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Φυλάξτε τά τεύχη τής «Νιάουστας»
Παλαιό τεύχη μπορείτε νό προμηθευθεϊτε άπό τά γραφεία του Συλλόγου

Ή «ΝΙΑΟΥΣΤΑ» στηρίζεται στην άγάπη καί τό ενδιαφέρον
των συνδρομητών της
Παρακαλοΰμε νά μεριμνήσετε για την άνανέωση τής συνδρομής
του έτους 1989

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
2) ΜΝΗΜΗ ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΙ01
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΟΥΝ
ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑΟΥΣΑΙ Ι ΚΟ ΣΠΙΤΙ
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ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟ ΥΣΗΣ
Βασ. Φίλιππου 21.

Ώ ρ ες λειτουργίας απογεύματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
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Η«ΝΙΑΟΥΓΤΑ»
Εύχεται
στους σ υνεργάτες και
τους αναγνώ στες
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ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 1989

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Οδυσοέας Ντινάπουλος, Ελένη Μήτσαλα
Λευκή Σαμαρά - Αλέκος Οικονόμου
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
Βοο. Φιλίππου 21 - 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Αγαπητέ φίλε,

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:

Σήμερα η «Ν ΙΑ Ο Υ ΣΤΑ * τιμά την μνήμη του Δημάρ
χου Φιλώτα Κόκκινου. Ο Φιλώτας Κόκκινος υπήρΕε μια εΕέχουοα και δυναμική προσωπικότητα. 'Ενας καταξιωμέ
νος Δήμαρχος. Αγάπησε με πάθος την Νάουσα και ταυτί
σθηκε μ' ουτή: ΦΙΛΩΤΑΣ = ΝΑΟΥΣΑ. Εργάοθηκε και πρόοφερε πολλά στην πόλη, όσο κανείς άλλος. Συνεργάτης
του περιοδικού, μας ενημερώνει για τη Ζωή και το έργο
του. Ένα έργο πλούσιο και πολύπλευρο, που καλύπτει ό
λους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Γιάννης Καρατσιώλης - Γεωπόνος 60*331
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕϊΩΦΥΛΛΟΥ:
ΕΤΟΣ 1956. Ο Δήμαρχος Φ. Κόκκινος
με τον υπουργό Τάκο Μακρή.
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Τυπογραφείο Αντώνη Μαυρογένη
Αντωνίου Καμάρα 3
Θεοσαλονίκη.

Τηλ. 260-140
Τέλη Νοεμβρίου 1988 στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκε
διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τα χίλια χρόνια από
τον εκχριστιονσμό των Ρώσων. Πάνω από 60 κορυφαίοι
βυΣαντινολόγοι και ολαβολόγοι απ' όλο τον κόσμο πήραν
μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου., Το Συνέδριο τίμησε
την ένδοΕη πόλη της Θεσσαλονίκης και τους ισαπόστολους
Κύριλλο και Μεθόδιο που συνέβαλαν αποφασιστικά στον
εκχριστιανισμό των Σλάβων.

Περιεχόμενα
Ιστορικά — Λαογραψικά
Γλωσσολογικά — Αφιέρωμα
ΤΟΥΣΙΜΗ Γ.: Συμβολή των γιατρών της Μακεδονίας
κατά τον Μακεδονικό Αγώνα
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΕΜ.,: Οι αδελφοί Περδικάρη Χριστόδου
λος και Μανωλάκης κατά τον Μακεδονικό αγώνα

140

ΣΠΑΡΤΣΗ ΝΙΚ.: Παροιμίες που λέγουντι οτη Νιάουοτα

141

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΥΣ.: Διεθνές Επιστημονικό συνέ
δριο για το χίλια χρόνιο από τον εκχριστιανισμό
των Ρώσων

144

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡ.: Η μάχη της Σιουμπανίτσαα στο
Βέρμιο

147

Μ ΠΑΤΤΣΗ ΤΑΚΗ: Φιλώτας Κόκκινος - ΟΔήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡ: Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάου
σας

136

152
157

Επιστημονικά — Λ ογοτεχνικά
Παιδαγωγικά — Ιατρικά
ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑΝ.: Στέφεν Χωόκινς
ΓΚΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚ.: Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης στην υγεία του ανθρώπου
ΧΙΟΝΙΔΗ Γ.Χ.: Η σχέση του «Δον Κιχώτη- του Μ.
Θερβάντες και του «Ονόματος του Ρόδου» του
Ουμπέρτο Εκο

160
164

Στις αρχές του αιώνα, εδώ στη Μακεδονία στο δύ
σκολο χρόνια των μακεδονικών αγώνων, οι δάσκαλοι και
οι παπάδες διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στην τόνωση
και σφυρηλάτηση του Εθνικού φρονήματος. Η προσφορά,
των δασκάλων και των παπάδων, είναι γνωστή. Δεν είναι
όμως γνωστή, η προσφορά των γιατρών, στον Εθνικά α
γώνα. Γι’ αυτή μας μιλάει σήμερα ειδικός συνεργάτης.

Ο «πολιτισμένος» άνθρωπος το κατόφερε νσ Ζει μέ
σα σε μολυσμένο περιβάλλον. Η υγεία του ανθρώπου κλονίΖεται σε μεγάλο βαθμό από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Και το κακό ουνεχίΖεται. Ας προσεγγίσουμε το πρόβλημα
και ας αγωνιαθούμε για την επίλυσή του. Επί του προκειμένου, σήμερα φιλοξενούμε σχετικό άρθρο ειδικού ε
πιστήμονα.

Στις 5 Μαίου 1905 και στην τοποθεοία Σιουμπανίτσα
του Βερμίου δόθηκε μάχη μεταξύ των Ελληνικών αντάρ
τικών σωμάτων και του Τουρκικού στρατού. Συνεργάτης
της «Ν ΙΑ ΟΥΣΤΑΣ» περιγράφει το ιστορικό της μάχης,
σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Κ. ΜαΖαράκη.
Η
Συντακτική Επιτροπή

169

Ετήσια συνδρομή Ιδιωτών
Δήμοι. Κοινότητες, Συν/σμοί
ΕΕωτερικού δολλάρια

Γεωργικά — Δενδροκομικά
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ.: Απόδοση 4 ποικιλιών μη
λιάς οε διάφορα υποκείμενα

170

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΥΣ.-. Δενδροκομικά θέματα

172

1.000
2.500
25

Κοινωνική κοι εθνική ουμβοΑή των γιατρών της Μακεδονίας
κατή την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα
Γενικά επικρατεί η πεποίθηση
πω: το '.οχυρό εθνικό φρόνημα των
ελληνομακεοόνων, που έφθασε οτην
πληρέστερη και κορυφαία έκφρασή
του κατά την εποποιία του Μακεδο
νικού Αγώνα, σφυρηλατήθηκε κυρίω; από τον παπά και τον δάσκαλο.
Το ανέκδοτο όμως αρχειακό υλι
κό του Μακεδονικού Αγώνα μα: α
ναγκάζει να ομολογήσουμε πως εκ
τός από τον παπά και τον δάσκαλο
υπήρξαν και άλλοι κοινωνικοί πα
ράγοντες, οι οποίοι, προσανατολισμέ
νοι προ: τον ίδιο εθνικό στόχο, δού
λεψαν εξίσου θετικά τόσο πριν, όσο
και κατά την ηρωική περίοδο 1904
— 1908.
Δηλαδή, αν ερευνήσουμε διάφορα
ανέκδοτα αρχεία, αποδελ.τιώνουμε
υλικό που μας αναγκάζει να ανα
γνωρίσουμε και άλλ.ες κοινωνικές ο
μάδες ως σημαντικότατους εθνικούς
παράγοντες και μερικές μάλιστα α
πό αυτές, όπως λόγου χάρη την τά
ξη των γιατρών, να τους τοποθετή
σουμε στην πρώτη γραμμή του εθνι
κού αγώνα, δίπλα στον παπά και
στον δάσκαλο.
Πράγματι, αν λάβουμε υπόψη τη
φύση του ιατρικού επαγγέλματος,
εύκολα φανταζόμαστε ποιές δυνατό
τητες παρείχε το επάγγελμα αυτό
για εθνική εργασία. Διότι είναι η
μόνη κοινωνική ομάδα που επαγγελ
ματικά ερχόταν σε άμεση επαφή,
και μάλιστα σαν άγγελο: σωτηρίας,
όχι μόνο με τη λαϊκή μάζα, αλλά
επιπλέον και με τις οθωμανικές αρ
χές. Δεν είναι δε λίγοι ο; ασκληπιάδες που εκτός από το προνόμιο
που είχαν να μπαίνουν στα χαρέ
μια των Τούρκων, οιέπρεψαν και
ως θεράποντες γιατροί Μεγάλων Βε
ζύρηδων είτε ακόμα και Σουλτά
νων.
Συνεπώς είναι πολύ σωστή η πα
ρατήρηση ενός έλληνα προξένου στη
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Μακεδονία πως «οι γιατροί είναι α
παραίτητοι συνεργάτες του εθνικού
αγώνα, εφόσον εισχωρούν παντού,
όπου η ελληνική προξενική αρχή
είναι δύσκολο να ενεργήσει .

αποτελούν κύριες πληροφοριακές πη
γές του προξενείου και από αυτού:
πληροφορείται για τα κατά τόπου:

Ξεκινώντας λοιπόν με τα δεδομέ
να αυτά, θα επιχειρήσουμε, βάσει
αρχειακού υλικού, να εκτιμήσουμε
τη στάση των γιατρών της Μακε
δονίας απέναντι στην εθνική υπόθε
ση, καθώς και το μέγεθος της συμ
βολής τους στην προετοιμασία και
τη διεξαγωγή του Μακεδονικού Α
γώνα.

ελληνικά συμφέροντα που απαιτού
σαν προξενική προστασία και επέμ
βαση.

Για να έχουμε όμως ένα πλήρες
διάγραμμα των παραπάνω αναφερομένων στόχων της μελέτης, θα πρέ
πει να ανατρέξουμε πολύ πιο πριν,
στα πρώτα ακόμα χρόνια που το νε
οσύστατο ελληνικό κράτος εγκαινί
ασε την επίσημη προξενική του πα
ρουσία στη Μακεδονία, και έχοντας
αφετηρία το χρονικό αυτό σημείο,
να αρχίσουμε να επισημαίνουμε και
να σκιαγραφούμε την εθνική τους
δραστηριότητα.
Ό ταν λοιπόν το 1834 εγκατα
στάθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πρώ
τος έλληνα: πρόξενος, ο Θεόδωρος
Βαλιάνος, προκειμένου να γνωρίσει
τον ελληνισμό και τα εθνικά μας
συμφέροντα στη μακεδονική ενδοχώρα, στράφηκε, όπως έκανε αργό
τερα και ο διάδοχός του ο Σούτσος.
προς τους επαρχιακού; γιατρούς, ε
πιδιώκοντας μια στενή επαφή και
συνεργασία μαζί τους. Αυτό προκύ
πτει από τα προξενικά αρχεία, όπου
ανιχνεύεται πυκνή και ενδιαφέρου
σα αλληλογραφία με

τον γιατρό

Σπανδωνή στις Σέρρες, με τον για
τρό Λορεντζο Περρή στα Β'.τώλια,
ακόμα και με τον γιατρό Τελεσφό
ρο Κλέριτζη στα Γιάννενα.
Φαίνεται δηλαδή πως οι γιατρβ!

Του Γ. ΤουσΙμη

Την ίδια εποχή, πέρα από τις
συχνές μεσολαβήσεις των γιατρών
στις οθωμανικές αρχές για την προ
στασία των ελλήνων υπηκόων, σι
επαρχίες βέβαια που δεν λειτουρ
γούσε ελληνική προξενική αρχή, ο:
γιατροί προσέφεραν και μια άλλτ,
εθνική υπηρεσία. Συνεργαζόμενο;
και καθοδηγούμενοι από τον πρό
ξενο της Θεσσαλονίκης Βαλιάνο, ή
τον πρόξενο της Πρέβεζας Μ. Σούτσο, συντελούσαν στην εξαγορά κα.
απελευθέρωση πολλών ελλήνων και
ελληνίδιον. που. κατά την πρόσφα
τη τότε ελληνική επανάσταση, εί
χαν συρθεί αιχμάλωτοι στη Μακε
δονία και την Ή πειρο.
Μια άλλη αξιοσημείωτη συμβολή
των γιατρών στην προάσπιση των
ελληνικών συμφερόντων στη Μακε
δονία κατά το πρώτο μισό του πε
ρασμένου αιώνα, είναι η επί τιμή
προξενική ιδιότητα που κατά κα 
ρού: έλαβαν αρκετοί από αυτού:.
Βλέπουμε πολλά ανά την οθωμανι
κή αυτοκρατορία υποπροξενεία \
προξενικά πρακτορεία, ελληνικά
και ευρωπαϊκά, να διευθύνονται α
πό τοπικούς γιατρούς, οι οποίο: "V
μειωτέο είναι άριστοι γνώστες του
τόπου και της τοπικής οθωμανική-:
πρακτικής. Για την περίοδο αυτή
για τη Μακεδονία έχουν αποδιΤ
τιωθεί ο Π ερή: στα Βιτώλι«· 5
Γερ. Κρητικός στην Καβάλα, ο Χ?ΐ|
σταθάκης επίσης στην Καβάλα, ι
Κανακάρης στις Σέρρες, ακόμη
ο·, ανεπιτυχείς προσπάθειες γι« Τ'

τροξενοποίτιση του γιατρού Ευστα)ίου ατο Μελένικο. Λίγο αργότερα
ίχουμε την περίπτωση του γιατρού
¿χλαμπάνδα που αξίζει να αναφέ
ρουμε παρεμπιπτόντως. Με εμπεριΓϊατωμένες εκθέτει: ο πατριώτης
ιυτός γιατρός ενημερώνει την ελ
ληνική κυβέρνηση κυρίως ως προ:
:ην αλβανική της πολιτική, διευΙύνοντχς ως πρόξενος το σπουδαιό
τερο πόττο για την ελληνο-αλβανιν.ή προσέγγιση, το πόστο της Αυ
λώνας.
Σαφώς διαπιστώνεται από την
προξενική αλληλογραφία, πως η
στενή συνεργασία μεταξύ γιατρών
και προξένου συνεχίζεται στα επί
πεδα αυτά, με πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα, μέχρι την εποχή που
αρχίζουν τα κρίσιμα χρόνια του ελ
ληνισμού της Μακεδονίας. Τα χρό
νια δηλαδή που επακολούθησαν με
τά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853)
και την ανακήρυξη του Σχίσματος
(18"2), οπότε η Μακεδονία αρχί
ζει να γίνεται πεδίο φυλετικών κα:
ε/.νλτ,σιαστ κών ανταγωνισμώνΑρκεί να αναφέρουμε πως είναι
έργο γιατρών πολλά υπομνήματα
και ψηφίσματα Κοινοτήτων, υπο
γραμμένα και σφραγισμένα από ε
κατοντάδες μακεδονικούς πολιτιστι
κούς συλλόγους και ισνάφια, προς
την την Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη
της Κωνσταντινουπόλεως.
Συγκεκριμένα το περίφημο υπό
μνημα Ποδενών, μνημειώδες έρ
γο προσέγγιση; των Μακεδονικών
πραγμάτων και πολεμικής κατά της
σλαβικής παοαΐστοοίας και επιβου
λής, όπως μας πληροφοσεΐ ο Νεολόϊν; της Κωνσταντινουπόλεως, είναι
ϊργο δύο εδετσαιων γιατρών, για
τους οποίου: παοαθέτε: το ακόλουθο
σχόλιο: Συγχαιρσμεν του: δύο γ >
Ι'οδενοΐτ ιατροί Ρίζον και Δημγμ
τριάδη δια τον εν λόγω πόνημα, το
οποίον εις επόμενα φύλλα μα;, θα
σχολιάσομε δεόντως λόγω τη: ;·. εγάλης σπουδαιότητό: το·.;·
Π οάγματι, είναι σπουδαιότατο
το κείμενο αυτό, διότι δεν προέρχε

ται από πολιτική ή διπλωματική
γραφίδα, αλλά είναι η φωνή της
καρδιάς δύο μακεδόνων πατριωτών,
γιατρών στην προκειμένη περίπτω
ση, οι οποίοι, προκειμένου η Συν
διάσκεψη να καθορίσει τα εθνολο
γικά όρια τη; μελλοντικής Βουλγα
ρίας, με παρρησία, από τη μια μεριά
συμπληρώνουν τις ελλείπεις γνώ 
σεις των αντιπροσώπων των Μεγά
λων Δυνάμεων για την εθνολογική
σύνθεση των Τμημάτων που επρόκειτο να μεταρρυθμίσουν, και από
την άλλη, ανατρέπουν την επιχει
ρηματολογία του Ιγνάτιεφ πως δή
θεν στη Μακεδονία και τη Θράκη
υπερτερούν οι Σλάβοι.
Επίσης έχουμε άφθονα αρχειακά
στοιχεία που μας βεβαιώνουν πως
η συμβολή των γιατρών υπήρξε με
γάλη και στον ξεσηκωμό των Ελλη
νικοί·/ Κοινοτήτων και σε δύο άλλες
κρίσιμες εξάρσεις του Μακεδονικού
Ζητήματος.
Π ρώτον στον ξεσηκωμό τον και
ρό που κινδύνεψαν τα Πατριαρχικά
Προνόμια. κα·. δεύτερον κατά την
προετο-μασίχ τη: ελληνικής ετοιμότηταε για περίπτωση Δημοψήφισμα
το;, όταν εποόκειτο να εκδοθούν α
πό την Πύλη τα λεγάμενα Βεράτιχ
για την εγκαθίδρυση Σχισματικών
επισκόπων σε Μητροπόλει: της Μα
κεδονία:, γεγονότα που σήμαιναν
από τη μια μεριά τη μείωση του
κόρου: των Π ατριαρχείων και από
ττ/ν άλλη την ενίσχυση της πκνσλχόιστική: προπαγάνδας.
Οσον δε αφορά το δεύτερο ισχυοό όπλο της ελληνική; πολιτικής,
το όπλο των εκπαιδευτικών, εκκλη
σιαστικών και πολιτιστικών μέσων
που ειραγιάζει εντατικά η ελληνική
κυβέοντ,ση κατά την εποχή αυτή,
στνοί-ετχι και η πολιτική αυτί] κα
τά ένα μεγάλο Ίερος στη συμ·ιετοχή και στη σύμπραξη των τοπικών
Υ-ατοών.
Εκτός του γεγονότος ότι είχε κα
ταστεί πλέον θεσμό; να δια τελούν
ο· γ:ατοθί ετοοοεπίτροποι στα Ελλ*··ίχά Εκπαιδευτήρια και Σχολεία.

βλέπουμε πως οι Μακεδονικοί Φι
λεκπαιδευτικοί Σύλλογοι που ιδρύ
θηκαν την ίδια εποχή και χάρη σ'
αυτούς άνθισε η ελληνική παιδεία
στη Μακεδονία, ανάμεσα στα ιδρυ
τικά τους μέλη έχουν πολλούς για
τρούς. οι οποίοι μάλιστα σε πολλές
πόλεις κρατούν την Προεδρία ή τη
Γραμματεία των Συλλόγων. Ο για
τρός, λόγου χάρη, Μ. Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος και η ψυχή
του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού
Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη. Το ί
διο και οι γιατροί I. θεοδωρίδης
στ·ς Σέρρες και Ρίζος στα Βοδενά.
’ Γστερα από τα παραπάνω, ασ
φαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι κατά τα Πηχεωνικά καταδιώ
κονται και δύο εξέχοντες γιατροί
της Καστοριάς, ο Σώμος και ο Βούζκς.
Σαν εστίες εθνική; εργασίας ο
φείλουμε να αναφέρουμε και τα διάφοοα Νοσοκομεία που ιδρύθηκαν
και λειτούργησαν στα κρίσιμα χρό
νια κα: σε επίκαιρες θέσεις με σκο
πιμότητες αποκλειστικά εθνικές. Αρ
κεί >α αναφέρουμε για παράδειγμα
το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός- των
Βιτωλιων που ιδρύθηκε και λειτούρ
γη -ε ;·.ε καθαρώς εθνικές προοπτι
κέ: κα: το Νοσοκομείο που ίδρυσε
ν εν Βοοενοίς Αδελφότης Νέων»
ο-.-/: Βοδενά Ί£ διαφανέστατους εθνι
κού: στόχουςΕκτός από τον εκπαιδευτικό το
μέα, γιατροί πρωταγωνιστούν και
σε πολλούς άλλους τομείς τη; εθνι
κή; εργασίας. Ζητήματα κοινοτικά,
μητροπολιτιν.ά. ακόμα δε και προ
ξενικά. που ζημίωναν την εθνική υ
πόθεση. συχνά λύνονται κατόπιν επεμβάσεων και υποδείξεων γιατρών.
Ενα σπουδαιότατο δε δοκουμέντο
του μακεδονικού ελληνισμού, η ε
παναστατική προκήρυξη της προ
σωρινής κυβέρνησης της Μακεδονί
ας, που υπογράφηκε στο Λιτόχωρο
στι: 10 Φεβοουανίου 1878, φέρει
την υπογραφή και του μακεδόνα
γιατρού των χφριών του Ολύμπου
λίΐαν. Αστεριού.
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Επίσης οι γιατροί συχνά γίνονται
φορείς και προιοθούν στον μακεδονι
κό χώρο νέες και προοδευτικές ιδέ
ες της εποχής τους. Παράδειγμα
έχουμε τον γιατρό των Βιτωλίων
Αναστ. Βαφειάδη, ο οποίος, εκτός
του ότι κατά το 1960 υπήρξε ένας,
αν όχι ο κυριότερος, από τους ιδρυ
τές τη; περίφημης Λέσχης των Βιτωλίων, της οποίας η γαριβαλδινή
υφή είναι καταφανέστατη, αλλά επ-, πλέον υπήρξε και γαριβαλδινός
πολεμιστής στη Σικελία. Ακόμα
μπορούμε να αναφέρουμε και τον
καταγόμενο από την Αχρίδα δια
πρεπή γιατρό της Θεσσαλονίκης
Δημ. Μαργαρίτη (18 5 3 -1 9 3 2 |\ ο
οποίος, παράλληλα με τις εθνικές
του υπηρεσίες, υπήρξε ιδρυτικό και
σημαίνον πρόσωπο της Τεκτονικής
Στοάς της Θεσσαλονίκης, που ση
μειωτέο για τον λόγο αυτόν μία α
πό τις σημερινές τεκτονικές στοές
της πόλης φέρει το όνομά του.
Από τα πρώτα ακόμα κρίσιμα
χρόνια του ελληνισμού τη; Μακεδο
νίας δεν διέλαθε της προσοχής της
ελληνικής κυβέρνησης η εθνική χρη
σιμότητα των γιατρών. Αυτά φαίνε
ται από μια σειρά εγκυκλίων του
Τπουργείου των Εξωτερικό')·; προς
τις προξενικές αρχές της Μακεδο
νίας και της Θράκης σχετικά με την
ένταξη των γιατρών στο εθνικό πρό
γραμμα. Σε μια σχετική εγκύκλιο
του έτους 1894 ο τότε Υπουργός των
Εξωτερικών Αλ. Κοντοσταύλος ανα
φέρει: ■Αφ* η; ανελάβομεν την δι
εύθυνσή; του επί των Εξωτερικών
Υπουργείου, είχομεν συντόνως μεοιΐιντσει και περί αποστολής εξ Ελ
λάδος ιατοών. ε·ς τα διάφορα κέντοο τν(; Μακεδονία; και περί ενός
εκ των συντελεστικών εις την διάξοσ·ν των εθνικών ιδεών και την
ενί-ιγυσιν του ελλνινισαού μέσων*.
Ρ ίνε ποοτείνβί ον,λαδή ο Κοντόσταυλο; τττ; αΆσ-ίολγ, από την ελεύθεοη Ρλ>άδν στν, Μακεδονία ο
ρισμένων νιάτοών Ίΐε αποκλειστικό
σκοπό ττ.-ν εθνικά, Τόνασί« καλυιιιένη >ιε ττ,ν επαγγελματική ιδιότητα
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Εννοείται δε πο>; τις δαπάνες εί
χε αναλάόει και στην περίπτωση
αυτή η «ευσεβής πηγή*, όπως απε
καλείτο για ευνόητους λόγους, ο
προϋπολογισμός του Συλλόγου Διαδόσεως των Ελληνικών Γραμμάτων.
Αυτονόητο είναι πως την ιδέα επι
κροτούν απόλυτα στις απαντήσεις
τους όλοι ανεξαιρέτως οι πρόξενοι
της Μακεδονίας.
Ά λ λ η συστηματική προσπάθεια
προς τη»; κατεύθυνση αυτή, από μέ
ρους της ελληνικής κ.υβέονησης, έ
χουμε και κατά το 1891. Κατά το
έτος αυτό το Υπουργείο των Εξωτε
ρικών απηύθυνε νέα ειδική εγκύ
κλιο προ; όλες τις ελληνικές αρχές
της Μακεδονίας, την υ π ’ αρ. 1301
του έτους εκείνου, σχετικά με το ε
φικτό της αποστολή: και εγκατά
στασης επιστημόνων γιατρών στα
εθνικά κέντρα.
Οι προξενικές απαντήσεις, εκτός
που ομιλούν και πάλι ευφήμως για
την ήδη αυτοόούλως προσφερομένη
εκ μέρους των εγχωρίων γιατρών
εθνική εργασία, έχουν κοινή συνισταμένη τη γνώμη πως «παρά την
οικονομική κακοδαιμονία που πλήτ
τει τους περισσοτέρους εξ αυτών, 'ο
μέτρον είναι εκ των τελεσφοροτέρων> . Πράγματι, το μέτρο αυτό ε
φαρμόσθηκε και φαίνεται πως απέβη πολύ αποτελεσιιατικό.
Έκτοτε οι γιατροί αποβαίνουν α
κόμα πιο στενοί και ουσιώδεις συ
νεργάτες των προξένων σε όλες τις
εξάρσεις του Μακεδονικού Ζητήμα■Λ·
• /ί«·

Οι εμπιστευτικές επιστολές του
Ρίζου από τη Στοώμνιτσα. του Ε 
παμεινώνδα Σακελλαρσπούλου από
τα Βοδενά και αργότερα από τη
Στρώμνιτσα, του Δημ. Κυβερνίδη
από το Γευγελή, του Τούρτουλη α
πό την Κορυτσά. που τι; βρίσκουν
σή*ιερα οι ερευνητές στο Ιστορικό
Αργείο του Υπουργείου των Εξωτε
ρικών. είναι εκθέσε ς με καθαοώς
πολιτικό χαρακτήρα και οι περισσάτεοε; τίθενται αυτούσιες υπόψη
του Υπουργείου ή του Συλλόγου Δ;

αδόσεως των Ελληνικών Γραμμτων για τη χάραξη του πολίτικε
μακεδονικού προγράμματος.
Φαίνεται όμως, πως οι Τούρκο
από ακριτομύθιες δεν εβράδυναν ν
λάβουν γνώση του ρόλου των γι:
τρών. Αυτή την πληροφορία διό:
προς την ελληνική κυβέρνηση
πρόξενος του Μοναστηρίου Κιουζί
- Πεζάς, προσθέτοντας: «Νομίζ
μάλιστα ότι και ειδική προς τού"
διαταγή εξεόόθη προς τας εν Μ:
κεδονία Αρχάς, έκτοτε δε ελήφθ
•υπ' αυτών το μέτρον του συστημ:
τικού παραγκο>νισμού τοιν ομογενώ
ιατρών προκειμένου περί θέσεων ου
μοσίων ή δημοτικών·:·.

Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πο)
λαπλές. κι αναφέρω πρόχειρα τη
απομάκρυνση από τη θέση του 5τ
μοτικού γιατρού Μπατρίνου στη
Καστοριά και ενός γιατρού στην ΐ
λασσώνα.

Την ίδια γνώμη, όσον αφορά τη
εθνική ωφέλεια που προκύπτει απ
την εθνική εργασία των γιατρώι
εκφράζει και ο διερμηνέας της ύ
ληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντ:
νούπολη Γ. Τσορμπατζόγλου. ο ι
ποιος, σημειωτέο, είναι άριστο: γν<
στης των τεκταινομένων από τη τα
β.κή προπαγάνδα σε βάρος των ε;
ληνικών δικαίων στη Μακεδονία
Στην έκθεση που υπέβαλε προς ττ,
ελληνική κυβέρνηση από την περ:
οδεία του στη Μακεδονία σε μια πι
λύ κρίσιμη εποχή, λίγο μετά τη
εξέγερση του Ίλιντεν. θεωρώντ*
και αυτό: τον ρόλο των γιατρών 7
πό τα τελεσφορότερα μέσα, ανάμε
σα στα 17 ληπτέα μέτρα για τη
προάσπιση των εθνικών δικαίων
προτείνει και την εγκατάσταση γι
ατρών στα σπουδαιότερα κέντρα
θέτει δε ως προϋπόθεση πως θα εί
να· -εντεταλμένοι να εξυπηρετώσ:

υπό ορισμένων πολιτικών πρόγροιμ
μα του; ημετερους σκοπούς παο:
ται; εγχΐι>ρίαι; αρχαί; και παρι
ται; οικογένεια·.; εντός των πόλεω
και των χο>ρίων*.

Έ τσι όταν φτάσαμε στο έτο: θ

οόσημο του Μακεδονικού Ζητήμα-ο;, στο 1904, ¿πως είδαμε, η τά
ξη των γιατρόν; είχε καταγραμμέ
νη στο ενεργητικό της πλούσια και
-ολλαπλή εθνική δράση, η δε εθνι
κή ττι; σι>μβολή ήοη είχε καταστεί
χώρος για ιστορική έρευνα.
Κατά το έτος αυτό η απροκάλυ
πτη ένοπλη βουλγαρική βία στη
Μακεδονία επέβαλε την ένοπλη ελ
ληνική άμυνα. Τόσο για διπλωμα
τικούς, όσο και για λόγους προστα
σίας των ελληνομακεδόνων, ήτο α
νάγκη να ακουσθεί η κλαγγή και
των ελληνικών όπλων.
Οι γιατροί, καθιερωμένοι πλέον
εργάτες του εθνικού αγώνα, επιδει
κνύουν τον ίδιο εθνικό δυναμισμό
•η: κατά την ένοπλη τώρα φάση
του εθνικού αγώνα.
Στα περισσότερα εθνικά κέντρα,
όπου σχηματίζονται οι μυστικοί πυ
ρήνες του ένοπλου αγώνα, επικεφα
λής είναι γιατροί. Οι γιατροί των
Βιτωλίων Δημητριάδης, Ματσάλης
και άλλοι, οι γιατροί της Θεσσαλο
νίκης με επικεφαλής τον Ζάννα, ο
Περδικάρης της Νάουσας, ο Κριέοτας του Κρουσόβου, ο Τίζος και ο
Κιτάνος των Βοδενών. ο Μενέλος
Βαλάσης στη Φλώρινα, ο Κων. Κοτρόζο: στη Χαλκιδική, για να ανα
φέρουμε μόνο ενδεικτικά μερικά ο
νόματα από μια μεγάλη σειρά ονο
μάτων, παίζουν πρωταγωνιστικό ρό
λο κατά την περίοδο αυτή.
Πέρα όμως από την εθνική προ
σφορά τους στο πολιτικό πρόγραμ
μα, αξιόλογη, καθότι απαραίτητη
για τη διεξαγωγή του αγώνα, είναι
και η επαγγελματική τους προσφο
ρά. Ο Περδικάρης ανεβοκατεβαίνει
στο Βέρμιο. Ο; γιατροί Αντωνάκης
(πρακτικός γιατρός στο Ρουμπλούκι) και Βλάχος από τα Γενιταά, α3χίτως με την κατοπινή τους στάση
και συνεργασία με τους Νεοτούρκουί< μπαινοβγαίνουν στον Βάλτο
των Γενιτσών.
Ολες οι κλινικές της Θεσσαλο
νίκης είναι στη διάθεση των τραυ
ματιών και των ασθενών των μαχο-

μένων αντάρτικών σωμάτων.
Εδώ αξίζει να κάνουμε ιδιαίτερη
μνεία του θεσσαλονικέα Ιουδαίου γι
ατρού Σιακή Δαβίδ ο οποίος σε συ
νεννόηση με την ελληνική πρεσβεία
των Παρισίων ήρθε στη Θεσσαλο
νίκη ειδικά για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στον Μακεδονικό Α
γώνα.
Η σλαβική προπαγάνδα γνώριζε
πάντοτε πώς να κτυπά και να εξου
δετερώνει τα στηρίγματα που κρα
τούσαν όρθιο τον μακεδονικά ελλη
νισμό. Συνέπεια αυτής της τακτικής
είναι τα αναρίθμητα θύματα, ιερείς,
δάσκαλοι, πρόκριτοι, του μακεδονι
κού μαρτυρολογίου. Αναπόφευκτο ε
πομένως ήταν να προσφέρει και η
τάξη των γιατρών τον ανάλογο φό
ρο αίματος, μια και ήταν γνωστοί
στυλοβά-ες του εθνικού αγώνα.
Το πρώτο θύμα-γιατρός είναι ο
Κυβερνίδης στο Γευγελή. Γνωρίζον
τας η σλαβική προπαγάνδα πως Ο
Κυβερνίδης είναι ο πιο πολύτιμος
συνεργάτης και ανταποκριτής του
προξενείου Θεσσαλονίκης για κάθε
εθνικό, εκπαιδευτικό, εκκλησιαστι
κό ζήτημα του προξενείου στο Γευ
γελή. τον δολοφόνησε εκ των πρώ
των. Λίγα χρόνια μετά δολοφονεί
ται στη Γουμένταα ένας άλλος πο
λύτιμος συνεργάτης του προξενείου,
ο γιατρός Ά γγελ ο ς Σακελλαρίου.
Στην περίπτωση του γιατρού Σακελ
λαρίου είναι χαρακτηριστικό πως ό
ταν τον γνώρισε προσωπικά ο δραγουμάνος της ελληνικής πρεσβείας
της Κωνσταντινουπόλεως Γ. Τζορμπατζόγλου, που ανέφερα παραπά
νω. με μαθηματική ακρίβεια προέβλεψε και προείπε ότι είναι κατα
δικασμένος αμετακλήτως σε θάνα
το. Ακολούθησαν και άλλες δολοφο
νίες σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις της Μακεδονίας, ακόμα δε
και σ' αυτά τα Βελεσσά, όπου δολο
φονήθηκε ο γιατρό; Λούης που α
ποτελούσε το στήριγμα του ολιγά
ριθμου εκεί ελληνισμού.

