoυ, που βλι1πουν
oτo πoτ6'ψι, 1ιiριg ατην υιpηλij αιοθητιxrj των
xατo$ιων τουζ χ,αι την αγιiπη τουζ για το ωραfο,
παραμdνoυν, αxdμα ανθιαμdνο ι μπα1τodδεg αrιg
61θεE τηg.

Xωρoταξιxιi o μα1αλdg τηg Πουλιιiναg αρ1ζε ι
Boρειoανατoχιx6. απd την γωνfα Pιjγα Φερα(ου
xαι Δημητριιiδη, ανηφορξει γιατην πλατε(α oτη
βQdοη, 6που ενιfγεται με την Σωφρογ(ου xαι
ουνε1ζει οαγ Παfλoυ Mελιi, πQoζ τα επdγω
μdχQι "τoυ Mιxαrjλoυ το τριιilδι" (Ξανθ(δηδων)
το μπλε οπ(τι πoυ ατρ(βειg για τηγ Παπαντrj xαι Oι τρεfg αδερφof Παπcινcιoτaoη oην Αμεgιπr]



τoυ Mυλων6' τo oπkι, απdναντι, με τα x6xτιtνα Nαουoαfιxα τQα-
τoιiβλα, απ6 6πoν αυνε1ζει, πιiλι η Παrjλoυ γofδια για τηγ
Mελιi για τον φοιjρνο του Mαλιixη, για τo Tξαμf. ομoρφι<i τoυg'

Noτιoαγατολιxιi αρ1ζει απ6 τo Επισν'oπε(o,
περπατιiει dλη την Σωφρoν[ου, με τoυζ
μπα1τodδεg oτην Αριiττ,Lτσα, μdxρι τουg
αργαλειoriE ioυ Mυλωγιi οτo oτεγιi τoυ
Καραγιαwιiπoυλoυ, απ6 6πoυ τιαι ανηφοElζουμε
πιiλι, αrην Παπαντrj.

Στην Πουλιιiγα xαι oτα Αλ16για rjταν τα πιo
oτεν6' αυμπεθεριιi τηE Nιiουoαg. Kατιi }tανιiνα,
xdΘε oπkι γαμπρori τηg Πoυλιιiναg εi1ε νfφη
απ6 τα Αλι6για. Tα νoιxοxυρioτιxα Αλιiνια,
οτ<iλιξαν με τιE αερ<iτεg, αεμνdg, γυναικεfεg
παρουα(εg τous, την επιβλητιxrj Πoυλιιiγα.

T<1αo oι ιiνδρεg απd την Πουλιιiνα,6αo xαι oι
yυνα(xεg, 1ιλιoτραγoυδrjθηxαν ατα παλαιιi

πε}ιεxητ6.g,με xειπrjδια, με ξυλι1γλυπτα xαλοf oαγ
τιg vιiφεg να παγ γα χαμαριiαoυν ατα παραθrjρια
τoυE.

oλοE ο μα1αλ<1g αγxαλιιiξει γυριαrιi τον Αγια
- Σωτrjρη, με τογ τεριiατιo αυλιiγυρo ]/εμιiτo
πε61ι,α, τo χαμπαγαριιi, την βρrjoη xαι τα διjο
αxολε(α, το Σεφ6ρτξειo χαι τo παλαιd
παρθεναγωγε (o (πoυ πρdoφατα αναxαιvfαrηxαν
θαυμι1αια) xαι αυμπληριδνουντην ε ιxιiγα πλοιjτoυ
xαι μεγαλεfoυ.

Tα απiτια τηg αριατερrjg πλευριig τηg
Σωφρoνfου, ανεβαiνoνταg απd τα Mπατιiνια,
€γι>υν €ν α xαQαχη Q ιστιxd' Kd θ ε δf ο, τρ (α οπ iτ ια,
ξανo(γονται μεγιiλεE rj μιxρdg πιiροδoι πoυ
παταλ{γουν οε αυλdg, πoυ μdoα τoυE υπdρ1oυν
ιiλλα απ(τια.

"M0ν, o'αριζι η
Πoυλιciνα Nται-
λιd'να, Πουλιd'να
μαyαλd'' oyι6gτoυ
Κεψαyιd''' }τ€ει η
πατιγιiδα χαι το
τραγoriδι τηE
πανdμoρφηE Σω-
τηQι6ζ πoυ παγ-
τρεdτηxε στηγ
αραπιιi, xλε6γει
μεραxλfδιxα dλα
τα Nαουοαfixα
γλdντια.

{ζ*

'oτιηταν riουχο
στιζ υπιiλοιπεE
γε ιτοvιι1g, γ(-
νοιτανεπιβ}ητιx6
οτην Πουλιιiγα.
Tα οπiτια διι6-
Qoφα xαι τριc6-

QoΨα, με πdτρεg

Φ[λιππcιE NoΙδηg

Φανoιiλα NoΙδη

To oτενd τοιl Κιiλιoιl
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Αgθυμηθoυμε ΝΙΑ0ΥΣTΑ

Πρι6τo σπ(τυ, ανηφoρfξoγταζ απ6 τoU
Mανωλοrioη (oημεριν6 ΚΑΠΗ) για τηγ
Πoυλιιiνα, rjταν αριοτερι1 τoυ Mπρorjβαλη δυιi
σπkια, €τιανε τo χαQαχτηριαrιπιi ιiνοιγμα, dπου
ιjταν τo oπkιτηg Φωτdνηg, τoυ Κι6αrα χαι τoυ
Στ6ργιου Γαλαγotj. 'Eβγαινε αrη Σωφρονfoυ με
τoυ Xρr]ατoυ του ΣταγΦ, τηg Eλεν[τoαζ χαιτηζ
Κατ(ναg τo πατριxd, xαι αxoλουθoιjαε τo oπkt
που ι1μενε o Bααftηg Mαρν6ρηE ο Mεγαλοπoλfηg
ιδιοxτriτη g τoυ πριiτoυ ιδρυθdιπoE πραxτορε iου
εφημερ(δων εν Nαοriαη, με τηγ x. Mαg(α τLαLτα
παιδιιi τoυζ τoγ Nτ(νο, τoν Πιiνo, την Δdoποινα
χαι τoν Τοdλη. Mετd το γωνιαxd του Παπαξλιi
σroγ χεγτQιxd δριiμο ανo[γεται ιiλλη πιiρoδog
dπου rjταν τo oπkι τoυ Σταν(αη, πατριxd τoυ
Γιc6ργoυ Σταν(oη χαι τηζ Κα(τηg Kαπετα-
γοποιjλου - Σταν(οη.

Η γεoλα(α τηs παQαπ<iνω "παριiαg'' {ταν η
"xoυλτofρα" τηζ ΠoυλιdναE.'Eπαιρνε μdQοζ,
α1εδ6ν ατο αιjνολ,i 

'ηζ, αε xιiθε θεατgιxιj
παριioτααη, oε xιiθ ε πoΧαιoτιxη ε xδrj λωαη, οτιg

Tcι oιlμπεθερκi: oι oιxoγιJνειεg Κων/νoιl Nιx. Moιiγγρη αριοτερci xαι Γεωργ[oιl Kων/γoιl Oιxoνιiμoιl (ιερdωq)
δεξιiι

1ορωδfεE xαt €τιανε αξd1ααrα για ηγ επoyη
π<iρτι.

Φιiταα οτo βιiθο5 τoυ δρoμ(οχου το oπktτoυ
Mdρxου Δημητρioυ (Mαρxoμπfταη), που dβγαλε
γ ενι6g διxηγdρων, μετιi τoυ Γαλανod, oνoμααει6ν
φoυgνιigηδωγ πoυ με τo ι|.rωμf τουg μεγciλωσε η
μιαrj Nιiουσα, τα δfo oπiτια των Tξιαμιiληδων
τoυ Λευτdρη χαι του Kι6αεα xαι ξανιi -dβγαινε
οτην Σωφρoν(oυ με dνα αxdμα τoυ ξιαμιiλη
Γιc6ργoυ. oι Tξιαμιiληδεg {ταν οι πριliτοι
αραμπατξrjδεg οτην πdλη τηE Nιioυοαg, μια
αγθoιiοα εταιρεfα μεταφοριiν τηg επο1rjg.

Aπ€νcwτ(τoυg, δεξιιi, riταν το Εππxoπε(o ^ιαt
αxολoυθorjααν μετιi τα δrjο oπ(τια τoυ Boγιατξr]
xαι Mπdη που ε(1ε τo μαγαξ(ατα Καμμdνα ,xdτω
απ6 τo απ(τι τoυ Xατξηνι6τα χαι ιjταν
ααυναγc6ν ιστοζ σto βιiψ ιμο των ααγ ιακι6ν. Δ (πλα
τoυg υπriq1ε το ατεγ6 τoυ Tαιιixαλου, με τα δrjo
oπkιατηE oιχoγενε(αg, πoυ dβγαξε στογ Φια -

Σωτιjρη 'ι1'αL τo Παρθεναγωγε(o, ιiπωg ε(ναι,
περiπου οriμερα.
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εxxLηo(εg.

Aυτ6 απ€φερε μεγιiλη oιxoνομιxti ιiνεoη ατην
οιxογι1νεια, πoυ μπιiqεσε γα εxμεταλλευτε( τtg
υδατοπταloειE τηE Aριiπιτoαg, τα "τρiα ψdτια''
που ξεxινοtioαν αττ' τoυ Zαxιρyι6',
λειτoυργι6γταs, 61ι μ6νo τoν μεγαλriτερo
αλευριiμυλo τηζ πεQιoyηg, α}''}ν6' xαι φoιjρνoυg.
'Λατ[νο αιτ'τoν Mανθα[o'' dλεγαν oι Nαουoα[οι
το αλειiρι που dπαιElναγ απιj τoυ Mαγθαfoυ xαι
το αγαxιiτευαγ με τo xαλαμπox(οιo για ιiαπρo
Ψωμ(.

Mετιi τον μιiλo τoυ Mατθα(ου, dρxιξε τo οτεγιj
τoυ Kιiλιου πoυ xατ6ληγε αε xoινtj αυλrj με τρiα
oπkια.

Aπdγαγτι δεξιιi (ατoυ Mπorjφoυ) τo oπkι
Ρo1τoιου, πρωτoαrιiτη τoυ "}tαρτσιοιiνου του Αγια
- Σωτrjρη xαι xoλλητιi τoυ Kαραγι<iννη, χαι τoυ
Tααorjλη (Παπαγ ε ωργ ioυ ). Απ dναντι (αρ ιοτε qιi
για τηγ πλατε(α) ηταν τo €να oπkιτoυ M{ττα, το
ι1λλo τoυ Mrjττα τoυ δαoxιiλου, πατdραζ τoυ
Γιιiννη τoυ xαθηγητητηs Πολυτεxνιxr]g Σxoλ{Eo γιiμοq τοιl Αλ6ξανδQoιl o1nρrc1roι' με ηγ Αγγελιxιti

K. Moι1γγρη τo 1911

Συνε1(ξονταg ν' ανεβαfνoυμε δεξιιiτη
Σοφρωνiου rjταν τo oπkιτoυ Kdλλη,6πoυ dμενε
μια ο ιxoγι1νε ια απd τo Moνααrr] ρ ι xαι τα τρ iα τoυ
Piξου, με τoγ Γιι6ργo, τoγ oνoμαατιi λαTx<i
αrι1oυργιi. Aπdγαιτι (αριοτεgιi) oxηματζονταν
ιiλλοg αυλιiγυρog, με τα τιiαοεqα oπ(τια των
Πιτoιoιiνηδων xαι τo οπkt τoυ Mην<i (τoυ
Mατθα(oυ, ιiπωg τo λdμε).

o Mην<ig, πrjρε απιτιiγαμπQo τoν ξωγριiφo -

αγιογριiφο εx Κορiνθoυ Mατθα(o Ιω<iγγoυ,
πατιJgα του oνομαoτοtj αγιoγριiφoυ
Xριατdδoυλoυ Mατθαtoυ "ε}1 Nαo{αηg" <1πωE

υπdγραφε στιs αγιoγραφiεE τoυ.

H xαλλιτεγνιxη αξfα των ειxιiνωγ του
Xριαroδoriλoυ Mατθαioυ, πoυ μαθrjτευoε αro
Αγιo 'oρog, (αντiθετα απιi τoν πατdρα του πoU
εf1ε μdτρια ξωγραφιxrj παgoυofα oτα μετιixια
τηg Poυμαν(αg), rjταν γνωoτrj αε ιiλoν τoν
Xριατιανιx6 τι6oψo γ'αL τα ιJργα τoυ, αχQι-
βοπληρωμι1να, xooμοfoαγ xαι πoλλ69 ρωαιxdE

H Αγγελιxι6 Oι'xoνc1μoιl με τoν γιιi ηq Γιιilργο xαι
ciγνοlοτo xoριτocixι. 1 920.
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τoυ ΑΙΙΘ χαι του Σωr.ρdτη, πoυ r]ταν διxηγ6ρog
xαι oπoυδαfog πoιητrjζ χαι στηγ αυν6xεια του
Aγγελιixη του MοιiγγQη πoυ δεοπdξει οτην
Πoυλιdι,α xαι ανofγει τo στεγι1 του
Toιοιjτα για τηγ Παι,αγιd τoυ Γxιjxα.

o Aγγελιixη g Motiγγρη g, dταν γιiριαε
απ6 την Α[γυπτo πoυ ε(1ε παει,6πωg
πολλο( Nαoυoα[οι, συνεταιQ[οτηxε με
τουg Γxoυνταfουg παρα1ωρι6γταζ τoυζ
απ6 €να xτηψατoυ, 1ιιiρο, να περdαουν
οωλrjνεg νερoιi γtα το εργοoτdαιo τoυg,

μdχQι το 193Ο, που ιjxλειoε η εταιρε(α.

