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'Ayαπητ6' φlλε,

'Επιrcoινeιlνoiμε κα[ πιiλι μαζi ooυ. Στιi x6ρια
σoυ βρισκεται τ6 ]5oν τεδχoζ τfig <<Nιιioυoταζr> και
δποlg πιiντα μ6, πλoδoια κα[ tνδιαφ6ρoυσα fjλη.

'Ayαπητ6' φiλε,

Σιjμερα παρoυoιιiζoυμε τ6 Ι5oν τεσ1og μ6 iδιαi-
τερη oυyκiνηoη καi 1αριi καi μt κdπoια dyαlνiα. Α-
ναφ6'ρoυμε τoδq λ6yoυE. Εiναι τ6 πρcbτo τεδχoζ τiζ
<<Νιιioυoταg>> πoδ <<yριiφεται>> μ€' τιiν ν6'α μ6θoδo τfie

<<Φωτοoι]vΘεσηζ).'H <<Nιιioυoτα>> dκoλoυθεi dπ6
κoντti τιi βηματα τηq 'Επιoτημηζ. 'Η <<Nιιioυoτα>>

oτ6 τoμEα τfig Εμφανfoεωq κα[ τfig παρoυoιtio'εοlg
τis δληq d'νανεαlνεται κα[ iκoυyηρoν|ζεται. Καl κtiτι
dλλo πoλδ oημαντικ6. 'H <<Nιtioυoτα>> d.π'iδcb καi
π€ρα θιi <<yρdφεται>> oτην yενΕτειριi τηg' 'H <<Nιιioυ-

σταr> στiν Nιioυoα' -Ετoι θιi δπtiρ1oυν εδνoi'κcbτε-

ρεq πρoδπoθi'oειE yιιi τiν 'Επιμι1λεια τiq 6ληq καi
την δ'yκαιρη κυκλoφoρ{α τoi περιoδικoσ'

'Ayαπητ6' φ[λe,

Θιi Εκτιμηoειq τιiν πρooπιiθεια αι)τη καi θιi d'ξιo-

λoyηoειζ τ6 dπoτ€,λεoμα μ6 κιiθε δυνατη iπιe{κεια.
''H oυντoνιoτιrcη 6πιτρoπιi τoδ περιoδικoδ κα| oi

oυνερyciτεg κtiνoυν τ6 πtiν γιιi νιi παρoυσιdσoυν ε'να

περιοδικ6 dξι6λoyo ωq πρ6q την μoρφιi καi τ6 περιε-

16μενo. Aδτ6 oμcllq δ6ν dρκεi. Χρειαζ6μαoτe κα[την
δικη oου βoιjθεια δλικη κα{ fiθικη.

'Αyαπητ6' φ[λε,

Αδτιi yιιi oημερα θd τιi πoδμε μετti τρει-q' μηνεζ.
'Ωg τdτe εδ16μαoτε νιi περtioετε €να εδ1ιiριoτo καi
δρooερδ καλoκαiρι.

'o Nτiν
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'loτoρIκq περi NαoΦσnc θε dvεκδδτoυ
xεIρoγροφoU

αvrιoιαθη εv6πλωq εiq τηv φρoυ-

ριiv roδ 'Αλη καi εκεivoι θιi πιi_

ρoυv απ6 τηv δψηληv πδληv φερ-

μιivι vιi μηv αvακαrωθη δ 'Αλη

Παoιαg εiζ τηv Nιioυooαv. 'o Ζα-

φειριiκηq, δεv εδ61θη τηv φρoυριiv'
dπoλιoρκηΘη η Nιioυooα απ6'Aλ-
βαvοδζ' η πoλιoρκ[α διηρκεoεv δ-

π6ρ τoδq 6 μηvαg' ηvαγκιioθη δ

Zαφειριiκηq vιi θγκαrαλεiψη τηv

π6λιv' μ(αv vιi1rα μ6 50 dωg 60 δ-

πλoφoρoυq, διηλθεv dv rιp μ6oφ

τδv πολιoρκητδv κα[ dφΘαoεv εig

Γιαvιroιi κα[ κατ6πιv εiq Θεooα-

λoviκηv. oi δ6 'Aλβαvo[ εioηλθov

Toσ Ι-ιιivνη 8αoδραβ6λλη

εiq, Nιioυαοαv καi μ6 τ6v πλ6ov ι|-

μερov rρ6πov εφ6ρΘηoαν dωq oιου
vιi λιiβoυv εδ1,αριοεηρια dγγραφα

διιi rov 'Aλη Παoιιi, δq καrηγo-

ρηrηρια διιi ι6v Zαφειριiκηv' Τoδ-

ro oυvθβη περ[ rιi t803. Τoιε δ μ6v

Zαφειριiκηq εξωρioθη εiζ ιo _'A-

γιοv "Oροq, o δε 'Αλη Παoιιiq d_

βαλε φρoυριiv 'Aλβανδv εig ιηv

Nιioυooαv.
Συvειειvεv διι δλiγοv η αvτi-

σrασιζ roδ Zαφειρtiκη διιi vιi μην

ψευδoπωληΘη η Nιioυooα ιbg πoλ-

λιi ιiλλα 1,ωρiα δg ε[πoμεv dμπρo-

οθεv' o μ6v 'Aληq dvτρεπεro vιi

μηv κατηγoρηθη διιi ιoιαυrηv
πριiξιv, δι6rι πρoηγoυμεvωg εi1,ε

γριiψει εiq τηv Kωvoταvrιvoδπo-

λιv oτι r6v ζηroδoαv oi Nαoυo-

οαioι πρoorαo[αv, διoιι θvo1λoδv-

ιαι dπ6 τoιoδιov καi roιoDτov κιi-
πριov Zαφειριiκηv, κα[ oδιωg δ-
ιρ6ληoεv η αvτiorαοιq, κατd rηg

oυvθ1εια
iιπ' τ6πρoηγoδμεvo τεδχoξ

Τ6τε iiρ1ιoεν o Ζαφειρdκηζ
vιi διεγε(ρη πλαγiωζ τ6 κoμμα roυ

vti ζη ιηooυν λoγαριαoμov &π6

ιoOq εvαvτ[oυζ roυ, o[τιvεg εi1αv

ιov κoτοαπαοιoμ6v, κα( τ6rε δη

roτε θκρdμαoαν κιiπoιov Τoατoo-

ρηv εiq ro Kιooκι, dλεηλιiτηοαv

rην oiκiαv roυ, πρog, τ6 θεαθflvαι

θδημoπριiτηοαv rηv περιoυoiαv
τoυ δηΘεv απεvαvτι χρ6oυξ πρoζ

το δημ6oιov' φυλακ[oειq, δoλoφo-

viαι κα[ τooα ιiλλα κακoυργημα-
τα ουvεβηoαv' οi επιoημ6τερoι ε_

vαvr[ov ιoδ Zαφειριiκη, τε1,νηεv-

rωq, καr6φυγαv εig ιηv πρoοrα-

ο[αv roΟ 16τε παvτoδυvιiμoυ'Aλη
Παoιιi κα[ dζητηoαv φρουριiv
παρ' αδroδ vιi oιεiλη εig Nιioυ-

oαv. 'o μεγαλεπ(βoυλog 'Aλβα-

vog, καθιδg ιiπειρα πιiμπoλλα i-

διoκιηια 1,ωρiα εvομoπofηoεv διιi

βαδιoυργιδv καi ψευδoπωληοεων
ιivευ xρημιiιωv, τιi oπoiα dωζ oη-

μερov δνομιiζov rαι iμλιιiκια, δηλ'

εΘνικιi' δι6ιι, αφoδ dφovεδθη ο 'A-

λη Παoιιig, τιi θδημευoεv η κυβ6ρ_

vηoιζ (χωρiq vιi θξετιioη) δg voμι-

μov iδιoκιηο(αv τoδ iδioυ 'Aλη,

roδ rυριivvoυ τηg 'Hπε[ρoυ (κα(

πoΙoζ ηδι]vαro εiq, θκε[vηv ιιiv d-

πo1,ηv vιi αvαφερΘη καi vιi.κιiμη
αiτ{oειg κα[ παραοrιioειq, roιαυ-
'.oζ, παρα1gρημα do τ6λλετo ειζ
τηv αγχ6vηv δoτιq ετoλμα) δ με-

γαλεπ[βoυλοq,, λι1γω, 'Aλβαv6q

εδ1αριοτηθεiq εiζ τιiv αΙτηoιv τδv

Nαoυoα(ωv εrο(μαoεv vιi οrελη
φρoυριiv. 'Aλλ'δ Zαφειριiκηq dv-

voηoαg,, ουvεvvoηθη μ6 τoδζ μπd-

ηδεq, rηg Θεooαλοv(κηq,, oi oπo[οι

ιoδ 0π6ο1ovro oιι θιi dvεργηοoυv

εiq rriv πρωτεoυoαv' τ6v dλεγov vιi

θδυvαμωθη μ6 δπλoφoρουg, καi vιi

4t

φρoυριiζ ιoδ'Aλη Παοια. 
_Η 

εξο_

ρiα τo0 Zαιρειριiκη περ[πoυ ll ε-

vιαυroδg διηρκηoεv, κα[ μoλιg ε-

λαβε rηv ιiδειαv κα[ μει6βη εig τηv

Kωvoιαvrιvo0πoλιv, oπoυ μ6 διιi-

φoρα μι1oα εvερyoδoεv vιi βγιiλη

φερμιivι κα[ vιi λαβη εvα πoλiτηv
'oθωμαvov δια διoικηιηv Nαoιlο-

οηg,, καi oυrω vti δπιorρ6ψη εig

τηv πατρiδα εvriμωg. 'Eπειδη o

'Αληs dρ1ιoε vιi απειθη εiζ ιtiζ
αρxιig rηg Kωvoταvrιvoυπoλεωq
θψυχριivθηoαv καr' αδroδ oi πρo-

οrιi'ται τoυ, τ6τε εδρεv o Ζαφειpa-

κηq rov κατιiλληλοv καιρov επη-

ρεv κα[ φερμιivι, καi βoεβoδαv 'o-

θωμαvov, καi ηλΘεv εig Nιioυο_

oαv, δπου oi Nαoυoοα[oι τov δπε_

δ6xΘηoαv μ6 λαμπριiq παρατιi-

ξειg'ιiμα dπιiιηοεv εiq Ndουooαv,
εζητηoε λoγαριαομov απo cov

Mιiμαvτηv Δραγατιiv, κα( rov d-

βyαλεv 1ρειδoτηv εiq' vομ[oμαια
τoδ rorε καιρoδ περiπoυ 3300Ο

yρoοια' μη δυvιiμεvoq δ Mιiμαv_

rηq vιi rιi πληριilοη δι' ciλληq δδoδ

εδρ6θη dv Θεoοαλov(κη, dκρ0βη

εiq τ6 'Αγγικov πρoξεvεΙov, oπoυ

εi21,εv πρωιoφυγει κα[ o Ζαφειρα-
κηq διιi vιi μηv θξoριοΘη. oι δε o-

παδo( κα[ κοιvof oυvεργιiται roυ

dφυγαv, d,vθεv κα[ dvΘεv, δ 'Αvrω-

vιiκηg, iαrροζ εiζ Γιαvιτoιi, Τιi-
oog, Τoιιilμη εig, Kαιερ(vηv κα[ ciλ-

λoι αλλoδ. 'o δ6 Zαφειρriκηq, κιi-

ριoq rηq Nαo0οοηq αvεvo1ληroq
dμειvεv.

Mεr' δλiyov καιρov μειιi rηv

πρoγραφηv (φερμαvλiv roυρκιoτ()

ιoδ 'Aλη Παoιιi κα[ μετιi rov φo-

vov toυ, ηρ1,ιoεv vιi φα[vηται κα[

vιi εβγαivη εig φΦg η Φιλικη 
_Eται-

ρiα τoδ Ρηγα Φερρα(oυ, κα[ εig τιi



μ6ρη [αυ[α' δ δd Mαvoυλιiκηq
ΠαπιΙ Σερραιog βαΘιiπλoυroζ rηg
επo76ηq θκε(vηq, μεμυημdvoq θξ αρ-
χηζ εaζ rηv'Erαιρ[αv επαvεοrιiιη-
οε καi εroπoθειηθη εiq, Kαoociv-
δραv καi "Αγιo "oρoq. 'Eπoλ6μη_

oεv γεvvα{ωg υπ6ρ ιoιJg 7 μηvαζ
μ6 rov Λoυμπo0τ Παoιιi rηg Θεo-
oαλov[κηg κα( ξvr(μωq, υπo1,ωρη-
oεv με rιi dπλα εiq rιiq 1,εiραg, με
roυg δπαδoυq, roυ oλoυq με16βη
εig τov iερδv αγrδvα ιηq 'Eλλιiδoq"

Mετ' δλiγov επαvεorιiιηοαv oi
καπεrαvιioι roδ 'oλ0μπoυ, πρ6q,

αδroιjg, dorρεψε rιi oπλα δ Λoυμ-
πoιjr παoιιiζ, βεE' δλiγov καi αδ-
τo[ 0πε1ωρηοαv, καi μεr6,βηoαv
εiq rηv 'Eλλιiδα, 

η δd Nιioυοoα θ-

δoκ(μαοε ιηv ιιi1trηv εηg τo l822,
ιηv μεyιiληv tεσσαραKoor{v, i-
παvεorιiτηoεν 6 Ζαφειριiκηq,, oi
δ0o δπλαρ1ηγo[, Kαραrιioιog κα[
Γιiτζοg o[τιvεg, dωg τ6λου9 cbs α-
δελφo( dζηoαv κα[ ciμα θτελε[ωoεv
καi δ dycilv ιηq 'Eλλιiδoζ, απo φυ-
oικov θιivαrοv αμφorερoι απεβ[ω-
oαv, δ εiq εig rιjv Koριvθov, o drε-

ρoq εiq 'Αιαλctvcηv.

Περ[ερyov εvω εκ vεαριiq, rωv

ηλικiαq μd ειi ι5πλα εiq rιig 26εiραg
εiq διαφoρoυq, μιi1αg καi θφoδουq,

διεπρεψαv, καθωq εiq' rηv μdχηv
rηζ Π6rαζ δπoυ εφovευθη o αδελ-
φoq τoδ καπεrciv Γκιiroου, καπε,-
cιiv Π6rρoq, κα[ roooι dλλoι oυy-
yεvεig rωv εκλεκro[ orραcιΦται,
ιboαιlrωq o Kαραιιiooq εig ro Nε-
oκαorρov, εiq 16v Σ1oιvoλακα με-
rιi πoλυαρ(Θμoυ σεραroδ roδ Αi-
γυπιιoυ 'Ιμπρα[μη,-ιπo ταg 2 ιλ-

ραq ro πρω[ roυρκιι τ[ dωg εiq ιιiq
l0 ιδραq δκrω επoλdμηοεv δ,1ωv

l80 orραrιιilrαg Mακεδovαq, εκλε_
κroιiq, oπoσ o καθε[q dδειξεv δι' α-

ξιωμαrικov δλoι ουγκεvoλ6γoυq
μεrιi ι6v Γερoκαρατιiοov, εiq, rηv

μdχηv τα0rηv dφιδvαξε o Kαρατιi_
oog, <<εig, rο0q, κoκκιvoυq, παιδιιi
εiq τoδq κ6κκιvoυg roυφεκιirε>
δηλ. εiq τοδq αξιωμαrικoυq, αiyυ-
πτioυq o[ιιvεq dφoρoυv κoκκιvoυq
yιακιiδεg λεγoμεvαg, κα(οιjcω rηv
δεκriτηv <ilραv ηρ1ιoεv o καιρoζ
vιi ψιxαλiζη, θουvvεφιαoεv, dπαυ_

oαv oi ιiραβεq vιi εβγιiζoυv σtρα-
εευμαrα, εκιiθηoαv vti φιiyoυv
ψωμ[, η0ρεv r6v καιροv δ Γεροκα_
ραcιiooq, dκδυoεv oλoυq τoυg φo-
vευμεvoυq ιiραβαg κα[ θφoριωoεv
45 μoυλιiρια δπλα καi θvδrjμαrα,
και ηοδ1ωq, ηo02gωq drραβη1Θη
εiq ι6 "Aργoq,, με16βη ιbq dπo πα_

vηγυριv επιoτρdφωv xωρiζ vιi μα-
rωθη oδδεiq τιδv Mακεδ6vωv, δι6-
rι {ιo κιiλλιoια o1υρωμιlvoι, τorε
η πρoοωριvη διo(κηoιq' διιi vιi ουy-
7gαρη r6v Kαραrιioov κα( vιi ιov
πρoοκαλεoη εiq, Nαιiπλιov, εvΦ
δ6v ηrο ουy1ωρημ6,vov rorε, o-
πλαρ26ηyoq vιi dμβη εiq, NαOπλιov
tivευ dδεiαq r{q, διoικlioεωg,, o α-

φεληζ καi dθφoq Kαραrιioιοg
roυq, ε01αρ[orηoεv λακωvικΦq,,
οπαριιατικιi: <δd,v d1,ω δoυλειιi
εiq, ι' αvιiπλι, θκεΙvoι ιiq, κυττιi-
ζoυv rιiv πoλιrικη δoυλειιi roυq,, η-

μεig rιiv iδικ{ μαq o τραιιωrικη, i-
roι vιi τoυq' 1αιρεειiαq' ακoOq;!!>

***
συvεχεια oτιi θπιlμεvo τευχoξ

o AToMΙΚΙΣMoΣ
'O dτoμικιoμoq' y6'ννηoε τιiν dyωνiα τoδ θανd.-

τoυ. Κι αδτιi dκριβιils i Εφiμeρη καi <<iπαρ11ιακη>>

dρροloτια πoδ λ6yεται δυτικ6q dτoμικιoμ6g μdg κιi-
νει νιi κηριjoσoυμε τ6ν θιiνατo d'διαν6ητo, 6ξoρyιoτι-
κιj καi παρtiλoyo. 'H iμμgyη iδ6α τoδ 6,αυτoδ μαg
μιiq δδηyηoε oτιiν ξμμoνη iδ6α τoi θανtiτoυ.

Καμμιιi dλλη tπo11ιi' καν6'ναq, d'λλog πoλιτι-
oμ69, δiν εiδε τ6ν d,νθριυπo oιiν ιiτoμo ξεμoνα14ια-
oμ6'νo μ6'oα oτ6 κεν6 (dκ6μα rcαi τδ dτoμo oi φυoικol
δ6ν τ6 βλ6πoυν πιιi μ'αδτ6 τ6ν τρ6πo!) - oιiν δ dλ-
λoq ιd'νθρι'ιlπog νιi εΙναι dπλδg ξξιιl dπδ μ6'να, κα[ ν'
dπoτελεΙ 6ριo τfiq δπαρξιiq μoυ. 'Ενιi εΙναι ri πρcbτη
κα[ dδιd'κoπη πρoδπ6θεση τηζ δπαρζιiq μoυ'

Πρooδιoρiζoμαι d'π6λυτα oιiv d'νθρωπog (καi δ-

1ι oιiν dτoμo - αiτιi η dφαiρεoη i7ει δημιoυρyηθεi d-
π6 τιiν παρακμιi τfiq διjoηQ μdνo μ6oα oτιi o16oη
μoυ μ6, τdν dλλo d.νθριιlπo, μ6 δλoυg τoιjE d'νθρcι-
πoυg, μi'oα oτ6 oιjνoλo τηq ioτoρiαq τoυq καi τoδ
πoλιτιoμoi τoυg. Πρooδιoρiζoμαι μi τιi μεoολιiβηoη
κιiθε d'νθροlπoυ, oτιiν iδρυτικιi πρdξη τηq εiδικιi dν-
θραlπινηq ζωΠE: τιiν πριiξη dyιiπηq. -Εtoι dντικρδ-
ζαl, oτ6ν dλλo, 6λε9 τie ρiζεe τis δπαρξiE μoυ κα[ d-
λεg τig δυνατ6τητ6'E μoυ yιιi d.νιiπτυξη.

'Εδιb καi τρ[α 6κατoμμδρια 11ρ6νια δ6'ν εiμαoτε
παριi €ναg dνθρωπoq.

P. Ι-καροlvτδ
<<'o d,v0ρcbπιvoE λ6yo5>>
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,,NιioUσTα)) μId nδλn dnδ ε0εργθτεc
oυv61εια

dιπ' τ6 πρoηγoιiμεvo τεδ2goq

6. T6 Poλ6γι
'Aπεvαvει απ' 16 Δημαρ1εΙo oτo κ6vτρο rηg

Πλαrεiαq, βρioκεrαι 1rιoμ6vo ιo ρoλoι rηq Πoληq

μαg. Πιivω dπ' rιi μικρη πoρroδλα roυ βρ[oκεrαι
μιιi πλιiκα yραμμ6vη orηv Ιoυρκικη, η δπoiα μετci
cηv αvα1ιilρηοη rΦv Τoδρκωv d1ει αoβεοrωΘεi. "Y-

παρ1eι o(μερα oτι]v 'Eλληvικη, η εξηq επιyραφη.

Ι'ι.()ΡΙ'ΙoΣ ANAΣ tΑΣloY κYΡ ΓΣH
ΑNHΙ't]lP}.N lE95

Πρdπει vιi oημειωΘε[ οrι rοv καιρo πoυ κr[oιη-
κε ιo ρoλoyι, rιi οπ(rια ιflq, Nιioυoαg δ6v ε[1αv ρo-
λ6Yια κα[ αδro ro0g διευκoλυvε γιιi r[q, δoυλειdg
roυg oιη φιiμπρικα li oπoυδηπoτε dλλο0 dργαζο-
ιαv. Σημερα απλιi μ6 τo0q 1αρακτηριoτικoOq 1r0-
πoυζ [ου μιiq θυμ(ζει ιηv παρoυoiα roυ.

Toυ Tιiκη Mπιiiioη

7. T6 Noooκoμειο
Γ6 Γεvικo Noooκoμεio Ναoδοηg 1τiοτηκε ro

i938 καi εivαι δωρειi rδv αδελφrilv Xρ' Λαvαριi καi

τo0 Φωκiωvoq Πεxλιβιivου. T6 oiκδπεδο δiπλα ocδ

Κιooκι' εivαι δωρειi rου Δημoυ Nαoδoηq,, Eηζ 'Α-

φροδirηζ Λαvαρα, rηq Mαρiαζ Πιπιλη κα[ ιoδ Δη-

μι!ρ1ου Τζτilv Περδικιiρη. "oλo ro ουγκρorημα πα-

ρα1ωρηθηκε dπ6 rουq iδρυτ€q oτο 'Eλληvικο Δη-

μooιo.
Στηv αρxη, ro Noooκoirεio 21,ρηoιμoπoιηθηκε,

oιiv oιραιιωτικo, λογω τoδ πoλεμου' Τo κriριo κα-

ταλαμβ<ivει μια θπιφιivεια t550 μ. κα[ i'1ει rρεig δ-

ρoφoυζ.
α) L'τ6 ημιδπoyειo εivαι τιi μαγειρεiα, πλυvιηρια,

μη1αvoλοyικiq, dγκαιαoιιioειq, καi ιiλλoι βoηθητι-

κo[ 1ιδρoι.
β) Lτo iooyειoεivαι τιi γραφε[α, τ6 Mικρoβιολoγικo
[μημα, ro dκιιvολογικδ rμξμα, δ Σταθμoq αiμoδo-

οiαg, τιi θξωrερικιi iατρεiα, ro παθολογικo τμημα,

η oφθαλμoλoγικη κλιvικη, η δτoλαριγκολoγικη
κ}"ιvικη καi η Παιδιαιρικη κλιvικη.

50

Γιi ρoλιii

1l

J
{

;l
si

Τo νoοoκoμεΙo



y) Σ'τ6v iπιivω dρoφo εivαι η 1ειρoυρyικι| καi η δρ-
θoπεδικ{ κλιvικη.

"H v6α πriρυγα πo0 εivαι δωρειi τηq oiκoy6-
vειαg ιoδ iδρυr{ Θωμιi Xρ. Λαvαριi περιλαμβdvει
τ{ Mαιευrικ{-Γυvαικoλoγικd κλιvικli.

Γεvικιi δλo ro voσoκoμειακ6 oυyκρoτημα, εi-
vαι πoλιi καλιi διαρυΘμιoμ6vο κα[ πιivrorε πεvτα-
κιiθαρo.

Τ6 1973 η 'Aφρoδiτη ΛαVαριi dκrιoε μιloα
οτoδq δραioυq, κ{πoυg roδ Noooκoμεioυ, dvα 'Eκ-

κληoιiκι γιti vιi dξηπυρειoδνται oi vοoηλευδμεvoι.
Στηv &vαμvηorικη πλιiκα δπιiρ1ει η παρακdrω d-

πιγραφη:

+ΑNΙΙΓEPΘH KΑΙ ΑNΙΣToΡΗΘtΙ o
ΠΑNΣEΠΤoΣ NΑoΣ- T}iΣ AΓΙΑΣ

ΤPΙAΔoΣ MEPΙMNΗ KΑΙ ΔAΠΑNH
ΑΦΡoΔΙΤ}ΙΣ ΘΩMA ΛANAΡΑ

ΕΙΣ MNtΙMoΣYNoN ΤΩN MΑKAPΙΩN
ΙΔΡY ΓΩN ΤoY NοΣoKoMEΙoY

ΕN EΤEΙ l973 MHNΙ ΣΕΙΙΤ

Τ6 Δημ6οιo dκτιοε &ργ6τερα 16 l975 τ6v o[κo
'Aδελφδv.

Πρdπει vιi οημειωθεΙ dτι oi rεooεριq μεγιiλoι
εδεργ6rεζ δd θ6ληoαv πoυθεvιi vιi πρoβληθoδv. Mε-
rιi 16 θιivατO Eoυζ δμωζ orηθηκαv oi πρoτoμεq,
ιουq,, οl δπoΙεq, d1oυv τig θξηq θπιyραφ6q:

Θωμιiq Λαvαριiq
Εδεpγ6τηq Nαoυoηq

l890-Ι96 ι

Θειiδωρoq Λαvαριiq
Εδεργ6τηq Nαoδoηq,

1885-t964

Σταδρo6 Λαvαρriq
Εδεργ6τηq Ναoυoηq

Ι879-r960

Φωκiωv Πε;gλιβιivoq
Eδεργ€τηq Nαοδοηq

r900-Ι97Ι

Δυ6 θπιγραφ6q δεξιιi καi dριoτεριi rdg κεvrρι-
κηq εio6δoυ τoδ Noοoκoμε(oυ μιig' Θυμiζουv τoιiq i-
δρυτdg κα[ τοδq εδργ6τεζ.

ι ll'YTAι
ΣΓAYPoΣ xPlΣT. ΛΑNAΡAΣ

ΘEoΔΩPoΣ xΡΙΣΤ. ΛANΑPΑΣ
ΘΩMAΣ xΡΙΣΓ. ΛANΑPΑΣ

ΠI]PΙKΛΙΙΣ xPΙΣΤ. ΛANAPΑΣ
KΩN/NOΣ xΡΙΣΓ. ΛΑNΑΡΑΣ
ΦΩKΙΩN Δ. ΠΕxΛΙBΑNoΣ

t93E-t940

ΕYΕI'ι'ΕTΑl
ΔHMoΣ NΑoYΣFΙΣ

ΣYΛΛoΓoΣ NAoYΣAΙΩN Ν. YoPKrΙΣ
ΣYΛΔoΓΟΣ NAoYΣAΙΩN BoΣΤΩN[ΙΣ

ΓPHΓoPΙoΣ ΤPoMΠΑlζAΣ

Γεvικιi τ6 Noοoκομεio ε[vαι dvα κα61ημα yιεi
rιiv πoλη μαq, κα( d2gει θξυπηρεrηοει clπειρoυq α-
οΘεvεΙq, τoδ ιδπου μαq, κα[ γεvικιi <iληq rηg περιo-
χηζ γιατi liταv τ6 μovαδικ6 16rε, πoδ dλλεq μεyα-
λδεερεζ π6λειq' δ6ν εΙ1αv oδιε 'Ayρorικιi "Ιαιρεiα'

(Γιιi περιοοδτερεg πληρoιioρiεq δ69 ο2gετικο dρθρo
roδ K. Xαιζηyρηyoριtiδη ιεδ1og 4o οελ. l08. <T6
Nooοκoμεio μαE καi i μικρi ioτoρiα τoυ.>>)

8. Tα Δημoτικιi Λoυτριi
Τιi Δημοτικιi Λoυιριi ηrαv dvα μεταπολεμικo

κriριo πoδ θδωoε rι] Θ6οη του οr{ oημεριv{ (ΣΤE-
ΓΗ MoYΣΩΝ). ΤΟ oiκoπεδo ηrαv δωρειi τoδ oυλ-
λ6yoυ NAOYΣAΙΩN BOΣTΩNHΣ καi τ6 κr(ριo
roδ μεyιiλoυ Nαoυoα[oυ εδεργ6rη Γρηγoρioυ Τρoμ-
παKα.

9. "o "Aγιoq Nικ6λαo6
Xrιoμιivog oτη μαγευrικ{ roυ ιoπoΘεο[α κα[ α-

vιiμεoα oι1 δπεραιωv6βια πλατιivια εivαι o "Αγιog
Nικ6λαog. "E1ει κα[ αδr6q ι{ δικι] rου ioroρiα ποιi
τρι11ει οrιi βιiθη τδv αiωvωv. 'Η οημεριvη 'Eκκλη-

οιιi 7gr[oτηκε μf πρωτoβoυλiα rοδ Xρηοroυ Kαρυδιi
τ6 1912 rilq Ι9Ι4.

oi εiκ6vεq roυ εivαι φrιαγμι1vεq, dπ' τ6 16ρι τoδ

μειiλoυ Xριο16δoυλoυ Mατθαiου. Mιιi θπιγραφ{

φανερωvει τ6 iοroρικ6 τoυ.

o ΙΕΡoΣ oYΤoΣ NΑoΣ ToY AΓΙoY NΙKoΛAoY
KΑTAΣTPAΦΕΙΣ YΠo ΤΩN BΑPBΑPΙΙΩN ΟPΔΩN
ToY TYΡΑNOY ΑΛH ΠΑΣA TΩN ΙΩANNΙNΩN
KΑTΑ Τo ΕToΣ Ι79Ι ANHΓΕPΘ}I EK BΑΘPΩN
TH EYΣEBΕΙ ΠPΩToBoYΛΙΑ ToY ΑΠo ΕTΩN
MoxΘΗΣANToΣ EΙlΙTPoΠoY xPHΣToY ΑΘ. KΑPYΔA

TΗ ΣYNΔPOMH EYΣEBΩN NAOYΣAΙΩN
EN ETΕΙ ΣΩΤΗPΙΩ Ι9l2
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Δεξιιi απo τηv πορια εivαι tiλλη μιιi dπιγραφη

μd ιιi 6ξηζ,:

t}Ι ΦιAσIIM(} κΑΙ ιΙΙΙMONΩ Η\ιΡΙι:aΑ Π(Σ\ ιΠΙtpoll(λ\
xP}tlJΓoY ΑΘ. κΑPYΔA tΩANNoY iΖAΦ. r\&tΓ}']Ι.AΛΑ

ΣΓΑYPoY lΩ. BoΙ'ΙAΓΖ,}Ι KΑΙ ΣΓAYPoγ Γ. NoΙΔοY
ΣYNΔPαVONrΩ\ Δ}:tnΛΛΙΝ NΑοYlλsΝ Λ\Ηl}FΘtΙ o
Ι1]ΡoΣ NAoΣ oγΓoΣ ΓoY Αl'Ιoy NΙΙ(oΛAoY

}lN ι,ΤEl ΣflΓΗΡlΩ l914

Πρ6πει vιi oημειωΘεΙ orι δ Ναoq εδρioκεrαι α-

κριβιδg πtivω απo ιην κατεοrραμ6νη 'Eκκληοιιi

κα[ Ιoωq,'Aρxαio Nαo.
'Aπιlvαvrι δ6 dκριβδq o16 καμπαvαριο ε[vαι

γραμμ6vη η εξηs dπιγραφη.

ΔΩPHΓΑΙ
AΔEΛΦοt x. KΑPYΔΑ

ιlN NAOYΣΗ
ΓΗN 25 MΑloY t93E.

Το ξωκκληoι'Αγioυ Nικoλιiου

Σ{μερα μd ιηv επiβλεψη ιoυ επιrρoπoυ τoυ

Δημ. Φουvταλη εivαι ivα πεvτακαΘαρo 'Eκκληoti-

κι με τov Ξεvδvα τoυ που rο επιοκι1πτovιαι 1ιλιιi-
δεg, προοκυvητdg.

<<Διιiλoyoζ εΙναι, κατri την δι-

κη μoυ yν6μη, νιi παραδεxτεiE dτι

η dληθεια eiναι πoλλαπλi' ''oτι εE-

ναι dν6φικτη i πλiρηq d.ληθεια'

Καi πρ6πει νti φcaτιoθεi dπo πoλ-

λi,q πλευρtq yιιi νd την oυλλιiβει
κανε[g' 'Επoμ6νι119 Εxει d'νιiyκη d-

πδ τ6ν ξλεyxo τoδ dλλoυ dπ6 την

δoκιμαoiα τoδ dλλoυ καi τ6ν

:Eρειιiζεται (τ6ν d.λλo) fi dληθεια'
"oταν λ6,ζ oτι κατ6;4ει9 ioιj την d-

λιjθeια μoνoζ σoυ κα[ δ6,ν 74ρειιiζε-

oαι τ6ν dλλo, εioαι δoγματικ69,

δ6'ν εΙoαι κριτικ69 νoυg' Καf δεδτε'

ρo, πρ6πει νιi παραδexτεi κανε[g δ-

τι yιιi νd πληoιιioει τ6ν dλλoν, Ε''

ναg μ6νo τρ6πo9 δπιiρ7ει: νιi τ6ν

πεioει. Toδ διαλ6yoυ μiθoδog εiναι

μ6νo f1 πειθcb' ΕΙπα κα[ πιoτεδcι

oτ6ν dληθινδ διιiλoyo.
Στ6ν διιiλoyo δ6,ν παμε νιi oιb-

σoυμε τiq iδdεg μαq. tΙαμε νιi oω-

σoυμε τηv dλιiOεια>,

;r
1:,1. l$:ll:
,.1t. ,]' ]lθ:iΙi

*t]rr.:.]: "1jl!

<<Δ6,ν εΙναι dρκετ6 νιi δπoτιi-

ξoυμε τ{q φυoικ6'q δυνιiμειg. Πρ6'
πει νd τfg θ6ooυμε oτην δπηρεoiα
τoi dνθραlπoυ, γιd. νιi tλαττιbooυ-

με τd μ67gθo τoυ, νιi παρατε{νoυμε

την tjπαρξi τoυ, νιi βελτιalooυμε
τ6 βιoτικ6 τoυ iπ7πεδo.

''Aν fi iπιoτημoνικη πρ6oδoζ

δ6,ν iκπληριbνει αδτd τ6ν πρooρι-

σμ6' i εδθιiνη βαρδνeι τoιjq dνθριb-

πoυζ πoδ μd'g διoικoiν καi τ6 oiκo-
νoμικ6 oδoτημα πoιi io1ι5ει, καi d-

μ τriν iπιoτιjμη.
"Αν ri πριbτη i,μφιiνιoη τηζ μη-

χανfrζ πρoκιiλεoε τιiν Δxθρ6τητα

τod 6ρyιiτη, τ6 λιiθoq dνιiκει o' i-
κεfνoυq' πoιi δ6'ν μπ6ρεoαν νιi πρoi'-

δoυν τig oυν6πειε9, πoιj θιi εi1ε η

τε11νικη αδτri πρ6oδo9 κα[ νιi πιi-

ρoυν iyκαιρα τιi rcατιiλληλα μ6τρα.
Σκoπ6ζ τfrq μηxανiq δ6ν fiταν νιi
καταπι6oει τ6 d"τoμo, d'λλιi νιi τ6 i-
λευθερcboει dπ6 τιiν πoλδμoxθη

δoυλειιi.>>

'Αyy. Θ.'Ayyελιiπoυλog
52

_ 'Η μεyαλδτερη dδιαrcριoiα εiναι

νιi ζητΠe κιiτι ποιj δ6,ν μπoροδν νιi

ooD dρνηθoaν
'Ayιiθalν

#ffi
_'o 7ρ6νo9 iπανoρθοlνει πoλλri
dλλd i αiαlνι6τηg τιi πtiντα

Mπαλζιiκ

_ 'Η dyαθ6τηζ τηζ νε6τητα9 εiναι

κιiτι το dyyελικ6. 'H dyαθoτηg τoδ

yiρατoζ εiναι κιiτι τ6 θεl'κ6
Σοlκριiτηζ

*
_ Κι ciν δ6ν δπiρxε Θε6q, θιi i-
πρεπε νti τ6ν iπινoηoιυμεν

Βιiκιυν

- 'H yυναικε|α dβρoτηE μoιιiζει μ6
τρε1goιiμενo νερ6 πoιj λεια|νει κα[
τ{g πι6 τρα1ει6'9 π6τρeg

oδyκal

#

Ε. ΓΙαπαν06τσ0ζ



ΙΣToPΙΚΑ ΘEMATA

o ΦΙΛΙKoΣ ΑΠoΣToΛoΣ KΛENTOΣ
Γιιi τ6 Φιλικ6 'Aπ6οτολo

Kλivτo, πoδ dζηοε οτιiv Πετρoδ_
πoλη, ε[1αμε θλιifιoτα μ62gρι τιδρα
βιoγραφικιi oτoι1gε[α. Στ6 Kρυπτo_
yραφικιi Λεξικιi τιδv Φιλικιδv τoδ
'AΘαvαoioυ Ξoδ{λoυ d,vαφi,ρεrαι
μ6 τo ψευδιδvυμo'Αδιιiφoρoq κα[
or{v θξιoτ6ρηση τηζ πρωτηq, πεv-
τη κovtαετηρiδoq τηq'Eλληvε1ιπo-
ρικηg Σ1oληg τηq 'oδηoooδ δημo-
οιειirηκε θπιοτoλ{ τoυ καi orιiλ_
θηκε dπ6 τ{v Πεrροιiπoλη, orfq 20
Mαρriου 18l9, οτoδq, 'Eφ6ρoυq
τηq Σ1oληq. 'Aξiζει vιi dvαφ6ρoυ-
με θδδ περιληπτικιi τ6 περιε16με-
vo τηq, θπιοτoληq,, γιατi παρoυoιιi-
ζει dvδιαφ6ρoυoα πτυ26ιi rδv οκ6-
ψεωv τoδ d,πooτoλtlα: 'o 'Aπ6-
οτoλoq' Kλdvτoq dμαθε οrηv Πε-
τρoιiπoλη δrι θιi iδρυθεΙ τυπογρα_
φεΙo, 16 δπoio Θιi λειτoυργεΙ oτ{v
'Eλληvεμπoρικι{ Σ;oλιi καi κρivει
δπo1ρεωμ6vo τ6v 6αυτd τoυ vci

γριiψει τli yvrδμη τoυ, οτo0g,'Eφ6-
ρoυq rηq Σ1oληq, <<...dπ6vroq roδ
dκλαμπρoτιiτoυ K6μη τoq Kαπoδι-
oτρ[oυ καi Kυρioυ Στoδρζα>. Τ6
μεγιiλo πρ6βλημα γιιi τ6v 'Απ6-
oεoλo Kλ6vτo εivαι η δκλoγιi με_
ταφραοrrδv οτoδg δπoioυq Θιi α-
vαrεθε[ η μετιiφραoη τΦv ξivωv
βιβλiων oιηv ελληvικ{ γλrδooο.
γιιi τη μ6ρφωoη τδv μαθητδv' 'E-
ξιtλλoυ παρiφραoε καi o iδιoq κιi_
πoιo βιβλio (dλλd δ6v dvαφdρει
πoι6), <<διιi ιti παιδιιi τιilv -Eλλd-

vωv>>. oi μεταφραoτ6g πρ€,πει να
εivαι oοφoi, <πoλυloτoρεq> καi
πρoπαvrδq, εδoεβεiq, ciiorε vιi μηv
μεταφριiζoυv κεiμεvα πo0 δ6v θιi
γιv6ταv δεκτιi κα( dπ6 τ{v 'Eκ-
κληo[α. T6ιoιoι ooφoi εivαι <<...δ

δαιμ6vιoq Κoραηq, πρεoβιirερoq
καi oiκov6μog, KωvorαvτΙvoq',

Bιiμβαq, Bαρδαλιi1og καi ιiλλoι
πλεΙοτoιr>. Παρακtiτω δ d,πooτo-
λdαq, καταφ6ρεται θvαvriov 6ρι-
oμ6vωv oμoyεvδv oτη Pωoiα <με_

rαξιj τδv πεπαιδευμdvωv>l, εοιig, o_

πo[oυq,, θπειδ{ δi1ovται τdv κριrι-
κη, dπoκαλεΙ δμoιoυq εoδ Xιiμ
καi roδ <αio1ρoλ6γoυ'Aριοτoφιi_
voυζ)). Τ6λoq,, oυμβoυλεδει τoιiq,
'Eφ6ρoυg τηq Σ1oληg vιi d,πευθυv-

θoδv οτ6v 'Aλθξαvδρo Σro0ριζα,
πoδ εivαι μiλoq 'Eπιτρoπηg roδ
'Yπoυργεioυ Παιδε(αq, καi vιi ζη-
τηοoυv vιi θvεργηoει δoτε vιi dvα-
λιiβει τ6 τυπoγραφεio τηg Σ1oλflg
o γιαrρdq 'Hπiτηq καi orιi θ6οη
τoδ διoρθωτη προτfvει ε6v 'Ιωtiv-
vη Mπαiλα ιiπo τη M6ο1α.

