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'Ayαπητ6 φ[λε

Σιiμερα παρoυoιιiζoμε τ6 ]6oν τεiχoζ. T6 τεδ-

χoζ αδτ6 εiναι dφιeρωμ6,νo oτ6 <<σταφιjλι KαI τ6 ιζρα-

oi τig Nιιioυoταg>>. Λ.ξaε λiyα λ6yια yιιi την 'Ιoτoρ{α

τoδ κραoιo6 τfiq Nιiδυoαg πoδ Εyινε <<ξακoυoτ6 καi
dνoμαoτ6>> o'δλo τ6ν κ6oμo μ€oα oτην 'Ελλιiδα καi
oτ6 iξοlτερικ6. T6 κραo[ τfig Ntioυoαg iπαιξε πρcυ-

ταρxικ6 κα[ d'πoφαoιστικ6 ρ6λo oτiν oiκoνoμlα τoi
τ6πoυ κα[ oτην d'νιiπτυξη τig π6ληq. Σημερα <<τιμoD-

με τ6 κραo[ μαg>> πoδ π{νoυμε.

'Αyαπητ6 φ{λε

Στ6 τεδxoq αδτδ δημooιειjoυμe Ενδιαφ6ρoντα Ι-

oτoρικti dρθρα πoδ dφoρoδν την περloδo τfig iπανιi-
στασηE τoσ Ι822' 'Επioηg δημooιειioυμε εiδικιi t'πι-

oτημoνικιi d'ρθρα oxετικιi μ6 τiν δyε{α τoi d'νθροl-

πoυ K'α[ d'λλα yενικoi μoρφcιτικoδ κα[ Εyκυκλoπαι-
δικoδ περιεxoμ€νoυ. Στ[g oeλiδεg τoi περιoδικoδ φι-

λoξενoδμε d.κ6μα, d'ρκετ6g oυνερyαofεq τcbν ν6cυν

oυyyραφ6ιυν τfiq ν6αq yενεdg.

'Αyαπητ6 φiλε

Στ6 τεδxoq αδτ6 δημooιειjoμε d'ρκετ6g δραoτη-

ρι6τητε9 πoλιτιστικd'ν Συλλ6yιιν τiq πδληE μαq'
'Επioηq κα[ μερικ69 δραoτηριδτητεg dπδ την θεατρι-

κη κfνηoη τoi τ6πoυ oτιi xρ6νια τiζ κατoχig. 'H

Ntioυoα πιiντoτε ηταν πρcυτoπ6ρog oτig πoλιτιoτι-
κi,g κα[ καλλιτεxνικ6'q Εκδηλιυoειg. 'H Nιioυoα t'xει

μ[α πλoδoια καλλιτεxνικιj παρoυo[α καi μ[α παριiδo-

oη dξι6λoyη oτιi θ6ματα αδτιi. Καi η παρtiδooη oυνε'

x[ζεται.

'Ayαπητ6, φiλε

A1τιi yιιi oημερα, θιi τιi πoδμε o6 τρeig μηνεζ.
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συvεχεια
dπ' τ6 πρoηγoιiμεvo τεδ1oq

'Aφoδ θπανεoτιiτηaεν 6 Ζα-

φειριiκηq, δ Mdμαvτηq, εδρεv κα-
τιiλληλoν θπoχηv ν' dφooιωθfr εiq

τ6v Λoυμπotiτ παoι& δεικvrjων τ6v

δ,αυτ6ν τoυ εiq, τoιiq, δπαδoιig τoυ

δπηκoα...1 δζ BαoιλεTζ τδv δθω-

μαvδν, καi dμ6oωq δ Λoυμπo6τ

παoι&q, θπflρεv αδτ6v καi τ6ν iα-

τρ6ν 'Avτωvιiκην δπoυ πρ6 πoλ-

λoδ dπ6 φ6βoν τoδ Zαφειριiκη,
δι6μενεν καi θπηγγ6λλετo τ6ιl iα-
τρ6v εiζ Γεvιτοιi' αδτoιig θ1ωv

πληoiov τoυ εiq τηv κατιi τiq Nd_

oυσαζ θκoτρατεiαν τoυ εi1εν
18,00o (;)2 οτρατιiν διηρκηoεv δ-

π6ρ τac,50 fιμ6ραq δ π6λεμoq,, θπi

τ6λoυ9 δi6δειξαv oi dφωoιωμ6voι
καλoi πατριδται τ6 &φι1λακτo μ6-

ρoq λεγ6μεvov <&λιilvια> καi δ-

σπευσαv oi δθωμαvoi' πoToζ πρdl-

τov vιi εio6λθη εiζ τηv π6λιv, vιi
λιiβη τ6v δπαιvoν τοδ παοιd, καi
τιi δδρα' eλλ' fι Θεiα δiκη τ6v θ_

φθαoεv, τ6v πρδτoν μ6 τoιiq δπα-
δoιiq τoυ θφoνεr5θηοαv &π6 τoιiζ δ-

λiγoυq φιiλακαζ Ναoυooαioυζ, oi

δπoToι dβλαβεTq θτραβηxΘηoαv

πρ6ζ τιi &νω εiq, την θκκληoiαv
τoδ &γioυ Δημητρioυ δπoυ oi γεv-
vαΤoι Σoυγκαριiδεg dδελφoi 5 με_

τιi πoλλδv &λλων oυγγεvδv τωv d-

φιiλαττov τηv δχυριiν θκεivηv θ6-

oιv' &μα 6λαβε την εiδηoιν 6 Ζα-

φειριiκηζ δτι oi τoδρκoι εioflλθov

θντ6q τiq π6λεωq, καi λεηλατoδv,

θ6oυv καi dπoλιioυv εig, τ6 κιiτω

μ6ρoζ, dμ6oωq μd τoιiq δπλo-
πoιoιig καi κυvηγofq θκλεioθη εiq

τ6v π0ργov πληοiov εiq τηv &ριiπι-

τoαv (πoταμ6q) εiq τηv iκραv τflq

χd)ραζ δq εig &κρ6πoλιv, θβιioτα-

ξεv τρεiq iτι fμθραq πολεμδv καi
6δωoεν καιρ6ν εiζ τotiζ χριστια_
voιiq, θξηρxovτo πρ69 τιi βουνιi &-

92

μηooυv μ6 τoι5g κovιιiρoυq καi dρ-

γ6τερα νιi μεταβoδv dφoδ πιiρoυv

την εiρημ6vηv θ6oιν' dλλιi κατιi
δυoτυ1iαν εiq τ6 διιioτημα τδv 8

δρδv...5 καi θπιoτραφεiq εiq τriv
θ6oιv θκεiνην κακoκαιρiα, δμi-

1λη, καi δ1αoαν τ6v δρ6μoν τουg,,

περiπoυ 1iλιoι κovιιiρoι καi γκ6γ-
κηδεq oi δπoioι εi1oν d.κoιiοει τ6ν

1αλαoμ6ν τflg Nαorjooηq θτρε1αv

vιi πρoφθιiοoυν καi αδτoi διιi vιi
λαφυραγωγηooυν, αt)τoi θπεoαv
δζ oυvηΘωζ λ6γεται εiζ τηv θιξoιv

δπoυ θoτ6κετo 6 Ζαφειριiκηg μd

τιi γυvαικ6παιδα, καi ψ6νoν 6 Ζα-

φειρι1κηq,, Γιαvvιiκηq,, ivαq ψυ1o-

γυι6q, τoυq, καi δδo oτρατιδται θ-

γλιiτωoαν dπ6 το6q κovιιlρoυg'τιi
γυvαικ6παιδα fl 1μαλωτioΘηoαv
καi dπη1θηoαν εiq, τ6 κι6oκι, δ-
πoυ εi11ε oτηoη την oκηvηv τoυ.δ

Λoυμπoι5τ παοιd'q. 'o Λoυμπoδτ
παoιdq &φoD θβεβαιιilθη δτι oi δ-

πλαρxηγoi καi δ Zαφειριiκηq δφυ-

γαν floιi1αρεv καi θαρραλειilτερα
δι6ταξεν τoιiζ δημioυq, νιi oφιi-
.ξoυv τoιiq dπ6 15 θτ6ν καi dπιivω,
δooυq, oυλλιiμβαvαv ζδvταq,, oi
τoδρκoι δημioυg εi76αv γιiφτoυg,
καi'Ιoυδαioυg Θεooαλoνικεiζ' τi_

τοv dνθρωπoμακελεiov &vτικρυ
εig τηv oκηνηv τoδ παoιft dπ6 τ6v

μεγαλι)τερov πλιiτανoν θωq εiq τ6

τθλog τoδ κιooκfoυ, κατωφερ69, δ-

λiγov τ6 μ6ρoζ'δταν θπαρηoiαoαν
τηv Zαφειριiι(ιvα, Kαρατιioιvα
καi Γκιiτoινα θvιirπιov τoδ παoι&
θρωτηθηoαv διιi τηv ταυτ6τητti
τωv, δ Mιiμαντηq καi δ iατρ6ζ
'Avτωvιiκηq oi δπoToι πιivτα πλη-
οiov τoδ παoιd εi11,oν την τιμηv vιi
κιiθωvται &πεκρiθηοαν δτι &λη-

θdlζ θκεΤvαι ηoαν' τ6τε την Kαρα-
τιioιvα μ6vov &πηγ16vιoαv dπo

'loτoρIKd nερi Nαo0σnc θε dvεκδδτoυ
I

xε!ρoγραφoU

π6 τi1ν Kλειooιiρα, καi πoλλoi θ-

oωθηoαv εiζ τ6 Γραμματiκoβov3
δπoυ καi δ πατηρ μoυ εi1,εv πρδ-
τoq καταφιiγει ψt' δλ6κληρov oi-

κoγ6νειαv, θηλειi τε καi iρρεvα
τρiα, τ6κνα καi f1 Mητηρ μoυ καi δ
1διoq,, 1,ρηοiμευoεν δ πατηρ μoυ
διιi vιi δπoδ61εται καi περιθιiλπη
τoιiq &πoφυγ6νταq, την αi16μαλω-

oiαν καi τ6v θtiνατov, oδτω κατ6-
πιν 6 Ζαφειρdκηζ, dφoδ τραγικ6v
θιiνατoν θδωκεv θvτ6g τoδ πιiργoυ
εiq βρ6φη τιvιi διιi vιi μηv oκoιi-
ζoυν, διιi τδv κλαυμιiτωv flοιi1ωg

Toυ Ι-ιιiννη Bαoδραβfλλη

χωρiζ v<i θνvoηooυν oi τoDρκoι, θ-

ξflλΘε καi θφθαoεv εiq τ6v "Αγιov

Nικ6λαoν καi &vταμιilΘη μθ τo0q

δπλαρχηγo6q Kαρατιioιov καi
Γκιiτoov o1τινεq τ6v θπερiμεvαv.

"Αμα &vταμrilθη δ ΖαφΕιρa-

κηζ μ6 τ6v Καρατιioιov καi Γκιi-
τοov θoηκιδΘηoαν oτιγμιαiωq, καi
dπεφιioιoαv vιi μεταβoδv εiζ την
'Eλλιiδα dλλ' θπειδη τo oτ6vωμα

τ6 dπ61ον dπo τηv θιloιv δπoυ fr-

τov τ6 Φραvκ6τζa δραq 4 δπo_

πτειiΘηoαv μηv τ6 κατ61oυv oi κo-

vιιiρoι (δΘωμαvoi) καi θκριvαv εδ_

λoγoν vιi μ6voυν εig τ6 λημ6ρι (θ6-

oιv)' δ μεγαλι5τερog υi6g τoi Kα-

ρατιioιoυ, Γιαvvιiκηg καi δ Zαφει-

ρdκηζ μ6 τιi γυvαικ6παιδα, καi riν
δdv εivαι φυλαγμ6νo τ6 Φραvκ6τζ
&π6 τoιiζ δθωμανoιiζ vιi θπιoτρθ-

ψoυv 3 ii 4 οτρατιδται, vti διilooυv

εiδηoιν εiζ τ6v Zαφειριiκηv vti κι-

vηooυv καi αδτoi κατ6πιv καi θκεi

νιi τoιig φθιiοoυv' &λλωq vιi πoλε-



τoιjζ μαστoιiq δc λ6γoυν τιiq δ6

&λλαq δ6o αixμαλιilτoυq μαζιi μ6

τιi τ6κvα των θκριiτηoαv, fl κατ'

ιiλλoυζ εiζ τoιiζ iδioυg κovιιiρουq

τιiq θxιiρηoαv oi δπoΤoι τιiζ θπιil-

ληoαv εiq &λλoυg, δλo τ6 κι6οκι
περiπoυ oτρ6μματα 20 ψt' bπt'ρ

τιiq 10 πλατιivουq τ6πoζ τερπv6-

τατoζ, dπ' δπoυ fl Θεοoαλoviκη
καiτoι dπθ1oυoα rjiραg 14 φαiνε-

ται, εi11,ε μετασχηματιoΘi εiζ πα_

vηγυριv κλαυθμδvoζ, δvθεv &v-

ΘρωπoμακελεΤov, θνθεν dγoραπιil-

ληoιg αiχμαλιilτωv, γυvαικδv'
παiδωv, διηρημ6vων εiζ πωλητιiζ
διαφ6ρoυg, 6vαq θ1,ωv την μητ6ρα'

&λλoq τιi τ6κvα, δοκoυζαv καi

τoiριζαv τιi παιδιti διιi τιiq μιiναq
των, &λλ' dδtivατov, δι6τι &λλoq

εi11,εν τoιiq, μ6ν &λλoq τo69 δ6'
-Aqπαιioωμεν αiτιi δι6τι τρ6-

μει fι xaρ καi δακριiζoυv oi δ-

φΘαλμoi &ν θεληoη τιq νιi θξακo-

λoυθfr λεπτoμερ6oτερα νιi τιi διη-

γηΘfl.
'o Zαφειριiκηq τ6λoq' πιiντων

καi δ Γιαννιiκηq θπflραv τ6ν δρ6-

μo διιi νιi φθιiοoυv τoιiζ δπλαρχη_

γoιiq &λλ' θπειδη δq εiπoμεv εi1ε

πυκνοτιiτην δμixλην δ δρiζων θπε_

ριπλανηθηοαν καi θξθπεoαν εiζ

τ6ν κιiμπoν καi εiδαν τ6 dδιiνα-

τoν νιi φθιiooυν τo6ζ πoλλoιiζ 6_

κριvαν εt1λoγoν νιi κρυφθoδv εiζ

τ6 βιiλτo δλ(γαq τiμ6ραs καi κατ6_

πιv ioωq, oiκovoμηθoδν καi γλυτιil-

σουν'πραγματικΦg fιμ6ραs 15 δθv

την δoτιq, θπεριφ6'ρετo διιi την τ\-

oυ1iαν τoδ τ6πoυ μ6' κιiιμπoooυq

dλβαvoιjq, τ6τε δ μεταβατικ69 αδ-

τ6q dλβαv6g θπερiζωοε τ6v τ6πov

κα( μετιi τρag fιμ6ραq ηδρεv τ6ν

Zαφειριiκην, Γιαvνtiκην πρδτoν

υi6ν τoδ Kαρατιioιoυ καi τ6ν ψυ-

1oγυι6γ τoυq εiq, την θ6oιν Σoφo-

iια καi πoλεμηoαντεg dπ6 τo

πρωi iωζ τ6 θoπ6ραq θφoνε6θηoαv

καi Ζαφειριiκηq καi Γιαvvιiκηq'

καi ψυ1,oγυι6q, των, f1ρωΙκ6v θιi-

νατov θδωκαν &ξιov τfrq γενναι6-

τητoq τωv.
'EvΘυμηθηv κατιiλληλoν διi-

στιχoν' δπoυ iiκoυoα παρ'θv6q φi-

λoυ μoυ Tζαμαραiλα Kεφαλη-

vα(oυ:
Mην κιiμηq φiλov μυλωvdv' κoυμ-

πιiρo μακελιιiρη'
oαμαρ& καi κτioτη o6ντρoφo' κ'

oi τ6ooαριq, γαiδιiρoι'
'o δθ Kαρατιioιog καi Γκιi-

τοoq, μετιi 2,3OO &νδρδv δι6ο1ιoαv

τηv Θεοoαλiαν δληv μ6 ξiφη γυ-

μνι1 καi 6φθαoαν εiq την 'Eλλιiδα'

fιγωνiοθηοαv fιρωΙκδg εiζ διαφ6-

ρoυq θ6oει9 δπθρ τcδ μεγιiλoυ iε-

ρoδ &γ6lνoζ.' "Ag θπιoτρ6ψωμεv πιiλιν εig

τηv τιiλαιvαν Nιioυooαν' &φoδ θν-

τελdlζ την κατ6'oτρεψεν δ Λoυμ-

πo6τ παod.ζ, μετ' δλiγov κατιi

iδioυq κατoiκoυg καi εioflλθοv θv-

τ6q τflq Nαoι5ooηg δπ6ρ τflq θλευ-

θεριboεcbζ τωv. Παιiω πλ6oν vιl δι-

ηγoδμαι τιi μετιi ταδτα δι6τι εiq

πολλoriζ ζGlνταζ εivαι γνωoτιi πftζ

6γιvαν πιiλιν κ6μματα, &ρχηγ6ζ θ-

ν69 μdρoυ-c Πι1τρoq παπd 'Ανα-

oταoioυ καi κατ6πιν Xατζη Πθ-

τροζ μd δλoυq τoιig Boυλγαρουζ δ-

παδorig Δαρζιλoβiταg καi Περι-

oιoρiταq, &π' τ' &λλo μθρoq δ Mιi-

μαντηζ μ6 τoιjζ παλαιoιiq Ναoυo-

oαioυq τoιiq γλυτωμθνoυq dπ6 τ6v

Λoυμπoι1τ παoι&, διεπληκτiζoντo
καθημεριvδq καi θδιδov τρoφην

εiq τov λα6ν θνoxλofμεvoι oi &v-

Θρωπoι 1,ιio κoντεq, αδτoιiq,'

'o Mιiμαvτηq διιi νιi δεiξη

πρ6ζ την δθωμανικηv dρxηv dφο-

οtωoιν καi τελεiαν πioτιv, oυv6'τα_

ξεv &ναφoριiv θκ μ6ρoυ9 τflq κoι_

v6τητoq, θπi βoiβ6δα τoδ ντελfr

'Ιμπραiμ καi θζητηoεν 100 oiκoγ6-

νειαq δθωμανικιiq6 vιl κατoικη_

ooυv εig, Nιioυooαν δiθεv πρ6g

φιiλαξιv καi oδτω θιiι πρoικιoθoδν

oiiτωq αi oiκoγ6vειαι μ6 κτηματα

τdlv θξ δλoκληρoυ &φαvιoΘdvτων

Nαoυooαiων, oδτω θξεδ6θη φερ-

μιivι flλΘαν τιi περικαΘαρματα τoδ

Σαρiγκιoλη κovιιiρoι φιiρδην μ6-

γδην τoιig θδωoεv δ Mιiμαντηq

τηv καλυτθραv ουνoικ(αν, τoι1g θ-

μoiραοεν κτηματα δπωζ αδτ6q ii-

θελεν, τoιig 6καμεν &λλαγη κατ6-

πιν τιi δν6μαoεν Καροιλiκη (dvτi_

κρυoμα) καi μετιi τιvα καιρ6v θπi

τατιiρ Σoυλεiμιiν βoΙβ6δα 6κτιoαv

καi τoαμioν oi τoδρκoι καi iτρε-

ξεv δ Mιlμαvτηζ μετιi μεγιiληq 1α_

ρ&q θφιλoδωρηοεν.εig τιi θεμ6λια

τοδ τε'1r6voυq εiq την Θ6οιv μιiλι-
οτα τoδ'Aγioυ Δημητρioυ την πo-

τ6 περ{φημoν θκκληo(αν'

θγvωρioθηoαν, dλλιi τi δ6ν κα-

τωρβιilvει f1 κυρiα πεivα, fιvαγκιi-

oθηoαν νιi φαvερωΘoδν εiq'θνα μυ_

λωv&v διιi vιi τoιiq διiloη ψωμi' δ

μθν μυλωv&ζ ψωμi τοιiq θδωοε dλ-

λιi oυγ16ρ6vωζ θπfrγεν εiq'τ6ν Σoυ-

λιμ&ν K6ντov, &λβαν6ν Kαλεvιιir_

oυμβoυλην φαivεται φρoνιμωτ6_

ρωv θκηρυξεν &μvηoτεtαν (ριiγγη)

διιi vιi κατoικηθfr μ6' τιi oωΘ6ντα

λεiψαvα, τ6τε δ Mιlμαvτηq καi τι-

vεζ τoδ κ6μματ6ζ τoυ oωθ6vτεg'

θπρωτoκαθιδριiΘη εig Nιioυoοαv

καi δλiγov κατ' δλiγoν θκατoικ{-

Θη καi &πo τo 11,ωρiov Δαρζiλoβoν'

Περιοo6ρη, "oολιανη καi Koυ-

τoor5φλιαvη, τιi 1ωρiα ταδτα θκα-

ταoτριiφηoαv διιi πυρ6ζ dπ6 τo6q'

1 Miα λ6ξιq θλλε(πει' 'o dντΦραφειjζ'

δ6v κατιbρθωoε φαiνεται ν<i την dναγνιil-

ση.
2 T6 dντiγραφoν θ1,ει dριθμ6ν 180Ο0'

dλλιi dναγιγνcbοκεται καi 189Φ'"'-'-l i'er.'*oi Kιiτω Γραμματικ6ν τfrg θ-

παρ1iαg 'Eoρδαiαζ.''η 
Φρανκ6τζ fl Φραγκ6τοι τiζ θπαρ-

1(αq, 'Eoρδαiαq' τcirρα λ6γεται 'Eρμακιιi'

5'Eλλεiπoυν δλ[γαι λ6ξειg' Καi θδδ δ

dντιγραφε6q, δdν κατ6ρΘωοε vιi dvαγνcδoη

τ6 1ειρ6γραφov.'' ^;;;; τ6ν θπι1ειρηθ6ντα θκμoυooυλ_

μαvιoμ6v τflg Nαoδοηg βλ6πε'Ι' B α ο δ-

ρ α β 6, λ λ η, 'Ιοτoρικιi 'Aρ1εiα Mακεδo-

νiαq ι, ',ξριετov Θεoοαλoνiκηζ' oελ' 521'

s22. 
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"Α γv ω σ τ α 'Ι o τ o ρ ι κ ιi στoLxεια
^tlfr την 'Eπαvιioταoη τoδ 1821 1822

oτηv Mακεδoviα
Mιιi εvδιαφ6ρoυoα αΙτηoη τoδ δπλαρχηγoδ Ψαρoδημoυ
(Mερικ6g 1ρi1oιμεg πληρoφoρiεqdιπ6 o1ετικιi lρΘρo τoδ Γ. x. Xιoviδη

πo6 δημooιεδθηκε ατιi Mακεδovικd (K Tιiμog) τiig'Εταιρεiαg Mακεδovικdlv oπoυδdrv)

'o Γ. X. Xιoviδηq, oτ6 o1ετικ6
dρθρo δημooιειiει, dξι6λoγα dv6κδoτα
E^γγραφα' γιιi μερικoδq, Mακεδ6vαq' δ_
πλαρ1ηγoιjq, τoδ l82t dπo τ6 <&ρχεio
&γωvιoτdlv>>, (πo0 διεoωζεται aτa
<τμiμα 1ειρoγριiφωv> τfrq θΘvικflq βι-
βλιoΘηκηζ,).

Στ6 <dρ1εΤo τd:v d,γωvιoτδv>>
τfrg θθvικflq βιβλιoθiκηq τdlv 'A-
Θηvδν, διαοωΘηκε, (oτ6 πρωτ6τυ-
πo) μιιi 5o6λιδη αiτηoη τoδ δ-
πλαρ1ηγοδ Δημoυ Nικoλιioυ ii
Ψαρoδ{μoυ 'oλιiμπιoυ, πoδ d'πευ-
θιjvεται oτ{v εiδικη oτρατιωτικη
θξεταoτικη bπιτρoπη, &ρμ6δια γιιi
τ{ 1oρtiγηoη o16ετικflq, ουvτιlξε-
ωζ. 'H αiτηοη περι61ει dξι6λoγεg
πληρoφoρiεg o1ετικιi, μ6 τ{v θπα-
vιioταoη τfrg, Kαooιivδραq τoδ 'o-
λ6μπoυ καi γιιi. τ{ν θπαvιiοταoη
καi καταoτρoφη τfrζ Nιioυoαq,.

Λ6γω τoδ μικρoD 1ωρoυ πoι-i δια_
Θ6τει f <Nιιioυoταl> δημooιε0oυμε μo_
vo θκεivα τci πληρoφoριακci oτoι1εΙα
τfrq αiτlioεωg τoδ Ψαρoδημoυ πoU d-
φoρoδv τηv πdλη τfrq, Ndoυoαq.

Λαμ[α τιjν 23 'Ιoυνioυ Ι865
Πρ6q

Tιiν Σεβ. τoσ dyιilνog Στρα-

dyc|lνα, iκδoυλειjoειq κα[ θυoiαg
μoυ, d'π6 τ6 ]82] μ6xρι τδ Ι827 καi
τfi E dφiξεωq τoσ.Καπoδιoτρioυ, αi'-
τινεg txoυoιν δg dκoλoιiθcυE.

Κδριε Πρ6εδρε,
'H dρxi τfiq, i'παναoτιioεcbg

μαg τoσ Ι82Ι μ6 εiρεν δπλαρ21ηy6ν
καi oδ1{ πoλfτην, oδδ6 d'πλ6ν
oτρατιιbτην, dλλd δπλαρ21ηy6ν,
cbq καi oi λoιπoi τfig πατρiδog μαg
δπλαρ24ηyoi τol'Oλδμπoυ.

Κατιi τ6 Ι82Ι, yενoμi'νoυ 6ν
'oλιiμπoυ oυμβoυλ{oυ, εig τιiν μo-
νην τoδ d'yloυ Διoνυoioυ, δλων
τδν iyyεyραμμ6,νcυν εiq την παρoi-
σαν μoυ λoιπdlν δπλαρ11ηyδν, fiτoι
τoδ Διαμαντfi Nικoλιioυ 'oλυμ-
π[oυ, Γ6,ρo Καρατιiooυ, 'Αyyελfi
Γιiτ'ζoυΙ, Λoyoθ6'τoυ τfiq Nιαoιi-
στηζ η Zαφειριiκη, Γειυρyioυ Συ-
ρoπoδλoυ, T6λια Γ. Λιiζoυ, Διiμoυ
rcα[ Γειllρy[oυ Tζαxιλfcυν, Mπ[νoυ
Κωνoταντ{νoυ καi Λιιiκoυ Διαμαν-
τfi, d,πoφαoioθη dπ6 κoινoσ κα[
παμψηφε[ νti δaloαlμεν βoιiθειαν
εig την Καooιiνδραν καi τ6 ''Αyιoν
"oρog.

Κατιi oυν6,πειαν dπεφαoioθη

Mανoυιiλ Παππd...
''Aμα τfi d.φiξει μαg εiq Tρiκε-

ρι, εiδoπoιηθημεν διιi τιiν oτeνην
πoλιoρκlαν τfiq' Nιαoδoτηg, παριi
τdlν iκεΓ πατριcυτclν μαq δπλαρ74η-
ycbν καi 1cυρiq νιi 1ιioωμεν rcαιρ6ν,
iπιβιβιioθημεν eig τιi πλoΙα καi i,-

φθιioαμεν iyκαiρωq' δπoυ rcαi dμ6'-
oιιlE d'ρ1ιoαν αΙ dδιtiκoπαι μιixαι
εiq τ6 Κoλινδρ6, εig Κ{τρog, εig
Καoτανιιi, εig Φoιiντα, εiq Mακριιi
Pιixη' εig Στδxoβα καi εiq τδ Κα-
ριiβι (δπoυ iκεΙ tπληyοlθη 6 δ-
πλαρ74ηγ6q Γειllρyιoq Συρ6πoυ-
λog) εiq δ6 τιiν τελευτα{αν, εiq Mη-
λιιiν, tνικηθημεν παριi πoλυαρiθ-
μoυ τoυρκικoi oτρατoδ, την αδτιiν
δ6 rjμ6ραν, 'Απριλ{oυ 42 τoδ ]822,
ixαλιioθηoαν κα| oi δπλαρ1ηyoi
Γ6ρo Καρατιiooq κα{ 'Αyyελfiq
Γιiτζoυ (6 δ6 Λoyoθ6τηg Zαφειριi-
κηq καi d υi6g τoυ Γ6ρo Καρατιi-
ooυ iφoνεδθηoαν)' Mετιi ταστα, oi
oαlθcbντεg o6τoι δπλαρ74ηyo[ διευ-
θδνθηoαν, διιi ξηρdg, εig 'Aoπρo-
π6iαμoν, πρ69 τ6ν tκεi δπλαρxη-
y6ν Nικoλ6 Στoρνιiρην, iμεiq δ6 μ6
τιi πλoiα, d'πηλθαμεν eiq Σκ{αθoν.

''Επεoεν δ6 εiq τιig d.νrι ρηθεi-
oαq' μιixαq πoλλol 6κ τcΙlν συyyε-
νcΙlν μαg κα{ δq rcαi δ αδτιiδελφ6g
μoυ Γιαlργιoζ, i δ6 αδταδ6λφη μoυ

Συv6'1εια oτιi oελiδα Ι27

τιιιτικιiν iξεταoτικην 'Επιτρoπην. νιi μεταβcilμεν τρε7g δπλαρxηyoi' δ
Κιjριε Πρ6εδρε, δπoφαιν6μeνog, δ Κωνoταντ|νoq
Λαμβciτ'ι'l τιjι' τιμιiν, διιi τfig Mπiνog κα[ 6 Λιιiκog Διαμαντfiq'.

παρoι5oηE iκθεoειllg μoυ, νιi φ6'ρcυ Mετ6βημεν δθεν παρα74ρfiμα eig
δπ' dψιν τfig Σεβαoτiq 'Επιτρo- Καooιiνδραν μ6 Ι80 i,κλεκτoδg
πfig' τιig κιiταlθεν' κατιi τ6ν 'Ιεριlν oτρατιαlταq', d'ρ76ηyoσντoq i,κεi τoi

Σημ. Ι: Πρ6κειται γιιi τov 'Αγγελfi Γιiτoo.
Σημ. 2: 'Η μ6ρα 4 'Aπριλioυ τoδ !822 (παλαιo dμερoλ6γιo) Γvτιοτoι1εi μθ τfv Ι7 'Α
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ΙΣTOPΙKEΣ ΠIΙΓEΣ ΓΙA To KPAΣΙ
Στη Nιioυoα i παριiδooη τiζ

dμπελoκαλλι6ργειαg καi τoδ κρα-
οιoδ εivαι πoλιi μεγιiλη. T6 χδμα,
τα νερα καi τ6 κλiμα τflq Nιioυ-
oαq dπoτελoδv iδαvικ6 oυvδυα-
oμ6 γιιi τηv καλλι6ργεια τδv πι6
εδγεvdrv πoικιλιδv dμπελιGlv γιιi
καλ6 κ6κκιvo κραoi. Tιi δδρα
α0τιi τfrg φ6oηq oi NαoυoαToι dμ-

πελoκαλλιεργητ6ζ τα dξιoπoiη-
oαv καi τιi dξιoπoιoδv μ6 τ6v κα-
λriτερo τρoπo.

'Aπ' δλεg τic, πηy6'ζ θπιβε-

βαιιilvεται δτι fl Nιioυoα εivαι φη_

μιoμdvη yια τo καλ6 κραοi τηζ &-

π6 τa Bυζαvτινιl dκ6μα 1ρ6vια.
(...'Η Nιioυοα ii Nιιioυoτα κωμ6-

πoλιg dκoυoτη διιi τ6v θξαiρετoν
oΙvov...> oημει<ilνει oτ6 βιβλio τoυ

<Γεωγραφiα παλαιιi καi v6α> (Bε-

vετiα 1728) δ Mητρoπoλiτηq'Aθη-
νδv Mελ6τιoq,, πotj δζηoε οτ6 δειi-

τερo μιo6 τoδ 16oυ καi τig &"ρxes

τoδ 17oυ αicilvα καt εiναι δ πρδτoq,
νεo6λληvαζ πoιi 6γραψε συστημα-
τικli γεωγραφiα.

"Evαν o1,εδ6v αiωvα dργ6τε-

ρα δ Γιiλλoζ περιηγητηg καi πρo-

ξεvoζ στη Θεoααλoviκη Ε.M.
Cousinery πoιi ταξiοεψε oτη Δυτι-
κη Mακεδoviα τ6 18l4 γριiφει oτ6

βιβλio τoυ <Voyage Dans La Ma-

cedoine> (Παρiοι l831) oελ. 7l ('o
oivoζ τiζ Nαorloηζ εΙvαι θv Mακε-
δoνiα δ'τι δ Boυργoυvδiαq θv Γαλ-
λiα' τ6v πωλoσv πιivτoτε εiζ τιμηv
διπλασιαv τωv αλλωv oιvωv...
T6v μεταφ6ρoυv εig, τηv Θεooαλo-
viκη καi τιiζ Σ6ρραq, 6που κατα-
vαλiοκεται dφθ6vωq. Δδvαμαι vti

βεβαιιiloω μιiλιοτα 6τι θξαιρoυμ6-

νoυ τoδ τiζ Tεv6δoυ, δ oivoζ oδ_

τoq, Θεωρoδμεvog δg oυvηθηζ oi-
voq εiναι πiαyψατι δ καλιlτερoq
τΦv oΙvωv 6ληq τηq Toυρκ[αq>.

'o Kυριιiκoq Σιμ6πoυλoq, πot5

dvαφθρει πoλλιi γιιi τη Nιioυoα

oτ6v τρfτo τoμo τoδ δργoυ τoυ

<Ξ6voι ταξιδιδτεg oτηv 'Eλλιiδα>
oημειrilνει (oελ. 445) δτι τη γvιbμη
τoD Cousinery &oπιiζεται καi δ Σ.
T. Λιioκαρηζ οτ6 βιβλio τoυ <'Η
Θεoοαλoviκη oτιi τ6λη τoδ 18oυ

αiωvα> πoιi κυκλoφ6ρηoε τ6 1939

oτην 'Aθηvα oτιi γαλλικιi. T6 iδιo
βεβαιcilvει Eπειτα dπ6 μελ6τη πoλ-
λΦv πηγδv καi δ Α. Ε. Bακαλ6-
πoυλoq οτo βιβλio τoυ <'Ιοτoρiα
τfr q, Mακεδoνiαq 1354-1833>.

TfiE 'Ελ6'νηq

Zεyκfνη _ Mητoιαλα
Δαoκιiλαq

Γιιi τιi κραοιιi τfrq Nαoιiοηq δ

Γιiλλoq Πoυκεβiλ, πoιi διoρioτηκε
πρoξεvoζ dπ6 τov M6γα Nαπoλ6-
ovτα oτtiv αδλf τoi 'Αλfl Παo&,

γριiφει oτ6 βιβλΙo τoυ <Voyage de

h Greοe>l δκδ. l826 <'o oΙvoq, τfrq,

Nαoιiοηq, εΙvαι θκ τδv καλυτ6ρωv
τfrq Mακεδoνiαg. 'Eπειδη δ6v 6-

1oυv oi κιiτoικoι oivαπoθηκαq θ6-

τoυv τoιiq κιiδoυq θπi τδv διερ1xo-

μ6vωv κιiτωθεv τδv oiκιGrv ρυα-
κiων. Αi oταφυλαi αi παριiγoυoαι
τov oΙvov τoδτov i1oυv γεδoιv δξυ
_ oτυπτικην, oδ θvεκα δ oΙνoq, πi-
vεται τ6 4ov fi 5ov δτoq dπ6 τoδ

τρυγητoδ>.
' 'Υπαp1ει μιιi θκδo1η τoδ N.

Σφενδ6vη oτ6 <Mακεδoνικ6 'Η-

μερoλ6γιo 1956>, oτι τ&' κλτiματα
τflq Nιioυoαq εivαι dπ6γovoι θv6ζ

γ6νoυq, κλημιlτωv iιπo τη Boυρ-

γoυvδiα, πoιi dφερε δδρo oτ6v 'A-
λfl Παo& δ πoλ6q Πoυκεβiλ. Tιi
κλ{ματci αδτιi θγκλιματiοΘηκαv
οτ6 τρα1ι) f1πειρωτικ6 iδαφοζ χω-
ρiq δμωg oπoδαTα dπoτελ6οματα.
'Αργ6τερα δταν δ Tεπεvεvλflq θ-

ξαπ6λυoε τoιiq μεγιiλoυζ διωγ-

μoι5g, μεταφdρθηκαv dπ6 ηπειρδ-
τεζ φυγιiδεζ oτη Nιioυoα, δπoυ &-

πθδωoαv γaρη aτiq ciριoτεq κλι-

ματoλoγικ69 καi θδαφoλoγικθq

oυvθfrκεq τiζ περιoχiζ.
'Η πληρoφoρiα δμωζ αδτη

τoδ Σφεvδ6νη, χωρiζ φυoικιi νιi

μειιirνει τηv dξiα τoδ Nαoυoαtικoυ
κραoιoδ, δdv εioταθεi λoγικιi, civ

λιiβoυμε δπ' δψη τ6 παραπιivω
κεiμεvo τοδ Πoυκεβiλ. "Eτoι φαi
vεται δτι τιi κραoιιi τfrg Nιioυoαg
δφειλαν τ6 θξαιρετικ6 τoυq δνoμα
οτη δικη τουq διjvαμη καi τiq iκα-
v6τητεg τδν Nαoυoαiωv dμπε-

λoυργδv.
'Αρκετι1 oτoι1,εiα δivει θπioηζ

καi δ EδoτιiΘιoq, Στoυγιαvvιiκηg
<'Ιoτoρiα τiζ π6λεωζ Nαoιioηq,>
"Eδεooα 1924 ('Επα.ν6κδooη Συλ-

λ6γoυ 'Aπoφoiτωv oελ. 54)

<...ΓvωοΘ6ντoq δ6 δτι δ καρπ6q

τiq dμπ6λoυ παριiγει τ6v εδγευ_

oτ6τερoν, dρωματικ6τερoν, τo-

vωτικιδτερov καi θπi πoλλιi θτη

διατη ρo6μεvov oivov, θκαλλι6ργη-
oαν μετιi πρoΘυμiαg, καi θπιμovfrq,

τoιig θπι τδν λ6φων dμπελΦvαζ
δημιoυργτjoαντεζ σπoυδαι6τατov
π6ρov ζωηs καi πλoυτιoμoδ.
Toιαιjτην δ6 φημην εi1,εv dπoκτη-

oει δ oiνoζ βαθμηδ6v, δoτε iλε-

γov, δζ καi οημερoν <<κραoi oιiν
τfig Nιιioυoταq τ6 φiρoυν oτ6 μαν-
δηλι>.

