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ΙΣTOPIA THΣ ΙΙΟΛEΩΣ THΣ l\AoYΣΗΣ
ToBΙBΛΙo ΠoY ΔEN ΠPEΠEΙ 1\A ΛEΙψEΙ

AΙIo KANENA I\AOYΣAΙ.ι.Ko ΣΙΙΙTΙ

MΠoPE|TE NA To ΠPoMΗoEYTΕlTE AΠo TA BlBΛIoΠΩΛElA

KAl AΠo TA ΓPAΦEIA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN ΝAoYΣHΣ

Ko,ρα,μ,πατd,κη 1 (Γραφειo ToN τηλ.2s.150) καθε Tρiτη Π6μnτη Πα,ροolιευη 6 _ 9 dnoγευμα

Φuλdξτε Tα TεOxn Tnc (Nl6oυoTαc))

Παλαrd τε0xη 1μ,Πoρεiτε vd πρoμηθευθεΙτε αnδ τd γροlφειo τoΟ Σuλλoγoυ

Ι(αραμnοτακη 'l (Γραφεiο TcΓ.Ι) τηλ. 28 150
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EKΠoΛlTlΣTlKH n
ToY ΣYΛΛoΓoY AΠ

ΣYNTAKτIKΗ EΠ lTPo'ΠΗ:
'oδ' Ντrηrδnouλoc''Eλ6vη
Xρ. MoυXo'γtερ

ΔlAXElPlΣTHΣ: ΓεΦργ. Γκθoloq
Boo. Kωv)νoυ 32 - Tηλ. 28.646'

ΓPΑM'MAτElΑ Π EPloΔlKoY:
Π6πη λ4oυ'ρ,αφετλξ
Koραlμπατ6κη 1 Tηλ. 28.150

AΝTιnPoΣΩΠoΣ BEPOIAΣ:
Γlανvηc Ko,ρατorιbληc, Γεω'n6νoq ΔEΗ' τηλ. 22.557

ΦΩTOΓPAΦ|A EΞΩΦYΛΛOY:
'Aναlμνηο,τrκδ μ.ετdλλεro'Eτα1ρεiα'q Mακεδoνκ6ν
Σπ,oυ,δiν

EKTYΠ ΩΣH : .Bl6λloτυnωτlκll"
Περικληc Zθγγoc κoi Σiο

'Αvτ' Kομ6ρo 3 τηλ. 260.140 _ Θεoooλoviκη

Περlεxoμεvα
'Ιoτoρικδ - Λαovραφικa - Λovoτεxvικδ
Σ,ΠOPrEΛιA. KΩN. 'FΙ δpαστlr|pr6τητα τοδ 'Aν,α-

οτα]cioυ, ΜrNαi1ι\ oτflv Pωoiα τo6 Mεγ. Π'6-
τiρo,υ 186

EΑtΙΙιArΛrOΠ,oYΛOY ΑΠoΣiΙ. : Ti μαντεμoxιiτ,ρrα
καi rf1 8πα,ν6οταοη τoδ 1891 o'την Xαλκrδικil

TΣoYKtΔΛA ΘΓ}ΝΙiA:'o'Αριοτo,τ6λη,g
MΙlMΙιΛΙΔoY rNΑNΑ: 'H δλληνικil παρaδjoση
\ΙTΙ,NolΠ]oYΛoΥ oΔYΣ. : .FΙiμερoλ6γιoν τflν κυ-

ρι6τερωι' ,YeΥoνi6τω\, τfrq θπανdoτασηq τ6ν
Ναοιlοαiιrlν τδ 1822

M'oYXι{lΓΙEΡ XP. : 'O x.α'νo,νιoμδq τflq '0r}θoδ6-

ξoυ κorν6τητoq
ΣΠΑ,PTΣr}Ι i$. : T6τr καi Tιilρα <.Tbl οπrτoυμ6-

,ζιυ,μαr,

ΠΑlΠ,oΥΛΙrΔ,Η KΩN.: 'Ιοτορiα' τi]g Pωorκfrg λo*

γoτεxνl.αg ατην'Ei\ιληνrκfi γλδkruαυ
λ4ΗΤΣ,oKΑΠA 

- 
N{οYTrAΦ}Ι ΝΙΑΧΗ: 'ΕΙ oυμ-

φιλitυoη τδν ηριilων i] <μrdνrδ,o'q &π6lρρηoιg>

ΣΑIM,AΡA ΛtrYKΗ: Ν,{iα πoλυ'εΘνlκil Eτα1ρεiα

dρxαrοκαπl],\ω\, 15g
'Aφι6ρωμα
λ,Ι,rΙπΣΛΔA EΛrElNΗ:'Αφl€]ρωi}rα στilν'Eται,ρεiα

Mακεδovrκδν σ,πoυlδε1\, L54
'lατρtκ&
λlAPT,ΣΙloYNH KΩ}'Ι. ' Θυrρoerδ'i|q αδ.6ν,αq κ,αi θν-

δη.μlκfi 6ρο'γxo,κfλr1 157

]nA]ΣΑIΠH JNlΙlK. Γενrκiq aρxδq τ{g διατρcφ{g καl
κiνlυνoι dπδ τd ιΦφ:iμα 159

ΓΙ-{ΓΙΑΔ'oΠ,oΥΛoΥ ΔFrΝ4.: rΠα,ρ6γoντεq πoδ 8_

πη1ρεaζoυν τi1.v τερηtδ6να L64

Γεωργικδ - Δεvδρoκoμικa
YΦA\*TΙΔ[i N{ΙΧ.: Πιiic νδ περloρ'iο'oυμε τiq δη-

',\η,ρrd:οεrq oiδ μελ{trolα dπδ τd φυπoφ,6ρμακα
A:Ρ'ΓΥ,PΙΑΔΗ ,Γ. : Δειγlματoληψicι καi δναλιjοει6

φιiλt\ων

Η.NlAoYΣTA'
Eii1ετoι

σToiJq σUvερYo'Tεc 'Kαi Toι,c δ'voγvιiloτεc
KΑΛEΣ ΓloΡTlEΣ

,l(A,l XAΡoYM]ENo 1981

'Aγαnητδ φiλε,

Στα 16ρlα σoU 61εlq τδ δ6ικoτo TρiTo Tεο'
1oc. Στα X6ρια σoU δχεlc σUvoλtKd δεκοτρiα
τε0Xη. TΦρα lμnoρεΙc vd ιi'κτtμη,oεlQ καi νd κρi_
vεΙq ovεΠηρ6α,σTα, ,dvτlκεltμειrtκd κα,i Xωρic nρo
Ko'Tαληψεlc, τηv nρootδo κoi τηv ovoδlκη no-

ρεi'α 'Πo0 ,oη,με1ω,oε η .Nl6,ouoτq. 'μ6ioo σTδ τιiσ-
σαρα Xρovlo Tηc xμx|g,φoρiαc τηc.

'Aγαnητδ φiλε,
''H "iN'l6oυoτα. οrπ'δ τευXoq od τευxoc θ-

δραrΦvεI τηv θ6oη Tηc Kαi δlευ,ρ0νει τδv κ0'
ιKλo τδv αvαγvωoτΦv Tωv σUvδρoμηTωv Kαi
τδv oυvεργατιI.lv τηc. Tδ Περoiδl'K6 μαc 6'Πo-
κτα κιiρoc lκαi δ0vα,μη. 'Η nρooφoρd Tηc .Nld-
oU'σΤσξ> Kαi τoU Συλλ6γoυ μoc ξXεl θκτlμηΘεi
Kαi δvογvωρr'oθεi Koi αnδ αρκετoOc 0nε0θυ-
vouc lΠvεU1μαΤl,Koυq φ,oρεic Tηc Χωροc. "Ηδη η
'Eταlρεiα MακεδoγlκΦV σΠoulδδv γloρταZovτοc
τo ooρ6ιrrα Xρo\/lα ,Φnδ τηv " lδρυoη τηc, d-
π6vallμε 'Kαi 'σTδv Σ0λλolγo μoc Tδ εiιδlκδ dvα-
,μvη,σ]rKιδ μετdλλεlo.

'Aγαnη,τδ φiλε

Στδ τεDγoc αυτδ δ,ημoolεiloνTol oγvωστα
στolxετo γιiρω dnδ τηv δρdoη τoυ Λoγi'oυ Να-
ouσαiou 'Avαoτooiou M11αηλ. ,E,nioηc δημoot-
ε0'ovταl oρθρα γεvικoO 6vδlαφ6ρovTοc Πoυ i-
XoU ,σχ6ση μθ τηv ioτoρi,o 'Kα,i Tηv λαoγραφiα
ΤoU τolΠou, καi δλλo δnloτημovl'κΠc κoi iατρl-
κΠc φ0oεωc. Kαi δπωq ndvτα δρ,Θρα εilδlκoU iv-
δIαφ,5ρ9*oc Πoυ oφoρoυv KU'ρiωc Toυq δεv-
δρoκαλλrεργητδc τηc nερlo1ηc.

rMδ τδ τεοixoc α0τδ oυμ,nληρωνεTαl τδ .'Η-
μερoλ6γ|o τδv lKuρlωτ6ρωv γεγoγdTωv Tηc δ-
παvd,oταoηc Tωv Nαoυσoiων τδ 1822.

'Αγαnητ6 φiλε

A0τd γlδ τΦρo θd εiμoστε καi ,nαλl Kovτd
ooc μετd τρεic μnvεξ.

Γεld oαc
'o N'τlv.

ΕτΗΣlΑ ΣYNΔPoMH lΔlΩTΩN ΔPAX' 240

ΔHMOI, κoιΝoτΗτEΣ, ΣYΝ)ΣMol ) 500

EΞΩτΕPιKoY Δo^^AΡlA 12
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Λεπτoμiρε!εξ απδ τn δ:αδnΚn καi τnv
δραoτnρlδΤnτα τoυ Αvαοταoloυ Mlxα]iλ

οτn Ρωοiα τoυ Mεγ.ΠδτρoUE,iycιι φυσιiχδ; νδtμo; q'ιδ τδ π6ρα

oμ,a τδν γρ6νων ιαi τ!ν &)")'α'γt1

τιiiν 3πox6v ν'i" ληsψoνι'οfiνταυ 6α-

θμιαiα οi &'lθρωlπcι *ιιi' ii δρ0"cη

τoυ;. Mop,φ'δι δrμωq δπ,ω6 τοσ 'Αν'α_

oτ,d,cl,oυ M l1α!,λ ε.1γιαγ π'co ο ρl'oμ'6νεζ

γι,& μι& αiων'.ω Θ6οη οτδ π&ν'θleoν

6ixεiy,ωy ποδ oτ&, ξοφερ& xρδνια τtγ"

T aυριxoxρ,α:τ[α'q &γων'tlcτη'iτ'αν μ,&

ζω! δλ6xλη,ρη μδ -'δ γι'αLταγ&'lι t1

τdν π6νvα γl&, τrδ ?υτρωμδ τoδ ζ'
θ'ν'oυ 6.

"tb δνaγια τo'l Ξγει φlτ&oει oδ μd,q

o&, ,ψαιnρυν'δ3 d'π6ηγac. Moι&ζει μδ

μτj"ιυη_ια τoδ π,α).ιoδ xαc'ροfi πoδ μσ,;
y'α)'εΙ ν&, τδ &πο,Nρυπ'τoγραφηlσOυιιε.

"olsoι, 1ιν'ηlμoνεrioι-l,ν τδr' A.M., δλοι

3παyαλα1μ6,&ya'lν cταθe?iι δτι δπ!ρ_

ξε μι& τρcοωπιt6ττ1,τ,α πα'γευp'ωι7τα-

iτ'^76 d:ιι;τινr'6ι''ι'λ'fui. Καν'!'lα''' δμωg

δδ,y εiy'αι cδ θ6cη ν'il' μeιs διbcει 3_

πΦptΥ"i1 cτo:1'.ei'l' πο') θri φ6τ:ζαγ
dπλετα .i ζωi u"αi' τi1 δρi.icη τ''ν.
'Alrφαλα)q cτiQ xιτρινι,αμd'vεq caλi_

δs': τliγ εδρωπαily'δν 6ι6λιoθηx,δv

θ,}, περιμ6νoυν δ,πcμoνετ'tι&, lιilα δ'

oα ζηri;με γι' αδτιlν, &λλ& δ 3yτο'

πι'οr,μδ,6 xαi ^i1 θ'ξι'aποtη'cii τoυq &.fr,'αι"

τei πρα^1ιγια;τυx& o3ξερευνητυx^lp> d.-

πoc'τολ^i7 ταi πoλλαπλδ; iδl6πη'τε;

πoδ δδy τi6 δι'αθdτω 3γιil. "Ercι θ},

πει?LOρ]..'aCa στb &'ρΘρc αl]'τ'δ ατi1ly

πεp[o,δο τηc (ωfc τoδ A.M ο'τ'{ν

Ρωciα &yτλιbyτα: π^).ηρoφaρ[4 d^τ:δ

ιilvε'x1μετd,λλευτη γερμαν6'γλω,οoη
πηγτj, πoδ μετ6'φβασαγ ilδ δπoμονη

γι&' aωρτ1 μιoυ οi 0'γυ'πτ13','L 11loυ llte
xα'i Nτiγο: 1\εnντ6'που}'o;' τrι; b"

ποiου; εil1αρ,ι'α;ιTl θeρψiι ταi' θ'πδ

τ} θ6cη αδτ{.
Tδ π6τs Δγ'τ'αταcταaηxε δ A.M.

ατ! Ρω,ciα παραμdνε: d'νeξα.x,pt'6υι'

τo. Στδ γιατi, ilοιυ; |$'599'ψε' α'ττ0;'/'

τηlcη μδ με,oιxδq 6&rαιμεc δπ'olθ'drcε'ιζ.

'H π'ριhτη' τoυ δπ,αφr\ μδ τ! Ρωisiα

3iπω: θli δεiξouμε cτ^i1 cυν'6aε a

-tγινι cτ& 17Ο'9 y'υ.l' &τPzΙ6ζ θi

136

δηιμι'oδργηicε δεοlloδg''Eπ|cη6 ατi1

M6rc1α εlaα'l Ξ^1τ'α.ποιαταθ'εi δυδ πo

i,δ γilω'οτοi του, δ iε,ρdα; Δι66ριοE

Ιiω,λ3τη.6, cυνeρ^ρd.;ηc του oτη με'
τωφpαcη τ!: Kαιν!6 Διαθftxη; ποδ

dxιαyg δ A.M. ατ!ν n&πλoελληι'ιxη>>

v"α.i δ ν"α},6γερo6 Σεραφe(μ δ Mυτι_

ilηlγcΙτc'|, 3ιxiδ6τηζ λνωλa^γτ1q'',ιe'τα-

φi)'aη-7 τcδ Md,ξι'μoυ Kαλλιπ'oλiτη
,oτδ ,\oνrδiν'o cτδι 17Ο3. 'H ε.r3ημερiα

y'ιαi τh &ξdlματα ποδ &πoλdu-ι6αγαy

τoσ ΙζΦoτα Στ. lη9ρ6λα

α0,τοi y"α,Ι oi πτepc'ο'ι6πeρoι &πδ τoδ;
"Eλληvοc ;!; Pωciα.6, cδ oυνiδυι-

τ.uδ μι} -,b γeγονb; δτι δ A.M. εi1ε

μπλ3ξει οδ μιδι γλω,:oιx'| διαtr_ιoiy'η

Ξξα'ιτ[υ.c τi13 ψε''ωφραct1q τοιl τi:
Ι(αινξι ιΔαθ{,vη,;, rνρt'lπει' y& δy_

θωρρυν,αν τ'i1ι' bριcτιτ"i1 τaυ 3γιαεd_

5τσ)6η1 6]τh ρυlοιτ't1 π.ρ'ωτε0oυrοα.. "H
τα,y ιΙιi διΔξoδο: 'oτ! διircxολη θ'6-

aη πcil 6ρΔΘηιιe noi nar"ι&il')ι'ηλα 1'ιιΙ
τρoοπ,;ιz.n\ γ'"&, Ξνα &νeτr xαi' δη'

ψιoυργ':'nδ μΟ'λαy. Στ! Ι{6,cyα". δ'

iic'J 'lπrt'ρ,χa i'ν'θτi?h iληvιxi1 ταiιo'"
y"[cι ατ'δ τδ 1633, λοιτoυργoiicε δλ-

)'τγl''τ'b c1ολeio, 'fno''l l,|nopο1'οe yλ

διδdξε: xαi μδ π?Oτ?'λπ"ii τοΓl τcα"-

ρ.'υ Ξ'πιγε:',' ciντα'l ψιU. Ξιπαν6ιδ.'cη

τ!_; Ι3i6λου ,οδ 6λλη,γιτδ y'αi cλαυ_

uγδ yιΞι|ι'gνo, πνεqμαrcιαn) πρo,cπ&-

θ,εια' οτiν b'πo:'ι' 'i1 π,εiρl τoδ A.M'
| \'τ ο ? 06'σ ε ν \ κ',' ο'c'φ i p e ι 0", l ε,y'ιτ tι'ιτ lτ η
6o^l,ι3e''α.

Δδ γ'lωρ|ξουμe τ.ατd. τ6'cο &'ιογ;o-

).'i1θηι'c μδ τ&, ταραπ,&.ι'ιω b Α.Ι/Ι.

ΙΙ&vτω'; :';i; 21'Ιανουα.?[aυ τoσ

1722 ;bι' cυ'lz:i'τσlψe 'l\ χlιΙτdχει

τ{ν 3ξαιρετ'"x\ oτ1:'rttι'','ιιτ.'i,, aλλ&

art'nι:l; θ'τι.[ριυ,οτη γι' ai'τδν θid'τη

το'O πdμπτoυ τ&.r,'e'7ιpoν τt1 -: ν'εοο:6-

τΞα,τ^fic, 'Ιερi,; Συ'ν'δ,δoυ τt1; Ρωιοiα.:'

Χα'ραιτη:.lcτιyιδ eiι'c''' δτι τδ διορι-
ομ6 τcυ τδy δπ6δειξ'ε πpasωfi''u.b" 6

Mdγαq ΙΙdτρc; ξε1ωρ,iξo,ν,τ'αc τδ δ-

νο'μα του dπ,b iνα ψατ"ρο'cxa).i1 xα"
',0)'aγo δπoι],,ηφ'Δω,ν xαi ΞνGl \ tlδια

f1 Ι. Σ6vοδo; oiy.e τ"ατil'i1ξει οδ δι_

y.ι3 ;τ1; πρ6:ωπo. Ιζσ'i' xΦτ'' &,x6ψ'α'

δ 'ι.}Ι. 11ταγ t'vα &πδ τ& δυδ μ6λη
τ! : δν,δοπαμελoδ; Ι. Συr'6δoυ ποδ

δδl ηταγ iορω,μιiνoι, il:λi λa'jιo!.

Kαi γe'tlιiται τδ L','ι*ηιψα: γ''ατ)"

αnτi1 τj i,δ'.αneρτ1 πpοτiμη,sη aιτ'b

τδr' Μ. ΙΙ'Lτρο xαi ',ιδ πoιb αxa'π6;

'oπ(D5δγiπOτο, 3;πει,δ! δ 1\[. Π6τρ:;
θ& θl-ημ6τ*ν ιb ναo'lcατc )'δ"{ca &rb

τδν πoμπιbδη -κισ;|'rs\υp''τ''6' aaυ nTlδ

Βα's''λ'.y'δν @!61pa9>> ι π:δ 3xφιδνη_

Ξ. ;i1,ρoυ]5ι.J' τcυ γ"q"1 πpδ; τιηr{ του

Π,ληlμυρtομdr'οζ τ6τε αlπδ γαρ\
xrι'i. s''l^ρ'xt'lτ1:cτ1 \''U" τhν Ii'?6.σφαΞη

σ1)Υτ.?''Ιττ|'γ"+l'l!';nτ1 τοi uφι;λdλληνα

6iιο,:λιd,, y..αii&, τδγ Σ':υηδ'δt' cτην

Τ7ri',τα,6x, τδν y"ι"l'οi'ι'ε ,; 59γtτ'ρi'

$:ι :ο'δq Tc,δ?ιο'l; x,αl' ylU' 3λουθεριi:

ca: τοδ: τυiμπατpιdt'τε; 'τ'oυ.

Στiiν Ι. Σιiyοδc μaτεi1ε τα\. Ξ'lαq

U)')'ο. ''Ε)'l"τ1ια;, b [ερ6αg "Αθαr'6'

cιο; Koν'τ:ε:ιdi1i, δ δτoΤο; cδ &να-

Ψr.l\l'i' τ,,υ π7b1' τisl Ι. Σ6r,aδo τ!.
2-ο 'Ιoυνiο'l 7723 ).€ec δτι o,j,λα,6ε

λπδ ιi1 )6l,'oδa τ! διιαιοδo,ciiα νΙ
;9,96,..)15;dζg;α1 ιl : 3)π:'τa'τlcαiμtμ,d"zο;

τοi δλλη,νι:xc5 d0',ιυ;,' M'ξπω; 'cδ:'

o; i1τα''l b ',"δ)ιι; xe'i, το0 Α.M; Θi
;εpiμεν'ε xo.ν€'lα':- νlΙ δπd,p1ει cυt'ερ

yz.ιι':α' x'zi' y;''.νb; σ.]δβΙοq &ναηrεcα

cτηi'l --' δ'lδ "Eλ'ην6;' oi }.επ;oμ'6ρει-

:; τ{'Ξ &'',ι:ιφ''ρq, εi'lα'ι λτ'ιιq-il'ιιrr:'"-

x,j1. n"E1ιυ π)'τp''φοi'!εq aτ'' δ π&'

'reδρc;τ!; )υl'dδoυ'Aνα:lτιi,l::ο;
N α. oυ,c :'i ο ; ?l'π αη δ ρ' eυ'c e 5τ ι) \Lo' / tι 5 -|1| 

i

pι τo'δ 'Αγi'ου Nιy.oλ*,ιυ cτi1 1\[ιic1α

,ι} &,πeιλi': tη"l 0"'lλγ'ιιιsοη τδν &'



'Αvαoτdσlοq Mrxαiιλ

τr'p,'ογιCιlιi :οrl ΤΙατ?ιd'?χη τηξ Κω)
οτα'ν'τ'''lc'!αιl),ηq, Οι bτoιoι εiγ'α'l i-
π:τC';.τιι'ih λ'iLγ'ιl'ιsτci',' α'ιr'i' τb'l

i sγ ati,ι.e',''' _\ θ α γi' : ι., γ:ο.]. λυ rl i',' i ο z' l
ξ1''3ι,τ!ι'ο'l: "Eλληνε: π.'δ Ξrε':cl.'t s:'

'".''"n'1ιbl,ιz1αr. 
Ι{.lΙ ::i1 ιυ'l!7"e'.α

ξτt'ι0.g' -"δ c ''α1ιil'ττ7ι1Lα' τ'iy; i','Nr' .''

xorιΞ -'.'i '1.1i1. '}];c,;ι6'lω;' /)7''. \a-
vο dλλε:ιl.,η ο'l'lεpγα:i"τl.<' λ'λ)'\ γ'rl).

δ ι ιrυ η9 3 1, r' 3a''i|, Ξi a'"'Θi 17 a'. a ιιui. |as υl :

ιθ'n'aια &''l'τ'.ξτ|it'tιι.'o π*τρ'.ιυ.,ιxδ 
-Ξ

ao)'ο'; τci Κ,''l'"ι';'.δ^vι 7lεcα' οτ"i,'ι L.

Σιiycδ,c δ'3sγ.o)'α \\,1io?Ξi" 'l\ οι'ηc:-

7τeΙ sτ^iγl τiο'?σ'1τλ'iιi 1-ιol'rδιr,η zιri
?'5γ'1'i,',1'1g!.1. -.\'rτiθa.z. :il'z.l iια1,-
τυ,aη1μ6νο 6'τ,' τη θ,!oτ1 τ,!υ σ"t)-;il i+ll
3x1ιoτα.λλε6τητ"e γ'"&, |δ''aιzλei -: Czc-
τe0;. "H,δη bμω6 Ξπιcηlμ&γcl4ιe xα'i.

1ιι& d'.,zτ{lθεcη τ,cδ A.M. a!' λπ6φυ,cτ7

τa7 ΙΙατρι,ιpy eiου τξ< Kων) πoλη;.
7Ι ρ6ιιε'"τ α''' "sιd' ιυγαΙo πε? ισaατιy"δ

\ γιλ ι(ι;'. 6ωtντερo v'.ιi' cτ'αθeρδ 
':

ΙΙοq δ ,\.M. δd1:ηixε i,i δ'πηρ'eτεi

την Ι. Σljycδο, θε:μδ δ 6πaTo-: y,.α.-

i,ι,c,υtlε τr\ν 6'ξ&ρ;ηοη τ!; Ρωει,z'!i
bτ'τ'λτ1s!υ; 0.τΣ''i τδ ΤΙ ατ.'''"rιρι7.εΙο ια'i
γ':'l-ι'l-,ι s',bl'l\ τi,', Ξ',5:τ':-'ι -.'i,',

10 
ρΘ'αδcξτ6'Ex,Lληlτiα: ; 4ll'ι;ι'e-.'ι''.

τιbq δ .\.M. 3xαyg )'r"rrpι:.|,ιb Πz
:ρ''αρaεaτ'ι ιι'i Ξλ)'τγl''xai ξθ,yoυξ.

γιd' τδ b;oiο θ''lα.^lτi'cp^ητα' &γι'l',ιζδ-
ταγ. Oi )'6^1ιι'' n.'fn3'' 'lil i1τιl'γ rρq,-

ιυlπ''y"οt. Tb Πιτc''l'pγeiτ xαταδt-
xι.;e τist xl'νη'ι^i, τc'ι γ''δ' γ'e;ωφ','ι'-
sτi ιil'l i'ερ(οι' xε'''',νi"lφy 5i ^,,λ6cοα
<<α'r i'aa ιλ'ην''τ.'iρ' (&:ττ)'Cτo''τ,lιι'tι' τ1 τ"υ'

θzρε6ου:α') .

Tω πρ&γματα uταiγoυy :'^i7 θj-

5Ti τoυ;, &'l δεxτoD;ι: δτι ιi διoρ:-

c1rδq τcc A.M. π'i1r Ι. Σ{,yο,δ: iταγ
r?O5υJi,,"'/bζ μJχρι; 'tιτοιl 6ceΘai γι''
ri:δν f; xα'ια')'ληι)'τ1 6!'sτ1' bπου Θi.

L'ζ''οπc''o5^l;υ'ν τd' ξε1ωρι ατ& τO')

π ρa l δν';ω ιi-l ; πρocω.πι,x ι\τηιι α c rια't eν

cυl;αixt1C &vαγr,ιbρι,οη6,'μδ πλη1θω

c''ι^Ι1 ο'lγ'γρα"φιx^i1 δρθ.ιsη xαi' ;ιξιo-

ζ η)'eυ:,cυ; τ[τλoυ'; τιμ!Q. 'H θldlcη

αι}τi7 ii:'φαλδ; θδι iταγ cτ.ilν cχε_

δl,z'ξ4lμενη θlπδ 'τδν τcαρo "Aν"'α-

'Anδ τδ 6ι&λio τ.o0 'Αλ6,Eαvδρoυ 'lEλλαlδioυ

Ιllffi
ffi'-iriiri:i.

δη',ι|'ιl' ιi1,1 ΙΙ eτρo6πoλη:. 'ο θr-
,l.α];Ο; !l1rω,Ξ :οc M. Πd,:i,oυ
(17zb) cι{ρηcε τδy A.}Ι. &'πb τbν

προcτ&τη τον yrα|a !'Θ'ι'Qe γ''b. 'irι&'l'τα

τ&, δνεcρα τaυ γ''&' &πeλeυ,θ6ρω,οη τξg
'Eλλ&δa;. 'H &λ{rθεια' eiνα''. δτ'. b

M. Πθτρo;. δc'ο ξ'ο0cε, πoτδ δδ οx,d-

φτ,ην'ε oo6αρ& ν& πλ'{ξει τoδ; Tοιiρ-
nουq γι't'" τbν &π)c"'3cτα:τa )'δγο 6τι
δδv εi1e τη δ6νapιη.

'Ι{ μcvαξιδι xαi f θ'πr"Υoη-'Θυoη

πoδ θ&' ξνa''ιιοe δ A.M. θ'&, cυy;6λ'ε-

'cαν ιτδ'l 3p1ο,μδ xαi' τoi διxοσ τoυ

θαv*,τcυ, πoδ oημειιilνειαι. λ{γo d'ρ-
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γδτeρa μd'cα oτδ 172b. Δυoτυ1δ6

γι αr1τδν τδ 6ν'oψα τoυ oυ'/δdθ'ηlxε

iμδ τi1 γεvιx τερη 1ιeταρρn5θμιrη τoi
M. Π6τρ'oυ, πoδ τr6roo 6i'αcα &;τtδρω

'σ'η π?axθλeσε 6τ'δ ρω,οιxδ λα6, τδ'ν

rcτsy& δεμ3νo ;μδ τi'6 π'αρα.,δ16rσειζ τoυ'

Tlδ &πo'τ6λε:ιμα f,τ,αν oΣ oιiγ1ρον'oι

toυ ρδoc1 χρ|oνL\yloτPσ"φoι γ'α τδy δ'

πoτιμτ)coυν θεληματιxδι xαi ν&, dπ'o

o:υrπt'1οουν τi1 (ωi xαi. τi'1 δρ&η
τoυ cτi1 1ιilρα τoυ6.

'fuι6η1o; 1i,' δ'ραloτηrρ,ι6τητοι6

τoi γαoυlcαi'oυ λ6γιoυ δg μ6λoυ;
τΦ; Ι. Συy,d{δoυ εΙγαι τ& τ'αρσil&fiω

πληρo'φ'qριαx& λεiι.pαvα. Τδ 1122

δπ6γρα,].lε τ!ν πρoειδoτaiηιcη τflri

Ι. Συν6iδ,oυ πρδQ τοδi dπ,oατ&,τε6

τ.oδ 'Aπριλioυ (;) xαi τi6 <πρoro1θξ

χε; στOδq ^rδμου6 γι.d. x)'ηριxoδ',; xοιi

Ψοyωχo6;,. Tδ Φε6ρoυ&ριa τ'fr 1723

δw6γραι].,ε τδ xε!μεyo _ θπιoτoλi]

τis t. ΣυyΔδoυ πρδ6 τoδg rλγγλιlxα'
,71r,ιoδ6 θlπιcx6π'ουg.'Ιπdγραφε τ&

πρrαιτιx& τ{; Συv,δδου τοδ iτoυ;

7723 d'π'δ τi,; 4 Tαν'oυαiciου ψ61ρι
τ|','" 27 Mαρτioυ. T& π'ραxτ'ly;& το0

€,τω1 \724 &πδ τi,q 3 ,μd1ρl 10 'Ι-
,oυν,joυ y'αi &ιτδ τiq 2 Nοεμ6ρiου μ'd'

1ρι τi6 2 Lexeιψ6ρ!')cυ.

Tδ 7723 f Ι. Σr5vaδο6 μετrαnι6μι

cε &πδ τ! M6':xα 'oτi7 νδα πp'ωτεrj'

oυ'oα τ!6 Pωαiα6, τi7ν Πετ'ρo0πo'

λη_ 'o A.M. ζητηrcε γ& d:,να6ληβεi

τj διxτj του eγχατζtiσταcη μdxρι τδ

1allμ νlα τorι 7723 γ'ldι λ6γoυ9 &γνω

lσ'roUζ. 'H Σdνo,δo.. δldiχτηlxlε τi7ν αi'
τηrcτ) τoυ. Tλευταiε6 Bπucηβrrοει;
τoδ Α.M. τδ Δaν"6βρ''"o τ'ofi 1723.

Tlδ δναμ& τo1) 6Ρ'L1σyJδ\τCλν oτδν xc.π&

λογ,o θrxεiνωv τδv θπιφαγ16rγ ξyrδρδ'i

noδ εiγα'ν [πo,δει1τεΖ &π'δ τδγ THE_
οDOSΙLΤS JΑNO\γSKΙ ' d"ρa,'επ'c-

oxοπo τoff No\{QoRoD xαi π1oi'

τo &,ντιπρδeδρo τt1Ξ 1. )ψγβfioυ ν&

δρ{ιcaυν τi6 oυ'νελεricειE, τ!; Συν6'

δου xαi ν& μετ&o1oυν o' αli,τ€,6. Στig
29 τοt'cδloυ μ!να μετεi1ε στil συ"

,lξλευcη πoδ 3γινε o,τδ 1l'ωlαcτfiρι
DONSKOJ.
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'o A.M. πθθαyε oτiq 15 Φε6ρoυ'

αρLον 772b oτην Πeτρoriπoλη. 'H
δ,ιωθixη τoυ συy'ταγμ6vη oτi,g 6 Φε

6,ρoυ'αρ(ον oτ& δλλη'νι'x& ταi ρω'cι'
x&, ιilποNαλιiπτει πτυ1δg 'i;rπ6 

τi1ν i'
διωτιx{ τoυ ζω!, τ& περι'oυloιωx&

τoυ oτο''.γεiα xαi τδ aαρωxτtpα τoν.

Σ,τt,y ΠEτρο'δπoλη νoi'ιιαζε δνα δ'

}uδv"λη;ρ,c oπiτι μδ b ροι56λυα τδ ψ^lp'α

xαi. &)'λα τ6oα γι,& τ& ξιiλα.
'IΙ x6ρια περυυlιcLα τoν 6ρuαwδ-

τα,l ,στil Mι1ιcxα: 4ΟΟ ρ'orir6λ,ια, fuδ

&λoγα, μι& 6αλiτoα μδ 6ι6λiα. oi
o,lχoyolμig; ταυ oτiiν Πeτροtitπoλη

fταν 163 ρoυ16,λια' 
'Eixrελrατi1 τf1r;

δπθfιxη6 οτi M6t1α 6ριce τδν L'

ξαμcλoγηlττ] τoυ'Aρcdvιοl |t!lτβoπo
λitτη Θη16α.,. Aδτδ6 δπo1ρoων'δπαv

τλρCoτσ. ν'b, των"τoπoιt1sεc δρ:,cμdνε6

θ,τxρε'μ6τηFεc. Nδι πληριilcει δηλ.

τoδ,; 'μιio,θ,oδE δπ'ηρετδν το0 μιxαρ,i
τη xαi δcα &λλα 1ρiη εi1ε &rφτ]οει.

'Aξιocηtμεi,ωτη εΙναι \ π'αρθηραφ'oi

πoδ δρilζει γ'& cταλofiγ 150 'ρα16λια

oττ) q_ιητdρα τoυ. "Ay αδτ! ζioσoε

oτi7 N&oυ,cα σηlμαiyει δ{τι δ ξιo6
διατηιρoδcε Ξπαφd1 μδ τ! γεv€rcειρ6
τoυ. "oloα pτj1ματα πε'ρi'ooευ,αν, Ξ_

Γιp€'r,ε Υ,il μoιρα,'oθoiν οτ'd; φτω'

1ο$-<. 'o διτε.λεcτ'i7{ τ!; διαθηr"τ1c

δ''y.α'.ciν-uαν νil τρ'ατ^iisε'" τil' &)'oγα

τ& δδ ρoσxα xα| oiy;ιαx'&, 0'ν:τιxε[υε

yα y& τ& γαρtιει. oτa'i3 δπηρdτ:;'

T& 6ι6λiα .'aν iFων σ1iι δl&θεοη

xπθε Ξνiδlαφερομdνου. Πραγματιxδι
xαπoυoq 6ι,6λι6φιλo6 Ξlοπ,ευlcg ν&. πα'

ρε,: τ& 6ι6λiα τoυ oτηv Πεcρoδπo'

λη. T& 139 ατ{ M6ο1r xιαlτσξpι.'

Ψτηuα,ν xαi φυλdryτηrxαν o'τd, γρα'
φ,εiα τ!ζ Συ,ν6iδoυ, &λλδι oδτε τ&

πρCrτα οii,τε αEτ&, oιbθrl&αv. Σπi
M6,c1α ζοδ,cε μδ &νeιcη. Tδ oπiτι
τoυ fllταγ, βεΥ&λ,ο xαi γ''il &πoixλει-

'oτυxd' πρ,a'cυlπ'cx^i1 τον δι,α1μow!. K,αi

δταy τδ 7722 x&noυoq ταγμcιτdρχηζ
3νδιωφdpθηoιε v& τδ μεπωτρdι{lει oδ

γρα,oεiο' f Σ6νoδoc &ποζημiωoε

π),oνloιorτcαp,oχα τδγ A.λΙ.'oριψd'
'ν,α &vτιrxε,ο'με'yα τ'oυ δι'ατΦρησε δ τx

'Avαoτασloq Mrxαnλ

γ1ιωτa'φtrηe αιiτδg ,cτδ Kρs1μλhi'o, &λ

λ& εiy,αι &μφi'6oλo d,ν δπ6iρ1oυν 'cτ]

'ιεrι h δπ&ρ1ει δυγ'ατ6τητα ν&, τ&

&"lαιγ'lωρ[cotltμε. Γ|νeται φ'αγερδ δ'iι

δ Α.M. ζoδ,cε μ6vc6' μδ z,λεllατδ π6_

xλo γνω,cτδy χCιι φυσι'χd" olxογ'i-

νεια δδ δημιoriργηlοε.
Δδ γνω,ρ'i;ζω τΕa15o π,θτυNα ν& δoδ'

,με τδν A.M. drπδ μι& πιδ xoνπ':νi1

δππιn,.γ] θd,cη. "oμωζ i1 παρaυιai''αoτ1

αιltτi1 d1ει ιαi θyαy &λλ,o ox'cπ'6: νδ,

τημl1cουlμε τδν μ,εγαλ$τaρ9 λ6γιο

τξ; Nd,,oυ,cα,E, xαJθ'δ6 μδ τi1 λτjξη

τoδ 198Ο cυμπ,λη'ριilνoνπαι 3O0' 1ρδ

'ι.'ι ftπb την πι'θανrξ γdνι,ηrcη τoυ.

BΙiBΛΙoΓPΦΙA

Kρ6τηρα oτενi1 drιαφi1 μδ τη μετd-

φραroη τfrq πηγηc: BIE\}JES'EVΙC v''
Αnastasios Nausios <Byzantinish _
Neugriechiche Ιahrbiicher, τ. 10, 1932

-34, π.δ oxεδδγ, 611ρμ}9rσ;lκδ μ6c

πληρoφ,o1ρεi γrδ τ{ν πε'ρioδo πoδ θξε_

τdοαμε.

'Εrπ,iοη,q oυμ6oυλειiτηrκα τi1v παρα-

κ6τω 6r6λιoγrραφiα:

K]NOS BORJE, L'histoire de la Litte6'

raturΘ ndogrecque, Uppsala 1962'

LEGRAND E., BibliograPhie he116ni

que, τoμ. l;og, Παρiοr 1885_1928'

BAΚΑΛOΠoYΛ,oΥ AΠ., 'o Ml6γαq

Π6ιροq καi oi "Eλλην'εq Ιζατd τδ

τ6λη τoδ'17 κα'i ο'τig dρxδc τoδ 18

αi., Θεrrolα,λoνiκη 1971.

BΑΣΙlKΙl BΙBΛΙoΘΗKΙ{, Λ6γror τfrq

τoυρκoκρατiαq, τ. B5, 'Αθ{να.

zAlBΙ,ΡA ΙΩAN]N1OY Γ., N6α 'Eλλδq

fl lEλληlνικδν Θ6iατρoν, 'Aθfrναt

1979 (,θπανεκδoοη ).

ΓΙE'PΑINΘH MΙΧ., 'Eλληνlκi Πεζο-

γραφiα (1453 8ωc oi'uερ'α), τ' 2cζ

'Α,θ,r]ν'α.

Σ,dΘA ΚΩtN., Nεo'ελληrνrκi1 φιλoλ'o_

γiα, 'Αθfr,να 1868.

ΣiTOYΓΙΑ]N1NΑΚH EYΣiΓ.,'Ιoτoρiα
τfrq π6λεωq Nαo6οηg, Θεοoαλoνi-

κηc 1976 (dνατ$:τωοη).



Πoλδq λ6γoq Ξγινε καi γiνε-
ταl ι13g ο{μερα γr& τ,δ παλαli με-
ταλλεiα τflq Xαλκlδικ{q καi γrδ
,τδ xωρrδ πoδ τδ θκμεταλλε,6oν
ταν, τ,δ Yνω1στi Mαντεμοx1υρrα,
καθδg καi γrδ τδ μεταλλευ'τrκ6
rιoUζ συνaταlρlαμ6. f[,ofr 6,ρiακoν
ταν τ,d μετ,αλλεiα αιjτd καi τi 3-

6γαζαν. Σιiμφιυ,να μδ τiq εiδ(-
oεrg πoδ 3xου'με oυγκεντριiloεl
δq ollμερα ,τδ μεταλλεiα frταν δρ

γriρoυ καi θνταπiζoν'τgν οτ&

γνUJστd κατd τi1 Bυ,ζαντlνi1 αi-
,τo,κρατoρi,α Σlδηρo,κcitoια, 6πoυ
rκατδ τfl δ16'ρκεια τfrq τoυρκoκρα
τiαq, 6ρloκ6ταν τδ xωρrδ Σrδερ6-
καψα, πol) εixε γν,ωρioε.r μεγd-
λη d,κμil iδiωg κατd τδν 16o αi.,

κυρiο:q θπi Σουλεμdν Α' τoδ

μεγαλoπρε'πoυq (1520 - 1566).
Kατd τδ μθoα τoδ αiιilνα αiτoδ
θπlακ6φτηκε τδν τ6'πo αt],τδν δ

Γ6λλoq περlηγητflq Pierre Belon.

Kατd τi1ν περrγρα,φd του, n
Σrδερ6καιμα fr,ιαν μlδ Kαft<oα{τi-

oμ6νη κωμ6παλη,, πoδ τoδ θiμι
'ο,ε τ.i1r, π6λη JAΙΙΙIMSTAL τfrc

Bοημiαq. Πoδ frταν fr Σιδερ1lκα
qrα; Bριrοκ6ταν οδ μιrδ 6αrθιd xα

ρ6δρα, dνdμεoα οδ δ6ο λ6φουq,

πoδ τ| δr6oxrζε Eι,α ρυiκι, μrοil
ωρα μακρld &πδ τδι' "Ιo6ορo.

Tfrν Σlδερ6καψα τi1ι' τoπΦετr
οτδν οημερlι'δ \Ιαr'τ6μ Λ6rο<ο.

'o ιiργυρoq i) δ rρυoδq δδγ 6ρl-
ο,κ6ταν καθαρδq αλλδ dνdμ,rκτoq

μδ ιiλλα δρυκτδ i] πετριiψατα,
πoδ τ& 6απαζαν καi τ& κοπdνl-
ζαν μδ π6ιρεq, (μδ τδ x6ρrα 66-

6αtα) θπ6νω o' 6ν'α οανiiδl. Kα
τ6πrν τδ oπαη16νo μετdλλευμα
τδ '6πλεν,αν oτδ ρυdκr πoδ fr,ταν
rπολδ xρr]οψo dlκ6μα καi γιατΙ
μδ τiν κiνηlοη τoυ γ'6ρrζε δναq
τρoxδq πoδ fiκανε νd δ,ουλεiουν
oi φυoητfl,ρεq γιδ ,τδ καμiνl. Γliι
ιiq βγ,1qq..^τdo'εrq τdlν μ'ετ.αλλεi_
ων, γlδ τi-1ν τεxνlκ{ τξg θπεξεργα
oiαg τοδ με1αλλε6ματο9 γr,δ τδ

xωρl'αμδ τoδ μoλ66δoυ irπδ τδν

Toσ'Απooτ6λoυ Bακαλ6πoυλoυ
'oμ. lκαθηγητoσ Ποvεnroτημ[oυ Θεο/νiκηq

θργ6τεc πρoερxομενor drτιδ δτd-

φcρεq xδρεq, "E\ληι,εg '.{\6α-

ι'οi Σ6ρ6cr, Bcri\γαροr, 'E6ραiοl
Κrρκ6olor καi Τοδρκoι. 'Αξlooη-

μεfο;τo εiι'αr δτr τεxνrκoi flταν οi
dμπεrρol αιiq μεταλλευτικδq, θρ-

γααiεq Γερμανοi οi δπoior μ6λι
ατα μ6,θαrν,αν σroδq θργdτεq 6xl

μ6ν,ο τδν τρ6πο τfrq θργ,αοiαq, δλ
λδ καi τδ Γε'ρμανrκd δν6ματα
τδν με'τ6λλ,ων καΙ ,τδν μειαλλευ
τκ6ν δργαλεiω'ν.

'Η iικμfi τoδ μεταλλεioυ τfrc

Σlδερ6καψαq κατ,δ πδν 16o αi.,
θξηγεi καi τil oυρρoi1 τ6οων πoι
κlλoεrθνδν θργατδν rκαi τεxνtτi}ν
καi ,&πδ μαrκρινδq d,κ6llιη xdlρεq.

Kατδ τδ ι6λη δμωc τoδ 16oυ

αiιilν,α f 8ργαo1α ο'τd μεταλλεiα
εixε μεlωθε:i i) καi παriοει, iο'ω,q

γιατi f 6ξαγυ:γi1 τol μειαλλε$-
ματog δδν flιαν iκαναπorη,τικi1 i)

καi γrατi οi oουλτdνol δ,δν dδεl-

ληq, πoδ φαiνεταl γδ fr,ταν τδ
κ6ντρo καi f πρωτεlioυ,oα τfrq πε
ρloxfrq τδν μεταλλεi,ων. Td με-
ταλλεΤα dνfrκαν oτδ Toυρκκδ
Δημ,6loro, ποδ τδ μ{o'θωνε &ργαrε

ρα οδ δnφ6ρoυq θπrxειρηματiεq
oυνfiθωq ,dξlωματo6'xoυq τoσ κρd-
τoυq, σi δπoiοl, γrδ νd κερδiοoυν
δαc τδ δυν,ατδν πε,ριοo&ιερα κα-
ταν&\lκαζαν τoδg κατoiκoυq τofi
xωρrοδ τig ηεριox'frq νd θργd-

ζo,νταr ,θξαντλητlκd, γlδ iνα κoμ-

μdτr ψωμi.
Γl αιiτδ τδ λ6γo παραlτηρoiμε

δτr, δπoυ δrrξρxαν μrεταλλεiα i)
dνακαλiltπτονταν ν6α, o,i κdτolκol
,d:π6φευγαν ν'd τδ φ,ανεριi}σoυν
,ατig Tου'ρκικδq dρx€q. Φo'6οδν-
ταν ιig φo6ε,ρδq συνθqκεq ζu}ηq
lπoδ θ' &ρxiζαν γr' αiτo6g, δταν
θδ προ'xω'ρoδo'ε τδ κρdτog oτi1ν

αξloπoiηοη καi δκμετdλλευoη
,ιδν ν6'ων αiτdlν πλoυτοπα,ραγω

T& Mαντεμoxιδρlα
tr

Κα1 n εΠαναστασn τoU

182I στΙi XαλΚIδrκfi

xρυtο,δ καi tδν ιiργυρo διεξοδrκδq
πληρoφo,ρiεc μαc δiνεr δ Belon,
καθ,δζ καi ιiλλor μεταγενθ,oτερol
ταξιδldlιεg καi θπloκ6πτε9. Γrd
τflν θrπεξεργαioi,α τoi μειαλλειi-
ματoq oιδ 6ουνλ δo,fλευ,αν κατd
τ0ν 16o αi., ατoδ,g 500--60Ο οκ6ρ-

ηωυq φ,ο'iρνoυg, θlπ6νω &πδ 6.000

xναν ζωηρδ 3νδrαφ6ρo.
"Eτο'r { Σrδερdκαψα π6φτεl οδ

παρακμi1 καi ,dρxiζεr 6αθμιαiα νδ
,θ,ρηrιiνεταl. Kατδ τδ τ6λη τoi
1Boυ αi. oιiζονταν θπdνω oδ 5

6ραxιiδεrg λ6φ,oυq, drπδ τoδq δ-

πoi'oυq oi δ6o xαμηλο,i, τi θρεi-
πlα τfr'g με,oαιιυνικfrq αliτflq π6'



a Mαvτεμoxcbρrα

YΙκων rηγων.
"Eτοr 6λ6πoυμε δτr oi xριαrlα

νoj, ραγl6,δεc τηc περroxfrq τδν
M,αν'ιεμoxω,ρiων oτd τ6λη τoδ

18oυ αi. εiναt dγανακτωμ6νol d-
πδ τiq πorκiλεq αljθ,αtρεοi,εq καl
καταπr6oεrq τοi τ6,τε μισθlωτfr τ6ν
μεταλλεiων, Tζα6ινδ Zαντδ 'Α-
xμθτ. Γi' αi'τδ, dξαντλημ6νoι,
αxηματiζoυν δνα εiδoq μεταλ-
λευτκoσ συνsτα1ρtlσμοδ oi κ6τol-
κor τδν δξfrc 12 κωμoπ6λεων.
Kαi oi κωμοπ6λε19 αιiτδg flταν:
'o Mαxαλδq πρωτεioυoα, I] Γα
λ6τr,oτα, δ Bd,6δoq, τδ Pα6νd, δ

Στανδg fl Bαρ6dρα, f1 Λlαρiγκo-
6η ('Aρναiα), τδ N,o,6οiα6λo, n
Xαρo6δα, τδ P,ε6ενiκlα καi f1 Xε-
,ρrioo6q.