Toιj Κaησταvτivoυ
Κ. Παπoυλiδη

'Επιoτημoνικoιj συvερyιiτη
τoυ ΙMXΑ

ADειi γvωρiζαμε μd1ρι τιδρα

γιιi rov'Aπ6oτoλo Kλdvro.

Τ6v No6μβριo roδ 1976 βρ{-
καμε oτ6 Τμημα 16ειρoγριiφωv roδ
'Ι vοτιτoιiτoυ Pωoικιi19 Φιλoλoyiαg
καi Λoγoτε;viαg τοδ Λdvιvγκραvε,
oτ6 'Αρ1εio Στo0ρτζα, τρεΙq Φα-
κ6λoυq, μθ &λληλoγραφ[α ιoδ 'Α-
π6οτολου Kλd,vτoυ. 'Aπd εκεi dv_
rλoδμε vιlα οτoι1εΙα yιιi τ6 πρd-
οωπo roυ. 'o πρδroq Φιiκελοg
περιd1ει 42 <Γριiμμαrα καi λoγα-
ριαομoιjq,> τoδ 'Aπ6oτoλoυ Kλdv-
τoυ oτηv oftoγivεια Σroιiρrζα, α-
πo τo 1818 δg τ6 182l. 'o δεδτε-

ρoq Φιiκελoq περιd1ει 5 γριiμμαrα

coδ 'Aπooτ6λoυ Kλ6vroυ orov
Nτιακiβιτq,, dπ6 16 t8Ι4 δg ro
1815. 'o ιρ(τoq Φιiκελog περι6,1ει
yρdμμα κα[ λoγαριαομoδq, roδ 'Α-
π6οτoλoυ Kλdvroυ οτ6 Σεβεριv,
dπ6 16 t820. oι φωroyραφiεg rδv
θγγριiφωv βρioκovιαι ο ι6'Aρ1εΙo
τoδ 'Ιδριiμαroq, Mελετδv Xερoo-
v{ooυ τoδ AΙμoυ.

'o 'Aπ6οτoλoq K}"dvrog δ6
yvωρ(ζoυμε πoδ καf πoτε yεvvηΘη-
κε. Δi yvωρ[ζoυμε τιi δvoμαrα
τδν γov6ωv roυ. 'Απd θπιοτoλη
τoυ οτli μη16ρα τoδ 'Aλεξιivδρου
Σroδρτζα μαθαivoυμε δτι τ6 Ι820
'ηιαv πεθαμ6voq 6 παιdραg rου,
πο0 εΙ1ε καj i,vαv dδελφ6 τo Δη-
μ{τριo Kλdvτo. 'Απ6 ε6 iδιo γριiμ-
μα μαθαivoυμε δτι η xηρα μηrθρα
του ζoδcε τ6 1820, κρατoδoε καλιi
τ6 oπιτικo τηq κα[ ii rαv <περικυ-
κλoυμ6vη δπ6 πoλλδv dvηλ[κωv
υiδv καi Θυγαrιlρωv>. Tiλoq, απ6
τ6 [διo γρdμμα μαΘαivουμε δrι ειi
dδiρφια τoυ, oi dδελφ6q roυ κα[ oi
γαμπροi τoυ ηrαv <<δπoτεrαyμ6-
voι>> or{ μητ6ρα τoυq. 'Eδδ θιi
πρtπει vιi οημειιδooυμε oτι orιi
Γεvικιi 'Aρ1εΙα τoδ Κριiroυg ιivα_

φdρεται τ6 1823 καt 1824 δ <'Eπi-
tρoπoζ)) Γεωργιoq Kλivτoq oτηv
Πελoπ6vvηoo, dλλιi δ6v ξι1ρoυμε
r{ ουγγ6vεια dxει μd τdv 'Aπdorο-
λo Kλivτo.

'O 'Απ6οτoλoq Kλdvroq δd

γvωρ[ζουμε πoυ oπoδδαoε. 'Aπο
r(q θπιoroλiq, τoυ φαivεται ciτι εΙ1ε
καλ{ θγκυκλoπαιδικιi μoρφωoη,
ιiρrια yvιiloη oτιi θρηoκευτικιi θ6-

ματα, [καv6rητα aτd λoyιorικ{
καi καλλιyραφ(α. Τ6 1,ρovικ6 διιi-
σtημα dπ6 τo 1814δq τ6 182t ζoδ-
oε oεliv Πετρo0πολη. 'Ηεαv παv-
τρεμ6voq, κα( εi2trε δυ6 Θυyατdρεq.
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'H πριilτη θυγατ6ρα τoυ ηταv βα_

πτιομ€vη &π6 τ6ν 'Aλ6ξανδρo

Στoιiρτζα, γιαυτ6 oυvε1,ιδq oτiq d-

πιoτoλ6q, τoυ τ6v πρooφωvεΙ:

<<Σιiντεκvo>> κα[ <<Koυμπιiρo>''Η

δεδτερη τoυ θυγατ6ρα γεvvηθηκε

orηv Πετρoδπoλη oτ(ζ 2Ο 'Ιoυλloυ

l820. 'Evδιαφ6'ρoνταν πoλιi γιιi

τηv μ6ρφωοη τιilν παιδιδν τoυ' Τ6

1821 εδ1αρioτηoε τη Pωξιiνδρα

Στoδρτζα, οιiζυγo τoδ κoμη -Ev-

τλιvγκ, γιιi xρηματα πo0 τoδ d-

οτειλε, γιιi τη μ6ρφωoη rηζ πρω-

τ6τoκηq κ6ρηq τoυ' 'Eκεivoq' μ6'

τη oειριi τoυ, πληρoφ6ρηoε την

κoμηooα δτι οτηv Πετρoδπoλη

<ζεδγoζ "Aγγλωv> ζητoδοε τo

χρ6vo 700 ρoιiβλια <διιi τηv αγω-

γη, τον πα(δωv>, &λλιi &πo τ6v

'Aπ6oτολo Kλdvτo ζητηοαv μoνo

350 ρoδβλια τ6 χρ6vo'
'o 'Aπ6οτoλoq, Κλ6ντoζ στηv

Πετρoδπoλη εΙ1ε τη δια1'ε(ριoη

τΦν κτημιiτωv τηg oiκoγ6vειαg

Στoιiρτζα. 'Ωg oiκov6μoζ τoδ o'(-

κoυ Στoδρτζα θπθβλεπε o'6λo τo

πρooωπικ6, dκ6μη καi oτoιig

ουγγεvεΙq, τηq oiκoγdvειαg πoδ fl-

ταv oτην Πετρoδπoλη' Στιi γριiμ_

ματιi τoυ ουνε1,δq dπoδiδει λoγα-

ρ,ooμoυq. Γριiφει d'ναλυτικιi τig

εiοπριiξειζ κα[ τιi δξoδα' 'Απ6 τiq

πληρoφoρiεq πoιi &vαφθρει οτιi

γριiμματιi τoυ μπoρoδμε vιi πoδμε

δτι ηταv καλ6q θμπoρog καi πι-

oτ6q δπιiλληλog' Στig εiοπριiξειζ

dvαφ6ρovται μ6 τti dλλα κovδ0λια

κα( oi μιoΘo( τoδ 'Aλ6κoυ

( ='ΑΜξαvδρoq Στo0ρτζα) dπ6 τ6

Κoλλ6γιo καi &π6 τ6 Kαμπιv6τo

καi οτιi lξoδα dvαφ6ρovται με

o1oλαoτικ6τητα καi μ6 λεπτoμ6-

ρJ"ζ, oι &γoρ6q, πoιi κιivει κα( τιi

ir.,*rιμrro πoδ oτ6λvει oτoιig'

1r1.t.ι ,r.2, ι ,

l.Z,.{lftι'
2':'

Στoιjρτζα.
Στ6λvει, τtg

oτli M6o1α,
πρooωπικηg,

πo0 βρioκει
τρoυπ6λεωq,.

περιoο6τερεζ φoριξζ

τβφημα, βιβλiα καi

Iρησεο)ζ πριiγματα

oτιiν iγoριi τηq, Πε-

T6 1821 π.1. Eoτειtrε
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ιivθδvερov δι6 τ6ν 'Αλ6κογ ζoυμε. 'EκεΙvoq, π&χι μ6, τη oειριi φει oτoδq' Στoι1ρτζα _με 
μεγιiλη

( = 'Αλ6ξαvδρoq Στoιiρτζα) κα( πι- τoυ διiv dvαφdρει τ[q κατηγoρ[εg,, πρoοo1{, γιατi δ φ6βoc rηs 'tεριiξ
κριivερov διι& τηv κoμι[τιδα dλλιi dπoλoγεΙται καi μιiλιοrα μθ Συμμα1(αq δ6v θπdτρεπε τυμπαvo-
(:Ρωξιivδρα Στoιiρτζα, οιiζυγo δργιομivo δφoq. T6 1820 γριiφει κρoυoiεq: Περi δv μoι γριiφετε
τoδ κ6μη -Evτλιvγκ). 'O 'Aπ6oro- οτηv μητιiρα τoδ 'Aλ6ξαvδρoυ (περi) iδεδv καi λoιπδv ιiπoκρivo-
λoq Kλ6vτoq εio6πραττε dκ6μη Στoιiρτζα: 'ηδυvr[θητε Ιvα oυλλιi- μαι θv oυvτιiμφ ταδτα: 'Επiοτευoεv
κα[ τιi voiκια &π6 ιιi κτliματα πoδ βητε τoιαιiτηv δvoιαv...T6 Ι82Ι 'Αβραιi1ι τιil Θειi2 καi θλογioΘη αδ-
&νηκαv oτoιig, Στoιiρτζα. T6 1818 γριiφει πιiλι oτ{v Ιδια: Πριig τιiv τιil εig δικαιoοδvηv' πιοτειioωμεv
π.1. δπιοliμαvε &vωμαλiεq οτ{v d- κδριov Σιjvτεκvιiv μoυ δ6v γριiφω oδv καi dμεig καi δικαιoθηα6μεΘα
π6δoοη λoγαριαομδv &π6 τοδq' αιiμερov, παρακαλΦ δ6, δι' δμΦv, δq Πατ6ρα δ1ovτεq Παvoικτιflμovα
διoικητ€g τrilv κτημιiτωv. -Evαq, Ινα μoι θξι{γηon (iιftv θελιiοn) τιi: καi ΠαvιiγαΘov...Kαi παρακtiτω:
dπ6 τo0q διoικητ69 frταv δ Διακi- Zi$og λιiψεται λαιiv ιiιπαiδευτov, ...δτι δειiμεΘα καΙ iκετειiομεv Κδ_

βιτζ. 'Αοφαλδg Θd πρ6κειται γιιi καi vδv πδρ τoιig δπεvαvτioυq δδε- ριov τ6v ΘEoN ημδv μετιi πιivτοry
τ6 1814-1815. ται. τδv περΙ &1ιt, πp6 iκαvδv θτδv δ_

'o 'Aπ6οτoλoq Kλθvτoζ δπη- *** π6,p παντ6q τoδ ιivΘρωπΙvου γ6_
ρ6τηoε 12 γρ6νια oιiv μεrαφρα- voυq, θξαιρ6τωq δμωq δπ6ρ τδv
oτ{q, οτ6 Κoλλ6γιo καi τ6 1820 d- 'Aφ{oαμε οro r6λoq, r[ζ πλη- 'oρΘoδιiξωv καi εΙΘε δπακoι]οει
περvε μ6vo 600 ρoιiβλια τ6v μηvα ρoφoρiεg μαξ yιιi r6v 'Aπoοrολo καi ημδv δεoμ6vωv, κατιi τιi μ6γα
dπoζημiωοη, θvδ ιiλλoι τ{v Ιδια Κλdvro o1εrικιi μ6 τη ουμμετoχη αι)τoδ δλεog...Kαi τελεκδvει μd αi-
1ρovιcidπερvαv, δπωgγριiφει, πε- ιoυ oτ6v 'Aγιδvα τoδ 1821. oi οιoδoξ[α: ...8λ6πω δμωg δφΘαλ_

ριoo6τερα. 'Aργ6τερα, καi μ6 τη πληρoφoρ(εg, μαq, εΙvαι πoλ0 φτω- μoφαvδ6 καi πιoτεδω ιiδιoτιiκτωg
μεοoλιiβηoη τoδ Σιβiριv, πηρε x6q. Mriπωq δ6v εi26ε θvεργ6 oυμ- dτι ηδη θπdκουoε τιilv ιiιληθιvΦv
κρατικιi &πoζημ(ωoη dπ6 2.50Ο μετoχη καi τof δv6μαoαv <'Aδιιi_ τ6κvωv αδτoδ, δεoμ6vωv καi εδλ6-
ρoιiβλια. Τιiv dπoζημ[ωoη τrjv 1α- φoρo)); Δ6 γvωρiζoυμε τi πρoο6φε- γηoεv αδτιi θξ δψoυg Θριivoυ ιiγiαg
ρακτηρiζει θλεοg μovαρ1ικιiv καi ρε οτ6v'Αγrδvα τoδ l82l καi δι6τι δ,6ξηg αδτοδ. Tdλoq, f, τελευτα[α
δλεoq βαaιλικιδv. oi τρεiq Φι1κελoι τoιiζ δποioυζ θξε- χροvoλoγικδq πληρoφoρΙα πoιi d_

Φαivεται δμωq δτι, παρdλη τιiοαμε περιoρiζovται oτiq oiκο- χoυμε γιιi τ6v 'Aπ6oτoλo Kλdvτo
τηv θμπιοτooδvη πoιi τoδ εΙ1αv ol voμικ6q, o16oει9, τoδ 'Aπ6οτoλoυ οτ6 θθμα αδτ6 εΙvαι &π6 τiq t6 Σε_
Στo0ρτζα oτιiv δια26εiρηoη τηq πε_ Kλ€vτoυ μi μιιi θλληvικli oiκoγθ- πτεμβρioυ 192l, δταv δγραφε oτ6v
ριoυοiαq τoυq,, dκoυoαv καi δρι- vεια τηq, διαoπoριig καi μθ δ0o 'Αλεξ. Στoδρτζα: ... Eig Πατρiδα
ομdvoυq, oiδποΙoι(δiκαια η dδικα Pcilooυq. T6 1819 oi, θπιoτoλ{ τoυ riδη θπ6μφθηoαv 50. οιδμιατα τoδ
δ6 γvωρiζoυμε) δoπευοαv vιi κατη- oτ6v 'AΜξαvδρo Στoιiρτζα τ6v d- λ6γoυ' τd θκεi ιiγvoδ, δπoiα δoτ['
γoρηοoυv τ6v 'Aπ6οτoλo Kλivτo. πoκαλεΙ: Φiλτατε 'Eταiρε. T{v l γ6voιτo τ6 Θ6λημα τoδ Πατριig η_
Ti πληρoφoρiεq καi τi κατηγoρiεg, 'Ιoυv[oυ l821, δταv φoιivτωoε τ6 μδv τoδ θv τoΙg oδραvoξ...
δμωg dκoυoαv oi Στoι1ρτζα γιιi κ(vημα τoδ ξεoηκωμoδ oτιiv 'Eλ- Aδιιi γvωρiζoυμε μ61ρι rιδρα
τ6v 'Aπ6oτoλo Κλdvτo δ6 γvωρi- λιiδα, δ'Aπ6οτoλoqKλεvτoqγριi- yιιi 16 Φιλικo 'Aπ6orολο Kλivιo.

'H Nιioυσα πρiν 50 7ριiνια

oi ν6,oι tνoικιαoταi τoσ Κιooκιoυ μαg δπ6o74oνται, δ-
τι πoλλιi πρtiyματα θd ... κιiνoυν εiq αδτ6. 'Eν πρcb-
τoιg θιi tyκαταoτιiooυν Mεyιiφοlνoν (νιi τ'd.κoδoειg
καi νιi μιiν τd πιoτεδoeιζ) τδ δπoEoν θιi dκoιiγεται καi
εig τ6 παλαι6ν κι6oκι'
'Εκ δευτi'ρoυ, θd, καταoκeυιiooυν μ6ρ0ζ κατι1λλη-
λoν, δπου oδ παραθερ[ζoντεg καi μιi θιi δiναlνται νιi

21oρεδoυν i'ν oυνoδεiα tκλεκτfiq μoυoικfig'. 'Εκ τρi-
τoυ ... καi ιd'λλα πρtiγματα διd' τd δπoΙα δ6,ν '.. toκ6-

<<'Απιi την iφημερiδαιιΠρι1oδoζ NαoδoηElι τoδ Ι929>>

φθηoαν dκdμη, μεταξιi τcilν δπofolν eΙναι καi ri θκλο-
yi καταλλiλoυ μ6'ρoυq' Ενθα δ δπoφαιν6μενo9 θιi με'
ταβαiνει διιi την εiq' <<τζιiμπα>> πληρcιloιν ... τfig κoι'
λfαg τoυ' 

*:}**!t*

"ΙΙλθe i tπoxi τcilν μαιiροlν καθ' ην oΙ μουρατζfiδeq
δiνoυν κα[ πα[ρνoυν. M6' τd'q δμαδικιiq δq iπi τ6
πλεioτoν lπιδρoμd'q εiq τιig ξ6ναq καi iδιοκτιiταE
μoυρεoφυτe[αq.
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'FΙ iλξn τδv δilo φιiλωv
tMEΣA KAI ΨYXoKoINoTIKoI ΠAPAΓOΝTEΣ)

Β'
'H μδδα

Σθ δ,τι αφoρα το vτδοιμo καi
οrηv επiδραοη τoυ για τηv iλξη
τoδ αλλoυ φδλου θπιδρα πoλδ α0_
τδ πoδ λdμε μδδα τηg θvδυμαoiαq
μαq. 'H μδδα oδμφωvα μθ τηv o-
πoiα καθε φoρα vτδvοvrαι ια δδo
φδλα καi κυρiωg, τδ δραio φδλo,
εκτoq απo τiq αλλεq αiτiεq τηq δ-

παρξεδg τηq, καi τηg κυριαρ1iαq
τηq', oυvrεivει πoλδ ordv πρoοελ-
κυoη τΦv δδo φδλων. Σ' αδτη τηv
iδιοτητα τηq αλλωοτε oφεiλει τη

μεyαλη τηq δδvαμη, κι'δταv λεμε
μoδα δdv ivvοoδμε βεβαια τηv κα-
τα μεγαλα καi αραια 1ρovικα δια_
οrηματα αλλαγη τoδ οτδλ roδ
vτυoiμαrog τιirv αvθριi:πωv, παρα
τd ου1vη καi κατα μικρα κδματα
1ρδvoυ αλλαγη καi μεταβoλη πoδ
εivαι καi τo πιo 1αρακτηριοτικδ
τηg οτoι;1,εio πoυ φ6ρvει γιιi τδv
κδoμo τιi:ν γυvαικ<irv η καθε oαι-
ζδv.

Να απoφδγη καvivαg τη μδδα
απoλδτωq, δiv εivαι βεβαια δυvα-
ro, γιατi, Φζ'dvα μεγαλo oημεio,
αδιη dπιδρα οτδv αvΘρωπo κατα
αοδvειδo τρδπo, δηλαδη καrα
τρoπo τετoιo, πo0 δdv τδ καταλα-
βαivει, δdv μπoρεi vα τδv oυλλαβη
voητικα καvθvαg: π.χ. δdv θα

μπoροδoε, δoo κι αv orεκoταv τυ-

φλδq μπρooια oτη μδδα τηq καθε
θπo1ηq', vα μdv εδριoκε αo1ημo
καi μθ κακo γo0οτo καi μαλιοτα
xωρiζ vα ξiρη τo γιατi θvα γυvαι-
50

κεio π.1. καπελο τηq μδδαg τoδ
1920 vα φoριεται απδ μια κυρiα τδ
ετoq, 1977. 'Yπoκδπrει καvεvαq,
οτηv θπiδραση [ηζ μδδαq καi μιi-
λιorα rδοo πoλδ, πoδ θvQ μπoρεi
εvα καιvoδργιo μovτθλo μδδαq, θ-

vα φoρεμα ivoq μδλιq iμφαvιζoμε-
voυ vεωτεριομoδ μιαq <<oαιζδv>> vα
rδ βρioκη καi iοωq καi μθ oλo τoυ

ro δlκιo, αo1ημo καi ακoμψo, Φ-
orooo παραrηρoδμε, πιirq, σε μι-
κρo δοτερα διαοτημα τo βρ[οκει
ο1ι απλιδg οαv κατι τδ απλcbq α0-
rovδηro, αλλα oαv κατι τo δραio
καi δμoρφo.

Toi'Iιιιiννoυ Ξηρoτδρη
'oμδτιμoυ Καfiηyητoδ
τfig Κoινοlνιoλoyiα,ζ

oτιfiν Α.Β.Σ. ΘεooαλoνiιtηE

Oi μoρφθq rηq μoδαq δθv αv-
ταπoκρivovται παvτoτε καi με κα_

vεvα λoγo οτiq, απαιτηοειq, μιαq
γενικηq αiοΘητικηq.'Αvτiθετα
μπoρεi vα εivαι αvτιαιoΘητικθg,,
αλλα καi παραλoγεq. 'Aλλωoτε 

η

μδδα δθv d1ει τ[g περιooδτερεq,

φoρεζ riπoτε τo λoγικδ, αδτη ουγ-

γεvεδει οτεvδτατα μd τδv παραλο-

γιομo. Δdv αλλαζει μθ εvα λoγικo
rρδπo δπακo0ovταq oτoδq voμoυq,

τηζ xρηοιμoτηrαζ η rηq αvαγκηq,
παρα περvα απo τηv μια μoρφη
οτην ιiλλη η od δπoιαδηποτε αλλη
ετoι ποδ πoλλdq φoρ6ζ φταvει oi
αβoλεg καi παραλoγεζ θπιvoη-

oειq,. 'Ωoτδοo καvθvαq δθv μπoρεi
vα απoφδγη τελεια τη μoδα. Aδτη
ε[vαι απo μια πλευρα μηδεvιομδg,,
iοoπiδωοη, αλλα απo τηv αλλη
δivει oυγ21ροvωq τη δυvατoτητα
vα διακριθη καvθvαq,, vα ξεxωρi-
ζει με ro 6vδυμα τoυ ιiπo τoδq, αλ-
λουg', o1ι βθβαια μd κριτηριo α-

ξiαq τηv oμoρφια καi τδ rbραio,
παρα rδ vθo καi τδ καιvoδργιo.
'Oπoια φoρεi τo πιo μovτερvo, ro
πιδ vδo, αδτη διακρivεται.

'Evα αλλo 1αρακrηριoτικδ
τηq μδδαqεivαι η τ υ ρ α ν v ι κ η
κ υ ρ ια ρ χ ια τηζ.'Η μδδα ooo
κι αv μπoρεi vα εivαι ιiβoλη, δoo
κι αv μπoρεi vιi εivαι εκκεvrρικη,
επιβαλλεται. 'Η κυρiα πoδ παρα-
κoλoυΘεi τη μoδα κατα πδδαq, δθv
oυζητεi καθδλoυ, παρα oυμμoρ-
φδvεται αμioωq, 0ποκδπτει ο1ι α-
πλιδg 21ωρig αvτiοταοη, παρα εo-
οo θελημαιικα, ooo od καμμια
αλλη περiπτωoη. 'Η μoδα iφαρ_
μδζεται απδ rουq πιoτοδg τηζ μθ
τδv πιo μεyαλo θρηoκευτικo φα-
vατιoμo πoδ μπoρεi να 0παρ1η. oi
αvθρωπoι δπoταooovται oτd μoδα
1ωρiq oυζηrηoη. 'Αλλωoτε δoo
πιo πoλδ βιαζδμαοιε vα 0πoτα_

2gθoδμε o' αδτηv τooo καi πιo κoμ-
ψoi λoγαριαζδμαοτε.

Τδοη εivαι για τoδq πoλλoδc
η δικrατoρiα η τυραvviα rηq μo-
δαq πoδ παραμερ[ζεται dξ αiτiαq
τηq καθε εiδoq vrρoπηq. 'Av α0-
ριo, λεYει δvαq κoιvωvιoλδγoq, α-
πoφαοiοoυv οi ριiφrρεq,, oI oiκoι
μδδαq vα d1oυv oi <<οiκ>> κυρiεq,



σκεπασμεvo τδ θπαvω μθρoq τoδ
κoρμιo0 μi yoδvεq καi vα γυρiζoυv
γυμv6q, απo rη μθοη.καi κατω α-
oφαλδq καμια κoμψευoμεvη δθ
Θα διαμαρτυρηθη. 'H μδδα διαπμ
oτδvουv oi ερευvητdg τoδ φαιvo-
μ6voυ δiv παραμε|ι6ει μδvo τo αi-
oθημα τηq vτρoπηq, αλλd καi τηζ
αδτooυvτηρηoεωq τoδ ατδμoυ. oi
γυvαiκεq, τραβoδv 1iλια μαρτδρια
yια vα εivαι μεoα oτη μδδα. 'Y-
πηρξε μια θπo1η τηq πρδτηq αδ-
τoκρατoρiαg oro Παρioι, δπωq
μαq oημειδvoυv oi ioτoρικoi, πoδ
διαπιoτδΘηκαv πoλλoi Θαvατoι ε-
ξαιτiαq τηq μoδαq. Aδτη αvαγκα_
ζε τiE γυvαiκεq, vα βγαivoυv iξω
o2gεδδv γυμvθq βεβαια τo Γεvαρη.
'Η μδδα αγvoεi αδτα τα τooo α-
πλα εvδε1δμεvα καi ιiπαιτεi vα δ-
πoφdρη καvθvαq καi vα πεΘαivη
για τδ 1ατηρι τηq,' 'Eτοι εivαι, δη-
λαδη Φq α0τδ ακδμη τo οημεio
φταvει η ταοη vα αρiοoυμε οτo
αλλo φδλo, αφoδ η μoδα δπηρετεi
κυρiωq' αδτηv τηv ταoη.

Πραγματικo γoδοτo πρoδiδει
τδ vτδoιμδ μαζ, η εvδυμαoiα μαq,,
τδ φδρεμα μαq, oταv δ1ι μδvo α-
πoφεδγoυμε μεoα oτα πλαioια τηg
μδδαg τig 0περβoλθq τηq, αλλα
καi oταv τδ πρooαρμδζoμε οτηv
προοωπικη μαζ υφη καi ατμδ_
σφαιρα, oτηv πρoοωπικoτητα,
oτδv iδιαiτερo χαρακτηρα μαq,
oτδ εivαι μαq αδτδ ποδ εivαι δια-
φoρo απo τδ εivαι τιilv αλλωv καi
ταιριαQι μovo oθ μαq. Στη μδδα
δεv πρεπει vιi δπoκδπτη καvivαq
τυφλιi καi κατα oκλαβo τpoπa,
παρα vιi πρooαρμoζεται 1ωρiq, vα
εγκαταλεiπη την πρooωπικδτητιi
τoυ, τδv πρoοωπικo τoυ τρoπo
καi τδ πρooωπικδ τoυ oτδλ, rηv
πρooωπικη τoυ voτα, αv δi θελη
vα γivη γελoioq.

'H μδδα δθv d1ει ψυ1η κι oδτε
δπακoδει od λoγικoδq vδμoυq,.

'}Ι i}λξn τΦv διio φ*λrοv
Xαρακτηριoτικo τηq, εivαι η αorα-
θεια καi oδoιαoτικo τηq γvιbριoμα
δ παραλoγιομδq. 'H μδδα_πρ6πει
vα ξθρoυμε-δiv θ1ει τiπoτε τo λo_

γικο. Δdv αλλιiζει κατα θvα λoγι-
κo τρδπo, δπακoδovταq oτoOq vδ-

μoυζ τηζ 1ρηoιμδτηταq η oτηv α-
vαγκη τηζ εξυπηρθτηoηq dvοq
oκoπoδ, πoλδ δd περιoοδεερο δεv
γvωρiζει τiπoτε ιiπδ τdv ψυ1gικoτη-
τα καi τδ πρooωπικδ γoδοτo. 'A-
κoλoυθεi τδv παραλoγιoμδ. 'Aλ-
λιiζει περvδvταg ιiπδ τd μια μoρ-
φη οτηv αλλη, od ιiλλη δπoιαδη_
πoτε. 'Eτoι πoλλθq φoρdξ φταvει
οd παραλoyεq, κα[ αβoλεg παρα-
voηoειq.

'Eπειτα παλι πρεπει vα γvωρi-
ζoυμε καi εvα 1ιiρακτηριoτικο
τηq: ιηv τυραvvικη κυριαρ21iα τηg.
oi δημιουργiεq τηg μδδαq, ooo α-
βoλεq καi εκκεvτρικθq κι αv ε[vαι
dπιβιiλλovται. 'Η δηΘεv κoμψευδ-
μεvη εiπαμε κυρ[α δdν τiq oυζητεi
καθoλoυ, παρα αμεoωζ συμμoρ-
φδvεται, τig 6φαρμoζει μi θρη-
oκευτικo φαvατιoμδ καE βιαζεται
vα δπoτα1Θη ooo μπoρεi vωρiτερα
καi περιooδrερo, vα γiνη τiλεια
oκλαβα τηE καi γρηγoρα. Kι δoo
περιooδτερo τovloαμε βιιiζεται η

γυvαiκα vα γiνη δπoτακτικoζ τηζ,
τδoo'καi πιδ κoμψη voμiζει πΦq
εivαι...

<<'FΙ μoδα>>, λiγει εvαq KOιvω-
vιoλδγoq,, <αδτη η xωρis περiοκε-
ψη μιμηση, εivαι μovo για μια γυ-
vαiκα, η oπoiα παραιτεiται, oοciv
αφορα oτo vτδοιμo τηq, απδ τo
πρooωπικo τηq, oτδλ, απa τηv
πρoοωπικη τηζ μoρφη. Πoλλdq
μιiλιοτα φoρθζ εivαι δπo1ρεωμεvη
vα παραιτηΘη μια γυvαiκα, γιατi
δ6v θ2gει καμια πvευματιkη πρo-
oωπικδτητα. Toτε πρoδiδει τηv
ελλειψη πρooωπικo0 βαρoυq. Ei-
vαι φτω1η od ψυ1ικδτητα καi ιiπo-
μ6vωq καi αviκαvη vα πρoβαλη α-

παιrηοειq γιιi τδ ιδραio, τδ δμoρ-
φo, τo δψηλδ>.

Mια θoωτερικα πρoικιομεvη
yυvαiκα δd γivεται πoτd oκλαβα
τηq μδδαq. Mθvει α0τo πoδ εivαι,
δ6v προδiδει τov εαυτδ τηq, κα[ yι'
α0τδ rδ λδγo εivαι καi Φραiα.
Κρατεi απooταoη απo τηv αδυοΦ-
πητη iοoπ6δωοη, i1ει vα ιio2goλη-
Θη μθ κατι οoβαρo, γιατi η ζωη τηs
θπιβιiλλει δπo1ρεδoειq' Movo δ-
πoυ η καρδια εivαι αδεια απo καθε
μητρικη η ουζυγικη φρovτiδα κα[
εvvοια, εκεi αvακδπτει η αvαγκη
vα απαo1oλη rδ μυαλδ τηq μιιi γυ-
vαiκα με ια ιivδφελα τηs ζωηs"

Kατι ιiλλo ιiικδμη πρiπει vα d-

1ουv 0πδψη τουg oi oδvτρoφoι oro
γαμo καi vα τo απoφεδγoυv, γιατ[
δεv εivαι καθδλoυ επoικoδoμητι_
κδ οτη ζωη τδv oυζυγωv καi οτη
δημιoυργiα μιαq καληq oiκoγε-
vειακηq ατμoοφαlραq,. Eivαι καrι
πoδ τo ζoδμε καθε ημ6ρα μiοα
oτηv κοιvωviα μαq. Eivαι κατι πo0
δεi1vει τη μεγιiλη ρη1δτητα τηq
ψυχηζ μαq: δ αvιαγωvιoμog τιirv
αvθρδπωv orη μδδα. oi κoμψευδ-
μεvεg' Θiλoυv vα εκμηδεviοoυv τiq,

δμoιθq τoυq με τo οiκ τoυq,. Oi αv_
δρεq θd,λουv vα επιδεiξoυv rα
πλoδτη καi τη δδvαμη roυg, oτoδq'
Φμoυg, οτo0q, τρα1ηλoυg καi oτα
1dρια τrilv γυvαικδv τoυq,.

'Eπειτα παλι πoλλεq γυvαiκεq,
φαvταζovται, πΦg μovo αδτig
μπoρoδv vα φoρoδv τηv roυαλετ_
τα, πoδ αγδραοαv καi πo0 oi oκo-
πιμεq διαβεβαιrilοειq, τηq μoδioταq
τoυq, oυvτεivoυv πoλδ oτo vα ριζcil-
vεται αδτη η γvδμη, λιiγει εvαq ψυ-
1oλδγoq, oτδ φτω1go τoυq μυαλo.
Φαvταζovται ακδμη, πΦξ η μoδi_
oτα θ1ει πρoτiμηοη καi oεβαομo
μovo o' αδτ6q... 'Eτοι, με τδ vδη-
μα β6βαια αδτo, oταv oκεπτειαι
καi αvτικρδζει τιi πραγματα μιιi
γυvαiκα, 1αvει η ζωd απδ τηv oδ_
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σια τηζ, δdv 61ει πυρηvα, γιαr[ ε-

ξαvτλεiται oτηv 6πιφαvεια... oιδ
τiπoτε.

Oi κιvηoει€ τoδ σδματoξ
Δεv εlvαι μovo η 6vδυμαοiα

καi o τρδπoq, τoδ vτυοiμαrδq, μαq
μεoov πρoοθλκυoηq, ro0 αλλoυ

φδλoυ, παρα καi γεvικoτερα η oλη

μαζ σταoη καi oυμπεριφo
ρα καiκυρiωq oi κιvηoειq,
roδ οδματoζ μαζ. Kαiεδ-
καιρiεg γι' αδτdq, μαq δivoυv oi
διαφoρεg διoργαvδoεlc' π.x,. χo-
ρευτικδv ουγκεvτρδoεωv, rδv α-

Θλητικδv αγδvων. 'O τρδπoq, πoδ
θdτoμε τδ oιbμα μαq,, oε τθτoιεq α-

μιλλεq,, oε κivηοη, iκτδq τιbv αλ-
λωv, Oπαyoρεδεται, κατα θvα με-
γαλo μθρoq απδ τηv ταoη τηζ πρo-
ο6λκυoηq, καi τηq, dπιδεiξηξ μαq
oτα ματια τoδ αλλoυ φδλoυ. oi γυ-
vαiκεq, οd τθτoεq, περιοταoειq,
πρooπαθoδv vα θ1oυv oi κιvηοειq,

τoυq 1αρη. oi αvτρεζ πρoοθ1oυv
δπωq oi κιvηοειg, τoδg, πρoδiδoυν
τη δδvαμη τoυq, καi τηv αξιoπρθ-
πεια roυq,. Oi γυvαiκεq, πρoσπα-
Θoδv μθ τig, κιvηoειq τoυq, vα τovi-
ooυv καi vα iξαρoυv τηv εδκιvη-
oiα τbυζ, τo0q' λικvιoμo0q, τoυq,
την εδπηγiα τoυζ, τηv θλαφρδτητα
καi τδ αiριvo τoδ οιirματoq, καi
τιilv κιvηoεcbv τoυq, dvδ oi αvτρεq,

οrηv iδια περiπτωοη τoviζoυv πε-

ριoοδτερo καi πρooπαθoδv vιi δεi-

ξoυv τη δδvαμη τoυq,, τδv oγκo
τουq, τη βαρδτητα καi τη oταθε-

ρoτητα τoυζ oτη ζωη.
oi δημ6oιεq 6oρτiq καi παvη-

γδρειq απδ παλια καi αρ1α1α 1ρo-
vια δg, τα oημερα, φαivεται vα η-
oαv o τδπoq,, δπoυ αvαπτδoοεrαι
η τi1vη τηq πρoοθλκυσηξ,, τηζ θ-

κλoγηq καi τηq κατακτηoηg, τoδ
αλλoυ φ0λoυ. 'Eκεi oυρρdoυv βθ-

βαια πoλλoi αvΘρωπoι, πoδ δθv εi-

ιαv ιiλλη εδκαιρiα vιi oυvαvτη-
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θoδv καi vα yνωριoθoδv καi αυτoi
ερ21ovται, μδg τiq διαoκεδαoειq,
καi τoδq, 21oρo0q,, oi μια oτεvδτε-

ρη θπαφη. Kυρiωζ o xoρδg εivαι ε-

vα απo τα οπoυδαiα μdοα για τηv

ελξη τoδ αλλoυ φδλoυ. 'H oημερι-
vη κυρiωq μoρφη τoδ 1oροδ φθρvει
τιi ατoμα μdοα od οιεvιbταrη θπα-

φη. Διακριτικδτερoι o' α0rη rηv
περiπτωοη εiναι oi iλληvικoi 16,o-

ρoi, αλλα κι'αδιoi 0πηρετoδv rηv
ταοη τΦv φ0λωv για θλξη καi κα-
τακτηoη. 'tΙ rαρη καi η θπιτηδειδ-
τητα, η λικvιoτικη κivηoη καi o'
αδτοδq, πρoκαλoδv τηv dλξη, δεi-

χvoυv μερικεq χαρεζ τoυ αvθρδ-
πoυ.

