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'A',rαlπητι} φiλε

'Η .lNldo,uoτα" 6ρΙtolκεται ,K,o,i 'Παλl iκovτ'd ooυ
Στδ τ,εδγ'οc α0τδ δηrμoolειio,ι;rμε θvδlαφδρovτo
δρ3ρα καi oυlvεPYαοiεq noi δ1,oυv ο1,δoη μδ τηv
vεoτ,ερη 'l,oτoρ,iα τoΟ T6iπou. Δημo,olε0,o,υ]με ani-

οηc 6π6ο,nασ]μα αΠδ τδ v€;o 6r6λio τoU K. Παinoυ
λilδη .<Mvημη Δηlμητρioυ Toοrμη Kα,ρατdoου..

'Arγ.οπητδ φiλε,

"Yoτερα δnδ τdv καlθl'δρωlοη τ'o0 μoνo'τovι-
κo0 ou,οτηtμgnog ξrnδ τηv πoλlτεiα, ,δημoσlε0ouiμ'ε

μερι,κd δρtθρo rKαli ,σU'vεργα,αiεc'μδ τδ v6o ο'6toτηr

μα' 'Elnioηc ,κο'i εilδικη μελδτη Yd τd nλε,ovεκτ'ηr

,ματα τ,oυ v,61o'U συiσTημαΤoq,.

'Αrγαtπητδ φiλε

Στδ τεUγ,oc oiτδ δηtμootει]oυμε δρθρα γε-
vκo0 δVδtαrφδρovτoQ rκο,i δρ0ρα π,o0 ,drφo'βoUγ

τηv ιlγεiα καi δl,ατβοιρη τou αvθρΦtnoυ. 'ΕrnΙoηc

δπωc,,n'd,vτoτε αρΘρα δniκαlρα δ,ενδρorκo,μιiκflc φi-
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'o θλληνκδg χiρoq δtν Eπαsε
πoτi o' δλη'τf1 δι<iρκεια τfrg τoυρ-
κoκρατlαg νd ιiπoτελεi π6λo €λ-

€εωg yιd πλfrθoq €πιακ€πτεg <iπδ

τf1 Δ6αη μθ κ[νητρα πoικ[λα: dπδ
<iρ1αιoλατρε[α μ€χρ, τiρxαιoκα-
πηλε[α. Θρηoκευτικδ i1 €πιατημo-
νικδ €νδιαφ€ρov €ωg €μπoρικf1 καi
διπλωματικf1 €κμετ<iλλευoη. Po-

μαvτικoi πρoακυvητ€g τδν λειι|.l<i-

νcοv τfrq dρ1αiαg μαg δ6ξα9 δδoι-
πoρo0oαν πλ<iι oi κερδoακ6πoυ9'
iερωμ€νoι ιiντ<lμα μi τ .υ1oδι6-
κτεξ.

'H πρooδευτικf1 κατ<iρρευαη τ!g
δΘωμανικfrg α0τoκρατoρ[αg καi δ

αδξαν6μενo9 ciνταγωνιcrμδg τiν
Mεγciλων Δυν<tμεαrν γιd κυριαρ-

1iα oτf1ν 'Aνατoλικη ΙΨ1εα6γειo κα-
τd τf1 δι<iρκεια τδv ναπoλε6vτειων
πoλ6μωv, πoλλαπλαoiαoαν τig <i-

πooτoλiq πρoξενικδν ι)παλλf1λων
i1 oτρατιcoτικδv oυμΘo6λων - μυ-
oτικ6v πρακτ6ρωv, πoδ oκoπ6
τoυg <iντικειμενικδ εTxαv τξ oυλ-
λoγf1 κ<iΘε ε1δoυg πληρoφoριδν
α1ετικδg μi τf1v κατ&αταoη oτig
τoυρκoκρατo0μενεg χlρεq' πρoκει-

μ€νoυ oi κυΘερνf1αειg τoυg νd xα-
ρclξoυν μιd πιδ ρεαλιoτικ{ καi d-
πoτελεoματικξ €ξωτερικξ πoλιτι-
κf1 <iπ€vαvτι ατδ πoλ6πλoκo <<dvα.

τoλικδ ζ4τημαr. Στd πλαiαια τo0
<tνταγωνιαμoO α0τo0 γι& ττ]ν κλη.

ρovoμιd τξg Toυρκiαg €ντ<ioαoν-
ται καi. τd ταξ[δια πoδ πραγμα-
τoπoιo0ν τf1v €πoxf1 α0'ιξ oτig €λ-
ληνικig €παρxi,εg περιηγητig κα-
Θδg -civαφ€ρω τoDg πιδ αημαv-
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τικoΦg - FELΙX BEΑUJOUR' FR.
ΡoαQuEVΙLLE γιd λoγαριααμδ
τ!g Γαλλiαq, W. Μ. LEΑKE γιd
τf Mεγ<iλη BPεταvν[α κ.d.

'o WΙLΙ-ΙAM MΑRTΙΙ.{ LΕΑKE
γεννfΘηκε oτδ Λovδivo oτd' 1777

καi π€Θανε ο'τδ Mπριiιτoν oτ&
1B60. oι διιiφoρoι €ρευνητig, ci-

νtiλoγα μi τδ εiδog τδν ατoι1εi-
ων πoδ δανε[ζoνται <iπδ τig αη-

μειιi:oειg τoυ, τδv ciναφιiρoυν δg
τoπoγρ<iφo, ciρ1αιoλ6γo, voμισμα-
τoλ6γo, γλωoαoλ6γo, γεωγρ<iφo

'Ανατoλη κατ& τd τ€λη τo0 18oυ

αicδνα, εi1ε καταΘoρυ6ξoει τf1 M'
Epεταv(α πoδ ιiπειλoOνταν v& ci-

πoκoπεi ιiπδ τig ζωτικfrg γι' αδ-
τξν αημααiαg ιiπoικ[εg τηq oτην
'Ινδiα καi τf1ν <iν<iγκαoαv νd ciν-

τιδρciαει μi κιiΘε πρoαoxη. "Eνα
ciπδ τd πρoληπτικd μ€τρα πoδ €-

πρ6κειτo νd π6ρει ξταν καi ξ δρ-

γιiνtοαη τξg ciμυναg ατig παραλ[-
εζ τηq €λληνικfrg 1ερooνξαoυ, για
να <iπoτρ€ψει μι& €νδεx6μενη ci-

π66ααη τGlν Γιiλλωv o' α0τ€g. Kαi
τo0τo, €πειδξ η 'Eλλιiδα μ€ Φ
ν€α διαμ6ρφωαη τiig κατιiοτααηg,

ii λαoγρ<iφo. 'ΑληΘινιi, δπξρ4ε μι&
πoλυδιciατατη φυσιoγνωμiα, €vα
<lνfioυ1o καi €ρευνητικδ πνε0μα,
πoι) κιiλυι|.lε τδν πλo0τo τδν Ξνδια-

φερ6ντων τoU καταγρeiφoνταg μi
α1oλαατικ6τητα κdΘε λεπτoμ€-

ρεια <iττδ τig περιηγξoειg τoυ oτig

χδρεζ τQg 'ΑvατoλικQg Mεooγε[oυ.

Π€ρα δμωg riπδ τδ πρooωπικ6
τoυ iνδιαφ€Poν, fl περι€ργεια καi
f φιλo,μ<iΘειd τoυ iκανoπoιoΟααν
τiq <iπαιτf1αειg τ!g κ6ρια9 iδι6τη-
τ<ig τoυ δg €vτεταλμ€νoυ ατρατιω
τικoδ αυμ6οιiλoυ καi διπλωμci:τη

τic M. Bρεταviαg oτην δΘωμανι-
κf1 α0τoκρατoρ(α.

'Η εδκoλη €πικρ<iτηoη τoD Να-
πολ€oντα ατξν Α1γυπτo καi Μ€ιrη

tiπoκτoΟoε ξεxωριατξ oημα;iα για
τη clτρατιωτικf1 καi oiκoνoμικξ €-

π6πτευoη τfrg 'Ανατoλικξg Mεαo-

γεioυ.

Tξv €κτ€λεαη τo0 α1εδioυ τoυg
αΦτoi oi "Αγγλoι <iν€Θεααν oτδν
w. M. LEAKE, πoδ παρd τf1 μικρf1
τoυ flλικlα αυνδ0αζε τ6λμη, ciπo-

φααιατικ6τητα, φυ<rικf1 ciντo1η '

γvriloειg καi διπλωματικη δεξιoτε-

1νiα. "Εται γι& π€vτε αxεδδν δ-

λ6κληρα 1ρ6νια, <i:τδ τδ Φε6ρoυci-

ριo τo0 1804 €ωg τδ lvlιiρτιo τoδ
18iΦ δ LEΑKE, λo1αγδq τ6τε τo0

πυρo6oλικo0 θd διαo1iζει τ& €λ-

ληνικd €διiφη καi παρc1λληλα μi
τf1 6ofΘεια πoδ Θd πρoσφ€ρει
oτoδg Τo0ρκoυg διoικητ69 γιd τξ

Παpoυoiασn - Mετ&φραon
Κ. ΣΠOPEΛA φlλ6λoγoυ



6'ελτ[ωαη τδν φρoυρiων τoυg, Θd

γεμiζει καi τδ αημειωματ6ρι6 τoυ

μi πoλιiτιμεg πληρoφoρlεq αxετι'
κθg μ€ τf1ν κατ<ioταoη oτξν 'Eλ-

λ<iδα. 'Η ξαφνικf1 διακoπη τδν
o1€oεωv 'Aγγλiαg καi Toυρκ[αg

ατig dρ1ig τo0 1807 καi oi μετα_
ξ;ιj τoυξ €xΘρoπραξiεg oτιiΘηκαν

ciφoρμfι νd τδv oυλλιiΘoυν oi
τoυρκικiq ,iρxtc καi νd γνωρ[αει

γιι* μερικoδζ μηνεζ τ& μπoυντρo0-

1l.ια τfrq Θεο:αλoνiκηq.

"Oταν 6 <iγγλoγαλλικδg ciντα_

γωνιoμδg ξαπλιbΘηκε μ€1ρι τi1ν

αΟλη τo0 'Aλfr πααd πoδ dν{αυ'

1og <iπδ τig €πιτυ1iεg τδν Γιiλ'
λων ατη Δαλματ[α, dρ1ιαε νd €'

ρωτoτρoπεi μi τoδg "Aγγλoυg, δ

LEΑKE ξαναφανεριbνεται oτδ πρo

oκηνιo καi. γ[vεται δ α0νδεoμοg

dνιtμ.εoα ατδ δυνtioτη τξg 'Ηπεi'

ρoιl καi τξν κυ6€ρνηαf1 τoυ. oi
Γciλλoι δiν Eμειvαν μi αταυρωμ€'
να 1€ρια. Γιd νd μf1 1αλαρtboει f1

€πιρρof1 τoυg π<iνω oτδv 'Aλfr, Ξ-

oτειλαν αi παρ6μoια τiπooτoλf1

ατ& Γι<iννεvα τδν €,π[αηg γνωoτ6

μαg Γdλλo περιηγητf1 καi iατoρι-

κδ τfrg €λληνικfrg €πανciαταoηg

ΡOαQαEVΙLLE. "oμωg δ LEAKE
Ξπαιξε τδ ρ6λo τoυ πιδ αωoτιi.

Kατ<iφερε γιd 1ρ6νια νd δπηρετεi

τd <iγγλικd σuμφΞρoντα μi θξαι-

ρετικf1 €πιτυx[α. Παρdλληλα, τo0

δ6Θηκε fi ε0καιρiα νd γνωρ[oει <i'

πδ δλεq τig πλευρ€q τf1ν "Ηπειρo

καi τfν'Aλ6αν[α.

Στd 1813 πflρε τ€λog καi αδτf1

f1 ctπoατoλf1 τoυ καi τo0 Ξδωoαν

τδ 6αΘμδ τo0 αυνταγματιiρ1η'
Στ& 1815 μετ& ιiιπδ α6ντoμη πα'

ραμoνη τoυ oτf1ν 'Eλ6ετ[α, €π€'-

στρεψε δριoτικd oτf1ν πατρiδα τoυ

καi ζητηαε νd τδν ciπooτρατειj-

αoυν, γιd ν& μπoρ€αει ν& ciφιε'

ρωΘε1 <iπερ[απαατog oτξν θπεθερ'

γαo[α καi. δημoolευoη τδν €vτυ'

πcboεtilν τoυ ιi'πδ τ& πoλλd ταξ[δια

πoδ εi1ε πραγματoπoιf1oει.

Τd Eργα τoυ ατδ μεγαλιiτερo
μ6ρo9 τoυg <iναφ€ρoνται ατf1ν 'Eλ-

λdδα. 'Η δημooiευof1 τoυζ gγινε

οταδιακ& dπδ τδ 1815 €ωg τδ

1857. Td πιδoπoυδαiα: <Περιξγη'
oη oτf1 B6ρεια 'Eλλ<iδα> (Λovδi'

νo, 1835), <Περιξγηoη oτξν Πε-

λoπ6ννηoo>> (Λoνδ[νo, 1830), <Πε'

ριηγηση ατf1 Mικρd 'Ao[α> (Λoν-

δiνo, 1824), <'Ιατορικδ διιiγραμ-

μα τηζ €λληνικfrg €πανdατααηg>

(1s3o) κ.d. γνcbριααν πλατει&
κυκλoφoρlα καi. _ π€ρα dπδ τdν

δφ€λεια πoδ πρ6oφεραν oτf1ν

<iγγλικf1 διπλωματ[α - ξδωoαv

τf1ν ε0καιρiα oτδ ε0ρωπα'iκδ κoινδ

LLlΑM ΜΑRτ lΝ
LEΑΚΕ
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vd €νημερωΘεi μi περιαo6τερη Θ-

πευΘι.lν6τητα π<iν<ο ατf1 α0γ1ρoνη
€λληνικf1 πραγματικ6τητα. 'o LE-
AKE €γινε παρiγνωoτog καi ciνα-
δεi1τηκε oτδ oημαντικ6τερo πε-

ριηγητη τflq πρoεπαναoτατικξg εi-
κoααετlαg oτδv €λληνικδ 16ρo.

Oi ταξιδιωτικ€q τou €vτυπci:,oειg

€ξακoλoυΘoOv καi αfμερα νd πα.

ραμ€νoυν <iναντικατιioτατη πηγη
γιd τf1 μελ€τη τδν τελευταiαrν

1ρ6νωv τQg τoυρκoκρατiαg oτδν
€λληνικδ 16ρo. 'H φωτoανατ0πω.
αf1 τoυ <Περι{γηoη στη B6ρεια
'Eλλιtδα> ιiπδ τδv oΤκo ΗΑKERT
τo0 AMSTERDAM ατd 1967 €πι6ε.
Θαιcbvει τf διαπioτωoη αδτf1.

'o LEΑKE ε1ναι 6 παλι6τερo9
"Aγγλog καi €ναg ciπδ τoδq πριb-
τoυg Eδρωπαioυg πoδ π€ραoαν <i-

πδ τη Ndoυαα καi €γραιpαv γι' αδ
τf1v(t). Tρiα ταξ[δια πραγματo.
πo[ηαε oτη B6ρεια 'Eλλ<iδα. Tf
Nιloυαα τf1v €πιoκ€φτηκε oτδ τε-
λευταTo, πoι) κρ<iτηαε <iπδ τig 9

ΣεπτεμΘρ[,oυ cΙlq τig 22 ΔεκεμΘρ(-
oυ τo0 1806.

Ξεκ[νηαε μi €vα iατιoφ6ρo ιiττδ
τf1ν K€ρκυρα καi μi €νδl.ι1μεαoυg
oταΘμo0g τd vηoιd το0 'Ιoytυυ
καi. τig Kυκλdδεg ιiγκυρo6ιiλr1oε
oτf1 Moνf1 Ξηρoπoτ<iμoυ, στδ "Aγιo
"oρog. Tδ δρoμoλ6γι6 τoυ ατδ
Θ6ρειo €λληvικδ x6ρo κciλυπτε
τoδg oημαvτικ6τερoυq oταΘμoδg

καΘcbg: Σ€ρρεq, Λαγκαδιi, Θεααα-
λoνiκη, Γιαvvιταιi, "Eδεoαα, N<ioυ

σα, B€ρoια, Koζ<ivη' TΦρνα6o, Λιi-

ρισα, 'Α]μπελciκια, Λιτ61ωρo, Kα-
τερiνη γιd vd κσταληξει ξανd oτf1

Θεooαλoviκη. 'Eκεi πιΘαν6τατα
τδν €πιαααν oi τoυρκικig ciρy"ig
(Φε6ρ. 1807)2'

Στη Ncioυαα flρΘε ην 1η Δε'
κεμ6ρioυ τoδ 1806 καi €φυγε τf1ν

€πo,μ€νη. Kι ιiμ€αωg γεννι€ται r]

ιi"πoρ[α: γιατi κ6Θηoε τ6αo λ[γo
καi π6τε πρ6λα6ε νd αυλλ€ξει τiξ
πληρoφoρlεg πoδ μdq dφηoε γιd
ην π6λη; KαΘδg <iναφ€ραμε πα-

ραπdνω, f1 περιfγηof1 τoυ frταν d-
πoστoλη ατρατιωτικf1 - κατασκo-
πευτικη' πoδ Ξπρεπε vd τελειcil.αει

μ€αα oθ τακτδ 1ρ6νo καi vd €κ-

πληριboει τδ ακoπ6 τηg o'rδ μεγα'
λι1τερo δυνατδ ΘαΘμ6. Γι' αδtδ τiq
κινfoειg τoυ τig εi1ε δ iδιog αυ-
oτηρd πρoκαΘoρ[αει' Φτ<ivει α* αη

μεio v& <lναφ€ρει μi <iκρ[6ι,ια τfg

6ρεq εio6δoυ καi €ξ6δoυ ιiπδ κci"

Θε αταΘlμ6, καi dv κ&πoυ x.ρoνo-
τριΘ{αει, τd λεπτd πoδ Ξ1αoε.
Mιd, δυδ τδ πoλδ μ€ρεq τoi ιiρ-
κoOσαv γι& νd γvωρ[αει τδν κ<iΘε

τ6πo. 'Eξαiρεoη €κανε γιd τd με-
γαλυτερα cioτικ& κ€ντρα (Θεαoα-
λoν[κη, Λciριoα), ατd δποiα €μει-
vε περισσ6τερo Q τd €πιoκεπτ6ταν
και για δε0τερη φoρ<i. ΠoυΘενd
δiv <iryαπαυ6ταv. 'H κo0ραoη δiv
τδν τρ6μαζε, oδτε oi κακoυ1[εq
τδν κατ€6αλλαν. 'Αψηφo0αε τδ
κριio καΙ τi.g ciρριbατιεg. B€6αια

ε11ε και ε0κoλ[εg πoλλ€g. Tα

1ρfματα δiv τo0 Ξλειπαν καi τδ
ooυλτανικδ φιρμ<iνι μαζi μi τig
oυoτατικθg €πιoτoλig πoD κρατo0-
σε σ"rα 1€ρια τoυ τoο dνoιγαν τιζ
π6ρτε9 oτ& καλιiτερα σπιτια, δ-

πoυ κι dv oταματo0αε. 'O πρoσω-
κ69 τoυ μ<iγειραg φρ6vτιζε ciνελ-
λιπδg γι& τd γειiματ<i τoυ.

Δι€Θετε dκ6μα τδ 1<iριoμα μιdg
oπcivιαg παρατηρικ6τηταξ και ετ-

xε δργαvωμ€νo α6ατη,μα συλλo-

γ!q πληρoφoριiν. MπoρoOμε ν&
0πclΘ€ooυμε Θ<ioιμα δτι oi γενι-
κtg γραμμig φρ6ντιζε ν& πληρo-

φoρεiται <iττδ πρi.v γιd τδν €π6-

μενo oταΘμδ τo0 ταξιδιo0 τoυ,

Σ' α0τδ τδν 6oηΘo0oαν και oι d-

φηγf1oειg περιηγητδν πoU πρoηγf1-

Θηκαv dπδ αdτδv καi πoD εIxε δ-

π6ψη τoυ δ LEΑKE (E' BEAU-
JoaR κ.d.) ' "Ετot, μ6λι9 Ξφτανε

κ<1πoυ -riφoO γvιbριζε τd €λληvι-
κ&- δiν Eκανε τ(πoτα dλλo ciττδ

τδ νd ρωτC και νd σημει6νει. να
παρατηρεi καi νd καταγρciφει.
Γνcυρlζoυμε, €ξ<iλλoυ, δτι τδ δλι-
κ6 τoυ τδ δoι1λεψε μi πρoooxξ,
πρoτoD τδ δημooιε6oει.

'H <iφfγηα{ τoυ €τναι γενικα d-

χρ('μη καi δiν oυναρπ<iζει. 'Ωoτ6-

oo μ€oα oτδ μωoαtκδ τ6ν πληρo-

φoριακδν oτoι1ε(ωv €πι1ειρεi oυ-

1ν& oωoτig oυγκρioειg, Θ<ioιμε;
δπoΘ€oειg, πετυxη,μ6νεg <ivαφoρ€g

oτδ παρελΘ6ν, καταληγει αi λo-

γικiε πρooωπικd oυμπερcioματα,
π<iντα μi πvε0μα clντικειμενικ6τη-
ταg καi ciκριΘoλoγiαq.

(Συν€1εια oτδ €π6μενo τεOxog)
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Mvriμr' Δrrμ.Todμ'' Kαρατ6ooυ
Σημ.ΝlΑoYΣTΑΣ:

'Απ6οτrασμα
d,πδ τδ κεtμεvo τοδ N. Παv/α-
λdoντog πoδ περι61εται oτδ vio
6ι6λ[o τoΟ κ. K. K. Παπoυλδη,
τδ δπoio θ& κυκλoφoρτ]oει oτig
γιoρπdg δ Σ6λλoγ6q μαg.

'Eξ dρκτoυ κατd τδ 1854 f1κo6-

oΘη φωνf1 πρooκαλoΟoα €ν δν6-

ματι τfrg δρΘoδoξiαg τoδg δπoδoυ-

λωμ6νoυ9 λαoδg εig τf1ν €λευ0ε-

ρiαν. δπQρxε τ6τε 1δ6α δτι εiq

τδν θπικε[μενoν διαμελιoμδν τ!g
πνεo6oη9 τd λoloΘια 'OΘωμανι-

κfrg Α0τoκρατoρiαg η 'Eλλαq E-

μελλε νd περιλ<i6η εig τoδg κ6λ-
πoυq τηζ τdq δ6o 6ρφανdq Θυγα-
τ€ραg τηg, τ{ν Θεooαλ[αν καi "H-

πειρov' €ξαιρoυμ€νηc τic Mακε-
δoνlαg καi. Θρ<iκηg.