Γlδ ν'&παλλαγoδγ λoπδν a-

rd τδν τυρανvlκδ μιoθtωτfi, dνα-
λαμ6dνoυν νd- πληριilνoυv oi κd
τo,lκol τδ αναγραφ6μενο κ6θε
xρ6νo δη1ι,iοlo iooδο τυ-;ν 25'315

γρ6rοtα μαζi μδ τδ' προlκατα6oλr-
κδ μi,αθrωμα τrν 5δ.Ο00 γρ6orων
ποδ εixε διiroεl δ Tζα6rνδ Zαν-
τδ 'Αrxμ6,ι καi νδ κατα6dλλoυν
6πιπλ6oν dλλα 10.Ο00 γ'ρ6σπ,
γr,& νλ πρoφυλ6ξoυν τδ δημ6ror.o

,&πδ κdθ,ε &rπιfiλεlα fl (lurd. Pη-
τoδg δρoυg νδ πα,ραδiδoυν κdθε

xρ6ν,o oτδ αl3τoκρατoρπδ νoμι-
οιματοκoπεio 4Φ δκdδεq &,ργ6-

ρoυ πρδg 8Ο γρ6,orα τflν δκδ καΙ
ffJQ ατατfrρεq μδ τilν κ,ρατκd τl-

μ{.
'Απδ dν6γκη λoπδν ν'dντrμε-

τω;ηioουν ij καλ6τε,ρα ν' dlπαλλα-

γoδν &πδ αliτδq τiq α<ληρδq oυν
θξ,κεq τfrq ζωiq τoυq καΙ δxr &πδ

'καθlαρd θπtxεtρηματικδ πνεiμα
γ,εννr]rθηκε καi ',θξελix]θηκε δ 6κ-
,τετ,αμ6νoq αιiτδq μεταλλευτπδq
αυνεταlρlαμ,δq τδν Xωριdlν τ{q
Xαλκrδ:lκ,frg, δ δπoioq ουνεxiοτη-
κε ν& λειτoυργεi δq τiν πρo'επα

ν,αoτατlrκil θπoxr]. 'Αlπδ κdθε κ,ω-

μ6rπoλη i) κεφαλoxδρr θκ_λεγ6'
,tαν Eναg dντπρ6αωπog καi δλoι

μαζi dπατελoiioαν τi1ν κεντplκil
δωrδ,εκαμ,ελi1,θπιτ,ρ,oπf1 i) κυ66ρ-
νηση τηζ δμo'απoνδi'αq, πoδ {,'

δ'ρευε, δπωq εiπαμε, στδv Mαxα
λ6.

'H θπlxεiρηroη θξελixθηι<ε φυ
οκδ οδ 6πoτυ'xiα, Yxατi ,τa τε-
λευταiα xρ6ν1α, δ iξαγ,6μενoc
d,ργυρog δδν dvταποκρlν6,ταν
,o'τig dιπαlτt'1,οεlq τfrg rniληq καl. δ

σ'oυλiτaνοq ,Aπθμενε νd ουνεxi-
ζονταr oi δργαoiεq καi νd παρα-
δilνoνταr κdθ,ε xρ6νo oτδ θηοαυρo

φυλ&κκi τoυ 22'0 δκ6δεq καθαρδ

ασημ1.
'o "Aγγλoq περlηγητfiq Urqu-

hart dναφ6ρει δτt, γtd νd θξα-

οφ,αλl1,σ9μγ oi κdτoικol τi1ν κor_

νοlτκrj τoυq, ,θλευrθερiα, &γ6ρα-

ζαν κ&Lθrε xρ6νo iαπανrκd τ6λλη_

ρα πoδ τδ ζλυlω,ναν καi τ& δoτελ
ναν οτδ νομlσματ,οlκoπεio od νδ
εixαν μ6λrq θξαx,θεi drπδ τd με-
τ'αλλεiα, Ar}πfl εiναι f1 6λr]θεlα

γι,δ τfi γ6ν,εoη καi τfrν θξ6λtξη
τoδ μεταλλευτlrκo ,συν,ετ'α1ρ1-

,ο,μoδ τδν *ror.rrg,xωlρiων.
'H 3iπαν&ο'ταoη ιoi 1821, πoδ

' r.u*1(ιβrηrκε καi ξε,ofrκωoε καi τfl

Xαλκιδκ,f1, dθε,οε τ6ρμα ο'τi1ν θ-

lπl6iωoη τoδ συνεiια,r,ρrαμoδ αrj'
τoδ. oi ,κ&τ,oικoi τoυ,q ακορπitoτη_

ι<αν, κτιJ1πημ6,νor &πδ δr6φoρεq

oυμφoρ6q. 'Αλλδ καi δoo'r ξανα
γriρlοαν δδν μπ6,ρεiσαν ν,δ φθ-
,ρoυν τδ xω'ρl{ τoυq oτδ πρoη-

γο,6μενo καlθε,oτιiq: dπαψε πld
τιbρα νδ 1ox6er f1 rπαλαrδ δργd-
νωση τοδ μεταλλευlτlκoσ συνε-
;tαlρlσμoδ κα| oi κ6τorκοl θrπ16α-

ρ6νrθξlκαγ μ,δ τoδq φ6ρoυq πoιt-'

πλdρωναν καΙ oi dλλoι xριοτlα_
νoi ραγι6δεg, κα,θδq καi μδ τ&

Ξζοδα γlλ τfl ουντl1ρηtoη δνδq

τoυρκrκoδ oιi:rματoq 1.Ο00 &νδρ6ν
τδ δπciο φιiλαγε τd μεταλλεiα'

- Πd;ρτει 6o'5,ρτ'cειE "i \a';&'ι-

γυ.ω '{'ργιτει f Mεγ*λη Πdlμπτη.
-- "0L\α τd, τζ&''ιια xαπν;''ζcυν τi.

|μ,αγειρε6oυv;

-Πd,ρει 
λξια τi xτ6πα οτοδ

.i,του6,*tr? ι.

-Ιi& τοδy τoi1ουν τoδ γουpδ.
_Ti εi1αει μπρ6iτιμι i,δρoυr1r6νουq

ηιi λoυλδ,y d;παλη|6eυ';;

-Σix,i']ξει 
oδ ιiτι&ταy'o6 π,oδ xλ&-

yει οδ π:'θαψd'yου;.

-oδ 
oψxyδ ζ πανει μαηpυ,& x'ι

oδ τclμπl,:fr,Q 1dlr'οι, πoυλλd,.

-=Π'4ττα πcδ,oτ'dlxηlτει φiλ'ουν
'"rcιιpιτιρξ'ρg' .
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ΝαoυoαiTκεc rταρolμiεc
απo τn oυλλογn Toυ NlK. Σnαρτon

- 
"'o'cα μιiθlα τdcα λiλi1τ,'για.

-Γxdγxου; r,^i1\eι.ζ, 1VΙl1oυ; flρ-
'θε:: (δδi. Ξzανε:: :Jπο:r) .

_4δ, {ιρτιp'ι,i,eι ιiπ' 'cr"δ cυ6ρxoυ

'lil φαε'' ,ι:!' ο'5 xαρa1ι&'νo'l3.

- 
Οiτl 1|\|'ν,\?δ; e|[cει xι οδ'τι or]-

λi'γoυ 'τρ6; (Mεγdλωrcεq) .

-"Α'ρπriξει 
νcι φeq xL' x'λ'{'!ει ν&

-K&θ,ι γιbcα xωi. ζαy'ωνυ γαθε

,'rα,1αλλ; xα'[ ταξη.

-(Jilπoυ 
δδ φηd,yg'. μ! φτδνει;'

-"Eλα γε{;oυνα ν& oιd,ι}ουμει.

o,i:ι γ'δ o?3τυ τ.d. n''γ'τ^llω μoυ. "Eλo;

r,i 'τρυγl1:ουl]1€ι. Kι γδ "ιι' τ& πινι-
γr& 1ιoυ.

-"Αλλοl sy'λ'φ'τουι' xt zλα,δgιi-

a'ι'l ιι &*λ),o'- ττ|''lου'ν xi x-ιιθ,oδν.

-ΤΙ!τι'α 
nail ;',ιoιlxaιιιitl'.ξ'τq"'' ?i"

Ιz" δ!γ π''0''ie'' '



x,Φoτηα<ε δνd;μεοα οτδν θετtι<ιοη:lo

καi uην dι'd,ραοη>.
'o 'Aρrαroτ6ληq γενvfθηκε iιδ

3δ4 π.Χ. οτ& Στdγ,εtρα τξg Xαλ-
κrδι,κfrg, παλfi iωνlκi1 &rτoικiα,
ποδ 6ρiακoνταν lκolντd. οηδν oη-

μερrνδ Σlτ'αυiβ6. 'o πατ6ραq τoυ
Nπ6μαxοg flταν γlατρδq τoδ 6α-
αlλlfl qfrq Mlακεδoνiαq 'Αμιiντα
B', 3'νδ f μητ6ρα του Φαπτldδα
καταγ6ταν &πδ 1dν Xαλκiδα. 'E-
πεrδ,{ δ 'Αρloτoτ6ληq Jx,αοε τoδg

γoνεIg τoυ πoλδ ν6o9, τi1ν €ιν,α_

1ρoφΙi loυ καi τi1ν .κηδεμονiα τoυ
dν6λα6ε δ Πρ6ξενoq, ο,υγγενi1g
τoυ &πδ τflν 'Αταρν6α τijq Mυ,oi-
αζ, oτilν M. 'Aoiα.

Σδ f1λπiα 18 θτfrtν (366), a-

φor πfrρε τi1,ν παραδoοιακ{ παt-
δεiα ηηq θπoxfrq lιoU, δ Πρ6ξε-
νoq τδν ioτεlλ,ε ατi1ν 'Αtffivα γrδ
ν& φorτ{'αει oτi1ν 'Ακαδημiα τoδ
Πλdτιυν,α. 'o 'Αρπιoτβληq πα-

ραtκολο,6θηαε μαθτ]ματα oτi1ν 'Α-
:καδημ1iα περi,πoυ εiκolor xρ6νlα.
Διδdxτηκ.ε καi δμαθε πdρ,α πoλ-
λd arιo τδν Πλ&τ1ωνα κ,αl. fl α"6-
Ψη τoυ θπηρε6ο'τηκε πd'ρα πoλι)
'd,πδ τδν μεγ6λo φιλ6ooφo, δλλiι
τελκδ δ μαθητi1q frρθε οδ iδεo-
λoγlκi1 α6γκρoυloη μδ τδν δdοκα_
λo. 'o &ρxηγδq τfrq 'Αrκαδημiαq

frταν δπερθεωρηiτπδg καi μυστΙ-
κloτ{q, θνδ δ 'Αριατoτ6.\q flταν
θρευνητrκδ καi dνr]αυxo Πνεδμα.
Γεν:,κd δ 'Αρloτοτf\ηg fllιoν σo-

φδq θρευ,νη,τl1g, 6xr θρευνη'τrκδg

φιλ6οoφoq.
Πoλλoi, .παρ.oυor6ζoνταq οδν

,€ιπoδεiiξειq δldφoρεq dρxαiεq πη
Y6q, lolxυ'ρfζovται iτr δ 'Α,ρrαto-

τ6ληq, iκρtτΚaρ1σε, θνδ frταν μα
θηlτl1q τ{q Σ,xoλflg, πoλλδq Φ'ο.

ρδq τδ πλ'ατωνrκδ δ6γματα, μδ
dηo,τ6λεrαμα νδ 3ρtθlει &ναπ6,φευ-
rcτα o'δ o6γ,κρoυ'οη μδ τδν θμ-

'πνευlοiιf τoυg. Mdλr,στα, δταν κα
τηγορdr$'η1qg γr' αιiττj τoυ τitν
υτ6οη &π6ναντι oιi1,ν η1o.rr'o.'
iδεoκραriα καi πoλlτεroλoγ{α, δ,δ

δiα'ιαoε νδ &rπαντ{rcεl: <,δυoiι,

κε lιην dνηψr,δ τol 'Eρμεiα, Πυ_
'θ'ldδα καi μετ& τδν θ,ανατ6 τηq
lπαντρεliτη,κε i) αυν6ζηοε μδ τ{ν
θταi,ρα 'Eρiπυλλiδα.

'Aπδ πi1ν "Aoοo, fl φrλolo'οφι-
κfl οxoλfl μειαφ6ρθηκε oτi1ν Mυ
τrλrjνη, dλλδ τi1ν {λλη xρoνrδ
(M3) δ Φiλlππoq B', πoδ πlθ'α-
ν,6τατα τδν εixε γνωρiοει ν,εαρδ
,d,κ6μη oτi1ν αriλ{ ,τofi πατ6ρα τ,oυ
'Αμi,ντα, τδν rκ6λεοε γlδ νd δ-
ναλ66εl τflν δrαπαδαγιilγηoη τoσ
&τfθααoυ γrcδ 1oυ 'Αλ6ξανδρoυ.

Tδ 335-334, δταν δ 'Αλ6ξαν-
δ,ρο,g ξεrκiνηοε γlδ ,ιflν Aκο'τρατεiα
τoυ ατi1,ν 'Aoiα, δ 'Αρlατoτ,6.ληq
$ηβ6rιιρ'εψε ο'τi1ν 'Aθr]να, δxr δ-

μωg κα| οτδ περt6dλλoν τfrq 'A-
καδημiαq. "Exovταq dρxfbεr νδ
δnμo,ρφιilνεr δκ6q qoυ φtλoαoφl
κδq dντrλl]ψεrg καi δrκ6 τoυ τρ6_

πo οκ6ψεωq, πo1) θδ τδν oδηγli_
,ooυν d,ργ&ιερα οτi1ν κoρυφ,fl τfrq
εlilρωπαr1κfrg δtανο,r]oεωq, rlν,o'Lξε

δικr] τoυ οxoλ{, πρδq τiq δxθεq
τoδ 'Ιλlrαooδ, κoντδ oτδν ναδ
τoδ Λ6κεloυ 'Aπ6λλωνα (οτi1ν
lπερtoxi1 ioωg ποδ 6ρioκoνταr οr]

μερα τδ dν6κτoρα τfrq oδo,i 'H-
ρ6δ,cυ 'Αττrκοδ ). 'H Σxoλfl δνo_

μdοτηκε Περπατητκlj, γΙατi
σ'64-tκp'ωνα μδ ,τi1γ d,ρxαiα πα,ρa-
δ,αoη oυνfθlζε νδ διδ6,ακε1 6αδi-
ζoνΙαq. 'o πρωiνδg παρiπατog
εixε δrδ,ακτrκδ xα'ρακτr]ρα καi
flταν dφιερωμ6νoq o-ιi1ν φιλοoo-
φirα καi αιdν θrπl,oτ11μη, θνδ δ d-
iπoγευμαιlνδg γiνoνταν, δπδ μο'ρ

φfi δlαλ6,ξε,ων, γ1δ τδ πολl) κοl
νδ καi frταν &φιερωμ6ν,οq oτf1ν

ρητο,ρκr].
'ΙΙ ΠερlπατητΦ ΣxαλI], oδ

dντitθ,εoη ,μδ τflν ,πλαiτωνrκ{ &κα
,δημiα, εixε 6ργ6νωση πανεπtιστη

μιακofr iδρ,fμ1.o, ,rroo οκoπδ,q
τoυ ηταν f1 oυ,oτηματlκi1 δργdνω

;;#ι1". :'*:ft*T'1"o'JΙ o A P I Σ T o T E Λ EΙ Σ
('AviλUσn Tnξ ζωnc ToU,

τoU δργoυ ToU καi τnc Πρoσφoραc Toυ)
γd,ρ δντoιν φfλol,ν, δoloν π,ρoτι
μdγ τfiν dλl1,θεrαν>. ΚαΙ oi Λατl-
ν,oι πoδ 6ρiοκoνταν πlδ κorlτδ
olιiν dρxαiα παρdδooη, μετ6.φ,ρα-
oαν τi1ν παραπ6νω φρ6οη δq δ_

ξfrq: <<Amicus Ρlato, sed magis amica

veritas>. (Φiλoq μδν Πλ&των,
φiλιτ6ρα δ' dλI],θεrα). Φαiνεταl
λ,oπδν, δτl { 6ποΨη αιiτr], 6,ooν

d'φορd τiq ox6,oεtg τοi Πλdτωνα
καi τoδ 'Aρl,ατατ6λη, εiναl σω-
στΙi.

Παρ6λη, τi1ν πι'θανi1 d,ντilθεο{
του μδ τδν δ'6roκαλ6 ιoυ, δ 'A,ρl-

τoσ Θω'μa Tooυκαλ6
Φolτ. Α.Σ.o.E.Ε

,o'τoτ6λη,g, κατd τδ τ6λoq τδν
οlπoυδ6v τoυ, dγrνε ουνεργdτηq
ιτflg 'Ακαδημiαq καi φαiνεταl δτt
oτi1ν ,περiοδo αilτr], δiδαξε ρητο
'ρικ'i1, δπωg iλλ,ωoπε θπι6dλλoν-
ταν 6rπδ τδ πνεδμα τfrq 8πο,xξq.
(Σiγxρον6q,του frταν δ Δημoοθ6
νηq ,καi λiγo μεγαλ,6τερoq δ 'I_
oοκρdτηq ) .

Mε,τδ τδν θdνατo τoδ Πλdτω-
να, δ δπoioq δ16,ρr,oε πρoi'ατ6μενo
τfrq 'Aκαδημiαq τδv Σlπειiοτrιπo,
δ 'Αρυιoτ6ληq, θπεrδ{ εixε γi-
νε1 πνευματlκδ αδτεξοiοloq καi
δδ μπcροδoε νd 6ρiοκεταl κd,ιω
d;πδ την iδεo\oγlxi1 κηδεμoνiα τοδ
Σειitor'μπcυ ,πoδ εixε δλ6τελα
δlαφ'oρετκδq κατευ's6vοεlq, 5φυ-

γε &πδ τi1ν 'ΑΦ{να ,καi πfrγε οτi1
,π6λη "Α'o'αo τfrq Αioλiδαq, δπoυ
κυ6ερ,νl1τηq flταν δ 'E,ρμεiαq, μα
θ'ητi1q κι αιiτδq τflq 'Aκαδημiαg.

Σ,τilν "Arοσo, δ'Αlραloτoτ6λη1q
iδρυiαε φλoοoφ,lκi1 1σxoλf, πoδ

flταν θη,α16ρα τfrq 'Ακαδημ{αq,
&λλd iμεlνε μ6,νo ,ιρiα x,ρ6,νrα,

γlατi θν τ6 μεταξδ δ 'Eρμεiαq
δoλoφανl]θη,κε &πδ τoδq Π6ρ-
οεq. 'o 'Α.ρloιoτ6λη9 παντρε$τη_

L4L



ση Kαι διδαo,καλiα τoi αυν6λoυ
τfrlν γνιiloεων. Eixε μεγ6λη 6t-

6λιο,Θriκη, 6πoυ φαiνεταl δτt δ-
,πξρ'xαv μεταφραoμ6να αiγυirπrα-
κ&, xαλδ'αiκδ καΙ γενlκδ &αrατr_

κ& αuγγρd,μματα, ποι) dναφ'6'ρoν-

ταν οδ δι6φoρα πρo6λf1ματα τδν

φυlolκfrtν θπlατημ6ν (ζωoλoγiα,
6,oτανoλoγiα, dνtθρu-rιoλoγirα κ.

e.). oi μαθητδq τ{q oxoλξq &νε-

λ&μ6αναν θργαoiεq, μdζευαν δ-

πloτημoν'ιrκδ iλκ6, δργdζoνταν
ου'οτηματrκ& πdν'ω oδ δ16φoρα θ6

ματα καi τελκδ τδ πo,ρiομαrτα

τlν δπlοτημoνlκdlν E.ρευνδν a_

νακoινιirνoνταν στδν δdακαλo καi
οτoδq μαθητδq τfrq Σxολfrc.

M6νo δν φανταο'ιoiμ,ε τδν 'Α

ρlατoτ6λη πε,ρr,oτorxπ,μ6νo &πδ

8να θrπrατημoνl'κδ θπιτελεio αt]-

Tηc Tfrc μoρ'φfrq, μπoρoiμε νδ
dντιληiφrθoδμε τδν πoλυδιdστα.
τ'o φιλooο,φlκδ καi θπlατημoνκ6
τoυ νoδ, πoδ τ;6roo πoλδ 6o{θηοε
τi1ν &νoδo τoδ d,νθρωπiνoυ πνε$-

ματoq.
ΙvΙδ τδν θdνατo' τoi M. 'Aλε-

ξdνδρoυ καi τ,i1ν iπrκρ6τηtoη τoδ

,dντlμακεδoνκoi θθνκlατκoσ
κ6μματog, δδν rκlνδl3ν'εψε μ6ν'o' δ

'Αρlατoτ6ληc a,λλ& καΙ ξ Σxoλfr
του. Γr' αliτδ dναγκ6oτηκ,ε νδ

φl3γεi oτflν Xαλκ{δα, δπoυ π6]θtα-

νε τδν θπ6μενo xρ6νo (322 π.X.)
,dπδ xρ6νr'o oταμαxlκδ νdoημα

ο.i f1λrκiα 62 θτ[lν.
'o 'Aριατo'ι6ληg πρdlτoq θπr-

xεiρηrgg ν'δ ταξινoμdσεl τιq eπ1

οτfrμεq dν6λoγα μδ τδ δντκεiμε
ν,o, rιoδ &παoxoλοδνται. "Ετpr

o6μφ'ιυν'α μδ πflν &ρrατoτελκi1
ταξrν6rμηοη oi θ,πrοτfrηaεc xωρi-

ζoνταr:
1 Πoιη τ, l κ 6 g. Eiναι oi θ_

πlατfrμεq πoδ dναφ6ρoνταr οτfiν

γνιilo,η ,τ{q τ6xιlηq καi τξq πoη-
τlκfrq θν6ργ,εlαq τoδ νoδ.

2) ΠραlKτ1κ€c. Eiναrοi
,θπloτfltμεζ ποδ &oxoλοrνται μδ
τi1ν 8ν6ργεια τoδ δποκεrμ6νoυ,
,&νεξ6,ρτη11α δrπδ τδ θξωτερlκδ &_

ποτ6λεαμα καΙ δtαtρoδνταr o6ι
α) Πoλrτlκd 6) oiκoνoμlκi1 καi
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γ) Φρ6νηαη ('Η'σκfi).
3) Θεu},ρ η τ l κ 6 q. Eiναr oi

θπloτfrμεq πoδ iixουν &ντκεiμε-
ν6 τ;oυ,q ,τi'1ν γνιiroη γι& x6ρη τξq

γνιil,oηq.
TΙq τελευιαiεq δ 'Αρr'ατoτ6λη9

τΙq θ'ειυ,ροδoε εliγεν6oτε,ρεq', γ1'
αrilτβ &ox,oλ{θηκε περιαo6τερo

μi αιiτ6q. Στiq '$rεμρη11ι1}q θπl-

oτfrμεq dνflrκoυν α) τd Νt αθ η-

μ,ατl κ 6, ,πoδ 3xουν &νιτrκεi-

μεν'6l τoυq 1oδq d,ρlfuαlig, τd ο'xl1

ματα κ.λ.,π. δηλ. ο'τorlxεiα πoδ τδ
,θΙ!ετdζoυμε ,&φη,ρημ6να xωρi'q

νδ irπoλoγi,ζoυμε'τδ iιντrκεiμενα
,ατδ δπoiα iιναφ6ρoν1α' 6) i Φ,-
,orκ {,,noδ δξετdζεt τ& πρ6γμα_

τα τflq φ6υε'ωq καi δλοπorεi τ&

μαθημα,τlκd δνια (dρrlθiμ6q, ο'xfr-

μακλπ.).γ)iθεoλoγiα,
,πoδ θξετ6ζει τδ <,"oνr>, τδ Πρδ-
τo καi Tελlκδ Αiτrc. 'ΙΙ Θεολo-

γi,α δνoμdζεΙαr καi Πρfiιη Φλo_
ιoo,φiα 6ν6 τd M'αθηματrκδ καi I\

Φυrαι'κ{, Δεiτε'ρη Φιλoαoφi'α.
'Eπi'oηq δ 'Αρtoτoτ6ληq π'ρoα_

δι,6ρroε τiq, μoρφδq ,τot6 πoλrτ'ε'ιi-

ματoq δq 8:ξfrq: 1) μoναρ'xiα 2)

,dρrοτoκρατiα 3) δημo'κρατiα. Πα
ρ,εκτρoiπi1 τfrg μoναρxiαq εiν'αr f1

ιτυ,ρ,αννiα, τ{q &,ρωτoκρατiαg fl

6λιγαρxiα καi τ{q δημoκρατiαq ξ
δxλoκρατfα.

Δl6φο'ρεq dρxαiεq καi &ρα6r-
,κδq dρloτρτελlκδq πηrδc δπoλο

γiζ,oυν διl τ& ουγγρ&μματα ιoδ
'Αρroτoτ6λη dν6ρxoνται οδ 10ΟΟ'

'o 'Aρι,oτο,τ6ληq πρiν τδ 335 Ξ-

γρ,αΨε θξωτερ't,κol)q, λ6γoυq πoδ

εiναι θπηρεαoμ6νoι κυρiωq dπδ

τiq πλαιωνrκδc iδ6εq (Eilδημoq
i) Περi &θαναoi'αq τfrg Ψυxfrc,
Πρoτ,ρεiπτκ'6q, Περi φlλoοo'φiαq
i) Π.ρ) 'Aγαθoδ ). 'Ar, πd δξω-

τερικδ 3ργα τoδ 'Αριοτcτ6λη μ'
αιiιδ τοδ Πλ6το.lνα οι-ilζoνταr πo_

λδ λiγα. Tδ απ,oυδ'αι'6τερo δμωq

ουγγραφ,rκδ 3ργo τoδ 'Aρroτoτ6'_

λη dρxiζεr μετδ τi1ν iδρυ'οη ιοδ
Περ:,πdτoυ ,κ,αi dν6rλoγα μδ τδ πε

ρr,εx6μεν6 τoυ xωρiζεται oτiq πα

ρακdτω θπ1oτημo,ιllκδc ουλλογ6q.
1) Tδ λογικδ συγ_

γρdμματα πoδdοxoλoiν-
ταr μδ ,τi1ν θπιo'τf1μη τ{q Λoγικfrc
καi εiναr γν,ω'ατδ μδ τδ δνoμα
",oργανo' Tδ oυγγρdμματα αliτδ
εiναr α) Ι(ατηryoρi,αr 6) ΠερΙ δρ-

μηνεiαq γ) 'Αναλυτrκ& πρ,6ιτερα

δ) 'Aναλυι:κλ ii'oτερα ε) Toπι
κδ oτ) Περi oc,φloτlκ6ν θλ6γ_

xων. Στi1ν iδ,rα oειρ& μπoρ'oδν
νδ περrληφrθrαfiν καi τd <Περi τθ
xνηξ ρητoρlκξq>>, <Περi πο1ητ1-

κfrq>

2)Ta <<λ{ετδ τδ Φυol
κδrηΠριii,τη Φιλooφiα
Tδ 3ργo αι]τδ εiναr dlπδ τd πiδ
σΠoυδ,q1q dρlroιοτελκδ oυγγρdμ-

μαια καi δiακρiνεταr γrδ τig o'φι
κιoδεμ6ν,εq φ'rλoooφικδq 3νι'ol-
εq.

s) Ta Φυο r κ δ. Περrλαμ-
6dνεl τiι 3ργα rπol) &οxολoδνταl

μδ τ{ν 3ρευνα τfrq φ6'αεωq: Πε-
ρi ιρυοrrκ{q &κρodoεωq, περi oi_
ρανοr, ΠερΙ γεν6οεω9 καi ιoθo"

ρdg τofi γ{γνε,σθ'αt, Πε'ρi κ6roμου,

Περi τδ ζδα iοτoρiα, Περi ζιiπυν

μορiiων, Περ'i ζιilων Υεν6iσεωq κ.

ci. Σ'τ{ν iδl,α κατηγορiα περλαμ
66νεται καi τδ dργo <Περi Ψυ-
xflq>> πoδ dν{,κει καθαρδ οτδ'ν

xδρo τfrg ψυ'xολoγ{αq.
4.'Ηθlκδ iκαi Πολr-

τrκ& συYγρ6μματα.
Σlτi1ν oεr,ρd αιiτfl dνt'1κουν : α )
',Η,θlκd No,κoμdxεια 6) 'Hrθικδ Ei
δr]μεlα γ) 'Hθκδ NΙεγdλα δ) Πo
λ11ιrκ6, δπoυ dvαφ6'ρετ'αl οδ 158

&ρxαi,α πoλlτε6iματ'α, ioαρilθμ,ων

dρxαirων 'π6λεων, €ιπδ τδ δπoiα
loπoυ,δ'αιι1τερo εiναι <<f1'Arθηναiιυν

Ιf oλιιεiα>>.

EijLκoλα μπoρoδμε νδ δtαπroτιii
ooυ,με 6τt τδ Uργα τoδ 'Αρrcιο-
τ6λη &rποτελofiν μilα δλ6κληρη
θγκυ,κλαπαiδεtα ι16oα ατi1ν δπoiα
περlλα,μ6dνονταl 6λεq οi Υνdj_

oεtq τoδ dρxαiου κ6σιΙoυ. 'Aναμ-

φlα6{τη'rα, r) πρoοφορ6 τoυ οτδ

rρrλo,αoφirκδ καi θπιoτημoνrκδ πε
δio εiναι πολδ μεγ6λη.

oi ν6or xρ6νοl παρ6λα6αν πδν
'Αρloτo,τ6λη dπδ τoδq "Aρ'α6εq,

(Συν6xεrα οτii οελiδα 158)



λ,{6oα oιiι θννoloλογlκδ οτoιxεiα
πoli oυνiθ6τoυν τilν gνν'oια ιoδ
Eθν,oυg πε,ριλαμ66νεται ,καi f 3ν

νolα τfrq Παρ6δooηq. "Aν γΙδ
κ6θε λαδ fl ioτoρrκi1 πρo6λευoη
καi δrκαi,ωoη 6ρi]ακεrταt dκρl6δq
,oτilν ταi'τιof1 τoυ μδ μιd θθν6-

τητα, αliτδ μπoρoδμε νλ τδ δε-

xιoiιμε dνεiπrφ,6λακτα γlδ τδν

'Eλληνl,κδ Λα6, πoδ o,δν iδlαiτε
ρη καi oυγκεκρψ6νη θθν6'τητα,

διακρiνεται γld τi'1 μoναδrκ6τη'τi
τηq. Πoro| εiναr δμωq oi παρ6-

Yoνtτεq θκεiνor πoil oυνετ6λεoαν
i/loτε oτfl τρωxλι6xρoνη ioτο,ρι-

κi1 πoρεiα τοδ 'Eλληνrομοδ τδ

iδrαiιερα XαρOKτηρlσιlκ6 roυ νδ

θμφανiζoνταt, αιiq γενικδq τoυq

Yραμμ6c dναλλoi,ιυττα; Νoiμiζω,
λ'olπ6ν, πδq oτδ oημεiο α'irτδ πρ6
πει νd oιαθloi,με οτδ πε'ρrεx6με-
νo καi τδ ρ6λo τflq Παρ6δo'oη9,
,δπωq αli;τi1 δ'πdρxεl μ6oα καi μα
ζi μδ τδ 6θνoq. Eiναl fl Korν$ αυ

νεiδηοη δλων γrδ τdν πρ'o6λευ-
ση ,τil μoiρα, καi τδ πεπρωμ6να
τfrq Φυλfrq. Αliτδ 666αια, oυνθ6-

τεr τi1ν 3ννοrα τoδ dθνoυq, &λλδ
6δδ πρ6πεt νd τoνrαtεi' 6τr f1

rπαρdδoroη εiν,αl αι],τil ποδ π'αiζει
οl]ιδ ιδv ενoπolητt.κδ ρ6ιλo Ytδ
τfl δημυυ,ργiα τflq κotν{q αυνεi-
δηrηc.

Eiδrκιilτερα, f1 παρ6δo,oη δπωg

δrαμορφιi:νεταt dπδ τi1ν ioτoρκf1
κο,lνιυ.νlκi1 και,πoλxΙικoolKoν'o1μ1-
κfl ζω,i1 τoδ dθνoυg, καλι]πτεl
ιαυ,τ6xρoνα δλα τd dπiπεδα τic
ζωflq ιoυ. Tδ 6ιιiiματα πoδ πρc.
6ρxovταr dπδ τoδq μεγ&λουg οτα

θμoδq τfrq dνθριirπrνηg ζurfrq, γ6ν
νη]oη, θ6νατo,q, f1 ταliτιοη τflc τιj-
xηq τftν dν,θριi:πων μδ τi γi, οi

μoρφδq τfrq ,τ3xνηq πoδ γ,εννl1-
tθηκαν καi dναπτ6xθηκαν κdτω
&πδ ουγκεκρrμ6.νε9 ioτoρκ6'q -
κotνωνlκδq oυν,Φξκεq, oi i1lθlκδq

&ξiεq ποδ oτηρilζoνταl οτi1 θρη-

ακευτrκi1 ζωi1 καi τiq πνευματι-
κθq dναζητl1,oεrq, δλ' αliτδι εiν'αr

oτotxεiα πol) περι6xονταr μθoα
oτ{ν Jννοrα τfrq Παρdδoοηq.

'Απδ τi1ν παρατl1ρηoη καΙ τi1ν

3ρευ'να τlν μo,ρφ6ν τηq Παρd-
δ'o,oηg, δrαπr,oιιi:νoυμε μιd iκπλη
τκfi διαδlκαoiα πoδ θ'πrτρ6,πεl

αιi1ν Παρ6δ,o,οη ν& θxεr 6να δrα

xρoνrκδ xαρακτξ,ρα. Eiναl γεγο-
νδq dναμφlo6l1τητo δτr f1 δlαxρo
νlκ6'τητα τi1q Παρdδooηq εiναr δ

παρdγovταq θκεiνoq πot) πε,ριο_

oi'τερo &πδ κ6rθε dλλoν αυμβ6λ-
λει oτδν iμπλουτlομδ καi τfl δι
αrιiνrol1 τηq. Αiτi} { δlαx,ρονκ6

τfic Nαvαq Mιμιλ(δoυ

τηlτα, εiναr f1 μεταφoρδ iπδ γεν-
νrδ οδ γενrd τdlν παλrτιατrκδν d

ξ16ν τfrq Φυλfrq. Oi dλλolιilιoεrq
εiναι dναπ6l(paUκΤtζ, dλλδ f1 θπι
οιημoνlκi1 dν&λυoη ε6αrιiνεr &
τι πρ6rκεrται γliι τi1 διεioδυοη τοδ

ν6oυ, dlφ,oδ 'f1 'dνlθ'ριilπlνη 
,φιi'oη ο'

δλεq τiq dκδηλιiruεlg τηq, Exεl

μrα δυναμlκd πoδ δδν θπrδ6xε-
,ταt dν'αοτoλ6q. "E,τοr, Bξηγεiταl
τδ πdlq f1 παρdδοoη 6πr,6κilνεr d-

κ6μη καi oδ περl6δ'oυq πoδ 6xl

μ6νo oi Δπi μ6ρoυq θ'θνιrκoi, &λλd
καi oi παγκ6qμυ1 παλtιrrQμοi,

ουγκλoν(ζο,νταr &πδ κρiοεrq καi
παντoδ σημε1{-bνoνταΙ dνακατα-
rd,ξεrq.

Eiναr πoλl) oημαvτlιιδ νd δοδ-

με, μδ μιδ κρlιlκi1 oτ&oη, πotδ
εiναr { δoμi1 τfrq 'Eλληνlκfrq Πα
ρ6δooηq. Kl α13τ6, γlατi f1 'Eλ-
ληνκτ) παρ6δooη 3xεt μrd iδιαt-
τερ6τητα, πol) εiναt πρoφανf1q:
Eiναt δ xδ,ροq δπoυ δ &ρxαioq
θλληνrκξ πoλlτr,αμδq Ξζηroε δε-

κdδεq αiιilνων καi δπoυ oημεlιil_

'θηκαν oi θετικδ'q θπδ,ρ6oεrq τoδ
,&ρxαioυ oτδ o6γxρονo κ6ομo. '[Ι

dρxαiα ooφdα, περνιilνlτ'αq ιι6oα
&πδ τiq παρolμiεg καi δλεq TΙq

ιiλλεq μορφδq πoδ δtdλεξε i Λo-
πd Moδoα γl& νδ δκφ'ραo'τεi, θ

ξακoλoυlθεi ν& φωτiζεl τδ 6{μα-

τα τfrq dνiθριiπrνηq πορεiαq μ6.oα
οτi1ν 'Ιoτoρiα.

"o πλoδτoq τfrq 'Eλληνrκfrq
παρdδcoηq εiναt δν'τυlπωorακ6ζ.
λ46oα &πδ τδ δημoτκd τραγο,6-

δrα, ι& lθψα, τfi λαikt1 &ρxtτε-
κτoνrrκr], τδ κεvτI]ματα, τig τoπl
κδg θνδυμαoiεq καΙ τδ γλωoolκδ
iδlιi.lματα, τδ xεlρoτεxνfματα,
μ6,o' &π' 6λ] αrjτ&, 6λ6πoυμε τlq

περlπ6τεlεq τiq πρo,6δ,ουq καi τΙq

δπlαθoδρolμI]lοεlq τo dθ'νoυq, τiq
,dνη,ουxi,εg καi τΙq πεπoιlθι]ioεlq
τoυ, τi1 λαliκi φιλo'g,ρ,φiα γld τd

ζrri. 'Η 6α,θ,6τερη oiloiα τ{g &ν-

θριiπrνηq δ1π6|στασηq καi f1 dπo_

ο,ιoλd τoδ &νθ,ριilπoυ oτi1 γη, i
ox6oη τoυ μδ τδ θεio, τi &ναζi-
τ1lση καi θξrδανiκευο'η τoδ ι}'ραi'

oυ, f1 dντlμετιilπtοη τδν εκπλfi-

ξεων τfrq ζωflq, εiναl dξoνεq π6_

νrω στoδq δπoioυq οτηrρiζεταl f1

παρ6δοoη. 'Η αγαπη τdlν dνθΦ_

πων μεταξ$ τoυ,q, f1 εiρf1νη κα| f1

πρ6,ο$,gq, δ ijμνoq o'τδν 6ριυτα, τδ

dν&θεμα καΙ f κατ6ρα o'τδ θ6να-
πo, f1 6ελτiωloη τflq ζωηq μ6oα
,ατdν καθημερrν6ιητα, f1 θξolκεi-
ωοη μδ τd ατolxεiα τfrq Φ6οηq,

ν'd μερlκοi ταμεiq πoδ καλilπτoν-
ταr &πδ τflν Παρ6δoοη.

Tδ πlδ θκπληκτlκδ οxετlκδ μδ
τi1 δημlουργiα καi τdν illπαρξη
τfrq Παρ6δoοηq, εiναr f1 &πoυo'fα

δνδg oυγκεκρlμ6νoυ δημlου'ργoi.
Πolδc εiναι δ <<πρδrτog δrδdξαq>;
'Eριilτημα πoi μ6νεr dναπ&ντη'
τo. Δδν δπ6ρxεl 8ναq ποδ αυνθ6
τεr καi δημrου,ργεi. Eiν'αι δλol
ταυτ6'xρ,oνα. 'O Eναg εiναr δ &κ_

φραοτi1q δλων' Πρ6κεlταr γ1δ

μr,δ δμεoη δπlκorνωνiα τδν &v-

θρfiπων με,ταξ6 τoυg. T& θρεθ{-
,σμαια εiναι κorνd, oi dνιlδρd-
οεlq περilπoυ ταυτ6iοημεq. IvΙδ μl
κρδq rηqρ'qχλαγδq 6λ6rπoυμε τδ

λαο ν' &ν,τψετωπiζει τd κorν&

γrδ δλoυq ζη,ι{ματα μδ τδν iδro
(Συι,6xεlα oτ{ oελiδ,α L46)

Ιf *λλnvlκn rΙαραδoon
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'ΗμερoλδγIov τωv KUρIoτθρωv γεγovδτωv

24. ΑΙxμαλωoiα τ6v γυvαικo,παιδωv -Θ6vατoq τo6 Zαφειρ6κn

9Ι ,θ*oro,o.τεq συγlκεντριi:νονταr oιδ B6ρ-
μΨ. '9 γ,εροκαρατdooιog κ,αi δ 'Aγγεληq Γ6τoοq
μδ τοδg rαυντ.ρ,6lφoυ9 τoυ'q ,dνιrλαμ6aror.o' δτl τδ
o'τετν& Σελioυ φ,ρ,oυρoσνταr dπδ τoδq Kcνrdρoυq
τoδ Σαρηγκ16λ Koζdνηg, θπrτiθ,ενται καi τoδq
δrαακοiρπoδν.

- 
'Ιicxυρδ τουρκriκδ oδμα κα1oρ,3ιi:νεr νd

περκυrκλιiloει τδν 2αφ,εrρ6κη μδ τd γυναiκ6tπαr-
δα. 'o.Zαrφεlρdκηg μδ τδν Γiαννdκη kαρατdο,olo
πoλεμιllvιαq κατoρ,θ,ιiν,ουν ν,δ δrα,φ,riγrru. Tδ
γυναπirπαrδα αixμαλ,ωτiζoν,ιαl. Mεταξδ ιιilν γυ_
αlκoπαi]δ'ω'ν ,αυμπερlλαμ6νoνταr οi οiiκογ6νεrεq
τδν δπλαρxηγδν Kαρατ6,αor,o,υ, Zαφεrρdlκη, Pα_
μαντdνη M'αλdμoυ καi Kαμπiτη,

- 
1o Zαφεl,ρdrκηq μδ τδν Γlαννdκη Kαρα-

τdlο,ιΙro, ii;αηερα απδ περlπετεlιfuδη, πορεi.α φθd-νoyγ Ψδ δdoog Σ,oυiφολr,δ rrιερlo'x(q Bερoiαq (Mε
ταξil_ 'Eπr,oκοπflq lκαi Σταυρoδ). ;Eκετ' 

γiνoνταl
dντlληtπτoΙ dlπδ τδ τoυρκlκd &πο,oπdο,ματα. Kαι,α
τi1ν δ16ρκεrαζ τηq iαυμπλοκfrq ακοτιilνδνται 6 Zα-
φερldκηg lκαi δ lΓαννdrκη,g Kαρατdlο,oloq μδ .τρδq

oυντρ6,φ,oυg τoυ,g.

. -l 'o 'ξμπoδ [9ψ,μπo6τ θπlτρ6rπεr τδν οτρα-
τδ καi ιδν δxλo ;πol) τδν 6lκολoυ]θεi νd δργ16;oεr
θπi rπ6ν1ε μ6ρεc υτflν ΙιΙ6oυroα.

21'4'\82Ι. 'o 'Eμ,πci Λoυμπο'6τ εio6,ρxετ.αι
θρrαμ6ευτl;κ& oτi1ν ιπ6λη καi καταοκηνιirνεl κoν-
τd oτδν Πiργo τoδ Zαφ,εlρ&κη, πoδ καπνiζεr d-
κ6μα. 'Ινιilπloν τoυ παρελα6νoυν οi cirκoγθνεlεg
τδν.πολεμlloηδν καΙ τlν dλλω ΙιΙαoυiααiωv. Στ{ν
dρxi] τfrq πα'ρελdoεωg, θπlδεκνι3οντiαr τδ κομ6-
να κεφdλrα .o6 lqrφεΙpdκη καi Γrαννdκη Kαρα-
τd1σσ1oυ.

- - 
T& .αixμ,αλωπl,oθ6ντα γυναlκiπαrδα μετα-

_φ6ρoνταr oηflν B6ρoια καi &πδ ,θκεi οιi1ν Θεooα-
λo_νiiκη"''o Λoυlμπor)τ μεταxειρi'ζεταl μδ' iδrαi'τερη
οκληρ6τητα τοJg .αi,xμαλιiiτoυq καi τol)g δμηρoυq.
Φρικτ-d, 6αoανl'oτr]ρrα δ,φi'ατανταr oi γυναiκεg
τδν ,&,ρxηγδν κ'αi δπλα,ρxηγδν τfrg 'Erπαναoτ6οε-
ωg Z,αφεrρdκη Kαρατ6oloυ κλπ, dρκετoi πρ6κρr-
τοι τξg B'6ρolαq καΙ δ 'Eμμανoυ{λ Kυ,ρrακδq
/πρ6tξενoq τfrq Δανi,αq).

TRc θπαvασTοσnξ τδv λlαoυσαiωv To 1822
h
L

(oυν6,xεlα d:πδ τδ 10oν τεδxog)

22 oi μ6xεq στδv Π6ργo τoσ Z,αiφειρ6κn
18.4.7822 (ν6o flμερoλαγrc)' 'o'i T'οΟρ,κoΙ πρc

xωρoδν γld τiiν και&ληψη τoδ Πrriργoυ τo6 Ζα-
φεrρdκη (Δυτrκδg Π6ργoq,), τελευlταio δxυ,ρδ
τδν ,θπαν'αo,τατ6ν. 'o Ζαφ'ειρfi1Kηq, δ Γiανν6κηq
Kαρατdσoroc και 500 πoλεμi,oτδg δxυριilνoνται
roτδν Πliργo.

_ :o Kεxαγldg μπ6ηq αιfνεt τδ πυρο,66λα oτδ
}6φ, 'Αη Λδ καi 6oμ6αρδiζεr τδν Πιiργo. Δrε-
ξdγoνται o,φoδρδq μ&xεq ,oi δπoiεq δrαρκoδν τρεiq
E6ρεc. ,Oi δπερααπl|Oιτδq 'd,πoκρ,o6oυν δλεq dc
Toυρκικδq θπlθ,6οεrq.