Kdτω απd τo απ(τι τoυ Moriγγρη,
πρι6τα ε f1ε τααγπdριxo ο Σxoυλαριι6τη g,

μετι1 o xαμoγελαοτιig xαι ευπροαrjγoQoζ
πρdoφυγαg Κυριιlxog ΞαγΘιjπουλοζ, πoυ
ιiνoιξε χαι παγτoπωλε(ο ατoυ Παλιd τo

oπiτι οτην απdγαγτι πλευριi τη5 πλατεiαE. o
Kυριdxog, ατ{ριξε με τo "τεφτdρι" τoυ ιiλη την
γειτoνιd μετιi την xqr(oη τωγ εQγoστασ(ων, χωρrζ
να φ6ρει ^ιαν€ναν oε διjoxoλη θdoη, γι' αυτ6
6τιγε xαι μεγ<1λη g ετιτ(ψηoηs χαι αγ<iπηE απιi
dλoυg.

Mπα(γoγταζ σro oτεγιi για τηγ Παναγιιi τoυ
Γτι{'ν"α,τo πριιiτο σπkι, δεξιd γωνιαxd επf τηg
πλατεiαq τηg Πoυλιιiναg xαι Παdλου Mελιi,
απdι,αντι εfγαιτoυ Γιαoti, ιj Xαρ1οιiρα (Bιiντoη)
μιε τo φοrjργo απd xdτω xαι το παραπιiγω τoυ
Kε1αγιιi (τηE Ζοlyραφoιiλαg τoυ Κ6xxιγoυ τo
πατριxd), τoυ oεβνταλrj τoυ "γιoti του Kεxαγιti"
πoυ ox6τωσαγ οι Toιiρxoι oε αγτ(ποιγα για τογ
θdγατo εν6g δαοoφdλαxα.

Αxολουθοιjιrε, ανε βαiνoγταζ γtα την Παναγ(τoα
(Παναγιι1τoυ Γxdxα) dλη η περιo1rj που xdηxε,
τoυ Xωγoιj, του Γιιiννη χαι τoυ Γdλη xαι ιiοτερα
του Tιixη τoυ Ιταxoυ με αντ(xρυ τoυ Παπαγιiγου.

"o Γ6λη9 Xωνdg' ηταν iναg εqyατιxιig χαι με
7ιo6μoρ αyρdτηE, θυμd'ται o Θε6δωρog Λ[ππαg.
'oπωg i'απερνε ατον Mπαξi τoυ xαλαμπrjxι xαι
iqιyνε xαι xολοxυθ6απoρo, iριyνε xολoxυθ6-
σπoQo }lαι στoυζyε{τoνεgyιανα μην τoυ xλiβουν
μετd. τιg διxig τclυ xολox6θεg''.

Στο oπ[τι του Παπαγclνου dμπαινεg μdoα απd
μια μεγdλη αυλr] dπoυ dμεναν τα διiο αδdλφια xαι
απ6 γ"dτω σrην χαμαQοrjλα {ταν η Παναγιιi τoυ
Γγ"€xα' Mετιl πιiλι μπαξ6g του Xωγo{ που dβγαξε

Φωτo Mαρνdρη. O Nτ(νog xgrατcl'ει απo τo xdρι τoν Tοι1λη xιrι την
Δ6οπoιγα με τoν Πd,νo

Η oιxfcι Moιiγγρη oτην πλατεiα Ποιlλιciγα

27



Ι'{ΙA0ΥΣTΑ Αq θυμηθoιiμε

οτην Aρι1πιτσα. Παραπdνω rjταν δ{o τoυ
Toιiτοα, dναg πελι6ριοg μπαξdg, χαι τo oπkιτηg
dμορφηg Πηνελdπηgτου Κdλιου που παιτgεfηxε
τoν Mιxqαoιιiτη μαγαξιLτοQα χαι dμπορο
xoυxoυλιι6γ Κογτ6πoυλo.

Axoλουθοfoαγ τoυ Toιodτα τα σπ[τια, πoυ
τελε(ωγε η γιiρατου οτεγοd xαι rjοουν πdλι αrην
πλατεiα, ιπoυ Αγγελιixη τoυ Motjγγρη.

Πdνω αιηι, πλατε(α βρioxoυμε τα τρ(α oπ(τια
των Γxαρνετdδωγ με τo ψπαx6}'ι^ιo του Mιixη
απ6 ,ιdτω χαι τηγ απ(θανη xουλιιioια τoυ. Tα
oπft,tα αυτd,, rjταν ιδια(τεQα πQoσεγμdνα με τα

ξυλ6γλυπτα, μεραxλ(διxα xoυφι6ματd τoυg.

Mεγι1λο rjταν το μερ[διo τl'lζ oιxογι1νε ιαg
oτο Mαxεδογιxιi Αγιriνα, μαξf με τον
Kαραγιιiννη, τoγ Παπα-Γιι6Qγη χαι τoυζ
τdοoυg dλλoυg τoυ μα1αλd.

O Eπαμεινι6νδαg Γxαgν6ταs πoυ
xατοιxοιiαε φιiτoα αιην πλατε(α, ε(yε
παγτQευτε( οε πρι6το γιiμo μια δαoxdλα
xυρ(α Kαλλιdπη την οπo(α α6αεηνε με
xαμdρι: "Απ6 δω η xυρ{α Καλλι6πη,

μαντd'μ Γxαρν6τα''.

Στρ(βoυμε xατεβαiνoνταg oτην Pιiγα
Φερα(oυ' Mετιlτου Γxαρνdτα δεξιιi ε(γαι
τo oπtτι του Nαoυoαioυ ευεργ6τη
Tρdμπαxα, αxολoυθε( τoυ Toιpf, οι
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ΔιαμαντοtiλαδεE (Kολτοιixη), τoυ
oιxονιiμου πoυ ε(xε την xoρδdλα με
δ{ο ουννυφι1δεg απ6 Γιιiργηδεζ,
6μπαινεg αε ιjγα ατενclxι με τα δfο
oπ(τιατoυ Mαρxομπfτση πoυ ηταν xαι
το τυrdoγQαφε(o τoυ Δρυμοrjoη }.ιαι τo
διπλαγ6 του Σιπητdνoυ χαι γriριξεE
για τηγ Mεταμ6ρφωαη'

o δρdμοg rjταν φαρδofταιxοE, γιατi
οδηγοιiαε οτην εxxληo(α. Mετd τoυ
Σιπητι1νoυ πdλι dναg μπα1τodE του
Mαρxομπiτση χαι oυνd1εια dg1ιξαν
τα οπ(τια τηg εxxληα(αg πoυ ιJμενε o
παπ6'9, o xαντηλανι1φτηE ο
Γιαγγιταιι6τηζ, o Aντι6ναγαζ χαt o
Nπjραg. O γιog του Nτι]ρα, ο ξαμd.ληg

χαι o Στα{ρηg o Γιαγxoιiλαg fταν oι ι1μπιοτοι
των Λαναρdδων xαι οτα 1ι1ρ ια τουE πρdxoιi-rαν τα
εργοoτιiοια γναL ε(1αν oι Nαoυαα(οι 1gυor]
δoυλειd.

Mετιi τα οπ(τια τηc εxx}ηofugrjταν μια μεγdλη
πdρτα για τo oπiτι τoυ Mαρxoμπ(τoη (πολυr"α-
τotx(α orjμεgα) τα μπαξdδια τoυ oιxον6μου. τo

oιx6πεδο με τα πεdxατoυ Mαρνερη πoυ το πrjρε

μετιi η εxπληο(α, xαι π(οω απ6 εxε(, του
Σιμoμι6xου, τoU M(μη τo πατQιχ6, τρανοιi
επιοτιiτη του χαQτσιoιiγoυ τdλog τo "συσσ(τιo"
ιiπου αγταμc6νoνται dλoι oι μπαξdδεg απd την
πλατε(α τηζ Πoυλιdναg, π(αω απo τo
''Παρθενα.1αlγεio".

o γdμog ηg ΦανοfλιrE Σαxελαρfoιl (Παπαναατcioη)

Η oλγα Σαxελαρiοιl. μετι1πειτcr zιlρ(α Αρ. Σιrμcrριi νιiφη



υμε NΙΑ0ΥΣTΑ

Δημ{τριoq zαι Eλdνη Πcrλιci

Ξαναβγαiνoυμε στη "Prjγα Φεραfου.

Απdγαγτι απιi του Σιπητι1νου, εxε( πoυ ε(γαι
αrjμερα η Δημητριι1δη, rjταν dνα δρομι1χι με τo
μεταξoυργ ε(o xαιτoν xljπo του Λυαfμα1oυ γε μιiτo
τξdρτξιλα, πoυ 6xλεβαγ ιjλα τα μιxqιi xαι
χατανoστιμεdοιπαγ.

Mετι1r]ταν το oπkιτου ZουErνατξrj, μια πtlρτα
με αυλι1γυ ρo τoυ Δ ε ρ β ε ντζη απ €ν αντι αxρ ι β c,1 g το
τυπογQαφε(o τoυ Δρυμοfoη, τoυ Mιλτιdδη του
Καραγιdννη ) τoυ Pζoυ, τoυ Κdxπιγoυ xαι <iρ1ιξε
τoυ Mπιiτξιoυ η δfφυλλη πdρτα, ψε xηπo χαι τo
οπ(τι του.

o MπιiτξιοE rjταv πoχ6 ευγ"ατ6'oτατo5' Εrxε
dνα μιεγdλo xd,ν ι οτoν δρd μo γ ια την δη μαρ1(α πα ι
μιαγαξιd, αλλ<i δεγ ε(xε παιδιι1 xαι υιoθιiτησε τoγ
Καρι1τξια, πoυ ι]ταν απ6 τα Γιαννιτoι1, πoυ τογ
πdντρειirε με xoρiτoι τoυ Γxofγτα χαι τoγ €ιιανε
αυνετα(ρo στo εQγοστιioιd τουg.

Tο oπ(τι του Mπιiτξιoυ (Kαρ Cιτξια μετιi)
ιJμπαινε xαt ψ€oα ιπo ατενd (οημεgινr] oδdE
Παπαγιι6ργη) πoυ ηταν xαι τα μπαξιJδια τoυ
Τoυρπιiλη μdχQι την σημεQινrj Xριoτoδοrjλoυ
Λαναρld, dxλωθε ατου Στoυμπιdρη xαι 6βγαινε
στoυ Παπαγιι6ργη τoυ Λιμπινιιi
(Kαραγιαννιiπουλoι).

Αxολουθorjσε τoυ Tαιλιμπrj, του Kιoυλd δrjo
σπ(τtα, ^1ωνfα τηζ Λεμονιιig τoυ
Καραγιανγ6πoυλου (xαg Αθαγααfoυ
Καπετcrγdπουλου μετιi) xαι αxολουθοιjoαγ τα
oπ(τια τωγ 'oΙδων (NοΤδηδων), που 6βγαιναν
μdχQι τoυ Στoυμπιιiρη.

o ι oιxογιiνε ια NoΙδη ηταν απ6αυτι1g πoυ ε(xαν
δ6oει τα περιoα,6τερα
xρrjματα, 25 xρυo€g λ(ρεE,

για τηγ ανdγεροη του
α1oλε(ου τηg ενoρr(αζ τoυ
ΑγfουMηνιi. EπΦs ε(yαν
διioει λ(ρεg η oιxoγιJνεια
Mrjτα, η oιπoγdνεια Oιxο-
ν6μoυ, xαι πολλof ιiλλoι
γ'dτoιγ"ot τηg Πουλιιiναg,
dταν dγινε ο dgανogγιατηγ
αν6γερoη αxoλε(ου oτην
ενoρiα Αγ(oυ Mηvιi xαι
Αγfoυ ΓεωQγ(oυ.

o 7\ια - Σωτr]ρηg ε(yετo
Σεφ6ρτξειο, η Παναγιιi τα
Γαλdxεια xαι γι'αυτιi rjταν
ανιlγxη γα αποχτrjoουν
αυτdg οι διio ενορiεg διx6

Τo oιlo(τιο
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τουE ο1oλε(ο, με την oυνδρομrj xαι τωγ dλλωγ
ενοριτι6ν.

Mετd των Noiδηδων, επ[ τηg Ρr]γα Φερα[oυ,
riταν του Σxofγα του Mdτη, του Παλιd χαι τoυ
Ροdμπα... (6λοι αυτo[ {ταν αδdλφια με
παQασουσοιiμια). Πdλι τoυ Παλιd, τoυ παππo{
τoυ Tdxη του Kατααρo{, τoυ Σxρfβα, θειιig των
Σπ<1ρταηδων, γ"αL oτρ(βουμε για τoυ
Mπαρμπαγιι1ννη τα τρ(α oπkια οτο oμci:νυμο
στενι1, με τo oπiτι τoυ Kαρατιiοιoυ (αt]μερα
Γαλiτη ) xα ι τελε ιι6γε ι oτoυ Γιιiργoυ, την Eυθυ μι6,
πoυ πrjρε νfφη την xιμπdgιοα την Pεβdxα του

Mαγγαβdλα απ' τα Αλι6για.

Aπdγαγτι απd το αδιdξοδο οτεγιj rjταν o
μπα1τodE χαι τo οπ(τι τoυ Tοιoυτoιoυνιiqα που
xdηxε τo 1974 παραμoνdg εxλογιδν μετd την
xατdρρευoη τη g 1oιiνταg.