χή της εθνικής, της κοινωνικής και
της εκπολιτιστικής ζωής της Μα
κεδονίας από τα χρόνια της ελληνι
κής παλιγγενεσίας μέχρι την απε
λευθέρωσή της από τον τουρκικό
ζυγό. Μια αναλυτική και εμπεριστα
τωμένη μελέτη απαιτεί ένα ογκώδη
τόμο, τη σύντομη εμφάνιση του ο
ποίου πρέπει να ευχηθούμε, για να
έχουμε ολοκληρωμένη την ανεκτί
μητη συμβολή των γιατρών στην ε
θνική μακεδονική υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗ
«ΝΙΑΟΥΓΤΑ»

Κάθε συνδρομητής
ας γράφει
I

και ένα ν καινούργιο
συνδρομητή

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της
συμβολής των γιατρών σε κάθε πτυ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Οι αδελφοί Περδικάρη Χριστόδουλος και Μανωλάκης
και η προσφορά τους στον Μακεδονικό αγώνα
Νάουσα 14.11.1988
Φίλε κ. Πρόεδρε,
Παρακολουθώ το περιοδικό μας
και ειλιν.ρ.νά χαίρου;ιαι με την πρό
οδό του. Παράλληλα λυπάμαι, για
τί εδώ και καιρό δεν σου έδωσα κα
μιά εργασία. Ας ελπίσουμε ότι θα
ανταποκριθώ σύντομα στην επιθυ
μία σου, που είναι και δική μου ε
πιθυμία, θα έλεγα χρέος.
Η σημερινή μου επιστολή, έχει
σχέση με το δημοσίευμα του φίλου
Τάκη Μπάΐτση για τους Περδικάρηδες, τον Χριστόδουλο και τον Μανωλάκη και την προσφορά τους στον
Μακεδονικό αγώνα.
Ο Τάκης έχει τον τρόπο να βρί
σκει ζωντανές πηγές, και όχι μόνο
τέτοιες, και να καταθέτει στο περιο
δικά «νας μαρτυρίες πολύτιμες. Εί
ναι πολύ θετικό αυτό και όταν ακό
μα υπάρχει αδυναμία διασταύρωσης
από μέρους του, των μαρτυριών που
του δίνουν οι ζωντανές πηγές. Έ 
χω την γνώμη ότι οεν πρέπει να
αμφισβητούνται οι μαρτυρίες. Να
καταγράφονται και η έρευνα θα
βρει την άκρη.
Στο πολύ ενδιαφέρον λοιπόν άρ
θρο του Τάκη, πρέπει να έχει παρεισφρύσει, από λανθασμένη πληρο
φόρηση, ένας βαρύς και αναληθής,
από όσα γνωρίζω, χαρακτηρισμός
για τον Δεσπότη Κίτρους. Στο σχε
τικό άρθρο και στο απόσπασμα που
αναφέρεται στη συμμετοχή των α
δελφών Μανωλάκη και Χριστόδου
λου Περδικάρη στην επανάσταση
του Λιτοχώρου του 1878 γράφονται
και τα εξής: «Μετά την αποτυχία
της επανάστασης, ο γιατρός κατορ
θώνει να δραπετεύσει στην Ελεύθε
ρη Ελλάδα, ενώ ο Μανωλάκης αι
χμαλωτίζεται από τους Τούρκους,
ύστερα από προδοσία του Δεσπότη
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Κίτρους».
Είμαι υποχρεωμένος να παρατη
ρήσω ότι αντίθετα ο Μητροπολίτης
Κίτρους, που είναι ο Νικόλαος, και
είχε έδρα της Μητρόπολής του τον
Κολυνδρό, ήταν μέλος τη: Επανα
στατικής επιτροπής στο Λιτόχωρο,
υπέγραψε την διακήρυξη της προ
σωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονί
ας προς τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις,
έκαψε την Μητράπολή του στον Κο
λυνδρό, ηγήθηκε πολεμικού σώμα
τος, το οποίο τελικά πέρασε στην
Ελεύθερη Ελλάδα, και θεωρείται α
πό τους ιστορικούς ως ένας από τους
επαναστάτες ιεράρχες της νεώτερης
Ελλάδας που προσεφερε τα πάντα
στην ιδέα της απελευθέρωσης της
Μακεδονίας.
Λυτά για την αποκατάσταση της
ιστορικής αλήθειας και της φήμης
του λαμπρού αυτού αγωνιστή, του
Μητροπολίτη Κίτρου: Νικολάου.
Αλλά και πάλι θα πώ ότι είναι
αναπόφευκτο να περνούν λάθη και

αναλήθειες καμιά φορά, αθέλητα,
σε μαρτυρικές καταθέσεις». Ακόμα
και όταν είναι η πηγή αυθεντία.
IV αυτό παρακαλώ ο Τάκης να
μήν πικραθεί και σταματήσει. Να
συνεχίσει. Μόνον, όταν είναι καταγραφεύς, ας αναφέρει και την πη
γή. Ό σο για μένα. Νομίζω ότι βρή
κα θέμα, θ α προσπαθήσω να δώσω
τα γεγονότα εκείνα του Λιτοχώρου
μέσα στο γενικότερό τους πλαίσιο,
σε μια εργασία στο επόμενο τεύχος.
Το Λιτόχωρο του 1878 είναι η Νά
ουσα του 1822.
Εμμανουήλ Βαλσαμίδης
ΣΗΜ.

ΝΙΑΟΓΣΤΑΣ:

Ζητούμε

συγνώμη από τους αναγνώστες, διό
τι στο σχετικό άρθρο για τη προσφο
ρά των αδελφών Περδικάρη. που
δημοσιεύθηκε στο τεύχος 44ο-; σελ.
11. γράφηκε εκ παραδρομής, ότι ο
Δεσπότης Κίτρους, π ρόδιο σε τον Μα
νωλάκη Περδικάρη.

Π ρ ο σ έξα τε
— Οι στήλες της «ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ» είναι στη διάθεση όλων
των Ναουσαίων και των φίλων του περιοδικού.
— Οι αποστελλόμενες για δημοσίευση εργασίες και άρθρα
να είναι σύντομες σε 6 το πολύ σελίδες γραφομηχανής και να
μην έχουν δημοοιευθεί σε άλλο περιοδικό ή εφημερίδα.
— Παράκληση οι εργασίες να γράφονται στη Δημοτική και
με το μονοτονικό σύστημα.
— Η «ΝΙΑΟΥΣΤΑ» δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εκφρα¿όμενες γνώμες των συνεργατών της.
— Εργασίες είτε δημοοιευθούν είτε όχι δεν επιστρέφονται

Παροιμίες που λέχουντι οτη Νιάουοτα
Ü'

Αντρας, γυναίκα, γέρ ο υ ς, γριά, πιδί, κουρίτσι, συγκινείς, γουνείς

9 Tnc νύχτας ου Κατής.
Πουλλά πράγματα φκιάνει της νύχτας
ου Κατής (ου δικαστής). Το ψιουψιουρίαματο της νυναίκας στουν άντρο της
τη νύχτα απ' την ώρα που πλαγιάζουν
ίοιαμι την ώρα που σηκώνουντι. Τις
πλειότηρεις τις φουρές καταφέρνει ούτι
θέλει δίνουντας τα κάλη της.
• Έκατοειν η μπαμπού του μέλι.
Αρώστησειν κι δεν αμπουρεΐ, δεν ιπέτυχειν οι μνια δουλειά, κιούτηψειν,

Του Ν. Σπάρτση
γέροοειν κι έχει πουλλά πουνίντγα.
9 Έρμα μου νειάτα κι γκαβά γιράματα.
Ου όνθρουηους καμνιάφραε δεν είνι
ηυχαριστημένους κι νέους κι γέρους..
9 Μη ειδικόν φάει κι πχιέ, κι' αλασβυρίσι μη φκιόνεις.
Να μην έχει ηάρι - δώοι μη ουγκινήν
γιατί δα ιντέσεις οι κουγάδεις κι ποραξηγήσειο.
9 Γηράματα σκουντάματα.
Αμα έρθουν τα γιράμοτα αχιρνούν
κι το οκουντάματο, ου γέρους χρειάξητι μπαστούνι κι τουν βρίσκουν πουλλά
κακούντγια.
9 Πουλλές μαμές βγόΖουν του πιδί
στραβό.
Εικείν" τα χρόνιο δεν ύπαρχον μιηυτήρεις γιατροί κι κλινικές γιο γέννεις
μούγκι μαμές κι κείνεις πρακτικές. Οϋηου ονακοτώνουντι πουλλοί.
9 Αηού μικρόν κι απού λουλόν δα
μάθεις την σλήτχια.
Η αλήτχιο είνι πικρή κι δύσκουλα τη
λεν οι γνουοτικοί για να μη γένουν κοκοί μη τους σημοκουντινούς τους. Ου
μικρός κι ου λουλάς δε οκέπτουντι έ 
τσι.
9 Καλόμοθειν η ΥΡ>ά στο σύκα.
Όντας ένας καλουμαθαίνει ο' ένα
προυοίφιρου, μικρά πιντγιό ή κι τρα
νοί ακόμα ή κι Ζώα, γυρεύουν κι’ άλ
λου,,
9 Κουρίται μου κοτά τουν άντρο σου
να τοράΖητι η πουδιά οου.
Ούτι άντραν έχει έτοι πρέπει να φέρνητι μνια γυναίκα, τα έξουδό της νάνει
σύμιρουνα μη τις παράδεις που βγάΖει.
• Η γριά κι αν στουλίΖητι στουν ανήφουρου γνουρίΖητι.
Λέγητι γιο τ' αυτούς ή εικείνις που
θέλουν να φκιόσουν τους νέους.
® Μας ποίΖει τις κουμπάρεις.
Μος πιργιλάει δε φκιάνει τίπουτας.

9 Ταίργιαοαν κι ουμπιθέργιασαν.
Συμφουνούν στα πλειάτιρα πράγματα
ακόμα κι' όταν συμπιθηριάσουν.
9 Του πιντγιού μου του πιδί εϊνι
ντγιό φουρές πιδί μου.
Οι νώνιδοι σγοπούν πουλύ τα εγγόνια τους.
9 Χάνει η μάνο του πιδί κι του πιδί
τη μάνα. Μινάλου πλήθους, τοιτσιόκια
άνθρουποι, πουλύς λαός.
9 Αέρας κι γυνοίκα
δεν κατινώνουντι.
Η γυναίκα θέλει νάχει του ιλεύτιρου ν' απουφααίΖει μουναχιά της πιό
είνι καλό κι ποιό αχαμνό.
9 Του νιρό κι η φουτχιά δε συμπιθηριάΖουν.
Πού να ουμπιθηριόοουν αφού του νι
ρό σβύνει τη φουτχιά.
9 Είχαμι τη γριά βαριά φάσκιουσειν
κΓ ου γέρουντος.
Μας ήρθειν ένα κοκό κουντά οτ' άλ
λου.
9 Ιδώ που ε’οι είμουν κι δω που είμι δάρθεις.
Του λεν οι τρανύτηροι γιο τους μικρότηρους γιατί οι τρανύτηροι γεύτηκαν
τα νειάτα οι μικρότηροι αμά δεν τα
δουκίμοοαν τα γηράματα.
9 Είμουν νιός κι γέραοα.
Όσου να μπιτίσειε
μνια δουλειά,
μούγγι λόγια είσι, κάντιψα να γιράσου
κι' ακόμα να φκιάσεις του τάΕιμό σου.
9 Ου κόομους καίγητι κΓ η γριά
στουλίΖητι.
Μπρε κορφί δεν τουν καίγρτι, δε
ραίΖητι, δεν τουν πιράΖει η φασαρία
τρουγιούρου του, αυτός του χαβά του.
9 Σα νουνόν τουν έχουν.
Εικείν' τα χρόνια ου νουνός ήταν ου
αρχηγός της χαράς (του γάμου) ούτι
ήλιγειν αυτός γένουνταν’ ποιος δα χουρέψει, τί δο παίξει η μουσική κι τέτχια
κι τουν είχαν στην καλύτηρη τη μιριό
μι τα καλύτηρο φαγιά.
9 Του αίμα νιρό δε γένητι.
Οι συγκινείς είνι συγκινείς, κι να
μαλώσουν κι να βριστούν, πάλι αγο·
πιούντι.
9 Του γέρου τα πιχνίντγια νιρόβραστα κουρμίντγιο, ή ολλοιώς. Του γέ
ρου τα κανάκια οα νιρόβραστα οπονάκια.
Ό ντο ς οαλιαρίΖητι ου γέρους μη κα-

Αυτοί που αντγιάΖουντι όντας σι γυ
ρεύουν να τους φκιάσεις, ένα χουΖμέτι
ή να τους δώσεις ένα πράγμα όλου άϊντι κι άϊντι είνι.
9 Τουν άντρα μου θουρούν κι μένα
τιμούν.
Λέγητι για όποιο γυναίκα κοιτάξει
καλά τουν άντρα της, νάχει λουστρορισμένα παπούτσια καθαρά κι όχι Ευλουμένα Ζντράνια, να μην τα λείπουν
φόλεις κι τέτχια. Ου ιπιτυχημένους άν
τρας τιμάει τη γυναίκα του.
9 Η γριά στου μισουχείμουνου πιπόνι παλαγίΖει.
Γιο τ ’ αυτούς που ουρέγουντι παράξινα πρόγματο, ούτι τους έρθει στου
μνιαλό, πράγματα που δε γένουντι.
9 Γυναίκα που γιλάει κι τα χαρίοματά σου δέχητι σα θέλεις τη φιλάς.
Η γυναίκα οα θέλει έναν άντραν του
δείχνει μη τα φιροίμοτό της.
9 Ου γέρους όντος χαίρητι τα νειά
τα του θυμνιέτι.
Ό ντας δεν αμπουρεΐ να φκιάαει τ ί
πουτας ου γέρουντας θυμνιέτι τα νειά
τα του, τις καλές τις ώρεις.
9 Ου γέρους πρέπει ν' αγρυπνάει
κι ου νέους να κοιμάτι.
Γιατί όντας είνι καλό στην υγειό του
δε χρειάΖητι πουλύν ύπνουν όπους ου
νέους.
9 Του έμουρφου είνι έμουρφου πέντι βουλές κι δέκα, απ' όλο ουμουρφότιρου η γνουστική γυναίκα.
Τρανή δουλειά για τουν ταϊφά η γυ
ναίκα μη μνιαλό διουρθώνει κι τα Ζαράργια του άντρα της.
9 Γυναίκα κΓ άλουνου θέλουν σΕιουν καβαλλάρην.
Να βαστάει καλά τα γκαίμνια για να
κουμαντάρει καλά όπους τ ’ όλουγου έ
τσι κι τη γυναίκα τοσ.
9 Μ η ν κρένεις τη γυναίκα οου πριν
παντριφτείς.
Γιατί κρύβητι κι σι παίξει θέατρου,
δα την καταλάβεις καλά ύσταρνας.
9 Τη γυναίκα του βασίλειά τη βρί
ζουν απ' ακρυφά.
Γυναικείο πόχουν όντριδεις μη τρανά
αξιώματα δεν νταλντούν να τις κασκαντήσουν φανηρά.
9 Η γυναίκα είναι λίμνη κι ου άν
τρας πουτάμι.
Στη Νιάουοτα οι πλειότιρειο γυναι
κείο κόθουντι στου σπίτι κι βγαίνουν

μνιά νέα ή γριά, εΐνι όπους όντας τρώμιάφρας τις Κυργισκές, οι αντρείο βγαί
μι νιρόβραστα κουρμίντγιο δίχους κανουν πάσα μέρο όξου πότι γιο δουλειές
μνιά νουστιμάδα.
9 Άντρον θέλου τώρα τουν θέλου. κι τις πλειότηρεις βουλές γιο κοφη-
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νείου. Ου άντρας για όΕου που λεν
(σαν του πουτάμι που τρέχει) κι* η
γυναίκα γιο του σπίτι (αον τη λίμνη
που σ τέκητι).
Φ Η γυναίκα γινήθηκειν αρχίτηρας
απ' του ντγιάβουλου.
Έχει πουνηργιά η γυναίκα, χίλια τιρτίπχια σι φκιάνει, όλου θέατρου είνι,
άλλα θέλει κι’ άλλα λέει ίσιαμι να οι
καταφέρει.
• Η αγάπη απ'άναν γέρουν ε'νι καλύτηρη απ' του Εύλου του νέου.
Ου γέρους φέρνητι μη γλυκάδα κι
μαλακουαύνη, ου νέους αφαρπάΖητι κι'
αμπουρεί να δώσει κι κανα Εώλου στη
γυναίκα.
•
Όποιους βαστάει τουν αχματΖιά
οπ’ τη νουρά κι τη γυναίκα απ' του
λόγου της δε τσακώνει τίπουτας.
Η γυναίκα δεν βαστάει του λόγου
της άπους ου άντρας πούνι μόϊ ντουρούΖης.
Φ Όσου αντγιόΖητι η γριά τόσου
κόφτητι του ράμα.
Όσου πλειότιρου οντγιαΖουμέστι τό
σου πλειότηρα λάθη φκιόνουμι.
Φ Πάρει προυμήτχια γέρουντα
κι
ντγιαβαομένου γνώμη.
Ου ντγιαβααμένους Εέρει πουλλά κι'
ου γέρουντας έπαθειν πουλλά.
• Την κακιά την κυρά κι τα μαλλιά
της τη φταίγουν.
Καντίπουτσς δεν την αρέΖει, ούτι τη
φΜάνχκ; στραβό του βρίσκει, αφαρπάΣητι μη το« κσντϊπουτος, τσινάει οαν
του τσινιάρικου τβυ μουλάρι, όλα τη
φταίγουν, γκαυγκίΖει
οα λυοκιάρικου

σκυλί.

Φ

Έχει ου αφέντης μας αφέντρα
κι I) κυρά μας άλλουν άντραν.
Κι’ συ ένας καλό κι’ ου άλλους μάι
«αλύτηρας, κΓά οι ντγιό καλουπιρνούν.
Φ Καρντγιά παλικαργιού κΓ η γνώ
ση γέρουντα.
Είνι γιράς, του λέει η ψυχή του αμό
είνι κΓ έΕυπνους κι έμπειρους άπους
ον γέρους.
Φ Νινίτικεις δουλειές.
Ό χ ι ντουροώΖικο πράγματα, δουλει
ές άπους τα νινιά (τα μωρά) που δε
Εερουν τί φκιάνουν.
Φ Φκιάσει πιντγιό να ιδείς καλό.
Οι γουνεΐς καρτιρούν να ιδούν καμνιά προυκουπή απ' τα πιντγιά τους
βμό τις πλειότιρεις βουλές δεν είνι
ηυχαριστημένοι απ' τα πιντγιά τους κι
παραπουνιούντι.
Φ Ου ύπνους τρέφει του πιδί κΓ
η γειά του μιγολώνει, κΓ η Παναγιά η
Δέσποινα του καλουΕημηρώνει.
Ου ύπνους η γειά κι* η χάρη τρέ
φουν, μιγαλώνουν κι ηρουστατέβουν του
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πιδϊ.
Φ Ουκνός νέους ιφτουχός γέρους.
Όποιους τιμηιλιάΖει στο νειάτο του
φτουχαίνει στα γιράματό του, δεν έχει
καλά υστιρνό.
Φ Έλα μπαμπά να οι πώ πού τόχει
η μάνα.
Μιμικοί φκιάνουν τουν έΕυπνου οΓ
ανθρώπους ειδικούς για μνια δουλειά.
Φ Κατά μάνα κατά κόρη έφκιασαν
κι γυό Ζαφείρη.
Τους άμνιαοειν του πιδί τους, του
μήλου έπισειν οπού κά τη μηλιό.

Γάμους, γαμπρός, νύφη,
κουμπάρους, έρουτας
Φ

Νούδι ου γαμπρός γυιός γενητι

κι νούδι η νύφη θυγατέρα.
Η κλήρο δεν αλλάΖει, του αίμο τροβάει άοου κι να τοιαλοστήσεις.
Φ Όποιος δεν πόντρηψειν πιδί κι
δεν έχτισειν σπίτι δε Εέρει τη γλύκα
του.
Έχει πουλλά να σκιπτεΐ κι νο φκιάαει κανένας, τότι χρειάΖουντι
χίλια
ντγιό πράγματα οπού ν' αχιρήσεις κι
που νο μπιτίσεις.
Φ Σαν Εαναπαντρηφτώ Εέρου να κομαρώνου.
Μιάφρας την έπαθο κΓ έμαθα για
δεύτηρη φουρά δεν την παθαίνου.
Φ Πάρτουν στου γάμου οου να οι
πει κι του χρόνου.
Μούγγι στις ουνουμαατικές νιουρτές
ηυκιούντι χρόνιο πουλλά κ ι του χρό
νου. Στη χορό η ηυκή ουτή είνι κοτάρσ. Η παροιμία λέγητι για έναν όοκηπταυν που δε Εέρει τί λέει.
Φ Στης ακρίβειας τουν κιρά θέλη
σα νσ παντριφτώ.
Για ούτι κΓ αν φκιάσεις θέλει παράδεις, όντας δε αι φτάνουν τότι ΖουρίΖησει, ου γόμους αμά πρέπει να γένει ακόμη κι μη δανεικά.
Φ Ό λα τα παντιχούμινα κι* ου γό
μους τη Τιτράδη.
Εικείν' τα χρόνια ήταν τρανή, αμαρ
τία να γένει γόμους την Τιτράδη γιατί
την Τιτράδι αχιρνούοειν. Η παροιμία
λέγητι στη Νιάουστα για δουλειές που
δε γένουντι στην ώρα τους αμά όταν
δε χρειάΖητι.
Φ Ό χ ι νύφη άπους ήΕιρεις αμά ο
πούς βρήκεις.
'
Του κουρίτοι ότον παντρέβητι φεύ
γει σι κινούργιου σπίτι μι άλλους αν
θρώπους μη άλλα συνήθεια κι κομνιόφρας άλλα ηθίματα. Θέλει να τα μο·
βαίνει κι φέρνητι ονάλουγα μη τ’ αυ
τά που βρήκειν κι* όχι μη τ* αυτά που
ήΕιρειν. Τότι οι νύφεις Ζούααν μι τα
πιθηρικά κι μη άλουν τουν ταϊφά του

γαμπρού, συννυφάδας, ακόμα τχιές κι
τχιούς. Τώρα καν κανένα κουρίτοι δε
βρίσκεις νο θέλει να κάτσει παντριμένου μη όλους ατού σπίτι. Τότι κου
μάντου στου σπίτι έφκιανειν η πιθηρά
κι στις ιΕουτηρικές τις δουλειές ου πιθηρόα..
Έρουτας είνι αυτός, δεν είνι στάμπινα.
Το στάμπινα
ήταν πέτρεις μικρές
πλιατοκουτές (χαλίκια με διάμετρο 2
- 3 εκατοστά στρογγυλά) που μη πέντι έΕι τέτχεις πέτρεις έπιΖαν ένα πιχνίδι, έτσι ου έρουτας δεν είνι πιχνίδι.
Φ Στη χαρά σου δα κουβανώ μη τουν
κόσκινου νιρά.
Φκιάσει μι ιού τη δουλειά αυτήν κι
γώ δε δα φκιάοου για τη σένα καντίπουτας. Πιργιλαοτικά λέγητι η παροι
μία.
Φ Λ ’ αφήκουμι του γάμου να πάμει
για πουρνάργιο.
Δα απαρατήσουμι μια σουβορή δου
λειά γιο να φκιάοουμι άλλη μικρότηρη
που δεν είνι αντγιοστική.
Φ Έρουτας δίχους πείσματα δεν έ 
χει νουστιμάδα.
Δίχους μικρούς καυγάδεις κι μολώματα δίχους παραΕηγήοεις, στου Ζιυγάρι δεν είνι Ζουντανός κι νόστιμους.

Φ Ή μικρός - μικρός παντρέψου ή
τρανός κολουγηρέψου.
Κάτι Εέρουν οι Ηυρουπαίοι που τους
παντρέβουν μικρούς, πριν πουνηριυτούν
κι καλουμάθουν οτη ριμπέτικη Ζουή κι
στην καλουπέραοη. Ό ντας πέφτει tou
φουρτχιό νουρϊς τότι ουνηθίΖει απού μι
κρός κανένας στις υπουχριώσεις. Άμα
τρανέψεις τότι θέλεις να οώοεις την
ψυχή οου να γένεις καλόγυρους.
Φ Απόμεινεν στην αράφι.
Δεν παντρέφτηκεΐν, δεν ήρθειν η τυφλουιβδουμσδα, απού μουκαίτχιά δεν

παντρέφτηκειν.
Φ Ου ποντρημένους μιτονουόει μνιόφρας κι ου ανήπαντρους ντγιό βουλές.
Μνιόφρας
γιατί παντρέφτηκειν κι
ντγιό βουλές οαν ονύπαντρους μαγκοώφης κι y£pouc.
Φ Στου τέλους Εουραφ'Ζουν
του
γαμπρό.
Εικείν' το χρόνια του γαμπρό τουν
ΕουράφιΖαν τιλιυταία ουλίγη ώρα πριν
να πόνουν να πάρουν την προίκο μη
τα βιουλιό. Η μουσική έπιΖειν την ώ
ρα που τουν ΕούριΖαν. Στα χουργιά μά
λιστα για να δείΕει η νύφη υπάκουη

κι σέβος στου γαμπρό έπινειν τα Εουραφίντγιο. Η παροιμία οήμιρας λέγη**
για λουγαριασμούς πόρχουντι ύσταρνας

απού φαγουπότι κι γλέντι οι ντοβέρνσ
ή κι για όλλεις δουλειές που καρτι-

ρούμι του τέλους.
• Γαμπρόν μη μάτχια γύριβειν.
Λέγητι για τα κουρίτσκιο που Ειαπουμινΐσκουν για ποντριό πιρνούν τα
χρόνια τους κι ντγιαλέγουν γαμπρούς
αντί να πάρουν εικείνουν που φέρνει
του τυχηρό. Λέγπτι κι γιο όοουνους
ντγιαλέγουν πουλύ γιο ένα πράγμα.
9 Η νύφη ούτι πάρει στην καβάλα.
Τότι δεν ύπαρχον τοΕί κΓ αυτουκίνητα, τη νύφη την έπιρναν καβάλα στ'
άλουγου. ΣτόλιΣαν του σαμάρι μη κουχιόρικα η βιλέντοο, τό’δινον κουρδέλειε
στη χαίτη κι τη νουρά, τόβανον κι δάφνεις μη βαράκι (ένα λεπτό χρυοό α
λουμινόχαρτο που κολλούσε στο φύλ
λα) . Έτσι η νύφη ούτι ήταν να πάρει
τόπιρνειν άντος ήταν να γένει η χαρά
τα στιφανώματο, κι μάλιστα όντος γράφουνταν του προικουούμφσυνου η νύφη
υπόγραφειν οπού κάτου «πήρα κΓ έδουαο- για να μη γυρέψει τίπουτας
Εανά.
9 Ου γόμους εΐνι λαχείου.
Δεν Εέρεις τί δα βγει ου άντρας ή
η γυναίκα κΓ ον τιργιάσει τ' αντρό
γυνου.
• Όποιους παντρέβητι στο γηροτχιά
ρίχνει αγλήγουρας τ' οφκιά.
Αχιρνούν -ν'άρχουντι τα χιρητήματο»
πουνίντγια ιδώ εικεί, ριματικό οκυλοργίο που λεν, νκαβουμάρα, κουφομάρο
κΓ ου -Άγγιλους Κυρίου κατά κιρούς
κατηβαίνει να ταρόΕει τα νιρό9 Ά λλεις νύφεις ήρθαν κΓ άλλα
κουλούρνια έπλασαν.
Κινούργιοι άνθρουποι κινούργια φιροίμοτα.
• Ανόθιμα γονιών γουνιούς πατέρις κι μητέρις, που δε ντγιολέγουνι γαμ
προύς νο δίνουν θυγστέρις.
Του στιχάκι είνι απ’ του τραγούδι
•Ά 'ντι πιντγιά να φύγουμι
προυτού
θυς βαριθούνε. Της γειτουνιάς οι όμοιιρφεις θέλουν νο κοιμηθούνε», που
λέγουντον όντας μπίτιΣειν του γλέντι
κι έβγηναν πατινοδο. Ήταν δύσκουλα
νο ντγιολέΕουν γαμπρόν εικείν’ τα χρό
νια γιο νο τουν θέλει κι του κουρίτσι
μη την καρντγιό του γιατί οι νουνείς
σπουφοοίΣαν για του γαμπρό που δο
νάπιρνειν του κουρίτσι τους μη προυίινιύ. Τα τιλιφτοία προυπουλιμικό χρό
νο μνιο Ειακσυστή προυΕηνήτρα στα
Νιάουστα ήταν η Τοσούλικου η βλάχα.
•

Ολο τα στραβά καρβέλια η νύφη
»ο φκιάνει.
Τότι η νύφη έρχουνταν ατού σπίτι
του γαμπρού κι Σοϋσειν μι πιθηρά, πιθηρόν, κουνιάδας, κουνιάντγισ. συννυ
φάδες, τχιές κι τέτχιο. Δεν ήταν γέννημα θρέμμα απ’ τουν ταϊφά του γαμ

πρού κΓ όλα τα Σαρόργια έπιφτον ατού
κιφάλι της,
9 Κάλιου κοκουπαντριμένη περί χή
ρα κουρόουμένη.
Απ' τη μουναχουσύνη καλύτηρας μνιο
κακή παντριά, καλύτηρας να πιρνάς ουλίγου κατώτιρα σαν παντρημένη παρά
νο είσι χήρα.
9 Ου ανήπαντρους κοιμάτι, γιατί
έχει ουλιγότιρα να οκιφτεί, ουλιγότηρα βάσονα’ δεν έχει άλλουν σιμό του
να τουν Ευπνάει.
9 Της τάβαλειν τα κέρατα.
Ου άντρας πήγειν μι άλλη γυναίκο
κι η γυνοίκα μη άλλουν άντραν..
9 Τα λεν οτη νύφη να τ' ακούσει
η πιθηρά.
Τα λεν σΓ άλλουν για να τ' ακού
σει άλλους' αντιριούντι να το πουν αμπρουστά τα λόγια.
9 Ποιος πινόει τη νύφη; η τσιμπρού
η μάνα της.
Οι ουγκινείς πινεύουν τους δικούς
τους τους ανθρώπους για να τους βουθήοουν κι προυπάντους η μάνα της νύ
φης, ος είνι κι τσιμπρού.
9 Ταάκουοειν του μαίόΕυλου.
Όλοινοι πήγηναν κι πογαίνουν να τσα
κώσουν του Μάη όπους λεν, αμά του
μαίόΕυλου λέγητι για τ' αυτούς που ιρουτεϋουντι.
9 Του κουτρούλη ου γόμους γένητι.
Κουτρούλης είνι ου φαλακρός, αυ
τός που φκιάνει ρέπκα του κιφάλι του
κΓ όλοινοι τουν πιργιλούν. Η παροιμία
λέγητι όντας γένητι μιγάλη φασαρία, αναμούργιασμα, βαςμούρα απού πουλάν
κόσμουν όπους οι έναν γάμουν.
9 Τη θέλου κΓ ας είνι χήρο κΓ
φτουχή κι κακουμοιρα.
Ου έρουτας ρίχνει πα'ίοντΣίδεις αμπρουστό μας όντος ογαπούμι έναν ή
μνιά μι όλα τα ιλαττώματα. Γλέπουμι
μούγκι τα κολά κΓ όχι τα στραβά.
9 Αλλους δο πληρώοει τη νύφη.
Άλλους φτοίγει κΓ άλλους πληρώ
νει τα σπασμένα.
9 Του κουρίτοι είνι κουπριά ατού
οπίτι του.
Τότι όλο τα σπίτχια είχαν άλουγου,
κΓ αχούρι κι κουπριά, που όντας μαΣώνουνταν οουρός τη σάκιαΣαν κι την έβγαΣον οπ* του σπίτι, την πάγηνόν
ατού μπαΕέ, έτσι κι του κουρίτσι πρέ
πει νο φεύγει απ' του σπίτι του, να
παντρέβητι.
9 Ου έρουτας είνι τυφλός.
Όποιους ογαπόει δε γλέπει κουοούρ
γιο. έρχητι η »τυφλουβδουμάδα» που
λεν.
9

Ό ντο ς χοορίΣουν αντρόγυνα κι

τα βουνό ραϊΣουν.