- -2L'4.L982. 
Th ξημεριiματα δ Zαφε,rρdκηc μδ

Φ:dδα δπλrτrν καi dρκετδ γυναlκ6,παrδ,α 6γαi-
νoυν κρυlφ'δ dπδ τδν Πriργο *oi ηαr6,ρθιiΙνoυν νd
φθi6]σ]oυν ,oτδ "ΑlFω Nκ6λαo, μδ λiγεq oxετπδg
'diπιiλεlεg.

22.4.L822. oi Tοδρlκor rπλη,ordζoυν τδν Πriρ-
γo diπδ rπoλλδq πλευρ6q,' θπiτlθεvιαι μδ oφοδρ6-
τητα, dνατρ6πoυν τiiν dνιioτα,oη τiν θπαναοτα-
τδν καt εiα6dλoυν οτδ Πriργo. Aiματηρδc μ6_
xεq λαμ6'dνουν xιilραν ατd δrαμερilσμ]ατα τoδ Πiρ
γoυ, οτδν αιiλ6γυρo καi οτd δ16φoρα παραρτr]μα
τα. Σ,τi,g μ6xεq αi,tδg περilπoυ 40o Nαoυioαiol καi
πoλλαπλ6olorτofiρκαt οτρ'ατrδ'τεg ακoτιirνονταl.'o Παννdκηq Kαρατdlαoroq μδ λiγουq 6νδρεq
κg1ρ,ρ,θdΙνoυν ν;d δlαoω,θοδν.

23. Tδ δλoκα$τωμα _ Σφαγλ oτδ Kι6-
σκι
22.4.L822 'Αρrκεqδg γ,υναiκεq καi καπ6λλεq

τfrg Ndoυoαq συγκεντριilνονταr κoντ& oιflν γ6-
φυρα τ{q 'Aρ,&πlιoαg. (γ6φυρα τδν Στoυμπd-
νων) καt πρolαπαθοrν νd 6ρolν τρ6lπo δrαφιlιz,iq.
Γiν,o,νηαr ,δμωq ,dν,τlληrπτδg ,ftη$ .o;* Toiρκoυq
καl περlκυ,κλι6νoνταr οτδν δμιilνυ1μo καταρρ6-
,κΙη. o,i Nα,oυloαiεq μπρο,ατd ro,τδν κiνδυνο νδ
o-υλληφθoδν, dπo'φαoiζoυν καi κατακρημν{ζoν_
ταl οτδ 6dραθρo τoδ κατρ,ρρdiκτoυ μαζi μδ τδ μικρa rπαrδ16 τoυq, lπρoτlrμιilνταg τδν ηραγrκδ, dλ-
λd dνδoξo θdνατo, 'd,πδ τiν 'dτiμωαη κ'αi τδν θ-
ξloλαμlομ6.

'o Tlουρκπδq οτρατδq ουνεxiζεl τ,frν ο'φ,α-
γli, τitν λεηλαοiα καi τδν ξμπρηrψlδ οιflν π6λη
καi o" δλη ti1ν ,6tπα'ρxi,α ,Nαorj]cηq. ΠερΙισσ6]τερo1
&πδ δ,rjο xιλrdδεg dνδρεq τfrq N6oυoαg καi τfrg
θπαρxiαg δηγοδνταr οτlδ Kr6οκι δπου o,φ,dζoν-
ταr ,καi &παγxoνi'ζcν,ταr δμαδκδq. Στδ 6ργro τfrq
σφαγηζ καt τiζ λεηλαrο'iαq iπρ,ω,τorστατoδν oi 'E_
6ραior πoi dκoλoυrθ,ofioαν τ,δγ τρυρκκδ, oτρατ6,,
ο'' δλεg τΙq θπlxεlρr]roεlg.

144

25.'AvαoUVκ96τn'on τ6ν
τι,κ6v δυv6μεων

'Επαvαoτα.

.---Δ6,o 6παναoτατtκδq δμ6δεq dνασυγκροτοδ
ντ;α1. 'H μrδ δμ6δα ,&ιπο,τελεiταl dπδ τδν Γερoκα_
ραιdoιo τoδq δ6ο γroι3q τ.oυ, τδν Todμη καi Kω-
το0λα, τδν ,Α,γγελξ Γdτo,o μδ τδν dlδελφ6 τoυ
Π6τ'ρo- lκαi πoλλoδq &λλcυq iπoλε'μιoτβq. 'H δεr]-

1ερη δμdδα μδ ,&ρxηιYoδq τ,oδg ΙιΤ6olo Καμπiτη,
Γ16ννη Κατοαo6νη καi Kιbοια Mαλ6μo, d'πoιελεi-
ιαr ,&πδ τρlακ6οloυq πoλεμιIoτ6.9, oi περlοο.6τ,εροl
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π,αλαloi κλ6φ,τεq τoδ Bερμioυ. 'H πριilιη δμdδα
μδ &ρxηγδ τδν Γερoκαρατdorc dναπτ6ο'oεl δρα-
ατηρ16τ.ητα αιδ δψιilματ,α Nα,oli,σηζ καi Bερoiαg,
f1 δ'ε$τερη oτδν ι1ξωνα B6'ρorα 

- 
Ndoυοα 

-"Eδεοο,α'

- 
oi d,ρxηγoi τi]g θπανdoτα,oηq oτ6λνoυι,

θπlio1ρ}η γραμμ'6νη 'oιli1ν 'Ελληνrκi γλιfiοοα,
o'τδν Bαλi Θε'αoαλoνiκηq oτρατdρxη 'Εμπ.οδ Λου
μπo,liτ καi ,&ξιoδν τflν drμεoη απελευθ6ρωoη τflιν
γυναιrκαπαiδ,ω,ν καi dπεtλoδν γd θφαρiμ6ooυν
οκληρδ dντiπorνα oδ 66ροq τoδ του.ρκlκoδ πλη-
θυ,o'μoδ oιi1ν lπερiπιωoη rπoδ δδν iκανorπolηθεi τβ
αiτημd τoυq.

- 
'Ι,o'xυρδq τ,ου'ρκκδq δυν&μειq καταδιιil-

κoυν τoδq iπαναo'τdτεq' 'o Γερoκαρατdorοq 6λ6-
,πoν1αg δτr οi πρootπθεlεq ,dν,αζωπυριilοεωq τοδ
dγιilνα loτiν Mαiκεδονi,α εiναl μ6τ,αlεq &πο,φ,αοi-
ζεt μδ τ,or)q ουμπoλεμιoτδq τoυ νd κατ66oυν ι:τflν
N6τlα 'Eλλ6δα γrλ νδ ,oυνεxiooυν μ,αζi μδ τoδq
&λλoυq "Eλληνεq τδν dγιilνα τ,frq dνεξαρτη,σiαq.

bο. "ιl δρ&on τoδ θπαvαoτατικoσ σιb-
ματloζ Καμπ1τn - Κατoαo6vn και
Mαλ6μoυ
*Στδ ,6ρεπωμ6νo xωρrδ Δo6ρδ διεξ6γεταr

μdxη. Σiκoτιirν,oνιαl 11 τ,oδρκol oτρατl6l'ιεq. oi

&παναο'τd1εq μδ θrππεφαληc τoδq },Ιd,oιo, Kαμπi-
τη, Γldννη Kατοαo,6νη καi Kιiloτα NΙαλdμoυ πα-
τoρr$1fiγor, τflν ν6xτα νδ δrαoπd,οoυν τδν τoυρ-
κκδ κλoιδ καi φlθ,dνoυν οτδ 'Αρκ'oδ,οxιilρt, δnου
dxυριilνoντgl.

- 
Στδ 'Αρκolxι1ρr θπΙ τρεig μ6ρεq δlε,ξ6γoν-

ται φoνlκδq μdxεg. Σrκoτι-irνoν,ταr rπολλoi τoδρκor
καi "Eλληνεq. Σrκ.oτιilνειαr καi δ τoδρκoq dρxη_
γδc Γlαγxldq μrτ6ηq. oi "Eλληνεq διπoxω,ροδι,
πρδq τβ μoναατ{'ρr τoδ 'Αγioυ Σ,ωτξ,ρog.

- 
N6εq ,ακλη,ρδq μdxεq λαμ,66νoυν xιi-lραν

oτi1ν rπεριoxfi τoδ μoνασιηlρioυ. oi dπιiλerεq τδν
μαxoμ6ν'ων εiν,αl μεγdλεζ. ,Oi "Ελληνεq στερ1κυ-
κλιi:ν,o,νται καi dγωγiζoνται ν,d δl.αoπdοoυι, τδν
κλo16. Στig μ6xεq αiτ,δg καi οτ{ν πραγματοιΙτo1-
ηtθεloα τελευταiα 3φ,οδo τδν θπαναoια'ιδν π6-
φτεt νε,κρδq δ Kιiloταq λ,Ιαλ6rμoq. 'O Γr&ννηq Kα-
τoαc$νηq μδ λiγουq iπoλaμιoτδq φειiγεi οτ.δ 6ου_
ν6. 'o 'Aν,αοτdorοc Kαμπiτηq ουλλαμ6iνεταt αi_
xμ6λω,τοq καΙ μεταφ,6ρεταl οιi1ν B6ρoια, δπoυ
δκ6ζεται dπδ τουρ,κrrκδ δκα,οτl1ρlo.

- 
'o 'Αν'αoτ. Kαμπiτη'q, μδ δ'κμαio τδ f1θ,r,κ6,

&ντrμετωrπitζεr μδ περlφρ6νηοη τoδq τoiρ,κουq
δπαoτδq ,καi καιαδlκ6ζεταr oδ θ,6νατo μδ dπαγ-
xoνtομ6.

TΕ,ΛoΣ

(Συν6.xεrα &πδ τflν οελiδα 143)
τρ6πο' M,δ oυν,τομiα, oαφ{νεrα
καi εijατo,xα, μδ μld δrdxυ,τη &_

πλ6tητα, δ δπλδq dνΘρωπoq oτδ
,ψlρrδ oτδ xω'ρdφr, αιi1 6,orο'κr],

στit θ6λαουα, οτδν dργαλει6,
οτδ πανηγriρt, oτδ xoρ6, oτδ θd-
νατo, καθrορiζeι τi1 ο'x6oη του μδ
τδ περ166λλoν τoυ, dνιilνυμα, &λ
λi& καθoλιι<d.

'A,πδ τd πoλλd θπiπεδα πoδ i
παρ6δo,oη καλl3πτεl, νομiζtυ πδq
τδ ,περlε,x6μεν6 τηg εiναl αtπδ
πoδ θκφρ6ζεr τ6λεl,α τi1ν πνευ_

μαιτκi1 θθοη τoδ λαoσ μαq μ6'οα
otδν κ6ηlo. Bλ6.πoνταq πδq τδ

μεγdλα iατoρικδ γεγονατα δlατη-
ρoiν τi1 οημαoiα τoυq (δπωq π.
x. δ 'Aγιilναg γl& τl)ν 'Απελευθ6
pωrσξ ιoδ "E'θνoυq &πδ τδν τoυρ-
κκδ ζυγ6) καi πδq o,i 6αο'lκδq
,θκφ6νoεtq τfrq κorνωνκfrq ζωfrq
&πoτελofrν τ{ θεματoλoγiα τic
Παρdδooηq, πroτε6ω πδq μαζi
μδ τiν δrαxρoνlκ6τητα καi f1 κα-
,θ'oλrκ6τη,τ6 τηq,, εiναl οi παρd_

γoντεq πoδ { Παρdδo,oη δlαδρα-
ματiζεr καθoρυτlκδ ρ6λo oti1ν i-
,ατoρlκi1 πο,ρεi'α τoδ 3rθ,νoυg, δrα-
τηριilν,ταq τ& iδ,ιαlτερα xαρακτη-
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'Η δλλnvlΚn
Γlαρiδoοn

ρroτικ6 τoυ dναλλoiωτα diπδ τδ
xρ6ν'o.

Θεωρδ oημαντlrκδ νδ d,ναφ,ερ-
θtδ καi oιi1 oημερrνri, oliγxρoνη,
πραγματrκ6,τη,τα τfrq παρ6δoο,ηq.
Zωνταq, οδ μrδ θπoxi1 πoδ f Tε-
xν,oλoγiα ixεl τδν πρlτo λ6γo
οτfl ζωfr μαq, δδ μπoρo,δμε πα,ρλ
νd διαπrο,τιbσoυμε πδc fl παρ6_
δoof μαq κrνδυνεliεl. Kινδυ-
νεiεr &πδ τΙq α,3,θ'αiρε.Ιετq πρoσ-

ιriξεlq τoi νεωτερloτrκoδ ρε6μα-
τoq τ{g θπoxfrg μαq. Eiναl 66-
6αtα λεπτδ ζfl.ημα νδ ουνδυα_
oτεi τδ παραδoοιακδ μδ τδ o$γ-
xρονo, α_λλ' 6xr 6δ$νατo' Δυαtυ-
xδg oi νεo6λληνεq, δπoφ6ρουμε
dπδ μlμlτroμδ καi ξενoμανiα. Bl
αοτrκd καi ivε$,tυνα κρiνoυμε-
,θλα,φρd τfr κα'ρδ{g - πδq f1 πα-
,ρ6δ,ooη εiναr δ πολιιrομδq τδν
πατιπoilδ,ων μαq πoδ 3μεiq oδν
<o6γxρονol> πρ6πει νδ <ξεπερd-
σουμε>. "Eτοt f1 πα,ραδoοrακi1

ζω(, τd 3θψβ μαq, 6,κ6μη καi f1

γλdlαοα μαq, φrλo'ξενoδνταt α,ιδ
'6l6λiα καi τδ μουroε,o[α θνdl θμεic
,8πα,ναπαυ16μαo'τε σιλ κακ6κτυπα
τ{q dνπγραφξq καi oτiq d,πατη-
λδq διποrοx6oεlq τi1q δfrθεν, θκουγ
xρoνlαιtκi1q ξενομανiαg,

Eiναi ζ'l1τημα θθνlκflg &πl6iω-
oηg, νd oε6αoτoδμε τiq ρiζεq τfiq
παρ6δoor]q μαq. Nδ dναζητl1αoυ-

με, νd <<dνακαλliψoυμε)), κυρ1o-
λε,κτlκd, τi1ν παρdδοoη, πoδ ζεi
αιΙq γωνlδq τfrg π,ατρiδαg μαc
οτig ψυxδq τδν γε,ρ6ντων. Tδ νtι
'περι,oιiloουμε δ;τ'r i,π&ρxει εiναt
κdτl. "oxr δμωq dρκετ6. Tδ νδ
μπορ6]o0υμε νd ζdοoυlμε μ6οα
oτflν Παρ6δooη εiν,αr τδ πdν.
'Aκ6μη κι αi,τil fl ξεr,oμανiα μαq,
θtdπρεlπε νδ μciq τδ εixε διδ6ξεl,
&φoδ f1 πλεloψηφiα τδν ξ6νιυν,
ο66εταr καi πρo,o,τ.ατε'sεr τi.7 ηg

ρ6δoοf τηq.

"oxl μ6νo κρlτrκd, λolπ6,ν, dλ
λδ καi αιi,τoκρrτtκd, δφεiλουμε
οdν dτoμα καi οδν oι3νoλo, νδ
καθ,ο,ρioαυrμε τi1 oτdοη μαq dπ6.
ναντl οτi1ν Παρdδοοη, τi1ν 'Eλ_
ληνκi1 Παρ6δοιcη.



(Σuvθ1εlα α,nδ τδ 12o τε0xoc)
"Aρθρov 57ov

'Aπαγoρε0εταl τΠ 'Eφoρεiα τδ oυvoμoλο-
γεΤv rδοvεtα, 'dγoρdζ,ειv η ,nωλεΤv κτη'ματα oxο-
λεIακδ καi 1διαθ6τεlv inο'v ,περioοευμo δια1εlρi_
tσεωc' αi naρi τotoιτωv Ζητημd,τωv oπcφdoεlc
,αvηrKοUσlV,αlnoκλεtoτlκΦc τη ΔlαρκεT'Avτtnρo_
,αω,πε19.

"AρΘρov 58ov
'Η 'Eφoρεiο καταρτiZει ,π,ivακα τδv {VΙεγd_

λωv ΕΟεργετδv, Ε0'εργετωv κα,i Δ,ωρητδv τδv
ο1oλεiωv, δv dvαρτδ 6v τΠ αiθoΟon rδv τελε-
τδv τδv οxoλωv.

"Aρθρoν 59ov
'Η 'Eφoρεiο κατα τηv θoρτηv τδv Τρlδv

.lεραρ1δv 6nlτελε'Τ ι1v iμovoεκκληοiα εκ περl-
τρonηc τελoυμ6vn εic ταc τ6oοαραc ivoρrακαc
,6κκληoiαq μvημoo,υvov 0'πdρ τωv E0εργετωv,
ΔωρητΦv καi Συvδρομητωv τΦv oxoλεilιυv.

"Αρθρov 60δv
Tακτlκoi ,noρor τδv oxoλεiωv εivε oi δξηc:
1) 'Η θτηoiα xoρηγiα τΦv τεοoαριυv ivo_

ριακωv εrκκληrolδv ,δρlZo,μ6vη εic τρldκovτα d,πi
τoTc δκαπδν (30%) εni τωv d,καΘαρi'oτωv Πρo_
o6l$'φγ εκα,oτηc θκκληoiαc.

2) 'H xoρηγiο τδv εiaπρd,Eειυv τηc Zωo-
δoxoυ ΠηyΠc (Ποvαγlo'no0λοc) ο,φαtρouμ6vωv
τδv αvογiκοiιοv nρδc o'uvτηρηolv τηc 6κκληo1-
αc 6ξo,δωv.

3) 'Η xoρηγiα τδv eionρd,ξεωv τηq 'Ynα_
παvτηc θφ' δoov τδ εioo,δηματα αuτηc Θd εivε
θκκεx'ωρημ6vα ι],nδ τηc θvoρiαc τΠc Mεταμoρ_
φιboεωc 0'πdρ τΦv oγoλεiωv.

4) Τδ δv τρiτov (1/3) τωv θv,olκiωv (μoυ-
κoτδ) τδv κτη,ματωv τξc Movξc τoΟ Πρo,δρo-
μoU.

5) To ivoiκtα τδv τoTc oxoλε1olc αvηκov_
τωv κτη'μ6τωv.

6) Τα ,ι]nδ τδv εiolτηρiωv δlκαlιbματα κα-
vovlΖoμεvα κατ' δτoq unδ τΠc 'Εφορε[αq τη
,θγ,κρioεl Tηc Δlαρκο0c'Avτlnρooωnεiαc οv,α-
λoγωc τξc oiκovο,μrκηc θ6oεωc τΦv γov6ωv, 6_

δαtρoulμ6vωv τοJv δμολoγouμ6vωξ μη δυvαμιl-
rrωv vδ nληριilo,ωolv.

7) Tα αrnδ τωv ,δλ6'YX,ωv καi θvδεlκτlκδv
δlκαlΦματα.

8) To εκ τωv nρoIκoτtμηoεωv δt,καtιbματο
δρrΖ6,μεvο ε,iq δ6κα n6vτε (15) θni τoic 1rλiolc
θni τoU nοοou θκαoτηc πρotκδc 6vτοΟθ,α θκτl-
μωμ6vηc.

9) Δ6κα ,παραiδ.εc θni θκdoτoυ φ,oρτioυ
στα,φιJλωγ lnληρωvoμεvoι 0πδ ΠdvTωv τΦv πα_

'o Καvovlσμδq τnq '()ρδoδ6ξoυ
Κolv6τnToq

ραγωγ6ωv τh 'E,φoρεlα.
10) Tα δπδ τδv θτt,κετδγ θκ δθκα παρ'd-

δωv ]δl' 6κooτov 6α,ρ6λlov oivoυ τδv 50 δκοδωv
nρδc πloτoπo'ilηαlv τξc γvηol6TηToc τoσ oivoυ.

11) Π6'vτε nαρα]δεc θni θκdoτηc oκσc vω_
nδv κouκoυlλiωv ,πληρωvoμεvol 0,πδ ndvτων
τδv παραγωγ6ωv τΠ 'Eφoρεiα.

12) EΙc nοραc δni 6κα'oτoυ ,noκ6τoυ vημα-
τoQ KαΤερYα4oμ6voυ θv τoTq δvτoΟ'θ,α vηlμα-
τoυργεiolc.

13) _,6, 
γρoolov,6rπi 6κα,oτou μ,παλoτoυ αα_

γlακiωv (τo'πl dπδ χovTprδ μαλλνo ilφooμα
(γκρi, μαδρo, καφ6) θκ Nαo0oηc θξαYoμ6voυ.

14) Tρ1α γρoοrα 6rξ δlκαoτoυ δ6ματoc
(μπαλλοc) μαλλivωv ι.ιφooματωv τδv θκ

τωv θvτασiθα υ,φ,αvτη,ρi'ωv,θΕoγoμ6vωv.
15) Eiκool nαρalδεc θπi θ,καoτoυ 6oρελioυ

τυρo0 θvτεΟ]θεv θEαγoμ6voυ.
16) "Eν γρ6orov ,θπi 6καoτoυ odκκoυ κα_

o'κα6ολioυ (καo6ρl)'
17) Δ0o γρδοlα ini δκοoτηc μπαλλαc En-

ρΦv κoυκoυλiωv dξαγωγηc.
18) Δ6κα 'nαρdiδεc θni δKd'στoυ κl6,ωτioυ

δλαvτωv (λou'καvl,κδv) 6ξαγωγΠc.
19) Ai tπδρ τδv o;1oλε,iωv δωρεαi καi τα

κληρoδoτηματα.
20) Τδ κθρi$oq θκ τηc πωληοεωc μεταξo-

oπoρou δlεvεργouμ6vηc υ'π,δ τηc 'Eφoρεiαc.
21) oΙ τoκot τΦv κατατεθεlμ6vωv iπ' δγ6-

ματI τωv o,1oλεiωv 'κεφολαiωv.
22) Πδc δτε,ρ,oc π6ρoc, δv η φυλoμo,υ,ο1α

καi ,δραoτηρIoτηc τΠc 'Eιφoρεiαc ηθελεν θΕε0-
βΠ ,καi η Δrαρκηc 'Avτlnρ,oοωnεiα θγκρiνη.

"AρΘρov 6'lov
'Η 'Eφoρεiα δικαtoΟταl γδ dπoκλε,in

1φγ ,nαρα,δ6oεωv τδv ,oyολεiωv τd τ6κvο
δυoτρo,πoOvτωv vα lnληρΦoωοl τα ,nρδc τd
λεTα xρ6η τωv.

οΠo
τιiv
σXo-

Ι(EΦAΛΑΙoN l'
ΠEPl EΠlTΡoΠΩtΝ TΩN ΙlEΡΩN iEtKiKΛΗΣΙΩN

"Aρθρov 62ov
'Eκαoτη τΦv τεo,oαρωv θvoρtακδv δκκλη-

οlΦv δlolκεiτοt nαρ' δvδc δnlτρonou δκλεγo,μ6-
voυ 0nδ τηc 'EκλoγικηQ 'Avτlnρooωnεi,oc κα_
τd τα oγετlrκα ξρθρc, τoσ nαρovτoc rKαvovtoμoΟ
καi tδloρlZoμ6voυ δlδ πlττοκi:oυ τΠc 'lεροc Mη_
τρonoλεωc. 'Η δδ δrdρκεrο τξc ι}πηρεoiαc τδv
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δπlτρδnωv εivε τρlετηc.
"Aρθρov 63ov

Q;j ,f,ln[1ρ6,η,ol τδv τεαοαρ,ωv θvoρlακωv iκ-
κλη,otΦv διolκoσotv θ:KσσToΙ οvεEαρτητωc τd
τξc θκκληoiαc τΠc θvoρi,αc α0τδv oulμφιilvωc
nρδc τd ,dvθκαθεv θκκληo'lοoτtκd κα'θεoτδτα
φρovτΙ4ovτεq περi τηc οξloπρεnouq oυvτηρη-
oεωc τδv ,6κκληorδv καi Περi Tηq θnroκευQc
καi θvoIκt6,oεωc τωv Kτη]μαTωv o0τΦv, μη1δε-
vδc τδv dvoριτιilv δlκαloυ,μ6voυ νd θn6,μ6n εic
τα κoθη,κovτα α0τδv. 'Ev αvαγκn δa oυο'κ6-
ΠTovταI μετο τδv οντl;πρoαιbnωv τηc θvoρiοc
ο0τδv.

"Αρθρov 64ov

'Ev dρxΠ δκ6οτoυ 6τoυc δ θπ[τρorπoq Ko'
ταρτiZεl τδv nρ,oijnoλoγrομδv τηc θκκληoilαc,
δv δno6dλλεl εic τηv Δlαρ,κξ 'Avτιnρo,οωπεiαv
nρδc iγκρlolv. Eic τδ τ6λoc δδ θκdroτoυ 6τouq
δ 6niτρonoQ 'ΠClpourσιαZεl τΠ Δtαρκευ 'A'vτl,nρc'
oω,πεio o'uvo,πτlκδv οnoλo'γloμδv.

"ΑρΘρov 65ov

Πdq 6'n,iτρonoc δφεiλεl δμο τΠ ληEεl τηc
τρ'lετ'oυc περr6iδoυ vd nαροδιbon lδ'υvd'μεl πρα_
κτl'κoE τα εic xεlραc α0τoΟ lδloχεlρlοτlκd 6ι_

6λiα, iκιbδηκαc, 6'γγραφα, 1ρεΦγρα'φο, τiτλoυq
Kαi XρημαTo τΠ Δlαρκεi 'Avτtnρoσω]Πεiα ,nρδξ
6Ε6λlγΕlv.

"Aρθρov 66ov

'Eκdοτη θvoρiα 6xεl lδiοv oφραγl1δα, ηv
κρατεi δ θπiτρonoc' δlα τα0τηc oφραγi(ovτα
,n6vτα τα ,θvoικtαοτηρIο καi λor,πd 6yγραφα τηc
θvoρiαc.

"Aρθρov 67ov

"'Eκαoτoq 6niτρonoc 'θπliμελεlταl ΤRc ει]-
nρεnεiαc καi καλΠc δlατηρηοεωq του iερoΟ
vα'oO, πρovoεΙ 'περi τΠc αυE{loaωc τΦv nρoo6-
δωv ο0'τoΟ, ;δlαΧεtρiΖεταl τηv ,περlo,υciαv οil_
τo0, φρovτiΖεl περi τξc θvolκrαoεωc τδν κτη-
,ματωv 'Ytνoμ6v,ηq inαrrτ'oτε δrδ nλεloiδoοiοq καi
,δυvdrμεI τοκτικωv ,θlrotκlαoτηρiωv 6YYραφωv,
κρατεi κατηρτroμ6vov KΤηματoλδγrov καi κατo-
λcγov τιi:v Ιερωv ,dμφ,iωv καi 'ακεuδv, θφορμo-
Zεl τδv ,0π,δ τΠq ΔIαρκoOc 'Avτtnρoc'ωΠεiαc θY-
Kε]KρΙμ6voγ,nρoijπoλoγloμδv θκτδc τoσ δπoioυ
δiv iδlκαroUταl vd δαπovηon α0τ,o6oι]λωc δvω
τδv navτακooi)ωv γρoo[ωv 6τηοi'ωc, δroρiZεl
lκαi παι]εt τoΟc ψαλτοξ καi λolnoυc λοiκoυc 0-
nολληλoυc τoΟ vαoυ καi δρiZ'εl 'μετα παοηc τΠc
δυvατηc oiκovoμioc τo0c μlοθoιjc αUτΦv. 'o
θ;nΙτρo'πoc δlκαloσταt vδ διoρiοn ψ6λτηv i'ox'O-

ovτoc τoU ,δloρloμo0 κοi iΠ6ραv τΠc ληξεωc τΠc
nερt6,δoυ α0τol μovov δl' θξ (6) μηvαc.

"Αρθρov 68ov

''o επiτρo'πoc θδv 6ε6αιωi9'Π ,nερi ΠορεK-
τρo,nξc τlvoq τδv iερ6ωv τΠc 6voρi,αc, οvαφ6-
ρετol τΠ 'lερσ Mητρo,πoλεl, ητlc λα,μ6ovεl τd
Πρ,oσηiKoVTα μ6τρo.
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"AρΘρov 69ov
'Εδv παρouotαotθl ovdγκη οvτlκαταοτα'οε-

ωc iερ6ωc η nρooληψεωq v6oυ, δ θπiτρo,noc
0ino,6dλλεl τoδτo θγγρdφωc τΠ'lερδ Mητρo-
,n6λεl, δκτlΘεiq 'κοi τo0q λoγoυc τoιjc ,n,ρoκα-

λoU'vταq τηv τ,olα0τηv αvτlκαταoτoolv η nρoo-
ληψlv v6oυ iερ6lωc.

"Aρθρov 70δv
'Α,πα'Yoρε0εταl τoic δπιτρoπolc η α0τo6oυ-

λoc δlotθεolξ τoD nερlooε0ματoq τωv vαδv, η
oυvoμoλoγηtotq,δοvεilωv, η αγoρo,n,ωληoiα 6vo-
ρrακoσ κτηματoc κoθΦc καi η dvolκoδoμηolc η
θnloκευ,η vαoυ η αλλoυ κτlρioυ, η τδ δαvεiΖειv
nρδc oioVδ,ηnoτε ,η ,κlvεΤv δ,iκl]v θvιbπlov τδv
noλlτlκωv iδrκοoτηρ'iωv αvευ οπoφοοεωq τξc θ-
voρlακηc'AvτIπρoο,ω,πεiοc,καi 6γγρo,φoυ ovα-
κovΦoε,ωc τα0τηc nρoc 6γκρlο,tv καi θπικ0ρω-
olv 0,πδ τηc ΔrαρκoΟc 'Avτlπρooω,πεiοq. "Aλ-
λωc nδoο nαρd6αorc τδv iδlαταξεωv τ,o0τωv
θπl6oρ'0vεl oτoμlκωc τδv θvεργησovτα τα0τηv.

"Αρθρov 71'oν
'Η θκκληoiα τΠc Zωoδδxoυ Πηγηc (Παvo_

γroπo0λαc) iδlotκεTτοl υπδ iδioυ 6rπlτρ6πoυ θ'κ-
λεγorμ6voυ 0πδ τηc'Eκλoγlκξc'Avτιnρooω,nεi-
οc. Πdvτεc iδθ oΙ noρol α0τηc rμετd τηv ,d,φαi-

ρε,ov τδv d'noλ0τωc dvαγκαiωv 'nρδq oυ'vτηρη-
'oιv α0τηc θξoiδωv δlατi,θεγτol ιi'πιiρ τΦv θκπol-
δευτη,ρiωv τηc Korvδτητoc' τoυ θnlτρonou δ-
φεiλovτoc vd o,υμμoρφ,ωταl πρδc τα δρΘρα 64,
65 καi 67 τoυ rπαρovτoc Kαvovlo,μoσ.

"Αρθρov 72oν

Td iιrrδc τηc n6λεωq flρoσKuvηlμοΤo κοi
nαρεκκληolα δtotκoOvτol 0πδ τδv θnlτρonωv
τδv θvoρlδv, εic δv τηv lΠεριφ6ρε]lαv KεiνTοt:
r!τol τδ τoσ MlκρoU Πρolδρ6μoυ, τηc 'Aγiαc
Παραoκευηc Kο,i τΦv TοξroρΧδγ 0nδ τoU θnl-
τρo,πoυ τηc Παvαγiαc' τδ τηc 'Aγiαc Tρld1δoc
καi τdc Παvαγiαc τoΟ Γκ6γκα 0πδ τo0 θ'πlτρδ-
noυ τol 'AγΙoυ Mηvνδ. Tδ δδ nαρεκκληolov
τηc 'Ynοnοvτηc κεiμεvov ε'z Τn Περlφερεio τηc
MεταμoρφΦoεωq δlolκεiταl, εφ' δ,οov ,oi iπρo-
oo,δol o0τo0 εΙvε 6K|KεXωρημ6vαr nαρd τηc ιi-
voρiαc δnθρ τδv oxoλεiωv, 0,πδ ilδioυ θnlτρo-
noυ θκλεγoμ6voυ 0πδ τηc 'Εκλoγlκηc 'A'vτι,nρo-

oωnεiαc.
"Αρθρov 73ov

'Εκ τΦv θκτδc τηc ,noλεωc κεlμ6νωV Tδ
θv τQ vεκρoταφεiιρ vοiiδρIov τo0 E0αYγελlο'μ,oU
τηc Θεoτoκoυ, τδ τoυ 'Aγ[oυ 'lωdwo,υ τo0 Θεo-
λoγoυ καi τδ Movαοτηρlov τηc ν]g1gμoρφιbcε-
ωc τoΟ Σωτηροc μετα τo0 δα,ooυc α0τoσ δlcι-
KolvΤol δnδ τoU θnrτρonoυ τηc Mεταμoρφ'Φ-
oεωc' τd ,Πρ'oσ'KUVη'ματα τoU 'Aγicυ 'A}οvoοioυ
καi τδ τoυ Πρoφητoυ 'Ηλlou ,nρδc 6oρραv δl'
olrκoΟvταl tπδ τoυ 6nlτρilnoυ τηc Παναγiαc.
Παvτα tδδ τα λolnδ 6rξωτερlκd ΠρoσKUvη]μοτα
δlolκoυvταt δnδ i]δ,i,ωv ,θπlτρoπωv 0,πδ τηc 'Εκ-
λoγrlκξc'Avτlnρooωnεiοc θκλεγoμθvωv.

( Συv61εlο oτδ θπo,μεvo τεΟxoc)



'ΑnoU noU v' αxlρηoεl καv6vαq γld τδ onl-τouμαΖoυ,μo;

- 
"Ac ,π6,μεl κoλ0Tηραc nρωτα 'cτoΟv καλδτoΟ voυντd. T6τl οτoυv καλo τoU vouvτα 6,6α-vαv δξr. κορ6κλεlq..ψdlθlvεlc nλlγμ6vεc μδ ρσ_γdtZl κl δlrταc iδδv δφταvo, ooi ,lδμr,ο γloυδτηiθrΠξβVov κl' αn' τoΟ μαxoλα aαrεI^εi. 'oi_l;i

:}:09lo, εΙ1αv πouλu,θρδr.c. Γiδ- κaτoιμoυ' 0-
:l9.Ι_:,",κl τoι]. μvτlρλoσlκl φκtα'oμ6voυ μη σα-'vlTYlα 1μ εvα. λιnτδ oτρΦμα oπo0 κoλαμπoυκo-
9γ}λo rj μnoυρμno^,α 

^, 
,dΠdv;;-θ;δ δvα καλδ

1,j'-I::g":v μη.nouλlο- Eixεlv κt nρooκ6φο_Λo Tραvα uφαvτα μη λιbvτρεlc γloυματα 
^, 

δυ-α0τα μη καλομπoυκoφuλλα, μnouρμ",o^,o η κi
μπαvμ,nd,κl. Αι]τα o.τic γιoυρτθq ηταv'oκεnαομ6rα
9: ''η γ6oη .μη υφαvτo'o,rior,-μi ταvτ6λεlc.
ΑlΠou KαToU oIn' τ.oυv καvαπd d6αvεlv η nαλεlατη γκα6dνα μη τα γλυκd. :τδ-nαδαo,iργ,o 

"ixav π0λεlc xαol6vlεtq μη ταvτ6λεli κl κlιrrημο-
τα.

TΦρα δo μδc φαεl η ,noλυτ6λεlα ,κl oΟ
φτ.oι-l1oτrρoυc δxεl noυλυdρ6vεc'μ,η γκαvτrφ6-loεΙc.

- Στη μ6oη dn' τoΟ voυvτd τ6τt oτεκoυvταv
τo0 

_ μογκd,λl. A0τo frτοv αnoυ μπρo0vτΞoυv
ΙY:l,oγ9roυ μ' oλolφη' ool, ξuλ6vδ'6αοη 

-Ξπ,-
lΠΛou,. Λou,σTρορlσμ6v,η: 

. Mlρrκα onixτlα ,τxο,πoυΛ0. nlρηφαvα- μαγκαλlα.',R'nαrorlso orη'iri-oη on' τoD vτα'6ovt εixαv κl μvlα γκαζoλδμπατραvη.κρlμαoτη πlρηφαvη. Kl.' o' εvαv κloυodvκαvα λο6oυ,μαvoυ Q :καvα' 
μ,noυριb τδ μdi nλou_olιbτlρα .οπilτxlo. Tρoυγloιiρou ' 

γlo,:ρo, oτoΟcτoixoυc d6οvαv τil καδρcl ioο ,λuη 
-'ηc 

vdvαc
'T..:"-"ι 

καvδ ουγκlvηv απ' 'η, 
;Αμ,ρ,^η 

η ;..α_
μvlc! ιφouτouγραφiα οπ' τcD oτροτδ.'Σi'κλvδv
1,.Ψγ:Y oτo0v τoΙxoυ κρlμvo0oαv o'i vτylδ καρ-
φlα μlα κλlματoiδα ,α,noδ oyρloυ onαρoγγl, ε,i-κεΙ παvoυ9rδ 66οvov κdρτlc 

^, φor'rrγραφiεc.
φiεc.

. Tιbρα δδv εivεl τic μ6,δαξ oi φoυτoυγρα-φiεc ooi λεεl.
Στoιjv πoλlδ τo8 νouvτδ Qταv τoU τζdκl,πoδ1εlv. κl αραφεlc. Σi κεi nαvvα]Θrδ 66αvov

:::?.:.1ρorλoγl κovα ρoδl η κtδΦvl καvδ η'μl-ρouΛoYlov κ; τ6τolo.
o0 ,nαλlδc oιj voυvτδq frταv oτρoυrμεvoυc

μη^oτριilματο,oπo0 κoλαμnoυκoφrrλα-εrλ 
"'η,κdlΘl. κo1l lKΙ iVα ,oτη μ6oη. 

.A",i' ;;;υ οlπ. ταoτριi.lματα δ6ovαv ψαθεlq.'
Tδ. oτριilματα i$$y oκ6πoζαv δλoυv τoυvoυvτd, δ,φηvαv δvα rμ6τρoυ τoπoυv oτηv κd-τoυ τη μερld. Παwo,υ,ΘIδ' oπ' τα o.ρωμο.α Ξ-6.αvov δvα. ,κοτιiιτlρoυ Zrλi μη μor'ρJ"αδεlξ κlιolο κoυ1tορl,κα oτic κoγεlq. Σi κα9l κoxl δ6α_vov. αnδ vτylδ _τραvα πρoυακ6φ'αλα μnαμπακlε-vα ,υφαvτα oτoU απiτι lμ,η λωvτρεlc. Τo παραθ0-

|11 "sΙd(ouvτοv μη n0λεlc xοol6vlεlc, κlιrrη-
Ι::: 2l1, πoρτα. τo8 1εlμιilvα κρlμvo0oαv μαΙ.
x:yljΨl,Y]ο vβ μηv 6ρxιτεr o0 α6ραc μ6οαovTαζ ovoiyεlv η πoρτo.

ΤΦρα δεv υndρxεl παλlδc voυvταc, 8ndρ-
xεl τoιJ καθlοτlκo. o0 oουφρdq τoτl oτρΦvoυv_τov γl6rμα 6ρ61δl ,6' εvα ζiλi πρoxοlρoυ αποv_

T6τr Κi τcilρα
..ToY ΣiΠ Ι:Γ]OYMAZOYMA- (6nlnλα καi oκε0η)

voυθlδ γlο. vo μηv π6φτoυv ψ0xεlc oτd Ζlλια.ι-rU σoUφραc oκlπαζoυ,vτov μi τροπlΖoυμdvτυ-
λoυ .0φαvτo . 

nρo1εlρoυ τic καθημ,;;;;" Kl Kα-Λo τlξ γloρτθc τo0 φ'oυκαλr flταv o0π[ooυ οnδτηv n6ρτα δvταc oηκωvouviα; oJ oo,u,φ'ρdcy6vo,υvταv ,κi τo0 φojκ6λlομα.Kl oμo oιj nαλlδc εiλεrγεlv vd oκαλioεl τoO,δovτr-τou τodκlζεΙv rKl lKαvα τσdKvou q,n, τoΟ
φoυκαλl γld oOiδ,oυvτoυYλιφ,i]δα. Διπλα oτouvnαλlδ.τo0 vo,υvτα frταv τo0'παρα,κι1λl εiκεΙ 66α.
::r.Ιγ olvτoUκlα Ψ ,η nρ,oTκα τα ,φ,oυoταvtα κl

τοIφdc.. Ε11εlv ,πoυλd καρφrα noO κρθμαΖαv τd
σo,UΛTo0,Kα, τα λlμ'ηgγ7y,δ '^l 

τ, oλλδ iα Zrrρο-
y]g, :': δνoυyι 6oτρωiαv o.ic γiδrρ'θc κovδζlΛ| η. olοtδρ9ιJμ.r, ,η κoυρ6λlα, εiκεi εixεvκαlμvlα μηooα γld γραφεiou μη oυjτdρylα γrαyραψ0μΙα xαρτlα τηv π6wα '^i 

'oο ^λλnμο'p,.Ξ]^J:"rl εΤ1εlv κr κdδpc η ^oμr,δ-μnovτα μiσKεo'lα 9Π' τη γlvoυ,66φα δ,πouc κl oτoOv,nα^lo τoσ γouvτα Π κoθ.ρ5φrlv μη κρr,μdoτραγlo πlακjρl nδγραφεiv- "^λlημορol.' :i;-arjγ,
ι:P]i:] εi1οv.κl τροπ6Ζl πoυ δvolyεlv τραvδ γlδΙΠlσlμouq. 1d.lρo δδv 0nαρxεl αvιbγl 

'0πoρxεl
oαλouvoυτραπεζαρiα.

ΣτoιJ μογεrργlδ. μlρlκα on[τ;1lα εixαv 6ρ0-

':1 1]goγρroυv ψηλδv γlα ψorμ'i. Φouφoιiδεrc
γΙα μαYεiρlμα, καZαvl γlα Ζloτδ νlρδ κi h,oror_θηκεc.. loy γgv9lογlδ 

'xou,ρiΖoυriδ, 
μη Kα,φ,α-ooυvτδ απ' τ' ,dvιilγl γlα vd'yλιinoυv οnoU μ6oακl vd μη'v τoιjc Yλ6πouv ,oπ,'δξoυ.- Σiο vτouλd-'Πlα KΙ τic πtατoυlθη.κεlq oπ' τoU tμoγεlρlδ flταvαροvτγlooμevο τd oγκlα 1oυμoiεi,o] 

-vτα6οlδεlc
κi vτlvτΖlρdvTγΙα Tραvα δ μ',κρδ τooυκdλrα κlτooυκαλo0vτγlο, μloo0ρYΙα, 1rκα6οvελ Kl ζoυ-ocvεlc μlKρo κI τραv0τηρα, μ,nακαρ6vlα vτΙv-τΖlριivτγlα τdψεlq ταψoυπoΟλi,c, o;λ, λιγκ6ρ-
Ιlo" .1 λiγκlρo0vτylα vτγlo 

'ηγdr,ο 6vα μlκρδKl εvα Τρclvo, yκto0μvlο γlα vlρo, μnαγκρατol,
μΠΥγκραΤσo0δl γlα δρμrγμα δλα γovoυιi6vα μηKαΛαl_

Tιilρ'α 6γoυμ.ι x0τρα ταγ'0τητoc, τoοτl6ρα,
φρυ'γοvl6ρα κr δλλα τι1τolα.

Toπ. oi φlλiτoειc παρΖαλiΖoυvταv oτo0TζcllKΙ. rtiKεΙ ψεvoυ,vταv κl oi Xριoτoυγtvvldτl-Kεlc lμtπρ1ζ1oλεrq oτo! τοlμnilδt αn. τoΟ τ]bκι.ΕiκεT γ6vo,υvταv τoΟ^τηγdvloμα 
^i'.oJ μoγεiρl-μα. Στo0 τooιικdλt δ6ρα2lv η'φαooυλαε, n, 

^o_vd-lnlλldφ,l η"lκαλαμπo0κl 6ραδτ6. ii"ο τραvδτoD τηγdvl y6voυvτοv καμviα μnoυ,μπoτα η κο-vd' κατoloμακl oτo0 xαλκouτooOκi.' Ξτoυv πα-λlδ τo0 voυvτα εriΧεlv'Kl dλλη τjαvη yλαζo,ηαμ_
1α 9τη ;μ6oη ,not τηv κα'ε,bα2αv 'μη 

oκolvΙ.Στoυv nlρμd,1oυ flτov κρlμαoμ6voυ 'μlη 
o0ρμα

τα δλλα Ζvτραvlα.'Εi^ετ' αlrα2ε," 
^i 

E,"ο]iorεlv oιi
Toσ N. Σπ6ρτon 

""eηγηo"ο ffi
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ToTΙ ΙζΙ TΩPA

ToU KoUKo0lμl Πoυ T6lΠιηρvαv γlσ Vα Kατιi6oUV
κdτoυ oτoδ κlλdρl νδ πdvoυv .n6ρo. γld τηv
dvd,γκη τoυc. Στic niατoυ'Θηrκεq 6,6ovαv τic
κo0tn,εlq γld vlρδ κl κροo,i κl τδ πoυτηρdκlα γlα
dροκi lκdvα τ6οl η TσtαμΠΤσto,Kl γrd vlρδ η κραo,[.

'AραντγlαZαν κi τd τolv6vlα τd ntατα μl-
Kρα τραvUτηρα 'σo,UΠιερεlq ΠlατovτσεIq μlη σKε-
δlα ,κl λoυλo,Ovτγlα. Στδ oυρτδργlα δ,6αvov τδ
xoυλrdργrα τα μποuv6λα τic x,o,υλld,ρalc κl τα
μο'xαiργlα. ΣτoU μαγεlρylδ κρ6μoUvταV κi τoΟ
φovορl μη τη ,oiτο, γld vδ ,diρiζoυvτ'εl τil φoγld
κl α'vτiq 1rlδ ψ;ιJγgi6υ ii6αvοv τoΟ vτ6vτZ|ρΙ μ,η
τo0 φ,αγi oκlπαo;μιlvo,υ μη 'κα,μvld ταψο γlα
vd τoU xτun6εt τoυ vlρδ τQc 6ρ0oηc. Στη 6ριi_
oη παvoυθlδ εΙγαv κi τo0 oπορτoi πo0 πλ6voυv-
ταv.

Tιbρα τi ψ'υγεiα ηλl1τρlκd, τ[ φ.o0ρvol κi
τi ,δδv. T6τl εixov κl ξυλιlvlα xoυλrαργlα μlρl-
κoi κl πlvd,κlα ξυλ6vlα ,πδ6ovαv τoσ τυρi, nlnlρ-
γl6c ψ,ητδc η τη μαiδ απ' τo0 Πρoulζ[]μΙ. Εixov κl
γκα6,dvlο μπακαρ'6vlα rπoυ πηγηvαv γl6μα γlδ
τoιic αργ6τεlq οτoυ μnoE6, 'κl ,μ'noυvτiλειc 66.
Zoυδεlc, κ6φα γlα κραoi κl μπo0κλεrc γlδ vlρo.
Στo0 ζU]μoU'τIκδ ιiπηργεlv 'πλαoτηρl ylα καμvld
,nηττα κλΦoτρηc, γαrοτρα yld ψ,ηol,μoυ, οκαiφ,Ιδt
αiμ'nορo0vτγlο γrd δλειiρl ποvακιbτεlq μlοαλεlc
γlδ τd ψ,o,υμvld κI τδ δλλα Ιnlργo τou φoOρvoυ
τρα6η1τηρl γlδ τη Ζrαρ,η, φκldρr γrα φ'o0ρvlομο,
nαvα γlα π6vtοoμα τoυ φ,o0ρvou Kt lKOvσ αvαγ_
καoτη,ρl.