Yπoιp{φιog βoυλευτrjg απd την Nιioυoα r]ταν

τ6τε o Aγγελοg BαλταδιiροE, που ε(1ε τρdξει να

βoηθrioει οτο οβr]ο'ιμo,6πωg dλoι οι Nαoυoα(oι.
'Ηταγ τdoοg ο πdαμog που μαξεfτηxε σ'αυπjν
την πυQ)4αγιd που πεfραξαν τoν Αγγελo oι φfλoι
τoυ "Αγελε' d'αε την βoηθεια xαι βyci'λε xανiνα
λδyo, yιατ[τ6αo9 x6αριοg ποτ6 δεν μαξε6τηxε ατη
Nrjoυσα''.

Τo oπ(τι τoυ Tοιουτοιουνdρα (αjμερα μι1νει ο
Γιdιγγη S o Γxαρν6τα< με τον αδελφd του Διομtj δη )
ουνdρευε με τα Oιxονoμιδαfιxα, που ξεxινof oαν
απ6τoυ Mπαρμπαγιdννη τo οτενd xαι 6βγαιναν
ατην Παt'λου Mελd μd1ριτο τριιiδι, ιπου Mυλωνd
τo σππt,πoυ ε ixαν πιiρει νdφη την Πηνελ6πη τoυ
oιxoνομ(δη, βι0 γλυxriτατη αρ1ιiτιαοα.

oι oιxονομιδαiοι ε(1αν 6ρθει απ6ταΖαy6ρια
oτη Ndoυσα, |-ιια πλofοια oιxoγ6νεια, |-ιε

υπηρdτεg, xαι "iτρωyαν oε ιllηλ6 τραπ6ζι xαι 6xι
στoν σoυφQci" θυμοιiνται oι περ(οιxοι.

Απdγαγτι απ6 τo oτεν,d αυτd {ταν τoυ Ζr1τoυ,
τoυ Ζtdνη,6να μιxρd οτεν6 με ι1ναν αυλ6γυρο,

*f3 βq
''.J1"ι

To νηπιαγο;γεfo ηg Mεταμdqφωoηg oτα ι'lxcιλιιi τoιr παλιoιi πιrρθενcιγι'lγεfo τo 1958
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μιαπ6gτατουΧωγoιixαιηπρ6oοψητουοπιτιot' μιι1λο<τουΡdγγα. Στρ(βειgναβγειgαπdτooτεγ6
του'Ιτοxoυ. Πdλι αxολουθofοε ιjγα οτενd προg οτουMυλιυνdτααργαλειιL,πoυ 6γνεθαντοxοντd
την Αριiπιτοα, γιiρω οτο ενdtr-ιιoη μι6τρo, που μαλλ(, μετd του Τοιc6τoιoυ τoυ Παρμεγiωγα το
ljταν η π[αω μεριd τωγ Παπανdνηδων, με μLα πατριxd, τoυ Πατot6' γ"αι αxoλουθοdγ του
πoρτoπο{λα xαι μετd τα δdo oπ[τια τoυ MπdpιπλιαπoυβγdξουναπdνωγιατηνΠαπαντrj.
Παπαγαοτdοη' του Γυφτoλdxη (Σαxελαρ(ου )' o μα1αλι1gτηgΠουλιd,ναg, δεν εf1ε πρdoφυγεg,

oΓυφτoλdxηg,αναφ6ρειοΣτουγιαννdxηgοτην γιατ(τα απ(τιατα xατε(yαν απdτην xαταοτρoφlj
Ιοτoρfα του, πυρoβ6ληoε xαι αx6τωoε dγαγ τηg πdληg χαL τογ επαγoιχισμd 

'ηE 
oι παλιo(

τotiρxο' Mετιi πriqε την oιxoγι1νειιl τoυ χαt xατotxoι. ΣταμπαξdδιατηEAριiπιτοαgι1νoιξαν
z'ρ{φτηxαν σε |"ιια απηλιι1τηE Αρdπιτοαg. oι δρdμοι xαι δρομdxια, μετd, την ανι1πλαση τηζ,
Παπαναατι1οηδεg ε(xαν χαι Qαχoχιlξανο οτο που ιJγινε επ( δημαρ1(αg Δημrjτρη Bλιi1ου.
oπ(τι τoυg' 6πoυ dβραξε dλog o μα1αλι1g' Ε(ναι 1-ιια γειτoνιι1 πoυ δεγ πρoοd1τηxε

Mετd τoυ Παπαναοτd,αη, βγα(νoνταg απ6 το ιδια(τερα, y.αL γ,αy"oττοιr]θηxε πoλεοδομιxd.
οτενdxιγια την Παfλoυ Mελιi, rjταν μια δiφυλλη Σr]μιερα τα αQχoντι x6' πoυ υπdρ1oυν "ξερνodν,,
πdρτα τoυ Nixου Moιiγγρη xαι γο:ν[α τo oππι επιz'ir,δυνατEdμιια.xεραμ(διαxαιξfλαοτοδρ,6μο,
τoυ Γιc6ργη Mπιλιοdρη. Mετd η εiοοδο< τoυ xιυρig να r,οιd.ξεται xανε(g ιδια(τερη xαι αυτrj η
Mο{γγρη του Ν(xου, αxoλoυθοfσε τoU Mπιiλια ''.τ{xη δεν αξ(ξεt στηγ αριοτοxρdτισσα
του βιολιoτ{ που ε(y'ε €νυ"πολf 6μoρφο xοq(τοι, "ΠoUλLιiνα Mαγαλι1".
την i\λfxη, dοτρ ιβ ε g απd dι,α ξ ε Qοντοrj βαρο, dνα<

μιπαξdg xαι η δfφυλλη π6ρτα τoυ Δημητρof τoυ
Παπαναοτclοη.

Αxολουθodοαγ διiο του Nτοιiτη, dxαγε το οτενd

|-ιια " μf τη " αχoλoυθoιjoε του Γι1τη
(Καραγγιαν6πουλου) με τoυE μυρωδdτoυg
zαφ6δεg, πιο πc1,νω, oτο τι1ρμα τoυ δρομιiχου o

(Eυ1αριοτι6 την Λιοαβofδα Γιι6ργου, τoν
Θεdδωρο Λfππα, τoν Γεcδργιo Koιlxοιjλo, τον
Πdνo Mαρνdρη την ο ιxογdνε ια Aνααr. Γxαρν6τα,
την' Eλλη Σαxελαρ(ου, τoνΑλdξανδρο Oιxoν6μoυ,
τoν Γιc6ργο NοTδη, γtα τηγ παρα1ι6ρηση των
ουνεντεfξεων χαι τo φωτoγQαφιxd υλιx6).

ηE Ξ υτo τρ,ιπεξι ποι' oσνoι'ν οι xιtρ[εE τηg γειτoνιcig; Απo αριoτερci Σoιiλα Πcr'παδοπιl
Mcrρ(α Ξιrδdιη, Σοφ(cι Ιτοxοιl, Niταα Σαxελαρfοιl, Αννα Φ(λη, Φανωρα[α Mπdoxoιr, Eλλη Σαιελcιρfoιl, Kcrτivα

Mιlλωγd. Eλdνη Kε1αγιiι, Ρ(τιr P6γyα'Σoφicr Παπαγdγoιr.
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Aπ6 TO ημερoλoγιo ΤoU αμΠελoυργou

o "KιiΘαqοE"

Αυτ6 το μηγα, εφ6οον χαι o xαιρdg τo

επ ιτρ 6πε ι, ο α μπελουργ6 g θα π6"ει oτo αμdλι τoυ,

με τQοχισμdνα xαλd τα εgγαλε(α τoυ, για γα
αρ1[oει αυτd πoυ απ6 παλιι1 λdγαμε "xtiθαρo"
χαt για μεριx6g πoιxιλ(εg, να αρ1(oει αxdμα xαι
γα xλαδειiει xανoγιxd.

o "xιiθαρog" ε(ναι εργαofα πoυ αφoρd
xυρiωg αε μεγdλα, (oωg παλιd, γεραoμdνα
αμπdλια, 6που διιiφoρεg αιτ(εs χαι τα 1ρ6νια
αφrjνoυν πdνωτoυg ξεριi ξιiλα xαινrjxια πεgιττd,

Toυ Kι6ατα Koιjαoυλα
γεωπιiνoυ - ειδιxοιj αμπελoυργ(αE

πρoοβολdg (αωg ατα 1oντρd xοrjτoουρα απιi
αoθ ι1ν ε ι ε g, μoλriνoε ιg f 6πoπτα αυ μπτι6 ματα που

πρι1πει να βγoυν dξω απ'τo παQαγωγιx6 οι6μα
του αμπελιof, πριν εxδηλωΘοιiν oοβαρdg ξημ,εg
χαι πριν αρx(oει τo xαθαυτd xλdδεμα.

Mεριxο( εντοιiτοιg αμπελoυργo( xιlγoυγ xαι
τoν "xdθαρo'' χαι τo xλιiδεμα μαξi. Nομζoυμε
dτι ανιiλoγα μπορε( ο xαΘdναg xατιi την xρioη
τoυ να ενεqγr]oει, x6βoιπαg xαι xιiγoγταζ με τoγ

xdθαρo τιg βαοιx6g τoμdg oε xotτooυQα που
πρdπε ι να διoρθι6oε ι τo o1ri μα τoυg rj να xdψ ε ι με
τo πρι6νιrj με το ιpαλiδι ξυλοπoιημ6να μdρη τουg.

Πdνω oτo πρdμνo αφr]νει μ6νo τιg xαΧf.g,

παQαγωγιχdg xληματ(δεg πoυ θα τιg xλαδdψει

S".ilf$
di;1e,i;:

r*i
,\

Kciθcrρo5 τoν Δεxdμβριo oε αμπdλι ρoξαxi oη Xαλxιδιxη
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q

ffiffi

ε1θρoιig τοι' xλπ

oριατιxιi αργdτερα, ανιiλoγα μαxρfτερα rj xoντ6',
./ια να €yει απ' αυτdg τα y.αQπoφdρα dργανα,
αpιoλητd< με περιαoι5τερα ;-ιιiτια rj xoντοxλdδια
(xεφdλια) των 2-3 ματιι6ν, απoφειiγoνταg ι1τοι
του g xινδriνoυg απc5 πα y ετ6, x6τt πoυ επεξηγoιi με
cιμιι1αωg παραxιlτω.

Πρooοxrj στo πωE γiνoνται οι τομι1g oτo
zλιiδεμα. Δεν αφrjνουμε νrjxι (ταxoιiνι), αλλιi
δεν x6βoυμε τ6οο xoντ6'πoυ τo ανoiγoυμε με τo
z"dψιμo μεγtiλη τoμrj (πληγrj). oλεg oι τομιΙg αε
1ol,τρd ξfλo πρdπει γα απoλυμαfνoνται (βλ.
επdμενo μr1γα).

Σ{μερα ουνηθζεται x<iθαρog xαι xλιiδεμα
vα γiνoνται μαξ(, ιiταν μιiλιαrα χQησιμoπoιοιiμε
1-ιηxανιxιl ψαλiδια πoυ με τιdπoια δεξιoτε1ν(α
γ./.ινoυν 6λε9 τιE τομι1g, 1οντρ6g r] ψιλdg, με τηγ
Γδια ευxολfα, πλην dμωE, 6ytτo (διo πρooε1τιxdg
xαι λε(εg ιiπωg τα απλιi ψαλfδια τηg 1ειριig, πoυ
ε με(g προτιμdτερα ουνιoτotiμε.

Tο xλιiδεμα τωγ πqι6ιμων πoιntχιιilιl

Oριομdνεg πoιxιλ(εg επιτραπι1ξιων
oταφυλιι6ν xαλλιεργo{γται σαγ πgc6ιμεg, γιατ(
μ,6νo μ' αυτ6 τo 1αραxτηριαrιx6, τηgπρrωιμ6τηταg,
αφrjνoυν ('yα xαπoιo οιxoνoμιx6 xdρδog (λdμε
για τιE γνωατdg Bιxτι6ρια, Περλ6τ, Kαρντιναλ
x.λ.π.)'

E(ναι γενιxιig xανι1ναg, o1εδdν για 6λεg τιg
πotxι}"kgxαι για dλε gτιg περιo1dg, πωg τo πρc6ιμo
xλιiδεμα €yεt θετιxr] ανταπdxριαη στηγ
πgωιμ<iτητα τηg xιiθε πoιxιλ[αg. Noμζoυμε ιiμωg
πωζ, ouσιαoτιxd,, oριαμdνε g μdνο πoιxιλ kgτεΧιx6'
παρουαιdξoυγ xιiπoια διαφορι1 oτην πρω(μιoη,
3-5 ηιιαt xιiτι παραπι1νω ημεg16ν, εφιiοoν ι1μωg
xαι ιiλεg oι ιiλλεg περιπoιrjαειE τουζ, δηλαδrj
λιπciναε ιg, ραντ6oματα, οxαλfαματir x.λ.π. γiνoυν
επfαηg oωαrd xαι αποβλ6πoυγ oυνoλι^aα o' αυτ6
τo olιοπ6'

Mια τdτoια πoιxιλ(α ε[ναι η Bιπτc6ρια, πoυ
στηγ πεQιo1tj Xαλxιδιxrig xλαδειjεται απ'τιg 15
dωg τιg 20 Δεxεψβρ(oυ xαι παgουαιιiξει με τo
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πρι6ιμo xλιI,δεμα διαφoριi πρωiμιoηg μεριxι6ν
ημερι6ν.