Tofg καλυτ6ρoυq, bivoυg πα-

ρiγov καi παριiγoυν oi dμπελGlνεg

τiq Σμiξηq, Kωτi1αg,, Ιιioτραq,
Καραγiδαq καi Γαλατoιιivoυ>.

Tηv φημη τoδ κραοιoδ τflq

Nιioυoαq τηv θπιβεβαιιilvει καi f1

λαΙκη μoιiοα, δπωq oτ6 τραγoδδι

<Στιi 1iλια o$1τακ6οια
τoδ iνιvηvτα iφτιi

' μiq ηρΘιv ivαζ λιβdvτηq

Συv61εια oτη oελiδα l27

g5'
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10. ΙΙ BΙBΛΙOΘHKΙ{
M6 τ6 χαραl(τηριστικ6 vεoκλαoικ6 τηg οτιiλ

βρiακεται 1τιoμ6vη oτ6 κ6ντρo τflq π6ληq μαq τi

Δημoτικη μαq Bιβλιoθηκη. Kαταοτριiφηκε dπ6

πυρκαΙιi oτdv θμφιiλιo καi oημερα ξαvαx'τ[ζεται &-

π6 τ6ιl Δflμο μαq, διατηρcilvταg δμωq τηv παλαιιi

τηq πρ6oοψη. Mιιi πλtiκα πιivω &κριβδq dπ6 τηv

μπαλκοv6πoρτα μig δ(vει τ6 δvoμα τοδ δωρητη

καi τηv fιμερoμηviα πoιi 1,τiοτηκε'

AFΙMΟTΙKIΙ BΙBΛΙoΘtΙKΗ
ΝAoYΣt{Σ

ΤΦ ΦΑΡMΑKON ΤΗΣ ΨYxΗΣ
AΑ[ΤΑNF{ ΓEΩΡΓ. Δ. TOYΡΠAΛEΙ

1939

T*δ Tιiιeη fu{παi'τaη

11. G ΑΓΙoΣ ΓEΩPΓΙoΣ
Mπα(vovταg οτliv π6λη μαζ dπ' τ6ν κεντρικ6

rηζ δρ6μo εiναι f1 πρrilτη μεγιiλη μαq 'Eκκληoιιi' "Ο

'ΑΓιcδργηg ηταv κτιομ6vog παλαιιi πpLν 'iιπ' τ6ν με-

γεiλο μαλαομ6 τo0 |822 6πoτε καi καταοτριiφηκε'

oi Nαoυοαioι θ6ληοαν vιi ξαvαx,τiοoυv την καμ6vη

τoυg 'Eκκληoιιi καi τηv ξεκivηoαv μd dραvo τ6

lεηi. τη, περ[οδo αι}τη flρθε δ Γειi:ργιoq Mπoυφ6-

i.αg δ δπoΤoq κα[ θκτιoε τηv 'Eκκληοιιi μ6 δλεq τig

'Αγιoγραφiεg τηq, ποrj την κιivoυν vd ξε1ωρiζει dπ'

δλεq τig &λλεg' Δυοτυx,δg πoλιi dργoτερα περi τ6

195CI-196Ο fl θπιτροπη κατθoτρεψε τ6 ξυλ6γλυπτo

τ6μπλo καi θκαvε i1vαv &πρoοι!ρμoοτο τρoδλo oτην

παλαιι1 αΦτ{'Εκκληoiα' Mεταγεv6ατερoι κατ€'-

στρεψαV καi τcll μιiρμαρα καθΦζ καi τti,πετραδιi-

κια τoδ vιiρθηκα γιιiL vιiι κιivoυν μωσαικα'
'Avιilμεοα οτ(q τoι1,oγραφ(εq πioω &κριβ6lq *'-

π6 τ6 παγκdρι εivαι ξωγραφιομθνοg δ iδρυτηζ Kβα:

τιilvταq ατιi 16ρια τoυ θ'vα 1αρτi μ6 τιi δξη6:

ΓNΩTE
EΦΝΙΙ KAi
ΙΙΤΤF{ΣΘE
ΦTΙ fufEΦ

ΗnflΩΓ{

Ο ΘEΦΣ

'H βιβλιoθηκη

'F{ θκκληαιιi κα( τ6 καμπαvαρι6 τoδ 'Αγ' Ι'εωρ'i; l
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'o εδεργθτηq Γ. Mπoυφ6λαq (τoι21oγραφiα)

ΣTATΙΣTΙΚH
ToY ΣΩTHPH ΚΑPΑΓΙΑNNH

'H ζιυi μoυ εΙναι t'να κoυρτινιαoμ6,νo παριiθυρo,

fi διιiθλαoη iν6ζ φcllτ6ζ oτ6ν καθρ6φτη,

εiναι μιιi λιiμψη o6' xιoνooκ6,παστη πεδιtiδα,

λιiμψη μ6o' τη λαμπρ6τητα'
€'ναq φακ69 oτ6 φrΙlq τiq μ6ραq'

ΕΙμαι δ dyyελιoφ1ρog πρ6 τoδ βαoιλιd,
o6 λαμπερ6 μετιiξι ντυμ€'νog,

καi τ6oo ξεχαoμ6νoζ.
Εiμαι τ6 d'yναloτo πρ6ocυπo oτ6 ciλμπoυμ'

δνoμα διαβατηρioυ, dπιiντηoη oξ dπoyραφi'

tνα d'κ6μη νoδμερo oτ[q παyκ6oμιεg oτατιoτικ€'g,
νεκρ69 δoo ζrΙl'

ζωνταν69 μ6νo δταν πεθιiνιι.
'Εκτ6e κι d"ν οΙ oτατιoτικ6,ζ dλλιiξoυν''.

Στ6 κιiτω μ6ρoζ δπιiρ14,oυν μιooγραμμ6να τd

oτoι1εTα

Γειirργιοq Mπoυφ6λα6 πρooκυvητηq

κατηγετo iιπ6 τ6 πληoioν τflq Nαoιiαηq

1ωρiοv Γκoυλιoιιiνι. _'EπιoκεφΘεiq τ6

1E40 τoιiq 'Aγ(oυq Tιiπoυq, θπαv{λΘε εiq

αδτ6 καi θκπoιηoαq' τriv κτηματικην
περιoυo[αv τoυ iλθιilν θγκατεoτιiθη
εiq Nιioυοαv τ6 1842. T6τε θπειδη

f τ6 1841 ιiιρξαμθvη δι θριivωv ιiv6γερoιg'

τoδ 'Ιερoδ τo6τoυ Nαoδ κα( ιiφoδ

διαΘ6oαq δλ6κληρov τηv περιoυοiαv τoυ

διιi θξεικ6vηoιv τoδ Bioυ τoδ Σωτ{ρoq καi

δλωv τdrv 'Aγiωv. 'Aφιθρωoεv δ6 καi εig τliv

δπηρεofαv τoδ 'Ιερoδ τoιiτου Nαoδ

καi μ62trρι τοδ θαvιiτoυ τoυ 1E51

i121ov δvτωq iξο1ov καi ιiξιoμiμητov
δπ6δειγμα αδτoαπαρvηoεωq
διιi κιiΘε Xρηοτιαv6v 'Aμηv.

'o iδρυτηq δμειvε μ61,ρι,τoδ θαvιiτoυ τoυ o'ilvα
μικρo κελi κιiτω dπ6 τ6 Γυvαικωviτη. Τιi 6oτι1 του

εivαι κιiτω a'πo τo παγκιiρι.
Δiπλα oτηv θκκληoιιi δπfrρ1ε κα( τ6 κoιμητηρι

τo δπoio, {ταv δτι dπ6μειvε dπ' τ6 παλι6 νεκρoτα-

φεio τiζ δμωvυμηζ θvoρ'iαq,. Xαλιioτηκε, dφoδ θδω-

oε τig εiκ6vεg τoυ, 6ργα τoi Mεγιiλoυ Xριοτ6δoυ-
λoυ Mατθα(oυ, oτ6 παρεκκληoι τoδ 'Αγioυ Nεκτα-

ρioυ πof iγιvε πρ6oφατα oτ6 Δεξι6 μ6ρoq τoδ Nιiρ-
θηκα τηg 'Eκκληo(αq.

12. T6 ΚAMΠΑNAPΙo
Xτιoμ6vo dπ6 τoιig Toriρκoυg τ6 1869 εivαι τ6

καμπαvαρι6 τoδ 'ΑΓιωργη. To πι6 φημιoμdvo oτηv
περιo1,η.

'Η παριiδooη μαζ λι1ει δτι oi Toδρκoι γκρdμι-
οαv τ6 παλι6 καμπαvαρι6 πoι) oτηριζ6ταν o6 τρεΤq

π6τριvoιlq, τoi1,oυq κα( αr3τoμιiτωq παρ6λυοαv' 'A-

φoδ 6ταξαv να τo 1τiaoυv καλιiτερo iγιvαν καλιi.
'Απ6 τοτε oi Toδρκoι τfrg, Nιioυoα g πoτ6 δ6v δoι1λε-

ψαv τη μ6ρα τoδ'Aγιωργιoδ.
"Aλλη παριiδoοη μ&g λdει δτι μετti τo γκρ6μι-

oμα, τoι1ζ μιiζεψε δ Moυvτiρηζ καi θταξε μπαξioi
ο' δπoιov ττi γκρ6μιoε γιιi vιl βρεT τoιjζ ταραξ(εζ.
Bγfrκαv 6'πo τo πλiθog τρεTq - τdooερειg ToDρκoι
yια νa βραβευθoδv. T6τε δξαλλoq dπ6 τ6ν Θυμ6 τoυ

δ Moυvτηρηζ, τoιiζ dvιiγκαoε vιi πoυληooυv τηv

περιoυοiα τoυq δλη, γιιi vιi ξαvα1τiοoυv τηv καμ-
πιiνα 6πω9 κα( θγιvε.
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ΙΙ ΙΣTOPΙA THΣ AMΠEΛOYΡΓΙΑΣ
ΚAΙ THΣ oΙNoΠoΙΙAΣ

Δ6v γvωρiζoυμε θπακριβδq
π6τε oi &vΘρωπoι &ρ1ιοαv vιl d,-

o1oλoδvται μ6 την dμπελoυργiα
καi τηv oivoπoιTα. oi εiδικoi θρευ-

vητ6q πoιi do1oληθηκαv μ6 τιi Θ6-

ματα τflq dμπελoυργiαζ &vαφd-

ρoυv δτι yι6' πρτilτη φoρd i &ψπε-
λoυργiα ciρ1,ιoε oτiq 1δρεq τηζ'A-
vατoλflq' γ6ρω oτιi 5.000 π.1. 'Aπ6
τηv 'Avατολ{ f καλλι6ργεια τflg
dμπ6λoυ διαδ6θηκε oτfv Eδρcbπη.
Kατιi τliv πρoΤoτoρικτ| περioδo (&-

γνωστo π6τε) διιiφoρoι ivδoευρω-
παiκoi λαof πoιi εio6ρευoαν oτην
'Eλλιiδα γvωριζαν dπ6 τηv πα-
λαιιi κoιτiδα τoυq τ6v oivo, δvoμα
Ιoωq d'oιατικ6. T6 δvoμα τoδ oi-
voυ εivαι τ6 iδιo πoιi δiδoυv καi oi
διιiφoρoι λαoi. (Mυκfrvεq': Wαno,
FoTvog, oΙvog' - oδγκαριτ: υv -'Aκκαδ: inu _ θβραΙoτi: yayin -
αραβιοτi: Wain). Δdv oυμβαivει δ-

μωg, τ6 iδιo καi μ6 τ6 φυτ6 τig dμ-
πιiλoυ. (εiq την σαvσκριτικriv: dra-

ska ii amritarasa εiζ τηv dραβικ{:
kerm εiq, την dρμεvικfv: aiki, εiq
την περoικ{v: rez εiq τηv iβραi-
κην: gephen). Διαφoρετικιi δν6μα-
τα δiδoυν θπioηq oi διιiφoρoι λαoi
oτ6 δvoμα τoδ oταφυλιoδ.

'Απ6 πoλι] θvωρig δ δωρητηq
τo0 oivoυ θεoπoιηθηκε. Mιιi παχιa
πινακiδα, τflq Πι5λoυ γριiφει di-

-Wαnu-sαjo, ΔιFovιiοιo, Δι6vυ-
οoq, δvoμα oυvδεδεμ6vo μ6 τ6v
oivo καi θ1ει oτεvη θρηoκευτικη
o1ε6η μ6 τ6 δvoμα τoδ Δι69.

'Η θξ6λιξη τfrg dvΘρωπ6τητα9
oτ6v πoλιτικ6 καi πoλιτιoτικ6 τo-

μ6α oυμπiπτει o1εδ6v μ6 την εioα-

γωγη εig τηv καλλι6ργεια τfrg dμ-
'π6λoυ καi τηv παραγωγη τoδ oi-
voυ. "oλoι oi &νθρωπoι τδv iοτo-
ρικδν 1ρ6νωv μ&q μιλoδv γιιi τ6v
oiνo (μδθoι, τελετoυργiεq,, &,vτικεi-
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μεvα). M6 τ6v oivo γεvνιoδvται oi
μδθoι καi oi μεγιiλεq γιoρτ69 πρ6q
τιμηv τδv πρωταγωvιoτδv yια
τoιiq, δπoioυg δψrilvovται vαoi καi
ψιiλλovται δμvoι. Στiq μεooγεια-
κ6ζ χδρεζ ε0ημερεT f oivoφdρoq
dμπελog. Στiq 76δρεq αδτ6q, δια-

μoρφrilvεται δ μεγιiλoq πvευματι-
κoq κ6κλo9 τoδ oivoυ, δ δπoToq

περιλαμβιivει πoιητ6q, μoυoικo6q,,
γ}uυπτεg, ζωγριiφoυq, τε11,viτεq,.

Δ6ν δπιiρ1gει o1εδ6v "Eλληvαq καi
iιρyoτερα PωμαTog πoιητηq,, 6 δ-
πoTog vιi μη θ1ει δμνηoει τ6ν oivo.

Toδ 'Oδ. Nτιv6πoυλου

oi πρωτ6γovoι civθρωπoι oτιi
διιiφoρα oημε!α τηζ γηζ χρησιμo-
πoιoδoαν γιιi την διατρoφτi τoυq
τιi oταφιiλια δριoμ6vωv εiδ6ν τflg
αδτoφυoδg' xλωρiδαq. 'H 1ρηoιμo-
πoiηoη τδv oταφυλιδv dπ6 τoιiq
κατoiκoυg τfrg 'Ηπειρωτικflq 'Eλ-
λιiδαq yι6" την διατρoφη τoυg, dνιi-
γεται oτiq &.ρx6s τηζ 4ηζ π.x. xΙ-
λιετερiδαq. 'H &ρxη τflq καλλι6ρ-
γειαq τfrg dμπ6λoυ oτην 'Ελλιiδα
πρ€πει νιi τoπoθετηΘεΤ τ6 &ργ6τε-

ρo oτιi μ6oα τfrg 3ηg 1ιλιετηριδαq.
'Η πρ6oδoq oτηv dμπελoκαλ-

λι6ργεια δπωg καi oτηv oiνoπoιiα
πρo1,ωρεT μ6 oταθεριi βηματα.
Στoιiq iοτoρικoιiq χρ6voυq r] καλ-
λιdργεια Θιi γivει μiα απ6 τiq oη-

μαvτικ6τερεg yια τΙg 'Eλληνικ6q
περιo1tg καi ττiv oiκoνoμiα. Aδτ6
dπoδεικv6εται dπ6 τιi dρ1αTα κεi-

μεvα καi 0'πo τi"g παραoτι1oειg θ-

πιiνω o6 μvημεTα o6 &γγεTα κιiι ο6
voμiοματα.

oi dvαoκαφ6,g oτoιiq, Σιτα-
γρoiζ (Toιiμπα Φωτoλεiβoυs) τis

πεδιιiδαq, τflg Δριiμαq δφεραv oτ6
φωζ αφUovα ζωικα και φυτιKα Kα-
τιiλoιπα μιdq μεγιiληζ χρoνικiζ
περι6δoυ 6'πo τ6 4.50Ο π.1. (πα-
λαιdq dπoθ6oειq, 26ωμιiτωv) iωg τ6
2.500 π.1. (v6εq dπoθ6οειg 1ωμιi-
τωv). Στiq dvαoκαφ6q αδτdq βρ6-
θηκαv dπαvθρακωμ6να γiγαρτα.
Tιi dπαvθρακωμι1vα γiγαρτα τdlν
παλαιδv d'πoθ6oεωv dνηκoυv o6,

iiγριεq dμπ6λoυζ. Τa yiyαρτα 6-
-μωg' τδv vεωτ6ρωv dπoΘ6oεωv πα-
ρoυοιιiζoυv dρκετιi χαρακτηρι-
oτικιi πo6 δμoιιiζoυν μ6' τα γiyαρ-
τα τdrν καλλιεργoυμ6'vωv οημερι-
vδν πoικιλιdlν (μεγαλιiτερεg δια-
oτιioειq,, οτεv6τερη μoρφη καi θ-

πιμηκ6,oτερο ριiμφog). Aδτ6 dπo-
δεικvιiει 6τι iιπo τ6 τil'oζ τfrg Nεo-
λιθικflq 'Eπoxiq oi ciμπελo.ι μπo-
ρoδv νιi θεωρηθoδv δq <θξημερω-

μdvεq,>.
oi Σoυμ6ριoι, oi Αiγ6πτιoι καi

oi XιττTτεg καλλιεργoδoαv την
&μπελo καi γνιilριζαv πoλιj θvωρiq
τηv τ61vη τfrq παραοκευfrg τoδ oi-
voυ. oi Σoυμ6ριoι την 4η 1ιλιετηρi-
δα π.1. τ]oαv θμπειρoι &'μπελoυρ-

γoi. Γραπτ6q dvαφoρ6ζ γιιi τηv
δμπελo καi τιi πρoΤ6vτα τηζ βρ6-
Θηκαv dφθoνεg oι1 αiγυπτιακoιig
παπι1ρoυq. Kατιi πιioα πιθαv6τη-
τα 6vα εΙδog, oΤvoυ &ρ1ιoε να πα-
ραoκευ<iζεται οτην Mεooπoταμiα
πρ6 τo0 3.000 π.1.

'o'Eλληνικ6g' πoλιτιoμ6q
τfrE &ρ1αι6τηταζ θξαρτι6ταv oiκo-
voμικιi &πo τρi.α μεooγειακιi φυ-

τα: τ6 oιτιiρι, τηv θλιιi καi τηv ιiμ-
πελo. 'o oivoq δπηρξε καi εivαι 6-

vα πoτ6 κoιvωvικ6 μ6 μεγιiλη Θρη-

oκευτικη οημαoiα. Στηv dρ1αι6-
τητα εivαι ivα πoτ6 dπαραiτητo
για τd διιiφoρα oυμπ6oια. Στti
χρ6vια τoδ MιvωΙκoδ πoλιτιoμoδ



δργανιilvovταv oτιi dνιiκτoρα εiδι-
κιi oυμπ6oια μ6 βιiοη τ6v oΙvo.

Στiq τελευταTεq, &vαοκαφ6ζ oτηv

περιo1η τflq Kνωοooδ Kρητηg καi
1 1ιλι6μετρo δυτικιi τoδ 1ωρioυ
Bαθυπ6τρoυ βρ6θηκε θγκατιiοτα-
ση οταφυλoπιεoτηρioυ dθικτη
(1600 π.X.)

Στη Θηρα βρ6Θηκε μiα πρ6-

1oυq τGrv oταφυλιδv. Στηv θπιφιi-

vειιi τηq, βρ[οκovται γραμμ6voι μ6

καoταv6 χρδμα τρεTq μεγιiλoι β6-
τρειζ σταφυλιδv. M6 τ6 εδρημα

α0τ6 θπιβεβαιcδvεται δxι μ6vo i
καλλι6ργεια τig &μπιξλoυ, &λλιi
καi fl θκμετtiλλευοη πoικιλιlv,
τδv δπoiωv τιi 1αρακτηριoτικιi,
δμoιιiζoυv dρκετιi ψ€' τtq σημερι_

v6ζ πoικιλiεq (1500 π.X.)
Στig, &vαoκαφ6ζ τδν dvακτ6_

ρωv τoδ N6οτoρα oτην Πιiλo (1300

π.X.) βρ6θηκε dπoθηκη oivoυ.

'Η Biβλog μ&q εi1ε διαoιirοει

πoλri παλαι69, πρoφoρικ69 παρα- _

δ6οειq καi θτοι εΙvαι δυvατ6 νti E-

χoυμε dρκετ6q πληρoφoρiεq γιιi
τηv καλλι6ργεια τηζ &μπ6λoυ

oτηv Παλαιoτiνη. Γιιi τfv &ρ1η

τflq καλλι6ργειαζ τflζ &μπ6λoυ καi
παραγωγiζ τoδ o1voυ 61oυμε τ6

πoλιi γvωοτ6 dπ6 την Γ6'vεοη

(1x20) κεiμεvo τflq ioτoρiαq, τoδ

Nδε:
<Kαi iiρ1gιoεv δ N6lε' vιi εivαι

γεωργ6ζ καi θφι5τευoεv &μπελδ-

να' καi θπιεν θκ τo0 oivoυ καi θμε-

θrioθη>. 'Ηταv παχαια f δυvατ6_

τητα παρασκευηq oΙvoυ. 'Aπ6 τηv

Γdvεοη (XL 9 καi 10) πληρoφoρoιi-

μεΘα: <<Kαi διηγηθη δ &ρ1ιoινo-

χ6oζ τ6 θvιiπvιo αδτoδ πρ6q τ6v
'Ιωoηφ καi εiπε πρ6q αδτ6v. Eiδoν
εiq τ6 δνειρ6v μoυ, καi iδoιl &μπε-

λoq θμπρoοθ6v μoυ' καi εiq τηv

tiμπελoν flοαv τρεTq κλιiδoι, καi θ-

φαivετo δq βλαoτιivoυοα, καi τd
&vΘη αδτiq θξηνθηoαv καi oi β6-

τρυεζ τiζ oταφυλiζ δρiμαoαν>.
'Aξiζει vιl dvαφερθεΤ θδδ δτι

aτ6 δημ6oιo δρ6μo Tριπ6λεωζ
Πατρδv καi κovτιi oτ6 1,ωρι6

Παγκρι1τι τoδ voμoδ 'Aρκαδiαq,'

δπιiρ1ει θvα θξαιρετικιi μεγιiλo f1-

λικιωμ6νo κλiμα, dvαρρι1,cbμενo

θπιlvω o6 τρεΤq, μεγιiλoυζ πρivoυq,.

T6 κλΤμα δvoμιiζεται γεvικΦq,
<κλΤμα τoδ Παυoαviα> dπ6 τ6 δ-

voμα τoδ μεγιiλoυ iοτoρικoδ καi
περιηγητoδ τoδ 2oυ μ.X. αiδvα.
'Avεξιiρτητ α 0'π6 τ6 δvoμα πo6

φ6ρει, πρ6κειται γιιi flλικιωμ6vo
φυτ6 τflζ dγριαq &μπ6λoυ.

Φ
ιiμεvo τεδχoξ
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ΑI\AΔΡOMH !94!-1942
MΙΑ ΘEATPΙKH ΠAPAΣTAΣH

1ι6' τ6 δργo τoδ Σπιiρoυ Mελfr <<'o μπαμπιiq θκπαιδεδεται>>
πciιγμ6vo iιπ6 τ6 καλλιτε1νικ6 τμfiμα τoδ <Φ.o.N. oΛYMΠΙAKoΣ)

μt' τi1ν oυμμετo2gη τεooιiρων καθηγητdrv τoδ Γυμvαoioυ μαq'

'Η NΦoυoα τoδ l94l-l942 πoυ
τfv βιiραιvε fl κατo1η καi δατερα
&πo τα γεγov6τα τfrq περι6δoυ θ-
κεivηq (τj κατιiληψη τfrq π6λεωq
dπ6 τoιiq dvτιiρτεq δπ6 τηv τjγεoiα
τoδ Mαιiρoυ (Χρfioτoq Παλαμιiq),
r] dπo1ωρηoη τlv d,vταρτd:v, f λε-
ηλαoiα τoδ NoooκoψεΙoυ (διυρειi
τcΙlν d'ε ιμν ιi oτcυν d.δελφcΙlν Λ αν αρd"

κα[ Φcllκ[ωνoq Πεxλιβιiνoυ πoδ
δ6ν εE14ε oυμπληροloει τ6τε Eνα

xρ6νo λειτoυρyiαq) dπ6 λiγoυg ει)-
τυ1δq oυμπoλiτεq μαζ, τi θκτdλε-
οη δrilδεκα oυμπoλιτδv μαg, oτ6
μ6ρoζ δπoυ oημερα εivαι τ6 κλει-
οτ6 Γυμvαoτηριo πoιi dvεγ6ρθη
πρ6oφατα, δοτερα d'π6 oυvoπτικf
διαδικαoiα τοδ Γερμαvικoδ oτρα-
τoδικεioυ πoιi oυvεδρiαoε τ6τε
oτ6 KαφεvεTo 'Eθνικ6 τGlv dδελ-
φδv Παπαφιλiππoυ), iiρ1ι'oε να
βρioκει τ6ν iαυτ6 τηg, καi τ6v κα-
vovικ6 ρυθμ6 τflq ζωfrq τηq.

'Aρxη τflq fρεμiαg καi τfrq
καvovικfrq, ζωiq ηταv καi fl θπα_
vιiληψη τoδ Θεατρικoδ iργoυ <'o
γι6q τoδ π6voυ> &π6 τ6 καλλιτε-
1vικ6 τμfrμα τoδ Φ.o.N. oΛYM-
ΠΙAKoΣ καi τ] oυvαυλiα τfrq ουμ-
φωvικfrq' Mαvτoλιvdταq, πo6 μετεi-
1αv καf oi θπαγγελματiεg &'pμ-
μoυοικoi Θανι1oηq "Aτoηq (κoρ-
vιlτα καf μαdοτρoq), 'Avτωvιoq
Bελιγδ6vηg (oαξ6φωνo, κλαρivo,
δμπoε) καi δ dξ61αoτoq'Aλdκαv-
τηζ - 'Aπ6oτoλoq' Koυγιoυμτξiζ

- (κιθιiρα, μαvδ6λα).
Mετιi την tπιτυγ[α τδv dvω-

τιiρω καλλιτε1vικδv θκδηλrilοε-
ωv, διιi1υτη f ταv τ] θπιθυμiα vιi d-
vεβιiooυμε δvα καλ6 θλληvικ6 θρ-

γo. Τ6τε iγραψα oτηv 'Aθfνα
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oτ6v &εiμvηoτo Xριοτ6φoρo N6-

ζερ πρωταγωvιoτη τoi 'Eθvικoδ
Θειiτρoυ καi καλ6v μoυ φiλo καi
α0τ6q μoδ θoτειλε τ6 θεατρικ6 iρ-
γo ('o μπαψπ6'9 θκπαιδειjεται>
τoδ Σπιiρoυ Mελ&. 'Aφoδ τ6 διιi-
βαoα τ6 δδωoα-.oτ6v dεiμνηoτo
Σωκριiτη Παπαδ6πoυλo ταμiα τ6-
τε τoδ Φ.o.N. 'oλυμπιακ6q καi d-

φoi τ6 διιiβαoε καi αδτ6q μoδ λ€'ει
vιi τ6 dvεβιiσoυμε.

τoi Βαoιλιiκη
τοi Bαyy6λα

'Aμdοωg καλoδμε 6κτακτη
oυvεδρiαοη τoδ Διoικητικoδ Συμ-
βoυλioυ καi μ6 εioηγητη τ6v Σω-
κρι1τη καi παρoυoiα δλωv τδv με-
λδv τoδ Δ.Σ. dπoτελoιiμεvo dπ6
τoιiq Bαοiλειo Kαοιiπη (πρ6εδρo),
τ6v dεiμvηοτo Γεωργιo Φαooι1λα
(dvτιπρ6εδρo), τ6v d,εfμvηoτo
Eδιiγγελo Γι6καλα (γεvικ6 yραψ-

ματ6α), τ6v dεiμνηoτo Σωκριiτη
Παπαδ6πoυλo (ταμiα), τ6v dεi-
μvηστo Δημooθ6vη oiκov6μoυ (θ-

φoρo πoδooφαιρικoδ τμηματoq
πoιi θκτελ6oθηκε oτ6 Nτα1ιioυ
γερμαviαq), τ6ν Δημητριo Πι-
τoιoι1vη (iφoρo καλλιτε1vικoδ),
τ6v Σταδρο Pfζo (θφoρo dθλητι-
κoδ τμηματoq), τ6v Mητοo Δημη-
τριιiδη (δπιiλληλo τiζ 'Ιovικiq 

-ΛαΙκfrq Tραπ6ζηq), τ6v Στι1ργιo
Boγιατζi ii T6γo, τ6v d,εiμvηoτo
Γιιivνη Moυμτζfδη καf τ6v Kωoτα
Mdοκo (οιiμβoυλoι). Στη συvε-
δρiαoη flταv καi δ dρχηγ6q τfrq

πoδooφαιρικfrq δμιiδαq Λιiμπηq
'Ιωοηφiδηq (καθηγητ{q φιλoλo-
γiαζ).

"Yoτερα dπ6 πoλ0ωρη συζη-
τηoη &'πoφαoiοθηκε παμψηφεi τ6
dv6βαομα τoD θργoυ καi dv6Θεoε
τηv καλλιτε26νικ{ διειiθυνοη o6
τριμελi' Βπιτ poπη d,πoτελoιiμεvη
dπ6 τoιiq Kωoτα X6λμη (καθηγη-
τ{ μαθηματικδv), Mητoo Δημη-
τριιiδη (δπιiλληλo τfrq ΛαΙκηq -'Ιovικfrq, Τραπ6ζη9) καi Bαoiλειo
Kαοιiπη, μ6 θvτoλη τfv θπιλoγη
τδv 'Eραοιτε1vδv f1θoπoιdrv κα-
θωq καi τη διδαoκαλiα τoδ θργoυ.
'Η θπιτρoπη dμ6oωζ διιiλεξε τoιlq
θραoιτθ1vεg ηθoπoιoιig, τoδ-< 6-
πoioυg γιti τηv 'Ιοτoρiα τoιiq αvα-

φθρoυμε. Στρατηq Bοιjλγαρηζ, δζ
Πρoκ6πηq Kαλαoιiζog (καθηγη-
τηζ Φιλoλoγiαq, τoδ Γυμvαoioυ
Nαoδoηg,), δ dεiμvηoτoq, Γιιivvηg
Tζαναβιiραq, δg γι69 τoδ Πρoκ6-
πη Kαλαoιiζoυ (καθηγητηg θπioηq
τoδ Γυμvαοfoυ), δ Λιiμπηq 'Ιωoη-

φiδηζ, δq "Aγγελoq 
- δημooιo-

γρdφoζ, δ Σταδρog Ρiζoq, δ Φιλω-
ταg,'Αρκoδo1ωρiτηq, δ'Aντrilvηq
Ψαρdq,, δ Mαvωληg KατζιoιJραg
καi δ Bαoiλειoq Φειδιivτoηg, δπo-

βoλdαζ, καθωq καi πoλλoi ιiλλoι
τιi δv6ματα τδv δπoiωv μoδ δια-

φειiγoυv. Toιiq, γυvαικεioυg, ρ6λoυ9
dv6,θεοε aτig τoτε δiδεq Mπ6τη
Tooυκαλιi (εδρiοκεται oτ{v'Aμε-
ρικti) Mιi1η Παπαδoπoι1λoυ, Mι-
μη Περδικιiρη, Eδδoξiα Σταμα-
τioυ, Eδαγγελiα Ψαρ& καi ιiλλεq
πoιi τιi δv6ματιi τoυq μoδ διαφειi-

γoυv δι6τι πdραoαv 39 δλ6κληρα
1,ρ6vια.

'Η καλλιτε1vικη θπιτρoπi, i5-



στερα dπ6 πoλλ6q θv6ργειεζ dv6-

θεoε τιi οκηvικιi καi τ6 μακιγιιiζ
oτoιiq θξαιρετικo6q ζωγριiφoυq
Tιiκη Xαoιoι5ρα (πατ6ρα τoδ οη-

μεριvoδ Xαoιoιiρα) καi τοιiq, ουμ-
πoλiτεg μαg Θωμl T6oα (πoιi frλΘε
τ6τε dπ6 τηv 'Aθfvα καi iμειvε
οτηv Nιioυοα λ6γω τfrq κατo1flq).

Mετιi dπ6 λi"ro καιρ6 &ρ1ιoαν

oi πρ6βεq. oi διjo πρδτεq iγιvαv
οτ6 δωμιiτιo πoιi δπiρxε θπιiνω &-

π6 τ6ν φoiρνo τoδ Xρηoτoυ Πα-
παδ6πoυλoυ. Τ6 δωμιiτιo ηταv μι-
κρ6, τιi πρ6oωπα πoλλιi καi γι'
αδτ6 i καλλιτε1νικη θπιτρoπη με-

τ6βη καi παρακιiλεoε τ6v Δημαρ_

1,o, dεiμvηoτo 'Aργιiρη Παπαθα-
ναoioυ, vιi μdq 1oρηγηoει τηv αi-

θoυoα τoδ Δημoτικoδ Θειiτρoυ
(κατεδαφiοθηκε τ6 l95ο _ i γνω-
oτη δg Τιτιivια) καi ηταv μεταξι5
τflq oημεριvflq oτρατιωτικflq Λ6-

o1ηq καi τoδ Λαoγραφικoδ μoυ-

οεioυ. 'o 'Aργιiρηg Παπαθανα-
oioυ εδ1'αρioτωq θδωoε τιi κλειδιιi
οτηv θπιτρoπη καi λυπηθηκε ποιi

δ6v ηταv o6 Θ6oη vιi μdq βoηΘηoει
oiκovoμικιi γιιi τηv μερικη θπι-

oκευη τiζ αiθoυoαg. Tηv bπι-

oκευη &v6λαβε dφιλoκερδdlg δ

Σταδρoq Piζoζ, oiκoδ6μoq,, δπ6

τ6ν δρo vιi τ6v βoηθηooυν &πα-

ραιτητωg καi oi oυνιiδελφoi τoυ

Τιiκηq Πιτoιoιiνηq, Γι6lργoζ Φα-

oo6λαq,, Bαoιλιiκηq Kαoιiπηζ,
Eiιiγγελoq Γι6καλαg, Στ6ργιoq

Boγιατζiζ, dλλιδq θιi oταματoδ-
oε τηv θπιoκευη. oi παραπιivω d-

πoτελoδοαv την παρ6α τoυ. Στ6
διιioτημα αδτ6 oυv6βηoαv dρκετιi
κωμικιi θπειo6δια πoιi δ6v περι-

γριiφovται.
Tιilρα oi πρ6βεq γiνovται &vε-

τα, τ6τε frταν κoυραoτικ69 γιιi
τoδq θραoιτ6γνε9 f1θoπoιoιig καi
α0τ6 γιατi oτ6v Θiαoo ηταν τ6οoε-

ρειg καθηγητ6ζ, διio φιλ6λoγoι, θ-

ναζ τfrζ Γυμναoτικflg, καi δναq, μα-
θηματικ69. 'Eπioηζ oτ6ν θραoιτε-

χνικ6 θiαoo ηταν καi Eναg νoμι_

κ6q δ Mητooζ Δημητριιiδηq, δ-

πιiλληλoζ τfrq Tριiπεζαg. Θιi ηταv
μεγιiλη παριiλειψη θιiv δ6ν &v6φε-

ρα καi τ6v Γυμvαoιιiρ1,η 'Ιωαννi-

δη πoιi θπ6τρεψε οτoδg καΘηγητ6ζ

καi oτiq μαθητριεq vιi πιiρoυν μd-

ρoq oτ6v θραοιτε1vικ6 θiαoo καi

μιiλιoτα δ6v παρ6λειψε vιi παρα_
κoλoυθεΤ τiq πρ6βεq καi fl oυμβo-

λη τoυ ηταν πιiρα πoλιi μεγιiλη
οτ6 καλ6 παiξιμo τδv θραoιτε-

76vδv flθoπoιdlv.
Mετιi dπ6 πρ6βεζ δι1o μηvδv,

ηρθε uft μ6ρα i καλη καi i μεγιi-
λη> δπωq την δv6μαoε δ &εiμνη-

oτog Γιιlνvηq Τζαvαβ6ρoq καi δ6-

θηκε η πρεμιι1ρα oτην αiθoυoα τoδ

ΔημoτικoO Θειiτρoυ Ναoι1oηq πoιi
θv τδ μεταξι] εi1ε θπιοκευαoθεi

μερικδq. Tιi καθioματα παρα21'ιil-

ρησαv χωρiq θvoiκιo δ Tιiκηq Διi-

ρηq καi oi dεiμvηoτoι Kατflq καi
Σωτηρηq Mηταq πoιi εi1αv τ6τετα
θξoxικιi Kι6oκι καi Mητα.

Tιi εioιτηρια εi1αv δλα πρo-

πωληθεT καi ft ζητηoη ηταν μεγιi-
λη καi oi dπειλ6g παpα πoχtc, (τ6

bπ6τρεπε καi fl θπo1η). 'ΑρκEι νιi
dvαφ6ρω καi τ6 θξflg. "Evαq oυμ-

πoλiτηζ μαζ, ciζ μoδ θπιτραπεΤ vιi

μηv dvαφ6ρω τ' δvoμιi τoυ, θδειρε

&γρια δvα oυvιiδελφo τoδ Δ.Σ.
δι6τι δ6v τoδ iδιvε εioιτηριo καi
δ6v εΙ1ε vιi τoδ δcboει.

'Η αiθoυoα τoδ θειiτρoυ frταv
δπερπληρηg dπ6 κ6oμo. T6 Δ.Σ.
κριiτηoε τηv πρωτη oειρι1 &ριoτε-

ριi καi δεξιιi γιιi τoιig θπιoημoυq

πoιi flταv dπ6 τig 'Ελληvικ6q dρ-

χθζ δ 'Aργriριoq Παπαθαvαoloυ
(δημαρ1og), δ Δ/τic' τflq 1ωρlκflq
Tιiοoζ 'Aoτεριιiδηq (γαμπρ6g τoδ

Σπιiρτoη), δ Kαραivδωρoζ (γαμ-

πρ6q, τoδ Moιiρζιoυ), πoιi dvαπλη-

ρoδoε τov oiκovoμικ6 6φoρo Nα-

oιioηg καi dπ6 τiq Γερμανικ6q dρ-

16q δ φρoιiραρχoζ ψαζΙ ψt' 20 iι-

ξιωματικoιiq περiπoυ τoδ Γερμανι-
κoδ oτρατoδ__

'Η παριioταoη εi1,ε μεγιiλη θ-

πιτυ1,iα, τ6τoια πoιi θιi την ζf-
λευαv καi αδτoi τoδ κρατικoi θειi-

τρoυ. Aδτ6 δφειλ6ταv oτ6 γεγo-
ν6q δτι πoλλoi θραoιτ6χvεζ fιθo-

πoιoi fl ταv dvωτtiτηq, μoρφιiloεωq,.
Koντti δ6 o' αδτoιiq καi oi &λλoι
διδιi1θηκαν πoχχα γιιi νιi μιiΘoυν
vιi παiζoυν.