TΦρα γκρlμioτηκοv δλor oi φoUρvot oτδ
oniτxtο. Στο0 κrλdρl frταv η κdδα 'noO nατoΟ-

ααv τo oτο,φ,ιiλlα, τα 6α6vrα, τδ 6oυτolδ κl τo
6,αρ6λlα lnot iμαlζoυvov τoυ κραoi κi τdρακi. "E-
6οvοv αlκoμα τη 'μnαoivα no0 δ'61oυvrov τo0
κραo,i ,dn' τηv κdrδα, τo0 καlδi μη τoυ μnα'τolou
κl τηv αρμld, rκl δλα τδ ,dργαλεiα δικ6λl, Kα-
oμαv, τoiαln,i, lφκυ,6ρ'l, κoυργlαoτηv, φαλκiδl,
μnαλτοc, τolκo0ρl, εiκεT ,frταv lκi τo0 Ε0λoυ μη
roU μα'xαiρl πoil oτo0lμΠlζοv κρ6αc, ,εiκεT τoU
γoι-rδi Toο τραvδ τoσ ξiυλ6vιoυ μη τoΟ olδηρ6vl-
oU σTo,0Ιμ,ΠoU, 'Πoι] στotμ,η1ζqγ τδv κα,φδ κl τα
ολλα iργαλεiα, φαλκ1δl, κλαlδηκonoυq, κλα,δl-
φτηρ|, 1δlκρdvr γld τoσ τρlφi0λλr, ,φκlαρr κl δt_
κρdvl ξυλ6vlo,υ γtα τ' αλιbvloμα η rκovd ολ6τρI
μη τd xαμoιiτxια, τd xομoυρα τoU oομα,ρr οπ'
ToΟ oλouγou KΙ oι τρoυ6οc oυ γl'διivloυc.

Στo0 κlλαρl ,Kρ6lμou'vτcΙv KΙ ot τρou6οc μi
τoυ 'oαvτροTσl, τoa ,αφυρi, καρφκlο, π6ταλα, κl
τovολια, no0 ,nlτdλo,υvαv τδ ολλoγα.

Eiκεi κρ6μι:Uvταv μη o0ρ,ματο οπ' τic λα6-
δαρl6c, τo! oαviδι ,n'δ,6αvαv τd ψ,oυ,μvld τoυ κο-
λoυ'καiρι γlα vα μrη μoυyλlαζouv κι vd rμ,η'v τoδ
Tρωv τδ noυvτilκια.

'Alπo0 noιj ,κlλοβYlα κl μlταΕoUργεiou τιbρο.
ΣτoU μlταΕoυργεioυ πολr {ταv τα καλομnoυτα
d,n' τo0 μlτdιξl oi Ζοiρθc για τα πραματα (Zδq)
κl oιi dργαλεlδc μη δλα τd inηργα, μlTd]ρYIα,
xτ6vl, dvτi, nοτlτρεtc, oαi'τεtc κI τ6τolα. Kl oτic
λα61δαρlδc α,n' τ' dvιbγl κρ6,μouvταv lKI oi dρ-
μαΘrδc μη τoυ καλαμnoιiκl.

Α0τα κl αλλα πoυλd τδ o6Ια οπ' τoδ οnι-
τoυrμαZoυμα iKt δv dληoμoυviθηκεlv εjnoυvτoq
vd τoΟ 'nητει.

Ν. l. ΣΠAΡTΣΗΣ

-Toδy 6ρ.ρaυ'sτο'l poυτoδV.

-Φ&τει 
lιισ'νιxL'α'

-Ριδ,τa 
yι[ τa'3 μπα-οτ'cδνι ο,oυ.

-Kωτ& 
'τafi 

ψα^1aιι)'ου πι τοδ μπd.

-Ιi0ξει 
αi,πi,cου γ& ,6'ρετ5 ξμ-

προυcτ&'

-Xiλια διxαγixlα a|" ξ€νη' πλα-
τη δδν πoνoδy.

- 
"oπου; ci παiζ,oυγ δδι pυρd-

Φ.,q.

-K&θl πΔτ'pω 'cτοil'1' τδ'πoυ ττ1Ξ

6αρεi'

-'r\πcδ ]μιχpδ.l y"ι &''πcδ λoυλδy
δα μi;θει6 τ^iγl &)'^lγxcα.

_-oδ λ,j,y'oιl -o 'λν'τ&cα π,αλαγilζ,ει.

-Toδ,γ xc'λo'υ 6'1"rle''6 μ&lγειρ1,'
c'y'qlτ&,'δd' μ,α'γlερ6ιpει6.

*Ti, ρjxy'sι οδ Θsδ,. y"[ δξν πtν,ει

h "rη;.
*λtrr"ο'δ; ι' τγ ι&,6aυ'}'r'q'τ ρ αyιfu,'ouo
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ρ,;6xυα.'

-Tη; 
νliγτα6 οb Κα'τi1;'ct 66ι'e,'

-l λλ'^''-

'K&).ι.iυ,;ι,€ιnτι x&ρ6ουν'α πα'ρ1,,

γ|'λ''α nτ'ρδ$σ"1,iΙ.

-ΙΙ ρa'3'τ'" M*ρτη ξιyει,μιilνια,cα
τa γι,δ&xια pr.cυ.

-Tι δλ φ6μει 6ραδlυ; Koυτoου
λι& μ! λdtδι ('B xαθημε'ριν,6πητα
τοδ φ,αγητοσ) .

*)lnfi-gυ3gι λ,oυλ.δy πλ^fii'o'laι

': l.J.μol.

-Κα\Ε\!ν'αq,μ! 
'τοilν πδν'cυ τ'oν γ.''

ο'δ 1ιυλω'v,d,: τo6 ξ'ωi r,ου'

-}'[r1 
g γ ;γ 1.7'' 6'\ δοδ16o ι l |Ιi! {t γ ; -

γlα'6α μ,i1v ^ι&";θ''ceι'

-Ti εi1αν ',i. '{ρψα' xι ,Q'ουφoσ_

σοιlz, μ|i τol)ν i!λιoυ τ&6υ.ναν μη τoδν
t1λι,'υ τ&6γ,αζαν'

-"β17ρ1'1^6''' 
f 'μπdiμπoυ 

τoδ μ6-
λl (&π'ελπ|,cτηlxεν\ .

_-Π{τα πoδ δδr, τ'ρΦ,6, μi7 lci. μζ-
λε'' x'" λν xαγεi.

-Mη 
τ&ξιlμ,oυ ,οτilτι δδ,ν 1αλνd,ει.

μ.η'δ6,cι,μου 1αλνιtει.

-ΙΙoιjλα. 
xi. πιoψ&νc6ει 'πα,ρe'' τ'!

πα"ρα''δ'ειi'

-χql-,χ μ6ι,α, ιατ,&, ,ι'3rlι ια,ψι-
y: xιli ^γιδ ΖαφεLρη.

-Κα"l!'ναν 
το\ν xιiγ'o^lν:.ιι, τ)ι

γdνοια y'ι οb &λλaυi, ',tC\ρ &,^γ&,

ι,&νω,J,'cν i+Γ/ τ'σLΥa'?α ψaν.



(Mi-1τooq'Aλεξανδρ5πoυλog,'H
pωσrrn{ λoγoτεxνiα' 'Ιοτορiα o'δ

τρεiq τ'6μo'υq' 'Aπδ τδν 1t αi. μ6-
x,ρ1 τi1ν θπαν&oταοη τoδ 1917,
τ6μ. α', 'Aθfνα (K6δρoq) L977'
oα. 336' τ6rμ. 6'*γ' 'Αθ{να (K6-
δρoq ) 1978, ο,o. 368*284 ).

Eiναι δλ.I]θεtα πδg γrd πoλλd
xρ6,νlα δ 8λληνrκ6q κ6oμoq γνιil-
'ρlζε δριομ6να μ6νo oτoιxεiα γrδ
,ιil ρ,ωlσlκil λoγoτεxνi,α dπδ μετα-
φρ6oεrq ρωlolκδν dργων τflq i-

οιoρ,ilαg τflq λoYoτεxνiαq. "Aλ-
λωoτε oi γνιiroεlq τδν περroo6ιτε-

ρων dlπδ μdq flταν θvτoπlομ6νεg
oτoδq μεγ6λoυq Ριi,ooυq πoδ δη
,}rto6ργη,o'q, ο'xoλδq δπωq τδν Λ'
Tολoτ6i καi τδν Φ' Nτο'οτoγl6φ-
σκΙ.
"Eτoι o,δ πoλλoδq "Eλληνεg καi

γlδ πcλλδq δεκαε,τiεq παρ'βμgγg

μoναδκδ 6o{θημα γr& τfl iρωlσΙκil

λoγoτ,εxνiα oτδ θλληνrκδ τδ μr-
κρδ Jργo τoσ }J. Kαζανrτζdκη.
Tδ κενδ αliτδ dρxεταr νδ ουμ-
πληριiloεl τδ νδo 3ργο τοδ λ4. 'Α
λεξανδρ6πoυλoυ.

',o ,α' τ6μoq περr6xεr τ|ν Eioα
γ,ωγ{, τ,{ν θξ6rιαoη τfrq με'oαrωνr
κ{q φrλoλoγnαg (11. 

- 
17 αi)

ι<αΙ τi1ν dξ6ταοη τoδ 18oυ αi. δ

6' τ6μoq τδν 19o αi., πoδ εiναl f1

,dπoxi ρομαντrομoδ καi τoδ ρεα-
λιoμοl, f1 6πoxi1 ιτξq κλα'olακξq
περι6δoυ τfrg ριι1oκ{g λoγοτεxνi
αg καi δ γ' τe'μοq τfl λoγoτεxνiα
οτd τ6λη τoδ 19oυ μδ dρxδq τoδ
2Οoυ αi. ( 1890-1917) '

'O oυγγlρ. εivαr "Eλληναq πcυ
σπo,6δασε, 3ζη'oε καΙ 8ργ6oιηκε
οτfl M1lo"xα. 'Η πoλ6xρ,oνη d,πoυ

oiα τoυ 3ξω &πδ τ,i1ν 'Eλλ6δα
τδν 6oriθηoε νδ oκεφθεi καλλiτε
ρα τi xρε1αζ6ταν f1 παιρiδα του

αι'δν τρμ'6,α αiτδ καi πδq drπρεrπε

ν,δ π,α,ρoυorαoτ'εI. Xεlρι,oτr\q δ i-
δlog τol λ6γoυ (ποijxεr τd θ6oη
τoυ oτflν δλλη,γμ1f1 λoγ,oτεxνiα
μδ τ,i1ν παρoυoiα πoυ oτr)ν 'Eλλd
δα καi ατ{γ K6προ) ixανε τδ
3τομo 3ργ,o τoυ oο,6αρδ θγxεr'ρiδrιl
δ:παρ,αiτηπ,o ο' δooυq θδ iilΘελαν

τoσ ΚωvoταιlτΙνoυ Κ. Παπoυλ(δn
'Entoτ. Συvεργ6τη τoU I,MXA

δτr δ oυγγρ. δ6μαoε 'τδ 
δλrκ6 του

rκαi καη6,ρtθωoε νd περrλ66ει δθ-

κα αiιilν,ων ioτo'ρiα λ1oγoτεxνilαq

οδ τρiτομo 3ργo, &λλδ frηξφυγε
καi ,ιoδq oυxνol)g πλατεrαομoδq
πoδ ο,υ,ν'αντ;oδrμε oδ πολλ,d παρd

μclα iργ,α Pιiοulν ioτoρIκrν τfrq

λoγoτεxνiαq καΙ τi1 αυρ'ρiκνω,cη
ποJ oυναγτρfrlμε σδ ιιrκρδ 6ργα
κυρiωq μfi Pιiloων. Πoλλδq φο-

ρδq γl& ν,d κdνεr πε,ρrrοo6τρρo dν
τt,Πρolσu}πευ,τlrκδ τδ κεilμε,ν6 τoυ,

μεταφ'ρ6ζεr δρrαμ6να xωρiα dπδ
,παλrd ρωlolκδ xρoι,:ικ'd i) δiν,εr d-
,πo,οπdoματα dlπδ δημιiδη κεiμε-
να ij dπδ γραπτd δrαφ,6rρu:γ grr-
γραφθων. Kdθε φoρδ 'πoδ νομi-

ζεr 6ιι πρ6πεr νd τβ κlινει αliτ6,
τδ κdι,εl μδ θπlτ,υ,xiα γrατΙ κα-
τoριθιi-iνεl ν'δ μ6νει καi πxσΙδq

oτδ ,κεiμενο καi νδ δiνει ζωνια-
νi1 τ;fiν εiκ6ν'α, 1,aιd τi-1 μετdφ'ρ'α-
οη. Ariτδ τδ κατoρ'θιilνεl γrατi δ

λoγoτ6xνηg καΙ δ ioτoρrrκδq τfrq

λoγατεxνiαq 'παρ.oυroldζοντ1αr o'
€να dμdλγαμα συγrκεραoμoi καi
δ,δν παραιηρεiιαr μoνoμ6ιρεlα ο,ii

τε dιπδ τfl μl& οijτε d'πδ τi1ν dλ-
λη iδr6τηrτd τoυ. 'O συγγ,ρ. κα-

οτδν 'Ιδεαλiομ6, τ6'}ι. γ', o. 131 )
dλλd μεταφρdζε1αr &κ6μη καi δ

ιτiτλoq δνδq ,πε'ρroδκoi (πρ6, 'O
Σriγxρονοq, τ6μ. 6' με,ταξδ oο.
128 καi 129' 'Aγγελrοφ6ρoq τfrg
Εiριilπηg, τ6u. α' o. 328). Δδ
ουμtφι'lνοδiμε μ' αiτδν τβν θξελ-
ληνιαμδ τδν παραπoμπftν, γι,ατi
εiναr δi'olκολo νd 6ρεi κdπoroq
,τδν dκρl6fl τiτλo οτδ ρωoπd (i-
δ'iωq &ν δδ γνωρiζει τil ρ,ιΙJg1,κi|

γλιfiαoα). Tδ πιδ οωαφ νοβζω
θd flταν νδ dναφ6ρoνταν o,i τi-
τλor τδν iργω'ν καΙ τιiν ηg,ρlοδt-
κδν αιd ρ]UJσnκδ rκα| θφ,6'ooν αιi-
τδ εiναr δ6oκoλo, νδ μετργραμ-
ματiζoνταγ μδ λατrν:κδ ο,τοrxεiα
καi νδ dκoλoυθ,οδοε ξ μετ6φρα-
ofl τoυg αιflν θλληνπi1 γλιiποα,
6πωq dlκ'ανε δ oυγγρ. σΓιil σ. 57,

toδ 6' τ6μoυ (πρ6: Λιτερατo6ρ-
ναγrα Γκαζ6τα: Φιλoλoγκri1 'E
φημε,ρiδlα).

'H τελευ'ιαiα παρ,ατdρlσξ, τ9-

xνικd οτi1,ν oliroiα τηq, δδ μεrιi-
νεl καθ6λoυ τi1 ν6α προroφo,ρδ

oτδ δλληνlκδ γρ6μματα τρi M.
'Aλεξανδρ6lπoυλoυ.

Η ioτορiο τis peIEI!tfrξ J[οψοτεt{ι,irc

ετliυ θλfinυ!κli ψf,Φπau

νδ μυηθrοδν αιoδq δ6κα αi6νεq
τi1g i'oτoρiαq τξg ρωorκξq λoγoτε-
xνiiαq. oi δlαλεγ,μι6νεq μrνιατρδ-
ρεq καi ιιδ κεiμενα dπδ παλαro.
ρωorκδ xεlρ6γ,ραφα, oi d,παραi-
τητ'εq φωτoγραφiεq, τδ. x'αiρακτη-

ριοτ,rx'd ακi,ιoα καi f1 πolκlλiα τυ
παγρα,φπdlν οιoιxεiων πoδ xρη-
olη_ι,απorεi δεixνουν δτr δ ουγγρ.

μ6xθηrοε τ6οο γld τi1 oυλλoγ{
τουq δoο' καΙ γliι ιτfiν παρoυοiαο{
ηoυg. 'Erκεiνo 6μωq ,ποδ π'ρ6πει
τoνlioτεi εiναr κυιρiωq τδ γεγoνδq

φs,ρθrμ,gg νd διioεr οτδ δλληνκδ
κoινδ μιδ πλriρη εi,κ6να τηc ρω-
οκξq λoγoτεxνilαq.

'Η μ6νη μαg παρ,ατr]ρη'oη, καi
αιiτδ δδν iιφoρd μ6νo τδν συΥγρ.
dλλδ πoλλoδg ποil γρdφ'ουν oιδ
θλληνκ& γlδ ρωιomλ θ6,μα1α, 6γ
1κε1τα1 o' Eνα κα'θαρδ τεxνlκδ θ6-

μα: Πρ'6lκεlταr γlλ τig παραπoμ-
πθq πoil ;-ιεταφρdζο,νταl οτi1ν δλ-
ληνrικr) γλιfiooα. λ{εrταφρdζετgi
δ τiιλog δνδc 6r6λioυ (rπρ6. τoδ
S. Bulgakov 'Aπδ τδν Mαρξrομδ



AΙIo ToN KoΣMo THΣ ΙΛΙAΔAΣ
Σrcη ραιpωδicι T τt1.. 'Ιλι&δα,;,

τ! γνrωαη δ; o,μ{ν:lδog &π6ρρηιoιν>>

rμπolρoiiμε νd, πωρα,γ6)'qυθ,t1σoυμε τδ
διd,λoγo'A1ιλλθα 

-'Αγαrμ6ψ.voν,αo&y xλειδli cτη λdοη τξ; fuoγ!':
τoσ π,ρ,ιilτo'υ &πδ τ}γ μd,1η' 'Απδ τδ
A μd1ρι τδ T {ατi6 δ,εταεννdα (19)

ραιJ.iωδiε; &π,δ ii'g s'iχOσι τ,dlσσ|ερι,q

(24) παρaυcια"ζεταc 6 ,a€.'lτpιv"δg tΓ

ρωαg Ξπτδg 1ιθ.'γη',;. Tδν -uρδπο ποδ
γ,αηιcιψaπτo'ιεi δ "0lμηρo6 yci, νιi, -,δν

3παν.αφ,dρει - aτd, 6'αocxα τaυ ψ6-
y,o σημεaα- d,'ξJζsι τ6y x'δπo νa
τ(lν nαρra*oio,υθ'γi1σOυjμε γ(ι,i νfr ηfi,ν

1αrρ0δlμε.

ΛoΓoΣ ToΙ ΑxΙΛΛEΑ
10 λ6γo6 τoδ 'A1ιλλ6 α (T 56

-73) περιd]χει τ& ιirx6λουθα θ,dμα-

τα:
1) Toνiζει d1 oυ1ψφορd' πaδ πρ'o-

xl&λε'οε f δ,l1d,νoια oΔδq xαi, {ταν'
γιδ το0 'Aπ,ρ€α, τδ πo6γινε τδ πιδ
xαλδ oτoδ6 δ'υ6 μα; odνα x,c:i, μ6,νa,
oriv-uαE π6οα:1ιε aΞ xυ"ρδ'ιaφαoυcα ιi,'

μ'ια,1η, θ,υμδ γεμ,Φτ,ο,l, xi xr'αλιδl:iα-
,με γι& πtγl xaπ{λα Ξ|xεi!'tτ1;
"A1, ν& 'ταν 'li' 'τi,y, eiχεy f "Aρrτε-

μη δoξ6ι}ει sτ&' x,α.ρα6,.α τη μ6ρα 3_

τεlvη πoδ τiγ i"παι;ρyα, τη Λυρνη'ο-
oδ π,οατιil,y,ταq! Tδιοοι'Α1,αιoi τd1 γ!
τi,γ ξμμετρη δlδ θ&, δαγxιilrηαy ζτoι
xalιυl &π' τd, γd.ρια' τiy &yτιμd'xωy,
δrσO θυμδg μoυ θx,ρd,ιιει.

2) 'Ιπεrθυiμdζeι τt6 δφr6λειεq
πaδ λπox$ψυoε δ θ1θρδ;
n'o "E'y',τoρα; &λλ9 n,9,6 δlδ,y ii,θ,ελε,

ιι olΣ Tρδε6! 'Ωlcτdοo y'ρ6'νια οi
'Aρr1,[rci τ6 διxδ ,μα6 μriλω1μα θαρ

ρδ θ&; τδ θυlμoOνtιαι. M& δ,τι Ξγινε
3γl'vε, &6 τ' &φ{tτoυ1με x:' &; μ&q
6'α'tρα['lει δ πδνοq y,lι Ξ',ιιδq μα': την
xο'ρ|$',\ d; δαl]ιωcoυiμε, oφυγ1μ€ν'ιι

&π' τηv wl&'γxη'.
3) Δηλδvεl δπι &'πoxηpilσσεl τi,y

aρτh up^{νιδo6 λιπδρρηριq". Tιiρα
dπαρνιilψαυ 3γδ τ! ψανηrα, μηδδ
x'αi μo0 ταιρ'ιαJξεc θυ1μδ ν,Ι θρ6φω &-

xατα',\αγια'aτ'o.

4) Προ,τρdπει Ξξoδo oδ δλoxλη-

ρωτιxδ π,δ1λψo'

L52

6γ'z['i'e'' μδ x*lπo'ιιr λαιψlτε6lτ111 &n\
d7ν xαπαlsτρ'επτ',.ιxii γι& τοδ,; '.\y_αι-
,ι'ic, &φαι'eι.ω τοιl.

ΛoΓoΣ -\Γ,\λ{EMNON:\

'o λdγa; το0' A:γ.α.',ι6:ιyοya (7B-
143) e7.γα'' τε'τριlτλ'α'l''.'. dπτ'b τδ'l
θ''ιιτioτo.Υic τoδ ',\1ιλ'dα. T& θ,dμzτe
εiγleι:

1) Mεταφoρ,i' τη; εorθιivη,6 cπb
Δι& xαt τ*p Φ-,η (1η δπ'ο,cη1l,εiω-

η) "oε \αγ'q'qi μ'αζ'i u,oυ τ&' 6αζαν
5l1lγniια', xαi ,μcδ πeτοfisαy τδ λ6γο
αι],τ.6' μ,& θγιb δδν d,φ,τιαiξα oτ' &λ{-
θειq" δ Δι&,q xι ^iι ψc!'ρα Ψcν&Nα x''
'i1 'Ερι'r0'ι 

ψσr" i'ιιπλeξαν .t7 ι'υ'γτιa-
παρωρ[τρα' τj ωi'τοi, 'να'. π'cδ 6αρ'ι0..
,"'c1 cυναξη,μcδ θ6,λωlτo:,i τd' φρd'να,
&,lτ6; ,μ,oυ τoδ 'Ay..iλd,1" οd"ν &οπα'ξ'α
τb d.vγo','1,61''.6[ρι', δs'τ'Δτa τi ν6rxανα:
Θεci τ,δ ,θJλημα πcδ xlιι6ερν&"ει τ&'

πc.νιτα! TcO Δι& πα''δι' elνα'' i7 τι3-

φ0α, &"1{p'α:rο, xαi' τθ'θε ν,:δ τυ,φλιΙl

lει, &r,ιiθ':lμ,αtτ:,τl:! y'L Ξae,' &'iαλι,φ'ρ'α
πcδ'd."ρ''α, τi cτδ μilμα δδ,z τ& π,α-
τωεc' ,ψ6γ' ι:,τi' xεφα),ια μαq ri1lπi1',2,ω

δδ'εd,gι, πd,y,τ,α, γ'ci. τcδ6 &,z'0pιδ]πoυ,;

6')'αφ;ει' γιπλΔxaιlτα. οiπ,δ τοδ; διio
τδν '6να,ν,.

2)'o':l'οιoΥ|g' δτ'" &,'ποlιη'i;ccε,'
τ{ν &τη (2η bπoοηψεdωiοη) .

oM' &φοδ τυφλιilθ,ηxα xαi μ' δxα'_

νe τδ νc5 lμoυ δ Δdαg .zi 16,cωr.
3) Πρo,cφ'ο,ρ} 31ξι,λαοτηρiω,v δ,ιil_

ριυγ (3η'Υπolcηiμεjωrοη).
oγ& τ&, 6oλd,Φω θ,dλω, δ,lν,oνταq wαi.

ξ'o'{oρ'il μeγιi'λη.
4} ΙΙρo,τρ,oπιi1 ι1ιd, πc:tuaρ,lβ i.-

ν\α\\a1ρ1ηl1Υ|.

"M& 6γδ; cτη μd1η τωp'α, xι &cu.ω
σΞ μarζι xαi τδ &λ),a λι'τ:!ρ'', x;ι θγδ
εiμαι θδ,ιi-l.

'Aξiζει'/i' π1''?α'ττl?^i!5aυψ. δτι
0"πd'cγεtια'. πρ,δq τiρεi5 xατ,ευ,θ16ν-

(cυνd1εια ατη oελiδα 163)

'H σUμφλiωon τδv nριilωv
fi ιιμnvlδoc dπoρpnσIξυ

M& 3,o) crci1 ψαγτ1 ,oπρdlξε τoδ6
'Α,1α'ιoδ; τοδ;,μαxρ,oμiλληlδε6, δi-

1ωg xα'ιρδ 'fi, γανευq. xαi, 3γδ οτoδ;
Tριneq θ' &'νolξιυ π6λe,,,ιo, yi iδdl
d,y τδ θldyε d"ιnδιμα τi.6 ν61τε; δ,dπλz.
cτd, xαρ&6υα ψα6 νd' τi; περ.;,οδν. δ-
gτ6ιcο cτh γt1 θd. γεi17'ει λd,ω xαρoιi.
;μεν'o6 v&, ξι'πocr6oet Ξoιεiν'οq πoδ θδι

γλυl;ιb'οει d,π' τδ xcν'ταρι μου cτ{ν
&ιγρια γμ6cα ψθηη''.

Kαl τ& τ6aaερα' (4) θdματα
cτρΔφ'ο,νται γιiρω cδ δδo π6λoυq. .Ο

πlρlδιτοg πdλaq εiγa'ι t ι-ιετ,αμdλεια
τι'il' 6cα' ΞΙυν'αν. 'o δeιlτερ'c;' πδ'λο;

τftg Ι*l6xnc t{r,;;l
Moυτ6φn
φλoλoyou

εiναι' i1 Lν'lδιιnητυlyuη ιμαι,iα γιd. τi-1ν

&"π a'y"αld:cτ α'aη τt1 -' τ ι'',ιi1 3 τ,.Jι νεx ?oo
φiλου.

Mετ,& &πl μtα πρocεx'τ:xi1 ψJ'€-
τη τc6 λ6,γου -"oi 'ξιλλdα διαπι-
cτιδyεται πilq xνρια'ργεi μιi δγlω:-
ατιxη τdlcη xαi, εiδι,x6,τε ρ'α ψcd" γa-ylμη aγωilστιτ"i7 τα'cη. Γιατi με,τ,oυ-

"Eτcι τ) 1)iπgrθ,δ1μlcη τ6ν cυlμφο-

ρ6ιt πcδ πρ,oQλ,θ'αy &π,δ τi1ν d'ργi1,

φt'ρ'νa'' c&' λoγuxδ &πoτ€)'a1ψα τ;i'1ν

&ιτo'6aλi1 τt1; δ;'γt1C, xαi f δπεviθιi_

]μιrη τδ,y ιilφελειdlν πr'δ &'πεlxilγ,ι,υ'ce

δ θχθρδq φ€ρ'νeυ bπ['cτ1ι:' λo'γιnb &.-

ποτdλεσμα tt'1ν πρaιροτ*l γc,d, Ξιδ{.
χΙ]σ1. Συγεπδ6 π,αρατηρ,cOpε νq.
Ξγaυν cγθcη 1,i1!6ψ 

- d;πo'τελ€ιcμα_
το: τδ 1 μδ τδ 3'θdrμα xrαi τδ 2 μδ
τδ 4 θ,dlμι τ'aσ λδγου τoδ 'Αxιλλcα..
'' lρ'α, γ'.d, \^i" ξαy'α:γ;gρ[E2υγ1g στδ
θidιuz μα;, ,''u n3^1d)> τoδ 'Α1ιλλ'dα.
n'ρ6τ'ε'''ται γιd, Ενι 3,γιδ,x'ατα'λdτη.
M6νo μ' αι],τδ τδy 'τ,p6πo δι,xαιιilνε-
ται δ uri1ρι τljιρα 6αρι&, τραυ]ματι_
cμdvο; 3γω:αμδQ τcδ 'Α1:λλ6α' Θδ"

,uπoρoδοε ν&' π'ei ταy'ειζ δτt '{τcι



Σxεδδ,ν iκdθε μ6ρα οi δφημε-

ρiδεq γρdφ,ουν γrd κλo'πδq εi-
κ6νων μεγ&ληq dρxαιoλογικfrg
&ξiαc dπδ 6κκληoiεg καi μρνα-
οτl]ρια.

-'Aκ6μα 
δια6dζoυ'μ,ε μδ μεγ6-

λoυq τ(τλ,oυq καi φ,ψ,1ργ'ρrαφiεq

γrλ πoλυτελ6ατατεq θαλαμηγoδq
πoδ κdνουν 66λτεq oτig θ'dλαο-
ο6q μαq ij 6,γκυρo6oλoδν γrδ πo-
λδ ,ο'δ δρrαμ6να μ6ρη.

A$τδ γrδ τoδg νη,orδ,τεq μαq
oημαfνεl κρυ'οδ φοpτιilματα τi1

ι,6,xτα 'dγγεiων ,καi iryαλμ6των
πcδ ιδ &κρi66q τoυq σηlμεio f-
xουν dπιoημ'dνεr τi1ν iμ6ρα μδ
τδ δ{,θεν μακρo6cιiτlα τουg γ1δ
νd θαυμ6οoυν τδν δλληνlxδ 6υ-
θ6.

'Η 'Eλλ&δα drποιελοδαε κα) d
ποτελεi π6νια τi1ν xιil,ρα τfrlν θη

ααυρiν.
"oλor ιiμωq ol1,μερα αiτoi oi

dρ'xα,rογνιiloτεq,dρxαιοκ6πηλαr
πoλδ δf,o,κολα κrνoδνται καi d-
κ6μα δυtακoλ6τερα 8ξdγoυν τtι
κλεμμ6να γιατi oi ν6μοl μαq εi-
ναr αliοτηρ6τατol καi τδ κυνfrγr
τoυg &γρro.

Πρiν δμωq dπδ 8ν,α'θν6rμιoη
αiδνα dπi Toυρκακραιiαq, αiτο)
o,i <dρxαroλdτρεlq> 3ρxoνταν
oτi1ν 'Eλλ6δα κρατιiνταq oιδ 8-
να x6ρr τδν Στρd6,ωνα καΙ τδν
Παυ,cανiα καi oιδ &λλο, θλε6θε
ρα, σκαπανrκd €ργαλεiα.

Tδ θρdooq τoυq J'6λloια flταν
τ6'ιotο ιfστε στδ 6ι6λic τ.oδ Kυ-
ρ16κoυ Σrμ6πoυλoυ <Ξ6νor ταξr-
δllτεg oτi1ν 'Eλλdδα> περrγρd-
φεταΙ iπδq τδ 1807 δημroυργt'1iθη-
κε oτi1ν 'Ιταλiα καi μι,d πολυε_
θνlκ{ δ'ταlρεi,α γliι τi1ν δrεν6ρ_

γεrα dναoκαφδν oτiν 'Eλλdδα
καi τi1 διd'θεoη τδν εδρημ6των
oτi1ν dρxαloουλε,Kllκη αγoο6.

Td μ16λη τξq θταιρεiαg frταν
€ιρxrτ6κτoνεq, κλαoο.rκoi φιλ6λo
Υο1, τ0|Ιτoγ,ρ6φ'or, καλλrτ6xνεq.'o
"Αγγλoq cocKERELL dρxlτ6-
κτων δ Bαυαρδq voN ΗAKEN,

δ'6o ταξiδrα οτδν Πεiραld καi d-
πδ iκεi oιi1ν 'Αθ{να'

NΙ6λrq θξαoφ6λη,oqν τδν θ]η_

oαυρ6 τoυq d,ρxloαν τδ παζdρrα
μδ τοδq Αiγrν{τεq 'πρoεoτoδq κα)
πληριilνονταq rκ6πoυ 40 λilρεq πfr

ρ,αν flδεlα νδ 'ουνεxi;οουν 3λειj-
θερα τig &ναioκαφδq πoJ κρdτη-
ααν 16 iμ6ρεc. M6oα οτi1 6rαοil-
νη τfrg μεταφcρdq πoλλδ γλυ_
πιδ καταoτρ6φηκαν.

Στflν 'Αθf1ν,α 6ρfllκαν iνα μρ_
γ6λo απiτl καi ο,τριilθηκαν σ(il
δoυλει& γlδ τi1 οιrγκ6λληloη ιδν
κoμματιlν καi τi1ν &ν'αοτr]λωοη
τoδ oυμπλ3γματo,q.

Tιilρα δμωq oi 6,ρxαιoκ6πηλoι
&λληλοδ'πo,6λ6πoνταν καi dρx:σαν
oi δποψiεq rκ,αi oi 8ρrδεq.

Τ6ιε δ Γdλλοq πρ6ξεν,οq FΑU
VEL πoδ εixε dναλd6εr καi τ{ν
πρ,ooταoiα τδν λαφυραγωγ6ν
πρ6τεrνε νd δπoγρ6ψoυν ο,υμ6,6

λαlo τrμfrq πoδ δρrζε δτl θ& κρα_
τoδrααν θνlαiα τfl αυλλoγfi καi
δδν θiλ μrοiραζαν τδ γλυ,πτδ με_
ταξ6 τoυq.

'Eξα'oφ,αλυμ6ν'cι rπlδ dρxrοαν
νδ ζητοδν &γοραo'τI]. oi Γερμα-
νoi δγραψαν oτ{ν κυ66ρνησll
ιoυq δ CUCKERELL οιδν cΑN-
NΙNG δ Γdλλοq πρ6iξενoq FΑU-
VER oτrδ Παρioι.

"Bγrν'ε lπρloσφoρ& καi o,τδν
λ6ρδo SLΙGO πoil 6ρwκ6ταν
τ6,τε oτfrν 'Α'θ{ν'α dλλ& ιδ πoοδ
τδν 6000-8000 λrρdlν ποJ ζr]τη-
oαν o,i Γερμανo,i κατατρ6μαξε
τδν "Αγγλo.

Tδν 'Ιoι3νro 3φιαοαν dπδ τi1ν
Αiγυrπiιo oi "Αγγλor HENTY,
CΑLLY _ KNΙGΙΙT &ρxιτ6κτο-
ναg καi πorητflq καi FOZΑKER-
LY καΙ πρ6τεrν,αν ν' dγo,ρ6ooυν
τλ γλυ'πτ& γrα τδ Bρετανtκδ

(Συνθxεrα ο'τfl oελiδα 169)

Mlα ΠoλUεδv:!(n iταIρεiα
αρxαloKαnnλωv

δ 'Eio,θoνδq &ρxαl'oλ6γog καi τε-
xvoκρiτηq oTTο MAGNUS
voΙ,{ STACKELBERG, δ Bυτεμ
66,ργloq ζωγρdφoq LΙΙιΤCKΙΙ καi
oi Δ'ανoi dρxαrcλ6,γol P. BRorΙιΙ-
TED καΙ KOES. Kαi f1 δμ6δα i)

καλιiτερα f1 ου,μμoρiα oυlμπληρι6
θηκε oι{ν 'ΑΘfνα μδ τρi111 &lκιirμα

μ6λη.
Tδν "Αγγλo JotΙ}rΙ FOSTBR

τfiq Λευκfiq Σαμαρ6

τδν Bαρilνo ζωγρ6φo κα &ρxr-
τ6κτoνα HALLER VolΙιΤ ΗΑLER
STBΙN δπ6τρoφ,o τοδ Λoυδo6i-
κoι', τξq Bαυ,αρiαq καi ιδν Αι]
oι,ρrακδ ζωγρ6φο GROPΙUS.

Σ'τ6xοq τfrq iταrρεiαq o,i &,ρxαr

oλoγκoi xδρoι τ{g Αiγrναq τic
'oλυ,μπiαq καΙ τi]q Φυγαλiαq. 'Α
φoδ τρrγ$ρrcε λiγo fl παρ6α τi1ν
'ΙΙπ'εrρ,ω,τlκi1'Eλλdδα oi ΙζoES,
STΑCΙ(BLBERG κ,αi BRοIΙ{S
TED &πoxιυρ{ο,ιηrκαν γlδ τfl M.
'Aοiα.

oi δ,π6'λotπor τδν 'Απρiλro, τofr
1810 π6ραoαν oτi1ν Aiγlνα κ'αi
dρxrοαν d-ναoκαφδq οτδν ναδ τξg
'Aφ,αiαq.

Td δε6ιερη κr6λαq μ6,ρα &να-
κdλυψαν τδ πρδτα γλυiπτλ dπδ
τd dετιilματα τoδ ναoδ καΙ dπδ κd
το: 16 dγ6λματα καΙ δεκατρiα
(13) μ6λη δπλα κ.τ.λ'
'Η πληρoφ'oρiα γrδ τi1ν μεγ6-

λη dι,ακ6λυψη δlαδ6rθηiκε oτδ νη
oi καi οi 'πρ'oεoτoi τfrq Aiγlναq d-

ξiιυo,αν νδ οταματdooυν o'i dνα
oκαφ69.

Eiπαν o'τoδq ξ6νoυ9 πδq δν π6
ρουν τδ μdρμαρα θδ 6ρ{ μεγdλο
κακδ τοδq κ'ατoiκoυg.

'Αλλd δ CoUκrnELL καi oi
οliντρoφ'oi του dοπευ,oαν νd με-
τα'φ6ρoυν κρυrφr} τδ γλυπτδ οδ



Η ETAΙΡEΙA MΑKBΔO},ΙΙ-
KΩN ΣΠoYΔΩN ΓΙOPTA-
ΖF,Τ TA ΣAΡAΙ{TΑXPOD,ΙA
THΣ.
Tδν 'Oκτιi6ρro τoδ 1980 i 'B-

ταιρεiα Mα,κεδoνrrκf'ν Σπoυδδν
Y16rρτα,σε ,μ6oα οδ πανηγυρlκi1
6τμ6οφαιρα τi1ν πριil'τη τεlσσαρα-
κoνταετ,ηρiδ'α τηζ], οαρiντα δλ6
κλη'ρα xρ6νrα δηlμroυργiαq γ1δ
τi1ν θθνπ! καi πνευματlκfl αiπfl
δπαλξη τξq M,ακεδoνiαg.

Tδ πρ6γραμμα τ,οδ δo,ρτ,αομοδ

περlελdμ6ανε oειρδ,δκδηλιil,oε-
ων. Ti1ν 6ν,αρκτ{ρlα τελετr], πoδ
iγlνε τi1ν 29η 'oκτω6ρioυ, τiμη-
oε μδ τi1ν παρoυ,oiα τoυ δ Πρ6-
εδροq τ{q Δημαxρατiαq κ. Kων-
oταντiνog Kαραμανλflq. Στδ xαι
ρετlομ6 τοιl δ Πρ6εδρoq τ{q Δη-

μoκρ'ατiαq δ,πoγρdlμμrcε xαρα*
κτηρlοτκd: <,'Η 'Eταιρεitα λΙακε-
δoνrκιiν Σlπoυδflν μπο,ρεi νd εi-
ναr δ,περllφανη γd τi1ν θrθνικil
καi πολrτroτlκt'1 τηq δρ6oη, f1 δ-

πoiα πρ6πεt νδ συνεxΙσθεT μδ τi1

6ε6,αr6,τητα δτl θπlτελεiταl iργo
3θ'νικ6>. Σlτδν κ. Kα,ραμ,ανλξ 6πl-
δ,6iθ'ηrκε τδ xρυ,oδ μετdλλlo τic
E.M.Σ. δ δ6ρτtoq τ6μo9, <<Mακε-

δoνiα - Θεo'οαλoνiκη> καi δ τ6-

μοq <λ{6γαq'Αλ6lξανδρoq>.
Mετdλλεrα &πlδ6θηlκαν θπiοηq

οτδ iδρυτtlκ& μ6"λη, τoilq δω,ρητδq
καi ειiεργ6τεg τfrg 'Eταlρεiαq,
οιoδg ξ6ι,oυ,q dπlo,τ{μ,oνεg πoδ με
τεixαν oιδ ουμπ6rom μδ θ,6μα

<'Η Θε'αoαλ'oνiκη uεταξr) 'Ανατo
λfrq καi Δr3oεωg - Πoλlτrατικδq
dλληλεπlδρ6oεrq>, καi οδ Συλ-
λ6γoυq τfrq Boρεiου 'Eλλdδοq,
πoδ κατδ ,τδ τελευταiα xρ6νrα
θπ€.δεrξαν dξriλoγη δρ6oη.

Mειαξδ τδν τελευταirων εixε
τr)ν τψi1 νδ oυγxαταλ6γετο'l κα)
δ <ΣYΛΛoΓoΣ ΑΠoΦoΙTΩΙ{
NAOYΣHΣ ΑNΤΑΣTAΣΙOΣ MΙ
XAΗΛ o ΛoΓΙoΣ>. 'o Σιjλλο-
Y6c μαc θκπροαurπl1rΘηκε ατiq θικ

δηλιiloειq d,πδ τδν πρ6εδρ,ο κ. 'o-
δυ,οo6α ΙιΙτrν6πoυλo', δ δπoioq καi
παρ6λα6ε τδ μετ6λλεlo.

Στd πλαiolα toδ δ,oρταομοi
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Ια κτiρlo τξc 'Eτol.ρ.εioc M'oκεδovrκΦv Σlnouδιi-tv

ιηq Bοrκo,ι6rπoυ,λo9, θνδ οi
dλλ'oδαπoi δ 'Ιταλδq vΙCEλJZo
RoTοLo f1 Boυλγ6ρα VASΙL-
KA TAPKOVA - ZA.Ι.λ,{ovA,
δ DΕNo J. GEANAΙiOPLOS, δ

Ι3o6λγαρoq GΕORGΙ λ,ΙΙFΙAΙ-
Lov, η VEROΙ\ΙΙCA λ,ΙΙTSo-
P;oULoU _ LEoΙ\Ι, δ CΗRΙSTΙ
AN ΗΑΙ\ΤλjΙCK, δ DONALD N{.

NΙCOL καΙ δ PETER CΗARΑ-
NΙS.

\{ειδ ,τδ τ6λo9 τoδ ουμπoοiου
ΠραYμαιo,πori'θηκε θκδρoμi1 o'τδ

Δioν Πlερiαq.

To EPΓo THΣ ETAΙPEΙAΣ
MAKEΔOI{ΙKΩN Σ'ΠoYΔΩN
Χdριν τlν dναγνωoτδν μαq

παραθ6,τoυμε συνoiπΙtlΙ<δ τδ iατo-

ρκδ τfrg iδρioεωq καi oδ γενr-
κδq γραμμδq τδ 6ργc καi τilν
π,ροoφoρ& τfrq EMΣ.

Ti1ν 29η 'Aπρlλioυ 1939 oυνfrλ
θ'αν ατi1ν α'iθουoα τfrq Δημorτικ{q
6l6λlo,θτ]κηq Θεooαλoνiκηg καθη

γηιαi τoδ Πανεπroτημfoυ καi

'Aφlθρωμα oτnv'Eταlρεiα
Mακεδovll(ωv Σπoυδωv

Jγrνε θaθεαη 6r6λicυ μδ δλεq
τiq θκδ6roειq τi]q 'Eταlρεiαg, 6ι-
6λiα τυ'πωrF'6να οτi1 Θεooαλoνiκη
'Enlμ6λειο:'Ελ. Mftτoιαλα

Δαoκαλα

dπδ 1852-1930 καθδq καi οπ&-

νl'α 6i6λiα γlδ τi1 \{ακεδoνiα
πoδ 6ρiακoν'ιαr oτf1 6l6λiοθi]κη
τflq E'M.Σ.

T6λοc δ6iθηrκε παρ6oτα,oη μδ
τflν τραγωδi'α το,r Aiοx'6λοιl
<,Π6ρoαl> dπδ τδ Kρατlκδ Θ,6ατρο

Boρ,εioυ 'Eλλdδoq.
'Ιδrαtrτερo θνδlαιo6ρoν παρoυ-

οiαζε τδ oυμπ6olo, μδ θ6lμα <'H
Θεαoαλoνiκη μεταξδ'Ανατολξq
καi Δ6oεωq Πoλrτrοτικδq dλλη-
λaπrδρ6οεrg>> πoδ dγrνε τfl δεi-
τερη καi τρiτη μ6ρα τδν θκδηλιi;
ggψ,γ. Σ'τδ oυηr'π6olo Jκαναν οπoυ
δαiεq dνακoινιi-lαειq 1l Eλληνεq
καΙ ξ6νor θπιoτr]μoνεq, "Eλληνεq
δμlλη,τδq floαν oi καθηγηιδg κ.
'Απ6οτoλoq Bακαλiπουλoq, κ.
Φιilτrο,q Π6.τoαg καi κ. Παναγrιil_



τf:ν Γυμναoiων, θλε6rθrερor θlτl
αιflμoνεq, dμπcρot, 6ιoμl1,x'ανoι,
δηιμ6,oιol καΙ iδrurτικoi δπdλληλοl
κ,αi dπoφdοlσαι, ι,δ iδρ6,ooυν iν,α
εiδκδ Σωματεio μδ τi1ν dπωνυ-

μiα <'Εταlρεiα }Ιακεδο,νrκδν
Σrπoυlδδν>>. Tdν θπoxi] 6κεiνη τδ

μ6oα fr,ταν μηδαμινd f1 δρεξη 6_

μωq καi ιδ κουρ6γιο τ{lν iδ,ρυτl-

^*δν μελδν μεγdλα' "Eτoi κατδ
φεραν oτδ xρ6νrα πoδ π6,ραoαν
drπδ τ6τε νδ dναδεiξoυν τiν 'E-
ταlρεiα ο' Eι,α iδ'ρυ1lα μδ δrεθι,fl
&κτrνο6oλiα,καi dναμφιo6,i]τητο

'6πtoτημlcνlκδ κδρoq>.
Σ,κoπδq τi1q 'Eιαlρεi,αg δ*ωq

φαiνεται &πδ τδ καταoτατlκδ τηq
εiναι <f dρευνα θπΙ παντδq θ6-

ματog dcρoρδr,τoq εiq τδν Mακε-
δoνrκδν λαδι, καi τi1ν λ{ακεδo-
νrκ{ν xιilραν, εiδlκ6τερ,cν δδ f1

περroυλλογτ], f1 oυγlκ6νιρωorq,
καταγραφ{, δtαιl1ρη'σ1q, μελ6τη
καi δημoοiευolg γλω,οoπoδ, λαο
γραφκοδ, lcιορlκoδ, d,ρxαl'oλo.

γικοδ, &,ρxειακoΟ θν γ6νεr liλκoδ
καi λα:κfrg τ6'xνηq &ναφερoμ6-
νων lκυρiιυq εiq τi1ν \{ακεδoνi_
αν)>.