Πoλλoi oυνεΘo6λευoαν τδv Kα-

ρατ<iooν ν& τρ€ξη εig τf1ν Θεooα'
λ(.αν, ιiλλ' α0τδg δiν eiκo6ει εiμf1

τδ α1oΘημα τfrq φιλoπαπρlαq τoυ

καi €πι1ειρεi την κινδυνεατ€ραν

€κατρατεiαν ειζ Mακεδoν(αν iv
καιρδ 6αρυτ<iτoυ 1ειμiνog, μ€ μμ
κρ& μ6oα oυλλ€γει περi τoι)q 1ι-
λ(oυq ιiνδρεioυg, δπλiζει αδτoδg

δπωg {δυνf1Θη, παραoκευ<iζει oτ6'

λoν, διαφει)γει τf1ν πρooo1ξν τo-

αo0των oυμμα1ικδν'Aγγλoγαλ'
λικ6v καi Toυρκικδν πλoiων, φΘci'

νει εiq τf1ν παραλ[αν τfrg lVΙακε'

δoνiαg δπoυ dπoΘι6dζεται μετd
τo0 oτρατoδ τoυ κατd τf1ν Xαλ'
κιδικf1ν Xερo6νηooν, iερεig, μoνα'

χoι, καi πoλiται πιioηg τ<jcξεωq

καi fλικlαg τδν πρoiiπ<iντηoαν δq
oωτflρα μθ ciγκιiλαg dνoικτdg €'

πειδf τoi ιiγδνog €κεiνoυ πρoη'

γε[τo δ oταυρδg τQg δρΘoδoξiαg,

τδ dγιov καi iερδν τo0τo o6μ6oλov
τξg €νrboεωq καi €λπiδog' dπoΘdg

εiq d1ν παραλiαν Mακεδoνiαq δ

Tζ<iμηg, €παναατι1τηg τoλμηρδg,
<iφiνει ν& πυρπoληΘ! δ <iπo6ι6ct-
ααq τδν oτρατδv τoυ oτoλioκog
oυγκεiμενog €κ μικρiν πλoiων διd
ν' ciφooι<bνη τoι)q oτρατιcbταq τoυ
εiq τf1ν v[κην i) εig τδv εOκλεfr δ-

π€ρ πατρlδog Θciναtoν, πρo6αivει
ε'ιg τd €νδ6τερα τQg Mακεδov[αg,
δtv 1ciνει oUτε ατιγμf1ν, €πιπ[πτει
κατd τflg €ν τδ 1ωρ[ιο ΣυκιG φρoυ-

τοσ κ" Κ. Πα,παυλiδn

ρdq €κ 200 περiπoυ €μπειρoπoλ6-

μων ΤoΦρκων, τoδq πoλιoρκεi, τoδg

πρoτεiνει φιλανΘριbπoυg oυvΘf1καg,

νd παρδcbαoυν €ντδg 24 δρδν τd
δπλα των ν' ciπ€λΘ<loιν €λειjΘερoι'
oδτoι δiν παραδ€1oνται, δ Tζ<i-

μηg €φoρμd μετd τδν στρατιω-
τδv τoυ καi παραδiδει τoδg πo.
λιoρκoυμ€voυg €1Θρoδg δλoκα6τω-

μα εiq τf1ν €λευΘερiαν τξq πατρi'
δog, τρ€1ει διd ξηρ&q εiq τ& 1ω'

ρiα τfrq Μακεδoνiαg, δπoυ συγκρo-
τεi διαφ6ρoυ9 πειoματιirδειq μ<i1αg
πρδg τoδg €1Θρo0g, δδηγεi παv-
τo0 καi €μιpυ1ιilνει τoδg oτρατιιb

ταζ τoυ, διατρ€1ει τδν €o1ατoν
τδν κινδ0νωv καi διατηρεiται €πi
τρεTg μfrναg €ν τQ κ€ντρφ τηζ δ-

Θωμανικ!q δυν<iμεωg, παλα[ων
πρδq παντoδαττdg oτερfαειg, Ξπα-

ναατGτηg €πiφoΘog. 'Aνiκανog δi
fl Toυρκiα νd τδν €ξcboη €κ τ6lν δ-

xυρω,μ<iτων τoυ θπικαλεiται τf1ν

μεαoλtiΘηoιν τδν τ6τε oυμμ<i1ων

τηq 'Aγγλoγιiλλων, €νQ δΞ δ Tαιi_

μηg μ<i1εται πρδg τoδg To6ρκoυq
καi κινδυνε0ει, παρoυoι<iζoνται

αυμμα1ικd πλoTα καi. τδν dναγκιi-
ζoυoι νd κ6ψη τδ γλυκιiτατoν €-

κεΙvo oτ<iδιoν τfrg ζωfig τoυ, ν.i
€πιoτρ€ψη εig τf1v 'Eλλ<iδα, δι6τι
oi δυνατoΙ τic γic tiντ€oτηoαv
εig τδν ciγδνα θκεΙνo τδv 'Eλλη-
νων, παρεξηγf1oαντεg Ξνεκα 6λi-

γων τ' <iκραιφvfr τδν πλειoτ6ρωv
αioΘf1ματα.

LrrΙr-ff 
'';,,.,,;,1''1i[;;'ir!,'i. 

'i: !,tn
!ii!!.r,

iiilffi:lilt't

1922. O'ilκoγθvεl'εc vα,o,U'σoiωv nρωτεργοτδv τηc β'61μrβg'K9'μρ_

γiαc Τοiτ,oη, Kυρτοη' K6ικκlv,o,υ, Π,λlατootκα, ΣεφερτZη κ.δ.

('H φωτoγρα,φiα '6vηrκ,εl oτδ'v K. Γρ. 8oρ6oρδ;oo).
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'ΙΙ θκπαiδευσn καi t'ι Κolv(Dvrκn
δραcEτnρ16τnτα οτn Nαoυσα

στα xρov1α τnq τoυρκoΚρατlαq
Πρooπ6θειd μα9 εivαι να συY-

κεν'τριb,ooυ1με στιζ oελ('δεg τη9

"ΝlΑoYΣTΑΣ" oτιδτiπoτε 61ει
δημo,oιευ,θε( κατd καιρo69 απ6
ιoτoρικo0g ερεuvητ6g Kαι dxει
oxdoη με τηv π6λη μαg. Mε τov
τρ6τr.o α'υτ6 αιoιo'δoξo0με vα
διbooυμε oε κ&Θε Nαoυ'oα[o μια
oλoκληρωμfvη εικ6vα τηg Nd-
oυlσαζτoυ παρελθ'6vτoζ Kαι στov
ειδικ6 6να κdvτριo;μα Yια περαι-
τdρω dρευvα.

Koν,τd o'τιq dλλε9 εργαoiεg
πoυ d1oυv δημooιευΘε( σε πρo-
ηγoι1rμεvα τει1xη ατ16 πoλλoιig
αξι6λoγου9 ουv'εργdτεg θα πρo-
αΘ6ooυ,με oτo περιo'δικ6 αυτ6,
6αα oτoι1ε[α 6ρ11καμε Yια την
πα,ιδε[α Kαι τηv κoινωνικri δρα-
οτηρι6τητα τηg π6λη9 απ6 τη'l
επoxιi τoυ oο[oυ Θεcφdvη μ1-

χpι τιg αρΧdζ 19μ 2'3:υ αιω'/α.
Πα'ρα,θf'τoυrμε πιo κdτω κατd

1ρ'oνoλoγικτj oειρd δημoo(ευoηg
τα o1ετικd κε(lμεvα.

A. Eυ,oταΘioυ Στoυγιαvv6_
κn
(floτoρiα τnq π6λεω9 Nα-
oι1onq)}1

Παιδε[α και λ6lιoι τnq
Nαoιi'ong oελ.49-51.2

ΑπoλαμΘ&νovταq oι Nαoυoαioι
τα αγαΘ<1 τηg μακρo1ρo1ρoν[oυ
ειρf1νηg γρflγoρα επιδ6Θηκαν oε
ωφ6λιlμα €ργα μ€αα στην κoινω-
νικf ζω{. Eπιδ6Θηκαν oτην καλ-
λι€ργεια των γραμμdτωv και τηy
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διανoητικf1 και ηΘικf τoυg μ6ρ.
φωoη. Σ' αυτ6 εiναι αδιjνατo να

μη oυνετ€λεσαν και oι διdδo1oι
τoυ Θoioυ Θεoφ<lvoυg και oαν δ&-

ακαλoι και σαv Θρηακευτικoi λει-
τoυργoi, <iξιoι γενικ<i τoυ πρoo-

ριoμo6 oτoν oπolo εκλf1Θηoαν.
(Yπfρξαν 6€Θαια και μερικo( α-

'Eπιμθλεια
.Ελ6vn M*τoαλα - Zει{κiνn

Δαoκ6λα

π6 αυτo69 αv<iξιoι τηg ιερωo6νη9,

εκμεταλλευΘ€ντεq τo αξ1ωμ<i τoυq

κατ<1 τoν xειρ6τερo τρ6πo, αλλιi
αυτo[ με παραδειγματικf1 τιμΦ'

ρiα πλfρωoαv ακριΘd τιζ παρε'
κτρoπig τoυg,).

Eπειδf1 6μω9 παραμελf1Θηκε η

€γκαιρη αυλλoγf1 πληρoφoριιilν α'
ναφερoμ€νων στην παιδεiα και γε'
νικci oτην ιoτoρiα τηg π6ληq δεv

μπoρo6με να πo6με ιατι περιo'
o6τερo για την παιδε[α παριi μ6-
νo 6τι η κατeioταof1 τηq μ€1ρι τo

τ6λo9 τoυ 18oυ αιcbνα f1ταν αν-

Θηρf1, τα δε εκπαιδευτf1ρια τηg

Nαo6αηg καΘ6λου δεv υoταιρoιi-
oαv απ6 τιg γ0ρω π6λει9. Στα

μ€αα τoυ 18oυ αιων. (1750) δι-
δαoκε o' αυτ<i o Θεoφιiνηg o Nα-
oυoαioq, μoνα169. Aυτ69 €γραιpε
<Μεγαλυν<lρια ειζ τov αγ. Θεo.

φ&νην oυνεκδoΘ€vτα μετd τηg α-
κoλoυΘ[αg αυτo6 εν Bενετiα τω
1764 παρα Nικ. Γλυκε( ειg 4oνr>.

Σ'αυτ6ν αναφ€ρεται και μiα αη-

με[ωoη πoυ υπιiρxει oε κιbδικα

τηζ Ιερoooλ. BιΘλιoΘf1κηg. lγlετιi
δcirδεκα 1ρ6νια Θρioκoυμε, να δι-
δcioκει oτη N<ioυαα, τo Δημ{τριo
Avαoιbτη, μαΘητf1 τoυ Γ. Σπαvo-
πoιiλoυ, o oπoloq κλf1θηκε απo
την Koζ<iνη 6πoυ δ[δαoκε απ6 τo
1760' Στα 1ρ6vια 7765-1775 oao-
λ,iρxηc oτη Nιioυoα ε[ναι o Αμ-

φιλ61ιog Παραoκευιig o oπoloq
κατιiγεται απ6 τα Γιανγενα. Αυ-
τ6ν διαδ€1Θηκε o Nαoυoαioq Α-
ναατ<ioιog Kαμπ[τηg (1775)3 o o-

πo(og υπf1ρξε μαΘητf1q τoυ Kαλλi-
νικoυ Mπαρκ6ζη, τoυ Πεζ<iρoυ και
τoυ AΘαναo[oυ τoυ Παρioυ, oτη
Θεαoαλoν[κη, 6πoυ αργ6τεoα o

Kαμπiτηq πfρε τη Θ€oη τoυ δα-
oκ<iλoυ τoυ Παρioυ.

Αυτ69 πιΘανcbg δiδαξε και στην
Kαατoριd και απ6 κει ατo Bελι-
γρctδι 6πoυ δlδαξε την ελληνικfi
γλιirαoα. Kατ<i τoν ZαΘiρα (α.191 )

€γραψε πραγματε[α κατci Λατ(νων
και ξταv γνcboτηg τηg ελληνικ:1c
και τηζ ε6ραtκf1g γλcbooαg. α-
ναφ€ρoνται δε o' αυτ6ν τρ[α ε-

πιγριlμματα με oti1oυg ηρωελε-
γε(oυg, ιαμ6ικoΦg και oαπφικo69
ειq τoν Kαμπαv[αg Θε6φιλoν.

'oταv μετατ€Θηκε o Kαμπ[τηq
ατη Θεooαλoνlκη τη o1oλαρ1[α
oτη N6oυoα αν€λα6ε o Nικ6λαog
Aγγελtiκηq και o Eμμανoυηλ Φω-
τιιiδηg, καταγ6μενoι και oι δ0o
απ'αυτfν. Aργ6τερα δlδαξαν και
oτη Θεooαλoνiκη. To 'l81 7 δiδα-
oκε κciπoιog Bαρλ<iνταg και o Ι-
ω<iννηq Παναγιcirτoυ κατci τηv



καταστρoφη τηζ π6ληζ τo 7822'

Γ{αoυoα(og υπξρ€ε και o Aγγε'
λciκηg πoυ δ[δαoκε σtη B€ρoια

τo 1817. Eκτ6g απ6 τoυζ παρα"

π<iνι,: 6λαoτo69 τηg Ncioυoαg και
τρoφ1μουg τωv o1oλεiων τηζ €'

χoυμε και τoυg εθf1g δαoκdλoυg

και λ6γιoυg: Τoν iv1ανoυf1λ Aν_

τωνιdδη, τoν Δημ. Mπαρλαo6ταν

πoυ απoκεφαλ1oΘηκε τo 1822 oτη

N<1oυoα, τov Aνααταoioυ Z[ντζιoν

Zαφεiριoν Θεoδooioυ ΛoγoΘ€τη,

Γρηγ. ΠρtoτoαΟγγελoν Παπαγε-
coργ[oυ απ6 την Koυτ<ro6φλιανη'

Παπαδημξτριoν, Aναoτ. Tααρλιd'

ρην, Zαφειρ. Γ. Ιv1π6γιoυ, Δημ'

Θωμ& Πατητιdν, δ6o γιo6q τoυ

γιατρo6 Avτων[oυ Περδικ<iρη

Γρηγ6ριov και Aνααtdoιoν και τov

Aναoτ. Aγγελιiκην.

Σπoυδαι6τερo9 6μω9 και αρ-

xαι6τερog απ' 6λoυq εiναι o A-

ναoτ<ioιog Mι1αf1λa.

B. Στεφ6vου Iτα'παδ6πoυ-
λoυ.
((Εκπαιδευτικ,li και B<oι_

vωvιlκ,ti δραoτnρι6τnτα
τoυ Eλλnvισ;μof τnξ Mα_

κεδov(αζ κατ& τov τε-
λευταiο αιιirvα τnΞ Toυρ'
κoκρατiαξ)) σελ. 88-90.

<Δειiτερo, μετci τη B€ρoια, με'

γtlλo κ€ντρo τoυ καζτi f1ταν η

N<iουoα, πoυ αv και καταoτριi'

φηκε oλoκληρωτικti κατ& την ε'
παν<ioταoη τoυ 1821, δεν <iργηoε

να ανασυγκρoτηΘε[ και να γi'vει

μι<l απ6 τιξ πιo αvΘηρ6g oικoνo-

μικ<1 π6λειq τηq iνΙακεδoν[αg, 1ri'

ρη στην αναπτυγμ6νη γεωργiα
και δεvδρoκoμi.α τηg, καΘcbg και
oτo εμπ6ριo και στη 6ιoμη1ανiα
των 6αμΘακoκλωoτηρ[ων τηq"

Στιζ αρχ€ζ τoυ 2Οoυ αιcbνα o

πληθυoμ69 τηg π6λη9 αυτf1g €φΘα

νε τoυζ 9.000 κατo[κoυg, απ6 τoυg

oπoloυg 1.500 περiπoυ ηταν μoυ-

ooυλμ&νoι και oι υπ6λoιπoι 'Eλ'

ληνεg. Aπ6 τoυq τελευταloυg λi'
γoι f1ταν 6λα1oφωνoι, κυρ[ωg νo'

μcicδεg oτo επ<iγγελμα, και μερι'
κoi oλα66φωνoι.

Πριv ακ6μη απ6 τηv καταστρo'

Φf τηc π6λη9, flδη κατd τα μ€-

σα τoυ 18oυ αιcbνα, ε[xε ιδρυΘf1

ατη N<ioυoα α1oλε[o, πoυ λειτo0ρ'

γησε κανovικ<i ωg tην επαν<ioτα'

ση τoυ 1821. F16λιoτα κατιi τα €'

τη 7765-7775 o1oλdρ1ηq σε αυ'

τ6 fταν o γνr,roτ69 ιερoμoναx6q
Aμφιλ61ιog Παραoκευ&g. Mετιi
τoν αvασυνoικιoμδ τηg π6λη9 φαi-
νεται πωζ tαν&ρ1ιoε και η λει'
τoυργiα τoυ o1oλεioυ τηξ, και ι-

δρ6Θηκαν εκε[ και <iλλα εκπαιδαυ'
τf1ρια. Kατ& τα τ€λη τoυ 19oυ αμ
cbνα, oτα 1898, uτηρ1αν ξδη oτη

N<ioυoα ιξνα διτ<iξιo <ελληνικ6ν

o1oλεioν> με 40 μαΘητiq, εξατ<1'

ξιo αρρεναγαrγεi.o με 450 μαΘη'
τ€g, τετρατιiξιo παρΘεναγωγεio

με 80 μαΘf1τριεζ και διτ6ξιo νη-

πιαγωγε[o με 120 νf1πια. T€λoq,

o'τιg αρ1€g τoυ αιιbνα μαζ στη

Νdoυoα λειτoυργo0οαν τα εξf1g

ελληνικd oxoλεiα: oκτατιiξιo αρ-

ρεναγωγε[o με 10 δαoκdλoυg και
54o μαΘητ€g, πεvτατciξιo παρΘε'

ναγωγε[o με 4 δαακ&λεg και 135

μαΘf1τριεq και διio νηπιαγωγε[α

με 4 νηπιαγωγo0g και 320 νf1πια'

Tα δυ6 πρcbτα ιδρ0ματα oτεγιi'

ζoνταν oε oικf1ματα πoυ ανf1καν

ατην κoιν6τητα, γενικd 6μω9, πα-

ρ& την oικoνoμικf1 ευρωoτiα τoυ

τ6πoυ, η λειτoυργiα των oxoλεi-

ωv δεv f1ταν απ6λυτα ικανoπoιη'

τικξ, ιδια[τερα απ6 την dπoQη δι'
δακτικo6 πρoocοπικo6 και επoπτι'

κιilv μ€oων, γιατi oι Nαoυoαloι
δεv €δει1ναν και μεγ<iλo €νδια'

φ6ρoν για την oικoνoμικf1 εν[oxυ_

ση τωv αxoλεiων.

To 1875 εixε ιδρυΘf1 και στη

Nιioυ.oα €ναq φιλεκπαιδευτικ6g
o6λλoγog με την επωνυμ[α <πιε-

ρ[α> πoυ oυγκ€ντρωoε αμ6oωq

90 μ€λη και καταπιdστηκε με τηv

[δρυoη παρΘεναγωγε[oυ. Eπioηg,

oτιg αρ1€q τoυ 20oυ αιcbνα δρo6'

ααv εκεi και τα εξf1g 6λλα oω-

ματεiα: 1) Η <Φιλ6πτω1o9 Aδελ'

Φ6τηζr, πoυ εixε ιδρυΘf πριν α'
π6 δυ6 περiπoυ δεκαετ[εg. Αυτξ
δι6θετε αρκετo0g π6ρoυ9, δικ6 ηg
φαρμακεio και ενιo1υ6ταν καμι<i

φoρ<i και απ6 απ6δημoυq Nαoυ'

oα[oυg. Mε τα €ooδα τηg φρ6ντι'
ζε για την ιατρικξ περΙ.Θαλιpη

των απ6ρωv, μoiραζε δωρε<iν φ<1ρ'

μακα και επιδ6ματα, και επ[ πλ6-

oν δι€Θετε κ<iΘ'ε 1ρ6νo και €να

1ρηματικ6 πoo6 για τα o1o}ε(α.

2) o <<Πρooδευτικ69 Σ0νδεoμog
Αναμ6ρφωoιζ)), πoυ iδρυαε γυμ-
ναoτf1ριo και διoργ<lνωoε και δια-

λ€ξειg για την επιμ6ρφωoη τoυ

κoινoιi. 3) H <Φιλoπρ6oδo9 των

Kυριcilν Αδελφ6τη9>, πoυ ε[1ε ωg

oκoπ6 τη 6ελτiω'oη τηg λειτoυρ'

γiαq τoυ παρΘεvαγωγεioυ, και
4) o <Λα'ικ69 Σ6νδεoμo9>5 για
τη δρ<ioη τoυ oπoloυ δεν €1oυμε

πληρoφoρ[εg.

Γ. 'Εγγραφov τoυ Mnτρo-
πoλΙτoυ Bερo(αg- Nαoi_
σnq Κωv) voυ Ιoαακiδn
((Πρoq αξι6τιμov Πρoε'
δρεiov τnξ Φιλ,εκrιαιδευ'
τιΙ<riq και ΦιλαvΘρωπμ
κftq αδελφ6τnτoξ ((Avα-

πaτε αλλι{λoυq)) εv Brω'

v) π6λει.6

To €γγραφo εoτ<iλη τo 1869 και
αvαφ6ρει 6τι κατ<i τα δ6o πρoη'

γo6μεvα €τη oι μαΘητ€g των

α1oλε[ων τηg Nαo0oηg αvf1λΘαν

oε 2.Θ00, και oυνε1iζει.

<... Aξιooημεiωτoν εiναι ακ6μη

6τι η π6λι9 Ndoυoα καiτι πoλ0

μικρoτ€ρα τηg γειτoν69 τηg εi1ε

μ6voν 50 oλιγωτ€ρoυq μαΘητ<ig

και μαΘητρ[αg των εν Bερoiα αν

και oι κιiτoικoι εiναι o1ετικιbg
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πτΦχoι.>

'oπωg 6λiπoυ1με η εκτια(δευ-
ση ,στη N&oυ'oα, ατα 1ρ6vια τηg
Τoυρlκcκρατ[αg τrαρoυoιdζει α-
ξι6λoγη dv,θηoη, αλλ& και rl κoι-
vωvιrKτi δραoη,ρι6τητα 61ει 6α-
Θειεq τιg ρiζεg τηg αφo0 ,oτoν

τελευτα(o αιιbvα η9 Toυρκικ{g
κατo1r]g, 6πω9 tμαg λdει oτo
6ι6λio πoυ πρoαvαφ€ραμε o κα-
Θηγη.rig Σ'τεφ. Πατrα,δ6πoυλoξ,
ιlπτiρ,xαv και δρo6roαv oτη μικρ{
αυτ{ π6λη των 9.Φ0 κα'τo[κωv
8 oωματε[α (2 φιλεκπα,ιδευτι-
κoi o0λλoγoι, 2 φιλαν,θρωπικoi,
l πoλιτικ69, l γυ,μναοτικ69, l

αναγνωoττ'1ριo Kαι l κoινωvικ6

φαρ1μακε(o). o αριθμ6ζ αυτ69

δεv ε{vαι καΘ6λoυ ε,υκαπαφρ'6vη_
τoζ, αν λd6oυiμε υπ6$η 6τι o'
oλ6κληρη τη Mακε,δoν[α ,μ6vo η
Θεooαλoν[κη, oι Σ€ρρεg Kαι η
Koζdvη ιi1oυv vα επιδε(ξoυν ,με-

γαλ0τερη κoιvωφελτj δΦoη η
πρ6η με 2ο 'σω,ματε(α, η δειiτε-

ρη με 12 και η τρiτη με 9.

ΠAΡATΗΡFΙiΣEΙΣ

1. To κεiμενo τoυ Eυoτ. Στoυγιαν'
νιiκη €1ει απoδoΘεl ατη δημo.
τικf1.

2. Πoλλ€g απ6 τιg πληρoφoρiεg
αυτ€g αναφ€ρoνται και απ6 τoν

καΘηγητf1 Aπ6ατoλo Bακαλ6-
πoυλo oτo Θι6λlo τoυ <Ιατoρ(α
τηq Mακεδoνiαg 1354 _ 1833)

οελ. 332_383.