T6 τ6λoq τflq παραoτιioεωg
κιiλυψαν, χωρiζ πρoηγoι)μενo,
παρατεταμ6να 1,ειρoκρoτηματα,
πor5 κρtiτηoαv πoλr5 δρα καi δπo-

1ρ6ωoαv τoriq θραoιτιi1vεq f1θo-

πoιoιiq vιi βγoδv πoλλ69 φoρ6q θπi

τηζ oκηvflq. T6τε δ Γερμαν6ζ

φρoιiραρχoζ oηκωθηκε καi μαζi
μd διio d'ξιωματικoιiζ, τ6ν Δημαρ-

1,o καi τ6ν L/τη τflq Xωρoφυλα-

κflq dνηλθαv oτιi παραoκηvια γιιi
vιi ουγ1αρoδv τoδq θραοιτ6xvεζ fι-

θoπoιoιiq. 'H oκηνη δμωq, ηταν μι-
κρη καi γιιi καμαρivι frταv ivαq
oτεv6g, διαδρoμιiκoq. 'H oκηvη

γ6μιoε dπ6 τoι5q θραoιτ6χvεζ fιθo-

πoιoιJq, τoιiζ θπιoημoυq καi &λ-

λoυq. T6 dδιαχωρητo ηταν κεv6q

λ6γoq. Τ6τε oυν6βη τ6 θξfrq γεγo-
v6q πoιi θιi πληρcilναμε dκριβιi. 'o
Φιλωταg'Aρκoδo1,ωρiτηq, vεαρ6-

τατoζ τoτε' τραβaει τιi oκηνιιi τflζ
Aδλαiαq καi τηv &νoiγει. Τ6τε τ6

τi θγιvε δ6v περιγριiφεται. 'o Γερ-

μαv6g φρoιiραρχoζ oτηv dρxη θ-

ξαγριιbΘηκε dλλιi βλ6πoντα9, τ6v

κ6oμo vιi 1ειρoκρoτιiει μ6 θνθoυ-

οιαoμ6, dvαγκιioθηκε νι1 1αμoγε-
λιioει καi δλoι μαζ( vιi δπoκλη-
Θoδν πρ6 τoδ κoιvoδ (καθrilq θμα-

Θα dργ6τερα v6μιoε πrilζ iταν 6θι-

μo τ6lv 'Eλληνωv vιi 1ειρoκρoτoδν
αδτoιiq πoιi oυγ1,αiρoυν τoιiq flθo-
πoιoιig).

'Aφoδ θφυγε δ κ6oμoq καi ii-

μασταv δλo 1αριi oτηv πλατεiα
τoδ θειiτρoυ, ρωτιiω τ6v Φιλιilτα
'Aρκoδo1ωρiτη γιατi τ6 δκαvε αδ-

τ6 καi μoi &παντιiει μ6 dφ6λεια

<μ6vo θμεig θιi εiμαoτε dναγκα-
oμ6νoι vιi δπoκλιν6μεθα oτoriq

Γερμαvoιig,, &ζ δπoκλιθoδv καi αδ-
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τoi στoι1ζ συμπατριδτεζ μαζ)).
'Αφoδ τελεiωoαv τιi 1ειρo-

κρoτηματα καi &ρ1ιoε δ κ6oμoq
vιi φειiγει καi oi θραoιτ6,γνε9 κατ6-
βηκαv oτηv πλατεiα τoδ θειiτρoυ,
δ Γυμvαoιιiρ1ηg, 'Ιωαvvfδηq oυγ-
1αiρovταq τoδg καθηγητ6q πoιi
πfrραv μ6ρoζ oτ6 θfαoo τo0q, εiπε
16αριτoλoγωv.ταg <Xαiρoμαι iδιαι-
τ6ρωg' δι6τι l] θκπαiδευoη σαζ
oτ6v θεατρικ6 τoμι1α frταv ιiριoτη
καi τ] φιλoμιiθειd oαg oπoυδαiα>.

'Aφoδ πι1ραoε μηναζ καi oi
πρ6βεq δ6v oταμιiτηoαv &λλι1 d-
ραiωσαv, d,πoφαοioαμε vιi π&με
vιi δωooυμε παριioταoη oτf 86_

ρoια. T6 μεγιiλo πρ6βλημα τ6τε η-
ταν τ6 μεταφoρικ6 μ6oo. 'o oιδη-
ρ6δρoμoq τηv περioδo θκεivη με-
τ6φερε γερμαvικιi oτρατειiματα.

T6τε δ o6μβoυλoq τoδ Φ.o.N.
oΛYMΠΙAKoΣ Kωoταq Mdoκoq
iριξε τηv iδ6α vιi παρακαλιiooυμε
i6v γερμαv6 φρo6ραρ2xo vιi μdq
1gορηγlioει αδτoκivητα τoδ Γερμα-
vικoδ oτρατoδ πoιj δπfrρ2gαv πιiρα
πoχχα oτ{ Nιioυοα. 'Β,πΙ"aηg πα-
ρακαλι1oαμε τιi μ6λη τoδ Δ/κoδ
oυμβoυλioυ Δημooθ6vη oiκov6-
μoυ καi M{τοo Δημητριιiδη vιi
φρovτiοoυv vιi πιiρoυv ττiv dδεια
απ6 τov Γ. Γραμματ6α τoδ
E.A.M., dλλιi αδτ69 τoδq εiπε δτι
εivαι dvαρμ6διoq, καf τoιiq παρ6-
πεμψε oτ6v καθoδηγητli. Kαi αδ-
τ6q μετι1 dπ6 τρεΤq μ6ρεq τo6q 6-

δωoε τηv clδεια καi τηv Kυριακη
_ dφoδ πρ6 δεκαημ6ρoυ οτηv Bd-

ρoια f οαv δλoι iτoιμα _ μ6 τρiα
φoρτηγιi τoδ Γερμαvικoδ oτρατoδ
πηyα1ιε οτf v B6ρoια.

T6 dπ6γευμα καf θvδ θτoιμιi-
ζαμε τα oκηvικιi κ.λ.π. dρ1εται θ-

ιiv θυμiμαι καλιi δ Kωoταq, Γεωρ-
γιιiδηq fi δ Δiμoq Σ6ρμπo9 καi
μoδ λ6ει <κ. Πρ6εδρε εivαι oτηv
εiooδo δ6o Γερμαvoi καf θvαq πo-
λiτηq καi o6 ζητoδv>. Πfrγαv dμ6-
oωq, καi δ πoλiτηq,, πιθαν6v διερ-
μηv6αζ θιi ηταv, μoδ λθει <<παρε
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τf v ciδεια τελ6'oεωq τfig παραoτα-
σεωζ καi θλ&τε μαζi μαq oτ6
Φρoυραρ1εTo>. 'Eγω τα Ε1αoα &-
π6 τ6 φ6βo καi μετιi oτρεφ6μεvoq
οτ6v Γεωργιιiδη η Σ6ρμπo τ6v πα-
ρακιiλεoα vιi μliv μαΘευτεT τtπoτε
oτιi παιδιι1 τoδ Θειiτρoυ. 'Aκo-
λoι1θηoα τoδq, Γερμαvo6q'. Στo
δρ6μo oυvfrλΘα Χιyακι" δι6τι πρ6-
oεξα δτι oi Γερμαvof δ6v ηταv
<πεταλιiδεg,>. Φθιivoυμε oτ6
Φρoυραρ1εΤo - πoιj βριoκ6ταv
κovτιi oττiv πχατεΙα Δικαοτη-
ρiωv, καi d.πι1vαvτι dκριβdlq dπ6
ττ]v oημεριvτi oτρατιωτικη Λ6o1η
Bερoiαg. 'Αμ6oωq μ6 δδfγηoαv od
θvα γραφεio πoιi βριoκ6ταv ivαg
βλooυρ6q Γερμαv6g dξιωματικ69
_ πoιj dργdτερα θμαθα δτι ηταv
oυvταγματιiρ1η g Φρoι1ραρ1og' καi
δ1ι τfrq Γκεoτιiπo οδτε τιirv EΣ -EΣ. Moδ θδειξε κιiθιoμα vιi καΘi-
οω κιiι μoδ θρωτ& μ6οω δv6g Γερ-
μαvoδ d'ξιωματικoδ πo6 iiξερε κα-
λιi τιi 'Eλληvικιi. <Tiq εioπριiξειg
&'πo τi1ν παριiοταoη πoιi θιi τiq
διαΘ6oετε;> 'Αμ6oωq θγω τoδ d-
παvτΦ <M6 τ{v παριioταoη τfrg
Nαoι5oηq καi αιiτtiν τfrq Bερoiαg
καi μ6 δδo dλλεg πo6 θ1oυμε πρo-
γραμματioει δ6v θιi καλυφθoδv τιi
dξoδα τdlv oκηvικδv καi dλλα
πoιi εivαι περαoμ6vα o6 εiδικ6 βι-
βλio μ6 dπoδεiξειq. 'ΑρκεT vιi d-
vαφ6ρω 6τι τα oκηvικιi εivαι dπ6
παvi κιiμπoτ καi t'1 ζωγραφικη
τoυq dριoτη. 'Eιiv 6λθετε τ6 βριiδυ
θd πειoθεiτε 0"πo τα oκηvικιi καi
μovo>. Δι6τι τ]ταv πραyψατι bπt'-
ρoχα.

'Aφoδ μd dκoυοε μ6 πρoοo1η
κoιτιlζovτιig, με oυvε1δq aτα μα-
τια μoδ &'παντσ". <'EμεΤq δ6 φταi-
με, πoιi o&g, καλ6oαμε θδδ dλλιi
μ&q κατliγγειλαv δτι τig εioπρα-
ξειq θιi τfq διαθ6oετε oτ6 ΕAM καi
α0τ6 τιμωρfiται παρα πoλιi αδ-
στη ρα και ειμαι
δπo1ρεωμ€voζ...)). Δdv πρ6λαβε
vιi τελειωοει τ6 <δπo1ρεωμ6voq>

dvoiγει f π6ρτα τoδ γραφεioυ κα(
μπαivoυv διio Γερμαvoi dξιωματι-
κoi. 'o €vαq γυρiζει καi dφoδ μ6
εiδε μoδ λ6ει <Σεφ Mπαζiλ> καf θ-

γω dμdoωg θvτελδq αδθ6ρμητα
oυκωvoμαι ilπo τo κιiθιoμα, τ6v
dγκαλιιiζω καf τ6v φιλδ, θvδ τιi
μιiτια μoυ ηταv δακρυομιlvα.
Πoι6ζ ηταv δ γερμαv6g, dξιωματι-
κ69 πoιi μ6 φωvαξε Σεφ; (Δι6τι oi
Γερμαvoi τ6τε τo0q' πρo6δρoυg
τoυq δλεγαv Σεφ). 'Ηταv δ διευ-
θυvτηζ τoδ Noooκoμεioυ Nαοδ-
σηq, χειρoυργ6ζ iατρ6ζ, πoιi dργ6-
τερα 6μαθα δτι flταv καi δφηγητ{q
τoδ Παvεπιoτημioυ τfrq Λειψiαg
καi iπαιζε πoδ6oφαr,ρo καi α0τ6q,
καλoδoε διιiφoρεq πoδooφαιρικι1g
δμιiδεq τoD ΓερμαvικoD oτρατoδ
καf παiζαvε μ6 τ6v oΛYMΠΙΑKo
Nαo0oηq. Πιiρα πoλλo( Nαoυ-
oαToι καi τ{q περιφερεiαg θιi Θυ-

μoDvται αδτ6v τ6ν θξαiρετo χει-
ρoυργ6 καi τ6v ιivθρωπo, δι6τι fl-
ταν πρ6'yματι civθρωπoq. 'Αφoδ
εiπαvε κtiτι μεταξι1 τoυq δ γιατρ6q
ξεaπd a€ y6}'ι,α καi δ Φρoιiραρχoζ
μ6oω τoδ διερμηvdα μoδ λdει <Ei-
oτε θλει1Θερoq, &λλιi θπαvαλαμ_
βιivω δ€ φτατμε θμεΤζ>. 'Αφoδ εδ-

1αρiοτηoα τ6v γιατρ6 καi τ6v
φρoιiραρ1o, πρoaεξα 6τι δ ιiλλoq
γερμαv6g dξιωματικ6q τ]ταv δ
Φρoιlραρ1oq Nαoιioηq καi καθωg,
θμαθα dργ6τερα εi1αv iρθει vιi
παρακoλoυθηooυv την παραoτα-
oη. 'Eγω τρi.1oνταg θφταoα oτ6
Θ6ατρo, πoι1 ηταv πΙaω iιπ6 τ6 κα-
φεvεΤo Α.Λ.Τ., λειτoυργοioε οιiv
t(ιvηματoγριiφoq καi λεγ6ταv Bdρ-
μιo. "Ηταv δ6 κovτti oτf v'Eκκλη-
oiα τoδ'Αγioυ'Αvτωvioυ.

M6λιq θφθαoα f 1αριi δλωv
ηταv τ6oo μεγι1λη πorJ δ6v περι_
yραφεται.

T6 βριiδυ f1 αΤθoυoα τoi θειi-
τρoυ frταv yεματη κ6oμo. T6 παi-
ξιμo τδv θραoιτε1νδv f1θoπoιδv δ-
π6ρo1o. Στ6 τ6λo9 δμωq τfrq πρω-
τηq πριiξεωq oυv6βη κι1τι τ6 dν6λ_



πιστo. .o Στρατflg Boιiλγαρηζ πoιi κε γιατi dπιivτηoε καi πιiλι dφε- oυοα τ6τε. 'o Στρατηq Boιiλγα-

δπoδιioνταv τ6 ρ6λo τoδ Πρoκ6πη λδs <dπ6 τ6ν φ6βo τδν 'Ιoυ- ρηq' καθηγητηq φιλ6λoγo9'' πoι5 δ-

Kαλα6ζoυ, λιπoθ0μηοε καi θπεoε δαiωv>. πoδ6ovταv τ6 ρ6λo τoδ Πρoκ6πη

oτ6 διiπεδo τfrq οκηvflg. 'Η παριi- Θιi ηταν μεγιiλη παριiλειψη Kαλαoδζoυ μ6 &φθαοτη bπιτυγ{α,

σταση οταμιiτηοε γιιi λ[γo, &ρ1ι- νιi μηv dναφ6ρω καi τ6ν &φανη fi- θδιiρη dvηλεδq πioω dπ6 τ6v iερ6

oε πιiλι καi τ6λειωoε μ6 πρωτoφα- ρωα Bαoiλειo Φειδιivτoη πoιi εΙ1,ε Nα6 τiq Παvαγiαq,, θvδ πηγαιvε

νη θρiαμβo καλυπτ6μενη dπ6 τιi τ6 βαριi φoρτio τoδ δπoβoλ6α καi oτo aπiτιτoυ τ6 βριiδυ, &π6 &γνω-

παρατεταμ6να 1ειρoκρoτηματα πflρε dριοτα. στoυq,, πot5 παραμ6voυv καi μ61ρι

τδv Θεατdlv. oi Γερμανoi dξιωμα- Kαi δ'τραγικ6ζ θπiλoγoζ, K(r- oημερα &γνωοτoι. 'o καθηγητηq

τικoi καi πιiλι dνflλθαν oτη oκηvη θωg ηταv δλα θτoιμα γιιi τηv πα- παρdμειvε κλιvηρηζ θπi δεκαπ6vτε

γιιi vιi ουγ1αρoDv τoιiq θραοιτd- ριioταoη oτηv "Eδεooα ουvιξβη τ6 μ6ρεq καi μετα &'π6 αδτ6 τ6 γεγo-

χvεζ fιΘoπoιo6q. Aδτη τη φoριi δ τραγικ6 γεγοv6ζ πoιi oυγκλ6vιοε v6q δ6 δ6θηκε iκτoτε καμiα πα-

Φιλιilταq 'Aρκoδo1ωρiτηg δ6v &- δχι μ6νo τ6v <Φ.o.N. oΛYM- ριioταoη dλλιi otiτε καi &λλη θκ-

voιξε τ{ν oκηνη καi δταv ρωτηθη- ΠΙAKoΣ) dλλιi καi δλη την Nιi- δηλωoη καλλιτε1vικη'
@

ΕΦHΒoΙ ΚΑΙ ANΕΞAPTHΣΙA
'H d'νιiπτυξη τoσ κoινωνικoσ iyω ταlν Εφηβαlν

iκδηλωνeται μi' πoλλoδζ καi διdφoρoυq τρ6πoυq'

d'λλιi πιiντα πρ6E τiν κατεδθυνoη μιdg δραoτηρι6τη-

ταq δλoi,να κα[ πι6 πρooωπικfig. 'H Εφηβεiα d'πoτε-

λεi, πραyματικιi, τη χαρακτηριστικη περfoδo yιιi τ6

πιfραoμα d.π6 την κατιioταoη τoδ μιoo _ παρασιτι-

oμoi τoσ παιδιoδ o6, μιιi ζαliν α 0 τ 6 ν o μ η"H κη-

δεμoνiα παραxωρεi τi θ6'oη τηg' oi' μιri κατιioταoη

oτην δπofα τ6 dτoμo yiνεται δπειjθυνo τcbν πριiξεcιν

τoυ, δπαlζ μαρτυρεi oxετικιi καi f1 νoμoθεoiα' 'o d-

νιiλικog 3ειραφετεEται. Αδτην dκριβebq τιj oτιyμιj

πρ6,πει νιi ξεκ6ψoυμε, νιi λδooυμε τ6 oκoιν[' Mυoτμ

κιi μιi d'ναyκαoτικιi, oΙ ν6,oι τεiνoυνε, λoιπ6ν' πρ69

μιιi μoρφη ζοlfig πoλιj διαφoρετικη dπ6 Εκεiνη τfig

παιδικfig ri λικiαg' Εyκαταλεiπoυν ξεπεραoμiνεq' oυ-

νiθειεζ yιιi καινoδρyιεg δραoτηρι6τητε9 καi τ6ν

κλειoτ6 κ6oμo τrbν πρωτοlν xρ6νοlν yιιi τ6ν κ6oμo

πoδ o' αiτ6ν θιi πραyματoπoιιiooυν τιiν dπooτoλιi

τoυg oιiν Εφηβoι.
'o π6θoq d' ν ε ξ α ρ τ η o / α g δ6''ν εiναι παριi i1

tκφραoη αiτfig τiq iξ6λιξηs. 'H dνυπoμoνηo[α dπo-

τiναξηg τoδ ζυyoδ μεyαλιυνeι 6oo μεyαλιινει κι fi διj-

ναμη. Κιiθε iξoυolα yiνεται πιεστικi, κιiθε iξαναy-

καoμδg φα[νεται τ6oo λιy6τερo δπoφeρτ6g δoo λιy6-

τερo εEναι dκ6μα iκανoi oΙ lφηβoι νιi καταλιiβoυν τriν

dναyκαι6τητιi τoυ. 'ΙΙ Ελευθερiα, i1 τ6oo dyαπητιi

oτoδg ν6oυ9, δ6, yiνεται μ6, καν6ναν d'λλo τρδπo d'ντι-

ληπτη παριi oιiν τ6 oπιioιμo τιbν iμπoδ{αlν'

Aι)τi f1 καινoδρyια d'νιiyκη dνταπoκρiνεται o6

μιιi kαινoδρyια iooρρoπiα πoδ καθιερtbνεται dνtiμε-

oα oτiζ δυ6 θεμελιακ69 i'νoτικτcbδικεg dντιδριioειq'

πoδ ρυθμ{ζoυν τ6 φ6ρoιμo τoδ dτδμoυ d'π6,ναντι oτ6

περ[yυρ6 τoυ: την d'ν τ [ δ ρ α σ η τ η ζ μ i μη o η q

καiτην d.ντ{δραoη τiq d'ντ [θ εo η ζ. Ξερoυμεπalq'

μιιi πριiξη πoδ yiνεται μπρooτιi μαg τε[νει νιi iπανα-

ληφτε7 d'πd μd'q' t'74ει μιιi δδναμη δπoβoλiζ, μετιiδo-
oηs. 'Aλλd δπιiρxει καi μιιi dλλη iξ i'ooυ φυoικη

oτctoη, πoδ oυνioταται oτ6 νιi λ6με δ x ι, νιi Εναν-

τιων6μαoτε. "H ri μιιi η i dλλη iπικρατoδν, dνιiλoyα

μ6 τiν Ιδιooυyκραoiα μαg καi την iλικiα μαζ- Καi oi
δυ6 εiναι δφ6λιμεq' 'Η πρcbτη μd'q πλoυτfζeι μ6 τιiν

dφooic,loη αδτoσ πoιj μdq iταν ξ€νo, i δειiτερη μ6

την πρooπιiθεια dντ{oταoηg πoδ πρoδπoθ6'τει κα[

την d.ναyκαι6τητα νd. κriνoυμε κιiτι dλλo. Φτιiνoνταg

oτιi dκρα, f7 μιιi θιi κατ6ληyε o'tναν doιiνειδo πιθη-

κιoμ6 κι i d"λλη o' tναν oτεiρo dρνητιoμδ' Tis βρi-
σιζoυμε δμαλιi συνταιριασμ6νεq oτ6 φiρoιμδ μαg'
'Aλλd, tν6 f1 dντiδραoη τfig μiμησηζ κυριαρ|gεi κατti

τιiν τρiτη πeρioδo τiζ παιδικig iλικ{αE' i dντ{δραoη

τfiζ d'ντ{θεoηζ μεyαλοlνει oτην dρxi τfis iφηβεiαs

κα[ καταλιlyει εtjκoλα o' ξ,να πνεδμα dντιλoyiαg' 'H

δπoκειμενικ6τητα μειιbνεται, ΕνcΙl fi Εξoυoiα dπαy6-

ρευσηζ κα/ iλ6,yxoυ iνιo1ιiει τιf δυνατ6τητα νιi iναν-
τιωθolμε. Tδ πριiμα εiναι iδια{τερα φανερ6 oτ' dy6-

ρια, μ6, τi μoρφi τfig μαψητικfrζ iπιθετικ6τηταq' 'H

d"ντfδραoη τfig μ{μηoηq παραμ6,νει, Εξιiλλoυ, καi d-

νακατcυνεται μ6 τiν dλλη d'ντiδραoη oτην d ν τ ι μ [

μ η σ η, τ6oo oυxνιi o' αiτi την riλικ{α, πoδ iπιτρ6'-

πει νti κιiνoυμε κιiτι καινoιjρyιo μ6 λ{yη πρooπιiθεια

κα[ πoιj δ6ν εΙναι παριi Ενα εiδoq μtμηoηq dπ6 την d'-

νιiπoδη.

MAaRΙCE DΕΒESS: <<'H 'Εφηβεiα>>
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T6 οημεριv6 μoυ oημεiωμα d-
vαφ6ρεται oτoιiq, dπoδ6κτεg, τfrg

πρ6q Γαλιiταq' θπιoτoλfrg, τoδ 'A-
πooτ6λoυ Πα6λoυ. Τ6 θ6μα δμωq
δ6v τ6 dvτιμετωπiζω dπ6 καθαριi
θεoλoγικη Qdoη.

o[ Γαλιiτεq oi θγκατεoτημ6-
voι oτηv περιo1gη τfrq oημεριvηq
"Αγκυραq oτηv 'Aoιατικη Toυρ-
κ[α frταv 6vαζ λα6q μ6 κιiπoιo ξε-
1ωριoτ6 26αρακτηρα καi μ6 τηv i-
oτoρiα.τoυ.

Kα( dκριβ6:q αι)τ6q δ 1,αρα-
κτηραg τδv Γαλατδv θκδηλιilvε-
ται καi οτig o16oειζ τoυζ ψ6 τ6ν
Παδλo, θvδ ri ioτoρiα τoυq, δdv εi-
vαι ιio1ετη μd τηv τoπικη μαζ ι-

oτoρ(α.
"oταv v6oq, d,κoυγα oτ6 κη-

ρυγμα τoδ Γρηγ6ρη Ζα1αρ6πoυ-
λoυ, οτliv ουvιiθρoιoη, ii oτιi κη-

ρι1γματα διαφ6ρωv iερoκηριiκωv
oτηv θκκληoiα dvαφoρ6ζ o6 κoμ-

μιiτια &π6 τηv πρ6q Γαλιiταg θπι-

oτoλη θvτιiπωoη μoδ iκαvε τ6 i_

διαiτερα αδoτηρ6 δφog τflg θπι-

oτoλdq.
'o 'Aπ6oτoλoq ΠαClλoq δγρα-

ψε δεκατ6'oσερειζ θπιoτoλ6q. 'A-
vαφ6ρoμαι oτξ oωζ6μεvεq θπι-
οτoλdq. 'Eπiοηζ θεωρδ θπιoτoλη
τoδ Παιiλoυ καi τηv πρ6q 'E-

βραioυq. Σd δλεq τig θπιoτoλdq
τoυ δ Παδλog εivαι ε0γεv{q. Kαi δ-
ταν bΧ6y1ει, τ6 vυοτ6ρι τoυ εivαι
dvθρωπιvo κα( θv παaη πεpιπτcb-
oει δ6v κ6βει τo0g δεoμoιiq τηζ &-

Ιαπηq τoιig πατρικoιig. 'Αφ{vω
πoιi στηv πρ6q Φιλιππηοioυq θπι-
οτoλη τoυ δ Παδλoq εΙvαι δλo xα-i
ρι1, περηφιivεια καi iπαιvo γιιi
τoιiq μαΘητ69 τoυ τoδq 6πoioυg α-
πoκαλεi 1αρα καt oτdφαv6 τoυ.
'Hταv oi Φιλιππηoιoι τ6 καμιiρι
τoυ κα( τ6 κα61ημιi τoυ.

M6 τoιig Γαλιiτεq δ Παδλoq
δ6v τιi πιiει τ6 Ιδιo καλιi. Θιi iλε-
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ΓAΛATEΣ
γα δτι δ6v τιi πιiει καθ6λoυ καλιi.
Καi φυoικιi τ6 φταiξιμo δ6v εivαι
δικ6τoυ' 

***
'o Παδλoq oτηv πρωτη dπo-

οτoλικη τoυ περιoδεiα θπιoκ6φθη-
κε τ(q π6λειq τfrq Λυκαoviαq 'Ικ6-
vιo, Λιjοτρα καi Δ6ρβη. oi π6λειq
αι)τ6q d,vηκoυv oτηv Διoικητικf θ-

παργtα τiζ Γαλατiαq, δπωg, τηv 6-

ριoαv oi ΡωμαΤoι. Eivαι f1 N6τια
Γαλατiα. 'Aπ6 τ6 γεγov6q, αδτ6
πoλλoi θπιoτημovεq δ676τηκαv oτι
αδτι1g εivαι oi 'Eκκληoiεζ τηζ Γα-
λατiαq πρoc, τic, δπoΤεq d,πευθιivε-
ται δ 'Aπ6oτoλoq Παδλoq μ6 τ{v
πρ6q Γαλιiταq θπιoτoλη.

Toδ 'Εμμ. Bαλoαμiδη
Γυμναoιιiρ1η

Δ6v oυμβα(vει ciμωg αδτ6. oi
Pωμαioι ηταv αδθαiρετoι oτηv θ-

κλoγη τδv δvoμιiτωv τδv θπαρ-

1ιδv πoι1 δημιουργoiοαv' 'Ηταv
πρακτικoi dvθρωπoι. Δ6v θvδια-

φ6ρovταv yι6' τα'EθvικoΙoτoρικιi
d,vτικρ6oματα τδv δρωv πo6 1ρη-
oιμoπoιoδoαv. "Eτoι καi o6 μlq
1cirριoαv τηv 'Eλλιiδα oι1 διoικη-
oειq, καi θβαλαv δv6ματα πoιi θιi
μπoρoδοαv vιi δημιoυργτiοoυv
oι1γ1υoη. Γιαυτ6 καi δ Στριiβωv
dvτιμετωπiζovταζ τiq doιiμμετρεg
αδτ6q καi &oυμβiβαoτεg, ioτoρικιi
δριoθετ{oειq καi δvoματoθετηoειq
λ6'γει θκεΙνo τ6 περiφημo: <"Eoτι

μ6v oδv "Eλλdq καi η

Mακεδoνiα>.
Στη δε6τερη τoυ περιoδεiα δ

'Aπ6oτoλoq, Παδλoq περvιiει καi
πdχι iιπo τf v Λυκαoviα γιιi vιi θπι-
οτηρ(ξει τ(q εκκληoiεq κα[ διιi μd-
οoυ τflq Φρυγfαg καi τηq Γαλατι-
κηg Xωραq oκoπει1ει vιi βαδioει

πρ6q τηv'Aοiα. 'H 'Αoiα θδδ εi-
vαι ι] Pωμα'iκη θπαρ1(α πoδ oτιi
χρ6vια τoδ Παfλoυ περιλιlμβαvε
τ{v Λυκiα, 'Ιωviα, Λυδiα, Kαρiα.
'Eμπoδiοτηκαv δμωq dπ6 τ6 "Α-

γιo Πvεδμα δ Παδλoq καt oi oυvo-
δoi τoυ vιi βαδiooυv πρ6ζ τ(ζ 'Ιω-

vικ6q π6λει9,. Mιιi πρooπtiθειιi
τoυg vιi βαδiooυv πρoq τηv Bιθυ-
v(α δ6v τελεoφ6ρηoε. <o0κ ε1αoεv
αδτoδq τ6 Πvεδμα>) (Πρ. ιaτ 7).
"Eτoι φτιivoυv oτηv Tρωιiδα. 'E-
κεi δ Παδλog θιi δεi τ6 6ραμα μ6
τ6v Mακεδ6vα: <διαβιiζ εiq Mα-
κεδoviαv βoηθηoοv ημcδv> (Πρ.
ιoτ 9).

, ***
Δ6v δπιiρ1ει λoιπ6v dμφιβo-

λiα ciτι oi θκκληoiεζ τiζ Γαλατiαζ
πρoζ τ[ζ δπoTεq, &πευθιivεται δ 'A-
π6oτoλoq Παδλoq εΙvαι oi θκκλη-
oiεq, πoιi iδρυoε oτ6v γεωγραφικ6
xδρο τiq θγκαταoτι1oεωg τδv Γα-
λατδv, oτηv πραγματικτi Γαλα-
τiα, 6πoυ βρ6θηκε (περαστιK6ζ)
οτη δει5τερη περιoδεiα τoυ' Θιi
μπoρo6oαμε μιiλιoτα vιi δvoμιi-
σoυμε κα( π6λει9,, δπωq fl "Aγκυ-

ρα, r] ΠεoιvoDvτα καi τ6 Tιiβιov.
"Eβαλα o6 εioαγωγικιi τ6 πε-

ραoτικ6q yιατ[ θ'πo δτι φαivεται
παpα τ6 γεγov6q 6τι oτη oκ6ψη
τoδ Παιiλoυ fiταv πρoγραμματι-
oμ6vo dπλδq vιi περιioει dπ6 τιj
Γαλατ(α, παρ6μεινε γιιi dρκετ6
καιρ6 θκεT καθηλωμ6voq dπ6 κιi-
πoια dρρωoτεια. <oiδατε δ6 δτι
δι' dοΘ6vειαv τηg oαρκ6q εδηγγε-
λιotiμηv δμiv τ6 πρ6τερov> (Γαλ.
δ 14).

Toδq Γαλιiτεζ δ 'Aπ6oτoλoq,
ΠαDλoq Θιi τoιig ξαvαδεT oτ{v Tρi-
τη τoυ περιoδε(α, θιi πρo1ωρtioει
oτηv δργιivωoη τfrq θκκληo(αq
καi θιi διioει τiζ θvτoλ6ζ γιιi τηv
ουλλoγi 1ρημιiτωv πoδ θιi oτα-
λoδv oτliv 1ειμαζ6μεvη θκκλ^-':'
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τηq 'Ιερoυoαλημ. Aδτ6 φα(νεται
καθαριi 0'πo την A θπιoτoλη τoδ

Παιiλoυ oτoιig Koριvθioυg,: <Περ(

δ6 τηq λoγ(αζ τηg εiq τo69 dγioυg,

ιboπερ διθταξα ταiq, θκκληofαιg

τηg Γαλατiαg oδτω κα( δμεΙq πoιη-

σατε))' (Α Koρ. ,-"l ,).

'H θπιoτoλη τoδ 'Aπooτ6λoυ
Παιiλoυ πρt,πει vιi oτιiλθηκε dπ6

τηv "Eφεoo λiγo πρiv γραφεi fi

πριirτη πρ69 KoρινΘ[oυg, πιivτωg
δ1ι dργ6τερα dπ6 τ6 58 μ.X'

'Απ6 τηv μελθτη τηq'Eπιoτo-
ληq βγαivoυν τιi δξηg oυμπεριi-

σματα:
1. "oτι δ Παδλoq παρ6μειvε

συμπτωματικιi οτηv Γαλατiα' oi
Γαλιiτεq τoδ ουμπqραoτιiθηκαv
κατιi τρ6πo oυγκιvητικ6 oτηv dρ-

ριiloτεια τoυ' <<Kαi τ6v πειραoμ6ν

μoυ τ6v θv τfl oαρκi μoυ oδκ θξoυ-

θεvηoατε o0δ6 θξεπτιioατε, dλλ'

δζ ιiγγελov Θεoδ θδ6ξαoθ6 με, δq,

ιt' '^

Xριoτ6ν'Ιηooδv> (Δ 14)'

2. oi Γαλιiτεg δ6v διακρivov-

ταv γιιi τηv εδφυfα τoυq. 'Aντ[θετα

flταv εδπιoτoι, εδμετdβoλoι καi
εδμετιiπιoτoι. <'Ω dv6ητoι Γαλιi-
ται' τιζ δμαg θβιioκαvε τ{ dληΘεiψ

μη πεiΘεoθε...r, (Γ 1)'

3. Tιi πρoβληματα oτηv Γα-

λατ(α δημιoυργoδvται dπ6 τoιiq
'Ιoυδαfζovτεq πoι5 παριioυραv
τoriq Γαλιiτεg o6 θ6oει9 dμφιoβη-

τηoεωq, τoδ'Aπooτoλικoδ κιiρoυg

καi &κ6μη τηq δρθ6τητoq τηq δι-

δαoκαλ(αg τoδ 'Aπooτ6λoυ Παιj-

λoυ.

oτδ 'Ιηοoδ oδτε περιτoμη τε iox6-
ει, oδτε dκρoβυoτiα, αχχα πiaτιg
δι' dγιiπηζ θvεργoυμ6vη> (ε 6).

<Πιivτεq γιiρ υioi Θεοδ θοτε διιi
τdg πiοτεωq θv Xριοτιil 'Ιηootl' δ-

oοι γιiρ θζ Xριoτ6v θβαπτioθητε,
Xριoτ6v θvεδδoαoθε' oδκ δvι 'Ιoυ-

δαΙoq oδδ6 "Eλληv, ιiρoεv καi θη-

λυ, δoδλog ii θλει1Θερog' πaντεg

γιiρ δμεΙq εig θoτε θv XριoτΦ 'Ιη-

ooδ> (γ 26-28).

<Tη θλευθερiα η Xριoτ6g δ-

μιig f1λευΘ6ρωoε oτηκετε καi μη

πιiλιv ζυγιil δoυλεiαg θvd1,εoθε> (ε

1).

ΛY|.1lA

4. 'oμoλoγoυμι1vωg f1 διπλη 'Aλλd πoιoi oi Γαλιiτεζ; ΠΦg
α0τη dμφιoβητηoη γivεται dφoρ- βρ6θηκαv oτηv "Aγκυρα κα( πoιιi
μη vιi γραφτoδv d,π6 τ6v Παδλo oi fl ο16oη τoυζ' αv δπιiρ1ει τι1τoια
dπoδεiξειζ Ιια τo dδιαφιλov(κητo o1d,oη, μ6 τηv τoπικli μαq ioτoρiα;
απoοτoλικo τoυ αξ[ωμα, αλλd Πιivω oτιi θρωτηματα αδτιi
καi οκ6ψειq δψηλoδ περιε1,oμ6- θιi θπαv6λθoυμε.

}?i;JjiiT:il:,.1'::Ji',::T:: Κ
oμoυ οτηv αiωνι6τητα. <<'Ev Xρι- συv6χεια oτιi θπ6μεvo τευχoq

τi!,ou

ΓJρδ,"v γ

, in

ι^;ot"ν 4 n

''JEαυρα. o'
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Toδ γL6μα κι'oδ δεiπvoυq
'Aλι1 oαvτoιiκ v&1αμει τωρα

κivαv vταβιiv μπoυμπιiργια νιi
φdμει. Σι1ματι τdληoμ6vηοαv oi
πλει6τειρoι αδτ6 τoο φαγi τrilρα.

T6τι oτoιiμπιζαv τo6ν καΙμιi
οτoδ ξιiλoυ μli τoδ κoυπiδι. Διi μoi
πεTg, θτρoυγαv Kι καμπ6oα μικριi
πιλικoιivτια ξιiλoυ 6 &Ιοαθ6λει κι
αδτιi v6oτιμα fταν δ6ν καταλα-
βαivoυvταv κd,ν κι κ&v. Aδτ6v
τo6v καiμιi τo6v δo6ληβαν μ{ oδ-
λiγoυ ριiζι κι μ{ oδλiγoυ κoυρμiδι
κι τoδv δφκιαvαv μη τriv d,παλιiμη
μπoυμπιiργια οιiν αδγιi τdβαvαv
oτoδ vταβιi τoδ 1oυματ€vιoυ μη

'γαΧα κι αδγιi 1τυπητα οκιπαoμd-
να κι τd,ψηvαv καμιι1 δρα oτoδ
φo6ρvoυ fl τf γιiοτρα μ{ λiγδα κι
μπ6λικoυ πιπ6ρι μα6ρoυ κι &λλαq.

"Αλλoυ φαγi τ]ταv τoδ τoιμ-
πλ6κι ii τoιμπλ6κι ψπαψπε μli
κoυρμiντγια μικριi πιπe,ρι μαιiρoυ
κι τιραοi πo6 iφκιαvαv τoδ λαγ6 fi
κ&vα ζbρκιiδι (Στιφιiδο).

'Ακ6μα κι τιirρα φκιιivoυμι
oτη Nιιioυoτα κιφτ6δειζ μf αρμη.
T6τι oτ{v tiρμη κι τtg ψητ69 πι-
π6ρκειq, dβαvαv dρντ6vι ii ζoυμi d-
πoιi dγoυρiδα. Toδ &ρvτ6vι γd-
voυvταv μη διμdvoυ iioταρvαq, &-
πo6 βριiοιμoυ ξυv6 ζoυμi dποri d-
γoυρ(δειq (dγoυρα oταφιiλια). Bα-
oτo6oειv δληv τ{ 1ρoυvιιi στη
γκαβιivα. Mvιιi μιiτη dπ'τoδ 1oυ-
λιιiρι λειωvoυvταv κι ξ6vιζειv μα-
1ri:oικα δλoυ τoδ φαγi.