Του διαΣύγιου είνι του χειρότιρου
πράγμα σι μνια οικουγένεια.
9 Μη τουν έρουτα πιρνάει ου κιρός
αμό κι μι τουν κιρό ου έρουτας.
Ου έρουτας είνι καλός ομά δεν βα
στάει γιο πουλύν κιρόν.
9 ΝτγιαλιΕόμι τη νύφη μας να ουμνιόΣει τη γινιά μος.
Ό ντας τιργιόΣει τ' αντρόγυνου κι πι·
τυχαίνει ου γόμους..
9 ι όμουρφεις γυρεύουντι κι οι άΕιεις πινεύουντι.
Τις όμουρφεις τις γυρεύουν όλοινοι
κι τις άΕιεις τις πινεύουν.
9 Του μότι γλέπει κΓ η καρντγιό
ανάφτει φουτχιά.
Όπους λέει του τραγούδι: Θέλω να
πάω στην Αραπχιό να πιάσω έν' Αρα
πάκι' Να κάθομαι να το ρωτώ πώς πιά
νεται η Αγάπη’ Από τα μότχια πιάνε
ται στα χείλη κατεβαίνει' κΓ από τα
χείλη στην καρδιά ριΣώνει και δε βγαί
νει.
9 Όποιοι αγαπχιούντι ντάϊμα τηργιούντι„
Τότι ούτι κι στην ικκλησιά δεν πή
γηναν τα κουρίτσκιο, ομό πήγηναν σι
πανηγύργια κι γιουρτές, σι γόμους κι
χαρές, στην ικνό κι κει κοιτάΣουνταν
ντγιό π" αγοπχιούνταν, ή ου καλός απηδούοειν τουν πλουκό τη νύχτα για
να ιδεί την καλή του. Πιρνούοειν κι
Εανσπιρνουσειν απ' τη στράτα της.
9 Άμα θέλει η νύφη κι ου γαμπρός
τύφλα νόχει η πιθηρά κΓ ου πιθηρός.
Τα πιθηρικά δεν αμπουρούν να ιμπουδίσουν του γάμου' όντας θέλουντι
οι ντγιό, στην ανάγκη κλέφτουντι,
9 Χουρίς γαμπρόν γόμους δε γένητι.
Είνι δύσκουλα να μπιτίοει μια δου
λειά άμο δεν τη σκιπτούμι καλό ΟΐΓ
την αρχή.
9

Ούτι του κουρίτσι του δίνει κΓ

ούτι τουν πιθηρό κακουκαρδίΣει.
Μη όλουνους τόχει κολά, κανένα χα
τούρι δε χαλνάει.
9

Ό λα του γάμου δύσκουλο κι' η

νύφη αγκαστρουμένη.
Ό ντος βρίθει ένα ιμπόδιοσ την τιλιφταία ώρα οι μνιο δουλειά.
9

Βρε τη νύφη ιού κι γω οι οτι-

φανώνου.
Θέλει νο βόλουμι κι μεις του χέρι
μας οι μνια δουλειά να φκιόοουμι ήτοιμασίεις για να ιπίτύχει.
9

Σπιτόγαμπρουο αλουπού γδαρμένη

Μακριά απού πιθηρά κι πιθηρόν, κου
νιάδουν, κουνιάδα κι συννυφάδεις. Κα
λύτηρας του κάθι αντρόγυνου στου δι
κό του του οπίτι.

(Συνέχεια στη σελίδα 146)
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ΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οιεθυές Επιστημονικό Συνέδριο για το χίόια χρόνια
από τον Εκχριστιανισμό των Ρώσων
Η κληρονομιά των Αγίων Κυρίλλου κοι Μεθοδίου στους Σλά
βους με την ευκαιρία της ΙΟΟΟτηρίδας του εκκριστιανισμού
των Ρώσων.
Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο

σικής και πνευματικής δούλωσης π

μελή.
Στον χαιρετισμό του εξάλλου, ο

ιτραγματοττοιήθηκε στη Θεσσαλονί

σο από την Ανατολή (ταταρική κα

1988

πρόεδρος της σοβιετικής επιτροπής

τουρκική κατοχή) όσο και από ττ

σε αίθουσες της Εταιρείας Μακεδο·

σλαβολόγων, ακαδημαϊκός κ. Νική

Δύση (τεκτονικές ορδές)».

νικών Σπουδών. Η επιλογή της Θεσ

τα Ιλ ιτς Τολστόϊ χαρακτήρισε τη

Εκ μέρους των συνέδρων που προ

σαλονίκης δεν ήταν τυχαία. Ας μη

Θεσσαλονίκη «ιερό τόπο» και την

έρχονται από την Ευρώπη και τιι

κη οστό 26 — 28

Νοεμβρίου

ξεχνούμε ότι η πόλη αυτή υπήρξε

επίσκεψη των συνέδρων «προσκύνη

Η .Π .Α . απηύθυνε χαιρετισμό ο κα·

η γενέτειρα των διδασκάλων και φω

μα» και πρόσδεσε: «Τα αισθήματα

θηγητής του Πανεπιστημίου της Βι·

τιστών των σλαβικών λαών.

Από

γ ια τα οποία μιλώ πρέπει ίσως να

έννης κ. Χέρμπερτ Χούνγκερ ο ο

την Θεσσαλονίκη άλλωστε ξεκίνησε

τα

προσκυνηματικά,

ποιος τόνισε «ότι αν και τ α δύι

με τις ευλογίες του

γ ια τ ί προσκϊνημα

είναι ο δρόμος

θέματα του συνεδρίου συνδέονται μι

Οικουμενικού

ονομάσουμε

Πατριαρχείου η μεγάλη αποστολή

το Βυζάντιο, σήμερα έχουν

των αδελφών

Ευρωπαϊκή σημασία». Στη συνέχεκ

Κυρίλλου και Μεθο

ΕπιμέλειαΟδυο. Ντινόπουλου

δίου στις Σλαβικές χώρες.
Σ τη διάρκεια των εργασιών του

υπογράμμισε «ότι

γενικι

σε αντίθεση μ:

την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλη

Συνεδρίου λειτούργησαν δύο τμήμα

της ενδυνάμωσης της πίστης

και

σϊας, που δεν έπαιξε ιδιαίτερα ρό

τα . Το πρώτο ασχολήθηκε

με το

της ενδυνάμωσης του εαυτού σου

λο την εποχή εκείνη, η Ορθοδοξίο

έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου,

στην ίδια σου την πίστη. Δεν αμ

όχι μόνο άλλαξε αποφασιστικά τη

και το δεύτερο με τον εγχριστιανι-

φιβάλλω ότι αυτό το θαυμάσιο συμ

πορεία της Ρωσίας, αλλά επιπλε

σμό των Ρώσων.

πόσιο που είναι αφιερωμένο σε μια

ον άσκησε μεγάλη επίδραση στη

τόσο σημαντική επέτειο της σλα

Κεντρική Ευρώπη».

Στο συνέδριο πήραν μέρος περισ
σότεροι από εξήντα κορυφαίοι σλα-

βικής Ιστορίας τη χιλιετηρίδα βα-

Με την ευκαιρία του συνεδρίου ό

βολόγοι και βυζαντινολόγοι, ακαδη

πτίσματος της Ρωσίας θα δυναμώ

χει κοπεί ειδικό μετάλλιο, που ει

μαϊκοί και καθηγητές Ελληνικών και

σει την πίστη μας. Η Θεσσαλονίκη

κονίζει την Α γ ία Ό λ γ α της Ρωσι

ξένων Πανεπιστημίων με

πλούσιο

υπήρξε η ένδοξη πόλη που διαπαι-

ας και τον Ά γ ι ο Βλαδίμηρο, πο

επιστημονικό, ερευνητικό και συγ

δαγώγησε

τους σλάβους μαθητές

κρατούν σταυρό και πάνω από σι

γραφικό έργο.

των ισαποστόλων Κυρίλλου και Με

τούς μέσα σε κύκλο δόξας ακτινο

θοδίου. Από αυτούς

ξεκίνησε γ ια

βόλεϊ η Α γ ία Σοφία της Κωνσται

συνεδρίου κήρυξε ο γενικός γραμ

τους Σλάβους η σλαβική γραμμα

τινουπόλεως. Στην πίσω όψη υπσρ

ματέας του Υπουργείου Μακεδονί

τεία, η κοινή πηγή σλαβικών φιλο

χει η επιγραφή «Θεσσαλονίκη» γι

ας - Θράκης κ. Χατζηπέτρου. Ο μη

λογιών και γραμματειών. Οι Σ λ ά 

νέτειρα αγίων Κυρίλλου και Μεθο

τροπολίτης Μύρων σεβασμιώτατος

βοι διατήρησαν περισσότερο

δίου, τω γένει των

Την έναρξη των

εργασιών του

από

Ρώσων εν ε

κ.κ. Χρυσόστομος διάβασε μήνυμα

1.000 χρόνια την παράδοση του Κυ

γάπη αρχιεροίς 9 8 8 — 1988». Το μ

του Οικουμενικού Πατριάρχη

ρίλλου και Μεθοδίου. Διατηρώντας

τάλλιο βασίσθηκε

την Ελληνική βυζαντινή παράδοση

καθηγητού κ. Νικ. Μουτσόπουλοι

εμπλούτισαν τον σλαβικό πολιτισμό

το οποίο διαμόρφωσε

του παναγιωτάτου μητροπολίτη θ εσ

και

κ. Π

σαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονα. Ακο

τους. Ταυτόχρονα η παράδοση υ

κε ο γλύπτης καθηγητής κ. Θ

πήρξε ελπιδοψόρα ασπίδα στην πό

παγιάννης.

Δημητρΐου.

κ.κ.

Επίσης ο αρχιμανδρί

της κ. I. Τασσιάς διάβασε μήνυμα

λούθως ο γενικός γραμματέας του

διαπλάτυναν

τους ορίζοντες

Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης,

λη των σλαβικών λαών ενάντια στις

διάβασε

επιδρομές, της προσπάθειες της φυ
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μήνυμα

του κ. Παπαθε-

J

Η

σε σκίτσο το

ο ζωγράφο

Γράββαλας και επεξεργάσθι·

Πο

Τρ συνέδριο οργανώθηκε υπό ττ

αιγίδα του Οικουμενικού Πστριάρχου κ.κ. Δημητρίου και την προ£δρία του υττουργού

Μακεδονίας -

Επιτροπής Σλαβολόγων, Μόσχα.

I δρύματος Ερευνών, Αθήνα.
C. A N D R O N IC O FF ,
του Ορθοδόξου

Καθηγητής

Θεολογικού Ινσ τι

τούτου, Παρίσι.

Θράκης κ. Παπαθεμελή.

C. H A N N IC K , Καθηγητής του Π α
νεπιστημίου του T R IE R .
Η. H UN G ER, Ακαδημαϊκός., Δ ι

Στην οργανωτική Επιτροπή συμ

D. A N G E L O V , Ακαδημαϊκός Κα

μετείχαν οι εξής: Στέλιος Α γγ· Πα-

θηγητής του Πανεπιστημίου της Σό

νολογίας και

παθεμελής Υπουργός Μακεδονίας -

φιας, Διευθυντής του Αρχαιολογικού

δών του

Θράκης πρόεδρος, Αντώνιος Αιμ. Τ α

Μουσείου Σόφιας.

νης.

χιαος γενικός γραμματέας, αρχιμαν

A. A V E N A R I US,

Προϊστάμενος

ευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντι
Νεοελληνικών Σπου

Πανεπιστημίου της Βιέν-

Μ. Θ Ε Ο ΧΑ Ρ Η , Ιστορικός της Τ έ 

δρίτης Ιωάννης Τασσΐας, Μαρία Π α

Ερευνών της Σλοβακικής Ακαδημί

παευσταθϊου, Αντώνιος Ποαταδόπου

ας των Επιστημών, B R A T IS L A V A .

λος, Νικόλαος Μουτσόπουλος, Κων)

G. BROGI - BERCOFF, Καθηγή-

συνεργάτης του Ινστιτούτου Λογο

νος Ποατουλίδης, Ιωάννης Ταρνανί-

τρ ια του Πανεπιστημίου του UR

τεχνίας της Βουλγαρικής Ακαδημί

δης,

S IN O .

ας Επιστημών, Σόφια.

Ιωάννης

Καραγιαννδπουλος,

Μ. C A P A LD O , Καθηγητής

Γεράσιμος Δώσσας.
Στην εκτελεστική Επιτροπή συ μ

του

Πανεπιστημίου του SALERN O .

μετείχαν οι εξής: Αντ. Α ιμ . Ταχια-

I

ος, Ιωάν. Ταρνανΐδης, Κων. Παπου-

ρευνών

λίδης.

της Ακαδημίας των Επιστημών της

Τις εργασίες του Συνεδρίου πα
ρακολούθησαν οι εξής:

ως εκπρό

C IC U R O V , Προϊστάμενος Ε
του Ινστιτούτου

Σοβιετικής ’ Ενωσης, Μόσχα.
Συνεργάτης της R A D IO

χείου, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπο

NA

ΚΩΝΣΤA N T I N IΔ Η Σ
φειας κ.κ.

και Φιλαδέλ

Β Α Ρ Θ Ο ΛΟ Μ Α ΙΟ Σ ΑΡ-

IV A N O V A ,

S TA T E C O L L E 

GE, POMONA, NEW JERSEY.
Ακαδημαϊκός Κα

Και οι Σύνεδροι :

θηγητής του Πανεπιστημίου της Σό

Θεοφ. Επίσκοπος P. L 'H U I L U -

ψιας, Διευθυντής του Κ ύ ρ ιλ λ ο -Μ ε-

ER, Καθηγητής του Ορθοδόξου Θε·

θοδιανού Κέντρου Ερευνών της Βουλ

ολογικού Σεμιναρίου Α γ. Βλαδιμή-

γαρικής Ακαδημίας Επιστημών, Σό

ρου, CRESTWOOD, N EW YORK.

A. J E V T IC , Καθηγήτρια του Π α
νεπιστημίου Βελιγραδιού, Πρόεδρος
της

Γ ιουγκοσλαβικής

φια.

I. Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Κα
Θεσσαλο

νίκης, Μέλος των Ακαδημιών
στρίας και Βουλγαρίας,

Αυ

Πρόεδρος

Σ. Κ ΙΣ Σ Α Σ , Αρχαιολόγος, Εφο
ρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσ
σαλονίκης.
J.

KODER, Καθηγητής Πανεπι

στημίου Βιέννης.
Ε. Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ Δ Η Σ ,

Ιστορικός

της Τέχνης, Αθήνα.
X . Λ Α Σ Κ Α Ρ ΙΔ Η Σ ,

Λέκτωρ του

Πανεπιστημίου I ωαννίνων.
F. V O N L IL IE N F E L D , Καθηγή

V. DJURüC, Ακαδημαϊκός, Καθη

της Θεολογικής Ακαδημίας, L E N IN

γητής του Πανεπιστημίου Βελιγρα

τρ ία του

GRAD.

διού.

LA N G E N .

J. GAJEK,

Καθηγητής του Ο ι

της Συνοδικής Βιβλιοθήκης του Π α

κουμενικού

τριαρχείου Μόσχας.

λικού Πανεπιστημίου του L U B L IN .

Αιδ. J. M E Y E N D O R FF , Κοσμή

Επιτροπής

Σλαβολόγων.

Πανοσ, A. N IK IT IN , Καθηγητής

Πανοσ. I. P A V L O V . Διευθυντής

Επιστημονικός

της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείοις.

( R A I ) , Ρώμη.

P. D IN E K O V

ΧΟΝΤΩΝΗΣ.

IT A L IA 

D. CONSTA N TE LO S, Καθηγητής
του STOCKTON

Κ.

θηγητής Πανεπιστημίου

V . C IT T E R ICH, Δημοσιογράψος-

σωποι του Οικουμενικού Π ατριαρ
λίτες Μύρων κ.κ. Χ Ρ Υ ΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Σ

Ιστορίας

χνης - Βυζαντινολόγος, Αθήνα

Ινστιτούτου του

D. G ΕΑΝ AKOP LOS,

Καθο

Καθηγητής

Πανεπιστημίου του ER

G. L IT A V R IN , Καθηγητής Ινστι
τούτου Γενικής Ιστορίας της Ακα
δημίας Επιστημών

της Σοβιετικής

Ένωσης, Μόσχα, Μέλος της Ακα

τορας του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Θε

του Πανεπιστημίου Y A L E , Εκπρό

δημίας Επιστημών Σοβιετικής Έ 

ολογϊας Αγ.

σωπος των Αρχόντων του Οικουμε

νωσης.

Βλαδιμήρου, CREST-

WOOD, NEW YORK.

νικού Πατριαρχείου της Αμερικής.

Αιδ. Ρ. A LES, Καθηγητής

της

Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής του
PRESOV.
Αιδ. G. PODKALSKY, Καθηγη
τής του Ποντιφηκικού
Ρώμη.

Ινστιτούτου,

Γ ΙΑ Λ Α Μ Α Σ ,

Ιστορικός, Π α 

νεπιστήμιο Λομονόσοψ, Μόσχα.
Α. Γ IΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , ΘεολόγοςΔικηγόρος, Αθήνα.
Δ . ΓΟ Ν Η Σ, Επίκουρος Καθηγη
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αιδ. I. S P ID L IK , Καθηγητής του
Ποντιφηκικού Ανατολικού
του, Ρώμη.

Δ

Ιιστιτού-

V . GREBENJUK. Επιστημονικός

L.

M A K S IM O V 1C,

Καθηγητής

του Πανεπιστημίου Βελιγραδιού.
X . Μ Α Λ ΤΕ Ζ Ο Υ , Καθηγήτρια Πα
νεπιστημίου Ωρήτης.
F. MARES, Ακαδημαϊκός, Καθη
γητής του Πανεπιστημίου Βιέννης
Η. M A TA N O V ,

Επιστημονικός

συνεργάτης του Κέντρου Σλαβοβυ-

Συνεργάτης του Ινστιτούτου Π αγ

ζαντινών Μελετών 4 1 D UJC EV* της

κοσμίου Λογοτεχνίας της Ακαδημί

Σόφιας.

0 . Α ΛΕ ΞΑ Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ , Επι

ας Επιστημών της Σοβιετικής Έ 

στημονικός Συνεργάτης του Εθνικού

νωσης, Γραμματέας της Σοβιετικής

V . M A T U L Α , Προϊστάμενος Ε
ρευνών

του

Ινστιτούτου Ιστορίας
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της Σλοβάκικης

καδημϊας Εττιστη ·

Ν. TOLSTOJ, Ακαδημαϊκός, Πρ

νεπιστημίου της Βιέννης.

μών, B R A T IS L A V A .

I. SEVCENKO,

L. Μ Α V ROD I N O V A , Επιστημονι

Καθηγητής του

κός Συνεργάτης του Κέντρου Σλάβο ·

Γ. Σ Τ Ο Γ ΙΟ Γ Λ Ο Υ , Αναπληρωτής
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσ

της Σόφιας.

σαλονίκης.

ρευνών

M E D V E D E V , Προϊστάμενος Ε
του I νστιτούτου

I στορίας

V.

βιετικής Ένωσης, L E N IN G R A D .

τιμος

Καθηγητής

Πανετπστημίου

Χαϊδελβέργης.
Δ. Ν Α Σ Τ Α Σ Ε , Συνεργάτης του Ε
(λ/ικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα.
S.

N IK O L O V A ,

Επιστημονικός

Συνεργάτης του Κυριλλο-Μεθοδιανού
Κέντρου Ερευνών της Βουλγαρικής
Ακαδημίας Ετπστημών, Σόφια.
Κ. Ν ΙΧ Ω Ρ ΙΤ Η Σ , θ ε ο λ ό γ ο ς -Σ λ α
βολόγος, G Ö T T IN G E N .
S IR D. O B O LENSK Y, Μέλος της
Βρετανικής Ακαδημίας,

Ομότιμος

Καθηγητι

Ιωαννίνων.

πιστημίου,

Διευθυντής Πατριαρχ

κού Ιδρύματος Πατερικών Μελετώ

Τ A PK O V A - Ζ Α IM O V A ,

Κα-

θηγήτρια του Πανεπιστημίου

του

Ε. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ , Καθηγητής

Παν

πιστημίου Ιωαννίνων.

B. USPENSKIJ, Καθηγητής Π<

T IR N O V O .

L. M Ü L LE R , Ακαδημαϊκός, Ομό

Ζ. Τ Σ ΙΡ Π Α Ν Λ Η Σ ,
του Πανεπιστημίου

Π . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ , Καθηγητής Παν

Μ. T A D IN , Καθηγητής του Κ α
θολικού Ινστιτούτου, Παρίσι.

της Ακαδημίας Ετπστημών της Σ ο 

Επιτροτπ

Σλαβολόγων.

Πανεπιστημίου HAR VA RD .

βυζαντινών Μελετών « I. D U JC EV *

I.

εδρος της Σοβιετικής

I. Τ Α Ρ Ν Α Ν ΙΔ Η Σ , Πρόεδρος Θε-

νεπιστημίου Λομονόσοφ, Μόσχα.

ολογικοΰ Τμήματος του Πανεπιστη

W. VO D O FF, Καθηγητής της

μίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του

C O LE

Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών

ETUDES, PARIS.

Ερευνών του

Πανεπιστημίου

Θεσ

P R A T IQ U E DES HAUTE

S. W O LLM A N , Διευθυντής

π

Τμήματος Συγκριτικής Λογοτεχνκ

σαλονίκης.
Α.-Α. Τ Α Χ ΙΑ Ο Σ , Καθηγητής του

του Ινστιτούτου Γλωσσών και Λι

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προ

γοτεχνίας της Τσεχοσλοβακικής /

εδρος του Συμβουλίου της Ελληνι

καδημϊας Επιστημών, Π ράγα, Πρ-

κής Εταιρείας Σλαβικών Μελετών.

εδρος της Διεθνούς Εταιρείας γι

F. THOMSON, Καθηγητής

του

Πανεπιστημίου Αμβέρσας.

τη Μελέτη και Προώθηση των Σλι
βικών Πολιτισμών, UNESCO.

Καθηγητής του Πανεπιστημίου της

Παροιμίες που λένουντι στη Νιάουστα

Οξφόρδης.
X, Π Α Π Α ΣΤΑ Θ Η Σ,

Αναπληρω

(Συνέχεια οστό τη σελίδα 143)

τής Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Κ. Π Α Π Ο Υ Λ ΙΔ Η Σ , Επιστημονι
κός Συνεργάτης του Ιδρύματος Με
λετών Χερσονήσου του Αίμου.
Ε. POPESCU, Καθηγητής του Π α
νεπιστημιακοΰ Θεολογικού Ινστιτού
του του Βουκουρεστίου.
G. PROHOROV,
Ερευνών του

Προϊστάμενος

Ινστιτούτου Ρωσικής

Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Επιστη
μών της Σοβιετικής Ένωσης,

LE

N IN G R A D .
I. ROGOV, Προϊστάμενος Ερευ
νών του Ινστιτούτου

Σλαβολογιας

κα> Βαλκανιολογίας της Ακαδημίας
Επιστημών

Σοβιετικής Ένωσης,

Μόσχα.
Τ . SABEV, Καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Σόφιας, A
ναπληρωτής

Γενικός Γραμματέας

του Παγκοσμίου

Συμβουλίου των

Εκκλησιών, Γενεύη.
Ρ. S C H R E IN E R , Καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Κολονίας.
W. S E IB T , Καθηγητής του Π α-
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I

κιουοέ τουν βάνουν.
• Τουν ακάλιστου στου γάμου, στουν
Όποιους παγαίνει απρουσκάλιστους
οι μνιο παρέο σ’ ένα σπίτι, σι μνια χα
ρά, μι μισό μάτι τουν γλέπουν.
• Ό λη βδουμάδσ του γαμπρού κι'
η Κυργιακή της νύφης.
Στη Νιάουστα όλην την ιβδουμάδα
οι άντριδοι βγαίνουν μουναχοί τους όΕου χουρίς τις γυναίκεις τους κι μουγκι τις Κυργισκές τις βγάΖουν όΕου.
•
Η γυναίκα όντας πσντριφτεί κι
του μουλάρι σο οαμαρουθεί τότι φαίνουντι οι πληγές τους.
Ό λα τα ιλαττώματα φαίνουντι ύσταρνας απ’ την παντρειά.
• Κι παντριμένους μασκαράς κι' α
νύπαντρους ριΖίλι.
ΚΓ τόνα ώχ κΓ τ' άλλου λέλκ, που
λέμει στη Νιάουοτο.
9
Ερουτος, βήχος κι παράς δεν
κρύβουντι.

γώνει κι η αγάπη.
Μη τη φτώχειο σπού γάλια - γάλι
σβήνει κι' η αγάπη.
9 Ό ντας έρχητι η τυφλουβδουμόδ
πέφτει ου μπιρντές.
Ου έρουτος φέρνει γκαβαμόρο, δ
φαίνουντι τα ιλαττώματα.
9 Τα έΕουδο του γάμου η νύφη δε
τα βγάΖει..
Ό ταν οπού μνιό δουλειά δεν βγα
νουν τα έΕουδο. Κι λέγητι πιργιλαοτ
κά όντας η νύφη είνι άσκημη.

9 Όποιους αγλείφει τα χαλκουτσοί
κια βρέχει στη χαρά του.
Τότι αυτά ήταν τα αντέτχια, οι κι
σμοι δεν έφκιανον έΕουδα πουλλό κι τ
μικρό τα πιντγιά πώς κι πώς καρτιροί
σαν να ανλείφουν τα ντιντΖιρέντγιο ι
τους ντοβάδεις σαν που μπίτιΖειν το

δέσιμου απ' τα γλυκά.
9 Κι του κουμπάρου ου σκύλους φί
λους είνι κι κείνους.
Σαν αναπούμι απ' τ' αλήτχια αγπ
πούμι κι τους φίλους κι’ όλο τα πρά
γματά τους.

Απου πού να κρυφτούν' όμσ δε βηχήσεις δα σκάσεις.
9 Παντρέφτηκειν η πείνα μη τη δίψο.
Ήλιους κι βρουχή πσντρέβουντι οι
φτουχοί' όντας πατνρέβουντι ντγιά ιφτουχοί ανταμώνουντι η πείνα μη τη

9 Ό ντας ψουφίσει ου μαύρους μθ'
χουρτάρι σε μη φυτρώσει.
Σο γένει ένος χατός πάει μπίτισει
καντίπουτας δε γένητι οα γύρει τοι

δίψα.
9 Χουρίς ψουμί, χουρίς κρασί πα-

γάλα δε μσΖώνητι. Σον πιθάνει κονέ
νσς δεν σναστένητι,

■Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ»

Σύγκρουση Ελληνικών αντάρτικών σωμάτων με τουρκικά
καταδιωκτικά αποσπάσματα την 5-5-1905
Η ;ιά.χη της Σιουμπανίτσας, τοποθεσίας στα υψη> :ου Βερμίου μεταξύ των χαλυβ ών των μεγαλοχτηνοτρόφων Κώστα - Βασίλη (Βλάχου) και Καραγιώρ-..·/ (Σαρακατσάνου) υπήρξε το πρώτο ράπτισμα πυ<■/,: που δέχτηκαν τα ελληνικά αντάρτικά σώματα
Ά ν Κ. Μαζαράκη (Ακρίτα) και Σ. Σπυρομήλιου
ΐΜπούα) την 5ν1 Μαΐου του 1005 στην σύγκρουσή
. ,ν: ,-ΐ τμήματα του τουρκικού ατραπού, ειδικά. εκπαι
δευμένα για την καταδίωξη ληστανταρτών (Αοτζήοε;) . Με του·: προαναφερδμενους αρχήγσύ; των αν-

Του Στέργιου Αποστόλου
ταρτικών σωμάτων οτην συμπλοκή αυτή συνίπραξε
: Μ. Κχτσίγαρης (Καραμανώλης) 4 *ιε το οκταμελές σώμα του. Τα σώματα των Μαζαράκη, Σπυρο•ήλιου και Μωραΐτη, τα οποία £Τν£$3Λΐν&7
—λο:; ΛΧΙΛΛΕΓΣ-, είχαν αποβιβασθεί τα μεσάνυντν. τη; 27ης Απριλίου 1905 στις ακτές του χωριού
Αγιο: Ιωάννης, βόρεια του Κορινού.
ΙΙαρόμοα απόπειρα απόβασης κατά το παρελ‘<· ν (19.4.1905) με το ατμόπλοιο «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ»,
είχε αποτύχει και τα επιβαινοντα σ’ αυτό ελληνικά
ιωτχρτικά σώματα, επανήλθαν στο Τσάγεζι' εν ανα
μονή επανάληψης τη; προσπάθεια: απόβασης.
11 περιγραφή της μάχης της Σιουμπανίτσας συ.',’.ευίμενης και υπό λεπτομερούς σχεδιαγράμματος
1ιτεών και εδάφους οφείλεται στον Κ. Μαζαράκη και
:".περιέχεται στην από 7.5.1905 έκθεση του απευθυ• ε η στον Αθανάσιο (Σουλιώτη - Νικολαΐδη)ό. Η
ί θέση αυτή, ουσιαστικά, αποτελεί απόσπασμα από
. προσωπικό ημερολόγιο του Κ. Μαζαράκη και αφο•ά στο από 27.4.1905 μέχρι και 5 5 .1 9 0 5 χρονικό
διάστημα με ακριβή αναφορά στα λαβόντχ χώραν κατά
τι διάστημα αυτό, γεγονότα.
Οπως είνα. γνωστό ο Κωνσταντίνο: Μαζαράιν . υπολοχαγός Πυροβολικού του ελληνικού στρα
τού. υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε
•νίκης Εταιρεία:' από το 1899 μέχρι και την διάλυ
ση της την 1.12.1900.
Τρία χρόνια αργότερα, στον Κ. Μαζαράκη ανα
τίθεται η ευθύνη της συγκρότησης, εκπαίδευσης κα:
αποστολής από την ελεύθερη Ελλάδα στην τουρκοκρα
τούμενη Μακεδονία, ένοπλου αντάρτικού σώματος δύ
ναμης δέκα ανδρών αποτελούμενου από άνδρες Κρήτες. Αρχές Ιουνίου 1903, το σώμα αυτό αποστέλλετχι
" ην Μακεδονία με την εντολή να ενισχύσει την ορ
γάνωση του Μητροπολίτη Καστοριά; Γερμανού Καραβαγγέληή Τον Αύγουστο του 1901 ο Κ. Μαζαράκη;
τοποθετείται στο Ελληνικά Προξενείο της Θεσσαλο
νίκη: στην διάθεση του Προξένου Λάμπρου Κορόμη
λα με το ψευδώνυμο Δήμος Στεργιάκης.
Συνέβαλε θετικά στον προσεταιριαμό του Τούρ
κου γαιοκήμονα Παχμή Μπέη το τσιφλίκι του οποίου
--υρίσκοντχν κοντά στην λίμνη Γιαννιτσών.
Εκτοτε, ο Ρ χχμή Μπέης παρείχε άσυλο στα
ελληνικά αντάρτικά σώματα. Μάλιστα, το φθινόπωρο
του 1904, στο τσιφλίκι του συγκροτήθηκε το σώμα του

Γ. Πέτρου9 δύναμης ογδόντα ανδρών. προ οριζόμενο
για ανάληψη δράσης στη-/ περιοχή Κχρατζόβας.'0
Αρχές 1905, το Ελληνικά Προξενείο Θεσσαλο
νίκης αποφασίζει να ενεργοποιήσει τους υπηρετούντες
τ ’ αυτό αξιωματικούς και να τους θέσει επί κεφαλής
ενόπλων αντάρτικών σωμάτων. Δια του Κ. Μαζαράκη
αποστέλλετχι στην Αθήνα από τον Πρόξενο Λάμπρο
Κορόμηλά ειδική εμπιστευτική έκθεση στην οποία εμπερ.έχετχι σχέδιο για την όλη οργάνωση του αγώ
να στην Μακεδονία με την εξουσιοδότηση να το υπο
στηρίξει ο ίδιος (Κ. Μαζαράκη;) ενώπιον των αρμό
διων. II Επιτελική Γπηρεσία του Στρατού εγκρίνει το
υποβληθέν σχέδιο οργάνωσης - δράση; στην Μακεδο
νία και αναθέτει στον Κ. Μαζαράκη την συγκρότηση
των προολεπόμενων από το σχέδιο αυτό ένοπλων αν
τάρτικών σωμάτων για το Βιλαέτι Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο ένοπλο σώμα που συγκρότησε ο Κ, Μαζαράκης συνολικής δύναμης ογδόντα ανδρών είναι αυ
τό τ;υ οπλαρχηγού Ιωάννη Νταφώτη, ” Ο ίδιο; ετέθη επί κεφαλής άλλου ένοπλου σώματος δύναμης τρι
άντα πέντε ανδρών με υπαρχηγό τον Κώστα Γαρέφη. ; Εργο, επίσης του Κ. Μαζαράκη είναι και η
συγκράτηση άλλων δύο ενόπλων σωμάτων επί κεφα
λή: των οποίων τοποθετήθηκαν οι Σ. Σπυρομήλιος και
Μ Μωραΐτη; (Κάδρο;) .,3 Ό πω ς προελέχθη, τα σώ’Χτα των Μ. Μαζαράκη και Σ. Σπυρομήλιου, αποβιόάστηκαν τα μεσάνυχτα της 27.4.1905 στις ακτές του
χωριού Αγιος Ιωάννης κοντά στον Κορινό. Από τον
γράφοντα παρατίθεται το πλήρες κείμενο της προμνημονευθείσας έκθεσης του Ιν. Μαζαράκη με στοιχεία
από το προσωπικό ημερολόγιό του για το χρονικό διά
στημα από 27.4.1905 (ημέρα απόβασης) μέχρι και
5.5.1905 (μάχη Σιαμπανί’τσας στο Βέρμιο). Οι ενυπάρχουσες σ’ αυτό παραπομπές τέθηκαν από τον γρά
φοντα και αφορούν σε σχόλια και διευκρινίσει: σχετι
κέ; ιε το κείμενο.
7 Μαΐου 905"
Φϊλτατε Αθανάσιε,
Μέχρι της λεπτομερούς εκθέσεω: σου αντιγράφω
τα εξής σύντομα από το ημερολόγιέν μου.
27 ' Λπόβασις, ανάγκη εκτιμήσεως των εντεταλμέ
νων. - ουδέν σημείον. - φόβος και τρόμος η δια
ταγή περί επιστροφής άνευ λόγων - Μένομεν έμ
φοβοι. - ουδεις οδηγός. - ουδέ/ μεταγωγικόν,
ουδεμία έξοδος καΐκίων· - ουδέ μύς. - ψεύδονται
ότι κατόπιν οδηγιών μας δήθεν έπραξαν τούτο. έγινε ό.τι και την άλλην φοράν. - οι πλοηγοί ά
θλιο: μή αναγνωρίζοντες τίποτε! εκτός ενός λεμ
βούχου Μανώλη εκ θεσσαλον. - άνευ της επιμο
νής μου να εξέλθωμεν οπωσδήποτε θα επιστρέφαμεν πάλιν. Άμεσος πορεία δια Πόλιαννη; '* εις
Μακρυρράχην.'7 (καλός ο καλόγερος Αμβρόσιος
πρώην υπαξιωμ. εκ Ξηρομέρου. - πάντες οι άλ
λο’...."1 πιστεως) . - είτα Σπόρλιτα.’9 (καλός Νάτστ;ς πατριώτης, αλλά περίφοβος ως πάντες οι
ραγιάδες): - το τμήμα αυτό χρήζει υπάρξεως σώ
ματος δια μεταφοράς, συγκοινωνίαν, έμπνευσιν
θάρρους κα·....*° περί διατρέφουν και αποκρύ147