'H κoμψδτητα
'Evα ακδμη μθοov προoiλκυ-

oηg τoδ αλλoυ φ0λoυ εivαι η πρo-
οπαΘεια μαζ για κ o μ ψδ τ η τα.
Για vα εivαι δμωq, μια γυvαiκα
πραγματικα κoμψη, θα πρθπει η

γραμμη τoδ φoρiματoq,, πoδ δρiζει
η μδδα, η θπo2gη vα ουμπληριbvε-
ται ιiπo τηv αναλoγη γραμμη rηζ
συμπεριφoραζ καi rdv κινηοεδv
ιηq. 'Aπδ τov τρδπo πoδ θμφαvi-

ζεrαι χωρiζ vα dπιο0ρη iπιδεικτμ
κα τηv πρoοoχη τδv αλλων. 'Aπo

τηv τθχvη πo0 Θα κατd1η vα βρi-
oκη παvτα, δπoυ κι αv εivαι, τη

oωοτη Θθoη vα θvεργη μθ τi1vη,

μi χαρη καi oιγoυραδα. 'oλα αδ-
τα μαζ λiει o 'Αvτρi Mωρoυα α-

πoτελoδv τηv ηθικη κoμψδτητα

μιαg, γυvαiκαζ, μια θvτovη δδvαμη

για 6λξη τoδ αλλoυ φδλoυ.
Aδεη δμωq η iλκυoτικη κoμ-

ψδτητα τηq, oυμπεριφoραζ εivαι α-

πoτiλεoμα μιαζ ζωηζ, η δπoiα δι6-

πεται απδ ταξη καi αδτoαγωγη,
πραγματα τα δπoiα μια γυvαiκα
πρbπει vα τα διδαοκεται απδ τη

vεδτητα τηζ μθ διαρκη α0τoiλεy-
1o καi φρoντiδα oτδ vτδoιμδ τηq,

καi μθ διαρκη θπαγρδπvηoη oτiζ

'IΙ iλξn τδv δi;o φilλωv
κιvησειζ τηζ, στoν .ρoπo τηζ oμι-
λiαq rηq καi orηv ταξη πoδ Θα

διακρivει τα πραγματα τηζ, δηλα-
δη oτηv ακρiβεια τoδ 1ρδvoυ καi
κovrα o' αδτα μια καθαρη καi α-

ξιαγαπητη απλδrητα, η oπo1α vα

βγαivη απo αoδvειδη καi πραγμα-
τικη καλoοδvη, α0rη πoυ ελκει εδ-

γεvικθg, ψυχεζ oαv τoOq μαyvητεq,.
<Τα 'Ιvoτιτoδταl>, εiπε εvαq

ooφog,, <τηq αiοΘηrικηq καi τηq

ζωηq τcδv αvΘριilπωv, Θα πρ6πει να
θ1ουv εvα τμημα για ψυxdq η xα-
ρακrηρεq,, yιαιi δπαρ1ει εvαζ πo-

λ0 αμεooq δεομδq αvαμεoα orig
εοωτερικεq καi εξωτερικεg κατα-
ιoμεq,, μια δραiα ψυχη μ6 δψηλα
iδαvικα καi πραγματικη καλooδ-
vη δdv ιiλλαζoυv βdβαια τα 11,αρα-
κτηριoτικα μιαq γυvαiκαg, αλλα
φωτiζoυv τo πρooωπo rηζ καi δi-
voυv orα ματια τηq 1αρη καi ζωη.
'Evα καπωq, πoλ0 πλατδ orδμα θα

παραμε[vη π.1. παντα πλατ0, αλ-
λα εvα ε0γενικδ 1αμoγελo Θα αvτμ
οταθμioη τo iλαττωμα αδτo καi
θα δδoη 1αρη oτα 1εiλη τηq.(Av-
τρθ Mωρoα, Bημα 5.Ι0.64).

'H ψυ1ικη δμoρφια ελκει, κα-
τoρΘδvει vα αφαviζη, τη φυoικη α-
ο1dμια. 'Αvτioτροφα πoλλdq φo-

ρiq μια μαδρη ψυχη μπoρεi vα κα-
vη απoκρoυoτικo καi αvυπoφoρo
θvα τελειo πρoοωπo. 'Eνα rρα10
βλiμμα π.1., μια αvελικριvηq iκ-
φραση η εvα δφoq δπερoπrικδ α-
o1ημiζoυv πρooωπα πoδ διαφoρε-
τικα Θα ηταv τ6λεια, Θα πρooεiλ-
κυαv οαv τo μαγvητη, 'εvrb απo-
κρoδουv, απωΘo0v.

συv6χεια oτ6 θπ6μvo τεδχoq

*
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vιiπηρoι πod πρ6πει vιi θvτα1θoδv
μεrαξιi rδv δγιδv. "Aq δε1Θoδμε
δμωg πωq dvιiπηρoq εΙvαι δκε[vog
πoυ d'πoκλεivει dπ6 16 φυoιoλoyι-
κ6.

Πoιιi θιi πρ€,πει vιi εivαι η
πρooπιiΘειιi μαq γιιi vιi βoηθriooυ-
με roδq, ιiλλoυq vιi καταvoliooυv
ri θιi πεΙ <<d,vαπηρiα>>;

Mπρoοτιi oτ6 dτoq, 'Avαπη-
ρoυ, δλoι μαg,, δγιεiq, καi dvιiπη-
ρoι, πρoσπαθoδμε vιi καταπoλε-
μliooυμε r{v ciγvoια πoδ περιβιiλ-
λει ιoιiq, dvΘρcδπoυq μιi κtiπoιo
πρ6βλημα καi vιl τo0q θvrιiξoυμε
orηv κoιvωv(α μ6 [oα δικαιcδμαrα
καi 0πo1ρεωoειq,. T6 πεδiov δριi-
oεωq' πoιi d,vο[γεται μπρooτιi μαq
ε[vαι ιiπ6ραvro... Πoι6q εivαι dvιi_
πηρoζ; 'o τυφλoq; δ κωφιiλαλoζ;
d'κε[voq πoδ θ1ει κιvητικdg δυoκo-
λiεq,, εΙvαι rιi πριilrα γvωρioματα
πoδ μιiq dρ1ovrαι αδ16μαrα oτd
νoδ. Πιivrωg o dρoq καλδπτει μιιi
dπiραvrη πoικιλjα dvαπηριΦv καi
περιλαμβιivει δλo κα[ περιoο6ιε-
ρα dτoμα.
O1 κoιvωvικιi d,πρooιiρμooτoι εi_
vαι καi αδτo[ ιiιvιiπηρoι ιiv roιlq
καrαrρi1ει η κoιvωviα, καi o[ oυ-
vαιoθημα rικιi &πρooιiρμoστoι, d,v
τoδq, λεiπει η dyιiπη καi η φρovr(-
δα. Σr{v πραγματικ6rηrα καvεiq,
δdv εivαι &π6λυrα dvιiπηρoq,' δ-
πωg, κα( καvεΙq, δ6v εΙvαι θvτελδq
δγι{q. Kαθdvαq dπ6 μιig μπoρεΙ vιi
d1ει μ[α η καi πoλΜq dvαπηρiεq η
πρoβληματα.

Miα κoπ6λλo, Π.χ. πo0 Θεω-

ρεΙται δγιηq, μπoρεi vιi εΙvαι πoλ0
ψηλη i dριoτερ61ειρ. Kιiθε dνα d-
π6 αδτιi ιιi 1αρακτηριoτικιi τoδ
dvθμδπoυ ζητoδv μιιi πρooπιiΘεια
πρoσαρμoγηq oτ'i ζω{, κα[ μπoρεi
vιi καταvεlioει &vαπηρ(α. -Αv_

Θρωπoι μi εiδικιi ταλdvrα, { μ6
πρoβλfματα, { θκεΙvoι πoιi d1oυv
dvεκπλιiρωτεq d,vιiγκεq, π6oo
oωoτιi μπoρoδv vιi oταΘoδv oτliv
ζωιj καi τ6v κ6oμo. *Aq 

μ{v dvα_
ζητoδμε, λoιπ6v, πoιo[ εΙvαι oi d_

πρ6,πει vιi d1ει τiq Ιδεq εδκαιρ(εq
orι1 ζω{ κα[ vιi &πoλαμβιivει ι6 [-

διo. T6 vιi δ1ει καvεiq, μιιi dvαπη-
ρiα δdv εΙvαι κακ6. 'H ιivαπηρiα
δiv ε[vαι i,vα iδιαirερo yvωριομα
rοδ 1αρακrιjρα roσ d16μoυ, dλλιi
μιd θπi-πλdov θπιβιiρυvοη οτ6
rρ6πo rηs ζωηg roυ. 'o dvιiπηρoζ
d1ει πoλλ€q oμoι6τηrεg, μi dvαv δ-

γιli, παριi διαφoρ6ζ. -E1ει τ(g Ιδιεq
βαοικ6q d,νιiyκεq, δπωq δλoι oi
ιiλλoι. Θ6λει vιi θρyιiζεται καi vti
oτηρ[ζεται oι6v 6αυτd τoυ, ιiv τoδ
τ6 θπιτρ6πoυv oi δυvατ6τητdq τoυ.

_FΙ dvαπηρiα εΙvαι, β6βαια, δ-
vα θμπ6διo oτηv κιiλυψη dλωv
ιΦv dvαγκδv τoδ d,vθρrδπoυ, d,λ-
λιi dvα θμπ6διo πρακrικ6, τε1vικ6
η φυoικ6. Mερικιl dπd rιi θμπ6δια
αδτιi μπoρoδv vιi δπερπηδηΘoδv,
ιiv δoυλευτε[ oωoτιi o dvιiπηρoq,,
oτιi πρδrα 1ρ6vια πo0 ζεΙ μd τriv
dvαπηρiα τoυ, κι ιiv κιiπoτε μιiΘει
η κoιvω[α vιi τdv δ61εrαι oωoτιi.

Συ1vιi πρoβλημαriζει ro0q μ{
&vιiπηρoυq rd θρcδrημα: <Πδg vιi
οκdπrεται o ιivιiπηρoq yι' αδτ6 {
θκε[vo 16 θiμα;>. Kαi dvαq εiδικ6q
δε'i μπoρε- vιi ιiπαvr{οει μi dκρi_
βεια γιιi τoδq dvαπ{ρoυq. Γιαri πi_
οω ιiιπ6 κιiθε dvαπηρΙα δπιiρ1ει
καi dvα dτoμo μd διαφoρετικdq
dvτιλli ψειq, διαφoρετικdq γvcδμεq,,
dπωq ιiλoι oi ιivΘρωπoι. Δiv δπιiρ_
1oυv ιivιiπηρoι ιivΘρωποι, &λλιi
ιivθρωπoι μi dvαπηρiεq.

Kαλ6 Θιi εδvαι κιiθε τι πo0 γi_
vεrαι γιιi roιiq ivθριilπoυq μi μιιi
κιiπoια dvαπηρiα vιi yivεται κα(
μd rri oυvεργαο[α τδv Ιδιωv. EΙvαι
πoλδ πι6 εδκoλo vιi κιvηroπoιoδv-
ται o1 φoρε[q γιιi τιi θdματα τδv &-
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TfiE ΕδγενIαE Zιiλιoυ
Πρoioταμ6νηE Κ.Ε.Κ.

Nαoδoηq

Θιi πρiπει oi <δyιε[q>> vιi θξετιi_
οoυv r{v πρooωπικli τoυg, oτιiοη
γιιi vιi δκilξoυv αδτ6 πo0 τo0q θμ-
πoδiζει vιi δoδv roδq dvαπrjρoυq
οιiv &vθρωπoυq, [οoυg μ' θκεi-
voυq,. 'Η βαoικli oκiψη εiναι vιi
δημιoυρyηΘεΙ ε6 πvεδμα τι{q dμoι-
βαiαq ιiλληλεyγιiηq μεταξιi ιiyιδv
κα[ dvαπηρωv καΙ τηq oυvαδ6λ-
φωσηζ μεταξιi τoυq,. E[vαι κoιvιi
εδΘδvη dλωv μαq η βo{θεια αδrη
vιi πρooφ6ρεται μ6 οεβαoμ6 γιιi
r{v &κεραι6rητα rηg ιiτoμικ6τη-
ταq, roδ dvαπι{ρoυ.
-Orαv dvα ιivιiπηρo dτoμo βλ6πει
vιi 16 κoιτoδv oi ιiλλoι μ6 περιiρ_
yεια η vιi δεi1voυv dπ61θεια { φ6-
βo, μπoρεΙ vιi πληγιδvεται 6 θyωι_
oμ6q τoυ καj vιi δπoφi'ρει. Κιiπoια
&vιiπηρη θξ6φραoε τliv καταoτρε-
πτικ{ θπιρρoli τoδ κoιvoδ μ'αδτiq
riq λ6ξειq: <<Σκoτrδvoυv τ6 δvειρo,
παραλδoυv τ{v θλπiδα, καrαoτρ6-
φoυv rιi χαρdΣ.'o dvιiπηρoq, εΙvαι ivαq ιiv-
Θρωπoq dπωζ δλoι oi ιiλλoι κα(



Vαπηρωv κα, χωρiζ vιi ζηroδv καi
τι]v yvιilμη rΦv Ιδιων. -Eτοι δμωq,
rδ ιirομo μ6 d,vαπηρiα γivεται πα-
θηrικδ καi 1ρηοιμoπoιεi τοιig' ιiλ-
λουq, yιd vιi dπoφαο[ζουv γι' αδτ6.
Eivαι πoλ$ πι6 θπικoδομητικ6 vιi
κιvηιoποιουvται rd Ιδια rιi ivιiπη-
ρα ιiτoμα ψd τηv oυvεργαaiα τδv
φορ6ωv γιιi'vιt λυvovrαι τι1 πρo-

βλ{ματιi τoυq. T6 iδεδδε6 θιi r]-

rαv καi oi [διoι oi &vεiπηρoι vti
δρoδοαv μ€oα orig, αρμ6διεq δρ_

γαvιδoειg, καi vιi 0πηρxε μιι1 πρo-
oωπικη ουvεργαo(α dvιiμεoιi
ιoυζ.

-Av iνα αvιiπηρo τiτoμo περι-

φρovεiται &π6 μιιi μερiδα dvθριδ-
πωv 1gιivει καi rdv ε0καιρiα γιιi γε-
vικωτερα θdμαrα μαζi τoυζ. 'Evδ
μ6 rδ γεφιjρωμα τδιl δδo πλευρδv
δπιiρ1ει κoιvη ιbφ€λεια: Oi μ€v &-

vιiπηρoι πιοτε0oυv πωq, μπoρoδv
oi ιiλλoι vιi τoδq, θμπιοτεδovται, oi
δd δyιεig βλ6πoυv πrilζ καi oi dvιi-
πηρoι μπoρoδv vtl βoηθdoουv οτι1

δικιi ιoυg, τιi πρoβληματα, καi d-
vακαλιiπτoυv πΦq, d'1oυv κoιvιi θv-

διαφ6ρovτα. Τo ιΙτoμo μ6 &vαπη-

ρiα, dπ6 ι{ δικ{ roυ ιiπoψη, βρi-
oκει 6τι: δ μl! &vιiπηρoq, εivαι oυ-
vηθωq μιιi φυoικd dvΘριilπιvη δ-

παρξη κα[ δdv δπιiρ1gει λdγoq vιi
r6v κoιrιi μ6 θαυμαομ6 η... ζη-
λεια.

Bιioει τιiιv dξιδν rηq &λλη-
λεyΦηq ιiq βoηθliοoυμε τ6v dvιi-
πηρο vιi δπερπηδ{oει τηv dδικiα
πoδ τoδ γivεrαι. Νιi τ6v βoηθ{ooυ-
με vιi βρεΙ μιιi θdοη κι δvα oκoπ6
πoιi θιi r6v δδηγοδv oτιiv θπιθυμiα

βελrκδoεωζ τηζ κoιvηζ ζωηq. Mιd
θετικη συμπεριφoριi θξαρτιiται d-
π6 τri θετικli τηq dξiα κι αδτ6 μπo-
ρεΙ vιi &πoτελ6oει πoλδτιμo οτoι-

1εΙo γιιi τιiv θπικoιvωviα δγιδv μιi
dvαπηρoυq. Γιαδτ6 πρ6πει vιi δια-

μoρφιδοoυμε τliv oτιioη τoδ κoι-
voδ, dλλιi κα( rηv οτιioη τoδ dvα-
πηρoυ.

Γιιi vιi πετιi1ει μιιi oλoκληρω_
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μdvη dνεαξη rδv &τ6μωv μ6 dvα-
πηρ[α οrηv κοιvωviα dπαραiτητο
εivαι vιl γivει μιιi οωοτli καi καr'
εδθεiαv πληρoφ6ρηoη τoδ κοιvοδ
yιd τιi μειovεκroδvτα d,τoμα.
Xρειιiζεrαι 6μωζ πρoοo16ιi, γιατi
δ6v ε[vαι εδκoλo vιi παρoυoιιiζoυ-

με τ6τoιoυ εΙδoυq, πληρoφoρiεq,, δ-
oτε vιi roπoΘετdooυμε οωοτιi 16

οκοπo roυq,. -Αv π'1. καταβιiλ-
λoυμε θvrovη προoπιiθεια γιιi vιi
dναπτδξουμε τ6v rρdπo ζωηq ττilv

dvαπηρωv, τ6 dπoriλεομα μπορεi
ιlιi εivαι 6rι θvιo1δουμε τηv θvτδ-
πωoη τι{q' <διcφoριiq,> γιιi μιιi με-
ρiδα dvθριδπωv πoι} η ζωd τoυq εi-
vαι διiοκoλη καi πoti θιiπρεπε vιi
τοδq, ουμποvοδμε. Γιιi vti dπoφδ-

γουμε αδ16 16 παθητικ6 dπoτ6λε_
ομα τδv πρoοπαΘειδv μαq,, θιi
πρ€πει το περε16μεvo τΦv πλη-

ρoφoριδv πo0 θιi διδooυμε oτ6
κoιv6 vιi βγα(vει dπ6 τηv συvεργα-
οiα δγιδv κα[ &vαπliρωv, ιiloτε vιi
φαvεi ιirι oi dvιiγκεζ εivαι κoιv6q
καi oτiq διio πλευρ6q.

Md τiq Δημ6oιεq Σ1d,oειq, οτιi
θ6μαrα τδv dvαπdρωv δ6v πληρο_

φορο0μ ι6 κoι'ilδ, dλλιi τ6 θκπαι_

δειioυμε.Nιi γvωρiοoυv καi oi μ{ d_

vιiπηρoι ri οημαivει μιιi dvαπηρiα.
Nιi πρooπαθηooυμε μιιi dμεoη,
d,vθριδπιvη θπικoιvωviα γιιi vιi πε_

τδ1oυμε τriv ivταξη τιδv dvαπη_

ρωv orην κoιvωv(α. N<i μιiθουμε
orι1 παιδιιi πωq, θιi d,vτιμετωπ(-

ζoυv roιiq dvαπ{ρoυq. Τιi μdoα i-
vημερdlaεωζ πoδ θd χρησιμo-
πoιoδμε vιi ιiπoβλΞπoυv πρδτα
or6v ιivΘρωπo, καi δoτερα oτηv i-
διoτητιi τoυ.

'Η κoιvωviα δ6v μπoρεΙ vιi δεi
τoιiq &vαπηρoυq, oιiv φυoιoλoγι
κοδq dvΘρcδπoυq.'Yπερβιiλλει,
τoδq θ6τει oi ivα ιiλλo θπiπεδo,
τo0q θεωρεΙ θλαrτωματικoδq,, καi
δ1ι [οoυg μd ro0ζ ιiλλoυq. 'Aπ6
μιι1 διεθvιi οεατιoτικη τ6 80Ψo τδv
dvθρcδπωv ivτιπρooωπε0oυv τ6v
oiκro για τo0q &vαπrjρoυg,, κι αδ-

rο εiναι.πρ6βλημα.
Γιιi τι]v θνημdρωοη τηg κoιvωviαg
οτιi θ6ματα τδv &vαπ{ρωv πρ6πει
vιi πρoο61,ουμε α) vιi μηv roδq δi-
voυμε τιi γvωρ(ομαια τηq &vαπη-

ρiαq. Nιi rov[ζoυμε τιi dπιτεδγμα-
rα αδτδv καi δx,ι τιi προβλ{ματιi
ιoυq. β) Nιi μηv κιivoυμε κληoειq
βoηθε(αζ γιατi dλλιiζoυv ιδ oκoπ6
μαg. Δ6v χρειιiζεrαι dπ6 τιiv πριil-
rη οτιγμη vιi dρ1iζoυμε vιi θvημε-

ριδvoυμε τo εδριi κoιv6. "Αg δoδμε
πoιd rμηματα κoιvoδ μπορoδμε
vιi dγy(ξoυμε. Τιi o1,oλεΙα, δρι-
oμdvεg, δμιiδεq, παραγωγικ69 6-
δoδq,, πoιi Θιi εΙvαι θεrικoi λαμπα-
δoφoρεΙq οτd μηνδματα πoιi θιi
roδq διilοoυμε.

'H κoιvωviα θ6τει τoιig, &v-
θριδπoυq βιioει τδv δυνατoτητωv
roυq, καi δ6v ξdρει τi πρ6πει vιl κιi-
vει yιιl roιiζ &vαπηρoυq' τηq,. Γι'
αδτ6 oi &vtiπηρoι καrαβιiλλουv
περιoo6 τερεq, πρoo πιiΘειεq, δo που
vιi &πoδεiξoυv πιδg i1oυv δυvα16:
rητεζ, κι oτι rα κιvηtρα τoυζ ειVαι
πιο iο1υριi καi η dπ6δωοη roυg i-

καvoπoιητικli. '}Ι κoιvωviα δdv
yvωρiζει <jλα αδτιi τιi πριiγματα
καi oτηv dπoκατιiοταoη τδv dvα-
πliρωv θλdγ1oυv δλη τ{v κατιi-
οταοη τoυg. 'Evδ θιiπρεπε vιi δεi
οr6v &vιiπηρo α) τi θργαο(εq δ-

πιiρ1oυv yι' αδr6v καi β) o θργo-
δ6rηq τ( δυvατ6rητεg d1ει γιιi vιi
τ6v dξιoπoιηooυv. Γι' αδτ6 καf oi
Δημooεq Σ16οει9 dπorελoδv πα-

ριiγovrα γιιi τηv κοιvωvικη καi i-
παγγελματικιi &πoκαrιiοταoη
rδv αvαπ{ρωv. Τιi πρoβλdματιi
roυq πρod,ρ1ovται' Ιοωg,, &π6 μιιi
dvεπαρκιi οτtiοη τδv Δημoo[ωv
Σ1i'oεωv ο16 Θ6μα αδτ6. "oλoι
πρ6'πει vιi βoηΘηοoυv γιti τιi δμ
καιωμαrα τΦv dvαπηρωv ιboτε vιi
μη 1ιlvoυv τliv πρoοωπικ6τηrι1
τoυg,. 'o dvιiπηρoq δ6v θ6λει, κo_

πλιμ6vια, oδτε vιi δπερεκτιμoδv

τiq, δυvα16τητεq πoιi dχει. Θ6λει vιi
roδ δπoyραμμiζoυv iκεΙvα rιi



στoιχεiα τoυ πotj θd τ6v &ξιoλo-
γoδv Θετικιi καi δ;ι &ρνητικιi μd-
oα orη ζω{ καi τdv κ6oμo..

Θιi r]ταv εδ1ηg dργov νιi γvω-
ρ[ζαvε o[ δγιεiq τig, ψυ1ολoγικ€g
dvτιδριioειq, τιilv &vαπliρωv. Πoιdg,
ε[ναι κα{ γιατi δπιiρ1oυv. ol Eiδμ
κoi πειραματiζovται κα( κιivoυv
πωq γvωρiζoυv rηv ιiλη πρooωπι-
κ6rητα τoδ dvαπ{ρoυ, dλλιi ο Ι-

διoq ο dvιiπηρoq ε[vαι δ μ6voq πoιi
d,1ει δυιοδδοει οτ6 πρ6βλημιi τoυ.
Θιiταv καλd vιi γvωρiζαμε πδq
δημιoυργεirαι η πρoκαrιiληψη
τιδv δγπδv γιιi ιοι)q ιivαπιiρoυq καi
γιατi d1oυv δυoιiρεοrα oυvαιoΘ{-

μαrα γι' αδτoδq. EΙvαι δυoκoλiεq,
πoιi θιi μπoρoδοαμε vιi riq ξεπε_
ριiooυμε ιiv dλoι μαζi, δγιεiq καi
&,vιiπηρoι, ηξεραv vιi οταθοδv δ-
ριμα οτli ζω{ καi r6v κδoμo. Πρd-
πει δλoι μαq,, δyιεΙq, καi d,vιiπηροι,
vιi πρooδιoρiοoυμε τ[g θdοειq μαg
μπρoorι1 οrιi ζωι]. 'Η μηπωg θιi-
πρεπε ο'dλουg, τoδg &vαπηρουg
vιl πρoοφ6ρoυμε μιιil ιivετη ζω{,
dλλιi vιi μ{v oυμμετ61oυv oτιi
κoιvti; 'Aoφαλδg dxι! ! ! oi dvιiπη-
ρoι μπoρoδv vιi κερδiooυv rιi ζωιi,
dq καi οi δγιε[g,, &ρκεΙ vιi roδq d_

ξιoπoιliooυμε oωoτιi. Γι' αδ16 η
θκπαiδευoη καi ft dπoκαrιioταοη

τΦv &vαπ{ρωv-πρ6πει vιl γivovιαι
βιioει v6μωv. Σπιiει rd ηθικd τδv
μειοvεκτoιlvrωv &τ6μωv ιi'v εοδc
dφivoυμε οrd περιθιδριo. Δiv
1ρειtiζovται φιλαvθpωπiα. "Aq
roιiq' &ξιoπoιηοει η κoιvωviα, πo6,
δυοrυ1δq,, δiv δ1ει μιiθει vιi δ6xε-
ται τι1 ιiγvωoτα. Xρειιiζεται μιιi i-
πιμελημ6vη πρoεργαoiα δλωv μαg
yιιi τliv 6μαλιi dvταξη τδv &vαπη_

ρωv orιiv κoιvωvtα. Δι6τι, υπιiρ-
1,oυv καi dνιiπηρoι πoδ ηθελαv vιi
γivoυv κιiει, ι&,λλιi δ6v δγιvαv, yια-
ri δλεq τoυg oi πρoοπιiΘεεq d-
κoυμπoδoαv od μιιi ιiρρωorημ€vη
κα[ rαμπoυρωμ6ιlη κoιvωviα.

Ε{ ΑΙΙoΣToΛH TΩN ΔΙΑΝOΦYMΕN{aΙΥ
ai διανoοι5μeνoι πρdπει vιi d'yeιlνiζονται κd'θε

oτιyμιi νd διαφοlτiooυv τιiν νε6τητα. Σι$μερα, πeρισ-
odτερo d'πd κdθε dλλη Επο2ιi, οi νξ'οι 62goυν τιiν d-

ξfωaη νιi πdρoυν τιi θ€oη τουq oτιj ζοlιi. Σιiμερα,
βιιiζoνται περιoo6τερο d'π6 κιiθε d'λλη iπoxιi. Βιd.-

ζoνται iπειδιi εiναι δριμι5τερoι d,π6 κιiθε d'λλη tπo-
xi' cπειδιi yνοlρ{ζoυν πoλλιi καl πoλιj Ε,νοlρ{g, lπει-
διfi dπorcτoiν πλfiθoq ιiπ6 yνcιloειg καi i,μπειρiεq κεi-
θε δρα κα[ κιiθε oτιyμrt. Κι1'θε βfiμα τoυq, o1εδδν rcιi-
θε dναπνoιi τoυg εtναι αiτdματα καi μιd tμπειρ[α κα[
μιιi iνημ6ρcιsoη. Bιιiζoνται λoιπdν. Συμμcτ6'7ουν,
yνοlματεδoυν, dποφαofζουν, διoικoδν. Συμπαρε-
δρεδoυν μ6 τοδg μεyd.λoυζ, μξ τoδg δρiμoυE, μ6, τoιjq
<<σoφoιiζ'>, yιiροl oτιiν iδια τριiπεζα oυνεδριdoεαlν
κα[ εiναι νιi 7α[ρεoαι τιiν ooβαρ6τητα καi τιiν d'νεoη,

μ6 τιiν δπo[α διατυπcΙlνoυν τiE yνcbμεζ τoυg. -Ετυ7e

νιi δoκιμd'ocυ εδxd,ριoτη 6ιcπληξη d'κoιioνταq yνcbμεg
cΙlριμεq d,π6 νεανικd χειλη' καi δ7ι μ6νoν cΙlριμεq, d'λ-

vbΦ{Yin rTvυrrUwrrUνrvrrrγvγ {ν\rυvrrur

_ Meγιiλη πoι5 εΙoαι dλιfiθεια! ol-
τε ι| φcιιτιd' μπaρετ νd' o6 κdψει oδτε
τ6 νερ6 νd o6 πν[ξει

Δoυμdq (πατιlρ)

λιi καf πoτιoμ6'νεE μi τ6 δπ6ρτατa 2qd.ριoμα τfig εiλμ
κρfνειαq...

Mακtiρι νιi εiναι πτiντα Eτoι. "Oμοlg αδτιξν τιiν
πoλδτιμη δι)ναμη πρiπει νd τιiν πρoφυλιiξaυμe oιiv
κιiτι d'νεκτfμητo, od'ν vd' εiναι τδ iδιo τ6 θεμ6λιo τfig
κoινοlνiαg. 'Επειδιi dκριβdlq ιj Εκφραoη τcilν νiιυν εi-
ναι oιiμερα πι6 οδoιαoτικιi, c7ει ιd.κριβc7lq γι'αι)τδ
καi'πeριooδτeρη διiναμη, dλλd καi κινδυνεδει νιi π6-
oει α8τd7ρημα oτdν κρημν6, καθιbq δ iππ6αq πoι3
καλπdζει i' σιd νιi μεταxειριoθαi πιι5 μoντfρνα εiκd-
να) καθcilg τd αδτoκiνητo πaιj τρ€2gει μc' τετdρτη τα-
76τητα o6 μιιi θ'πιιcfνδυνη καμπιi Βνι5g dρεινoσ δρ6-
μoυ' πoιj δ6ν c26ει παραπ6,τα. Σ'αδτιi τιiν tπιoφαλii
θ6oη, καθιilζ τρ6χει ι| oημερινιξ νε6τηζ, κυνηycιlνταq'
τιi iδανικd τηζ καi πoλεμcbνταq νd. κατακτιioεg τ6ν
προoριoμι5 τ4ζ, σ' αιiτιiν d'κριβδq Ε7ει d'νdyκη dπ6
τι(ν oυμπαριioταoη τcilν διανooυμ6ναlν.

Mι7. Δ. Σταoιvoπoδλoυ

_ 'H dπδλαυoη oταματd dκεi πoιj

Φxiζει fi dδιαφoρiα
AρκτEνoE

*

- IΙ dydπη fie dλlΘeιaζ εtνα"ι l
dydπη τoi φcDt6ζ.

oδyκcbi

6Ι

_ Καιιlιιd φoρd' τ6 πι6 dθcbo εΙναι

κα'[ τ6 πι6 ooφ6
oδyκcb

γolνtζεται μπoρετ νd" λυτρolflεi
Γκαiτε

#

*



'Aπ6 δρεq rιilρα o16 οτo1gαομ6

μου βυΘιομ6vη, dvαζητδ κιiπoιo
Θ6μα &ληθιvο or{v κ6λλα μoυ vti

γρdψω. Τηv πεvvα, οrηv oκdψη

μoυ ιοαλαβoυιδ., dλλιi r{v φαιιi
oδoiα μoυ μιirαια θoλιδvω. oι Μ-
ξειζ μoυ δλ6γυρα λικviζovται ο'd-
vα ξ6φρεvo 1,oρ6 πρoκληrικιi
μπρoorιi μoυ. Λ6ξειq oεμv6q, καi
roλμηρθζ, vηιiq καi ρυτιδωμ6vεq,
ιiλλεq φιηv6q,, Ψεδrικεζ η dπαrη-
Μζ, μεγαλεκδδειq κα( doriμαvrεq,,
&μεrαvdηrεq ιiλεs θρωμθvεζ τo0

κovδυλoφ6ρoυ μoυ ρoυφoδv μd'

βoυλιμiα 16 μελιivι toυ σ'ivα με-
θδoι v{κηζ καi θπιβoληq.

Ξtiφvoυ, μιd κoπελoι]δα
φrερωr:|_roδ 1oρoδ η κoρυφα[α-μ6
δλoγυμvo r'dγαλμαr6vιo tηζ κoρ-

μi ordκεται oιμιi μoυ.
_ Eiμαι η λ6ξη πoδ ζητιiζ' 16 θ6-

μα πoιi θιi γριiψειξ. Mη ουλλoyι6-
oαι ιiλλo. EΙμαι o dρωταq,. 'Eγιδ εi-

μαι δ κυρiαρ1oq, τοδ κ6oμoυ.
_ "Ηοoυv oπoυδαioq κα[ τραν6q,,

d6ρατε Θε6. 'o δμvoq τδv 'Aγγ6λ-

λωv' μιi oi ιivθρωπoι od λιiβωoαv.
Τιi β6λη πiεαξd τα.

'Ηooυv <ooφ6q, μιi κι dμαθ{q'
rdλειog, κι drεληζ> 'Eο0 λαμπιi-
διαζεq, 16 πιiθoq rηζ ζωηζ θoιi rov
πdvo τoδ Θαvιiroυ. Πρooκυvηrιiρι
θo0 τδv θ'κλεκτΦv, rηq dμπvευοηq

μovα1,oγυι6q,, rτδv ζωyριiφωv η
παλ6rα καi rδv πoιηrΦv o oτo1α-
ομ6q,, γεvvoβ6λαγεq, μdoα dπ6 rti
Σoφ|α ooυ dΘιivαrα πvευμαrικιi
παιδιιi. Mιi μdoα dπ6 rηv dμιiθεια
ooυ' γ6vvηoεq, καi τηv π(κρα, ιdv
dηδ[α, r{v ιiπ6γvωση, τη συμφo-

ριi. .

'Aδ6ξιoq, oυ1vιi τoξ6τηq, ιiπλη-
orα ρoκιivιoεq ψυ16q καi oαδιoτμ
κιi μαoτiγωoεq δπιiρξειq.

Kαi oi iivΘρωπoι od πλιiμloαv.
'AΘιivαιoζ κιiπoιε θoιi, Θvητ6ζ
καi πρ6oκαιρoq, καrflvτηoεζ μ6oα
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xΩPΙΣ TΙTΛo
oτιiv καρδιιi τoυg. <Φεηvη πραγ-

μιiιεια> τιδρα η δμoρφiα σoυ

οrοιiq, πι1γκoυq, καi τιi πεζoδρoμια

ξεπoυλιθrαι η ooδειιi ooυ.
'Αφioοεq,, rαιviεq,, φυλλιiδεq

καi παvcir, διαλαλoδν do0oιoλα
οrιi κoρεoμdvα βιirια, δ1ι ιιi μυ-
orαγωyiα τηq, καρδιιig, μιi r6v
πλειorηριαoμ6 rηq δπαρξηζ ooυ.
Καi o16 βωμd rηq dκμεrιiλευoηg,,
rηq ιivιiγκηq καi rηg ηδovηq οτd-
voυv r<δρα rηv πυριi οoυ.

Θλiβoμαι καλ6 μoυ d,ρωrα, μιi
μ6 λ6ξειq μovα1ti δ€v γεμiζει τo

κεvo ooυ. Δ6v θ6λω καi δ6v d1ω

riπorα καιvoιiρyιo γιιi o6 vιi yριi-

ψω.

Tηq Mαρoδλαg Κεφαλιfi-
M[ντoη

_ Eiμαι καi γιδ δδιδ, 'Aρ1,ovιιοοα

κυριi. Ξεφcδvηoε μιιi α6ριvη μιιi
φιλvrιo6vια κ6ρη. Τoδ iρωrα πιo

δυvατη. Δδρo παvιiκριβo θγ<il κα[

Θηoαυρ6ζ τΦv ωριμωv καi ιiξιων
ιivθριδπωv. Σ16 οπιivιo ιiρωμα

βoU, μαριiθηκαv ι' &γι6κλημq'

γovιiτιοαv rιi κρiνα. Mιi οi tivθρω-

πoι μi πρ6δωoαv κα[ oi θxΘρo(

μoυ μ' αφcvΙoαv. Tδv μιoητδv
φoβ6ρα θγιil, μιi καi τιilv εδγεvιδv

εrα[ρα, εΙμαι η φιλiα η dvυπ6ρβλη-

rη.
_'Ω φιλiα παιvευrη rηζ Σoφiαζ
θυγαrερα, rηζ διχ6vιαq τ' dvr(δo-

ro τηq, γvιδσηζ η μηrθρα. Συμπα-

ραo rιirηq, οπιivιoq καi dμελικ roq,

κριτηq,, τδv πoηrΦv καμιiρι rΦv

λαδv η dρεrη, vrρdπoμαι μιi Θιi

oτo πδ.
Tιi &δρα ooυ μ{v μιiζ δμπμ

orε0εoαι. Τdv εαoδιιi ooυ μη vo-

Θειειζ. Γιαri εi' rιi κoρμιιi μαq

ββμικα καi d ψυ1η μαYαριoμd_
vη. T6 oυμφ6ρov καi δ dγωdoμ6ξ,

το μΙοog καi η dvrιζηλiα od φυyd-
δεψαv απο ιηv ζωη μαq, μovιiκρι-
βη φιλiα. M6 π6vo καi μ6 συvrρι_

βη, γovυπετ(q, μεrιivoια ooδ ζηrΦ.
Mιi vιi yρdψω γιιi οd dγιil η rαπει-
vη! oυxιδρα }ε, βd δ6v μπoρδ.