T6τι εi16αv oi κ6oμoι τ6τοιεq,
κλαβαταρι6q μoιiγγι γιιi &ρντdvι τ|

θβαvαv λιμ6vτoυζoυ λειoυμ6voυ oi
γυαλi. Tcδρα πdv αδτιi μoιiγκι λι-
μ6vια τρrδμει γιατi τ6τι" τα λιμ6νια
δθv δφταναv [oιαμι τη Nιιioυoτα.
Δ€ φκιιivoυv τcilρα κι ooιiπα μη
κoυκoι)λια. Toιiv ψιλoυστoυμπι-

106

oμ6voυ καiμιi μη frλλαq κι πιπ6ρι
μαιiρoυ, τoιiν i,πλαθαv μ1i dλειiρι
μικριi - μικριi κoυκotlλια otiv
τρoυκoυλι1ντγια 0'π' τiq γκαζ6ζειq
κι αδτιi τ&βραζαv μ'ο0λiγoυ ριiζι
κι τιi ξ6oτηvαν μri αδγ6 κι λιμ6v-
τoυζoυ oιi ooι]πα. Tωρα τιi φκιιi-
voυv τραv6τηρα κι ταχθν γιoυβαρ-
λιiκια.

"Αλλoυ καλ6 φαγi πδφκιαvαv
εiκεΤv' τα γρ6νια κι βαoτo6oειv δ-
λoυv τoδ 26ειμrirvα flταv oδ κα-
βoυρμιiq fr πoυoτραμιiq dπoι5 γoυ-

Toσ N. Σπιiρτoη
Καθηyητoδ IζΑTΕΕ

ρo6vι, fl dπoιi ζυγoriρι, πoιi τιi τιiΤ-

ζαv oτoδ οπiτι κρι1αq τηγαvιoμ6-
voυ δoταρvαg dπoιi βριioιμoυ γιιi
vιi φ6γει τoδ λiπoυq κι oκιπαoμd-
νoυ μ6q oτrj λiγδα πoιi πιiγoυvειν.
Aδτ6v τoιiv καβoυρμιi τoι1v dφκια-
vαν μ{ φαοo6λια τoδ 1ειμδvα.
Bραoμdνα φαοoι1λια oτoδ τooυ-
κιiλι, μη καβoυρμιiv fl καβαρμιiv
yιαγνΙ μη ψιλoυκoυμ6vα παχια
κoυρμivτγια βραoμ6vα κι τσιγαρι-
oμdvα μη oδλiγoυ vιρ6. Τoιiν κα-
βoυρμιi τoιjv δφκιαvαv κι μη λιi-
χαvoυ fi πρtiooα, fl o6λλιvα, fi
οπαvd,κια, fl κι &vτivτγια, fl κι μη
πατιι1τειq, dκ6μα.

Στi,g 1αρtq iφκιαvαv ντα[μα
κρdαq οτoδ φo6ρvoυ μη πατιιiτειq
κι λα1αvoυοαχατα τoδ 26ειμδvα.

Kι τιi Xριoτofγιvvα πoιi δλoι
Eoφαζαv γoυρoιivια aτα oπΙτγια
δφκιαvαv κι τηγαvιιi μtj τιi oηκril-
τια, τηv καρντγιιi κι τη oπλflvα
&π'τoδ γoυρo6vι. "Eβραζαv α0τιi
πρδτα μf oδλiγoυ νιρ6 κι δοταρ-

vαg oιiv οcδvoυvταv τoδ vιρ6 τoι-
γαρiζoυνταv ιili τη λiγδα τoυζ κι
oβfvoυvταv μη oδλiγoυ καλ6 πα-
λη6 κραoi. "Aν δπfrρ1ειν iβαvαv
κι oδλiγoυ κ6κκιvoυ πιπ6,ριfi oδλi-
γη οιiλτoα. Tιi Xριoτoιiγινvα θφ-

κιαvαv κι τo6q oαρμιiδειq &λει-
πoυq,, d'πo6. κιiθι oπiτι δπoυg κι
σημηραζ. Tωρα πoι6q, φκιιlvει τ6-
τoιεq δoυλι6q. Tη oιiλτoα δ6ν τηv
&γ6ραζαv γιατi την δφκιαvαν oi δ-
}να τα aπiτιια oi νoικoυκυρ6q,.

Tiq πoυλιi φταoμdvεg ντoυμι1-
τειg τiq, λιιivιζαv τiq πιρvoδoαv d,-

πoιi κριατoυμηχαvη κι τig oτριiγ-
γιζαv oτoδ τρυπητ6 νιi π6ooυv
οπ6ργια κι π€τaειg. Αδτ6 τoδ ζoυ-
μi τδδιvαν oττ| φoυτ1ιιi oτoδ vτα-
βιi τoδ μπακαρ6vιoυ fl oτoδ Lιπα^|-

κριiτoι δοπoυ να πηγτcboει καλιi,
6βαvαv κι oδλiγoυ iλλαq κι ooi
μvιιi τιiψα τδβαvαv οτoδv flλιoυ
o0λiγειq μ6ρειζ.

'Αλλoιδq', iβαvαv τiq, λιανι
oμ6vειq vτoυμιiτειg o' ivα oκαφiδι
fi καδi κι τiq iφηvαv vιi oαπiooυv
oδλfγειq μ6ρειq δoταρvαq τtg πιρ-
voδoαv dπ' τoδ τρυπητ6 ff τoιiV
κ6oκιvoυ γLd vιi μην πθοoυν
oπ6ργια κι π6τoει9, κι τoδ ζoυμf
αδτ6 τδβαvαv o' θvα τoυλπιivι fl
πιi'vιw1 oιρβdτα κι τd'φηvαv vιi
oτραyytoει καλιi μvιιi δυ6 μdρειq.
T{ oιiλτoα αδτfv τfv &πλoυvαν,
oη μvιιi τιiψα κι τf v &φηvαv oτo6v
ηλιoυ μrj ,ftλλαq καμvιιi iβδoυμιi-
δα. "Yοταρναq τιi μιiζoυvαv oτli
γκαβιivα κι θβαvαν ivα διi1τυλου
λtiδι πανoυθι6 για να μ{ μoυ26λιιi-
ζει. "Eτoι εi1αv 1ρoυvικδq oιiλ-
τoα oτoδ oπtτι yι6' 6χα τ6" φαγιιi.
T{v dρμη, τoδ vταβιi μli τiq πατια-
τειq, τoδ yιαγνi" κι dλλα.

Tωρα δλειq oi γυvαiκειq voι-



κoυKυρdζ τδριξαv oτιi iτoιμα κι νoυvταv oaν π6τoα πo6 βαοτoδ- σειν δλoυv τoδ 1ειμδvα'

oτηv iφκoυλiα. τoιiρτα &πoιi πρoυζιiμι οτην &λιμ6- Tcirρα δλoιvoι τδριξαv oτα Ε-

Τ6τι γιιi τoδ 21,ειμδvα εΙ1αv vη μli λiγδα τιiψα κι μη κουμα- τoιμα'

καρδντγια oδκα oτιγvιi &ρμαθι6q, τοιotiλια μπιiτoιoυν d.πανoυθι6. "Aμ κι τoδ ζιiμoυμα oτoδ oπi-

κιδcδvια, ρ6vτγια, πρoδvα oτιγνιi "Η &κ6μα δφκιαvαν κι καμμvιιi τι πoδ τoδ πiq'; Nιi {τoιμαoτεT τoD

γιd κoυoιιiφι κι πατιιiτειq, μη πλατoiντα. Toδ 1,ειμ6vα Eβαvαv πρoυζfμι &π6 τoδ βριiδυ μτi θιρμ6v

κoυρμivτγια oτιγνιi 1ρovικdlg,. κι κιδcirνια fl πατιιiτειg, vιi ψυθoδν γιιi vιi γiνει fl μαΙιi κoυvτιi oτoδ

"Eφκιαvαv κι τoδ μ6λι μf τιi oτliv 16βoυλη dπ' τoδ φoιiρνoυ fl τζιiκι. Ki ταxi ταχi τηv dλλη μ6ρα

oiκα γιι1 καμνιιf μπoυμπ6τα fi νι- κι καvd παλι6 κρoυμι)διγιιi oαλιi- vιi κoυoκινηoτεΤ τ' &λε6ρι, νιi ζυ-

oτ6πιττα. "Eφκιαvαν κι oκεζιoιi- τoυν μf κ6κκιvoυν πιπ6,ρι, λιiδι κι μoυθεT μη 1λι6 νιρ6 κi vιl oταθεT

κια μη &ρμαθιαoμ6vα oof μνιιi γι_ ψixα λιμ6vτoυζoυ. Kι πoδ νιi φ&g καμνιιi δρα γιιi νιi 1,ιρiοει νιi φoυ-

ρη κλoυoτη καριlvτγια oκιπαoμ6- ζιoτ6 ψoυμi φρ6oικoυ oπητικ6, μη oκcδvει' Nιi καγεi oδ φo6ρνoυq'' νιi

να μη vιoτ6 πιττcL πoυ τηv δρι1ναv τυρiv φρ6oικoυv ασoυτoυ φαγi. πλαοτεi τoδ ψoυμi κι νιi o6βει oτig

πoυλdg βoυλ6q γιιi vιi παγcirοει κι "Αλλα φαγιιi ηταv τoδ για16νi μη πανακ6τε_ι9' παvoυθι6 oτfq' μιoιi_

νti τυλiξει τιi καριiντγια δπoυq, δφ- ψυχoυκoυματoιo6λια παλλιιi λειq,' Kι δταν &oπρioει καλd oδ

Kιαvαv τιi κιργιιi. Mετιi αrjτιi τιi κρoυμivτια, μη oδρνiθα κι γκαΙγ- φoιiρvουq, vιi τραβηxτoδν oi ζιιi-
οτ6γvoυναν καλιi oτo6v i!λιoυ κι καvιiv πo6 γ6voυvταv μ1i oδλiγoυ ρειζ 

-μη 
τoδ τραβηχτrjρι καλιi _

pαστoυσαν oλoυv τoυ 1ειμδvα. τσιγαριομ6voυ fl δxι dλε6ρι &να- καλιi'. vd παvιαστεT oδ φoιiρvoυg'

Toδ κιδoυν6παστoυ πιiλι τδφ- κατoυμ6νoυ μ{ αδγιi. Tρα1,αvιig, μη τη0 βριμ6vη την πατoιαβoιiρα

κιαvαv μη καλoυβραομdvα φιλιιi π6τoυρα πori γ6voυvταv of δλα τιi κi vιi φoυρvιoτoδν τιi πλαoτιi τoδ

dπoιi καθαριoμ6να κιδιilvια μη oδ_ οπΙτγια κι παπιiρα μη κ6ρειq &- ψωμi μ'i τoδ φκιιiρι' Koυvτιi ο'αδ-

λiγη ζιixαρη &πλoυvαv oτηv τιiψα πoιj μπαΙιiτικoυ ψoυμi τσιγαρι- τα να μπεT κι καvιiζ vταβιiq μη

τoδ δλικ6 αδτ6 κι τoδ oτ6γvoυναv oμdvου μη o$λiγη λiγδα oτo6 τη- γιoυμoυoτιi fl καμvιιi <παρτιiλoυ>

oτoιiv diλιoυ iξι iφτιi μ6ρεζ κι γ6- γιivι..Kι γoυρoυvioκιoυ κρ6αq μf μli μπιiτoιoυv fl &κ6μη κι καμvιιi

&ρμιιi dπ'τoδ καδi.

^^^'\^Jt^^/ι'i^^'ι

NoMΙZoYMΕ
Noμ[ζoυμε δτι ζoiμε

Πιoτεδoυμε δτι δπιiρxoυμε
yιατi λ6,με πcιg ζoδμε.

Zηταμε την iμπνευoη, Eνα oκoπ6
dλλιi την oυναντdμε oτ6ν dycυνα.

Zητdμε την Εμπνευoη πoλδ μαρκυri
iνrλ βρioκετe μ6oα oτιiν i'δια την καρδιιi μαg

...Καi μ6νo δταν μερικιlq xoρδiq
dyyι17τoδν τυxα7α καταλαβα[νoυμe δτι ζoiμε.

^rνιr9^^nι^/r'\^'νr^'ιr

ΚΙ'HMAΣTAN ToΣo NΕoΙ
'Aπ6ψε πιiλι φυod.ει Eξcυ,

Εξω dπ6 τig π6ρτε9 μαg
καi π6ρα oτιi oυνεφιαoμ6να μoνoπιiτια τrbν καιρδν'

Κ' δλα iκε7να τd <<πιoτεδal>> πoδ ζi'oταιναν
τig καρδι6g μαg, dλo{μoνo, χαμ6να'

Mdq y6λαoαν φ[λε
πoδ flμαoταν τ6oo ν6οι'

Mξ τi νιi o6 μετρησoυμε τιbρα κ6oμε;

ΕPΩTHΣΙ
.'''Κι'cxcυ πνιyε7 oτ' dδι6ξoδα

τe7ν πρoβληματιoμδν μoυ
πρ[ν d"κ6μα μιiθal νιi διαβιiζω

τιi μηνιjματα τηs βρoxfrs.
...Καi πρooπαθcΙl d'κ6μα

ν' dνακαλδψαl κtiπoιo φrilζ
oτ6 λαβδρυνθo τiq π6ληe μαq

πoδ rcρδβoμαι πιiντα πloal
dπ' Eνα dπελπιoμ6'νo ΓΙATΙ;

,νt ιrrrι^rvιrt^rιlν\^rt\rι

ΕΛΠΙΔΑ
Tιi xαριiματα rcατ6βηκα oτην drcρoyιαλιιi.

Δ6ν fiταν καλoκαiρι - τ6 dντiθετo.
'Εντ6πιoα τ6 μ6ρog καi βιiλθηκα νti ξεθιiψαl

rcd'τι πoιj εΙ1α κρδψει καλd.
Mιi δ6ν τ6 βρfiκα... T6 πfiραν τιi κι5ματα,

τ6 πfiραν oi yλιiρoι'
"Ηταν τ6 dνειρο yιιi αδτ6 τ6 καλorcαlρι πoδ π6ραoε

ηταν fi iλπiδα yιιi αδτδν τ6ν xειμιbνα πoδ ηλθε.

M0YMTZΙΔOY ΚΙΚH
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'Aκτtνεg laser
Θαδμα fi κατιiρα τiζ θπoxiq μαq;
'Eλπfδα τo0 αδριo τi τ6 δiδυμo dδ6ρφι τfls β6μ-

βαq vετρoνioυ; Πoι69 τ6 ξ6,ρει...;
Πιiντωq, τα ψ61ρι τcbρα δεδoμ6vα δiνoυv θλπi_

δεζ γιιi ευρ6τατη εiρηνικ{ xρηoη oτf βιoμη1αviα,
oτliv iατρικη, oτΙg τηλεπικoιvωviεq, καi κι1θε τ6oo
o6 v6oυq, τoμεiq τflq ζωiq μαq.

Ti εΙvαι δμωq ot dκτivεq αδτ6q;

<Λαiηζερ fl λ6τζερ τ| λ6ηζερ εivαι δργαvo παρα-
γωγi q r]λεκτ ρoμ αγvητικiv κυμ ιiτωv, oτην πεpιo1η
τoδ δρατoδ, πoιi βαoiζεται oτ{v dλληλεπiδραoη δ-
πτικδv oυoτημιiτωv καi πεδfoυ dκτινoβoλiαζ). Aδ-
τ6 λ6vε τα a1o\ικα θγ1ειρfδια καi oi θγκυκλoπαf-
δειεq. Md πιo 0'πχd' λ6για oi &κτivεq laser εivαι φ6q.
Φδq πoδ παραγεται μ6 iδιαiτερo τρ6πo καi d1ει δρι-
oμ6vεq iδι6τητεq.

Toδ ΙΙ. [Ιαvαyιαlτiδη

Σ1frμα 1

Λευκ6 φδζ πoι] παραyεται dπ6 τ6v διεγ6ρτη (1) διεγεi ρει δριoμ6vα d'τoμα τoδ ρoυμπιvιoδ (2) μ6 dπoτ6λεoμα
να παρayεται δ6oμη d'κτivωv laser (3).

<-/-"'-''\t''
:\'-----\r\

\.t 
\----^'

)\t-- ι=-\\
Σx7ψα 2 \

T6 φδq μιig κoιvfrq }"αμπαq dπoτελεΤται dπ6 πoχ-
λ6q dκτιvoβoλfεq' πoδ δια16,ovται πρ6q δλεq τiq κα-

τευθιivoειq oτ6 γ6ρo χd)ρo.

10E

'Η λιiμπα πo6 1ρηoιμoπoιoδμε γιιi φωτιoμ6
παρd'yει φdlg πoιj d.πoτελεΤται &π6 πoλ"λ'tg d'κτιvo-
βoλiεq (oxημα 2). 'AντiΘετα oτiq, laser παρtiγεται
μιι1 dκτιvoβoλiα μd κιiματα παρι1λληλα καi πυκvιi
πoιi δ1oυv τ6 Τδιo μiκoζ κιiματoq (oxiμα 1). .Η δ6-
oμη αδτf μπoρεT vιl μεταφ6ρει θv6ργεια o6 πoλ6 με-
yα}'εg d,πooτιloειq, 2gωρfq oημαντικdg dπιδλειεq. 'Ε-
vδ τ6 φδq τfiq }νaψπαq δ6v θ26ει τηv iδι6τητα αδτf
γιατi δια1dεται oτ6 γι1ρo 1δρo (oγfiψα 2)'

'Ιoτoρικιi
'o Θε6δωρo9 M6μπαυ, τ6 1960, διαμ6ρφωoε

o6 κδλινδρo δvα ρoυμπivι καi θπαργιiρωoε τfq διjo
βιioειq δoτε τ] μιιi vιi πρoκαλεT δλικ{ dvιiκλαoη
τoδ φωτ6q καi τ] &λλη μερικη dvιiκλαοη. T6 iτoι
διαμoρφωμdvo ρoυμπivι τ6 φωτιoε μ6 λευκ6 φδs δ-
ψηλiζ ivταoηq γιιi μερικιi 7ιλ"ιooτα τoδ δευτερoλd-

-t, 
\
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πτoυ. Td i6vτα χρωμioυ (Cr**+) τoδ ρoυμπινιoδ σμη)'

διεγ6ρθηκαv (ηλεκτρ6vια μεταπηδηoαv o6 τρo1,ιιi Aδτi iταν i πρωτη παραγωγli dκτiνωv laser'

δψηλ6τερηq θvεργειακflg, oτιiΘμηq) καi oτη oυν6- Jo. 
δ.νo1α πρofrλθε tιπo τa dρxικιi Light Αmplifica-

1εια δταv θπαψε η θπiδραοη τoδ λευκoδ φωτ69, d- tioh by Stimulated Emission of Radiation πo6 oημαi-

πoδιεγ6ρΘηκαν (τιi {λεκτρ6vια θπανflλθαv oτ{v dρ- vει <'Evio1υoη τoδ φωτ6ζ μ€',Eξαvαγκαoμ6νη ',Eκ-

1ικη θνεργειακη oτιiθμη) παριiγoνταg φωτ6νια. hιi, πoμπη 'Aκτινoβoλiαg>'

φωτ6νιαδdνdβγαιvαvdμdοωζ iιπ6τoρoυμπivιγια- Tιi θπ6μεvα 1ρ6vια oτη θ6oη τoδ ρoυμπιvιoi
τi τιi &vακλoδoαν oi θπαργυρωμθνεq, θπιφιivειεq,. 1ρηoιμoπoηθηκαν καi iλλεq oδoiεg (oτερε6q,, δ-

Παλιvδρoμoδoαv"μ6oα oτ6 ρoυμπiνι πρoκαλιilvταq ypεsi d6ριεq) μ6 oκoπ6 τη βελτiωoη τdlν iδιoτητωv

ττ!v παραγωγη κλi &λλων φωτoviων πo6 δταν θ- τδv dκτivων. 'Aπ6 τ6 |977 χρησιμoπoιoivται &κτi-

βγαιναν θξω oxημιiτιζαv παριiλληλη καi πυκvη δd- vεq, laser θλευθ6ρωv f1λεκτρoviωv μ6 περιoo6τερα

oμη (o6μφωνη, μoνoχρωματικη καi παριiλληλη δ6- πλεovεκτηματα'

AΛE'ΞHΣ ZHPAΣ ΓoPΔΙΑ ΔΕΣMA
'Aπ'τd' Γδρδια Δεoμιi

dλλα λδνoνται
dλλα κ6βονται
τιi πι6 πoλλιi .

yiνoνται βρ6xoι
oτ6 λαιμ6 μαζ'

'Aπ6 τη Συλλoyιi:
<<'Yπ6 ρ τ ιilν Καρπcilν >>.

'Εκδ6oειg ΕΓNATΙA

ffi###

ΕMΠoPΙΚo ΔAΙMoNΙo
'O κ. Σταυρiδηq, μ6ooq τραπεζικ69 δπιiλληλoq'

παντρ6φτηκe μeτιi dπ6 oκ6ψη δριμη"
Δυ6 ρετιρ6 κι ξνα λυ6μενo oτην Eξo1η

κα[ μιιi yυναlκα κιiμπooo μεyαλδτερη

fiταν καρπδq αδτiq τoυ τfig oυναλλαyfig'

Καi τιυ ρα xαριεντiζεται dπελπιoμ6να

μ6 τiq μικρ6q πιυλητριεg τcbν καταoτημιiτtυν'

ΠP0ΒΛHMΑ ΙΣTOPΙAΣ
Γενιti μoυ iκανoπoιη μ6νη

κα[ oυνιiμα dνioυxη
d'ναροlτιiθηκα oυxνιi πCυζ τιi βoλεδeιq

dνιiμεoα o6 καφετερiεg καi o6, κ6μματα

νιi βρioκειζ Ενα fiρεμo modus νiνendi;

'Aπ6 την oυλλoyη:
<<'o δπνog τtΙlν iρωτιδ6ων>>

'Εκδ6oει9 ΕΓNATΙA

ffiffiffiffi
ΓΙAΙΥNHΣ ΠATΙΛHΣ

ΑMMoΣ
'AθcΙlo αiμα πoδ yριiφειg τιi δελτ[α eiδιioειυν

φτ ιυ 74cil ν τ fi g Π α λ αι o τ iν η g iμ φ ιαλ cυ μ6ν cυ ν oτ' d"ν αψ υ -

κτικιi.
Σιωπηλof περιμ6νoυμε oτ6 νιiρθηκα τoi iατρε{oυ'

t1αl oυμπτcbματα Eδiκτoυ τδν Mεδιoλιiνιυν
dyχoE τoδ Διιiκoυ πoδ dyαπoσν oi τηλεθεατ69.

Ε'.o,Κ. Ι
''Ελληνα oδ μi'oα oτi xιbρα ooυ πι6 ξ6νε

κι dπ6 τoι5g iρημoυg Πακιoτανoδg τcbν Nαυπηyε[αlν'

NΙΚoΣ ΚAXTΙTΣHΣ
o ΑNΘPΩΠoΣ

MΕ To ΨHΛo ΚΑΠΕΛΛo
Δ6ν θxαl την παραμικρi dμφιβoλiα

δτι μιιi νδ76τα καταθλιπτικιi
πoδ θιi πλανιιiμαι δλoμ6ναχoζ
o' ξναν καταχνιασμ6'νo δρ6μo,

θιi ξεπρoβιiλει κιiπoιo x6'ρι
dπ'τδ παριiθυρo iν6ζ μαδρoυ ταξ[

κα[ θιi μ6, πιoτoλ[oει
dπ6 μoιραio

d"ναπ6φευκτo λιiθaE.
Mti τ6,τoιo λtiθoq

θιi 'ταν τ6 πι6 τ6λειo
oτη ζωi μoυ,

f1 τελευτα[α
κι' Εκλεκτ6τεριj μoυ

Eμπειρ[α.
'Απ6 τιi' oυλλoyιi:

<<Tριυτ6 σημετo 1949>'

μεταφρ. Γ. Δανιηλ.
'Εκδ6oειq ΕΓNATΙΑ.
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'H &ρπυ'γη τ{q 'Aφρoδiτηq
τfig Mηλoυ

'Aπ6 oτoι1εΤα πoιi r]ρθαv oτ6
φGlq μdoα οτ6ν ΙΘ αiιilνα πρoκ6-
πτει δτι τ6"dγαλμα τfrq 'Aφρoδi-
τηζ τiq Mτiλoυ, πoδ βρ6Θηκε &π6
τ6v Θε6δωρo Kεντρωτιi { Mπoτ6-
νη oτ6 2gωριiφιτoυ, κovτιi oτ6 &ρ-
1αΤo θ6ατρo, flταv &vdπαφo. 'Y-
πfrρ26αv oτ6 &γαλμα καi τιi δυ6
1dρια καi τηv μεταλλικη οφ{vα
πoιi θvωvε τιi διio τμηματα τoδ
γλυπτoδ τfv θκρυβαv oi πτυ21dq
τoδ φoρ6ματoq.

M6λιq πληρoφoρηθηκε τ{v d-
vακι1λυψη δ δπoπp6ξεvoq τiq
Γαλλiαq oτη Mfrλo Brest τ6 dνdφε-
ρε dμdoωq οτ6v πρδΤoτιiμεv6 τoυ
oτ{ Σμι5ρvη Pierre David. Σ' θvα
θγγραφo πoι1 βρ6Θηκε aτα tιρψd"α
τoδ πρoξεvεioυ μd fμερoμηviα, 12
'Aπριλioυ 1820, dναφ6ρεται δτι f
'Aφρoδiτη <<κρατεT oτ6 a6ριτ6 μi-
λo τflq iριδoq>. 'o David θδωoε &-l
μ6οωq θvτoλf oτ6v δπoπρ6ξεvo ν'
dγoριioει τ6 &γαλμα. Στ6 μεταξιi
καi δ oημαιoφ6ρoq τoδ <Chevret-
te>> Dumont d' UvrilΙe, πo6 fταv
oτη Mflλo, πληρoφoρfΘηκε την d-
vειiρεoη τoδ dγιiλματog, καi πfrγε
oτ6v d1ερδVα τoi Kεvτρωτd', πoιi
εi16ε μεταφερθεT τ6 &yα?,"μα, τ6 εi-
δε καi τ6 o1εδiαoε. Mετιi θvημ6-
ρωoε τ6v πρεoβευτη De Riγirre
oτηv Κωv/πoλη πoιi δoτειλε dμ6-
oωq οτη Mfrλo τ6ν yρα1ιματ6α τfrq
πρεoβεiαq MarcelΙus μd τ6 πoλεμι-
κ6 <ΕsΙafrtte> vιi πι1ρει τ6 dγαλ-
μα. 'o Dumond d'Uvrille πdΘαvε
τ6 1842, εΙγε yΙνει oτ6 μεταξδ &v-
τιvαιiαρ1oq, o6 oιδηρoδρoμικ6
δυοτ01,ημα.

-Aφηoε δvα flμερoλ6γιo δμωζ
πo0 θξιoτoρεT τιi περιοτατικιi τfrq
dρπαγiq τoδ dγfλματoq. Στ6 l]με-
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ρoλ6γιo τoυ δ d' Uvrille βεβαιωvει
πrbg 6ταν εiδε τ{ν 'Αφρoδtτη εi1ε
καtτ6' δυ6 τηg 16ρια. <Τ6 ιiγαλμα
παρioταvε μιι1 γυναTκα. Md τ6 d-
ριoτερ6 dvαoηκωμ6vo 1€ρι, κρα-
τoδoε θvα μfrλo καi μ6 τ6 δεξi oυγ-
κρατoδoε τ6 πτυ1ωτ6 φ6ρεμα,
πoil Eπεφτε aτα y6νατα τηg>>.

" A?'"}''α μαζi μ6 τ6v D' Uvrille
εΙδε τ6 &γαλμα καi θvαg dκ6μα
Γιiλλoq dξιωματικ6q δ δπo-
iluotαρ1oq Matterer. Aδτ6q δημo-
oiευoε δoτερα 0'π6 τ6ν θιivατo τoδ
D' UvriΙΙe μιιi vεκρoλoγtα τ6 1842,
yια τ6ν παχαιo τoυ oυvιiδελφo,
oτ6 περιoδικ6 τoδ γαλλικoδ πoλε-
μικoδ ναυτικoδ.

TiiE ΛευκfiE Σαμαραζ

Στ6 κεiμεvo αδτ6 δ Matterer,
πoιi βριοκ6ταv d'κ6μα oτfv δπη-
ρεoiα, γριiφει δτι μπfrκε oτ6v d1ε-
ρcδvα τoδ Kεντρωτσ, μαζi μd τ6v D'
Uvrille dλλιi <Π6oη τ]ταv fl iκπλη-
ξη μαs δταv εiδαμε ψπρoaτa pαg
δvα δραTo dγαλμα 0"π6 παρι"αν6
μιiρμαρo. Δυoτυ1,6q τd διio τoυ
26dρια fiταν κoμμdνα καi τ] δκρη
τfrq μιiτηq εΙ1ε δπooτεΤ φθoρ6q>.
'Αργ6τερα δμωg &πoκαλιiφθηκq,
δτι { παριiγραφoζ oτη vεκρoλoγiα
για τα κoμμ6vα γ6,ρια, τ]ταv dπo-
τ6λεομα θξαvαγκαoμoδ. 'o Matte-
rer δπo21ρεωΘηκε dπ6 <δψηλιi i-
oτιlμεvα πρ6oωπα>>, vιi dπoκριj-
ψει τηv, dληΘεια. 'Eπειδf δμωq i-
νιωΘε τ6ψειg &πo α0τ6 τ6 ψ6μα,
φρ6vτιoε vιi καταγρι1ψει τιi πραγ-
ματικιi περιοτατικιi o6 μιιi μυστι-
κη Eκθεoη, πof fρθε oτ{ δημooι6-
τητλ τ6 1868, μετιi τηv dπo1ωρη-

oli τoυ &.πo τo vαυτικ6.
<Tωρα μπoρδ vιi πδ τηv dλ{-

θεια γιατf oτηv fλικiα μoυ δ6v φo-
βiμαι πια την δρμi τdlv &vΘρω-
πωv, κυρiωq, θκεivωv πoιj κατι1-

21oυν δψηλ6q θdoειg. T6 ts42 θd i-
ταv doιjvετη πρdξη vιi dπoκαλιi-
ψω τi εiπωθηκε καi τf dκριβδq δγι-
vε γιti τliv dπ6κτηoη τηq 'Αφρoδi-
τηζ jΓiζ M'iλoυ. Θιi dvτιμετιδπιζα
τηv δργη τdlν μεγιiλωv τoδ Παρι-
oιoδ καi κυρiωq τoδ δπoυργoδ τδv
Nαυτικδv. Eivαι β6βαιo δτι δ δ-
πoυργ6q δ6v Θιi bπ6τρεπε vιi δημo-
oιευθεΤ i dφ{γηoη μoυ. 'Αφfvω
πoιi θιi ψ6, O,πooτρd"τευε. Kαi θγω
iiμoυv τoτε oτην 'Yπηρεoiα,
il"o{αρ1og τoδ πoλεμικoδ vαυτμ
κoδ>>.

Δηλαδ{ oi μεγιiλoι τoδ Παρι-
οιoδ κριiτηοαv μd θκβιαομoιiq, καi
dπειλdq oτ6 οκoτιiδι θπi μιo6v
αiωvα τηv dλf θεια για τo iγαλμα.
"Αv dπoκαλtiπτovταv, πrilq τ6 6"-

γαλμα βρ6θηκε iθικτo καi δτι δ d-
κρωτηριασμ6q 6γιvε κατtl ττ|v θπι-
21εiρηοη τfrg ιiρπαγfrq { Γαλλiα θ'
dvτιμετrilπιζε κατηγoρiεq γιιi βαv-
δαλιομoιiq καi ττiv παγκ6ομια κα-
τακραυγη, δπωq δ "Eλγιv καi f
'AγγΧΙα γιa τig καταοτρoφ6q, τδv
γλυπτδv τoD Παρθεvδvα.

"Ηταv Θ6μα γoliτρoυ γιιi τηv
γαλλικ{ κυβ6ρvηοη vti κρατηθoiv
μυoτικ6q oi βιαι6τητεq καi δ d-
κρωτηριαομ6q.

Kαi vιi τi dκριβδq oυv6βη οτ6
λιμιlvι τflq Mηλoυ oιiμφωνα μδoα
ioτoρεΤ 6 Matterer.

"oταv δ MarseΙlus δφΘαoε oιiv
dπεoταλμdvoq, τoδ πρεοβευτli νιi
dγoριioει τ6 iγαλμα, αδτ6 εi1ε
πoυληθεT o6 θvαv π.απ6" για 2'000



πLαστρα.'O παπ&g Θιi τ6 θoτελvε διδτεq, δπoοτ{ριζαv τ6v παπi καi
oτ6v δραγoυμd,vo τoδ οτ6λoυ Nμ δ6v δδιvαv τo &yα}'μα, &λλιi καi
κ6λαo Moυρoιiζη καi τ6 ιiγαλμα "Eλληvεq πρoεoτoi φoβoιiμεvoι
ουoκευαoμ6vo εi16ε μεταφερθεT τηv δργη τo0 Δραγoυμιiνoυ τoδ
oτ6 γυαλ6 γιιi vιi φoρτωθεT ο'δvα oτ6λoυ, δπoοτηριζαv καi αδτoi
Γαλαξιδιcδτικo θμπoρικ6 πλoio τ6ν παπ0'.
πoιi θiκαvε πανια yια την Bλd,πovταq, δ Γιiλλoq πλoiαρ-
Κωv/πoλη. "Av μ9 κιiπoιo θαδμα 1oq, δτι θιi γivει ψαγηγι"ατ6 dγαλ-
ζωντιivευε f 'Αφρoδiτη Θιi θκλαιγε μα, δι6ταξε vιi θξoπλιοθoδv τρεTq,
πικρ6' βλ6πovταg vΦ τηv o6ρvoυν βιiρκεq καi νιi θπιτεΘoδv μ6 τoυφ6-
οτηv βρα1oυριιi, νιi τηv &vαπoδo- κια καi οπαΘιιi. 'Aκoλoιiθηoε
γυρiζoυv, vιi τliγ κατρακυλδvε &v- παvδαιμ6vιo γriρω dπ6 τ6 καo6vι
θρωπoι πoιi βρioκovταv o6 θξαλη 1ι'Ε τ6 &γα}νμα τflq ,Aφρoδiτηq.

κατασταση. oi "Ελληvεq δ6v τ6 παρ6δι-
Παραλiγo vιi γκρεμιoτεT oτη δαv καi iρrilvαζαv dπελπιομ6vα

θι1λαoοα, καi νιi γιατi. 'Evδ φoρ- καi ζητoδοαv τηv βoηΘεια τoδ Θε-
τcbθηκε τ6 dγαλμα καi τ6 πλoΤo τ]: oδ, θvδ τ6 αΙμα κυλoδoε καi δ
ταν δτoιμo, vιi dνα1ωρlioει δ d,πε_ Γιiλλog πλoiαρ1oq, φωναζε vιi &ρ-
oταλμ6voq, τiζ Γαλλικflg πρε- πιiξoυv τ6 γ}'υπτ6 καi vιi τo πετα-
oβεiαq oυvενoηθηκε μ6' τ6v Bρ6oτ , ξoυν o6 μιιi βι1ρκα μ6oα.

oαv καf τελικιi τo μετ6φεραν oτ6
Γαλλικ6 πλoTo. Αδτ6πτηq μιiρτυ-
ραζ τfrζ &'ρπαγfiq δ Mηλιωτηq Δη-
μητρηζ Kεvτρωτ&q γι6q τoδ Θε6-
δωρoυ, βεβαιωvει δτι o' αδτ{ν τriv
oυμπλoκη k6πηκαν τα 1t'ρια τflc,
Θεdq καi 26ιiθηκαv. Kαi δ oυvτη-
ρητliζ τoδ Moυoεioυ τoδ Λo6βρoυ
Dr Claras πo6 παρ6,}uαβε τ6 dγαλ-
μα τ6 1821, Εξεταζovταq τ6 γλυ-
πτ6 διαπiοτωaε 1αραγματα θ'πo
oκoινιti, &μυ169 oτoιiq rbμoυg, καi
καταoτρoφdq oτ[q πτυ1ιboειq τoδ
φoρ6ματoq, πo6 6δει1vε δτι τ6 βα-
ριi &γαλμα o6ρθηκε καi κακoπoι-
ηθηκε oτα βρα1ια κατιi τηv διι1ρ-
κεια τflq dρπαγiq.

Bιβλιoγρdφiα:

iδιoπolηoη yνcboεαlν yενικri. 'H dδιιiκoπη πλημμ6ρα
Ερεθιoμdlν dπδ τιi <<μ6oα μαζικfig iπικoινοlν[αg>>,
την δπo{α εδνoε7 oτ6 μεταξιi μιιi d'ντfoτoιxα παθια-
oμ6νη iπιθυμfα yιri <<διαorc6δαoη>>, oi iμπoρικiq' μoρ-
φ6ζ τηζ παραycιyfiq, τfiq πcilληoηg, τfiq 6πιβoλis μα-
ζικcΙlν πνευματικcΙlν πρoi'6ντοlν, δδηyoδν μ6 d"δυoαl-
πητη oυν6'πεια o6 πρooδευτικιi καταoτρoφιi τoi yoδ-
oτoυ. Tti πoλυtiριθμα μ€'oα πληρoφoριcΙlν καf ψυ21α-
ycυy{αζ δ6'ν εEναι Ετoι fi dλλιcilq πρooανατoλιoμ6'να
oτιi διαμ6ρφοloη κρioηE. Στη yενιrcιi oυνεiδηoη i-
χoυν παραμoρφαlθεi τιi περιεx6μενα oημαoiαq τfig
κoινtυνικfiq ζωiζ, τιi μ6'τρα cxoυν μετατoπιoτε7. Κα[
δoo πιδ d'πεyνcυoμ6να dycυνiζoνται oημερα Eφημερi-
δεg κα[ κινηματoyραφικ6,g Εταιρfεq yιιi τιiν Eπιβiωoιi
τoυq, τδoo xoντρ6τερα yiνoνται τιi μ6oα πoδ 11ρηoι-
μoπoιoiν.