τουν.
Είναι η προ'πη φορά που είδα αντάρτας και τα
έχαναν! μας ωμολόγησαν ότι είναι αναγκασμέ
νοι εκ φόβου να μας καρτερήσουν παρ' άλην την
χ α ρ ά ν ή ν ε ί χ ο ν! !
302° Διάβασις ποταμού. - σύλληψις εξ απροόπτου...22 στρατιώται έλλειπον πρό 1 ώρας. Είχομεν πρόθεσιν να τους συλλάβωμεν μή υπάρχοντος άλλου
μέσου διαβάσεως.
Σύλληψις 13 Β .23 ευρισκομένων εκεί ως κα
τασκόπων και μεταφερόντων όπλα, τινών δε ( 3 ) ,
εργασθέντων πέρισυ μετά Β.24 συμμοριών εις τα
15.25 Βιτωλίων.26 - Κατήγοντο εκ Μούζελα άνω
Γκόπες. - το ωμολόγησαν 2 εξ αυτών εις ανακρί
σεις. - Βάπτισμα27 όλων εις τον ποταμόν(Θα ήτο ευχής έργον εάν όλοι οι οιονδήποτε
πρόσχημα εργασίας έχοντες Β.28 είτε εις το Ρουμλούκ; μέχρι συνόρων, είτε εις Θεσσαλίαν, ελάμβανον το αυτά βάπτισμα. - είναι επικινδυνώτεροι
και αυτών των εν Μακ.29 εργαζομένων. - ιδίως
οι εν Τσάγεζι, συνεννοήΟην μετά Αναγν.3° και
αντιπροσωπείας μας ίνα καταρτίσουν σώμα τοιούτον δια...31 την Ελλάδα. - επίσης εξησφαλίσθη
η μεταφορά 6 σάκκων εκ Ραψάνης δια μονής
Σάπκα εις Νιάουσταν και εστάλησαν ήδη 10 προς
2 μετζήτια έκαστον με 2 00 φ. - επίσης απεατάλησαν εκ Κοζάνης δι' ενεργειών μου 10 εις Κατράνιτσαν ποος Μπασοέκην ως πρώτζι δόσεις είδον το γράμμα των Κοζανιτών αναγγελλόντων.συνεννοη&είτε μετά Αναγνωστάκου. - α π ’ ευθείας
ή δια Αλέκου.22 τώ παρέδωκα 48 σάκκους και
10 λίρας.
Μάθε άτι εκ των αποθ. Βόλου έχομεν δικαίω
μα δια διαταγής παραλαβής μέχρις 1000 σάκ
κων και μέχρι 300.000 σπόρου σπόρου παρουσιαζομένου Βελισσαρίου, κατά δόσεις.33.
Ι.Μ αίου. Διάβασις δια Μπατσιών34 (στρούγκαι) Βλά
χων, Δόλιανης,35 Μαρούσας38 Νουθεσία:, απειλα·,
ολίγον ξύλο, φιλοδωρήματα εις λίρας και κερμά-
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τια. - προμήθεια: τροφίμων, πληρωμαί, δ ι α χ ύ 
σ ε ι ς πατριωτικά» και υποσχέσεις .- πορεία 20ωρος. - με σταθμούς εις διαφόρου: Μπατσιούς ωρι
αίους.
2. Πορεία νύκτωρ (ως πάντοτε) μέχρι Μπατραλέξη3'
(ψύχος δρυμύτατον) δεν επλησιάσαμεν εις Καλύ
βια. Χρειαζόμεθα βαρόμετρον μεταλλικόν 1 κατά
σώμα και πλειοτέρας πυξίδας 4-5 κ ρ ε μ α σ τ ά ς .
3. Μετάβασις εις Χρήστο Βασίλην33 εις πριόνια θεμελή. - περιποίησις από Χρηστόν επί πληρωμή εννο
είτε καίτοι αρνηθέντος να δεχθή (χρήματα)39 και
Ν. Καπούλαν"0 εξαίρετον. - εφωτογράφησα...4’ στέλ
λω και...*2 8.10. 1 /2 στείλατέ μου 10 ή παραγγεί
λατε Αλέκον- - είναι απαραίτητα και ουδέν βάρος
προσθέτουν αφού εσυνήθησαν εις μεγαλύτερον οι άνδρες. - έχουν πάντες λινούς γυλιούς (χρήσιμοι δια
φωτογρ. κατασκόπων, αιχμαλώτων, Ρουμανιζόντων
κ .λ .π .). - συμβουλαί κλέφτικα: παρά Κλωνάρα43.
4. Μετάβασις εις Μπατσιόν »-Σουμπανίτσα» ένθα δια
μένουν ο: κυριώτερο: Ρουμανίζονσες...44 έφοδος νύν.τωρ, περικύκλωσις, - σύλληψις 25, δέσιμο 6 κυριωτερων. - ξ ύ λ ο μετά νουθεσιών.
Διαμαρτυρίαι και όρκοι ότι θα επανέλθουν εις
τον Ελληνισμόν. 5. Πρωίαν κατήχησις. - περιποιήσεις. - συμβουλαί πε
ρί υπογραφής πρωτοκόλλου και όρκων, ανυπακοής
τελεία: εις διδάσκαλον ρουμάνον. ...Αναγγελία Τουρκικού Στρατού εκ προφυλα
κών. - σύνταξις· - κατάβασις ακροβολιστικώς προς
κατάληψιν θέσεων. - μετά 4 αιχμαλώτων Βλάχων
(των κυριωτέρων) . - κατάληψις οροσειράς. - εμφά,ισις σώματος εκ 200 ή 300 ανδρών.
Π προδοσία εγένετο παρά...45 Ρουμάνου εν
Βερροια όστις πρέπει να τιμωρηθή46 ε ν τ ή π ό
λ ε ι. - φοβείται να εξέλθη. - απέστειλε δε μετά
του...47 κατάσκοπον Βλάχων άν συνελάβομεν και ό
σοι: οαρεί: ωμολόγηαεν.
(ακολουθεί σχεδιάγραμμα θέσεων και εδάφους)

Ο Μπούας είχε καταλάβει ήδη την (Ιέαΐν ΛΒ- εγώ σπεύδω να ανέλθω δια τη; κλιτΰος εκ τον λόφου
Γ (καραούλι μεμονωμένου) επί της ράχη; ΛΒ εις το
σημείον Ζ. - οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την θέσιν Γβ
ναι άρχοντα·, σφοδρού πυρός δια Μάουζερ ευστοχοτάτων. - πληγώνονται παρά το πλευράν μου 2 και εις
ίπισθέν μου ο ιδιαίτερος ακόλουθός μ ο υ /8 όοτις ανα
κόπτει την πορείαν του. - ανήφορος α π α θ ί και ατε
λείωτος. - υπό βροχήν σφαιρών. - ο Μπούα: άρχεται
πυρός προ; υποστήριξήν αναβάσεως. - φθάνω μετά 3
διμοιριών (η τετάρτη είχε προηγηθή). - καταλαμβά
νω θέσεις δ ε ξ ι ά και αριστερά Μπούα. - άρχονται
γενικού πυρός. - δυστυχώς η έλλειψις καπνού Μάου
ζερ δυσχεραίνει σκόπευσίν μας επί Τούρα.'1’ καλώς
καλυπτομένων. - ανακαλύπτομεν ομάδα ακαλύπτων εις
τον κάμπον θελόντων να εισέλθωσιν εις τα δεξιόθεν
ημώ> υψώματα. - διευθύνομεν πυρά. - υποθέτομεν ότι
θα έχουν πολλά; απώλειας. Ημείς 4 πληγωμένους· >ι μάχη ήρχίσεν 1 Μ.Μ. μέχρι; 7ης. - ακόμη δε και
την 8ην έριπτον ει: τον αέρα συμπυροκροτήσεις προς
εκφοβισμόν »ιοί φαίνεται, ίνα μή κάμομεν επίθεσιν. δεν : τόλμησαν να προχωρήσουν κατά μέτωπον. - έστει
λαν μόνον μακρόθεν ομάδας προς υπερφαλάγγισιν έ·
παθον δμως των παθών τους τον τάραχον. - Ημείς α
κλόνητο:, - την νύκτα ετοιμαζόμεθα δια αναχώρηοιν. στέλλομεν εις Καλύβια Σαρακατσάνου Καραγεώργου
ο·.α ζώα, τους πληγωμένους συνάξαμεν ήδη και υπο
χωρούμε·/ αθορύβως. οι Τούρκοι διαρκώς σαλπίζουν. προς σύνταξιν. - φαίνεται ότι επήλθε διασπορά. - ουδέν είδος αφήκαμεν επί τόπου καίτο·. είχομεν 3 ζώα
με φορτία (φυσίγγ. ιματισμ· τρόφιμα) , - τα ζώα με
τους Βλάχου; αιχμαλώτους το έκοψαν λάσπη. - τα ε
πήραμε επ' ώμου όλα τα είδη. - μετ' ολίγον αυναντήοαμεν αδεσπότους άνδρας και εστείλαμεν τους πλη
γωμένους, αφού τοίς παρεσχέθησαν αι πρώτα; βοήθει
α·.. - (ούτοι είναι Καρακώστας εις την κεφαλήν λ .ε /°
ο γέρων Δοϊράνης εις τον πόδα. - ο Λ. Σακελλάρης
ι>. Βόλου εις τον ώμον. - ο Χειμαριώτη: Αέκκας εις
τους 2 πόδας. - το ηθικόν των ανδρών εν γένει καλόν. ο Γεωργός - Τάααος άριστοι οδηγοί - κάκιστο; μάχη,
ταί της συμπλοκής. - συμμεθείςε και ο Μανώλης21 με
τά 8 και ο Γρηγόρης μεθ' ενός συνενωθέντων την προ
ηγούμενη·/. - Γισβάννης” δεν ενεφανίσθη ακόμη. - το
άλον είμεθα άνορες 89.
Πορεία σύντονος. - επάνοδος εις πριόνια, εκείθεν
σήμερον εις Περισσόρι*1 Ο στρατός μετέβη εις Καϊλάρια/4 προήρχοντο και εκ Βοδενών55 και Νιαούσης. Η εντϋπωσις μεγάλη παρά τοίς Βλάχοις.
Ο; Τούρκοι τους έλεγον πριν ότι ήτο βεβαία η
παράδοσίς μας (SIC) και ήρχοντο αμελέστατα συ·
μπεπυκνωμένοι. - ερίψαμεν και 2 βόμβας προς εκφο
βισμόν. ■ Κατά τη·/ πορείαν την υποχωρητικήν 3 τε
λευταίο: διεκόπησαν της φάλαγγος ο Χόντζας εκ
H/,αντόβου,86 Στεφόπουλος εκ Λαμίας και Σκορδάς
(Μαυρολιθάρ·.). - ασφαλώς ό)ΐως διευθύνονται προς
την διεύθυνσΐν μας. ουδεί; κίνδυνος συλλήψεώς των,
τιστεύω δια των Σαρακατσαναίων να μας ανεύρουν
αφήκαμεν οδηγίας. - ως και οι 2 απολειφθέντες εις
την κλιτόν μή τολμήσαντες αναβώσιν υπό την βροχήν
των σφαιρών. - οός αυνηντήσαμεν την επομένην. - δια
των Σαρακατσαναίων.
Λπέστειλα εγκυκλίους νουθετικάς και απειλητι

κά; προς όλα τα Βλάχικα φαλκάρια.
Ιδιαίτερον απειλητικόν π ρος../7.
Ιδιαίτερο·/ ευγενές προς...58 με την παράκλησιν
να μεταβίβαση τοίς άλλοις.
Πιστεύω αν μή άλλο να εκλείψη τώρα η ιδέα
της συμμαχίας!” Οι Βλάχοι θα μας φέρουν μεγάλας
δυσχερείας εις το έργον μας αν μή καθαρίσωμεν το
έδαφος. - Χρειάζονται και ενέργεια; εν ταίς πόλεσι.δωροδοκίαι και τ ι μ ω ρ ί α ; . - τα φιλοδωρήματα δί
νουν και παίρνουν.
Γράψατε μας τ£ μισθοί οφείλονται εις Γιοβάννην
και Μανώλην.
Ανάγκη πλειοτέρων κιαλιών. - 3-4 κατά σώμα,
ακόμη δια τα καραούλια. - Λογαριάσατε τ{ χρήματα
χρειαζόμεθα και στείλατε μας. σχετικώς με τα μετρη
τά ά είχομεν από 15 Απριλίου οπότε λογαριάζομε·/
μισθοδοσίαν με 3 λίρας δια τους υπαξ/° ως βλέπετε
εν τή καταστάσει με 2 1/4 δια τους άλλους και με
αριθμόν 38 ιδικών μου εξ ώ·/ (χποόιωχθέντων 2) εκ
Τ σ ά γ /1 και με 4 0 Σπύρον63 εξ ών 10 υπαςιωμ. και
Μανώλην 11.
Εκτός των προσθηκών Μανώλη και Γιοβάννη και
όσων άλλων Σαρακατσαναίων προστεθώσιν οίτινες εί
ναι απαραίτητοι διότι στερούμεθχ εντελώς οδηγώ ν/3
ο; ήδη υπάρχοντες περιορίζουν τάς γνώσεις των εις
ΙΙερισόρι Ιΐόδοι“ . - Μεσσημέρ/5. - μέχρι τίνος αριθμού δυνάμεθα να φθάσωμεν; χρησιμοποιουμένων και
αποστελλομενων Γεωργούλα και Μπελλου; βεβαίως
τότε οά διαιρεθούν εις μικρότερα.
Γράψατε μου πληροφορίας περί το>ν άλλων εις
δελτίο·/. - άλλα ν έ α ../6 κ.λ.π.
2ός
Κώστας
Ειδοποιήσατε Βχσιλ· ή Κόντζα να μυνήση του
Χρήστου Μπούδα ότι ο Κώστας ευρίσκεται εδώ.
Ασπασμούς εις τους 3 συναδέλφους. - τί γίνεται
Κ όδρχ;;
ιδιαιτέρως φιλώ τον . / 7 και Μιχαλάκην.
Ονομαστική κατάσταση οπλιτών του σώματος Μχζα·
ράκη (Ακρίτα).
(Συνημμένη στην από 10.5.1905 έκθεσή του προς τον
Αθανάσιο Σουλιώτη - Νικολαίοη
Κωνσταντίνος Μαζαράκης (Ακρίτας) Α ργηγός)8".
1) Γιοβάννης οδηγός. - Γπαρχηγός (τιμής ένεκεν)'.
Οι άνορες του εντάχθηκαν από τον Μχζαράκη
στις διμοιρίες του σώματός του
2) Βουρδένα; Βέρροια (πρώην Γουμλούκι)
3) Αργυρόπουλος Πάτρα: (πρώην Ρουμλούκι)
4) Τσιπουρλιάς (πρώην Ρουμλούκι)
5) Π απαευαγγέλου Κάψι
1η ΔΙΜ ΟΙΡΙΑ
1) Ζερβογιάννης επιλ. πεζ. Τρίπολις
2 ) Ν. Μέλιος λοχ. πεζ. (αδελφός Ντίντου)
3) Βασ. Νικολοδήμος λοχ. εύζ. Υπάτη
4) Κωνστ. Ξυπλάτης Λαμία
Γ>) Χρ. Κάρτας Βλάντοβο
(>) Ν. Καλογερόποολος Λαμία
7) Ιω. Σπανόπουλος Στυλίς
8) Εύ. Π εριστιάνος Κύπρος
9) Γεωργαντάς Ζόφι Φθιώτιδος
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10)
11)
12)
13)
14)

Εύ. Τάσσου Χάσια
Στ. Γούσης Γραμματίκοβο
Κάρτας Βλάντοβο
Π αν. Κρητικός (Ασόεστοχώρι) Θεσσαλονίκη
Μάρκος Νιάουστα.
2α ΔΙΜ Ο ΙΡΙΑ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)
9)
1 1>)

Παπακυριαζής ετιιλ. Πυροβ.
Γαλανόπουλος λοχ. τιεζ.
Νικολοδήμος δεκαν. εύζ. Ιττάττ,
Ντήμπασης Υπάτη
Χόντζιας Βλάντοβο
Σκορδάς Μαυρολιθάρι
Μυτιληναίος Στυλις
Στεφβτιουλος Λαμία
Γρηγόρης δεκ. πυρ. Κάρυστος
Γράψας Υπάτη.
3η ΔΙΜ Ο ΙΡΙΑ

1)
2)
3)
4)
δ)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

X. Μπάμπαλας λοχ. εύζ. Καματά Φθιώτιδος
Φλωρ¿πουλος δεκ. εύζ. Καματά Φθιώτιδος
Ινυρίτσης Φθιώτις
Καραγκούνης
Διαμαντής Κονισκό Χάσια
Στάμου Χαρ. Κονισκό Χάσια
I. Μαυροθεόδωρος Κοζάνη
Χρ. Νόλτσης Γραμματίκοβο
Α. Ζώτας Νιάουστα
Αθ. Τσαούσης Μεσσημέρ;
Ευ. Π απαζαχαρίου Σωχός
Καλύβας λοχ. π εζ. Σέλιανη Φθιώτιδας.
4η ΔΙΜ ΟΙΡΙΑ

1)
2)
3)
4)
δ)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
1)
2)

Β . Παπακώστας λοχ. εύζ. Σέλιανη Φθιώτιδος
Δ. Σκαρμίτσος λοχ. εύζ. Καματά Φθιώτιδος
Γ. Καραιμήτρος λοχ. εύζ. Γχρδίκι Φθιώτιδος
Βλαχάβας Αθ. (τρισέγγονος του αρματολού)
Χάσια
θερμογιάννης Καματά Φθιώτιδος
Κατσαβριάς Καματά Φθιώτιδος
Νίκου Γ· Σκεπάρνι Χάσια
Ευθυμόπουλος Μεσενικόλα - Ά γραφ α
Μίτσης Τάσσος Αγ. Ηλίας Βοβενών
Μπάπκας Βλάντοβο
Μαλανδράκης Κρής
Δανίστας λοχ. πυρσβ. Φθιώτις.
Αλ. Σακελλάρης
Κων. Γαρέφης ή Κατσούδης Εκ Πηλίου, ιδιαί
τερος ακόλουθος του αρχηγού Κων) νου Μαζαράκη.

Βιβλιογραφία — Σχόλια — Διευκρινίσεις
(Οι αύξοντες αριθμοί αφορούν
στις παραπομπές του κειμένου)2
1

δι σε μάχη με Βούλγαρους κομιτατζήδες της περιο
χής Π Α Τ Ε Τ Σ ΙΝ (Πάτημα)
3. Αβτζήδες: κυνηγοί (στα Τουρκικά)
Α Κατσίγαρης Εμμανουήλ, ιδιώτης. Έδρασε στον
Μακεδονικό αγώνα επί κεφαλής σώματος Ελλήνων
ανταρτών με το ψευδώνυμο: «Καραμανώλης». Σκο
τώθηκε στον Ό λυμπ ο την 20.4.1908
5. Τσάγεζι: Στόμιο, σήμερα. Χωριό της επαρχίας Α
γιός του νομού Λάρισας. Βάση ανεφοδιασμού των
ελληνικών αντάρτικών ομάδων
6. Σουλιώτης Αθανάσιος, Υπολοχαγός Πεζικού. Συγ
κρότησε και διήυθυνε την Οργάνωση Θεσσαλονίκης
με το ψευδώνυμο «Αθανάσιος ΝικολαΤδης» μέχρι τέ
λους του έτους 1907, αντικατασταθείς, στην συνέ
χεια. από τον Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Σακελλαρόπουλο Λουκά. (Λ . Αλεξάνδρου)
7. Εθνική Εταιρεία: Μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε
την 12.11.1894 από στρατιωτικούς με σκοπό την «α
ναζωπύρωση του εθνικού φρονήματος και την προπαρασκευή για την απελευθέρωση των υπόδουλων
Ελλήνων». Έ δρα της η Αθήνα. Θεωρήθηκε η κύρια
αιτία της ήττας στον πόλεμο του 1897
8. Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς.
Διεδραμστισε σημαντικότατο ρόλο στην δημιουργία
πυρήνων της Ελληνικής αντίστασης κατά της διείσ
δυσης της Βουλγαρικής προπαγάνδας στην τουρκο
κρατούμενη Μακεδονία και ειδικότερα στην Μητροπολιτική του περιφέρεια
9. Πέτρου Γεώργιος, ιδιώτης. ’ Εδρασε στον Μακεδονι
κό αγώνα επί κεφαλής σώματος Ελλήνων ανταρτών,
αρχικά στην περιοχή Καρατζόβας (Μογλενών ή Αλμωπίας της σημερινής Αριδαίας), στην συνέχεια δέ
στην περιοχή Γουμένισσας. Σ ε ατυχή μάχη με τάγ
μα Τουρκικού στρατού στο χωριό Πέτροβο (Ά γ ιο ς
Πέτρος) Γουμένισσας, εξαναγκάσθηκε σε παράδοση
του ίδιου και του τμήματός του. (27 Δεκεμβρίου
1904)
10. Καρατζόβα: (βλ. παραπομπή 9 )
11. Νταφώτης Ιωάννης, ιδιώτης. Μέσα Απριλίου του
1905, επί κεφαλής πολυμελούς σώματος Ελλήνων αν
ταρτών (80 άνδρες), αποβιβάσθηκε στις ακτές του
κόλπου του Στρυμονικού κοντά στο χωριό Κρούσοβο
των Κερδυλλΐων. Το σώμα Νταφώτη συνεπλάκη την
25,4.1905 βόρεια των Στεφανινών, με έφιππα τουρ
κικά καταδιωκτικά αποσπάσματα με απώλεια εννέα
άνδρες. Στην συνέχεια, προσβάλλεται εκ νέου στο
χωριό Λιβάδι των Βασιλικών με απώλεια άλλους έν
δεκα άνδρες. Μετά τις συγκρούσεις αυτές το σώμα
Νταφώτη διαλύθηκε
12. Γαρέφης Κωνσταντίνος. Ιδιώτης. Υπαρχηγός, αρχικά
του σώματος του Κ. Μαζαράκη, επί κεφαλής σώμα
τος Ελλήνων ανταρτών, αργότερα. Έδρασε στις πε
ριοχές Νάουσας, Σμπόρσκου (Πευκωτού), Σούμπουσκου (Αριδαίας), και Τσερνέσοβου (ιΓαρέφη). Την
νύχτα της 6ης προς την 7η Αύγουστου 1906 προσέ
βαλε τα σώματα των Βουλγάρων αρχικομιτατζήδων

1. Στο ιδιόγραφο σχεδιάγραμμα θέαεων και εδάφους
του Κ. Μαζαράκη αναγράφεται «Σουμπανίτσα»

Λουκά και Καρστάσιου στα Καλύβια Καραφυλλεων,
στο Τσερνέσοβο. Στην μάχη αυτή, μεταξύ των άλ

2. Σπυρομήλιος Σπυρίδων, Υπομοίραρχος. Έδρασε
στον Μακεδονικό αγώνα με το ψευδώνυμο «Μπουας
Αθάλης» επί κεφαλής ελληνικού αντάρτικού σώμα

λων σκοτώθηκαν και οι προαναφερόμενοι Βούλγαροι
βοεβόδες, ενώ ο Γαρέφης τραυματίσθηκε θανάσιμο.
Ο Γαρέφης μεταφέρθηκε στο Μορϊχοβο, όπου και υπέκνψε στα τραύματά του. Ενταφιάσθηκε στο χωριό

τος. Την 17.5.1905 τραυματίστηκε σοβαρά στο πό-
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Γραδέσνιτσα (επί Γιουγκοσλαβικού εδάφους)
13α. ΜωραΤτης Μιχαήλ. Λοχαγός Πεζικού. Έδρασε στον
Μακεδονικό αγώνα επί κεφαλής ελληνικού σπ αρτι
κού σώματος με το ψευδώνυμο «Κόδρος». Το σώμα
του Μ. ΜωραΤτη εγκαταστάθηκε στο όρος Πάϊκο
στην περιοχή Μικρών και Μεγάλων Λιδοδιών. Την
15η ΜαΤου 1905, ενώ το σώμα ΜωραΤτη κατεδίωκε
βουλγαρική συμμορία και προσωρινά δισνυκτέρεοε
στην χαράδρα «Γκαντάσι* κοντά στο χωριό Τσερναρέκα (Κάρπη) δέχθηκε επίθεση από τουρκικά από
σπασμα το οποίο τους είχε κυκλώσει. Στην μάχη
αυτή με υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις βρήκαν το θά
νατο ο αρχηγός του σώματος Μ. ΜωραΤτης, ο Ανθυπολοχαγός Φραγγόπουλος κ.π.ά.
13* φωτοτυπία του αποσπάσματος τούτου από το προ
σωπικό ημερολόγιο του Κ. Μαζαράκη εμπεριεχόμε
νου στην από 7.5.1905 έκθεση του ίδιου προς τον
Αθανάσιο Σουλιώτη - Νικολαΐδη μού παρεχώρησε
ευγενώς ο κ. Γ. Τουσίμης, ε ξ ' Αθηνών, προς τον ο
ποίο εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες. Συμπλη
ρωματικές λεπτομέρειες γ ια την μάχη της Σιουμπανϊτσας περιέχονται και στην έκδοση του Ι.Μ .Χ.Α.
«Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ Α ΓΩ Ν Α Σ* ΑΠΟ Μ Ν ΗΜ Ο ΝΕΥ
ΜΑΤΑ (βλ. Αναμνήσεις» Κ. Μαζαράκη - Αινιάνος,
σελ. 164 - 265) Θεσσαλονίκη 1984
14. Εκ παραδρομής, προφανώς, στο κείμενο αναγράφεται
η χρονολογία 7 ΜαΤου 904 αντί του ορθού: 905
15 27 Απριλίου 1905
16 Πόλιανη: Σφενδάμι, σήμερα. Χωριό στον ναμό Πιε
ρίας
17. Μακρυρράχη: Εννοεί την Μονή Μσκρυράχης
18, Δυσανάγνωτσο
19. Σπόρλιτα: Ελαφίνα, σήμερσ.
Χωριό στον νομό Ημαθίας
20, Δυσανάγνωστο
21 30 Απριλίου 1905
22. Δυσανάγνωστο
23. Βουλγάρων
24. Βουλγαρικών
25. Βόρεια, πιθανότατα
(σώματα)
26 Μοναστηριού
νία)

(Κοιν

(ενδεχομένως και:

Πολυδένόρι).

Βουλγαρικά

(πάλη στην γιουγκοσλαβική

Μακεδο

27

Εδώ η λέξη «βάπτισμαι- έχει την έννοια της ·;θανά
τωσης* των αιχμαλώτων δισ πνιγμού. Ο Σ . Σπυρομήλιος αναφέρει (στην υπόρχουσα στην Δ .Ι.Σ . έκ
θεσή του) την σύλληψη άνω των 100 και την θανά
τωση (διαπνιγμού) 86 από αυτούς
28 Βούλγαροι
29, Μακεδονία
30 Αναγν: Αναγνωστάκος Μιχαήλ, Ανθυπσσπιστής του
Υλικού του Πυροβολικού. ' Εδρασε στον Μακεδονικό
αγώνα επί κεφαλής σώματος Ελλήνων ανταρτών με

34. «Μπατσιός» κυριολεκτικά σημαίνει: τόπος παρα
σκευής του μπάτσιου, ειδικού κεφαλοτυριού και στην
συνέχεια: στρούγκα)
35. Δόλιανη: Κουμαριά, σήμερα. Χωριά της επαρχίας
Βέροιας του νομού Ημαθίας
36. Μαρούσα, Παλιό χωριό, στο Βέρμιο, ακατοίκητο,
χρησιμοποιούμενο εποχιακώς από τους νομάδες κτηνοτρδφους
37. Τοποθεσία στο Βέρμιο, άλλοτε τόπος των Καλυβιών
Μπατραλέξη
38. Χρηστο-Βασίλης (Σέρμπης ή Σέρμπος) Ελληνιζων
μεγαλοκτηνοτρόφος Βλάχος του Ά νω ΣελΤου. ΠεριέθοΛπτε και βοηθούσε τα ελληνικά αντάρτικά σώ
ματα στο Βέρμιο (περί αυτού βλ. περισσότερα στην
μνημονευόμενη στην παραπομπή 13β έκδοση Ι.Μ.Χ.
Α. (αναμνήσεις Κ. Μαζαράκη)
39. Η μέσα σε παρένθεση λέξη δική μας
40. Νικόλαος Καπούλσς. Σαρακατσάνος μεγαλοκτηνο
τρόφος. Ο Ν. Καπούλας (όπως και ο Χρηστο-Βασίλης
Σέρμπης ή Σέρμπος) παρεΐχει άσυλο στα ελληνικά
αντάρτικά σώματά στο Βέρμιο, (και περί αυτού βλ.
περισσότερα στην προμνημονευθείσα έκδοση)
41. Δυσανάγνωστο
42. Δυσανάγνωστο
43. Κλωυάρας. Παλιάς Σαρακατσάνος κλέφτης, ληστοφυγσδικος και επικηρυγμένος. Υπερήλικας και σχε
δόν τυφλός, βρίσκονταν στα καλύβια του Ν. Καπούλα,
όπου και τον συνάντησε ο Μαζαράκης
44. Στο κείμενο αναγράφεται το όνομα σημαίνοντος Ρουμανίζοντος. Εδώ παραλείπεται
45. Το όνομα αναγράφεται στο κείμενο. Πρόκειται περί
Ρουμανίζοντος. Εδώ παραλείπεται
46 Το ρήμα .τιμωρώ στην ορολογία των αντάρτι
κών σωμάτων σημαίνει «θανατώνω», κυριότατα
47. Το άνομα αναγράφεται στο κείμενο Πρόκειται, επί
σης, περί Ρουμανίζοντος. Εδώ παραλείπεται
48. Εννοεί τον Κωνσταντίνο Γαρέφη
49. Τούρκων
50. λ.ε.: λίαν ελαφρώς
51. Εννοεί τον Μανώλη Κατσϊγαρη
52. Γιοβσννης: Παλιός οπλαρχηγός κλεφτών. Μετά τον
θάνατο του Παύλου Μελά απεχώρησε από την Δυτι
κή Μακεδονία και δια του Οοτρόοου (Άρνισ σας)
πέρασε στην Κεντρική Μακεδονία επί κεφαλής ολι
γομελούς ομάδας όπου και έδρασε. Τον Μάιο του
1905 οι άνδρες του Γιοβάννη εντάχθηκαν στο σώμα
του Κ. Μαζαράκη (βλ. ονομαστική κατάσταση ανδρών σώματος Μαζαράκη παρατιθέμενη στην παρού
σα μελέτη)
53. Παλιό χωριό κατεστραμένο, βορειοδυτικά της Νάου
54

σας, (στο όρος Βέρμιο)
Καΐλάρια: Πτολεμαΐδα, σήμερα. Πόλη του νομού Κο

55

ζάνης
Βοδενά:

Έδεσσα, σήμερα. Πόλη και πρωτεύουσα

το ψευδώνυμο χΜαταπάς» και «Παπαχρήστος>
3 *. Τα αποσιωπητικά τέθηκαν οπτό τον Κ. Μαζαράκη
και δείχνουν, σαφώς σκωπτική διάθεση

του νομού Πέλλας
56. Βλάντοβο: Ά γ ρ α ς,

32. Εννοεί τον αδελφό του Αλέξανδρο Μαζαράκη, Υπο-

Έδεσσας, στον νομό Πέλλας
57. Το όνομα αναγράφεται στο κείμενο. Πρόκειται περί

λοχαγό Πυροβολικού, ο οποίος τον Δεκέμβριο του
1905 τοποθετήθηκε στο Ελληνικό Προξενείο Θεσσα
33

λονίκης με το ψευδώνυμο «Αλέξανδρος Ιωαννίδιτς»
Οι λέξεις: σάκκοι, σπάρος, είναι συνθηματικές και
αφορούν προφανώς σε πολεμικά κ.λ.π. υλικό

σήμερσ.