3. Kατd τoν Απooτ. Bακαλ6πoυλo
<Ιoτoρ[α τηg Mακεδoνiαg 1354_
1833> o Aναoτdoιog Kαμπ[τηg
διδ<ioκει ατη N<ioυαα αi6 τo
1790 και διαδ€1εται τoν ΑΘα-
v6oιo Πιiριo στo Eλληνoμoυ-
oεlo τηζ Θεαoαλoviκηg τo
1806-1821.

4. Περιαo6τερα oτoιxε[α για τη
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ζωf1 και τo €ργo τoυ Aναoτα-
oioυ Mι1αf1λ υπιiρ1oυv στην
<Ιατoρ[α τηg π6λεω9 Nαo0oηg>
τoυ Eυoτ. Στoυγιανν<iκη oελ.
51-53.

5. Πρ6κειται για τo Λα'iκ6 Σ6νδε-

oμo <o 'Aγιog Δημf1τριog> πoυ

ιδρ6Θηκε oτη Ncloυoα τo 1908.

Περιoo6τερε9 πληρoφoρiεg για
τo Λα1κ6 Σ6νδεoμo υπ<1ρ1oυν

στo τε61o9 10 τηg <NΙΑoY"

ΣTΑΣ>: Eμ. Bαλoαμ(δη <Kανo-
νιoμ69 τoυ εν Nαo0oη Λαiκo6
Συvδ€oμoυ o 'Αγιog Δημξτρι-
oζ)) και Xρ. Moυx<iγιερ <Τρ[α
ντoκoυμ€ντα απ6 τη δρdoη τoυ
Πoι1πoυλoυ>. Tειi1oq 72 Στ, Δα-
δη <Η λαΙκf1 πolηoη για τo
Πoιjπoυλo>.

6. <Tα o1oλεiα Bερo[αq και Nα-
oιiαηq> Γ. Xιoνiδη, Mακεδoνικ6
Hμερoλ6γιo Σφενδ6νη 1963 oελ.
139-742.

Miα φrωτoγροφ[α τoΟ 1920. Εivοl lμαiθtητdc τΠc Δ' ταEηc τoΟ
,σX,oλεio,U X"Koρκdτo μδ τδ ,δ,6,olκαλo Σταυρo Xωvδ οτδ κεvτρo.
'Γη 

φωτ,oγρ'οφiα μac π,οραηιilρlηlο,ε δ κ. Φiλlπt;loq Φτεργlιbτηc.
tMερ ικoi dnδ τo ilc εiκovlΖd1μ εvou,q εiviα |.'

1η oelρα (iκαΘl,o,μδvol 2oc Πκ6tοloc Θ., 3oc Kαoiiδοc A., 4oc
(td'nε6iω'oε) KαZαvτZiηc Α., S,oq X"Δημητρi'o,υ E., 6cc Φε,l'δαvτoηc
B., 7oc'Avτtφα1κoc, 8 l,oξ (αrnε6.) Π6ioc Δ., 9oc Φρογrκoτo,ηc,,1Ooc
'Avδρδου Xρ. (ιαnεt8.), 11oc ΤζlΦvαc Γ.,

2η o'ειρd '|οq (d1ηgiβ.) Γoυρλo,μ,ξτηQ Θ., 3oc TZiμnioc Δ., Soc
'Arγγελακηc B.,8oc Nτoλαvdc A.,9oc M(καc Δ., 1Ooc |fliητοαλαc Γ.

3η oειρο 1oc (dlπε6.) X"Δηlμητρicυ Δ., 4cq Γl6lκαλαc K., 6oc
(litπε6.) M,6oκoc K., 7oc Πκoγκoc Στ., 9oc Φτερ,γlιbτηc Φ.

4η oεlρd 1roq (rδn96.) Bovκοc, 2oc Δημlπολοc, 9oc, Παrπα,πετρ'ηq,
1Ooc Xωvδc'Aλ., 11oc Γo0vα,ρηc Θ., 14oc (dnε6.) Γo,υιο6ιπoυ'λoq K.

5η oεlρα 1oc (ro,na6.) Λiτηc Γ.,2loξ Mlηlκοc Π.,3οc (αnε6.)
Τζrιi:vαc K., 7oc Koτolιi.ltκαληc M., 8ooc (απε6.) Olcλrαviτηc A.,
1Ooc (αtπ'ε,6.) Poιirκoληc, 11oc Mηταrκoλαr6oe, 12oc (olnε6.) Σαρα-
τoηc M.



IΩANNFΙΣ ΚΩTToYN'.IoΣ
(1572-1657)

Η ZΩH ToY

'Η B6'p,oια ιiμηoε τi1ν Π'αpα-

ακευi1 9l-82 ιδ ο,οφδ μεγdλo πρ6-

γ,o,νδ ιηC Ι. Kr'υτιoi'νιο, πoδ π6θα-

νε πρiν Πεrρtσσ6τ'ε1ρα απδ (300)

τριαjK6σlα x,ρ6,ν,tα, lπ'oκαλιilπτων-

ιαq τ,i1ν πρo'τoμf τoυ στilν 1οποrΘε-

αiα EΛΙΑ 'o ,€ινδριdνταg του δω-

ρl1θηκε d,πδ τδν αυiμπ'oλiτη μαg
κ. Δημfτ1ρr,o Π'oλυζωiδη κ'αi φι-
λατεxνfθηiκε i:πδ τδν γλ0,πτη κ.

Θ. ]vΙιν6rπoυλο.

Ιι{6. ,πoλλ| γλ'αφυρ6τητα καl i-

δι&ζoυoα θδρ'μη δ πρoεδrρoq τfrq

'Eταlrρ,εi1αq M,ακεδoνllκfltν Σrπoυ-

δdlν κ. K. BαGoioκoq dναφδρθη-

κε oτi1ν τελεη τδν dπoκαλυrπη

ρiων οτd 6αolκδ σιolxετ'α τfrq oτα

διoδ,ρ,οηli'αq τoi Κωττol3νrου καl
oτiq πρoαπ6θεlθq ,του νd πρo66λ_

λει τi'1ν θλληνrrκi1 γνιilαη oτd μ'ε-

γdλα καi €ιρxαr6τε'ρα nαν'απιoτr]-

μrα τfrq 'Ιταλiαg καi τiοδ κ6ioμoυ

ατ,flν'δπoxi1 θκεiνη, καθδq κ'αi

oιi1ν θπψ,cνfl καΙ τδν πατ,ριωπr-

αμ6, τoυ νδ 6ργ'αoθεi γr& τflν θ-

λ,ευθ,ερiα τfrq 'Eλλ6δαq &πδ τδ

6αρ6 (υγδ τfiν 'Oθωμανδν καi
νd εi,:'ρΥειl1'ο':l τoilq δrπ,6iδ'oυλoυι.i

iιδ,ελφoriq τ,oυ μδ τδ κληρoδ6τη-

1lα 'πoJ 
ciφη'αε γrδ ι,δ oπ,oυδdζoυν

'Eλλην6πoυλ,α οιδ πανεπl,oτfμrο

ιΠq Πdδo6αq.
Γενν11θηκε οιi1 Ι}6ρ,cια ιδ 1,572

6πoυ ιrfrrρε καi τflν η'ριilιη μ6'ρφω-

ol1 ιoυ. Kαταγ6ντανε dπδ εiγ'ε-
νlκi1 oilκ,oγ6νει'α. 'o πατδραq Δη-

μ,{τριoq Ι{ωττo6νtoq, Bγκατεοτη-

μiν,oq μ6νψα ,oτi1 B6ροια, doxο_

λ,ofντ'αν μδ τδ δμπ6ριo. 'H καια-

:i:1:::i: j:: 
j. j:::::::::: jr:::::::

t::::: ji::::::::::;:i;l:;:! ltl:::::

tii!,!ti!.t

Toσ Nkoυ "Aδαλ6γλoυ
Λoγcτδγv'η

γωγi1 rιου flταv &πδ r& Κr1θη'ρα.

'Η oiκoγ6νεt6 τoυ εixε δrκ6 τηq

οiκ6,cημ,o. Eixrε δυδ dδ6λ,φr'α, τδν
"Aγγελo καi τδν Λdμπρo καi μιδ
iii:\rρfi, ιi1ν Θεoλιlγα. 'o Γtd'ν'νηι;

ilιρ',γε iπδ τi-1 B'6'ρoiια rπoδ frται'
τουρ]K't}κ,ρ'ατotμενη. Σδ μlα περι-
oδ,εiα ιoυ σιil P,oυμανiα, 6που

πραlιoπfr γε γιδ θtμ,πoρrκδc ιiΙιoθδ-

oεrq ιoi πατdρα τ'oυ τδν 3πrαoαν

αixηrdλο_lτ,o oi T6,ταρoι. Στδ δ16-

στημα τflq αixμαλωoilαg τoυ αi'l-

τflq μπ6ρε'ο,ε νd μ&θ,ει τ& Poυμα-

νικδ, πol) τδν 6'oflθηιααν πoλδ

oιi1ν θ.η16θηoη τ{c Λ'ατrνrκflq dρ

Tιελετη a1ΠlclKαλiulΠiτiη ρ iωv τfl c tΠ p olτolp'ξC.

'AΠδ d,ρΙσTερδ nρδc τd δεξιδ: 'o δμrλητΛc Kοlθlηγητηc'κ' Κ'

Bo6oυroLκoc, δ Δηrμαρxoc Bδρorαc ικ' K' t'α'μ'n'oivηc' o No'μαρ-

χξqlκ.Ν.ΠrvοLκilδηc,δΔ);τηcτοσB'Σ'Σ'κ.Πo.nαvl.κoλdrcυ
καi δ 6'oιlλεuτηc 'Htμα0Ιαq ,κ. Δ. Xοτζlη'δ'ηlμητρ'ioυ'

γ6τερα 6ταν ijιστ'εiPα dπδ οκλη-

ρ,δq ταλ,αlπωρiεq δρ,απθτευοε &'

πδ τ,i1ν αlixμαλ,ω,oi'α τoυ. T,ρd6η-

ξε γrδ τflν Tυ6iγγη (1605). 'Απδ
τi1ν Tυ6iγγη πfrlγε oτd Pιiηη μδ
τδ ,π6θo νδ ζrj,gg1 λειiτερ'α νi δoυ-

λδψει καi νδ δημrουρ'γl1roεl. Γl&
ν& μoρφωtθ,εi μπαiν'εr οτδ 'Eλλη-
νκδ Koλλθγιo τοi 'Αγ. 'Aθανα_

oioυ Pιirμηq, δπoυ οπoυδdζεr 'Eλ-
ληνrκd, Φlλ,ooo'φi'α, Θε,oλoγiα κ'αi
'Ιατρrκ{. Στδ κoλ6rγγrro αriτδ δ

Kιυττo6νr,oq παρδμεrν,ε oδν μαθη-
τi]q arπδ τiq 3 Δεκ. τoδ 1Φ5 ιb'q

τδν 'Ι'o$νιο τoδ 1608 καΙ dγlνε
-ι;oΙ<]τlKδ μδλoq τfl q'Αδελφ6tιηταq.

Tδ 1613 rrιoδ iκλ6xτηκε γlδ τρi-

τη φ,o,ρδ πρ6εδρo9 τfrq'Aδελφ6τη"
τ,αq φεiγ,ε1 δρr,αικd &φ'oδ εixε
Kαιαλ66rε1 6λ'α τδ d,ξrιiψατα τflq
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Σxο,λfrq καi εixε dν'αγoρευ'θεi δι-
δdκτo'ραζ τflg Φrλooo,φiαg' 'Απδ
τδ Φιrτιiρro αiτδ τoi 'Eλληνικοδ
Koλλεγioυ 6γ{rκαν πoλλoi aπδ
τoδq δrαoημ6'τ,ερ,oυq φtλενωτκο6q
d,νθlρωπιαιδq,π'οδ κατ,εixαν τ1μητ1-

κfl θδo,η oτ,oδq πνευματrκοδg κιi-
κλoυ,q τfrq'Ι ταλi,αq, πoδ 6,oflθη,oαν

μrδ δ;f,φ,o,ρ,oυq τρ,6ιπoυ,q στi|ν ,πνευ-

ματlκi1 dν'αγ6ννη'oη τoσ ν6oυ δλ-
λη,νl,αμor... 'Aπδ τ{ Pιirμη Ξφr-

γε ι6τε καi frρθ,ε oτfiν Πdδ,o6α.

Tδ π6ρααμ,δ τoυ καi &πδ τri1ν Πd-
δο,6'α εiν,αl καlρπoφi61ρ'o. "Ytοτερα

aπδ 3 xρ6νια απoυδlν παi,ρνεr
καi τδ πτυxio τfrq 'Ι,ατρακfrq. Στδ
πανεπlαιr]μn αr]τδ δiδαξε d,ργ6-

τερ,α, 25 xρ6νΙα δλ6κεpα φtλooο_
φi'α μδxρr τδν θdν,αι6 τoυ.

Στiq 18 Noε{μ6ρη τoδ 1657, oδ
f1λrκiα 85 xρ,oνδν, δ &,ξroλoγ6τε-

ρoq αiτηlq dνθρ,ι-υrπoq πoδ dν'6δεt-

ξε i Bθρorα. rπ6θrανlε καi τfφηκε
μδ πoλλδc τψδq οτδ παρεκκλι]οι
τoδ'Αγioυ'Αντιυνiου, πoλ,r,o6xoυ

τflq ΙΙdδο6αg, 6π,oυ τι)ν θrπtτ6μ-

6l'α οτr]λη τoυ iγρ,αψε δ φiλoq
του 'Ι6κωi6oq Kaiμoc. Στflν εi-
ooδ,o τoδ Πανεπιoτημioυ τfrq Bo-
λurνiαq o.ιilζετ,αι &^Φη θντειxιαμ6
νη η μαρμ6ρινη πλ6κα, αιi1ν δ
ποiα δια6dζει κανεiq τd δξΦq κο-
λακευτtκd γrδ τδν Kωττoδνto

<'Iω6ννηg Kο"iττo6'νιog, εliπατρi-
δηc θκ Bε'ρ,oiαg, "Eλλ'ην,αι; τi1ν

θθνlκ6τητα, δrδd,κτoραq τfr q Φlλο-
αo,φi,αg, τflg iατρrκfrc καi τiq δγi-
αq Θε,oλαγi,αq καi iππ6iτηg, δ δ-

πoiog ουν6xεtα 13 x,ρ6'ν1'α 8,ι,iμη-

αε μδ aηigiτgψ,τη εiγλ,ωττiα τi1ν

πριilιη Eδρα τflq δλληνxκfrq Φ;λ'ο_

λoγiαq, &ν,εδεixθηκε oτilν Eδ'ρα

τfrq Φλοoοφiαq μδ τi1ν θξαiρειη
φρ,ovτiδα τ{q Boλωνlκfrq Γερoυ-
οiαq γr,iι τδ κοtνδ ουμφ,6ρo, τf1ν

Erδρα δδ αιiτfl δrεκ6,ηΙησε καi θ-

δ6ξαoε καi γι αi'rτo πδ Π;ανεπrατli-

μιo Bvετεixιoε ql]τδ τδ μνημεio
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μδ ιic δlκδc; τ,oυ δαπdvεq','>>,.,

To EPΓo ToY

'o Ι(ιυ'ιτoiνιoq ilιπΙlρi'ε oυγ"

γραφδαq δνδq μεγdλoυ σημαν-
τtκοδ φtλoαοφlκoδ 8ργιlυ θπιδι-
δ6μενoq δλoκληrρωτι,κδ oτii ουγ-

γραφil μδ uποlμνr]μ'αlια καi ryx6-

λια, πρ,oπ6wων ,στδ Uργ,c τοδ 'A-

ριrατ,oτδλη, πoδ θδ πρ6πεl τd o,x6"

λιd τ,oυ νδ dπoδiν,oυ'ν τ6αο πlοτδ
τδ πνεδμ,α τoδ 'Aρr,oπoτδλη, ι6στε

o' €να ΧαpαKtξlp11στικδ θπiγραμ_

'Ιωαvvng Κωττoυvrog

ilα ποi ιlδ &φιερfivoυν θ'πι-

oημαi,νε,ιιr', oδ μετ6φρ,ααη: ( 'ΙΙ
Ι}6ροια oδ γ6ννη,oε πoi &π6xεl
d,πδ τ,δ Στ6γεrρ'α xiλια 6ι]ματ'α,
6oi i1μωc ατδ πνεlμα oijτε δrνα

&πδ τδν'Αlρloτoτδλη>>.

Tδ 1658 θκδiδει o' δνιι τ61ιo

γρ,αιμμδν'α oδ θλληνrκι) γλιiliα.lα
καi λ,ατtνrκil μετdφ,ρα,oη τ& <'Eλ-

ληνικδ 'Eπιγ'ρdμ1rατα oδ δio 6ι
fi,\flcι> lκαi ποi &πoδεlκνf,ετα1 δ ]iιj
γ,αλ6 ιqρo g' θλλην,αg i;πlγ,ρ αμματιl_

ποιδq ατδν αiδ'ν'α τ'oυ. Tδν
Ιδιo xρ6ν'o oυγκθvιρωο1ε μεYdλη



,περΙoυlσi,α καΙ iδlρυlσε lνα δlκδ
τoυ γυμνdσr,o - 'Eλληνoμoυσετo
oιi1'ν Π6δ,ο6α οδν ,παρ6,ρτημα τoδ
Πανε,πtoτημioυ τηg, γrδ τd θλλη-
ν,6,πουλ'α ιδ <Kιυtιofν'ro>>, δπor-:

περiθdλφθηκαν καi rπ{rραν τilν
δλληνορθ6δoξη μ6ρφωοη τυραν-
νι,σμ6ν,α δλλην6πoυλ'α d,πδ κ6θε

γων,td τξq'Ελληνκic γξc. M,6xρl
τ6 τδλog ιol θ'αν6ιτου του αυγγρd
φεt' καΙ θκδiδεr' τδ δργα τ,oυ πoδ

γνωρiζ,oυν μεγ6λη Θκδoτrκfi θπι
τυxi,α, "Exουν τoδg τiτλoυq τδν
δργων τoσ 'Αρυτoτδλη, Δατtvt-
κoδc. Tλ μαΘI]ματα πoδ π'α,ρδδr-

δ'ε θκδiδ,oντα'ν oδ δγ!κιilEεrq τ6-

μoυq. 'o Ι(ωττ,oriνι'oq flταν 6xl μ6-
νo oυγγραφδαq δνδq ,πολδ oη_

μαντllκο'i φlλo,coφlκoi dργ'oυ, δxr

μ,6νo dξιοq ουvεx:'ατf q θπrγραμμιi-
ιι;ν, δxt κo,ρυφ,αiοq Π'ανεπiοτημια
κδg -xd;οκαλog &λλδ καi μεγdλoq
'Elθνxδq Eiεργ6τηq, γ-rατi μδ τoδq
πolλλ'oηig iιπoτρ6φ'oυq τoδ Kο;λλε-

γiου, 6of'θηιoε ατi1ν lπνευματrκη
ivαγδνν,ηιlη τoδ v6oυ 'Eλλη-
νl,oμoi. 'o Bε,ρ,oι(nηq φlλ6οοφoq
γνιilριζε 6 γλιiloαεq. "Eγ,ραψε 17

3ργα τ& πε,ρlrσσ6τερα αri1ν Δατι-
νxi1 μδ πlδ μιgg,1} αx6rλr,α γlδ τδν
'Αρr,oτoτ'δλη, τδ δποiα κorσμofiν

τi,q 6r6λ,ιοrθfi,κεq tfiν EitρμπαΙκδν
Π'αν'ε,πtlατημiω,ν...

'o Kωτ'τo6νιοg δδν δπfrρξε μ6_

ιno 8ναq dνrδr'οτaλflq κr 6φ'oolω-

μδνoq δπηρδτηq τ,iq 'Eπιατfμηg.
},1δ τδ φr,λoλ,oγκδ καi λ'oγoτεxνι-

li15 τoυ J,ργο π'ρ6,6αλ,ε ο'δ εr3ρωιπαi.

κfl κλiμ,ακα τi1ν πατρiδα τ,oυ κ'αi
ο'υ,ν66,αλε oτflν dνdrπτυξη τοδ Φr-

λελλη,ν'ιroμ,oδ... T6,λoq dν66αoε πo
λδ ψηλδ τδ drvομα τοδ "Ελληνα
Δdoκ,αλου oτ{ Δrioη μδ τd δoriγ-
KρΙ|τα πνlευlματικ& του καΙ dλλα
xα:ρi1σματα. Eiναl γνω1αιδ δτl οιδ
παλr,6τ'ερ,α καi νειbιε,ρα xρ6νlo
iιoλλοΙ δt,αν,οo$tμενor iγρ,αψαν 6r.

6,λiα, gκ;αναν δr,αλ,6ξεη κα,i δημο-
1σ1ει]σε1q καθι}q καi,fl Eταlrρrεi,α Mα

'Ιωivvng Kωττoilvrog

'Η'πρo'τorμη τo['lωrdνvη Kωττo,0ιrlo'υ oτη τ'ornoΘtεoiο

.'Eληd. Bθρorοc /gρr\io τoυ γλ0tπτη Θα'v. Mlvolπoυλo'υ

κεδονrrκδν Σrιoυδδν γl& νδ πα-

ρ,oυ,ο16,ooυν τδ μεγdλo 6ργo τoδ

Kωττofνl,o αιδ κolνδ τfflν πνευ-

ματrrκδν dνθlριi:,πων τroσ τdrιαυ

μαq γrδ μlδ κ'αλιiτερη 'γruωρrμi,α
καi γνιiloη.
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A'
'Aπδ τδ τεδ1oE αiτδ ιiρ1lξει r'1

δημο,oi,ευoη θvδg α1ετιιd dγνωoτoυ
xειμdι,oυ τoδ Στ6φ. Παπαδ6πoυλoυ,

πor) δηrμιοoιεtτηxε τδ 1962 oτδ Περ.
<<Π,αρvαoο6g> (πεQ. B, τ6μ. Δ, o.

247 - 258). Tδ xεiμεvo αriτ6, π6ρα
ιiπδ τδ γενιx6τεqo θνδιαφ6ρoν πor)

παρoυoιαξει, δ[r,ει μι& a1ετιτ'δ' πλ\-

ρ'r1 εix6να γιd τα αiτια τfr; 'iδρυoη;

τδν 'Eλληνιx'δν Φιλεππαιδευτιxδγ
Σιrλλ6γων ,oτΙg περιo1δq τoδ dλli_

τQωτου 'Eλληνιoμοδ xατd, τδ 19ο
zαi 2Οo αi. oi o'tλλoγοι αriτoi, δπο:g

εiναι γνωατ6, μδ τi1v πολtπλευρη
(,μορφιυτιxf xαi isr,ιπt) δριΙ.,αη τoυ;
oτr|ριξαv τδ oxληρd δoπι,μαομdvο

6l"ληνιαμδ xαi ii6αλαη, τiq βdoει; γd
τ!ν τ6vιυ,oη τoδ θr}νxo'δ ψ'ρoν{'ματo;
x,αi θr,[loχυoαν τig θλπ[δεg γιd τtιv
ιiπoτ[ναξη τoi τoυρzιxoδ ξυγοδ xαi
τdiν Ξι,ωoτ1 μ} τi1ν i:λε{$ερη 'Eλλιi_
δα.

x.M.