Βf ρν ερ X6φμαν : <<'Εξαθλtωoη>>

να &'πoaπαaoυv τ6 iγαλμα καi μεl Τ6 καo6vι τραμπα}uιζoταv δε-- ι<Ξ6voι ταξιδιδτεg oτr!v 'Eλλιiδα>
τη βiα d,v 1ρειαοτεi. oi Γαλαξι-, ξια _ dριoτεριi, τ6 τραβoλoγoδ-' Τoδ Kυριιiκoυ Σιμdπoυλoυ l8Ιo-182Ι
@ v9 vv νvwvvv9 vvvvvvvv vwwvvv9wwvvvwwvvvvv9vyvvvvvywvvvvv9vvvvwvvv9vv

ΠNΕYMΑTΙΚH ΕΞAΘΛΙΩΣH
T6 παριiπoνo yιιi την dδιtiκoπη πτcboη τoσ

<<μoρφωτιtcoi>> iπιπ6δo.υ εΙναι παντoδ yενικ6' Σ6 μιιi
κoινcυν[α τfiq δλoκληραlτικfiq d'ξιoπoiηoηq, oτιiν δ-
πoiα καf oi πνeυματικ6'g δυνtiμειq κρfνoνται καi d'να-
πτιjoooνται d'νιiλoyα μ6 τδ βαθμιi τfiq oiκoνoμιrcfiq
_ κoινωνιιζiζ τoυζ xρηoιμ6τηταg, κιiθε oδδ6τερo
<<μoρφοlτικ6 iδανικ6>> εiναι καταδικαo'μ6'νo o6 μαρα-
oμ6. ''Hδη rj iδ6α τfiq <<yενικfig μδρφcυoηq>>, δπωg
τoυλιi21ιoτoν βρioκεται oτ6 πρ6yραμμα διδαoκαλ[αq'
τdlν oxoλε[ων μαg, oτ6κει o6 μεyιiλη dντlφαoη dπ6'-
ναντι oτ[E εiδικ6q d'παιτηoειq iν6q κ6oμoυ iρyαofαg,
δ δπoloq _ παρ' δλεq τiq dντiθετεg διαβεβαιrboειg
_ iνδιαφ6ρεται μ6νo yιιi τη λ ε ι τ o υ ρ y ι κ i ιi ξ i α
τcΙlν xρη oιμoπoιη oιμcυν yνοloεcυν.

Aιjτ6 δμcυq πoδ d'πειλεiται oημeρα δ6ν eΙναι πιιi
rj cννoια τfiq μ6ρφοloηq' dλλd μd'λλoν ri ψυ1oφυoιo-
λoyικιj i κ αν 6 τ η τ α δλtυν τdlν dνθρcbπt'ιlν yιιiτrjν

ΕΞHΓHΣH
Διioκαλoq: Πoι6ζ ξ6ρει νιi μoσ πε7, yιατi oΙ μ6ρεq εΙ-

ναι μεyιiλεg τ6 καλoκα[ρι κα[ μικρ6,g τ6 1ειμc6να;
MαθητιiE: ΕEναι dπλ6 κδριε' Γιατ{ ri θερμ6τητα δια-
oτ6λλει τti d'ντικε[μενα καi τig μ6ρεE iνcil τ6 κρδo τιi
oυoτ6λλeι,
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olΚoΛoΓΙΚH ΚATAΣTPOΦH

'ΙΙ παρακd'τοl περικoπιj ε.,ναi παρμ6νη dπ6 6να ':':'-::'γoo καδoιμα καi iφ6ooν δ6ν iξυπηρετεi τη

oιiyyραμμα τoi boυηδoi Γκioτα "ερ*oρrρur,-εuοs 
:;:::"o';:'u.uoo'no 

oiκoνoμ[α κα[ τi μεταφoρti

διιioημoυ βιo1ημικoδ, μ6 τ6 δπo7o δ oυyyραφ6'αq '_ ';
πρooπαθεiνιi δciloει μιιi πλατιci a,αyuroη'r'f,q_"ι* 

^ - 
2' ''Aμεoη yενικη μεfιυoη oτην κατανιiλωoη fi-

λoyικfigkατιioταoηg. Tiq θεραπευτικ69'";,;';;r; λεκτρικ'oσ ρεδματoE'
' J. ''Αμεoη dπαy6ρευoη παραyοlyfig rcαθαρδν εi-oειg τlg oυνoψ[ζeι t'τoι:

<<Δ6ν εΙμαoτε i ξ αν αy ιζ αo μ 6,ν o ι νιiδθιj- δc7ν πoλυτελε[αq καid"λλtllνμη ζcιlτικτi-lνπρoi'6νταlν,

σoυμε τιiν αδξηoη τoi πληθυoμoδ, τiν εu"ρyuo*η E:#';:',:#:ανoμ6νoυ 
καi τoδ κιiθε εi'δoυq πoλεμι-

κατανιiλαloη καi τιiν δπερεκμετιiλλευoη τδν dρυ- _ -;"'

κτcbν d'πoθεμιiτcυν μαq μ6xρι 6κε7νo 'a "io'"-Ι"u -. '!'^-''Aμεooq 
θλεyxog oτη διανoμη τcbν τρoφiμοlν

θιi εE1ε oιi oυν6'πeια λιμoδE κα[ παyκ6oμ,;;;;';:;;- i2:.!::^''' 
βιoμη1ανικ6'9 χd)ρεζ' Περιoριoμ69 oτ6 i-

τα.Δ6νεtμαoτε Εξαναyκαoμ6ν"' ";;";;;;;- \:r':'? τfig εioαyοlyfiq τρoφiμcυν dπ6 τfq δπ6 dνιi-

λoυθoiμε τιiν iξ6λιξη μ6 oταυριυμξνα τιi 
'io'"Ι'l"o 

:::o^ r^o'q' 
Πρoτεραι6τητα τfig d'yρoτικfig rcαi δα-

πρoιυθoδμε τiq δραoτηρι6τητ6'9 u* o".';;-;';;;; "'*u'.o'oo'::;"::;:};:;:;1:;;''oηq' yιιi oυλ-νii d'ναπτδoooυμε μιd μαrcρoπρ6θεoμη :'
πρooπτικη'..>> 'Η καταoτρoφi μπoρεi νιi a\λi'"rο'', ιγi 

1αι 
επαναχρησιμoπofηoη δλcιν τr7ν dxρηoτευ-

<<dνπtiρoυμε dμ6σωζ τalρα δριoμ6";;;;;;-;; uενcυyμεταλλικδνd'ντικειμiνcυν'

παyκ6oμια κλ[μακα. Aι)τιi τιi μ6τρα θιi anoρoooou " 
6' 'Aπ6λυτη πρoτεραι6τητα oτ[g Ερευνεg πoδ i-

νιi oταθερoπoιιiooυν τιjν κατιioταoη yιιi .,oιE εnομr- ξυπηρετoδν την d'νdπτυξη τfig dτoμικfig iν6'ρyειαg,

νoυg αicbνεq κα[ νιi μdq Eπιτρ6ψoυν νιi διαμoρφcυ- 
κ\θcυs κα{ oτ{q βιoλoyικ6'g Ερευνεg oτ6ν τoμ6α τfig

σoυμe δoo τ6 δυνατ6 d'νετ6τερα 'i" d"'';;;;;;;o yε^::ικηζ' τfiq Εφαρμooμ6'νη9 oiκoλoyiαq rcαi τfig xη-

μετιiβαoη dπ6 τη oημερινιi d'oυyκριiτητo β;;;;;;;"- lιεfαe-τoσ ξιjλoυ'

κιi oiκoνoμ{α oτη μελλoντικri dyρoτικιi "","λ",". Λ! 7' Δημιoυρy{α δν6e διεθνoσg κ6'ντρoυ τ6 δπoio

Tιi παρακιiτοl αημε7α Εν6q ιiμμεoou noorfiu;:;,*. ''2:r::;::;::;:::,;:'';:;;:::::l'::::;';;:
πρooφ6'ρoνται yιιi νιi μdq διbooυν τιiν ε0καιο[α νιi
κερδ[ooυμε 1ρδνo yιιi τιiν d'ναyκα[α -.θ":;;;;';':;- γ:: :o't'"ι 

νιi iνημεροlνει διαρκcbE τ6 παyκ6oμιo

διαμ6ρφοloη τfig παyκ6oμιαg κoινοlν{αζ: κoιν6 μi τi βoiθεια δλαlν τιΙlν μαζικcΙlν μ6'oοlν iπι-

Ι. ''Aμεoη εioαyαlyη Εν6q παyκ6oμιoυ iλiy1ου κoιναlνiαg yιιiτi oτιiθμη τcΙlν iνερyeιακcbν κα[ 6ρυ-

oτη διανoμη τcΙlν καυo{μοlν, κυρ[ωq ,ωu ,:yρλ'u ε- κτcllν 
.dι1oθεaιiταlν, 

yιιi τriν iξ6λιξη τcΙlν iρευνcΙlν κα[

νερyειακcΓlν φoρ6,αlν. Περιoριoμ69 τfig κατανιiλω- ' yια τιi δημoyραφικη κατιioταoηl>'

oηq lν6'ρyειαg oτ6 iπiπεδo τoσ Ι970. Δραoτικ69 πε- Xιiνq 'Εντoενoμπ6ρyιζερ:

ριoριoμ6q τfiq δληg oυyκoινcυν[αg, iφ6ooν Eκτeλεl- <Περ. Κριτικη τfiq ΠoλιτικfiE oiκoλoyiαE.
Φ

_ Κιiθε αiτ{α' f1 δπo{α Βξciyει κιiτι ffi
dπ6 τιjν dνυπαρξiα oτην δπαρξη εΙ- 

- 
,H dδικiα 21αριiooεται πd'νω o6,

ναι δημιoυρy[α 
μ6ταλλo' rj δ6 εδερyεo[α yριiφεται

# 
Πλιiτcυν πιiναl oτ6 νερ6

Βεotiλιog
- 'H φδoιq δ6,ν dναyνιυρiζει d"νιi-

παυoΓ κα[ rcαταρyε| κιiθε dδριiνεια ffi- ffi
ffi 'A λκαToq 

if"Z'i"!i,-,1:;::"; ::;;;::::i
- Δ6ν δπιiρxει xρ6νog πoδ νιi μιiν d.λαζoνεiα
δπiρξε: T6 τ6λo9 rcαi ri d"ρxη εi-ναι Σωκριiτηq,

- Κdθε πρdyμα d.νι!ρxεται yιri νιi

π6'oει κα[ d'κμιiζει yιιi νιi παρακμri-

σει
Σα{ξπηρ

_ Κα{ λ6cυ τ6 να[ κα[ τ6 ξαναλ6tυ
κα[ τ[ νιi πcl δ6ν ξ6ρcυ

ΣoφoκλΠg

- ''oταν δ6ν μπoρoiμε νιi πρ4ξω-
με iκεΤνo πoδ θ6'λoμε, dg πριiξαlμε
iκεΤνo πoδ μπoρoiμε

Tερ6'ντιoq

δνειρα

tt2

'Αναξiμανδρoq
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5. ΠAXYΣAPKΙΑ
'Η πα1υobρκiα εΙ76ε συμπερι-

ληφθεΤ dρ1ικιi oτoιiq πρoδιαθεoι
κoιiq, παριiγoντεg, τfr q Στεφαvιαiαg,
N6ooυ (Σ.N.). Ei1ε δπoλoγιοτεT δ-

τι αδτoi πoιi εi11,αv 30Ψo μεγαλδτε-
ρo τoδ φυoιoλoγικoδ oωματικ6
βιiρog θμφιiνιζαv καi διπλιioια oυ-

1v6τητα oτηΘιiγ1ηq,, dλλιi vεωτε-

ρεq μελ6τε9 &πdδωoαν d,vτιφατικιi
dπoτελ6oματα. Φαivεται νιi δπιiρ-

16ει κιiπoια o16oη μεταξri δπερβo-
λικoδ βιiρoυg,, &ρτηριακfr g, πι6oε-
ωq', λιπιδiωv τoδ αiματoq,, ζα1αρo-
διαβητη καi oδραιμiαq. T6 γεγo-
v6q δτι f1 &ποβoλη τoi πλεovιiζoν-
τoζ σωματικoδ βιiρoυq βελτιιil-
voυν τoιiq' dνωτ6ρω παραyoντεc,,
θξηγεT δτι { πα26υoαρκiα μ6oω αδ-

τδν θπηρειiζει oτ{v oυ1ν6τητα
τfrq Σ.N.
6. NEYPΙKOΣ ΚAΙ ΨYxΙKoΣ

ΠAPAΓoNTAΣ
'o oιiγχρovoζ τρ6πoζ ζωiζ,

μt' τα πo}uχα ψυ1oλoγικιi aτρ6g,

ουγκαταλι1γεται μεταξδ τδv πιθα-
vδν πρoδιαθεοικδv παραγ6vτωv
τflq Σ.N. Kλιvικ6g, παρατηρηoειg
δ1oυv dπoδεiξει δτι μiα θvτoνη ψυ-

16ικη ουγκivηoη μπoρεT vιi πρoκα-
λ6οει οτηθαγ76ικη κρiοη ii dκ6μη
καi θμφραγμα μυoκαρδioυ. Mελ6-
τεg τoνiζoυv δτι oτo6q, μιοoιig dπ'
αδτoιiq, πoιi θπαθαv €μφραγμα μυ-
oκαρδioυ πρoηγηΘηκε περioδog,

αδξημ6voυ oτρ6ζ.
M6 θπιδημιoλoγικ6q' μελ6τεζ

θ1ει dπoδει1θεΤ δτι fl Σ.N. εivαι
oυxν6τερη od &τoμα πori θμφαvi-

ζoυν'θντovα θπαγγελματικιi oτρ6q,

τ..Χ"

α) oτoι5g διευθυvτ6q καρρι6ραq,, o6

o1,6oη μ6 τoι5q διoριζ6μενoυq,
β) οτoιiq dξιωματικo6q τοδ Στρα-
τoδ, ο6 ay6aη μd τoιiq oτρατιGlτεg,
y) οτoιiq, dvαιoθηoιoλ6γoυg iα-
τρo6q,, ο6 ο16oη μ6 τo6ζ δερματo-
λ6γoυq, παθoλoγoανατ6μoυq, κ.ft .

δ) οτfq θργαζ6μενεq, o6' δπειiθυvo
bπαyγεχμα γυvαiκεg, o6 o16oη μd
τis μη θργαζ6μεvεq γυvαΤκεq,.

Mfα πρ6oφατη θρευvα πoιi θ-

γιvε o6 270.000 θργαζ6μεvoυq, oτηv
BELL TELEPΗONE Co γιιi 5 xρ6-
vια dπ6δειξε δτι δ6ν δπιiρ16ει ο1d-
oη μεταξδ Ε,παy"γε}''ψατικoδ οτρ69
καi ου1ν6τηταζ Σ.N.. "Ιoωq fl d-
vωτ6ρω θρευvα νιi dπoδεικvδει δτι

1gρειιiζovται περιoο6τερoι π ρoδια-
θεoικof παριiγovτεq, γιιi τ{v dνιi-
πτυξη τiq Σ.N. καi δ1ι μιiνo δ νευ-

ρικ6q, καi ψυ21ικ6q, παριiγovταg,.

Toυ Στ. Ι-ουo6πoυλου
'Ιατρoδ

7. EΔΛEΙΨΗ
ΦYΣΙKtΙΣ ΑΣKΙΙΣEΩΣ

Σ6 πoλλ€g μελ6τεq Ε1ει a'πo-
δει1θεT δτι oi oωματικιi θργαζ6με-
νoι θπηρειiζovται λιγωτερo dπ6
τfv Σ.N.. A0τ6 θπιβεβαιcδvεται &-

πo τ6 yεγoν6q δτι oi εiοπριiκτoρεg
τδv δι6ρoφωv λεωφoρεiωv τoδ
Λoνδivoυ πoδ dνεβoκατεβαiνoυν
oυv61εια, πρoοβιiλλovται dπ6 τ{ν
Σ.N. κατιi 50Ψo λιγcirτερo iιπo
τoιiq δδηγoιiq τδv iδiωv λεωφo-

ρεiωv. 'Eπioηq τ6 iδιo io1ιiει γιι1
τoδq, διαvoμεTg τoi τα76υδρoμεioυ
οτ6 Λovδiνo o6 o16oη μθ τoιig δ-

π6λoιπoυg, δημooioυq δπαλλη-
λoυq,.

T6 γεγov6q δτι δπιiρ1oυν καi
ιiλλεg μελ6τεq πorj δ6v θπιβεβαιω-

IATPΙΙ<A Θx'jMATA

voυν δλα τιi dvωτdρω dπoδεικvι1ει
δτι θκτ69 &π6 την καθιoτικ{ θργα-
οiα οημαvτικ6 ρ6λo παiζει f γεvι
κη καρδιαvαπνευoτικ{ πρoσαρ-
μoγη τoδ dτ6μoυ oτfν δπoiα πα-
ρεμβιiλλoνται καi &λλoι παριiγoν-
τεq, δπωq fl πα76υοαρκiα, f1 τα1υ-
καρδiα, i xαμηλη ζωτικη χωρητι-
κ6τητα τδν πvευμ6νωv κ.d.

8. ΓENΕTΙKOΣ ΠΑPAΓONTAΣ
(KΛHPoNoMΙKoTΗTA)

'Απ6 τηv μ61,ρι oτιγμiζ iρευ-
vα πιivω oτην Σ.N' θ1oυv πρoκιi-

ψει θvδεiξειζ γιιi τηv δπαρξη γεvε-
τικoδ παριiγovτα πoιi εδνoεT τηv
θγκατιioταoη τflq Σ.N.. Πδq dλ-
λιdlq Θιi θξηγoι5oαμε τ6 γεγov6q
τis μη δπιiρξεωg Σ.N. οτorig Nα-
ναioυg, ΙNDΙΑNS fl oτoι1ζ 'Ιταλμ
κηζ καταγωγfrq, κατoiκoυq τflg
κoιv6τηταq ROSETTO τflq Πεv-
ουλβαviαq παρα τ6 γεγov6q δτι
τρ6φovται μ6 τ6ν iδιo τρ6πo δπωg
καi oi γεiτovdg, τoυg.

"Aλλωoτε vιi δπoλoγιoτεT

μ6voν i αδξημ6vη Θνητ6τητα τflq
Σ.N. τδv &vδρδv o6 o16οη μt τie
γυναΤκεq' &πoδεικvrjεται α0τ6ματα
θvαq, γεvετικ6q, παριiγoνταq, τ6 φi-
λo πoιi oυμμετ61,ει οτην &vιiπτυξη
τflq Σ.N..

'Η κληρovoμικ6τητα λoιπ6v
φαiνεται δτι δρ& πρoδιαθεoικιi
οτηv θμφιivιoη τflg Σ.N. καi δ

πρoδιαΘεoικ6q αr)τ6g παριiγovταq
δ1,ει o16oη μf τηv πριiriμα θμφαvι-

ζ6μεvη Σ.N..
'Aντiθετα φαivεται vιi δπdρ-

1ει μικρ6τερη ox6oη μ6 τηv dvιi-
πτυξη τfrq Σ.N. oτf πρoxωρημ6vη

fλικiα. Γεvικιi πιοτειiεται δτι fl
ο16oη κληρovoμικ6τηταg, _ Σ.N.
θ1,ει ο1doη μiλλov μd την κληρo-
voμικoτητα παραδεκτδv μεγιiλων
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πρoδιαΘεσικδv παραγ6vτωv δπωg

f δπ6ρταoη καi fl δπερλιπιδαιμiα,
γιιi τoιiq δπoioυq δπιiρ1,oυv καi
γνωoτ69 μελ6τεζ. Φυoικιi δdv

μπoρεΤ vιi oυζητηθεT f1 μεταβiβαοη
τflq oυνηθειαq τoδ καπvioματoq.

9 ΣAKXAΡΩΔHΣ ΔΙABΙΙTHΣ
'H ου1v6τητα πρooβoλiq γιιi

τηv Σ.N. oτoιiq διαβητικoιig dv-
δρεg, εivαι διπλιioια καi oτiq δια-
βητικdq γυvαΤκεg τριπλιioια a6
o1'6oη μ6 τ6v δπ6λoιπo πληθυoμ6.

Φαivεται δτι δπιiρ16ει o16οη

μd τηv θvαπ6Θεoη λιπιδiων oτ6 dγ-

γειακ6 τoi16ωμα τδv διαβητικdlv.
Δυoτυ1δg δ6v δπιiρ16oυv θνδεiξειg

μειιiloεωg τδv κιvδιivων μ6 ριiθμι
oη τoi διαβ{τη μd δπoγλυκαιμικιi
φι1ρμακα.

10. ΠAΘoΛoΓΙKo H.K.Γ.
('Ηλεκτρo καρδιoγριiφημα)

'H tiπαρξη dλλoιιiloεωv οτ6
f1λεκτρoκαρδιoγριiφημα (Η.K.Γ.)
αδξιivει τ6v κfvδυvo τflq Σ.N.. 'Ι-
διαfτερα aτ[g περιπτιilοειg τδν μri
εiδικδν &λλoιωoεωv δ κiνδυvog
α0ξιivει oτ6 διπλtioιo, θvδ od dλ-
λoιι(roειq, π.1. τιiπoυ δπερτρoφiαq,
dριοτερ&g κoιλiαg aτ6 Εξαπ}"a-
σιo.

Αδξημ6vη oυ1v6τητα Σ.N.
παρoυοιιiζoυv τιi κλιvικιi δγιfl d_
τoμα oτιi δπoTα τ6 Η.K.Γ. θμφανi-

ζει &vωμαλiεg oτη κ6πωoη. 'Ιδιαi-
τερα θπικivδυνα.θεωρoδνται τιi &-

τoμα τιi δπoTα παρoυoιιiζoυv δ-
περλιπιδαιμiα μ6, θετικη δoκιμα-
oiα κoπciroεωg, oτ6 H.K.Γ..
11. AΛΛoΙ ΠPoΔΙΑΘEΣΙΚoΙ

ΠAPAΓoNTEΣ
Kατιi καιρorig δ1oυv θνo1o-

πoιηΘεT καi &λλoι πρoδιαθεoικoi
παριiγovτεg, τflq Σ.N. xωρiζ vιi θ-

πιβεβαιωθεΤ &κριβδq f δριioη
τoυζ.

α. Δυoλειτoυργiα Θυρεoειδoδg

β. 'Yπερoυρι1αιμiα

γ. Kαταοκευη oιilματog,
δ. Tα1υκαρδiα

r14

ε. MεiΦοη τfrg ζωτικflq χωρη-
τικ6τηταg,

οτ.'Yψηλ6q αiματoκρiτηq
ζ. -Aτυπα πρoκιiρδια &λγη

η. 'Αοβ6oτιo τρoφfrq
θ. Xλωρiωoη π6oιμoυ νερoδ.

'Aπ6 πoλλιi 1ρ6vια γivεται
πρooπι1Θεια γιιi την θvημ6ρωoη
τoδ κ6oμoυ γιιi τo69 κινδιivoυg,
πoδ παρoυoιιiζoυv oi πρoδιαθεoι-
κoi αιiτoi παριiγovτεg, oτηv dνιi-
πτυξη τfrg Σ.N. μ6 oκoπ6 τoν πε-

ριoριoμ6 τoδ dριθμoδ τδv μελλov-
τικδv &oθεvδv. Δυoτυ1δq μ61ρι
οt!μερα τα &πoτεχ6σματα δ6v εi-
ναι καθ6λoυ θνΘαρυvτικιi. Σ6 iνα
δλoκληρωμ6vo πρoyραψψα ΥLα
την πρ6ληψη τfrq Σ.N. θ&πρεπε vιi
δπιiρ1oυν oi παρακιiτω oτ61oι:
α) 'Avi21vευoη καi dντιμετιbπιoη
τ{q A.Π. (δiαιτα πτω1η οι1 d.λdτι,

φαρμακευτικη dγωγη, φυoικri d'-

σκηση καi dδυvιiτιoμα).
β)'Aντιμετιirπιoη τfig δπερλιπιδαι-
μiαq (δiαιτα πτω1i1o6 κεκoρεoμ6-
vα λiπη καi Θερμiδεq).

γ) 'Evημθρωοη γιιi τoιiq κιvδ6νoυq
τoδ καπvioματoq καi πpoaπ&Θεια

γι6' τ6ν περιoριoμ6 τoυ.
δ) Δι6ρΘωoη τηζ πα1υoαρκiαq
(δiαιτα πτω1η o6 θερμiδεq καi λi
πη _ σωματικη &οκηoη)
ε) Kαθoδηγηoη γιι1φυoικη iioκηoη
oτ) 'Evημ6ρωoη γιιi τιi oυμπτιδμα-
τα τ{q Σ.N.

Eivαι φαvερ6 δτι βαoικη
πρoδπ6θεoη γιιi την πρoληπτικη
αδτη πρooπιiθεια εivαι η δiαιτα, δ

περιoριoμ6q τoδ καπvioματog καi
f oωματικη &oκηoη.

Eiδικιi γιιi την δiαιτα i οημα-
oiα τηq' εivαι πoλυδιivαμη καi πρ6-
πει vιi &ρxiζει &π6 τ{v παιδικη τ]-

λικiα γιατi εivαι γvωοτ6 δτι <εivαι
εδκoλιδτερo vιi δημιoυργoδμε ου-
vt{Θειεq ατιi παιδιιi παριi vιf, ιiλλιi-
ζoυμε τiq oυvriΘειεq ατoιiq μεγιi-
λoυq>.

Γιιi θπιτυ1fl &πoτελ6oματα θ-

vιiντια οτ6 κιiπvιoμα θιi πρ6πει vιi

γivεται oωoτf θvημ6ρωoη οτoιig
καπνιοτt1g γιιi τoδq κιvδδvoυg τoυ
καi vιi γiνει πρooπιiθεια γιιi τηv
διακoπτi τoυ μd τtiv πειθω τi μd d-
παγoρευτικιi μdτρα. 'Ιδιαiτερη
πρoοπιiΘεια πρ6πει vιi γivει o' αι)-

τoιiq πoιi θμφαviζoυν μεγαλιiτερo
κiνδυvo π.1. διαβητικoi, &τoμα
πoιi θμφαviζoυv δπερλιπιδαιμiα,
d,τoμα μd κληρovoμικ{ πρoδιιiθε-
oη κ.ri. Σ' αι)τoιig Θιi πρdπει vιi d-
οκηθεT καi ψυ1oλoγικ{ βiα γιιi vιi
dπαλλαγoδv 6'πo τΙq ουvηθειεq, τoδ
καπνfoματog, καi νιi πρoσαρμo-
oθoδv oτiq dπαιττioειζ τiζ πρoλη-
πτικflg, πρooπιiΘειαq.

Γιιi τig θπιφυλιiξειq πoιi δ1oυv
διατυπωΘεT o1ετικtl μθ την otiοτα-
oη γιιi τηv διακoπη τoδ καπvioμα-
τoζ - θπειδη αδξιiνει τo oωματι-
κ6 βιiρoq καi την dρτηριακη πiε-
ση μd dπoτ6λεoμα τηv dvιiπτυξη
τδv πρoδιαθεοικδv αδτδv παρα-

γ6vτωv _ τηv &πιiντηοη τηv δi'
voυvε oi θρευvητθg τoδ FRAMΙN-
G}ΙΑM. Αιjτoi, 181ρ6vια μετιi ττ!v

iναρξη τiζ μελdτηq , διαπιoτcil-
voυv δτι τi διακoπη τoδ καπvioμα-
τog, πρoκαλεT γιιi βρα21ιi μιδvo 1ρo-
vικ6 διιioτημα αiiξηoη τoδ oω;lατι-
κoδ βιiρoυg καi καμμ[α μεταβoλη
oτιiv Α.Π. καi oττ|v 1oληoτεριναι-
μaα.

"Ιoωg &v fl πρooπιiθεια γιιi
την dπαλλαγη τdlv δπoψηφiωv
oτεφαvιαiωv doθεvδv &π6 τo6q

κιvδιiνoυq' πoιj πρoκαλoδν oi πρo-
διαθεoικoi παριiγovτεq flταv πε-

ριoo6τερo συστηματικη καi θπi-

μovη, vιi dπ6διδε περιoo6τερα καi
vιi μηv δπfrρ1ε δ oημεριν6ζ dρvη-
τικ6q' dπoλoγιoμ6ζ. Noμiζoυμε δ-
τι f1 dvιiγκη γιιi τηv πρ6ληψη τflq

Σ.N. δ1ει γivει τωρα πι6 θπιτακτι-
κη κα( πρ6,πει vιi ληφθεi o11,ετικη

πρoοπιiθεια καi dπ6 θπioημo φo-

ρdα. Eivαι φαvερ6 δτι i Σ.N. θχει
θξελι1θεT o6' πΧηγη γιιi τ6v πoλιτι-
oμ6vo dvθρωπo μ6 τεριioτιεζ κοι-
vωvικooιKovoμικ6'q oυv6πειεg γι'
αδτ6v καi τ6 κριiτoζ'



oΙ ΨEΙPEΣ ToY ANΘPΩΠoY
KAΙ

H KATAΠOΛEMHΣH ToYΣ
M€ τιiν d.δεια τoi oυyyραφ6α

δημooιeδoυμε o6 oυνι121ειεg μ6ρη
τoi βιβλioυ <oi ψεiρεq τoi d'νθρcil-
πoυ καi fi καταπoλ6μηoιi τoυq>>. 

,H

<<Nιιioυoτα>> εδxαριoτεE iδια[τερα
τ6ν καθηyητιi κ. M. 'Ε Tζαναrcιiκη
yιιi τιiν dδεια d'ναδημoolευoηg.

ΓENΙKA ΓΙA TΙΣ ΨEΙPEΣ
oi ψεΤρεζ (φθεTρεg,

πεvτ6κεq,), dπoτελoδoαv μ6vιμo
oιivτρoφo τοi dvΘρωπoυ γιιi πoλ-
λ6q 1ιλιιiδεζ χρ6vια. Σε πo}τ}'Εq

τoυλιi1ιoτo χδρεq, δ μ6ooq dv-
Θρωπoq &"πα\λ'6"γτηκε &π6 τιi θvo-

1λητικιi καi δριoμ6vεg, φoρ6q, θπι-
κivδυvα αδτιi θκτoπαρι1oιτα, μ6-
vo μετιi τ6v B παγκ6oμιo π6λεμo,

1αρη oτη γεviκευoη τfrq 1ρηοεωq
τoδ DDΤ, τoδ HCH καi τδv dλλωv
δργαvικdrv, oυvθετικδv κυρiΦζ
θvτoμoκτ6vωv. Tιi 6ργαvικιi α0τιi
oυvθετικti θvτoμoκτ6vα εivαι πo-
λιi πι6 d'πoτελεoματικιi &π6 τιi λi-
γα θvτoμoκτ6vα καi μερικιi ιiλλα
μ6oα πot5 δι6θετε δ dvθρωπog πρo-
πoλεμικι1.

"oπωq, flταv φυoικ6, oi ψεΤρεq,

τριiβηξαv τηv πρooo1'{ τoδ dv-
θρωπoυ dπ6 τ{v dρ1αι6τητα. Ei1ε
παρατηρηθεT δτι βρiοκovταv iδιαi
τερα od voμαδικo0g λαοιiq καi oi
&vθρωπoι τiq φoβovταv θξ αiτiαq
τδv dοΘεvειδv πoδ <πρoκαλbδ-'
oαv>>. 'Η <<φΘειρiαoη>> θθεωρεTτo

φoβερi &,oθ6vεια, iδιαiτερα οτoιiq
φυματικoιlq, καi o' δooυq δπ6φε-

ραv &π6 πυ6ρρoια. 'Q'Eλλιiδιoq δ
'Aλ'εξαvδρε6q dvαφ6ρει γvωοτιi
πρ6aωπα τfrq dρ2gαι6τηταq, πo6 δ-

ποτiθεται δτι π6θαvαv dπ6 φθεμ
ρiαοη. Mεταξιi τoυq, εivαι δ Δημ6-
κριτoζ, δ Σιiλλαg καi δ 'Ηρωδηg δ

M6γαq. Kατιi τ6v 'Ηρ6δoτo, oi Αi-
γιiπτιoι iερεΤq ξιiριζαν τιi μαλλιιi
τoυq, δoτε vιi μη μπoρεT vιi oταΘεT
oτ6 κεφιiλι τoυq' βρωμιιi, oδτε ψεi-
ρα.'Υπfiργαv β6βαια καi λαoi πoιi
πiοτευαv πωq 6πoιoq εΙχε ψεΤρεq
oτ6 κεφtiλι τoυ δπθφερε d,π6 πovo-
κεφιiλoυq,.

Toσ 'E. M. Tζανακdκη
'Εντoμoλ6yoυ Καθηyητo i

Παν/μioυ Θεo/ν{κηg

Στηv dμερικαvικli iiπειρo oi
ψεTρεζ δπflρ1αv πρiv φτtioει θκεΤ δ
Koλ6μβoq. Στιi μαλλιιi περoυβια-
vfrq μo6μια9 τoσ 200 π.X. βρθΘη-
καv αδγιi ψειρdrv. Bρ6Θηκαv θπi-
oηq ψεΤρεq aτ6τριγωτo τflq κεφα-
ληq τριδv θρυΘρoδ6ρμωv πρoΤοτo-

ρικflq θπo1frq oτiq voτιoδυτικ6g,
'Ηvωμdνεq Πoλιτεiεq,.'oριομ6vεq

φυλ6q θρυθρoδ6ρμωv τfrq Καλι-
φoρviαq, δτρωγαv τiq ψεiρεζ.

Π6oo oτεvoi φiλoι ηταν δ d,v-

θρωπoq, καi oi ψεΤρεζ τoυ, φαivε-
ται &π6 δριομ6vεq χαρακτηριστl,-
κdq, περιγραφ6q o6 παχια κεiμενα.
'o Mallis &ναφ6ρει τ{v θξflq περi-
πτωση dπ6 βιβλio τoδ CoWan τoδ
1865. Στo μεοαiωvα, 'oτ6 H-
urdenburg τflq Σoυηδiαg,, oi δπo-

ψliφιoι δ{μαρ1oι κιiθιζαv γιiρω d-
π6 ilvα τpαπ6ζι μ6' τα κεφιiλια
οκυμμ6vα καi τιi γdvια dκoυμπι-
oμ6vα aτ6 τpαπ6ζι. "Eβαζαv μιιi
ψεiρα oτ6 κ6vτρo τoδ τραπεζιoδ
καi θκεΙvoq, oτoδ δπoioυ τι1 γdvια
θιi πηγαιvε πρ(ιτα lj ψεiρα, γιv6-
ταv δημαρ1oζ. 'o Montezuma, αιi-

τoκρι1τoραg τoδ Mεξικot (1466-
1520), 6βαζε flλικιωμ6'vo.l,lq πoιi fl-
ταv dκατιiλληλoι γιιi &λλη θργα-
oiα, vιi γυρiζoυv aτα oπΙτι"α καi vιi
ξεψειριιiζoυv τo6q, κατoiκoυq,.

Mερικd μ6oα πoιi χρησιμo-
πoιoδoε δ ιivΘρωπoq θvαvτiov τdlv
ψειρδv τα παχια 1ρ6vια, μ6οα d-
πoτελεoματικιi ii μη, φαivovται
οημερα &ρκετιi περiεργα. 'Επiπα-
ραδεiγματι, 6Ηarpaz (4) dναφ6ρει
δτι oτ6v iερoγλυφικ6 πιiπυρo τoδ
Ebers περιλαμβιivεται lj θξfrq, δ1ι
τ6οo λoγικη, oυvταγη θvαvτiov
τδv ψιiλλωv καi τδv ψειρδv τoδ
o<irματoq,: <<"Evα μ6ρoζ dλειiρι
φoivικα καi δvα μ6ρoζ vερ6, μα-
γειρειiεται δoπoυ δ δγκoq τoυ vιi
γivει διio δo1εTα hennu (περiπoυ
450 κυβ. θκατoοτιi). "Oταν εivαι
dκ6μα ζεaτ6, γεμiζoυμε τ6 oτ6μα
μαq καi θv oυvε1εiα ραvτiζoυμε τ6
μ6ρoζ τoδ ocilματoq, πoιi Ε1ει τα
βλαβεριi ζωιiφια>.

oi ψεTρεq, τoδ &vθριilπoυ εΙvαι
τρεTq. 'H ψεiρα τfrq κεφαλflq, fl
ψεiρα τoi orilματog, ii τδv ροιi1ων,
καi fl ψεiρα τoδ θφηβαioυ. oi πρδ-
τεq, διio dvηκoυv oτ6 [διo εiδog,
dλλιi ο6 διαφoρετικιi δπoεiδη η
πoικιλiεq τoδ εiδουg αδτoδ. Διαφ6-

ρoυν μεταξιi τoυg, καi oτ6 μ6γε-
Θoq, &λλιi κυρiωq oτiq θ6οειq, πoιJ

ζoδv, oτ6v τρ6πo μ6 τov δπoΤo με-
ταδiδovται dπ6 θvα &τoμo ο6 ιiλ-
λo καi οτ{v δγειovoμικη οημαοiα
τoυq γιιi τ6ν dvθρωπo. Γι' αδτ6
καi θιi τiq, παρoυοιιiooυμε 1,ωρι-
oτα, aαν vιi πρ6κειται γιιi διio
διαφoρετικιi εiδη. 'H τρiτη ψεiρα
dvηκει οd διαφoρετικ6 γ6voq, καi
διαφ6ρει οημαvτικιi oτli μoρφη &-
π6 τie, δλλεq διio.
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Εix. 7.'Ενfiλιxεg ψεiqεE o} xdτoι1η. A θηλυxδ xαi Β d.ραενιxδ
τfis ψelqαq τfig xεφαλfis. Γ θηλυxδ xαi Δ dqoενιxδ τie ψeiραg

τo6 Bφηβαioυ (μεyεθυαμ!νeE xατd τδy Silrlestri) (28).

Ξix. 2. "Aνcυ, dνfiλιxα (νυμφιxd') oτιiδια τfie ψεiραg τbο αrb-
ματoE' A υι5μφη 7oυ αταδ[oυ, Β υιjμφη 2oυ oταδioυ, Γ iι3μφη
3oυ αταδioυ (μεyεθυoμ6να, κατd' τδν Κemper) (6). Κιiτω,
Δ αδyδ τfiE ψεlqαg τfig xεφαλfie κoλλημ6νo α} τρ[μ καi Ε
,ιδyδ τfic ψeιoαc τoδ αc6μqτoζ ιιoλ1ημ6yo ατic [ι'εc δφdoματοc

oi ψεΤρεq τoδ dvθρωπoυ δ6v
θγκαθioταvται ο6 il}'"Χα ζCoα παρα
μ6vo ο6 θξαιρετικ6q περιπτιδοειq.
'oμoiωg,, δριoμ6vα ε'iδη ψειρδv
πoδ παραoιτoiv o6 κατoικiδια fl
ι1λλα ζΦα (δπωoδηπoτε θηλαoτι-
κιi), μπoρεΤ vιi βρεθoδv τυ1αTα
oτ6 oδμα τoδ dvΘρωπoυ γιιi λiγo.
Δ6v μπoρoδv 6μωq vιi τoδ πρoκα-
λ6ooυv dξι6λoγη θv676ληoη. Kατιi
καv6vα, κιiθε εiδoζ θηλαoτικoδ 6-

1ει καi τη δικη τoυ ψεiρα ii ψεΤρεq
καi κιiΘε ψεiρα i1ει τiq δικ6q τηq
πρoτιμηoειq γιd 6ριoμ6vα μdρη
τoδ oιδματoq τoD ξεvιoτi τηζ, δη-
λαδ{ ,τoδ ζωoυ πιivω oτ6 δπoTo
παραoιτεΤ.