Χωριό,

βορειοδυτικά

Ρουμανίζοντος. Εδώ παραλείπεται
58. Το όνομα 'αναγράφεται στο κείμενο. Εδω παραλείπεται. Πρόκειται περί Ελληνίζοντας Βλάχου

(Συνέχεια στη σελίδα 168)
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Φιλώτας Κόκκινος - Ο Δήμαρχος
πη, κόρη του Ναουσαίου Δημάρχου,
Γιώργη Λαπαβίταα, που ήταν ο πρώ
τος Δήμαρχος (1880) μετά το χα 
λασμό του 1822. Ή ταν το δεύτερο

Του Τάκη Μπάϊτση

Μαθητής στο Γυμνάσιο Βέροιας

Λίγο: άνθρωπο: στη ζωή τους εί
χαν την θέληση να θυσ:άσουν τ:ς
προσωπικές τους απολαύσε:ς, τα
πλούτη τους κα: αυτή ακόμα την
οικογένεια, για χάρη των συμφέρον
των του τόπου τους.
Έ νας απ' αυτούς τους μεγάλους,
με καθαρό μυαλό, με μεγάλες προ
βλέψεις και εκτιμήσεις των πολιτι
κών και οικονομικών καταστάσεων
ήταν και ο Φιλώτας ο καταξιωμέ
νος ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Στη Νάουσα το
Δημαρχιακό αξίωμα είχε συνταυτισθεί με το πρόσωπό του, και αυτό
οφείλεται στη μακρόχρονη και πε
τυχημένη θητεία του στο Δήμο. Ο
άνθρωπος αυτός, που κατά γενική
ομολογία ενέπνεε σεβασμό σε οπα
δούς και αντιπάλους, ήταν μεγάλος,
πολύ μεγάλος για τη μικρή και πε
ρήφανη Νιάουσα. Πιστός σ' αυτή,
αρνήθηκε υπουργεία και οφίκια.
Πάντα ανιδιοτελής τόνιζε: «Ο Δή
μαρχος είναι ο ανώτερος όλων των
τίτλων και αξιωμάτων».
Ο Φιλώτας γεννήθηκε στη Νά
ουσα στις 6.1.1900. Πατέρας του
ήταν ο Αριστείδης Κόκκινος, της
γνωστής οικογένειας των βιομηχάνων που η καταγωγή τους κρατού
σε από τη Μοσχόπολη της Β . Η 
πείρου, και μητέρα του η Καλλιό
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από τα πέντε παιδιά της οικογένει
ας, μετά το Γιώργο που το 1943 —
4 4 ήταν σύμβουλος στην Κυβέρνηση
της Π .Ε.Ε.Α. στους Κορασχάόες
Ευρυτανίας. Τα πρώτα του γράμ
ματα τα διδάχθηκε στη Νάουσα.
Στη συνέχεια φοίτησε για δύο χρό
νια στο Γυμνάσιο Βέροιας, μετά σε
Κολλέγιο της Αλρξάνοριας της Αί
γυπτου, όπου έμαθε και τα Γαλλι
κά. Συμπλήρωσε τις σπουδές του
στη φημισμένη τότε Οικοτροφική
σχολή της θεσ) νίκης «ΝΟΓΚΑ»,

του τσιφλικιού τους στα Μονόσπιτα.
Το διάστημα αυτό γνωρίζεται
και ερωτεύεται την Μαργαρίτα
Πέρα, η οποία σπουδάζει υψίφω
νος. Η Πέρα διακρίθηκε και έγινε
διάσημη. Έ ζησε τα περισσότερα
χρόνια στην Ευρώπη και πέθανε
στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Δεν παντρεύθηκαν παρά την επιθυμία των
γονιών τους, γιατί ο Φιλώτας δεν
ήθηλε να τη; στερήσει τις σπουδές
της και την μετέπειτα λαμπρή σταδ,οορομία της.
Υπηρέτησε στο στρατό, στο οικο
νομικό σώμα της Ελληνικής παροι
κία; της Αιγύπτου με το βαθμό του
υποδεκανέα, αρνούμενος αξιώματα
και θέλοντας να περάσει απαρατή
ρητος. Το 1927 ίδρυσε μεγάλο γρα
φείο διακινήσεως εμπορευμάτων

Φοιτητής στη Σχολή ΝοΟκα Θεσσαλονίκης. Σειρά πρώτη. Από αριστερά 3ος

όπου σπούδαζε η αριστοκρατία της
τότε εποχής. Μετά τις σπουδές του
ακολούθησε τον πατέρα του, στην
Αίγυπτο όπου είχαν εμπορικό γρα
φείο διακινήσεως των βιομηχανικών
τους προϊόντων, καθώς και άλλων αγροτοκτηνοτροφικών,
παραγωγής

στον Πειραιά, προοθώντας εμπορεύ
ματα της Νάουσας. Εδώ δουλεύουν
πολλοί υπάλληλοι με προϊστάμενο
τον Ναουοαίο Παλάκα. Σ' αυτό ιο
διάστημα καλλιεργεί τις προσωπι
κές του γνωριμίες με πρόσωπα υψη
λά ιστάμενα στον πολιτικό και καλ-

Ο Φιλώτας με την Μ αργαρίτα Περρα και τον αδελφό της

λιτεχνικό κόσμο. Γίνεται προσωπι
κός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, του οποίου φωτογραφία είχε
μέχρι το τέλος της ζωής του, στο
γραφείο του. Φίλος του υπήρξε και
ο Αιμήλιος Βεάκης. Την ίδια χρο
νική περίοδο, φιλοξενεί στο σπίτι
*ου τον Τάκο Μακρή από το Μονα
στήρι, που φοιτούσε στην Αθήνα
(Γυμνάσιο - Πανεπιστήμιο) και είΧε την κηδεμονία του, καθ’ όλην
την διάρκεια των σπουδών του. Ως
γνωστό, ο Τάκος Μακρής, εχρημάτισε επί 8 έττ; υπουργός προεδρίας
χ« ι Εσωτερικών. Στη Νάουσα έρ
χεται το 1928 και πολιτεύεται πρώ
τη φορά για δήμαρχος, υποκινούμε

νος και υποστηριζόμενος από τους
Λαναράδες, που αργότερα έγιναν
αντίπαλοί του. Τις εκλογές έχασε
από τον τότε ισχυρό δήμαρχο της
Νάουσας και πρωτοξάόερφό του Γι
ώργο Περδικάρη γνωστός ως ΤΖΙ
ΩΝ».
Εκλέγεται για πρώτη φορά δή
μαρχος το 1932, μετά τα γεγονότα
της εργοστασιακής απεργίας ενάν
τια στο Δήμο, όπου σκοτώθηκαν έξι
άτομα. Ξαναεκλέγεται το 1935 για
να παυθεί από τη Μεταξική Δικτα
τορία.
Ο Φιλώτας διώκεται από την δι
κτατορία. επειδή σύναψε ερωτικές
σχέσεις με την πρόεδρο της Ε.Ο.Ν.

Σ' αυτά το διάστημα της Δημαρχίας του, ιδρύει τον πρώτο παιδικό
σταθμά στο Κιόσπι, αγοράζοντας το
οικόπεδο Κυρόντζα. Ο Φιλώτας πι
στεύει πάντα, ότι η Νάουσα σα βιο
μηχανική πόλη, που θα εξελισόταν,
σύμφωνα και με τη Δημογραφική
και Οικονομική μελέτη των Μ. I.
Μαυρογοροάτου και Α. X. Χαμουδόπουλου το 1931, έπρεπε να προ
σέξει και να φροντίσει τα νήπια της
προσχολικής ηλικίας, λόγω της α
πασχόλησης των μανάδων στις φά
μπρικες, Την περίοδο αυτή κατα
σκευάζει τους αγροτικούς δρόμους
και τον δρόμο Νάουσας - Σελίου,
καλώντας τους δημότες σε προσωπι
κή εργασία. Συλλαμβάνει το νόημα
του ορεινού τουρισμού και έτσι κατωρθώνει να πραγματοποιήσει τους
πρώτους Πανελλήνιους αγώνες Χι
ονοδρομίας το 1935 στο Σέλι, όπου
παίρνει μέρος και ο διάδοχος Παύ
λος. Πρέπει να τονισθεί ότι όλα αυ
τά έγιναν σε μιά εποχή που δεν υ
πήρχαν ούτε οικονομικές παροχές,
ούτε καλά - καλά τεχνικά μέσα.
Αυτό το διάστημα ο Φιλώτας οργα
νώνει στη Νάουσα το πρώτο συνέ
δριο δημάρχων των Βαλκανικών πό
λέων, το οποίο τιμά με την παρου
σία του ο Βασιλιάς Γεώργιος Β ' Ε
πεκτείνει το σχέδιο πόλεως και με
ταφέρει το ενοριακό νεκροταφείο
της Βαγγελίστρας στη σημερινή θέση.
Εκλέγεται Γ. Γραμματέας στη
διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης
Δημάρχων, θέση που κράτησε για
πολλά χρόνια. Την περίοδο του πο
λέμου, μένει στη θεσ) νίκη. Στη
Νάουσα έρχεται το 1950 για να ε
κλεγεί Δήμαρχος στις πρώτες μετα
πολεμικές εκλογές του 1951. Π α
ραμένει Δήμαρχος για πολλά χρό
νια ως το 1967, με μια διακοπή μό
νο το 1955 από τον Αλέκο Χωνά.
Η Απριλιανή Δικτατορία τον παύει
και έτσι ο Φιλώτας μπαίνει στο περιθώρειο. Σ ’ αυτά τα χρόνια, οργά
νωσε δημοτικά συσίτια για μικρά
άπορα παιδιά, ίδρυσε τους άλλους
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δειο Στάδιο που ξεκίνησε προπολε
μικά. Αντίθετα δεν φροντίζει να τελειώσε. το Βαϊνανίδειο κολυμβητή
ριο. γιατί ξεκίνησε επί δημαρχίας
Χωνού.
Επισφράγ σμα των πολλών έρ
γων του. είναι η δημ'ουργία των
Τεχνικών Σχολών· Κατωρθώνει και
πείθει την κυβέρνηση να χτισθούν
στη Βιομηχανική Νάουσα, οι αναφερόμενες Σχολές με προοπτική να
γίνει αργότερα και Πολυτεχνείο.

Ο Φιλώτας στο στρατό . Δεύτερος οπτό τ α δεξιά

δυό παιδικούς σταθμούς, παίρνοντας
τη Βίλα του Κύρτση στους Στουμπά
νους, και χτίζοντας τον 3ο παιδικό
σταθμό στην Βαγγελίστρα. Χτίζει
καινούργιο δημαρχείο με δυνατότη
τα στέγασης όλων των τότε υπηρεσι
ών. Με το σχέδιο Μάρσαλ βοηθά την
επαναλειτουργία των εργοστασίων
της Νάουσας, δίνοντας σ' αυτά κα
λές προοπτικές. Ζητά από τον υ
πουργό Δημοσίων έργων Κων. Κα
ραμανλή, έναν οδοστρωτήρα που ή
ταν καταπλακωμένος στα Τέμπη,
κατά την περίοδο της διάνυξης της
Εθνικής οδού και τον παίρνει. Χρη
σιμοποιώντας τον οδοστροτήρα, δυο
μηχανές παρασκευής και εναπόθε
σης πίσας και δώδεκα μικρά φορτη
γά ανατρεπώμενα, ασφαλτοστρώνει
σε λίγα χρόνια όλ.ους τους δρόμους
στη Νάουσα. Το γεγονός αυτό εκτι
μούν ιδιαίτερα οι νοικοκυρές που
γίνονται σταθεροί ψηφοφόροι του.
Φέρνει στο Νοσοκομείο της Νάου
σας το ακτινολογικό μηχάνημα που
καθόταν αδρανές σε αποθήκη της
Βέροιας.
Δημιουργεί το Κιόσκι, Το καμά
ρι του. Το σχεδιάζει αφιλοκερδώς
η αρχιτέκτων που δημιούργησε το
Σκορπιό του Ωνάση. Με τους κύ
κνους, τα παγώνια και τη λιμνούλα
του, το Κιόσκι καθίσταται στολίδι
της Νάουσας. Χαράσει νέους δρό-
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μους και πλατείες, γενόμενος πολ
λές φορές κακός με τους οικοπεδού
χους. Αντίσταση βρίσκει επίσης α
πό τους τότε πλούσιους, οι οποίοι με
Βασιλικά διάταγμα, απαγορεύουν
την τακτοποίηση των σπιτκίιν και
οικοπέδων τους σύμφωνα με το σχέ

Ο: Ναουσαίοι δε στέλνουν τα παι
διά τους στην Τεχνική και έτσι 3ημ ουργειτα: πρόβλημα σπουδαστών.
Το γεγονός αυτό, αναγκάζει το Φιλωτα να φέρει, με υποσχέσεις μαθη
τές απ’ όλη την Ελλάδα. Για να
φέρει σε πέρας το σχέδιό του, αναγ
κάζεται ο ίδιος να επισκεφθεί τα
χωριά του Μωρία, προκειμένου να
πείσει τους γονείς για την ωφέλεια
της τεχνικής μόρφωσης των παιδι
ών τους. Κατά το έτος 1963, ο Γ-

Ετος 1934. Γεύμα με τον Βασιλιά Γεώργιο Β τ στο Κιόσκι

ΟΌ πόλες.. Ειδικό ενδιαφέρον δεί
χνει για τον Τουρισμό. Φροντίζει το
έτος 1951, για την αναβίωση του ε
θίμου των αποκράτικων εκδηλώσε
ων που είχαν ό.ακοπεί το 1940, λό
γω των πολεμικών συνθηκών. Συμ
βάλλει στην ανάπτυξη του ορεινού
Τουρισμού, αξιοποιόντας το Σέλι,
Βελτιώνει κατά πολύ το Κων) νί-

πουργός Γρ. Κασιμάτης. εγκαινιά
ζει επίσημα την ανέγερση των κτι
ρίων, τοποθετόντας τον θεμέλιο λί
θο.
Πολλά σχέδια που είχε κασέ
νούν, παραμένουν απραγματοποίητε
όπως είναι: α) η τέλεια αξιοποίησϊ
του Αγίου Νικολάου με την απομά
κρυνση των στρατώνων, β) η αξία

μαρχο: κ. Δ. Βλάχος. II κηδεία του
Φιλώτα έγινε το Σάββατο στις 8 μ.
μ. Στη νεκρώσιμη ακολουθία έψαλ
λε η χορωδία του Ποείου και στην
εκφορά πσιάνιζε η μπάντα της Φ.
Ε.Ν. Παρέστησαν η αδελφή του Α
πρόσιτη Πέτσινα, η μόνη από τα α
δέλφια που βρίσκονται εν ζωή, οι
■ ώη . δήμαρχοι κ.κ. Λ. Χωνός και
Γρ Σιούγγαρης, συγγενείς του. ο
βουλευτής κ Λγ. Βαλταδώρος. πολ
λοί δημοτικό·' σύμβουλοι οπαδοί συ• εργάτες, αντίπαλοι και φίλοι του
Φιλώτα και πλήθος λαού.
Στον επικήδιο ο οή’,ιαοχο; */. Α.
Βλάχος , μεταξύ των άλλων £1< .
-Δήμαρχέ μας:

ποίηση των οχθών της Αράπιτσας,
γ) η οδική σύνδεση της Νάουσας
ι: τη Δυτική Μακεοανίο, δ) η α
νέγερση ξενοδοχείου στην είσοδο
τη; -¿λείος, ε) η ένωση του Κιο
σκιού ¡ιε το Νοσοκομείο και τόσα
άλλα.
— Ο Φιλώτα: μετά την τελευ_κία του αποτυχία στις Δημοτικές
εκλογές του 1975, περιορίστηκε στο
τσίτι του. Εκεί δεχόταν τους φίλους
σου τον επισκέπτονταν και συζητούτι πάντα για τη Νάουσα, για τις
;ποχές που πέρασαν για τις επιτυ
χίες του, ακόμα και για τις ευκαι
ρίες που κατά καιρούς χάθηκαν.
7 ον τελευταίο καιρό διάβαζε τις ητρήσιες εφημερίδες και πολλά φι
λοσοφικά βιβλία, ξεχασμένος σχεδόν
'ιτ· όλους. Σ ’ αυτή τη λησμονιά
σου. τον θυμήθηκε δυό φορές το λαΧμίο και του έφερε κέρδη, με αποσέλεσμα να βγει α π ’ το οικονομικό
'λο.εςοοο των τελευταίων δεκαετι
ών. Εδώ τον βρήκε και ο καρκίνος
του προστάτη, ο οποίος έμεινε στά^¡ιος για μερικά χρόνια, ως τον
Δεκέμβρη του '87. II υγεία του χειρο-ερευσε λόγω κακής λειτουργίας
•ων νεφρών του, με αποτέλεσμα να
μεταφερθεί στο Νοσοκομείο με την
ϊροντίδα του γιατρού κ. Γ. Κοκού-

λο, παρά την επιθυμία του να μεί
νει σπίτι- Πέθανε την Παρασκευή
τη: 4.12.87.
Την ίδια μέρα συγκλήθηκε εκτά
κτως το Δημοτικό Συμβούλιο και ο
μόφωνα αποφάσισε α) ν' αναλάόη
ο Δήμος τα έξοδα της κηδείας, β)
να δώσε: τ' όνομά του στην οδό Σπη
λαίου, γ) να διάθεση στο νεκροτα
φείο τάφο στην_πρώτη θέση και δ)
να εκφωνήσει τον επικήδειο ο δή

Σε 1ιένα έλαχε το Βλ'ύερύ ν.αήήκαν να σ' αποχαιρετήοω εν. ;ιερού:
τη: μεγάλης και μοναδικής αγαπη
μένη: σου της Νάουσας. Τη συγκί
νησή μας μεγαλώνει το γεγονός ότι
αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που ση
μάδεψε τη ζωή της Νάουσας μισό
αιώνα περίπου. Με το θάνατό σου
κλείνε·: μια ολόκληρη εποχή. Ή
σουν ο τελευταίος Έλληνας δήμαρ
χος που οι άνθρωποι σηκώνονταν
στο περασ ιά του. Ο τελευταίος εκ
πρόσωπος ενός παλιού κόσμου, δεν
ξέρω καλύτερου ή χειρότερου, χά-

Έ τ ο ς 1951. Εγκαίνια επαναλειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου
Μηνά από τον βασιλιά Παύλο
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νίΐαΐ».
Κατόπιν μίλησε ο βουλευτής κ.
Λ γγ. Βαλταδώρος, που αναφέρθηκε
στη ζωή του, τονίζοντας τα εξής:
«Μας έπειθε με μιά μεθοδικότητα
ανεπανάληπτη, έστω και αν δεν τον
πολυπιστεύαμε. Υπήρξα φίλος και
θαυμαστής του, μαζί με πολλούς
άλλους. Σύμβουλος και αντ) ρχός
του στη μεταπολεμική του θητεία.
Προσπαθώ στο πέρασμα του χρόνου
να βρω και να καταγράψω που συμ
φωνούσαμε κα που όχι. Για σήμερα
πολύ σπάνια ένας θάνατος μπορεί
να προκαλέσει μια γενική αίσθηση
της έννοιας της απώλειας και του
κενού. Και με την αίσθηση αυτήν,
η πόλη μας συνοδεύοντάς τον στο
τελευταίο του ταξίδι, εύχεται ελα
φρύ το χώμα».
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δή
μαρχος κ. Δημ. Βλάχος και ο βου
λευτής κ. Λ γγ. Βαλταδώρος υπήρ
ξαν κατά καιρούς σύμβουλοι του Φι
λώτα.
Η Νάουσα έχασε έναν άνθρωπό
της, που γεννήθηκε πάμπλουτος και
για χάρη της, πέθανε πάμπτωχος,
λησμονημένος σε ξένο σπίτι. Στο
Σταυρό του τάφου του, ήθελε να
γραφτεί η φράση ΦΙΛΩΤΑΣ ΝΑ
ΟΥΣΑ». Ή ταν η τελευταία του ε
πιθυμία, λίγο πριν πεθάνει.

Επιγραμματικές φράσεις του Φιλώτα Κόκκινου
Έ να καλό κεφάλι είναι πιο χρή
σιμο από χίλια δυνατά χέρια.

τα παιδιά τους για την κακήν ανα
τροφή που οι ίδιοι τους έχουν δώσει.

Κανένας δεν μας συγχωρεί, ούτε

Ό ταν οι άρχοντες και οι έντιμοι
φοβούνται να συγκρουσθούν με τον:
άτιμους αλλοιώνεται η βάση της
κοινωνικής ηθικής.

τα φυσικά μας χαρίσματα, ούτε την
αξιοσύνη μας, ούτε τις επιτυχίες
μας, την προκοπή μας. Ό λοι όμως
συγχωρούν πρόθυμα το θάνατό μας.

Οι γονείς τιμωρούν κατά κανόνα

/Υ π ά ρ χ ει ένα όπλο πιό φοβερό
και από την συκοφαντία είναι η
ΑΛΗΘΕΙΑ.

Γινόμαστε όλο και πλουσιώτερο:
μέσα σ' ένα κόσμο όλο και ρυπαρό
τερο. Σωστοί Κροίσοι θρονιασμένο:
πάνω σ' ένα βουνό από σκουπίδια

θ α προτιμούσα να παλαίψω μ*
ένα λεοντάρι, παρά με χίλια ποντί
κια.

Έ τ ο ς 1963. Α Φιλώτας συνομιλεί με τον υπουργό παιδείας Γρ. Κασιμάτη
μετά την θεμελίωση των Τεχνικών Σχολών
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΛΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ
Του Στέργιου Σπ. Αποστόλου
ΠΡΟΤΗ ΚΛΙΣΗ
1. Αρσενικό ουσιαστικά και η κλίση τους
Α) Αρσενικό σε —ας
α) Ισοσύλλαβο σε — ας οΕύτονα
Δεν υπάρχουν
β) Ανισοσύλλαβο σε — ας οΕύτονα
καίμάς, τσιομπάς, μπουΖμάς, νουντάς, χατάς, ρπΖ:άς, γκοίγκσνάς, γιαρομάς, οκτκάς, ταϊφάς, ντσμπλάς, νταλκάς κλπ.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος·
Ονομοστική: συ καϊμάς — οι κοίμάδι
Γενική: απού τοον καίμά — απού τους καιμόδι
Αιτιατική: τουν καίμά — τους κοίμάδι
Κλητική: καίμά — κοίμάδι
γ) Ισοσύλλαβα σε — ας παροΕύτονα
Δεν υπάρχουν
δ) Ανισοσύλλαβα σε — ας παροΕύτονα
φκιάκας, ψήοας, κιφάλας, μουτουγκάϊας, μπούτοκας, χλ:άπας, κάρκας, φλάσκας, κάλφας, μάΕας, Ζγκούρας, τΖάντΖας κλη.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική: ου κιφάλας — οι κιφάλαδι
Γιενική: οπού τουν κιφάλα — οπού τους κφάλοδι
Αιτιατική,· τυν κιφάλα — τους κιφάλαδι
Κλητική: κιφάλα — κιφάλαδι
Σημείωση: Από το παραπάνω ονόματα το όνομα *κύρκος- απαντάται και οον διπλόκλιτο με τροπή του στον
πληθυντικά σε ουδέτερο. Π.χ.:
— ου κύρκας, οι κύρκοδι αλλά και: κυρκάντγιο (τα)
ε) Ισοσύλλαβα σε — ας προπαροΕύτονα
μάρτυρας, μάστουρας, έμπουρας κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική: ου μάρτυρος — οι μαρτάροι
Γενική: οπού τουν μάρτυρα — απού τους μαρτύρους
Αιτιατική: τουν μάρτυρα — τους μαρτύρους
Κλητική: μάρτυρα — μαρτύροι
°τ) Ανισοούλλαβα οε — ας προπαροΕύτονα
φάγουρος, μάτσιουρος, πλάχτουρος κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική, ου φάγουρος — οι φογουράδι
Γενική: οπού τουν φαγούρα — απού τους φογουράδι
Αιτιατική: τουν φαγούρα — τους φογουράδι
Κλητική: φάγουρα — φογουράδι.
Σημείωση: Τα ίδια ονόματα οπαντώντοι και οαν δ πλοκλιτα με τροπή τους στον πληθυντικό σε ουδέτερα. Π.χ..
<υ φάγουρος, οι φογουράδι αλλά και: φαγουράντγια (τα)
ου μάτσίουρας, οι μστοιουράδι αλλά κοι: ματσιουράντγια
(το)
— συ πλάχτουρος, οι πλαχτουράδι αλλά και: πλαχτουράντγια (το)
Καθαρά διπλόκλιτα που στον πληθυντικό τρέπονται σε
Ουδέτερο είναι;

—
—
—
—

ου μπάκακας, τα μπακακάντγια
ου γκάστιρας, τα γκουστιράντγια
ου γκρέμουρας, τα γκριμουράντγια
ου λιούλιακας - το λιουλιοκάντγια
όμως:
— ου οιάλιακας, τα σιαλιάκια.

Μοναδικό διπλόκλιτο που οτον πληθυντικά τρέπετοι αε
θηλυκό είναι το άνομα πόίογκας. Π.χ.:
— ου πάϊσγκας, οι παίοντΖίδις (σήμα νει κοι: ιστοί της α
ράχνης) .

Β) Αρσενικό σε —ης
α) Ιοοούλλαβα οε — ης οΕύτονα
Δεν υπάρχουν
β) Ανισοσύλλαβα σε — ης οΕύτονα
μουστιρής, κυρατΖής, τοιλιμπής, ·χατΖής, οβτΖής, τοιμπρής
κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική: ου μουστιρής — οι μουστρήδι
Γενική: απού τουν μουστιρή — απού τους μουσπρήδι
Αιτιατική: τουν μουστιρή — τους μαυστρήδι
Κλητική: μουοτιρή — μουστιρήδι
γ) Ισοσύλλαβα σε — ης παροΕύτονα
Δεν υπάρχουν
δ) Ανισοσύλλαβα σε — ης παροΕύτονα
τσιαλσστάρης, γκουΖγκούνης, μισκίνης, ουροούΖης, γκαΖέπης, οινιάρης, ντιρβίσης, ντουσμόνης, σιαλιομούτης, γκαβάΖης κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική: ου τοιολαστάρης — οι τσ.αλαστάρηδι
Γονική: οπού τουν τσιαλαστάρη — απού τους τσιαλαστάρηδι
Αιτιατική: τουν τσιαλαστάρη — τους τοιαλαστόρηδι
Κλητική: τσιαλαστάρη — τσ:ολοστάρηόι
Μοναδικό διπλόκλιτο της παραπάνω περίπτωσης που
στον πληθυντικό τρέπεται σε θηλυκό είναι το όνομα «πλά
της» (ο υ ). Π.χ.:
— ου πλάτης, οι πλότις,
Επίσης πολλά από τα ομαλά ανισοσύλλαβα αυτής της
περίπτωσης τα οποία οχετίΖοντοι με τον τόπο καταγωγής,
στον πληθυντικά εμφανίΖουν δυο τύπους κατά την κλίση
τους χωρίς να μετοβόλλαυν το γένος. Π.χ.:
— ου Αρκουδουχουρίτης, οι Αρκουδουχαυρίτηδι και Αρκουδουχουριτάδι
— ου Χουρπανίτης, οι Χουοπανίτηδι κα Χουρπανιτάδι
— ου Βιργιώτης, οι Βιργιώτηδι και Βαγ'ουτάδι κλπ.
ε) Ισοσύλλαβα σε — ης προπαροΕύτονα
λήΕουρης (σπάνιες οι περιπτώσεις)
Η κλίση του ονόματος:
Ονομαστική: ου λήΕουρης — οι λήΕουροι
Γενική: απού τουν λήΕουρη — οπού τους λήΕουρους
Αιτιατική: τουν λήΕουρη — τους λήΕουρους
Κλητική; λήΕουρη — λήΕουροι
οτ) Ανισοούλλαβα οε — ης προπαροΕύτονα
ρόκμοντης, Μάμσντης, Μόραντης κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίσή ενός ονόματος:
Ονομαστική: ου ρόκμαντης — οι ροκμοντάδι
Γενική: οπού τουν ρόκμαντη — απού τους ροκμοντάδι
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β) Ανισοσύλλαβα αε — ος οξύτονα
Δεν υπάρχουν

Αιτιατική: τουν ρόκμσντη — τους ρσκμαντάδι
Κλητική: ρόκμοντη — ροκμαντάδι
Σημείωση: Τα υπόλοιπα δύο ονόματα (ιΜάμαντης και
Μάραντης) οναφέροντ.αι σε οικογενειακό επώνυμα. Διπλόκλιτο τη ο περίπτωσης αυτής που στον πληίΚιντικό τρέπε
ται σε ουδέτερο είναι το όνομα «ντέντΣιρης* Π.χ.:
— ου ντέντ&ρης, τα ντιντΣ-ρέντγια (σπάνια γίνεται χρήση
του ομαλού τόπου: οι ντιντΣ'ρέδι)

δ) Ανισοσύλλαβα σε — ος παροξύτονα
Δεν υπάρχουν
ε) Ισοσύλλαβα σε — ος προπαροξύτονα
Δεν υπάρχουν

Γ) Αρσενικά σε —ους

στ) Ανισοσύλλαβα οε — ος προπαροξύτονα
Δεν υπάρχουν

α) Ισοσύλλαβα σε — ους οξύτονα

Δεν υπάρχουν
β) Ανισοσύλλαβα σε — ους οξύτονο
παππούς (σπάνιες οι περιπτώσεις)
Η κλίση του ονόματος:
Ονομαστική: ου παππούς — οι πσππούδι
Γενική: οπού τουν παππού — απού τους παππούδι
Αιτιατική: τουν παππού — τους ποππούδι
Κλητική: παππού — ποππούδι
γ) Ισοσύλλαβα σε — ους παροξύτονα
καρτοιούνους. ο.στους, τρόφους, σάλντους, ντόλντους, γυούρους. ντγόΣμους, ντγάχους κόΣμους, μοάχους, λόΓοος, μπόντους κ.λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστική·, ου καρτοιούνους — Οι κορτσιούνοι
Γενική: οπού τουν κορτοιούνου — απού τους κορτσιούνους
Αιτιατική: τουν καρτοούνου — τους καρτοιούνους
Κλητική: κορτοιούνου — καρτοιούνοι
δ) Ανισοσύλλαβα σε — ους παροξύτονα
δέξοος, κάτσιοος, ράκους, φύτσιους, λέτο:ους, οστρίτσιους,
τσόπους, πούρτοιους. αρ'τοιους, μπάτσιους, πλούκους κλπ
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος:
Ονομαστ,κή: ου δέξους — Οι δέξουδι
Γενική: οπού τουν δέξου — απού τους δέξουδι
Ατιατική: τουν δέξου — τους δέξουδι
Κλητική: όέΕου — δέξουδι.
ε) Ισοσύλλαβα σε — ους προπαροξύτονα
ρόπουτους, μάτοιουτοιους. όδραχτους, ντά·νταλους, ντγιάτονους, αγριουΖντούμπανους. μπίΣμπρους, μπούτουρους,
κ λ.π.
Ενδεικτ κή κλίση ενός ονόματος·.
Ονομαστική, ου ρόπουτους — οι ρόπουτοι
Γενική: οπού τουν ρόπουτου — απού τους ρόπουτους
Αιτιατική: τουν ρόπουτου — τους ρόπουτους
Κλητική: ρόπουτι — ρόπουτοι
Εξαίρεση το δίπλόκλτο: ου μπράτιμους — τα μπρατίμιο. Ό λο τα ποροξύτονα και προπαροξύτονα ονόματα
σε — ους, ισοσύλλαβο και ανισοσύλλαβα, προέρχονται οπό
τροπή της κατάληξης — ος σε — ους, όταν το — ος δεν
τονίξετοι (βλ. οχ. στην προφορά των φθόγγων)
στ) Ανισοσύλλαβα σε — ους προπαροξύτονα
Δεν υπάρχουν

Δ) Αρσενικά σε —ος

γ) Ισοσύλλαβα σε — ος παροξύτονα
Δεν υπάρχουν

Ε) Αρσενικό σε —ε ς
α) Ισοσύλλαβα σε — ες οξύτονα
Δεν υπάρχουν
β) Ανισοσύλλαβα οε — ες οξύτονα
κιουσες. μπουλμές, τΖ,οντές, Σαρμουγκαντές, μοιρντές, χο
βαλές, Σοϊ,ρές, τσιαρές, γκουντΣές, τιπές, μπαχτσές, Μ·
φές κ-λ.π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος;
Ονομαστική: ου κιουσές — οι κιουσέδι
Γενική: απού τουν κιουοέ — οπού τους κιουσέδι
Ασιατική: τουν κιουσέ — τους κιουσέδι
Κλητική: κ'ουσέ — κιουσέδι
γ) Ισοσύλλαβα σε — ες παροξύτονα
Δεν υπάρχουν
δ) Ανισοσύλλαβα οε — ες παροξύτονα
Δεν υπάρχουν
ε) Ισοσύλλαβα σε — ες προπαροξύτονα
Δεν υπάρχουν
στ) Ανισοσύλλαβα οε — ες προπαροξύτονα
Δεν υπάρχουν

Γ ενικές Παρατηρήσεις
α) Στα παροξύτονα αρσενικό ονόματα σε — ης (βλ
περίπτωση σνοοσυλλόβων), εκτός από την περίπτωση τ".
τροπής της κατάληξης — ης αε — ηδι στον πληθυντικό
έχουν εντοπιοθεί και μερικές εξα ρέοεις κατά τις οποία
η μεν κατάληξη — ης τρέπεται σε — ο·ί στον πληθυντικό,
το δε όνομα οπό παροξύτονο μεταβάλλεται οε οξύτονο
Π.χ.:
— ου νοικουκύρ-ης, οι νοικουκυρ-οί (ο νοικοκύρης)
— ου ντραγστ-ης, ο ντρογσταρ-οί (ο ογροφύλοκος)
— ου ρουγκατσόρ-ης. οι ραυγκατσιαρ-οί (φουστονελλορο·
ρος χορευτής - πολεμιστής).
Πολύ διαδεδομένη είναι η χρήση του πληθυντικού στο
<ύρια ονόματα (ανισοσύλλαβο) που η κατάληξη τρέπειο
σε — ηδι. Π.χ.:
— ου Γιάννης — οι Γιάννηδι
— ου Ζήσης — οι Ζήσηδι
— ου Μιχάλης — οι Μιχάληδι
— ου Αντώνης — οι Αντώνηδι κ.λ.π.
β) Στ.α παροξύτονα αρσενικό σνόμοτα οε — ους (?*
σχ. περίπτωση ισοσυλλάβων γ ), εκτός από την περίΊ™'
ση της τροπής της κατάληξης — ους σε — οι στον πληΑ/τ

α) Ισοσύλλαβα σε — ος οξύτονα
κομός, κουρμός, χαμός, αλιακός, μπστοός, τουρός, οκαΣμός κ.λ π.
Ενδεικτική κλίση ενός ονόματος
Ονομαστική: ου κομός — ο> κομοί
Γενική: οπού τουν καμό — απού τους καμούς
Αιτιοτική: τουν κομό — τους κομούς

τικό χωρίς να μετατοπίΣετοι ο τονισμός της λέξης, έχου»
εντοπιοθεί και περιπτώσεις κατά τις οποίες το όνομα τρέ
πεται οε οξύτονο στον πληθυντικό. Π.χ.:
— ου Ευλουφόρ-συς, ο·; ξυλουφουρ-οί (ο ξυλοκόπος)
Επ,οης, η χρήση του πληθυντικού των κόρ ων σνο
μστων σε — ους (ανισοσύλλαβα παροξύτονα) αποντότοι 5
έκτσαη (τροπή πληθ. οε — ηδι) π.χ.:

Κλητική: καμέ —

— ου Μήτοιους, οι Μήτοουδι (ο Δημήτρης)
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καμοί

^

ου Κάποιους, οι Κώτοιουδι (ο Κώστας)
ου Ρήστους, οι Ρήστουδι (ο Χρηστός)
ου Τόσης, οι Τάσηδι (ο Αναστόσης) κ.λ.π.