- Λiγoq oεβαoμ6ζ oτη γεvvιiro-
ρα παιδιιi μoυ' γιιi κιivιε παραπιi_

ρα. Φrilvαξε rρεμιiμεvα μιιi γυραιιi
κυρiα. -Evα μπαοτoOvι or' ιiπvoα
καi iπoφλoιωμ6vα χ6ρια rηζ κρα-
τιi, θvδ πioα κα[ καυoαd,ρια orιi-
ζoυv rιi rοιμεvrdvια rηq μαλλιιi.
Mιιi απ6πvoια βαρειιi κι η λ6πρα
oτ6 κoρμi τηq,, μoυ φdρvει μd μιιiζ
λυπoΘυμιιi.
_ Σηκω vιi δεΙg τιi χιiλια μoυ, τo

κατιivrημα' μoυ v' ιivrικρ0οειq,.
Bλαoιtiρια doεiζ rηζ oιiρκαq μoυ,
rδv oπλιi1vωv μoυ γεvvηrαρoδ-
δια, πρωτ6γovα σιiξ dπλαoα,
πρωr6γovα oιig βρηκα. -Ημoυv d-

γιδ πoδ dδωoα ζω{ απ' rηv πvoη

μoυ καi αvr[ γιιi εδ1,αριorδ μoδ
κ6ψατε καi rηv dvαπvoη μoυ. Σι-
yη θαvιiτoυ τcilρα τιi πεroιiμεvα'
δρφιivεψαv rιi διioη. Τιi περιyιιi-
λια oκoυπιδ6τoπoι καi τιi λoυλoδ_

δια ιiπ6Θαναv μ6oα or[ζ Ιδεζ roυζ
riq, γλιiοτρεq.

Ψιi1vω οτ6 βαριιi ρυrιδωμivo
πρ6οωπo, v' ιivαγvωρioω rηv

μoρφη tηζ. Δυoκoλε0oμαι. Td

μιiτια τηq, εiναι o1εδ6v rυφλιi'ivδ
βαλreδδειξ θιiλαcoεζ ξε1ιivovται
μ6oα απ' rιi διiκρυα τηζ.

Mιi ξιiφvoυ, dvιiμεoα dπo δυo

πιυ1dq, τηq, ζαρωμ6vηq, oιiρκαg,,
διαβιiζω r'δvoμα rηq. ΦYΣH.

Π6oo νrρ6πoμαι! κρδβω μ6 rιi
δυ6 μoυ 16ρια, τo πρooωπo μoυ
vιi μη δεΙ. Aδτη η μoο1oβoλημ6vη
dρ16vrιooα rηq Πλιioηq η Mαv-
r6vα, πδζ oroι1ει6 καrηvτηοε rηq,

Ιδιαζ rηζ rηq, φδoηq;
Mαvrειiει ιilg φαivειαι τηv

κραυγη rηq, οιιοπηζ μoυ, ρi1,vει r'



αvιiθεμα μ6 yυριoμivεg, πλιirεq, Πιo περα, dvα κoπιiδι dπo dyρiμια
καi φεδyovταq, μoδ ξεφωviζει. 1,oρrαoμεvα, μ6 liμερη μoρφη. 'A-

- "Oχι, δdv ηρθα θδδ v'dκλιπα- γρiμια ποδ εi21αv πα0οει vιi πμ
ρηoω ro θyκιδμιo vιi. γριiψετε. Ei- voοv, γιαri εi1αv πειvιiοει oi ιiv-
vαι πoλιj αρyιi vιi δεiξετε τηv ευ- Θρωπoι καi δγιvαv βoριi roυq,.
γvωμοoιivη oαg, γιιi μdvα, αφoδ ',o1ι, ',O1ι ri δραμα φρικ16. Δ6v
τoο' αγvιδμovα φερθηκατε οε με- εiμαι η καrιiλληλη θγrδ, η ιooovα' εδαiοΘηrη, yιιi π6λεμo vιi γριiψω.Zα}uiζoμαt'μ6πιtivειπαραζιiλη .Aποκαμωμivη, o{κωoα τιi
δταv, dvαq' πoλεμox,αρηg λιπoιιi- μιiτια μoυ. 'Aπ6 τ{v μιοαvoιγμdvη
κrηq rηq εiρηvηg, dvα 1τικιo κα- yρiλλια roδ παραθυριoδ μoυ, η α-
rαραμ6vo, δπoκλ[vεrαι μπρoorιi γoρoξυπvημ6vη A0yo0λα μ6 καλη-
μoυ. μερiζει.

Πιiριvεq, φλoγεq ιιi μαλλιιi rου,

μπαρoυrιαoμdvo τo κoρμ[' καi
orιi παvιδρια 16ρια τoυ, oi oειρη-
vεq τoδ θαvιiτoυ.

- 'Hρθε η δρα vιi διαλdξειq Δε-
oπoοδvη. 'Eγιδ εiμαι τηc yηs o
πιivooφoq' ηγdrηq. Γιri μ6vαvε θti

γριiψειq. EΙμαι o π6λεμoq. 'Ιδoδ

τιi λιiφυριi μoυ' oτιi πoδια οoυ ιi-
φ(vω.

Σκδβω καi ψιi1'vω vιi τιi βρΦ.
Mιιi ρακovτυμ6vη μιivα, oερvεrαι
καrdμα1,α oro 1δμα. Ξερo πηγιi-
δι ι6 βυζ( τηq,, οτιiζει αiμα oro0 ε-

roιμoΘtivαιoυ οπλι11vου tηζ r6
οrομα.

Πι6 π6,ρα, δυo κιiρα. M6,oα,

oroιβαγμdvoι, μιιi dρμιiθα yεV-

vαiωv πoλεμιorδv. Nικητ69 καi
vικημθvoι, μi τiq ματωμdvεq, ρoμ-
φαiεq εvωμ6voι. Σ1ιζoφρεvεiq, α-
vιiπ η ρoι, iπ(δoξoι μελλov εικo( δo-

λoφovoι, μ6 rο βλεμα πdτριvo κα[

- Ξημ6ρωoε κoρo0λα μoυ. Kαλι)-
rερα vti κoιμηθηq. Tιi μdrια ooυ

βαoiλεψαv κι dvd'ιειλε η μdρα.
_ Nαi δ(καιo dxειq. -Aλλωσrε κι
oi λdξειq μoυ κoυριiοrηκαv καi
κoδρvιαoαν πι6 πdρα. 'Eπ(δοζεq,

vυφoδλεg roδ κovδυλoφoρoυ μoυ,
πρoξ6vευαv ολημερig 16 πιivrρε-
μιi rουq'. Λαβωμdvεq rιδρα orηv
περηφιivεια τ{ν dλιiγιοrη, καrη-
φορ[ζουv κoυραoμivεg v' αξαπo_
οrιiοoυvε λιγιiκι oιo πεομι1vo λε-

ξικo.
Mιi ξαφvικιi, μιιi μελωδiα 2gε-

ρoυβικ{ 1αιδεδει ιιi δπvωιιoμivα
dπo rη vιjοτα τιiμπαvιi μου' Mιιi
oδραvoφερrη παρθεvα, rIq θλiψηq
Θεραπεδιρα, τηg iξιλ6ωoηq ιo α-

γiαoμα. Σιι1κει περliφαvα iκεi.
Στη θεικιιi τηg δμoρφιιi ro φεyγιiρι
διiκρυoε' vrρoπιιiοτηκε o ιiλιoq.
oi Μξειq μoνoμιιig' rυφλιδΘηκαv.
Γovcirιοαv οro 1Φμα.

Eivαι η AΓAΠΗ
Mιιi δπ ταοiα θεομoρφη, [ηζ

Δημιoυρyiαs η πηγιi' roδ θαvιiroυ
η 'Αvιiοrαοη, η 'Ι6ρεια rηq πλιi-
σηζ.

'Απ' τ6v παvιδριo rηq, vαo 16α-

μoyελιi κα[ ψιiλλει.
_ <<Kαi ιiv μιλιig ιig yλδοoεg δ-
λεg rΦv d,vθρωπωv, μιi κα[ rΦv
'Aγγdλωv dλλιi δ6v i1ειq rηv 'Α-
yιiπη φυλακτ6, dyιvεq, 1αλκoq, πoδ
βyιiζει μ6vov ηxoυq!! Kι ιiv d1ειq
rην π(οτη κα( r{v διivαμη rηv rε-
λει6τηrα v' αγvαvrεδειξ μιi δiv i-
1ειq r{v 'Ayιiπη δδηyo, δ6 εjοαι r[-
πorα. Kαi ιiv κατακr{oειg ιov κo-
oμo δλιiκερci καi μ6 1ρυοιiφια ι'
dμπιiρια σoυ γεμioειq,, μιi δdv
vοιιδΘειq, βαΘειιi ο rιi φυλλoκιiρδια
ooυ τ[q, 'Ayιiπηq rov παλμd, δεv
d1ειq' riπorα>.
_ Φτιivει καλ{ μoυ' αποκαμεq.
Ξαπoorαoε λιyciκι. Τcl λ6yια oου
dvriδωρo, θρηοκεiα η μαrιιi ooυ.
Πρoοκυvηrιiρι η μoρφιi, μεrαλα_
βιιi τιi δtiκρυι1 ooυ.

Τoιiτη τηv θε(α cilρα, yοvατι_
οιoi κιirω dπ6 roδ orαυρoδ ooυ
rfv 'Avιiοταoη, ιiλoι dμεiq o1 ιi-
μαρrωλoi τιiμα βαρδ ooδ κιivoυ-
με.

Πωq oτ{ δικ{ οoυ 1ιiρη Παv-
rιivαοοα rηq oiκoυμdvηq βιβλiα
δλιiκερα Θιi yριiψoυμε. Kα( μ6oα
απo riq μυρωμ6vεq r[q οελiδεq r(q
αrελειωrεg,, δ dρωrαq καi η θρη-
οκεiα, o π6λεμoq κι η θλευΘερ[α, η

φδoη κι η φιλiα, θοiγα Θιi 0μvoδv.
Kαi μd φωvli καθιiρια θιi βροvτo_
φωvoδv.

Λαrρdψτε ιηv AΓAΠΗ

rηv dμvηo(α o16 κεφιiλι. Α Ξ Ι Αααααα φωvιiζoυvε' r{v
Τιi Mεγιiλα πι6vια ιoδ ΠoΜ- ρα[voυvε μd κρΙvα' Τo or€μμα βιi-

μoυ. voυv oτιi καrιiξαvθα μαλλιιi κα[
"Αvθρωπoι χωρiζ rαυτ6τηrα. οrιi dγαλματivια orι|θια rηv κoρ-
'AvΘρωποι xωρiζ'Eλπiδα. δ6λα.

#
_ 'H dγιlπη εΙναι ri toθfioα τηζ ψυχηζ

_ 'Αyαπdτε! μ6νo αιiτ6 τ6 καλ6 δπιiρ1ει oτi ζαli _ Στιi o0oιcbδη tνδτηE' oτd i,πoυoιιbδη tλευθερiα
κα[ o6, dλα dyιiπη

Λ[νκoν

Σιiνδη

# Nτιντερ6 Hf
_ ''o,τι cbραΙoν καi dγαθ6ν'd'τι
yiνει ιbραΙoν_ 'Oτι dyαπoδμε δ6ν μπoρoiμε νd τ6 κρiνoυμε

Aδρα Θεoδοlρoπoιjλoυ

#
dyαθ6ν yρiγoρα θιi

Σαπφοl
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tΞTclFlATΞlYFιcIEΚ
'Aκμil καi πopοl(μil μlEg ψευtEc

Σιiv oυvε1εια roδ ιiρθρoυ ιoδ

πρoηγοιiμεvoυ 1ευ76oυg, d1oυμε

πιι1 κιiτιο ιηv ioτoρ[α δυo ουγκρo-
ιημιiτωv πoδ iπαιξαv οημαvrικo

ρoλo oro 1ιδρo αδrηq rηg μoυoι-
κηq. Πρoκειrαι γιιi roυg PΙNK
FLOYD κα[ τoδq,JEΤHRO ΙULL.
Στo μεrαξ0 θ'ακoλoυθηooυv καi
ciλλα ιiρθρα πoυ Θ' αvαφιlροvται
ο6 διciφoρα oημαvrικιi ρoκ oυy-

κρo τημα τα.

PΙNK FLOYD
Rick Wrighι, Roger Waters,

David Gilrnour, Niοk Masson.

**************************

**************************
_H αρxικη οιivΘεoη περιλιiμ-

βαvε rov Syd Barrett οrη Θ6οη rου

κιθαρiorα, πo0 οτηv αρ1η l]ιαv δ

dγκ6φαλoζ τΦv Floyd. 'H μoυoικη
ιoυq, εivαι ivα περ[εργo μιYμα

ρoκ, κιivrρυ, μπλoυζ, πρooδευτι-

κηg καi ιζtiζ μoυoικηs. 
'o Barrett

γεvvηΘηκε oτ6 Kαiμπριrζ ι6v Γε-

vιiρη roδ 1946. Mεrιi τiq βαοικ69
οπoυδ6q, ιoυ, πηγαivει οτιi Λovδi-
vo, δπoυ παρακoλoυθεΙ μαθηματα
ζωγραφικηζ κα[ κιθιiραq,. Τηv iδια

dπo21η oi Waters, WriΦt καi Mas-

son, φoιτητεq rηζ αρxιτεκrovικηg
κtivουv 16 γκρo0π !Sigma_6 χωριζ
επιrυ1iα. ΠρoοπιiΘηοαv πιiλι μ6

ιiλλα δv6μαrα αλλιi απ6rυ1αv. Ιo

ω

|964 oi rιloοεριq κιivουv τ0 oυy-

κρorημα <Ιhe Ρink Floyd Sound>.

Τ6 1966 θμφαv[ζovrαι oτo

UFo club καi yfvοvrαι ιo επiοημo

oυγκρorημα roδ λovδρ6ζικoυ
Underground καi roδ <ψυ1,εδελι-

κoδ ρoκ>. Στiq αρ16q τoδ l967 κυ-

κλoφορoδv ro <Arnold Layne>. 
_Y-

πoγριiφoυv oυμβoλαιo orην EMl
καi βγιiζoυv ro <See Emily Play>.

Στiq, 5 Aυy. κυκλoφoρεi τδ <Ιhe

Piφr At Ιhe Gates of Dawn>. 'A-

πο τοτε οημειcδvoυv μιιi κατακo_

ρυφη civoδo, καλλιrε1,vικιi κα[ θμ-

πoρικιi.
Σ16 μειαξδ o Barreιt πειραμα-

ιiζεrαι ουvd1εια μθ παραιoθηoιo-

γovα, πρtiγμα πoδ o6 ουvδιαομο

μd μιιi πρoοωπικorητα πoδ ιiγγιζε
rιi oρια rηq ο1ιζoφρ6vιαq,, rov

φ6ρvει oε oδγκρουση μ6 r' dλλα

μθλη κα[ απoφαoiζει vιi φδγει.

Σriq Ι8 Φλεβ. t968 μπαivει οτo

oυyκρorημα δ D. Gilmour. Γoν
'Ιoδvη κυκλoφορεi ro <A Saucerful

οf Secrets 'H dπiδραoη ro0

Mπαρετ ειναι &κoμα φαvερη. 
_o-

πωoδηπorε 6μωq η απoμιiκρυvoη
roυ' διαφoρoπoιεΙ τov η1o roδ

γκρoιiπ. Τιi dviα πα[ρvει οτιi 16-

ρια τoυ o Waters. T6v 'Ιoδλη τoD

1969 βγαivει ιo διπλo <Ummag_

umma)). 'o πρΦτoq δ[οκoq ε[vαι

ζωvrαvιi ηxoyραφιμθvog. 
'o δευ-

rερoq oro orοδvτιo. Τηv Ιδια 1ρo-

vιιi κιivoυv μoυοικη γιιi την rαιviα
(MORE)), πoδ τoδg βoηΘηοε vιi γi-

voυv Yvωσroi orηv Eδριilπη. Γδ

Ι970 βγαivει 16'<ΑToM HEARΙ
MOTΗER) πo0 εΙvαι απ' ιoυq, oη-

μαvrικ6τερoυq, δioκoυg τουg,. Τo

l97l βγαivει ro <Meddle> καl 16

|972 τ6 <obscvred by CΙoyds> πo0

εivαι μoυoικη γιιi rαιviα.

oι PF dv6καθεv εvδιαφερο-

ιαv γιιi rιi πρoβλημαrα rηq o0y-

χρovηζ κoιvωviαq,. Τo 1973 dvα

μ6ρoζ rοD πρoβλημαrιoμo0 roυg'

<μπαivει oro oτoδvτιo> κα[ βyα[-
Vει τo<DARK SIDE oF ΙΗE
MooNr). 'EδΦ μαq δivoυv εvα

δεΙγμα rηq, μoυοικ[q, rοD αδριo. 'O

δ[οκoq, μ6 rη μεγιiλη δoοη εlρω-

vlαq πo0 περι61,ει, απorελεi (καρ-

φi> γιιi rη oδγχρovη κoιvωvlα κα[

yιιi r' αδι6ξoδα oιιi oπoΙα oδηyεΙ

τoδg v6oυq.

...EΙoαι v6,oq κα[ η ζωη εivαι μεyιi-
λη

καi 61ειq, καιρo γιιi oλα
"ooπoυ μιιi μερα αvακαλ0πιειq

-otι περαοαv δθκα 1ρ6vια
Καvεiq δθv οoδ εΙπε πoιε vιi rρd-

ξειζ
d1αοεq, τηv δκκivηοη

Kαi rρ61ειq, νιi πρoλιiβειζ r6v ιi-
λιo

'Aλλd δδει, γιιi vιi κιivει θvα yυ-

ρo
Kα[ vιi ξαvιiρθει πioω ooυ....

"Τime"
'Yπιiρ1ει μιιi αvαφoριi or6v

κoομo rΦv ιρελΦν ('Brain Dama_

ge") κα[ o16 ρoλo πoδ παiζoυν rιi

μ6oα μαζικηq, δvημ6ρωoηζ orηv
λιiθoq αvτιμειιi:πιoη roυq, απ' τηv

κoιvωviα.
Περιμ6vαμε 32 μηvεq μ61ρι vιi

κυκλoφoρηοoυv oi Floyd 16 'WΙ-
SH YoY ιVERE ιΙERE'. oi θκ-

πληξειg αρxiζoυv απ' 16 δξιilφυλ-

λo. "Evαq, ιivθρωπog, πoδ κα[γεrαι

oτη μ6οη τΦv Paramounι Sιudios'

Κ0ριo θ6μα d αλλorρiωoη roδ

καλλιrd1vη απ' riq εrαιρεiεq' δi-

σκωv. Kαi μιιi αvαφoριi οrov ξε_

1αoμθ,vo Barrett, πo0 παλεδει μo-



voζ με coυq, εφιιiλcεζ τo0 ιiρρω-
oroυ μυαλoδ roυ. Σriq, θιαιρεiεg
δεv αρ6oει ο δiοκoq,. Φαvεριbvει
πολλιi γιιi ιoυg φραγμoυζ πoυ βιi-
ζoυv oroδq, καλλιτε1vεg. Δεv oυμ-

φ6,ρει δμωq καi vιi μηv διαφημi-

ooυv rδ δ[oκo, yιαr[ πουλιiει. Bρ(-

σKoυV τρ6πo vιi μειιilooυv τoδg

Floyd- καλλιτε1vεg. 'Evvιd o rιi
δεκα dvτυπα γριiφoυv κακεq κρι-
e ικ6q. oi P.F. παρακαλoυθoδv τηv

καrαοrαoη καi βγιiζoυv rιi oυμ-

περιioμαια roυζ. "Αnimals" 'A-

παvrηoη orηv πρoκληoη η rιlxvη.
'o δlοκoq απoτελεΙ o6 μεγιiλo μ6-

ρoq δoυλεια τo0 Γoυδrερζ. "Eyρα-

ψε ro0g, or[1oυq, μερoζ cηq μoυοι-
κηq, καi ι6,λoq δκαvε 16 o1'ι1διo roδ

θξcbφυλλoυ.
'AκoλoυθoOv προoωπικo[ δ[-

oκoι τo0 Gilmour (1978) καi Wri-
ght (1979). Mετιi &πo dvα διαoτη-

μα oιωπηζ oi Floyd θπιοτρθφoυv.
Δεκ6μβρηg |979 'TΗE' \γΑLL'.
'o roi1og τηs μη θπικοιvωvlαg καi
rιi <τoυβλα> πoδ rov απoτελoδv.

... Δ6v θ6λoυμε τ6'τoια θκπα[δευοη
Δ6v θθλoυμε dλεyxo τηζ οκ6ψηζ
Oδτε oκοτειvo σαρκασμδ oτηv

ιιiξη
Δεv εioαι παρti 6vα ακ6μα τoδ-

βλo orov τoi1,o

Διioκαλε, παριirα μαg ηου26ουq

"Αnother Brick Ιn The Wali'.

'Aπ' τo 1966 δq ro 1981 εivαι
i,vα διιiοτημα 15 1ρ6vωv. oi Ρink
Floyd θξακoλoυΘoδv vιi βρ[οκov-
ται oιηv πρωroπoρ[α. Περιμ6voυ-

με ιo θπ6μεvo βημα roυg. Σ[γoυρα

δ1oυv πoλλιi dκoμα vιi μιiq πoOv.

ΔΙΣKoΓPAΦΙA
l). TΗE PΙPERAT ΤΗE GΑTES
oF DΑ\γN (1967) 2) Α SAU-
CERFUL oF SECRETS (Ι968) 3).

MORE (t969) 4). UMMAGUMMA
(1969) 5). AToM HEΑRΙ Mo-
THER (1970) 6). MEDDTE (t971)

7). OBSCURED BY CLOUDS
(|972) 8). DARK SΙDE oF THE
MooN (|973) 9). \γΙSH YoU ιvE-
RE (1975) l0). ΑNΙMALS (Ι976)

t l). TΗE ιγΑLL (1979) καL η ουλ-
λογη RELΙCS (1971). 'Eπiοηq rο

DAVΙD GΙLMOUR τoδ D. GiΙmo-

ur καi wET DREAM τoδ Rick W_

righι'

JETΗRO TULL
Ιan Anderson, Martin Barre, John E-

van, John Glascok, Barriemore Bar-

low. Τo vιi γ[vειq dοτ6ρι τηq ρoκ
εivαι διioκoλo. Πιo δ0oκoλo εivαι
vιi βρ[οκεoαι orηv κoρυφη γιιi πo-

λυ. oιJethro Tull d26oυv θπιτυ1,iα ε-

δΦ κα{ Ι4 1'ρovια. Ktiτι πo0 εivαι
απιαorο dvειρo γιιi πoλλti ουγ-
κρoτημα rα.

Τo 1967 oi Anderson, Evan,
Barlow και Jeffrey Hammond

Hammond, dπαιζαv οτηv John Ev_

an Band. T6 γκρoιiπ πηγαivει oιo
Λovδ(vo. "oταv γδριοαv dλειπαv
δι1o. 'o Ι. Anderson (γεv. οrη Σκω-
τ(α τo 1948) καi o Glen Cornick d-

μειναv οro Λovδ[vo καi μ6 rοv κμ
Θαρ[οια M. Abrahams καi rov G.
Bunker dκαvαv ιo0q J.Τ ι6 l968.

'Aρxiζoυv vιi πα[ζoυv o6 διιi-

φoρα κλιiμπ. Ξε1<irριοαv κα[ dvα-

δε[1τηκαv χιiρη oτo ταλεvιo κα[
rηv θ,φευρειικoιητα roδ Anderson

πoυ d,παιζε φλιioυro καi dδιvε μιιi
παραοταoη πo0 ξ6φευyε απ' rα

καθιερωμεvα.
Τov Aδyoυoτo l968 εμφαvi-

ζοvrαι oιo φεoτιβιiλ roδ Σιivμπε-
ρυ. Koιvδ κα[ κριrικoi θvθoυοια-

ζοvται κα[ γιιi πoλλo0ζ oi JΙ εivαι
τo oυγκρoτημα [ηζ xρovιιiζ. Τηv
'iδια 1ρovιιi κυκλoφoρεi ιo "Ιhis
Was" πoυ αvεβαivει οιιi τoιiρr καl
rη δε0ιερη βδoμιiδα βρiοκειαι
oτo No 5.

"oμωq oi oυvε1εΙq, oυγκρoδ-
οειg αvιiμεοα orig, iδθεq ιοδ Αn-
derson καi ιoδ Abrahams αvαyκιi-
ζoυv rov δε0ιερo vιi φυγει. Γη θε-

ση tου πα[ρvει o M. Barre. 'o Αn-
derson ε[vαι rιbρα o dγ6rηq καi
φ6ρvει τo0q JΤ ο6 μιιi απ' τ[g, πιo
δημιoυρyικ6q περιoδoυq, τoυg. Ei-
vαι dκπληκrικ69, καi κιiθε ιiλλo
παριi θμπoρικ6q. 'Aπoδειξη ro yε-

yοv6g oτι προτιμα τo0g μικρoδq
26ιilρoυq yιιi θμφαv[οειq,, εiq βιiρog
τΦv εiοπριiξεων. "oπoυ εμφαv(-

ζοvται κιivoυv τ6v κoομο vιi 2go-

ρoπηδtiει oειi καΘ(ομαιιi rου.

Tov Γεv. |969 κυκλoφορεi
oτηv'Αμερικη ro πρδτo τουq, ιiλ-

μπoυμ κα[ γvωρ[ζει καi κε[ επιτυ-

1iα. Τo γκροιiπ κιivει μια περιο-
δεiα oιlg ΗΠA καi yvωρlζει
θριαμβευτικη θπιιυ1[α. Oi κριτι-
κoi τουq 1ρiζoυv <<τ6 oυγκρorημα
τηq, δεκαετ[αq>. Τ6 δε0τερo ιiλ-

μπoυμ τoυg, "STΑND UΡ' γ[vεται
θ'πιιυ1[α τ6oο οιη Bρετταviα ooo
κα[ oτiq, ΗΠA. Τ6 ιiλμπουμ αδε6
δεlχvει ιov Anderson vιi φειiγει dv-

rελΦq απ' r1ζ <θκδρoμ6q,> πoυ d-

καvε ο τιi μπλo0ζ. 'Αvτ[θετα dκαvε

μιιi oειριi dπ6 δεμ6vα μικριi ιρα-
yo0δια μ6 δυvαrη μελωδiα καi Φ-

ριμo πvευμα. Τηv iδια απηxηoη εi-

1ε κα[ τ6 τρ[τo roυq <iλμπoυμ ιiv
κα[ οιηv 'Aγγλiα θεωρεiται oιiv
μιιi προοπιiΘεια ο ιρoφηq, ο τιi oυμ-

βατικι1 οrιivrαρ rηq, &μερικιivι-

συv6χεια oτ{ oελiδα 84

o5



ΣEEΣn/gΦE
Η yη εξωrερικιi περιβαλλειαι απo μiα λεπrη

κρουοrα (αvαλoyικιi λεπrη Σ1.1) α0roq εivαι o
φλoιoq. Σιo κεvrρo βρiοκεrαι ο πυρηvαq. 'Avιiλε_
οα ο€ πυρηvα καi φλοι<l υπιiρ;6ει o μαvδiαq. Γο πιi-
1οq rοδ φλoιoδ δεv εivαι orαθερο. Κιirω απο rοδg
Φκεαvουg yivεrαι πιo λεπιοg εvω κdrω απo riq η-
πεiρoυg πα1υvεrαι (Σx. 2-}.

Τιi rελευrαiα 1ρovια γivεεαι δεκιη {ιiv καi ε-
1ουv εκφραοθεi αvειρρηoειq) η θεωρ[α οrι δ φλοιog
αποrελεirαι ιiπ6 rεριiοrιεq, πλιiκεg που επιπλεουv
οιοv μαvδδα καi εivαι κιvηrεq η μiα οι1 ο1€αη μd'
rι!v ιiλλη. Οi μεrακιvιioειg roυq, εivαι αiι[α oει-
ομΦv"

Στov ελλαδικo xδρo οi oειομοi oφε[λovrαι οro
γεyοvοq ιirι η αφρικαvικη πλιiκα {Α Σx. 3) βυθiζεcαι
κιirω απο rηv ευρωπαiκη (E Σ1" 3) voriωg rηc Kρη-
rηq.

Του Ι'l' {lαvαyιαlτiδη

oi ,Eλληvεq απεδωoαv roυg οειομoδg, οrοv yi-
yαvrα 'Εyκ6λαδo πο0 ιirαv rοv viκηοε ri .Αθηvd,

rοv πλιiκωοε μ6 ιo vηοi Σικελiα. ',Εrοι κriθε φορ*
rιου μεrακιvεirαι o εyκdλαδοq cρεμει η yη. oi πρδ-
rεq' αποψειg (xωρiq μεrαφυοικξ πριlελευoη) διiθηκε
α.πδ rουq "Ιωvεq φιλοοoφ<rυg. 

-o πιθαγοραq rουq α-
πεδωoε οrι: <κεvrρικοv πuρ>. 

_Ο 
επfκουρog orηv

πrωοη εηg δροφηg rΦv δποyειωv οπηλαiωv.
Ι-ιti ει-υζ οειoμο0g μiληcε καi δ 'Αριοrοrdληg

πoδ ιουg απεδωoε οrηv απολευθερωοη αdρα απο rο
εcωrερικο rηζ yηζ.

Xλ{μα κα MercalΙi"CaneaΦιsiemberg
",Ε1ει δδδεκα βαsμουE. Mεεριi rηv εvrαοη rοD

οειομοδ μd βιiοη rιi d,ποτελεομαrα πoδ προκιiλεοε"
πλ[μακα Ricleter.

Δdv d1εr' αvΦrαro oριo. Mεrριi ro με1yεθοg rοΟ
οειoμοδ. 'Η κλiμακα εivαι λoyαριθμικη. ,Evαg oει-
oμοg 3 βαθμΦv εivαι lΟ φoρdζ iο1υρorερog απι] rιi
οειαμδ 2 βαθμΦv καj lΟΟ φoρdζ απ' αδτov roυ l
βαθμο0.

Σrov roμiα rηg, πρ6γvωoηg' rιi rελευrαiα 1ρo-
vια εyιvαv lτρoοδoι ποδ μιiq, κdvoυv αiοιoδoξουq.

Kυρiωq 'Αμερικαvοi, Pδoοοι καf Kιvdζoι Eρευ-
vη rεg ε1ουv παρα rηρf οει irεrαβoλdE δριομdvωv δε-
δομεvωv πρiv απο rο0q οειομοδg ποδ εφ" ιlοοv με-
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λεrηθοδv s[Ο 1ιiλλι:'', θιi εivαι δuvαrη η θκκεvωοη
;τεριο1Φv που πρι:i-;ειrαι vιi:, ,τληξη οειομδζ" Αδ;ti
εivαι:

l. oi οειαμοi διαδiδovrαι μ€ δδο ιδπουq κιlμ*-
rο;v, cα Ρ {θπιμηκη) καi rα S l.ι;yκv-ροια.}" "Η rαy,υ_
εητα rιiτv Ρ εi';αι μεγαλυεερη απο lηv ια;ιiε11 rα rωv
S. Cli Ρτiοοοι βρξκαv διι η διαφοg:α οrξv εα1υrηrα
διιiδοοηq μικραivει ερiν απο εηv δοvηε;η. -}v!υοrη-

ριωδΦq η διαφοpιi επαvερ1εrαι οτα φιiαι*λοyικιi ε-
πiπεδα λιyο xρ[v ξεaπι!αει ο cειομδq'

2" Σrο vερο rξg {jποπrηg οειομικα) εεριο1ηq,
αυξιivεrαι η τεριεκ rικο rη τα aε ραδοι,ιο.

3" Mεταβιiλλειαι η ηλεκrρικη ο-o;cieιαοη τΦv
πεερωμα τ*:v ;ηq περιoy.ηg.

4. Mεταβciλλεrαι rδ μi:γvηrιi.iΟ πεδiο τig πε_

ριΟχηq"
Καi μι* οειρti ιiλλωυ που 1ρειαζοvraι rοv απα-

ραirηrο μηlαι,ικδ εξοπλιαμδ γιιi vεi καrαyραφοδv
κα{ rδ απα'rαirηιο tειοrημοvικδ δυvαμικδ yιεi. vιi
ε:ξιο}'οyηΒοδι,'

{_}i Κιv*ζcι θπιμεvουv vα ουγκαιαλiγουv οtig
παρατηpηοειζ Ecυζ και εηιl αλ),"αyη ;ξq e-sυμεεμιφο-

ρdζ ζιbcυv κατοικιδiωv καi μ-η:

Οi οκυλoι ουρλι*.ζουv '1ι-:.iρiq λογο.
"Αλοyα που ουvηθωq ειvαι iρεμα rρε1ιlυv δa-

ξ'α κιιi αρlοrεριi.
Kοιεg κακαρ[ζουι, οα'": rροpcκi:αεημεvεq,.
oΡιtpια αvαπηδοδv πιiιo:ω α;το ιο vερο" Σxξμα 4; "Ο αρ"gιιιοrεροg rεισμoγρ*φοζ
Φiδια κα{ ποvriκια φευγουv ιlαr* δειtciδεζ αrrΦ Κivα 2ε;q, r.1' αiΦvαg" Στο εοωτ' εvιiq πι8αριοδ κpd-

r[q φωλιdq rουg' μεrαι βαροg ποδ α;.i περiπτωοη αειομοιi μεrακιvεi-_Η 
επιμοvrj ιουg δικαιιilιlειαι αrδ ιηv προβ,1.n- ιαι. 'Α;-ιiλοyα μ€ εη διευθυvαη εaδ oειοιιοδ αvοι-

ψη iαy,υρΦv αειομΦv οπωq, orξv επαρliα Χο-Πε1 yoυv {μi auοι{μα pο1λΦv} rιi οrδμαrα τιilv δρι1-
εδv Αυγουο:ο τοδ l97i, e ιην iπαpEια Σε'Τcουαι' κωv καi rο μιπαi.ιiκι εειprει οιο οrομα ιοδ βαrgι1-
r+v Σεπιiβριο ιo0 197--1, οτ*v iπc"ρ*ια Λιαvονiγl{ χου'
"grvψεa*re' qaa^a/rfl^4r1ff

{ΙBοo dξατε
oi οτfiλεg τfig <ΝΙAoΥΣΤΑΣ>> εiναι oτιiν διιi-

θεαη 6λοlν τεitν Ναιsυoαi'Llν κα[ τciν φ{λοlν τoD πε-

ριοiεκοδ.
Οi dnrloτελλ6μενεq yιιi δημooiευoη Εργαοiεg

καi iρθρtι πρι!πeι yεj εiναι αιjντομεg iιξ 6 τδ πολιj aε-
λiδεq yραφaμηχαΨζζ" dραιoyραμ1li''';εg, no' vιi μιi d-

xoυv δημaαgευθεi sd d.λλo περιοδικo η dφημερiδα.
Ιlαρεiκληoη oi tρyαolεq νri yρtiφoνται or$v Δη-

μοτικιi'
'β{ ζζΝ!ΑgΥΣΤΑ>> δ€,ν φd'ρει καμιti εδθι)τ,η γιd

τ{g tκφραζομενεg yνεbμεq τriν oυνεργατrλν τηg.
'Ερyαα{εg ei'τε δημοoιευθoδν εi'τε 6xι δdν iπι-

oτρ6φονται.

rοv φεβρoυriιριο rο* 1975 καi αrηv εεαρgiα Γiyκ-Ιr.,:

μεγdθoυq 7,3 βαθμΦv R.iehιer ;ιiv ιρε;βροι;*ιριο r*υ

1974.
"'cλα αυr* βaiβαια ουυπληρωμαεικci οr{g επι-

οrημοvικεq μεΟοδουg ερει;vαg ποδ απδ ιδ Ι9s6
οrηv Κivα rιηρε rη βΟρφΙi εKσrρα'rειαg. lΟ.Gι}θ *nι-
οτημοvεq iρyιiζοvrαv, rο l974, σ€, i7 οε.ιομιjΥρG'φl-
κιi κεvrρα πι:Φ ουyκεvξρωV{rv ο εοι1εΙα Grι: 25,3

οταθμοδg κα{ ;:εeι',ι* απο 5.Οi}Ο πιxραrηρηrημιιt ε-
παvδρωμεvα καi μd tιλιαδεq ερααι;εμvεq"

Kιvdζικcg εivαι καi ο πpΦιοg οειcμοyριiφιlg
οιοv κοομο. Kαιαe κευιiοθηκε ιιiν 2 μ.g. αiΦιlα
(οxημα. 4t'

Φ ΑNΦΡΩ{g#Σ
Σi καμιeiν εiλλη περiοδo tιig dνθριllπινηg yνεil-

oηq δiv €'yινε o civθρeυπoq τrιο προβληματικοq yιd
τdν t'αυτο taυ dπ'δ,τι oτig ημεjρεq μαq. "Εyουμε iπι-
ατημoνικ$" φιλaιrοιρικΦ καi Φεολοyικη d.νθρamολο^
yiα πoιj δε!v €,xουν ιιετα'ξ'ιj τοι;q καμιri oxdoη. Γε'α$rd
κα{ δξv διαθi,rουμε Nιti,ααφι! καi oυνεπη iδdα yιd τ6ν
d,νθρωπο" 'tl dλο reα{ μεyαλ$τερη πολλαπλdτητ*
τιbv Βπi μ€ρaυg i'πιoτημdlν ποιj καταπιcivοvταε μc
τοιiτη τιj μελdτη τa:ν dνθρωπtυν παλιj nεριorldτερο
oιiyηgυoε καi oυoιe6τιoε nαριi διευκρivιαε τ$ν dντiλη-
Ψli /'sαζ γιti τdv d.vθρωπο"

lWeiξ Σ'dλερ
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Td φαγιd τηg σαρακoυστηg
Γιδρα πιiv oι ooρo"oroι6q α-

ληoμoυvηΘηκαv. Eiκε[v' ιιi 26ρo-

vια μικρo( rραvo( vηoτιβαv κι δλα
τιi oπiι1ια πλoιjοια κι φιoυ1ιi τη-

ρoδοαv rη oαρακoυorη. Κ( βiρα η

φαοoυλιiδα καρκιiριζειv 'o ιoδ
rooυκdλι σ rη φoυτ1ιιi πiooυ
οιoDv πιρμιi1oυ. Στηv αρxη τιi

φαooδλια dβραζειv, μoδγγι μη vιρδ
πoιj orαν ζιoυμιiτιζειv κι dρ1ιvoιi-
oειv vιi βριiζει ιoυ πι1rα1,vαv ιi μιi-
ζoυvαv κι απεrα1vαv ιoδv dφριo

μη τη τζιγκ6vια r{ 2goυλιιiρα, κα-
vαvrγιo ιρεiζ βoυλ69,. 