'H i|πδool1 τοδ <<1ιiτι - χoυμα-
n7ιιltν>> τfrg 18l1; Φερ6oυαρ[oυ 1856,
π,οi ιiναxοιγωνηι}ε επiot1μα ι1πδ τor);

' o$ωμανoil; πληρεξo'υc[ου; z.,ατι}' τi\

διιiρzεια τοδ Συ'ι,εδρ[oυ τδv ΙΙαρι-
o(ωγ zαi πoi θξααqlιiλιζε ιoεωqητιxι)
τr\v io6τητα δλωγ τδν δπηzιiων τfrg

δ'$ω,μανι,xfrE αiτοxρατoρ[αg χωQ[;
διcixρι,or1 ψυλis ii sρη'oxειiματog,
θγι'αινiα,oε τr\ δε'ιiτ,ερη περ[οδo τδν

μιεταρρυ,$μ[οεcυv (τανξι,μιiτ) ατi1ν

Toυρxiα παi εi1ε δg ιlπoτdλε,oψια

xαrlτoια πgooωριι,i1 ιi'ναδιορ'γι{νωoη

1.02

zαΙ πριio'δo τoi π'αQηctμαoμ6'νoυ xριi-
τoυ; τδι, oουλτdγιοr,.1 Tδ γενιxδ
πνεδμα τfrg προ1l,δoυ χατd τi]ν πε'_

ρioδo αιiτi1 ειiν1lηoε θπloηg x'αi τi1ν

πoλιτι<lτιπi1 xlνη,oη τδν μi1 μoυ,σ'oυλ_

μιir,ων δπηιι1ων τoδ oουλτανου xαi i-

δια[,τερα τδν 'Eλλ{1νωv, πιli ιiποτd-

λoδoαγ τδ πιδ ,}1,gn111.1lμdνo d'πδ γ"α-

sε &πoιμη xριoτιαvιxδ ,oτoι1εiο. "E-
τσι' μεQιιd xρ6νια iioτερα ι1"πδ τδγ

K6lιμαiπδ π6λεμο' βλdπoυ,με να πα-

ρατηρεiται ατi1ν 'Ar,ατoλi1 μιι} μεγα-
λr1 πvευ1"ιατιxi1 x['νι1or1, πoi 1αρα-

π9o66λεπαν, θxτδg ιiπδ τ| gι1r9μιιor1

τδν θz.zλrioιαoτιxδν ζr1τηματωr,, xαi
Eνα δμoιι'lμoρqio οιioτt1μα διoιxli'oε-

ω; τδν zoινoτ{1των, zα$δg xαi, τιΙ

z.αr9ηxoντα xαi τi1 διzαιοδ'oo[,α τδγ
δ11μoγεροr,τι6lγ, Πot δα zαsιυρiξον-
ταr, dπδ xaταoτατιγ'6', τd oπoiα ι}ι}

cιlντιioιtoγταν ι1πδ τι) μdλr1 τflg xοι-

rιiτr1τα; xαi .[}d θπιxυqcbl,oνταν ι1πι)

τoig ^ιατd' τιiπoυ; μητροπoλiτεga.
'H iiπιrρξη λoιπδν τδν δργανιαμδν
αirτδν εirrαι πολr) πι$αr,δι, δτι ιiπo-
τdλεoε ιiφορ,μi1 zαi ταυτιi1ρονα δπ6-

Toσ Στδφ. 'Ι. Παπαδ6πoυλoυ
Kοrθηiγητη ΦlλoσιoφΙκΠc Σxoληc

Π αiv,εlΠtσΤημ,io'υ' l ωαlwivω,v

xτr1q[ξεται ιiπδ τi1ν iδρυ,or1 διαql6-

ρωι, δλλl1νιxδν ουi,λι'lr/ωr, oτiiν Kιυν-

oταr,τιvοtπoλη zαi oτιi ιxiJ"α xdντριr,

τoδ ιiλ'υτρωτoυ 6?ιλτ1νι'oμιιlδ. 'Η iδια
ziγl1or1 παριrτr1ρεiται παριiλλl'1λα xαi
,oτi1ν πρωτειioυorr τoδ iλευ'$dρoυ δλ.-

ληr,lxoδ βαoιλε[oυ ii, sd μπoρo'δoε
xιrλtτερα νι} πi1 xανε[;, t1ει τi1ν ei-

qlετr1ρ[α τη; ατi1ν 'Α${να2.
L{δ την xiνr1ol1 αiτ{1 θπ[oι1g δiν

εir,αι iocυζ iio1ετοι zαi oi <<Γεγιz.oi

Kαγοr,ιoμoi>>, πo'δ oυ'νdταξε τδ oi-
xουμε'ι,ιπδ fΙ ατριαρxεΤι, ( {{i.1οrl'oτοΞ

1858 - 
Φε6φoυιiριoE 1tt60) dφαρ-

μι6ξοvταg τi; διαταξ'ει; τοδ <<xατι --
1ουμαγιotιo>. oi <<Καγονισιμoι> αi-
τοi' πoi θπιr,υριΙn9ηx,α'ι, μδ oουλτανι-

z;δ ιρε6ιiτι τδ 1860 zαi 'ioxυoαν δ;
τi1 oυνr}rixη τfr; Λιυξιiνr1ζ (1923)3.

δειγμα xαΙ γιd τi1ν tδρυ,or1 dλλων

oυλλιiγων zιrj, oιυ'ματεkoγ.

'Η δριior1 τδν διαφιiρωt, 6λλι1νι-

zδl, oυλλιiγιυν τf1; 6ι}αiμαr,ιxf1; αi-
τozρατορ[α;, ιiπδ τot,; δποi'oυ; οi
πεgιooιiτερoι ii1oυν 1αρ'αzτfrρα φι-
λεz,παιδ,ευτιxιi 

- 
αiτi1 θξ dλλoυ τ-

γαι zαt f1 αιrνrμ}ιαμ6νη δπο:r,υ'μiα

τoι,; - i] ηlιλαν$ραilιιz/-l, εivαι πραγ

1-ιατιzd ιiξιιiλογr1 zαi ιiξ[ξει νd i-
gευνr1$fr' 'Ω; τi1ν θπo1i1 αiτi1 f1 θx-

π,α(δ,ευor1 τοfi fπoδoiλoυ 6λλr1'ι,ιο'μoi

ι1πoτελοδo,ε ιivτιxεi;,,ενο φρovτiδαE
τd.r, τοπιxδν θxzλ11oιαoτιz'δr, xιrΙ

zlιr,οτιzδγ dρxδν zαi zαlμlμιιΙ q-,ο-

gιi, τδν θπαγγ.ελματιxδν ουντε1νι-

Cυv i] xαi μεριxδv ιiτιitμιυν. TιilQα δ-

1-κ,-l; oτoig παριiγo'ι,τεE αiτoδ; πρo-

oτi,$εται xαi ΞναE νdoE, 'f1 oυμ6oλi1



τfr; xαλυτdραζ 7"oινωγιΖ,flg τιiξεrο;

μδ τi1 μoρφi1 ουλλιiγων' xαi τδ βιi-

ρo; τ'iiΞ qlqοντlδαg γιd τi1ν παιδεiα
ιi.ψiζει oι^/d - oιγd νd μ9τατοπ[-

ξεται πρδ; τd ε;r,εi. Στotg ιτυλλ6-

γrυ; αilτοi; δφε[λεται ο1εδδν ιiπο-

z?υειoτιy.d f1 διατ{1ρl1o'η xαi f1 Bν[,o1υ_

σll τi1; παιδεiα; oτΙ; Toυρz.οzρα-

τοιiμειnε; ιl,xliμη δi,ληνιzδ; περιo1i;
xιrτd τδ τε?ιει}τατo τdταqτo τoδ 19Oυ

zαi" τi; ιiρxι\; τοδ 20oδ αi. 'H δqα-

.τι1qι6τητα, δ ζiλog zαi, r'1 ιiqlo'oiω_

αr1, μιδ τi1ν oτιοiα iργιiξοvται γιd τδ

οιoπ6 τoυ;, πρozαλoδν πιiλδ z.αλι\

ivτtπι.uor1 oτi1ν Etqιiπη %αι πQoμη-

νιioυv μια πvευματιz.r\ ιlvαγdννr1oη

τοfr δλληνιxοδ Bsvου;b, πρδ,γ,μα πoδ

$d 3πηρει!,αη ιiργ6τερα εiνοiy"d Eνα

μdρo; τfl; εiρωπαizfrg διπλω,μιατ[αE

oτi1 ρt$μιoη τδν δλληνιπδν ξητη-

ματο:ν.

oi iδιoι iπioηE o{'λλογoι μπoρο'iv
νd 1αg,αxτηριoι9'οδγ zαi δg τδ πqδ-
το δπλο μ} τδ δποio δ δλληνιo,μδ; δd

ιliμυνr9fr iναγτiον τoδ π'ανoλα6ι,σιιOiιi'

&ψ1,του δ τoιiρog' iiπειτ' ι1πδ τδν

KριμαΙlιδ π6λεμo' iγzαταλε[πει τδ

ριiλo τoδ πρooτατη τδν δρ$oδ6ξιυν

γενπd 1ριoτιαvδ,ν xαi μετα6αλλεται
o} πρo,οτατη τδν Σλιi6ων, ιlγzαλιιi_

ζoντα; xαi θνι,o1ιioνταζ Eγα 'ι'do ii
θνo;, τor); Boυλγαρου;7.

'Αqlετr1ρ[α ατiiν ioτoρlα τf; δριi-

σεωζ τδν δλληνιz.δν oυλλ6γων, iδ[_

ω; τδν φιλεxπαιδευτιr,drν, ιlπoτελεi

{1 'iδqυoη oτi1ν 'Al{1να τoδ <Συλλ6-

γΟυ πQδζ διdδοοι'ν τδν δλλr1νιx'δν

γρα;.ι1-ιι1τωυ> (17'Aπριλiου 1869)'
'o oιiλλoγog αι1τ6g, δ πιδ δραoτd-

ριo; &π' δ}'oυ;, izτδg ιiπδ τi1ν τεριi_

οτια θxπαιδ,ευτικi1 δρd,αη πoi &νd-

πτυξε, δπi]ρξε ταυτ61ρovα xαi τδ

z.υριcilτερο δργ'αvo τ'iiE δλληνιxflE

πqοπαγιiι,δαg ατig εigωπαΙxδg Bπαq-

'fiη τi1; 6$ωμα"ι,ιxfr E αΦτox ρατo q [αg,

z"αsδ; zαi δ πιδ ατενδg oυvεργιiτr1;

τi1g δλληνιxfrg z.υ6ερν{1,oεωE ατδν ιi-

γδvα τη; iγαντioν τoδ παγο'λα6ι_

otrιoδ'

'Ωg τdν iπο1r\ θxεlνr1 τ6,oο f1 xυ-

66ρνι1oη δ,οo yrαi δ λαδg flταν ιiπα-

ο1oλημι6νoι μδ τi1ν Kρητιπi1 θπαγd-

οταoη τοδ 1866-1869 xαi δδν μπil_

ρεοαν ν' ιi'vτιλr1qlr9οδν τδγ x[γδυνo

πot πρoερxιiταγ ιiπδ Bορρ& μ} τi1ν

iξιiπλιο,οη τfrE παvολα6ι,oτιxfrg xινf-
οεω;. Παρ' ιiλο μιiλι,ο'τα πoi ιiπδ

τδ 1865 ι}πιiμη δ "Eλληvα; πρε'o6ευ_

τi\; oτr\ν Kωνoταντινoiπoλη εi1ε δ-

πο,δ,ε(ξει xαi τoνioει τd oημαolα τοδ

ολι16ιy"oδ z.ι,ι'δ{voυ8, oi xατι} xαιρotg

z"υ6ε,ρr,foειg δii' iiδωoα'ι' τdν προ'oο-

1i1 ποi ilπqεπε, iαιυ; γιατΙ β,αotξοι'
τιrν δπερ6ολι,xιΙ oτi1ν πνεψιατιzd δ_

περοxi1 τoi δλλη,r'ιoμofr dπdιηαντι

oτi; ι]i7'λε; βαλz.ανιz}; iι}ν1lτητε;,

z.αι}δ; xαi οτi1r' aντi,στασll τoδ oi_
χΟυLι,ενιχοδ ΠατρLαg1ε(oυ θγαιτ|ον

τδν βουλγαριaδν dπαιπ{1αεων γιλ
δηiμιουργ[α ιli,rεξc1n'.u'r1''Εv"x}ιηoL-
α;. Στ{ν παραπλciνηοl-1 αiτd oυνε_

τdλε,oε ιixιi1-ιη πολt zαi f1 ειiνoix{,

ioο:; ιkδ σ7.orιιl!ι6τητα, oτι1αη τfl;
Prοo[α; oτδ ξητr1μα τfr; KQt"ηq'
ποi zρciτηoε τoi; "Eλληvε; μδ τd

μciτια διαρzδ; oτραμμ6να πρδE τδ

Nιiτο9.

'H διdνεξη μεταξi Πατριαρ1ε[-
ου xαi Bουλγιiρων, πoi ξητoδ,oαν
ν' ιiπαλ?ιαγοδγ ιiπδ τ{ν iξιiρτηof
τoιl zαi ν& δ11μιιουργf'ooυν αriτ6νo_

μη 'Ezzλι1o[α, &πoτελεi τi1ν πριΙπη

ziνr1oη για θπ[,oημη ιivαγνιilριor1 τoδ

βoυλγαgιzoδ ilBvoυ;' τ|ν δπoiα δπο-

oτ{1ριξε zαi f1 Pωoiα μ6οφ τoδ 'Ιγ-
νclτι,εql, πρao6ευτoδ τη; οτi1ν Kων_

σταντιγοijf[oλη. Mδ τδν τρ6πo αiτδ
οi Ρδooι iiιjελαv νd z.ρατflooυν τoig
Boυλγdq'oυ; μαxqιι}, ιiπδ τflν θπi-

δραoη τfl; πgoπαγιi'vδα; τοδ xα,$o_

λιz"ι,oμoδ10 zαi γd θξυπηρaτ{ooυν rι}

γενιxcbτεqα π'αvoλα6ιοτιx& o16διιi

τουg, γιd' τd δποiα τδ $qη,oxευτιxδ

αtτδ qlαινo,μενιxα αiτi1μα τ6ν Boυλ-

γciριυν 1qη,oiμευε δE π9οπιiλυμ"ια'
'Απδ τd' διio 1-ιciλιoτα βουλγαριxd
ox6δια γι ι}τi\ λιioη τi1g διαφoρδg

το:ν μιδ τδ Πατqιαqχεio (τoδ 1861

xαΙ zυ,ρ[ωg τοi 1866)11 qlαlnrεται

xαι9αqd δτι ιπflq1ε xlνδυνog, dν δη_

μιoυργοδγτ,αν ιiνεξciρτητη βoυλγαgι
z,i1 'Exxλη'oiα, r'α δπαx'$oiν o' αιiτi1ν

ι1ψz"ετδ; z.αι}αqι} δλληνιai;; θπα91[εg
y.ιll ι,' &φομoιω$oδν oτδ μ}λλον

ιiπδ τoi; Boυλγιigoυ; δχ, μ6νο
ολα66qlωνoι, ιiλλd xαi dλλoι i}'.ληνι-

zοΙ πληr9υαμo[. Περιo,o6τερo ιivτι-
ληπτδ; γ[vεται δ ziνδυνοg αiτ6g, i-
ταν σy,aφδoiμε 6τι τi1ν θπο1i1 8xε(-

νη τδ xθvτq,O %υQιωζ τδ'ν εδρωπα'ιi-

xδv 8'δαφ6v τfrg dsωμανιxfrg αiτo-
xρατoρiαg xατoιzoδrrταγ ιiπδ πληθυ_

αμδ ιiναz.ατ,εrμdvο (iλλην6,φωvo, oλα-

6i,ψωνo, τoυρz6,ψωνo, &λ6lαγ6,φωγο

zαl οπoρα,διz.ι} 6λαx6ψωνo) μδ ιio1η

μιdτιoτr1 xαΙ ρευoτi1 θ$νιxi1 oυνε[δη-

ση12.

'H iδρυ'αη λοιπδι, τoδ <<Συλλ6γoυ

πρδ; διι1δoο'ιγ τδν Eλληνιx'δ,v γqαμ-
pιιiτωυ> oυμπ['πτει fl xαλυτερα πρo-

xαλε1ται ιiπδ τi1 διαπioτω,or1 τoδ oλα

6ιzoδ xιγδ{voυ. 'Ω; zr1ριo σχoπδ

τoυ δ oιiλλoγο; αiτδ; Ur9εoε τfi διιi-
δαοη xαi τ{ν θν[,o1υoη τfrg θλληνι-

xi1; παιδε[αE oτig τoυ'qxoIxρατotμε-

νεg xυρ[ωE περιo1}g xαi πρδg τδ

ozoπδ αιπδ ιiν6πτυξε δλη τ{ δρα-
οτr1qιι1τr1τci τoυ 13, γιατi ξεxινυδοε
ιiπδ τi1 βαoιxfl ιiρ1i1 δτι <<τd α1o-

λεTα εiγαι τδ &ριoτov μ6οov πgδg

διιiδοoιr, τδv iλληνιπδν γρ'αμμdτωv,
πρδ; θνlo1υoιv τf]g θsνιxfrg oυvειδ{-
οεωg xαi πρδg ιxμυvαν τoδ πoλλα1oδ

dπειλoυrμdνoυ δλλr1vιο'φδ>1a. Πολi
πιδ zω$αρd iiμωg φα|νεται f1 oη,μα-

οiα τoυ zαΙ δ xεντριxδ; 6ργανωτι-
xδg ρ6λog τoυ dπδ τi1ν δπ' ιiριι}μ.
3827l22 MαElτ[oυ 1871 δγπiκλιο,
πoil ιlπηiι}υνε δ riπoυργδ; τδv θξω-

τεριxδ,ν Α. Koυμoυνδοδρo; πQδζ

τoiE "trλληvεg προξdνoυg ατi1ν 'A-
r,ατoλ{. Mδ τdν bγx{rι}'ιo αιiτi1 τot;
oυγιoτoffoε να φqοvτi,oουν γιd τ{v
ιlνciπτυξη γενιr'd τfrg δλληνιxflg παι-
δεiαg o'τΙ; πεgιo1dg του6 π'αΙ τot)E

δπoδε[xνυε γ' dπ,ευ,9iηrωη,vται γιd, ου

vεvν6r1οη ii vd, παραπd'μπoυν τot;
iνδιαφερoμdι,oυg oτδ οιiλλoγo τδv
'A'srivdiν, θπει,δd <<...δ θvταδr9α πρδ

τιν(D,ν aτd}ν ουoτιig πρδg διιiδο,oιν

τδη, 6λληγυxδν γρ,αμμc1πωι, oriλλoγog
'ιδlαv il1,ει δντολi1v ν& ψριμινQ περi
τδν θν τfr παqoυoη iγxυxλ[ο: &vαφε-

ροlμdνων θr}νιzδν συμφ'εQ,6vτωγ...>)15.

λΙi τi1ν iδια θπ[,oηg Bγz.rixλιo τoi;
δπoδ,ε[y"νυ,ε &xdμη δτι τδ xυqιιilτερo

μ6λημιi τουg $d 'dπρεπ'ε γd εir,αι γd
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δρ,γαlνιbαoυι, τig 8λληνι,πδg ^ιoυνoπη-

τεg γιd, τ{ν ιlvτιμετιΙπιrοη τδι, ιlvαγ-
Ndlν τoυg xαi γ& iδριi,oουν βι6λιosfr-
xεg, dvαγνωoτfgια, λdro1εE xαΙ τo-

πιxoδg o111,$,γου;16.

"oλα αrjτci, δπωg fiταν φυoιx6,
ιlνr1ot1η'oαν τοδg Pιfiooυg, πoδ γνcil-

ριξαι, πoλδ Nαλd τδ oη,μαvτιxδ q6-

λο πoδ 3παιζαv τd ,α1oλεiα oτ{ δια-
τflQη,oη τfrE γλιbooαg, τfrE .}ρη,απευ_

τιx\g πLoπεωg xαi τοδ θlvιπoδ φ,qo-
νt'1,ματog τδηl δπoδoriλων'E?'λ{1νων,
xαi ιiντιλαrμ6dγoγταν π6οo oημαντι-
xδ θ,μπ6'διo oτd o16διci τoυ; sd flταν
f1 3νio1υαf τoυg. Γιd τδ λ6γo αι1τδ

f1 ριυoιn.d xυ6dρνη,oη δδω,oε θντoλi1

ατoδg πqoξ6νOυζ τη; νd, παq,qμπo_

δiooυ,ν τ{ δριioη τoδ oυλλ6γoυ17.

Ti1ν'iδια xι6λαE fiiμdρα πot θξελ6γη
τδ πρδπo διoιxητιxδ αυμ6otλιo μεqι_
xoL 

- πιι}αγδγ Pδooι διπλωrμctτε;

τδν 'Al9ηνδι, - εi1αν θπι,οxεφsfr

μ6λη τoδ oυμ6oυλ|oυ xαi εl1αν ζη-
τγi,oει γd διαλυff δ οiλλoγog, γι,ατ[,
δπω; "ια1υqiζοvταν, i,δqtr}ηπε γι& νd
xαταπoλεμfoη τig Bv6ργειεg τoδ παν
o'λα6ι'o'μoδ oτdv Toυρπiα18.

Π,αq' δλη δμωg τil ρω'αιπi1 ιiιτ[-
δραoη, μδ τi1v δπoxivηroη, τdν δπο-
oτ{1qιξη xαi τi1ν iνlο'1υoη τoδ oυλ-

λ6'γoυ αιiτoδ π'αi τδγ 'Eλλ{νωv πρo-

ξdνωv τfrE 'Αvατολfrg, i,δρiovται oτ&

ιi.,μd,oωg δπ6μενα 1ρ6νια παρ6rμoιoι

φιλΦ{παιδευcι,/,oι odλλoγoι ο} δλε;
oxε,δδv τiE πoλειg τfr5 δsωμανιιfrg
αiτοxρ,ατoρiαg, δπoυ xυριαq1οδoε
ii flπαv πoλυιiqιι}μο τδ θλληνιxδ ,oτοι-

1εiο. Σδ δoα μdρη μciλιoτα δπfrρ1αv
&λ,tr oι oυλλoγoι 'uδρυμdνοι, ,,ιυQιωζ

φιλανr9,ρωπιxο,[, τcbρα πqoααρ'μ6ζουv
xαi αrjτoi τig θπuδιι6ξειg τoυg αιiμ_

φωvα μδ τδ γwιπδ πγεiμα. Παγ-
τoδ θξεγε(ρεπαι f1 φιλoτιrμ[α τδγ ιi-
1$iμωv, φουvτιbνει δ ξfrλog του; xαΙ
οi θππαuδ,ευτιxδE δυνdμειg τoδ 'i-

svoυ; ξυ.πvoδγ ιiπδ τδ λfι9αργo. oi

qlιλri,oυ1oι δg τo'τε i,iμπoρoι μεrα6riλ-
λoγται oδ r9ερμoιig δπooτηqιxrτδ; τfrg

πrαιδε[αg, ι}υoιciξoυv τδν <<περδ(io>>

γιd τδv <<λ6γιo 'Eρμfr>> xαΙ εiγαι πoλ-

λοi θx,,εiνoι, πoδ φιλo,δoξoδv vd γ[,-

γOυv γ6oι Mαιxfrvεg, ουναγωνιξ6lμε-

voι μεταξιi του; oτi1 διιiι9οoη 1ρη-

μciπων γιd θππ,αιδ,ευτιx,oi; αxοπoig.

'o 6λλη'νιαμδ9 θπι,,ατρατεiει δλε; -ig

πvευlματιχδ,ζ τoυ; δυνdrμειζ, γιd ν'

ιivτιμετωπloη τδv παvoλα6ισiμ6, πot
τδv ι1πειλoδαε μδ τ|ν θξαπλωo{ τoυ.
"Eται oi φιλεxπαι,δευπιπ'oi otλλoγοι
πoλλαπλα'oιciξο'νται μδ γoργδ ρυ$uδ
zαi μ6,oα οδ μιd δ,εx,αετ[,α (1869 

-18?9) φ$ανουν τoig τριιivτα περ[-

που μιiνo μ6αα ο'τi1ν Kωvαταγτιγoil-
πολη xαi τoig 66δoμ{ντα o} δλ6πλη-

ρη την δι}ωμαvιz.d1 αtlτoxρατo,ρ[,α19.