Tο πριδιμο εντoιiτoιg xλdδεμα δεγ δ6γειτo [διo
απoτdλεoμα για ιiλεg τιg πoιxιλ(εg ,tt'χ.τo Poξαx(
δεν επdδειξε ανιiλoγη ευαιαθηo(α ωg πQoE τηγ
πρωiμιαη τηE ωρfμαναηs τωγ σrαφυλιι6γ.'oμωE,
μποροιiμε γενιx6τερα να πoιiμε με βεβαι6τητα,
πωg oταθερd πρωιμ(ξει dλεg τιg πoιxιλ(εg,
τoυ λιi1 ιαrογ ωE πQο ζ τη ν €,xπτυξη, \o " τt€ταy ψα",
πoυ λdμε των ματιcδν. Kαι εδι6 αxριβιδg εiναι o
x(νδυνοg, yιcn(αυτηη oταθερrj ανταπdxριη αo
πρc6ιμο πdταγμα, αε oqιoμdνεE πεQιοχdg πoυ
d1oυν αυ1ν6τητα dψιμων ανοιξιιiτιxων παγετι6ν,
ε(γαι επιxfνδυνη. Σ' αυτrj την περfπτωση
αυνιoτοιiμε 6να ιiψιμo xλdδεμα, dπωg αυτd

γ 
(νεται π.1. αιο μεγdλo συγεταιQ ισtιxιl αμπελι6να

τηg Eλαοoι6ναg - Toαgιτodνηg, dπου, εξαιτ(αg
τωγ ανoιξιιiτιχωγ παγετιilν, τo xλdδεμα
oυγτελε iτα ι τo Mιlρτιο.

Mπoρoιiμε λοιπdγ γα xλαδεdoυμε απ'τιg 15

περ(πoυ Δεxεμβρ(oυ τιg πρι6ιμε9 πoιxιλiεζ πoυ
πρdγματι €τot επαε(yoυν τηγ πgωιμιiτητιl τoυE,

σε πεQιoχ6g dμωg που δεν παρατηρε[ται
oυ1νιiτητα παγετc6ν. Σ' 6λε9 τιg ιiλλεg
περιπτιfοεLζ χαι ειδιxιi για τιE oινoπoιtjoιμεg
πoιxιλfεg, ι1πoυ η πρωιμ6τητα ωg(μανο'ηg δεν
πρoαθ6τει τ(πoτα τo ιδιαiτεqο σ[ο 1αραxτr]qα
τoυg απd dπoι|.lη oιγoποιητιxη, τo xλιiδεμα
νομζoυμε πωg ε(ναι πιo φυoιπ6 να αρ1ζει μετd
τιg γιορτ6g, α!τ' τo Γενιiρη.

Mε η γενfxευοη τoυ xλαδdματog απ'τo Γεν<iρη,
λοιπιiν, θα χQε ιαστε ( γα μιλf oουμε
λεπτoμερdστεQα πλdoγ για 6λα ιiαα αφoρoιjν τo
xλιiδεμα, ι1πωg oγηψατα' φoρτ[o, ιiργανα
χαQπoφoQ (αE ν'.}"'π.

Ιαγoυιi(lιos

To xλιiδεμα τoυ αμπελιoιi

" Γενd'ρη μηνα xλd'δευε, φεψd ρι μην xοιτdξειg''

Δεν μπορo{με να εξηγrjαουμε αυτrj τη λαixrj

Qr]oη. 
'EvτοιiτoιE, 

xαθc6g 6να oω96 dνθρωπoι
εξαxoλoυθoriν oriμερα αxdμα να ιpdxνoυν να
βρoυν εtiνoιεg στα ξιδδια τουζ, για γα
εξαoφαλ(σουγ τιE εν ξωri επιτυ1fεE τουg,

xαταφε6yογταE στ'α ι1oτρα, δεγ τηγ
απogq(πτoυμε. Aπoλoυθoιiμε, λοιπdν, xι εψε(5

τη λαΙxrj αιπrj αυ μβουλri, xαθοi g πρ<iγ ματι με ρ ιxo (

αμπελoυργo( xλαδεrjουμε μεγ λ[γo νωρiτεQα li
xαι λ(γo αργιiτερα απ' τo Γενιiρη, αλλιi η
γεν[xευη των xλαδευμιiτωv αco αμπdλι απ' ιiλoυ5

μαE oυντελε(ται oiγoυρα αιo Γενιiρη. Λiγαλιiγια
πριfτα yενιν"6' για τo xλιiδεμα.

Πρdπει να δηλc6αουμε με πεπofθηαη, πωE

χωQrE την εφειigεσγ] τoυ xλαδdματog, τo αμπdλι

μαg δε θα παqπoφoρor1oε xdθε 1ρdνο xι oιjτε Θα

μπορoιiαε να xαλλιεργε(ται oε α1rjματα πoυ του
δfγoυγ την ομαδιx6τητα τηE μoQφliζ χαι τoυ
εξααφαλ(ξoυν τηγ οιχoγoμιχ6τητα τηS
παραγωγrjE τoυ.

Mε τo xλιlδεμα τo αμπdλι απιi ελειiθεQo χαι
dγριo φυτd 6γινε πειθrjνιo 6ργανo τηg xιiθε
επoγηg πoυ τo πgooιiρμooε xdθε φορd αrα
oιχoγoμιχoτεμιx6' τηg δεδoμ6να. Χτεg, με τη

χεtQωγαχτιxri δoυλει6., τo oyημα τoυ αμπελιori

μαg {ταν xιjπελλo, αjμερα με τιζ μη1ανdg χαt τη

μη1ανιxr] του πQoσαρμoγli, επιxριiτηoε η

γραμμιxri μoQφ1i, με τα λεγdμενα "?,ιορδ6νια".

Aπ' τα πολλd "xορδ<iνια", γραμμιx α oyηψατα
πoυ μoρφcδγεται ΦμεQα τo αμπιJλι, oαg δiνoυμε
σε o16δια τα τdοoερα απλοdoτερα γ'αL
επιxρατdαrεgα oxrjματα, ι-ιε τη γαλλιxri τουg
oνoμαoiα : Γxυγ ιιi, Pοαγ ιιi, Kαξενd β xαι Συλβιiξ.

Mdλιg τελευτα(α, αrο Ιoραrjλ επινιiηααγ τo
ax(ψα πoυ ε με (g oνο μιioα με " γρα μμιxri σx6'φη",
τo πιo αι1γθετo χαι πto παQαγωγιχd α1rjμα, dνα
oυν δυ αομd x g ε β ατ fνα g, xυ π €)λoυ xα ι γ ρ α μ μ ιxoιi
xogδοvιoιi μαξr, με απoδιjοεts πoυ στιζ
επιτραπdξιεE πoιxιλ(εg ιiγγιξαν o1εδdν -ι1πω5

ιo1υρζoνται oι (διoι- τουg 10 τιiνoυg oταφr1λια
τo αrρ6μμα! (*)

(*) To ρεxdq αυτιi αυγιαroιiμε ιiτι xαλιi θα
x6νει xαν6ναg να μηγ επιxειρε( εδ6 γα μαζ τo

φrdαε ι, γ ιατ ( τ εχtx6' αυτd πoυ μπo ρ ε [ γα οo δ ιιioε ι
δε θα ε[ναι [oωg γλυxd αrαφιiλια, αλλιi ιiγoυρα
xολoxr]θ ια ! Eμε (E, πdιπωE, με τη γQαμμιxrj αx<iφη

πετr3xαψε 5.80Ο xιλιi τo οτρdμμα dριατα
αταφιiλια, στηγ πoιxιλ(α Bιxτι6qια, σxη
Xαλxιδιxrj.
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Π0IOTHTA ΠAPAΓOMΕΝΩN
0ΠΩP0KHΠΕYTlKΩN

Aπo τα ΠoλλαπλασιαστιKα υλικα στo τελικo πρoΙ6v

MEPOΣ B',

3.5. Συγxoμιιδri, μετα oυ}uχεtιτιxo( 1ειqιομo(

Η αυγxoμιδr] των προidντων θα πρdπει να

γ[νεται στo xατdλληλο οτdδιo, για γα
εξαoφαλζεται η ιigιoτη πoιdτητα αυτιiν, το

μεγαλιiτερo ιiφελog τωγ παQαγωγι6ν xαι η xαλrj

oυντrjρηαη επ( μαxρ6γ, στα προidντα πoυ
διατfθεγτα ι εxτ6E επoxηE.

Tο xατιiλληλo αειiδιo ωρ(μανoηg των xαρπι6ν
τωγ oπωριxι6ν γ'αL τωγ xηπευτιnιτ'Ιlν,
πρooδ ιoρζεταL ε μπε ιQix6" απ6 τoυE παραγωγοf g,

απdτην εξωτεριxrj εμφd,νιoη αυτι6ν, ενιδ πολλdg

φoQdE παgαβιιiξεται xdτω απ6 την πkoη
oριαμ6νων ουνθηxι6ν, με αποτιjλεαμα γα
διατ(θεwαι πρoidιπα υπoβαθμιoμ6νη g πoιdτηταg.

Για να απoxλειατοrjγ
αυτdg oι πεQιπτιioειg
χαι γα βελτιωθεf η
πoιdτητα, θα πρ6πει να
θεoπιoτoι1γ επιστη-
μoνιxιi χαι εQγαστηQι-
αxd xριτriρια πρooδιo-

ριoμοri τoυ xατιiλληλου
αταδ(oυωρiμανηg, για
xdθε παλλιdργεια xαι
πoιxt}"(α, τα oπo(α θα
πρdπει να λαμβιiνoγται
υπι1ψη, ^ιατ6' τη
oυγxoμιδrj, τ6oo απ6
τoυζ παραγωγodg dαο
xαtαπ6τoυE εμπ6ρουg.
Oιiτωg ri ιiλλωg τα
xριτrjρια αυτ6 θα
επιβλη Θoιiν μελλοντιxιi

απ6 την αγοριi, γιατ( oι xαρπof oτο xατdλληλo
αrdδιo ωρ[μανoηg, απoxτoιjν dλα τα επιθυμητιi
oυcτατw"6" πoυ πQoσδιoρfξoυν την ποι6τητα
αυτιiν, με τα σημερινd δεδομ6να.

F{ τυπoπo(ηot1 γ"αL αυoxευαα(α τωγ
παραγομιJνων πρo[ιiντων, επιβdλλεται γα
αxολoυθεi τιg απαιτrjσεtζ τηζ αγoριig χαι να
προ βιiλλε ι την πo ιdτητα αυτιilν, γ ια γα β ελτιωθε (

η εμφdνιοηζ τοUζ γναL γα αυξηθε( η
αγταγωγισ[m6τητ6' τoυE. Aπ6 τα διατιθdμενα
υλιxιi συσχεUασ(αg, θα πρoτιμoιiνται τα

β ιoλoγιxd rj βιοδιαoπιδμενα.

Η αυvτrjρηση τωγ xαρπι6ν xαι ιδια(τεElα αυτι6ν

πoυ συγτηρoriνται επ( μαxρdν, dπωg ε(ναι τα
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μrjλα xαι τα α1λι1δια, γiνεται cπo μεγαλriτερο
μdQog αε αυμβατιx<i ψυγε(α χαι αγαμειγμdνα τα
δι<iφορα εfδη oτoυg (διoυg Θαλιiμουg, με
απoτdλεoμα την αλληλεπ(δQασl'l, την xαxη
αυντr]ρηαη χαι την υπoβιiθμιαη τηg πoι6τηταg.
Για xαλιjτεqα απoτελdoματα, τα διdφoρα ε[δη
θα πρ6πει να συγτηροtjγται oε διαφoρετιxorjg
θαλιiμoυg x,α' σε αf γxρoνε g ι]lυxτιx€g
εy11,αταστιioειg, 6πωg εiναι τ,α ιpυγε(α
ελεγ1dμενηg ατμdoφαιQαζ xαι ελι11ιoτηg
πεElιεxτιxdτηταζ οξυγ6νου (ULo)' ανιiλoγα με
τιg απαιτtjσειζ τoυ xdΘε πρoiιiντog. Eγι6 τα
xηπευτιx6' θα πρ6πει γα συγτηQofγται αε xoινιj
Ψdξη ι1 θαλιiμoυ g τQoπoπoιη μdνη g ατμdoφα ιQαζ'

Tα πρoιιirπα πoυ πQooρζoιπαι για μεταπoiηοη,
διατ(θεγται στιζ βιoμη1ανfεζ στην fδια τιμli,
ανεξιiρτητα απd τηγ πεQιεχτm6τητα αυτι6γ αε
oριαμdνεg oυα(εg που επιξητοιjγται απd την

βιομη1ανiα, τα brix xαι γενιxιi την πoιdτητα
αυτι6ν. Για τη βελτ(ωoη τηg πoιdτηταζ τωγ
μεταπoιημdνων προiιiγτωγ θα πρdπει η τιμli
αγoρdE απd τιg βιoμη1ανfεg να διαβαθμζεται
ανι1λoγα με τηγ πoιιiτητα τωγ διατιθεμ6νων
προΙ6vτων σ' αυτdg, λdγω του 6τι η πoιdτητα τηζ
πρι6τηg riληg διαμoρφι6νει χαι τηγ πoιdτητα τoυ

μεταπo ιη μdνου πρoΙdντοg.

H διαx(νηαη τωγ πqoΙιiντων πρ6πει να γfνεται
ταγ6ταταχαι με μdοα μεταφoρdgπου διαθ6τoυν
ι]lυxτιx€ g ε γxαταοτιiοε ι g.