-orαv oη-

μακ6vτηβαv vιi βριiooυv rιi φα-
οoυλια, iρι1vαv τοδ ciλαg, κ[
κoυρμ(vτγια παληιi λιαvιoμ6vα μι-
κριi κoυμαιοoδλια, πιπι1ρι κ6κκμ
voυ ri οιiλτoα κι oiλιvα rαζ6δικα
φδλλα.
Γιιi rηv Τιιιiριη d rηv Παραοκιoυ-
βη δdv dριxvαv λιiδι. Τiq ιiλλειg r(q

μdρειζ dβαvαv κι oαμ6λαδoυ. Kα-

μvιtiφραq τoδ κoυρμiδι τoδ rοιγιi-

ριζαv μη λιiδι κι δorαρvαq, τδρι-

1vαv vιi πιiρει μvιιi βριioη μη rη
φαooυλιiδα. Nιρ6 ρ[1voυν oδλlγoυ
πρ[v μπιrioει roδ βριioιμoυ γιαr[
ιiv ρι21,τεi dργ6τηρα διi γ6voυv ιi-
voυσ rα.

Tιδρα rdroια φαooυλιiδα βρα-
oμivη oτoδ rοoυκιiλι δdv τρωμει,

rιi φαοo0λια βριiζoυν orη 1ιirρα
rα1υrητoq μdλη1τρικδ.

Mη τιi φαoo0λια d,rρoυγαv 11,i-

λια καλoιjντγια κ[ οαλατικιi. Τηv
rραvη ιη σαρακoυστi &ρμιιi. Λιi-
1αvα καΘαριoμιivα dπ' τιi πριioι-
vα rιi φ0λλα οκιoμ6vα οrαυρο οr{
μdoη dπ' τoδ κoυroιιivι rdβαvαν

μη ιΙλλαq oroδ καδi. Τιi λιi2gαvα

6t

ηταv πoμικρα' Kι δ1,ι rραvιi πoυ-

λυ, κι τciβαvαv μdοα oroD vιρo μη
μvιιi πιi21,α τραvη, vιi rιi oκιπιiζει
οroυ vιρo γιιi vcl μrj μoυ1λιιiζoυv.
Γιιi vιi yivει αyληγουρα η dρμιιi .

τραβoδv τoδ vιρo dπoδ κιiτoυ κι
ιοδ ξαvαρi1voυv, ι{ivακαrιδvoυv
ιi ρ[1voυv καμπ6οα κoυμivα λιμo-
vια ri καλδτηρα κλιμαr6βιρyειq α-
πoυ παroυλι6q,.

Τιδρα rηv αρμιιi rη φκιιivoυv
oη πλαo rικ6q, γκαβιivειg,.

Toδ N. Σπιiρτoη
Καθηyητoδ ΚΑTΕΕ

"Aλλoυ πρoυο(φιρoυ μη rιi φαοo0_

λια lirαν οi τηyαvιoμεvεq ξηρdq
vroυμιiιειq, πoδrαv οτιyvoυμεvειg
τoδ καλoυκα[ρι οτoδ καλαμπoυ16
oεo0v liλιoυ κoυμ6vειq oιιi vrγιδ

μιi oδλiγoυ ιiλλαq. ΘαρεΙζ rρδζ
οηκουrdκια rηγανιrιi. Τηγιivιζαv
ακoμα κι γκαβοφιδα μιλrζιivειg.
Aδrdq τiξ καθιiριζαv απ' ιιi κoυ-

roιivια κι ε[q ζιoυμιiτιζαv μ61,ρι vιi

μαλακιδooυv oδλ(γoυ κι ιiοταρvαg
riζ dφivαv vιl οrραyγiooυv μvιιi
βραδυιi κι δοrαρα r[g &ριivrγια-

ζαv oτη γκαβιivα μιi ιiλλαq κι oι-

vιiπι oroυμπιομιlvoυ κι φδλλα α-

πο0 αμπiλι κι μoυριιi. 'Αλλη oει-

ριi μιλrζιιivειg ιiλλαq oιvιiπι κι

φδλλλα [οιαμι ψηλd. Σroδ riλoυg
yιoμoυζαv τη γκαβιivα, μη γιiρoυv
&π' τoδ ζoυμi πoβραοαv τig, μιλ-
τζιιivειg πoδ vιl oκιπιiζει riζ μιλ-
ιζιivειq κι μi μvιιi πti1α dπo0 πti_

voυ νιi r[ζ παιtiει. oi μιλτζιiνειq

1αριiζoυνιαv κι cτoδ μακρυ μη

μυrηρ6 μα1,α[ρι rρεiq, rεοoερειq

βoυλ6q. "Eroι oτεκoυvταv oλoυ

ro0 1ειμΦvα. Γιιi vιi rηγαvιoτo0v
ιiq ξιαρμυρ(ζoυv οτoδ vιρο ciq, κ6-

φroυv ριvrζoυλια oτιvoμακρα riq,

αληυρωvoυν κι τ[g rηγαv[ζoυv' Τδ-

φλα vιi1ουv rιi ουκoυrιiκια η rιi
μαvιτιiρyια oη voυοτιμιiδα dμ-
πρoυοτιi o' αδrdq, τ[g, μιλτζιιivειg,.
Ιιδρα κι αδτ6 τoδ φαγi πtivoυ κιi-
ιου αληoμoυvηΘηκειv. -Aλλα vη-

οτηoιμα φαγιιi ηrαv oi πρασoυ-

κιoυφτεδεg,, παEατoυκιφ rι1δεζ, χα-
βιαρoυκιφτdδεg,, 1rαπ6δι, oτιγvo
κι λιπαρiδειζ μη dρμη.

Γιιi πραooυκιφτiδεq, rιi πριio-
σα κ6φτoυvrαν λιαvιi-λιαvιi κι
ζιoυματ(ζoυvταv μη ψixα ιiλλαq
οrραγγ{ζoυνrαv oιoδ τρυπητ6 κι
ιio ταρvαq dvακατιilvoυvrαv μli α-
λε0ρι πιπdρι μα0ρoυ αγιιiομα κι
ιiv δ6v iirαv vηοr[oιμα μli κανιi
αδγo κι ιiq rηγιivιζαv. Kι yιιi τ[ζ,

χαυγιαρoυκιφι6δε9, αvακατιirvη-
rει 2gαβιιiρι μη dλευρι κι μυρoυδι-
κιi κι τηγαv(ζoυvτει. Γιιi παταroυ-
κιφrdδειq, oi παrιι1rειq βριiζoυvrει
κι λιαv[ζoυvrει μη dλε0ρι κι μυ-

ρoυδικιi κι rηγαviζoυvrει. Σ' αδ-

16ζ ιiv διlv εivει νηorηoιμεζ βιi-
Voυv κι απoδ καvεvα αδy6.

Mη r(q κιφτdδειq, αδr6q η τiq
λιπαρiδειq, dφκιαvαv κι ιiρμη oroδ

rηγιivι μη αλεδρι πoδ roδ τoιγιiρι-

ζαv ooi καμμ6voυ λιiδι κι δοrαρ-
vαq dρι1vαv vιρo rδβραζαν κι d'ρι-

χvαv ιiλλαζ, oκoρδoυ σ roυμπι-
ομ6vου κι αρvιιlvι γιιi ξυvo η λι_

μ6vroυζoυ. Τoδ αρvτdvι γθvoυvrαν
απoι] oιαφυλια αγoυρiδειq, πoδ rιi



μιiζoυvαv, τιi λιιivιζαv κι θ,παιρ-

vαv τoδ ξυvo τoδ ζoυμi κi τδδιvαv
otiv oιρ6πι κι τoδ φιiλαγαv γιιi ιi-
λoυ roδ 1ειμιδvα yιιi τιi φαγιιi. T6-
rι ε[1αμει μvιιi κλαβαrαpγιιi iφιιi-
κι πδβγαζειv iφrιi φoυρ6q oταφιj-
λια dγoυρiδειg γιιi dρvτ6vι.
Tωρα κdv καvιlvαg δ6 φκιιivει dρ-
vrdvι.
Φκιιivoυv dκ6μα ηλι6q καλoυγη-
ρiτικειq,. Πριioιvειq, ηλι69 πο0 τιq
oκ[ζoυv μη roδ μα1αβι rρεΙq 1α-
ραξι6q κι τig, βιlvoυv vιi ξιπικρ(-
οoυv oτoδ vιρ6 γιιi 15-20 μdρειq.
Τoδ vιρ6 rciλλιiζoυv κι1μπooειg,

φoυρdg γιιi vιi μi βρoυμιiει. "Orαv

ξιπικρiοoυv τ[q βιivoυv ooi γιiρoυv
η μli ιiλλαq oo( λιiδι γιιi vιi φυλα-
1roδv oλoυv ιoδ 1ειμδvα. -Aλλα

φαγιι1 1ειμoυvvιιlιικμ εtvει ιoδ
πραo6ριζoυ, τoδ oπαvακ6ριζoυ,
κι roδ λα1αv6ριζoυ κι τoδ καλoυ_
καiρι ριζ6οoυπα, μη vτoυμιirα d

παrιιirειq, ψημivειζ orη x6βoυλη ιi

βραoμ6vειq οαλιiτoυν μη κoυρμiδι
λιαvιομ6voυ λιiδι κι λιμ6vι, παrιd-
rειq, για1v[, πατιιiτειq οroδ φoδρ-
voυ { παrιιiτειζ μη κoυλoυκιiτ1,ια
oτoδ φoιlρvoυ κι ι6roια. -Aλλα

rηγαvιτιi καλoυκιρvιi πιπ6ρκειq,
rηγαvιτ6q, η ψηrds μη ζoυμi dπoιi
&γoυρ[δα, μιλτζιivειq κι κoυλουκι-
Θιiκια τηyαvιτιi κi τ6εoια.

Toδ 1ειμωvα ιiλλα νηoτ[oιμα
r]ταv φακη ριβi11ια βραομ6να,
κoυκιιi οrιγvιl η 1λoυριi, φιiβα,
μπciμvιεq, 1λoυρ6q,, λoυβ[vτγια κι
τ6τoια. Nηοτioιμειg, πητrειq, γ6-
voυvrαv κi μιi οπαvιiκια, μι1τoιoυ-
rσoυv, λclπατα, λoυβoυδιιi ιi κi
πηιτα μιi ρδζι κι ζιi1αρη. Σαρμιi-
δειq μi ρ0ζι κι dμπελ6φυλλα η λα-
πατ6φυλλα κι roδ 21ειμιδνα oαλιi-
τoυv μη ψημ6voυ παλη6 κoυρμiδι
oτi χ6βoυλη, fr dτρoυγαv πριiooα
rοιγαριoμdvα μη λιiδι 1oυρ[q, vιρ6

μoδγγι μli πιπ6ρι κ6κκιvoυ, κι πι-
π6'ρκειq, η μιλτζιιivειζ ιi ιiγoυρειζ
vτoυμιiτειg, oτoδ ξιjδι li orηv &ρμυ-

ρα κι ηταv γιoυμιiτα τιi κιλιiργια

μη τiq γκαβιivειq αδτ6q, o( δλα τιi
aπiτγια τηq, Nιιioυoταq.

Τωρα δ6v 0πιiρ26oυv κιλιiργια
γιι1 16τoιεq, δουλιdζ.
Toδ καλoυκαiρι οroδ θθρoυ ιicρoυ-

γιiμει κ[ τoδ δρoυοιοrικ6 rαρατ6-

ρι γιιi oαλιiτoυν γυριv6 μ{ τιi φα-
ooδλια. Στoυμπ(ζειq πρδτα dvα

vτγι6 oκιλivτγια oκ6ρδoυ μι1 ιiλ-
λαq κι δoταρvαq αδτιi τιi oτoυμπ(-

ζειq μη καριivτγια κΙ ψoυμi μπαΙιi-
τικoυ { μoιiγγι καριivrγια, d μo6γ-
γι ψoυμi ρiχvειζ κι oδλiγoυ ξδδι κι
rιlvακατωvειq, καλιi, ιiv d1ειg κ[
oδλfγoυ γιiλα ξυv6 μιij καλιiτηραζ
γ6vητει voυοτιμιδτηρoυ roδ ιαρα-
τ6ρι. "Yoιαρα ρixvειζ κρυγι6 vι-

ρ6, κι dv d1ειq λιαviζειq' κι dγγo0ρι
λιαvιi-λιαvιi κoυματοoδλια κι
ρoιiφα yκivτι ρo6φα. "Aμα οιμα-
κoυvτεδει vιi μπιτioει ξαvιi vιρ6

ξδδι κι ιiλλαq κι πιiλι ρoδφα αδ16
εivει roδ ciooυτoυ φαγi. Kαλoυκι-
ριv6 φαγi ι]ταv κι η ματιv[rοα πoι1

rηv dληoμovηoιiμει. Γdvουvrαν
dπ' roδ γιiλα ξυvo πoδ δθv πoυ-
λιoδvrαv κ( ξιivιζειv. Τoδ 1τυπoδ-
οαv orι| μoιiτκα 6βγαζαv τoδ βoι1-

rυρoυ κi κε[voυ π' &π6μvηoκειv
roδ &ραiουvαv μιi vιρ6 κι roδ πoυ-
λoδoαv oτιi yκιoδμvια γιti μαrιvi-
rοα. "Oooυ vιρ6 εΙθειλαv κι βiρα
roιiq πιργιλoδοαμει οιi φ<δναζαv

μαrιviτoαα.
Kατoδρηoειv η Mfτoα εiλιγιi-

μει.
Nηοτηοιμoυ φαγf iταv κι roδ <1α-

βιιiρι> φκιαoμ6voυ μd κ6κκιvoυ
γλυκ6 πtπ6,pι κι tiλλαq. N6orιμoυ
φαyi. Τ<δρα &ληομουv{θηκειv κι
αδτo δπoυq, κι η καρυδιiρμη. Aδτη

γivηεει μη καρδvτγια oτoυμπιoμ6-
vα μη δλiγoυ οκ6ρδoυ κι ciλλαg, κι
vιρ6 λειoυμ6vη oιiv ιξρμη μoδοκι-
ψει κι φιiει. 'H κoυλιιioα πιiλι
λειιilvoυvταv μη oδλiγoυ ζιoυμαrι-
oτ6 vιρ6 κi ζιiχαρη, τδφλα νι&xει η
μιρ6vτα.

Τιiv τραvη τ{ οαρακoυoτli
τoδ Bαγγελιoμoδ κι τoδ 8αι6 dλα

τιi oπ{11ια δφκιαvαv γκριβιiδι μ(
παληιi κoυρμ(τγια λιαvιi-λιαvιi κι
δαφv6φυλλα ψημ6voυ οroδ φoιiρ-
voυ ii orιi γιiοτρα μli μπ6λικoυ
λιiδι κι πιπ6ρι" μαιiρoυ. "Eφκιαvαv

κι ιoιoυρβιiv μι] τoδ κιφιiλι μη

φιiλλα dποιi o6λιvoυ. "Eφκιαvαv
κι τoιiρvα μη καρδvτγια σroυμπι-
oμ6vα. Πρδτα ψ6voυνrαv η roδρ-
vα κ[ δorαρvαq, δρι1vαv rιi oroυμ-
πιoμι1να καριiντγια πoιj εΙ1αv
σroυμπισ[εΙ μ{ oκ6ρδoυ ψoυμ( κι
tiλλαq.

Τ6τι, δταv {μαοτoυv μικριi
πιντγιιi, μιig ξιγιλoδοαv κf μ{ r{
μπoυκoυβιiλα γιti δειλιv6v, fr ζιi-
χαρη μη vryι6 τρεΙq, οεαξι6q vιρ6
oτ{ φιλ[rοα γιιi vιi μιi οκoυρπιiει
η ζιixαρη. -H καμvιιiφραζ πα-
οπαλvoδοαv κι oOλiγoυv καφ6v d-
παvoυθι6. 'Eβαvιiμει κι φαooιiλια
oπηργιιi οrη φιλ[τοα κ( τr!ν drρoυ-
yιiμει oroδ οoυκιiκι.

'Η μπoυκoυβιiλα γdvoυvταv
μη ψoυμi oπιτικ6 μπαιιiτικoυ λια-
vιομ6vου ψ[χειζ μri oδλiγη ζιixαρη
li 1αβιιiρι li τυρi λιαvιoμdνoυ ιi
oδρδα, η κoυματoιoδλια, μπd-
rσιoυv.
'Avακαrιirνoυvταv μη riζ ψiχειζ
roδ ψoυμi κι ιυλ(γoυvιαv ο' dvα

μαvr{λι rραπιζιoδ πoιi οτρiβoυv-
ταv, dρι7gvαv παvoυΘι6 κι λ[γειq,

οrαξιdq vιρ6 γιιi vιi oφ[ξει η μπoυ-
κoυβιiλα κι ιη 1rυπoδοαv λ[γειq

μπoυ1ταvι6q, rραγoυδωvταq':
Mπoιiκoυ μπoι1κου βιiλα

Mvιιi μιooδρα γιiλα
κι d,πo0 κιit' η oκιiλα.

Tιδρα γιαri dπoδ κιiτ' η οκιiλα δi
ξ6ρoυ! Κι ιiταv γθvoυvrαv η μπoυ-
κoυβιiλα μη <βιiζoυv> oιi λιμo &-

πoιi μπoυκιiλι τ6ιι ηrαv ηπητηxη-
μ6vη. Τιiv θπηρνιiμει κι δξoυ oιoδ
ooυκιiκι yιιi vιi τli 1λιαπαrηooυ-
μει. 'Aπoιi δδ βγα(vει δπουq, φα[-
vητει κι i λ6ξη <1λιιiπαq>> αδτ69
πoι1 τριitει πoυλδ κι ord 1αζιi.
Tιilρα τιi παρακαλoδv τιi πιvτγιιi
γιιi vιi φιiv κι τιi φκιιivoυv 1iλια
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vτγι6 ι<αραγκιουζλoδκια.
Τ6ιι μιiζ κυvηγoδοαv. Πιi}'ι διi
φιig ciivτι φεδγα απo0 δδ ψoυμoυ-
λ(μα ο'dπιαoειv;

-Αλλα φαγιιi γιιi πρ6φrαοη ι{-

rαv κι η φουρνιrιiρα οτoδ φoδρvoυ
η οτοδ rηγιivι, Tιi φoυρvιrιiρα
orοδ φoι}ρvoυ, r{v dψηvαv <irαv
καιγoυvrαν oυ φoυρvoυζ σoι μνια
ιiκρα ποιi rραβoδoαv τli ζιιiρη.
-Eπηρvαν oδλiγoυ μπρoυζiμι &π'
roδ oκαφiδι κι τιiπλoυvαv μl| d-
λεδρι orοδ πλαοτliρι κι μη roδ

φκιιiρι ιoδ ξυλ6vιoυ τliv dβαvαv
oroδ φoδρvoυ γιιi vιi ΨηΘεΙ, κι rηv
εpyαξαv 19ισrη-ξισtη για φαγoυμα.
-H roδ πρoυζiμι τιiπλoυναv οιoδ

rηγιivι πo0 εi1ειv ζιoυμαrιoμ6voυ
λιiδι. Τoδ ιiπλoυμα yivoυνrαv μli
rη μπου1ταvιιi li μη roδ μπoυvε-
λoυ κι cirαv τηγανiζoυvταv dπ' τη

μvιιi τd μεριιi r{ yυρνoδoαν κι dπ'
r{v ιiλλη κι μεrιi r{v drρoυyαv μd
μ6λι' μli ζιiχαρη, rυρi, ηλι69, d

μπιiroιoυv. Aδrdg oi φoυρvιτιiρειq,
γd,voυvrαv, <irαv μπ(rιft,ιv roδ

ψoυμi. Γdvoυvrαv μιi ζυμιiρι πo0

φoδoκoυvειv, μη μαιιi oπιrικιι1
οrοδ οκαφiδι. 'Η μαιιi αδτli y6-

voυvrαv μf rιi μαζιδματα iπ' τoδ
oκαφiδι. "Orαv dβαvαv roδ ζιoυ-
μιiρι οτiζ παvακ6rειq, dξιvαv τo0

οκαφ(δι γιιi vιi καΘαρioει αδτιi rιi

μαζιδμαrα rιiβαvαν οroδ πιvιiκι
κι ξ0vιζαv ioιαμει rliv ιiλλη r{ν i_

βδουμιiδ6ι πoδ διi ξαvαζδμoυvαv.
Τcilρα πoι6q ζυμcirvει. Toδ ζδ_

μoυμα κι roδ ψ{οιμoυ θ6λει κ6_
πoυv γιιi vιl γivει ψoυμi.
Τ6rι μ{ oδλiyη rd,roια μαiιi dφκια-
vαν κoυρκo0τι yιιi πιroυλiroειq, d_

rαv φo0oκoυvει <iπoυq, γιivoυvrει
oi λουκoυμιiδειg. -H dφκιαvαv oα-
ραλιιi μri φιiλλoυ dπoιi προυζ0μι
dvoιyμdvoυ μη roδv κλιδοrρη κoυ_
λoυριαoμ6,voυ κι κoυμivoυ κoυ_

μιi11ια rηγαvιομdvα oτoδ rηyιivι
μη λιiδι κι βαλμivα oroδ oιρoπι.
Κι ιiλλα τ6rοια καλoιlvryια κι γλυ-
κioματα ciπoυq, η vιoroπιrα.

H ΨYΧΑNΑΛYΣH ToY NΕOΕΛΛHNA
''Aq oταματιiooυν oΙ θριαμβoλoyiεq dπ6 τoδq i-

ξriloτεζ d'g καταπαιioη δ i,θνικ6q κoμπαoμ6ζ καi dζ
dρ1locυμε νιi βρioκιιlμε τιi μ6'τρα μαg" Πoλλιi iπικiν-
δυνα ψυ1oπαλoλoyικιi oυμπλ6,yματα μεταπoιo0ν τιj

ζafi μαe oc dληθινd τρελλoκομεΓo. ''Αq τ6 πoiμε d-
νoιγτd, κα{ μ6 τr| δ6oυoα oαφηνεια: η νεoελληνικη i-
ξαoτιoμiνη κoινcιlνiα εΙναι: ψυ14ικιilζ καi πνευματι-
κδq dρραloτη.

'H dρρcboτεια d,κδηλιbθηκε πριilτα oτιjν πραl-
τεδoυoα δoτερα dπλcbθηκε rcαi oτig λoιπiq, π6λει9
τιυρα μ6 τ6ν yενικ6 iξαoτιoμd κατ6'λαβε κα[ τ6 ψυ11ι-
κδg πλ6'oν δyι6g τμfiμα τoi iλληνιrcoδ λαoδ, τιiν d-
yρoτιιi. M61ρι τιbρα, δ d.yροτικ6q κ6oμo9 ξoτελνε
πρ69 τiq π6λειζ δyιd. d.ντιoταλμloματα καi δπfiρ1ε
κιiπoιoq oυγκρατημdq. Tcbρα oτερειiει καi αδτιi η
παyi. Καi δπiκυψε oτην d'o06'νεια δλ6κληρo τ6 κoι-
νοlνικ6 ocbμα.

Πρebτη iκδιiλωoη αδτηg τfiq dρροloτειαg εiναι fi
Ελλειψη iooρρoπiαg oτig διd'φoρεq ψυ1ικ6q καi πνευ-

ματικ6'q' δυνιiμειq πoιj oυνιoτoiν τ6 dνθρtbπινo πρ6-
σωπo. 'Ωριoμ6νε9 ρoπdE δπερφαλαyyiζoυν δλεg τiq
dλλεq, καi δημιoυργoiν φαιν6με'να φανατικfig μoνo-
μ6ρειαq o1ιζoφρενικoi τιjπoυ. 'O φανατιoμ6q αδτ6q
d'μβλι)νει τιiν δξιjνoια καi τι!ν dπoδoτικ6τητα τoδ νε-
o6,λληνα, τ6ν καθιoτd' €ρμαιo τiq ρoπie πoδ πρoε-
ξd'ρ21ει, καi διαoτρεβλοlνει 6λεq τie dντιλiψειζ τoυ
καi dλεq τfg oυμπεριφoρ6,9 τoυ. Aν€'μπνoog, dνiρα-
oτog κα[ d,νιoδρρoπoq tπιδκbκeι μ6 πιiθoq μανιακoi
τι!ν πραyματoπoiηoη τciν i'μμ6νων iδεcΙιν τoυ, μ6 δ-
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πoιoδηπoτε τiμημα yιd. τoδq ιdλλoυq, yιιl την κoιν{υ-
νiα τoυ κα[ γιιi τ6 iθνog τoυ.

Λ6με πιbg oi κoιναlνiεg τηg Δδoεαlg δπ6'κυψαν
oτig dξιιlloειg τoδ οiκoνoμιoμoδ καi μεταπoiηoαν τti
dνθρcbπινα πρ6oωπα o6, d,τομικιoτ6q. Καi δπερηφα-
νευ6μαoτε ποls i παριilδooιi μαg δ6ν εΙναι dτoμικι-
oτικη, oυνεπdlq δ6ν εiμαoτε καi iμεΙg oιiν τoδζ d'λ-
λoυg. Mιi δπdρ11ει oτ6ν κ6oμo ιilν1ρcιπoq περιoo6-
τερo d'τoμικιoτηg dπd τ6ν iξαoτιoμ6'νo νεoiλληνα;
Tιiτε πoι6q' κατ6'oτρεψε τIE πdλειq μαq, πoιi iyιναν
oκ6τα ντoυβιiρια χωριζ €,να φδλλo πριioινo πoι6q, oi-
κoπεδoπoiηoε 6λε9 τlg dκρoyιαλι6'9 μαg, ποι6g διi-
λυoι κaθε oεβαoμ6 πρ6q τ6 γενικd oυμφ6ρoν, πoι69
dπεμπ6ληoε 6λeg τig dξtεq πaδ oiκoδoμoδν μιιi κoι-
ναlν{α; T6τε πoι6q θ2gει ρημιiξει τιiν παιδε{α, την διoi-
κηoη, τιiν iκκληoiα; T6τε πoι6g oυν6βαλε oτη δη-
μιουρyiα αδτοδ τoi μεyιiλoυ iρειπ{ιυνα, τoi πνευμα-
τικoδ, τoδ ψυ7gικoδ, τoδ riθικoa; 'Αρκεi νιi dναλoyι-
oτfi κανεlg μ6' πoιιi κριτηρια iπιλιlyoνται oi dνθραl-
πoι, γιιi νιi καταλιiβoυν δπoιαδιiπoτε θ6oη - πιiντιυq
τ6 κριτηριo τfiq iκαν6τητοg εΙναι τ6 τελευταΙo.

Β 6 β α ι α <ι' d, ν θ ρ cb π ι ν εg >> κ α i << κ o ι ν αl ν ι κ 6'9 >> d'δ υ ν α-

μiεq δπιiρxoυν παντoδ. Στην 'Ελλιiδα iμαlζ αδτ69 oi
<<d,δυναμiεE'>> Ε1oυν καταντιioει πανio1υρεg δυνιi-

μειg,' πoιi δδηγoδν τ6ν τ6πo oτιiν καταoτρoφi. Κqi
δ6ν εΙναι λiyεq oi καταoτρoφ6ζ πoιj δρ6πoμε. Καi oi
μεyιiλεe t0νικ6q καταoτρoφ6,ζ, 6ποlζ τiq Mικραq 'Α-
oiαq καf τfig Κδπρoυ, δφεfλoνται iν πoλλoι-q oτ6 dτι
δ νεo6λληναq νooεi ψυχικιΙιζ.
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Bι M6'ρoE

t. APTΗPΙAΚH.ΠΙEΣH
'H οημαoiα ιηq &ρrηριακηq

δπερτιioεωq, ιilq πρoδιαθεοικoδ
παριiγovτα Εηζ Σ.N(I) ιiπιοημα[vε-
ιαι iδιαιτ€ρωg. Eiq ιηv ε0ρ6ωq
yvωoτη μελdr.η ιηq, διακoινorικηg
dπιrρoπηg, εiq, riq Η.Π.A. παραιη-
ρηθηκε orι η ου1voτητα rΦv oτε-

φαvια(ωv θπειοοδiωv, συμπερι-
λαμβαvoμ6vωv καi rδv θαvιiιωv
(Aiφvιδiωv), ηταv διπλιiοια οτηv
δμιiδα τδv dvδρδv μ6 dλαφρti
διαoroλικ{ πiεοη καi τριπλιiοια
οιliv oμιiδα μi oηvαvrικ{ διαoro-
λικη Οπ6ρrαση. 'H oιiyκριοη γιvo_
ιαv μi rηv 6μιiδα dvδρδv πoιi εi_

1αv φυοιoλoγικti dρrηριακιi πh-
ση.

oi οπουδαοr6q, τδv Πανεπμ
oιημ{ωv RENN καi }ΙARRΑRD,
oi δπoioι κατιi τηv θπo1{ ιηq, φoι-
rηoειδq roυq (ηλικ[α 17_l8 θrrδv)
εi1αv oυοτoλικη A.Π(2) dvω rΦv
l30 mm Hg, δoτερα d,π6 παρακo_
λo0θηοη 20-40 θτδv, παρoυο(αoαv
θvητ6τητα dπ6 τηv Σ.N. καrιi 16

φoρ6q (60%) μεγαλιirερη Evαvrι θ-

κε[vηq,, τ{v δπo(αv θμφιivιοαv δ-

ooι βρ6θηκαv μθ Α.Π κιiτω dπ6
l3o mm lΙg, οπoυδαoτ6ζ (καrιi
rηv Ιδια 1ρovικη περioδo). -Aro-

μα πo0 θμφαviζoυv Α.Π. πιivω d-
π6 l80 mm lΙg θμφαviζoυv α0ξημi-
vo κlvδυvo κατιi 7 φoρ6ζ ο6 o16oη

μ6 ιiroμα πoδ d1oυv Α.Π. κιiτω d-
π6 l20 mm Hg (FRAMΙG}ΙΑM).
Tιi πρoκ0πτovτα στoιχεΙα dπo τ(q

dvαφερΘεΙοεq, μελdτεq, dπoτελoδv
io1υρ6q θvδεiξειq γιιi τηv θπιβα_

ρgjs]Ψoiα τηζΑ.Π. οrηv d-

Σημ l: Σ''\'. _Στεφανιαiα ν6oo9
u υ A.Π.:'Aρτηριαιci πlεoη

ΙATPΙΙζA ΘFjνΙA1ΓA

vιiπrυξη rηq Σ.N. 'Eιiv ληφΘεi δ-

π6ψη διι α) η 'Aρτηριακη 'Yπ6ρ-

rαοη εΙvαι oυ1v6εατη β) oi μιooi
dπ6 τoδq, δπερrαoιακο0q, dγvooδv
r{v καrιiοrαο{ ιoυq, γ) o1 μιooi d-

π6 ιoδq, γvωoτoδq, δπερταοιακoιiq,
δiv δπoβιiλλovιαι η δι6κoψαv τη

θεραπεiα roυq δ) οτoιiq δπoλoμ
πoυg 16 θεραπευτικ6 dπo16λεoμα
εivαι dvεπαρκιiq,, 16rε 16 πρ6βλη-

μα θμφαviζεται dκoμη δξδrερο.
'Η dvrιμειcδπιoη ιoδ κιvδ0-

voυ περιλαμβιivει δυo κατευΘ6v-

oειg, τιiv πριδληψη καi τιiv Θερα-

πευτικιi ιiγωγιi.

Toi Στ. Ι-oυoι5πoυλoυ
'Ιατρoδ

'Η πρ6ληψη ουvioταrαι oτοv
πρoοδιoριoμ6 rδv παραγ6vτωv
ποδ ουμβιiλλουv ο τηv θγκαrιiorα-
oli τoυg, dπωq, εivαι: yεvετικιiq πα-

ριiyωv, πα1υoαρκiα, oακ1αριirδηq
διαβητηq, καταvιiλωoη μαγειρικoδ
ιiλατog, d iv dρεμiα τα;υκαρδiα,
καi η δπερoψι1aιμic.

Γιιi rηv θεραπευεικη &γωγ{ d-
vαφ6ρoυμε τηv θπιδημιoλoyικη d-

ρευvα τηq, VETERΑM ADMΙNΙ-
STΑΤΙoΝ cooPERAΤΙvE
STUDY oF ANTΙHYPERTEN-
SΙvE MEDΙCΑTΙON dπ6 rηv o-
πoiα πρoκδπrει dτι η dπorελεομα-
τικ{ dνrιυπερrαοιακη dyωγη προ-

λαμβιivει τιi μoιραΙα θπειο6δια
καrιi 93Ψo.

2. YΠEPΛΙΠΙΔAΙMΙΑ.
EΙvαι dπ6 πoλλιi 1ρ6vια γvω-

οτ6 δrι η αδξηoη rηq 1oληorερi-
vηq o16 πλιioμα oυvεπιiγεrαι αδ-

ξημivo κivδυvo dπ6 r{v Σ.N.'Eπμ

δημιολoγικ6q, dρευvεq, dπoδεικvιj-
oυv dτι riτoμα μ6 xοληοrερ(vη civω

rδv 250 mgΨo θμφαviζoυv κ(vδυvo
Σ.N καrιi 2,5 φoρiq μεγαλιirερo.

'Aπo ιiλλεq παραrηρdoειg
πρoκιiliτει, δrι η θvη16τηια dπδ
rηv Σ.N. παρoυοιιiζεrαι πoλι] αδ-

ξημdvη or[q, περιo1dq τoδ κooμoυ
δπoυ τιi θπiπεδα 1oληοrερ[vηq, εi-
vαι δψηλιi, dvαvrι περιo2gιδv δπoυ
oi κoιvωvικ6q ουvθηκεq ε[vαι κα-
κiq κα[ η 1oληoτερ{vη roδ πλιi-
σματoζ παραμ6vει ο6 1αμηλιi iπi-
πεδα.

'H δπιiρ1oυoα ο16oη μεrαξ0
1oληorερivηq κα( Σ.N καθ[οταrαι
περιoο6rερο dκδηλη θιiv ληφΘoDv

δπ6Ψη <irι:

α) Τιi vooriματα τιi δποΙα πα-

ρoυoιιiζoυv α0ξημ6vα iπ[πεδα 1o_
ληoτερivηq (Σακ1αριilδηq διαβη_
rηg', 0πoθυρεoειδιoμ6q κ.ιi.) ουμ-
πλ6κovται oυ;gνti dπ6 πρoωρo
Σ.N.

β) Σ6 oiκoγ6vεεq, oi δποΙεq,

θμφαv[ζoυv oiκoγεvd δπερ1oλι-
oτεριvαιμiα, o δε(κτηg, Σ.Ν. εivαι
δψηλ6q καi

γ) 'Η o(τιoη πειραμαroζ<δοlv
(K6vικλα, ivδικιi 1oιρ[δια, δρvι-
θεq) διαrρoφηξ, πλoδοιαζ o61oλη-
oτερΙvη πρoκιiλεoε πειραμαrικι|
dθηρoμαιooκλriρυvοη (dρτηριo_
οκλι!ριlvοη)

Kατιi τιi rελευταiα dτη ro θv-

διαφiρov rδv θρευvητδv οτριiφη-
κε πρ6q τι1 τριγλυκερiδια roδ πλιi_
σματoξ,. Διαπιoτιδθηκε δrι τιi dπ(_

πεδα αδτΦv o16 πλιioμα αδξιivov-
ται πρooδευrικδg ιbq rdv ηλικ{α
rδv 59 θrδv. O'ι δψηλ6rερεq rιμ6q
θμφαv(ζoνrαι or[q dλικiεq 40-59 θ-

τΦv. Mεrιi rηv ηλικ[α αδr{ καi μi_
χρι tηζ ηλικ[αq rΦv 79 θrδv, oi τι_

μεζ τουζ μειιδvovrαι ord πλιioμα
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Kαi πιπroυv σrd χαμηλotερα επa-

πεδα. Eivαι φαvερo, δτι oi δψηλo-
rερεq, τιμ69 rΦv εριγλυκεριδ[ωv α-

vευρ(oκovται oτiq, ηλικiεg κατιi
r[q oποΙεq εμφαviζovrαι oi κλιvι-
κ6q δκδηλιboειq τηq Σ.N.

'Η προoταrευrικη πρoοπci-
θεια τηg Σ.Ν. απoβλ6πει oιov πε-

ριoριομo rδv πρooλαμβαvoμιlvωv
λιπΦv καi rov δπoβιβαομo τδv d-

πιπεδωv αμφor6ρωv rδv λιπιδiωv
roδ πλιiομαroq διιi φαρμιiκωv

3. ΔΙΑΙΤΑ ΠΛΟYΣΙA ΣE
ΛΙΠH

'Ιδιαiιερη εμφαοη ε21,ει δoθεi
oτη οημαοiα rηq πλoυoιαq, δ[αι-
rαq, oε ζωικιi λiπη yιιi εηv d,vιiπ ιυ-

ξη εηs Σ.N" 'Evrυπωοιακθg επι-
δημιολoγικθq μελ6τε9 πoδ d,yιvαv

α6 πληθυομοδq μ6 διιiφoρεq, διαι-
rηιικεg ουvηΘειεg, προoφεραv i-

c1υρ69 θvδεjξειg γιιi τηv πιθαvη
ο16οη μεrαξυ πλοOoιαq δ[αιrαg
οε κoρεaμεvα λ[πη κα[ αδξημ6vου

δεiκτoυ, Σ.Ν. 'Eξ' riλλου, καrd
rηV παθoλoαvαroμικη μελ6rη
3l.000 αrδμωv πoυ πεθαvαv απο
rdv Σ.N", oi Ι5 πδλειq roδ κο-
oμoυ, διαπιorιilθηκε dει οi αvευρε-
θεiaεE αθηροoκληρω rικεζ βλιiβεq
ιiοαv ιivιiλoYεζ, βd rδ πooοv rΦv
πρooλαμβαvoμεvωv λιπΦv καιti
ιη δiαιrιi roυg, καi rd επiπεδα 1o-
ληorερivηq, roδ πλιiομαιοq.