Tδ 1881 oi φιλεxπαιδευτιxoi οιiλ}"o-

γοι xαΙ ιiδελp6τητεg τ'frE EΦρωπαil-

zflg Toυgzlα; xαi τfr; M. 'A,o[αζ εi-
yαι 72520 x'αΙ θxτδ; ιiπ' αiτoδ; δπciρ

1ουν xαi πoλλδg &λλε; &δελφ6πητqg

ii oω'ματεiα μδ φιλανr}ρωπιzδ 1'αρα-
xτfr ρα' ποδ oυrμπεριλαμ6ciνουι, δμυ;
οτor)E oxoπoιig των xαi τi1ν θν[,o1υ-

ση τη; παιδε[α;.

Στd 1861 εi1ε i,δρυlfr oτi1ν Kων-
οταγτιγoιiπολη ιiπδ πρωτo'6oυλ[α λi-

γων qlιλo,μoliroων ιiτ6rμων δ <'Eλλη-

vιxδg Φι}ωλoγιιδg Σtλλογοg>> μδ πε-

ριωριαμι1νo o,τi1ν ιiρ1i1 o'l'Oπ6' φιλο-
λoγιxδ xαf xυρiωE τi1 μελdτη τδv
ιlρ1αiων oυγ'γραφdων, τfrg Ι,oπoρ[αg

τ'α\ τt6 ι1ρ1αιoλo^1[αg. "Eπειτ' ιiπδ

μιxρδg τqoπoπoιfoει; τοδ xαταoτα-
τιz'oδ τoυ (1864) δ o{λλoγοg αιπδE
ιiρ1iζει &πδ τδ 1867 γ' ιivαλαβιi_
νη xαi τ|ν 8ν[,o1υαη o1oλεiων. Στd
1870 μδ τd μεγιiλη πυqιαγιd, τοδ
Πdραν xατα'oτq6φovται τd' γq,αφεTα
xαi τd ιiq1εiα τoυ, dλλ' αr]τδ δδν ιi_

ναx6πτει παι}6,λoυ τd δραατηqι6τητιi
του. Στ& 1871 ιpηφiξεπαt ν{'oE xα-
νoνιαμδg xαi δ αiλλoγog αυμπεριλαμ

6ciνει iπt,οημα πιd oτδ πq6γραμμri
του παi θκτιαιδευτιπδg θgγ,αoiεg. Χω-
qιoμ6νo;, τωρα oδ iπτd τμt'1ματα,

ιiπδ τd δπoiα xυρι,ιirτεqα flοαν τd,ooε-

Q,α (qiιλoλογιπ6, iπι,oτr1μονιx6' ι1ρ-

1,αιολoγιxδ xαi 8l,,παιδευτιxδ), πoδ

διευ$iγογταν ιiπδ ιlvτloτoιχεζ θπι-

τροπ};, dναπτι1ε,oει τερcioτια δρα-
oτηqι6τr1τα xαi μετα6dλλεrαι oδ πqo
ο'τciτη τi1g διαδ6ο'εω9 τδ,v δλληνιxδv

γρ,αμ'μιιiπων ατr\ν'Aιrατoλf.'Eπειδd
μαλι'oτα δδv πρox,αλεi τ{r, δπoψiα
τ!g τουρxιι.ιflE xu6ερνf,oεωg, γιατi
il1ει τdν Eδρα τoυ oπdν Kωvoταvrι-
νotπολη xαi θνιc1iεται ιjlπδ io1υgd
πQ6lσωπα' δπωg τδv'Aλ6ξαvδ,ρο Kα-

ραι}'εoδωρf πωαα' τoig τρ,απεξiτε;
Xρηoτιiπη Zωγρciφo zαi Γειil'ργιυ
Zαρ[φη' τδ γιατρ Σπδρo Mαυρoγd_
νη xαi d}.λου;, γQilγoQα μοτα6ciλλε-
ται o} xεr,τριxδ dργανo' πoδ iδρ6ει
i] θvιoxι1ει x.αi θ{λ},oυ; μιιρoτdρoυ;
qlιλεz'παιδευτιxοi; oυλλ6γου; μioα
oτ|ν Kοlνoταvτινo{πoλη ii ατi; εi-
ρωπαΙxδE xαΙ ι1αιατιz}g 8παρ1lε;
τοi τουρzιxoδ xριiπoυ;21.

'Ωg τ{xνα τoδ Φιλολoγιxοδ Συλ-
λι1γoυ τfr; Kωνoταγτινoιπιiλεω; μπο
ρoδr, νd, 1αραι"τηριc$oδv δ <<Σ{λλo-

γOζ trπ}Q γυναιxε[αg παιδε{ιrεω;>>
( 1871) , f1 <Mαzaδοvιxi1 Φιλεxπαι-
δευτιr'd'Aδελφ6τηg> (18?1), η δ-

πoiα μ} πρωπo6oυλ[α τoδ λoγ[oυ i_

εQωμd,γOυ Στεφcilvoυ }rΙoixα ιiπδ cδ

1ωqιδ Δριiμιτoα τoδ Botου (oηrμε-

gινd Δqαγαoιd ii Δriφνη) 'δρυ,oε τδ

γνωoτδ Γυμνcioιo x,αi oiπoτρoφεTo
τοδ Tooτυλiου, δ <<ΘrQα7.ιxδ; Φιλεx_
παιδευτιπδ; Σtλλoγoφ> (18?2), δ

4'fΙn,ειρωτιx6ρ (18?2) xαi δ <<Θεo_

oαλιxδq>> (1873). "oλα αδτd τd' αω

ματεiα εi1αv τi1ν Eδ,ρα τoυE o'τi1v

Kωνoτα"ιητινoiπολη xαi 8νδιαqldqι9η_
xαν, oιiμφωνα θξ dλλoυ μδ τδ oxo_

π6 τουg πoδ φαiιrεται ιiπδ τi1v θπω_

νυμ[α τoυE, γιd τ|ν παιδεια oδ με_

γιiλεg πεqιo1ξ'2.
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( ΔΗMΗ T Ρ Ι Α ) Θεοοαλoνfκnζ

Στ& xρ6vια πoδ ζoiμε -xρ6-vια dxα,ρα καi oκληρd, δπoυ δ

κdθε dνΘρωπog &λλd iδιαiτερα
δ πvευ,ματικδq' καΙ αioθητικδq
&νΘρωπog, καθηλιiνεται καi αΟ-
τo,περιoρiζεται of μι& ζω{ iιpυ-

χt], oτεγvη καi &πoγ,υμvωμfvη
dπδ κdθε τ6ρΦη Φυxfrg καi νoσ

- fi αioΘητικi1 παιδε[α μπoρεΙ
vd θεωρηθεi i μ6uη δι(ξoδog,
τδ μov'αδι,κδ nφδζ oωτηρ[α9>
πoδ μπoρεT v' &πελευθεριilοει
καi v' &φυπνioει τδν dvΘρωπo
τfrq πρdξηg dπδ τi1 νdρκη τo0
κα'θημεριvol 6ιoπoριoμo0. Για-
τi πdρα dπδ τi1 oυμ6oλi1 τηq oτt1
διανoητικr) oκdιpη, fl αiοθητικi1
τιαι'δεiα διαδραματ(ζει Ξναv ο-
ιpηλ6τερo ,oκoπ6; &οκεi τi1 ιpηx|
νd d:πolκτ{,oει μι&v αiαθηoη πoδ
δdv ξυπvi τi1v iπιθυμ[α, μιdv
αtoθηoη πoU γι' α0τδ δfν πι6-

ζει μd τδ 6&ρo9 τflg δρμfrg τη9
τη θdληoη νd θiλει dδιdκoπα
τoδτo i\ θκεTνo, μιdv αioθηoη
&παλλαγμfvη &πδ δπoιoδτjπoτε
oυμφ6ρov, &πδ δπoιαδτjπoτε i-
διoτdλεια.* 'Η αioθητικ{ oτdoη,
μd dλλα λ6yια, 6ρ(oκεται oτδ
κEντρo τiq Φυxiq.

oi πoλιτιοτικ€g €κδηλιboειg
τδv Δημητρ[ων πoδ γivovται
oτi1v π6λη τig Θεoo'αλov(κηg,
E1oυv &κρι6δ9 α0τδ τδ oκoπδ:
νd φEρoυν od μεγαλ0τερη iπα-
φi τδ λαδ τfrg π6λη9 μd δ,τι
περιoo6τερ,o τδv oυγκιvεi καi
δ,τι περιoo6τερo τδν θκφρdζει
dπδ τδν xδρo τfrg Tdxvηg _
τr}1 Mouoικil, τδ Θ6ατρo, τδv
Xoρδ, τi1 Λoγoτεxv(α, τiq Eiκα-

106

'o Λεutκδc flr$ργoa τη'c Θεο,oαλovirκηc μδ τδv δ1'υρω'ματtκδ
'n,ερi6oλo mρiv αi-rδ τ'ηv iκoτεδ,dφ|ιση Τ'c1U. ('Aπδ τdv "Erκθεo'η

Φιυτoγραφiαc n,oυ δργdv'ω,oε δ Σuλλoγc "Φiλot τoυ Λ.E.M.M.")

ffi
i.'::Ξ!τ..Ι,,:naaιr: i

Mιxαfiλ N. Κoυ'iμτζfi

oτικfq Tdxvεg - od τρ6πo δ-
oτε vd καλλιεργεi τt1ν α,ioθητι-
κfl παι,δε(α καi νd 6ελτιc3νει τi1v
αioθητικ| oτdoη τoδ κdθε πoλ[-
τη. 'Eτoι, Eνα πρooεκ'ιικα o1ε-
διαoμdvo Kαλλιτεxνικδ Πρ6γραμ
μα, κdθε 1ρ,6νo, δ[vει τρoφi1 καi
o' α0τoδg πoδ dvαζητoσv τi1

γvιi.loη τfrg dλl1,βg1αg καi oE κε[-
voυg, πoδ θπιδιc{:,κoυl τ{ ν6ηoη
τoδ δρα[oυ'

Θειrμδg πανdρxαιog, 'ξ δργd-
vωoη αOτoU τoδ εiδoυg τδv θκ-
δηλιiloεωv, διαμoρφιbνει oτiq μ6-

"Φ'*,{$ilf 
,' 

"a'',?j!,!

ρεζ μαζ τi1ν κoρυφα(α πoλιτι-
oτικi1 κiνηoη τo0 τ6πoυ μιi πoι-
κiλε9 θκδηλιi:οειg, ποU f κdθε

μ[α E1ει τ{ δικi1 τηg καλλιτε-
γvικη καi πvευtJατιKi| oφραγiδα.

Τig ρiζεq τo0 θεομoσ, θd πρi-
πει vd τiζ dvαζητl1ooυμε oτd
πoλδ παλιd 1ρ6νια, στη λα-
τρεiα τdlν Kα6ε[ρωv, πoδ γiνoν-
ταv dρ1ικ& oτflv dρxα(α Φoιv(-
κη καi &ργmερα oτig dλλεg xδ-
ρεq. oi Φoivικεg, λdτρευαv δκτδ
Kα6ειρικoδg Θεoδ9, oτoUq δπo[-
oυζ dναγνιΙ.lριζαv τoUq iφευρ6-

* Aδτ€q εTναι dλλωoτε καi oi oκ6-

Ψειζ τo0 KANΤ dπδ τf1ν <Kριτικf1
τQg Δ0ναμηq τfrq κρioηζ, (Πρ6l-
τo M€ρog, $ 2 καi 4).
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τεζ Kαι τoυζ πρoστdτεζ .δg
ναυτιλiαg. Σ-η Mdμφιδα κατα
τη μαρτυρiα τo0 'Hρoδ6τoυ, oi
Kα6ειρcι λατρε6ov'ταv odv κα-
κoπoι€q δυvdμειq τfrg φ6oηq καi
γι' α0τδ oτδ vαδ πoδ δπfrρxε

γιd τη λατρεiα τoυg, iπιτρεπ6-
ταν f1 ε'iooδoq μ6νo oτ6ν iερ6α.

Π6τε dκρι6δg dρ1ιοε i λα-
τρεiα τδv Kα6ε[ρων oτην 'Eλ-
λdδα δdν εΤναι dκdμα iξακρι6ω-
μdνo. 'Ωoτdoo, θκεTνo πoU γvω-
ρiζουμε εTvαι, δτι κατα τδv 6ov
αiιi:vα π.X. δπfrρ1ε f1 λατρε[α
τδν Kα6ε(ρων οτη Boιωτ[α, θ-
vδ { πριilτη μvεiα πoU γivεται
oτδ δνoμd τcυ6 εTvαι τoΟ Πiν-
δαρου. 'Eκεi, δμωg, δπoυ dνα-
πτ6o'oεται καi θξαπλcivεται πε-
ριοo6τερo f1 λατρε[α τδv Kα-
6ε[ρωv εTvαι ξ Λfrμvog. Στη Λξ-
μvo ci Kd6ειρoι θεωρoOvταv oαν
ιllπηρfτεg τo0 "Ηφαιοτου, τo0
Θεc,Ο τoi δπoxΘ6vιoυ πυρδ6 καi
λατρε0oνταv 6ταv oi κdτoικoι
τfrg Λ{μvoυ τιμoiοαν τδν lδιov
τδv "Hφαιoτo. 'Eπειδi1 i /.η-
μvoq iξ αiτiαg τoi ιiφαιoτειo-
γεvoΟg dδdφoυg τηg, frταv πρ6-
σφoρη oτilv καλλιdργεια τig d-
μπdλoυ καi τδv δημητριακδν,
oi Kd6ειρoι iξελ(xθηκαν oιγd -
oιγd o€ πρooτdτεg τfrg dμπfλoυ
καi τδv dλλων καρπδv τis yig.
Kαi δταν dργ6τερα δ "Hφαιoτoq,
iξελi1θηκε κι αι)τδg o6 Θεδ τflq
καλλιτε1v(αg, f1 iδι6τητα αΟτi1

μετα6ι6doθηκε καi oτo0q Kα-
6ε[ρoυg πoδ θεωρτ]Θηκαv 6oη-
θo( τoυ oτi1v κατεργαo[α τδv
μετdλλων καi o'τi1ν πρoo'ταοiα
τδv Kαλδν Tεxvδν. "Eτοι, f1 λα-
τρε[α τδv Kα6ε[ρωv, μd τ{ viα
τoυg μcρφi1 οαv πρoατdτεg τ.i,
Kαλδv Τε1vδv, διαδ6θη,κε ο' δ-
λα τα μdρη τig 'Eλλdδ,αq, δπoυ
διαrμoρφιbθηκε καl iξελixθηκε d-
v&λoγα μd τig δoξαο[ε9 καi τoδg
δραματιoμοδq τδv κατo(κωv,
ταlρvoνταg πoλλ€q θρμηνεTε6

'Η Kαμdρα τηc Θεroloαλo,vilκ'ηc lκαi η o1δ,δc 'iEγvατ[α μδ την
,xgrβrηlμε,ρtvη rκivηοlη, λiγo μlετ'd τdv οiπlελ,ευθdρωοη. ('Αlnδ τηv
"Eκ9aoη Φωτoγραφiαq π,oil δργdvω,οε δ Σtλλoγoc .Φiλoι τoE

Λ.E.M.M.")

καi πoλλ€g μoρφ€ζ. Tδ λαΙκδ
oτoιxεio πoδ θτrf'δραοε οτfl λα-
τρε[α τδv Kα6ε(ρωv, Eδωoε τε-
λικd oτη λατρε(α α0τl) τ{v Eκ-

τα.oη τδv toρταοτικδv θκδηλιi-
σεων καi τα6τιoε τig γιoρτfg
αδτdg μd τiq γιoρτdg τδν "Δη-
μητρ[ων" πoδ δ[νcvταv γιd τi1
Θεd Δημητρα. 'H ioτoρ(α dvα-

φdρει πoλλdq γιoρτdq μi τi1

π'ρooωvυLμ[α αΔη'μητ,ρια>.'Hταv
τd Δηlμητρια τfrg 'Eλευo(ναq καi
τδv Συρακoυoδv πρδg τιμfl τfrg
Θεig Δτ]μητραg. 'Ηταv καi τ&
Δημr!τρια τflg Σι,κιlιilvαζ πρδζ
τι,μ{v τοδ Δη,μητρioυ τ,oσ Πoλι-
oρκητo0.

"oταv dργ6τερα Eμφαv[o'θηκε
κι dπικρdτηoε δ Xριoτιαvιoμδg,
οi γ'cρταo'τικ€g αι)τdg iκδηλιΙ:-
σειq, πρoσαρμ6oΘηκαν κατdλλη-
λα dτοι δστε ν' dvταπoκρlνcν-
ταv oτδ νΞo iδεoλoγικδ πvεiμα
τfr6 iπo1frg. Σ.i Θ'εooαλ,ov(,κη,
oi γιoρτiE αOτdg πflραν τi1 μoρ-
φ{ τδv ,,Δημητρ[ωv> πρδq τι-
μηv τo0 πoλιo'61oυ τfrg π6λη9
'Αγioψ Δημητρ[oυ τo0 Mυρo-

6λ,iη. ,,'Απδ τ|c,2a '0κτω6ρ[oυ
δg τi1v πρ6η Δευτ6ρα μετd τt1

γιoρτi1 τoσ 'Αγ(oυ Δημητρ(oυ,
δλοg δ κdμπog πoδ &πλιbvεται
μεταξδ τδv τει1δv τfrg Θεooα-
λov1κηg καi τo0 πoταμoδ 'Αξι-
oi γεμ[ζει dτrδ oκηνfg, δπoυ Ξ-
vα &oτrρ'o πλfrθog διαφ6ρων θθvo
ττ]τω,ν, dπδ τi1 Σ,κυ,θ[α καi
τi1v 'Αφρικi1 δg τξν 'loπαv'[α,
οuvαv'τδvται dδδ od μιδ φαντα-
oμαyoρικi1 θμπoρoπαvfγυ,ρι. "o-
λα τd τrρoT6ντα τoδ &v,Θριi:πι-
νoυ μ61θoυ, YεωργιKd, 6ιo,μη-

1αvuκd καi Eργα Td1vη6, iκτ[-
Θεvται θδδ καi dπoτιμδvται of
μιδ [1oτατη πρo,oπαθεια Ko,σμι-
κfrq tξdρoεωq καi o"υvαλλαγfrg>.
Α0τ& εTvαι τδ ioτoρικd δεδoμf-
vα τiv <Δημητρ[ων, τiζ Bυ-

ζαvτινfrg iπoxξg, δπωq εTvαι

διαμoρ,φωμd"vα fiδη τδv l2ov αΙ-
ιι1να, o6μφωνα μd τi γvωoτi1
περιγ,ραφη πoδ Ξ1oυμε τo0 Kαπ-
παδ6κη Tιμαρ[ωνα.

Td ,,Δημτiτρια, τig Bυζαv-
τινfrg Θεoοαλoν[κηg εT1αv, δπωg

φαiνεται καi &πδ dλλα κε(,μεvα,

;'1'!'4'ii |4!:λ*ii 1n'.*
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πoλδ Evτovo τδv xαρα,κτηρα τoδ
λαΤκoi πανηγυριo'Ο. Mπoρεi v&

δπooτηρ(ξει καvεig, δτι τd Bυ-

ζαvτιvα iκεiνα ,,Δημτiτρια, fr-
ταv δ μακρυνδg πρ6γovog τflg
oημεριvfrg "Διεθvoδζ "Eκθεoηg
Θεooαλoν[,κηζr. Mf μ6vη τi1 δια-
φορ& 6τι τd παλιd <<Δημ{τρια>,

περιλ&μ6αvαν oτig θκδηλιioειg
τoυg καi καλλιτε1νικ69 γιoρτ6q
καi θρηoκευτκ€g dκoλoυθ[εq.
'Απoτελoσoαν δηλαδi1 μιd oo-

φfl o0rμμιξη τoδ θμπoρικoΟ πvε0-

μαToζ μd τδ τελετoυργικδ πvεσ-

μα τoδ Bυζαντioυ.

'Απδ τη nΔιεΘvil "Eκθεoη
Θεooαλoν'i,κηg'> πoδ &πoτελoσoε
κατd κdπoιo τρ6πo τflv &vα6[ω-
οη τδv παλιδν αΔημητρ[ωνr'oτ&
πρδτα xρ6νια τoυλd1ιoτo τfr6
λειτoυργlαg τηg, Eλ,ειπε τδ πνε0-

μα τηζ καλλιτε1vικfrq κcιi θρη-
oκευτικfrg λειτouργικ6τηταg.'Αρ
γ6τερα, frρΘαv vd τδ &νατrλη-

ρtilooι:v διdφoρεg &λλεg θκδηλιb-
σειζ, μ6 Bκτακτεg καλλιτεxvι_
κ€g i\ Θεατρικdg δραoτηρι6τη-
τεg καi πρoπαντδg μθ τfl θdoπι-
oη τo0 ,,Φε,oτι6dλ Tραγoυ,διoδ"
καi το0 <<Φεoτι6dλ Kιvηiματo-

YρΦ'oυ'.

Tδv 'oκτιb6ριo τoΟ Ι966 δημι-
oυργl1r$η,μg Evαg vdog καλλιτε1νι-
κ6q θεoμ66, γιd vα δλoκληριb-
oει τδ πvε0μα τδν παλιδv uΔη-

μητρ(ων, μ€ τi oυοτηματικi1
δρydvωoη θεατρικδν παραoτd-
oεων καi καλλιτεxνι,κδν γεvικ6-
τερα θκδηλcboεωv δΦηλig αioθη-
τικfrq oτdθμηg. Α0τδq δ και-
voOργιog Θεoμδg εiδικα πfrρε τηv
δνoμαo(α ,,Δημγi'τρια,, καi f1 τι-
μiι τξg iδρυot'1g τoυ &vι],κει o'τi1v

Toπικi1 'Eπιτρoπi1 Toυριoμoδ
Θεo) v[κηg. 'Eπτ& 1ρ6vια dργ6-
τερα, oτd |973, δ 'Ελληνικδq
'oργανιoμδg ToυριoμoΟ, μετα-
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6[6αoε τi1v δργdvωoη τδv Δη-
μητρ[ωv oτδv Δfrμo Θεοooαλo_
v1κη9, πoU dvjλα6ε τf1v ε0θ0vη

μd τi oιlμπαρ6oταoη τo0 'Y-
πoυργεioυ Πoλιτιoμo0 καi 'Eπι-
oτημδν καi τi1 ουvεργαoiα τδν
τo'πικδν καλλιτε1vικδν παρα-
γ6ντων, yιd νd τi1 διατηρτjoει

μ6xρι oriμερα.

"oπωq γι& κdΘε 1ρ'6vo, Ξτoι
καΙ γιd φθτoq κατα6λη'θηκε d-
πδ τi1ν δργαvωτικη dπιτρoτrη
το0 Δτjμoυ Θε'oo'αλov[κηg κα9ε
δυνατi1 πρoοπdθεια, dlc'rε τo
Πρ6γραμμα vd περιλdθε" καi
πdλι Evα ε0ρ6 φdoμα iκδηλι"'-
οεωv μι1 τ{ o,υ,μμετo1{ θλληvι_
κδv &λλα καi ξd.vων, διεΘνo0g

φ{μηg, καλλιτεxvικδv cυγκρoτη-
μdτωv.