Tδ iργc τflq 'Eταιρεi,αq 3xει &-

πλωiθεi o' δλoυq τoδg τoμ,εiq,
πoδ θτ6θηtoαν d'πδ τi1ν dρxli, μδ
μεγdλη 6rπlτυxiα'

Πρδτα πρδ,τq dg dναφερ'θoδ-

}Ιε oτfiν πλoυrotιi-lιατη 3'κδoτrκl1
τηq δ'ραo'τηρ16τητα. \,{6xρr o{με
ρα περιλ,αμ66νoι,ταr oιΙq θκδ6
σεlq τηq πραγματεiεg θπrοτημο_
νlκδq καΙ 3κλαiκευlτrκδq γιδ πol
κiλα θ6ματα πoδ dφ'oρ'oδν τi1

\Ιακεδ,oι,i'α κυρiωg dλλδ κoi δ-

λ6κληρη τi1ν 'Eλλdδα γενrκ6τε
ρα.

'Αναλ,6γωq τoΟ περrεxομ6νoυ
oi θκδ6lcειg xωρiζονταl 'οδ 616λlο
si,κεq, 1) \,Ιακεδoνκ{ Br6λlo,θfr
κη μδ 57 {''ργα 2) 'Elθ,νrκfl 6ι6λr-
οi9{κη ,μδ 40 3ργα 3) NΙα,κεδoνl_
κi1 Λα:κfl 6r6λroθdκη μδ 30 dρ-

γα 4) }Ιεκαδονικi1 Λ;σ\roτεxνlκfr
6r6λro3d,κη μδ 8 d'ργα 5) 'Eπι
oτημoνlκαi Γtραγ;μαιεiαl 14 {'ρ-

γα 6) Σεrρδ ΙιJομrκfl καi oiκo_

'H 6ιi6λIοθ'ηκη τQc 'Ετoιρεioc

νομrrκi1 5 Jργα καi 7) Nεoελλη-
νlκαi 'Ι,o,ιoρrκαi Jρειlναr 2.

'Elκτδg τδν παραπdνω αirto-
τελιilν 6l6λilων fl E.M.Σ .θκδi-
δεr δ,6ο περlοδl,κi ouγγ,ρ6μματα
τ& <\'Ιακεδoνrκδr> καi τd <'Eλλη
νlκd>>. Tδ πρι}τo φιλoξενεi 6rρ-

γαofεg dνα'φερ6μενεg dποκλεr_
στ1κδ στil'ν lτεριoxi-1 τflq Mακεδ,o,
νiαq καΙ oπoιτελεi τδ 6πiioημo δρ-

γανo τflg 'Erιαlρεiαg. Φ6.τoq κυ-
κλοφ'oρ,εi δ 20δq τ6i}loq, T& <'Eλ-
λη,νlκ6r>,περrλαμ6dνoυν θ6,ματα
i61ρ,ρtκ6, λ,αoγ'ραφl,κλ ιorλoλογι
κd γενlκorr6ρoυ θνδr.αφ6ρovτοq.
Tων <'Ελληνlκδν>> κυκλoφ'oρεi
δ 32oq τΦοq.

\'Ιαζi μδ τδ περtoδικδ καi τδ
παpα'plιfrlμ,ql1( τoυg oi θκδ,6iαεlq

φθdνoυν τiq 25o rπερiπoυ. oi δ6o
περioδ:rκδg 3κδ,6oειq περrλαμ16d_
ι'oυν καi ξεν&γλωoοεg θργαοiεq

γrδ ι,δ κυ,κλoφoρoδν ειiρ6τερα
και oτor)q θπrαrημoνlκοl)q Κ6-
lιλoυq τoi θξιυτερ:,κoδ, Mερκδq
dπδ τiq θκδ6oεlq εiναr μνημειιil-
δεrg γriι τi1ν ioτoρlκi1 καi γραηr-
μαιcλογlr.ιi dρευνα καi θεωρoδν
ται πoλriιrμεg οτδ εiδoq τoυg'

Σιδ xρ6νlα τ{q κατo,xfrq κα,τα-
o'x69η'καν δλα τδ dιlτiτυπα τδν
<Mακεδo,νlκδν> καrθδq καi τδ &ρ-
xεio καi τδ πρακτiκd τflν oυνε-
δρrd,oεων τfrq 'Eταrρε'ilαg, τ& δ-

πoiα φυλdoooναν - θλλεiψεl
oι6γηq 

- 
,oτδ απiτr τoδ Γενκoσ

Γραμματ6α κ, 'Αλεξ6νδρoυ Λ6-
τοα. 'o iδιoq μdλroτα αυνελrjφΘη

M οlκε,δoνlκιi.llv Σlnoυlδδv

καi φυλακiioθηκε γrδ τρεig μη-
νεq.

Πρoκεlμ6νoυ νd παρdo'xεl σtδ
κoινδ d,ξι6λoγα ,&ναγνιiioματα f1

'Εlαlρεirα πρolκr]ρυlξε καιd Kαl-

ρor)g διαγωνlομoδq oυγγραφ{q
θργων i,oτoρlκfiν καi λoγo.τεxνi_
κδν τd δδ 6ρ'α6ευ,θ6ντα περt6λα-
6ε oτiq θκδ6,oεrq τηq.

\{δ τiι 6r6λiα τηq 'E,ταr'ρεiαζ

θφ'oδrdζoνταl δωρε,dν oi 6ι6λlo-
θ{rκεq Δdrμιυν, Koινoτl1των, Συλ-
λ6γων, τoδ ΓΙανεπroιη,μioυ κ.λ.
Π.

Παρ6λληλα μδ τδ 3κδo,τrκδ
Jργo, διoργανιiiνεt καi δlαλ6ξεlq
τ6o'o οιi1 Θεooαλoν{rκη δoo καi
οτiq 3παρxlακδg πρωιε6ουoεq,
μlδ oκoπδ τi1ν θπιμ6ρφ,ω'οη καi
'τflν θκπoλιτrαιrκi1 θiζ6λιξη τoδ

μα,κεδoνπoδ λ'αoδ.
'E,πioηq oυνεργdζεταr καi θνr

oxiεr πνευματlκδ 1και Πoλ1τΙστ1_

κiι oωlματεiα τξg θnαρxiαg, γ1d
τdν iπiτευξη τδν ο,κoπδν τoυq.

Συγxρ6νωg γiνoν'ταr dπδ 'ιi1ν
'Eιαlρεiα,πoλλδ,θπr'oιημoνlκ& oυ
ν6,δ,ρια δrε,θνi καi δλλη'νικ,&, θνll
{ iδrα oυlμμετ6xεr μδ dντriπρooιil-
πcυq τηq κd,θε xρ6νo oδ δrεθνfl
oυν6δρrα oτfiν 'Eλλ6δα, τi1ν Eli-
ριi:rπη, τi1ν 'Aμερl,κi1 0(αi Αiiστρα-
λiα.

'Aπδ x,ρ6νr,α dxεr καθι'εριilοεl
καi τδ θ,εoμδ τfrlν iπoιρ,οφιδν γlδ
μεταπτυΧlαι{δq οπoυ,δ,δg oδ φilο
πρ'6,oδ,oυq Mακεδ6νεg.

T& πρflτα Διoκη,τ11qd Συιμ6o;6-
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λπ, γrδ ι,& πρ,ooδιfuooυν οτδ 6ργo
τξq 'Eταrρεiαq τdν πρ6πoυοα αi-
γλη καi ,τδ dναγκαio κδροq o,λιl
πρδ,τo μ6.λημd τoυg εixαν τilν
&π,6κτηoη μldq iδι6κτητηq aτ€-
γηq. "Eτοl μετ& dπδ θπiμ,oγgq
πρoοπd,θ,arεq τlν Δ.Σ. καi κυrρi-
ωq τoδ Γενικoδ Γραμlματ6α κ. 'A
λεξ&νδρου Λ6τoα ατig 8 Φε'6ρoυ-
αρioυ 1949 θεμελιιfiΘηκε τδ Α'
πεντα6ρoφo ικτiρlo τ{q 'E,ταlρεi-
αq. Δυδ xρ6νl'α dργ6τερα μδ τ{ν
dπο,περdτωroη τoδ Α' κτrρioυ θε-
μελlιilθηiκε καi τδ μεγαλ,6πρεπo
6'κιiρr,o.

Σr]rμερα οιδ Α' κτiριo oιεγd_
ζoνταr: 1) Tδ γραφε1α τfrc 'E_
ταrρεiαq καi γενικδ τδ aπxστημo_
νπδ καi τδ δroκητlκδ πρo,cu:lπlκδ
α&τηq. 2) Αiθoυoα δrαλ6ξεων 3)
'Η πλoυοlιilτατη 6r6λrorθfilκη μδ
40.0ω 3ντuπα πoδ frφoρoδν κυ_

ρiωq τfl Mακεδoνiα καi τ& Bαλ-
κανκd κρdιη γενl'κ6τε,ρα 4) Tδ
K6vτρo,'ΑπoδI]rμων ΙvΙ'ακεδ6νων
καi 5) 'Η Σxoλfi Bαλκανrκδν
γλωrσodlν τoi ΙXMΑ.

Tδ B' κτiρro περιλ'αμ6dνει:
1) Θ6ατρo 1.350 θ6oεων ατδ δ_

πoio oτεγdζετα'l τδ Κρατlκδ Θ6α
τ'ρo B,oρ,ε,ioυ 'Eλλdδoq κα,θδg
καi dλλor €λληνlrκoi κα| ξ6νol
θiαooι γι& τ{ν καλλlτεxνlκfl d-
νoδo τoδ θπlπ6δ,oυ τoδ λαoδ τ{q
Boρεioυ 'Eλλdδoq. 'Eδδ διoργα'
νιitνoνταt ,θπioη,q τδ Φοoιt6dλ κl-
νηματoγρdφ,oυ ιξq Δ.E.Θ., τδ
<<Δημl|τρlα> καi πoλλδq iiλλεq θκ
δηλιftαεrq.

2) Krνηματoγρ6φo 1.0o0 θ6οε-
ων 3) Αilθoυroα oυνεδρiων μδ οiγ
xρ,oνη i1xo'ακoυoτlκi1 θγκατdοτα-
ση μδ δυνατ6τητα αιiτ,6ματηg με-
τ&,φρ,αoηq οδ τρεiq γλ'δrαοεq καi
4) Στδν τελευταio δρoφo πlvα-
κoθl]κη μδ d,ξr6λογα iργα γ'νω-
οτdlν'Eλλfι,ων ζωγρdφων.

"E'τor fl 'Eταrρεiα Mακεδονr-
κdlν Σπoυδδν oυνεxiζεr 6δδ καi
4Ο xρ6νrα τi1ν πoλλαπλfr καi πo-
λυιcr]μα,ντη δρα,oτη,ρr6ιηiτd τηq,
Θδ flταν 6μωq οo6αρi1 παρdλη_
ψη μαc δν δδν &ναφερ6μααιαν
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καi oτd d,τoμα, τd δπoiα μδ τ{ν
πρo,αωπtκf τoυq a1Ιnτ1ν,o6oΜα, τδ
κi,ρoζ τoυg καΙ τδ μ6xθο τoυq d-
νθδ,εrξαν τδ "Ιδρυμα αiτδ σδ
<'Aκαδηβα τ{q Boρεioυ 'Eλλ&-
δoq>> 6πω9 xαpακτr|ιpΙστlκiι &πo_
καλεr"ταr.

Tδ πριiτο Διolκη ιlκδ Σ,υ,μ6o6-
λιo, d,πoτελ,οδ,νταν &πδ τo$q: K.
λ'Ιερκoυ'ρi,ου Πρ6,εδρo,'Avτιilνlo
Σiγdλα'Ανιuπρ6,εδρo,'Aλ6'ξαν-
δρo Λ6τοα Γεν. Γραμματ6lα, 'Ι-
ω6ν'νη Bααδρα66λη ταμih, Tol-
oτ6rπoυ,λo Γειiργro €,φo'ρο καi
τoδg Σ,τiλπα]να Kυ,ριακiδη, Δημfr
τριo λ.{rουρλfl, Kων)νo Mκρoi,
καi Xαρ6λαμπo Λ6κα Συμr6oιi-
λουg.

Σ'τδ θπ6μεν'α Δtoκ. Συμ6oiλrα
Πρ6εδροr δ,lετ6λεoαν δ κα,θηγη-
τ{g Στiλ,πων Kυρmκiδη,q, δ αiα-
θηγη'τ,r)q Χα,ρ&λαμπoq Φραγκi-
oταg, καi δ γν,ωιoτδq γλωοοoλο_
γoq Nrrκ'6λαοg'Α,νδρlιilιηg.

Σ{μερα Πρ6,εδ,ρoq ιfrq 'Eταr-

ρεiαq εiναr δ καθηγητfrq τξq Nο-
ηlικfrg Σxoληq τ,οδ Παν)μi,ου
Θε,οoαλoνiκηq κ. Kων)νοq Bα-
6oloκo9, 'Αντlπρ6,εδρoq δ κ,α'ση-

γη,τilζ τrfrg Θεoλoγlκfrg Σxoλ{q
κ. 'Aντιilνιoq Αi,μiλlοq Tαxr6oq,
Γεν. Γρα'μμιατ6αq δ Πρ6εδρoq ιflq
'Eνι-6'cεωq Συνια'κιδν λ{ακεδο-
νiαg - Θρdκηq κ. Χρξ,οτgg 1rr-
rιρlι,6q,,6tπiτtlμoq Γενκ69 Γραμ-
ηιαι6α9 δ κ6ρloq Γl6ννηq' Bαο-
δρα66ληq ioιoρπ6g, ταμ,iαg δ
κ.'Α,θανdοιoq Kωνoιανιινiδηq
θφoρoq Bl6λιoθ(κηq δ dρxαloλ6_
γog δμ6ιiμοq καθη,γητdq Πανεπl
o,τη,μioυ κ. Φιbιlog Π6τoαq κα)
Σ,11μ6oυλol oi κ.κ. 'Απ6'oτολoζ
Bαlκαλiιπcυ,λoq, δμ6τlμoq καθη-
Yητilc τ{q νεοελληνlκξq ic,ιορi-
αg, κ. Kιilαταq Χoυλfd1oq, Χημt-
κδq καi Γl6ι,νηq 'Αγγε\iδηq δ1-
κηγ6ροq.

ΠΑPΑPTΗ\.,ΙATΑ
TΙ]Σ EΤΑΙPEΙΑΣ

Α' Tδ 1953 iδρ6;θηκε dπδ τi1ν
'Eταlρεi'α odν θυγατρπδ αι)τfrq
τδ <"Ιδ,ρυμα Mελετδν Xεραoν(-
ooυ τoδ ΑΥμoυ> τδ δπoiο καi ,or]-

μ,ε'ρ,α 6,ρioκειrαr δηδ τfiι, αiγ1δα
τηq.

Σ,κoπ69 τoδ 'Ιδρ01ματ'oq εiναι
{ &πmτημ,oνικ{ δρευνα τδν πρo_
6λημdτrων τfrq Χερooνr]ooυ τοδ
Aiμoυ dπδ &π6ψεωq ioτoρπfrg,
θθνoλoγrκ{g, o,iκoνομκξq κλπ.
rκαi f1 δηiμroυ,ργiα dιτμ6oφαιριαg
κατανo{σεωq καi ουνεργαοiαq
μετ,αξδ τδν λα[lν τr{g Bαλκανl-
κfrc.

Tiν ,πραγματαπoiη,oη τlν σΚo-
πδν αiτδν τδ Ι\{XΑ δπlδrιiκεl
μδ δημo,οιε6oεrq πρωτoτiπων θ-
πlloτημoνrκιiν θ,ργαor,δν oτi1ν'Eλ
ληνlκi1 i) ξ6νεq γλδoοεq, (οi dκ-
δ,6oεlζ τiοδ ΙMΧΑ φ,θ,dνoυν ol]με-
ρα περiπo,υ τiq 19Ο), μδ τi1ν 6κ-
δo,oη τoδ ξεν6γλωοooυ περΙoδ1_
κoi <BALKAN STΙJDΙES>, μδ
δloργ6,νωoη oυμπooiων, οδ συν-
εργlασ'iα μδ γεi,τoνεg 6αλκανικο6 g

λαo6q δ,lαλdξεlq κ.λ'rπ.
Παρdλληλα δlα,τrηρεi καi Σxo-

λi1 Bαλκιανrκδγ γλωσoδν, oτi1ν
δπoi,α δlδd,ακo'νταr oδ θπrυτr]μο-
νεg καi φorτητδq f1 οερ6rκr], 6oυλ
γαρrκ{, ρουμανκd dλ6αι,uιll,
ιoυρκllκi1 καθδq καi f1 Pωοrκi1

γλιi.looα.
B' Tδ 1967 iδρ6tηκε απδ τi1ν

'E'ταrρεi'α τδ <Κ6ι'τρo'Aπoδι]μιυν
\,{ακεδ6νωι,> μδ o,κoπδ τ{ν πα-
ρα,κoλ,oι1θηoη τηc δρdοηq τδν
Mακεδ6νωι' δμoγενδν οτδ δξω-
τερκ6, κυρiωq τfrlν 'Ηνιυμ6νων
Πoλrτεlδν τοδ Kαναδd καi τηc
Aιiοτραλiαg πo6 εiναr περrο,α6τε-

ρo d'πoκoμμ€νot, καi τi1ν δlατr]-

ρηση τηq θπαφ,flq τoυg μ,δ ιiν
πατρiδα.

Tδ K6ντρo dλληλoγραφεi συ_
νεxδq μδ τol)g ουλλ6γoυg τδν
\'Ιακεδ6νων τoδ 6.ξωτερ:rκoσ καi
μετ6xει oτfiν δργ&νu!oη τδν oυ-
ν,εδ'ρiω,ν τ{q 'Oμoroπoνδiαg, Παμ
μιακεδoνlκ6ν 'Evuloεων τοσ θξω-
τεpl,κol ο'τfl Θεoo,αλoνiκη κdθε
τ6ooερα xρ,6,νια περ1που. T6λoq
τo6q προruη'θ'εliεr 6:,Eλiα γld
τi1 Mακεδoνlα καi 6oη96 οτi1ν α-
πo'oιoλ,fl xοp,ευ,τκdlν δμdδων oιig
μεγ6λεq παρoικiεg \fακεδ6,νων.



θγPΕ0E|ΔHΣ AΔENAΣ & ΕNΔ}llvIlKΗ BPoD(o]fiΛH
Σιδ dρθρo αriτδ θd dναπιυ-

xθεi μδ &πλd λ6γlα μrd rιαθoλo-
γrκ,i1 κατdαιαoη τoδ θ,υρoεrδοδq
dδ6νog, I] θνδηrμlκi; iωδoπενακi1
6ρoγxoκ{λη.

Tδ θ6,μα αι)τδ δlαλθxΘηκε μ6'
οα οιδ τ6oα clλλ,α βγ$1q,φ6lρoντα
iαιρπd ,θ6ματα γd τoδg δξfrc δlic
λ6γoυq: πρδτo, { xιilρα μrαg dxεr
€ναν μεγ6λο αριθ!rδ dv0ριil'rιων
πoδ πdoxεl d,πδ 3νδημlκi1 iωδο-
πεν'rκi1 6ρoγxoκl1λη. 'H πdθηcη
αliτi1 d-παν,τdται οδ μεγdλη ου-
xν6,τητα αιfl,ν flπειρωrκ{ κυρiωq
'Eλλ6δα καi μdλω,α ο,τiq iωδoπε_
νlκδg lπε,ριox6q' μiα &πδ τiq iωδo-
πενlκδq περloxδg εiν,αl καi fl πε-
ριφ6ρεrα τ{g Ndoυο,αq.

'o δεritιερ,og καi olπoυδ,αl,6τερ'oq
λ6γoq ,πoδ δπ6δ,εlξε τflν dνdγκη
νd &να,πτυx,θrεi εiδiκd τδ θ'6μα αιi-
τδ flτα'ν γld νδ iΙoνxσθετ δτr fl iω-
δoπενrκi1 6ρoγxοrκ{λη πρoλαμ_
66νειαl, δν οi γcνεiq φρoνιiζoυν
νd παilρ,νου'v τd πα ld &πδ τ{ν
παrδlκi1 lιoυq {λrκiα μδ τiq τρo-
φδg &ρκετi1 πO,σ6τητα iωδi,ου.

'o θυρoεrδ{g dδ6ναq, πoJ 6ρi-
oκειαΙ oιδ κατιllτερc τμfrμα τoδ
τραxdλου, 3xεl 6&ρo9 2o-3o γρ.
καi oxflμα πoδ μo16ζεl μδ πετα_
λo6δα.

'o θυ'ρoειδ,i1g εiναr μεγαλιiτε-
ρoq oδ μ6γεθoq αδ fiιαμα περto_
xflν μδ πτωxi1 δrατρ,ο'φi1 σδ id,-
δlo καi μrκρ,6τερoq oδ περωxδq
πoδ oi κdτoικot καταν.αλιilνoι-lν
πολλd θ,αλααoiνδ καi iιriδrrω,μ6,νo
&λdtιl.

'Η dπoατoλi1 τoδ θυ,ροεtδοδq d
δ'6νoq εiναl { παραγωγ{, f1 &π,o-
ταμiευ,oη καi f1 iκκρroη δι3o δρ-
μoνιilν, ι{q θυρoξivηg ,κ,αi ,Ι {q
τριiωδdθυρ,ονiνηq. oi δρμ6νεq
αiτδq 3xoυν μεγ6λη oημαroiα α)
oτδν μαι'α6oλroμδ τoσ dνθριilrιl-
νoυ oιilματoq καi 6) dιπδ τfrν οτr-

γlμi1 ,πoδ θδ γεννηθεT δ dνθρ'ω_
πog οτ{ν dνdπτι-ιξη καi δρiμlανοη
,ιδν δlαφ6ρων dργdν'ων, lπωg
τoδ 6γκεφ&λoυ καi τιiν doτδν'

'o θυρoεrδ{q παρ,αοκευdζεl
τiq δρ,μ6νεq .ργ i$,μ,ρgrξiνη καi
τρ r):ω,δroθυρ,oν,fνη Χ,PΙlIσ1}ιoπlctιilν-
ταq δ6o δλrκ6: τδ iιbδro, πoδ παi'ρ
νει d,πδ ιiq τρoφδq καi τi1ν τυρο-
oiνη, 8ν,α d,μlν,o]ξ6, πoδ δπ1lρxει
oιig ιρ,oφ6g, &λλd καl πcδ δ iδι-
oq δ δργα,νroμδq μπo,ρε1 νd κατα-
oκευ,&oεt. Φυ,ot,κ& &ι,αν λεiπεl E-
να δπδ τδ δoμlκd δλκ& πoδ xρη

o6τη,τog δρμoνδν ο.ιδ α1μα.

Tδ γεγoνδq αιiτδ προυπαθεi
νd τδ ξε,περ&oεl δ θυpoεlδ,iq α_
δ6ναq μδ αiiξηoη τflg λεrιουργi"
αq 'τoυ καi μδ qiriξηrαQ τoδ μεγ6-
θcυq ιτoυ. χ,ρ6vo μδ τδν xρ6νo
6μωc fl ,πρooδευτκ{ μεγ6'ν;θυοη
δημroυργεi μrd πα,θoλoγlκi1 κα_
τdoτ'αοη, πoδ xαρ,ακτηρiζε,rαr i-
πδ μεγ6λη δ16γκωoη τo,fi θυρo-
εiδcδq dδ,6.νog, rτ{ν δr,dxυτη θν-
δηrμι-ιi1 iωδo,nενκi 61ρoγxοκι]λη.
'Η π6θηroη αι}τ{ λ6γεταr δηdxυ_
τη γιατi ,f1 δ16γκωoη εiναr δl6xυ-

ΙATPΙΙ<A ΘΞ]MATA

τoδ Ι<ωvσταvτiνoυ Καρτoιoιivn
'lατρo0 τμηματoc ρo,δloi]ooτo,nωv

ΤoU oεo'Yεvεioυ'lατρlκoΟ'Ιvoτlτoι]τoυ

otμoπolεi δ dδ6ναq γιd τ{ν π,α

ραγωγil τδν δηloνftν τoυ, δη-
μroυργεiιαr κ6πolα δπταραxt1
ατ$ν λειιoυ,ργiα τoυ, πoδ dντα-
νακλδ αιdν μoρφoλoγiα του.
"Ελλεrψη τυρooiνηg δ'δν παρα-
τηρεiταl fl,φ,cδ δ δργανυμδq μπo
ρεΙ καi τi1ν παρ6γει oδ μεγ6λεq
η6οΓ'6iιηlιεq, αr)τδ δμωq πoδ μπo-
ρεi νd λ,εiψεl εiναl τδ iιbSlο. "Eλ
λεiψη iωδioυ συ1μ6αi.νει δταν τδ
ι'ερδ καi oi τρorο6q, δδν ixoυν
dρκετ{ ποο6ιητα iοiδiου. 6ιαν δ
δργαι,rαμδq dxει dι,6γκη μεγαλr]-
τερηg τfrq κανoνlκ{g πoο6τη,ια9
iιυδioυ, δπιrη oυ,μ6αiνεr oτi1ν θ-

φη6εi,α καi και& τi1ν κiηοη' δ-
ταν oi τρoφδg ix,oυν πoλλd λευ-
κιilrματα καi τδ νερδ πoλδ d,o66-
oτlo, δπ6,ιε παρεμποδiζειιαr f1 d_

πορ,ρ6φloη τoδ iωδioυ. 'Erπoμ6'-

νωq crιig περr,πιιilοεlg θλλεiψεωq
iω,δioυ δ θυροεδi1q δδν μπo,ρεi
ν'd καταo,κευ6oεl τig δρμ16νε9 τoυ
δπεlδfi στερεττα1 μiα dπδ τΙq πρ6
'ιεq iiλ'εq γl'δ τi1ν κατα,oκευt]
ταυq, μδ &πατ6λεloμα ιi1ν iiπαρξη
μtκρ6τερη'q τfig &παtτoυtμ€νηg πo

τη, 6νδημκfl γrατi θνδημεi oδ πε
ρlo,xδq πoδ δ,πdρxεl Jλλεrψη i-
ωδioυ καi iωδc,πενrlκi, γlαri αi-
τiα τη,g εiναl f| ,3λλεrΨη τoδ iω-
δioυ. 'H 6,ρ,oγxoκriλη αιirτ{ γiνε-
ταr μερrκδg φoρiq τ6σο μεγdλη
ιii;:ι.ε ,π,ροκαλεi δυακoλiα oτi1ν d-
ναπνoi-1 καi οri1ν κατ6πooη τδν
τρ'cφδν. "Αλλcιιε πdλι oυνοδεil_
ειαl δπδ θλαφρθq δρμ,ον:κδq δl_
αιαρ,αx6g. Tig περlio,o6rτεiρεq 6-

μωg φoρδq τδ κiρlo θν6xλημα
εiναι τδ lκooμη1ιrκ6, γιατ| ηρ,ρκq
λεΙ μrδ παρ,αμ6ρφ,ωιση τoδ λαr_
μoδ. Πρ6πεr ν& oημεruθεi διl
{ 6ρoγxorκf λη αliτi1 παρατηρε1_
'ται ,oυ,xνi6ιερα οτig γυ'ναitκεg πα
ρ& oιoδq i1,νδρεg.

Σδ π6,oo xρ6νo δημroυ,ργεiτrαl
{ iωδ,olπενlκ{ 6ρoγxoκ{λη καi
πδq ηρ,oλαμ66νεταr; Γrδ νδ δη-
μloυργηiθ,εi f1 π&σηoη αr}τi1 dπαι
τεiiιαr μεγdλo xρoνπδ δ16oτημα
καi t'1 πρ,6ληΨη τηg εΙναl εiiκο-
λη θ'φ' δoo,v δ dν0ρωπog dπδ τ{ν
παrδικ{ τoυ {λlκiα καt oυν6xeια
παiρνεl μ6oω τδν τρoφlν του
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oi δπoiol, d,πδ τδν 9oν μ.Χ. αiιil.
να, εixαν μεταφρ6οer oιi1ν γλιio
σα τoυq δλα ,ιδ γνωroτ6 του dρ-

γ,α. 'Enεδ{, δμωq, oi "Aρα'6εq
,iπ6δωοαν oτδν 'Αρt,oιoτ6λη καi
τd 3ργα τoδ πλατωνrκoδ φrλoο6-

φOiυ Πλωrιiνoυ δ dρα6rκδq &ρr-

oτoτελlrαμ6,q, πoδ dγrνε γν,ωroτβq
oτflν Ει}ριilπη τδν 12oν μ.X. αiιil-
VG, xαρακτηρiζoνται κ'αλ6τερα

μδ τδν δρoν νεαπλαιωνrομ69.

Tδr, 13oν αiιilνα ci Ei,ρωπαiοl
γνιilρroαν τδν 'Αρloτoτ6λη a-

πευθεiαζ drπδ τδ δλληνπiι
κεiμενα, γεγoνδ,q πoδ θd θ-

πηρ6αζε κατδ ,πoλδ τ}ν θ-

ξ6λlξη τ{q ioτoρiαg τ{g εiρωπα-
Ικ{q φlλοoo,φiαq. '}Ι καθoλπi1
θκκλη,οiα ουμπ6ρανε 6τl f1 dρr_

οτριτελrκi1 iδεοικρατiα frταν dντi-
θ,ετη d,πδ τig xρloτιανlκδq dντι
λl1ψεlq. Γl' αrjτδ οδ πoλλδ μ6ρη
τfrg Eti,ριilπηq &παγoρε6'τηκε fl
δrδαακαλiα ,τδν dρrιoτρτελικδν

'αυγγρ'αμμdτων.'o oυμ6ι6αoμδq
'&ν6με'oα oτdν φιλοοo,φiα τοi 'Α

ριoτoτ6'λη καi oτδν Χρloτιανroμδ
dπlιεilx,θη,κε dπδ ,τδ'ν Θωμσ 'Ακl
νdτη. 'o <Θωμrηr,6q> ΞδωLoε oτi1ν
,dρυτoτελlκi1 φιλo,οοφiα 6ντ6τη.
,ια, μ6,σα oΙ& xρωτlανκδ πλαi
or,α, ρεαλtoτlκδ 66θ,οq καi τi1ν κα
τ6ατηlαε πρoπiργro, τoδ ρεαλl-
ομοδ κ'αi τoσ oxoλαoτtκtομoδ.

'Aπδ τ,iq θπrατfr,μεg, μδ τiq δ-

πoIεq &oxολl1,θnικε δ 'Aρυτoτ6-
ληc, i Λoγκτj τoυ εiναι θκεiνη
ιπoδ 6πη,ρ6αoε πε,ρloo6τερo τilν
oliγx'ρoνη dνθ,ριilπινη ακ6ψη' 'o
Kdν'τ εiπε δτl τiπoτrε τδ ο,iοrδ-
δεq δδν πρ6αθεoαν oi νειilτεροr
o'ιδ,ν τoμ6α αliτ6. 'Aκ6μη καi ft

θπαγιυγlκi1 λαγlκi1 τoδ Mπαiηκον
(Bacon) drπoτελεI πρo6iκταoη τfrq

dρtloτoτελπξq λoγπξq. 'H Δoγl-
κi1 τoδ 'Aρroιoτ6λη, μαζi μδ τi1ν
κρtτrκi1 φιλcoοlφi'α τoδ Kdντ καi
τ{ι, Φυ,οtκi1 τoδ Nεiιωνα dπoτε-
λoδν τilν 66,oη τηq o6γ'xρονηq
οκ6ψεωq. Mrπο,ρεΙ oi φιλoαoφrκδq
καi θπlοιημονικδq θεω,ρiεq καi πδ
θ,πlτBriγ,ματα τοδ 20oυ αiιilνα νδ
κλoνiζoυν αliτi1ν τi1ν 6d'oη, δ_
oτ,6rro δμωq, μ6oα οτflν νδα αi-

θου,cα d'κoι3γoν,ταr d,κ6μη oi πα,
λi,δq φιυν6q. 'o 'Αρrcιoτ6ληq θtι
oυνεxioεr νδ ζεi oιδ <oιλοοoφκδ
tκ'αi θπrroτημoνrκδ ,πεδiο,. μδ Eνα
πλξθoq δρων καi θννoιdlν, Iοωq
καΙ θε,ωρlιi'γ, πo'δ θ,δ δrευκoλιj-
νoυν τi|ν ngψ,ματlκi θπικoινωνiα
καi τi1ν θπro'ιημoνlκ'i1 οκ6qη.

Γ,ενrκd, δ 'Aριoτoτ6ληq δπfrρξε
δ ,πρωιοlπ6ρoζ τηc ειiριυπακf]q
δrαν6ηoηq, πoδ δlx6oιηκε dν6με
,oα oτδν θετκl,ο'μδ καi oτflγ θν6"

ρα,oη καi δδν &πo'φd,olσε πoτδ πoδ
dκρl'6δq dνflrκε. Kατδ τδν ο6Y-
xρoνo iloτoρlκδ Witrliam Ι)ιrrant
<δ'A,ρπιoτ6λη9 θiξακο,λoυ'θ'εi νd
πα,ρ'αμ6νει μrδ θν'θαρρυντrκi-1

μαρτυρiα τξg θλα,oιlκfrq iκτdοε-
ωq τηq dνiθριil,πrνηq νoημoα6νηq
καi ,π,αρl]ryoPη 3μπνευ,oη μd 8_

lκεiνoυq ποδ μoxiθ,oδν νd συγκε-
τριilooυν τic δlαακορπrομ6νεq
γνιiloεtq τoδ dνθlριilπoυ ο'δ Eνα κα
τανoηιτδ oxfrμα>>.
B16λ1oγ1ραφiα
'[5φrρiα τfrq 'Aρxαiαq 'E\\ηirκfrq

Φιλoooφiαg Γ16ννη' Koρδ6τoυ.

Λογiκil Nlκoλ,6oυ Σo6λια

τflν dναγlκαiα γιd τδν 6ργανωμδ
πolσdτητα iιυδioυ. Σrιδ θμ'π6ρlο
διατilθεvταr εiδη &λ'ατlοδ 6μπλoυ
τroμdνου αδ iιbδιo. θiπtrαηq &ρκε_
,:il πoσ6τητα iωδioυ δπdρxεl oτδ
σαλααolν6. T'ελευταΤα κυlκλoφ6-

ρη1σαν δδοντ6κρεμεq Bμπλ,oυτl-
oμ6ν,εq oδ iιirδro, πoδ μπo1ρ'oδν
νδ xρηοψαπotoδν,ταr περrοδικδ
καi 6ναλλdξ μδ &πλδq δδoντ6κρε
μεζ.

Mδ τil'ν x'ρηlσ'ΙrμO1π,oiηlση iωδr-
ofxο'υ &λαιroσ οτi1ν μαγει,ρtκi1
κα; μδ oυxνi1 δlατρoφfl μδ θα-

λ'αo.οrνd εiδη (π.x. μrα φορ& τfiν
θ6lδομ6δα) δ 6ρ,γανr,oμδq τol dν-
Θριiπιoυ τρo,φ,oδoτεiταr μδ τi1ν d-

νlαγ,καiα πoσ6τητα i,ωδiου καi i
π6θηση πρ,oλαμ66νεταr.

'Η &ναγκαiα πo,σ6ιητα iωδfuυ,

fl τ6αo &παρ'αiτη,τη γι τi]'ν 1Ιτα1ρ'α_

οκευi1 τδν δρμoνδ'ν τoδ θυlpoεl-
δ,oδq, εiναl ,θλdxrαιη, τξq τdξε-
ωq τ6ν &κατoμμυrρloοτ6ν τofr
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'loτpIκιι 8θματu
γ'ραμμα'ρi,oυ.'Eπo,μ6νωq { ουxνi1
xoρfγηoη μεγ6λω,ν δ6αεω,ν, 6-

πωq o,ταγ6,νεq δπλι]ματoq i,ωδi_

oυ γrδ τi1ν πρ6ληψη i) τi1ν θερα-
,πεi,α τ{q Gρoγxoκfληq εiναr θ-

αφ,αλrμ61νε9. Συγ,κεKρr,μ6.να, τδ
196Ο, οi θρευνητδg coRREΑ,
\γELSΗ καi ΙSΙ-,FjR dπ6δεrξαν
δτl f1 xo1ρ,l1γηloη μεγ6λων δ6οε,ων
i,ωδioυ δδηγεi, δπωg καi η gλ_

λlεlΨΙl iω'δiioυ, oδ σΧημα'τ1σμδ
6ραγxoκfληq. 'Eπl,πλ6oν, fl xο-

ρ1lγηoη ιrεγ6λων πo,oοτriιιων i_

ιυδic,υ διαν ijδη δπ6ρxει μιd d-
,πλi1 iωδoπενlκi1 6ρoγxoκdλη εi-
ναr δυνατδν νd δδηγrjοει οδ &κ6

μη μεγαλriτερη καΙ γρηγoριilτε-
ρη δrdγκωoη τoΟ θυρoεlδοiq ,)

καi oδ διπερθυ1ρεoεrδtαμδ μερκδq
φαρ6c. 'o δπερtθυρεoεrδro'βq εi-
ναr μrδ παΘoλoγπi1 καιdοταοη
πoδ oυμ6αiνει δταν δ θυρoεrδi1q

δlπερλεrιoυρεγi, δπ6τε παρ6γεl
πoo6τητεg δρμoι,δι, μεγαλ,l3lιερεq
τοδ κανovκoδ.

'Aντiiθετα, 6ταν δ θυρεoεrδ{q
δπολ,εlιoυ,ργεi, δπ6τε πqρdγεl
θλλεrπεiq ηρg$rτητεζ δρμoνδν, δ

δργανυμδq δδηrγεiταr oδ lliα dλ-
λη παθoλογ,lκi1 κατ/roταoη τδν ri-

πoΘυρ,ε'oειδυμ6.

'Eνδ,6xεταr, γrd παρdδεrγμα,
νδ iπ6ρxoυν dλλεq σπoυδ,α1,6τε-

ρεg παθl1oεiq (π.x. d,δ6νuψα τoσ
θυρεoειδ,oδq καρκ,iνoq τoδ θυlρ,εo-

εlδoδq τo,ξlκi1 δζιfiδηq 6ρογxoκl1-
λη καΙ dλλεq) πoδ μπo,ρ'olν νδ
δπoδiωνταl τilν μoρφ'i τ{c a-

πλflq iωδoπενκξq 6ραγxo,κfληq.
Λιiτδq oi πdΘfoειg πρ,61πεr ν& d_

παr<λειoθoiliν μδ δldφoρεq εiδκδq
iqφκδq ,θ]ξετ6oεrq.

\,Ιεγdλη oηlμα'oiα ft-ιωg 6xεl r'1

πρ6tληιyη τfrq ,παθf,oεωq fl δπoiα
εiναι δiπλfl καi τi1ν dναφ6ραμε
πρoηγoυμ6νωq.



'H <Δrατρoφr]> dηoτε'λεi tνα dπδ
τoδq οπoυlδαi6τερoυ'g 6ro,λoμκol)q πα.
ρaγoνIτ'εq, δπδ τδν δπoιo dξαρτdται, f
θπι6iωoη. καi η αiiξηση τol .Ανθριilπr

νoυ γ6νoυq, δq ηαi 3ναq flπ$ 19iq
6,αoικ6τερ'cυg ηn,ρfγoν,τεg τ{,q δγεiα'q
τlv 'Α,νθρ<ilπ,ιυν. ,o ,,Ανθριυπoq 

γιd
τfiν δrατρcφf ioι, xlρη1σιμciπclεi, &πδ
ουνdθεια δρroμ6να πρoΙ6vτα, τοδ Φυ-
τrκoδ καi Zω''κot Bαlorλ,εioυ, πoδ
πε1ρ16χoυν oliοiεg &παραiτητεq γιd τr)ν
dv6πτυξη καi τi1ν λεtτoυρ,γiα :oδ 6ρ_

γαι'roμoδ τoυ, τδ δπoiα δν'oμdζουμe
<Tρ6φι':,α>. Bδ6αlα il θλλrπiq τρoφc
δ6τηoη τ{q'ΑνΘριilπlνηg <ιMηxαν{q>

δδη1-εi oην καlκil λεlτoυργiα τηq, xω
,ρiq νd σημαiνεl 6τι θδ λειτoυργ{οer
τ6οo καλ6τερ,α δσo περ1o1σ6τερα τp6-

φl,μα; τfl q πρoοφ6ρ9υμ9.
'ΙΙ δlαπjρηoη τηq δγeiα,q μα,q &παi-

τεi νδ ξ6ρoυrμε, δxl μ6νo .ιiν πcσ6τη
τα τ6ι, τρoφiμων ποi πρ6πει νa ι(α-
τανα\1οκoυμε. a'λλiι καi τiν πo16τητα
τδν τρoφiμων τoδ καΘημερlνoi μαq
δr,αrτoλoγioυ, δg καi νd τηlρoδruε δρι
oμ'6νoυ9 κ'αν6νεg, μd νδ dπ'oφ,g6γ9_-

μ,ε τoδq κrνδiν,cυg πoδ μπroρ,εi νd
δrατρ6ξει i δ\,εiα μαIg dπδ τd Tlρ6φι
μlα,.

Mδ τδ τρ6φllμα δ δρYα|νiσμ6,q μαq
π6ρνεr δρlι1μ6νεg οriοiεg πoδ περr6-
xον'ταη oδ αι]τd καi oi δπoiεq δνcμ,d-

ζοι'ταr <,Θρεπτικδg Oioiεq>.
o{ Θρ,6ηa1g}q oiοiεg τfrγ τρoφiμωι.

εiναl: 1. Tδ Λ,ευκ,ιilματα ij Πρωτεiνεq
2. oi 'Ιδα.τ6ν]Θ1ρα1κlεq, 3. Td Λiπη καi
τiι Λιπoεrδ{ 4, oi Blτα,μiνεq' 5. Td
'Αν6ρ,γανα "Α,\ιιτα, καi tj. Tδ Nερ6

"oλεq αιiτδq οi θρ.επτrκδq oι)οiεg θ-

ξυπηρετoδν σfδν δργαν],σlμ,6 μαg δto
6αοlκol)g οκcπcriq: 1. ;i1ν παlραγωγfi
θι'€ρ'γεια,q πoδ xρεrdζεταα δ δ1ργαν1-

ομδ,q γl'δ τflν λεlτoυρ,γiα τδν δrαφ6-

ρωι' δργlιι,ων τoυ ι{αi
2' τi1r, κατασlκεUi] κυ,ττ6ρω,ν πor)

πρ'6π,εr ι,d πρoατεθcδν oτd κι]ττα,ρα
πoδ ijδη. riπ6ρxoυν vI'd τ{ν αijξηo-η
τοδ 6ρ'γανrο1ιcδ. cτδ oτdδlo τξq d-νd-
π'τυξηg, δg καi γrδ ι,d &ντκαθιoτoδν

AΠ0
παραrγωγ{ θν6ργειαq, οιiτε ο.'ην xiα-

τασlκευil τfrν κιl;τdρων, &λλd oδ μι
κρlig πoo6τητεq μlθοα oτδν 6ργανrqμδ
εiνα,ι dπαρα,iτητεg μ& τη,ν iiπα,ρξη τfr,q

Ζκιfrc.

5. TA ΑΙNOΡΓΑNA AΛ.{TιA x]ρη

οerμειicυν καi οiν δo,,:,lκδ δι\r,κδ οτi1ν
κα,ταακ'gυf] _.δν κυττdρων, &λtλd eiναι
καi dπαραilτητα μd τiq δrdφoρ.εq Blo
xηlμικδg dντιδρdoεlq πoil γiνoνταr
οτδν 6ργανrομ6.

6. To NIEΡO dπoτελεi κιiρro αυ-
οτα'τlκδ τιilν κυ'ττdρων, dλλd εiναι
κ,αi τδ δrαλυτlκδ μ6oo &πoυ διαλ,6oν-
ται oi δπ,6λolπεg Θρεπτπδq oιioiεg καi
,μlεταΙφ6ρ1oνταΙ πρδg τ& κ6τταρα,' δq
καi oi dxρηοτεq Kαιi θηι6λα6rεig oιioiεq
nοδ μετα'φ16ρoν'τα1, μlετδ τi1ν dνταλλα
γΦ τηc iiληq, dπδ .τd κιiτταρ,α πΦc
τiι δρ1,nγa ,&π,εκρikτεωq. μ€οω τδν ι5-

ηoiων,dπo6dλrλoνταl o,τδ θξωτερlκδ
πε ρr6d\l\cr,.

'Η lolπoυiSα16τητα κdθ,ε Θρεπτrκflg oi_
oiαq γld τδν δργανlομδ φαiνεταl καi
dπδ τr)ν ο6σταοη τοσ oιilματoq μ,αq
πoJ d,πrcτελεiταl :

Σδ πoooοτδ 6Ι0/o περiττου τoδ 6d_
.ρoυq τoυ irπδ iNερ6.

Σδ πo,oοοτδ 17/9 m'ε'ρimoυ τoδ 6d_

r]cυζ τoυ dπδ Δευκιiliμ'ατα.
Σδ πcαoοτδ 14o/g nερiπ'oν τoδ 6d_

fjcυζ τoυ δπδ Λiπη 
-Λlπoεrδi1

Σδ πooooτδ 7Ψο περimcν τoδ 6iιρουq
του dπδ 'Αν6'ργαν'α .,"d\ατα,.

Σ;δ ποooci δ Ι/6 πeρinoυ τoσ 6dρoυg
τoυ dπδ 'Yδατ6νθρακεq.

'F{ oπoυδα16τ11τα δμωq κd,θε Θρεπτι
κfrq oioiαg γrd τ{ν κdλυψη τδν d:να_
.γ1Kδν τol δργ,α'νlο,μoi oδ 8v6ργεια
φαir,εται καi dπδ τδ πoοoοτδ καλ6ψε-
ω'q πlcδ ri,δη πρoαν6φερα, dλ,λd καi
δπδ i,δ πoαδ τfrq θν6ργεlαg πoJ dποδi
δεl r] καιiοr1 1 γρ. κd,θε θiρεπτrκfrq oιi-
οiαq ατδν δρ,γανιοtμ6. .Η 

μoν6δ,α, θνερ
γεiαq δνoψdζε'ται <Θeρμilδα> καi 6.λ€-
Πoυ'με 6lτ1 1 γρ. Λευκιiψατog 6ταν
κα(1rgηtΙ1 oτδι, δρ1,αγ1ρ1μδ 1ιdq δiνεl 4
θερμiδεg, 1 γo' .Yδα,τd,νθρ'ακοq 

6ταν
καirγεlαt οτδν 6ργανιο;μδ μdq δiνεl 8-

ΓΕNIKΕΣ APχΕΣ THΣ ΔIAΤPOΦ|{Σ KA! KlNΔγNol

ΤA ΤP0Φ|MA
τd ουνεxδq φθεrρ6μενα καi θνr]κrκoν-
: α κ6 ,,ταρn τoδ δργα,νIοψoδ.

Εriδlκ6τερα κdθε Θ,ρεπτrκi1 οr]οiα
x,ρηorμ,ε6ει:

i. TΑ ΛEYKΩMATΑ xρεliιζονται
ι<υρiωq ο'τδν δρ,γανlοrμ,δ γld τi1ν κα,τα
οκευ! τlν κυττ6ρων, iv6 καλrjπτoυν
,':,6νo πε'ρiπoυ τδ ΙoΨo &πδ τiq iμερf-
olεg dν6γκεq τoδ δργανrαμoσ αδ θ_

ν6ργεlα. Γld τδν λ6γo αiτδ θvδ oi
3ν{lλlκεg xρεldζoνταl κ(θrg μf'ρcι }--!

τoσ Nικ. Θεoλ. Καodπn
iατρoυ Πα,θoλoYoυ

Σxoλiατρoυ Nοo0oηc

γρ. dνiι Kι\δ B6ρcυq Σζiματoq Λ,ευκιil
μlατα, τδ παlδ,:d xρεr6ζoν'ταr 2--4 γρ.
dνd Klλ'δ ξ(lρc,υζ οιiμα:oq {με,ρηοiωq.