Λαο[ διαrρεφ6μεvoι μ6 πεωχη
[ρoφη ο6 ζωικιi λiπη, oπωq oi
BAΗΙH οrηv 'Aφρικη, οi 'Ιoυ-

δαΙoι rηg 'Yεμ€vηζ κα[ oi 'Ιιiπω-

vεq, rΦv αγρorικιδv περιο1ιilv d-

;oυv 1gαμηλti dπ[πεδα 1,oληοιερi-
vηg πλιiaμαroq καi δεv παρoυοιιi-
ζoυv Σ.N. 'Avrιθdrωg oi'Ιoυδα[oι
roδ 'Ιοραηλ καi oi 'Ιιiπωvεζ rηζ
Kαλλιφορviαq, διαιrιδμεvoι κατιi
rιi πρorυπα διαrροφηζ roδ δυrμ
κoδ κoομoυ, παρουοιιiζoυv αδξη-

roδ Δυτικοδ Kοoμoυ, rδv δπo[ωv

o[ κιiroικoι οιrfζovιαι με φυrικιi
λ[πη πλoυoια oε ακoρεo rα λιπαριi
oξ6α dπωq η Κρηιη καi η Kdρκυ-

ρα. Τ6λoξ καιιi τη διιi:ρκεια coδ B

Παγκοομ[oυ Πoλθμoυ, orηv Noρ-

βηyiα οπoυ δπηρxε δπooιcιoμog δ

αριθμog ειδv εμφραγμιiιωv μειιδ-
θηκε αioθηrιi. Mειti rov πoλεμο

μεrd rηv αποκαcdοrαοη rιδv πα-

λαιιδv oυvθηκΦv τηg δ[αιιαg, η

ου;gvorηrα rΦv θμφραyμιiτωv αυ-

ξl]Θηκε ξαvιi.

4. KAΠNΙΣMA
Σd πιiρα πολλ6q επιδημιoλo'

yικι1q μελ6rε9 τοv[ζειαι ο αδξημd

voq κivδυvoq τηζ Σ.N., orοιiq κα

πvιο rεg. Τ6 κtiπvιoμα dπoεελε
r6v καλλ{rερo cεl(μηριωμ6vo κα,

β6βαιo πρoδιαθεοια κο παριilγοv rο

rΠq Σ.N. 'Επιβαρδνει rηv οrηθαγ_

1ικη oυvδρομη καi rig iο1,αιμικθc

αλλοιΦοειg τοδ Η.K.Γ.(3) αδξd-
Vουv συγχροvωg, rοv κivδυvο τoι

εμφριiγματog μυoκαρδioυ κα( εοι

αiφv[διου θαvι!rου, iδiωg οrd vεα'

ριi ιi τoμα.
Στηv μελ6τη roD FRΑMΙ

GΗAM δπωg καi οriq, πλ6ov πρo-

σφατεζ μελθεεζ διαπιo rrilθηκε, Oτι

οi καπνιorεq, ουγκριvoμεvoι πρoc
εκεivουq, πo0 δ6v καπvlζoυv πα_

ρoυoιιiζουv διπλιioια ιi τριπλιiοια
ου1voιηια Σ.N. Παριiλληλα o

κivδυvog θαγιirου dπο r{v Σ.N.,
οιιi vεα κα[ τιi μ6οηg ηλικiαg ιiτο-

μα εivαι 2 - 3 φορεq μεγαλδrερog
οεοδq καπvιοτεg. Γιιi rιi ιirομα η-

λικiαq, civω rcδv 65 θrδv δ6v φαivε-
rαι vιi δπιiρ1,oυv διαφoρ6q μειαξυ
καπvιoτδv καi μη καπvιorδv.

"E1ει iπιoημαvθε[ iδιαιrι1ρωg,

δrι δ κivδυvοζ ιηζ Σ.N., αδξιivε-

rαι παραλληλωq πρ6q r6v αριθ-

μov τδv καπvιζoμ6vωv ημερηoiωζ
oιγαρεrτωv. 'oμoiωζ oi αiφviδιoι
θιivαroι απο rηv vooo εivαι 4 φo-

πολλΦv oιyyαρεrτωv, συγKρι[ικα

μd θκεivουg που δ6v καπviζoυv.
"oπωq πρoκδπrει dπo raζ

ο76ειικεg μελθιεg, μεγαλυrερo
κlvδυvo απο roυq ι<απνισ16ζ πα-

ρoυοιιiζουv oi καπvιοεεq oιγαοετ-
cωv, εvΦ oi καπvιοrι1g πουρωv κα[
π[παq εμφαvfζoυν μειωμιlvoυq, κιv-
δυvουg ... 'H διακoπη roδ καπvi-

σμαroζ επιδρα ευεργετικΦg θπi

ιΦv καπvιoτΦv καi μειιδvει rov

κivδυvo rηq Σ.Ν. -Ε1ει διευκριvι-
orεΙ oιι rο πλεov θπιβαρυvιικο
οroι21,ε[o τoδ καπv[ομαrog αvε_

ξαρrηιωq roδ εiδoυg καπν[ομα-

ιoq, (π(πα, πo0ρα, οιγαρετrα) απο-
τελεΙ η βαθειιi εioπvoη το0 κα_

πvoδ. ADrη φα[vεται οει ταυιiζε-
rαι απoλυrα πρoq τov βλαπιικδ
μη1αvιoμo rοδ καπv[ομαrοg,. 

,O-

rαv οi καπvιorεg πoυρωv - γ.ιti

εoOq δπoioυq' Μγεrαι δrι παρου-

οιιiζoυv μειωμεvο κivδυvo dμ_

φρriyματoq - εiοπvεoυv βαθειιi rδv

καπvο, κατιi τηv Φρα τoδ καπvi-
σμα[oζ εμφαv[ζoυv οro αiμα rουg

τιi iδια πooιi αvΘρακoλαιμoαφαι-

ριvηζ, εti oποiα εi1,αv orαv κdπvι-

ζαv ουγαριlrrα.
'c μη1αvιομοq, δριioεωq, roδ

καπviομαrog παραμεvει αμφΦo-
λog''Evοx,οποιoδvrαι' δδo κυρiωq
παρtiγοvιεg, η vικoτivη κα[ εδ πα_

ραyιδμεvο καrιi rη διιiρκεια τηζ
καδοεωq rοΦ οιγαρ6rεου Co tμo'
voζεiδιo τοδ tivθρακα}. 'Η vικoEι-
vη η δπoiα αδξιivει τιiv καρδιακη
λειroυργiα διιi rηg απελευθερΦoε-

ωg κατε1oλαμιvδv, Θεωρηθηκε θ-

π[ οειριiv θτΦv, ιbg δ κ0ριoq, βλα-
π τικog παριiyovrαq, roδ καπvi-

σμαroζ. Σημερα η oημαoiα rηq

θεωρεiται δq δευτερεδoυσα κα{ πι-

οrε0εrαι δrι δριi oυvερyικδg, κα[

περιoρ[ζει διιi rdq αγγειooυοπα-
οιικηq, rηζ δριiοεωq, rηv πρoοφο_

ριi δξυγ6voυ πρog, ro μυoκιiρδιo
καi θπιrε[vει rηv ουγκivrρωoη
rδv λιπιδiωv dπi ιoδ αριηριακoδ
ιoι1ιδμαroq,.'Ιδιαirερη βαρ0rηrα

μ6vη oυχv6τηια Σ.N.
Mεiωοη rηq Σ.N.

ζουv θπ(οηg ιbριομ6vεg
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iπoδiδεrαι οrηv dρρυθμικη δριi-
ση [ηζ vικor[vηg. Αδτη δπoβιβιiζει
rο οριo rηq, κoιλιακηg μαρμαρυ-
γηq, (dρρυΘμ{α), dvθ1ειαι πιθαv6ιl
οrδ μη1αvιομ6 τoδ αiφvιδiου Θα-
vιiτου, ο6 ιiτομα ποδ d1oυv liδη
βλαμ€vεq ο rεφαvιαΙεq dρ rηρiεq.'o tiλλog βλαπεικ6q παριi-
γovrαζ τoδ καπvio1iαroq,, ε6 Co,
θεωρεirαι oliμερα δrι dποrελεΙ
τov κυριtδrερo κivδυvο dπ6 16 κιi-
πvισμα. Τιi παραγιδμεvα πooι1 αv-
Θρακυλαιμooφαιρivηq δυvα εov vti
εivαι τηq, rιiξεωg l5-2Θ% li κα( 0_

ψηλ6rερα iκ6μη. Α0τιi d1ουv ιbq
dπocd}εoμα r6v περιoριαμ6 rηg
πρoοφoριig ξη6vου πρδq roξ i_

oroδg καi iπoμdιlorζ πρdζ εd μυο_
κιiρδιo. Τιi dvατdρω πooιi ιivθρα-
κυλαιμooφαιρiνηq ε[vαι δπερβoλι-
κιi θιiv ληφΘoδv δπ6ψη δrι οi δδη_

yοi rαξi rοδ Λovδ(voυ, ε0ριoκoμq-
vοι καθ'oλη r{v ημ6ρα δπ6 rdv ιi-
μεοη επiδραoη rΦv καυοαερiωv
rΦv δδδv τηq πoλεωq, παρoυoιιi-
ζoυv iπiπεδα &vθρακυλαιβoσφαι-
ρivηc l .4-3σ/o.

'Αλλη oδοq διιi rηg οπoiαq 16
Co ivερyεΙ δυoμεvδq, θπi τδv κα-
πvιοrδν εivαι η αδξηοη rηg διαβα-
rοτηrαq roδ θvδoθηλ[oυ roδ dρrη-
ριακoδ roι1ωμαrοq. Aδτ{ μi rιjv
παρoυοiα δπερλιπιδαιμiαq καi dρ-
rηριακηq δπερ rι1oεωq' διευκoλιivει
r6v o1ηματιομ6 dθηριδμαrog,. "Η-
δη d1ει διαπιorωθεΙ παθoλoyoαvα-
roμικδq οημαvrικ{ πιi1υvoη τoδ
τoι1tδματoq rδv dρrηριδΙωv roδ

μυοκαρδiου δπi καπvιorδv.
'o βλαπrικ6q μη1αvιoμdq

τoδ καπvioμαroζ παρεμβαivει δυ-
ομεvδg, καi οr6v μηχαvιoμo rηq
πιiξεωq (θρoμβoy6vηoη).

Ti πρεπει να υπαρχει

στo φαρμακεro

τoσ σπιτιoi μαζ.

'0ξυζεν6 yιιi νιi πλδνoυμε μιιi πληyη
'Ιαlδιo η Σεταβλ6ν

Γdζεe
Επiδεoμoι - λευκoπλιioτ
'Αλoιφιi γιιi iγκαιjματα
'Yγρη d'μοlν[α yιιi τιi τoιμπriματα
Mιιi d'λoιφη yιιi πληy6q
Ι ΘΕPMOMΕTPO
Σταy6νεq yιιi τιi αδτιιi δταν πονd'νε
Noβαλτζiν fi Mπαραλτζiν oταy6νεq yιιi π6νoυq (κo-
λικoδq) καi πυρετ6
Αoπιρiνεg
Χιiπια yιιi διιiρoια
Χιiπια yιιi ναυτiα
Bαμβtiκι
Oiν6πνευμα καθαρ6
Mερικ64' oιjριγyεζ μιdq 1ριioεtυg (yιιi δooυq μπoρoiν
νιi κιiνoυν iνtoειq).

_ Tδ νd βλ6ποl εiναι dντiληψιq τ6 vιi αioθιiνομαι εΙ-
ναι dλιiθεια
_ Tιi fiρcυl'κιi αioθιiματα δ6,ν ixoυν πoτ6 λoyικιi δι6-
τι εΙναι πιiντoτε dληθινιi

"Εμερoον

#
_ ''oooι παραμελoiν τoδq d'δελφoι|g τcllν καi iπιζη-
τoiν νιi κιiμoυν dλλoυq φiλoυq' μoιιiζoυν μi iκεi-
νoυg πoδ dφηνoυν dκαλι6'ρyητo τ6 δικ6 τoυq, xrυριiφι
καi καλλιερyoiν ξ€νo 

Σcιlκριiτηg

ffi
_ 'o αioι6δoξog βλ6πει μδνo τηi καρυδ6ψυxα, δ d-
παιoι6δoξoq τ6 καριjδι δλ6κληρo
_ T6 νιi πλoυτiζειE μ6 d'δικα μ6oα μoιιiζει μi' oιiννε-
φo πoδ 11ιiνεται oτιi βιiθη τoi δρ[ζoντoq

_ 'H μεyαλδτερη παλlρρoια €11ει τα1υτ6ρα dμπcllτι-
δα. 'H φoβερcbτeρη τρικυμiα την πι6 dπ6τoμη yαλrt-

νη. 'o διακα6'oτερo9 θ'ρcιταg, τ6 ψυ14ρ6τερo τiλοq
καi d'π6 τ6ν βαθιiτερo π6θo oυ1νιi πρo6ρ1gεται θανd-
oιμo μioog 

Σωκριiτηg
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'Απ'doα ixoυv dκrεθεΙ παρα_
πιivω ουvιiγεrαι drι η βλαπrικη
δριioη roδ καπv(ομαrog αοκεΙrαι
διιi πoλλαπλδv μη1αvιoμδv, riroι
βλιiβηs iπi roδ dρrηριακοδ roι1ιil-
μαroζ (&θυροy6vεoη), μειωοεωq
rηq πρoοφoριiq ιoδ oξυγ6voυ oτ6
μυοκιiρδιo, πρoκλ{oεωζ μoι-
ρα[ωv dρρυΘμιδv κα( παρεμβιioε-
ωg oro μη1αvιoμ6 πηξεωq (Θρoμ_

βoyεv6οεωg). "Ιοωq μd τη ουvερ_

γαo(α τtδv μη1αvιομδv αδrιδv ιo
κιiπvιoμα oυμβιtλλει or{v θyκα-
ιιiοrαοη δξθωv οrεφαvιαiωv dπεμ
ooδiωv rιi δπoiα doφαλδq θιi
μειδvovται μd r{v διακoπ{ roδ
καπviοματos. "Hδη δπιiρ1oυv δv_

δεiξειq, oτι oi πβηv καπvιοεdq,, 5_

l0 crη μεrιi rliν διακoπιi roδ κα_
πviομαroq παρoυοιιiζoυv τ{v [δια
Θvηοιμ6τηrα oπωq καi oi μli κα-
πviζovrεq'.



KTΙ{NΙATPΙKA ΘEMATA

'E2gιvo κo κκiαση li δδατiδωση
'H θ1ιvoκoκκiαoη μεταδiδε-

ται dπ6 τ6 oκδλo καi τιi Θιiματιi
τηq, εΙvαι πoλλιi. ,

Συvriθωq πρooβιiλλει τti μι-
κριi παιδιιi, γιαιi αδτιi 1,αΙδει1oυv
καi πα[ζoυν μi τιi οκυλιιi κα[ θrοι
μoλOvovται ου1v6τερα &π6 roιiq

μεγιiλoυζ.
'o θ1,ιv6κoκκoq εivαι dvα μι-

κρ6 παριioιτo (ταιviα) μιiκρoυq
μιοoδ θκατoοτoδ περiπoυ καi ζεΙ
oτ6 δvτερo τoδ oκ0λoυ καi τδv
&λλωv οαρκoφdγωv ζδωv (i γιiτα
δ6v πρooβιiλλεται καΘ6λoυ). 'A-
π6 τ6 δvτερo τoδ oκι]λoυ κdΘε τ6-
oo θξiρχovται μαζi μ6 τd κ6πραvd
τoυ καi τιi αυγd τoδ παρd,oιτoυ
καi oκoρπfζovται oτιi 16ρτα, oτιi
λα1αvικιi, οτ6 vερ6 καi δπoυ dλ-
λoδ κoπρ[οoυv τιi μoλυoμθvα
oκυλιιi. Tιi αδγιi αδτιi τoδ θχιν6-
κoκκoυ πoδ εivαι πιiρα πoλ0 μι-
κριi καi δdv διακρ[vovται πιivω
οτιi λα1αvικιi καi χ6ρτα Θιi τιi
φιiμε μαζi μ6 τιi τυχ6v ciπλυτα λα-

1αvικιl καi 216ρτα πoδ θιi φΘιiooυv
oτliv κoυζivα καi θιi μιiζ oερβιρι-
οτoδv θτοι. 'Ακ6μη τ' αδγιi αδτιi
μπoρε[ vιi δπιiρ1oυv oτ6 τρi1gωμα

τoδ oκιiλoιj, oταv αδτo i1gει λερω-
θεΙ dπ6 τh κ6πραvιi τoυ καi δταv

χα[δε0oυμε αδτ6 κoλλoδv oτιi 16-

ρια μαξ κα[ dτoι θιi τιi καταπιoδμε
ι&v δrξv πλυθoδμε καλιi πρiv φιiμε.

Τιi ζδα 6πωζ τιi γιδoπρ6βα-
τα, tti βooειδη, oi 16oΙρoι τρΦvε τ'
αδγιi τηq ταιv(αq μαζi μ6 τ6 x6ρ-
τo. Tιi Θηλdζovτα ζδα μoλιivovται
dπ6 τ6 μαoτ6 δταv i μητ6ρα τoυg

πλαγιιiζει θπιivω o6 κ6πραvα μo-
λυoμ6voυ oκιiλoυ. 'Απ6 τ' αδγιi
τtilρα πoιi θιi φΘιiοoυv oτ6 ivτερo
τoδ dvθριδπoυ fr τoδ ζcitoυ βγαi-
voυv ot πρovιiμφεζ τoδ i1ιv6κoκ-
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κoυ, (μ[α θvδιιiμεoη μoρφη μετα-

ξ0 αδγoδ καi τdλειαq ταιviαg, τoδ

παριiοιτoυ). oi πρovδμφεg, θv ου-

vε1ε[α διατρυπoδv τ6 δvτερo καi
μ6 τ6 αiμα φθιivoυv οι6 oηκδτι,
oτ6 πvευμovι, η or' ιiλλα δργαvα
δπoυ ο1ηματiζoυv κ0orειg (φoδ-

oκεq') πoι1 μεγαλcδvoυv oιγιl-oιγti

μ6xρι τ6 μ6γεθoq τoδ κεφαλιoδ d,v-

θριδπoυ καi εΙvαι γεμιiτεq, δγρ6

πo0 περιθ1ει κεφιiλια vεαρδv θ1ι-

ν6κoκκωv.

Toδ Bαo. Mπατιivη
Κτηviατρoυ

'o oκδλoq θιi μoλυvΘεΙ δταv

φιiει dvα τ6τoιo oυκδτι η πvευμ6vι
δπ6τε τιi κεφιiλια (οκωληκoκεφα-
λ6q) τδv κι1οτεωv γivovται μdoα
oτ6 dvτερo τoδ oκ0λoυ τι1 τ6λεια
παρι1oιτα κι' dρ1[ζoυv κι αδτd μ6
τιi oειριi τoυq vιi κιivoυν αδγιi πoιi
οιγιi-oιγιi αδτιi θξθρrovται μ6 τιi
κdπραvα καi δ κιiκλoq,θπαvαλαμ-

βιivεται.
'Η γεωγραφικli θξιiπλωoη τοδ

παριioιτoυ εΙvαι παγκ6oμια. Στη

1gωρα μαq fl μ6λυvoη τΦv οκ0λωv
κυμα[vεται μεταξιi 3-35Ψο dvαλ6-

γωζ τηζ περιo1ηq, καi τοδ περι-

βιiλλovτoζ πo0 ζoδv αδτoi. -Eτοι

κατιi oειριiv oυ1v6τηταg, πρo-
oβιiλλovται περιoo6τερo oi dδd-
σπoτoι οκιiλoι πoιi ζoδv γιiρω dπ6
τιi ΣφαγεΙα i τoιiq χιilρoυζ σφαγηζ

ζcilωv, θv oυvε1εiα oi πoιμεvικoΙ,
δλιγιδτερo oi oκ0λoι τδv 1ωριδv
καj &κ6μη λιyωτερo αδτoi τcδv π6-
λεωv. 'H ου1v6τητα μ6λυvoηg
τδv παραγωγικδv μαζ ζrilωv κυ-

μαivεται θπioηζ &π6 περιo1,ηq εiq
περιo1dv καi κατι1 μ.δ. dv6ρ21ειαι

οτιi πρoβατα 55Ψo, oτιi γiδια 6Ψo,

oτιi βooειδη 15Ψo κα( oτoδq, 1,oi-

ρoυg,2-3Ψo. Tdλoq η μ6λυvοη τoδ

dvθρωπoυ dκολoυθεi τ6ν πληθυ-
ομ6 τΦv oκδλωv ο6 μιι1 περιo1η
καi εΙvαι dvιiλoγη πρ6q, τιiv πρo-
οβoλη καi τδv ιiλλωv καroικ(-
διωv ζιδωv.'Η 1ωρα μαq d1,ει τo θλιβερo
πρovoμιo vιi καrατιioσεται μετα-
ξδ rδv πρcδτωv &vri r6v κ6ομo
oεη oυ1v6τηrα μoλυvοηq roδ dv-
θρωπoυ dπd 0δατ(δεq, κδοτειq. 'E-

τηoiωg τιi θγxειριζ6μεvα droμα d,-

vt1ρ1,ovται od l5 περiπoυ dvιi
100.000 κατoiκoυg.

Τιi ουμπτιδματα μ6 τιi δπoΙα
θκδηλιδvεται f1 θ1ιvoκoκκ[αoη
oτo οκδλo, οτ6v ιivθρωπo κα[ or'
ιiλλα ζδα o1εδ6v εivαι dvιiπαρ-
κτα:

'o oκιiλoq πoιi φιλoξεvεΙ οτ6
dvτερo τoυ τηv ταιv(α τoδ θ1ιv6-
κoκκoυ διiv παρoυoιιiζει oυvηΘωq

καvdvα οιiμπτωμα, πληv oπιivια
μιιiq dδυvαμiαq. Τιi 2goρτoφιiγα

ζΦα πoιi d1oυv οτιi διιiφoρα δργα-
vιi τoυq, κιiοτειg,, εivαι oυvηθωq, γε-
ριi, θκτ6q μιιiζ 6vδεt6μεvηζ κατα-
βoληs τηq Θρdψηg τoυq, καi μ6vov
δταv 6δηγηθoδv oτ6 oφαγεΙo βλ6-
πoμε τ[g, κιioτειq, τoδ θ1ιvoκoκκoυ
θπιivω oτι1 ουκιilτια, πvευμ6vια
κ.λ.π. οπλιl1vα τιi δπoΙα καrιi-
σχovται κα| καταοrρdφovται ιbg,

dκατιiλληλα γιιi καταvιlλωoη,
dλλιi καi γιιi τ6 λ6γo τηq περιστo-
ληq τηs dοθ6vειαq,.

Eiq τov ιivθρωπo, τιi oυμπτιδ-

ματα πoδ δdv εivαι χαρακτηριστι-
κιi, oυv(oταvrαι o6 πovoυq, οτ6

μiρoζ πoδ o1ηματiζεται η κ0oτη,
dδυvαμ[α κ.λ.π. 'Η διιiγvωοη γi-
vεται κυρiωq μ6 dκτιvoγραφ[α, μi



δερμαvτiδραοη, θκτρoπli oυμπλη-

ριilματoζ κ.λ.π.
oi oiκovoμικ6q, dπωλεεq τηq

dρρ<δοτειαg,, τ6oov 6κ τδv μειω-
μ€vωv dπoδ6oεωv τδv θ1ιvoκoκ-
κι6vτωv ζιδωv oi κρ6α9, γιiλα καi
μαλi δοov κι' αι)τθq θκ τηq κατα-
o16οεωq, τδv θ1ιvoκoκκι6vτωv
δργιivωv τΦv oφαγiωv ζιilωv, &-

v6ρ1ovται o6 dρκετ6ζ δεκιiδεg δ-

κατoμμιiρια δρα1μdq θτηο(ωg,, δε-
δoμ€voυ δτι f δδατiδωoη εivαι fl
oυ1v6τερη παραoιτικη dλλoboη
τδv οφαγiωv oτti χιilρα μαζ.

Tριπλ6 λoιπ6v καi θξαιρετικ6
τ6 θvδιαφ6ρov πoιi παρoυoιιiζει fl

θ2gιvoκoκκiαοη.
α) Γιατi πρoξεvεΙ ooβαρδτατεqoi-
κovoμικ6g, ζημiεs oτιiv κvηvoτρo-

φiα κα[ γεvικιδτερα oτηv 'Eθvικli
Oiκovoμiα,
β) Γιατi &πειλεi καΘημεριvιi τιiv
Δημ6οια'Yγεfα καi

γ) Γιατi θiγει καi αδτ6v τ6ν πoλιτμ
oμ6 μαζ.

Γιιi τ6ν περιoριoμ6 λoιπ6v
τΦv oiκovoμικιδv ζημιδv τηg κτη-

voτρoφ[αg μαq, καi τδv dvθρωπi-
vωv κρoυσμιiτωv θκ τflg παραoιτι-
κηq αδτηq ζωoαvΘρωπov6ooυ oυ-

vιοτδvται τιi κιiτωθι πρoφυλλα-
κτικιi μ6τρα:'H με[ωoη τoδ dριΘμoδ τδv
oκ0λων oτ6v &ριΘμ6 τδv dπαραi-
τητωv. ΠαρατηρηΘηκε ιiτι oi iδιo-
κτητεζ oκ0λωv μoλιivovται 20 φo-

ρ6q oυ1v6τερα dπ6 τoιiζ μ{ dxov-

τεq, oκδλoυq. 'H Θαvιiτωoη δλωv
τδv &δεoπ6τωv oκιiλnrv. 'Η πρ6o-
δεοη αδττδv δoτε vιi μli περιφ6-

ρovται π6ριξ τoδ 1cirρoυ τδv oφα-

γε[ωv. Nd μη ρiπτovται oτoιiq
oκδλoυq γιιi τρoφli οπλιi1να δμιi,
μητε vιi ρiπτovται δπoυδηπoτε τιi
μoλυoμ6vα oπλιi1vα γιατ( θvδ6tε-

Γνιιρiζετε
Ι) "O,τι oΙ καρπoi μιiλοlν καi d'74λαδιcbν δ6ν πρ6-

πει νd oυyκoμ[ζoνται d'yoυρoι κα[ δτι oi dyoυρoι καρ-
πo{ δ6ν oυντηρoδνται καλιi oτιi ψυyει-α κα[ lμφαν[-

ζoυν την παθηoη lπιφανειακ6 Eyrcαυμα βcαld);
2)'O,τι fi καρπικη περioδog (dνθηoη lcυζ oυy-

κoμιδη) τfig Sωrking (Σταρκιν) καi τiζ Golden Deli'

cious (Γκ6λντεν Nτελiτoιoη) εΙναι Ι50 μ6'ρεζ περ['

πoυ κα[ τfiq Grαnny Smith (Γκριiντ Σμiθ) 20o μiρεq
περiπoυ;

3)'oτι ι| oυyκoμιδti τdlν μηλοιν Grαnny Smith

πρ6,πει νd yiνεται o€ δυ6 <<7'6'ρια>> τoυλιi1ιoτoν καf δ-

τι τ6 πρdlτo <<χ6ρι'> πρ6πει νd, πραyματoπoιεiται Ιoν

δεκαιiμeρo Noεμβρioυ; Καi δτι oΙ καρπoi αδτoi εΙναι

λιycbτερo δπ6ξεινo κα[ oυντηρoσνται περιoo6τερoυg

μηνεζ oτ6 ψυyεΙo καi χαlρ{ζ τiν πdθηoη τoδ i'πιφα-

ν ειακ oi θ,κy κ αιi ματ oq ;
4) "oτι τιi dxλιiδια τfiξ πoικιλiαq Williams (oδi-

λιαμq) εEναι τd. πι6 κατdλληλα yιd τrtν παραoκeυιi

κoνoερβcilν;
5) 'oτι fi πoικιλfα ozαrk Gold (6ζαρκ Γκ6λντ)

λ6'yeται καt πρcbtμη Golden Delicious (Γκ6λντεν Nτe-

λ{τoιoυζ) καi δτι cbριμιiζει 6να μfiνα tναtρiτερα d'π6

τιiν κανoνικt| Γκ6λντεν;

6)'o,τι fi πoικιλ{α Williαms (oδfλιαμΦ πρ6πει

νd. εΙναι μπoλιαoμ6,νη 6πi τfiq κυδιινιdg τδπoυ BA
29:

7) "o,τι τ6λη 'Ιoυλ[oυ _ dρ76g Aδyoδoτoυ δρι-
μd.ζeι fi πoικιλiα μηλιdg Primα (Πρiμα) κα[ 6τι εΙναι
dνθεκτικιi oτ6 Φoυζικλιiδιo;

8) ''o,τι ιi πoικιλfα Red Chd (P6ντ Tofφ) εΙναι

μετιiλλαξη τfiq Stιrkrimson (Στd'ρκριμooν) καi c1ει
ιb ραΓo t λ κ ι π τ ι κ6 7 ρο) μα:

9)'oτι ιj πoικιλiα d'ψλαδιd'q Highlαnd εiναι
πρoi6ν διαoταυρcboεωζ τfrζ πoικιλ[αE oδtλιαμq καf
Nτεκιiνα ντ6λ κoμ[oιo; Κα[ δτι d'νλfζει μετιi τiν oδt-
λιαμζ;

Ι0) "oτι fi 'Εμoιj? εΙναι μiα μετιiλλαξη φυoικιt
τfiq Γκ6λντεν Nτελiτoιoυg; Κα[ δτι εΙναι δλtyo εδαi-
oθητη oτiq oκoυριiq';

Ι1) "oτι ιi πoικιλiα Mutsu (Moυτoo6) εΙναι τρι-
πλoειδiζ; Καf δτι πρofiλθε dπ6 τιiν διαoταιiρcιloη
τciιν πoικιλιcilν Γκ6λντεν Nτελiτoιoυg κα[ τfiq 'Ιαποl-

νικfiE πoικιλiαq''Ιντo (INDO);
Ι2 'H πoικιλiα d1λαδιd'E G?enerαl Lecl?ere εiναι

oπoρ6φυτo τiiq Nτeκιiνα ντ6λ Κoμiτoιo; Κα[ δτι dν-
θiζει μεταξδ τδν πoικιλιrbν oδtλιαμg καi Nτεκdνα
ντ6λ Κoμlτoιo;
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ται vιi τιi βρoδv oi oκιiλoι, dvτfΘε-
τα vιi θvταφιιiζovται α0τι1 κα( τιi
πτιirματα τδv ζιδωv iφoδ πρoη-

γoυμ6vωq περιλoυoτoδv μ6 κρεo-
λ(vη { πετρ6λαιo. Nιi 2goρηγεΙται
dvιi 2μηvov οτo0q, οκιiλoυq, ταιvιo-
κτdvo φιiρμακo, δδηγiεq γι' αδτ6
Θιi oιiq δriroει δ κvηviατρoq. Nιi μη
rρδμε πoτ6 φρoδτα καi λα1αvικιi
dπλυτα καi vιi μη πivoμε &κιiΘαρ-
τα vεριi, vιi μη χαiδεδoμε τoδξ
oκιiλoυq, oδτε v' dφivoμε vιi μιiq
γλιiφoυv iδiωq τιi παιδιιi μαq. Nιi
πλ€voμε δπωοδηπoτε τιi 1i'ρια με-
τιi &π6 κιiθε θπαφf μ6 τ6 oκ0λo.

'Eφαρμ6ζovτεq oλα τι1 πι6
πιivω καi μαζi μ6 τιi μ6τρα πoιi
λαμβιivει οημερα i Kτηvιατρικη
'Yπηρεo[α τoδ 'Yπoυργε(oυ Γεωρ-

γiαq θλπiζoμε πιδζ γριiγoρα fl d-
oθθvεια αDτ{ θιi περιoριoτεΙ οη-

μαvτικιi καi oτιi χιδρα μαξ.



TA AΡΩMATΙΚA ΦYTA
ΣTHt\[ EΛΛAΔA

ΙΣTOPΙKH ANAΣKoΠΗΣtΙ
'Aπ6 rηv αρ1gαι6τηια μd,2gρι

otiμερα rιi φυrιi κα[ iδiωg rιi civΘη

τoυq θκφριiζoυv rηv καλλιrε1vικη
εκδηλωοη ιoδ δημιoυργoδ orov
κ6oμο. 'Eξιiλλoυ μιιi μεγιiλη κα-
rηγoρiα roδ φυιικoδ βαοιλεioυ
πoδ καrε1ει iδιιiζoυoα Θ6oη μεrα-
ξυ rιδv αvθρcδπωv δλωv τδv λαιδv
καi δλωv rιδv dπo1ιδv εivαι rιi α-

ρωμαrικιi κα[ φαρμακευrικιi φυ-
rιi' Tιi πρδrα γιαιi μιiq, δ(voυv rιi
αiθ6ρια dλαιιi ιoυq κα[ rd δειiτερα
γιαr[ ιi1oυv θεραπευτικι1q iδιorη-
rεζ.

'o πρωroyοvoq ιivΘρωπog, δ-

πoκιvoδμεvoq, απo 16 dvοrικτo
τηg, αδrooυvτηρηοεωg, φρovrιζε
vιi πρoμηθεδεrαι dπo ri φδοη κιi-
θε πριiγμα ζωικηg φυrικηq d oρυ_

κrηg πρoελειiοεωg πoυ Θιi roδ {-
ταν απαρα[rηro yιri rη διαrρoφ{
του. Παριiλληλα πρooπιiθηοε vιi
καrαπραδvει rουg π6vουq τoυ αρ-

1ικti μd τηv θπiκληoη πρoζ ro θεio
καi δοrερα μ6 oδοiεq πoδ dvαζη-
ιοδoε καi dξειiριοκε oτη φιiοη. Τiq
oυοiεg, αδr€g,, πoδ ηταv κυρ[ωg
διιiφoρα φυrd, δ πρωι6yovoq, ciν-

θρωπog τig dπoκroδoε oιηv αρ1gη

ιυ1αΙα καi dργ6rερα μ6 rη βoη-
θεια ι[q παραrηρηοεωq, κα[ rηg,

πεiραg τoυ. Mερικ6q μιiλιorα φo-
ρdq διεπiοrωvε ιη δρtioη τδv βo-
ιιivωv οrη Θεραπεiα διαφoρωv α-
oθεvειδv dπo τη oυμπεριφoριi rδv
ζιilωv πρ69 τιi φυειi.

Σr{ν dρ1αιoτηrα πολλo( λαoi
αο76oλ{θηκαv μ6 τιi dρωμαrικo-
φαρμαKευrικιi φυιιi. "Eroι oi Σoυ-

μι1ριoι, oi 'Αοoδριoι κα[ oi Bαβυ-
λιirvιoι χρησιμοπoιoδοαv dρκεrιi
β6rαvα, oi τελευrαioι μιiλιorα rιi
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ε[1αv ουμπεριλιiβει oτoδg v6μoυq
roδ βαοιλειιi Xαμoυραμπi (2lοq
αiιδvαg π.x.). Σιiζ αvαoκαφ69 ποδ
dγιvαv oιiv dρxαiα πρωrε0oυoα
τξg 'Αoουρ[αq Nιvευ[ (1900-6l2
π.x.) βρdΘηκαv 22.Ο00 αργιλικ6ζ
πλιiκεq απo ιiq oπoΙεg oi 66Ο αvθ-

φεραv γιιi rιi χρησιμoπoιoυμεvα
τorε φιiρμακα πoδ rιi περιooοrε-

ρα εi1αv δq βdoη 250 διιiφoρα φυ-
τιi, δπωζ ro oπιo, r{v rριαvrαφυλ-
λιι1, τ{ μυριιιi, r{ μ6vrα, 16 μιiρα-
θo, rη yλυκ6ριζα, ro μαvδραγ6ρα
καi ιiλλα. 'Eξιiλλoυ καi oi Φo(vι-

μερα εκατoμμι)ρια civθρωποι, i-

δiωζ οriζ χδρεζ rηg 'Avαrοληg,
}ιoυ πιorε0oυv oτig, εδεργετικ6q' i-

διoιηrεq, πoλλΦv φυrδv καj δια-
rρiφovrαι απoκλειoεικιi μ6 φυει-
κdq τροφ€g.

_ oi αρ1αioι πρ6yovoi μαζ,
εi1αv dπiοηg dο1οληθεi μd τti α-

ρωμαrικιi φυrιi κα[ τti βoταvα. 
'H

μυθoλoγ[α dvαφdρει δrι θεoζ ιηζ
δγεiαq κα[ τΦv βorcivωv ι]rαv o
'Aπ6λλωv, δ oπoΙoq υπηρξε μαθη-
rηg τoδ Kεvτα0ρoυ Xεiρωvoq (γιoD

τoδ Kρ6voυ) πoδ dπωq θπ[οcευαv
liιαv o μεγαλιiιερoq γvιbοrηg rδv
βoτιivωv καi ιηq βorαvoΘεραπευ-
rικηg. Mαθηrηζ roδ Xεiρωvoq r]-

cαv θ'π[οηq κα( o θεog rηg 'Ιαrρι_
κηq 'Αοκληπι6q. Διιiφoρα dρω-

μαrικιi φυιιi dvαφdρovrαι oroδg
μυθουq τδv θεδv, ιiπωq δ Kρδκoq',

η βιoλdrα, δ διiκιvθog,, δ vιiρκιοoq,
καi ro τριαvrιiφυλλo πoυ oυvδεε-
rαι με rηv αρπαγη εηq Περoεφo-
vηq απ6 rov "Αδη. 'Aφιερωμιivα
oιοv Δι6vυoo φυrιi iirαv η μυροi-
vη, ro πεδκo, ro rριαvrιiφυλλο, δ
αοφoδελoq καi φυoικιi ro αμπ6λι.