Kαi πρδτ'&π'δλα, oτδ 1δρo
τηζ Moυoικξg f1 Φιλαρμovικi1
τfrg Σ6φια9 καi f1 Kρατικi1 'oρ-
xτioτρα Θεooαλoν(κηg, Ξδωoαv

μια oειρ& dτrδ oυvαυλiεq, θvδ
f1 Kυπριακi1 xορωδiα ,,"Αρrlζ'
Λεμεo6, f1 Kρατικη 'Ακαδημαi-
κfi Xoρωδ(α τηζ 'Αρμεv(αg καi
f Bυζαντινi1 xoρωδiα n'Ιωdvνηg

δ Δαιμαoκηvδgr, θρμηνευ'οαν
καμ,μdτια μf θvτυτrωoιακη αδ-
oτηρ6τητα καi δπoδειγματικi1
εδαιοθηoiα.'H'oπερα Δωματioυ
Bουλγαρ(αg καi f1 "oτερα Δωμα
τ[oυ Boρε[oυ 'Eλλdδog Ξδωoαv
&ξιoπρ6oεκτεζ παραστdoειq δια-
δiδοvταg Eτoι περιoo6τερo οτδ
Koιvδ τηζ Θεooαλov[κηg τδ εT-

δog αriτδ τfrg "oπεραg.

Στδ χδρo τoi Θεdτρoυ, τδ
'ΑκαδημαΤ'κδ μεγdλo Θdατρo
n,Γ,κ6'ρ'κι, τoΟ ΛfνιvγKραντ καi τδ
Kρατικδ Θdατρo Boρεioυ 'Eλλd-
δoζ μd τig παραoτdoειq τoυζ
ατδ Kρατικδ Θiατρo θπ:6ε6αi-
ωoαν καi φfτοq τη oημαolα τoι)
Ξxει f1 Θεατρικt1 T6xνη oτi1v αi-

o'0ητικ{ καi γεvικ6'τερη παιδε[α
τcδ &ν,θριilπoυ.

'H Kαμερdτα Koριγκρdφικα
τoi μπαλλfτoυ τfrg "oπεραq,
Bουκoυρεoτ[oυ, τδ Mπαλλiτo
τfrq Κ6μικ "oπερα τo0 Bερoλ(-
νoιl G.D.R. καi δ Πιερικδq Σ6v-
δεo'μog Θεooαλoνiκηg, &v6λα6α'v

μi τi1v ε0ρυΘμ[α τδν κιvτioεων,
τηv &ρμoν[α καi τηv Eκφραoη
vd μεταδcbooυv oτδv Θεατi1 δ,-
τι καλ6τερo καi α'ioθητικd διpη-
λ6τερo μπoρεi vd π,ετ01ει δ

Xoρδζ δταν γivεται &ληθινi1 τ6-

Xvη.

'Αξι6λoγη frταv θπ[oηζ fl πα-
ρoυo(α τoi Συλλ6γoυ "Φ[λoι τo0
Λαoγραφικoδ καi'Eθvoλoγικoσ
Moυo,εbυ Mαiκεδ,ov[αg, πoδ δρ-

γdvω,οε oτd πλα[oια τδv Δη-
μητρiωv τi1v "E,κθεoη Φωτoγρα-

φ(αq μd θ6μα: ,,Παλιd Θεooα-
λcνiκη,, l893,_ l9l7. Στr\v "Eκ-
θεoη παρoυoιdoΘηκαν oπd'νιεq

φωτcγραφiεq τfrq παλιδg Θεo'-

oαλoν1κηg μd oτιγμι6τυπα &πδ
την dπoxξ τfrg Toυρκoκρατiαg
καi dπδ τηv περioδo μετ& τ{ν
&πελειrθ€ρωση τηζ δq την με-
γdλη πυρκαyιd τoi l9l7.

Tdλog, μΞ τi1ν dκδ{λωοη πoι)
δργανιi:θηκε oτilv 'Eται,ρε(α Mα-
κεδc,vικδν Σπoυδδv &πδ τiv
'Eταιρε(α Λoγoτε1vδv Θεooα-
λοv('κηq, για vd τιμηθεi δ μdγαg
"Eλληναg' πεζoγρdφoq Γρηγ6ρι-
og Ξεν6πoυλoq, Eκλειoε τδ Πρ6-

Yραμμα τδv Καλλιτε1νικδν iκ-
δηλιiroεωv τδv lz' Δημητρ(ωv
l9B2 'μi τflν εOxr\ καi τ{v αΙ-
oιoδoξiα δ θεo'μδq α0τt:q vd γi-
νει f1 κoρυφα(α πoλιτιo'τι,κi1 κ[-

vηση, μf διεθνi1 dκτιvc6oλ(α,
πoδ θd oυγκεvτρci:.νει τδ θvδια-

φ€ρoν τo,Ο κ6ομoυ ,καi πdραv τδν
θλληvικδv oυν6ρων.



Στη Nιdoυoτα τα παλι<i τα 1ρ6-
νια εi1αv πoυλλd αμπ€λια α' 6λα
τα κdτoυ μ€ργια, 6πω9 η Kαραt.
δα, Γκ0μνoυΘoυ, Kαμ<iρα, Τoιφλi-
Kt, Ιo66ργια, Mιooυδ€ντρoυ, Γ<i-

στρα, Σμιξη, Koυτi1α, Xoυντρoυ.
αo0γκλα, Γκλ6μπα, Ιoμα'[λη κι
αιαπciνoυ ατηv Kιρααι<i, Nταλαμ<1-

ρι, Koυκo6λι κ'αλλo6. Mo0γκι oι
oυλιγα μ6ργια ε[1αv μπαξ€ντγια.
Στη Λαζαρciσκα, στoυ Mαvτρl ατη
Mπλ<iνα, Μηλiτoα, Kλειoo6ρα κι
oιακcilτoυ, oτoυ B<1ντoυ στoυ Mπα-

χoι1τσι, την Παναγιoυπo6λα, τoυ
Toιφλiκι oυλιγ6τηρoυ κι αιακ<iτoυ
oτoυ ΣταΘμ6 πoυ εi1αν μπαξιΘαν.
λo0κια.

Tα πλι6τηρα μo6λκια μη τα
κoυκκιν6για τci1αν φυτημ€να μη
αμπ€λια. Τ' αμπ€λια τα δo0λη6αv
oι κλαδηυτciδoι πoυ oι πλη6τερoι

fταν κι νoικoυκυρoi, oυλiγoι f1ταν

μo0γκι αργdτoι κλαδηυτr5lδoι. Toυ
κλιiδημα γ€voυνταν μη τoυ ζoυ-
6αν<i. Tιbρα τα πλει6τηρα μo6λκια
γι6μoυoαν δ€vτρα μη oυπoυρικ<i,
δρoυκινι€g, α1λαδι€g, μηλιiq κι τ€
τoια, κι μιρικoi α1iρηααν να φυ-
τε0oυv ξανι1 αμπ€λια.

T6τι τ' αμπ€λια τα δoι3ληΘαv

μo8γκι μη τoυ τoαπ[ κι τoυ δικ€-
λι. Mη τoυ τoαπi τσdπιζαν τηv ti-
νoιξη κι τoυ καλoυκαiρι μνιιi .

ντγι6 6oυλ€q κι μη τoυ δικ€λι τ'
<ioκαφταν τoυ 1ειν6πoυρoυ αρyιl,
{ πριv αxιρf1αoυv να τραν€6oυν τα
1oυρτ<iρyια ΦλιΘ<iρη, Mιiρτη. Mη
τoυν καoμci π<iλι oτριμciτιζαv
τoυν τ6πoυ για να φυτ6ψoυν αμπ€-
λι. Tα κo0ταoυρα f1ταν πυκv<i €vα

μ€τρoυ μη €να, κι τα κλι1δι6αν

xαμπηλd. E[κooι π€ντε ωg oαρdv-
τα.π6ντoυ9 απ' τoυ 1cbμα 1ι5ριζαν
τα κλoυν<iργια (oι νιbμoι). Koυρ-

φoυλoυγo0ααν κι xαμπηλ<i στα
τρiα τ€αoερα φ6λλα μιτ<i τoυ τoα

μπoιjρι. Tcbρα φυτει1oυν ση γραμ-
μ€g κ<iΘι vτγι6 μ€τρα κι απανoυ-
Θι6 oτη γραμμη ιν<iιμιoη μη ντγι6
μ€τρα. Tα κoliτooυρα κρθμoυντι
oη τ€λια κι παλoιjκια κι €τoι η-
λιιlζoυvτι καλ0τηρα. Koυρφoυλoυ-

γιo0ντει ι|.tηλ<i αη δικαoυxτcb cbg

γκριμνo0ααv τιg αμαoκ<iλειg. Στιg
αμαoκ<iλειg 6Θγηναv τα σταφιjλια
τα κoυρφισια πoυ τα τααμπoυλoυ-

γoυσαv 6oταρνα9 απ'τoυν τρυγoυ
για vα τα φαν.

T6τι 6μα τo<iκoυvιν καμνιd
6ρoυ1{ την <iνoιξη 6λoινoι πηλα.
λo6,oαν σαν πoυ €6γηvειv oυ f1-

λιoυg, μη τα μη1<iνια κι τα καv-
τγι<i φoυρτoυ'μ€vα ατ' dλoυγα για
vα ραντlooυν μη τη yκι6oτααη τ'
αμπ€λια για τoυν πιριν6απoυρoυ.
'oταv ciνΘιζαν κι στoυ γι<iλιαμα
τα τιιiφoυναν μη τι<iφι.

Trbρα τα φριζιiρoυν μη τη φρ€-

ζα κι δεν τα oκdφτoυv, τα ραν-
τ(ζoυv μη τη ραvτιστικη κι τα
τιαφ(bνoυν μη την τιαφoυτικη μη.
1ανf πoυ τραΘdει τoυ τρακτ€ρ κι
oι δoυλξ γ€νoυντι μd<i ε6κoυλα.
P[1νoυν κι ζιζανιoυκτ6να ατqι ιi-
κριξ κι τιq σειρ€q κι μπ[τιαειv η
δoυλειd.,

T6τι 6λα τα σπιτχια ειχαν κι.
λ<iργια, γιατι 6λoινoι ε[1αν α-

μπ€λια, ε[1αv καvτγι<i, κιiδεg, 6α-

ρ€λια, Θoυτoιιi, κι 6α6νια γιατi
6λoινoι {ταv κι κρασdδoι.

oυ τρ0γoυg αρ1ινo0αειν 6-

σταρναq απ' τoυ Σταυρo0 (74 Σι-
πτ€μ6ρη). 'Hταv αα μνιιl 1αρ<l,
oαν πανηγ6ρι. 'oλα τ' αμπ€λια
γι6μoυζαν κ6σμoυν κι τραγo6ντια.
'Eρ1oυvταν κι oι μ6μισειζ απ'
τα 1oυργιd τηg Aριδαiαξ κι τoυ

Π<itνγκα' μη τιξ κ6κκιvεg τιg φo6-
στειξ κι τα τρανιl τα πλι1τ<l τα
τα τρυγoυκ<iλαΘα. 'oooινoι εi1αν
αμπ€λια μακρι<l, Σμiξη' Γ<1oτρα,

Kαραtδα κι αλλo0 κoιμo0νταν oτ'
αμπ6λια κι δoιiλη6αv απ' τιζ χα'

Tδτr ui τ6ρα
,\.\r\.\.ιr\r\.\.\l\t\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.ι.\.\ι\.\ι\.\.\.\.\.

TA IΣNΑΦκlA
0i κλοδlφτiδol (iμπεiouρΨoi) καi oυ τβιιι,oug

εiκoυgι κι παραπcivω φιiλλα.
T6τι τα tμηρα τ' αμπ6λιαζαν

oη <iγρια κλi,ματα ηυρoυπα1κιi,
τα πατo0λια, μη μικριi oπηργιιi
πoυ 1<iλαααν απ' τηφυλλoυξ€ρα,
oυλiγα 1ρ6νια 0oταρναg πoυf1ρ-

Θειν τoυ Hλλινικ6.

T6ρα φυτειioυν κλiματα αμπoυ-
λιααμ€vα αη l\μιρικ<ivικα κλiματα
πoυ αντ€1oυν oτη φυλλoυξ€ρα, μη
τoυ Nιαoυoτιν6 τoυ ξυν6μαυρoυ,

Toυ N. Σlπ6ρτon

πoυ τoυ πιιiδι τoυ κ6φτητι ε0κoυλα

μη τoυ x€ρι i μη τoυν α€ρα. Αμ-
πoυλιιiζoυv π<iλι απ' τα παλιιi τα
νιαoυατινci τoιαoiτια, 6πoυ9 τoυ

πρικνι<iρικoυ, τoυ ααργκιoυλiτι-
κoυ' τoυ κρoιiαταλoυ τηg Nιιioυ-
σταζ' τoυq κoυλoυκυΘdδειg, τιg λυ-
αιτo(vειg κι dλλα.

Toυ ΦλεΘ<iρη - Mιiρτη τoυ κλd-
δημα γ6νoυνταv μη τoυ ξoυΘανιl
πoυ τoυv τρoυxo6oαν μη ιρινi. oι
κλιματoiδειg κ6φτoυvταν στα
vτγι6 μ<ilτια. Tα κo0ταoυρα oτα
ντγι6 . τρ(α πρcirτα 1ρ6vια νταi-
κcbνoυνταν μη παλo0κια, 0αταρvαg
oτ€κoυvταν μoυνα1ιi τoυg, 6ταν9

γ€νoυνταν oαλ<iιμικoυ τoυ κoυρμ(
τoυg. Tα πρατoιv<ivτγια τα γκρι-
μνoιiααν 6ταv τα 6λαoτιiργια γ€-
voυviταν δικαπ€ντι - εiκooι π6v-

τoυg, 6πoυ9 κι τcbρα. T6τι μαg τd-

φηρvαν oτoυ oπ[τι να τα ξιφλi-
σoυμι τηv π€τoα κι να τα φdμει
για φρo6τoυ γυριν€. Αργ6τηρα τα
κoυρφoυλoυγoUoαv 1αμπηλ<i κι
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ρα€q ωq τα ξμoιrργια.
To Θριiδυ <iναφταv φoυτ1ι€g oτην

cΙlρα τoυ δε[πνoυ κι μιρικo[ €6α-
vαν γκ<itντα f1 vταo0λια. 'Oλoι-
νoι τραγoυδo0ααν κι 16ρηΘαν
τρoυγιo6ρoυ στιζ φoυτXι€g. Kι i-

γλιπειg ιδ<b φoυτ1ιιl, εκεi φoυτ-
1ια ! Σηκ<bvoυvταv 1αρα€g γι6-
μoυζαv τα καλΦτxια κι τ<iρι1vαν
στα καvτγιci πoυ τα πατo0ααv

μη τoυ πατητ{ρι. Mvι<i φoΦρκα

μη τρiα - τ€ooηρα τoι6πoυρα (€-

να κλoυν<iρι απo0 κoυτooυπι<i).
'Yoταρναg φoυρτcbνoυνταv τ' <i-

λoυγα μη τα καvτγι<i για να παν
τα σταφι1λια στη Nιιioυoτα, ατoυ
κιλ<iρι. T<iλoυγα εi1αv oτoυ λι-
μ6 τoυg τραν<l κoυδo6vια κι κoυρ.
δ€λιg 1ρoυματιoτ€g πoυλλci oυρ-
ν€κια oτη 1αiτη κι τη νoυρ<i.

Tα καντγι& τα ζ6γιαζαv μη τoυ
καντιiρι για vd1oυv πινξντα oυ.
κ<iδειq τoυ €vα. Ttiλoυγα αv€6η-
καν απo0 την Παλι6ατρατα σαν
κoιlπ<iντια κι oι Αγιoυργiτoι ατoυ
Moυνα16 τoυν πλdταvoυ, στoυv
AγιαΘανdoη κι τoυ Φ6ρoυ oτ€-
κoυνταν μη τα τooυκ<iλια κι γ6-
ριΘαν σταφ0λια. Nτ<iΙ - μπcii -

γκρ6ξντε φ<bναζαν. Δ<bμει μπιiρ-
μπα σταφιiλια. Στoυ oπ[τι ξιφoυρ-
τιbvoυνταν τα καντγι<i oτoυ κι-
λ<iρι. Aν τα σταφιjλια δεv f1ταν

καλιi πατη,μ€vα τ'<iντγιαζαν απo0
λiγα λiγα κι τα πατo0σαν μη τα
πoυδ<iργια oτη μπαα[να κι 0αταρ-
vαg τciρι1ναν oτηv κdδα f! αν η
κ<iδα εi1ειv oυλiγα σταφ0λια σ€-

Θηναν μ€αα ξιπ6λυτoι κι τα πα-
τo0oαν. Tην ιbρα πoυ τ<iλoυγα
πfγηναv φoυρτoυμ€vα oτoυ oπiτι,
<iλλα ντγι6 f1 τ6oαιρα καν'τγιιi'
o0μφoυνα μη τ<iλoυγα πoυ εi1αv,

γι6μoυζαv σταφι]λια, μη τoυv τρι]-

γoυ στ' αμπ€λι, ioιαμι v<1ρΘoυν

π<iλι τα dλoυγα για φ6ρτυμα.

'Oταv μπiτιζειν oυ τρ6γoυ9
6λoινoι μαζι μη τα φoυρτoυμ6να
τ' <iλoυγα κι τη γκιiiντα αν€6η-
ναν πατιv<1δα.

Tcbρα τρυγodv, oτιg κλo6Θει9
κι τα σταφυλια παγα[voυv στη
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μηXανη, τoυ πατητ{ρι μη τ' αυ-
τoυκiνητα.

T6τι 6λη η Nιdoυατα τρυγo6-
σειν κι 6λα τα απ(τ1ια μoυσκoυ-
6oυλo0oαv μo0oτoυ κι 6λoι oι κ6-
oμoι δo0λη6αν στoυν τριiγoυ. oι
γυvαlκεg ατoυ oπ[τι δ€1oυνταν τα
σταφυλια τα πατo6ααν σαv τι]-

χηνειν κι τ<iρι1ναν στην κιiδα.
Bαoτo0oαν κι oυλiγoυv μo6ατoυν
για καμvι<i νιoτ6πιτα, f1 για να
τoυv κ6ψoυv μη πoυρ6xoυ]μα στη

Nιιioυoτα 1oυρε0ovταg για να

φκι<iooυv μ€λι μη κ6ρει9 κι ριv-
τζo0λια f1 για να φκιdooυν νιατ6-
πιτα κι να ρiξoυν 6πoυ9 τoυ λιoυ-

μ€νoυ τoυ κιρi πoυ φκι<ivoυv τα
κιργι<i, σ' αρματιαoμ€να ξικλ(v-
τγια απo0 καρ0ντγια για να φκι<i-
oιoυντζo6κια πoυ τα oτ€γνoυναν
oτoυν f1λιoυ Yια τoυ 1ειμcirvα.

Tι ν6oτιμα πoυ fταν αυτci τα
oιoυντζoιiκια !

Tιbρα τ' αληoμ6νηoαν αυτιi τα

γλυκi*oματα τα oπιτικti.

T6τι, oτην κ<iδα για να μυρ[-
ζει καλ<i τoυ κραoi κι vα στα-

ματo0ν τα τo(πoυρα, €διvαν απo6

μ€αα μη κ6ρδα €να μικρ6 διμdτι
φoυκιiλια. H κ6ρδα €Θγηνειν 6ξoυ
απ'την τρ6πα κι δ€νoυνταν o' €-

να καρφι κι δαταρvαg oτην τριi-
πα καρφ6voυνταν oυ τιjλoυξ.

Tα oταφΟλια στην κιiδα πα-
τιo6νταν τα1i Θριiδυ μη τoυ πα-
τητ{ρι για ναγ€νει τoυ κραα( κι
η κιiδα oκιπ<iζoυνταv μι €να ζι-
λl γιανα μη 1ιivητει τ6αoυ πoυ-

λ6 η αιp<i'δα, κι να μη αηΘα[νoυν
τα μoυαtτoια. Ση καμvιιl εικoυ-
ααρι<iι μ€ρειg, 6ταν oυ μoιioτoυg
γ€νoυvταν κραoi, <iνoιγαν τoυv

τ0λoυ κι τρα6o0oαv τoυ κραo(
πoυ τoυ δ€1oυνταν πρcilτα στα καv-
τγι<5c f1 ση καμνιι1 μικρη κciδα

για να λαγαρ[αει oυλiγειq μ€ρειg.
Tα τolπoυρα μη τα καντγι<i τα
φ6ρτoυvαν oτ' ιiλoυγoυ κι μαζ(
μη τα ξ0λα για τη φoυτ1ι<i, τα
πξγηναv oτoυ καζdνι για να 6ρ<1-

oει αρακi, Kι αυτ6 γ€voυvταν τoυv

oκτcir6ρη μηvα πoυ λ€γoυνταν

ταoυκαλoυμf1ναq γιατ[ τoυ κραoi
κι τ' αρακi f1ταν μπ6λικoυ κι 6-

λoινoι €πιvαν oυλiγoυ παραπιtνcο
απ' τιξ <iλλιg τιg μ€ρειg. 'Oλειg
oι μπικρoυκαν<iτειg μαζcbντoυναν
στα ρακoυκ<iζανα κι αρciκιαζαν ι|€

voυvταζ κ<ioταvα oτoυ α0ρμα f1

μανιτιiρια (κoυκκιvo0oκειζ' πρoυ-
6ατlαια, αλαφlαια f1 vυ1ciκια) απ'
τoυ 6oυν6 f1 <iλλα μιζ€ντγια.

Στα ταiπoυρα για τ' αρακi μεg
ατoυ καζc1νι' για vα γ6vει καλ6
€6ανα 61ι μo6γγι γλυκιiνιτooυν
αμd κι μ€λι μπακαλiαιoυ, καρ-
Θιiρι, κoυρμiντγια, μαoτ(1α κι ιiλ-
λα μυρoυδικ<i, καν€λλα κι πατη-

ρ[ταειg κι τ6τ1ια. 'Oνταg δεν €-

Θαναv καvτiπoυταg γ€νoυνταν γρti-
πα. Mιρικo[ τ66ραζαν ντγι6 6oυ-

λ€g κι €φκιαvαν τoυ μιταΘρασμ€-
voυ.

Kι τrbρα μιρικoi μιρακλi,δoι τα

φκιdvoυν αυτct για τ' αρακ[.
T6τι 6λα τα κιλ<iργια μoυσκoυ-

Θoυλoιjααv κρααi για πoυλ6v κι-

ρ6ν, π<iνoυ κ<iτoυ 6ληv τη 1ρoνιd
κι πoυλλoi κρααtiδoι μη πoλλ<i

αμπ€λια πoυλo0oαν κραo[ oτην
Alγυπτoυ oτην Αραπιιi. Aπoιj ει-
κε( Θγf1κειν κι τoυ τραγoιiδι <Mαg
f1ρΘει €ναq λιΘ€ντιg απo6 τηv A-
Aραπι<i...> κι τα λ6για <<κ<iαταvα

6ραoμ€να (f ψημ6να) κι γλυκ6
κραα( δεiξει μαg Mαλιiκoυ τι €-

Xειζ στo ..').

Toυ κραoi απ' τα καντγι<i oι
μνιd - vτγι6 μ€ρειζ σαν πoυ κα-
τακιiΘoυνταv αυτd πoυ ε(1αν μ€'
σσ, κανci oπ6ρι fl π€τoα απoι]
σταφ0λι κι 6λλα τ€τoια, κι €φηΘ-

γειv η αιpιiδα, τoυ λαγαρνoιjααν
απo0 τζαντiλα κι τoυ μιτιiγγιζαν
μι 1oυvi στα καντγι<i f τα Θoυ-

ταιci f1 κι στα τραν<i τα Θα€νια.
Aυτ<i δεν τα Θoι]λoυναν αφι1τ<i

μη τ<iπειg για καμπ6αει9 μ€ρειg,
γιατ(' μη την αιp<iδα καμνιιiφραq
απητ<ixνoυνταv oι τ<1πειg.'Yαταρ-
ναq γι6μoυζαv ioια - iαια κι τα
6o6λoυναν κι μη 6oυλoυκ€ρι για
vα αταΘo6v πoυλ0ν κιρ6ν.