Στο προπαροξύτονα αρσενικό ονόματα σε — ους (βλ
οχ περίπτωση ισοσυλλάβων), εκτός από την περίπτωση
της τροπής της κατάληξης ■
— ους σε — οι στον πληθυντικό
χωρίς νο μετατοπίζεται ο τονισμός της λέξης, έχουν εντοπισθεί κοι περιπτώσεις κατά τ,ις οποίες το όνομα τρεπετοι σε οξύτονο στον πληθυντικό. Π.χ.:
— ου συμπέθ:ρ-ους. οι συμπιθιρ-οί
( Αλλη περίπτωση ονομάτων της παραπάνω ομάδας).
|χ ωρις να μεταβάλλουν την κατάληξή τους στον πληθυνπκό τρέπονται αε παροξύτονο. Π ,χ.:
I — ου όνθρουπ-ους, οι ονθρώπ-οι

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
βτΖής = κυνηγός
γριουΖντούμπανους = χοντρή σφήκα
οχτους = πιόσιμο αυχένα
Υοκός = ταράτσα στέγης
φρίτοιους = εκβλάστηση δ έρ μ ο τΛ
ϊφκουδσυχουρίτης = ο κάτοικος του Αρκουδοχωρίου
οστρίταους = αυτός που έχειι φεγγοβόλα μάτια

$ ργιώτης = ο κάτοικος της Βέροιας

'ΐορσμας = μείγμα κτηνοτροφής
[καβάΖης = φύλοκας
κοΖέπης = λεβέντης
ίκοίγκονάς = είδος φαγητού
κόσπρας = σαύρα
κουΖγκούνης = αυτός που ανακατεύεται σε όλο, ανακοτσυλιάρης
Ζές
(κοι κουντΖές) = μπουμπούκι
^
κιρσέ = γκρεμός
ιυς = λιμνούλα σε κοίτη ποταμού

βέΕοι
ξους = ένο οπό το κάτοια παδιικού παιχνιδιού
ίρποιυρας = έμπορος

(κύριο φρούτων)

κύρκας = γρύλλος

Λ
λέτοιους = ατημέλητος
λήξουρης -ους = ο ασυγκράτητος μπροστά οε φαγητά
λιούλιοκος = πυγολαμπίδα
λότους = λαχνός

Μ
μάκους = είδος ναρκωτικού (φυτό)
Μάμαντης = οικογεν. επώνυμο
Μάραντης = αικογεν. επώνυμο
μάρτυρας = μάρτυρας
μόστουρος = μάστορας, οικοδόμος
μάτσιαυρος = αγριόγατος, άγρυπνος, με ανοιχτά μάτια
μάτσιουτοιους = είδος χόρτου
μ.οκίνης = άθλιος, μεμψίμοιρος
μουστ,ιρής = πελάτης
μουτουγκάίας = κωφάλαλος
μούχους = χνούδι, μούχος
μπάκσκας = βάτραχος
μπατοιός = τόπος ποροσκευής του μπότσιου
μπστσιος = είδος κεφαλοτυριού
μπαχτσές = μπαξές, κήπος
μπίΖμπιρους = οάρωμσ, οκούπιομα, εξαφάνισμα
μπιρντές = μπερντές
μπόντους = οιχμή, μύτη οιχμηρή
μπουΖμάς = επίπληξη, κατσάδα
μπουλμές = είδος τοιχοποιίας
μπούτουρους -άκι = είδος αρρώστιας
μπούτοκας = νταβροντωμένος
μπράτιμους = στενός φίλος (αδελφικός)
μύξας ■= μυξιάρης

Ν
νουντάς *= δωμάτιο
νταλκάς = καημός, στεναχώρια
ντάλντους = τόλμημα, εγχείρημα
νταμπλάς = αποπληξία, συγκοπή
ντάνταλους = μεγάλη ποσότητα, φρίξη
ντγιόκους = διάκος
ντγιστονους = διάβολος, σατανάς
ντγιόΖμους = δυόσμος
ντέντΖιρης = κατοαρόλο, τέντΖερης
ντιρβίσης = παλικάρι άνθρωπος, μωαμεθανός καλόγερος
ντουομόνης =■ χάρος, εχθρός

Ο

Ζ
φ ρ έ ς = χόρτα κτηνοτροφής

ουρσούΖης = γρσυαούΖης

ψρμουγκοντές * είδος λουλουδιού
γκούρας = ακοινώνητος, απολίτιστος άνθρωπος
__
ιϊμός = κιμάς
ιφας = μοθητευόμενος τεχνίτης
>ός = καημός
σιούνους = χριστουγεννιάτικη φωτιά, κούτσουρο
δρου.
= είδος λουλουδιού
γωνιά (κύρια δωματίου)
»άλας = αυτός που έχει μεγάλο κεφάλι
,μους = οι άνθρωποι, κόσμος
ιρμός = κομμάτια, τσακίδια
οτ2ής = ο μετοφορέος εμπορευμάτων με Ζά>ο

Π
πάίαγκος = αράχνη
παρτάλος = κουρελιάρης
πινιόρης = κομπορρήμονας
πλάτης = πλάτη
πλάχτουρος = πλάκωμα (κύρια ύπνου)
πλούκους = φράχτης
πούρτοιους = επιβήτορας τράγος

Ρ
ριτΖιάς = παράκληση, παρακάλιο
ρόκμαντης — μεγαλόσωμος άνθρωπος
ρόοουτους = κτύπος

(Συνέχεια στη σελ. 163)
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ΣΤΕΦΕΝ ΧΩΑΚΙΝΣ
Δώσε μου λοιπόν πάλι τα χρόνια
Που ήμουνα ακόμα ο Ιδιος στο γίνωμά μου
Που μια πηγή πυκνών τραγουδιών
Αδιάκοπα καινούργια γεννιόταν

Του
Γιάννη Α. Μυλωνά
Φυσ. Μαθημοτικού
Ερευνητή Φιλοσοφίας

Που καταχνιές μου έκρυβαν τον κόσμο
Και τ α μπουμπούκια θαύματα μου τάζαν
Που μύρια λουλούδια έδρεπα
Που όλες τις κοιλάδες γέμιζαν περίσσια
Δεν είχα τίπ οτα κι όμως είχα αρκετά
Την ορμή προς την αλήθεια και την ηδονή της πλάνης
Δώσε μου ακράτητη εκείνη την ορμή
Την βαθιά πολύπονη ευτυχία
Την δύναμη του μίσους το κράτος της αγάπης
Δώσε μου τα νειάτα μου ξανά.
Από τον Φάουστ του Γκαΐτε οε μετάφραση I. Θεοδωροκοπουλου οελ. 106

Ακίνητος, ασάλευτος, καρφωμέ
νος σε μια αναπηρική καρέκλα μή
μπορώντας να κουνίσε: κανένα μέ
λος του σώματός του, ακόμη και τή
γλώσσα του, συννενοείται μόνο με
άναρθρες κραυγές και νεύματα με
δυο τρεις βοηθούς του, που εκπαι
δεύτηκαν ειδικά γι'αυτόν τον σκο
πό στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ.
Ό λω ς παραδόξω; και τελείως α
προσδόκητα το μυαλό του φαίνεται
να κατέχει μια απεριόριστη δημι
ουργική δύναμη, που με ασυγράτητη ορμή μή γνωρίζοντας κανένα
φραγμό, εκτελεί από μνήμης πολύ
πλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς
με ιδιαίτερα δύσκολα μαθηματικά
σε ένα από τους πιο δύσκολους κλά
δους της φυσικής και της κοσμολο
γίας, που αναφέρεται στη δομή του
σύμπαντος και στη φύση των μαύ
ρων.. όπως (ΒΙ,ΑΓΚ ΗΟΚΕΣ) του
διαστήματος που απασχολούν εδώ
και δεκαετίες τα καλύτερα μυαλά
και μεγαλύτερα ταλέντα της φυσι
κή: και των μαθηματικών. Πρόκει
ται’ για τον βΤΕΥΈΝ ΗΛΥΥΚΙΝΟ.
που πολλοί θεωρούν ότι είναι ο άμε
σος διάδοχος του Α. Αϊνστάιν, αλλά
που πήγε πολύ μακρύτερα από αυ
τόν, υπολογίζοντας την δομή και
τους νόμους που διέπουν τις μαύρες
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οπές του σύμπαντος όπου η Γενική
θεωρία της σχετικότητας του Αϊστάϊν καταρρέει αδυνατώντας ναδώσε: απαντήσεις. Στην περιοχή
των μαύρων όπου η ροή του χρόνου
σταματά τελείως, ο χώρος καμπυλώ
νεται και παίρνει μια πολύπλοκη
δομή που περιγράφεται με την δια
φορετική γεωμετρία του RIEMAUN
και η δύναμη της βαρύτητας γίνε
ται άπειρη, συγκρατώντας τα πάν
τα στην αγκαλιά τους χωρίς να ε
πιτρέπει την διαφυγή κανενός σω
ματιδίου. ακόμα και των φωτεινών
ακτινών: είναι δηλαδή μια τέλεια
φυλακή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η
σπάνια ασθένεια που χτύπησε τον
HAWKING τον συγκρατεί στην α
ναπηρική καρέκλα σε πλήρη ακινη
σία.
Ήταν στο πρώτο έτος των μετα
πτυχιακών σπουδών στο Καίμπριτζ
όταν αισθάνθηκε να χάνει τον έλεγ
χο των κινήσεων. Οι εξετάσεις που
έγιναν, απέδειξαν ότι υποφέρει από
την ασθένεια Λού Γκέριγκ (LOU
GEHRIG) που σημαίνει αμυοτροφική πολλαπλή σκλήρυνση, όπου
καταστρέφονται βαθμιαίως, αργά ή
γρήγορα, οι μύες του σώματος του
ανθρώπου. »Ήμουν φοβερά τρομαγ
μένος, διότι σκεφτόμουν ότι σε λίγα

χρόνια θα πέθα να· λέει: οστόοι ι;
αγάπη μου για τη ζωή και την φ>
σική μου, έδωσε κουράγιο να συν··
χίσω:
Ιδιαίτερα αινηγματική, μύστη;.·
ώδη και φευγαλέα η μοίρα του αν
θρώπου του. παίζει ανεξήγητα τα,·
χνίδια εις βάρος του και το χεφίτερο α π ' όλα είναι ότι αδύνατε: η
υπερασπίσει τον εαυτό του. Αφίετα
έρμαιο των νόμων της κοινωνία: κα:
της φύσης που λειτουργούν τυφλά
και ακατάπαυσα, ανεξάρτητα αεί

τη·/ θέληση και επιθυμία των *'· I
νών θνητών που πέφτουν θ ή ^ Β
των πολέμων, των λοιμών, τω ν*··
θενειών και που - εδώ βρίσκεται
το τραγικό - πολλά από αυτά ταί' ΙΙ
μιουργεί μόνος του στην ττάλη '"Β
για επιβίωση. Οι πόλεμοι που ?'Β
νονται εκατομμύρια άνθρωποι, <·’· ■
έργο του. II οιά μοίρα και ποιέΑΒ
γνωστές δυνάμεις τον σπρώχνουν *|Ι
τέτοιους παραλογισμούς;
Ο Σοφοκλής στην περίφηΜ ’^ 1
γωδία του Αντιγόνη που είναι {>ί§1
από τα πιο λαμπρά (τπίτιύΥ/* ,1

_____ Λ

Τ); τέχνης τη; παγκόσμιας λογοτΕμίας λέει: ΙΙολλά τα δεινά του
νθρώπου: Οοδέν δεινότερον από
τν ' Ανθρωπο.
0 Νίτσε οτο μεγάλο νεανικό του
ργο για την ανάλυση της αρχαία;
ραγωδίας, βάζε: τον Σειλινο να
έει.Ι Φυλή εφήμερη κα·. άθλια, τέν5 τη; τύχη; και του μόχθου, γιαί με αναγκάζει; να 3ου φανερώσω
,είνο που θάταν καλύτερο για σένα
α μήν το γνωρίση; ποτέ: Κείνο
;ου πρέπει να ποθείς περισσότερο
πό χάβε τί άλλο είναι για σένα αΰνατο: είναι να μήν είχες γεννηεί. να μήν υπάρχεις, νάσα·. το μη¡έν.
Π Οιδίπους πανέξυπνος, μορφωέυος, δυνατός, ρωμαλέος, σκοτώνει
ρν πατέρα του και παντρεύεται την
τέρα του, αφού πρώτα λύσει το
(νιγμα της σφύγγας και απαλλά; τους Θηβαίους από λοιμούς και
ρρώστιες. Οστόσο είναι αδύνατο να
τερνικίσει τη μοίρα του. Το γένος
ρυ ξεκληρίζεται; η γυναίκα του αυ
κτονεί, τα παιδιά του σκοτώνονται
τα άμοιρα κορίτσια του έχουν
ιαγικό τέλος, ο ίδιος βγάζει τα μάτου με τα ίδια του τα χέρια και
βαίνει έρημος, μόνος και εξορί
ες στον Κολωνό. Την ίδια τύχη
ε: και Μάκβεθ στο οιμόνυμο έργο
Σαίξπηρ, όπου δολοφονεί για να
ρρει την εξουσία στα χέρια του.
ιά αργότερα δολοφονείται ο ίδιος
λίγο αργότερα δολοφονείται και
ρολοφόνος του σε ένα κλίμα φρικμαντείας, αστρολογίας, μαγείας
οισειοεμονιών που κατασπάρατην ταραγμένη ζωή της Λγγλί■’•λά ~ ;5
ρλημα του
ρ υ τέκνου
| κλύ ,ερου

ήταν το σφάλμα ή το
Μπετόόεν του πιο υπέτης ανθρωτιότητας, του
επαναστάτη μουσουρ-

'■ου πριν ακόμα τελειώσει την
Λ| -Αφωνία την περίφγ^ιη ηρω' χάνει την ακοή του (την αφιε3Τ0ν Ναπολέοντα που τον Θε-

[, απελΣυΒερωτή της Ευρώπης.
«ΡΥοτερα όταν ο Ναπολέων

χργ/ζεται αυτοκράτωρ, καταλαβαί
νει την πλάνη του και οργισμένος
ςεσκίζει την αφιέρωση) . Σχεδόν
τρελλό; από πόνο για την μοίρα που
τον χτύπησε, που δεν μπορεί να ακούση τις ίδιες του τις συμφωνίες,
περιφέρεται μόνος στα δάση της
Βιέννης και σκέφτεται να δώσει τέ
λος στη ζωή του. Τον συγκρατεί η
αγάπη του για την μουσική και με
Ιώβε.α υπομονή συνεχίζει το έργο
του.
Και ο Μότσαρτ; Πιο ήταν το λά
θος του που έ.ησε μια ζωή γεμάτη
στερήσεις και φτώχεια και σε ηλι
κία 36 χρόνων πέΟανε; και τον πέταξαν σαν το σκυλί σε ένα ομαδικό
τάφο, στα περίχωρα της Βιέννης.
Αλλά και τί δύναμη ήταν αυτή να
γράψη 41 συμφωνίες και δεκάδες
κονσέρτα σε τόσο λίγο χρονικό διά
στημα ;
Το ίδιο και ο Ρημάν: Μαζί με τον
Γκαουζ είναι ο μεγαλύτερος μαθη
ματικός του κόσμου του 19ου αιώ
να. Η διαφορική γεωμετρία που
ανακάλυψε είναι η βάση της Γενι
κής θεωρίας της Σχετικότητας του
Αϊνστάιν που περιγράφει την δομή
και εξέλιξη του σύμπαντος. Ο ίδιος
έ^ησε σε φτώχεια και ανυπέρβλη
τες στερήσεις και σε ηλικία 40 χρό
νων. πέθανε από φυματίωση, χωρίς
να δει το έργο του να δικαιώνεται.
Αλλά υπάρχει πιο τραγική ζωή
από αυτήν του Γκαλουά (GALOIS)
του νεαρού Γάλλου μαθηματικού,
που πρώτος ανακάλυψε την θεωρία
των ομάδων που σήμερα είναι ο κύ
ριος κλάδος των μαθηματικών που
χρησιμοποιείται για την κατανόηση
και αποκάλυψη των μυστικών της
πυρηνικής φυσικής των υψηλο'ιν ε
νεργειών; Γεννημένος επαναστάτης
τον απόβαλλαν απ' όλα τα σχολεία.
Του απαγόρευσαν την είσοδο στην
Εκολ Νόρμαν (ECOLE NORMA
LE) στο Παρίσι. Παίρνει μέρος
στην επανάσταση εναντίον του Λου
δοβίκου Φιλίππου το 183-1 και κά
τω από μια σκευωρία, τον δολοφο
νούν σε μια στημένη μονομαχία σε

ηλικία 20 χρόνων. Αυτό το αθώο
και άκακο αγόρι των 20 χρόνων,
την νύχτα της δολοφονίας του μή
μπορώντας να κοιμηθεί σε μια εκ
στατική κατάσταση φόβου, τρόμου
και πυρετού, έγραψε όλους τους τύ
πους της θεωρίας των ομάδων. Την
άλλη μέρα το πρωί ένας πράκτορας
της αστυνομίας του Φίλιππου που
τον κάλεσε σε μονομαχία, τον δολο
φόνησε εν ψυχρώ: Αεν είχε κλίσε:
ακόμα τα 20 χρόνια του. Ο Γκα
λουά έχασε τη ζωή του και η αν
θρωπότητα ένα μεγάλο μαθηματικό.
Τώρα ο STEVEN HAWKING,
C υσοδεμένος στο αναπηρικό καρο
τσάκι από το κτύπημα της μοίρας,
σαν σύγχρονος Προμηθέας, ανακα
λύπτει τους νόμους του σύμπαντος.
ήτοι του άπειρου χώρου και του ά
πειρου χρόνου και διατυπώνει θεω
ρίες για την δημιουργία δομή και
εξέλιξη του σύμπαντος. Ο HAW
KING χρησιμοποιώντας την παντο
δύναμη θεωρία της Κβαντικής μη
χανικής, προέβλεψε φαινόμενα που
ο Αϊνστάιν δεν μπορούσε ούτε καν να
φαντασθεί. Εισήγαγε την έννοια της
•εςάτμησης το>ν μαύρων, όπου και
ήταν ο πρώτος που απέδειξε άτι εί
ναι δυνατόν το φως να ξεφύγει από
το τρομακτικό βαρυτικο πεδίο των
μαύρων οπών στηριζόμενος στη θε
ωρία της αβεβαιότητας του HEI
SENBERG: Η θεωρία, αυτή υπο
στηρίζει ότι πάντα υπάρχει μια μι
κρή πιθανότητα μια ακτίνα φ >τός
να δραπετεύσει από την μαύρη οπεί
και βαθμιαία μετά από δισεκατομ
μύρια χρόνια η μαύρη οπή, αφού
χάσει ενέργεια να γίνει τόσο μικρή,
όσο ένα πρωτόνιό.
Το ενδιαφέρον του Χώακινς για
την επιστήμη δημιουργήθηκε όταν
ήταν πολύ νέος. Ο πατέρας του, που
ήταν ιατρικός ερευνητής στο Ινστι
τούτο του Λονδίνου, τον εισήγαγε
στα μυστικά της βιολογίας σε νεαρή
ηλικία. Οστόσο αυτός ήθελε να μά
θει’ τα μυστικά του σύμπαντος και
αργότερα στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, μελέτησε την Γενική θ ε 
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ωρία της Σχετικότητας του E IN 
STEIN την οποία βέβαια ανέπτυξε
ακόμα περισσότερο.

Οι Μαύρες Οπές
του Διαστήματος
Στα -ρώτα 30 χρόνια αυτού του
αιώνα, ανακαλύφθηκαν τρεις θεωρί
ες, που ουσιαστικά ανέτρεφαν τις
δοξασίες και τις ιδέες του ανθρώπου
για την φύση και την πραγματικό
τητα- Οι φυσικοί ακόμα προσπα
θούν να εκμεταλλευθούν τις συνέ
πειες αυτών των θεωριών και να τις
ενωποιήσουν σε μια μεγάλη θεωρία
που θα εξηγεί πλήρως τις λειτουρ
γίες και την φύση του σύμπαντος.
Οι τρεις θεωρίες είναι: Η ειδική
θεωρία της σχετικότητας (1 9 0 5 ),
η γενική θεωρία της σχετικότη
τας ή της γενικευμένης βαρύτητας
(1910) και η Κβαντική μηχανική
(1 9 2 6 ). Αυτές οι θεωρίες παρέχουν
όλο το σύνολο των γνώσεων που κα
τέχει σήμερα το ανθρώπινο γένος
για την φύση. Ο Ά λμπερτ Αϊνστάιν
ήταν ο κύριος δημιουργός της ειδι
κής και γενικευμένης σχετικότητας
ενώ συνεισέφερε στην ανακάλυψη
και διαμόρφωση τη; Κβαντικής μη
χανικής, που κύριοι αρχιτέκτονές
της ήταν οι.Ι W . H EISENBERG,
Ε. SCHRÖDINGER, Ρ. DIRAC,
YV. PA U LI. Μ. BORN. Ν. BOHR,
Ρ, EH R EN FEST, Ρ. JORDAN και
άλλοι. Αν και ο Αϊνστάιν βοήθησε
στη διαμόρφωση της Κβαντικής μη
χανικής εντούτοις αρνήθηκε την ε
πίσημη φιλοσοφική της ερμηνεία,
με την περίφημη φράση του Ο θ ε 
ός δεν παίζει ζάρια> . Οι περισσότε
ροι φυσικοί, αποδέχτηκαν τις τρεις
αυτές θεωρίες για την φύση του κό
σμου, διότι αποδείχθηκαν σωστές α
πό το πείραμα. Ωστόσο η Γενική θε
ωρία της Σχετικότητας για πολύ
καιρό αγνοήθηκε διότι πρώτον ήταν
πολύπλοκη από μαθηματική άποψη
και δεύτερο/ ήταν δύσκολο αν όχι
αδύνατο να αποδειχθεί πειραματικά
στο εργαστήρι;
Η μεγάλη ανάπτυξη των αστρο
νομικών παρατηρήσεων που άρχισε
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στη δεκαετία του εξήντα, ανακίνη
σε το ενδιαφέρον των φυσικών και
αστρονόμων για την Γ.Θ-Σ., διότι
τα νέα φαινόμενα που παρατηρούν
ταν όπως Κβάζαρς, ΙΙούλσαρς, και
ισχυρές πηγές ακτινών X έδειχναν
την ύπαρξη πολύ δυνατών βαρυτικών πεδίων, πεδίων που μπορούσαν
να περιγράφουν μόνο με τη γενική
θεωρία της σχετικότητας (Γ.Θ.Σ.) .
Τα Κβάζαρς είναι αστρικά συστή
ματα τα οποία είναι δεκάδες φορές
φωτεινότερα από ολόκληρο τον γα 
λατία μας: Το πούλσαρς είναι τα
υπολείμματα των εκρήξεων των σουπερνοβα που πιστεύεται ότι είναι
υπερπυκνα νετρονικά άστρα, οι δε
πηγές των ακτινών X θεωρείται ότι
είναι, είτε νετρονικά άστρα που κα
ταρρέουν ή ακόμα πιο πυκνά αντι
κείμενα που λέγονται Μαύρες Οπές
(BLACK H O LES). Αλλά ας πά
ρουμε τα πράγματα από την αρχή
και ας προσπαθήσουμε να περιγρά
φουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Τί
είναι αυτά τα αντικείμενα του δια
στήματος που λέγονται μαύρες οπές.
Ό πω ς είναι γνωστό τα άστρα (ο
ήλιος μας είναι και αυτός ένα κοι
νό άστρο), είναι αεριώδεις σφαίρες
φωτός, όπου η δύναμη της βαρύτη
τας του άστρου, αντισταθμίζεται α
ϊτό την εσωτερική πίεση. Γπάρχει
δηλαδή μια δυναμική ισορροπία με
ταξύ της βαρύτητας που συγκρατεί
τα πυρακτωμένα αέρια και της εσω
τερικής πίεσης του άστρου. Στο εσω
τερικό του αστέρος απελευθερώνεται
πυρηνική ενέργεια κα. σύμφωνα με
τους νόμους της πυρηνικής φυσικής,
η ενέργεια αυτή είναι υπεύθυνη για
την μεγάλη ζωή των άστρων, που
ακτινοβολούν για δισεκατομμύρια
χρόνια και κάνουν tap ζωή στον
πλανήτη μας, και ίσως σε άλλους
πλανήτες, δυνατή: Αλλά για κάθε
άστρο, όπως και για κάθε πράγμα,
έρχεται η μέρα του τέλους. Η κεν
τρική δεξαμενή υδρογόνου που απο
τελεί τα πυρηνικά καύσιμα του ασ
τέρος, τελειώνει κα: το άστρο αρχί
ζει να πεθαίνει. Π δύναμη της βα
ρύτητας, αναγκάζει την κεντρική

περιοχή του άστρου, τον πυρήνα να συρρικνωθεί και συνεπώς ταυ
χρονα να υψωθεί η θεμοκρασία σε τεράστια επίπεδα της τάξεως τ
δισεκατομμυρίων βαθιών Κελσί
Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα ε
διαστολή, την επέκταση, το φούσν
μα των εξωτερικών περιοχών του
στρου, δηλαδή της επιφάνεια; και στην κατάσταση αυτή το ίτι
ακτινοβολεί κόκκινες ακτίνες φω·
γιαυτό λέμε ότι έγινε κόκκινος
γαντας: Ό ταν όμως το άστρο έ;
το μέγεθος του ήλιου μας. τότε
πράγματα αλλάζουν και «κολου1
άλλη πορεία: Το σύνολο της Ίάί
έχε. συρρικνωθεί, εκπέμπει λευ
φως και επειδή το μέγεθός του ί
νε πολύ μ κρό, λέμε ότι είναι έν
λευκός νάνος. ΙΙολλά αστέρια τε*
ώνουν σαν λευκοί νάνοι, όπου βαθ
αία κρυώνουν κα: όπου υπάρχει ;ι
κάποια ισορροπία μεταξύ της βαρ
τητας και της εσωτερικής πίεσι
Ωστόσο τα μεγαλύτερα άστρα, αυ
δηλ. που είναι ΓνΟ-1 0 0 ή χίλιες;
ρές μεγαλύτερα από τον ήλιο |ΐ
δεν εγκαταλείπουν το παιγνίδι :
ζωής τους τόσο εύκολα.
Η βαρύτητα αυξάνεται ακόμα :
ρισσότερο κα: η τρομακτική πιε
που εξασκεί. συρρικώνει τον πυρ
να, αλλά αυτό έχει σαν αποτελεί;
να ανέβει η θερμοκρασία σε τρομ
κτικά ύψη της τάξεως των όισ. ία
μών. Σε αυτήν την κατάσταση ε
πέμπονται τεράστιες ποσότητες εν
γειας, υπό μορφήν φωτός. Αλλά "
λύ γρήγορα τα πυρηνικά καύ:ΐ|
τελειώνουν και ότι απομένει, είν
η τεράστια αυξανόμενη δύναμη τ
βαρύτητας. Στα τελευταία
του θανάτου του, ο πυρήνας και 1
νικά ολόκληρο το άστρο, συρρ'-'/.ν'
νεται απότομα, καταρρέει κα; τ«ν
χρονα εκρήγνυται με τρομακτική
αιότητα και για λίγες στιγμές γ;ν
ται μια τεράστια φλέγόμενη
που καλείται αούπερνάάα. Α"ί *
τές τις κατακλυσμικές καταστίσε
δημιουργούνται τα νετρονικά
που αναφέρα/εε πιο πάνω, (‘ε
μορφή των περιστρεφόμενων ^

-αρ;. Τα μαζικά αστέρια συρρικνώ
νεται τόσο πολύ, που δημιουργούν
καταστάσεις άγνωστε; μέχρι στιγαήζ. Η βαρύτητα είναι η πιο ασθε
νή: δύναμη: Χρειάζεται η μάζα ο
λόκληρης τη; γ η ; για να τραβήξει
¿να φτερό προ; τα κάτω: Αλλά
που; συρρικνωμένου; πυρήνες των
μαζικών άστρων η βαρύτητα κυριαρ
y=· κυριολεκτικά όλων των άλλων
δυνάμεων. Τίποτα δεν μπορεί να
συγκρατήσει την κατάρευση του ά
στρου και το τελευταίο στάδιο αυτή;
τη; κατάρρευσης είναι η δημιουργία
τη; μαύρη; οπή;.
θεωρητικά σε ένα δεκάκις χιλιο
στό του δευτερολέπτου το άστρο που
μετασχηματίσθηκε σε μαύρη οπή
φθάνει σε άπειρη πυκνότητα, Ο χω 
ρόχρονος παρουσιάζεται χαοτικός,
όπου ο χώρος και χρόνος δεν μπο
ρούν να διακριθούν καθαρά. Σε αυ
τές τις περιπτώσεις η διαχρονική
σειρά των γεγονότων καταργείται
και δεν υπάρχει αρχή ή τέλος. Ο
χώρος καμπυλώνεται τελείως και
αγκαλιάζει την μαύρη οπή. Έτσι
δεν μπορεί να ξεφύγει ή να αντανακλασθεί κανένα σωματίδιο από αυ
τήν. Ο χρόνος σταματά και αυτός
τελείως: έχουμε δηλαδή πλήρη α
κινησία. Εάν π .χ. κάποιο; βρεθεί
στο κέντρο μιας μαύρης οπής και η
βιολογική του δομή ακολουθεί τους
νόμους τη; μαύρης οπής, τότε μπο-

ρε! να ζήσει δισεκατομμύρια χρόνια
γίνει όμως μετά από 10 -1 δ δισε
χωρίς να γεράσει: (Αυτό θεωρητι
κατομμύρια χρόνια), ότε η ακτίνα
κά είναι σωστό και απορρέει από
του θα είναι γύρω στα τρία χιλιόμε
την ειδική κα: γενική θεωρία της
τρα, ενώ εάν η γή μετασχηματισθεί
σχετικότητας: Πειράματα που έγι
σε μαύρη οπή. θα έχει μέγεθος όσο
ναν σε μεσόνια, επιβεβαίωσαν το α
το μπαλάκι του II ίνγκ - πόνγκ.
ληθές αυτού του ισχυρισμού).
Φαντασθείται λοιπόν την πυκνότητα
Τα περισσότερα μαζικά άστρα εί της ύλης της γής όταν ολόκληρος
ναι ζεύγη διπλών συστημάτων και
ο πλανήτης μας χωρίσε: σε ένα τό
η αστρική εξέλιξη σε ένα τέτοιο σύ
σο μικρό μπαλάκι.
στημα. είναι πολύπλοκη, επειδή τα
δυο άστρα ανταλλάσουν όλα μεταξύ
Ο STEVEN HAWKING, ανα
τους. Οταν ένα άστρο σε ένα διπλό
κάλυψε και διατύπωσε ωρισμίνα θε
αστρικό σύστημα γίνεται κόκκινος
ωρήματα, που βέβαια φέρουν το ό
γίγαντας. εκτοξεύει ύλη στο άλλο
νομά του, για την δομή την σφαιριάστρο και με μειωμένη μάζα εξελίκότητα και την περιστροφική κίνησεται σε νετρονικό άστρο ή μαύρη
ση των-μαύρων οπών. Π
οπή. Το δεύτερο αστέρι ακολουθεί
των θεωρημάτων ξεφεύγ
μια ανάλογη πορεία κα: με την αν
όρια αυτής της εργασίας.
ταλλαγή ύλης, καταλήγει και αυτό
παραλείπουμε: Εκείνο
σε μια μαύρη οπή.
πραγματικά συγκλόνισε τ
0 γαλαξίας μας, αποτελείται από
μονικό κόσμο, ήταν ότι ·
1Γ)0 δισεκατομμύρια άστρα: Υπολο
φορά εφαρμόσθηκαν από αυτόν οι
γίζεται ότι μέσα στο γαλαξία μας.
νόμοι της Κβίντ.κγ(ς μηχανικής για
υπάρχουν εκατοντάδες εκοτομμύρια
την περιγραφή ασπρικών φαινομέ
μαύρε; οπές, είνα: όμως πολύ όύνων που όιέπόντα: από την γενική
σκολ.ο να παρατηρηθούν: Πιστεύε
θεωρία της σχετ κότητας: Τριάντα
ται ότι ο Κύκνος X— 1 είναι ένα
πέντε χρόνια εργάστηκε ο Αΐστάϊν
υπό κατάρρευση άστρο ή μια μαύρη
για την ενωποίηση αυτών των θεω
οπή. Αυτή ήταν η πρώτη πηγή α
ριών, χωρίς αποτελέσματα. Ο Χωάκι,γκ έκανε το πρώτο βήμα και
κτινών X που ανακαλύφθηκε στον
αστερισμό του Κύκνου και πιστεύε μάλιστα πολύ μεγάλο. Ας ελπίσου
με και ας ευχηθούμε ότι θα μπορέ
ται ότι το άστρο είναι 8 φορές μεγα
σει να κάνει και ένα βήμα έστω και
λύτερο από τον ήλιο μας. Εάν ο ή
μικρό στο πάρκο του Πανεπιστημί
λιος μας καταρρεύσει και γίνει μαύ
ρη οπή (αυτό όντως πρόκειται να ου του Κα'μπριτζ.