Σrιi 'oμηρικιi dπη &vαφθρov-
rαι 63 ε[δη φυrιδv, γιιi μερικti απo
rιi oπoiα περιγριlφovrαι καi oi i-
διorητdg τoυg.'Αργorερα κατci
ιov 5ο π.X. αiωvα, αρ1iζει μ6 rο
θε[ο 'Ιπποκριiτη 

η oημαvιικorερη
'Ελληvικη περ(oδoq.'O'Ιππoκριi-
ιηg πoυ ηταv η μεyαλ0rερη iαrρι-
κη διι1voια rηq θπo1ηq εκεivηq ε-
yραψε πoλλιi dρyα οrri δπoiα πε-
ριλαμβιivovrαι 236 φυιικιi φdρμα-
κα. Τηv iδια θπo1f dμφαv[orηκαv
κα[ oi ριζo16μoι , δηλαδη ιivθρω-
πoι ποιj μtiζευαv ρiζεq καi βorαvα
καi rιi χρησιμoπoιoδοαv yιιi θερα-
πευτικo6q, oκoπoυg. "oμωq civ καi

Toδ Bιiρ. Ι-. Σκρoυμπη
Ι-ειllπ6voυ

Κ6vτρoυ Ι-. 'Ι!ρεδνηq

Β. 'Ελλιiδos

κεq,, πoδ i! rαv vαυτικοg λα6q, α-
ο1οληθηκαv μ6 rιi β6ιαvα καi ro
dμπ6ριο roυg. oi dρ1αΙoι Aiyυ-
πrιoι, πoιj oπωq λ6yει o 'Ηρ6δorog
ι]rαv δ πιo μoρφωμdvoq λα6q απ'
δooυg θyvιilριoε, εiχαv απoδιiloει
o6 πoλλιi φυιιi μαyικiq iδι6τητεq,,

η δd dρ1αiα 21,ωρα roδ Nεiλου θεω-

ρεirαι dπo πολλoιjs 6s η κoιriδα
rηζ φαρμακευτικηg λογω ιΦv
πoλλδv εδρυμιiτωv rηq, πoιi αvα-
φ6ρovιαι orιi β6rαvα. oi 'Ιvδoiεi-

1αv θπ[οηq πoλλ69 γvωoειg, γιιi riq
θεραπευτικιlq iδι6τηrεq rΦv φαρ_

μακευrικιδv φυrδv πoυ αvαφερov-
rαι orιi θρηoκευτικιi - βραχμαvμ
κιi βιβλiα riq λεγ6μεvεq 86δε9. Τ6-
λοq oi Mι!δoι, o[ Πiροεq καi oi Kι_
v6ζoι γvιδριζαν πoλλιi yιti ιιi φυτιi
αδτιi. 'Yπιiρχoυv ακ6μα κα( οη-



dπo τηq θπoxηq τοδ 'Ιππoκριiτη

μ6lρι καi rδv πριδrων μεrιi Xρι-
oroν 1ρ6vωv διιiφoρoι ooφoΙ, <i-

πωg o 'Aριοroτiληq καi o διαπρε-
πηζ αδroδ διιiδoχoζ Θε6φραοτoq,,
αοtoληθηκαv μ6 rιi φυrιi κα[ rηv
κατιirαξη roυg, καv6vα συγκεκρι-

μ6vo βιβλ{ο δ6v εi1ε γραφεi απo-
κλειοrικιi γιιi τιi dρωμαrικoφαρ-
μακευτικιi φυτιi. T6 κεvo αδτ6 d-
vαπλ{ρωoε μετιi 300 περiπoυ 16ρo-

vια dπo τηg θπoxηq τoδ Θε6φρα-

οroυ o Διooκoυρfδηζ δ'Αvαζαρ-
βεδq (loq μ.X. αiιilvαg,), πoιi oτ6
<περ( δληq iατρικηg,> oι]γγραμμιi
τoυ, περιγριiφει 600 φαρμακευrι-
κti φυτι1.'Η Θρηoκεiα θπioηζ qυvδ6ε-

rαι oτεvti μ6 τιi φυrιi κα( iδiωq rιi
ιivθη roυq. 'o Xριοτ6ζ 1αρακτη-
ριoε ιti κρivα τoδ iγρoδ, πoδ εivαι
dπ6 τιi rilραιoτερα dρωματικιi φυ-

ειi, ιbq, r{ μεγαλoπρεπ6orερη oro-
λη τηs φ0oεωq. Στoδq χρισrιαvι-
κoδg ναoιiq dκ6μα κα( οημερα τti

dνθη &πoτελoδv ι6v καλιiτερo
διιiκoομο. Md ιivΘη oτoλ[ζoυv
ro0q, Eπιταφ[oυq rι! Mεγιiλη Πα-
ραoκευη καi μd δαφv6φυλλα (βιi-

για) πoδ εivαι κι αιiτιi dρωματικιi,
dvαπαριοτιivoυv τηv Kυριακ{ rΦv

Bαiωv τη μεγαλoπρεπη εΙοoδo roδ
Θεαvθριδπoυ orιi'Ιερoooλυμα.
Στ(q βαπτ[oειζ, or(g γιoρrθg,
οτοι1q, γιiμoυq κα( o'δλεg ι[q εδrυ-

1,εΙq οτιγμiq τoδ βioυ μαq, τιi ιivθη
εivαι τ6 οδμβoλo τηq xαριiq καi δ

d26ιδριoτog φiλoq μαq πoδ μιig ου-
voδε0ει μ€1ρι τoδ τιiφoυ.

Παριiλληλα μd τη χρησιμo-
πoiηοη τιδv διαφ6ρωv φυrδv γιιi
θεραπευτικoιig, οκoπoδg oi διιiφo-

ρoι λαοi dο1oληΘηκαν κα[ μ6 rιi
πρo[6vτα τrδv dρωματικδv φυτδv,
δηλαδιi rιi αiθ6ρια θλαια, dριδμα-
τα κλπ. Στiq Πυραμι_δεq rηq Aiγιi-
πroυ βρ6θηκαv dφυγραθ6ντα (ξη-

ριi) dριilματα πoιi περιεΙ1αv μovo
τιi μικρηq πτητικ6τηταq παραμεi-
vαvτα oυoτατικd. oi &ρxαΙoι "Eλ-

ληvεζ παρoυοiαζαv ro69, Θεo0q,

τoυq, 6q γvδorεg τηζ ι6xvηζ rηq

παραοκευηq, dρωμι1τωv. Mυθoλo-

γoι κα( πoιηr6q,, δπωq o "Oμηρoζ,

6 Θε6κριιoζ (4oξ π.X. αiιδvαq)
καi ιiλλoι dvαφiρoυv γιιi τιi dριδ-

ματα κα[ rη xρηοη τoυq. Τιi dρω-

ματα ι{v θπo1{ θκε[vη εΙ1αv με-
γιiλη διιiδooη dπωq, αvαφdρει o
'Aπoλλrδvιoq δ Mδs (log μ.X.
αicδvαg) orriv εiδικιj <περ( μδρωv>
πραγματεiα τoυ. Στiq, γιoρr6q η

χρηση rδv dρωμιirωv {rαv μεγιi-
λη, orιi δd oυμπ6oια oi ουvδετη-

μ6vεq ραvriζovrαv μd dρδματα
καi orεφαvιirvovrαv μi οrεφιivια
dπ6 rριαvrιiφυλλα καi ιiλλα λoυ-

λoδδια.
'Η παραλαβιi ιδv αiΘερfωv d-

λαiωv μ6 dπ6οταξη πoδ ε[vαι η

βιiοη rδv βιoμη2gαvιιδv αδτδν, i-
φευρdΘηκε γιιi πριδrη φoριi απ6
rοfq, dvαroλικo0g λαoι1g,,'Ιvδoιig,
Πdρoεζ καiΑiγυπτioυq. Τ6 πρδro
παvτωq, αiθ6ριo dλαιo πoδ παρα-
λdφθηκε μ6 πρωτ6γovo μ6θoδo d-
πoο rιiξεωq, εΙναι 16 rερεβινθ6λαιo.
Παρ6λα πoιj oi γvωoειg κα[ oi δυ-

vατ6τηrεg, γιιi τηv παραγωγli rδv
αiΘερ[ωv θλαiωv {rαv πoλδ περιo-

ριομivεg,, θvτοδτoιq dνα οημαvτι-
κ6 θμπoριo dρωμιiτων καi αρω-

ματικιδv dλoιφδv, dvαπτιi1'τηκε
καrd rηv dρ1αι6rητα οτιi κριirη
rηg 'Avατoληq, orηv 'Eλλιiδα κα(

oιη Pιilμη. Τιi &ρcbματα αδτιi β6-

βαια δ6v ι]ταν αiθ6ρια dλαια μ6' rην
dvvoια πoδ dvαφ6ρovται oι!μερα.
Συv{Θωg τti dπαιρvαv τoπoθεrιδv-
rαg λoυλoδδια, ρ[ζεq κ.λπ. οd γυιi-
λιvα δo1εiα πoδ περιεi21,αv λΙπog θ-

κλεκτiiq πoι6τητα9,, &π6 τ6 δπoio
τιi dφαιρoδοαν δοτερα &π6 δρμ
ομdνo 1ρovικ6 διιioτημα. T6
πρo[6v αδτ6 τ6 δι6θεταv οτli κα-
ταvιiλωoη μ6 τη μoρφ{ dρωματμ
κδv dλoιφδv τi πoμιiδωv.

'H πριirτη αδΘεvτικl! περιyρα-
φ{ dπooτιiξεωζ πραγμαrικδv αi-
Θερiωv θλαiωv dvliκει oτ6v Kατα-

λαv6 γιατρ6 ΑRNΑLD DE vtΙ-_

LANovA (l235-l3lt), θvδ &ρy6_

ιερα καi ιiλλoι θπιoτημovεζ αo1o'
ληθηκαν μi r{v dπ6orαξη καi τd
αiΘiρια ιξλαια.'}Ι θπαvιiorαoη
πo0 iγιvε oιι{v dπιor(μη ιηξ χη-

μεiαq, oεiq dριdq τoδ Ι8oυ αiιδvα

μ6 τiq iργαoiεq τoδ A. LΑvoΙ_
SΙER (l743-1794), ε[xε ιilζ dπor6-
λεoμα μιιi vdα πρooiyγιοη orη με-
λ6rη ιηq φιiοεωq, rΦv αiθερiωv d-

λαiωv. 'Η oυοrημαrικ{ δμωq με-

λ6rη τoυζ ιiρ1,ιοε μ6 rιiv dvιiλυoη
ιδv oιεαρoπrεv[ωv, πoιi εivαι ου_

οrατικιi τδv αiΘερ[ων θλα[ωv, dπο
rov Γιiλλo 7gημικ6 J. B. DUCAS
(18ω-l884), πoδ ιiρ1,ιoε rfv καριd-

ρα toυ δζ φαρμακoποι6q,.
Σημαvrικη εΙvαι θπiοηζ η

oυμβoλi roδ Γιiλ}"oυ χημικoδ M.
tsERTΗELoF (1827-t904) πoδ με-
λ6τηoε roδq, δδρoγovιivΘρακεζ
rδv αiθερiωv θλαiων κα[ roδ FR.
A. KEKULE (l829-1896) πoι1 κα-
θιdρωoε r6v δρo rερπιivια.

Στig &ρ2g6q τοδ αiωvα μαq rιi
πρoι6vτα rδν &ρωμαrικδv καi
φαρμακευtικδv φυrδv παρoυο(α-
οαv μεγιiλo θvδιαφθρov. 'Avr[θε_

rα πρ6 καi μεrιi r6v B' Παyκ6-
ομιo Π6λεμo η ζlirηoη τoυζ περιo-

ρiorηκε λ6γω τηζ παραγωyηζ
oυvθετικδv dρωμιiτωv καi riλλωv
oδoιδv. Τιi τελευταiα dμωq xρ6-
vια η ζιiτηοη rΦv φυoικδv αiθε_

ρiωv θλαiωv καθιδq καi rδv φαρ-
μακευτικδv φυτδv πoλλαπλαοιιi_
σrηκε, πριiγμα πoιj θιi βoηθηοει
rιi φυτιi αδτιi vιi &'vαπτυ1θοδv κα[
οτι] 1ιilρα μαq.

ΑΞΙoΠoΙtΙΣH TΩN APΩ_
MATΙKΩN ΦYTΩN
'H 'Eλλιiδα λ6γω τδv ει)voι-

κδv θ'δαφoκλιματικ<δv ουvθηκδv
καi τηq πλoυοιωτατηg o6 dρωμα-
rικd φυrιi χλωρiδαζ, παρε1ει με_

γιiλεq, δυvαιδτητεζ δναπτιiξεωζ
roδ πλoυτoπαραγωγικoδ κλιiδoυ.
Γιιi 16 oκoπ6 αδτ6 dγιvαv μ62gρι
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ΠΙNAKAΣ 1

Ξxταaι1 Noμol δπoυ τωλλιεργτ)Θηxαν

oδ oτeθ1ψατα

ιig περιo1,6q, πο0 καλλιερyηθηκαv
καιιi ι6 Ι980.

Δδo εΙναι oi roμεig πoδ πα-

ρoυοιtlζουv θvδιαφdρov κα( μπo-
ρoδv vιi yivoυv dvrικεiμεvo θκμε-
τακεδοεωg,.

l.Τιi αδεoφυη αρωμα[
ι κ ιi φ υ ι ιi. 'H 6λληvικli xλωρi-
δα πo0 εΙvαι dπ6 riq, πλoυoι6rερεq
or6v κooμo, περιλαμβιivει μεγιi-
λo ιiριθμo αρωμαεικδv φυrδv.
Mεrαξιi αDrιiv δπtiρ1oυv φυτιi
πo0 αδroφ0ovrαι μovo oτη 1cδρα

μαg', ιiπωg, δ yvωoτog δ[κrαμοq,

τηq Kρηιηq κ.d. 'Απo τιi αυroφυη
ουλλ6yovrαv oro παρελΘοv μεyιi-
λεq πooorηrεq, dπo ρ[yαvη, ro<iι

roδ βoυvoδ, δαφvoφυλλα, χαμo-
μηλι καi φαoκoμηλo καi μικρoπο-
οoιηrεq, απ6 διιiφoρα ιiλλα. Τιi
αδroφυη φυrti oυλλ6γovται απo
το0q κατoiκoυq ιΦv 1ωριΦv, oi δ-

πoΙoι E,vδ ο16 παρελΘ6v θεωρoδ-
oαv ιo εiοoδημα πoδ dπαιρvαv α-

πδ αδrιi cilg oυμπληρωμαrικo, οη-

μερα ro θεωρoδv πoλδ μικρo κα(

γι' αδι6 περιορiζoυv oυvε1δq, rη

oυλλoYη roυζ.
2.Τιi καλλιεργo6μεvα

α ρω μ α t ι κ ti φυ r ιi. Πoλλιiεi-
vαι rιi &ρωματικti φυrιi πoδ εδ-

vooδvιαι dπ6 τiq θδαφoκλιματι-
κ6q oυvθηκεζ rηζ πατρiδαg, μαq,
κα( μπoρoδv vιl καλλιεργηθoδv.
Τιi κυριrδrερα απo rιi παραδooια-
κι1 καλλιεργoδμεvα εivαι η μ6vrα,
δ δυ6oμo9,, η λεβιivrα, δ βαoιλι-
κ6ζ, η rριαvταφυλλιιl, τo γιαoεμ(,
η dμπαρ6ρριζα κ.ti. 'EvΦ απo rιi
αδroφυη πoδ dδη dρ1,ιοαν vιi καλ-
λιερyoδvιαιεivαι η ρ[γαvη, ro τoιiι
roδ βoυvoδ, τo xαμομηλι, ro φα-
oκ6μηλo, ε6 δεvδρoλιβαvo καi ro
μελιοo61oρτo. Σrηv περiπrωoη
τηq καλλεργε[αg α0τoφυιδv φυ-
rδv πρθπει vιi διαιηρηθoδv oi φυ-
οικdq, dδαφoκλιμα τικ69 ουvθηκεq
οc[q δπoiεq αvαπτδοοovrαι, oπωq,

τo δψoμετρo, η rυ1ov δπαρξη α-
oβεoεioυ oτo dδαφoζ, η μli ιiρδευ-

Elδo6 φυτoδ

Κρ6ιoq
M&pαθo6, γλυx&νιoo6,
xδμινo

M6yτα
Tod,ι τo0 6oυνo6

tιε6d;τα
Ptγανη
Xαμφτ)λι
Δι't'φoρα

Kd*yηq

Θεooαλoνixη6, Xαλxιδιτfl€.
Φλωρiνη6, Xloυ.
PoΜπη€, Kαρδlτoα5.
M*γνηoiα6, Kζ&yηε.
Σερρδν, 'Aρxωδiα6.

Kαρδiτoα6, Poδ6πη6.
Θεooαλoν{τη6

1?.0ο0

12.οο0

7.0Ο0

3.000
1.5ω
15ο0
1.5ω
6.500

Σιlyoλo 5ο.0α)

'Eξ*λλaυ τ) παραγωγ{ ιαl { d,ξiα τιnν θξα1θθντωtl xατ& τ& τελευ-

ταiα7ρ6νια &ρωματιx6ν φυτδv δlδovτωι oτδy πiναια2.

ΙΙ ΙNAΚAΣ 2

"Eτo6 Παραγωγ{ ξηρoi
πρoi6ντoq oδ τ6yyoυ6

'Eξαγωγδ6 oδ Εxατφμιlpια
δρα1μδ6

1977
1978
1979
1980

8.000
10.ω0

'Ψ

3ο0
360
450
700-800*

*r*τ' Ξrτ[μηη

τιδρα dρκετ6ζ πρooπιiθειεg, rooov
dπ6 16 'YπoυργεΙov Γεωρy[αq, δ-
oo καi dπ6 iδιδrεq, μd απoriλε-
oμα vιi d1oυv δημιoυργηθεi oi κα_
rιiλληλεq πρoυπoθ6oειq γιιi τl]v d-

ξιoπo[ηoη τδv &ρωμαιικΦv φυ-
rδv.

'H dξιoπoiηoη τδv d,ρωματι-
κδv φυrδv , θιi δ1ει <ilq dπoι6λε_
oμα r{v:

l. 'Eκμετιiλευoη φrω21δv καi
θγκα rαλειμ6vωv &γρcδv.

2. Αδξηoη τoδ yεωργικoδ εioo-
δημαroq rδv καroiκωv, iδ(ωg τδv
δρειvδv κα[ flμιoρειvδv περιo1ιδv.

3. Δημιoυργiα μικρδv βιoμηχα-
vικΦv μoνdδωv oτηv δπαιΘρo.
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4.'Αξιoπο(ηoη yυvαικε[ωV, παι-
δικdv καi μεγιiληg ηλικiαg ερyα-
rικδv 1εριδν.

5. 'Avαδιιiρθρωοη rδv καλλιερ-
γειδv.

6. 'Avιiπrυξη rηs μελιoooκo-
μιαζ.

7. Τoυριοrικι] dξιoπoΙηοη δια-

φ6ρωv περιo1δv.
8.'Eκoικov6μιοη ουvαλλιiγμα-

rοζ.
'H δπιiρ1oυoα καrιiorαoη

οrιi dρωματικιi φυrιi, οιiμφωvα

μθ oτoι1gεiα εoδ 'Yπoυρyε[oυ Γε_

ωργiαq,, παρoυoιιiζεται δq 6ξηq:
Σr6v πivακα 1 δ[δovrαι rιi d-

ρωμαrικιi φυτιi μd rηv dκrαοη κα(



ση ι(λπ. 'Aπoτελεi μεyιiλo oφιiλ-
μα tiv π.1. dvα φυιo πoιi ι]ταv ξη-
ρικo ro κιivoυμε πorιοrικo, ri απ6
ro μεγιiλo δψoμειρo ποιi αδroφδ-
ovrαv ro καλλιεργfooυμε a6 aα-
μηλoτερo. 'Η dλλαγ{ αδrlj θιi d2gει

ιbg απoτ6λεομα τηv καταοrροφιi
rηg, πoιoτηταg τδv προι6vτωv πoι1

θιi παρα1Θoδv.

Γιιi τιi καλλιεργoδμεvα dρω-

μαrικιi φυrιi πρdπει vιi λε1θεi 6τι
α) η καλλι6ρyειti τoυq εivαι

o21,εδ6v μηχαvoπoιημdvη καi
, β) τo εio6δημα τδv μεv πorι-
οιικδv εivαι δμoιo μι1 εκεivo τδv
ιiλλωv dρδευoμdvωv καλλιερ-
γειδv (βαμβιiκι, μηδικη, καλαμ-
π6κι κλπ.), τδv δ6 ξηρικδv μεγα-
λδτερo απo θκεivo ιoδ οιταριoδ.

Πoλιi περιληπ rικιi dvαφ6ρoυ-

με γιιi rιi καλλιεργoιlμεvα &ρωμα-
τικιi φυτιi rιi ιiξηq:

'Η μ6vτα.Eivαιφυroπoδ
εδδoκιμεi οε πorιoτικιi 1ωριiφια
καi μπoρεΙ vti καλλιεργηθεi o' δ-

λεq τig περιo169' rηq 'Eλλιiδαq.

KαλλιεργεΙrαι κυρiωq γιιi τ6 αiθd-

ριo dλαιo πoι1 εivαι dvα dπ6 rιi πι6
κoιvιi καi πoιj 1ρηοιμoπoιεiται
oτην πoτoπoι[α, καραμελοποι[α,
δδovτoκρεμoπoιiα, ζα1αρoπλα-
οrικη, φαρμακευτικη κλπ. 'Eπ[-

σηζ χρησιμoπoιoδvται τιi απoξη-

ραμ6vα φιiλλα rηζ 6ζ dφ6ψημα
(roιiι).

'o δ υ 6 ο μ o ζ . MoιιiΦι πιi-
ρα πoλ6 μ6 rη μ6vτα, d1ει rig, Ιδεq
καλλιεργητικ€q &παιrηοειq μ' αδ-
rf καi καλλεργεirαι κυρiωq, γιιi
τ6 αiθ6ριo δλαιo πoδ τ6 1,ρηοιμo-
πoιoδv δπωq, καi τηζ μivταq. Tιi
φ0λλα rηq dvτi γιιi τoιi[ χρησιμo-
πoιoδvrαι <ilg, καρ0κευμα ο6 διιi-
φoρα φαγητιi.

'Η λε β ιi v τ α. EΙvαι κα(αδ-
16 πoλυεr6q, φυ16, Θαυμιioιo γιιi
τig δρειvdg κα[ ημιoρειv6q, περιo-
16q πoιi δ1oυv dοβ6orιo. Καλλιερ-
γεirαι γιιi 16 αiθdριo iλαιo πo0

χρησιμoπoιεΙται εδρδτατα oτιiv d-

ρωμαroπoι[α, rη οαπovoπoι[α, ιη

φαρμακευτικη κλπ. Xρηoιμo-
πoιoυvται iπ[oηq μικρ€q ποo6rη-
rεq ξηρδv λoυλoυδιδv, δg dvιι-
οκωρικ6, οriq, vroυλιiπεq, κα[ ιιi
μπαoδλα oπoυ φυλλιiyovται rιi
ρoδχα.'o βαoιλικoζ.Eivαιd-
voιξιιirικo θτ{oιo πoιιorικo φυ16

πo0 καλλιεργειrαι κυρiωq, γιιi 16

αiθdριo dλαιo τ6 δπoΙo 1ρηoιμο-
ποεΙται oτηv &ρωμαroπoιiα καi
τη φαρμακευιικη. Mικρoπoοoτη-
rεζ χρησιμoποιoδvται ιilg ξηρη
δρoγη, ακ6μα καi δq oαλαιικ6.

'H rριαvrαφυλλιιi.Ei-
vαι δvα Θαυμιioιo φυτ6 πoδ καλ-
λερYεirαι &πoκλειoτικιi γιιi τ6

ρoδ6λαιo, πoδ εΙvαι τ6 dκριβ6ιερo
αiΘ6ριο θλαιo καi 1,ρηoιμoπoιεΙrαι
dπoκλειorικιi orηv dρωμαro-
πoιfα. Δ6v δπιiρ1ει δ6 &κριβ6 ιi-
ρωμα πoιi vιi μη περιε1ει dοτω καi
μικρd πoo6τητα dπ6 ρoδ6λαιo.
'Απ6 δoκιμαoτικdq, καλλι6ργειεζ
πo0 κιivαμε βρ6θηκε δτι μπoρεΙ vιi
καλλεργηΘεΙ οιi διιiφoρα μ6ρη rηq

χ6ραζ μαq,, δπωq oτιi Xαλκιδικιi
κλπ.

Τo γ ι α σ ε μ i. E[vαι κιαδι6
πoλυετεq, φυ16 πoιi εδδoκιμεΙ οd

Θερμ6q περιο7g69 (Πελoπ6vvηoo,
vηoιd κλπ.), Kαλλιεργε[rαι dπo_

κλειoτικιi γιιi ιιi civθη τoυ dπo ιιi
δπoΙα παiρvoυμε τ6 γιαoιμ6λαιo
πoδ εivαι &π6 τιi dκριβ6ιερα αiθ6-

ρια dλαια καi 1ρηοιμoποιεΙrαι
oτηv dρωμαιoπoι[α.

'Η dρμπαρ6ριζα.'Επi-
oηq πολυει6q φυτo τδv Θερμδv
περιo1δν τηζ χιilραζ μαζ, πo0
καλλιεργεΙται γιιi 16 αiθ6ριo d-

λαιo' τo oπoΙo πα[ρνoυμε μ6 dπ6-
οιαξη rδv φυτδv oταv βρioκovται
οr{ν ιivΘιoη. T6 αiθ6ριo dλαιo

χρησιμoπoιε[ται oιliv dρωμαro-
πoι[α κα[ oτη ν6θευοη τoδ ρoδ6-
λαιoυ.

'o κ ρ 6 κ o q,. KαλλιεργεΙιαι
o6 ξηρικιi 1ωριiφια κυρiωq, o16

voμ6 Κoζιivηq κα[ δlvει θvα πoλ0
0ψηλ6 εio6δημα πoδ φΘιivει ε[q

50.0ο0 δρα1μ6q o16 orρ6μμα, dπ6
ro0q &πoξηραμdvoυζ oειiμovεg,
πo0 μαζε0ovrαι r6v'oκτιilβριo.

συv6χει(ι oτ6 δπ6μεvo τεοχo€
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ΓEΩPΓΙKA ΘEMATA

'YΠoκεiμεvα !(αi nolκlλiεc καρUδδc
συvεχεια

&π' τ6 πρoηγo6μεvo τεδ1og

3. Πoικιλiεq
'Yπιlρ1,oυv πoλυιiριΘμεζ πoι-

κιλiεq, καρυδιιig πoδ δ1oυv πρo6λ-
θει εΙτε &π6 θπιλoγη dπ6 διιiφo-
ρoυq πληΘυoμoιig, εΙτε κατ6πιv
διαoταυριδoεωv.

Στiq Η.Π.A. dπ6 τiq παλη6q
πoικιλiεq, FRANQUEΤTE (Γαλλι-
κηq πρoελειioεωq) καi PAYNE, d-

1goυv πρo6λθει dρκετ6q, πoικιλ[εg
μd πoλδ καλιi 1αρακτηριοτικι1.'H πoικιλiα FRΑNQUETTE εiναι
δψιμαvθιjq μ6 καλιi χαρακτηρι-
oτικι1 καρπoδ καi ψi1αq dvδ {
πoικιλiα PAYNE πρωιμαvθ{q dλ-
λιi πoλιj παραγωγικ{. Αδτd δφεi_
λεται oτ6 χαραΚτηριστικ6 τρ6πo
καρπoφoρ[αq, τηg' δι6τι καρπoφo-
ρει- καi θπi τδv πλαγiωv δφθαλμδv
ο6 ποοooτ6 85-90Ψo θvδ η

FRΑNQUETTE μ6vo δπi τoδ κo-
ρυφαioυ δφΘαλμoδ. -Eτoι δ2goυv θ-

πιτευ1ΘεΙ δβρiδια (τ0πoυ PAYNE)
πoδ καρπoφoροδv κα[ ο6 πλιi-
γιουq δφΘαλμοδq (o6 πoοooτ6 30-
90Ψo), πριδιμηq δωq μθoηq θπο1ηq
dvθηοεωq.
Mεταξδ τδv καλυτ6ρωv Γαλλικδv
πoικιλιδv καrατιiοοovται oi
FRΑNQUETTE καi PΑRΙSΙEN-
ΝE, δψιμαvθεig, μ6 καλιi 26αρα-
κτηριoτικιi καρπoδ κα( ψi1αq καi
καλ{ παραγωγli. oi Γιiλλoι βελ-
τιωτdq, dπ6 τ6 1977 πρoaπαθοδv
vιi δημιoυργliooυv πoικιλ[εg, τ0πoυ
PAYNE, dρκετιi δψιμαvΘεΙq δμωg

γιιi vιi θγκλιματ[ζovται οτ(q, Γαλ_
λικ6q oυvθηκεq (FRANQUETTE
X ΡAYNE, FRANQUETTE x TE_
ΗAMA, FRANQUETTE x PE-
DRo κ.λ.π.).

EO

Στηv Boυλγαρiα καλλιερ-
γoδvrαι δq θπi τ6 πλεiorov πoικι-
λiεq πoιi d1oυv θπιλεγεΙ &π6 r6v
dyxrilριo πληΘυομ6' 'Η πoικιλiα
SEJNovo dχει προdλθει κατ6πιv
διαo ταυριitoεωq τηq FRANQUET-
TE μi μιιi θvτ6πια θπιλoγη.

Σrηv'Ιταλ[α κυρ[ωq καλλιερ-
yεΙται η πoικιλiα DΙ soRREΝDo
καθrilq καi dλλεq μικρ6τερηq oη_

μαo[αq, δπωq η COMMUNE, η
FELΤRΙNA κ.ιi. 'Aλλd καi o€'

πoλλdq χδρεζ δπdρ1oυv πoλυti-
ριΘμεq ποικιλ[εq πoδ καλλεργoδv_
ται o6 ιilριoμivα oiκoλoγικιi περι-

βι1λovτα.

Toσ Δημ. 'Αλμαλιcbτη

I-εοlπ. 'Ινoτ. Φυλ. Δivδρcυν

Tιi κυριωτερα χαρακτηρισrι-
κιi πoι1 πα(ρνovται δπ6ψη γιιi τηv
dξιoλ6γηoη καi θπιλoγιi τδv πoμ
κιλιcδv εivαι: 'Avιiπτυξη, εΙooδo
od καρπoφoρiα, θπo1η dvθ{oεωq,
&vτo;gη oτoιiq θχθρoιiq καi doθ6_
vειεq,, d,π6δooη καi χαρακτηρισ rι-
κcl καρποδ καi ψi1αq.

'H dπ6δooη τΦv δ6vδρωv θ-

πηρεdζεται dπ6: α) τ6v dριθμ6
τδv θηλυκδv dvθ6ωv (πλεovε-
κτoδv oi πoικιλ(εq πoιi δivoυv ιiv_

Θη κα[ 0'π6 π}ναγtoυq δφθαλμoιiq).

β) τ6v dριθμ6 τδv dvθ6ωv-
ταξιαvθ[α (πλεovεκτoδv oi πoικι-
λiεq πoιi d1oυv μεγαλιiτερo dριθμ6
καρπδv dvιi ταξιαvθiα).
γ) τ6v dριΘμo τδv πλαγiωv δφθαλ-

μδv πo0 διακ6πτoυv τ6ν λ{θαργo
καi παριiγoυv βλαοτoδq, (oi πoικι-
λ[εq τ0πoυ ΡΑYNE o6 vεαριi δ6v-
δρα διακ6πτoυv τ6v ληθαργo καi

παριiyoυv βλαoτoιiq &π6 πλιiγιoυζ
δφθαλμoδq μd &ποτdλεoμα vιi εi-
odρ1ovται τα1δrερα o6 καρπoφo-

ρiα).
δ) rηvθπικov[αoη-γovιμoποiηοη-
καρπ6δεoη.
'Η καρυδιd εivαι dvεμ6γαμo φυτ6,
μ6voικo καi δικλιv6q, oτ6 oπoio
παρατηρεΙται o6 δvτovo βαθμ6 16

φαιvoμεvo τηq δι1oγαμiαq. Τιi αρ-
oενικti φiρovται o6 βλαοτoιiq τoδ

προηγoυμ6voυ iiτoυg, θvδ τιi θηλυ-

κιi orηv ιiκρη τδv βλαοτδν τoδ d-

τoυζ.
'Yπιiρ1oυν πρωταvδρεq,, oμ6γα-

μεq κα[ πρωτ6γυvεg πoικιλ[εq.
Δ6γω roδ φαιvoμ6voυ αδτoδ κρi_
vεrαι dπαραiτητη η δπαρξη τoυ-

λι11ιοτov μιιig, πoικιλiαq θπικovια-
oτoδ (καλ0τερα 2) καi od πoοooτ6
roυλιi1ιoτov 10Ψo.
"Evαq, καλoq 6πικovιαoτηq δxι
μovo θπικovιιiζει τliv κιiρια πoικι-
λiα dλλιi θπικovιιiζεται dπ' αδτην.
Γι' αδτ6 πρoτιμoδμε o6 μιιi πριδ-
ταvδρη κ0ρια ποικιλiα vιi βιiλου-
με oιiv θπικovιαorιi μ(α πρωτ6γυ-
ι,η πoικιλiα, τdroια ιiiοrε vιi d1oυ-

με o0μπτωoη 1ρ6voυ dvΘdoεωq
dρρ6vωv κα( Θηλ6ωv dvθdωv καi
&vτιοτρ6φωq,. Διαφoρετικιi yιd

μιli πρωιμη κδρια πoικιλiα πρ6πει
vιi βιiλoυμε οιiv θπικovιαorη μ[α
μdσηζ δπo26ηq dvθr]οεωq η γιιi μιιi
μ6σηζ θπo1ηq vιi βιiλoυμε μιιi δψι-

μη η &κ6μη vιi βιiλoυμε μαζi πριδ-

ιμεq,, μdoηg θπoιηq καf δψιμεq
πoικιλiεg.
Σ' αδrθq τig, περιπτΦoειg 0πιiρ21,ει

τo πρ6βλημα θπικovιιioεωg rηζ
rελευrα[αg, πoικιλiαg' πoδ λδvεται,
civ oi πoικιλiεg εivαι πριδταvδρεq,,

μd ιηv τoπoθdτηoη ο16 rdλog μιιiq
πρωτ6yυνη g, πoικιλ(αq,.
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Γιιi riq πριδιμεζ πoιι(ιλaεζ ι<α-

λ6q θπικovιασrliζ εivαι η πoικιλiα
cHΙCo, yιιi τiq μdσηζ dπoxηq η

ποικιλiα AMΙGO, γιιi rηv πoικιλiα
ΗAR ΙιEY η πoικιλiα
FRΑΝQUETTE, θvΦ yιd r'ηv
FRΑΝQUEΤIE, oi πoικιλiεq
MEYLΑΝNΑΙSE καi RONDE DE
MoΝTΙGNΑc.

Σr{v καρυδιιi η βλαorικοrηq
rdq γιiρεωq διαρκεΙ 2-3 ημ6ρεq, θ-
vδ η διιiρκεια δπoδεκrικ6rητoq
rδv θηλυκδv εivαι 4-6 ημiρεq. Σ6
αvτiθεοη μd τiq μηλιdq καi d1λα-
διεg,, δπoυ καρπoδεoη 3-lOΨo rδv
dvθ6ωv θεωρεiται iκαvοπoιη rικ{,
oιliv καρυδιιi rd πoοoοτιi καρπo_
δdoεωq πρ6,πεt vιi εivαι δψηλιi 50-
90Ψo.

ε) 16 μ6yεθog τoδ καρπoδ κα(
ζ) τ{v dvαλoyiα ψi1αq (d,rαv μιiq
ivδιαφ6ρει η dπ6δοoη od ψi1α).

'H ποι6rηrα τoδ καρπoδ θπη-

ρειiζεrαι dπo:
α) rηv κατdorαoη rdq' θπιφαvε{αq
(χρδμα, τρα1ιiτηq)
β) τ6 μiγεθoq (μετρioυ-μεγιiλoυ
μεγ6θoυq).
y) Τd πιiχοq ιoδ κελδφoυq (μdooυ
πιixoυq).
δ) τι,1v εδκoλjα oτ{v d,π6οπαοη
τηζ ψixαq.

7ιo
6r0
515
6t2
7t5
6r4
6rg
6tI
5r5

5t7
8r2
618
1t8
418

Τ6λoq d πoι6rηrα rηq ψi1αq θπη-

ρειiζεται dπ6:
α) r{v ιivαλoyiα ψaχαζ.
β) 16 xρδμα rηq ψi1αg.
y) rdv yει)ση κα[ τ6 ιiρωμα.

Kαi oi τρεiξ παρdyovτεζ τηζ
ποι6rηταq τηq ψixαg θπηρειiζov-
rαι d.πo r(g θδαφoκλιμαtικdζ συv-
θηκεq καa τηv πoικιλiα. Ξηρoθερ-
μικdq oυvθηκεζ συρρικvιδνoυv καi
μαυρaζoυv rηv ψ(1α κα( ζημιcilvoυv
τ{v yει)oη καi τo ιiρωμα.

oi πoικιλiεq, FRΑΝQUE'ΓΓE,
ΗARΓLEY, SERR, cΗΙco καa VΙ-
NΑ δiv θπηρειiζovrαι dπo τig ξη-
ρoθερμικ69' oυvθηκεq καi διαrη-
ροδν τov αvoικ16 1ρωμαιιoμo τηg'

ψ(1αq θvδ ιiλλεg, dπωq η πoικιλiα
PEDRO, ζημκilvovται οοβαρd.

'Yπtiρ1oυv μεγιiλεq διαφoρiζ
μεrαξυ rδv πoικιλιδv. -Erοι εvδ
η πoικιλiα SERR 61ει dvαλoγiα ψi_

2gαq 55-60Ψo, η πoικιλ[α coRNE d-

1ει μ6vo 38Ψo. 'Evδ οi πoικιλ(εg,
FRANQUEΤΤE καi ΗARTLEY d-

χουv ψ[χα &,voικτoδ 1ριδμαroq, oi
πoικιλiεg, GUSTΙNE καi ΡEDRO
d1oυv oκoτειν6rερo 1ρωματιoμo.
(περιοo6τερo η πριδτη)

'Eκ16ζ τδv ciλλωv η πoικιλiα
ΗΑRΤLEY d1ει θξαιρεrικd ιiρωμα
καi yειiση πo0 τηv ξε1ωρiζoυv dπ6

Ιcγs,ο
Ιεγδ.ο

ΙJτρι.-Ιεγ.1.
Ιιιρ&*ιJτριο

ΙιxρJ-Ι{τρ ι o
Ι ι xρ j-Ιcτρ ι o
uιιρ5-uiτρι o
Ιιxριi-ιdτρι ο
ΙdτpιαlΙεγΑo
Ιιxρ&t(τρ ι o
lιdτριeMεγδ,o
Ιιxρ&Ιjτριο
t&fτ9ιr}!εγrλo

Ιεγδto
ιdτριειιεγiλe
Ιιιp&xiτρ ι o

Ιdτρ ιo
Ιι xρ&u6τρι o

ιiλλεq πoικιλiεq, καρυδιιiq,.
'Η αvαλoyiα ψf1αq iπηρειiζε-

rαι, dπωζ εivαι φυoικ6 κα( dπo τo
yiμιομα roδ κελι1φoυζ, ro πιi1oq
τoδ κελυφoυq, κα[ rο βιiροq τoδ
καρπoδ.