Bιoλoγfα, συv{θειεξ
'Η ψεiρα τflq κεφαλfrq καi τ]

ψεiρα τoδ θφηβαioυ πρooκoλλoδv
τιi αδγιi τoυq (τiq κovιδεg,) oτig
τρtxεζ μαq καi μιiλιoτα κovτιl oττi

βιioη τδv τρι1dlv, θνΦ f ιuεiρα τoδ
οωματoq κατιi καv6vα οτιi ρoδ1α
li dλλα δφιioματα (εiκ6vα 2 

^.Ε'.).Γιιi vιi τ6 θπιτιi1oυv αδτ6 χρησιμo-
πoιoδv τ6 θκκριμα εiδικδv dδd-
vωv τoυζ. Τo iκκριμα αδτ6 πoιj
στερεoπoιετται λiγo μετα τi1 γ6'ν-
vηoη τoδ α0γoδ, εivαι dvθεκτικ6
καi δdv διαλδεται μd vερ6, σαπoυ-
vιiδα, fi διαλ6ματα dπoρρυπαvτι-
κΦv. 'Απoτ6λεoμα α0τoD εivαι 6τι
καi μετιi τηv θκκ6λαψη τcilv αδ-
γδv παραμ6voυv πρoσKoλλημ6vα
aτΙg τρi1εg τιi <κελιiφη> αδτd,
πoιi d.πoτελoδvται &π6 τriv προ-
oκoλλητικf o0oiα καi τo 1oριo
τo0 αδγoδ καi πoιj διατηρoδv περi-
που τ6 dρ1ικo οxημ& τoi αδγoδ.
oi dδειεq αδτdg κ6vιδεq μdvoυv'
aτ[g τρt1εg dκ6μα καi 6ταv τ6 d-
τoμo δ1ει &παλλαγεi &πo κιiθε
ζωvταv6 oτιiδιo ψεiραζ. Γιιi νιi τiq
&φαιρdooυμε θιi 1ρειαoτoDv τιi μ6-
τρα πoιi dvαφ6ρoυμε πι6 κατω γιa
τηv ψεiρα τfrg κεφαλfrq.

'Η τα1ιiτητα dvαπτ6ξεωq' τδv
ψειρδv θπηρειiξεται πoλ6 dτo τi

Γ
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θερμoκραoiα τoδ 1ωρoυ oτ6v δ-

πoTo ζoδν (θπιφιivεια τoδ δ6ρμα-

τoζ ii τδv ρoιiχων, μεταξr1 δ6ρμα-
τog, καi ρoιi11,ωv, μεταξιi τριxδv).
M6 ε$voΙκ6q oυvΘflκεg δ βιoλoγι-
κ6q κ6κλog,- ουμπληρcilvεται ο6 3-

4 θβδoμιiδεq, καi τιi θηλυκιi μπo-
ρεT νιi δoτoκoδv 2-4 θβδoμιiδεq.

Συvεπδζ μπoρεΙ vιi d1oυμε 8-l4
yενεΕ,g'τ61ρ6vo. Kατιi τ6v Kemper

τιi θvηλικα θηλυκιi ζoδv 3O-4O f1-

μ6ρεζ, θvδ τιi dρoενικιi τig ψιo69
fi καi λιγ6τερεq.

'Η δoπαραγωγrj πoικiλλει μ6

τη διατρoφη, τη θερμoκραoiα καi
ioωq, καi dλλoυq παριlγovτεq,. Γιιi
vιi γεvvηooυv βιιδοιμα αδγιi, oi

ψετρεζ πρΕπει πρδτα vιi ρoυφrj-

ξoυv αΙμα καi νιi 61,oυν θερμoκρα-
οiα τoυλιi1ιcτo 2|".'Η ψεiρα τig
κεφαλflq καi fl ψεiρα τo0 οιirματog,

θεωρεTται δτι παiρvoυν 2-6 η καi
περιoo6τερα γειiματα τηv iμ6ρα.

oi ψεΙρεq εivαι γεvικιi δρα-
oτηριεq o6 θερμoκραoiεq, μεταξ6
22o καi 35o καi iδιαiτερα γιiρω
oτoιig, 30' πoιi εivαι f1 ουvηΘιoμ6vη
θερμoκραοiα τoδ περιβtiλλovτoq
δπoυ ζoδv. Στo6q 38'-400 εivαι δ-

περβoλικιi δραoτηριεζ καi ψo-

φoδv o6 λiγη δρα. Σd dκ6μα δψη-

λ6τερεζ θερμoκραoiεζ 50o-52' καi

μιiλιoτα δταv fl δγραοiα τoi 16ιil-

ρoυ εΙvαι μεγιiλη, ψoφoδv od λiγα
χεπτα. Σe' 62" bπt 5 χεπτα κατα-

oτρ6φoνται dκ6μα καi τιi αδγιi
τoυζ.

Σ6 o1,ετικιi xαμηλdq θερμo-
κραoiεg,, κιiτω τδv 2Ιo, oι ψεΤρεq
κιvoδvται λiγo η καθ6λoυ καi δ6ν

γενvoδv α0γιi. 'Αλλιi καi αδγι1 πori

γενv{θηκαv o6 δψηλ6τερε9, θερμo-
κραoiεq, δ6v θκκoλιi.πτovται o6
oταθερη θερμoκραοiα ioη ii χαμη-
λ6τερη τδv 20'.

"oπωq oυμβαivει καi μ6 τιi
ιiλλα θκτoπαριiοιτα τΦv θερμoαi-

μωv ζcilωv, oi ψεiρεq θγκαταλεi-
πoυv,τ6ν ξεvιoτη τoυq <iταv πεΘι1-

vει καi μιiλιοτα δταv f θερμoκρα-
οiα τoi oωματ69 τoυ π6oει oτη
Θερμoκραoiα τoδ περιβιiλλovτoq,.
'Eιiv δ vεκρ6q, δπ6φερε dπ6 &οθ6t:
vεια πoιi μεταδiδεται dπ6 τηv ψεi-
ρα τoδ oιirματoq, i θπαφη ιιξ. τoν
vεκρ6 η μd τιi ρoδ1α ii τι1 κλιvo-
oκεπιioματιi τoυ δημιoυργεT oo-

βαρ6 κivδυνo. 'Επioηq oi ψεΤρεq θ-

1oυv τηv τιioη vιi θγκαταλεiπoυv
doθεvεTq πoιi θ1'oυv δψηλ6 πυρετ6.
Kαi oτηv περiπτωoη αδτη δη-

μιoυργεTται κivδυvog γιιi τοιiq γr1-

ρω τoυ δγιεΤg,, θιiv δ &οθεvηs πα-
a1ει ,&π6 dοθ6vεια πoι1 μπoρεi vιi
μεταδoθεΙ καi dπ6 ψεiρεq. Πρ6πει
vιi τoviooυμε καi θδδ 6τι μ6vo f|

ψεiρα τoδ oωματog καi μ6vo o6 δ-

ριoμ6vεq περι6δoυq, μπoρεi vιi με-
ταδιiroει &oθ6vειεq, oτ6v rivθρωπo.
oδτε f ψεiρα τflζ κεφαλfrg, oδτε f,

ψεiρα τoδ θφηβαioυ μεταδiδoυv d-
οΘ6vειεg,.

'Yπερβoλικ{ δγραoiα δ6v ειj-
voεT τiq ψεTρεg τoδ dvθρωπoυ. Σ6
δριoμ6vεq, πoλι5 θερμ6q περιo16q
τiζ γiζ, i ψεiρα τoδ οιδματoq, δ6v

dπoτελεi πρ6βλημα, oδτε καi fl
ψεiρα τflq κεφαλiq' Αδτ6 &πoδi-
δεται οτηv θvτovη θφiδρωoη τoD

dvθρωπoυ καi oυvεπδq oτηv δ-

περβoλικη δγραoiα μεταξιi τδv
θvδυμιiτωv καi τoδ δ6ρματoζ.

oi ψεTρεg εivαι ξδα dγελαΤα,
τoιiq' &ρ6oει δηλαδ{ vιi ζoOv od δ-

μιiδεq καi vιi oυvωοτiζοvται. Στιi
εδκρατα κλfματα εivαι πι6 &φθo-
vεq, τ6 1ειμωvα dd6 δτι τ6 καλo-
καiρι. Aδτ6 oi πι6 πoλλoi θπιοτη-
μοvεg, τ6 dπoδiδoυv oτiq εδvoΙκ6-
τερεg γιιi τiq ψεTρεg oυvθfrκεq πoιi
θπικρατoδy oτ6.oδμα τoδ dvθρω_

πoυ τ6 1ειμcδvα.
Kαi τιi τρiα εiδη ψεiραg μπo-

ρεΤ ταυτ61ρovα vιi βρioκovται o6
δvα &τoμo.

* 8ιoλoγικ6ζ κ6κλoq εivαι τ6 o$voλo τδv
μoρφδv καi οταδiωv dπ6 τιi δπoiα περvd
6vα ζdlo γιιi vιi φτιiοει dπ6 θvα oτιiδιo μιdq
γεvεdq οτ6 Ιδιo oτιiδιo τηζ θπ6μεηζ γεvε-
dq- 'Eπ( παραδεiγματι, dπ6 τη οτιγμr] πoιj
Θιi γεvvηθεi 6vα αδγ6, riioπoυ τ6 ιiτoμo πoιj
Θιi βγετ dπ6 τ6 α0γ6 αδτ6 θvηλικιωθεΤ κα(
διiloει τ6v πρδτo τoυ dπ6γovo, γεvvηoει
δηλαδη τ6 πρδτo τoυ αδγ6, λ6με 6τι ουμ-
πληριilθη κε dvαq βιoλoγικ69 κδκλoq.

συv6χεια oτ6 t'π6ψεvo τεδχoξ

##ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffiffi ffi ffi ffi trffi ffi ffi ffi ffi

ΔΙΠΛH ΓΚΑΦΑ
Δδo φιλενιiδεq ri Mαρ{α καi ri Γεοlρyiα βαδiζoυν

μαζi β6λτα. Γιd μiα oτιyμri fi Mαρiα ζητιieι oυyνcδμη

dπ6 την φiλη τηq καi κoυβεντιιiζει yιιi Ι0 λεπτιi μ6'

κιiπoιo κιiριo. "Yoτερα oΙ δυ6 φfλεg ξαναoμiyoυν.
Γεωρy{α: Π6q μoυ καλ6, πoι6g iταν αiτ6q δ do21ημo-

μoiρηζ πoδ κoυβ6ντιαζε9 πρ{ν λiyη δρα;
Mαρ[α: 'o dδελφ6g μoυ.
{εαlρyiα: M6 oυyxαlρεlζ επρεπe νιi τ6 εfχα καταλιi-

βει.

ΣTo ΔΙΚΑΣTHPΙO
'o ΔικαoτιiE: Κατηyoρoιiμενε καταδικιiζεoθε .o6
πρ6oτιμo, 5.000 δρx. δι6τι βρioατε τ6ν dντ[δικ6 oαg
καi τ6ν d'πoκαλ6,oατε <<yιii'δαρo>>'

'o κατηyoρoδμενoE: Κιiριε Πρ6:εδρε, θti μ6' καταδι-
κtiζατε iπioηg o6 πρ6oτιμo, tιiν d'πoκαλoδoα Εναν
yιiiδαρo <<κδριo>>;

'o δικαoτιiq: Bεβαlcllg d74ι.

'0 κατηy o ρo ιiμενoq (dπευθυνι5μενag o τ6v κατιiy o ρ6
τoυ): Σdq' ζητc7 oυyyνcbμη, κδριε!
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TA APΩMATΙKA ΦYTA
ΣTΗN[ EΛΛAΔA
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οωτερικη καταvιiλωoη καi γivε-
ται θξαγωγη μιt(ρiζ πoo6τηταq,.

T6 φαoκ6μηλo.κα(τ6
φυτ6 αδτ6 civ καi αδτoφιiεται o6

πoΧ)u6,g περιo1tg, &ρ1ιoε vιi καλ-
λιεργθiται οd μικρη θκταoη κυ-

ρfωg oτig πεpιoγ6g τflq Koμoτηνηg
καi τηζ Kαρδiτoαζ. Xρηοιμo-
πoιεiται δq dφ6ψημα καi πρooρi-

ζεται γιιi θξαγωγη.
-Aλλα φυτιi."Αλλαθπi-

oηq φυτιi πoιi &ρ1ιοαv vιi καλ-
λιεργoDνται od μικρdg θκτtiοειg εi-
vαι τ6 δεvδρoλiβαvo καi τ6 μελιo-
ο61oρτo πoιi εivαι πoλυετfr φυτι1
καi fl παραγωγη τoυq' πρooρiζεται

γιιi θξαγωγη.
oι δoκιμαoτικ6,q καλλι6ρ-

γειεg, πoιi iγιvαv iδειξαv 6τι oi
πρooπτικdg γιιi τηv καλλι6ργειιi
τoυg εΙvαι πoλιi καλdq.

Πιoτειioυμε δτι oτ6 μ6λλov fι
καλλι6ργεια τιδv dρωματικδν φυ-

τιδv θιi θπεκταθεi, dvιiλoγα μd τη

ζητηoη, καi ο' ιiλλα dρωματικιi
φυτιi. 'Η μεταπηδηoη αδτη &π6
τηv αδτoφυfl oτ{v καλλιεργoιjμε-
vη κατιioταoη δημιoυργεi δριoμ6-
vα πρoβλ{ματα κυρiωg πρoσαρ-

μoγηζ καi καλλιεργεiαg (θπo1η

oπoρdg, λiπανoη, ζιζαvιoκτov(α
κλπ.) πoιi πpiιπει vιi μελετηθoδv &-

π6 τηv θρευνα πoιi i,γιvε μ6 τη ρi-

γανη, τ6 xαμoμηλι καi τ6 τoιii τoδ

βoυvoδ.
ΠρoΙ6vτα dρωματικδ

v φυτδv Tι1 πρoΙ6vταπo6
παiρvoυμε-dπ6 τιi dρωματικιi φυ-

τti εivαι oi ξηρ6q δρ6γεg καi τιi αi-
Θdρια δλαια.

1.Ξηρ6s δρoγεζ.Eivαι
τιi &πoξηραμ6vα φιiλλα, d,vθη καi

. βλαοτoi τδv διαφ6ρωv dρωματι-
κδv φυτδv πoιi 1ρηαιμoπoιoδvται

ΡtΞλ l..Ξ

Kαλλι6ργεια ρiγαvηq
'Η ρiγαvη.Εiναιθvα&π6

τιi πoλυετfr αδτoφυfl φυτιi πoι1 ciρ-

1ιοε vιi καλλιεργεiται τιi τελευ-
ταTα 1ρ6vια. Xρηoιμoπoιεiται
o1εδ6v dπoκλειοτικιi δq ciρτυμα,
θvδ μικρoπoο6τητεq, αiΘερioυ θ-

λαioυ oτηv &ρωματoπoιTα. 'Η iλ-
ληvικli ρiγαvη πoιi θξιiγεrαι κυ-

ρiωq oτiq, H.Π.Α. καi o' ιiλλα μd-

ρη, (E0ρωπη κλπ.) Θεωρεiτgι δq f|

καλιiτερη τoδ κ6oμoυ, γι' αδτ6
καi fl καλλι6ρyεια τηq πρ6πει vιi
γivει μd πρooo16li, rilοτε vιi μηv dλ-
λoιωΘεi r] πoι6τητιi τηg.

Toιii τoδ βoυvoδ η oιδ
ε ρ i τ η ζ . Κι αδτ6 εivαι πoλυετι1g
αδτoφυ6q, φυτ6 πoι1 καλλιεργεΤται
dπ6 10ετiαq περiπoυ oτ6v "oρθρυ
τflq Mαγvηoiαq,, oτη Mεταμ6ρφω-
oη καi oτ6 Λιτ61ωρo τηζ Πιερiαg.
Eivαι ivα θαυμιioιo εδoτ6μα1o
καi καταπραδvτικ6 τdlv vε6ρωv
ρ6φημα. 'Ωq αδτoφυdg, τ6 oυvαv-
τd,με oi, δψ6μετρo &vω τδv 1.000

μ6τρωv κι αδτ6 εivαι πρoδπ6θεoη

γιιi τηv καλη πoι6τητα δταv τ6
τoιi[ καλλιεργεΤται. Γιιi vιi πιiρoυ-

1i8

ffi

Tοσ Bδρ. Ι'. Σκρoυμπιj
Ι-εοlπ6νoυ

Κfντρoυ Ι'. 'Ερειjνηg
Β.'Ελλιiδοq

με δηλαδ{ καλfrq πoι6τητo9 τoι1Ι
πρe,πει" vιi καλλιεργηθεi od περιo-
x6e μtδψ6μετρo τoυλιi1ιoτo 1.0O0

μ6τρα. M61ρι τωρα δλ6κληρη fl

παραyωyη χρησιμoπoιεiται oτtiv
θοωτερικη καταvιiλωoη,. Κατα-
βιiλλovται δ€, πρooπιiθειεg γιιi θ-

ξαγωγη.
Τ6 1α μoμηλι."Avκαi

αδτoφιiεται o6 πoλλιi μdρη θν τoι1-
roιq ιiρ1ιoε vα καλλιεργεΙται τε-
λευταiα κυρiωg, oτηv περιo1η τoδ
Λαγκαδιi. "E1ει d'vτιφλoγιoτικι1g
iδι6τητεg, yιατ[ περιt1ει μιιi 6ργα_
vικη δvωοη πo6 λι1γεται 1αμαζoυ-
λ6vιo καi πoιi δ6v βρioκεται o' ιi-
λεq τiq πoικιλiεq, τoδ 1αμoμηλιoδ.
'Η παραγωγli τoυ καλιiπτει τηv θ-



κτβiωq δg dφ6ψημα, δπωq, τ6 τoιiΙ
τδδ βoυvoδ, τ6 76αμoμ{λι, τ] μ6ντα
καi dλλα' 'H ξηραvoη γivεται oτ6

1ωριiφι, o6 δπ6oτεγα ii ο6 εiδικιi
ξηραντr]ρια. Στ6 1ωριiφι fl ξf ραv-
oη εivαι dπλη, εδκoλη, γρηγoρη
καi πoλδ oiκoνoμικri. Xρειιiζεται
δμωq κι1πoια πρooo16η δοτε vιl d-
πoφε6γovται δ " dπo1,ρωματιoμ6q
καi τ6 τρiψιμo τoδ φυτικoδ δλικoδ
πoι] καταoτρ6φoυv τηv πoι6τητα.
'Η πoι6τητα θπiοηg καταοτρ6φε-
ται dv κατι1 τη διιiρκεια τflq dπo-

ξηριivoεωq βρ6ξει, γι' αr)τ6 dπo-

φειiγoυμε τ6 κ6ψιμo τδv φυτδv δ-
ταν oi καιρικ6q oυvθflκεg εivαι d-
οταθεTq καi πρ6κειται vιi βρ6ξει.
Στιi δπ6οτεγα θξιiλλoυ i &πoξ'i-
ραvση διαρκεT μερικ6q, μ6ρεq. Ei-
ναιπεριοo6τερο δαπανηρ{ dπ6 θ-

κεivη πoιi γivεται οτ6 26ωριiφι &λ-

λιi fl πoι6τητα τδv πρoΙ6vτωv εi-
vαι πoλιi καλιiτερη. T6λo9 οτιi ξη-
ραvτηρια fl ξ(ραvoη γivεται μdοα
ο6 λiγεq δρεζ καf οτoι16iζει πoλri.
'Eπioηq γρειαζεται θμπεiρoυq τε-

γνΙτεg, γιατi dλλoιδq τ6 'πρoΙ6v
dvτi vιi 6χει δραio πριioιvo 1ρδ-
μα, γivεται oκoδρo καi μειωvεται
f τιμη τoυ.

Σ1ετικι1 μt1 τ6 πoι6v dπ6 τoιiq
παραπανω τρεig τρ6πoυq πρ6πει
vti 1ρηoιμoπoιoδμε oτliv'Eλλιiδα,
δ1,oυμε τli γvωμη δτι δdv πρ6πεινα
dπoφειiγoυμε τ6v fiλιo πoδ τ6oo ci-

φθovα μdζ δivει δ Δημιoυργ6q
τoδq, καλoκαιρινoιig μivεq, θvδ
παριiλληλα vιi 16ρηοιμoπoιoδμε τιi
ξηραvτliρια μ6vo o6 εiδικ6q, περι-
πτtiloειq,, δπoυ fl τιμη τoδ πρo[6ν-
τoq εΙvαι μεγιiλη καi δπερκαλιi-
πτει' τα θξoδα τflg ξηριivoεωq.

2. Α ιθ 6' ρ ια t'λ α ια. Tιi αi-
Θ6ρια θλαια πoιi δπωg πρoαναφ6-

ραμε εivαι τιi κιiρια πρoΙ6vτα τdlv
dρωματικδv φυτδv, dπ6 1ημικflq
πλευρiq εivαι πoλυoιivΘετα l'ιy ιlα-
τα διαφ6ρωv δργαvικδv o0οιδv.
T6 1αρακτηριoτικ6 tiρωμα κιiθε
αiθερioυ θλαioυ εivαι fl oυvιoταμ6-

vη δλωv τdlν oυoτατικΦv πo0 τ0

dπoτελoδv, &π6 τα δπoTα μερικιi
παiζoυv oπoυδαTo ρ6λo oτ6v τελι-
κ6 τ6vo τoυ.

Γεvικιi τd oυοτατικιi τδv αi-
Θερiωv θλαiωv διακρiνovται od

δ0o δμιiδεg. Tιi μη δξυγovoδ1α,
oτιi 6πoiα περιλαμβιivovται oi 0-

δρoγoνιiνΘρακεg (μovoτερπ6vια,
διτερπ6vια) καi τιi δξυγovoδ1α, δ-

πωq εivαι oi &λκo6λε9,, κετ6vεq,,
dλδεδδεq, θοτ6ρεq, κλπ. 'Aντιπρo-
οωπευτικιi oυοτατικd τiq πρωτηζ
κατηγoρiαg, δηλαδ{ τδv μ{ δξυγo-
voιi1ωv εivαι τ6d λεμov6vιo, τ6 α
καi β πιvdνιo, τ6 α καi β φελλαv-
δρ6vιo, τ6 καμφ6vιo κχπ.'Aπ6 τα
6ξυγovoδ1α συστατικd τα πιo
oπoυδαTα εΙvαι oi dλκo6λεg λιvα-
λo6λη, γεραvι6λη, κιτρovελλ6λη,

ρoδιv6λη, vερ6λη, μιvΘ6λη, πoυ-
λεγ6λη, βoρvε6λη, oi dλδεijδεq α
καi β κιτρι1λη, ρoδιvιiλη, oi κετ6-
vεq μιvθ6vη, πιπεριτ6νη, πoυλεγ6-
vη, καρβ6vη καi καμφoρti, oi φα-
v6λεq,, θυμ6λη, καρβακρ6λη, ει)-

γεv6λη καi καβικ6λη, τιi δργαvι-
κιi δξ6α βεvζoiκ6, φαvvυλoξικ6,
oαλικυλικ6 καi κωναμωμικ6 καi
oi θοτ6ρεq δξικ69 γεραvυλιοτ6-
ραq, δξικ6q λιvαλυλεoτ6ρα9, καi
κιτρovελυλεoτ6ραg'.'Yπιiρ1oυv θ-

πioηg λακτ6vεq,, διιiφoρα παρα-

γωγα τoδ φoυρανioυ καi ιiλλεq o0-

πiεq,. 'Aπ6 τα παραπ6,νω συστατι-
κci αl]τιi πoιi oυμβιiλλoυν oτ6 κα_
λ6 .}ρωμα εivαι τιi δξυγovoδχα
καf κυρiωq oi θοτdρεg.

Bιooδvθεοη τδν αiθερ
iω v θλ α iω v .'H oιivθεοη 1ημι-
κ6rv oδoιδv πoιi γivεται dπ6 ζδv-
τεq δργανιομoιiq καi μι1oα o' αδ-
τoιig, λdγεται βιooιivθεoη. Eiδικ6-
τερα τj βιooιivθεοη τδv αiθερiωv θ-

λαiωv εivαι μιιi oειριi διαφ6ρωv
1,η μικGlv dvτιδριioεωv πoιi λαμβιi-
voυv 26ιilρα μdoα oτo6q' φυτικoιiq i-
οτoι1q ψ61ρι τ6 o1ηματιομ6 τoδ

τελικoδ πρo[6vτoq,.
T6 μυoτηριo μ6 τ6 δπoTo δ

Δημιoυργ69 τoδ oι1μπαvτoq, θκιi-
λυψε πoλλ6ζ πτνxξ,c, τflq δημιoυρ-

γiαg τoυ ουvε1iζεται dκ6μα oτ6
γ6ρω μαq κ6oμo παρ6?uεg τiq oη-

μειωθεioεq, τεριioτιεq, πρo6δoυq,
τiζ θπιοτliμηζ.

T6 φυτικ6 βαoiλειo δπακoδov
iοωg, o6 dvιilτερη πρooταγη dρvεT-

ται μ6'1ρι τωρα vιi d'πoκαλιiψει
πoλλιi iιπo τα μυoτικιi toυ. -Eτοι

oi θπιoτflμεq τfrg 1ημεiαg καi βιo-
16ημεiαq civ καi θoημεiωoαν &λμα-
τrilδειg θξελiξειq δ6ν μπ6ρεoαv νιi
ρfξoυv πλflρεq φδζ oτ6 Θαδμα τoδ

μη1αvιoμoδ τflg φωτooυvθ6οεωq,
τηv βιooιivθεoη τδν χρωστιKd)v,
τδv dλκαλoειδdlv καi τδv αiθε-

ρiωv θλαiωv. Tην θξηγηoη τoδ
τρ6πoυ σχηματισμoδ τdlv αiΘε-

ρiωv θλαiωv oτιi φυτιi, δηλαδ{ τη

βιooιivθεo{ τoυζ πρoσπαθoδv vιi
δωooυv διιiφoρεq θεωρiεq,. "Eτoι
π'γ' 0.ναφ6'ρεται δτι τιi διιiφoρα
τερπιvικι1 oυoτατικti o16ηματiζov_
ται d,π6 &πλo6oτερε9, oδoiεg πoιi
θεωρoOvται δq πρ6δρoμoι τoυg,, δ-
πωq εΙvαι τ6 iooπρdvιo, oi dλκoo-
λεζ, fl 3-μεθυλoβουτεvιiλη καi &-

κ6μα oi πρωτε[vεq, καi 0δατιiv-
θρακεq,. 'Αvιiλoγεq εivαι καi oi θε-

ωρiεq ii δπoθ6oειq, πoιi διατυπcil-
vovται καi dφoρoδv oτ6 o1ηματι-
ομ6 περιoooτ6ρωv oυoτατικδv θ_

v6g καi τoδ αδτoδ αiθερioυ θλαioυ.
'Υπαρ1ει δλ6κληρη dλυoiδα &vτι-
δρdoεωv μ6γρ'ι, τo τελικ6 πρoi6v.

'Eκτ6q δμωq &π6 τ6v τρ6πo
σχηματισμoi τdlν αiθερiωv θλαiωv
clγvωοτo εivαι θπiοηg, καi τ6 dκρι_

βdq τμfrμα oτ6 δπoΤo λαμβιivει
xιΙlρα τi o0vθεoη τουg. "E1ει παρα-
τηρηΘεT δτι τ] μεγαλιiτερη πoo6τη-
τα αiθερioυ θλαioυ βρioκεται οτιi
αδξητικιi καi νεαριi δργαvα τoδ

φυτoδ. E'ιvαι πιivτωg γεγoν6q, δτι
τιi τελικιi αiΘ6ρια θλαια βρioκov-
ται μι1oα ο6 εiδικoιiq dδ6vεq.

"Aλλo πιiλι μυoτηριo πoιi δ-
παργει οτιi αiθ6ρια iλαια εiναι δ

ρ6λoq π6υ παiζoυv τιi φυτti. Τ6 θ-
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ρωτημα ιiv τιi αiΘ6ρια iλαια παρ6-

1oυv κιiπoια πρoοταoiα oτιi φυ-
τti, 6πωq oυμβαivει μ6 ιiλλεg o0-

oiεq (ιiμυλo, κυταρivη κλπ.) πα-

ραμdνει dvαπιivτητo.'Yπιiρ1oυv
κι θδδ διι1φoρoι δπoθ6οειq, πoιi d-
πoδiδoυv o' αδτ6 διιiφoρoυζ ρ6-
λoυg. "Eτoι λ€vε δτι τ6 &ρωμα τδv
λoυλoυδιdlν π,ρooελκιjει τιi διιiφo-
ρα ivτoμα κι i'τoι θπιτυγ11,ιivεται f
γovιμoπoiηoη τδv θvτoμoφδλλωv
φυτδv, θvδ dπεvαvτiαq, τιi δι1oo-
oμα φυτιi dπoτρ6,πoυv τ{v θγκα-
τιioταoη τδv θvτ6μωv ο' αδτιi.
"Αλλη δπ6Θεoη λ€ει δτι πρoστα-
τεtjoυv τιi φυτιi iιπ6 τΙc' δψηλ6q
θερμoκραοiεq, καi &π6 τo ψ6χoζ
λ6γω τiq θξατμioεωq τoυg,.

Παραλαβη τδv αiθερ(
ω v θ λ α i ω v .'Aφoδ dvαφ6ραμε
)'Ιyα πραγ1ιατα yια τη 1gημικη οιjv-
Θεoη, τη βιoοιivθεoη καi τ6 ρ6λo
τδv αiθερfωv θλαiωv ιiq δoδμε τω-

ρα, πrilg παραλαμβιivovται d"π6 τ6'

dρωματικιi φυτιi. ΤρεTq εivαι oi
μ6θoδoι μ6 τiq δπoTεζ παραλαμβιi-
νovται τιi αiθ6ρια 6χαια tιπ6 τ6"

φυτιi. 'H dπ6oταξη, fl θκ1δλιoη
καi r] μη1αvικη.

'Η dπ6οταξη δπoδιαιρεTται
o6 δδραπ6oταξη, δδρoατμoαπ6-
oταξη καi μ6 δδρατμor5q.

'Η θκ1ιiλιοη θξιiλλoυ γivεται
μ6 πτητικoιiq, διαλιiτεg,, μ6 ψυ1ρ6
λiπog καi μd Θερμ6 }'iπog.

'Η μη21,αvικi τ6λog γivεται μ6,

oιlvΘλιψη, μ6 dπ6ξεοη κλπ.
'N'π oo τ α ξ η . EΙvαιfl πι6 &-'

π}'η oiκovoμικη καi εδριiτατα

χρησιμoπoιoυμ6vη μ6θoδoq παρα-
λαβηs τδv αiΘερiων θλαiωv dπ6 δ-
λα o1εδ6v τιi φυτιi, iδiωq dπ6 θ-

κεΤvα πo6 θ1oυv μεγι1λη φυτικη
μιiζα, δπωq εΙvαι fl μ6vτα, fl λε-

βιivτα κλπ. T6 πι6 o6γ1ρovo εiδog
εivαι f1 dπ6oταξη μ6 δδρατμo6ζ

πo6 γρει"6"ζεται εiδικ6 dπooτακτι-
κ6 ουγκρ6τημα, πoιi dπoτελεTται
0'πo τ6' θξηq θπi μ6ρoυ9 τμηματα:

1. 'Aτμoλdβητα fi &τμoπαρα-
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γωγo.
2. "Aμβυκα dπooτιiξεωq,.
3. Ψυκτηρα fi oυμπυκνωτη'
4. Δo1εio δια1ωριομoδ.
Τιi d,πooτακτικιi oυγκρoτη-

ματα dvιiλoγα μ6 τηv τoπoΘ6τηoη
τδv διαφ6ρωv τμημιiτωv τoυg δια-
κρfvovται oτιi dκ6λoυθα εiδη:

l. M6vιμα fl oταθεριi.
2.'Ημικιvητιi η fμιμ6vιμα.
3. Kιvητιi.
Στιi μ6vιμα δλα τιi τμtiματα

πo6 πρoαναφ6ραμε δηλ. δ dτμo-
παραyωγ6g dμβυκαq', δ ψυκτ{ραq
καi τ6 δo26εTo δια1ωριoμoυ βρi-
σκovται μoviμωq τoπoΘετημ6vα o'
θvα δπ6οτεγo κovτιi oτ6v τ6πo
παραγωγηζ τoD φυτικoD δλικoδ.
Πρ6κειται γιιi ουγκρoτηματα πoιi

χρησιμoπoιoδvταv ε0ριiτατα oτ6
παρελθ6ν καi πoι5 ofμερα περιo-

ρiζovται yιατi τo κ6οτο9 τfrq dπo-
oτιiξεωq εivαι μεγι1λo.

Σ τ ιi lj μ ι K ιvη τ d, δλα τιi
τμηματα θκτ69 dπ6 τ6v dμβυκα
πoιi λ6γεται CONTΑΙNER εiναι
μoviμωζ τoπoθετημdvα oι1 δπ6oτε-

γo δπωq, καi oτ6 πρoηγoιJμεvo εi-
δoq. 'o riμβυκαq δμωq εδρioκεται
od τρo1oφ6ρo πλαioιo καi μετα-
φ6ρεται οτ6v τ6πo δπoυ βρioκεται
τ6 φυτικ6 δλικ6 μ6 τ6 δπoio γεμi-
ζει. Mετιi τ6 γ6μιoμα, θπαvαφ6,ρε-

ται oτ6 δπ6οτεγo δπoυ oυvδιlεται

μ6 τ6v &τμoπαραγωγ6 καi τ6v ψυ-
κτliρα καi dρ1iζει f1 dπ6oταξη.

"oταv δλoκληρωθεΤ f1 dπ6-
oταξη, δ dμβυκαq dπooυvδ6εται
καi μεταφ6ρεται πιiλι oτ6 1ωρtiφι
δπoυ dδειιiζει καi ξαvαγεμiζει. Γιιi
νιi μli 1ιivεται 1ρ6νo9, τιi τ]μικιvη-
τιi oυγκρoτηματα διαΘ6τoυν 2 ii
καi περιoο6τερoυ9 tiμβυκεq καi
πηγαιvοdρ1ovται dπ6 τ6 26ωριiφι
oτ6 δπ6oτεγo.

Tιi ουγκρoτηματα αδτιi εivαι
τιi πλ6oν oι1γ1ρovα καi πλεovε-
κτoδv ivαvτι τdlv μoviμωv, δι6τι
τ6 φυτικ6 δλικ6 μ€vταg Ερ1εται
dπ' εδθεiαq dπ6 τ6 1ωριiφι oτιi δ-

π6λoιπα τμliματα τoδ d,πoοτακτι-
κoδ oυγκρoτηματoq' δπ6τε μεoo-
λαβεT μiα μ6vo φ6ρτωοη καi ξε-
φ6ρτωoη καi περιoρiζovται θτοι
τιi θξoδα, δoo καi oi dπcirλειεq πo6
παραrηρoδvται oτη φ6ρτωoη καi
θκφoρτωoη.

Σ τ ιi κ ιv η τ ιi τθλoq δλα τιi
θξαρτηματα βρioκovται o6 τρo1'o-

φ6ρo πλαioιo καi μπoρoδv vιi με-
ταφdρovται οτ6 xωριiφι δπoυ καi
γivεται fl dπ6oταξη xωρiζ vιi με-
ooλαβεi μεταφoριi τoD φυτικoδ δ-

λικoδ.
Tιi oυγκρoτηματα αδτιi i76oυν

μιKρη δυvαμικ6τη τα (1 .0οΟ λι-
τρωv oυvηθωg) γι' α0τ6 καi 1ρηoι-
μoπoιoDvται μ6vo o6 μικρflq, θκτιi-
oεωq θπι1ειρlioειζ ii γιιi πειραμα-
τικoιiq oκoπoιiq.

'Eπoμ6νωq ωg oυμπ6ραoμα

μπoρoδμε vιi πoδμε 6τι δπoιog θv-

διαφι1ρεται vιl θγκαταoτηoει μιti
oιiγ1,ρovη βιoμη1αviα dπooτιiξε-
ωζ αiθερiωv θλα(ωv πρ6,πει vιl
πρoτιμηoει τιi f1μικιvητιi oυγκρo-
τηματα.

'Eκχδλιoη."Aλλημ6θo-
δoq παραλαβfrq τ6lv αiθερiωv θ-

λαiωv εivαι f1 θκ1ιiλιοη. 'Η μ6θo-
δoq αδτf dvιiλoγα μ6 τ6 τi δλικ6
χρησιμoπoιεiται γιιi τηv παραλα-

βη τδv αiθερ(ωv θλαiωv διακρivε-
ται οτd θξiq εiδη:

α) 'Eκxι]λιoη μ6 πτητικo0g
διαλι)ταg,. 'Η μ6Θoδoq αδτη 1ρηoι-
μoπoιεΤται a€ περιπτcilcειg πoιi θ6-

λoυμε vιi πιiρoυμε τιi αiθ6ρια θ-

λαια &π6 civΘη πoιj 61oυv μεγιiλη
dξiα δπωq εivαι τ6 γιαoεμ[, δ διi-
κιvθoq, i μιμ6ζα, τιi τριαvτιiφυλ-
λα, fι βιoλ6ττα κ.d. 'Ωq δλικ6 θκ-

1υλioεωq χρησιμoποιεTται τ6 βεv-
ζ6λιo, t αiθυλικη &λκo6λη καi
πρ6 παvτ6ζ' δ πετρελαΙκ6q αiθd-

ραq. Γιιi τfv θκ1ιiλιoη χρησιμo-
πoιoδvται εiδικιi oυγκρoτηματα
πoι1 dπoτελoδνται dπ6 τιi θξiq
τμηματα (μ6ρη):

1. 'Aτμoλ6βητα η dτμoπαρ-



γωγo.
2. 'Eκ1υλιοτηρα.
3. Συμπυκνωτη τi θξατμιoτη.
4. Συμπυκvωτη li θξατμιoτli

νερoδ.
5. Ψυκτηρα.
6. Δo1εio δια1ωριoμoD.
7. Δo26εΤα dπoθηκε6oεωq τoδ

διαλιiτoυ.
Στηv περiπτωοη τfrq' θκ1υλi-

oεωg, δ6v δπιiρ1oυv oταθεριi, f1μι-

κιvητιi fl κιvητιi oυγκρoτηματα,
dλλιi oταθερ6ζ η περιoτρεφ6με-
vog θκ26υλιoτηραζ. Tιi πρo'i6vτα
πoιi παiρvoυμε μ6 τ{v θκ1ιiλιοη εi-
vαι: T6 oιiγκριμα ii κovκριlτα πoιi
εivαι flμiρευοτo πρo16v καi περι€-

1ει θκτ69, &π6 τ6 αiθ6ριo θλαιo καi
dλλεq oι)oiεq πoιj διαλιiθηκαv
οτ6v διαλυτη (κη ριιi, λευκcilματα,
1ρωoτικ6q κ.λπ.) καi τ6 dπ6λυτo
ii absolute πoιi εivαι τ6 τελικ6
πρo[6v πoιi παiρvoυμε μετι1 τηv d-

φα(ρεoη τdlv κεριδv, χρωστικCδv
κλπ.