Το Γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας
Γ
σάλντους = πήδημα,
σι οκάς = αστείο
οιαλοκσς = σαλιγκάρι
αιαλ.ομούτης = σαλιάρης μουγγός
οιάτους = ράπισμα, χοστούκι
σκοίμάς = σκάσιμο

τ
ταϊφάς = σύνολο ανθρώπων, φυλή
κόντρας = επίμονος, ενοχλητικός, άνθρωπος με βίτσιο
Κ οντές = δημόσιος δρόμος
τπές = κορυφή (κύρια κεφαλιού)
τομρός = , χνο<;
ύψους = μικρό χωμάτινο σνάχωμο
οπούς = τράγος
° α,“α;πάρης - αυτός που λοχτοράει πολύ γιο κάποιον
ο έντονο ενδιαφερόμενος
αΜπας = τούφα μαλλιών μπροστά στο μέτωπο

(Συνέχεια από τη σελίδα 159)
τσεβρές = δυνατά, εφικτό
τσιιλ μπής = περήφανος, εαγενής
τοιμπρής = τσιγκούνης

Φ
ιράγουρος = αυτός που ενοχλεί, κοτσπ ιέ&ι τον άλλο
φκ,’άκος = ο έχων μεγάλα αυτιά
φλσαχας = αυτός που έχε, :δ άρρυθμη κατατομή προσώπου
φύτσιους — παιδικό πο.χνίδι

X
χαβαλές = άχρηστα πράγματα, σκουπίδια
χαμός = εξαφάνιση - καταστροφή
χατάς = μεγάλη καταστροφή
χατΖής = προσκυνητής αγίων τόπων
χλόπας = βλάκας, ψωμάς
Χοσρπσνίτης = ο κάτοικος του Χωροηονίου

Ψ
ψήσας - αυτός που ψήνει το ψάρι στα χείλη του άλλου
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Επίδραση της ατιιοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία
του ανθρώπου
Ό πω ς είναι γνωστά, τα συστατι
κά του αέρα στη φύση είναι το ά
ζωτο, το οξυγόνο, το διοξείδιο του
άνθρακα και τα ευγενή αέρια (Πί
νακα: 1 ).
Εκτός από τα συστατικά αυτά, ο
-καθαρό; αέρας> περιέχει σε μικροποσότητε; και ορισμένα άλλα στοι
χεία, τα οποία όμως δεν έχουν κα
μιά αρνητική επίδραση στο περιόάλλον και την υγεία του ανθρώπου
(Πίνακας 2 ) .
Με την αλματώδη όμως ανάπτυξη της βιομηχανίας και την εγκατάσταση των εργοστασίων, βιοτεχνιών, λατομείων κ.ά. μέσα ή κοντά
στις κατοικημένες περιοχές με την
πληθυσμιακή συγκέντρωση στα *στικά κέντρα, μ ε την κυκλοφοριακή συμφόρηση από τα ιδιωτικά αυ-

τοκίνητα και τα λεωφορεία, με τα
κακής ποιότητας καύσιμα που χρη
σιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα
ανεπαρκή μέτρα προστασίας του πε
ριβάλλοντος, όημιουργήθηκε στις
πόλεις μια αυξανόμενη ρύπανση του
αέρα με περίπου 300 ρυπαντές.
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που
παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακή: αναστροφής, ή συγκέν
τρώση ορισμένων ρυπαντών στον α
έρα των αστικών κέντρων αυξάνει
ακόμη περισσότερο, επειδή ο κατακόρυφος στροδολισμός που μεταφέ
ρει τους κάθε λογής ρυπαντές από
τα κατώτερα προς τα ανώτερα στρώ
ματα της ατμόσφαιρας, για πολλούς
και ποικίλους λόγους, εμποδίζεται
από ένα στρώμα επικείμενου θερμού
αέρα (Παράσταση 1 και 2 ).

ΠΙΝΑΚ ΑΣ 1
Η φυσική σύσταση του αέρα
Όγκος - % επί ξηρού σέρα

Συστατικό
Αζωτο

0,
Ν,

Αργό

Αγ

Διοξείδιο του άνθρακα
Ηλιο

C0,
Ne
He

Κρυπτό

Kr

Ξένιο

Xe

Οξυγόνο

Νέο

20,93
78,10
0,9325
0,03
0,0018
0,0005
0,0001
0,000009

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ρυπαντέο του φυσικού αέρα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
και την υγεία του ανθρώπου
PPM

Συστατικό
Υδρογόνο

CH„
Η,

Υττοξείδιο του αζώτου

Ν ,Ο

Μονοξείδιο του άνθρακα

CO
0,
NHj
NO
NO,

Μεθάνιο

Οζον
Αμ μωνΤα
Μονοξείδιο του αζώτου
Διοξείδιο του αζώτου
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L5
0,4— 1
0,25
(1 -2 0 )1 0 -’
( l_ 5 ) 1 0 - a
(1 -2 ) 1 0 - ’
(1 -3 )1 0 -’

Έ τσι, η ανάμιξη των αέρων μα
ζών δεν γίνεται πια και κοντά στην
επιφάνεια της γης. παρατηρείτε:
μεγάλη συγκέντρωση
ρυπαντών,
που πρ: καλούν ερεθισμούς στα ανα·
πνευστ κά όργανα του άνθρωποι,

Του Νίκου Γκαντϊδη
Γεωπόνου - Οικολόγου
διάφορες αρρώστειες, και όχι σπά
νια και θανάτους. Είναι γνωτιί;
άλλωστε οι τραγ κές περιπτώκ:;
της DONORA στην Πενσυλοάνΐι
του Λονδίνου, της Νέας Γόρκητ,ν/ι
Λος Ά ντζελες και οι συχνές παυ
σεις που παρουσ.άζονται σε μικρού:
και μεγάλους, κατοίκους της θεσ)
νίκης και ιδίως της Αθήνας, ότι.
μας σκεπάζει το «νέφος του θανά

Ίσω ς ενδιαφέρει να πληροφορώ
θεί κανείς πως το φαινόμενο τη:
θερμοκρασίακής αναστροφής το πα
ρατήρησε πριν τετρακόσια χρόνια;
JUAN RODRIGUEZ CABRIU&
O CABRILLO σημείωσε στο ημ:
ολόγιό του ότι στην περιοχή ''J¡
Λος Ά ντζελες ο καπνός απ τι:
φωτιές των ινδιάνων υψώθηκε
αρχή κατακόρυφα μέχρι 30 μ:·?'
και στη συνέχεια εξαπλώθηκε ο
α στρώμα που σκέπασε την w
coa με ομίχλη. Έ τσι, o CAT5RD
Ο έγινε ο πρώτος μάρτυρα: ενόί
αινόμενου, ποιυ στις μέρες μ*« ■
■ι γίνει πια συνηθισμένο για
>υν στις μεγάλες πόλεις.
'Γστερα από πολλές μελετες •'•V
μερική, διαπιστώθηκε πως η ΥΞ!ί'
ιρφολογία του Λός Ά ντ-ελε-, ",JJ
ιιάζει μ' αυτής την Αθήνας. &
ίβαλε στο να κάνει τη ζωή των *»’
>ίκων της πόλης αυτής δύί*'^
χι επισφαλή την υγεία τους, ^·°ι
¡υ σχν,ματ.σμού και μ*-*? *^ί|'

ι !'·’Ρ?ής αιθαλομίχλης, της λεγάμε
νη: φωτοχημικής αιθαλομίχλης. Το
ηλιακό φως στην περίπτωση αυτή
αντιδρά με το οξυγόνο, τα οξείδια
I του αζώτου και τους υδρογονάνθρα, λες, έτσι που να σχηματίζονται διά
φοροι οευτερογενείς ρυπαντές, οι ο
ποίοι είναι και υπεύθυνοι για τη φωτοχημική αιθαλομίχλη. Στους ρυ
παντές αυτούς προστίθεται και τα
I αερολύματα των διυλιστηρίων και
•ων άλλων βιομηχανιών, με αποτέλεομα οι κάτοικοι του Λος Ά ν τ ζ ε 
λες, και ίσως και της Αθήνας, να
I αναπνεύουν πολύ περισσότερα αέ|Ρ·α από το συνηθισμένο μείγμα με
Ιά.ω-ο, οςυγόνο και διοξείδιο του
| ανθραν.α, οι κάτοικοι αναπνέουν τόΊΛ· μονοξείδιο του άνθρακα, όζο,
αλοεύδες, κετόνες, παράγωγα άλ
λης, οςέα, αιθέρα, παράγωγα νι
τρικών κα; υπονιτρικών αλάτων,
^λζοπυρένιο και πολλές άλλες επιχ'-λ'«υνες για την υγεία χημικές ουρίϊς. 11
Κ.,1 · '

Παρακάτω γίνεται αναφορά στους
σημαντικότερους ρυπαντές που απαντώνται στον αέρα των πόλεων
και στην επίδρασή τους στην ανθρώ
πινη υγεία.

1. Διοξείδιο του θείου
(Ξ Ο Ο
Το διοςείδιο του θείου προέρχε
ται από τις καμινάδες των χημικών
βιομηχανιών, από τα διυλιστήρια
και τα πετροχημικά εργοστάσια, τις
βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου
και χάλυβα, τις βιομηχανίες που
παράγουν άλλα μέταλλα αμαλγάμα
τα, από εργοστάσια παραγωγής ε
νέργειας επεξεργασίας τροφίμων
και ποτών, από υαλουργεία, κερα
μοποιία και λατομεία, από τις κεν
τρικές θερμάνσεις των σπιτιών και
καύσεις απορριμμάτων, από διάφο
ρες βιοτεχνίες, καθώς επίσης και α
πό τις εξατμίσεις των τροχοφόρων,
όταν χρησιμοποιούν κακής ποιότη
τας καύσιμα.

To SO: είναι αέριο εύκολα δια
λυτό στο νερό και κατά 90% δεσ
μεύεται στις ρινικές κοιλότητες. Κα
τά τη-/ αναπνοή από το στόμα, εάν
η συγκέντρωσή του στον αέρα είναι
υψηλ.ή ή αναπνέεται μαζί με σωμα
τίδια σκόνης, μπορεί να εισχωρήσει
και πιο βαθιά στο αναπνευστικό σύ
στημα.
Συγκεντρώσεις πάνω από 2,0
m gSO j/m 3 προκαλούν λειτουργι
κές και μορφολογικές ανωμαλίες
στα αναπνευστικά όργανα.
Από
επιδημιολογικές μελέτες
βγαίνει το συμπέρασμα ότι η χρό
νια επίδραση του SO: στον άνθρω
πο, εκτός από τους ερεθισμούς που
προκαλεί στη ρινική κοιλότητα, αυ
ξάνει και τις αρρώστιες του ανα
πνευστικού συστήματος και τις πε
ριπτώσεις ασθενειών από εφμύσημα
των πνευμόνων.
To SO: θεωρείται δείκτης ρύπαν
σης της ατμόσφαιρας των βεβαρη
μένοι/ περιοχών, κα:, μαζί με άλ
λους ρυπαντές, αυξάνει το ποσοστό
αρρώστων με οξύ και χρόνιο άσθμα,
βροχίτιοα και εμφύσημα των πνευ
μόνων.
Το άσθμα είναι βαριά αλλεργική
αρρώστια και η βρογχίτιδα προσβάλ
λει κάθε χρόνο πολλούς ανθρώπους.
Οι περισσότερες ενώσεις του θεί
ου οδηγούν σε έμμονο βήχα, "ο δε
εμφύσημα οδηγεί τελ κά στο θάνα
το.
Σε μια υψηλά ρυπασμένη περιο
χή της πόλης SALFORD (Αγγλία)
η συχνότητα της βρογχίτιδας ήταν
130% πάνω απ' την αναμενόμενη,
ενώ σε άλλη περιοχή της ίδιας πό
λη; με χαμηλότερη ρύπανση, μόνο
60%. II αναλογία SO: και συγκέν
τρωσης σκόνης στη δεύτερη περί
πτωση ήταν 4 :1 . Στην πρώτη πε
ρίπτωση οι ψηλές συγκεντρώσεις
στερεών αιωρούμενων σωματιδίων
συνέβαλαν ακόμη περισσότερο στην
βλαβερή επίδραση του SO: στην υ
γεία του ανθρώπου.
Στο Λονδίνο, το 58,5% των ανορών ηλικίας 5 0 - 6 9 χρονών υπο165

φέρουν από χρόνιο βήχα και εκκριση σιέλου, ενώ ο την Αθήνα τα συμ
πτώματα αυτά αυξάνουν αλματωδώς με την παρουσία του γνωστού
μας πια «νέφους».
Γενικά μπορεί να πει κανείς πως
το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε
περιπτώσεις καταστροφών από αιθαλομίχλη οφείλεται κυρίως στο
ΞΟ*.

2. Οξείδια αζώτου (ΝΟχ)
και ιδιαίτερα διοξείδιο του
αζώτου (ΝΟΟ
Τα οξείδια του αζώτου επιδρούν
όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, α
φού εμποδίζουν τον εμπλουτισμό του
αίματος με το απαραίτητο οξυγόνο.
Ακόμη, τα οξείδια του αζώτου πι
στεύεται ότι συμβάλλουν και στη
δημιουργία της βρογχίτιδας.
Έ χει αποδειχτεί πως. μεταξύ
των οξειδίων του αζώτου, το σημαν
τικότερο ρόλο τον παίζει το Ν Ο \
Διάφορες επιοημιολογικές μελετες σε παιδιά απέδειξαν πω; μια
συγκέντρωση από περίπου 0,2 Γηβ
Ν ίΜ ΐη 3 αέρα επιδρά δυσμενώς στη
λειτουργία των πνευμόνων, και πως
μια 2 - 3χρονη επίδραση σε 0,12 0,1(5 τηξ Ν 0 2/ τιΓ αέρα είχε σαν
αποτέλεσμα να ευςηθουν οι περιπτω
σεις οξείας βρογχίτιδας.
Γενικά το Ν 0 : στο ανθρώπινο
σώμα μετατρέπεται με την υγρασία
σε νιτρικό οςύ και ερεθ'-,ει τα μά
τια, τη μύτη, τους βρόγχου; και τους
πνεύμονες, ενώ οι υψηλέ; συγκεντρώ
σεις ΝΟ; στα/ αέρα είναι θανατη
φόρε?·

3. Μονοξείδιο του άνθρακα

(0 0 )
Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι
προϊόν ατελούς καύσης. Η συγκέν
τρωσή του πάνω από δρόμους πυ
κνής κυκλοφορίας συχνά υπερβαί
νει τα 6 0
ΓΟ/πΓ αέρα και σε
ώρες αιχμής φτάνει τα 1 2 0 - 3 5 0
ΓΟ/πΓ. Ιδιαίτερα υψηλές συγ
κεντρώσει; παρατηρούνται ανάμεσα
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στα αυτοκίνητα που μπλοκάρονται
για αρκετή ώρα στους δρόμους και
ιδίως στις περιπτώσεις που οι επι
βάτες τους συγχρόνως καπνίζουν.
Το εισπνεόμενο ΓΟ ενώνεται με
την αιμογλοβίνη και παράγεται καρ
μποξυαιμογλοδίνη (ΓΟΗβ = ΓΑΤλΒΟ Χ ΙΠ Λ Μ Ο Γ.ίΟ ΒΙΝ ). Επειδή το
ΓΟ έχει την ικανότητα να ενώνε
ται 2 40 φορές πιο ισχυρά με την
αιμογλοβίνη από ό.τι ενώνεται το
οξυγόνο μ ’ αυτήν, μειώνεται η με
ταφορά του οξυγόνου στο αίμα και
προκαλείται έλλειψη οξυγόνου στους
ιστούςΗ καρδιά τότε υποχρεώνεται να
εργάζεται πιο δυνατά και η ανα
πνοή να επιταχύνεται. Έ τσι, το
στρες που δημιουργείται μπορεί να
αποβεί πολύ επικίνδυνο γ ι ’ αυτούς
που πάσχουν από την καρδιά και
τους πνεύμονες.
Μια 8ωρη παραμονή σε χτμόσφαι
ρα με 80ρρπι ΓΟ έχει το ίδιο απο
τέλεσμα όπως η απώλεια πάνω από
1 λίτρο αίματος.
Συμπτώματα οξείας δηλητηρία
σης παρατηρούνται συχνά σε ανθρώ
πους που εμπλέκονται σε μπλοκαρισμένους με αυτοκίνητα δρόμους. Τα
συμπτώματα αυτά είναι πονοκέφα
λοι, μείωση της όρασης, μείωση της
δυνατότητας συντονισμού των κινή
σεων, αδιαθεσία και πόνοι στην κοι
λιά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις του
καταλαμβάνεται από σπασμούς μέ
χρι να επέλθει ο θάνατος.
Η άμεση σχέση που υπάρχει με
ταξύ της συγκέντρωσης του ΓΟ στον
αέρα και της υψηλής θνησιμότητας
στην περιοχή του Λος Ά ντζελες έ
χει αποδειχτεί πριν περίπου 10 χρό
νια.
Πρέπει να σημειωθεί πως τα ά
τομα που δεν υφίστανται την επί
δραση του ΓΟ περιέχουν στο αίμα
τους περίπου 0,8% ΓΟΗβ. Το πο
σοστό αυτό δημιουργείται από το
ΓΟ που παράγεται στον οργανισμό
κατά το μεταβολισμό. Στους καπνι
στές το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο

[ναπνέουμε, μπορούν να προκαλέL jv; ερεθισμό τω σιελογόνων αδέι)ν, βήχα, εμετό, ζαλάδα, υπνηλία,
|;?ψη. θυμό, σπασμούς, παράλυση
4. Φωτοχημικοί οξειδωτές ]
,μ αναπνοής, κυκλοφορικό σοκ,

7πλάσιο και σε εξαιρετικές πιρ·,|
πτώσεις στο Ιδπλάσιο.

(PHOTOCHEM1SCHE
OXIDANTIEN)

Ο: φωτοχημικοί οξειδωτές ε■·,ι.
προϊόντα με οξειδωτικές ιδιότητες
και παράγωγα φωτοχημική; ανά
δρασης, στην οποία συμμετέχουν ν
ξείδια του αζώτου και υδρογονίν
Θράκες. Οι κύριοι αντιπρόσωπο: ;! I
να: το όζον (Οι) και τα ύπερος«·I
κρυλονιτρίλια (ΡΛΝ = ΡΑΒΟΧϊ·

ACTLNITPATE).

lapy.iyo.
Γπάρχουν πόλεις, στις οποίες οι
Ι/Βρωποι αναπνέουν καθημερινά τόfe βενζοπυρένιο (αποδειγμένα καρΙινογόνο), όσο αναπνέουν καπνίζονρ; 4 0 -5 0 τσιγάρα την ημέρα.

&.Χλώριο και Υδροχλώριο
<CU HCL)
Τα παραπάνω, ανάλογα με τη
»γίίέντρωσή του: στον αέρα, ερεθί-

ρν και επιδρούν βλαβερά στα μάΤο 90% του όζοντος που αν)·
Ηα κα. στο αναπνευστικό σύστημα.
πνεέουμε συγκρκτείτχι από τον ν.
12ε υψηλές συγκεντρώσεις είναι θαγανισμό απ' αυτό το 15-20% στγ|
ρηφόρα. Παράγοντα: κατά τη οιαρχή του αναπνευστικού συστήιν
ϊικασία της βιομηχανικής παρα
τος και το υπόλοιπο στο εσωτερ.Μ
ργή;. ενώ το ΠΓΙ. παράγεται ατου.
p η κα: κατά την καύση των πλαΟ: φωτοχημικοί οξειδωτές ερεθί κών που περιέχουν χλώριο.
ζουν τα μάτια και το πεπτικό i>
Σκόνη
στημα. Επίσης μειώνουν την από
δοση τιον αθλητών και την ικανίIΣημαντικό ρόλο παίζει η λεπτή
τητχ του οργανισμού να χντισταΙ;
ίνη που αιωρείτα·. στο·/ αέρα, γιστα βακτήρια. Παραμονή αε Η
συγκέντρωση 0,2m g θ ’/m 3 αεί'-1
πάνω από 48 ώρες έχει σαν αποτ
λεσμα τη μείωση της λειτουργία’.·
τητας των πνευ;ιόνων.

! με την αναπνοή μπορεί εύκολα
εισχωρήσει στον οργανισμό, να
σωρευτεί στην αναπνευστική οκαι τους πνεύμονες και να γίνει
λογικά ενεργός.

Σύμφωνα με τα δεδομένα κτο π::
ραματικές και επ:δημιο/-ογ./ες p |
λέτες, που έγιναν μέχρι το 19'·
συνεπάγεται πω; 7, συγν.έντρωπ

I σκόνη όμως επιδρά αρνητικά
χωρίς να εισέλθει στον οργανι, οιότ: μειώνει τις υπεριώδεις αοοολιες. με αποτέλεσμα να επιόόνετα: η ωρίμανση τω·/ οστών

των ανωτέρω στοιχείο)-/ στον *&]
που αναπνέουμε οδηγεί 3ε βλίίθ
στην υγεία μ*?·

5, Υδρογονάνθρακες
(CxHx)
Στα καυσαέρια των αυτοκινή·"1'
έχουν προσδιοριστεί ήδη αρκετές κατοντάδες διαφορετικοί νδρσγον*/θρακες και ιδίως αλιφατικοί,
κοί και αρωματικοί.
Από τοξικολογική άποψη "£Ρ
σότερη σημασία έχουν οι ατολυχυκ*·
κοί αρωματικοί υίρογονάνθρ**^
Οι υδρογονάνθρακες, *νάλγ*j '

να δημιουργείται ραχίτιδα.
την ολική ποσότητα της σκό
~ου αιωρείται στον αέρα των
ίων· το 50% περίπου αποτελείαπό ανόργανες χημικές ενώσεις.
Ρ()% *πό οργανικές και το υπό0 κπί καπνιά.

Αμίαντος
οεικολογική του δράση είναι
3ΐή 5δώ και πολλά χρόνια. Ο
£ντος στους χώρους εργασίες προ
λ;·, συχνά τους πνεύμονες των

ουργία καρκίνου, τότε ο κίνδυνος
αυτό; αυξάνει ακόμη περισσότερο.
Η παραγωγή και η κατανάλωση
του αμίαντου τα τελευταία χρόνια,
αυξήθηκε περισσότερο από 10 φο
ρές· Έτσι σήμερα ο: ίνες του ανευ
ρίσκονται παντού και δεν περιορίζοντα μόνο στην περιοχή της πα
ραγωγής.
Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν
πως η εισπνοή και λίγων ινών αμίαν
του είναι αρκετή για να δημιουργηΟούν κακοήθεις όγκο: στο στήθος
και στην κοιλιακή χώρα. Σ' αυτό
συμβάλλει περ σσότερο η βελονοειοής και λιγότερο η φυσική σ.λ κική
-ου μορφή. Επιβάλλεται λοιπόν η
λήψη άμεσων μέτρων, ώστε να προ
στατεύεται το περιβάλλον από την
επικίνδυνη μορφή του. Ή δη στην
Αμερική η σκόνη του αμίαντου συγ
καταλέγεται μεταξύ των πιο επικ.ίν
ου-.ων ρυπαντών του αέρα, ενώ στη
Δ. Γερμανία λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα, ώστε τα ανώτερα
επιτρεπτά όρια, από 20 ιτιμ αμίαν
του γτγ αέρα που ίσχυαν μέχρι το
1974, να μην υπερβαίνουν σήμερα
τα 5 π ^ Γ .

9. Υαλοβάμβακας
Από πειράματα που έγ.να·/ σε
ζώα βγαίνε, το συμπέρασμα ότι ο
υαλοβάμβακας μπορεί να δημιουρ
γήσει όγκους σ' αυτά. Σε ανθρώ
πους όμως που υφίστανται την επί
δρασή του δεν έχουν παρατηρηθεί
ακόμη παρόμοια συμπτώματα.

10. Αιθάλη (καπνιά)
Η αιθάλη αποτελεί περίπου το
ένα τρίτο της ολικής ποσότητας της
σκόνης. Η επίδρασή της στην υγεία
του ανθρώπου συνίντατα: στο ότι
τα σωματίδια της αιθάλη; έχουν ι
κανότητα, λόγια της μεγάλης εσω
τερικής τους επιφάνειας, να δεσμεύ
ουν διάφορους άλλους ρυπαντές και
να τους μεταφέρουν στο εσωτερικό
των πνευμόνων. Εκεί, όταν οι ρυπαν
τές υπερβούν μια ορισμένη συγκέν
τρωση, γίνονται επικίνδυνοι για την

υγεία. Πρόκειται κυρίως για το
διοξείδιο του θείου και τους υδρογο
νάνθρακες, ιδ.αίτερχ του; πολυκυκλικούς αρωματικούς, όπως το βενζοπυρέν.ο, του οποίου η επίδραση
στη δημιουργία καρκίνου είναι γνω
στή.

11. Θειϊκό οξύ (H,SO.) και
θειούχα άλατα
Τα παραπάνω είναι παράγωγα
του διοξειδίου του θείου. Μακρόχρονες μελέτες σχετικέ: με την επίδρα
σή τους στην υγεία του ανθρώπου
ακόμη δεν υπάρχουν- Πειράματα με
πίθηκους απέδειξαν πως μια συγ
κέντρωση περίπου 40 0 mg H;SCh/
mi αέρα κα με διάμετρο σωματιδί
ων 2,15 mm επιδρά αρνητικά στη
λειτουργία κα: στη δομή τω·/ πνευ
μόνων.
Σχετικά πειράματα στην κοινό
τητα SALT LAKE B A SIN (U.S.
Θ.) απέδε.ξαν ότι η αύξηση του πο
σοστού των θειούχων αλάτων στη
σκόνη του αέρα οδηγεί στην αύξηση
των αρρώστων από βρογχίτιδα.

12. Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες-Β ενζοπυρένια
Ο: πολυκυκλικοί υδρογονάνθρα
κες βρίσκονται προσκολλημένσ; στη
λεπτή σκόνη που αιωρείτα: στο. αέ
ρα. Το ποσοστιαίο τους βάρος στα
αιωρούμενα σωματίδια είναι 1-2%.
Από αυτό το 10% είναι βενζοπυρέν:α, που, όπως είπαμε παραπάνω,
είναι ισχυρά καρκινογόνοι. Από την
ποσότητα που εισπνέετα· η μισή πε
ρίπου συγκεντρώνεται στους πνεύ
μονες. Μπορεί όμως να φθάσε: και
μέχρι το συκώτι.
Στα όργανα αυτά ο οργανισμός
έχει τη δυνατότητα να τα αποικοδομήσει. Η ικανότητα όμως αυτή
του οργανισμού ελαττώνεται από τη
λεπτή σκόνη που εισπνέουμε καθώς
επίσης κα· απ' το εισπνεόμενο οξεί
διο του’μολύδδου κα: το βρωμιούχο
μόλυβδο, που απαντιόνται στην ατ
μόσφαιρα των πόλεων.

τη συγκέντρωσή τους στον
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Η μείωση της σκόνης επομένως
έχει μεγάλη σημασία, μολονότι δεν
έχε; ερευνηθεί ακόμη η σχέση που
έχε; αυτή με τα βενζοπυρένια, όπως
και τους άλλους καρκινογόνους υ
δρογονάνθρακες, σε ό,τ: αφορά τη
δημιουργία καρκίνου και ιδιαίτερα
καρκίνου του πνεύμονα.

του: στη ρύπανση του περιβάλλον
τος, η αναφορά στα ραριά μέταλλα
Μα γίνε·, σε ξεχωριστή εργασία σε
επόμεονς τεύχος.

KARL - H E IN Z , IM
FÜR PLA N U N G GE
UND SCHUTZ DEI
BUC HW A LD ) E
M ÜNCHEN - BERN -

Βιβλιογραφία

Διάφορα πειράματα σε ποντικούς
απέδειξαν πως, από τους 150 πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάν
θρακες, οι 10 τουλάχιστον είναι καρ
κινογόνοι.

13. Β ενζόλιο (06Η6)
Το βενζόλιο. αντίθετα με τα βεν
ζοπυρένια, ανήκει στις οργανικές ε
νώσεις με μικρό μοριακό βάρος. Η
περιεκτικότητα του σε ορισμένα εί
δη βενζίνης ανέρχεται σε ποσοστό
μέχρι και 20% .
Μακρόχρονη εισπνοή μικρής σχε
τικά ποσότητας βενζολίου - συγκεν
τρώσεις πάνω από 8 0 πη* βενζόλισΠΣι αέρα σε διάρκεια χρόνου α
πό 3 μέχρι 30 έτη - καταστρέφει το
αίμα και μπορεί να προκαλέσει λευ
χαιμία.
Ακόμη, σε όσους λόγω της εργα
σίας τους υφίστανται τη συνεχή ε
πίδραση του βενζολίου, παρατηρή
θηκαν και αλλαγές στα χρωματοσώματχ και στα κύτταρα του σώμα
τός τους.

14. Ουσίες με βάση το
αιθυλενιμίνιο

1. B IB L IO G R A P H IS C H E S
IN 
S T IT U T M A N N H E IM ,
D IE UM
W E L T DES M ENSCHEN, M A N 
N H E IM 1974.
2. B U N D E S M IN IS T E R IU M DES
IN N E N , WAS M AN ÜBER UM
W E LTS C H U TZ W ISSEN S O L L TE ,
BONN 1980.
3. E H R L IC H ) E H R P IC H ) H O LDREN, H U M A N Ö K O L O G IE B E R L IN
-H E ID E L B E R G - N E W YORK 1975
4. E .P .Y .E .A . Το περιβάλλον και
η προστασία του, Αθήνα 1977.
5. L E H O V E C O T T O , LANDS
C H A FT S Ö K O L O G IE
UND
UMW E L T S IH U T Z ,
F R A N K F U R T )M ,
1980.
6. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
γ ια τη ρύπανση του περιβάλλοντος,
Θεσ)νίκη 2 1 - 2 5 - 9 - 1 9 8 1 .
7. S C H L IP K Ö TE R , HANS - WER
NER - G O E T T E R T , L I ESEL, K E L -

Γ ' ΠΑΝΕΛΛΗΝ!
ΕΝΤΟΜ ΟΛΟΓ I Κι
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ
Θ ε σ )ν ίκ η 9—11 Ο κτ.

Σύμφωνα με σχετική αναι
αποφασίσθηκε για πρώτη ;
οργάνωση Εντομολογικού λ
ου στη Θεσσαλονίκη.

— Την οργανωτική επιτροτ
τελούν: 1) Ο Δρ. Στέργιος ]
λούκης πρόεδρος, 2) Δρ. Δ
Προφήτου αντιπρόεδρος, 3)
σιο; Σταθόπουλος Γεν. Γραμ
4) Χρηστός Παπαδόπουλος
5) Δρ. Λουκία Αργυρίου μέ
Νικόλαος Λβτζής μέλος και
Πασχάλης Χαριζάνης.

Πληροφορίες Δρ. Στέρ^
IIαλούκης, Ινστιτούτο Προ
Φυτών Θεσσαλονίκης 541 1
σαλονίκη. Τηλ. 031/471.6
266.408 οικία.

Η μάχη της Σιουμπανίτσας
(Συνέχεια από τη σελίδα 151)

Ο: παραπάνω ουσίες είναι ενώ
σεις που παράγοντα; κυρίως κατά
τη διαδικασία της βιομηχανικής πα
ραγωγής. Ακόμη περιέχοντας στα
καύσιμα των αεροπλάνων και στα
χρώματα που χρησιμοποιούνται στα
υφαντουργεία και τυπογραφεία.
Επικρατεί η άποψη ότι προκαλούν καρκίνο και μεταλ/.άξεις. Εί
ναι επικίνδυνες για το γενετικό υ
λικό ακόμη και σε συγκεντρώσεις,
που προκαλούν οξεία τοξ κότητα.

Βαριά μέταλλα
Λόγω της τεράστια; «συμβολής*
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LN E R ,
BÜCH
TU N G
W ELT,
HARD,
1978.

ι

59. Εννοεί την συμμαχίαν μεταξύ Βουλγάρων και Ρουμανιζόντων κομιτατζήδων
60. Υπαξιωματικούς
61. Τσάγεζι (βλ. παραπομπή 5)
62. Εννοεί τον Σπύρο Σπυρομήλιο (Μπούα - Αθάλη)
63. Οδηγοί καλούνταν οι προπορευδμενοι ανιχνευτές,
γνώστες του εδάφους και των τοποθεσιών, στρατολογοϋμενοι από τον εντόπιο πληθυσμό
64. Πόδοι (Π ό τι): Φλαμουριά, σήμερα. Χωριό στον νο
μό Πέλλας
65. Μεσημέρι: Χωριό στο νομό Πέλλας
66. Τα αποσιωπητικά τέθηκαν από τον Κ. Μαζαράκη
67. Δυσανάγνωστο
68. Στην έκθεση αυτή μεταξύ των άλλων, αναφέρονται
και οι Ναουσαίαι οδηγοί (του σώματος Μαζαράκη)
Τσοχάρης (Τσιουχάρης) και Επαμεινώνδας Γκαρνέτας. Για τον τελευταίο, μάλιστα, υπάρχει και ση
μείωση του Κ. Μαζαράκη (στην ίδια έκθεση), ότι
πληγώθηκε στην μάχη της Σιαμπανίτσας.