3.6. Διιiθεοη

Η διι1θεοη τωγ παQαγομι1νων πρoΙιiντων ε(ναι
τo επιoτ€yασμα dλων τωγ πρoαπαθειοiν τηg
παQαγωγιχrjg διαδιxαo(αg xαι 19ειιiξεται να
δoθεf η ανιiλoγη αημααfα, πρι1γμα πoυ δεν 61ει
γ(νει αντιληπτ6 μ61ρι αrjμερα απd ιiλoυE τουg
εμπλεx6μενoυg φoρε(g τηg 1ι6ραE μαζ'

Oι xανιiνεE τηg αγοριig χαι τoυ ανταγωνιoμοtj
διιjπoυν χαι τα αγρoτιxιi, γι' αυτd 1qειdξεται
dρευνα τηE αγοριig, ν'αΧ6 marketing, διαφrjμιοη
παι ενημdρωση τωγ xαταγαλωτιδγ'

Η dρευνα αγοQds, εσωτεQιχοιi xαι εξωτεριxod,

ε(γαι dγα πι1γιo αΦμα ιiλωγ τωγ φoρ6ων που
εψπ}"€xoι,παι σrηγ παραγωγri xαι διιiΘεαη των
αγρoτιxc6ν προ[ι1ντων, τo oπo(ο δεν d1ει
ιxανoπoιηΘε( μd1ρι αrjμερα. Η δρααrηριdτητα
αυτli οε 6λε9 τιg χ6Qεs τoυ xdομου, διεξιiγεται
απιi ιδιωτιx<i ειδιxd γραφεiα rj γραφεiα πoυ
διαθιjτουγ oυλλoγιxdg μονι1δεg παραγωγr]E rj

διι1θεαηE των πρoΙι1ντων, oι εμπoρrιxdg
επι1ειρrjoειg, oι βιομη1ανfεg x.χ.π. xαΘιig xαι
απd ειδιxdg υπηρεα(εE τηg Πoλιτε(αg. Oι
αxιiλoυθoι των Πρεοβειc6ν τηg χ6Qαg μαE σ[o
εξωτεριxd, πoυ ε6ναι επιφogτιαμιJνοι με τη
αυλλoγrj αυτοiν των πληρoφoριιiν, δεν μποροfν
να ανταποxριθodν αro ρdλo αυτd για πoλλorig
λdγουg. Για τα δεδομ6γα τηζ χ6Qαg μαζ, το
xαλι'iτερο θα rjταν να αυαταθε( ειδιxrj υπηρεαfα
t] φορ6α9 με αυτdτο σΥ'oπ6,γιατ(τo xdαroq ε(γαι
υψηλd xαι διjαxολα αντιμετωπ(ξεται απ6
ιδιωτιxοιig ιj oυλλoγ ιxοιig φoρε (g παραγωγriν.

Η πoιdτητα τωγ διατιθεμ6νων προ[6ντων,
xαΘilg χαι τα oυoτ.rjματα παραγωγrig θα πρdπει
γα πισ[oπoιοdγται απι1 6γxυQoυζ li επ(αημoυg
φoρεfg. Στη 1ιiρα μαE τηγ αρμοδιdτητα αυτtj την
d1ει αναλιiβει ο oργαι,ιαμdg Πιοτοποiησηζ χαι
Eπfβλεψηg Γεωργιxιi:ν Πρoιdντων
(o.Π.E.Γ.Ε.Π.), o oπofοg ιJ1ει αναλιiβει να
διεξιiγει χαι τoυE απαιτοdpιενoυ< ελdγχoυζ,
xατ6πw αιτtjoεωg των ενδιαφε goμιJνων.

o o.Π.E.Γ.E.Π, ο:g N.Π.Ι.Δ., εξααφαλζειτην
εγxυgdτητα τωγ πιoτoπoι{σεων χαι τιυν
1oρηγotiμενων οημιiτων πoυ απαιτodιται σ'
αυτιJg τιg περιπτιδαειE. Θα πριJπει dμωg αriιπoμα
γα oλoxληgωθε( το θεoμιxd πλα(oιο, να
ατελε1ωθε( με τo απαιτotiμεγo πQoσοJπιx6 xαι
να δημιουργrjοει τηγ αγαγχαfα υποδoμrj για γα
αντεπεξ6λθει στo ριiλο του.

3.7 Eqευνη τιxη, εqγ αατηqιαπti, επιατημovιxri
τlC'. τ εxν L'ιli υ ποατ{ q ιξη.

Oι δgdoειE που πqdπει να αναληφθoιjν oε
επiπεδο εφαρμoγrig απd 6λoυg τoυg εμπλε-
xdμενoυg φορε(E στηγ παQαγωγιxrj διαδιxαο(α,
την διdθεση τωγ πρoT6ντων x.}τ'π', για να
επιτιixουν τoυg οτ61ου9 τηg πoιdτηταg, Θα πρι1πε ι
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να ι11oυν αποτελεαματιxrj επιoτημονιxη,
ερευνητιxri, εργαoτηριαxri γ'αL τεγνtxη
υπoοτrjριξη. Γιατ(, 6πω9 διαφdνηxε απ6 6oα
αναφdρθηxαν παραπdνω, η παραγωγrj
πρoΤdντων πoι6τητα5 oτηρiξεται οrjμερα
περιoo6τερο σrη γνcδoη χαι σrα επιoτημονιxιi
δεδομdνα xαι λιγdτεQο στην εμπειρ(α των

παραγωγc6ν.

Η ερευνητ txη υπoaτηριξη αιlνiαrαται xυρfωg:

-Στη δημιoυργ(α γdωγ πoιxιλιι6γ χαι
υπoxειμ6νων, xαθι6g χαι στηγ αξιολdγηαη ατιg

αυνθrjxεg τηg 1ι6ρα9 μαg, ξdνων υποο16μενων
ποιxιλιιiγ.

-Στην ανιiπτυξη τηg τε1νoλογ(αg oτα θιJματα

πoλλαπλαοιαατιxoιj υλιxof, oυοτημdτωγ χαι

μεθ6δων παλλιdργειαg, αυντ{qηοηg x.λ'π,

-Στη θ6oπιoη μεθ6δωγ χαι τεχγιxιfν ελdγ1ων

γ"αL ,lτLστo.;τo (ηoη g πoλλαπλαoιαατιxoιi υλιxoli,

αυoτη μd,των xαλλι6ργε ιαg, πoιdτηταg x.λ.π.

Aρ μ6δ ιo ι φoρ ε (E 
γ ια ην ερ ευνητιxrj υπoαιri ρ ιξη

εiναι τα ερευνητιxιl ιδρ{ματα τoυ EΘ.Ι.Α.Γ.E.
χαι τα Πανεπιαrrjμια τηζ 1ιilραg μαg.

Oι επιoτημογιxo( αυτοi φoρε(E xαταβιiλλoυν

φιλdτιμεg πρoοπdθειεg, μι1oα απ6 oγετιx€g

ερευνητιxdg εργαo(εg. Oι
πρooπdθε ιε g 6μω5 ξεxινorjν
ι-ιε τηγ πQoσωπtχ'i πQω-

τoβουλ(α των εQευνητων.
τωγ χαθ' riλην αρμoδ[ων
ιδρυ μdτων xαι ευοδι6νoνταt
εφ6αoν 1ρηματoδoτηθεf η

διεξαγωγrj ανdλoγων
πρoγραμμιiτωγ. Η ταxτιxη
αυτrj πρdπει να αλλdξει με
τη 1ι1ραξη εθνιxrjg εQευνη-

ττxη5 πoλιτιx{g χαι γα

1ρη ματoδοτotjvται oλoxλη-

ρωμ6να ερευνητιxd προ-

γqdμματα, πoυ θα oυν-
τονζoιται απ6 τo Yπoυργ-
ε(ο Γεωργ(αg rj απd d,λλoυg

αρμdδιoυg xρατιxoιjg φo-

Qεrζ.

Η εργααrη ριαxrj υπoαcri ρ ιξη ε (να ι απαρα(τητη
αrα παραxιlτω:

-Tη φυτoπρooταοiα των xαλλιεργειι,iν, των

φυτωgιαxcδν δενδρυλλ(ων, των φυτειι6ν
σπoQoπαQαγωγli E, τωγ μητQ ιχιiν φυτε ιι6ν x.χ.π.

-Toν πρooδιοριoμd τηE αγωγr]g λ(πανoηg xαι
ιiρδευαηg, βιiαει φυλλoδιαγγωοτιxιiγ xαι
ε δαφoλoγ ιπc6γ αγαλιjσε ων.

-Toν dλεγχo τηζ πoι6τητα9 τωγ παQα-

γoμdνωνπροidιrrων'

-Tην αν(1νευoη υπoλε ιμμdτων 1η μιxιfγ oυοιιilγ
x'χ.π.

Η εργααιτ1ρ ιαxrj υποoniρξη παρdxεται αιj μερα
απd ανdλογα εQγαστηqια των Πανεπιοτημ[ων,
των Eρευνητιxιiν Ιδρυμιiτων, Kρατιxιδν
Yπηρεoιι6ν xαι oριoμι1νων ιδιωτιiν, που δεγ

μποqoιiν να αντεπεξ6λθουν oτo μdγεθoζ χαι τo
ειiροgτων αγαλι]oεωγ πoυ απαιτοrjνται με τανdα
δεδομ6να. Tα Π.E.ΓE.Α.Λ. πoυ 61oυν ιδρυθε(

oε διιiφορεg περιo16g τηE χ6QαE μαζ γtα αυτd τo

σ'ιιoπ6,δ εν dρ1 ιoαγ να λε ιτoυργοιiν αx6 μα, αλλd
xαινα λειτoυργfαoυν,, δεν επαqxoriν. Θα πρ6πει

να δη μιoυργη θοιiν περ ιφεq ε ιαxd ε qγαoτr]ρ ια oε

xdΘε περιo1rj, ανdλογα με τιζ ανιiγxεg, πλrjρωg

εξοπλιoμdνα xαι αrελε1ωμ6να.
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Η επιοτημoνιτιη υπooτrjριξη παλαιdτερα
παρ61oνταγ απιi τιg ΔιευθriνσειE Γεωργiαg των
Γεωργιxι6ν Eφαρμoγc6ν. Mε τη μεταφοριi αυτc6ν

οτιg Noμαρ1ιαxdg Αυτοδιoιxr{αειg χαι τηγ
αποδυνιiμωοrj τoυζ' δεγ μπoρorJν γα
αγταποχQtθoιjγ xαι xαλλιεργε(ται τo πνεtjμα η
υποαrrjριξη αυτ1j να παqd1εται απ6 oυλλoγιxοιig

φορε(g τωγ παQα.1ωγι6ν, με προoλιiψεrE
επιστημoνιxof προοωπιxot rj ανdθεoη αυτrjg οε
ιδιωτιxotjg φoρε[g. H λιjoη αυτrj d1ει απoδι6oει
σ[tE ευQωπαι"ι€g χ6Qεζ, oτη 1ι6ρα μα5 6μωg
ε fγαι διloxoλo γα εφαQ μoαε (, 

γ ιατ( 1ρε ιdζoντα ι
πολλdg ειδιxιiτητεg χαι τo τι6ατog δεν μπoqεf να
αγτιμετωπιoτε( απ6 τουg αυλλοyιxo(lg φoρε(g'
Kαλιiτεgη λriαη θα rjταν η ενδυνdμωαη των
Διευθrjνoεων Γεωργ(αζ χαι η ανιiληιi.rη απd αυτdE

ενdE μ6ρoυg αρμoδιoτr]των που απαιτε6η υψηλ{
εξειδixευoη.

Η τε1νιxrj υποαrιjριξη θα πρdπε ινα παραo1εΘε [

απι1 τoυE αυλλoγιxodg φoρε(g τωγ παQαγωγc6ν

με την πρdoληψη xαι εxπα(δευoη xατιiλληλου
προοωπιxοιi.

3.8. Exπα(δευαη

Η εφαρμογr] νdων ουοτημdτων, μιεθ6δων xαι
τεμιτ'ιc6ν, αε dλα τα επ(πεδα τηE παQαγωγιxrjg
διαδιxαο[αg, (πoλλαπλαoιαατιxd υλιxιi,
xαλλιεργητιx('g φqοντ(δεg, τUπoπo[ηοη,
συσχευασ(α, oυντrjρηση, μεταποiηοη x.λ.π.),
προtiπoθdτει εxπα(δευση του πQoσωπtχorj dλωγ
των φορdων που εμπλdxorται αιην επιαrημoνιxt],
ε QγασΓη Q ι αxη, τε1ν txη xαι λo ιπrj υποoτr]ρ ιξη,
παθι6g χι των παραγωγ6γ, τωγ φυτωqιοιi1ων
xλ:τ

Η εxπα(δευση αυτοd θα πρdπει γα επα-
ναλαμβι1νεται αγd ταxτα 1ρoνιxd διαoτrjματα,

γ tα τη διαρxrj μεταφο gd αrου g ενδιαφε gd μενου g,

των νιiων γγιiοεωγ xα ιτεμιxcilν πoυ απoxτοιjγται
oυνε1ι69, με τηγ πρdoδo τηg τεxνολoγ(αg χαι τηζ
επιοτrjμηE.

Oι εxπαιδεriαειg αυτι1E μdχQι αljμερα, γiνoνται
απ6 τα KE.Γ. E. K. E. K., ιδ ιωτιxori g φoρε (g τι.Χ.π.,

ατα πλα(αια εΘγιxc6γ προγραμμdτων rj τηg E.E.,

πεQιπτωσιαx6' xαt απQoγQαμψdτιoτα. Για γα
επιτtixουν τογ σχoπd τoυE, θα πρdπει να
οργανιiνovτ αι xατ6' xατηγoρ (α προoωπ ιxod xα ι
xατ6' αντιxε(μενο χαι γα oυμπεqιλαμβdνoυν
xαθοριαμdνο xιixλo μαθη μιiτων, με συγχεχQιμdνα
εxπα ιδ ευτιxι1 πρoγ gιiμματα.

o o.ΓE.E.Κ.A' "Δrjμητρα", πoυ αυατdθηxε γι'
αυτ6 το σxoιτ6, θα πρdπει να oργανι6σει τιζ
εxπαιδεdαειE στο παραπιiνω πνεtiμα, για γα
παgιiο1ει πλrjρη διαρxrj xαι εξειδιxευμdνη γνι6oη
oε ιiλα τα αντt'ιιε(μεγα χαι τtζ χατηγoρ(εg του
πQoσωπtχoιj τωγ διαφdρων φoρdων xαι
παραγωγιiν.