4. Συμπεριioματα
-oπωq πρoκδπrει dπ6 rd

σ[oιχεaα roδ 'Ιvσrιroυτoυ Φυλλo_
βoλωv Δ6vδρωv καi r[q, βιβλιo_
yραφaαζ o1εrικιi μ6 ιiq πoικιλ[εg,
καρυδιιiq συVιστoυμε rιi θξηq: d-
π6 τiq πoικιλiεq η FRAΝQUEΓΙE
λδyω rηq ζωηρ6τηroq rηq, καi rιδv
ιiπαιr{oεωv τηq, oi χαμηλdζ θερ-
μoκραο[εq, μπoρεΙ vιi καλλιερyη-
θεi od δρειv6,q, καi ημιoρειv6q, πε-
ριoχιiζ. Γιιi y6vιμεq, r| μεrρiωq y6-
vιμεζ περιo1dg η ποικιλiα HΑR_
ΙLEY, θvιδ γιιi riq βoρειεq yδvιμεq
περιo16'9 τηq ;gιδραq, δπου δdv δ_

πdρχoυv πρoβλfμαrα αvoιξιιiιι-
κωv κυρ(ωζ παyετΦv, παραγωγι_
κεq ποικιλiεζ μdσηζ θπo1ηg ανθη_
oεωg, δπωg η PEDRO, η ΓEΗAMΑ
κ.λ.π., ivδ yιιi τig θερμdq v6ιιεg,
περιo16q (dπηλλαyμ6Vεζ αvoιξιd-
rικωv παγεrδv) παραΥωyικ{iζ
πρ6ιμεζ πoικιλ[εq, δπωq, η πυικ.
PΑYNE' η πoικ. SERR, GUSTΙNΕ
κ.ιi.

9:}rfi-grlι:\j:ε
Ξ'ιΙiΞx..,
FRΛrrQιJETTl
ιΙΔEIΙJY
PA1TE

Ι{cr_gsr$λlsg-
ΔItG0
l.sι.EΥ
0EΙοo
cιJsTΙtJE
LtiΙPΦ
u.tRυgΕΙπl
iJΙΙιΔlΦ
ιtDR0
PloλnιR
sctΑ8sοε r8Αr'ΙQU-

ETE
SRR
:ΣιιAaΔ
τBΙΙΙΔ
γl&ι

ulοη
"oΦ,μη

ΙJoη-"Φιμη
Πpιiιμη

!pιjψη;{doη
!ρnΙ'μηuρυιμη
udoη

Ιioη-"φψr,
Ιtριjιμ η}!doη

tJotl
rΙ6oη
ιrjοc

'oψιμη
ιρ,3ψη
)afoη
Δ6aq
Πριjιμη

1ο
70
8ο
40

50

+7
50

9

29
t6
0

ΙιΙρli
Ιι rρli
uιiρli
ΙεΥiλη

lΙεγΔη
uεγΔη
EετAιl
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5ι2
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ΙετΔc
l&γAη
lΦγΔη
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80
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5Ι
56
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COLT
"Evα δπoκεiμεvo κερασιαζ

Πoλ0q λ6γoq d1,ει ylvει ιελευ-
ταiα, γι1ρω &π6 τo δποκεfμεvo
coLT (KoΛΤ) τηq κεραoιιiq,, πoιi
δivει δ6vτρα μικρoδ μεγ6θoυg,, φ6'-

ρεται oιι d1ει oυμφωviα μ6 δλεq
τ[g, πoικιλiεq καi πρooφερεrαι γιιi
διαμι1ρφωoη rδv δivrρωv o6 παλ-

μεr rα.'o θoρυβoq ξεκ[vηοε dπo
τoυq, φυrωριoδ1,oυq πo0 τδ εioηγα-

γαv γιιi πριilτη φoριi τo l980 γιιi vιi
τ6 θμπoρευθoδv καi oυvi,1ιoαv rηv
εioαγωγη κα[ καrιi ro 198l. oi πα-

ραyωγoi dπ6 rηv ιiλλη πλευριi, θv-

διαφθρθηκαv, yιαri πιoτευoυv οιι
roυq, λ0vει τo πρ6βλημα roδ μεγ6-
θoυg rδv δ6vrρωv καi dτoι μειcδvε-
ιαι ro κooιoq ουγκoμιδηq, roδ
καρπoδ.

Τo'Ιvοειτοδιo Φυλλoβoλωv
δεvτρωv τδ εiοliγαγε τov Mιiρrιo
τοD l977, &πo rov δημιoυργo roυ,

γιti vιi ι6 μελεrηοει οr[ζ θλληvικ6ζ
ουvθηκεq' καi vιi .δοκιμrioει rdv
ουμφωv(α roυ με riq, πoικιλiεg, κε-

ραοιιiq, πoδ oυvιoτoδvται γιιi διιi-
δooη οrιi χιδρα μαζ. Συμπ6,ραομα
ακoμη δ6v d1ει βγιiλει, yι' αδτo
καi δ6v i,καvε καμιιi πρooπriθεια
vιi ro διαδoοει. 'Επειδ{ δμωq rιi
γεyοvorα μιiq πρoλιiβαvε ε[μαorε
δπο1,ρεωμ6voι vιi μιληooυμε γιαυ-
ιo.

Τd coΙ-Ι εivαι ivα δβρiδιo P.
avium X P. Pseudocerειsus ('Aγριo-
κεραοoυ X Ψευδoκ6ραοoυ) Δη-

μιoυργηθηκε or6v ΣιαΘμ6 Easι
Malling (ιoι Moλιyκ) yvωoι6q απo

ιιi υποκε[μενα τηg, μηλιιiq.

82

μικρoδ μεγ6θ0υ6
Δivει δi,vrρα 25Ψo tωg 50Ψo μι-

κρorερα απo τ6 αγριoκdραοo, ιi-
vιiλoγα μd τη ζωηρocηrα rηg, πoι-
κιλ[αq, πo0 θιi dμβoλιαoτεi πιivω
τoυ. Φυτευειαι οι1 απoοrιioειq, 5 d-

ωg 6 μετρα, αvιiλoγα μ6 rli ζωηρo-
ιητα rQg πoικιλiαg καi riv διαμoρ-

φωθεi οd' παλμι1rτα 4 dωg 5 μdτρα
μεταξ0 rΦv oειριδv καi5 dωζ 6 μd-
rρα επ[ τδv oειρδv.

Toδ'Ιαlιiν. Xατζηγαρiση
Ι-ειυπ6voυ

Τδ υπoκεiμεvo d1ει πλoυoια
πυκvη κoμη, μ6 πoλλo0q βραxio-
vεq καi κovιιi μεooγovιiτια δια-
οιημαrα, δηλαδη εivαι ι0πoυ
Compact (Kομπακr). Xαρακ rηρι-
οιικδ ιoυ εivαι orι iκπτδooει πoλ-
λιi, κovrιi καi πα1ιιi ριζ[δια απo
τουq, κoμπoυq ιδv βλαorδv. 'Eκ-

βλαο rιivει πoλλiq παραφυιiδεq,
ποδ πρdπει vιi αφαιρoδvtαι rαKrι-
κιi γιιi ι'ιi μηv dξαvιλoδv τιi δθv-
rρα. 'Αvαπτυoοεται yρηγoρα οro
φυιιδριo. oi θμβoλιαoμ6vεq, ο' αδ-
rο πoικιλ[εq, μπα(vουv γρηyoρoτε-
ρα oε καρπoφoρiα καi δ(voυv δdv-

rρα πλαyιoκλαδα. Πρooφ6ρειαι
γιιi διαμoρφ ωoη ο6 παλμirτα καi
εivαι καrιiλληλo γιιi θπαvαφυrεδ-
σειζ.

Δdv ε[vαι dκoμη yvωorιi oi α-
παιτηοειq, roυ ο6 iδαφog καi η αv-
ro1η roδ ριζικoδ τoυ ουoτημαιοg
o6 ixθρoδζ καi doθivειεq. Md o-

ΓEΩPΓΙKA ΘEMATA

οεq ποικιλiεq κεραoιαg εμβoλιti-
σrηKε μd1ρι οιjμερα or[q διιiφo-

ρεζ xδρεζ δdv dδειξε ουμπrιδματα
doυμφωviαg,. Πoλλαπλαοιciζεται
πriρα πολυ ειjκoλα μ6 μoο1ευμα-
rα καi dκ6μη εδκολoτερα με πα-

ραφυιiδεg.
Δ6v δπιiρ16ει πoλι1 πεiρα γυρω

απδ αδ16 τ6 υπoκε{μεvo διεθvΦg,
επειδi εivαι ο21ειικιi πoλυ vεo κα(
δdv καλλιεργηθηκε γιd πoλλιi
;6ροvια, μ6 πoλλ6q πoικιλiεg καi
o6 πoλλdq περιo1εg. 'o ΣrαθμoqE
ast Malling ro δοκιμclζει rιilρα
or6v dyρ6 καi εi1gε rig πρδrεg iκα-
voποιηrικεq, θvδεiξειq,, πoδ εδω-
oαv ιo dvαυομα γιd ro διεθv6,g εv-
διαφ6ροv πoδ παραrηρηθηκε yυρω
απo αδιo τ6 δπoκεiμεvo. "Aρ1ιoε
vιi διαδiδεrαι διεθvιilq' ιηv rελευ-
rαiα διετiψ.

Σιη 26ιilρα μαq 1ρειιiζεrαι λ[yη

περιοo6rερη dπιφδλαξη απo oοη
οriq ιiλλεζ χδρεζ, dπειδη 16 κλΙμα

μαq διαφ6ρει κα( η oυμφωv[α υπo-

κειμεvoυ καi εμβoλioυ orηv κερα-
οιιi dπηρειiζεrαι απο ro κλiμα. "E-

χoυμε χαραιCrηρισrικ6 παριiδειγ-

μα, τd δπoκεiμεvα μα1αλεπιoδ,
πo0 οrηv Κεvτρικη καi Boρεια Eυ-

ριδπη δdv δημιoυργoδv πρoβλ4μα-
rα d'oυμφωviαE, εvδ orη χιδρα
μαq, δημιουργoδv. 'Απ6 ro δωδ6-

καro 1ρdvo κα[ πιivω αρ1iζoυv vιi

ξηραivοvrαι rιi δεvτρα.
ol παραγωγoi πoδ Θιi απoφα-

οiοoυv vιi φυrιlψoυv CoLΓ πρεπει
vιi ξ6ρoυv dτι δπιiρ1ει καi μiα μι-
κρη d'οrω πιθαvorηια απorυ2g[αq,.
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Στiq 23/4/8l πραγματoπoιli-
Θηκε ψεκαομ6q μ6 16 θvτoμoκ16-
vo Σεβ(v (καρμπαριiλ) o6 δ6vrρα
διαφ6ρωv πoικιλκδv roδ dγρoκr{-
μαroζ roδ 'ΙvoτιτoιJεoυ Φυλλoβ6-
λωv Δ6vδρωv (παριiρτημα Mα_
κρo1ωρioυ Bερoiαq). Τ6 μ6yεθοq
εδv καρπιδiωv τι]v iμdρα roδ ψε-
καoμoδ κυμαivovrαv dπ6 ivα iωg
θvιiμιoo δκαrooτ6 (1-1,5 6κ) διιi_
με.ρoζ. 'H 1ρηoιμoπoιηθεΙoα δd_
οη flταv dvα κιλ6 οr6v ι6vvo. .o
ψεκαoμ6q, πραΙιιατoπoι{Θηκε
πρ(v 16 μεοημiρι (9_t2 π.μ.). Tιi
δ€vδρα ψεκιioτηκαv μ6 θπιμ6λεια.
Θιi dλεγε καvε[q δrι rιi δivτρα ε[-
1αv λoυo rεi κυριoλεκιικδq,.

Τιi dπorελjσμαrα καrαrdo-
σovrαι ο6 rρεiq κατηγoριdg. Σ'dλ-
λεq πoικιλ(εq, τ6 iπο16,λεoμα ι|rαv
θξαιρετικ6, o6 ιiλlεq καλ6 κα( o'
ιiλλεq μdτριo. 'H dπoτελεομαrι-
κ6ιηrα roδ Σεβ(v θπηρειioτηκε ιi-
π6 r{v πoικιλ(α, τ6 μdγεΘoq τδv
καρπιδ(ωv, r{v Θρεπrικ{ κατιi-
σ.αση coδ δ€vτρoυ κ.λ.π.

Α 'oμιiδα. 'Aραiωμα θξιiιρε-
τικ6

Ι. Starking KλΦvoq 2/6
(Στιiρκιv dρ.2/6)

2. Spartεn (Σπιiρταv)
3. Red DeΠcioug Spur (P6vr

Nτελ(roιoυq, oπoδρ)

4. WelΙspur (Γoυ6λoπoυρ)
5. }VeΙlow spuf (Γθλooυ

Σπo0ρ)
6. Jonagold (Τζovαγκ6λvr)
7. Golden DeΙΙcioug (Γκ6λ-

rεv Nrελiroιoυq)
8. Starking KλΦvoq dρ.2

(Σrιiρκιv κλΦvoq ιiρ.2)
7. Stark Blessing Golden

(Σ rιiρ Mπλ^doιγκ Γκ6λ cεv1

8. Sky spur (Σκιi oπoδρ)
8. Ιmperial Double Red Deti

cious ('Ιμπdριιiλ vτoιjμπλε ρivr
vrελirοιoυq)

Tοσ 'Hλiα Σαζακλiδη

9. CΙara Bianca (Κλιiρα
Mπιιivκα)

Ι0. Stεyman lVinesap (Στιid-
μαv Γιoδvεoαπ)

Ι Ι. Blaxtιymεn (Mπλαvξτιid_
μαv)

12. Mutsu (Moυτοο0)
B 'oβδα. 'Αραiωμα καλιδ

Ι. Neiρlings early Red Stεy.
mιn (Nεiπλιγ dρλυ Pdvτ Σrιiδμαv)

2. SkyΙine supreme Deliciοus
(Σκαιiλιiiv Σoυπρ6μ N τελiτoιoυg)

3. Royal Red Deliciοus (Poυα-
γιιiλ ρdvr Nτελ[εοιoυq)

4. Prima (Πρiμα)
s. 10G6-2s
6. Golden Morsρur (Γκ6λ-

vrεv Moρoπoιiρ)
7. Golden Auvil sρur (Γκ6λ-

vτεv oβiλ oπoιiρ)

8. siιrk GoΙden spur (Στιiρ
Γκ6λvrεv oπo0ρ)

3. 'oβδα. 'Αρα[ωμα μfτριo
Ι. Mπελφ6ρ (AbbondanzΦ
2. Pacific GoΙd (παoiφικ

Γκdλvτ)
3. Αnnurca ('Avo0ρκα)
4. Reinetti Bianca di chamρa-

gne (Pεviεα Mπιιivκα vτι Σιαμ-
πιiv)

4. 'Oμιiδα. 'Aραfurμα αι)στη_
ρ6

Ι. Ιrc-6-25 (μiα dπανd.ληψη)
"oπωζ dvrιλαμβιivεrαι 6 ιivαyvω-
orηg rιi δ€vδρα τι{g πρcilrηq δμ<i_
δαq δ6v Θ6λoυv oυμπληρωμαrικ6
dρα(ωμα μd ι6 <16ρι>, dvιδ rιi δ6v_
δρα τηζ δειlrερηq δμιiδαq ηρeιa-
ζovεαι dvα ουμπληρωμαεικ6 d-
ρα(ωμα μd τ6 <1iρι>. Τιi δivδρα
tηξ ερirηζ δμιiδαq dvrtδραoαv
ort]v θπ6μβαoη. 'Αoφαλιδg ιiπαι_
rε[rαι μεyαλιirερη δ6oη ιoδ θvτo-
μοκr6voυ. 'Απ6 δλεq ε(q' ποικιλiεg,
μ6vo μiα καιvoι1ρyια πoικιλiα μ6
τ6v κωδικ6 riριθμ6 Ι0C_6_25 δπε-
ραραiωoε (αδo rηρ6 dραiωμα).

Σημ. Nιιioυστα,E: Σ11ετικιi μ€ τd
dραiοlμα τα)ν μιiλων δig o26ετικ6
dθρo <<Περιoδικ6 NιιiουoταE Tεi-
11oE Ι4oν <<Αρα[ωμα μiλcιlν με χη-
μικd μcoα>> τoιj 'oδ. Nτιν6πoυλoυ
καi Αθ. Md'iνoυ oελiδα 38-39.

E3
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κηζ &γoριiζ. Σro μεταξ0 o Jeffrey οργαvωμι1vo καi παιγμεvο φαv[α-

Ηammοnd-Ηammondπα[ρvειrηοτικιi.Τo,APASSΙONΡLΑY,η-
θεoη roδ Cornick. rαv επ[οηq πληρεq iργυ' oπωg καi

To,AQUALUNG,εivαιroτoπρoηyoOμεvoκαi[oωq,ακoμη
πρΦτο τoυg ιiλμπoυμ πoδ ειvαι α- καλ0τερo. 'Αλλd oi κριrικοi oμδ-

φιερωμθvo ο' dvα εiδικ6 θ6μα. 'Η Θυμα rο <dθαψαv>. Mειιi rηv η1o-

δε0ιερη πλευριi-d1ει τiq αποψειg γραφηση τoδ επoμεvoυ ιiλμπoυμ

roδ Anderson γιιi rη θρηoκεiα. 'Α- dφυyε ο Ηammond κα[ αvτικατα-

πoιελεiται dπ6 dvα εiδοq ρδκ - οrιiθηκε απ' ιov J. Glascock.

μπλo0ζ οoυlιαq ο6 π6vτε μ6ρη. Τo |977 κυκλoφoρεi εo "SoN_

... *Av o Xριoιoq, οιilζει, λοι- GS FROM THE \rooD" με κoμ_

π6v, καλδτερα νιi οιiloει rδv εαυro μιiιια δμπvευομ6vα απ' rηv αγγλμ

roυ απ' αδro0g πο0 κυvηγιiv ιd κη παριiδοoη' εvΦ δυo 1ροvια αρ_

δ6ξα κα1 Ιρησιμoπoιουv r' ovoμιi yorερα κυκλoφoρεi το μovαδικo

roυ γιιi vιi oκorιirοoυv ... live ιiλμπουμ orηv καριερα rουq''

'Hymn 43" oi Jethro Ιull l] ταv πιiνrα _ιiπ-

-|ημiτρηq

Περιoδικιi πoδ πηραμε Δαlρειi
T6 Διoικητικ6 Συμβoδλιo τoιi Συλλ6yoυ dπo-

φolτοlν εδ7αριoτεΙ τιiν ''Ελλη 'Aριoτ. Καζαντζi yιιi

την διυρειi τoδ ποooδ τcΙlν 2000 δρ11., εiq μνιiμη τoδ

oυζιjyoυ τηg'Aριoτoτ6'λη Καζαντζη.

@vY ν r vνv ν vv 1rwww9rqr\^r9ruJ9β\ρ

τ6 A' 'Εξιiμηνo τoδ Ι98Ι

Τ6 ιiλμπoυμ αv6βηκε oιo No τiq μ6ρεq rοδ 'Τhis Was' ιbg τδ

1, θ6oη πoδ πξραv oi Jethro Ιull nAu ιoδ Ι98l - ουγκρ6ιηrα ιo0

καi μ6 16 6π6μεvo ιiλμπουμ roυg. Anderson. Πoτε οιo παρελθδv δ6v

'AρYδτερα φεδγει κα[ o Bunker d1,ει φαvεΙ rειoιog μoυοικοg'' Mι
πo0 αvτικαταoτ<iΘηκε απ' τδv Bar- λtiει οιδv κoομo οιiv vιi ουζηιιiει

low. Σrιi |97l - 72 οi μεγιiλεq πε- μi κιiπoιo φiλo roυ καi κιiΘε λ6ξη

ριοδεΙεq, οτiq ΗΠΑ oυvεχ[oτηκαv τoυ καi κ(vηοη d1ει iδιαiτερο voη-

μ6 αμεiωιo ρυθμο. Τ6 πθμπιo, η- μα. Παρφ oλα τιi τεριiοrια κdρδη

ιαv dvα πληρεq, ιiλμπoυμ, ivα oυ- τουq, δεv d1αοαv πoι6 τηv δπευθυ-

vε16q κoμμιiτι μoυoικηg,, 16λεια -v6τητιi ιoυq απ6,vαvτι οro κoιvo.

Ι) MΑΚΕΔONIΚA: ToMoΣ ΕΙΚoΣToΣ Ι980

τfi q''Εταιρεiαg Mακεδoν ικtΙlν o πoυδιilν.

2) <<ΕΛΛHNΙΚH ΓΕΩPI-IA>>'Ιoιiνιoq' Ι98Ι τεδ-

1oq' 6oν, δτoq, 2oν τoιi 'Yπoυρyεlου Γεaηy[αg'

3) ΣΚΙAΘ0Σ: Χρ6νo9 5og τεδ11oζ Ι8oυ (Tριμη-

ν ιαiα Σ κ ιαθ ιτ ικ η'Eπ ιθεcil ρυσ η ).

4) MΕ'ΛΙΣΣoΚoMΙΚH ΙιΛΛAΣ:'Ιoιjλιog
Ι98Ι iτog 3Ιoν, τεixoE 397 (μηνιαΙo Mελιoooκoμικ6
Περιoδικi).
5) <HΠΕΙPoΣ>> 'Ιανoυιiριoq - 'Ιοδνιog Ι98Ι Ετoe

Δ' (Περιoδικη ''Εκδοoη τfig 'Ηπειριιlτικfig 'Εoτ[αq'

Θεooαλoν[κηg).
6) <ΕPΕYΝHTΙΚΑ ΠPOΙ-PAMMΑTA>>'γ-
πoυρyεioυ Κoινalν ικcbν' Yπ η ρεo ιιΙlν'

7) ANATYΠON ΕΚ ToY Κ' ToMoY TΩΝ
<MAΚΕΔλNΙΚΩN> τoδ Γ. Χ. Χιoνiδη.
8) <<ΕΛΛHNIΚΑ>> ToMoΣ 32οζ τεσχoE 2ον τfiq
'Εταιρε[αg M ακeδo ν ικ cilν o π o υδιΙl ν.
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T6 ν6o Δ. Σ.

Eivαι απ' το0q αvαvεωr6ζ ιηζ ρoκ
κα( βελιιιilvoυv ουv61εια ι(v ποιδ-

rηrα rηg μoυoικηq roυq'

ΔΙΣKoΓPAΦΙA

l). ΙΗΙS νγAS (1968) 2}. SΙΑND
UP (Ι969) 3). BENΕFΙΙ il970) 4).

AQUΑLUNG (Ι97l)5). ΙΗΙCK AS
A BRtcK (|972' 6). A PASSΙoN
PLAY (1973) τ|. \γAR cιΙιLD
(1974) 8). MΙNSTREL ΙN ΓΗΕ
GALLERY (1975) 9). Γoo oLD
To RocK 'N' ROLL: Ιoo Y_

oUNG To DΙE (|976) l0). SoΝGS
FRoM ΤΗE \ryoοD (Ι977) l l).

HEAVY HORSES (1978) t2).

BURSΤΙNG oUΙ (1979 live) l3).

SToRM\ryΑTcΗ (1980) |4). A
(l 98 Ι).
'Επιλoy6q

l). LtvΙNG ΙN ΤΙ{E PASΙ \|972i
2). M.U. ΤιΙE BESΙ oF JEΓΗRo
TULL (l976) 3). ΤHE BΕSΙ oF JE-

THRO ΤULL (l979).

τcΙlν 'Aπoφoiτιιν
M6, τie dρ1αιρεoiεg τηζ 8ηζ 'Ιoυν{oυ πoιi iγιναν oτ6ν

oιjλλoyo 'Απoφo{τcυν iξελ6,yη ν6o διoικητικ6 oυμ-

βoιiλιo πoιJ oυyrcρoτηθηκε δq iξηq:
Πρδεδρoq'oδυo' Nτιν6πoυλoE dντιπρ6εδρoq Λευ-
κi Σαμαρd yεν. yραμματειiq 'Eλ6,νη Mητoαλα ταμ[αq'

Κaυ/νoq N[κoυ καi μ6λη Σταδρog Διiδηζ, 'Ιαlιiννηq

Κooμiδηζ,'ΙαltiννηE Mαλoδναg Παν. Παναyιωτfδηg
καi Miμηg Σιμoμιbκιog.
iξελεκτικi iπιτρoπη.'Aθανιioιog Mαyγανιiρηq' Γε-

αlρyιoζ Γκ6oιoq καi Π6πη Παπανιiνoυ.



'Απαντησειg

Ι. Τ6 πp6βλημα
τoδ oαλιγκαριoδ

Τo oαλιγκtiρι πρo1ωρεΙ dvα
μ6'τρο cηv ημ6ρα καi od 9 μdρεq θιi
βριοκεrαι od 3 μ6rρα απo τηv κo-
ρυφη θιi φrιioει λoιπov oτηv κoρυ-
φη oro r6λoq τηg επ6μεvηg ημd-
ραq δηλαδη θιi πρι1πει vιi περπα-
rηoει l0 μ6ρεq κα[ 9 vιi26τεq,.

2. Tιi δvομα του πουλιo0
oτηv καΘαρεδoυoα

Τd δυvαrιi ζευγη rιδv δυο
πρωrωv γραμμιiτωv μd βιioη τo o-
ιι ro ciθρoιoμιi roυq, ε[vαι Ι4 εivαι
ΑN, BM, ΓΛ, ΔK, EΙ καi ZΘ. Εi-
vαι φαvερo πιδq dπo αδτιi θιi κρα-
rηoουμε μ6vo rιi AN, ΓΛ, ΕΙ. Στrj
oυvd1εια βρiοκoυμε τιi δυvαrιi
ζει1γη rδv θπoμεvωv δυ6 γραμμti-
rωv πoιj d1oυv ιiθροιapα 21 ΖΥ,
BΤ, ΓΣ, ΔP, EΠ, Zo, ΗΞ, ΘN,
ΙM, KΛ dπo rιi oπoiα &πoρρiπ roυ-
με ro δει1rερo καi rρiτo καi επειδη
πρεπει ε6 δπ6μεvo τελικ6 γρdμμα
vιi εivαι 16 Ξ μιiq μ6voυv o[ rριιi-
δεq, ΑYΞ, ΖoΞ. oi τριιiδεq, αδrdc
oε oυvδιαoμο μd τιg πρcδrεq, 3 δυιi_
δεq μιiq δivoυv τi λiξη ΓΛAYΞ.

.3. 'O Ρεφεv6g
"Αv δ6v οκεφτoδμε πρoσεκrι-

κιi θιi πoδμε πωq δ πριδεog θι1 πιi-
ρει 50 δρ1. καi o δεδτερoq 30 δρ1.
'Aφoδ dμωq o τρ(rοq πλ{ρωoε 80
δρ1. rd δεiπvo οroι21iζει 3 x 80 :
240 δη' καi τd κιiΘε πιιiro 240:
8 _ 30 δρ1. 'o πρδrog λoιπov
πρ6oφερε 30 1 5 : 150 δρ1' κα-i
καrιi oυvdπεια πρ€πει νιi πιiρει 70
δρx. δ δειirερoq, πoδ πρooφερε 30
1 3 : 90 δρ2g. πρ6πει vιi πciρει 10
δρx.

4. T6 ρoλιi'j πoιi καΘυστερεi
Σi μιιi δλ6κληρη μdρα rd ρo-

πρωf Θιi πηyαiνει μπροοτιi ουvολι-
κα 5/3 + 1/3 : 6/3 : 2χεπτα.
Καrd oυvιlπεια ro ρoλoι θιi χρεια-
οεεΙ 20 γεμιirεq μdρεq, καi μιιi v0-

χrα.

5. oi ιiιδελφfg πoδ δ6v εΙvαι
συγγεvεΙξ

"Αg δπoθ€ooυμε πrilq dvαg, civ-
δραq A παvrρειiεται μιιi yυvαiκα
B καi d.πoκτoDv μιιi κ6ρη Γ. Σrη
ουvιi1εια 16 ζευγιiρι χωριζει καi o
μiv civδραq A ξαvαπαvrρειiεται
καi dπoκτα μιti δειiτερη κdρη Δ η
δ6 yυvαΙκα B ξαvαπαvτρεδεται θ-
πiοηg κα[ dπoκτιi μιιi δειiτερη κo-
ρη E. oi δυ6 κoπ6λλεq Ε κα( Δ d-
1oυv rηv iδια &δελφ{ Γ η πρωrη d-
πo rov πατ6ρα rηq η δ6 δεδrερη d-
π6 τηv μηιdρα τηq κα[ δπωq ειvαι
φαvερ6 μεrαξ0 roυg διlv d1oυv
καμμιιi oυγγ6vεια.

ffiffiffiffi

α) 'Ιοτoρικ6q
1η θρcδτηοη α
2η θρωτηoη α
3η θρωτηοη γ
4η θρωτηοη γ

β) Δεvδρoκιlμικ6ξ
5η δρωτηοη β
6η θρrδτηοη α
7η θρωτηoη γ
8η θρωτηoη α

_ ''Oταν ψoυφιioει oδ μαδρoυg
μoυ xaυρτιiρι ιds μi φυτραloει

_ Θ€λειg διiyκoυ κι ρoδφα a6,λειq
ρoδφα κι διiyrcoυ

_ Πfiyαν νιi πιριioουν τιiν καμι!λα
κiρατα την Εκoυψαν κι τιi dφκιιi

_ Nd ooi λ6'ν κυριi μπιyκ[να, rc[ νιi
ψoυφdq dπd τιiν πε[να

_ oδ δρ6μoυ9 βαντ6'ν δ€ν Εxει (i-
1ει δηλαδη πoλλιi dπρ6oπτα)

_ Tti κρoδoταλλα πoι1 €φαyειg, i-
δCb δd τιi ξηριioειg

_ Χαμπηλoυφ6ρτοloει κι ψιλoυ-
τραyoιiδα

_ Φιiει νδφη fiλι6E, καλd κι τoδ
7γαβιιiρι

_ ''Εκλαoειν ri νδφη, oκ6λαoειν
oδ γιiμoυE

_ Tιiξει κι καλoυπιiντριψι κι oδ
ν6μoυ9 δ6 1oυρiζει

_ ''Ε1ειg ioδ' i1oυ κι yοl. ',Εxoυ i-
γιυ cτoι εΙνει d κdoμoq

_ ''Ερμα μoυ νιd,τα κι yκαβιi yιρti-
ματα

_ Mι θ'rcδ'o φιiει rcι πxι6 κι dλα-
oβηρloeι μιiν κιiμειg

dιπ6 τis oελiδα εο

ΓΙαρoιμfεq
πoδ λ{yονται
ιξι' d,κοιiyoνται
στην Nιioυoα

λ6ι πηyαivει μπρoord |/3 - 1/4 :
-l/12 τoi λεπroδ. Σrο rdλoq rιδv 20

ημερδv, ro βριiδυ, τ6 ρoλ6ι πηyαi-
vει μπρoσrιi καrιi 20/12 : 5/3

τοδ Nικ. Σπιiρτoη)

ffitrffiffi
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1. T6 πρ6βλημα
τoδ ααλιγκαριoυ

"Εvα οαλιγκιiρι, οκαρφαλιil-
vοvrαζ o6 οrδλο δψoυq 12 μdrρων
διαιρi1ει 3 μirρα τηv ημ6ρα, dλ-
λιi καrεβα[vει 2 μdτρα τη vιiχrα.
Π6οε9 μdρεq κα( π6οεq vδ1εεq θιi

1,ρειαorεi ι6 oαλιγκιiρι vιi φτιioει
oτηv κoρυφ{ roδ oιιiλoυ;

2. T6 δvoμα πoυλιoδ

Σπu[ο[εφtlfit

Toδ Σταδρoυ Σαμαριi'
Καθηyητoδ

θ6vαq dπ6 τουq ιiλλoυq δυδ ιiv υ-

πoΘdοoυμε π<δg τιi πιιiτα πoιi πρo-
σφεραv οrοι1(ζoυν 16 iδιο;

4. Τ6 ρoλ6ι πoδ καθυoτερεi
"Evα ρολ6ι καθυorερεi dvα

ι6ιαρro roδ λεπroδ κατιi rηv
διιiρκεια ιηq, ημ6ραq, θvιδ rη v6-

1rα μd, τηv dλλαγη rηq θερμoκρα-
ο[αq, πηγαivει μπροοrιi dvα rρiτo

oτηv καθαρεδoυoα ιoδ λεπroδ. Στ6 riλoq πooωv ημε-

NιiβρεΘεiτδπεvrαψfφιoδvo_ 3. 'o Pεφεv6g ρΦv Θιi δxει προ1ωρηοει καrd 2

μα εv6ζ πoυλιoδ πoδ τ6 ιiθρoιoμα 'Aπ6 ιιi τρ(α πρ6oωπα, ποδ λ,επτα ιiv ξ6ρoυμε πιδζ oημερα ιo

τιδv δδo πριδτωv τoυ ψηφiωv εΙvαι δειπvoδv μαζi, τ6 πρδτo πρooφ6,- βριiδυ δε()gvει riν ακριβη ωρα;

14 τΦvδ0oεπ6μεvωv2Ι θvιδ τo rε_ ρει 5 πιιirα κα[ ro δεδτερo 3 πιιi- 5. oi ιiιδελφfq πoιi διξv εΙvαι

vαι η oειριi πoδ d26ει o16 dλφιiβη ιo τρiτoq, δivει 80 δρ1. γιιi vιi πληριδ- 1oυν τηv Ιδια dδελφη καi oμωq vd
π.χ.α= 1, β=2 κ.λ.π.) oει τ6 μεριδιo τoυ. Τi θιi πιiρει κα- μηv εivαι oυγγεvεig;

λικ6 γριiμμα εivαι 16 ξ. ('Η αριΘ_ rα, θvιδ 16 τρiro δ6v πρooφ6ρει τi-

μητικη rιμ{ κdΘε yριiμματoq, εi- πorε. Tιi dξoδα εΙvαι κoιvti κα[ o
συγγεvειg

MπορεΙ δυ6 κoπ6λλεq vd ιδ-

β) Δεvδρoκιlμικ6€
5) Tιi μηλoρoδιiκιvα τi εivαι;

α) Kαιvoιiργιo δεvδρoκoμικ6 εiδoq πoι]
πρoηλθε dπ6 διαοτα0ρωοη μηλιιig καi
ροδακιvιαg;

β) Πoικιλiα ρoδακιvιιiq, 26ωρiq 1voυδι;
γ) "Evα καιvo$ργιo φυτικo εiδoq, πoδ δ6v d1ει

καμiα oυγyενικη o16oη μ6 τιi yvωoτti
δπωρoφoρα δ6vδρα;

6) Ti εivαι η Red chief (P6vτ τοiφ);
α) Mετιiλλαξη (mutation) τηζ μηλιιiq

Starkrirnson (Στιiρκριμοov);
β) Mετιiλλαξη (mutation) τηζ μηλιιiq Red

DeΙiciouw (Ρ6vτ Nτελiτoιoυg);
y) Mετιiλλαξη (mutation) τηζ ρoδακιvιιiq Red

Robin (P6vτ Ρoμπ(v);
7) Τ( εΙvαι η Prima (Πρiμα);

α) Πoικιλ(α dπιδιιiq 1ειμωvιιiτικηg;
β) Πoικιλiα vεκταριvιαg,;
γ) Πoικιλiα μηλιιiq dvΘεκτικη oτο φoυζικλιi-

διo;
8) Τi εivαι η Αrmking (-Aρμ ΚΙγκ);

α) ΠρωΙμη πoικιλiα vεκταριvιαq,;
β) Mεooπριiljμη ποικιλiα κεραoιιig;
γ)'Yπερπριδ[μη πoικιλ[α κεραοιιig,;

Δοκιμfστε τiq γvcilσειg σα6
α) 'Ιoτoρικ69

l) Πoδ oκoτcirΘηκε δ Zαφειριiκηq, o dρxηγoq τηs
'Eπαvαοτιiοεωg τδv Ναoυoα(ωv τo 1822;

α) Σi θvdδρα oτ6 διiοoq Σoυφoυλι6 μεταξδ
Σταυρoδ καi 'Eπιοκοπηq Bερoiαg;

β) Kατιi τηv διι1ρκεια τrδv μα1δv οτ6ν Πδργo
τoδ Zαφειριiκη;

γ) Στ6 Σαρηγκι6λ τηq Koζιivηg, δoτερα απo
ουμπλoκη μ6 τo0g Κoνιιiρoυq'τηq περιo1ηg;

2) Πoδ π6Θαvε δ Τoιiμι1g Kαρατιioιo6;
α) Στηv Σερβiα;
β) Στηv Nαδπακτo;
γ) Στηv ΣκιιiΘo;

3) Τi ηταv δ Kιiloταq Mαλιiιιοξ;
α) Φρoιiραρxoζ τηζ π6λεω9 Nαoδoηζ oτιi

1ρ6vια τηq, θπαναoτιioεωq, τoδ Ι822;

β)'Yπαoπιoτηq τoδ Γερoκαρατιiοιoυ;
γ) Συvαρ1ηγoq dvεξιiρτητoυ θπαvαoτατικoδ

oιδματoq,;
4) Πoδ βρioκεται η Σxολη τοδ 'Αριoτoτ6λoυq,;

α) Στιi Στι1γειρα Xαλκιδικηζ;
β) Δ6κα 1ιλι6μετρα voτιoδυτικιi dπ6 τηv

Πdλλα;

γ) Τ6οοερα 16'ιλι6μετρα dvατoλικιi dπo τη

Nιioυoα;
E6 'Aπαvτησει€ στη oελ(δα εs
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M6λιq κυκλοφορησs: ivα γεωργικδ βιβλiο
"Evα, βιβλiο Κατα,τorrιοτικi θreια,εημοvικεi μ€ χρωματιατ€q εiκ6vεq

-;, ξ ,T'ι εivαι τe1 κoκκοειδfr (ψεbBεq) κα{ πΦq καταπολεμοδvται

Δεlv πρ€πει vιt λε,{ψει &πd καιtθvα &γpοτικri οπiτι

xTffiΑHΦY ΕΤΑΑΦYKX{

iVtrπορεΤτε vti τιi προμηθευτεiτε &,π6 τιi γραφεΤα

τοi 'Αγpοτικοδ Συλλδγου Nαοfοηq

TΙfu{Ι*Ι ΙTΩΛJdΣEΩΣ 4ΟΟ ΔΡAXfν{EΣ

TΑ ΔIEMΟTΙKΑ TΡΑΓΟY&ΙΑ
TΗΣ NΙΑΟYΣTAΣ

ΣYΛΛΦΓΗ ΤΦY TAKF| MΠΑ"|'TΣ}-|

"Eκδοοη ouλλογoυ *Mnοfrλεq _ Γεviτααpoι*

ΓlpΦrMFiΘEYTEiTE Tο

Βsαlλ*ωq Κωvoταvτivoυ (Νθα δtε0θυvαη)
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