Η οχέοη του «Δόν Κιχώτη» του Μ. θερβάντες και
του «Ονόματος του Ροδου» του Ουμηέρτο Εκο
I

Σημείωση:

Λόγω του ενδιαφέρον

τοε αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό

.ΔιαβάΖω*: Αφιέρωμα στον θερβάντες
■Δον Κιχώτης» τεύχος 176 1987 οελ.
54— 55, σχετική επιστολή του συνερ
γάτη μας κ. Γιώργου Χιονίδη που εστά

λη στο εν λόγω περιοδικό.
-Η Ν ΙΑ Ο Υ ΣΤ Α -

II pc καιρού λάβαμε την παρκ¿τω τπιττυλή του κ. Γιώργου Χιονί5η μι την οποία μας εντοπίζει ειηρεαομούς που φαίνονται ~~ο έργο
,μ Ουιπέρτο Έκο «Όνομα του Pcου α~ί τον «Δον Ινι/ώτη» του Θεράντες. Έχοντας
προγραμματίοει
\Ί κυκλοφορία ενός αφιερώματος
τον Βερβάντες προτιμήσαμε ya καυετερήσουμε τη δημοσίευση της ε,ιστολής ώστε να συμπεριλ.ηφθεί σ’
υτό. γιατί θεωρούμε ¿τι εξ αντι.ϊ'.μένου προσθέτει ένα ακβμη στοι,είο για τον μεγάλο Ισπανό συγφχφέα.
«Διαβάζω».

νοπητό «ΔιαβάΖω»
Παρακολουθώ, και εγώ. εδώ
οι δύο χρόνια, τα αλλεπάλληλα
ημοσιεύμοτα στα ελληνικά πε•οδικά. για το (ιστορικό - αστυομικό) μυθιστόρημα του Ιταλού
•Πανεπιστημιακού καθηγητή της
ημειωτικής
Ουμπέρτο ’ Εκο,
‘ υ εκδόθηκε και στα ελληνικό.
7θν τίτλο «Το όνομα του ρόHJ*· Με την ευκαιρία δε του σ
τρώματός σας στον Ουμπέρτο
Εκο, αξίζει να σημειωθούν και
εΕής: Μ' εκπλήσσει το πλήc των σχετικών δημοσίευμά
ν κοι κυρίως οι αμφιλεγόϋεκαι πολυποίκιλες κρίσεις, ή,
Ρίοσότερο, η προσπάθεια που
ινετο, για την ανίχνευση του
°πού, των προθέσεων, των αΡΜών, των πηγών κ.τ.λ. του
ΥΥραφέα.
επιθυμούσα, καταρχήν. να

εμπλακώ σε τούτες τις πνευματι
κές κονταρομαχίες και αν αποΐφάσισα, τελικά, να οας γράψω,
είναι για να επιοημόνω και γρα
φτά μια διαπίστωση που έκαμα
τυχαία, μια και συνέπεσε να δια
βάσω και τα δύο (στον τίτλο πναφερόμενα) βιβλία, του Μ. Θερ
βόντες και του Ουμπέρτο * Εκο,
σε μικρό χρονικό διάστημα και
έτοι —όπως ήταν επόμενο— δι
απίστωσα τις υπάρχουσες μερι
κές ομοιότητες:
Υπάρχει —όπως είναι γνωστό
— η δίτομη έκδοση στα ελληνι
κά του κλασικού μυθιστορήματος
του Μιχ. Θερβάντες ο «Δον Κιχώτης», σε μετάφραση και με
πρόλογο του Κ. Καρθαίου (και
της Ιουλίας Ιατρίδη, από τη σελ
262 κε. του Β ’ τόμου), που κυ
κλοφόρησε από το βιβλιοπωλεο
της «Εστίας» (χωρίς ένδειξη του
χρόνου της εκδόσεως - εκτυπώσεως),

Πρόσεξα, λοιπόν, διαβάζοντας
το, ότι και ο Θερβάντες κάμνει
αναφορά στον Αριστοτέλη (βλ
τις σελ. 30, 34 και 38 του Α ' τό
μου), όπως, δηλαδή και ο Έκο
(σελ. 97. 104, 124, 1 5 1 -5 3 και
619—620, της ελληνικής εκδό
σεως), επίσης δε και χρήση λα
τινικών προτάσεων ή εκφράσε
ων της Αγίας Γραφής (κυρίως
στο Β ' τόμο), όπως, άλλωστε
συμβαίνει και ό άλλα «μεσαιω
νικά» μυθιστορήματα,
Εκείνο, όμως, το οποίο με εν
τυπώσιασε είναι ότι και ο Μ
Θερβάντες χρησιμοποιεί το ίδιο
φανταστικό περιστατικό (βλ. το
2ο βιβλίο, κεφάλαιο IX, οελ 91
—93 του Α ' τόμου της ελληνι
κής εκδόσεως) για —δήθεν— α
πόκτηση από μέρους του, στην

αγορά του Τολέδο, διαφόρων πα
λιών χαρτιών, που αγόρασε από
ένα μικρό παιδί (γιατί είχε τη
μανία του συλλέκτη - ερευνητή)
και ότι έτσι έπεσε στα χέρια του
και μια φυλλάδα, που ήταν ypau
μόνη στα αραβικά και περιείχε
το ιστορικό του Δον Κιχώτη από
τη Μάντσα, γραμμένη από τον
Άραβα ιστορικό Σεήτ Χαμίτ
Μπενεγγελή. που, βέβαια, είναι
ανύπαρκτο πρόσωπο και αποτε
λεί δικό του ψευδώνυμο - εφεύρημα.
Τη μετάφραση του αραβικού
κειμένου —γράφει ο Θερβάντες
— ότι την έκανε ένας Μαυριτανός και για το σκοπό αυτό τον
πήγε «στο μοναστήρι της μεγά
λης εκκλησίας», για να γίνει δη
λαδή η μεταφραστική εργασία α
πρόσκοπτα και γρήγορα.
Και έτσι, ύστερα ο Μιχ. Θερ
βάντες μπόρεσε —δήθεν— με
τη μετάφραση της φυλλάδας
τούτης να γράψει το προανοφερόμενο περίφημο μυθιστόρημά
του, που πρωτοτυπώθηκε το 1305
(ο Α ’ τόμος) και το 1615 (ο
Β ' τόμος).
Είναι γνωστό (βλ. και όσα γρά
φει ο Κ. Καρθαίος στη οελ. 92,
του Α ’ τόμου, όπως και στην
αρχή του βιβλίου «Ο Εξώστης»
του Νίκου Καχτίτση και στα μυ
θιστορήματα - διηγήματα άλλων
Ελλήνων και ξένων, παλιών και
νέων συγγραφέων) ότι ουνηθιΖό
τον (και) παλιότερα να χρησι
μοποιείται ένας φανταστικός
συγγραφέας και ένα ανύπαρκτο
χειρόγραφο ή βιβλίο του ως —
δήθεν— πηγή για το γράψιμο ε
νός άλλου βιβλίου από ένα σύγ
χρονο συγγραφέα, μα νομίΖω ό·
(Σ υ ν έ χ ε ια

στη σελίδα 174)
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Απόδοση 4 ποικιλιών μηλιάς οε διάφορα υποκείμενα
λίες G O LDEN D E L IC IO U S (Γκόλ-

ταθλητές) κατά ποικιλία και υπο

(τεύχος 3 3 ,

ντεν Ντελίτσιους) και MUTSU (Μου

κείμενο (6λ. πιν. 5— 8 η Γκόλντεν

δημοσιεύτηκαν εργασίες ανα

τσού), ακολουθεί η G R A N N Y S M IT H

Ντελίτσιους προηγείται

Σε προηγούμενα τεύχη του πε
ριοδικού «Νιάουστα»
41)

σε βάρος

φορικά με την παραγωγικότητα 4

(Γ κ ρ ά ν υ Σ μ ιθ ) και τελευταία η IM 

στο ΜΜ 106 (1 8 4 .5 7 κγρ.) και στο

ποικιλιών

IM P E R IA L ,

P E R IA L (Ιμ π ερ ιά λ ) η οποία εμφά

ΜΜ 109 (1 8 4 .8 8 κγ ρ .), με μικρό·

G R A NN Y S M IT H , G O L D E N ) σε 4

νισε σημαντική παρενιαυτοφορΐα ( με

υποκείμενα (2 μέτριας ζωηρότητας:

ρικά δένδρα δεν είχαν καθόλου καρ

ΜΜ 106, Μ 7 και 2 ζωηρά: ΜΜ 104

πούς).

(M U TS U ,

ΜΜ 109) από πειραματικό εγκατε

Καρπούς πρώτης ποιότητας εμπο

στημένο στο I νστιτούτο Φυλλοβδλων

ρϊας είχε σ' όλα τα υποκείμενα η

Δένδρων.

Μουτσού

Σήμερα δημοσιεύονται

Της ΧαρΙκλειας
Σττινθηροπούλου
Γεωπόνου
Συνεργασία
Δημ. Κατσαγιώργου

με μέσο βάρος καρπών

260 γρ., ενώ το μέσο βάρος της

τα στοι

χεία της φετινής χρονιάς καθώς και
το σύνολο των αποδόσεων 7 ετών.

Γκόλντεν Ντελίτσιους ήταν 178 γρ.,

τερο όμως

της Γκράνυ Σ μ ιθ 193 γρ. και της

και 178 γρ. αντίστοιχα) ενώ η Μου

Ιμπεριάλ 2 0 5 γρ.

τσού

(περιορισμένος

γα (6λ. πίνακες 1— 4 ) . Σ Τ όλα τα

Αναφορικά με τ α δένδρα με την

υποκείμενα προηγούνται οι ποικι

μεγαλύτερη παραγωγικότητα (πρω
Π ΙΝ Α Κ Α Σ

Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο :

ΜΜ 106

στο Μ 7

στο ΜΜ 104

αριθμός καρπών).

Τ α συμπεράσματα είναι αξιόλο

μέγεθος καρπών (166
(1 3 0 .6 8 κγρ.) και
(1 7 3 .7

κγρ) με μέ

γεθος καρπών 290 και 253 γρ. αν·
τίστοιχα.

1
(φύτευση

1 9 80)

Μέσος όρος απόδοσης σε Κγρ/δένδρο (8 δένδρα/ποικιλία)
Ποικιλία

Ετος 1982

1984

1983

1985

1986

1987

1988

Σύνολο 7 ετών

IM P E R IA L

1.97

1.50

13.60

3 .78

15.05

3 9 .6 2

17.46

92.98

G O LDEN D E L .

4 .9 0

4 .80

4 2 .9 0

30.33

7 2 .2 5

42 .5 8

120.86

31 8 .6 2

G. S M IT H

0 .3 0

2 .15

11.10

4 4 .6 5

36.41

60.4 4

163.05

MUTSU

3 .2 0

3 .36

32

4 5 .9 0

58.8 3

81.31

25 5 .9 0

.ir —

r-~

8
31.3 0
,

Π 1N A K Α Σ

2

Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο : Μ 7 (φύτευση 198 0 )
Μέσος όρος απόδοσης σε Κγρ/δένδρο (1 6 δένδρα/ποικιλία)
Ποικιλία

Ετος 1982

1983

IM P E R IA L

0 .2 7

2 .3 2

10.94

G O LDEN D EL.

1.15

1.63

2 8 .8 2

G. S M IT H

1.20

2 .8 0

14.26

MUTSU

0 .5 0

2.21

30,64

-:----

y.

*

’

1983

1984
4 .8 2

9.81

24.6 6

18.16

70.98

24.84

6 5 .3 4

35.41

82 .3 6

2 3 9 .5 5

10.80

2 5 .1 3

4 8 .9 3

4 4 .6 2

147.74

2 6 .0 5

5 0 .1 8

54.3 7

7 0 .0 8

23 4 .0 3

MM 104

—·. * * Τ . |

3
(φύτευση

Μέσος όρος απόδοσης σε Κγρ/δένδρο (8
Ποικιλία

Σύνολο 7 ετών

1987

Π 1N A K Α Σ
Υ Π O K E IM E N O :

1988

1985

1979)

δένδ ρα/ποικιλια)
Σύνολο 7 ετών

Ετος 1982

1983

1983

1984

1985

IM P E R IA L

1.08

3 .7 7

14.89

4 .9 9

6 .7 5

64

0.6

S K Y L IN E '

0 .08

5 .98

2 8 .0 9

4 .4 7

14.56

45

13.02

111.2

G. S M IT H

2 .0 4

5 .5 7

21 .9 4

10.57

4 0 .3 8

58

6 2 .0 2 5

200.525

MUTSU

1.14

9 .5 7

4 7 .9 4

3 7 .9 0

86.7 4

5 7 .5

1987

1988

133.83

95.42

3 7 4 .0 2

'IM P E R IA L (Ιμ π ερ ιά λ ) και S K Y L IN E (Σ καϊλά ϊν) είναι κλώνοι της R E D D E L IC IO U S (Ρεντ Ντελίτσιους)

170

Π I ΝΑΚΑΣ
Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο :

4

ΜΜ 109 (φύτευση 1 9 7 9 )

Μέσος; όρος απόδοσης σε Κγρ/δένδρο

iδένδ ρα/ποικιλία)

1983

1983

1985

1987

IM P E R IA L

0.50

4 .1 6

2 5 .8 5

5 .18

11.93

6 1.5

GOLDEN D E L .

7.28

2 3 .7 5

4 8 .3 7

6 2 .3 2

7 3 .8 7

75

G. SM ITH

2.7 6

7.14

2 8 .2 5

13.16

36.30

63

MUTSU

3.3 4

8.15

4 1 .1 2

3 0 .2 8

65.83

7 5.5

126

f. '— " »' ·'

ν ι

Ποικιλία

Ετος 1982

1984

(8

Π ΙΝ Α Κ Α Σ
Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο :
Δένδρα με τη

5

1988

Σύνολο 7 ετών

4.08

113.4

101.1

39 1 .6 9

75.44

22 6 .4 6
35 0 .2 2

—----- ---- *

ΜΜ 106

μεγαλύτερη παραγωγικότητα/ποικιλ Ια (πρωταθλητές)

Ποικιλία
IM P E R IA L
GO LDEN D EL.
G. S M IT H
MUTSU

Απόδοση σε Κγρ/δένδρο

Μέσο βάρος καρπών σε γρ.

5 7 .5

168

184.57

166

94 .3 3

179

142.16

276

Π 1Ν Α Κ Α Σ
. .·■'!·

6

-

-

.......

Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο : Μ 7
Δένδρα με τη

μεγαλύτερη παραγωγικότητα/ποικιλ Τα (πρωταθλητές)

Ποικιλία

Απόδοση σε Κγρ/δένδρο

IM P E R IA L
GO LDEN D E L .
G. S M IT H
MUTSU

----

.

Μέσο βάρος καρπών σε γρ.

66.0 4

237

123.27

191

6 9 .1 7

165

130.68

290

Π 1Ν Α Κ Α Σ

7

. .....

Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο : ΜΜ 104
Δένδρα με τη
Ποικιλία

μεγαλύτερη παραγωγικότητα/ποικιλ Ια (πρωταθλητές)
Απόδοση σε Κγρ/δένδρο

IM P E R IA L

Μέσο βάρος καρπών σε γρ.

1.77

220

G O LDEN D EL.

6 7 .8 7

163

G. S M IT H

8 7 .7 2

183

MUTSU

173.7
—

Π 1Ν Α Κ Α Σ

253
8

--------

--------

Υ Π Ο Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο : ΜΜ 109
Δένδρα με τη
Ποικιλία
IMF
IM P E R IA L

μεγαλύτερη παραγωγικότητα/ποικιλ Ια (πρωταθλητές)
Απόδοση σε Κγρ/δένδρο

Μέσο βάρος καρπών σε γρ.

20.31

271

184.88

178

G. 5
S M IT H

117.91

172

MU'
MUTSU

170.36

207

G01
GO LDEN D EL.

171

ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Νηματώδεις - προσβολές οτην Ακτινίδιά
Ο: νηματώδεις που παρασιτούν
στα φυτά είναι μακροσκοπικοί σκώληκες. σχήματος επιμήκους κυλιν
δρικοί και μήκους 0.2 - 10 χιλιοστά
του μέτρου. Βρίσκονται είτε ελεύθε
ρα, είτε εντός των ριζών των παρασιτούμενων φυτών. Οι ζημιές που
προκαλούνται από αυτούς θεωρούν
ται πολύ σημαντικές.

αργά και μπορούν να διανύσουν από
ένα μέχρι λίγα μέτρα το χρόνο. Λιασπείρονται όμως εύκολα με το νε
ρό. τον αέρα, τα κατοικίδια ζώα,
τα γεωργικά εργαλ.εία, τα διακινούμενα γεωργικά προϊόντα κλ.π.

Οι νηματώδεις είναι υδρόφιλοι
και ζούν πάντα σε υγρό περιβάλλον
ή σε λεπτό υδάτινο στρώμα. Στο έ
δαφος ζουν συνήθως μέχρι 40 εκα
τοστά, μπορούν να βρεθούν και σε
μεγαλύτερα βάθη. Μετακινούνται

Στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας
και Ξάνθης, βρέθηκε ότι δύο είδη
νημάτων προσβάλλουν την αχτινιδιά και ανήκουν στο γένος MELOIDOGl'NE και Μ. HALT Λ και Μ.
JAVANICA.

Του Οδ. Ντινόπουλου

Τα συμπτώματα που αναπτύσσον
ται στα φυτά από προσβολές νημιτωοών είναι αρκετά χαρακτηρισ:.·
κά, όπως μικρά και λίγα φύλλα ;<;·
κρή βλάστηση, γενικά μαρασμί;
φύλλων και τελικά ξήρανση αυτών
Το φυτό μένει ν.αχεκτικό και η τ.ν
ραγωγή μειώνεται ποσοτικά και π,
οτικά. Οι ρίζες των φυτών που ;·
χουν προσβληθεί από νηματώίει:
του γένους ΜΈΕΟΙΌΟΓ,ΕΝΕ 5*
κρίνονται από τους χαρακτηρ:-::·
κούς ριζοκάιόους (φυμάτια εΞογκι·
ματα), που φέρουν και μέσα σιΐι:
οποίου: ζουν τα άτομα του νηματϊι
δη.

2. Πως καταπολεμούνται οι νηματώδεις οτην Ακτινίδιό
α) Στο φυτώριο

να καταστρέφοντα; οπωσδήποτε.

Το εδαφικό μίγμα που προορίζε
ται για την ανάπτυξη των φ υ τα ρ ίων, πρέπει να απολυμαίνεται με
βρωμιούχο μεθύλιο ή άλλα νηματοκτόνα. Αν παραλειφθεί η απολύμαν
ση αυτή, είναι δυνατό να χρησιμο
ποιηθεί για τη·/ απολύμανση του
μείγματος, χώματος και των μο
σχευμάτων στα σακκουλάν.ια ένα α
πό τα επόμενα νηματοκτόνα. ΟΧΛMEL (VEDATE Ε 1 Κυβ. εκατοσ τό/σ α κ ), ALDIC.ARB (ΤΕΜΙΚ
10 Γτ σε δόση 3 γο./σακ., ETH
OPROP (ΜΟΓΑΡ 10 G σε δόση
Η - 10 γρ./σακ. ή PHENAMIPHOS
(NEM AOJR 10 G. σε δόση 8 - 1 0
χιλ/μα/στρ.) ή Ν Ε Μ Λ Π Έ 4 0 EC
σε δόση 3 - 3 , 5 κιλά/στρ.

6) Πρίν από την εγκατά
σταση της φυτείας

Η απολύμανση των φυταρίων που
ββρίσκοντα: σε πλήρη λήθαργο μπο
ρε{ να γίνει επίσης με βρωμιούχο
μεθύλιο σε δόση 4 0 γρ./σε κυβικό
χώρου για μια ώρα (Παλούκης, ερ
γασία υπό δημοσίευση). Τα τυχόν
προσβεβλημένα νεαρά φυτά, πρέπει
172

Συστήνεται η εμβάπτιση των ρι
ζών των μεταφυτευμένων νεαροί/
φυτών σε διάλυμμα ETHOPROP
(MOCAR) 0,1% για μία ώρα σε
θερμοκρασία 18a Γ. καθώς και η
απολύμανση του εδάφους με ένα α
πό τα γνωστά νηματοκτόνα. ALD1CARJ3 (ΤΕΜΙΚ 10 G σε δόση 10
χιλιόγραμμα/στρ., 1,3 DICHLOR((PRO PANE (TELONE II σε
δόση 2 0 - 3 0 λιτρ./στρ.) , ΜΕΤΙΙΑΜ SODIUM (VAPAM σε δόση
1 0 - 4 0 λιτρ./στρ.). PHENAM IPH
OS (Ν Ε Μ Λ Π Έ 1 0G σε δόση 1015 χιλιόγραμμα/στρ. ή Ν Ε Μ Λ Π Έ
4 0 ΕΓ σε δόση 3 - 5 λιτρ./στρ.).
Α π' αυτά, το ΤΕΕΟΝΕ II εφαρ
μόστηκε προφυτευτικά σε καλλιέρ
γεια ακτινίδιά: στην περιοχή Κα
τερίνης. Πριν από την εφαρμογή
του, το χωράφι είχε οργο)Οεί και ψι
λό χωματιστεί. II έγχυση του νηματοκτόνοο γίνεται |ιε ειδικούς εγχυ-

τήρες. To TELONE II συστήνει:
να χρησιμοποιείται όταν η Βε?]Κ·
κρασία του αέρα κυμαίνεται από 1
έως 27a Γ, δηλαδή το φθινάΚιΚ
ή νωρίς την άνοιξη, τρεις εό»ιί
δε: τουλάχιστο πριν από τη ρεπφύτευση των νεαρών φυτών ακτινν
διάς.

γ ) Σ ε εγκατεστημένη
τεία

Φυ

Για την καταπολέμηση -‘.πορονι
να εφαρμοστούν (γύρω από w *·?
μά) τοπικά το OXAMTL (/1 U
ΤΕ 10 G σε δόση 15 γραμ./πτ,οαγωνικό ή το ALDICARB (Ή
ΜΙΚ 10 G σε δόση 10 γρφ^··
τραγωνικό), αυτό όμως τον π««"
χρόνο τη: καλλιέπειας γ·*’·'· ν·
γότερα είναι δυνατό να πκρουσπσθούν υπολείμματα, στο προϊόν >i *
κόμη, το ETHOPROP (MOCAf
10 G σε δόση 25 - 30
γωνικόή MOCAP 72 ΕΓ σε W
3 - 4 κυβικά εκατοστά/το τετ?*Γ
νικό ή, τέλο:, το CAiRBOFtT^
( Π RATER 10 G ή Fl^RADA>

(Ν ΕΜ Α ΓυΒ) σε δόση 1 , 5 - 3 λί
τρα στο στρεμ., σε δύο διαδοχικά έ
τη τουλάχιστο. Κατάλληλες εποχές
για την εφαρμογή αυτή θεωρούνται
οι περίοδοι Απριλίου - Ιουνίου και
Σεπτεμββρίου - Νοεμβρίου, όταν η
θερμοκρασία του εδάφους είναι υψη
λότερη των ΙΟ5 € (Καλύτερες θερ
μοκρασίες θεωρούνται οι μεταξύ 15
και 25“ Γ, οπότε εκκολάπτονται τα
αυγά των νηματωδών και η θανά
τωση των νεαρών ατόμων είναι ευ
κολότερη) Αν τα φυτά όμως, βρί-

ϋ σε δάση 1 0 γραμ./τετραγωΕπίσης σε δύο λωρίδες πλά35 - 40 εκατοστά, εκατέρωθεν
γραμμής φύτευσης, μπορεί με
ύεκασμό ΝΕΜΛΓΙΙΗ 40% Ε € σε
2,5 - 5,0 κυβικά εκατοστά
χνά τρέχον μέτρο και με τόσο νερό
όσο απαι'εί ο τύπος του εδάφους.
Ακόμη, αντί των παραπάνω απο
λυμάνσεων. μπορεί να γίνει ενσωμά
στο έδαφος και σε βάθος 10 15 εκατοστά
ΡΗ ΕΝ Α Μ ΙΡΗ 05

σκονται σε παραγωγή, η εφαρμογή
δεν θα πρέπει να γίνεται σε διάοτημα μικρότερο των τριών μηνών
από το χρόνο συγκομιδής. Συνεπώς,
στην περίπτωση αυτή μόνον η πρώ
τη από τις παραπάνω δύο περιό
δους προσφέρεται ως κατάλληλη (πε
ιρίληψη από το βιβλίο που θα κυ
κλοφορήσει προσεχώς. Α Κ ΤΙΝ ΙΔΙΑ
ΤΟ ΦΥΤΟ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Κ Α Ι Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΓ.
Των Στρ. Σ. ΙΙαλούκη και Οο.
Π αν Ντινόπουλου).

5. Συσκευααϊα των καρπών
Κάποτε κι' εμείς πρέπει να α
σχοληθούμε με την συσκευασία των
καρπών- Στις προηγμένε: χώρες η
συσκευασία των καρπών έχει γενιΣήμερα, περισσότερο από
άλλη φορά, εν όψει μάλιστα

Ο παραγωγός Πλάτων Μώκιος.

κεί να είναι άριστης ποιότητας και
καλής εμφάνιση;, επιβάλλεται να
παρουσιάζονται στην αγορά κατά
τρόπο εντυπωσιακό και ελκυστικό.
Το προϊόν που διατίθεται στην α
γορά προς πώληση, πρέπει να πεί-

Δίπλα ένα τελλόρο ροδάκινων καλώς

συσκευασμένο, καλυπτόμενο από δίχτυ

τίον χώρο της Ε.Ο.Κ. από

-~ο; 1902, Επιβάλλεται η συνα·. η τουποποίηση των
να ολοκληρωθεί ν.ατά τρό*Ψ*Υ°· Τελειώνουν τα ψέμματα.
καταναλωτής διαλέγει, επιλέ'α προϊόν που αγοράζει και πλη
κάτι παραπάνω, αρκεί αυτό
^αποκρίνεται ττις επιθυμίες
ώ’· παραγόμενο: καρποί δεν αρ-

Κάθε μορφή συσκευασία; θα περί
λαμβάνει καρπούς της ίδιας ποικι
λίας, της ίδιας ποιότητας, ίδιας
προέλευσης, ομοιόμορφους από κά
θε άποψη εξεταζόμενους (σχήμα,
χρώμα, βάρος). Η ίδια συσκευασία
καθορισμένου και σταθερού βάρους,
θα έχει την ίδια τιμή για την συγ
κεκριμένη περίπτωση. Ό πω ς συμ
βαίνει για τα προϊόντα βίομηχανι-

κής και βιοτεχνικής προέλευσης.
Εναπόκειται πλέον στο δημιουργικό
μυαλό του Έ λληνα να επινοήσει
μορφές και τρόπου; τυποποίησης α
γροτικών προϊόντων. Η πράξη, θα
δείξει, ανάλογα με το είδος των οπωροφόρων. ποια μορφή συσκευασί
α; θα υιοθετηθεί.
Το μέγεθος των μέσων συακευασίας, ασφαλώς καθορίζεται, από τη·/
συνεκτικότητα της σάρκας του ώ
ριμου καρπού, από την φύση της ε
πιδερμίδας και από την προσδοκόμενη αξία του καρπού. Οι καρποί,
όπως τα ροδάκινα, των οποίων τα
κυτταρικά τοιχώματα καθίστανται
λεπτά, όσο προχωρεί η ωρίμαντή
τους και όπως είναι φυσικό, μολωπίζονται στο στάδιο αυτό, πρέπει
να συσκευάζονται σε θήκες πλαστι
κές και σε μία στρώση. Έτσι λοι
πόν ο: ευρισκόμενοι στον πυθμένα
καρποί δεν συνθλίοονται από το βά
ρος των υπερκειμένων καρπών, προ
παντός στις περιπτώσεις εκείνων
των καρπών που πρόκειται να με
ταφερθούν σε μεγάλε; αποστάσεις.
Το είδος των χρησιμοποιούμενων
μέσων συσκευασία; προσδιορίζεται
κατά περιοχές, ανάλογα με τα δια
θέσιμα υλικά, λαμοανοντας φυσικά
το κόστος κατασκευής τους. Σήμε
ρα στην αγορά βλέπει κανείς, ακό
μα και στα μανάβικα της γειτονιάς,
πορτοκάλια να συσκευάζονται σε
χαρτοκυβώτια ή σε δίχτυα. Ντομά173

τες, σταφύλια ή μήλα να είναι περιτυλιγμένα με ζελατίνα κλπ.
Ό ταν χργ]σιμοποιουντα: κιβώτια,
η περιτύλιξη με χαρτί μειώνει την
ζημιά, η οποία οφείλεται στην πίε
ση κατά την διάρκεια τη; ουσκευαοίας και στην πίεση που ασκούν οι
καρποί των ανωτέρω στριψιμάτων
προ; του; καρπού; που βρίσκονται
στον πυθμένα του κιβωτίου. Η περιτύλιςη επίση; περιορίζει την εξάπλωση των μικροοργανισμών σήψεω; από τον ένα καρπό στον άλλο,
επειδή το χαρτί (ή άλλο υλικό περιτύλιξης) του; διαχωρίζει.
Θα ήταν παράλειψη να μή ανα
φέρουμε την τυποποίηση των ροδά
κινο)'/ που πραγματοποίησε ο Ναουσαίο; παραγωγό; Πλάτων Μώκιος.
Έ να παράδειγμα προς μίμιση. Συ
νέχεια στο επόμενο τεύχος.

Η οικογένεια του Πλάτωνα Μώκιου και οι συνεργάτες του,

ασχολού

νται με τη συσκευασία των ροδάκινων (θέρος 1988)

«Δον Κιχώτης» του Μ. Θερβάντες
(Συνέχεια οπτό τη σελίδα 169)

τι μπορεί να υποστηριχθεί βάσιυα, πως (στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση του βιβλίου του ' Εκο)
είναι πιθανό το προηγούμενο, πο
λύ όμοιο, εφεύρημα του Μ. Θερβάντες να αποτέλεσε μία από τις
αφορμές για να καταστρώοει ο
Ιταλός καθηγητής ένα παραπλή
σιο, φανταστικό ιστορικό χρονι
κό για τη —δήθεν^- ανεύρεση
και αγορά, το υστερινό χάσιμο
κ.τ.λ. του ανύπρκτου βιβλίου του
(συγγραφέα;) αβά Βαλλέ (βλ.
σελ. 9 —15, «χειρόγραφο φυσι
κό», της ελληνικής εκδόσεως
του βιβλίου του ' Εκο).
Πρέπει να προσεχθεί, εξάλ
λου. ότι ο Έκο είχε ως «όνει
ρο», αρχικά, να δώσει ως τίτλο
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του μυθιστορήματός του τον: «Ο ρατοθεματολογία (που επιτείνετα
ήδη και από το γύρισμα της σχϊ
Άντσο του Μελκ», δηλαδή να
τικής κινηματογραφικής ταινίας)
χρησιμοποιήσει ένα κύριο όνομα
μήπως και οι ειδικοί και οι εν
(όπως έκανε και ο Μ. Θερβάνδιαφερόμενοι ανακαλύψοαν κό
τες), αλλά δεν το αποφάσισε
ποια αχτίδα φωτός, σε ένα του
τελικά, γιατί —όπως έγραψε αλ
λού— οι Ιταλοί εκδότες σιχαί λάχιστο πρόβλημα, γύρω από το
πιο γενικό μυστήριο, που ó#
νονται τα κύρια ονόματα (βλ
σε το, οπωσδήποτε, ασυνήθιστο
Ουμπ Έκο, «Επιμύθιο στο όνο
ή και ιδιόρρθυμο (για την επο
μα του ρόδου», μετάφραση Έ χή μα ς). τούτο βιβλίο, του ο
φης Καλλιφατίδη, Αθήνα 1985,
ποίου
ο τίτλος περιέχει μεν ^
σελ 10— 11 ή με τίτλο «Πώς έ 
λέξη «ρόδο» (τρ ιαντάφ υλλο) το
γραψα το « Ονομα του ρόδου»,
μετάφρ. Ζην. Δρακοπούλου, σι ο οποίο, όμως, παρουσιάζει πολλο
ακάνθια, που δεν επιτρέπουν νο
περ. «Εποπτεία», τ.χ. 103/1985,
το πλησιάσουν και να το ψοχοο
σελ 643 κε.)
Ας καταγρσφεί, λοιπόν και η λεύσουν οι γεμάτοι απορίες θ-·0·
άποψη τούτη ως μια ενδεχόμε τές αναγνώστες του...
νο αληθινή εκδοχή στην άλλω
Με εκτίμηση
στε, πλούσια.. Εκο-λογία ή ΟνοΓιώργος X Χιονίδης··

Κυκλοφόρησε ένα γεωργικό βιβλίο
"Ενα βιβλίο κατατοπιστικό επιστημονικό με χρωματιστές εικόνες
ΤΙ είναι τά κοκκοειδη (ψώρες) και πώς καταπολεμούνται
Δ εν πρέπει νά λείψει άπό κανένα αγροτικό σπίτι

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΛΟΥΚΗ
Μπορείτε νά τό προμηθευθείτε άπό τά γραφεία
του Α γροτικού Σ υλλόγου Ναούσης
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 1000 ΔΡΑΧΜΕΣ
Μόλις κυκλοφόρησε ένα γεωργικό βιβλίο μοναδικό στο είδος του
«ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ))

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΑΟΥΚΗ
ΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
—Τι περιέχει κάθε «φάρμακο)) και πως ταξινομούνται
— Πίνακες κατατοπιστικοί χρήσιμοι και διαφωτιστικοί
— Έ να βιβλίο απαραίτητο για κάθε αγροτική βιβλιοθήκη
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 600 Δραχμές

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»
• ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΗΣ - Ο ΛΑΪ ΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ
3. ΓΙΑΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ
Τ ου Τάκη Μ πάϊτση
ΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ ΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