2. oΙ YΔΑT.&NΘPΑKEΣ εiναι 
'iκι3'ρrα πηrγi1 θν,6ρ1.εrαq τoσ δργανr-

c1μ,oδ. Tδ 60Ψo dπδ τiq, ilμ,εριioιεq d-
ν6γlκε9 τoδ δργαlvlαμoi o.δ θν6ρryεlα
'τδ καλ6πτoυν oi 'Yδ,ατ6Vθρ,ακεg. ,}Ι

πo.ο6'τηq τδν 'Yδ]ατανθρ6xων πoδ δλι,
κρηctμ.oποtεiταl γrλ τi1ν παlpα!ω'γ-ii 8-
ι,6ργεrαq, μετατρ6πε:αr ο,i \rπι6δτi i-
οτ,δ καi θναπoτiθεταt oτδι, δργ.αγ16μ6
δπδ μoρφ| \iπoυq. ,,Ετoι θξηγεΙται
γιατi f xαταν6\ωoη μεγ6\η,g πoο6?η
ταq oα,κxαρo6xωι, τροφiμι,.lν δδηγεi
οτi1ι' παxυoα ρκiα '

3. TΑ ΔΙΓΙH κ-4"Ι TΑ ΛΙrΠOlEΙΔΓT
κα\ιjπτουι. 'τδ 30?,o πεpi!πou τd;ν τ]με

ρηoiωι. dι,α,1.κδν τoδ δ,ρι7ανrομoδ σδ
θν,6ρ\,εlα, d\\d xρηοιμε6'oυν καi γrδ
τi|ν κα,:αοκευi1 τδν κυττiιρων. .,ooα

δδ Λ1iπη δδι, xρηοιμo,rιoιηiθοδ,ν οδν δ,o

μ:κd δ'\rκd oτ|r, καταοκευι) τδν κυτ-
τ6ρων καi δ,δν xρηιlιμioπoηθorν γtd
τi]ν πα'ραγωlγii θv6ρ1ιgιαg, θναπo,τiθεν-
;αr 'κdτω dπ,δ .τδ δ6ρuα μδ dπ'ο,τθ\εομα
τi1ν παxυ'cαρκiα.

.1. oΙ BΙT,{MΙiNEΣ δδν oυμμ,ετ6.
xoυν τoυλdxloτoν iμlφαν'δg oiiτε ατi1ν
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π,iοηq 4 Θε,ρμiδεq, θνδ 1 γρ' Λiπ,oυq
,μdq δiνεr 9 θερ,μi,δεq. oi δπ6λ'olπεq

θρε,πτlκδg οiofεq δδν 6π'oδiδoυν dμ6-

oωg θν'6'ρ1,lg1α' oτδν δργανιομ6.
Mδ τδ δoα ,εiο,α\,ωγtκδ dν'6φε,ρα μ6

xρι τιilρα 1rd ττ1ν δlα'τρoφ,t\ μπ,orpoiμ:
ι'& oυνoψiooυηrε ,δλurζ γενικ6:

Ι. "Eναg 6νIi,λικαq xρεldζεταΙ περι
πoυ 2.800 θε,ρμiiδ,εη riμ,ερηo{ο:q.

2. 1'δ Λευrκιilματα xρειdζoνται πε-

ρrοο6,:eρo οτoδg δργαι,llαμor)g π,oδ εi-

ναt οτδ οτdδιo τfrg dν6πτυξηg (παιlδld

-,tsφη6ol ).

3. oi 'Υδατdνθρακεq Πoδ Χρηplμo-

πoιoδν,ταl oxεδ.δν δπclκ\εrο,τlκd dπδ

τδν δργανrομ6, \ηa τiq θνεργειακδq
,δν6γκεq πρ6πεl νd λαμ6dνoνταr σδ

Πoσδ a\'aλοYo τ6ν θερμi,δων πoδ κα'
:αναλic"κει' κdθe dι'θρωπoq. Γενrκd oi

dν,6γκεq oδ'Yδατdνθ,ρα1Kεq μπ'oρoδμε
ι,d πoδlμε δτr εiναι 4Ο0--'5οΟ γρ. κa-

θε μ€,ρα.

4. Tδ πo,αδ πoδ xρει6ζετ.α1 κdθε μ,
lρα, δ "AνΦρω'πoζ oδ \iπη, 1,gγlμf, μπ'9

ρofiιυ,ε νa πoδ,μ'ε δτl εiναr 50_80 γρ.
τiν flμ6ρα.

5. 'Η περiοοrα 'Υδατανθ'ρ'6κιυν 1iαi

Λrrιδν οπδν δρ\,ανιαμ,δ δδηγεi oτi1ν πα

xυοαρκiα'.

6. 'ΙΙ ποο6τητα τεΙν Btταψrv6ν καi
τflν &νoρrγ6ναiν '.\\dτω,ν, πor) xρεr6_

ζεταl δ δρl1,αγ1,'o16a, περι6xεταr oδ δ-

ι'α oωlo'τδ καΘη|μ,ερΙrνδ διαιτo\6γlo, ι'i-

οτε νλ εiναr περ'-τ:i1 fi π,ρoοθfrκn φα'ρ-

1lακευτ.lκδν ο,κευαo,μ&των, καi

7. .EΙ πoo6τ11τα τοfr νερoδ πoδ εi-

νoι dπαiραiτητη oτδν δρ\,ανlοιμ6 μαq,

ρυθμiζεταr &ι,6λoγα μδ _,δ πoοδ τοδ

νερoδ πoδ dπo6d\\εταl καi αiτ6ματα

μi τδ α{oiθημα τfrg δiψαq.
",,λν π,2o,ο6ξoυμε δνα πνακα τρoφi-

μων δq πρδq τi1ν o6oταοt1 oδ θ,ρεπτl-

κδq oι3ο'iεq μπoρo6με νδ πoiσμε γει\'1-

κd: 1.'Αηrδ τδ τo6φψα ΦΥ'ΓΙKΙΙΣ πlρο

ε\ειjc,εω,q Παiρlν,oυ!μ!ε κυ,ρiωq τoδq 'Y-
δατ6νθρ.ακεq ( θκτδc a]πδ τδ φLρoδτα

καi τδ λαxα,νlκ&) δq καi "Αλατα καi

Br,:αμiνεg (,κυρiωq μδ τδ τρρo6τιr καi

τδ Λαxα'νlκd).

2. ',\πδ τδ τρ6tρi'μα ZΩ'ΙdFΙΣ π'ρ,ο

ελεiο,εωq π,6ρι'oυψιε κυρiω.q τδ Λευκιii

1ιατα καi τδ Λiπη.

3. Tδ ΓΛΔA &πoτελεΙ μlδ π\11ρη

16Ο

μπ'ορ'oσμε νδ πoδ,με τρoφrj, λαμ66νε-

ται εiiκoλα, d\λδ Exει καi μrgφγ"o'i
ιμαιια, &πωg :δ δτι u,oλ6νεται εUκολ'α

δπδ μlκρ66rα (Φ6λει iδlαiτερη πρoσo_

xi κα,i oυντdρηoη) καi περι6xεl πc\δ

μrlκρfi πoο,6τη,τα Σtδfρoυ, μδ dπoτ6λε-

C]μrx τλ dτoμα πoδ τρ6φcνταl dπoκλεr-

οτκδ μδ γ6λα (μικρδ παlδld - Υ6ρoν'

':εg) ν,δ π'αθαiνoυν σιlΧνδ aν1αΙμiα.

4. Td AYΓA εiναl f πεlρrαc6τερο i-

δειiδr]c καi δαιρα\i1q τρoφ{. Περι6xεl
πoλλδq θρεπτtκδq οioi,εq. dxεr μrκ'ρδ

δγκo μδ dπoτ6λεομα νδ \αυ66νεται

εU;κo\α' καi μδ τδ κ6\εφoq πoδ θxεt

πiΡοφυλl\d,ο'οεταr δrnδ μoλ$νσε1q καi

νoθrεiεq. Tδ \εirκωμα iπiοηq τor αι]-

1'οi εiν'αι τδ μ,eγα\6τερηq 6roλcμκfr'q

dξiα,q \e6,κ'ωrμα πol) rindρxεr oτ{ν φ6-

or1 γrd ,_.τ)ν δrαlτρoφil τoδ 'Αν,θριilπo,υ.

"Eτor θξηψεiταl καi i ιlωοτi1 ουνl]θεlα

τflq μητ6ρ,αq νδ πρ,cοrθ6τει 1-2 αδγδ

i1μlερηοiωg oτδ δrαrτoiλ6γιo τdiν παr-

δrδν τηg.

5. Tδ \Ιι{YPo ΨΩ\4Τ εiναt περto

ο'5,τερo θρεπ,:rκδ &πδ τδ λευκδ καΙ τδ

r],μιliλευικc, θπεr'δi περt6xε1 μ1εγα\{τε-

ρη ποο6 'ητα Blτα,μtr'6ν καi 'iλ\d,τωι'

κ,αΙ μδ τδ dπ'επτα συστατIt(i πoδ ιiπ6ρ

xoυ\, σn αδτδ 6cη,Θ16ταr fl \εr,του ργiα

τcδ θντ6ρoυ κ:,i περtoρiζεταl f1 dπcρ

ρ6φηlοη τδι''Υδ:τιιι'Θρdxων, πol) θι'ο-

rcπυ:oι-,ι ταl 1'lδ τi1l' πnrι'οαρκ::ι.

6. Tδ Λ6δι, τδ Boiτυρο καi f1 sακ

xcιtrη εiι'αι τδ :ρ5φι1ια ποt' μδg δi-

νoυν τiq πsρroο5τερεζ θερμiδεq καi

ι'lδηγoδν στilν παlΧυσαρ'κiα.

'Eκτδq ,δrμω,q dπδ τα τρ6φ:1μα δπ6ρ

xoυν oι3οiεq πoδ πρoο'τiθενταr κα,τδ

τilν παραοκευ'fr τoi φα1ητoδ καrΙ δδν

dνriκoυι' σtτd τρ6φιμα, δπωg καi ιil\-

\εq πcδ ουνoδειjoυν i] iκoλουθorν
τδ φαγητ6. oi O,]οiε,q αiτδq εiναι τδ

KAPYKEYι\{.4.TΑ καi τδ EYΦPΑNTΙ-
K',4..

1. Td KAΡYKrEYMrATΑ (δλiιτr - πr-

,lτ6ρι - ρiγανη - olκ6,ρδc, κρε1μμ16δ1,

ξιjδl κλπ. ).

Bαoικδ τd καρlικε6iμα,τα 6ελi1ιιΙνcυν

τiν 1,gμ161,K$τη,τα καi δlεγεiρoυν τi1ν

δρ'εξη. Mικρii1 πoo6τητα δδν 6λdπτεl,

3νιi lμ,ε1,Δ\η δρd oυν'dlθ,ωq θρεθlα rκi
oτδ οτcμ,dxr. 'Ιδrαiτερα 1ιd τδ δ\6τl
π,ρ!,πεr νd ξiροιlμε 6τr o,δ μεγiι\η πo-

ο6.ητα 6oηθ6εr τi1ν δ'ημιoυp'γiα' τic
,trπ6ρταtoηg'

2. Tδ EYΦPΑ]NTΙ'ΚA (καφ,6g, gn-

κd.o, ;ο'(Ι, oiν'oπνευrματιδδη πoτ6).

Aι]τd πiνoν'ταr κατδ τi1ν δι6ρκεrα

i] oτδ τ6λοq τδν γευ1μdτων. "'o καφ6g,

τδ κακdo, καi τδ τo6Ι διεγgirr' '','

ι'ευρlκδ oriο,τη1ια. Περrlco6τερoι dπδ

δ6o καφl6δεq τiν iμθρα πρ6πει νd d-

πcφ,ειiγoνταr. Γrδ τδ oiνoπνευματιilδη
πoτd, ΠiρaΠ]εl νλ ξ6ρoυμε. δτr δθν

ιπριaΠεt ι'λ κα,: ανα,λitικoν'τα1 Ι(αΘημερ1_

ι'& καi οδ μεγdλεc πoσ6τητεζ. "o,ταν

xρηiτιμ'cπcroi|με oiνoπνευμrτιi;δη πo_

τ6, πρ6πεr γd Χρη]σxμ,orπoιo'iνταr αr]τδ

πoδ rιερι6xoυν μθxρt 2016 oiν6πνευ.

ιμα (κραoi, μ'πliρα, lρετοiν,α ) . Td δυ

νιιτδ oiνoΠiνευ,μ.ατιilδη πoτδ (oδζo, κo

ν16κ, oii'oκυ κ\π. ) doφαλδq 6rλ6-

π,i ουν.

Γενrκd τδ δ.6δoμα'δrαio διαιτoλ6γro

υtδq οi,κo,γενεiαq γlδ vδ θεω,ρεiταr δ-

\:11ε1ν6 πρ6rπει:

1. Ni π'ερr'6xει δψηλi dνα,\'oγicι

καi ιρυτrκδν τροφδ'ν.

2. K6θε μ6ρα νd π'ερ1'6xει φρoiτo
καi cα,\6τα.

3. Ιidθε μ6ρα r'λ περiiιεr 1'd\o καi

αi\:δ \.ιδ τd παrδld.
_1. \δ πρoτlιιdτοl γtd τδ μαγεiρεμα

δ \dδι i.\αlδc ij τd αrτoρ6\αlα &πδ τδ

ζωllκi \:πη κοi τδ φρ6ακo 6ο$;υρο.

5. 'H xρl1οη τηg Σ6κxαρηg νd πε_

ρr:ρiζεταl κα,τδ τδ δυ,νατδ καi ν& πρo

τιμdταr dντi αriτflq τδ μ6\r ii i μαl>

μελ615'α. καi

6. )'Ι} πρ'cτr,μrdταr τδ λε1L6νl dπδ τδ

ζυo1.

"O\α πoi μ6xρt τιilοα αι'6φερα

μrπoρ,cδLμιε νδ τδ oυνoψiοου,με cδ Δ6κα

πρακ,τικδq καi xρΙiσψ|εζ eι"τo\€g:

1. Tρδτε τ6οο 6οο τρεt6ζεταr.

2. '}Ι δiαtτα oαq ι'λ drεt πorκrλicι.

3. Td γεi1lα'τα ι'δ 1iι'oι'ται ο,δ κα-

νονilκ'i διcιoτl]ματα κοi ι'iι εiν'αl 3-
5 flμερηοiωq.

4. T2δi 'ε πc\\λ φρoδτα καi λαxα'
ι':ι<d.

δ' \δ παiρνετε π\o'ιjσro πρωiι'6.

6. \d dπcφειiγετε τδ πo\δ δ\6τl.

T. \ο απoφε61'ετε τδ οαxxα'1oδrιι.

δ. ,\d dπoφe6γετε τδ πo\\d λiπη.

9. Νδ απoφεriγετε τd oiι'cπι'ευματιir



δη πατd.

1ο. Nδ τρ[lτε oθ περr6d\λoν εix6
ρl'cΙτo'

KΙiNΔYNoΙ ΑΓΙro TA TPOΦΙMΑ
1. ΑΛΛE]PΓΙIΙ(EΣ EKΔHΛΩΣEΙΣ
1Συι,r]lθωq oδ μικρδ π,cooατδ ν6,ων d-

τξμων παρατη]ρεiταl τδ φ,αrν61μενo τfrq

&λ,λεργiαq μδ τfiv λ,{ψη δρrοlμ6νων

τρoφ6ν καi κυρiωq γdlλακτog, qr]γfiγ

lιαi Ψαριδν. 'H 'A\\εργiα οτd τρ6φι

iu,α ουxν'& &κδη\ιilι,εται μδ θ,ξανθl]μα_

τα oτδ δ,6lρμα καi απανrι6τερα μδ δια-
ταiραlxδq d,πδ τδ dντερo i] οiιν 6ρoγxι
κδ doθ1μα. '}Ι δν,τrrμετιilπιοη συνiστα_

ται οlτi]ν dπ,oφυi]ni] καταν,αλιilο.εωq τ6ν
τρoφi1μω,ν πoι) δηrμroυργoδν fuλλεργiα,

μ6xρlg 6τoυ μδ τ{ν πdρoδo τfrlq f1λrκi-
α,q περdοεr μ6νη τΙ,ζ fl εriαloΘηοiα
,αιiπ].

2, ΠAΘoΛoΓΙΙζElΣ KΑTAΣTA_
ΣEΙΣ ΣE EY_q.ΙΣΘ}ΙTA ΑToMΑ.

Σxε,τικd ουxνδq oτfrν xι6ρα μαg εi-
ναι δ xυαμrομδq πoδ δημloυργεΙται d.-

π,δ τi1ν καταν6\ωοη i] καi τfi,ν δπλi1

θπα,φfl μδ κoυκtδ οδ δρroμ6ν,oυq dν-

θριillπoυq λ61,ω 611"1*εωq &πδ τδν 6ρ

γαν1:qμ'6 τoυg κdπoloυ θν,ζιtrμ,oυ. ci
iiνθραπot αιiτoi πρ6πεr oδ 6λη τoυq

τi1,ν ζωi1 νd iιπoφεriγoυν νd τρδνε fi
νd dρxoνταr oδ θπαφi1 μδ κoυκl'd.

3' ΔΗΛΙ{THPΙΑΣEΙΣ ΑΠo ΔιΙ-
ΛHTΗ,PΙΩΔH TPoΦΙιMΑ.

Συxν}q οτi1ν xιil,ρα μα,q εiναr oi δη

')ιη,τη;ριdοεlq d,πδ δη,\ητριιilδη μανlτd-
ρlα. Πραλη,πτlκ6q πρ6πει ι,δ dπoφεl]_

Yο'ιiμ]ε ν& τρd:με μανtτ6ρrα 6ταν δδν

ξ6ρoυ'με μδ dπ6\υτη 6ε6α16τητα δν
εiναr 6ρι}οψα.

.1. ΔΙATΑPAXjEΣ THΣ YΓEΙAΣ
ΑiΠo oYΣΙEΣ ΠoY πΡoΣTΙΘιE],Ι-
1-AΙ ΣTΑ T'PoΦΙMΑ.

'H πρ,cotθdκη xημtκ6ι, xρωο'τlκ6ν
oiοr6ι, oτδ τρ6,φrμα καi iδrαiτερα oτd

γ;\υlκ1αμα.τα γtδ λ6yoυg dμφα,νioεωg.

δq καi fl πρooθ11κη οτ& τρ6φ1μα δrα,φ6

ρων συντηlρητt'κδν oiolδν, μ,ερικδq

φcρδql iιπo,δεixθηiκαν θπ16\α,6εiq γ1tι
τfrv δγεiα καi μερrκδ,q φoρδq κα'ρκινo-

γ6νεq.
Πρcληπ,ιlκdlq καλδ εiναι ι,δ dπ,c-

Ψεtl1;gτq' r] καταν&\ωori τρ,c,φi1μ*rlν

πo') περr3xουι, τ6τorεq oioiεg καi iδι
cιiτερα &:τιδ τi μ,rκρd παηδrd.

Στδ κiν,δυνo αι]τδν κατα,τdooεται

καi fi καταν6λωο,η κρε6των μ1δ 6rρμ6-

νeq π.oδ τ6ooq θ6ρυ6ο9 iγlνε π,ρ6οφα_

τα.

5. ΔΙdΔHTHPΙ,AΣ]EΙIΣ AlΠo ΑΛoΙ
()MlE|}ι-Α TPοΦΙMA

"ol\α τλ τρ6φlμα d\\δ κυρiωq τδ

1,iιλα, τδ \,\υκiiαμα,:α καi δ κιμig τoδ

κρ6α'τo,q μoλ6ν,oνταl dlπδ μttκρ66Ια
πoδ riπ6ρxoυ,r., oτδ περr,τιilιματα τflt,
π'cντlκδν, εiτε d;π' εiθεiαq, εiτε μ6-
οω τδν μυ'γ'δν, ε'ilε δπδ μrκρ66lα πoδ

δπdρxoυν ο'τδ oτ6μα <ραtνoμενtκιig δ-

Yεlδν δν,θριilπων καi θ,κπ6μπoνταr

πρδg τδ τρ6,φιμα μδ τi1ν δμrλiα, τδν

πταρμrδ καi τδν 6flxα. Tδ μ,lκρ66rα
αiτd 6:αν iπ6rρxεl καi δψη,λfi θερμo-
κραοiα πo\λα,πλαoιdζoνται ταδidτατα

οτδ τρ6,φιμα καi η καταν&λωοη αiτδν
δδηγεi οδ τρcφικi1 δηλητη'ρiαοη,.

Td μ6,:ρα π,ρ.oφυλiιξεωq αυνioται,-
ται oτi1ν καταπoλ6μηοη τ6iν πcν,τlκδν
καi τδν μυγ6ν δg καi ο'τi1ν φιiλαξη
τf;v τρoφiμων oδ κλεlοτoδq xι6ρoυq

μδ xαμηλ'i1 Θ,ερμ'oκραοiα (oδ Ψυγεiα).
Στiq δηλη,τηρrdoεlq dπδ dλ\olωμ,6

\\α τρ6φ1μα δπliγεταr καi f1 ',λ\lλαντi-

α,ot1 πoδ oυxνδ εiναr θανατηφ6ροq,
κα,i δφεi'\εταl oτ|ν dνdπτυlξη μ1αq i_

σxυρηq δηλητηρrιilδoυq oilοiαq dπδ τδ

dλλαντlκδ 6ακτηrρiδιo πoδ iναπτliοoε_
τα1 σδ κονα6ρ6ε9 καi τδ δλλαντrκd.
Γ,λ τiν πρ'6ληψη τi]q 'Αλλαντl6oεω'q

πρ6πεr:

α') Nd &πoιρεiγoυ1-ι,ε την xρr]οη κoν
σερ]6δν' θφ' δooν εiν'αt δυνατδν κ,αi

νd πρo,:tι;δμε ,τiq νωπ6q τρoφ6q.

6 ) ''oταν oi πυσμiνεq τιiν κoυτlδr'
τηg κoνo6ρ6αq εiναr φoυακω.μ6νοr ι,δ

μfl ι' κατανα\ιilι,oνταt.

i ) Kαθε κoιo6ρ6α πcδ πρ6κεrταl
r'd καται'α,\ωtη. κο\d εir,αr ι,δ 6ρdζs
ταΙ.

6. \.ΙET,ΑΔoΣΗ MΙrKPOBΙ-A:KΩN
ΠΑΘHΣEc}Ν.

Oi oυr,ηθ6ατερεq μικρo6lακδg πα-

θf'cεrq πoi μεταδiδcν'ταl u,δ τd τρ6φl-

μα εiναl, δ Mε\tταioq πυρετ6q, δ "Αν
θρακαg καi f Φυματiωoη.

α) MEΛITΑΙOΣ ΠΥPETσΣ.
'O ",Aνθ,ρωπoq μαλιiνεταr i:πδ τδ ti_

6ραoτo i) μi1 παoτερrω,16νo μoλυομ€_
νo γ6λα καi &πδ τd \.α\cuκτoπoμrκiι

π,ρoι6ντα πor) παραοκευ,6ζovταr dπδ τ6

τoro γd1α.
Πρ,oφυλ'ακτtlκδq πρ6πεr: 1) Nδ πi

ι'cυ'με κα,\δ 6ραolμ6ν,o i) παοτε,ρlωμ6-

νo γ6λα. 2) Td γα'λαiκτοlκoμrκδ πρo'l-

6ντα νd παοτεριιitνo,vταl. 3) Tδ τυρi
νd καταν,ωλiοκ,εται 3 μiνlεq μreιd τi]ν
Παlρα{σκευfr τoυ κα,Ι 4) Tδ 6o6τυ,ρo νd
καταναλ'iοκεταl 15 περilπoυ μ6ρεq με_
τd τflν πα,ραοκευ:] τoυ.

6) ΑιNΘ}PΑKΑΣ'
'o "ΑνΘ,ρωπog μoλιiν,εταt καi dπδ

τδ μoλυαμ6νo καi κακαΙq ψημ6νo κρ6_

αq μδ oυxνδ δπατ6λε:ομα τ{ν δrdτρη_

oη τoδ 3ν'τ6ρo,υ. Πρoφυλrακτlκflq πρ6
πeι τδ κρ6αq ν,d ψ{νεταl και\d.

γ) ΦYλiΙATΙΩΣΙFΙ
'o "Aνθ,ρ{σπoq 1U,αλ6νετα1 dπδ τδ

μα\υ'η116νo γiιλα (Dυμαιτκlflq &γελd-
δαq, πρo6dτoυ, ij κατoiκαq ι<αi συνIi_

θωq παθαiνεr Φυματiωοη ,τiν 6οτfrlν,

&ρθριiιoεω,ν καi &δ'6νων. Πρoφυλrακτr
,κδg τδ γd\α πρdπεr νd 6ρ6ζεταl κα-
\4.

7. M,ETΑΔOΣH ΠIΑrPA]ΣΙTΩN.

α ) 'Εvτeρrκδ παρ6οlτα ('Αμοι66-
δεq, δξrjoυρol, dοκαrρiδεq, Λdμ6,λlεq)
}Ιεταδiδoν'ται clτiι τρ'6φιμα καi θν ου-
νεxεiα οτoδq δ'γιεiq ij dπ' εriΘεi,αq μδ
:δ κ6π,ραvα doθevδν πoδ μoλι1νoυν
τδ νερδ καi τδ \αxανικ.d oτδ ilπαlΘρo
i] μδ τδ ,μαλυqμ6νlα x6ρlα d]oθεν6ν

μετδ τi1ν xρΙiση τor &πoxωρη,τη'ρi6, η
τ6λoq μδ τiq 1liγεg πoδ θπκ6θoνταr
,c:δ κ6,πrlανα' δαθεvfrν καt θν oυνε-
xεiα οτα τρ6φlμα.

Πρoφυr\ακτικ6q πρ6πεr: 1) Niι
'lτ\ιiνo'υ,με καλδ τd \αxανικd. 2) Ntι
κατα;πoλε,μoδlμε τiq μδrγεq. 3) ΙVd μfiν
dιφo,δειioυμ,ε ο,τδ iiπαr ρc καi τοδg d_

γρofq. 4) Nδ π\JνoυIμε καλd τδ xθ-

t}Iα μαq μετδ τi1ν xρl]οη ,τoδ απoxω'ρη-

τηlρioυ.

6 ) 'Exlν6,κκoκog τα,ινiα.
'o dν,θ'ρ,urπcq μoλιiνεταt i] αμ6οωq

d:πδ τd κ6πρανα μο,λυ,oμθνoυ oκιjλoυ,
i] dμμ6οωq dπδ τδ κ6πρανα μcλυ,ομ'6-
νoυ οκiλoυ πoJ 6ρωlμiζoυν dρxlκδ
τδ λαxανικd i] τδ νε'ρ6.

Πρo,φ,uλα,κτικδq π,ρ6π,ει: 1) Nd πλ6
νoιlμε κα,λδ τiι λα,xανικδ πoδ .τρriμε.

2) Tδ οκυiλrd μα,q νλ φρoν'τiζoυμε νδ

μfiι' ixoυν ixrι,6κκ'oκo.
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γ) Tριx,iνη

Στδν dνθρωπο μεταδiδεταr μθ τδ

,μoλυομ6νo xoιρ1νδ κρ6αq.

Πρoφυ'λαlκτrκδq πρ6πει νδ ψl]νcυ-

με καlλ,δ τδ xoιρινδ κρ,6αq.

Γενl,κδ oi 6ααlκδq d'ρxδg πoδ πρ6-

πει νδ τηρoδtμε γliι τfiν πρoιρ'ιi\αξη

rδπδ 'τiq Δηλητηριdoεrg &πδ μ'oλυομ6να
τρ6'φψ,α καi δπδ τoδq κrνiδilν'oυq με-
ταδ6οεωg παθι],ο,εων μ} τλ τρ'6φrμα

πρ,6πεr νd εiναr ουνorιτrκd:

1) Nδ πρ,cτliμoilμε τδ φρ6oκα, κοi
τoπtκi κα,\.\ιεργο6,μ.ενα τρ6φIμο πoδ

εiναr κατδ καν6να καθαρ6,lερα dπδ

'iκεiνα πoδ Eρxoνταr ,&πδ μ,αlκρυνδg d-

π coτdοειq.

2) Nδ τoπoθ,ετοδlμε τd τρ6φηrα μ6-

οα oδ ψυγεio γld τi1ν ουντrjρηοη του'q

θπi μακρ6,τερo xρ6νo.

3. NJ,λ μ,il θπιτρ,6πoυμε νiι εiο,6ρ,τoν

ται μδγεq }ζαi π'oντiκlα oτi1ι, κoυζiνα

καi τoδq xι6ρoυg πoi δποθ!κε$.oυμε

τδ τρ6φ1μ,α.

4) Nδ πλιjν,oυμε καΙ νd καθαρiζoυ-

με θπ:ηrελδq :d τρ6κρlμα πρiν dπδ

τi1ν κα'τα,ν6λωοη' τoυζ,

5) Nλ ψfrνoυμιε νδ 6'ρdζoυμε καλd

τδ τι:6φιιμ,α γrd dρκετδ xρ6ν,o.

Bαο.lκδ τδ δrαtτo'\6γιo τoδ 'Αι',θριi-l-

πoυ πρilπεr νδ 6αo,iζε'τ'αι o.τi1ν ν'ωπi1

καi καθα,ρr) τρoφl], πoι) τilν xειρiζoν_

ταt κ'αΘαρd x6ρtα, oδ καθαρd οκεriη

καi οθ xιil,ρoυq 6r'ou 6η'6,κ\gigταr η

'εiooδο'q μυγδν καi πoντl,1{δν.

B. ΥΠoΣΙTΙ,ΣM,o,Σ.
'Yπoοητrο'μ6q δημloυ,ργεiτα'l 6ταν

π6ρν,oυ,uε λrγ6τeρ,εg θ'ρεπτrκδq oliοiεg

dπδ α.iτδg π'oδ xρει6ζε':αl 6 δργανι
ομ6q μαc. 'Eξω'τερlκδ γνιilριομα τol
liπooιτtσμoδ εiναr f1 dκδηλη &πioxνα-

οη το,σ iιτ6μoυ. 'O δπoοrτlαμ6'9 Ξxεr

οδν dπoτ6λ'εομα τi1ν μεrωμ6νη dντi
αταοη 'τoδ δργανlσμoδ πoδ δδη,Yεi οτil

αiξημ6νη νooηlρ6τητα.

Παλα16τερα 6πoδ δ δπoorτrαμ6q fi-

;αν ουlxνδ φαlν6lμενo οτ'|ν xιilρα μαq

6λoι γνωρiζoυlμε δτr ταυ'αζ6ταν f1 tι-

πioxναοη μδ .i1ν Φυματfωοη, δπεlδfi

6\α oxeδ'δν τλ δπootτιζdμενα dτoμια

πd,θαrναν Φuματiωοη, λ6γω τfrg μelω_

qli6νr1g αvτιοτ6orεωq τofi δργανlαμoδ

των οτr)ν εiιrοδo τoi 6ακi\oυ καi τ{g

αi;ξημ6νηq oυxν6τηταq τfrq παθr]oεωq
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πoδ εiναι μετdδoτrκι].
9. ΠΑXYΣΑPΙ<ΙA.
Π,αλα16τερα τiν παxυoαρκiα τflν θε

ωρoδoαν δxr μ6νo δεiγμα δγε1αg, δλ'

λ,& κα,i εiη1με'ρiαq' Σfrtμιερα { παxυ

oαρκiα δxι μ,6νο δδν θεωρεTτα1 δεi'ψμ'x

δγεiα'q dlλλλ oijτε εilηlμερiαq, δ16'τι 3

xεr dπo,δ,εlxθfr 6τr εiναt ουxν6τερη

oτiq κατιilτε'ρεq κo1νoν1κo-oικoνoμικδq

τdξεrg'
'H παxυro'αρκiα δηψlουργεi;αr &πδ

'τi1ν αiξηlμ6νη καi π6ραν τδν dναγ-

κδν τoδ δρ,γανr,oμoδ, καταν6\ωοη

τροφ6ν καi κυρ1ωg dπδ τi1ν δπi6ρμε-

τρη καταν'&λωoη'Yδατανθrρ6κων καi

\πδι,, μδ δπoτ6\εαμα ιi1ν δη1μrουργiα

iπoδcρioιl λiπoυq. "Exeι δποδεlxθfr

δτι τd παxιjοα]ρκα dταμα παρoυοι6ζoυι'

αiξηlμ6νη ouν,x6τητα o'τΙc 8ξiq κυρi
ω'q παθfloεtq:

1. KAPΔΙ'AΓΓEΙΑlK]ΕΣ ΠAΘH-

Σ,EΙ]Σ.

α)'Yπ6ρταoη 4)πλα,οiω'qαιlxν'6τερη

οτciq παxυο6rρκoυ,g.

6 ) Kα'ρδrακi1 iν'επdρκεtα 3 )πλαοi-
ιυq ουxν6;eρη1 στoυq παxυσdρα('oυζ.

γ) 'Eηrκεφα-\ικd 'θπα,o63r'α 3 )πlλαci

ωq oυ,xν6τερη oτoδq παxυo6ρκoυq,

δ ) Στηθdη,xη 2 )'π'\αοiω'q oυxν6'τερη

οτοδq παxιlσdρ,κoυq.

ε)'A,ρτηρioακ,\,11ρυνοη 2)π\αο1ωg

ιrυlxν6τερη oτoig παxυo6ρκoυq.

Ι Ι. Σα'κxαριilδηq δrα6iτηq 3 )πλαoi
ωq ουxν6τερη οτoiq παxυo6ρ'κoυq

Ι'ΙΙ. Pευματoπd,θεlεq 2)π\αciιυq oιl

xr.6τερη οτoδq παxυο6ρlκoυq.

καi ΙV. }Ιειιi:νεται τδ πρoαδ6κlμo

dπl6lιi-lο,εωq οτδ παxioαρκα &τoμ'α.

-----Γlδ ;iq καρδrαγγεrακδq παθι]αεlg

dxει οl11tαοiα δxr μ6νo fl πoo6τη'τa 1ηg

τρoφηq, &\\& καi f πo16'τητα αi..:τfrq.

Bαolκλ οi παθ{οεrq αiτδq εriνooof,ν-

ταr dπδ τi1ν καταν6\ωοη τρcφ'6iν μδ

δΨη,λil πe.ρl'εκτrκ6τη'τα οδ κε,κoρlεg1μ,i-

να λiπα,ρiι δξ6α' (Zωlκiι λiπη), xoλη-

οτε'ρfι,η καt qrαγεrοlκδ inλ6τl.

- 
'O Σακxαριiδηc Δr'α6f'τηq θxεr

ox6ο'ει μδ τflν δlατρoφi1 &πιυq τδ κλεr

δi μδ τilr' κ\εrδα,οrd. Eiναr μεγd,λο
grφfir\lμr νδ rιαραμι4ν,εr ιi Δrα6ι1τrκδ'q

μ,δ αilξημ6νo oω'ματrκδ 6dρog. Γiδ αi
τδ κα,i oi Δlα6η,τικoi ο'τδ xρ6νrα τ{q

κατoxiq ioωq πθρ'αοα\, τi]ν περ1σσ6_

τερο \αψπρi1 φ6oη τfrc ν6ooυ τιον.

-...-Oi ρευματαπdθεrεq εiναr 2 φoρδq

oυxν6τεc,εq oτoδq παxυtτdρ,κoυg θπεr_

δil oi dρθ,ριil,οelq φ]Θεiρ'oνται λ6γω τοδ

αιiξηlμriγgψ 6dρoυq πoδ dxoυ'ν νd oη_

,κιiσoυν καi τfrq 3λαττωrμ6νη'q xrνητr-

,κ6τητα,q iιπd τi1ν δυoκlνl]οiα, πoδ xα'ρα

κτηρ1ζεr τδ παxιioαρκα ιiτoμα'.

-'}f 
ηqγμρaρκiα μεtιiνει καi τδν

xρ6νo Zωfrq τoi '.\ν,Θρι6πσυ' γεγovδζ
π,cδ εiναr γνωοτδ &πδ rιαλαrd.

'o 'Ιπποκρdτηrq λ6ει : <σi παxεiq

\6γω τfr,q φljοεωq ιων πorδ γρηryορα

πεθαiνoυν dπδ τoδg ioxν,o6g>.

'o Σαitπηρ oδ μrδ oτ'οoφi τoδ δ'ρ6-

,1'ι,ατoq 'Eρρiκoq δ 4oq γρd,φ'εl: <'Eλ6τ

τωοε τδ 6&ρoq οoυ, αiiξηoε τi1ν πνευ

,ματιrι{ ooυ 6.ξiα. 'Eγκατ6λεlψε τi1r'

,κoιλro'δoυλiα' γνιilρrζε δτr δ τdφoq

σoυ εiναr τρεiq φoρδq μεγαλ6'τερoq

iιπδ τδν τd<ρo τδν d\λων oυνα'νθ'ρdi-

πων σoυ>.

oi Γερμανoi 8xoυν 8να ρητδ πoδ

8xεr oκ6οει μδ την μεiωloη τoi πρo-

oδoκiμoυ li]q dπ:Grιiloεωq iπδ τiι' πα_

χυ]σαρκiα πoδ \6εl:

u"o,oo περt,oο6τερc 6dρcq κoυ3α'

,\6εr κανεig μαζi τoυ, τ6οo λrγ6τερo

xρ6νo εiναt 61,q,γκααμ6νoQ νd τδ κου

6,αiλdεl>.

'Yπdρxoυν 6μωq καi oτατrο'τrκδg

πoδ iιπoδεlκιν6oυν δτt μriι αiiξηοη 6d

ρcυq 12 Kr,\djν π6νω ,iιπδ τδ φυοιoλo

1ικδ θ\α'ττιilι'εr γiiι iνα dνδρα 45 θ-

τδν τδ πρcoδ6κιu,o &πr6lιi:o'eωq κατδ

25%,
Γrd τδ πorδ eiναr τδ φυοroλoγrκδ

6dροq δ,πd,ρxoυν πiι'αιιεg πoδ τδ δρi-

ζoυν dνdλcγια μδ τiiν ti\ικiα. τδ δ-

qroq' τδ φilλo καΙ τiiν δldπ\αοη.

Πρiν τeλεrιi,αω θιiθε\α ι'i αναφ6ρω

6τl Π1ρ6rσφατεg ξρ.ευνεg δεixνoυν πιiq

δπaρ1g1 οx6οηi καi ilρlαμ6ι'ων μoρ_

ιρδν <καρκiνoυ> μδ τi1ι' δrατρcφr]:

"Oπurq α) 'O .καρκiνoq>) τoδ παx6-

ω,q ,θντ6ρου φαiι'εταr δτι εiνoεiταr dι_

πδ τ|ν πτο:x,i1 oδ ,μγr:ταρiνη δrατρcφf .

Γrd τδν \6γo cιiτδ 'πρ'6πεr η δrατρo-

ιρ/1 1ιαq ι,δ εiι,αl πλoιjoια καi oδ Φυ-

τικδq τροφθ,q κα}

6) 'o 
"καρκiνoφ τoi μαατoδ φαi_



(cυι'6τεlα απδ Qι, oελiδα 152)

JΞ::.

1) Πcδ; :ο,); 'A1,α':oδg 
'τ?υ 

τδ\,
ιi'lι'.ι'α',. γ''\ τ,i1ν oτ&6η τaν

2) Πρδ; τδv 'Α1ιλλd* πoδ y"ιi'
6t'ν α''l';α γ.αi. ilδ'.y'α π'ληγιblθηlxε

3) ΙΙρb3 τbν tδ:ο τby Ε'ι'nτ6 ,ou
(Jη')';.,:ηl,ιεlω:η) .

Ε1''lι''. δ'λoφανερο i'τ'' διαρxδ;
;.'ο6α'i'ε'' γL|πi!δ: -!oυ τ'b x'αO,αiιb π?a
ιοlτ''ιl' iου 1_ιερaδ:O σ-'iν ε,3θUνη

^1'. \ τ'i γ l Υ' σ':-" σ" 3:-ιl iι Ξ Tqi'' y'i 1 Ξξ'δ'' "ξτ 1 τ'il' i
πραγμ&;τωγ τiq τ,ελευταiε_( 26 μ,d-

ρ:ζ. ,\ιj'τη 'i'1 Ξνaγi1 δ'iνει &πολογι.
3τ.'y'\δ xa,ρσ'y'τ^liρι' ,ctτδν λ6γο τa'l xα|"

τd. τθoce'ρ,α θ6'μ,ατ'α ψδ' τi, δτ.'τ'ι &'-

πoλoΥaττcl"L c'τδν )'δγο ao! fiprιιJ|;i!.-
θοδ,1 y} δlαλ'j,οουy τi; τ'j,ι|.,ει;.

ΙΙAΡΟrΣΙΑΣH THΣ ΑΙTΙΑΣ
THΣ EPΙΔAΣ AΠo ToN

ΑΓAΜEMNοN.\ K^\Ι AΧΙ.\ΔEA
'H d.πo'),oγtα τοi 'Aγαμd,1rνονα

cτδ T 78-144, δ'τ,' f1 ilτη τδν 't-

cπρω'ξε ν' d.ρτ&ξe'' \ιδ" τδ'2 ξa'j1[
τoυ τηv Βρηlοτ1tδα', ιδ τξρ'αΞ τoi
'A1ιD.d'α, xq''L 5')νeπ'dιΞ δτl δδy εi_
')'αL α:h:a'; δ iδ:o,;, &λλ& f1 γενεσι-
oυργξ αLι!τι 1ηq &:τηq ;aι-ι, d'λλi,
y'α'i' 1Ε,αc' ilια αb-"&" oτ'ι ψeτανοzΙ' δη
1l,ι,oυ,c,γεi Ξρ'ω'τ^l11ψατα: Πcυα γα)'υ-
0η d1εl, τ6ico vο1l,ιv'i1 |1 ταl' iiΘιι:i1;

Θjlu,?, γομιrχδ φαiνετ'α,. νi μ!l. δ-
ωr'ρ,Nε'', γι&' τ! μδ τiν δ:πCλc"γ'!c''ψη
προ'ιφc'ρ&" d,πoζημιιilrcω; α|(ιοΞ'τ.J",' rt
3xxρ,εψ6τ,τ1τα.'Ιπo).,εiπeταl τδ τ]iθι-
xb θl€ιια. 'o 'Aγαi'ιdiμν,cνα.; δπο,ατη,-

ρiζει πδ6 ειjθ'ιjyεταl b Δ'iαq πoδ τ,oi
d,c;ειλε ''iiν "Ατη xαi. τbν διδ{γηr:s
cL τ}'i'.'lη.'o'Α1ιλλd,α: συl:l}Ιετdχε1
σ' αδlti τ'iγl d'πo,!η γi α'il'τb θ,'U' ri1
λtγc π:b ι&-ιυ' rδ T 270ι.

"ΤΙι'τt?α Δiα' δδy eiν,ι,' ,p€'ψιιι"
πιb; τοδq θl,ητο,)g τυeλιbr'ει,E 6'αρ,'&,
τ|" d'λ),''υt'τ'':y-α δL θ' &'lα6ε.i δ γιδ;
τοi '^\τρ'(.α πaτ! το'ι τ6':η 1ιιd, μ&-
νη'τα c-"il sτ^i,lf'' γιο'l' τisl u"Δρη &'
θ,dληiτi μcυ u,δ τ6,oo τεΤc,,uα δδγ θil
μoδ 'παι,ρν'ε' μ}ι δ Δiα; _ω δiiyιυ;

νω dπδ τδ μ,6τrρo.

2. Σην δrατρoφ;i1 irαq νd δπdρxεl
δψη1λi1 dν,αλo,γiα Φυτrκδν τροφiν.

3. Πρ.6πεr νd περloρiooυlμε τd Λiπη
κri κυρiωg ,τd ZωΙκδ τd δπoiα φρ,5νι
μ,o θ& εiναt νd λεiψoυ'ν Bντε,λδq iπδ
τfrν δrα,τρoφi1 τδν δνηλiκωv.

4. Πρ,6πεr νd περιoρiboυμε τilν
xρriβη τfrig odoαxαρη,q oτδ 3,λ,dxιοτον
δυν,α,τ6ν, δπωg καi τoδ μαγεlρικoδ δ_
λατoq.

5. Πoτδ δδν πρ€πεr νd oηκων6μα,
oτe δπδ τδ τραπθζl xoρταο]μ6νor.

'Aπ6 rδv κδoμo τfrg ,Ιλ16δα9

['λ.'φ'ξ'13.ι-' )'οι'πδν tν'α in5 τi. γαρα
x'1'τ[p''l5τLxd. τCoν δψη:p','xCογ, δπιilγ: γ)

i'Coρροπ[α! -{Eη η πlλt;.,,η\ Βξι,αoρ,

ραπτ1cη π'ροtcιbπων, π1?αΥψaτων ^ιαi'

^Λαταc:.rtβ6ιj1γ -,g5'oiμfρου δ)vr.dεl,

γoη;ε6eι xαi διδ&cxει, . \ιxαιολ'ογη-
',ι'6νι' δ Aircμlλο'c παραiδrdγθξπε πδ;
oΣ τοαγωrδjεq τc1J ηταry <τεμ&1η τ1iiν
' )r'ιii'c'ι μεγ&λων δε(πyωψ>.

ΤΠoΣΙ{MEΙΩΣErΙΣ

1' Συc1dτl,cε uu,δ δ,:α γραφει 6
'Hοdoδο,; oτδ ntρyα xαi' 'Hμdρε6,
cτι1. 9Ο v".δ.

2. Δδ6 E. DODDS oolt .,E,λ,λη.zεg

ι'αi' τ'δ παρ'xλογau'Aθ{να 1978.

3. Δδ1 E.ΙΙ. Παπα.ιlουiτσoυ <'H-
Θ"ιι'iρ> 'AΘiγlα 19,56 6' 'gxδ' a.32.

4. "Α; ,βη μaE διαφεrjγει δτι ξe-
nιν'd' τi1ν dno|λο^γtα τoυ ιiπδ τoδ;
'A1αιol)'E γι&' ν\ xατ'αλt1ξeι o;δz δ-
cιυτδ του ποδ τ6ico cil'ηp&, πληγιil-
θτ1ιε. Κα'i" μ' αιiτδ τδν τρ6πο δ'|;νει
ιiγl Ξιt'αoη ιαi 1f7γ €ντα'cη -,ct πlι
7,oυ τoυ.

Bοοlκθe ιiρx6e τis δlοτpoφnc
νεταr δ:r παρcυοr6ζεται oυxν6τερα
οτiq Γυναiκεg πcil καταvαλιilνουν πc\
\d Zωiκδ \iπη.

"Aν θε\r]ooυiμε ι'δ ουνoψiοoυ,με τ&
6οα εiπαμε γιd την πoo6τητα καi τi1ι,
πo16τητα τηq τρoφ,{g μπoρoσμε νδ
κα,ταλ{ξoυ1με οτd δξ{q 6ααrκd καi
πραlκτιxδ orυμπε,ρ.6ομα,τα :

1. Tδ 66ρoc μ,α,q πρ6τιει νd fuαη-
ρεiται γιiμυ oτδ Ι0%o xcιμηiλd}τερα a-
πδ τfiν παλαιδ iρx{ πoU fiταν: T6oo
κr,\λ ,δοα τd δκ.αlτoοτiι τoδ ijψουq πd-

λιλo θ)ι '6'α).ε π6Θ'ο, 'Apγj;ε6 &lμε
i1a'. γl\ ιατε6ctν cτδν "Αδ,η,.