'Aξιoλoγωvταq τoι1g, διio αδ-
τoιiq τιiπoυq τoδ θκ1υλιoττiρα, κα-
ταληγoυμε oτ6 oυμπθραoμα.δτι δ
καλιiτερog, , oiκovoμικωτερoq κα(
πι6 oδγ1ρovoq εivαι δ περιoτρεφ6-

μεvoζ, γι' αδτ6 καt πρtπει vd χρη-
oιμoπoιεiται oτig, vdεg βιovηχαvι-
κ6q μovi'δεg.

β) 'Eκ1J,λιoη μ6 ψυ1ρ6 λiπoζ.
'Ωq διαλυτικ6 δλικ6 dvri τoδ πε-
τρελαTκoδ αiθ6ρα 1,ρηoιμoπoιεiται
ψυχρ6 θκλεκτflg ποι6τητog λiπoq
πoιi μπαivει ο6 εiδικιi τελιiρα θπιi-
vω oτ6 δπoΤo τoπoθετoδνται τιi
rivθη. 'o τρ6πo9 αδτ6q τflg θκ1υ-
λioεωq, εivαι πoλιi παλη6ζ καi
o1εδ6v δ1ει θγκαταληφθεT.

γ) 'Eκ1ιiλιoη μ6 θερμ6 }utπog.

Kαi δ τρ6πoζ αδτ6ζ πoδ 1ρηoιμo_
πoιoδvταv παλαι6τερα, o1'εδ6v θ-

1ει θγκαταληφθεi.
Mηχαvικη παραλαβη'

'Yπιiρ1oυv δριoμ6vα αiθ6ρια δ-

λαια πoιi γιιi τηv παραλαβη τoυg
δ6v 26ρηoιμoπoιεΤται oδτε f dπ6-

οταξη, oδτε fl θκ1ι1λιoη dλλιi μη-
1αvικιi μdoα. Σιiν παριiδειγμα d-
vαφ6ρoυμε τιi αiθ6ρια θ'λαια πoδ

βρioκovται oτo6q, φλoιoιig, τδv
καρπδv τδv θoπεριδoειδδv. Γιιi
rην παραλαβη τoυζ χρησιμo-
πoιoδvται εiδικιi μη1αw!ματα πo6
dπoξivoυv fi διατρυπoDν τoιiq,

φλoιo6q, dπ6 τoιiq δπoioυq, θλευθε-

ρωvovται τιi αiθdρια iλαια πoιi
oτri oυv61εια μεταφ6ρovται μ6 νε-

ρ6 καi δια1ωρiζovται dπ' αδτ6 μ6

φυγoι(εvτριKη μηxαvη.
"Aλλη περiπτωoη εiναι fl πα-

ραλαβη τδv αiθερiωv θλαiωv dπ6
τo69 ξηρoιiq καρπoιiq,, δπωq τιi d-

μιiγδαλα κ.λπ., γιιi τoδq δπoioυq

χρησιμoπoιoδvται μη16αvηματα
πoιi τoιiq oυμπι6ζoυv καi τοιig ουv-
θλiβoυv καi μoιιiζoυv μ6 τιi κoινιi
θλαιoτριβεΤα.

καi τηv θκατooτιαiα &vαλoγiα
τoυg. 'O προoδιoριoμ6q αδτ6q πα-
λαι6τερα γιv6ταν μ6 1ημικιi μ6oα
καi θκτ6q πoιi δdv ηταν πoλιi d-

κριβηζ d,παιτoδoε 1,ρ6vo καi με-

γιiλη πoo6τητα αiΘερiου θλαioυ.
Σημερα γιιi τηv dvιlλυοη καi

πρooδιoριομ6 α0τiq χρησιμo-
πoιεTται i v6α μ6θoδoζ τηζ dεριo-
υγρoχρωματoγραφiαq. Πρ6κειται
γιιi μιιi θπαvαοτατικf μ6θoδo πoιi

χρησιμoπoιεTται εδριiτατα τti τε-
λευταTα 1ρ6vια o6 πoλλoι5q τoμεiq
τflg Xημεiαg, Bιo1ημε(αq dκ6μα
καi τflq 'Ιατρικflq. M6 τη μ6θoδo
αδτη dvαλιloνται o6 }ν{γα λ"επτα τα
αiθ6ρια iλαια οι1 πtiρα πoλιi μι-
κρ6q πoo6τητεg.

'ΑvαKεφαλαiωοη - Συ
μ π ε ρ ιi o μ α τ α .'Ωq, d'vακεφα-
λαiωoη τdlv πρoηγoυμ6vωv μπo-

'Αvιiλυoη τιiv αiθερi
ω v θ λ α iω v.'Η πoι6τητα τδv
αiθερ[ωv θλαiωv παiζει oπoυδαio

ρ6λo oτηv τελικη διαμ6ρφωoη τflq

dξiαζ τoυζ καi θξαρτ&ται dπ6 τη

χημικη oιlvθεoη τoυq. "Eτoι γιιi vιi
κατατιiξoυμε θvα αiθ6ριo δλαιo
οτliv α fl β πoι6τητα πρ6πει vti
πρooδιoρiooυμε τιi oυoτατικιi d-
π6 τα δπoiα dπoτελεiται καθcbζ

ρoδμε vιi ποδμε τιi θξflq:
1. Md τιi d,ρωματικιi - φαρμα-

κευτικιi φυτιi do1oλriΘηκαv dπ6
dρ1αιoτιiτωv 1ρ6vωv δλoι oi γνω-
oτoi τ6τε λαoi τoδ κ6oμoυ (Αiγι]-

πτιoι, Bαβυλif vιoι, "Eλληvεg,

κ.λπ.), θνΦ oημερα δπιiρ1ει μεγιi-
λo θvδιαφ6ρov γι' αQτιi.
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"oπωg εivαι γvωoτ6, πρ6ψυ-
ξη εivαι l] τε1vικf θκεivη μ6 τηv δ-
πoiα θ1oυμε ττiv τα76εiα πτωoη τfrq
θερμoκραoιαq o' δvα πρoι6v. ,E-

φαρμ6ζεται κυρiωg, aτα πoλιi
φθαρτιi δπωρoκηπευτικι1 πρoi6v-
τα καi γfvεται πρtν i| μετιi τti ου-
oκευαoiα καi τ{ φ6ρτωoη τoδ
πρoi6vτog, oτιi μ6oα μεταφoρdq.

'H πρ6ψυξη πρ6,πει' νιi γivεται
dμdοωζ μετιi τti oυγκoμιδη, γιιi
vιi i1oυμε dμεoη πτωοη τfrq Θερ-

μoκραoiαq, τoδ πρoi6vτoζ, γεγo-
v6q πoδ δ1ει δg dπoτiλεoμα τηv θ-
πιβριiδυvoη τfrg μεταβoλικfrq δρα-
oτηρι6τητα9 oτoιiq καρπoιiq καi
παριiταoη τoδ 1ρ6voυ oυvττ!ρη-
.σηζ τoυζ. M6 τfv τα1εiα πτωoη
τfrq θερμoκραoiαq, τoδ πρoΙ6vτog
θ1oυμε τιi 6ξηq πλεovεκτηματα:

_ Παρατε[νoυμε τιi διιiρκeια
τfiζ ζ(υηζ τc7ν καρπcilν.

_ 'Ελαττοlνoνται oτ6 Ελιixι-
oτo: rj dπαlλεια τoδ βιiρoυg, rj μιi-
ρανση' oi πρooβoλ6q dπ6 παθoy6-
νoυζ μιιcρooρyανιoμoι5q κ.d.

_ T6 πρoi6ν παiρνει τιiν iπι-
θυμητιj θερμoκραo[α yιιi τιiν d'ρ14ι!

τfiq μεταφoρd'g.
_ 'Απoφε6yεται ri δπεροlρ[-

μανση τcbν καρπcbν μετιi τιi oυλλo-
yιi. Mπoρoiμε oυνεπcΓlq νιi oυyκo-
μ[ζoυμε τoιiq' καρπoι\q πι6 αlρι-
μoυq, δπ6τε θιi cxoυμε μεyαλδτερo
μ6yεθoq κα[ καλλiτeρη πoι6τητα.

_ Mε τιiν dμεoη πρ6ψυξη τoδ
iρoiδντoq δηλαδ4 d'μ6oαlg μετιi
την παριiδooη oτri κ6,ντρα συ-
oκευαoiαg, πρ6ψυξηq κα[ φ6ρτcυ-
oηE δ[νεται ri δυνατ6τητα dρθoλo-
yιoτικfig dρyιLνcυoηq τfiq δληq iρ-
yαoiαq παραλαβfig, oυoκευαoiαg,
διακ|νηoηg κα[ rcαλλiτερη dξιoπoi-
ηoη τoσ dπαoxoλημ{νoυ'Ερyατι-
κoσ πρooοlπικoδ.
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Giaseppe Tοnini
ΚαθηyητιiE Γ. Π. Σ. MπoλοlνιαE

('Ινoτιτoiτo CRΙOF)
Bαo. Κoυκoυργιdννηζ

Γεοlπι5νοg Π.'Ελ6y7oυ
Δ /νoεωq Γεαlρy[αE'Hμαθ{αq

KιiΘε μdθoδoq πρ6ψυξηq εivαι
κατιiλληλη γιιi δριoμdvα μ6vov εi-
δη π.x. δ ψυ1ρ6q &6ραq εΙvαι &κα-
τιiλληλoq γτα τα φυλλωδη δπωρo-
κηπευτικιi γιατΙ πρoξεvεΤ μιiραv-
οη, θvδ εivαι κατιiλληλη γι' αδτιi
li δδρ6ψυξη. 'Αvτiθετα γιιi κεριi-
οια, φριioυλα, oταφιiλια κ.τ.λ., i
δδρ6ψυξη εivαι &κατιiλληλη, διo-
τι τα παραπιivω πρoΙ6vτα oτ6 δ-
yρ6 περιβα}'λov εδκoλα πρooβιiλ-
λovται &π6 παθoγ6voυζ μικρooρ-
γανιoμoδg, θvδ εΙvαι κατιiλληλη f
πρ6ψυξη μd ψυ1ρ6 d6ρα. Στηv'Ι-
τα}'iα, καθcilq καi oτti 26ωρα μαq
τ6 oιioτημα τflq πρ6ψυξηq πof θε-
oπioΘηκε καi εivαι διαδεδoμ6vo
εivαι μ6 τηv κυκλoφoρiα ψυ1ρoδ
d6ρα oτoιiq θαλιiμoυq τdlν ψυ-
γεiωv.

oi 1ρηοιμoπoιoιiμεvoι Θιiλα-
μoι γιιi τliν πρ6ψυξη εΙvαι εiδικfrq
καταoκευfrq θιiλαμoι τi θιiλαμoι
oυvτliρηοηq δπωρoκηπευτικδv
πρoΤ6vτων. Σημαvτικ6q' &ριθμ69

ψυγεiωv oτη γcbρα μαq, καi oτην
'Ιταλiα δ6ν θ1oυv εiδικoιjg, θαλιi-
μoυg πρ6ψυξηg γι' αδτ6 γιιi vιi i-
καvoπoιηooυμε τiq, dvιiγκεq o6
περιdδουq αixμiq 1ρηoιμoπoιοiv-
ται γιιi πρ6ψυξη καi oi θιiλαμoι
oυντηρηoηq μ6 iκαvoπoιητικιi d-
πoτελ€,oματα. Τιi τελευταTα 1ρ6-
vια oi εiδικoi θdi'αμoι πρ6ψυξηg
αδξηΘηκαv οημαι,τικι1 oτη 1ωρα
μαζ. 'Η παραπιiι,ω βελτiωoη εi1ε
iδιαiτερη oυμβoλ{ γιd τ{v θμφιivι
oη τdlv καρπdlv καi τf βελτiωoη
τfrq πoι6τηταq oτiq dγoρ6q τoδ θ-

ξωτερικoδ.
'Aπ6 τiq π.ι,o π6'νω διαπιοτrδ-

οειg, πρo6κυψε τ6 θvδιαφdρov γιιi
τliv παρoιiοα iρευvα, πo6 δ1ει δg
dvτικειμενικ6 oκoπ6 vιi πρooδιo-
ρioει τfv θπiδραoη τoδ 1ρηoιμo-
πoιoυμdvoυ oυoτηματoq, πρ6ψυ-
ξηs oττjv dπωλεια βdρoυq', τη
oκληρ6τητα τfrq oιiρκαq, τ{v θμ-
φιivιoη καi τιi πoιoτικιi χαρακτη-
ριoτικιi τoδ πρo'ι6vτoq'.
YΔΙKΑ ΚΑΙ MEΘoΔoΔoΓΙA

'Η θργαoiα 6γιvε μ6 την πoικι-
λiα ρoδακivωv REDΗΑVEN, τfrq
δπofαq f1 oυγκoμιδη δγιvε od βαθ-
μ6 δριμ6τη ταg yια θξαγωμ].

'H μdτρηoη τfrq οκληρ6τηταζ
τfrq oιiρκαq τδv καρπδv διαπμ
oτιδθηκε ψ6 πιεo6μετρα τιiπoυ
cRΙoF, αixμflg 12 M.M. δ μ€ooq
δρoq τflg οκληρ6τηταq, fταv 5'4
1}uy. ''Εγινε ταξιv6μηοη τδv καρ-
πδv od μεγ6θη καi oυοκευιioθη-
καv o6 τε}ν}ναρα θξαγωγfrq. 'Η θερ-
μoκραoiα τdrv ρoδακivωv κατιi
τ6v χρ6vo oυγκομιδfrq συ-
oκευαοiαq irιαν 24" Κ.

oi θ6oειq οιiγκριoηq τ]ταv:
Α! Mιiρτυραg

Mετιi τ{ oυoκευαoiα τ6
πρoΤ6v τoπoθετ{θηκε o6 θιiλαμo

H ΠPoΨYΞΗ ΣTΑ POΔAKΙΓ{A
(Πειραματιt(d &πoτελfoματα)

_ T6λoe dπoφεδyoνται oi d-
παlλειεg καi διατηρεΓται oταθeρη ri
πo ι6τητα τoσ πρoi'6ντog'

Tιi oυoττiματα _ τρ6πoι _
πρ6ψυξηg εivαι:

_ Ψυxρ6E d6ραg
_ Ψυxρ6 νeρ6
_ Λeπτ6g πιiyoq
_ M€' κενδ.



ψυγεioυ Θερμoκραoiαζ + 6' K γιd 3η, 5η καi 7η μ6ρα γιιi τfv &πcil- ψυξη τ]ταv o1εδ6v δπωq oυγκoμi-
παρακoλoιiθηοη εiκovικfrq, μετα- λεια βιiρoυq καi τηv 2α, 3η; 5η, oθηκαv δηλαδη oτιλπv6q, χρωμα-
φoραζ. καi 7η y'ι"ατην οκληρ6τητα. τιaψog, τραγαvη oιiρκα καi Θαυ-

B! Πρι6ξυψη μ6 ψυ1ρι1ιi6ρα 'o πρooδιoριoμ6ζ τfrq dπcil-
Tιi τελλιiρα τflq Θ6oη9 α0τfrg λdιαq βιiρoυg γιv6τανε πιiντoτε

μεταφdρθηκαv o6 θιiλαμo ψυγεioυ οτoδq αδτoιiq, καρπoδg, θvδ τflq
κυκλoφoρiαq ψυ1ρoδ d6ρα (θιiλα- oκληρ6τηταζ ο6 διαφoρετικoι1g.

μoζ πρ6ψυξηg) θερμoκραoiαg,
+ Ι' Κ. Mετti.. τηv πρ6ψυξη τοδ
πρoT6vτoq, (θερμoκραoiα oιiρκαq

μιiοια γει5oη.
Σ6 καμμιιi θ6oη δ6v εi21,αμε

οηψειq.

ΣYMΠEPAΣMATA
ΑΠOTEΔEΣMATA 'Aπ6 τig δoκιμ6q, - iρευνα _

'o 1ρ6νoq πρ6ψυξηq τδν ρo- πρo€κυψε δπωq περιμ6ναμε δτι f1

Στoιig καρπoι5q' πoιi θγινε f δ- i δδρ6ψυξη θφαρμooΘεT o6 θμπo-

:_ oΙ κακoiθειg εEναι πιiντoτε dlνcυιιoνεe'ερβtiνττεg,
_ Nd πρoτιμdg νιi d"φioηq δg μνημεioν εig τoιig με'
ταyενεoτ6,ρoυg την καλη φημη yιιi την dρετη ooυ πα-

ριi την.εiκ6να τoδ oαlματ6ζ ooυ (τ6 dyαλμα ooυ)
- 'Ιooκριiτηg

μ6γριτoν πυρflνα + 2" K) μεταφdρ- δακiνωv εivαι περiπoυ l0 δρεq μd πρ6ψυξη μιi ψυ1ρ6 vερ6 εivαι θκεi-

θηκαv o6 θιiλαμo θερμoκραoiαg ψυχρ6 &6ρα καi 50 λεπτιi μ6 ψυ- vη πoιi δiνει τιi καλλiτερα dπoτε-

+6o K γιι1 παρακoλoι5θηοη τflq εi- 26ρ6 vερ6 (πτωoη τflq θερμoκρα- λ6οματα. Πραγματικιi oi καρπoi

l(ovικηζ μεταφoραζ.
Γ! Πρ6ψυξη μ€ ψυxρ6 νερ6

(Ηydrοcοoling)

oiαg, οτo6q καρπoιig dπ6 τoι5g παρ6μειvαν τραγαvoi, μ6 oτιλπv6

+ 24' Κ oτoιig + 2" K). - ivτovo 2gρωματιομ6. 'Eφ'δoov

'H πρ6ψυξη τδv ρoδακivων δρ6ψυξη fl &πωλεια βιiρoυg τ]ταv ρικη κλiμακα fl oυγκoμιδ{ τδv

iγιvε μ6 vερ6 θερμoκραοiαg + lo μικρ6τερη dπ6 θκεivη πo6 πρoψιi- ρoδακivων Θιi γivεται oθ καλλiτε-

Ι-δωs +2oΚ. 1θηκαv μ6 ψυ1ρ6 ddρα, οτoιig, δ6, ρo οτι1διo δριμ6τητoαq γιιi θξα-
'H ψ6ξη τoδ vερoδ θγιvε μ6 εi- καρπoιlq πoιi δθv θγιvε πρ6ψυξη ft γωγli. "Eτoι oi καρπoi θιi .dπo-

δικ6 οιioτημα ψυξηζ o6 μεταλλι- dπιbλεια βιiρoυq dταv πo.λ6 oη- κτoδv καλλiτερo χρ6lμα καi 8ιi d-

κη λεκιivη d,π6 τηv δπoiα μiα φυ- μαντικη. πoκτoυv τα πραγματιt(α xαρα-

γ6κεvτρoq dvτλiα τ6 μετ6φερε ο' 'Avιiλoγη συμπεριφoριi 61oυ- κτηριoτικιi πoι6τηταq,. Md ττjν θ-

&λλη λεκιiνη, δπoυ flταν τιi ρoδιi- με καi ψ€ τη oκληρ6τητα τδν φαρμoγη τflq δδρ6ψυξηq Θιi θ1oυ-

κιvα, τιi δπoTα dφoδ περι6βρε1ε θ- καρπδv. oi καρπoi πoιi πρoψι1- με oιγoυριιi γιιi τηv πoι6τητα καi
π6oτρεφε ψ6 πτcbaη οτr! λεκιivη 1Θηκαv μ6 ψυ26ρ6 &6ρα παρdμει- τηv φυτoUγειιvη κατιioταoη κατιi

ψ6ξηg τoδ vερoδ. vαv oκληρoi, θνδ oi καρπoi τoδ τη μεταφoριi τoδ πρoi6vτoq, καi
M6 τ{ oυvε1r! κυκλoφoρiα μιiρτυρα flταv o1εδ6v μαλακoi. μεγαλδτερη d,κτiνα θμπoρiαg, τoδ

τoδ ψυ1,ρoδ vερoδ oτoιig καρπoιig "ooov dφoρ& τti πoιoτικιi χαρα- πρoi6vτog,'

γiνεται i πρ6ψυξη τoδ πρoTdvτog κτηριoτικιi (θξωτερικli θμφιivιοη Mετιi dπ6 δπ6δειξη μαq dπ6
(θερμoκραoiα 2" K). Mετιi τ{v τδv *αρπδv, δργαvoληπτικα γα- τ6 1981 διio φoρεTq - θξαγωγεTq

πρ6ψυξη τιi τελλιiρα μεταφ6ρθη- ρακτηριστικιi) διαπιoτιilθηκαv τιi τoδ Noμoδ μαq, θγκατ6oτηoαν oδ-

καv oτ6 θιiλαμo θερμoκραoiαζ 6o παρακατω: στημα δδρ6ψυξηq καi εi1αv τιi d-

K πρ6q παρακoλo6θηoη τfrq εiκo- oi καρπoi τoδ μιiρτυρα μετιi vαμεv6μεvα dπoτελ6oματα. Πμ
vικfrq, μεταφoρ&q. 5 μ6ρεq εiκovικfrq μεταφoρ&q καi oτεfoυμε πcbg aτ6 μ6λλov καi dλ-

oi καρπoi δλωv τδv θ6,οεωv παραμovη 2 ψtρεg o6, θερμoκρα- λoι φoρεTq - θξαγωγεTq ρoδακi-
παρ6μειvαv οτ6v θιiλαμo τd:v 6o K oiα 20o K εi1,αv μη θvτovo χρωμα- vωv θιi θγκαταοτηooυv τ6 oιioτη-

(θερμoκραοiα μεταφoρ&q) γιιi 5 'τιομ6 (oβηoμ6voq) καi θλαφρη ll:.τ.η.ζ.9δ.ρ6ψυξηζ'
μ6ρεqκαf 2ψtρεc,o6:θερμoκραoiα μιiρανοη μαλιiκωμα. Στη θ6οη ffi,:ff:.i#:,xi.fi!};:.f,i|:,-;-
20'Κyιa τηv παρακoλoιiθηοη τoδ τoδ ψυ1ρoδ d6ρα τιi παραπιlvω Ε,og |97' oτig θγκαταoτιioειg τoδ'Ινoτι-
πρoi6vτoq, κατιi τ6v 1ρ6vo τis θμ- μειovεκτf ματα flταv θλιi1ιoτα θμ- τorjτoυ CRΙOF τoδ Παvεπιoτημioυ" τηq

Mπoλιirνια. Πρωτoδημooιειiθηκε oτ6 πε-πoρiαg'' φαvη' ριoδικ6 NoTΙZΙΑRΙo DEL CRΙUF N. 3 Α_
. oι δλεγ1oι δγιvαv την tη, 2α, Στιi ρoδιiκιvα πoιi 6γιvε δδρ6- hplnloε ls72.

ffi
καρδιti

ffi
κρδβeται τ6 oκoυλιiκι

Σαiξπηρ'- M6o'την τoi ρ6δoυ
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ΠΡoΩΘoYMEλ[A KAΙ
ΔAλIEΙOΔOTOYMEΙ\A ΑΠo TH

ΔEI\IΔPOKOMΙKA EΙΔH
ΣTo N[. HMAΘΙAΣ

Σ6μφωvα μ6 τηv No
2947 44/7072i |3.'7 .81'Aπ6φαoη
τoδ 'Yπoυργoδ Γεωργiαq, καθoρi-

στηκαν τιi πρoωθoι1μεvα δενδρo-

κoμικιi εiδη καi πoικιλiεg γιιi δλη

τηv -'Eλλιiδα. M6 κoιvη dπ6φαoη
δμωq τiq Δ/voεωq Γεωργiαq N.
'Ημαθiαq καi τiζ 7ηq Γεωτε11,νι-

κflq 'EπιΘlοεωq ATE Bερoiαq, κα-

Θoρiοτηκαv εiδικιi:τερα τιi δεv-

δρoκoμικιi ε1δη καi oi πoικιλiεq
πoιi πρoωθoδvται καi δαvειoδo-

τoδvται iιπ6 τα 'Υπoκ/τα τflg

ATE, oτ6 Noμ6 'Ημαθiαg.
Σιiμφωvα λoιπ6ν μι4 τ6 Koιν6

Πρακτικ6 πoιi δπoγριiψανε oi πα_

ραπιiνω δπηρεoiεq, oi πρoωθο0με-

νεq, πoικιλiεq, ρoδακιvιlg καi vε-

κταριvιlg εiναι oi παρακιiτω.

A. YΠEPΠPΩΙMA KAΙ
ΠPΩΙMA EΠΙTPAΠF'Zι^

ΡoΔAKΙNΑ
1. ROYAL GOLD
(Ρoυαγιιftλ γκ6λvτ)

Πρo6ρ1,εται dπ6 την Kαλι-

φ6ρνια καi dπ6 διsfoλμικη μετιiλ-
λαξη τiq SPRΙNGTΙME. 'Eμπoρι-
κιi διαδ6Θηκε θ'π6 τ6 1967 '

T6 δ6vδρo εiναι μ6οηζ ζωηρ6-
τηταζ, μ6 καλη καi οταΘερη πα-

ραγωγη. oi &παιτηoειg τoυ ο6 1α-

μηλ6ζ θερμoκραοiεζ εivαι δπωq,

καi τiζ SPRΙNGTΙME. (65Ο

δρεs).
'o καρπ6ζ εΙvαι μικρoδ μεγd-

θoυg, oφαιρικo _ κωνικ6q μ6 μα_

oτoειδfl dπ6φυoη δπωq καi τflq

SPRΙNGTΙME. T6 βαoικ6 xρδμα
τfrq θπιδερμiδαg εiναι θvτovo κi-
τριvo μ6 μεγιiλεζ θπιφιivειεg dπ6
κ6κκινo χρδμα. 'H oιiρκα τoδ

.124

N ATE

καρπoδ εivαι κiτριvη μ6 λευκ69

ραβδιilοειq. 'H dvτo16η τflq oιiρ-
καq, εΙvαι καλη oπωg καi η γεδοη
τηg. Στηv δρiμαvoη τoδ καρπoδ δ

πυρτivαg dπooπ&ται.
EΠoxΙΙ ΣYΓΙ(OMΙΔHΣ:'Ω-

ριμιiζει t-2 hψ6'ρεc' πρiν &π6 τηv
SPRΙNGTΙME.

2. SPRΙNGTΙME
(Σπρινκτιi'iμ)

Πρo6ρ1εται &π6 διαoταιiρω-
oη πoιi θγινε οτηv Καλιφ6ρνια,
'Eμπoρικιi διαδ6θηκε &π6 τ6

195 3.

Toσ 'Aναστασ{oυ Γιiλλη
Γειυπ6νoυ _ Δεvδρoκ6μoυ

ΑTΕ Βερofαq

Τ6 δ6vδρo εΙvαι μ6oηq ζωηρ6-
τηταζ μ6 καλη καi oταθερη παρα-

γωγη. oi &παιτηoειg τoυ od χαμη-
λ6q θερμoκραοiεq εΙναι μ6oε9 (650

δρεc).
'o καρπ6q, εivαι μικρoδ μεγ6-

Θoυq, oφαιρικoκωvικ6g, μ6 ivτovη

μαoτoειδfr dπ6φυoη. Τ6 βαοικ6
χρδμα τfrq θπιδερμiδαg, τoυ εiναι
κιτριvωπ6 (κρ6μ) μ6 μεγιiλα τμη-

ματα κ6κκιvα. 'Η oιiρκα τoδ
καρπoi εΙvαι λευκoδ χρωματoζ
πo6 μερικιlq φoρ6ζ γivεται κδκκι-
vη κι1τω dπ6 τηv θπιδερμiδα. 'H

γειioη τηq εivαι πoλrj καλη καi d-

ρωματιbδηζ καi d,vτ61ει oτiq μετα-
16ειρτiοειq,. Kατιi την δρiμαvoη τoδ

καρπoδ δ πυρηvαζ δ6ν &πoκoλλ&-
ται.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔΗΣ:
Στ6'Ινοτιτoδτo Φυλλoβ6λωv Δ6v-

δρωv Ναoιiοηg δριμιiζει iιπ630/5-
6/6.

Eivαι τ6 καλιiτερo λευκ6oαρ-
κo ρoδιiκιvo μεταξιi τdlν δπερ-

πρωiμωv πoικιλιδv. Λ6γω τflζ
o1ετικfrq αvτoχηζ τoD καρπoδ
oτiq μετα1ειρηoει; καi μεταφoρ6q

χρη σιμo πoιεiται μιi bξατ ω^γ t'c''

3. MΑYCRESΤ
(M6tκρεoτ)

Πρo6ρ1εται &π6 δφθαλμικη

μετιiλλαξη τiq SPRΙNGTΙME πo6

6γιvε οτ{ν Kαλιφ6ρvια τo 1973.

'Eμπoρικti διαδ6Θηκε d"πo τ6

1977.
Eivαι δ6νδρo ζωηρ6 μ6 δψηλη

παραγωγικ6τητα. "E1ει μ6oεζ d-

παιτηoειg o6 1αμηλ69 θερμoκρα-

oiεq (μ61ρι 750 δρεq).
'o καρπ69 εiναι μ6ooυ μεγ6-

θoυq, oφαιρικoδ o1,ηματoq, μd κi-
τριvη θπιδερμiδα καi μ6 πoλιi θv-

τovo κ6κκινο θπi1ρωμα. 'Η oιiρ-
κα τoδ καρπoδ i1ει κiτριvo 1ρδ-
μα, καλη γειiοη καi dρκετιi oιiκ-

1'αρα. Kατιl τriv δρiμαvoη δ καρ-

π6q, γivεται f1μιεκπιiρηνog, καi εi-
vαι dνΘεκτικ6g οτΙq μετα1ειρη-
oειq καi τiq μεταφoρ69.

ΕΠοxH ΣYΓKOMΙΔΗ:'Ωρι-
μιiζει 28-30 iμ6ρ'εs πρiν dπ6 τηv

RED HAVEΝ (Pdvτ Xιiβεv), δη-

λαδη oτiq 6-10/6'
'H πoικιλiα α0τη βρioκεται δ-

π6 παρακoλoriθηoη oτ6'Ιvοτιτoδ_

τo Φυλλoβ6λωv Δ6vδρωv Nαor5-

σηζ.
4. SPRΙNGCREST

(Σπρivκρεoτ)
Πρo6ρ1εται &π6 διαoταιiρω-

οη πoιi 6γιvε oτηv 'Aμερικη. 'Eμ-



πoριKd διαδ6θηκε Φ'πo τ61969.
Eivαι δ6νδρo μ6οηζ iωq μεγιi-

ληq ζωηρ6τηταζ μ6 δψηλη καi
oταθερη παραγωγri. oi &παιτri-
σειζ τoυ ο6 xαμηλ6q Θερμoκρα-
oiεg, εivαι μ6οεq (700 δρεs).

'o καρπ69 εivαι μ6ooυ μεγ6-
θoυq δωg μεγιiλoζ, oφαιρoειδoδg,

ο1ηματoq, μd. βαoικ6 κiτριvo

χρd:μα καi μθ θπi1ρωμα κ6κκινo
πoλιi λαμπερ6. 'Η οιiρκα τoυ εi-
vαι κiτριvη καi πoλι1 dvθεκτικη
οτiq μετα1ειρηoειq, καi τiq μετα-
φoρ6ζ. "E1ει γειioη γλυκaιi δπ6-

ξυνη, καi εivαι dβωματcΙlδηq. Κα-
τιi τηv ιilρ(μαvοη 6 καρπ6ζ γivεται
fiμιεκπιiρηvog.

EΠoxH ΣYΓKOMΙΔΗΣ: 'Ω-

ριμιiζει 10 . flμ6ρεq μετιi τ1iν

SPRΙNGTΙME.
Tιi dξι6λoγα 1αρακτη ριoτικιi

τoi δ6vδρoυ κα{ τα θμπoρικιi τoδ

καρπoδ καi i θπoxli oυγκoμιδiζ
τoυ, θ6τoυν τηv πoικιλiα αiτη o6 i-
διαiτερη θ6oη οτηv oειριi τδν δ-

περπρωiμωv πoικιλιδv. Πριiγματι
fl SPRΙNGCREST δριμιiζει τoιiζ
καρπoιiq, τηq 10 iμ6ρεs μετιi-'τηv
SPRΙNGTΙME καi 8-10 iμ6ρεq
πρiιν tιπ6 τηv CARDΙNΑL.

"Eτοι μπαivει oτηv oειριi γιιi
τηv κλιμιiκωoη τδν δπερπρωiμωv
καi πρωΙμωv πoικιλιδv πoιi δρι-
μιiζoυv μ6xρι τηv CΑRDΙNAL.

5. CARDΙNAL
(Kιiρvτιvαλ)

Πρo6ρ1εται dπ6 αtiτoεπικo-
νiαoη τfrg (FΙALEHAVEN> πo6 i-
γιvε οττ!ν 'Aμερικη. 'Eμπoρικιi
διαδ6θηκε dπ6 τ6 θτog 1951.

Eivαι δθνδρo μ6oηζ ζωηρ6τη-
ταζ μ6 δψηλi dλλιi doταθη παρα-

γωγη. oi dπαιτηοειq, τoυ o6 χαμη-
λ6q Θερμoκραoiεq εiναι μdoεζ iωζ
δψηλ6q (900 δρεq).

'o καρπ6q εivαι μ6οoυ μεγ6_

θoυg, oφαιρικ6ζ μ6 κiτριvo βαοι-
κ6 χρdlμα καi μ6 θπi1ρωμα κ6κκι-
vo θλκυoτικ6 μ6 ραβδωoειq. 'Η

οtiρκα 6χει χρδμα κιτρινoπoρτo-
κα}'[' Εγει ftριoτη &vτoxli καi κα-
λη γειioη. 'o πυρηvαq δ6v &πo-

κoλλ&ται dπ6 τηv oιiρκα.
EΠoxΙΙ ΣYΓKOMΙΔΗΣ: 'Ω-

ριμιiζει aτtq 20/ 6-28/ 6.

EΙvαι παλιι1 πoικιλiα oτη οει-

ριi τδv STΑNDARD πoικιλιδν
πoιi τ6v τελευταTo καιρ6 θ1,ει πα-

ρoυoιιioει oημεΤα <<κoπιiroεωg>> μ6

dvαv6vιοτη παραγωγη oτιi διιiφo-

ρα περιβιiλλovτα, μ6 καρπoιig ο6

δψηλ6 βαθμ6 δiδυμoυζ καi dvιoα

flμιoφαiρια.
Καiτoι μdq δxgι πρooφ6ρει

πoλλιi oτ6 παρελΘ6ν πρ6πει νιi &-

φioειτη θ6oη τηζ aΕπι6 oπoυδαΤεq
πoικιλiεq.

B. ΠΡΩΙMA NEΚTAPΙNΙA
1. ARMKΙNG

("Aρμκιvκ)
Πρo6ρ1εται dπ6 διαoταιiρω-

oη πoδ δγιvε οτηv Kαλιφ6ρvια.
'Eμπoρικιi διαδ6θηκε 0"π6 τo

θτoq 1969.
T6 δdvδρo εivαι πoλιi ζωηρ6

καi παραγωγικ6. oi dπαιτηoειg,

τoυ ο6 xαμηλ6q θερμoκραoiεE εi-

vαι μικρ6q'. Eivαι ε0αiοθητo oτ6
δ1διo.

'o καρπ6q, εΙvαι μ6ooυ μεγ6-
θoυg,, θλλειπτικoδ o1ηματoq θλα-

φρδq dοδμμετρoζ. 'Η θπιδερμiδα
τoυ εivαι κiτριvη μιξ θπiχρωμα θv-

τoνo κ6κκινo, δχι πoλιi λαμπερ6,
aτ6 70-90Ψo τiq θπιφιiνειαg. 'H
oιiρκα τoυ εivαι κiτρινη - πoρτo-
καλ[, θλαφρδq κ6κκιvη κιiτω &π6

τηv θπιδερμiδα, καλflq γευoτικ6-
τηταζ καi καλiζ dvτoxiq οτiq με-
τα1ειρηoειq'. Eivαι f μιεκπιiρηvoq
καi εδαiοθητog, oτηv oκoυριιi καi
τι1 o1ιoiματα.

EΠoxH ΩPΙMANΣIΙΣ: 'Ω-

ριμιiζει 22 i1ψ€ρεq πρiv dπ6 τηv

RED ΗΑvEN.
Γιιi τηv πρωiμ6τητα δριμιiν-

oεωg τoδ καρπoδ καi γιιi τiq μι-

κρ6q dνιiγκεq o6 1αμηλ6ζ θερμo-
κραoiεq μπoρεΤ vιl 1ρηοιμoπoιη-
ΘεT καi oτιi voτι6τερα μ6ρη.

2. MAY GRAND
(M6t γκραντ)

Πρo6ρ1εται dπ6 τηv Καλι-
φ6ρvια καi dπ6 διαοτα6ρωοη.

'Eμπoρικti διαδ6Θηκε a"π6 τo
Ετog 1567.

T6 δ6vδρo εΙvαι ζωηρ6 καi
καλiq παραγωγικ6τηταζ oτιi N6-
τια καi μειωμ6νηq oτιi B6ρεια θ-

κτ6q &π6 τιi θπικλιvi θδιiφη τδν
λoφioκων.

oi dπαιτηoειq, τoυ ο6 xαμηλ6q
Θερμoκραoiεq, εivαι περιoριoμ6-
vεζ.

'o καρπ6ζ εiναι μ6ooυ μεγ6-
θoυq θλλειπτικoD ο1ηματoq, μ6 κi-
τριvη θπιδερμiδα καi μ6 θπixρωμα
6vτovα κ6κκιvo λαμπερ6 καi θλ-

κυοτικ6 χρδμα oτ6 60-100Ψo τiq
θπιφαvεiαq, τoυ. 'Η οιiρκα τoυ εΙ-
vαι κiτριvη _ πoρτoκαλi μ6 κ6κ-
κιvα oημεΙα oτ6ν πυρτ(vα καi dρi-
oτηq,γεr5oεωg. 'Η &ντo16η τoυ oτiq

μεταχειρηoειg, εivαι πoλιi καλη.
Eivαι λiγo εδαiοθητog oτηv oκoυ-

ριιi καi dρκετιi εδαioΘητog oτ6
ο1iοιμo δριoμ6vεζ 1ρovι6g καi ο6

δριoμ6vα περιβιiλλoντα.
EΠoxΙΙ ΩPΙMΑNΣΙΙΣ: 'Ω-

ριμιiζει 15 fιμ6ρεq πpiν 0"π6 τ't'1ν

RED ΗAVEN.
''Yπ6κειται o6 καρπ6πτωoη

μξ,xρι χiγo πpiν d"π6 τ{v ουλλoγη.
"E1ει καλri ουμφωνiα μ6 τ6 DA-
MAS 1869.