3.9. Yποδoμti

Η υλoπο(ηαη ιiλων 6oωγ αναφ6ρθηxαγ σrιζ
πρoηγoriμενεg ενιiτητεζ για την επ6τευξη τηE

πoιdηταg, 1qειdξεται χαιτηγ ανdλογη υποδομr]
αε ι1λα τα επ(πεδα.

Η υπdρ1oυαα υπoδoμr] των γεωργιxι6ν
εχμεταλλε{σεωγ σε μη1ανολoγ ιxd εξoπλιoμιi xαι
σε στεγασμ6νουg 1ι69oυ9, τωγ φυτωριαxιδν
επι1ειρrjoεων χαι τωγ oυλλoγιxιδν φoρ6ων, oε
εyxαταoτ6'oειg, εξοπλιoμd τυπoπoiηαηE χαι
αυox ευ αo( αs, ψ1JτI1,LτLι6ν ε γxατααrcloε ων x.}''π.'
xαθι6g χαι σε επiπεδo Πoλιτε(αg, για τηγ
διαx(νηoη των παQαγoμιJνων πρoΙι1ντων,
1ρειιiξεται βελτiωoη }1.αL ε^Λσυyxρoνιoμd, για γα
αγταπoχQιθεf oτιg νdεg απαιπjαειg.

Για ην εργααηριαxrj, επισrη μογιxητιαtτεμ ιτιη
υποαrrj ριξη τη ζ παQαγω yηg, των ελdγ1ων x')u.π.,

1ρειdξεται παριiλληλα να oQγανωθoιiν, οε xιiθε
πεqιo1rj, δ(xτυα μετεωρολογιxιiν παρατηρr]αεων,
δ 6xτυα εγτoμoπαγ fδωγ xαι δε ιγ ματoληι|.l ιιiν xαι
να δημιουργηθοriν επαρxrj περιφερειαxιi
εqγααrrj ρια 6λων των απαρα ιπ]των ε ιδιxoτrjτων.

Oι Yπηρεοfεg Γεωργιπι6ν πρroειδοπoι{οεων,
πoυ ε(ναι εγχαταστημdνεg οε oριομdνεg
περιφdρειεg τη5 1ιiραE μαE xαι ε[γαι αρμ6διεg

για τηγ ενημ6ρωαη τωγ παQαγωγι6ν oε θ6ματα

φUτoπQoσταα(αE x.}".π', oτηρ(ξονται σε
πληρoφoρ(εE του μετεωρoλoγιxof διxτυoυ τηg
E.M.Y. χαι τoυ διxoιj τoυE, που xαλrjπτει
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ευρriτερεE x}"ιψατmι{'g ξιiνεg τLαL 6xt τα
μιxρoxλ(ματα τη g ιι1θε περιo1r] g, πoυ ενδ ιαφ6ρε ι
την εφαQμoγ{ των νdων αυατη μιiτων xαι μεθdδων
xαλλι6ργειαg.

H βελπ(ωoη τηg υπιiρ1oυσαs υπoδομr]5 χαι η
δημιoυργiα νι1αg, dπου δεν υπιiq1ει, 1ρειdξεται
πιoτιioειg, πoυ πρdπει να εξευρεθo{ν μdoα απd
ανdλoγα πρoγρdμματα τηζ E.E., τηg Πoλιτεiαg
χαι τωγ fδfων πdρων τωγ παQαγωγι6ν χαι των

αυλλoγιxcδν φogdων αυτι6ν.

4. ΠPOTAΣEΙΣ

Στιg θεαμιx€g εν6τητεζ πoυ αναπτιi1θηxαν
περιληπτιxιi oι παqdγoγτεζ τηζ πoιιiτηταg,
oxιαγραφriθηxαν xαι οι πgoτdοε ιg των δρdoεων,
πoυ πρ6πει γα αναληφΘorjν απd 6λουg τoυg

εμπλεxdμεγoυE φoQε(g, για την επ(τευξη αυτoti
του ατ<i1oυ. oι προτι1,αειg αυτιJg,lιαΘωE χαι oι
επ( μ6ρoυg πρoτ<1,σεtS τωγ Σ.Α.Π. τωγ
Noμαρ1ιαxc6γ Aυτοδιoιπriαε ων η g Πε ριφ6ρε ιαg

δ(γονται αυνοπτιxιl παραxιiτω xατιi θεoμιx{
ενdητα.

A. Θεoμιπιi μdτgα

1. Bελτ(ωαη, αγαπQoσαaμoγli xαι εναρμ6νιoη

με τηγ E.E. 6λωγ τωγ χαγoγιoμιiν πoυ διdπoυγ
τηγ παραγωγrj χαι εμπορiα τoυ
πολλαπλαoιαοτιxod υλιxoιj.

2. Συμπλrjqωση, αγαπQoααρμoγrj xαι εφαρμoγrj
τωγ χαγoγιαμc6ν, που διdπoυγ 6λατα θ6ματα πoυ
α1ετζοvrαι με τον EΘγιx6 Kατιiλογo Πoιxιλιι6γ
xαι Yπoxειμ6νων

3. Θdαπιαη μεθdδων ελdγ1oυ xαι xριτηρ(ων
πιoτoπofηαηg πoλλαπλαoιαoτιxof υλιxof,
oυατημιiτων xαλλιdργειαg xαι ποι6τηταg
παραγoμdνων προι,<iντων.

B. YπηqεοfuE

1. Aναδιoργdνωη, εξοπλιαμ6g, αεελ6xωαη xαι

διεfgυνoη τoυ ρdλoυ των ΚEΠΠYEΛ, για να
εivαι oε θ6oη να αναλdβουν τουg ελdγ1oυζ χαι
τιζ πισ[oποιf oειg 6λoυ τoυ φdoματog παραγωγt]g
xαι εμποq(αg πολλαπλαοιαoτιxοιi υλιxοrl

2. Eνδυνdμωση τωγ Διευθιiγαεων Γεωργ(αE,

για να εiναι σε Θdαη να παριiα1oυν
εξειδιxευμdνη επιοτη μονιxrj υπoαrrjριξη, 6που

1ρειιiξεται xαι δεγ μπoqε( γα παQασχεΘε( απd
ιδιωτιxotlg rj oυλλoγιxoιig φορε(g.

3. Eναρξη λειτoυgγfαζ των ΠEΓEΑΛ xαι
επ€xταoη των μoνιiδωγ αυτι6ν χαι σε ιiλλεg
περ ιο1dg τη g 1c6ραg, γ ια να αρ1(ooυν να παρd1oυν
την πρoβλεπdμενη εQγασrηQιαxr] υπoαεr]ριξη.

4. Συμπλf qωση τωγ χανoνιoμι6ν, πρωτoxιiλλων
x.},.π., τηg ατελ61ωσηE χαι τηg υπoδoμric τoυ
oΠEΓEΠ, για να αναλdβε ι τoν ρ6λo των ελ6γ1ων
γ"αL πιαroπoιt]oεωγ σε dλη την επιxElιiτεια.

5. oλoxλrjQωση τoυ θεoμιxοrj πλαιοioυ,
xαΘoριομ6g αντιxειμdνων xαι xατ6Qτιση
προγραμμdτωγ εxπαfδευσηζ απd τoγ OΓEEKΑ
"Δ{μητρα", εξoπλιομdg xαι αrελd1ωoη αυτc6γ.

6' Επ,6'xταση .τηs Yπηρεo6α9 Αγρoτιxι6ν
Προειδoπoιr]οεων, l"ιε τηγ δημιoυργ(α γ6ωγ

μoνdδων αε 6λoυg τoυg NoμofE τηg 1ι6ρα9 μαg,
εξoπλιoμdg xαt oτε}"6γωoη αυτι6ν .

7. Στε}"€yιlση τωγ αρμ6διων εgευνητιxι6ν

μoνιiδωv τoυ EΘΙΑΙE, για γα αγταπoxριθoriν
πλrj ρωg αrα θ d ματα ερευνητιxr] g υπoοτriριξη g'

8' oλoxλriQωση των θεoμιxoιj πλαιofoυ xαι
ανιiληψη 6λωγ των δραoτηqιoτl]των αQμo-
δι6τηταg του Ιγαrιτοriτου Eλdγ1ου Πoιxιλιι6ν,

για τoγ πε9ιοριαμ6 τηg ανεξdλεγχτηζ διιiδooηg
ποιxιλιc6γ χαι υπo}.ζειμdνων χαι τηγ εξαοφιiλιοη
τωγ διxαιωμdτων τoυ δημιουργοri αυτc6ν.

9. Ιδρυoη φoρdα με αqμoδι6τητα την 6ρευνα
αγoριig εξωτεριxo{ xαι εσωτεQιχotl, την
πληρoφ6ρηση τωγ παραγωγι6γ χαι τη αrι]ριξη
των εξαγωγι6ν, με τη διαφrjμιση τωγ πρoΤ6ντων

σε διεθνrj φ6ρoυμ }'ιαι ενημ6qωoη των
xαταναλωτι6ν.

10. Συγτoνιομdg, αυνεργαo(α xαι xαθοριoμιig
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αρμoδιoτrjτων 6λωγ των εμπλεxoμ6νωγ
Yπηρεoιc6ν.

Γ. Yπoδομιi.

1.Xρηματoδdτηοη πQoγQαμμιiτων oιiνταξηg
ε δαφoλoγ ι xιhy τιαι xλι ματoλογ ιπι6ν 1αρτc6γ, γ ια
τον πQoσδιoριoμd xατ<iλληλων περιοxι6ν
xαλλι6ργε ιαg των δ ιαφιiρων ε ιδι6ν xα ι πoιxιλιι6γ
γ'αL τηζ ενδεδειγμdνηg αγωγrjg λ(πανoηg xαι
ιiρδευαηg.

2.Σι3oταoη, ανdλoγα με τιE ανdyxεE xdΘε
περιο1riE, τωγ απαQαιτrjτων εργααrηρ(ωγ, γLα
τηγ παQoχrj εqγαατηgιαxrjg υποατriριξηs στα

θ6ματα φυτoπQoσr αotαg, λ(πανoηE, dρδευοηg,
υπoλειμματιx6τηταE 1ημιπι6ν oυσιι6ν,
αξιoλdγηoηg πoιdτηταg

3.oργιiνωoη διxτtjωγ μετεωρoλογιxιilv
oταθμι6ν, oε 6λα τα μιxgoxλiματα, για την λriψη

τωγ απαραιτr]των μετεωρoλογιxc6ν
παρατηρrjσεωγ που 1ρε ιι1ξoνται στη

ΨυτoπQoσrαo(α xαι την αγωγrj τηg dρδευοηg.

4.oργιiνωοη διxτriων εγτoμοπαγ(δων xαι
δειγματoληιpιc6ν, για τηγ παραxoλοιiθηη τηg

εξ6λιξη9 τoυ βιoλoytxof x6xχoυ }tαι τωγ
πρoαβολι6 y απ6 ιJντo μα xαι αoθ dνε ιε g, πoυ ε (γαι

απαρα(τητα για τoγ πρooδιoριoμd τηg ανιiγxηg
επεμβιioεωγ χαt τoυ γ'ατdλληλoυ 1ρdνου
εφαρμoγlig αυτι6ν'

5. Bελτ(ωoη βααιxrj g υπoδo μr] g xαι εξoπλιαμorj,
oε dλoυE τoυζ φoQεt5 πoυ εψπ)'€xoνται στηγ

παραγωγιxιi διαδιxαo(α, τυπoπo(ηοη,
αυoxευαo(α, αιlνπ] gη η, δ ιαx(νη oη xα ι διdθ εαη.

6.Bελπ(ωη υπoδoμrjg xαι εξoπλιoμoιi, αoυζ
φoρε(E που εμπλ6χoγται oτην ανιiπτυξη τηE

oγετ ιxηg τ ε χν oγγ ω σ iαg, τηg ε Qγ α στη Q ια τιηE τιαι
επιση μoγ ι xηg υπooτηa Lξη ζ'

Δ. Eρευνα xαι Tε1voγγωα(α

1. Xρη ματoδdτηη ερευνητιxc6ν πρoγραμμdτων
δημιoυργ(αζ χαt αξιoλ6γηηg νdων πoιxιλιc6γ

}ιαLυπoτlεLμεγωγ.

2.Xρη ματoδιiηoη ερευνητιxιiv προγραμμd,των

βελτ(ωoηg xαι αν6πτυξη9 νdαg τε1νoλoγ(αg,

φιλιxrj5 πρog τo περ ιβιiλλoν, oε dλo τo φd,oμα τη g

παgαγωγιxrig διαδιxαα(αg τυποπo[ηoηg
αυoxευαoiαg παι oυιτrjQησηE.

3.Xρη ματoδ6τηoη ερευνητιxc6ν πgoγραμμtiτων
σπoQoπαQαγωγli E xηπευτtxιilν .

4.Xρηματoδdτηοη διατrjρηoηg γενετιxoιi,
μητριxori xαι βαoιπoιi πoλλαπλααιαoτιxorj
υλιxori.