".\ρα cυ,μπ(πτOυγ οι γγ'irμε': τιδy
p!x'.'ι τιjl'pα &',,;ιπ&λωi, 5' ενα r,ρω-
τΞ'δry θd1|ι1,: c,-t1ν αiτι'α. τ!,; Ξρι,δ,i,q
τ.J)q. Tαυ''6χ?ο')'α ιαt ο[ δυδ flp,ωε;
:ελεlιil,yoυy τδ 'λδγa τoυg μδ παρ,6-

iιο:ε; cx6,Qa''ξ: τη' πoλεrμιlxi1 d'.vα-

1ιΑτρτ1lcη δ 'Aγιμdlμνων, τδ 6λax)'τγ
?υJ|'ly,δ π,6λεrμo δ'Axιλλ6α'_<.

Πα.,'ι'xoλzυθοδμε λoιπlδ.; πδ. δδν
Ξy.c'ι;ιe ψ6ν'ο γι''il' &'ρeτi, τi1ν !.,''ιδα
1!q, &'χλi' ιαi, μl&, θ'!ιιτ1: τb γ&.ο,cι-
γ]]1α μ:a,; ν€ι; δρθ:cτ1c ιa''ι,t1; xα|
γl& τoδ6 δυδ flpωε;.

Συ,;.επδ; t cuμφι)'lωcτ1' 6'.'!'cxeι'
Dtlxα:ωμdloυ; xαi, τoδg δυd:

Πρa'6,il'λe-'ιιι δ πληrγ'ω1ηjyο; 3-

γ'ιυιηrδq τa5' !y'ι'λλ{α.

Δlαλ6,ε,τα.ι τ,oLyι,'λιa|τ?'δπι,,ζ t] 3-
'loχη τ οrt' l"γz1ι,!ιiιν oνι'.

Tε,λεjiω,3 Ξ'i'ε6'Θe7,ο," λoιπdγ, oυ'y,ε-

1iξoυy νd' τd'epoδν μ' δλο τoυ; τδ
τ&lθ'a -< γ'''d' τδ |δ'ανry'6, του(. E;rαι



1. H KΛΗPoNoMΙΙtoTΙΙTA
'Eπηρε6ζεl τflν εriπ6θ'εtα τδν

δoντlδν οτi1ν τερηδ6ν,α μδ τoδq
&κ6λouθ,oυq τρ,dπoυq:

α) Tδ μ6γε,θog καi τδ σxqμα
τlν δoντrlν: Mεγdλα καi κυδω-
νoειδξ δ6ντια, εiναl λιγ6τερo εi
αio,θητα οτi1ν ιερηδ,6να, δ116τr αlj_
τoκαθαρiζoνταi εijκoλα καi δ,δν
ιαυγκρατoδν δπoλεiμ,ατα τρoφ6ν.
Δ6ντtα μδ 6αθεiq αiiλακεq εiναl
τερηδoνoευαio'θητα γlδ τδν iδro
λΦo'.

6) 'o τρ6πoq δlευ,θ6τηlοη9 τ6ν
δ,οντ1lν: Δ6ντr'α ο,τρε6λoφυi1 τε-
ρη,δoνiζoναr εiκoλ6τερα, γrατi
ιιαi δδν αiτoκαθ,αρiζoνταr καi κα-
,θαρiζo,νται δiο,κoλα μδ τδ 6oiρ-
Τσ1qμα.

Y) 'Η xη,μl,κi1 οιiνrθεoη τfrq &δα

μανιiνηg: 'Η π,αρoυloiα φθ,oρioυ
rκαθl,oιd τ{ν dδαμαντiνη περlοο6
τερo, dνθε'κτl,κi1 oιi1ν τερηδ,6να,
dντriθ6ιωq τδ σν,θ,ραiκικδ τi1ν καθr
'oτoδν δπlρρεπr].

δ) 'ΙΙ φυο,lκi1 οιioταοη καi n
xημικd o'6νθεoη τoδ o6λroυ. "Α_

Ψ,θoνo καi λαπτ6,ρευrστo σdλlo ητρo

σι,ατε6εΙ ιδ δ6ντlα. 'Eπioηq οd-
λιo πλo6,αro ,oδ ,dio6,6oιιo καi φω-
οφoρlκ'd πρooτατε6εr τδ δ6ντrα.

2. H ΦYΛETΙIKΙ1 EΠΙΔΡΑΣH
ποδ 6νεργ,εi μδ ιi1ν κληρoνηrr-
κ6ιητα φαiνεταr πιilq θπηρεdζεr
τi1ν τερη,δ6να.'Erπtδημroλ,oγακδζ
dρευνεq πoδ iγlναν oτiq HΠA
&π6δ,εlξαν διl τd παlδld ποδ κα-
τ6,γoνιαl iιπδ ν6γρoυq γ,oνεig πα-
ρ,αUοl6ζoυν μlκρ6τε,ρη εriπ&θlεrα
οτflν τερ,ηδ6να δ:πδ τ& παlδrd πoδ
και6γoνταr &πδ λευκo69 γoνεiq.

3. KΛΙMATOΛOΓΙΙ(EΣ ΣYN
Ι{ΘHKEΣ:

Στ& θερμ& κλiματα δπoυ fl f_
μερI]αlα κατανdλωαη ν,εροδ εiναl
μεγ6λη καi θφ6ooν oτδ νερδ πε-
ρΙ6xeτα1 iκαν,απoιη,τιlηi1 :πoo6ιτη,-

τα &o6aoτioυ καi φθoρioυ, f1 oυ-
xν,6ιητ,α τfrq τε,ρηδ,6ναζ δμφανi_
ζεται μεrulμ6νη. Tδ iδlo Παρα_
τηρεiταl καi oδ περιαxδq μδ μεγi

ι64

τnυ τεpnδ6υα
λη {λlοφ6νεπ, λ6γω τfrc θπδρd-
,o'εωg τδν δπερrω'δfrlν dκτiνων
τor ffλroυ θπi τfrq πρo,6tταμiνηq
D γrδ τ|ν μετ,ατρorπr] τη,g οδ 6l-
ταμiνη D, πoδ εiναl δπειiθυνη
γrδ τi1ν &πoρρ6φηoη τοσ dro6ε_

oτi,oυ καΙ φωoφ,6ρoυ dtπδ τδ 8ντε-

τoσ Δn'μ. Παπαδ6πoυλoυ
',oδovτlοτρoυ

ρo καi τi1ν καΘr]λωod τoυq oιoδq
θναro6εoτιωμ6νο,υ g iooi q,

4. Ι{ ΔΙATPOΦΙΙ

'Η φυiorκi1 oιiατ,αoη τ{q τρoφfrq
καi f1 xηlμlκ{ .ηc o6ν,θεoη εiναr
dπδ τoδq &πoφαloloιrκ6τερουq πα
ρdγo,ντεq πoδ θπηρε6ζoυγ τilν
τερηδ6να.

α) 'Η φυοrκ| σ6,σtαση.
Σr]μερα δλα τδ εΙδη δrατροφfrq

{xoυν πε'ρroo6τερo μαλακi1 καi
κoλλιilδη orioταοη &πδ δ,τt oτδ
παρελlθδν, μδ dπαι6λεσμα νd
προ'oκoλ6ντα,r οιδ δ6νιlα καΙ νδ
μflν αriτ'oκαΘαρiζoντ,αr, oυμ6dλ-
λoνταg dιor οτδv εliκoλ6ιερo τε-
ρηδ,oνrαμδ τιiν δoντrδν.

6 ) 'Η xημlκi1 ο'ιiνθεοη :

'Η διατρο,φI] μαg o'r]μ,ερα xαρα
κτη,ρiζεταr dπδ πολδ αiξημ'6νη
πρ6ioληψη κεκαθαρqr6νων δδα-
τανθρ6κων (ζ6xαρη, πρo'l6vτα
λευκol dλειiρoυ, 6tolμηxανo,ποl-

ημ6να drμυλιilδη )'
Td o6κxαρα κα) κυρi,ωq { οακ-

xαρ6ζη (ζ6xαρη) &πoιελoδν τδ
κ6ρlο δπ6oτριΙ)μα γιd τi1ν ταxεΙα
dν6πιυξη θ,πi τiq δπrφdνειαg τδγ
δ,o,ντlflν, oυναθ,ρoiοε'ωV, }Ι1ι<po-
o,ργανroμdlν ( 6λει,νοrμκρo6rακδq
,πλdκεq). T'd o6,κx,αρα καθδq ζυ-
μιiνoνιαr μ6lsα οτΙq πλdκεq &πδ
τoδq μlκρooργανro'μο,6q, αυμ6dλ-

λoυν oτi1ν παρ,αγωγi1 dργανικδν
δξ6ων, oιδ δηoiα &πoδiδ,εται η
Jναρξη τ{q τερηδoν1lKηq προσ6o
λic.

'Eπioηq t'1 κατ6xρηoη ζακxd-
ρων οτi1ν 6,ρεφlκi1 καi νηπlακd
flλπiα 3xεr odν dπo,τ6λεoμα τδν
6μπλoυτιoμδ τ{q αδαμαντiνηq μδ
δνiθρ'ακικd i6ντα, τd δπoiα τi1ν
καθιLαιoδγ π,ερlαo'6τερο εiκολο-
δ16λυιη αιd δξ6α.

5. To ΦΘoPΙo
"Αν καi τδ φβ$ρ'9 πρΔπεr νδ

,θε,ωρεiται oδν δ,lαtτητκδq παρ'd-
γoναζ μνηtμoνε6εταl iδιαilιερα,
θπεlδd παρoυoι6,ζεr μεγ6λη oπoυ
δαt6τη,τα.

'Η dνιιιερηδoνlκi1 iδl6,τητα τoδ

φlθoρio,υ, γiνεταl μδ τoJq iκ6λου
Θoυq τρ6πουq.

α) 'Aντrκαiθloτd τδ δδροξriλlo
τoδ dπατiτη (dδαμαντiνη ) αr.η_

ματfζoνιαq φθ,ορrοαπατiτη, ποδ
εiναl περllοodτερo,dν,θεκτlκξ oιi-1

δldλυioη δπδ τδν δξ6ων.
6) 'Eπηρε6ζε,l ,dναoταλτπd τδ

μεια'6oλιαμδ τl,ν μxKρooργανΙ-
ομδν τδν πλακδν μδ &πo,τ6λε-
oμα τi1ν dν'αοιoλ{ πα,ραγωγfrq

γαλακτrκoi dξ6ωq πoδ ειjrθι6νε_
ταl γιδ τflν &πoo6εlατiiω,oη τic
dδαμαvιiνηg.

γ) 'Επtταx6νεt τflν θπαναο6ε
σΓiωiση τfrq €ιδαμαντiνηq μδ dν{-
ψωoη τoδ PΗ τδν πλακtiν καi
κ,ρυoτdλλω,oη τoi dπατiτη.

δ) Tδ i6ντα φθoρΙου εΙτε πα-

ρεμπoδiζoυν τδ dνlθρακrκd νd εi-
α6λlθoυν o'τflν &δαnrαντiνη εiτε
δκτ,ρ,ηi,ζρψγ ιd iiδη δiπdρxoντα
μ6οα ο' αιiτr]ν.

6. ΣTolMΑTΙ'ΚΗ YΓΙEΙNH
'Η oτο,ματlκi1 δγrεrνi1 εiναr θ-

πioηg &πoφασroτrκ6τατoq παρd-
γoνιαq οτ{ν θμcpdνrcη καi θξ6λl
ξη .ηc τερηδ6ναq. '.ooo f κατ,d-
οταoη τ{g δrατρoφ,{q xεlρoτερεt
εt ('κα,ι6xρηυη ζdxαρεq, μαλακδq
τρoφ6q) τ6οο f1 τliρηαη τιi-lν κα-
καν6νων ο'τoματrκfrq δγrεlνfrq

( Συν6xεrα οιi1 oελiδα 169 )
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Σδ xδρεg μδ δκoυγxρo,νιομ6νη
γεωργiα &πoτολεi ξ θκτε.ιαμ6νη
xρll,ση φυτoφ,αρμ&κω,ν μl'δ &ναγ
καt6'τητα. 'Ατυ'xdlq πoλλd dπδ τ&

φυ,ιoφdρμακα καi iδiωq aΙΙιδ τd
θντoμoκτ6να εiναr τo'ξrκδ καi γrδ
τiq μ6λlooεq.

'H μ6xρr τιilρα πoρεiα τιiν πρα
γμdτιυν, &πδ τ6lηε πoδ γενικεri-
τηκε f; xρΙi,ση φυτoφ,αρμ6κωγ γld
τiiν πρooτ,αoiα τδ.ν καλλlεργεl-
δν, δεixνεl καθ,αρδ πδq μβνη fl
,πλατω'νlκil διαπi,αιωoη, 6τr oi μ6
λΦ1σεζ εiναι dπαραiτη,τεq γtd
τitν &πlκoνi,αoη καi δπqμ6νωq
γrd τ{ν παραγωγfl φρoιiτων, σπ6

ρων κ.λ.π. τδν θν,ιoμ6,φιλων φυ_
1δν, δδν εiν'αr καθ,6λoυ dρεκτr],
6αο κl' δν εiναl oωo'ιi1 γrd νd τiq
πρoοτατ,ε6oεr dπδ τ{ν καταοτ.ρο-

φi1 &πδ δ.ηλη'τηρdloεlq.
Tδ 50% τf:ν 6.τliorων ζημlιilν,

δηlλαδ$ 6Ο.ΟΟ0 περiπoυ μεΜοo.rα,
oτiq Η,Π.A. οιiμφ,ulα μδ πρ6oφα-
τα oτοlxεiα, πρo6ρxεταl drπδ δη-
λητηρiαoη, &πδ φυτoφ6ρμακα.
Στ{ xιilρα μαq δδγ δiπ6ρxουν τ6-
τοtα οτorxεTα. Ariτδ 666αια δδ oη

μαiνεt, 6ιl oi ζημrδc οτiι μελiο_
σlα μαq &πδ τflν iδlα αiτiα εiναr
μrκρ6τερε9. B66αιο εiναr π6ντο:q
διl oi μελrοooκ6μol μαq πoλλδq
φoρδq drπoφεliγoυν νδ μεταφ6-
ρoυν τδ μελiο'orα τoυg οδ dνθι
ομ6νεq καλλ16ργεlε9 6ιοl πoδ
καi ο,i iδιol νλ μ{ν πετυxαiνουι,
τiq δψηλδq oοδ,εr6q, πoδ θδ μπc
ρoi,oαν dλλ& καΙ oi καλλlεργη-
τδg oδ δρr,oμ6vα τoυλ6xroτον εi-
δη φυτδν (,κεραoι6,9 d,μυγδαλrδc
6αμ6dκl) ν& παiρνoυν μrκρ6τερη
παραγι,rγrj.

Γrd ιδν περloρι,ομδ τrν δηλη-
τηρidoεων τδν μελroαιilν καi τδν
δυ,oμενδν θπιπτιilοειilν τoυq oιi1ν
οiκoι'oμiα roδ με_\ιουι.lLιi,; ιot' καi
τoδ γεωργo,δ μπoρεi καi πρ6rιεl
νδ παρθoδν ιδ dκ6λoυ]θ'α μ6'ιρα.

1. Νδ xρη'σηrαπoΙoδν,ται φυrιo-
φ6ρμακα xωμηλoδ 6αθμoδ τoξr_

τοδ κryδδνoυ ποδ δlατρ6xoυν τd
μελiborα τoυ, δταν πρoτiθ'oιαl
νd τd μεταφ,6ρεl oδ περtoxδq πor)

γiνoνταl ,κατδ καν1lνα ψεκαrσμοi,
πληροφορoδμενoq τδ εiδoq τδν
φαρη;,dκων ποδ xρη,olμοπol'oδνιαl
οτiq ,περroxδq αr}r6q.

2. Tδ δrπ6μενo, πoλδ σημαντ1_
κδ μ6τ,ρo γld τδν περro'ρrοuδ τδν
ζημιδν o1& μελilαolα drπδ τdν xρ{
ση φυτoφαρμdiκων εiν,αι f &πo-

φυγii τδν ψεrκαομδν oτi1ν πε,ρio-
δo τ{g rt'$,grφ,oρiαg. Δδν πρ6πεr θ-
δι; νδ παραγνωρio'ουμε τδγ κiν-
δυνo δηλη'τηρiα,oηg 1δν μελl'οοι
δν, 6ιαν ψεκdζουμε 666αlα oτ{ν
δικr] μαq καλλ16ργεrα πρiν i) με-
τd ιilν dν,Θηloη, dλλiι ιδ δπλανδ
xωρ6φl ixεl dκ6μ1α φυτd μδ dν-
θη' τδ φυιoφ6ρμακ6 μoq μπoρεi
νd μεταφερlθεi ατδ δ,lπλανδ xω_

ρ6φl μθ rδν ciνεμo.
3' "Αν εiμαoτε dν'αγκαoμθνor

νd ψε'κdooυtμε ατi1ν dνθηοη, τ6,τε
ν'δ τδ κdν,oυ,με αiτδ aλλδ τiq
τελευ,ταΤεg &πoγ'ευματrνθq δρrq
καi μδ ijπrα φ6ρμακα.

4. N& καταlστρ6Ψουμε τ.d dν,θ,r_

αμ6να &γρl'6xoρτα κdτω dπδ τδ
iπωρο'φ6ρα δ6ν,τρα.

5. }Jδ &πoφε6γoυ,με νd x,ρηοι-

μcπoιοi,με οκ6νεq ποrδ πρoκαλolν
περ1σσ6'τε,ρη ζημld drδ τd δlαλ6-
μαηα.

6. Nδ 8γκαθi,oτανται τd μελiο-
,σ1α τoυλaΧlο'τoν 6 xlλμ. μακρlδ
&,πδ τdν περroxi1 δπoυ iφαρμ6-
ζoνταr ιδ φυιoφ6ρμακα, δταν δ

μελrroooκ6μo'g θ6λ,εr νδ dξroπorf_
,oεr dγρloλoιiλoυδα τfrg rτερ1ο-
xηc. 'u κατε6,θυrrοη τδν dν6μιυν
πρ6πεt νδ παiρνειαr oo6αρδ δπ'
δψη, γlατi τδ Ψεiκαστlκδ ν6φοq

μπoρεi νd μεταφερθ,εI κ,αIμld φο_
ρd oδ &πolοτ6oε19 μερκδν δεκ6-
δ,ων xιλloμ6τρων, dν φυοd δυνα
τδg dνεμoq.

7. Ν'a oυνεργ6ζονταr καλλtερ
γ,ητ6q, μελυooκιiμo,ι καi γεωπ6-
ν'o,r oδ κdiθ,ε περloxr], μδ oτ6xo

ΠιΠs υi περI0ρiοουμε ιic δnjlnτnplιiοεlc ετi μεiiliοοlο
rlt
αΠ0 τα

φUτoφuβμgκ0
κσtη,τ q'

Kατατο,πι,αιlκoi εiναl οxετrκd
μδ τδ μ6τρo αtτδ oi πiνακεq πoδ
παρατiθεν'ται πrδ κ6τω καi πoδ
6ααiζoνταr oδ ηολυετεiq μελ6_
,ιεq τoδ C. A. JoHΑNSoΝ, τοδ
'Eργαατηρioυ'Eντoμoλογiαg τοδ
Πανεπroτηlμiου τfrg oi6οrγκτων.
ΣτoJq πiν,ακεg αl3τoδg πoδ δια-
φ6ρoυν μεταξ6 τoυq δq πρδq τδ

τoσ M. Δ. 'YφαvτΙδn

6αθlμδ μελωooτoξrlκ6τηταq τδν
φαρμ6κων τoυq, oημειτilνoνταl
ψιδ &,or,ερioκo τd φdρμακα δκεiνα
πoδ κυtκλοlφoρoδν ,καi oτ{ν θλλη
νrκfi dγoρd (διπωq πρακfπτεr &-
,πδ οxετlκi θγκ6κλlo τoδ 1976
,τoδ 'Yπoυ,ργεioυ Γεω'ργiαq κ,αil
dπδ d'ρευνd ]rrαζ τδ 1979 οτflν 6._

Υoρδ τηc Θεo,oαλ'oνiκηq).'oρr-
ο,μ6να €ιπδ ιδ φdρμακα αiτd θν_
δ6xεταr νd 3xαυν ο,ιδ μεταξδ
&πooυρθεi d,πδ τi1ν κυκλoφoρiα,
i) νd δπdρxoυν dλλα o{,μερα πoJ
δδν οημεtιilνoνΙαl oιoδg πiνακεg.

'EκεIνο πoδ πρoκrirπεr κυρi_
ωq &πδ τoig πiνακεq αiτoδq εi_

ι'αι διt: α) Tδ μεγαλιiιερo πooo_
οιδ (70% περiπoυ) rδν φυΙo_
φαρμ6κων πoδ κυκλoφoρoδν ol1-

μερα oτδν τiπο μαq εiναι δυrοτ.υ-

xδq dπδ τd πlδ θπlκiι,δυν,α γta
τiq μ6λιοοεq.

6) 'Yπ6ρxεr f1 δυνατ6τηπα νd
xρηolμoποl{σoυμε 8ντoμοκτ,6να
ποδ 6λdπτoυν λlγ6τερo τiq μθ-
λrοοεq (πiνακαq 3).

'ΙΙ oημααiα τδν πιν6κων αi-
τδγ γld τδν μελ,r,oοοκ6μo iγκεl-
ταr κυρiωq ατδ δτι μiπορεi αf.lπδg

ν& θνημερωθεi γrδ τδ μ6γεθοq



ν& 6νημεριilνεταιΙ δ μελιοι:'oκ6-
μoq γrδ τd πρoγρ6μματα Ψε'κα-
ομδν, δ γεωπ6νoq γrd τ{ν κiνη-
oη ιδν μελιoolδv οιi1ν περιοx1l
τoυ καi δ καλλlεργητηq γrd τd
oωioτδ φdρμακα. 'Η oυν'ε,ργαοiα
αιiτi1 εiν'αι 'ioωc fl &παραilτητη
προiJπ6,θεloη γrδ νδ τελ,εοφoρf1_

οουν τδ δπ6λoriπα μ6τρα πρo1στα

oiαq τ.dlν μελlοoιδν drrιδ τi1 xρI]-

ο'η φυτoφαρμ6rκων.
Mδ τδ dρθρo αliτδ πιoτε6oυ-

με 6ιr θd αυμ6d,λλο,υμε οτi1ν κα-
λιi,τεPrl dνιlrμετι.bπrοη τoδ πρo-
6λτ]μ,ατog, πoJ οxεδ,δν μoιρ,αiα δ-

φi,oταται dνdμεοα oτoδq μελro-
οoκ6μoυq, καi οtoδq δενδροκαλλl
ερ1rητdq γενκd.

YΠOλ,ΙNΙΙ{λ,ΙA ΠoY ΑΦoPΑ
ΚAΙ ToΥΣ 4 ΠΙ,NΑKEΣ
BU- γαλακτωματαπol{οlμ,ο
Ι) - οκ6νη
F : αiιilρημα
G: κ6κκot
\ι[A: iιναλαγiεq ποδ xρησ1μ{-).

;πoιoδvταr γlδ τ{ \ηi(αΙαπ'o

λ6.μηoη κoυι'oυπlδν
S : δl&λυμα
SP: διαλυτi| ο'κ6νη
ULV:'Υπ6ρμlκρoq δγκog
WP: Bρ6ξiμη oκ6νη

ΠΙNΑKΑΣ Ι
T,λ ,6νιo1μoκριiι,α τοδ πiνακα

αiτo6 ΔEN πρ6πεt νd xρηοrμo-
πoroδνταr ,oτi1ν περiloδo ιfrq dν-
θη,oηq καλλlεργoυμ6νω'ν i) αtiτo-

φυδν φυτlν. 'H τoξικ6τημ,( τoυq
εiναr ουν{lθαic δψηλ,t d,κ6μα καi
μετd &πδ 10 δρεq. Tδ &μπο,ρικδ
6ν,ομα γρ&φ'εταr μδ κεφαλαio τδ
dρxlκδ γρaiμμα καi fl κοrνfi xη_

μlκfl δvoμαoiα τoυ dκoλoυ,θ,εi οδ
παρ6νΘiεοη.
Αccothron (Fenitrothion)'Ακo0εioν.
Αmbush (Rermethrin) "Aμπoυq

Αminocarb
azimphos ethyl 'Aζινφδc θθδλ

azimphos methyl 'Αζινφδq μεθδλ
Αzodrin (monocrotophos)'Αζoντρiν
Baygon (propoxur) λlΙπαδ1πκδν

BΗC, 1" BΗC (benzene hexachloride)

166

Carbaryl Καρμπαρ;6λ

Cidial (pherrthoate) Tοtν'τldλ

Cythion Dor ULV (Ma1athion) Koυθεioν
DDVΡ (dichlotvos)

diazirron ν,τrαζlνδν

Dimercron (phosphamidon) Nτιμεκρδν
DNC οr DNoc (dinitrocresol)

'διντροκρεζ6λεq
E1getol (dinitrocreso1)'Eλζετ6λ
Ethyl Guthion (azinplos ethyl)

Eιhyl _ methyl Guthion
Folidol (parathion) Φo'λlντδλ

Fιιradan F (carbofuran) Φo'υρ,αντdν

Gιlsathion Αor K (azinphοs ethye)

Γκουlζαθ,εioν

Gιιthion (azinphos methy1) Γκcυθεioν
Ιmidan (phosmet)'Ιμrντδν
Ι-annate D (Methomyl) Λαν6ii
Lebaycid (fenthion) Δεiμπαiοiντ
Lindane (γIBHC) Λιντ6'dν

Malathiοn D λtlαλαΘεioν

Malathion ULV
λttetlryl parathion = Mεθιj\ παρ,αθεΙoν

Nuvacron (Mono Crotophos)

N,oυ6'ακ,ρδν

Ρarathion Παραθεioν

Ρhosdrin (meninphos) Φoοτρiν

Ρhosmet

Rogor (dimethoate) Poγκδ,ρ

Sevin (carbarul) Σε6iν
Sevin ULV (πdνιυ dπδ 0,5 κrλδ dνd
δ6κα (10) oτρ6μματα

Tamaron (metha midophos) Tαμαρδν
U1racide (methidathion) o'iλτραο{ντ.

ΠΙNAKΑΣ 2 (Σημ. 1)

Στδν πiνακα αδτδ περrλομ6d
νoντα1 8ντoμoκτ6να πoδ πρ6πεl
νd 6φαρμ6ζoνταr μ6νo dργδ τδ
6ρdδυ. 'H δπoλειμμ1rκd τoυq δρ6
οη εiναt oυνf,$tιlq xαμηλfl μ6οα
roδ δ16o'τημα B ιbρδν.
Cythion EC (ma1athion) Koυ εiον EC
Dibrovn WΡ (nalad) Γιττiμπρδν WP
λ{a1athion EC

ΠΙNAKAΣ 3 (Σημ. 1)

Γl,d νd περ1oρiσoυiμε τfl ζημld
οιiq μ6λrοoεq τδ παρακdτω θντo_

μακΙ6να Θd πρ6πεl νd θφαρμ6-
ζονται dργ& τ.δ 6ρdδυ, τ{ ν6xτα
ij νωρiq τδ ,πρωi. 'H i'πoλεlμα'τr_
κfl τουq δρdοη εiναr oυνr]iθωq

xαμηλfl μ6,οα o,δ 3 δρεq.
Αcrex (dirnobuton)'Aκρ6ξ

Acricid (binapacryl)'Αηρrοiν.τ

Baygon MΑ (propoxιrr) [\{πρα,i}γκδν λ,ΙΑ

binapacryl Mπrναπακρ$λ
Carbary ULV (τδ πo,λt) 0,5

10 oτρ6lμμα'ια.

κι\δ/

Dibrolrl (na1ed) Nτlμπρ6μ EC
endosιιifan θντoυοoυλφdν

ethion θθεioν

Gardona (tetrachlorvinphos)

Γκαρντ6να

Lannate S, SP (methοιnne)

Λlαν6'Ιτζ' S, δP

nralathion MΑ μαλ'αθεio MA
λ4etasystox (mοthyl - demeton)

Mεταουoτδξ

Phosalone Φoζαλδν
Pirimor (pirimicadb) Πrρlμδρ

Tlriodan (endosulfan) θεloντtν
Trithion (carbophenothion) Tρrθεicν

Zo7one (phasalone) Zoλδν

ΠΙNAKΑΣ a (Σημ. 1)

Ta παpακ6τω 6ντoμoκτ6,να

μπo'ρεi νd θφαρμ6'ζoνται δπoτε-
δl]πoτε μδ iκαν,οlπo1ηιιKi| dloφ6-
λεtα γliι τiq μ6λrooεg. 'H τoξrκ6_
τητd τoυq εiναl ουνι]θ,ωq xαμη-
λi1 dκ6μα καi. τj1ν ι1ρα τflq θφαρ

γfrg τουg.
amittaz d,μtτρdζ

Baygon G. (propoxur) Mπ,αi\,τ<δν G
Guhexatin Κυεξατiν
Cythion G (ma1ation) Koυθlεio'ν C
Karathane (dinocap) Kαpαθ61-ν

Ke1thane (dico fo1) Kαλθ6ιν
Morestan (quinomethiοnate) Ν4o,ρεo'τdν

omite {propargite)'o,μοΙτ
Ρ1iοtrarr (cyhexatin) Πλικτρδν

Ση{μεlωlclq: 1. 'H <c),Ιrdoυο:α,> λ6γιυ

τoii περrωlριομ6νoυ xιilρ.oυ πol) δrαθθ-

τεΙι Ξ,κρlνε ακ6πlμoν - iioτεrρα dπδ

3πtλo'γi1 - νδ δη1μ'oοlειiοεr δριομ€να

μ6'νo φυτoφ6ρμακα &π' dκεiνα ποδ πε

ρi\αtμ6dν,oν'ται οτoδq πiνακεq πoδ oυ-

ι'6,ταξε δ συνεργdτηq μαg κ. NΙrx. 'Y_

φαν,τf δηq. 'ΙΙ <Nι6oυοτα> €xεr oτfrν

δidΘεloη τδν,μελiοoorκ6iμων καi τδν πα

ρα1\iωγ6ν τorig πλfρεrq riiν,ακ,εq τηζ

δξrloλoγι]οεωq τftν, φυτoφα,ρμdκων μδ
κρrτ{iριo τi1ν μελMοατoξlκ6τητα.



1. ΠAPΑrΓΩΓΙ{ AXΛΑΔΙΩN
ΣrΓHΝ ΓAΛΛΙΑ

Σ,6rμφ'ulνα μi τd σ,τατΙστlκδ
στolxεiα τoi'Yπoυlργ'εiloυ Γεω,ρ-

γiαq Γαλλiαq f ,oυνoλκfi παρα-

γωγi1 &xλαδιfrlν οτi1 xιfiρ,α qi1η
8,φθαroε oτοδq 419.000 τ6ννουq.
'Aπ' 6λεq τiq κα}λrεογo.0μενεq
πorrκlλεq dxλαδldq πριilτη oδ πα

ραYurYη Ξρxεταr fl πoικrλiα Nτo-
κτoρ Πκrγlδ μδ 112.000 τ6ννoυ9
καi dκoλ,oυ,θεi η orjiλιαμc μδ
92.000 τ6ν. 'Η πo,ι,κrλiα Nτ1-,κτιυρ

Πκrγlδ δρlμ6ζεt 15 μ6ρεq πρΙν
απδ τδν oiiλ'lαμq. 'Αναλυτπιil*
τερα f1 παραγul,γi1 κατδ κατηγo-

ρiα πoπιλι6lν d.xλαδldg δπoλoγi-
ζεταr δq δξfrq:

Ιt{τ6κτωρ Γκιγrδ
Dr. }ules Guyot 112.00Ο τ6νν.
,oriiλrαμq Williams 92.000 ))

"Αλλεc θlερΙν. lπo1lκ. 5.00o ))

Φθrνοπω,ρrνδq πor,κ' 127.000 ))

Χε,lμερ, ποlκ. 83.ωΟ )

Σ6νoλoν 419.Ο0Ο ))

2'ΠAΡΑΓΩΓΙΙ MΗΛΩN ΣE
XΙΛΙΑΔEΣ ToNΙNoYΣ

(Δυ,τrrrκi1 Eiριirπη, ΗΠΑ, Ιζα-
ναδdq κ'αi T,oυρlκiα).

Χf;ρεq 1979 19ε]ι) 9b 'Ι9B0

7979

1. Aιioτρiα 2δ5 23ij -..-10 4
2' B16λγ1,o 316,7 3ο6,9 * 3,1

3. lΓαλλiα |.851''4 1.9ο4/ρ + 2.8

4. Γερμ'α,ν' 1.950,9 1.75'ιJ,6 - 9,9
5. Γlυγ')r6iiα 480,0 43ο,ο -10 4

θ' Δανiα B5,1 81,ο _ 4,8
ρ 'Eλ6τεiα 21,Ι 's 2311,0 ---15 0

8. 'Eλλ6δα 280,ο 258,ο - 7,9
9. Ι{.Π.Α. 3.69Θ,2] 3.792,3 + S 3

1o. 'Ιgπ'ανiα 1.097,Ο 841,9 -_r3,2
}1,. ''Ιταλiα 2.a2|2,8 200qj,Ο - t,,t

12. Kαναδdc 43612 472'4 + 8β
13. \{'εγ' B,ρετ. 362,0 359,0 - 0,B

]4. 'olλt\αν6. 57ο,o 560,0 - 1,7

15. lΠoρτo,γ. 1o7,9 121'θ +13,0
16. Toυρκiα 1350,0 1000,ο 

-25,9
Πη,1η o.C.D'E. (ooΣtA)

3. oΙ KYΡΙΩTEΡEΣ ΚAΛΛΙ-
EΡΠOYMENEΣ ΠoΙKΙΛΙ-
EΣ MHΑΙAΣ ΣTo EΞΓ}TE-
PIKO.

_Tρεiq πorκlλi,εq μI]λιυν κυρr_

αρxoδν oτi1ν παγκ6ομ1α aγoρδ'
f1 Γκ6λνrτεν Nτελiτοroυg (Golden

De1iοious), fl αμ6δα Nτελiτoroυq
(ΙLed Delicious) καi f1 Γκρ6ννη
Σμi'θ (Granny Smith).

- 
Στfiν Γαλλiα κυrplαp,xεi f|

Γκ6λντεν Nτελiτoι,ουq f1 δπο{α

'E'πlμ6λεlo
"oδ. Nτιι,loπoιiλoυ

δπaρt6,αiνεr τδ 6a% τδν μτ]λων
γxδ νωlπΦ καταν6λωοη. Στi1ν
Γαλλiα καλλlε,ργoδvιαr θπiοηq
πoκrλiεq μηλldq γld πα,ραγωγ$
dπακλεlαtlκδg τoσ μηλiτη xυ_

μofr, (Pomme λ Cidre). 'Η θn]οια
παραγ'ωγ{ μτjλων γlδ xυμδ κυ-
i}i'αiνεταΙ γliρω oτoδq 1.0Ο0.0ΟΟ

τ6ννoυq. Στ{ν Mεγdλη Bρετανiα
,θruκρατεi i Ko,ξ δρ6νc πiπlν
(Cox's orange pipins)' lrfiγ xιil,ρα

αliτi1 θπioηc μεγdλεq πoα6,τητεq

μl]λιυν κα,ται,αλiακoνιαr δπδ μoρ
φi1 δlαφ6ρων παρασKευαομdτων
(ψητ& μfiλα κλπ. Pomme λ Cidre).

T'& μflλα τ{q κατηγοlρΙαq αtiτflq
δ,πoλoγiζo,νταr oτδ 4ao/o τfiq oν-
νoλκflq πα'ραγ'ωγfrq. Γιδ τδ Ξτoq
19BΟ δπcλoγiζoνταr 169.0Φ τ6ν-
νοι θπi oυνoλκ{q παρα,γ*ωγfrq

359.00Ο τ6ννoι. Σrτilι, Γερμανiα
καλλlεργoiνται δrdφoρεq ντ6πΙ
εq, πolκiλiεq.

- 
Στiq ΗΠA f} μηλoπαραγωγil

γtd τδ Jτoc 1980 Jφθαοε τoδq
3.792.000 τ6ννoυq, i δμξδα Ι,Jτε-

λiτ'ooυq τoδq 1.421.Ο0Ο τ6ν. καi f'l

Γκ6λντεν ΙιJτελiτοlουq τoδq 617.
3O0 'τoνν.

*Στδ N6τlo f1μroφ,αiρro (An-
oιραλiα, N,oτrοαφρr,κανlκi1 "Eνω
οη, 'Α,ργεντtνil 

- Xlλd ) παντoδ

τi'lν θ6oη κατ6xεt f1 Γκρ6ννη
Σμiθ. Tfiν δ,ε6τερη θ6,oη κατ6xεl
lj Πκ6λντεν Nτελiτοroυq o,ταθεrρ6.

--Σ'ιi1ν 'Eλλdδα κυ,ρlαρxεT f1

'oμdδα }ιΤτελi,τorιουq (Στdρκrν,
'Ιμπερrdλ, Στd,pκρψαoν κλπ. ).
ftd τδ θτοq 198Ο { παραγιυγfl d-

φ1θασε τoδq 139.Ο0Ο τ6νν. θπi oυ-
νoλlκilq παραγωγfrq 258.000 τ6ν.

-Στfiν E0ριilπη γενlκδg μδ 6-

ξα{ρaοη τflν 'Eλλdδα, f1 Γκ6λτεν
Ντελi:τοlουq ι<υρlαρxεi &π6λυ,ια.
Στδν παρακ6τω πiνακα oημεlιil-
νεται f1 παραγωγi1 μfλων καi f1

παραγωγi1 Πκ6λντεν Nτελiτοl-
oυq τδν rκυ,ριιοτ6'ρων μηλοπα,ρα-
γωγδν xωρfrlν τηq Eδρfiπηq γlδ
τδ d'τοq 19BΟ.

Xiiρeq Παραγ. lμ,λ' Πα.ραγ. μf,λ,
υδ τ6.ννoυq Γκ6λν. χτελ.

B3λ'γrc 306.900 165.2'00

Γαλ,λiα 1.904.000 1.222.0aa
'Ιbπαι,iα 841.0ο0 372.8οο
'Ι ταλiα 2.00,0.000 875.0οο
'ol\I\ανlδiα 56Ο.0οΟ 200.0οο

Πη'1,i1 OCDE (oOΣΑ).

4. ΠoΙKΙΛΙEΣ MΗΛΩΝ
ΣlΠoYΡ (SΡURS)

oi δr6φoρεq πoικlλiεg μηλdg,
&νdλογα μδ τδν τρ6iπo KαρiΙtο-

φo,ρi,αq καi dνdλoγα μδ τflν μoρ-
φi1 πoδ dναπτ6αοον'ιαι o.i 6ραxi'
oνεq xω,ρiζoντα1 σδ δldφolρ,oυq
τ6'πoυq. Ξεxωρro,τi1 θ6toη oτδ ori-
ν'oλo τδν πolκlλrδν μηλldq κατ6_
xουν οi πolκlλiεq .ποδ dν{κoυν
οτδν ιljο-τoυ oπo6ρ (spur). Παρα.
τη,ριilνιαq τ6αoερα δ6ντ,ρα δlα-
φ'cρετ1]κf)ν πctκlλlδν 8να οτd,ρκι_

μσoν (απoιi'ρ πolκlλiα), 8να
Γκ6λντεν Nτελfτorcυg, Eνα oι6ρ'
'Ι{1νγΙ< ι<αi iνα Γκρ6ννη Σμiiθ θd
δlαπroτιi;,ooυμε dξι6λoγεq δtα,φo-

ρδq ατflν δ16ταξη τdlν καρlτoφ6-

ρ'ων δργ6νιrlν θηi τoσ δ6ντρoυ.
Τδ καρ,πoφ6,ρα δργανα oιi1ν πoι
κrλiα Στ6ρκρ,ψxσoν 6ρioκoνταr

ΓEΩPΓIKA ΘEMATA



θπi τδν 6ραxr6νων oδ πυrκνfl δι6
ταξη ,καi καλ6πτoυν δλo ο,xεδδν
τδ μ(,κog τdlν 6ραxt6vιυν.

'Η ζιilνη καρπoφoρiαq τ[lν καρ
ηρ,φ,6ρων δργ6νων παραμ6νεr
οτdθ,oρli1 καi dμετακlνητη.'Αντi-
θετα oτi1ν Γκρ6ννη Σμtrθ τd καρ-
η3,φ,6ρα δργανα 6ρiακονταl Kυ

ρiiι,:q oτig κoρυφ,δq τδν θτηοiων
6λαοτδν. Αnτi1 fl μειατ6πιoη φαi
νεταl lκαθrαρδ ατiq περrπτιtoεrq
ποl) τδ δ6νδρo δδν κλαδεrj,εταl.
"o,ooν 6:φoρd τi1ν Πκ6λντεν NΙε
λi'τiαroυq τd καρποφ'6,ρ,α tilργανα
6,ρ,ioκoνται κυρiωq &πi θτηoiων
διετδν καi τ,ρrετδν κλαδiοκων.
Kαi ο'τi1ν Γκ6λντεν Νελi,oloυq θ-

πioηq fl ζιil"-η καρπcφcρiαq με-
τατοrπiζεταl, oδ λlΥιitιερo 6α,θt}rδ

δμωq, oυγκρlτr,κδ μδ τi Γl.<ρ6ννη
Σμdtθ.

.'oi oπo6ρ πo:κrλiεg δ'δν πα-

ρoυoldζoυν λεπτolκλ6δl'α. "ooεq
πolκrλiεq οπo6ρ τυxαiνει νδ 6μ.

φαr,iζoυν λεπτοκλdδr'α, αiδ,τδ εi-
ναl λiγα καi εiναl πoλδ λιγιilτε-
ρα, συγlKρ1τrκδ πρ'δq τδν dντioτol
xo τi'tπo τδν κανoνl,κ6. Παρdδει
γμα γrδ o6γκρl,oη: Γκ6λντεν
Σπο'6,ρ καi Γκ6λντεν Ντελfτol'
o'υq.

- o,i πoκrλiεq απolj.ρ Ιταρoυ-

ol&ζουν 6να νανroμ6. "Exουν μι
κρ6τερη dν6lπτυ,ξη oυγκρlν6με-
νεq μδ τlδν τ-i'πo τδν κανoνrκ6.
"Eνα παρdδεlγμ,α Σ,τ6ρκρrμοoν
καi Στdρκιν πoδ dνfiκoυν καi oi
δio oτi1ν iδια δμ&δα Ιι[τελiτοl-
ουq.

-Σfμερα κυκλoφ,ορoσν rιoλ-
λδq απor)ρ πolκrλi,εq. Π6ρα πoλ-
λδg uεταλλαγδq oπο,liρ &ν{,κoυν
οτiq δμdδεq Nτ,ελiτorουq καΙ
Γκ6λντεν Nτελiiτ;ο'ιoυg.'Aναφ6-
ρoυlμε μερικδq γνωoτδq οποιiρ
μηλrdq.

α) 'oμdδα Ιt{τελiτolουq: 1)
Στdρκρlμοoγ (Starkrimson) 2) Γου-
θλαπoυρ (We1lespur), 3) P6ντ
Σ,πo6ρ Nτελiτoroυg (Red spur deli-

cious) ικλπ.
6) '0lμ6δα Γκ6λνιεν Nτελiτor_

oυq: 1) Γ6λooυ οποi-,ρ (We11ow

168

spur), 2) Γκ6λντεν M6,ρ Σιπoδρ
(Golden Morspur) 3) Στ&ρκ Γκ6λ-
ντεν o,πo6ρ (Stark cotrden spur)

κλιπ.
*Td δ6ντρα σπoδ]ρ δδν δημl-

oυρ6γoδν πρo6λ11ματα στiιν Kαρ-
π6δεoη καi <lτδ κλ6δ'ευμα. Δδν
iμφαι'iζoυν ζ'ηρη 6λdoιηοη,
καΙ oijτε λαlμd'ργoυq' 'Eπεlδi1 8-

xoυν περlωρlαμ6νη dν&πτυξη
θνδ,εiκνυται νtι μπολ16ζονταr οδ
δπoκεiμεν,α ηo,δ dxουν κdtπolα

ζωηρ6τητα.'Eπεlδi1 καρlπ:δ'6νoυν

πc,λ.{l, &παrιεiται &ραiωμα. "Αν
δ,Jν γiνεr d'ραiωμα δπdρxε'r κiν-
δυνoq, f1 δπ6uενη xρoνrδ τfrc δ-
,περ6oλκfrq καρ1Πoφ,oρiαg, νiι εi-
ναr xρoνιδ dκαρπiαq (παρενrαυ-
τοφ,ο'ρiα ) .

*'Αξiζει νiι oη,μεlωlθεi μiα ποl
κιλi6 &xλαδrciq i Γκρdν Σ16,μιι
oυμ (GRΑΙ\[D CΗΑMPΙUM)
ποδ dν'θ,iζεr πoλυ διμrμα καΙ xρη-
ο'ιμlo'πoιεiταr δq θπllκoνrαoτfiq
crr,ilν Nτεκdνα ντiλ Ι{ομ,iιοro, εi-
ναι οπoιiρ.

'o ρdλοq τfrc μεiλrooαg
στΙi γοvlκoπoinοn τιilν δiνδρrov

oi θππoνlαο'τδq καi ξ μ6λrαcα φ,6ρων δ6ντρων. (Λ.x. 'Αlπrδι6q

εiναr o,i κυριιiiτερεg oυντελεoτ6q μηλlδq δαμαoκηνrδq dμυγδαλιδq
oτdν καρπ6δεoη πoλλ6ν 6πωρo-

AYT0ΓοIN Ι MοΠrOΙ ιΙ,ΣΙ Ι

:Ξ . 1Ξ_'_ΞΞ;L>-

Στdρκw μδ Σt6ρκιν _ Kαρπ6δεoη
Στdμκrν μδ 'Ιiμπε,ρldλ : ))

Ιρ6:vνη Σtμiθ μδ
Ιlκρd,ννη Σμiθ ))

Στ6μgριμοov μδ Στ6μιιν,_

μηδδν = μ6τρα \rτ6τη'ταq

)) : νerρ'δ τfrq 6ρioηc

))

>

ΣTΑΥP,oΙ1oiN Ιλ'{oΠotΙ ΕΙΣΓΙ

Στdρκlι, μδ Γρ6νι'Lη Σμiθ = Καρπ6δεοη

Γκ6λντeν μ'δ Στdρκριμοoν = iκ,αν,οπorηιτrκii1 * Λουrκo0,λε1c \lεi'μα
Σκdlρκrν μiδ Γκ6λνrτεν - : Kραοi N:criοηg

Γκρ6ννη ΣrμiΘ 1ιδ Σ'τ6ρκριμlοoν = Σκiτοα \' \Ιπ\ι6τκα
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Kερασ1,δq κλπ. ). 'H μ6λrooα εiναl
θκεiνη πoδ μεταφ6ρεl τflν γli,ρη
iιπδ dνθoq ο'δ dν,θoq καi ,&πδ πομ

'κlλjα οδ πoπlλiα. XωρΙc τi1ν μ6-
λloοα f1 γo,νlμοrπoiηloη τδν &να-
φε,ρoμ6νων εiδων θδ frταν dδ,6-
νατη. Γl' αι]τδ δ πρ,ooδευτκδg
δενδρoκαλλlε,ργητr]q, &πδ νω,ρiq
φ'ρνo,τiζει κ'αi δξαoφ,αλiζεl γrδ τδ
κτ{μα ιoυ, τiq dναγκαiεg κυψ6-
λεq. Περrττδν νδ τoν1σθ,ετ 6τr
κατδ τflν δ16ρκεlα τflq dνθαφoρi-
αg τoδ δ6νδρου δδν πρ6πει ι,δ
δrενεργ,oδνταl ψε,καομci.