Γιιi τηv bπoxrt πoιi δριμιiζει
τ6 μdγεΘoζ τoδ καρπoi εivαι μδλ_
λov μεγιiλo. Δ6v θγγυ&ται δμωq

παντ oτε oταθερη παραγωγη.

3. cRΙMSoN GOLD
(Κρiμοov γκ6λvτ)

Πρo6ρ1,εται &π6 τηv Kαλι-
φ6ρvια καi dπ6 ftγvωοτoυq γεvvη-
τoρεζ.

'Eμπoρικιi διαδδθηκε iιπ6 τ6
Ετog |967.
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Eivαι δ6νδρo ζωηρ6 καi πoλ6
παραγωγικ6. Mdλλov εδαioθητo
oτ6 δTδιo. "E1,ει μικρ6ζ &παιτη-
oειq' oι1 26αμηλ6q θερμoκραoiεg
(400-600 δρεq).

'o καρπ6q εΙναι μικρoδ iωq
μ6ooυ μεγdΘoυq,, oφαιρoειδoDg,
o16ηματoq, μ6 κiτριvo βαoικ6
χρδμα καi μ6 θπi1ρωμα κ6κκιvo
λαμπερ6 oio εο-qoqo τfrg θπιφα-
vεiαg τoυ. 'H oιiρκα τoυ εivαι κi-
τριvη μεσηζ γευστικoτηταζ.

'Avτ61,ει oτig μετα1ειρηoειg
καi εivαι εδαiοθητoq oτηv οκoυ
ριii. Στην δρiμαvoη εivαι flμιεκπιi-
ρηvoζ.

EΠoxH ΩPΙMΑNΣHΣ: 'Ω-

ριμιiζει 12-13 f1μ6ρεg πρiν dπ6 τηv
RED ΗΑvΕN.

Eivαι θvδιαφdρoυοα πoικιλiα
τ6oo γιιi τιi dγρovoμικιi τηq χαρα-
κτηριoτικιi oοo καi γιιi τιi θμπoρι-
κιi τηg.

oi μικρ6q dπαιτηoειq aΕ 7α-
μηλ6ζ θερμoκραoiεg, τηv καθι-
στoυv καταΛληλη ακoμη Kαι για
τιi voτιcirτερα μ6ρη.

4. STARK EARLΙBLAZE
(Στ6ρκ "Eαρλιμπλεtζ)

Πρo6ρ1εται dπ6 ττjν Kαλι-
φ6ρvια καi dπ6 διαoτα6ρωοη.

Διαδ6θηκε θμπoρικιi 0"π6 τ6
tτoc' 1972.

T6 δ6vδρo εivαι μ6oηq, ζωηρ6-
τηταζ, παραγωγικ6. Φαiνεται vιi
&ντ61ει oτig 76αμηλ6ζ θερμoκρα-
oiεq, τoδ 1ειμιirνα.

'o καρπ69 εiναι μ6ooυ μεγ6-
θoυq, oτρoγγυλ69 μ6 κoιλ6τητα
πoδiοκoυ μdooυ βιiθoυq καi μ6

μαoτoειδfl &π6φυoη dρκετιi μεγ&-
λη. 'H θπιδερμiδα τoυ εΙναι κiτρι-
vη _ πoρτoκαλi, ο1εδ6v σκεπα-
ομ6νη θξ δλoκλliρoυ μ6 κ6κκιvo
χρδμα. 'Η οιiρκα τoυ θ1ει χρδμα
κiτρινo - πoρτoκαλi πoλ0 χυμω-
δηζ, dρωματικη, fμιεκπιjρηνog,.
'o καρπ69 εivαι λiγo εδαioθητoq,
oτliv οκoυριιi καi dρκετιi dνθε-
κτικ6q oτiq μετα1ειρηoειq καi τiq,

μεταφoρ6q.
EΠoxH ΩΡΙMANΣΗΣ:

ριμιiζει 6-1Ο fιμ6ρεq πρiv dπ6
RED ΗΑvEN.

Eivαι πoικιλiα dξι6λoγη γιιi
τηv πρωΙμ6τητιi τηq,.

5. ΙNDEPENDENCΕ
Πρoθρ1εται dπ6 τηv Kαλι-

φ0ρvια καi dπo αυ"oεπικoviαoη
τiq RED KΙNG.

'Eμπoρικιi διαδ6θηκε θ"πo τ6
1965.

T6 δ6νδρo εΤναι μ6oηq, ζωηρ6-
τηταζ καi παραγωγικ6.

'o καρπ6q εΙvαι μ6ooυ μεγ6-
θoυg,, θλλειψoειδηg μ6 θλαφριi μα-
oτoειδη dπ6φυoη. Τ6 1ρδμα τfrq

θπιδερμiδαq εiναι κiτριvo καi τ6 θ-

πiy"ρωμα iντovo λαμπερ6 κ6κκιvo
χρδμα oτ6 70-1ΟΟΨo τiζ θπιφα-
νεiαq, τoυ.

'H οιiρκα τoυ εivαι κiτριvη,

μ6 dρκετη θπιφtivεια κ6κκιιη, δ-

π6ξυνη, μ6σηζ γευoτικ6τηταg καi
δψηλis dvτoχiζ oτiq μετα1ειρη-
σειζ.

EΙΙoxH ΩPΙMANΣEΩΣ: 'Ω-

ριμιiζει 2-3 fιψ6ρεc, μετιi την RED
ΗAvEN.
. Eivαι εδαioθητo oτ6 δTδιo. oi
καρπoi εivαι θλαφρΦg εδαioθητoι
oτηv oκoυριιi.

,lι {! **{ ,. 
'}

Στ6 θπ6μεvo τεi-χoζ θιi περι-

γριiψoυμε τiq, πρoωΘoιiμεvεq, καi
δανειoδoτoιiμεvεζ πoικιλiεg μη-
λι&q καi &xλαδι&q.

'Ω_

τηv

ξriyει καρπoδg dκτινιδ[ων εEναι ιj N6α Zηλανδiα.
Καλλιερyoiνται oιiμερα oτιjν xcυρα αδτιi κιiπoυ Ι500
Εκτιiρια. (1 tκτιiριo = Ι0 oτρεμ.) oi περιoo6τερεζ ει'-
ναι παλη6E φυτεTεg. T6 Ιg80 ri παραycυyιi 6φθααeδ
oτoιig ]2'000 τ6ννoυ9. oi iξαyoly{g δπoλoyiζoνται
o6 8'600 τ6ννoυq'

β) Δειiτερη xωρα tρxεται rj Γαλλiα. Καλλιερyoδ-
μενη Ε,κταoη κriπoυ Ι000 tκτιiρια. 'Εμπoρεδoljιoι
καρπoi περ|πoυ ]000 τ. Σxεδ6ν δλη ri παραyωyη Ε-

ξriyεται'
y) Tρiτη xcbρα εΙναι oi 'Hνοlμ6νεg ΠoλιτεEεq.

καλλιερyoδμενη cκταoη 500 6κτιiρια' 'H παραyαlyη,
πληoιιiζει τoδg Ι000 τ6ννoυq.

δ) 'Arcoλoυθoδν ri 'Ιταλiα (500 tκτιiρια) ri 'Ιoπα-
νiα (250 Εκτιiρια) rj 'Ιαπωνiα 200 Εκτιiρια κ'λ.π'

H AΚTΙNΙΔΙΑ
'H d'κτινιδιιi εΙναι φυτd δΙoικo ('Yπιiρ74oυν d'ρoε-'

νικri κα{ θηλυκιi φυτιi). Κατdyeται dπδ την Κiνα. (Αc-
tinidiα Chinensis)' 'o καρπ6q κυκλoφoρεi διεθνcΙlq μ6
τ6 i'μπoρικ6 dνoμα ΚΙWΙ (κiβι).

'H N{α Zηλανδ{α (N6τιo 'Hμιoφα{ριo) εiναι rj

πριιτη xαlρα oτδν κ6oμo πoδ doxoληθηrcε oυoτημα-
τικti μ6' τιiν d'κτινιδιιi πρoπαytiνδιoε τoδg καρπoιig
τηq, rcα{ δημιoδρyηoε τ[g πρcΙlτεg καλλιερyoιiμενεg
πoικιλiεE. Σιjμερα i πι6 dξι6λoyη καi κατ' Eξoxην
tμπορικη πoικιλ{α, θεωρε7ται ri μεyαλ6καρπη
<HΑYWΑRD (X6iχoρντ). 'Αξι6λoyoq κλcbνoE τfig
πoικιλ{αE αδτfig εΙναι i <CHΙC0> (τoiκo) πoιj καλ-
λιερyε7ται oτ[q''Hνcυμ6,νεg ΠoλιτεΓεq (H'Π.A).

'Η προlτη xωρα oτ6ν κ6oμo πoδ παρdyει κα[ i'-
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Aiτηoη
6π\αpγηγoδ
Ψαρoδημoυ

ιiπ6 oελ(δα 9,1

''Aννα, μεθ' tν6q τ6'κνoυ τηζ, διε-
τoiq, αi11μαλοlτioθη κα[ διι1 ξαyo-
ριiν αδτeΙlν iπλibcυoα Ι7 xιλιιiδαq
yρ6oια τoσ καιρoi iκεiνoυ, δπαlζ
τriν d.παλλιiξοl iκ τδν βραlμερdlν
74ειρcΙlν τrΙlν'Ayαρη ν dlν...

'o Γ' X. Xιoviδηζ οτ6 &vαφερ6με-
vo ι1ρθρo μεταξιi τdlν &λλων γριiφει:

<<'Η πι6 dξι6λoγη πληρoφoρiα
τoδ Ψαρoδημoυ εΙvαι (oελ. 2-3 τfrq

<θκθ6oεcilζ τoυ>) δτι τηv iδια μ6-

ρα, πoιi vικηθηκαν τoδτoι oτη Mη-

λιιi, θπεoε καi fl Nιioυοα. Συγκε-
κριμ6να γριiφει: (...ειζ δ6 την τε-

λευταiαν, εiq Mηλιιiν, θνικηΘημεv

παρti πoλυαρiθμoυ τoυρκικoD
οτρατoδ, τtiν αδτηv δ6 iμ6
ραν,'Aπριλioυ 4 τoδ 182
2, bxαλιioΘηoαv καi oi δ

πλαρχηγoi Γ6ρo Kαρατιi
σoζ καi'AyΥεχfrq Γιiτζo
υ, δ δ6 Λoγoθ6τηg Ζαφειρ
ιiκηζ καi δ υi6q τoδ Γ6ρo
Kα ρ ατ ιi o oυ θφovειiθη o α

v)).

"Eτoι, δivεται δριοτικη λιioη

oτ6 θρcbτημα, πo6 δπfrρ1,ε, yια τ6
π6τε &κριβδq &λιilΘηκε f1 Ntioυoα

dπ6 τo6q Toιiρκoυg, Θ6μα γιιi τ6
δπoTo δπooτηρiχθηκαν διαφoρετι-
κ6ζ dπ6ψειζ καi δπiρχαv πoλλ6q

&μφιoβητ{oειq.>

Παλι6 κραoi γυρειiει,
παλι6 τρiα 1,ρovδv>'

'H dμπελoκαλλι6ργεια β6-

βαια δ6ν flταv dπ6 την dρ1η τηq

μ6xρι oημερα πι1ντα o6 &κμη, πd-

ραoε καi διiοκoλεg μ6ρεζ. "Aλλo-

τε i φυλλoξηρα, &λλoτε oi δυoμε-

νθTg oυγκυρiεq, τδν ταραγμ6vωv θ-

πo1δv η fl oτρoφη o6 ιiλλεζ θπι-

κερδ6oτερεq καλλι6ργειεq &πεiλη-

oαν τιi &μπ6λια μ6 &φαvιoμ6. oi
NαoυoαΤoι καλλιεργητ6q δμωq

κατ6ρθωoαν μ6 dγδvεg, νti ocb-

ooυν καi νιi διατηρηooυv την πα-

ραδooιακη πoι6τητα τδν τυπικδv
κραοιδν τflζ περιoxflζ.

'Aρωματικfi φυτd
ιiπιi oελ(δα 121

τ6oo τιi αδτoφυfr δoo καi τιi καλ-
λιεργoιiμεvα &ρωματικιi φυτιi.

3. Tιi προι6vτα τδv &ρωματι-
κδv φυτδν εivαι oi dπoξηραμ6νεζ
δρ6γεq καi τιi αiθ6ρια 6λαια.

4. Lf-ν θ1ει dκ6μα θξηγηθετ fι

βιooδvΘεoη καi δ ρ6λoq τδv αiθε-

ρiωv θλαiωv oτιi φυτιi αiτιi.
Θιi κλεiooυμε τ6 Θ6μα μd μιιi

διαπioτωοη - πρ6ταoη.
'Η θκμετιiλλευoη τδv dρωμα-

τικdlν φυτδv, θvi δθv παρoυoιιiζει
πρoβλfματα oτηv καλλι6ργεια,
&vτιμετωπiζει 6,vα μovαδικ6 καi
ooβαρ6 πρ6βλημα, τηv θμπoρiα
τδv πρo[6vτωv τoυζ.

A0τ6 μπoΦi v' dvτιμετωπι-
oτθi μd τf δημιoυργiα ooβαρδv
καi δγι6lv φoρ6ωv, πoιi πλαιoιoιi-
μεvoι μ6 εiδικευμ6vo πρooωπικ6
θd μπoρoδv vιi oυγκεvτριδvoυv
καi διακιvoδv δλεq τig ποo6τητεg
πoιi θιi τoδq παραδiδoυv oi παρα-

γωγoi o6 τιμ6q πρoκαΘoριoμ6vεq,.
"Eτοι μ6vo θιi μπoρ6οει v' dvα-
πτυ1,θεΙ δ κλιiδoq αδτ6ζ πρoc, τo

ουμφ6ρov τδv γεωργδv dλλιi κα(
τiq'EΘvικig' oiκovoμiαg,.

TPΙA Π0ΙHMΑTΑ
THΣ ΑNAΣTAΣΙAΣ

TΣΑΠAΚΙΔoY
ATΙTΛo

'ΕκεΓνoζ δ d'νθριυπoζ

ηταν μιιi d.πλη

πατιτoδρα
τ6 περ{yραμμιi τoυ

dκρoyιιiλι oτ6 χιiρτη
κα[ τρεiq, τ6'ooερι9

τελε7εg μ6, τiq oημαντικ6τερεq

π6λει9 oτην καρδιιi'
*******

H MAMΑ MoY
Tιi μιiτια τηζ iταν
oιiν τoσ μooxαριoi '

τd δικιi μoυ oιiν
τoδ τυφλoπ6ντικα'

*******
H Ε'ΠoXH MoY

Toιjτη εΙναι tπoxη χωρiζ μεyd'λoυg

Κιiπoτε ηταν oυνηθεια νιi βyα{νoυν

oιiν τιi dyyoυρdκια κα[ νιi y{νεται

κιiπoια Ιoτoρ[α yιιi νιi τη λiνε τιi
βριiδια

μιi εδτυχιilq π6ραoε κι αδτ6'

Παριiκληoη θερμη vιi μdζ
γvωρiζετε θγκαiρωq τfv &λλαγli
τηζ διευθιivoεωg oαq, δoτε vιi μti
1ιiνovται τιi τεδ2gη τoδ περιoδικoδ

μαq, oτ{v παλιιi oαq διειiθυvoη.

'Ιoτoρικf g πηγ6q
γι6" τ6 κρασi

ιiπιi oελiδα 97

&πori τηv 'Aραπιιi

τi πρ&^tιια διi ψoυνηoειg
dπoδ τη Nιιioυoτα;
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H ΘEATPΙKH KΙλIHΣH ΣTH Γ{AOYΣA
(Πρcbτη θμφιivιoη τfr q A.Eρ.Θ.o.N.)

Ε01ιiριoτo π6ρα yιιi π6,ρα fiταν τ6
ζιαφνιασμα τ(υν aεατωv πoυ παρακo-
λoδθηoαν την περαoμ6νη Κυριακιj τιiν
πρtbτη Βμφιiνιoη τfig 'Aνεξιiρτητηq Θε-
ατρικfi g'oμιiδαg Nιioυoαq'...

''.'o κ. Xρ. Mπατατζfig πoιi d'ν6'-

λαβe δλo τι5 βιiρoq τfig δημιoυρyiαg τfiq
δμιiδαg καi τiζ παρoυoiαoηg τoδ tρyoυ
κατιiφερε νd δοloει τ6 <κd'τι d'λλoι> πoδ
δ6ν μπoρoioε κανεiq νιi περιμ6νει oτην
tπαρx{α'.'

...oi <'Αθλητ6'q> μ€,xρι τcbρα δ6'ν

dν6βηκαν α6, καθιεροlμ6'νo θ6,ατρo. "E-

τoι δ κ. Mπατατζfig δ6ν εixε iπιρρo6g.
''Eκανε μiα καθαριi δικιj τoυ δoυλειιi,
πoιj δ6ν cxει νιi ζηλ6'ψει τfπoτε dπ6 κα-
ν6,να, καiτoι πιiλαιψε μ6 xiλιεq δυ6 δυ-
oκoλ{εq. ''Επρεπε νιi βρεθoδν 21ριiματα
κα[ d'νθρωπoι' ''Εyιναν <ι.Eoιυτερικιi διi-
νεια>> καi iπιoτρατεδθηκαν 6κεiνoι πoιj
εixαν μεριiκι κι d.g μιjν eExαν oi περιo-
o6τερoι καμιιi πρoηyoδμενη ox6'oη μ6
θ6ατρo.'Eρyιiτeg, δπd'λληλoι, d'yρ6τε9,
κιiθε καρυδιd.g καριiδι πoιi λ6'με. Αδτ6
i'ocυg fiταν rcαi Eνα oτoιηεio i'πιτυ1fαg'.,

.'.''Aλλη dπoκιiλυψη fiταν δ Tιi-
κηq' Piζog πoδ μελoπolηoε κα[ τραyoδ-
δηoε τd τραyoδδια τoσ tρyoυ' ''Oooι

τdκoυoαν eΙ74αν τιjν tντιiπcυoη δτι δ-

φε{λoνταν oιξ κιiπoιo yνοloτ6 oυνθ6'τη.

Κoντd' τoυ δ ντραμ{oταg Γ. 'oρδoυλi-
δηg. "Εκπληξη καi ιi oκηνoyραφ{α πoιj
eΙναι oυλλoyικιj cρyαoiα τoσ Γιοlρyoυ
Toιμπλιαρ{δη' Φιiνη Χρυoox6oυ, Κcb-
oτα Zιdyκαλoυ' Χιiρη 'Aδαμiδη' Tιiκη
Καλoιiλη κα{ Γιοlρyoυ Θαναooδλη'
'Εντυπ<Lloιακη rj μoυoικlj tπ6νδυoη κα[
τd ri74ητικιi t'φφ6' Κι' t'δril oυλλoyικιj

tρyαo{α dπ6 τoιig Χρ. Mπατατζfi' Λαζ.
Bαρβ6ρη κα| Κ. Παραoτατiδη. Καi τd
lνδυματoλoyικc1 dπ6 τlq P6να Ποιλα-
ναyνaπτιiκη, Λiνα Mοlκιoυ κα{ Κλειοl
Πετρσ', iνdl τ6 μακιyιιiριoμα κα{ xτ6,νι-
oμα tyινε απι5 τιj Δωρ. Φραyκoτoινoσ'

'O Κωα Koλ oτιi <Mακεδovι-
κιi N6α> γριiφει:

'Eντυπcllo ιακ η δμoλoyoυμf'νcllq δ-

πηρξε i πρcbτη παρoυo{α τfig 'Ανεξιiρ-

τητηg'Eραoιτεχνικiζ Θεατρικfig'oμιi-
δαE'.'

.'.Κιiτcυ dπ6 την καθoδηyηoη τoσ
tμπνευoτιi κα| δημιoυρyoδ τfig δμιiδαg
κ. X. Mπατατζη' τιi dy6ρια κα| τd' κoρ{-
τoια tδωoαν oτ6 μ6τρo τr7ν δυνατoτη-
τιllν τoυg μiα Εντυπcυoιακri, κεφιiτη πα-

ριioταoη, yεμιiτη κ[νηoη, μoυoικη,
τραyoιiδια κα{ eδαιoθηoiα' βyαλμtνα d-
π6 l,να κε{μενo καυoτικfig d'ντιπoλεμι-
κfig κα[ τραyικfig oυνιiμα oιiτυραζ.'.

...Γενικιi i1 παρdoταoη iταν'τ6
πρoi'6ν oκληρηg δoυλeιd'g δλοlν τdlν
oυντελεoτcilν τηζ κα[ cδaπε Eλπ[δεg
yιιi παραπ6ρα δημιoυρyικ6 tρyo oτ6

γdlρo τoi'Εραoιτεxν ικoδ θειiτρoυ..'
..'''Επαιξαν oi κ. Παραoτατiδηg,

κ' Zιιiyκαλoq' Mελ6τηg'Aδαμ{δη q' M.
Κιoo6,q, Χ. 'Aδαμiδηq,' T. Καλoιiληg'
Στ.'Aτματoιιiδηg, Tιioog Καπετανιi-
κηg, Διαμαντoιiλα Λεμ6να' Λiα Toακi-
ρη' Κλειcιl Πeτριi _ Mπoδoκα, "Ελoα
Tιiνoυ, Γ. Διαμαντ{δηg, Mαρyαρiτα
Zιi1oυ, 'Aντ' Παπαδ{κηg' N. Mιiν-
τoιog, T6λη9 Toιiτoαq', Δεoπ. Κooμi-
δoυ, 'Αλεκ' Κυρd,νog, Λ' Bαρβ6ρηq' T.

Pioκoζ, Διoy. Κοloτ6πoυλo9, Στ. Πα-
παδ6πoυλog, B6τα Βαρβ6ρη.

24/ 5/8l.'H vεoοιioτατη vτ6-
π\α'Αvεξιiρτητη'Eραοιτε1vικτ!
Θεατρικli'oμιiδα Nιioυoαq
(Α.Eρ.Θ.o.N.) πραγματoπoiηoε
τηv πριilτη θμφιivιoη oτηv αiΘoυοα
τoδ Δημoτικoδ Θειiτρoυ μ6 τ6 Ερ-

γo τoδ Στρατfr Kαρρd <oi'Αθλη-
τ69 καi 'Aθιivατεq ioτoρiεζ dγιi-
πηq oτ6v π6λεμo>>. 'Η Θεατρικη
παρdσταση σημεiωσε θξαιρετικη
θπιτυ1iα καi d,πιloπαoε τιi θερμιi

1ειρoκρoττiματα τδv θεατδv.
'o Toπικ6q τ6πoq, o1oλiαοε

ε0μεv6οτατα τ{v θεατρικη παρα-
σταση. Γιιi τηv θvημdρωoη τδv &-

vαγvωoτδν τfrq <Nιιioυσταζ) πα-
ραθ6τoμε μερικι1 &πooπιioματα
o1oλiωv τδv δδo τoπικδv θφημε-

ρiδωv.
'Η Φωvη τfq Nαoιioηq o6 δi-

oτηλo πρωτoo6λιδo dρθρo καΙ ψ6,

τiτλo <Miα παρ6"aταcη θκπληξη ι&-

π6 τfi1ν ντ6πια Α.Eρ.Θ.o.N.)) με-
ταζυ τωv αλλωv γραφει:
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<<oΙ ΓΕNΙTΣAP)Ι ΚAΙ Δεξiιιoη τcΙlν νdαlν μελιΙlν
MΠoYΛΕΣ>> ΣTH ΓAΛΛΙΑ τoi Συλλ6yoυ'Aπoφoiτων

24/5/81 - 30/5/81
T6 xoρευτικ6 oυyκρ6τημα <<Γεν[τoαρoι κα[

μπoδλεg>> τfiq π6λη9 μαg, δoτερα dπ6 πρ6oκληoη
τoi δημιiρ1oυ τfiq πδλεαlq Βδρ τηq Γαλλiαg, 'oλιβιιi
Στiρν T' 'Yφυπoυρyoδ iξιυτερικrbν, μετ6βη oτιiν π6-

λη αδτi' c)πoυ'6 Σιjλλoyoq, oτιi πλα[oια τoi πρo-

yριiμματ6ζ τoυ x6ρεψε διιiφoρoυg τoπικoιig χoροιjq.
T6 xoρευτικ6 oυyκρ6τημα Eντυπaπ[αoε μ6 τoδg xo-
ρoδg τoυ κα[ καταxειρoκρoτηθηκε dπ6 τδν κ6oμo,
πoι1 παρακoλoυθoioε την παριioταoη.

T6 yκρoδπ dπoτελoδνταν dπ6 τoδq iξηq: αo-
ρευτ6,q, δρyανoπαEκτεg καi oυνoδoιig τηq ircδρoμiq)
Βαoιλεioυ ΣιΙιτoζ, Δ6δηE Γιtiννηg, Δεληxρfioτog
Θιllμdq, Zαxαριiκη Aδyi' Zαxαριιiδηq Γι6ρyog,
Καρβoυνιιiρη'Ελ6'νη, Καρβoυνιιiρηg Σπδρog, Κυπρ[-

τη Κατ[να, Κυπρ[τηζ Γιιiννηg, Κυπρ[τηg Παντελfig,
Κoυτooφλιιiν'og Triκηg, Mαρκoβ{τηg Γ6ληζ, Mπιii-
τoηq Tιiκηq, Moυραφετλfi Π6πη, Mυλωνdq Κιι-
oταg, N6oτoραg Γιιiννηg, Oiκoν6μου'AλiξανδρoE,
Παζαρ6'ντoηg Mιxιiληg, ΠαζαρΕντoηg Tρδφcιν'

Π6i'oq Π6τρo9, Σαρμπ|νoq Κων/νoζ, Tαμπαrcιιiρηg

Κcboταζ, Tαoιjλαq Γιιiννηg, Σκoiπερ Tιiκηg' Φει'
διiντoηg Λιiζoζ, Φειδιiντoη Σoφ[α, Χατζηyεtυρy[oυ
Καlν/νoζ.

ffiffiffi

Στiq Ι Ι 'Ιoυν[oυ δ Σδλλoyoq 'Aπoφo[τοlν Nαoδ-
oηg <<'Aναoτtioιoq Mι1αιiλ δ Λ6yιog>> δεξιcbθηκε τιi
ν6α μ6λη τoυ, oτην αi|θoυoα τoσ Toυριoτικoσ Περι-
πτ6'ρoυ <ΚΙoΣΚΙ>.

'H iκδηλαloη dρiιoε μi δμιλiλ τoδ πρo6,δρoυ

τoi Συλλ6yoυ 'Aπoφo{ταlν κ. '0δυoo6'α Nτιν6πoυ-
λoυ, δ δπo7oζ, καλooοlριoε τoδg ν6oυ9 dπoφofτoυζ,
Eκ μ6ρoυζ τoσ Συλλ6yoυ.

Mετd μiληoε δ dντιπρ6σ0Jπoζ τcΙlν ν6,cυν dπo-

φoiτων Γιciιρyoq Λιιiμπαg, δ δπoiog μεταξιj τcbν dλ-
λων dν6φερε yιιi τη μαθητικιj ζωη καi yιιi τ6 iνδιαφ6,-

ρoν πoιj iδειξαν oi καθηyητig καi iδιαlτερα δ Λυ-
κειιiρxηg κ. 'Ιαlt1ννηg 'Αμπατζiδηg, yιιi τη μ6ρφοloιi
τoυg oτti 1ρ6νια πoδ φoιτoioαν.

Κατ6πιν πfiρε τ6 λ6yo δ Λυκeιιiρ1ηg κ. 'Ιοlιiν'
'Aμπατζiδηq, δ δπoΙog oυyκινημ6,νog εδxαρfoτηoε
τ6ν δμιλητri yιιi τιi καλιi τoυ λ6yια. Στιiν iμπνευoμε-
νη τoυ δμιλiα δ Λυκειιiρ1ηζ τ6νιoε, yιιi τιi πρoβλη-
ματα πoδ θti d"ντιμετcllπfooυν oi νξ'oι dπ6φoιτoι oτην
κoινcινΙα rcα{ τ6'λoq εδxηθηκε oτoδg ν6,oυ9 dπ6φoι-
τoυg καλιj oταδιoδρoμ[α'

ffiffiffi
τfiq d'yνoiαζ

ffiffiffi
oMΙΛΙEΣ ToY ΛAΙKOY ΠANEΠΙΣTΗMΙOY
ΠoY ΠPAΓMΑTOΠOΙΗΘΙΙKAN ΚATΑ THN
ΠEPΙoΔo ToY 19E0_1981

'Eπιμθλεια Θωμft 'Aλδιftκoυ

1) 'Eκθ6oειq Zωγραφικηq 10

2) Συvαυλiεg 8

3) Θεατρικ6q παραoτιioειq 10

4) 'Eκθ6oειq, 1,ειρoτε16νiαq 1

5) Kιvηματoγραφικ6q πρoβoλ6q, 32

6) Διαλ6ξειq 5

7) Διαγωvιoμoi Παιδικηq, Zωγραφικηq, 3

8) Λoγoτεχνικ69, Διαγωvιoμ69, 1

9) Σ1,oλικ6q' γιoρτ6q, 10

10) Xριoτoυγεvνιιiτικεg γιoρτ6q, τoδ Δημoυ Nαoιioηq, 4

11) 'Eκδη}'δoειq, διαφ6ρων Συλλ6γωv τηζ π6ληζ μαg25
12) 'oμιλiεq - μαΘηματα τoδ Λαiκoδ Πανεπιoτημioυ τo0.

Πoλιτιoτικoδ K6vτρoυ Nαoδoηq 29

_'η oυναioθηoη
πρ69 τιiν yνιboη

εΙναι μεydλo βfiμα

Χρυo6oτoμog Ι.
_ 'H dyων[α εEναι ιj τελευταiα πρd.ξιq
τoζ η i πραlτη πρdξιg tν6q μυoτηρ[oυ

6νδg δριiμα-

Σ6yκιoυρ

#trffi
Πρooiξατε

oi oτfiλεq τfiq <NΙAOYΣTAΣ'> εΙναι oτην διιi'
θεoη δλοlν τιbν Nαoυoαiαlν καi τcbν φ[λαlν τo6 πε-

ριoδικoδ.
Oi dπooτελλ6μενεζ yιιi δημoo[ευoη Ερyαo{εg

καi dρθρα πρ6πει νιi εΙναι oιjντoμεq μ6' 6 τ6 πoλιj oε-
λiδεE yραφoμηχανηζ, dραιoyραμμ6,νεg κα[ νιi μιi 8-

1oυν δημooιευθε7 o6 dλλo περιoδικ6 ii iφημερiδα.

Παρd'κληoη oi 6ρyαo[εq νιi yρtiφoνται oτιiν Δη-

μoτικιi'
'Η <NΙΑOYΣTA> δ6ν φ6ρει καμιιi ε0θδνη yιιi

τiE 6κφραζ6μενε9 yνdlμεg τιΙlν oυνερyατcbν τηq. 'Ερ-

yαoiεE εi'τe δημooιευθoiν εi'τe δ1ι δ6ν Επιoτρ6'φoνται.
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6. Movιl ii ζυγft;
Kιiπoιoq' θ1ει oτ6 θνα τoυ 16ρι

ζυγ6 dριθβ d,vτικειμdvων 1τ'χ..'

κ6ρματα καi oτ6 &λλo μov6 dριΘ-

μ6. MπoρεΙτε vιi μαvτιlψτε οι1 πoι6
1ι1ρι εΙvαι δ ζυγ6q;

7. 'O πρωτ6τυπoξ Δωρητηξ
"Evαq παριiξενoq μαθηματι-

κ6q, θ6λovταq vιi κιlvει δΦρα od

τoδ &ντικειμ6νoυ πoιj διιiλεE αv- μ6
τ6v dριΘμ6 τoδ αvτικειμ6voυ τflq

μιiρκαζ τoυ. Πρ6oθεoε τιi yιν6ψε-

vα πoι1 βρflκαv καi βρflκε τ6v &-

ριθμ6 9615 io1υρioτηκε δ€ δτι θτoι
μπoρεT vιi βρεT πoι6 dvτικεiμεvo
διιiλεξε δ καθ6vαq. Eivαι δυvατ6;

E. T6 πρ6βλημα τoδ ρdφτη
"Evαq ρdφτηζ θ1ει δνα κoμ-

Toδ Σταδρoυ Σαμαρα
Καθηγητoδ

Στη oυνθ1εια τo6q, παρουoiα-
π6vτε φiλoυζ τoυ, τoriq dρiθμηoε oε τιi π6ντε δδρα τoυ, πoιi flοαv &- μιiτι iiφαoμα πoδ i1ει μflκoq 12

κατιi oειριi |,2,3,4,5 καi θδωoε ριΘμημ6vα ψt' τoriq, dριθμoιlq, μ:Ψ" καi κtiΘε μ6ρα κ6βει &π' αδ-

oτ6v καθ6vα τoυζ dπ6 μιιi μιiρκα. 'l,2,3,'4,5 
καi τo69 παρακιiλεoε νιi τ6 2 ψ6τρα, Στ6 τdλoζ π6oων f1με-

'Η μιiρκα-ioδ πριilτoυ εi1ε τ6v &- ε,oiJE", δ καθθvαg τoυq dπ6 θvα ρ'n'Ψ κoμμιiτι θιi εivαι θντελδζ

ριθμ6 5 τoδ δεδτερoυ τ6v dριθμ6 δπoιoδηπoτε 6π6 τιi 5 δδρα καi. κoμμεvo;

25 τotl τρiτoυ 125 κ.o.κ. vα πoχχαπχαoιtiooυv τ6ν &ριθi6 oi ιiιπαvτι{oει6 ατ6 θπ6μεvo-

'oριζ6vτια:
1. 'o δπειiθυvoq, δργαvωτηg, τoδ

Mακεδovικoδ 'Aγιilvα oτη Nιioυ-
σα
2. 'H Nιioυoα iiμειvε δπ6 τηv κα-
τo1η τoδ 18ο4 _ 1812 - 'Yλικ6
λo0 1ριioωvαv, (Xρυο61αρτo)
3. Γριiφoυv καi μ' αδτη - oi πα-
λιoi θυμoδvται τflq Παναγiαq τ6v
(καθ. αiτ.)
4. Φιλoξεvηθηκε δ 'Aπ6οτ. Παδ-
λoq dπ6 τ6v - δ1ι πυκv6 (&voρθ.)

5. Mιo6 ρiμα _ T6 λ6v διπλαoια-
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NAoYΣAΙKσ ξ6μεvo τιi μωριi (dντ.) - κακη λo[μovo_EδρωπαΙκ6q7xoρ6q

ΣTAYPoΛBΞo διιiθεoη. 8. "Ηρωαg τotl 1822 (αiτ.) _ Δδo
6. l.3.1 _ Td τα1υδρoμεiα μαζ oιiμφωvα.

xωρiζ τ6 E 9. Mεγιiλo δdvδρo oτiq ι&,κρεq (μd
7. "Oταν αι3τη εivαι dvταριαoμ6vη &ρθρo) _ "oργαvo μ6τρηoη9 τoD
Θιi βρ6ξει oτη Nιioυoα - 30 1ρ6voυ.
8. Λ6vε oi Bλιi1oι τ6 Δημ{τρη _ 10. Φτιιi1voυv πiττεq, ο' αδτιi _
Γλιjτωοε (ιπ' τ6ν κατακλυoμ6 Bρωμικoι oτηv ψυ1η' καi οτ6 oδ-
9. "E1oυv τιi ζδα - Δdv πειριiζει μα

- Πflγαv oi Mπoδλεq
10. Τ6πoq θυoiαq πoιi τιμd'ται.
l l. Θαλαoοιν6q α6ραq μιo6q li-
λιog - εivαι o6 κεφιiτα τραγoιiδια
μαζ.
12. 50 - 

"ovoμα ξεvικ6 _ "Aρ-
θρo μd πρ6θεοη
13. "o1ι iοα - Π6λη τfrq Σερβiαg
πoιi γεvvηθηκε δ M. Kων,/voq

KιiΘετα:
1. Toπoθεoiα τfrq Ndoυoαq - Δι-
πλαoιαζ6μεvo γivεται γιαγιιi.
2. 'Hρωiδα τηζ Θ. Σαμαρα - Αυ-
τα'
3. Xαiδεμ6vη Κατερivη - T6 oφα-

ζαv τoδ 'Αγια _ 'Ιγvιiτη.
4. Toιjρκικα τη μιivα - Λ6ωv Γ δ
... (&voρθ6γραφα)

5. 12 _ Nηοi ad δικ6 τoυ π6λαγoq

- Πρcilτη λdξη πoι5 λdv τιi μωριi
6. Eiδog μα11αιριoδ _ "E26τιζαv

oπiτια oτ{ Nιioυoα μ' αδτη.
7.'Avδρικη πρooφcbvηoη - 'Αλ-

Toδ Δ. Mπιiiτoη'
'H Λιioη oτliv oελiδα t27

ΣTo ΣXoΛEΙo
ΔιioκαλoE: Π6τε tμφαν[oθηκαν oΙ
δειν6oαυρoι 6πi τηE yfiq;

Γιαννιiκηg:'oi δειν6oαυροι, κιjριε
δd"oκαλe, Eμφανioθηκαν Επ[ τfig
yηζ πρ6 20.000.000 cτcilν καi 20 ri-

μeρcΙlν.
Διioκαλoq: Πcδq τδ βρfiκeζ Γιαν-
νιiκη μ6 τ6oη dκρ[βεια;
Γιανvιiκηg: Mιi, κδριε διioκαλε,
oεiq δ6ν μdg εi'πατε πρiν dπ6 20 μ6-
ρεg oτ6 μιiθημα δτι oi δειν6oαυρoι
iμφαν{oθηκαν πρ6 20.000'000 ε-
τdlν;
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M6λιg κυκλoφ6ρησε iνα γεωργικ6 βιβλio
"Evα βιβλio κατατoπιoτικ6 θπιoτημovικ6 μ6 χρωματιοτ6q εiκ6vεq,

λ'!Ti εivαι τιi κoκκoειδfr (ψδρεq) καf πδζ,καταπoλεμoδvται

Δ6ν πρ€'πει νι1 λεiψει d,π6 καv6να &,γρoτικ6 oπtτι

ΣTEΛΙoY ΠAΛOYKH
MπoρεΤτε vιi τ6 πρoμηΘευτεTτε 0'π6 τα γραφεΤα

τoδ 'Aγρoτικoδ Συλλ6γoυ Nαoιioηq

TΙMΗ ΠΩΛHΣEΩΣ 400 ΔPAXMEΣ

TA ΔHMOTΙKA TPAΓOYΔΙA
THΣ NΙAOYΣTAΣ

ΣYMoΓH τoY TAKH Mr]A'l'TΣH

"Eκδooη oυλλ6γoυ .Mnoσλεq _ Γεviτooρol'

ΠPoMHΘEYTElTE τo

Boolλθωc Kωvoταvrivou (Nθα δrε0Θυvoη)
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