5.Xρη ματoδd,ηη ερευητιxι6ν πρoγραμμιiτων,

για τηγ αν<iπτυξη νdων μεΘ<iδων τυπoπo(ηαηg
πoxιλιι6γ χαι υπoχειμdνων, ελ6γ1ων xαι
πιαιoπo ιtjoεων, (Ηλεxτρoφdρηoη, PCR x.λ.π. ).

6. Xρηματοδιiτηη πgογgαμμιiτων εξυγiανoηg
γτιiπιoυ γενετιxoιi υλιxorj πoιxιλιι6γ xαι
υπoxειμ6νων.

7. Xρη ματoδιiτηη ερευνητιxι6ν προγραμμιiτων

μελ6τη g γ6ωγ xαι εγαλλαxτιxι6γ xαλλιεργε ιιilν,

γtα την αwιxατdoταoη μ6ρoυζ τωγ υπαQ1dιπων,
πoυ αγτLμετωπζουν προβλrjματα διdθεηg xαι
παραγωγ{g.

8.Xρηματoδdτηοη πQoγQαμμιiτων για τoν
πρoαδιoριαμι1 των θρεπτιxι6ν ατoι1ε[ων,
βιταμινι6ν, ιχγoσ[oιχε (οlν x'Χ.π', πoυ πεqιd1ovται
αια προidντα τωγ δ ιαφdρων ε ιδιiγ xαι πo ιxιλιαiγ
xαι προαδιoρiξoυν την πoιdτητα αυτι6ν, αε
αιiγxριoη με ιiλλεE χc6Qεs, για γα απoδει1θε( η
τυy6ν υπερo1rj των ελληνιxιiν πρoΙιiντων.

9.Xρη ματοδdηοη ερευνητιxι-,iν πρoγραμμι1των

για τον πρooδιoριoμι1 xριτηρiων ωρ(μανηs χαι
αξιoλdγηη5 τηg πoιdτηταs τωγ παραγομ6νων
προΙdντων, ατιE αι-rνθrjxεg τηg 1ι6qαE μαg.

10.Xρηματoδdτηoη δημιoυgγ(αg χαι
αξιoλdγηαη g λoγ ιoμιxι6γ πQoγQαμμιiτων, γ ια την
εξυπηρ6τηση τηζ φυτοπτοσ[ααiαg, λ(πανoηg,
ιiρδευoηg x.}''π', αrιE oυνθrjχεE τηs xιiραg μαg.

1 1.Διαμ6ρφωαη ε θνιxrj E εQευγητιχrj g πoλιτιπr] g,

για τηγ xρηματoδdτηση χαι τoγ συγτονιομd
xατευθυγdμεγων oλοxληρωμdνων εqευνητιπriν
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Ερευνα ΝΙΑ0ΥΣTΑ

πqoγgαμμιiτων, oljμφωνα με τιg ανιiγxεζ τηζ
xι6ραg μαg.

E. EπιδoτrfαειE

1. Eπιδdτηoη βελτ[ωαηg τηE βααιx{g υποδομrj g,

oε 6λα τα επ(πεδα χαι τoυζ τo|-ιεiζ τηζ
παQαγωγιχrjg διαδιxααfαg, τηg επιοτt1μονιx{g,
ε QγασΓηQ ι αxηg xαι τεxν ιxηg υποαεrj ρ ιξη g

2.Xoρ{γηοη xινι]τρωγ εφαQμογrjg νdων
αυoτημιiτωγ χαι μεθdδων xαλλι6ργειαg απ6
τoυE παQαγωγο{g, dπωg οι φορoλoγm€g
απαλλαγ69, επιδ<iτη αη αγoριig πιoτoπo υ1 μιι1νoυ
πoλλαπλααιαoτιxo6 υλιxoιi, επιδιiτηαη εξ6δων
μετατρoπrjE μιαs oυμβατιxrjg xαλλιdργειαE σε

φιλιxrj πQoE τo περιβdλλoν x'χ.π.

3. Eπιδdτηoη εyν"ατ6"oτααηg διxτυων παγ[δων
χαt μετεωρoλoγιxιiν οταθμc6ν, λoγιoμιxcδν
πρoγgαμμιiτων' μηχαγoργιiνωη< x'λ.π., αrrι1 τoυg
αυλλoγιxorig φορε (g τωγ πα8αγο:γο1ν.

4. Kιiλυψη μdρoυg των ξημιιιiν, που τυxdν θα
υπoαrοfγ oι παQαγωγof τα πρc6τα 1ρdνια απd
τηγ μετατQoπrj των ουμβατιxιiν xαλλιεργε ιιiν oε
φιλιx6E πQoζ τo περιβιiλλoν, λdγω τoυ dτι
1ρειdξoνται τρ(α ωg π6ντε xρdνια, για γα
πQoσαQμoατεf τo oιxooιiοτημα τωγ oπωριδνων
αrιg νdεg αυνθrjxεg χαL γα απoδc,iooυγ τα νdα
oυoτrjματα.

ΣT. ExπαιδειiοειE

1. Exπα(δευση παQαγωγιiν oτιg αρ1ι1g των
νdων oυατημιiτων x.αL τηy εφαρμoγrj των γ6ωγ
μεθdδων xαιτεμιxcilν

2. Exπαfδευoη τωγ φυτωριorJ1ων }t'αL

σπoQoπαQαγωγιδν, στηγ παQαγωγη xτLστo-
πoιημ6νoυ πoλλαπλααιαατιxod υλιxοιj.

3. Exπα(δευση τεχγιxotj πρoοωπιxοf οτα
ειδιxιl θ6ματα τεγνιxηg υπooτrjριξηg ν6ων
αυoτη μιiτων xαλλιdργ ε ιαE.

4. Βxπαtδευση επισ[η μoνιxot1 προαωπιxof αε
εξειδιxευμ6να θdματα παqο1r]g επιαrηpιoνιxrjE
υπoατrjριξηg.

5. Exπα(δευαη ελεγxτc6γ πoλλαπλααιαατιxoιj
υλιxoti, γιjων ουoτημιiτων xαλλι6ργειαE χαι
πoιdτηταg τωγ παQαγoμdνων πρoΤdντων, στLζ
εφαρμoξ6μενεg μεθ6δουE χαι τεμιx€g ελdγ1ου
τl,αL xτLστoττoiηoη g.

Ζ. Loιπ6.

1. Κατανoμrj αρμοδιοτriτων εQγασrηQιαι|iS,
επLστημoγtν'ηg xαι τεyνιxηg υποoτrjριξηg,
ελdγ1ων χαι τυπoπoι{oεων, xαΘιilg }1,αL

εxπαιδειjοεωγ, στιE Δημdοιεg Yπηρεα(εE, τιg
Τoπιxig ΑυτoδιοιxrjαειE, τoυg ogγανιoμorig,
τoυE ουλλoγιxodg φoρε(g των παQαγωγι6ν xαι
τoυg ιδιωτιποιig φορεfg, που εμπλ6χoγται στηγ
παQαγωγιxr] διαδιxασ(α, μεταπoiηαη χαι
διd,Θεoη των πρoΙ6ντων. για να απoφευ1θοriν oι
επιxαλιiψειg ^ιLαL να εξαoφαλιοτε( η
απoτελεoμ ατιnι6τητατων δριioεων επiτευξηg τη g

πoιdτηταg.

2' Σrioταοη φoρdα oυντoνιαμοti των
αρμοδιoτrjτων 6λωγ των πα8απι1γω εμπλε-
xoμι1νων φορdων rj ανιiθεoη τoυ συ\τoγιoμοt1οε
υπdρ1oιτα φogdα rj θdοπιη oyετιxo6 oργ<1νου.

3. Διαμι1ρφωση των τιμιiν διdθεoηg των
πρoΤdντων oτιg βιoμη1αν(εg μεταπo(ηoηg,
ανιiλογα με τα επιθυμητd χαQαχτηQιoτtx6" xαt
την ποι6τητα.

YΠoΣHMEΙΩΣEΙΣ
* ΕιΦγη η η g oμciδcιg εργιro(αg 

" 
πoιl αυ οτηΘηxε ψε την 299 l

14-02-2001 απιiφαη τoιr Γενιπoιi Γραμματdα ηg περιφd-
ρειιιq Kεντριxrjg Mαxεδoν(αg x<ιι παqoυοιιioηxε oτo 3o
Σ.A.Π. τηg Περιφdρειαg Kεντριxr]q Mαxεδoν(αE πoιl ι1γινε
oτη Θεoοαλoν(:ιη oτι5 41412001

oμciδα εργαοiαg
1. Xατξη1αρiοηg Ιωciννηg Δ/γπiE τoιr Ι.Φ.Δ. Ncioιloαg , Aνα-
πληρο:πjg Eρειrηπj<τoιl EΘ.Ι.ΑΓ.E. πρ<iεδρog ηg oμι1δαg
εργαofαg.
2. Παρoιiη Γεωργirr Δ/ντρια τoιl K.E.Γ.( K6ντρoιl Γεωργι-
xt]c Eρειlναg ) Mαxεδoν(αg -Θριixηg , Αναπληριiiτρια Eρειl_
νrjτρια τoιl ΕΘ.Ι.ΑΓ'E
3. Γει'lργιιiδηg Δημtjτριog K.Γ.E. Mαxεδoν(αg-ΘρcixηE ,

Eντεταλμι1νog EρειlνηπjE τoιl EΘ.Ι.ΑΓ.E.
4' Toιπoυρ(δηg Κων/νoE Ι.Φ.Δ. Nιioυocιg ' Αναπληgοlπjq
Eρειrνηπjg τoιr EΘ.Ι.ΑΓ.E.
5. Tριανταφιrλλι1δηg Πανirγιιi:ηg , γεαlπιiνoq ηg Δ/νηg
Γεοlργιxrjg Ανciπτιrξη g Πεqιφdρειαg K.M.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ Εxδ6αειg

"o γαμoq"
(εvα απooπασμα απo τo βιβλ[o "T' ΑΝTEΤIA MAΣ"

ΠoU μ6λι9 κυκλoφoρηoε)

o ι γdμοι οτo Pουμλοιixt πQαγματoπoιoυνταγ
ο'υνrjΘωg τo Φθιν6πωqo }iαι τηγ i\νoιξη, dταγ oι
xλιματολογ ιx6g ουνθηxε g rjταν xαλυτε Q ε ζ χαι o ι

γεωργιxdg χαι χτηνoτρoφιxdg εργαo(εg λιγdτε-

Qεζ'

'Oταγ ηταν δiοεxτο το ιJτοg απoφειiγoνταν,

Tου Δημliτqη Παvταζιiπουλoυ

διdτι θεωροιiγταν dτι rjταν γρoυαodξιxo xαι θα
xαxooημαδειiογταγ o γdμog.

Η τελετrj γιν6ταν πdντoτε Kυριαxrj, εγι'i oι
ετoιμαοiεg χαι τα 6θιμα διαρxoιlααν απιi την

Κυριαxrj, μ(α εβδομdδαπριν απdτιg oτdψειg dωg

χαι την αυμπλrjqωoη 22 ημερcδν μετd, απ'αυτ6g.

ffi
ffi

ffi
?*i"'ξ'ft

ffi.:

Mετcιφορiι ηg πρofxαg
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Εxδ6oειg |'{ΙΑ0ΥΣTΑ

Την Κυριαxη,ψ(α
εβδoμιiδα πqιν απd
τιg oτ6ψειg, ιπo σπ(-
τι τoυ γα μπρoιi'ι1"(Ιτα-
oxειiαξαν τ6ooερα
xαν(στιtα, με τα ο-
πoiαπροoxαλοrir,ταν

για τογ γdμο ο xoυ-

μπd,ρog, η νdφη xαι
ταδιjo μπρατ(μιαxαι
δινdταγ τo μt]νυμα d-

τι d,ρ1ιξε η εβδoμιiδα
τoυ γdμου.

Τοxαγ(αxι ηταν'6-
ι'α μεγιiλo ψωμ( ιiγι-
r'τo. δηλαδ{ xωρ(g
πρoξfμι, πoυ oνoμα-

ξdταν τoιiρlτα, τo ο-
πο(o τoποΘετoι]οαν

μdοαοε dνα βαθfτα-
ιp( xαι το οxιJπαξαν
απ6 επιiνω με την τo(itα, dνα d,οπρo πdπλο. Η
τodρτα r]ταν οτoλιoμdvη με διdφορα xεντfδια,
6πωg δ6ντρα, xfxλουg, λουλorjδια xαι ιjγαγ μεγd_
λo οταυρd oτo xιiντρo, τα oποiα ''7,εvτo1iσαν'',

αrdλιξαν με τιζ d,xρεg απd τα xoυτdλια ν"αt ε(γε

περααμdνη ατο μdοoτη gψfux6xν"tνη xλωoπj, πoυ

οι διjο dxρεg τηg δdνoνταγ στην μια πλευριi τηg

τoιiρταg. Tην τοfρτα τηg νriφηg την πr]γαιναγ τo

απ6γευμα, γ{Qω οτιg 16:0Ομ.μ.,5_6 ιiτoμα αrενο(
ο'υγγενε(g του γαμπQorj. Aργdτερα, η τοιiρτα α_

ντιxατααrdΘηxε με γλυxd xαι αrjμερα πλdον με

γλfxιoμα τoιjqτα.

ΚoυμπιiροE γιν6ταν o νoυνdg τoυ γαμπρori rj

xd,πoιog απd τουg γιorig του. 'Eτσι, παρατηρεiται
αεο Ρoυμλοι3xιτo φαινιiμενο, η χουμπαQιd μετα-

ξrj διiο o ιxoγ ενε ιιfν να 61ε ι ιαιoρ (α διio xαι πλdoγ

αιιδγωγ.

o νoυνιiE θεωροιiνταν πρ6oωπo ιερ6 xαι o
απ6λυτog αεβαoμ6g πρog αυτ6ν επιβεβλημ6νog.