'Επεδfl γiι,εταl οιiγxυ,oη oτi1ν
δρθfl xρτ]οη ιδν iπlκoνlοoι,ρrδν
πoκlλrδν δαευκρlνiζoνταr τ& θ-
ξflc, 1) o'i κλδνol, oi μεταλλα-
γδq πoδ dνr]κoυγ ο-ιflν iδlα πol

κrλ,f,α δ,δν σταυ,ρoγoν1μorΙΙo1oδν-
ταt, καi δδν κ6νoυν μεταξ,6 τoυq
γld Aππoνια,oτ6q. (Λ.x., οi Στdρ
κlν, Στ6ρκψσ0ν, 'Ιμπεμ6λ, Pi-
σ1αρεντ Γoυ6λo,πoυρ, Pου'αγιdλ
κλπ. μεταξf τoυq δδν oταυρ'oγο
νlμοπoιoδνταr. oi lκλδνor Γκ6λ-
ντεν Nτελitτσtoυq, Σμ6,ουrθ, Γκ6λ
\/τ,εν,σπoιilρ, Ι\Ιτελiτoto,υq θπεlδf1
dνl1κoυν oτiν iδrα πorκlλiα δδν
σι,αυlρ oγoν jμoπoloδ νταrr ) .

2) o,i τρlιπλoεrδεig ποlκιλ,iεq
πoJ δxoυν oιd οιομαιtκα κiτταρα
51 xρωμo,σfiματα δδν κdνουν
γl& &πlκoνlαoτδq (,πατ6ραq ) εi-
ναr ατεiρεg. (Παρdδεlγμα Mου-
τoo$, Γκlρ'α6ενoτdiν, Mπ6λ ντδ
\{ποrοκ6lφ, Tζ6νακoλνι, Pεν6τα
γικ'ρi]ζα τoδ Kαναδd Γιo,6νε,oαlπ

κλπ). "Oπoυ φυτε6,oυ,με οτδν δ-
πιoριfνα τ'ρlπλοεlδ,{ πoαiκιλiα, φυ
τε6oυtμε &πα'ρ,αtττi'τωq δ6o δπλo-
εδεiq πoκlλiεg.

3) oi πorκrλi,εg πoδ εiναι oυγ_
γενεiq μετα'ξ6 τoυq, δδν εiναι με-
ταξιi τoυg καλoi θπIκoνtαlοτ6g.
Παρdδεtγμα Mελρ6ζ καi Tζονα_
λ'ilτοιoυg. Αiτδq εiναl Θυ,γατρκδq
πclκrλi'εg πoδ πρo'frλθ,αν dπδ τi1ν
δrαoιαliρωαη Tζoν&θαν θπi Nτε-
λiτoιoυ'g. 'E1Πoμ6νωζ { Tζoνdθαν
i) f1 Nτελiiιαιoυq δδν κdνεr γ1α
θtπικo.νrαoτi1q Δπi τijq Mελρ6ζ
lκιαi τfrg Tζoναλiτοloυq' 'oμoiωq
f Nτελiτοloυq Πιλαφ6, θπεrδt;
πρofrλθε drιδ μητ6ρα NτελΙτol_
oυq δδν εiναr μειαξ6 τoυq καλoi
θπlκoνlαοι69.

(lουν6x,εlα δπδ τ|ν oελiδα 158)

M1oυσεio aλλδ i ουlμcρωνi,α δθν
iκλεl'oε.

Οi d,ρxαroκd,πηλol iρxlααν ν,
&νηουxoδν. Td γλυrπτδ dπρεπε
ν& 6γoδν oτδ oφυρi oδ διεθνfr
δημoπραLαiα κ,αi γr'd τδν πλειoτη
ρlα,oμδ 3πρεπε νd μεταφ,ερθ,oδν
oθ οiγουρo μ6ρoc.

T{ν θ:πrxεiρηοη dν6λα6ε δ
CROΡΙUS iiν,θρωπoq κorν{q θμ-
πlστolσινηq πoδ εixε ατεν,lq ο.x6-
(rεlq μδ τoδq T,c6ρκoυq πα{ρνον
ταζ tpυrσπd μερiδro. 'H ουλλoγi1
θd μεταφερ6ταν ατi1 Ζ6κυνθo'

Σδ δκτδ μ6ρε9 φoρτιbθη,κε τδ
πρδτo φο,ρτfu καi δio μ6ρεq dρ-
γ6τερα &κoλ'oillθηoε δ cocKE_
RBLL μδ τδ δrπ6λolπα.

'Αφοδ 6,φ,c,δl6lατηlκαν d'πδ τδν
"Αγγλc πρ6,ξεvο Σιρ6νη μδ δrα
6ατ,r]ρια καi oυ'oτατlκ6q θπloτo_
λδq μετδ d'πδ δλoνfκτro ταξiδl
δφrθαoαγ oτ{ 26κυνθα

'Aμ6oωg ciρxloαν νδ δηiμoαε6-
ουν dνακoινιiloεlq οιδν Eiρωπα_
iκδ τ6πο δρiζovταq τfl δημoπρα_
οiα γrδ ιfiν 1 Nοεμ6ρ(ου.

'Eπroτρ6φον:αg δ COCKE-

Mli πoiυε8υlt(i! iταlpεlo ipxαloκoπιiiωυ
RELLE oτflν 'Aθijνα 6ρfrrκε γ,ρdμ
μα &π' τδν παι6ρα τoυ rπoδ τδν
πληρoφo,ρoδ1σε Πδq rj 'Aγγλrκi1
αnλfi ijδπαε 8ντoλi1 ν' dγoρα-
oτoδν τ& μdρ,uαρα τfrq ΑlYrναq
dντi 6.Ο0Ο λrρδν καi iτι 8να πo_
λεμlκδ Jπλεε γrδ τδν Πεlραld νd
τd παραλd6ε1 πραγματκδ oδ λi_
γεq η:μ6,ρεq κατ6πλευroε o.ιδ λlμd
νl τδ <PΑULΙΙ{E 25>.

Σιiγxυoη καi πε,ρlπλoκδq a_

φο0 τδ γλυ'πτ,& flταν οτ{ Ζ&κυν-
θo περlμ6νoνταg τi δημoπραoi,α'
'Αλλi καi oτ,i1 Zdrκυν'θ,o, iαωg γl-
ν6,ταν Γαλλrκi1 dπ66α,oη. Γι αli-
τδ ζr]lτηoαν τδ πoλεμrκδ νd τδ
μεταφ6ρ'εl oτ,i1 \,Ι6λτα 6πoυ τi1ν
1η Noεμi6ρd,oυ 6φ'θαoαν καi oi
θνδπφε'ρ6μενοr γrδ τi1 δημοπρα-
oiα iναg Γ6λλoq κυ6ερνηtτlκδq
θlκπρ6toω,πoq καi δ &πεαταλμ6νog
τοδ Λoυδ,c6iκoυ τijg Bαυαρiαg
dρ,xαloλ6γ,cq λ,ΙΑRTΙN wAG-
λΙER.

'o Γdλλoq πρ,6cφε,ρε 16o.ω0
φ,ρdγτα dλλiι τδν iπερφαλ6γγl
οε δ iιντliπρ61σω]Πoq τoδ Λoυδo6i-
Kcυ πρoσφ6ρoνιαq 7Ο.0Ο0 φioρi
νlα κoλooο1αio πOσδ γι'd θκ9lνη

τi1ν €rπο,xi].

"Ετol τd γλυπ,τd τoδ Nαoδ τξq
'Α,φ,αfαq κατ6.ληξαν o-τδ M,6,να,xo
καi κorqμoδν ση1l1ε.ρ'α τilν Yλυ_
πτolθ,fκη δπωg καi τ6oα dλλα προ
l6ντα d,ρxαlo,καπηλεiαg oτoλi
ζoυν ιδ μ'εγαλιiιερα Mουοεoiα
τoδ κ6toμoυ γε]μiζo,ντ,αq μdλι,oτα
δλ6πληρεq α'iθoυo-'εq μδ τflν δπi-
γ,ραφι) oτi1ν ε'iooδο: <'E λ η ν l_

κ ιi>.

Παρ6γovτεq
πoδ θπnρεdζoυv
τfιv τερnδ6vα

(ουν6xεια απδ τfr,γ oε,\iδα 164)

yiνειαl περ;,ο,o6τερo θπl,6ε6λημ6
νη καl, θπrτακτlκ{.

Br6λloγ,ραφiα:

1) Bαoi,λεloq K. Bενδiτοηq: <<.Ι{ oιl
xν6τη,τα τfr,q τερηδ6ναq oδ πlαfrd
flλικiαc 6-12 θτδν dο.:lκfiν καi
dγρcτrκδν περrox6ν καi oi παρd_

γoν'τεq πcδ τflv θπηrρεiιζουν>.

2) Δημ:]ιρroq B. Λd,μπρoυ: <<.H φl-
\oοc'φiα τfrq π,ρολ,sψεωq oτfiν δ-
δoντιατρlκfr>.
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Δεrγματoλnψiα καi dvdλυσn

φdλλωι, &π6 δενδρ6δε1q

καλλr€ργε1εq
καi θδdφoυ'q κα'Ι μδ μιδ o,υνεκτiμηoη

τδν dν'αλrτυκδν dlπoτελεοtμ6τιυν μδ
<iρ':,qμl6να π;ληρoφoρrακiι oτοlxεiα, μdq
δiνel μlδ δρκετδ κα,\ι'1 εiκ6rνα .ηq θρ:
πτ:κfrq καταοτ6αεωq τδν δ6νrδρ,ωγ,

τfrlν dνα,γrκδν τoυq οδ θ|ρεrπ] liκiι στo1-

x,εiα καi τoi εΙδoυ,q τfrq λ'π6νοεωq
πoδ πρ6π,εr νλ 3φαρμ'cοθεi.

"Oiπω'q 6μ,ω9 κ6θε θργαο,iα,. dτoι
κα,i fi φυ,λrλ,οδlαγνωοτrκi1 μtι ν,i iπo-
διtoεr καi\λ καi οωοτtι καi νλ εiναι

tιν τδ κιi]μα παρoυo16ζεr ,ανoμclομoρ-

φiα οτδ φυτiι ij oτδ xιilμα, τ6τε αυ,\-

\i6Yεταl ξεxωρι,οτδ δ,ε,iγiu,α &πδ κ6θε

&(οl!ιιμaτl τoδ κτ{μα,;oq πoδ,Ξxεt δl,κ6

τoυ iδlαiτερα xαρακτηiρrο;τlκd,

*Ttι δ6.νδ.ρα dπδ τd δπ,oiα θδ παρ-

θoir' τλ φιilλλα νδ εiναι οδ f'hκiα' κα_

ι,cνlκflg παραγω,γηq (δxl ν,εαρ6, ol3τε

πoλiJ γi:ρrκα ) καi dντrπρoοlωεπυ ιlκd
τ{g μ6,oηq καταστ6σεlωq ,τδι' δ6νδρων

τ!q φυτε1αg. Δη'\αδfr, δ,(:νlδρa μδ Ξι'-

Σ]Ιζo]ΠοΣ
Σδ πlρ9η1γ,91iμ,εν,o dρrθρ,o μαg (τε6xoq

12oν) εiNα1με γρdψει γrd τoδ,q τρ6πoυq
δειγψ;iα,τοl\ηψilαq τoδ 8δ6φoυq καi τi1

cκοπlμ6τη,τα τfr,g dνα,\r3oειilq :oυ γlδ
τiq δενtδριilδεtg καλλ116,ρ'γεlεq. Toνiυα

με βrκεi' δτl μlδ τ6τοια dνdrλυση μπo-

ρεi ν,δ μδg διiloει διdφoρεg κα'i xριjοr-
πεg πληrρoφoρiεq γr& τig φυrolκδq κα,i

xηrμrκiδg iδl6τητεq 'τoδ θδdφoυg καri νd

μd,q δδηγ{οεr oτoδq κατdλληlλ,oυq xει
.ριqμοiq τo,υ, δδν μΠοlρ€i δμ]ω,q νd μdq
πληρoφ'oρl]oεr γ:,& τi1ν πραγματrκi1 θ,ρε

πτlκ,fr κατdαταoη τ6ν δ6νδρων. 'ΙΙ

γν6ση 6iμω,q ,τ{g καταοτ6οεωq αιiτfrq

εiναr 6αolκfl πρcijπ6Θεoη γlλ τδν κα-

θcρloμ.δ τQq οωoτfrq λlπαντlκfrg rακ.τl-

ηfllq, δηιλα,5i1 τflq λιπdνοε.ωq θκεiνηq
πoi dνταπolκρi,νετα'l oτiq πiρα1,μαπκδq

dν61,τ<,ε,q ,τirν δ6ν,δρων μαq o} δ16φo-

ρ'α θρεπ 'lκδ ο,τolxεiα. Αrilτδ ξεκιν6εr
iπδ τη 6αcrκi1 &ρx{, πδq ο'δ καν16να

ζωντανδ δργαν:qμ,δ δ'δν πρ6πεl ν,λ xo-
,ρηγεiτα1 τiπoτα, dν πρ,oηγoυ1μ6ν,ωq δδν

€xεt διερευνηθfr f1 κατdοταoη oτi1ν δ_

πoiα 6ρiοκεlται, κ1' &κ6lμη, fi τρoφi1

πoδ δlνεlαt oδ κ&θε δργανlομ{ πρ6-

,πει νδ εiν.αι dνdλογη μδ τiq πραγμα-

τrκ6q τoυ dνdγκεg. Περlοο6τε'ρη i) λι
],6τε.ρη, τρ'oφi] κα,i d,\.\η dντi &λληq,

μ'πoρεi νδ μ'εiι,ει iιναξloπciηiτη i] τδ

xεtρ6Eε'ρo, ι'd πρoκαλ6οεr καi μrκρδq
i] μεγd.λiεq ζημiεq.

"o,:αν κdνoυlμε μlλ λi]πανoη πρ6πεl
π6ντα r,i ξεκlrνδrμε μ,i τi ακ6Ψη δτl

οκoπ6g μαq eiναl νδ πετιixoυμε τd κ:ι

\,τ3'τερα δυνα,τδ dπcτaλ6αματα μδ τil

μrκρ6:ερη δυνατi1 δαπdν,η καi μdλt:οτr
τdlρα, πoδ οi ο,υν9ξrκεg τoδ dντα1πυνι_

cμoδ 'γiνoνταr κα,θη;μερlνi καi ακληρ6

τε ρεq.

'Πρδq ωιiτi1 τiiν κα,τεriθυ'νοι1 μαc
6oηθ6εr η φυιλλoδrαγι,ω,cτι*fr, πoJ μδ
Ξι,α ουr..δ,υαcμδ iιναλιiοεωq φιiι\\ων

17Ο

Δρ. Γεωργioυ'AρvυρΙ&δn
'E1δαφoλ6yoυ'Ιvoτ/τoυ',[is6,φολoγioc oεσ/viKηc

dξι6,πιατα, τd δεiδ'ομ,6να τηq, πρ,6πεr νiι
γiι'εt μδ dκρi6εια, μδ ειiθιiνη καi iι-
η} frγβlρ,ιilπcι-l.g πcδ γενllκδ θλ τηlρ{-

οoυν δλεq τiq 6αοικδq καi dπ,αραiiτη-

τεq πρoδrα'γρα'ιΡ16q, 6rr.',orτα,q aΙΙι,δ τil

δo'lψrα,το\ηψiα, συσκeυαlσiα καi &πo-

oτo'λfi τδν δεt1ψ6των φιiλλων καi 8-

δ6φoυq.

ΔΕ,ΙΓνΙiΑTA ΦYΛΔΩΝ

α) ΔEΙΓ\,Ι1ATOΛΗΨΙΑ: Tδ δεiγμa
ιρiyλ,λων π,ρ6πεr νd dvτιπρo'αω,rιεiει ιi1

;:,l:pη κ:τiιo:αoη τδrν φ.r1λλων τδν δ,6ν

δρων τfrq ιρυτεiαg καi ν,} εiναr πlo_

οατtκδ iιι:κετ6, γrδ νi γiν.oυν 6lλor oi
|iπαιτoιirμενci πρcα5roμομoi. E'i]δικιil-

τερα πρ.6πεl:
-----Τδ ,δεiγμrα ν,δ dπο:,eλεiται dιπδ 40

-50 φιiλλ'α αμnsλloi, 60-80 μη-
,λliq ij dκ\αδιdq. 80,---.100 ρ,oδακrνidq
ij &μυγδαλιrq καi 15o*2ΟΟ θ\rdq.

-'ΙΙ δεltγlμαlιo\ηψlα νd γiνεταl a_

nδ π,oλλd δθν]5ρα. δ16απαρτα ο' 6\η
τ|ν 'i1κτα:οη 'τοδ κτr]rματo'q, 6φ6ooν τδ

κτfl1μα παρcιlcr6ζεταl i;μor6ψιoρrρο.'E-

τ,cνα καλ,\iτερΙ τi xεrρ,61.ρη, arπδ τδ

μ3οo δρo:iiν δθιlδρων τoδ κττ]μα,τcq,

κατd]cταot1 iιναπτ6ξεωq. 6\αοπ{ο,εω.q,

i(.ΙΙ--rιcφo1ρiαlq κ,}ιπ. πρ6πεr νd fuπoκλ,εi-

oνταt dπδ τ'i1 δεr'ψματoληψiα. 'Eπitοη'q,

πρ6π,el ι'Ι dπoκλεiοι,ταt δ6,νδρα πoδ

πρ,cο6λ{θηκαν dπδ .dοΘ6νεrεq καi κα-

κδg καlρκδq ουνθfrκεq (xαλiιζr, πα1,e

τ6q, oiψη μζιilv &π6 vεροκρ6τημα κ.

\.π. ).

'Aπ,δ πpακτrκ{ ιlπcψη, γlλ νd κ6'νου

με lr) δεl1,lματo\ηιpiα τδν φli\,λωι'.
Πs[]παlτd]]ιε τi1 φυτεiα, ^o611} μfrμoq τδι'

γρ,αlΓ1μδν τδ,v δ6,l'δρων i) δrαγωνikυq

καi oταltrIατoδ,με νδ πdρoυμε φiλλα.
ijστε,ρα dπι\ κdθε δρllαμ6ι'o dρlθμδ

δi6,νlδρ,ωι,, ιiiicττoυ r,d ου,μrt\ηρι|locυμε

τδν dπaιτciμεν,c d,οιΘμ6. "Ετοι π.'τ.

λν πρ6,κεlταt ν'λ μαζ6ψoυμlε 100 φδ\-
λ,α ρ,oδακrνrδq, αδτδ θδ μαζευθcrι' iι_

π'δ ,5 δiι'δρα (4 φn\\α οταυρcειδδq
dηδ κiιθε δ6ιuδρc ) κι' ιiπο,μ6ι'ωq, θδι'

τδ κτfl,μe ζxεl 2Ο0 δ6ι'δρ.α, θδ πρ6πεr

νλ π6ρoι';ιe φiλ\α δπδ Ξι,α δ6ν,5ρ,υ



\'ιδ Ι(dθε 6κτδ δ6Vδiρ,α,.

Bαotπi1 η,ρoijπ6θeοη γrδ τi1ν δφα,ρ"

FoYtι Φq ,φυ.λλoδιαγνωo'τικfrq εiναr f1

πραγ1lατοπoiηrση τηq δεrγματoληψiαq
τδν <ρ,6'\λω'ν οδ δρIgμ,€νη 8'πox,it Xαi
&rπδ ,δρ,rαμι6νη θ6οη €πdνω oτδ δ,6ν-

δlρo. Γrδ τδ οκoπ6 αιiτδ δiνoυlμε τδν
παρακdτω πi]νακα, πor) dναφ6ρεται οδ
δι6φoρ,εq κα,\λ16ργεrε,q.

δενlδρι6δεl q κα\λ1,6ργειεζ.

ΠΙiNΑKΑ,Σ
'Eπoxfrg καi τρ6πoυ ,δεrγtματοlληιyiαq φi\λιυν dπlδ δρloμ6νεq

Eiδoc l\ειγματoλ )μενο

'Δμπ6λι

'Αrμυιδ.αλliι

'Αxλαδιδ

Mη,λιd

Poδακινr6
',Eλld

"oλo τδ

ομα καi
'orpιoi1ω,g

'o1μoiα;g

'olμoi[υ,q

'oηr,oiιυq

'Oμoiιυq

φriλλo
μiο'xoq )

Tρ6πoq δειγ;μα,τo\ηψiαg

"Ωρημα φιiλλα,, κoν'τδ ατ{ 6dοη καρποτρ61:lωγ fi\n1or5iν, σ:δ τ6'λoq τqq
dν,θη,oεω.q

'Απδ τδ μ6οo θτηrαitυν 6tλαατlν, πoδ 6ρioκoνταl oτi1ν πρ6κ,ταοη κxρπo_
φ,6lpων κλ6δων, 8 _ 19 δ6tδoμdδεq ,uε,τd τ{ν πλ(,ρη &vθηρη. ,Απδ κdθε

'δl6r,iδ'ρo ,\α1μ66γ9γ,;q1 σταυ1ρoεllδιτq 4 φιiλλα. οτδ $ψog τoδ ι6μoυ.
'oμroiωq

'oμoikυ,q

'Qμoiωg, aλλα 12- 14 θ6δoμ,6δεζ μ,ετi τi1,ν πλ{ρη dν,θηοη.
'Απδ μ6οo 8τηοων ,6λαοτδν, πoι) 6ρiσκoν'τα1 οτilν πρ,o,6κταση κqrρπo{ρ6-

'ρων κλ6δων, 6 π;ερiπoυ i6δoμdδεq μεπλ τi1ν πλl]ρη δνθη,oη,. ,Απδ κdθε
,δ,6νδρc λαμ6dν,oνται οταυ ρoεtδdιg 4 ζεiγη, (Ldvτlκρυοτδν ) cρliλ\ων,
oτδ iiψoq τoδ d6μου.

6) ΣΥΣKEYAΣΙΑ: Tδ 66γlsg1ρ, $gi1lμα

φι1λλων πoδ μα,ζεr1θη,κε &πδ κ6θε δεν
δρoφυτeiα1. τoπoθ,ετεiτα1 ο'δ δr&τ'ρη;τo

πλαoτrκδ σαι<]κo'υλaκt' πci τδ 8π6γω

μξρog τo'υ δ6νεται, μαζi μδ μlδ καρ-
τ6λλα, δπoυ dναγρdφoνταl τd στo1-

xεiα ταυτ6τηταg τoδ δεiγματοq, δηλα
δι]': 6νo1ματεπιi;'νrl1μc, περloxf, εiδοq
,καλλι6ργreιαg. Tδ δεiπr,α η,ρβρ1g1 νiι
δπoοτα\εI ατδ d,ργα,ατfρro }ι,δ ,-δν τα-

x6'ιερo τρ6rτιo καi ιlδ περiπτωcη πoδ
δδν εlν'αl, δυνατi1 fl iilμεοη dπoο'τoλr]

του, ν]δ παρ,αμeiνεt (1πd tνα i) τδ πo
λδ διio 24ωρα) μ6οα oτδ qrυVετo (δΧl

oτi1ν κατdψψlξη)' 'H Yρiγορη μ1εiταφc

ρd τoδ δ,εi1ηlατog ατδ 'Eργαo:{lριo t_

xεr dδtα,iτερη oημαrοiα, μrα καi τδ φι1λ
λα εijκoλα αλλoιιilνονται κα,τd τilν
παραμoνd τoυ.g, δπ6τε δλλ6ζει καΙ f1

ο6oταoι] τoυq κα) μ6λroτα oτiq δψη-

λδg θερμorκρα,oilεq τoσ κα,λo,καιρroδ,

μδ τδ δπoio oυψπiπτεr f; iποxi1 δειγμα
τoληψiαg γr& τiq Γιε,ρισσ6τε]ρ,εq Καλλ1-
6ργειεq.

ΔEΙΓMΑTΑ EΔAΦOYΣ:

Kdθε δεii11μ,α φfiλλuiν oυν,oδeiεται
καi dπδ &ντIoτolxo δε1γμα, 3δ,iιφcυq.

Γrd τδν τρ6πο δεηψ:ατoληψiαq τοδ

θ,δaφoυq 'ιiπδ κτf,ματα oτδ δπoiα 6ρi-
cl:coντα1 iiiδη Θ'\ηκατεoτημ6ν,εg δεν;δ'ριil-

δεlg καλ'λ:,6ργειεq, δxoυμε μιλ{ο,εr oτδ
πρoηγoιiμεν,o ιiρθ]ρo μα,q (τεδxoq 12ο)
'Eδ,δ τονiζoυlμε δτ1 δπooτ6,λlcν,ταζ τiι
δ6o δεiγrμα,τα (φιi\λων κ,αi θδ6φoυq)
οτδ 'Eργα,ατfρlc, πρ6πει o:d oτolxεiα
dπoυ,τoλfrq καi ταυτ6.τητ6q τoυq νd
φαiν,εταi i-1 μεταξi τoυg oxl6οη, δ:r
δη\'αtSfi dφoρoδν οrδ iδro κτfr1μα i] d-

r<61μ;η, καi ο'τδ iδlo κolμμ6τr τοσ κτ{μα_
τoq, δν dπ' αι]τδ dxoυν παρβlg1 ngρ1g

c6ι:εlρ'α δε.ρ,ατα γrd δπ'olοδ{πο,τε λ6-

γo.

ΠΛrΙPoΦ,oPΙΑΙζo ΔΕΛTΙο
Γrδ νd iρμ,ην,ευθοδν καi ι,δ &ξriολο

γηθcυν οωοτd τλ dπoτε,λ6ομlατα τηc
dναλιiο,εω,q τδι' δεnρ6,των ιρ,l3λλιυν καi
θδ6φoυ9 καl νδ δcθoσν d5'η1γiεq λlπ6ν
οεωg κατ6λληλεq γιδ κ6,θε περΙπτιυ_

oη, πρ'6iπει νd λημρQ9'6, δπ6ψη καi δ-

ριο1μ6νεq oυνθfiκεq καi καταoτdο:εrq

τδν δ6νtδρων τoi θ,δ6φoυq, τoδ κτri_

ματoq .καi τ{q περrαxi]q' πoδ δlδν φαi
ν'oνταr o'τi1ν dν6λυοη. "Eτor εiν,αι d-
παiραiτητη f ουlμπλ{ρωoη 6νδc Πλη.
ρoφoριακoσ Δ,ελτioυ. πoδ πρ6πει d
π,αραiτη.τα νδ oυ'νoδε6εl κdθ,ε δ'εi1μrα

φιi\λων καi θδdφoυq. Toνiζoυμε iδι
α,iiτερ'α δτi i ο,ι.lμπλriρωoη τoδ Δελτi-
ου αι]τor Πρ6nει νd γiνεταl μδ πoλλi1
οo6αρ6τητα, εriθ,6νη, d,λfθεlα' καi a_

κρil6εl,α, γrαlτi &λλolιirg μπoρεi νδ δ-

δηγ{ο'ει οδ λdθοq συ]μπερaσμ,α:α καi
6πc4l€νωq λiανlθαο,μ6νεq δδηrγiεq λr-
πdνοεωg. "Eν,α δπ6δ,εrγμα τ6,τo1ου

ΙΙ\iηρoφορrαxoδ Δε\τi;oιl, δiν,εrαr πα
βα[<r&τω:

ΠΛHΡoΦoΡΙ,A,κo ΔEΔTΙο
ΓΙΑ Tο AΠoΣTEΛΛoλ/ΙtrNo

ΔEΙ,ΓMΑ ΦYΛΛΩ1N

Α. ΣΤoΙXBΙΑ T.oY ΔEΙ,Γl\'ΙΑToΣ

1.'oνoψια,τεπιilνυ,μ,c πα,ρα,Yωγoδ :

2. Tαxυδραμrκfl Διεiθυνοη:
3. Πε,ρloxi1 _ Χωρrδ - Τoπoθeαdα, κτ{

ματoq:
4. "Eκταοη κτ/1'ματoq;

5. Eiδoq - ΠoIκl\iα φυ-ιilι.:
6. lΗλ,rκiα φυriν:
7. 'Hrμερqμηνiα καi τρ6πoq δ,εrηψ,α

τo\rηΨiα,q - B,λαoτrκi1 περioδoq καi θ€-
οη φ,ιiλλrιυν (π.x. 5.7.79, 10 δ6δoμ.

μετδ τflν i1νθη,oη, ,d,πδ τδ μ{6ocrν θτf_
olαq 6λαο,τ{oειl-lg καρπo,φ'6μυν κλd"
δων):
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Td,λη "Ο,y'το:6ρ[c'l υι.il bψαδrι πα-
οαγωγΦν &'τδ ;iiν Ndου,αα y'α)' τ^iΓ)

πε,,:ιογii Nαo6oη! 3iπιοx,dΨiθηixε τoδ;
δπο-lριiνεE πfρ Βερδνι. τiq 'Ιταλi
:;. Γ:i :r7ν ',ιε;λ8ιττ, :isι, ;α'c'Lγιι
γδy χρη'cι,μaπo;.l1θτ1ixe ι'tτox''1ηr.,'
τo0 πρσlu'πoPεi,ου Ι{oυρqlο'fi'τ16 T cυρ'r'
Tt1ν ixlδρομi1, &'πδ ixπαlδευτιx!;
πλε'l?σ"Ξ' bρ^γα'lω'ιe b γe'ωπ6νο; %.

Χαρ. T6λ,xιr'; cδ ουv'εργα5!7" nιL 'δ'i
xαλθτ1γτγτi1 τ\q δενδρanοψ[α'q τoδ
Πα-νeτ''cτη'lι[aυ ΙΙdζα; ι. Φ':/ιεμπdi:
τl Λop6;:.

Σ;η.l θxδpq;ιii πt1ραν qιipcq δ x.
Χαρ. Tδ'λ:ιaζ ΥΞιJtπδ'/,o; (iηaηγ6 

-:)
,',i x.y.. Ι.{ιv.'. Σαμαρd,;, Ιoιυc. Kαcd,
πη;' ΙΘω,r. Παπαδdπoυλcq, 'A,lατ.
Tξ:τζdlπουλoδ, Mε,v. Τ,y.t?aξ, Ι'aυli'.
Χοιρo6λη,-:,'_trθ,αy. \Γ!παnαλιδq, Δ.
'Aδa1μilδη;, Kωy. Mαγγαναρη",'Ι.
ΙΙαπoυτ:!i, Θωμ&; Ι',y'αγlτi'yηq, Δ.
ΙΙαπy.y",ωι,cτα7τiyoυ, 1',ηΥ. Γy.6-
ito;, Kων. ΛiτoE, 'oδ. Nτιv6π'oυ-
t'οq ^{eυl;Lνr.: τοio )''l=cτοo:ιir;ευαι,
τη Nd,oυ:z'. 'Απδ τδγ Κoπα"νδ i.1ταν
.lc ι-y'' 'Ιωιy' Πξγαλτ6, Tρ. Βων-
"lcη,;'Aντ. Κα'cx1ιταταlιτ1c, Χoρ.
Σι,δηρπoυλo: y.αi.'Ιω.ιν' Kαoα1ιπα_
ιαιxτ13.

'Απδ τδ 'Αγγελοxιb,pl ',.t x.y'.
Κω'y. T1ilιy'α;, l{ιz". \q^l"γ'α3, τΙιi-)-
).c3 Χ,,'ιi'cτaν, Kιυ;,. Δ6δοq xαi Tp.
Τιc6αν!;τCτ'α3.

'Elπd,cηc οi" y".x. 'Αy;. xα,i Kωl,.

Σ6:βι6α:'Αtλανlδη; z'αi Κων.',\μz
να;iδτ1c d"τδ τt1l Kpriα B,:ricη. ',\θ.
Σlτι1Lπoλ0δ,η; ωπb τδ Ζe7'6cx6ιi.ι'.
ΤΙ.,'ax. Στ'lρ'.δωνJδη; &"πδ -'i1'l ''Ε,δec
σσ, Πιν'ιγ, Kιυyoταγτι,,'jδηq xαi.
Nιy.o),. ΙΙα^-αδ4τoυλο,: &πδ τ!ν'_,\
x.,ιaiι!'1l'νη'

- 
:o xαθη,γ^ητi1-' x. -\c:6τl ξεri,

γηlcε τcδ; πz,ραγωγoδ; ,οδ διdιψο-

ρουq obγ'γρaνoυ; dπ,ωρδνε':. 'o x,',.

θ'ηγητi; ;δ'lιce' 7'τ,'''Ξτ''6q'λλe-'α'. ^rl

δsyiδρ,οxα)'λιd 
7'1 e''α' νU" Lxιcιl1r1 ρ'η'11'

cθei. ot δπωρδνε6 μδ μεγd'λα δ16l'-

τρα Ξγo''lν 1ι"e"1ωλc τ'οιτο3. oi pιo,;-

;€ρνo'' δπωροiνεq ,μδ lp''xρil' δ!ντρι
πpasφiροντα: γι&, τi1ν ζ|y:ψηγαν'ιoη
τQ; δsνδρo,xαλλι,dργεlα;. Ιι& τbν
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'0μ6δα dγρoτδν Nαοfαη.q καt

ρ6ναq. rΔακρiνrεταr οιδ μ,6οo
Poδακr,νεδι,αg παλ6πτεται μ,δ

δπωρδνα :i1g πε2lcxfrq Bε"
δ rιαθηlγηiτ'{q Λoρ6τr. 'C

τδν κiνδυι.o τoD xαlαζloδ.
Φωτ. 'Ιω6ν. Παπoυτοi1

περιφ,ιρεicιg oi
τfrg φωτoγρ'αφiα'q
εiδlκδ δixτ,υ \n:δ

,* 
a.

'a,'#
lΦ&.'

w'

Mηλειilναq' ο'τfiν περloxi1 πηq

ταr f| ζllζαlνr,οκτoνiα (γραrμ1μ,δq

}tι-lc, Υrd τiiν καταπαλ,6μ,11;υη

Mε ΤoιJq αγρoTεξ μαξ
σTouξ iταλgE{οUξ δπωρωvεc

llιι;''|" P'''

'e:,.1'

,ξru'i.'

{"'7:i

Bε,ρ6ν,ατ Διακρiνεταr Φ ζιnνη δπου θφαρμ6ζε.
τδν δ,6ιτρωlι', ξηlρ6xoρτα). Mετα,ξδ τηg Υραμ.

rdlν ζrζον1ων xρηiοtιμοπoloδνται xoρτoκοπτrκd.

Φωτ, Γ. Γx,6τooυ
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B. ΣKOΠo'Σ T,ιΙΣ ΔEΙΓλΙ,ATοΛΙ{-

ιpΙΑΣ

1. Πρo,λη,πτlκil δldγνωoη θρεπτrκ{q
καlαοτd-οεω,q.

2. 'Eπiλυοη oυγκεκριμ6ν'ου πρo6λf
ματοq (dνωμαrλiαq) : ,

α) Περι1,ραφi1 oυμπταrμ&των :

6 ) "Eν,ταoη :

ooJ] 
aor"".δ φυτ6ι, πoι.l προα,6λfiθη-

δ) Xρ6νoq iμφανiο,εωc (πr6iρrου, φ6
τoq, κdθe xρ6ν'o, περioδlκd κλπ.)o

ε)'Eπoxi1 6rμ!φανiσε,ωq (&νolξη. δt
ρi1lαι'οη κ\π. ) :

Γ. ΠΛHPoΦ,oPΙtrΣ ΓΙA 1lΙ{N KΑΛ-
ΛΙE'PΙΕΙA

1.'trκτIμηρη ]lεν:κiq καταοτdοεωq
καi oι'α'πτiξεωζ :δv φυτδv:

2. Φiλλω,μ,α - 'Eτi]olα 6λdοτηοη
(μπ,ρii, κανoνtκt], iπ6ρμsτροg) :

:i. Συvηθlcμiνη οπ6,δcoη τδ.v rρυ-
τδν οδ οx€οη μδ τι) γενrκ1υτερ,η τoδ
εxδoυq τoυg ο-τ|ν iδlα πε'ρroxfr (κιλλ
οτδδi6ν'δρo i) oτδ οτρ61μμα γlδ τδ d,μ,πl6
\t καi xα,ρ,αiκτηρt;oiμ,6g, π.x. κακf. xα.

1ιηλn]" μ6τρrα', δψηλri, πo,\δ iψη;λf ):
4. 'Απ6,δooη (ποo6τητα καi xαρακτη

ρ1σtμ6q )

α ) Περπυνf ;

6) Φ'ετεtνi1 (πρo6ελπ6μlενη ).}
5. "Αν δπ,dρxεr οι-l'γκαλλr6ργ,g1q μ.Ι)

tτcld:

6. '_4;ο'0,e νειεq ( ποlδ,q καi oδ πolδ
Jι, αoil καi Eκταιαη ) :

Δ. EΔAΦolKΛΙ\,{'ΑTΙKEΣ ΣYNΘΙ{-
KEΣ

1. Φυoιoγραφilα περιοxfrq (πρooανα
τοi\roμ,6q d,ν6γλυ,φo, κλioη,) :

2. B6θ.oq θδdφc.υq - Eiδoq δπεδd-
φcυq (π.x. xαλκδδεq) 

- Συμrι,αγεiq
δρiζoνlεq οδ δρlομ,βγ9 6dθoc _ Ma,ρ-
γα i) γενlκd πcλδ dνrθραπlκ,δ drc6ι6ατlo
oJ δρι,olμ6νLo 6dθoq _ ,,Α,λλε.q τυxδν
xρri':lμεq πληρcφoρiεg καi παρατηlριj-
σεΙq σxετl,Xδq μδ τδ Ξδα,φ,cq:

3. Στρd-γμοη (,καλ,fl i] κακl], τυxδν
καt:ldκλωη κατd τδν xε1μ6να, νερo-
κρdlτημα,) :

4. B&θoq δπ6γειαq ιrτdθμηq τfiν d-
ν13Ιξη :

5. Πληρcφoρiεg γr& τυxδν δλατ6-

τητα i] dλκαλiω'oη ατi1,ν περroxI]:
6. ,Κλιματrκδq ο,υνθflκεq ποδ θπlκρd

τηοαν φ6τoq (εiν'oi:κ6,q i] δυqμενεiq,
ξηrρ'αοiα, παlγε:6.9, xαλdζr, 6ρ,oxδ,q oδ
iνε'πrθ{μητη περioδo κ,&. ) καi ποδ
μ,πορε1 νλ θπηρiαο:ιν τδ fiψoq καi τilν
nοl6τητn τηq παραγωγ{q:

B. \4lETΑxEΙΡΙΣH TΙ{Σ ΚAΛΛΙEΡ_
ΓlEΙΑΣ

1.'Ιρ6ιπoq καi αυ'xν6τητα &ρδεriοε_
ωq:

2.'O'ργιiματα, φρεζα,ρiiolματα (6d_
θοg καi αυxν6;ητα')ο

3. Ψεκα,αμ'oi μ,δ φυτoφdρ5-ι|α&(α κoν-
τiι oτi1ν περioδo τflg ιoυλ,\oληψiαq
( πcιiι cρdρlμαxα ).

4. Ψεκα6lμ19) μlδ λrπ6o,ματα (ι-o,ρο
c ιrlxεiα, ixνcο.τotxεiα.; :

5. Λ1ηαι,oη (εiδoq καi πoo6τητα λr
rιd.οiμα'τoq o'δ δ€νδρo ij oτδ oιρ,ξμμα
1'rd τδ d,μπ6λr)

α ) Πρ.oηγoυμ6νων iτδv:
6 ) Φετεrνf :

z. 
^^^ΕΣ, 

XPHΣΙMEΣ KΑΤΑ THN
KPΙlΣtΙ{ Σ,AΣ, ΠAPΑT}ΙΡ[1ΣB,ΙIΣ KAΙ
ΠΔΗPoΦoPΙEΣ

lιrl* tοιiξ αμριbτεξ μgq 6tοιig iτgjιlκοtξ 6πωpΦuεE
ται σδ x[νηcτ], 'οταν 

'i.1 θερψoxραs!α"
τoδ περι6αi).λr'ντο' x1'τs6:Ξτ ο,τδ pιη
δdr,. "E,τ:ι τ& μπoυ1l,π,cιi,γ"Lα y'qi τil.
&"νlΘτl εi"l q''' π αγο n 9 ο φμ } cιL!,'ι€ι tα u' αl|.

:ιb'|cν'ι'ι.ι. Θapψ.axpzτ/α στiδ a]σ'ω,;ε-

ρ''ι.b -'ιi &.ν'8.,υΞ τε:,:^-oυ ]|ιΤi}δ'jy. ',E'
ξ,ω c,τ,δ ιτερι€ι&λλο^l τcδ δlπιυρGl'lcι
πoλδ 1αlιηλδ,τa?η d,π'δ τδ μη|β,7.

-Σi: ;:r.λ::l; ο;υliιλ ,Ξζ Χi.,τιτ:-
|\r'τiοLΞττα. τδ 'ψαilρa ναiιλο €,πi τ!6
τ?.ιι;l''lLri: φυτει}rεωq τδ), Z'!'llδ,υιν.
"E-ucι &πoφει1γεται, h ι'ρ^lpη τιiv ζl
ζα'ι''οxτΔνων.'E,πΙcη; πδ. δ.α'δοiιΞ

'/o €ι\,α'' τ'δ τ6τ'',ιμα' μ.δ cτα.γdν,εg.

- Σ} εΖiδιι'δ xtντηJ τη: r,eρ:a-
y;|l1= 'ιiQq Βep6νιι3 δbθτμε γεδiμα
πρδ3 τ'γ,ιi1 τ.ι0 xαθηγη'τοο Λ'ορiπ','
y'σ.i" 116η 5υt/Ξ'Υxiα.,ν του. .E6c'ε,x,p*.

ττ,l:a ε'J,γαριατη dιψ6oφ'ιιρα xα'i' δ6
θ'ηtxlα't δiπacχdroειζ fι,& πoλι1πλευ-
.η r5ν')ερτ'σ'1[c" y'oii' dι',.ιoι6υ"Tε.' Ξπ,'-
cxdι]:ει6 'cτi1ν 'Ιταλi.α xαt xrη, 'μ1_
λ&;δα (πeρυο'γ^i1 Nα.oιicη6) .

"'0λoι εi1dlμaθα t1 τ'paτιi €π/'ιlxε
,!'r1 ι'il Ξaε'' 5υηιxΞ,"σ'.



MαδnTlκic αvομvnoεIξ 60 xρδvωv

ΠαρακαλoΟμε τiq rκυρiεg τfrq

φωτoγραφ(αq νδ μdq oυγxωρfl-
ο'oυν, τδ δτt θ& φανε.ριi.looυμε πd

xρ6'νtα r oυq.
Nομiζoυμε δμωq 6τr d.ξ,i,ζεr αι}-

τ{ f1 μlκρi1 Qμσiq μηρoαιδ oτig
dναμνlioεrq πol) θδ 3ρθ'oυν οτδ

νoδ τoυ,g 6λ6πo,νταq ulλ εiκ6να
&πδ τδ παrδικ6 'τoυq xρ'6νια.

Eiναl ,f1 Tρiτη ιdξη τoδ Δημo'
τtκoδ Σ,xcλεioυ θηλ6ωiν, πoJ
στεγ(ζαγ11,q, τ6τε oτδ παλlδ κτi-

ρrο τoδ σ{[Ι:εplν,oδ Δ' Δημοτrκoδ.
'Η φιυ'το,γραφi,α 6γξrκε τδ 1921 ij
1922, μdq τi1ν παραxιilρηloε δδ f1

κ. 'Aλεξdνδ'ρα Mflιoιαλα f1 δ-

πoi,α καi μδq εiπε τ,δ δν6μαια
τfr,v oυη:μαθητρlfiν τηq δoα μπα'
ρεoε νδ θηrηΘεL "Αλλεc κυρiεq
εiναι μδ τδ π,ατρι,κ6 τoυq δνoηrα

κiλλεc μδ τδ θπiθ'ετo τoi ουζ6γoυ
καi dλλεq μδ τδ δrio.

ΣEΙPA 1η: "Αννα Mπαμπ6-
τoη,, 'Eλlοοd6ετ Tοt'o6κα- Δdρη,
Mπαo6'dντη, Mπ6oιoυ * 'Eλ6νη
Πpo6ατ6νου, Γεωργ16δ'oυ,'Eλ6.-
νη Λυ'αlμ,dxoυ - Kαραμπ6λκoυ, -i Σεραφεiμ, Θεoπ,icτη Toυοi'oυ,
'Aλεξdνδρα Kαρ,αμπατζoδ - \'ΙΙi-

τοlαλα, Θωμαi1 Tαιd,ρα- Δημητρl
dδ,ου.

ΣrEΙPΑ B': To6λloυ 'Eλlo,od-

6ετ K6'ρtτ,α - Πελτθκα, Σlμανiκα,
Tρdi:oυ, * 'Eλroα6,6,ετ Δ'αλαμ6-

ρ,α - N,{dντοloυ, Rctιρiδoυ, Kαλυ-

ψδ Kαραγrαννoποιjλoυ -Ζι6νη,
Φανo6λα Mυλωνd - Σroυμπ16-

P,4, * To6'ρ,α, Καλλ16πη Πrτdκη,
Bογiατζfr, Φανo6λα Mlπαiτ6οη -

\{ftιτα.
ΣEΙPΑ Γ: 'olλυμπi'α Λαφdρα,

+ 'Ελloo66ετ, ' Eμ6,αλωματr]
ΝΙπllοiν'α, * Kαλλι6πη Σι6τρη -

Boγtατζ{, El3ραξiα Σ6ρμπoυ, Φα

νο6λα Tρrανταφtλλoυ,'Eλ6νη
T6νoυ, Kαρ'α61δ,α, 'Eλ6νη Mαρ-

1,αρiτη, Eriδoξirα Γiκα]τiνη - Mαγ-
γανdρη'Eλ6νη Xω,ροrπανiτη.

ΣEΙPA Δ': Bαολκfi Δoυδoιj

μη - Σαμαρd, Πουλιdκoυ, * 'A-
λεξ6νδρα Γκoτζ6α, M,α1ργrαρiτoα

\,Ιrπαξε6&νoυ - Boγtαrζξ, Πoλυ-
ξ6,νη Σανlδd, Σorjδα ,Mπαξε66-

νoυ - Σιπηlτdνoυ Kαλλloiπη, Mα-
xαrρσ - \,Ιακoilλι1 καi Mαρiα N{ιil

κ1,oυ - Λl,ακoπoιiλoυ'

Τ74
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TA ΔHMOTΙKA TPAΓΟYΔΙA
TrΙΣ NΙAOYΣTAΣ

ΣYΛΛoΓΗ ToY TAKΗ MΠA'|'TΣΗ

" Elκδooη o,υλλoγoυ .Mπoυλεc 
-Γεviτoορ'ot.

ΠPoMHΘEYTElTE To

Kαραμnατα,κη 1 (Γροφεiα ToΝ τηλ.2s.150) κ6Θε Tρiτη Π6μnτη Παραo'κευη 6 _ 9 αn6γεuμο

'H αNΙAOYΣTΑυ aτnρizεταl oτliν &γ6πn καi τ6

dνδrαφdρoν τιilν σUνδρoμnτdlν τnq.

Παρακαλoiμε ν6 μερlμvlioετε γ16 τriν 6νανdωon

τfrq συνδρoβfrc τoο €τoυq 1981
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