Δilo xριiνια μετd τ|ν il.xδo,oη τοδ

βι6λioυ <<'Ι,oτορlα τfrE π6λεωg Nα-
oιioι1;>> ιiπδ τδν Etoτ. Στoυγιαννιi-
xη δl1pιοoιει1$ηxε oτδ πεqιοδιxδ <<Λα-

oγραql[α>> τii;'Eλληνιzfl; Λαογρα-
q,.zi: 'Eται ρεiα: rτιiμοg Θ 1926)

zριτιzi1 γιι}. τδ παqαπανω 6ι6λio ιi-

πδ τδν γνω,oτδ λι1γιo, λαoγριiqlo,

cιlγγριιψJα zαi zριτιz"δ Στ[λπωγα
Ι{υο,ιαx(,δη.

"Α; δοδμε πδ; o1ολιιioτr1πε τδ μo
γαδιxδ αftτδ γιι} τ|ν πιiλη μα; ioτο-

ριxδ ilργο.

<.'Ι Ι αι'ωτdψ,,, Ι.οτυoir συγταχθει-

οτε δi,,οxoλoν εiναι νd, διαxqlνr1 xα-
νεig τi ιlvηxει εig τδν αυγγραψ6α
z'αi τi εig τδν θιδ6τηv. 'o τoιoδτο;
τριlLπog 3x'δ6,oεωE δδγ εiγαι βf6αια
δ πρoofzων' τδν διxαιoλογεi δ' ioω;

'μι1'ι,oν f1 rivιiγxη δπωg δoι}εi εi; τotg
xaτoiv'oυ; τfr; ioτιlρoυμdνηg π6λεωE

συγεχ}ζ ιivciγvωαμα, εflxολoν ααφ};
zαΙ εiγιiριατον.

Tδ βι6λ(ον πεQιστρεq)6,μεγoν χυ-

ρ[ω; εi; γεγoν6τα xαi ιiγιbναg vεω-

τdρoυ; πριiγ,ματι f1ρωixori;, πρδg d-

μυναν xατd τi1g τoυρz.ιz'flg τυραννl-
α; xαi θγ τdλει πρδ; &πoτ[ναξιν αιi-
τi1g εiναι πρciγματι ιiξιανdγrιo,oτoν,
διι} τδ πλfrι9og τδν τoπuxδν πληρo-
qlοριδν zαΙ λεπτοlμερει6ν τι}; δπoi-

αE περιλαβctνει. Zωvτανε{,ει μ[αν
ciπδ τι}; f1qωixωτciταg' dλλd xα|ι

τραγιχωτdτα;, οελiδαg τoδ i,ερoδ

τfr; δλευ$εοiαg &γδνοg. 'A2ιλd' zαl
εi; τi1ν Λαογραψ[αν εiναι 1ρ{oιμον
τδ βι6λioν. Δι6πι πλ|r, τoδ πλ{r9oυ;

τδv τoπωι,υμιιδν, τd δπoiα περι-d-

xει, πεgι}'αμ.6ιivει z.αi &αματd τιι,α,
tν oxιυπτιy"6ι,, 1-ιεταπoιτ1$ir, εi; οα-
τυ.ριz.δν τιlπου (o. 6i), xαi τdoοαρα
τfr; ιiλωοεω; τfr; λΙαο{loη; (o. 67,

1()9 7"αi 110).

Περ[ερ,γo; δ} εiγαι zαi r] παρci-
δooι1g περi xτioεω; τfrg π6λεω; ιi_

πδ τoδ 'E6ρεν6;, δoτιg Uλα6ε τδν
τιiποι, παριi τoδ Σoυλτciνoυ μ} rδ

iδιcν τ61ναoμα τδ δπoioν μετε1ειq[-
osr1 zαΙ f1 Διδιb. 'H παρctδooιg αi1-

τη qlαlνεται δτι εi1ε ιι&πoια διciδοoη
iν Mαz.εδoγ[α δι6τι λdγεται xαi δι'
ι1λλον xωρ[oν τfrq αiτfrg περιφdρει-
α;, τoδ δπoioυ δυοτυx,δg δ}ν 31ω

πο61ειρον τδ δvoμα.

Tδ βι6λloν xooμεTται zαΙ διd δια-

φ6ρωv εiπ6νωγ τδγ δπoiωγ δυατυ-

x6; \ iuatτiπω'αιE δiν εiναι zαλη>>.

KplτIl(!i ι,Iιι τδ ElEiliο
,IΣT[lPlA THΣ ]lo'ιEΙIΣ !υA0γΣHΣ,

oα δπδ τοδ θx l,Ιαoiοι1g δημοδιδα-

οzιiλου Πλαταρ[δoυ θz πρoφοριr.δν
y.ατιΙ τδ πλεioτoι, παQcιδ6rσεων σι,_

'Eπιμθλεια
Eλθνn Mflτoαλα - Zεvκ(vn

νεπλη9ωBη y'αΙ διεoz"ευαosη zατd
τoιοδτον τgιiπoν iπδ τoδ ixδοτoυ δ-

Ιlεξiωοn τιiυ υ$ωυ μελΦυ
τ0υ Συililoι,ου'Aποφοiτωυ

Στig 14 'Ιoυνioυ δ Σ6λλoγo9 'Α-

πoφolταrν Nαoioηg <"Αναoτ<ioιog

Mι1αf1λ δ Λ6γιo9> δεξιrirΘηκε τd
ν€α μ6λη τoυ oτξν. αiΘoυoα τQg

E0ξεiνoυ Λ€o1ηg Nαo6oηg.

- 
'H €κδξλωαη dρ1ιαε μ€ oιlv'

τoμη δμιλ[α τoO πρo€δρoυ τo0

Συλλ6γoυ 'Απoφoiτων κ. 'Oδυo.

Nτιv6πoυλoυ, δ δπoiog καλωo6ρι-
oε τoδg ν€oυg ciπ6φoιτoυζ €κ μ€'

ρoυg τoO Συλλ6γoυ. Mετd μiλη'
oαv oi ciντιπρ6oωπoι τδν ν€ων <i'

πoφoiτων Nτ[να Δ€λιoυ καi Koρ[-

vα P6oιoυ. Tf1ν €κδf1λωoη 1αιρ€-
τηoε €κ μ€ρoυg τδν καΘηγητ6lv δ

κ. lν1ανcilληg Bαλoαμ(δηg.

- 
'Η γιoρτf1 oημεiωoε €ξαιρε'

τικf1 €πιτυ1i.α. Σ" α0τδ oυνετ6λε-

oαν τδ πλo0αιo πρ6γραμμα πoδ

παρoυoiαoε f1 λαικf1 6ρ1foτρα
τoO Διoν0oη Mπoυλγoιjρη καi oi
εδρ61ωρε9 α1Θoυoεq τflg Εδξεivοι'
Λ€o1ηq. Tδ γλ€ντι κρ&τηoε δg τig
πρ6τε9 πρc,riν€g δρεg.

-Kατd τf1ν διιiρκεια τfrg γιoρ-
τflg dρκετoi ν€oι riπ6φr:ιτc,ι τρα-

γoιjδηααν καi διηγf1Θηκαν δι<iφo.

ρα περιστατικd τQg αxoλικfrq ζιl'
frg. 'Aναφ€ρoμε μερικd δν6ματα:
Koρiνα P6oιoυ, Nτiνα Δ€λιoυ,
Γι<iννηq Mπατ<iκηg, Δημf1τρηq 'A'
πooτ6λoυ, Λ<iζoq Π€τoκoq, 'Aντciγ

νηg 'Eμ6αλωματξ9, Bααoι1λα M6-
oκoυ κ.d.

- 
'o Σ6λλoγo9 'Aπoφolταrv εθ-

1αριατεΙ tδ Διoικητικδ Συμ6oιiλιo
τfrg E8ξεiνoυ Λ€o1ηg καi iδιαiτε-

ρα τδν κ. X. Xρυoo16oυ (πρ6εδρo)

καi τδv B. Xατζηtωαvνi.δη πoδ

φρ6ντιoαv πoικιλoτρ6πω9 γιd τf1ν

€πιτυ1iα τξg γιoρτQg. 'Eπ[oηg εδ-

1αριoτεi τδν κ. Διoν6oη Mπoυλ-

γo6ρη γιd τδ τδ €πιμελημ€νo πρ6-

γραμμα τ!g λαικfrg δρ1foτραg.

ΔΩΡEA

Tδ διoιz"r1τιz.δ αυμ6oιiλιο τoi Συλ-

λ6γου'Aπoφο[των ΙιΙαο6oη; εixαρι-
oτεi sερpιd τi1ν o1z'oγ6νεια Tερι1lι-

16ρη Kαρατοιωλη γιd τii δωρεd 2.

Ο0O δρ; πρδg τδ Συλλογo oτi1 μν{1-

μη τοδ 'Αsαγ. Kαρατοιιbλη.
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'rΙ iλξn τδv διio φιiλ(ov
(MEΣA KAI ΨYXoKolNoTIKol ΠAPAΓoNTEΣ)

E'
M,ερικ6 6λλα φυoικ6
και τnq πρoωo,πικιig

αoκιioεωq διbρα

Απ6 τα πoλλd μ6oα τα o_
πoiα μετα1ειρ[ζoνται τ6oo τo
dvα φ0λo, 6,oo και τo dλλo γιατην πρoo,dλκυ,oη, τα περιoo6-
τερα ε[vαι μ€oα εξωτερικd, τα
oπo(α, ανταπoκρ(vovται στηv
εκdoτoτε oτιγμ{ και τηv περf-
στσση. Ω,oτ6oo, υπdρ1oυv και
μερικd dλλα πρdγματα πlo ε-
oωτερικd, πιo μ6vιμα, πι6 δε-
μdvα με τηv υφ{ τoυ ατ6μoυ,
τ6oo φυoικd διbρα, 6oo και τηg
πρo'oωπικτig doκηoηg, φρoντf δαg
και καλλιiρYειαζ ατroκτf,ματα,
τα oπofα προ,oελ'κ6oυv και μd-
λι,oτα ιoxυρd, κατακτo6v Kαι o-
δηγo6v oτo γdμo, oε αδιd1ωρι-
ατη dνωoη.

Αυτd 6μω9 τα 1αρ[olματα δεv
τα €1oμε oι πoλλo(. Δεv τα d-
χoμε 6d6αια σε μεγdλη δ6o11
Kαι σε μεγdλη κατα6oλτj. Αv0-
παρKτεζ 6μω9 δεv ε(vαι με κα-
vivα λ6γo Kαι σε καvdvα dτo,μo
αυτdg oι κατα,6oλ69, εfuαι ωoτ6_
σo ακαλλιdργητεg, αvdοκητεg.
Δεv φρoντfζoμε δυoτυ1cbg vα
καλλιεργrlooυμε 6,τι d1oμε. Δεν
voιαζ6iμαστε κdπωg vα τo αvα-
τrτ0ξoυμε Kαι μdλιoτα vd κd_
voυμε αυτ6 πoυ πρdπει δηλ. vα
αvατrτ6ξoυlμε ωζ ην dκρη 6,τι
καλ6 (1'oυμε. Σ' αυττj τηv περ[-
πτω,ση πρdττoμε 6,τι dπραξε o
καiκ6q δo0λo9 τoυ Eυαγγελ(oυ
πoυ dκρυιpε 6αθιd στη Yη τo
τ&λαrvτo'v, πoυ του dδωoε o Θε-
69, αvτ( vα φρ,ov,τi'oη vα τo αυ-
ξιioη...

1L2

Mια χαρo6μεvη λoι-
π6v Ψ6oη, μιαπραΥματι_
κd 1αρoι1μεvη μoρφrj, fvα πρ6-
σωπo πo,υ ακτιvo,6oλε[ απ6 α-
παλ6τητα αvθ,ρ,ωπιd, απ6 μια
πραγματικτ] φαιδρ6τητα, σT,
αυ,τ{v πoυ αημα[vει ακτινo6o-
λ(α 1αρdg, εuΘυlμ[α στηv πραγ-
μ,ατικl1 τηg dν,voια, αvo'ιXτoKα.ρ-
διd, τρα6d και πρooελκ6ει πdv-

Toσ' Ι ωdvvoυ Ξnρ,9a6o'l
'olμoτιμoυ Kq,slηγη τoU
τηc l(ol'vωvloλoγlαc

oτηv A.lB.Σ. Θ,aoιcαλcviκηc

τα Kαι παvτo6. E(vαι 1αρd Θε-
o6 vα oυvαντr],oειg oτη ζωri για
o6vτρoφ6 ooυ oτo γdμo dvαv
dvΘρωπo με πραYματικτ] φαιδρ6-
τητα, πoυ πρo€ρ1εται απ6 τα
ε.oιiτατα τηg Φrxηs Kαι αKTι-
vo6oλε( oα 1αμ6γελo gτo πρ6-
σωπo τcυ... Δεv dxει καμιd oxd-
ση και δεv πρ,fng1 vα oυy1doυ-
με τη]v dvvoια Tηζ πραYματικ{g
φαι,δρ6τηταζ, βε 6,τι λf,με και
ε(v'αι αoτει6ητα η ελαφρ6τη-
τα Kαι επιπoλαι6τητα, πρdγμα
πoυ oυμ6αivει, γιατ[ αυτ{ λεi-
πει με Tηv πραYματικτ] τηg dv-
voια. H οωcτ{ φα'ιδρ6τητα δεv
dx,ει αvdyκη Yια τηv 6παρξr] τη9
απ6 εξωτερικdg αφoρμdg, παρd
ακτιvo6oλε( μ6νη τηq απ6 μdoα
μαg, φωτ(ζει,λα'μπρ6vει Kαι φαι-
δρ6vει 6λη τη ζωγi μαg. To oω-
οτ6 v6ημd ηg 6ρioκεται μ€oα
οτηv (δια τη λdξη με 6λη την
ιoτo,ριiκ{ oημαo(α τηζ, πoυ με
τη μεταφoρd ηg oτηv ιpυ1ικr]
κατdoταoη φαvερcbvει τo καΘα-
ρ6, τo φωτειv6 τo α,oκ[αoτo και

ακτιvo66λo Θυμι,κ6, αvτfθετo
πρ69 τηv κατ{φεια, τo oκoτdδι,
τη' σKoτειvdτητα KΦ Tη μελαγ-
1aλ(α, πρdγματα πoυ 61ι μ6-
vov δεv τρα6o0v και δεv €λ'κoυv,
παρd απωΘoOv και ατroμακρ6_
νoυv.

o φαιδρ6q oτηoωοττ]
πdvτα μcρφη, 6λdπει 6λo τov
κ6oμo φωτειv6 και ηλι6λoυoτo.
Bιci:ματα τηg καθημεριvηg ζωηg,
πoυ λυγiζoυν Toυζ dλλoυq αυτ69
αντικρ6ζει με xαμ6γελo r] παiρ-
vει απ6οτασξ αTτ'αυτd, 8λ6πει
τιq δυoκoλ[εg τηg ζωτ]9 και τιg
αvαyvωρ(ζει, αλλd δεν τιg πα(ρ-
vει 6αρειd, 61ι ατ16 επιπoλαι6-
τητα, αλλd απ6 πλ{ρη oυvε[-
δηoη τoυ 6dρoυq Kαι τηζ σπoυ-
δαι6τηταq τωv πραYμdτωv. H
λ6ξη φαιδρ69 6γα(νει απ6 τη
λdξη φdog : φ6ζ, φωτειν69.

E(ναι τo τoviζoυμε ακ6μη μια
φoρd, θεio διi.lρo, να oυvαvτη-
oηg o0ντρoφo τηζ ζωrig dvθρωπo
πoυ vα ε(vαι εoωτερικd dτoι o-
πλιoμdvog απdν.αγτι τωv δυoα-
ρεoκειιi:v, τωv απoτυ1ιιiy Kαι
τωv πoικ(λωv ερεθιoμc3ν ιi:οτε
vα μη Θεωρ{ τov εαυτ6 To,υ
διαρκιi:9 και π6ντα πι,κραμ6vo.
o πραyματικd 1αρo6,μεvoq dxει
τη δ6ναμη vα απoλαμ6dvει 1ω-
ρ(g vα y[νεται xυ,δα(og. Eivαι α-
voκτ6καρδog, ευπρooτ]yoρog,
πρ6θυμog vα 6oηΘr]oη, ιδι6τη-
τεζ πoυ πρo,oελiκ6o,υv Kαι τρα_
6o6v. Xαiρεται τη συvαvαστρo-
φr] τωv αvΘ6πων με καταφατι-
κ{ διdθεoη. Α(ρεται επdvω απ6
Tηv καΘηlμεριν6τητα, η oπo[α
Tιζ περισσ6τερε9 φoρdζ ττρoKα-
λε( τo θdvατo τoυ γdμoυ, α(-
ρεται επdvω απ6 τι9 αvΘριlπι-



νεζ o)δυναμiεζ: τo φΘ6vo, τηv
κατακριoη, Tην ματαoδoξ(α, τη
δυ'oπιoτ(α, τηv αλαζovεiα, τηv
επι,6oλτ'1, ιδι6'τητεg ]τoυ τυ'ραν-
νo6v τ6oo τoν [διo, 6oo και τoυg

γ0ρω τoυ, πoυ απωΘoOv Kαι α-
ττoιμαKριjvoυv, πoυ πρoκαλo6ν
την αvτιπdθ,εια και δηλητηριd-

ζoυv τη ζωl1 τoυ γdμoυ.

oφαιδ,ρ6q,o ε6θυμoq
δεν εξαρτdται, 6πωq o αστεbζ,
απ6 εξωτερικ(g αιτiε9. o α -

oτε (o g d1ει αvdγκη τoυκ6-
oμο,υ. Δεν d1ει τo 6d'Θog, τoυ

λε[πει η φρ6vηoη, η περbκει|lη,

η oυγκdντ,ρωση, τε(vει πρ69 τηv
ετιπoλαι6τηTα Kαι την ελαφρo-

μιlαλιd, ιδι6τητε9 πoυ απωθo0ν
τoυg &λλoυ'g,, δεν 6λiπει τdρα
απ6 τη oτιγμ{. Η φαιδρ6τητα
6μωζ απ6 6αθειd oυνα(οθηoη
τηζ ζωηζ αvτι'κρ6ζει απ6 τη

o'τιγμη μελλovτικo6q oρ[ζoντεg

ζωflg, πoυ τoυq πρo6dλλει oε

φωτειvη ελπlδα.

o φαιδρ69 xα(ρεται τα πρdγ_

,ματα Kαι Toυζ ανθρ<irπoυq, o

αoτε(og διαoκεδdζει μ' αυτd, δι-

καιcbνει τηv Οπαρξl1 τoυg λιγ6-
τερo ω9 αξ(εg Kαι περιοo'6τε-

ρo ωζ μ6'oα μfoα με την δικτj

τoυ ευxαρ('σ'τηση, με τιζ διαθi_

σειζ τ'oυ. Xdv'ει τo εvδιαφiρoν

Yια τoυζ αv'θριi:πoυζ αv δεν ε(_

vαι o6'μφωνoι με τιζ διαθ6oειq,

τoυ 11 αν δεν oυμφ6ρoυν oτην

ενdργειd τoυ, τoυζ αφl1vει, τoυg

παρα:μερ[ζει ωζ ανιαρo6q 11 και

εvo1λητικoΟg. o φαδρ6q i1ει
καταν6η'oη, δ,ε(1νει πρo'θυμ(α,

ευμθνεια στoυζ αvθρcbπo'υg,, πoυ

δεν εfuαι xαρo6μενηg διdΘεoηg,

6πω9 αυ'τ69, ξd,ρει τι θα πη λ6-
TΓη, στενoΧci:ρια, αυτd πcυ δεv

καταλα,6αivει πoτd o αoτε[og,.

H φαιδρ6'τητα στηv 1Tραγμα-

τικτj oημα,oiα τηg, κι 61ι oτη o'υ-

vηΘιoμdvη, αλλd και συYKεΧυ-

μdνη, πoυ τιg, δ(voυμε, ω9 α-
οτε6τητα και ελαφρ6τητα ε(ναι

αξιoζ{λευτη αξiα. Πoλλo[ νoμ(-

ζoυv πωg' εiναι απλcbg και μ6-
νo φυoικ6 διi:ρo, Kαι ωζ 6να oξ_

μεio 6d6αια αυτ6 ε[ναι oωoτ6.
E[ναι ε0ν'oια τoυ πεπρω'μdvoυ
δεν ε[vαι κ&τι πoυ ,μτιoρε( καvd-

ναζ vα τo απo1ττjoη εξωτ'ερικd,
6πω9 τηv α,oτει6τητα. Kι 6μω9

η φαιδρ6τητα ε[ναι κι αυτl1 πρo_

διdΘεoη, διi:ρo oτoν κα'θ'fνα απ6
τηv κo6νια τoυ, σ' dλλov 6d-

6αια μεγαλ6τερo Kαι σ' dλλoν

μικρ6τερo, 6πω9 6λεq oι πρo-
διαΘdo'ειζ. Π&ντα 6μω9 6πωq 6-

λεq κι αυττj τιρ6πει να αναπ'τυX-
θη, γιατ[ υ,π6κειται oτηv doκη-
ση Kαι oτην καλλιiργεια. H τd-
ση τoυ αν'θ'ριbπ'oυ Yια τηv πρo_

οfλκυoη τoυ dλλoυ φ0λλoυ ,μπo-

ρε[ vα 6oηθ11οει πoλ6 oτην καλ-
λι,fργεια Kαι στην ανdπτυξi τηζ
αρετηg.

E[vαι πdλι vα 1εiρεoαι τoυζ

αv,θ,ρcbπoυg πoυ δd1oνται τd
πρdγματα 1αρo0μεvoι 6πoια Kι

αv εivαι αυτd, τd αν'τικρ0ζoυν

με τo xαμ6γελo, τoυ τρα6d και

ελκ*ει.'" To u,μdθε να XαιμoYε-
λdq> i1ει €να 6αθ6τ'ερo v6ηlμα

Yια τη ζωl1 και πlρoπdντog για
τη ζωη των ανθριiπωv στo Yd-

μo" Αυτ6 τηv κd'ν'ει ευκoλιbτε-

ρη, δηλαδη την απαλλdοoει α-

π6 τη μικρoλoγiα.