Σε περ(πτωση πoυ liταν φτω16g' ο γαμπρdg xιiλυ-
πτε 6λα τα 6ξοδd τoυ, dμωg αυτ6 γινdταν σπιiγια'
Aν o γαμπρdg {θελε dλλoγ xουμπιiρro, 6πρεπε

πρι6τα να πd,ρει την ιiδεια χαt τηγ ευ1η τoυ

ΨΦ

Τo ξιiριoμιr του γαμπρoι

γoυγοιj τoυ, δι6τι θεωροιiνταν βαριci η xατdρα
που ενδε1oμdνωg θατoυ ιjδιγε o γουγdζ, η οπο(α
6πω9 πiστευαν πιiγτοτε ''πιdγει''. Aν o τελευ-

τα(οg επ6μενε γα τoγ ατεφανιδαει, ο γαμπρdg
rjταν υποxρεωμ6νοg γατoγ δε1θεi ωE xoυμπdρο.
Kαι αιιg διjo πι1,γτωg περιπτιiοειg 6φειλε να

ρωτrjoει τον γουγ6 τoυ, γιατ6 dτoι τoγ τιμd,, του

απoδ[δει τoν οφειλ6μενο oεβααμd.

Tην Δευτ6Qα, απoγευματινdE πdγτοτε 6Qεζ,
επιox(πτoνταντην νιiφη η πεθεgdτηg oυνoδευd-

μενη απ6 τιgπι6 xοντινdg αυγγdνιαo6g τηg, ενι6

αργdτερα dβγαινε oτo 1ωρι6 χαι πQoσχαλοrjoε
οτoν γdμo τoυg πιd ατενoιig αι-lγγενε(g.

Tην Tετιiρτη συγχεγτElιiνονταντdoo ατο oπ(-

τι τoυ γαμπροιj, dοo xαι οτηg νfφηg, αρπετ69

ελειiθ ε ρ ε g ν"oπ6Χεg'ι1αL γ"ατασ}ιειiαξαν τιζ μJ[o -

μπονιdρεg, πoυ απoτελoιioαν τo πρoοxλητrjριo

για τoγ γιiμιο. Παλαιdτερσ, Oζ πρooxλητ{ρια
πριiαφε ραν αντi γ ια μπo μπoνι dρε g μιxριi ψω μιi-
χια, τα x}"(xtα, απd τα οπο(α xρdμoνταν pι(α

x6xxινη πλωαι{, τo 1qdδ ι.

Tην Πdμπτη1 η9 xoπdλεg, παyτα μονdg αριθ-

μ6g, 6βγαιναν στo 1ωqιd χαι πQoσχαλoιioαν dλo

τον x6ομο. Στα16ριατηg, η xιiθε xoπdλα xρατorj-
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γιoταγ χαt αυτo γιατι οι
Poυ μλoυxιιilτε g θ ε ο:ρoιiοαν
ciτι ε [ναι μεγciλη τιμrj ναπQo-
oxληΘε( xιiπoιog oε γdμο.
Aρxετdg φoQ6E, παλαιdτε-
Qα, η οtχoγ6νεια τoυ γαμ-
πρof παι αυτo{ πoυ δεγ ε(-

χε πQoσχληθεi, 6παυαγ
π}ι€oν ν α €xουν α1doε ιg, δ ιd-
τι θεωρofoαν 6τι ηCιΘηxεη
ουγγι1νε ια,''ξεαoειiτηxαν''.

Tην Π6μπτη, οι dντρεg
oυγγενε(g τoυ γαμπρo{ πr]-

γαιναγ oτo δdοοg για γα
xdψoυν ξιiλα για τον γdμο,
μεταφdροντdgτα με τα βoυ-
βαλι1μαξα. Διiο dλλοι πrj-

γαtγαν με τα dλoγα ατην

ξ

:ig

,:..:::.::,.,a;,1;,llti$:: I aA.+'&: 
^'"' :ι,' " -*

σε χαι dνα μιxρd μπουxdτo με λoυλof-
δια.

Aργ6τερα, μετd τoν B'Παγxιiαμιο
πciλεμο, ιrτο 1ωρι6 xαλοfοε η πεθερd
αυνοδευdμενη απd δriο ατενdg oυγγd-
νιαodg τη<.

Tην [δια ηpιdρα τα μπρατ(μια, δ{o

φiλοι "xαρδιαxοf'τoυ γαμπρlοιi που του

παρααrdxoνταγ σ[oγ γιiμo xαι ε(yαν
ειδιx6g υπoxρειιiαειg, dπωg θα δοriμε
παραxdτω, oι1λωναν 2 dΧoyα για να
πdy ε xαχ€σματα ξεν61ωρα, στoυζ συγ-

γενε[g χαιτoυE φftουgτoυ γαμπρof αrα
dλλα 1ωριd.

Στην ρι11η των αλdγωγ τoποθετοιi-
σαν χεγτημdνα βελεντοιd. εγιδ ιjδεγαγ
x6xxινεg xορδ6λεg oτα xεφdλια τoυζ,

γtα γα μηγ τα ματιιioει τιdπoιo xαnι6

μιiτι ατoν δρdμo. Tα μπρατ(μια dπαιρ-
ναν μαξ( τουζ χαι απ6 6γαγ τρουβιi tj

διodxι με τα xλ(xια πoυ ε(1αν 1ριiδι παι
επιοx€ππoνταγ ι1λα τα 1ωριιi που υπrjρ-

χαγ συγγενε[g xαι φ(λοι για γα τουζ
xαλdοoυγ oτoν γd,μo. Αλ(μoνo αν lι6'-

πoιoE ληoμογι6ταγ. Δημιoυργoιjιταν τ6-

τε παρεξηγfoειg, πoυ διjoxoλα ξεπερ-

Η νriφη πρoοxιlνιiει xcιι δωρζει τoν πεθεριi ηg

"ifεsa

Oι νεdνυμφoι
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Bdροια ti τηγ Θεαααλoγfuη xαt αγ6ραξαν την
ουxγd (xινd), την xαφ€ 1ρι6ματo9 ox6νη με τηγ
oπofα θα dβαφαν τα 1dqια τoυs oι xoπ6}τεgτην
Παραoxευtj τo βριiδυ. Αργιiτερα, η αγoριi τηg
oυxνdg γινdταν απ6 τα εμποριxti xατααιrjματα
του Γιδιi.

Tην Παραoιιευη, αγιiπιαγαν τα πρoξιiμιια για
τo ιpωμf τoυ γdμoυ. oι xοπιjλεc που βoηθoioαν'
πε[ραξαν τoν γαμπριi xαι αυxνd τoυ αλεfρωναν
τα μαλλιιi τoυ για γα γ(γoυγ tiοπρα oαν τo αλεriρι
zαι γα ξrjoει ωζ τα βαθιιi τoυ γεριiματα

Στo oπiτι τηg ιυφηg dνα
αγoρdxι xαι 6γα xoριτοιixι
αμιφιθαλrj 6πλαθαγ τα αQμε-
ι'οxodλιxα, τα oπο(α 6ταy ιξ-

φευγε η γfφη γLα τηγ εxxΧη-
oiα τα 6ρι1ναν π(οω τηg μαξ(
με ρriξι r] oιτιiρι xαι αργ6τε-

Qα χαι xoυφ6τα, για γα μηγ
μιατιdξεται, γα μηγ αρμενιιi-
ξεται ιiπωg dλεγαν.

Tην (δια ημ6ρα, γιigω oτιg
Ι2:00 τo μεoημdρι, 6ρ1ονταν
χα ι o ι oQγαγ oπαfuπε g aro oπG
τt τoυ γαμπρorj, dπoυ διεξd-
γovταγ χαι γλεντι μεταξιi των
αrεγιiγ αυγγενιiν τoυ. ΣτηE
ν{φηs δεv ε(1αν 6ργανα, δη-
λαδrj ξoυqνιiδεg xαι γταοtj-
λια, αλλιi γλεγτoιjααγ με τQα-

γodδια xαt πoχ(l απdνια με
γxdΤιπε g (τoαμπoιiνε g).

Tην Παραον'ευη επΓοηE,
ετoiμαξαν αεoυ γαμπQο6 xαι
τo μαγειQιd, ενc6 τo βριiδυ
αεηg ν{φηE, τ6oo η (δια ιiαο
χαι oL φλεζ χαι oL oυγγ6νια-
odE τηg 6xαναν με την ουxγd,

μ(α βoriλα αrο μ6τωπιi τoυE
ανι1μεαα oτα φριiδια, ωζ ση-

μιiδι πoυ δ{λωνε 6τι riταν ε-
πΦμα xαλεoμ6νεg ατον γιi-
μo. Mε την oυxν<i επΦE
dβαφαν xαιτα 1dρια τoυg μf-
χQLτoγ χαQπd, διαλf oιταsηγ

αx6νημε ξriδι xαι xιiνoνταg μ' αυτr]ν βοriλεg. oλο
το βριiδυ μdχQι τα ξημερc6ματα του Σαββιiτου,
δεν ιiγγιξαν τ(πoτε dωE να αrεγνι6οει xαλιl η
βαφri, την oπo(α €πειπα ξdπλεναν με νερd xαι
dμεναν οι xαφd βoriλεg.

ΔΙΙλ,ΙΙΙTPΙοΣ A. ttANTAzoΠoYΛoΣ

I,T'AΓ{TETΙA MAΣ''
'ΙΙθη παι dθιμα απιf τo Poυμλoιixι

H Ευjιoρφiα Χατζoποiλoυ α'πιi τoν Σψoινιi

ΑΔEΞΑΝΡEΙΑ 2001
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ΠαρoραμαTα...Kαι αVαγKαιεq διoρθωσειq
τoU τευxoυg 95-96

Στo προηγoιiμενo, αριθμ6E 95'96 τε6xog
τη g "Nιd,oυ σταg"' Υ'αταxωρr]θηπαν μεριxd dρθρα

χωQig γα πQoηγηθεf dπωg ι1πρεπε, η διdρθωoη
τιυν τυπoγραφιxιiν δοxιμ[ων, με φυoιπrj oυγιjπε ια
γα παQεισφρrjooυν λιiθη τα οπo(α οε oριαμιiνα
αημε(α dxαγαγ αααφdg χαι αχατανdητο το

xε(μενο. Ζητo6ψε αυγνιliμη χαι παQαχαλoιiμε
τoυg φ(λoυ5 αναγνιiατεE γα xdvoυν τιE
απαραiητεg διoρθriοειζ με βιiαη τουg παραxιiτω
πfuαxεg cιiατε γα διευxoλυγθεf xαι dναE

μελλoντιxιig αναγνιiloτηE πoυ δεν γνωqζει doα o
oημερινιig.

Π[γαxαζ Λαθι6γ
Στo dρθρο τoτ 14. Π. Δειγ6πoυλoυ για τo μελωδιxd ιδfωμα τηg Nιioυoαζ χαι τιζ παQoιμ(εg τηg.

Σελ(δα 45

Στriλη α, αqdδα 8 απd τo
τdλοg

Σελ(δα 46
Στrjλη α, αρdδα 19

Στrjλη β, αρdδα 11

Σελiδα 47
Στrjλη α, αgdδα 2 απ6 τo
τdλog
Στrjλη α, αgdδα 8 απ6 τo
τdλog
Στrjλη α, αρdδα 4 απ6 τo
τ6λoE
Στrjλη β, αρdδα 8

Στl]λη β, αρdδα 18 απd τo
τdλog
Στrjλη β, αgι1δα 1! απ6 τo
τιJλοg.

Δαγθααμdγo

αυτ6g dμωg rjταν

ανo(γοrτα< το ραδι6φωνο
τ6τoιoι γιoι χαt θυγατdρεg

oqΘιi

τιjτoια αθι6α πειρdγματα
οxαριiναμε xι εμεig

αxotiγονταg το ραδιdφωνo
τ6τoιog γιdg xαι θυγατdρα

βρωμdειιpd,ρια

πατιxoυμιJνo

xαι δiνειg

μιxρori.... τρανοrj

τoυg Nαουoα(oυg

ο αημεqινdg

βριilμια ιpdρια

παιπι1οtiμενo

χαι το δiνειg

μιxρ6ν... τρανd

τoυE μη Nαουoα(oυg

οιiτε o oημερινdg

Ση με (ωη : Αναφ6ρor.ται μ6νο τα η μαιπιxdτε ρα λd θη

μdνo αυτd πoυ ε (γαι απαραfητα για να γ 
(νε ι xατανoητ6

το xε(μενο. Παραλε[πογταιτελε(ωg xtiποια ιiλλα λιiΘη
πoυ μποqε (να επιαημιiνει o αναγνιilαιηg (oρθογραφιxd,
oημε(α ατξεωE, τιiνοι, xdμματα x'}''.π') δι6τι τdτε θα
dπρεπε να ξαναδημoαιευθε( ολ6xληρo τo ιiρθqo.
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Διορθι6oειζ στιs λεξdr,τεg απo ''τα Aλιi:νια''

Tο ξεt'γo; K. Nεoτι'lQιr Φανoiλιr
Σωτηροποιiλolt 7"(ιt τo ξεfγo; Mπiλη

H Κιrτ(να Ψ'cιριi - Πciγτοιοιl

με μιιι φ(\ ηq

.,.11 .-r

O Γιiμog ηg Bαγγελt]E Ψ'cιρci

Η Eλιοci|3ετ Bιιρβcιρdιτιlι'
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