Η καλooιivn

Στεvd δεμ6vη μ( τi φαιδρ6-
τητα εTvαι f1 καλoo6νη πoU τρα-
6δ κι ξλκ0,ει δπωq fl εΟπρooη-

γoρiα καΙ f1 εδγEνεια. Kαλo'o0vη

εTναι f1 διdθεoη τol καλoδ dv-

θριbπ,oυ, f &πoυ'o(α καrκiαg, f1

τdoη τo0 dνθριilπoυ vd 6λ6πει
τ& πρdγματα Kdτω dπδ τi1 μα-
τιd τoi καλoO, f1 ioωτερι'κη διd-
θεoη νd ,κdνει 'κα'νiv'αg καλδ
o'τo0g dλλoυ9, f1 πρoθυlμiα νd

λα6α(vει μ6ρog κατd &με'oo καi
α0τov6η'τo γι' α0τδν τρ6πo oτi1v
ιpυxικfl κατdoτα'oη ,καi oτδ πε-

'Η sλξn τδv διio φιiλωv

πρωμd,vo τoσ &λλoυ.
o &νθρωπog μd τflv καλo'o6νη

ληoμoνεT τδv θαυτ6 τoυ καΙ 6ρ[-
σKεται γιd τoδg &λλoυq oτδv
κ6oμo, φ,ρovτlζει, αioθdvεται,
καi oκ6ττεται γιd τoUg dλλoυg,

χωρiζ π'oτd vd ακd,τrτεται γιd
τδv θαυτ6 τoυ, τi|v dvταπ6δo_
oη τδν δo,ωv κdvει. "oλα τd Ξρ-

γα τoδ καθαρoδ dν,θρωπιoμoσ
τδ ξεκfuημd τoυ9 τδ θxoυv &πδ
τi1v &ρετi1 α0τ{ τfrg rKαρδιdg μr-
ρικδν dνθριjrπωv. 'H καλoo6νη
εTvαι μι& dρετi1 πoδ πρoiiπoθd_
τει για νd &vαπτυγ'θ'εΤ dνθ'ριilπι-
νε9 'o1doει9, &ρμoνικi1 oυμ6(ω_
oη γιατi μ6vo για τδν iαυτ6
τoυ δ &ν'θρωπog δθv μπoρεi v&

E1ει καλo'o0vη, παρd τ{v Exει

γιd τoδq dλλoυg.

Η καλoo6vη δ,dv εΤvαι &ρετi1

τδν τιρωτ6γoνωv dvθρti:πων,
παρα τρo0ποθ6τει dνdπτυξη πo-
λιτιo'μci, μιd κdπoια δριμ6η-
τα, τ6oo τ6v &τ6μων, δo'o καi
τδν λαδv πoδ τ|ν Ξxoυv, μι&
δριμ6τητα, dλλd καi πρooπd-
θειε9 καi &γδvεq, γιατi καv6να

dγαθδ δ6ν εTναι δλoκληρωτικ&
καi &πoτελ,εσμενα δ,oo,μdvα oτδν
dviθρωπo. Xρειdζεται νd τδ κα_

ταlκτti,oει, τδ iδιο μf τi1ν καλo-

o6νη.

μ gn[r$,ραoξ τξg καλoο0vηζ l-
πdνω μαg εiναι μεydλη, γιατt
α0τ{ πρooελκ0ει, γαληνε0ει, i\

f1μερci-lνει. ETναι κdτι τδ μεγdλo
καi τδ &vεκτ(μητo γιd τfl oυμ-
6ιωτικi1 ζωfi τδν dνθριilπων αδ_

τi1 fl dρετη. H iπΙδραoη τη9 εT-

vαι μεγdλη, κd'νει θα0'ματα, δια-
λ0ει ι}υxικ€g ιpυx,ρ6τητεg, dφo-

τrλiζει τi1v κα'κi1 διdθ'εoη, g6ηvει

καi iξαλε(φ,ει τig, κακ69 πρoθ'd-

oειq, 6oυ6α(v'ει τig δικαιoλoγ[εg,
θμπoδiζει τi1ν &π6τ'oμξ καi κα-
κ{ oυιμπεριφo'ρd, f1μερε6ει, με-
τα6dλλει oυναιo'Θτ\ματα, dλλd-

ζει τig oκiι|.lειg τδv dλλωv, &πo-
πρo'σανατoλiζει τig Kα'Kdg Kαι
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oτρα6f q Kα'τευΘιiv,σειg.

Η θπiδραoη τfrg καλoo6vηζ E-
πdvω oτoδg &λλoυg Exει τig ρi-
ζεg τηg oτδ δτι δ dνrθρωπog μf
τ{ν καλoo6vη δ,d olκdπτεται τδv
θαιlτ6 τoυ πα,ρd τδν dλλov. Δ6_
vαμη Tηζ δ dλτρoυiομ6s Tηg, f|

dvιδ'ιoτ6λεια, { dγdπη. Αδτi1 κd-
v,ει τδν frγβlρωπo μf τlt1v καλoο6_
νη vd μfi πα[ρvει τ{ν κα,κi1 o.υμ-
περιφoρd τδν dλλων odν πρo-
oωπικi1 πρoo6oλη. o &vθρωπog

μd τ{ν καλo'o6vη δdν πι'κρα[vε-
ται, δfν παραodρν,εται od θυ-

μoOq, κρατi τ{v {ρεμiα τoυ, εΤ-
ναι πdvτα, Eτoιμog, νd oυγ1ω-
ρ6o,ει, πιoτε6ει πdvτα oτi1ν κα-
λ{ Θdληoη τδv &λλωv dνθρci;-
πων. Πρoof1ει καi δfv dκφiρει
d.μd'οωg κρ[oειg. ETvαι 0τroμoνε-
τικ69, εUoπλαχvoζ, Eπιεικ{g, 1ω-
ρig νd εTναι &δ0vατo6. M' αθτi1
τi1 oτdoη τoυ δ dνΘρωπog μi
καλo,o6vη μιλεi oυνει'δητd κι' &-
ο0vειδα oτδ καλ0τερo μ€ρog τfrg

Φυxiq τδν &λλων dv,θrρcilτrωv oE
6,τι καλδ καi ε0γεvικδ Exoυv. ET-

ναι f1 &ρετi1 πo0 πρooελκ0ει,
πo0 f1,μερcilv,ει dκ6μη καi τoUg
θγωιoτdg, τoδg o'τεν6καρ,δ,oψ9,
τoδg φ[λαυτo,υg, τoUg dτo,μικι-
oτfg. T{v πρoδιdθεoη τflq κα-
λoo6vηq τl)ν φ6ρνoυrμε δλoι dπδ
τ{ν φ6oη μΞoα μαg, dλλog πε-
ριoo6τερo κι &λλog λιγ6τερo'
X,ρειdζεται, δμωζ, κι αΟτi1 δπωq
καi δλεg τig dλλεg νd τ{ν dνα-
πτ6ξo,υlμε. EΤvαι μεγdλo δδρo
f1 καλoο6νη γιδ τflν oυμ6ιωτικi1
γωνiα τδv dνΘ,ριi:πω'v, τt\ν πρo_
κo'πi1 καi τδν πoλιτιoμ6 μαg.

Kdτι &λλo πo0 πρooελ'κ0ει εT-
vαι f1 ε0γ€vεια. 'H εδγivεια εT-
vαι μ6ρφωoξ, εTναlι καλλιdργεια
Φυxfrg. 'H εσγ6vεια μαλα,κιilvει
τiq πρooτρι6€9 τfrg κoιvωvικfrg
ζωfrg, &μ6λ,0νει τig τρα1ι1τητεg
καi τig γωv(εg, δoτε vδ μπoρoσv
oi dν'θρωπoι vd oυ,ναv,τιoδvται
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xωρig νd πρ'ooκρo6oυv καt 1ω-
ρig vd θ[γoνται.

ETvαι vd 1α[ρε,oαι τ{ν ε0γ6vεια
πoi δdv oημα(νει κατd oυvθτj-
κην ι}f,ματα κι' oδτε 666αια li-
χηρ€ζ καi γλυlκερfg θκφρdoειg,
1ωρiq τιε,ρι,εx6μεvo, πo0 δdv εT-
v,αι τρ6πoι πoδ 6γαivoυv &πδ δ-
πoλoγιoμδ γιd πρ,ooωπικo καi
μ6vo δφελoq γεμdτoι κι6δηλ(α
καi δπo,κριofα. oUτε δηrμαγωγι-
κi; φραoεoλoγ[α εTvαι f1 ε0y€-
vεια, παρ& αιiτfl εTναι μιd εiλι-
κριvi1g Ξκφραoη τξq καρδιdg, f1

ουyγivιooα τηζ dydτrηg, α0τξ
μ6νo τρα6d, oαγηνε0ει καi κα_
ταiκτδ.

'Η καλη διdθεoη πdλι εTvαι
πdvτα κdτι πoU πρ'oοελκ6ει. Λd-
vε γιd μιd κυρ[α ποδ oτi1v θπo-
X4 μαζ, oτδv αiιilνα μαg μdyειpε
Eν,α 6,αoιλι& τ6oo, xωρiq ν& εT-
ναι καi πoλδ δμ,o,ρφη, r5oτε α0-
τδg δ lοτεμμdvog vd θγκαταλε[
ι|lει γιd Xdρη τηg τδv πιδ μεYd-
λo καi o(γoυρo 6αoιλι,κδ θρ6vo
τfrg θπoxfrg μαg, πδq εT1ε α0τi1
r] κυρ[α μιd μεγdλη καi οπdνια
&ρετr] Eλξηg: εT1ε πdvτα καλδ
κdφι, λιivε, πδg παρoυ,o[αζε 6,τι
κι' &v τfrg oυvf6αιvε, od δπoια-
δliπoτε οτεν6xωρη κατdoταoη
κι' &v 6ριoκ6τα'v κ α λ tr Φ r-
XιKη διdΘε'ση, 1αρo0-
μεvo πρ'6oωπo.

"oπoυ δπdρ1ει α0τfl f1 καλi1
διdΘlεoη, δ 1αρoΟμενog καi κα-
λδg λ6yog, τδ γλυκδ 1αμ6γελo,
θκεi ξεxιjvεται δ flλιoq καi f1

θαλτrωρr) ToLl. 'f;κgi, δηλαδi1 μα-
ζi μ' α0τδv τδv dνθρωπo μπo-
ρεT κανdvαg νd δπoφiρει καi
τoδg πιδ ,μεγd,λoυg π6voυg. Mπo-
ρεT νδ πdρει θπd,νω τoυ δπoιo-
δfπoτε 6dρoq καi vd &vτιoταθεT
od κdθε dvdγκη, ο6 κdiΘε oτd-
ρηοη. "'oλη i flμdρα εTvαι τ6τε
ξdoτερη μd μιd θξαioια δμoρφιd.

'Η iλξn τδv δilo φtλιοv

EΤvαι γεμdτη dπδ 1αρo0μεvη
λdμΦη καi κρυφi1 χαρd. 'Η κα-
λr) διdθεoη κλεivει μdoα τηq μα-
γvητικi1 δ6vαiμη, δ6vqμη Eλξηs.
Kι' δτroυ oυ,vαvτδ κανdvαg α0τr)
τ{v καλη διd,Θεoη, &g εTvαι πρo-
oεκτικ69, δoτ,ε vd μi τit 1αλi,
γιατi αΟτ{ κλεiνει μioα τηg &v-
θρωπιd κι' dγdτrη, dμπιoτooOvη
κι' iλπ(δα, τδ φωτεινδ χqμ6Yε-
λo, κdτι τδ dξιαγdπητo.

oi μoρφfg τξ9 πρooελκOoεωq
τo0 &λλoυ, ioωτε,ρικfg i) θξωτε-
ρικig, εTναι πoλλfq. Δdν τig dκ-
0iοα'με 6λε9 παρd μερι'κdg dπ'
α0τdg' Θελfοαμε vd δεiξoυμε τi1
oημα,ciα πoδ d1oυν αδτ6q yιd τi1

ζω{ καi τr)v dνdπτυξη τoσ dv-
θριilπoυ. 'H τdoη τfrq πρoοελκ6-
oεωq καi τfrg κα,ταiκττ]oεωq τoσ
dλλoυ φ0λoυ, fl δπo[α 6ρ[o'κε-
ται μdo'α οτδv dv'θ,ρωπo, dπo-
φαo(ζει o1εδδv πdντα γιd τδ
μfλλov τoυ κι' δxι μ6vo τδ δικ6
τoυ, dλλd καi τδv θπερycμd,,vωv
yεvεδv, γιατi dπ' αΟτη τi1v τd_
oη Ξπηρεdζεται πoλδ f1 iκλoγi1
τoδ ουvτρ6φoυ στδ Ydμo.

Θελτ]οαμε, μd 6oα ε[παμε θ-

πdvω o'α0τδ τδ Θdμα, vα τovi-
ooυ1με τi1 μεγdλη ε0θ0vη πoU δ-
πiγει τδ κdΘε dτoμo τδv δ0o

φ6λων oτi1v πρooπdΘειd τoυ vd
προ,οε,λκ6oει καl v& κατακττ]oει
τδ dτoμo τoO dλλου φ6λoυ μd
ακοπδ 6d6αια τδ ydμo. Xωρig
α0τδ vd oη'μα[v,ει δτι δλα τε-
λειc3νoυv μd τδ Ydμo.

Γιατi δ Ydμoζ δθν κλεivει μd
τδ oτεφ,dνω;μα, παpd dπδ τ6τε
dρxiζει μι& vdα ζω{ πoδ κdθε
μfρα πρr4πει vα κατακτιdται μd-
oα o€ dτμ6oφαιρα δρμov(αg καi
dγ&'ηζ, dτrαρνηoεωg πoλλδv
πραyiμdτων, δπo1ωρl|oεωv καi
ivδελεxoδg καταν,ofo,εωq καi
oυvεvvoτioεωg.



5v δαυτ6 μoU
ttffT'2,OOOKαl τov Koσμo τo ετoq

EΦτυ1ιoμ€νog δ 21og αf<bναq.
"Αg iλπ[οουμε δτι Θd ε1ναι πoλδ

καλ6τερo9 ciπ' τδv πρoηγoιiμενo.
"oλoι oi dνΘρωπoι τδν περLμεvαν

μt μεγciλη dγωνiα α0τδν τδν αi.'

cbνα καi τιΙrρα νdτog μCq 1τυπ<iει
τξν π6ρτα.

Α! ξ€1ααα νd odg oυoτηΘδ.
Mi λ€νε Mιμ{ Σiα ε1μαι 32 1ρo.
νiν καi μ€ναl o' €vα o6γ1ρoνo
κλoυ6i.

Δoυλε0ω ατδ δπoυργεio €ξωτε'

ρικδv καi 6 dvτραg μoυ ατδ δ.

πoυργεio θαωτερικδv. "E1oυμε

πιtioει Θλ€πετε τd μ€oα καi τd
€ξω. 'Η ζωξ μιoυ κυλd iioυ1η καi
εiρη.rικf1.

Τδ πρι,li παiρνω τδ f;λιακ6 αE-
τoκινητιiκι μoυ καi π<iω ατδ γρα-
φεio, τδ μεαημ€ρι τριbιο τf1ν κov-

o€ρ6α μoυ καi. τδ 6ρ<1δυ ατfνo-

μαι μπρooτd oτf1ν τηλε6ραoη καi
6λ€πω δπoμoνετικd δ,τι μo0 oερ-
6[.ρoυν. Mιd πραγματικd <€νδια.

φ€ρoυoα> ζcοη. Θ€λω δμωg vd odg

μιλf1oω γι& τξν π6λη μoυ γιd νd
oxηματlαετε μιd πιδ ξεκαΘαρι-
αμ€νη εiκ6να γιd τδν τρ6πo ζωfrg

μoυ. Tfiν π6λη μoυ τf1v λ€νε 'AΘf-

vα καi' ζ6 €δ6 dπδ τ6τε πoδ γεν-
νf1Θηκα.

"E1ει Θε6ρατα τοιμεντ€νια oπi-
τια, o0ρανoξιioτεg 1ιλι<iδεq α0τo-
κ[νηtα καi €κατoμμ6ρια καλo-
κoυρδιoμ€να ρo,μπδτ... Mi αυγ1ω-

ρε1ται iiΘελα ν& πδ dνΘρ6πoυg.
"oταν περπατCg oτδν δρ6μo

δiν αo0 μιλ<iει κανεig καf oι) <i-

κoλoυΘ<bνταg τδ παρ<iδειγμα τoυζ
κλε(νειg τδ oτ6μα καt δiν Θγci'

ζειq κoυΘ€vτα. Tρ61oυν δλoι ατf1

δoυλειd τoυg ν& 1τυτηooυν τξν
κdρτα τoυg καi Eται ν' <iρ1[oει

ciικ6μα μια <<oυvαρπαατικf1>> μ€-

ρα. 'Η €γκληματικ6τητα €1ει φτti'
oει oi μεγιiλα Uψη. "O,τι εiδoυg
κακoπoιoδg Θ€λει κανεig τoδg

6ρioκει €δε). 'Aλλd καi f cioτυ'
νoμiα €1ει civαπτ6ξει τ€λειεq με'
Θ6δoυ9 καταπoλεμιf1oεωg τoD €γ'
κλfματog.

Πoλλig φoρig ιiναρωτι€μαι για'
τΙ oi dνΘρωπoι ατρ€φoνται πρδq

Tftg Mιμftq Σ(α

τδ Eγκλη,μα. EΤναι μιiλλov dπδ
dν[α.

'Aπ' α0τf1 τf1ν τρoμερi πλiξη
πoδ μαoτ(ζει τf ζωf1 μαg. "oμωg

δταν ακ€φτoμαι τf1 ζωf1 μαg μo0
€ρ1εται λ0πη γι' αιjτδ καλ6τερα
νd odg π6 γιd τf γενικf1 κατd-
σταση τo0 κ6αμoυ.

Δiν E1oυν περ&oει oUτε δ6o

1ρ6vια <icπδ τ6τε πoδ τελεiωαε δ

π6λεμo9 'Aμερικfrg - Pωoiαg. 'Α-

φoρμηj δiν τf1v Θυμdμαι καλd,

μdλλoν κ<iτι dofμαντo.

, Απoτ€λεoμα 10 €κατoμμιiρια
νεκρoi.

'Eκατoμμιiρια πρ6oφυγε9 καi
1ιλιdδεq κατεστραμμ€vεg π6λειq.
Ιγlετd ιiπ' αδτδ τδν π6λεμo δ κ6-

oμog <iπoQιioιαε νd ζξoει εiρηvι-
κ&. "Eγιναν μεγ<iλεg γιoρτΞg γιd
την OπoγραΦfl τic oυνΘfκηg εiρf1-

νηξ, ατ& παραoκ{νια 6μω9 τδν

γιoρτδν διαφαiνoνταν καΘαρd δ-

τι αδτξ f1 κατ<ioταoη Θd flταν
πρoαωριvf1. 'Aπδ τ6τε ζo0με μιd
δπoτιΘεμ€vη εiρηνικη ζωη κdτω
ιiπ' τf1ν <iτιειλf1 δμωg €vδg ν€oυ

πoλ€μoυ, πoδ 'fuιοg νd εtvαι καi
δ τελευταΤog. Tα δπλα πoι) Ξxoυν

δημιoυργηΘεi ε1ναι τ€λεια. Λ€η-

ζερ, δπλα φωτ6vια, dλλα πoδ μπo-

ρo0ν νd dπoρρoφfooυv τδν <i€ρα

μιGg π6λη9 καi oi κ<1τoικoι ν& πε-
Θ<iνoυv dπδ ιioφυξiα καl 1ιλι<iδεg
dλλα.

'o π6λεμo9 €1ει €πεκταΘεi ατδ
δι<iατημα καi γ[vεται μi διαoτη-

μ6πλoια. "E1oυμε ιlρ1iαει νd παiρ-
voυμε μυνf1ματα κι <iττδ dλλoυq
πλανξτεg δμωζ αδτ& φcιlvoνται
μ<iλλoν ιpιλικd.

Θd περ[μενε κανεi.q 6τι τδ 2.000

Θd lπfrρ1ε πληρηc €λευΘερiα.'Av.
τιΘ€τωq, ατig 16ρεq τo0 τρiτoυ
κ6αμoυ τd δλoκληρωτικd KC(.

θεατ6τα πληΘαiνoυv μ€ρα μθ
τf1 μ€ρα καi μ6vo μερικθg θoτiεg

clντιδρ<ioεωg E1oυv μεiνει. "Ooo
κι dv φαivεται περ[εργo δπ<iρ1oυν

dκ6μη dνΘρωπoι πoU dγωνiζoν-
ται γι& τ{v €λευΘερ[α, καt f1 πλι1-

αη €γκεφ<1λoυ δiν Ξxει €πιτ01ει
dπ6λυτα o' αδτoDg. "o'μωg α1 πε-

ρισσ6τερ0ι dvΘρωπoι E1oυν κλει.
oτε[ ατδν €αuτδ τoυq. ΦoΘo0νται

τoδg γ0ρω τoυq καi τρ€μoυv
νd €κδηλcbooυν τd αioΘfματ<i τoυg

Σdν κdπoια μυoτηριcbδηg δ6vαμη
νd τoδg διατιiζει καi vd μr]ν μπo-
ρo0ν vd ττtv παρακo6αoυv. Παρ'
6λo δμωg πoδ Ξ1oυν <iλλιiξει πoλ'
λd πριtγ,ματα μερικd μ€νoυv iδια.
"oπωg f1 Θ€αη τflg γυνα[καg καl
oi oκευωρiεq σΦv πoλιτικf1. Στ{v
πoλιτικ{ 0πeiρ1oυv τd αicirνια μα-
γειρ€ματα καi oi φατριig. "ooo

γιd τf1v Θ6αη τfiq γυναiκαg δθv

Ξ1ει 6ελτιωΘεi καΘ6λoυ' oi dν-
τρεg oυνε1[ζoυν νd τfv 6λ€πoυν
odν κατιirτερo δν καi iκαvf μ6.
vo γιd τδ απ[τι. 'Aλf1Θεια π6οoι
ctγδνεg Θd 1ρειαoτo0ν δoπoυ ν&
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€πιτ01oυμε τf1ν πλf ρη €ξioωoη;
oi €πιατξμoνεg λ€νε πδg Ξ1oυ-

με πρooδε6αει. 'Aπ' τf1 μεριd τoυg

Ξ1oυv δ[κιo. "E1oυμε αδτ6ματα
απiτια, αδτoκ[νητα, αδτ6ματα μ€'
σα ψυχαγωγiαg. Td πdντα γivoν.
ται μt κoυμπι&. "Exoυμε κoμπιoΟ-
τερ πoδ oo0 λ€νε τi πρ€πει νd
κdvειg κ<iΘε μ€ρα, στη δoυλειd
oτδ oπiτι, oτf1ν oiκoγ€νεια, E1oυ'

με {λεκτρoνικoδg €γκεφdλoυg πoδ

λ€νε π6ooι dνΘρωπoι πρ€πει νd
πεΘdvoυν γιd νd μf1v κινδυνε6αoυ_

με ciττδ τδν 0περπληΘυαμδ, Ξ1oυ-

με δμαrg καi μιd αδτ6ματη ζωf1.
Μιd ζω{ πoδ περιoρ(ζει τξ oκ€ψη

μαg πoδ δiν ciφfvει τd δvειρα

μαg vd €κδηλωΘoOv.
'o dνΘρc,:πog δiν Ξ1ει ιiνι1γκη

<iπδ κoυμπιd, μπoρεi ν& ζ{oει 1ι,r-

ρig fλιακδ α0τoκ[νητo δiν μπo-

ρεi νd ζf1oει δμωg 1ωρig ακ€ψη.

T6τε πιd δiν εtναι dνΘρωπog. T6-

τε πιd €ξιoιirνεται μi τd ζ6α καi
€vεργεT ciπoκλειoτικd καi μ6νo
<iπδ Ξνoτικτo καi καΘoδηγo0με-
νog <iπδ κ<iπoιov δυvατδ πoU τδv

6ρi,ακει κατ<iλληλo €κτελεoτf1 τiv
o1εδ(ων τoυ.

E0τυxδg αδτf1 f1 ciπo1α6ν<οoη

δiν €1ει €πιτ61ει oτξν €ντ€λεια,

dν δ-μι,lg δiν πρoo€ξoυμε ioαrg ν&

γiνoυμε δλoι μη1ανΕg 1ωρig ακ€-

ψη, χΦριζ αioΘfματα πρoγραμ-

ματιoμ€να μ6νo γι& νd δπακo0με'
Noμiζω ciμωg πδq ciρκετd odg

κo6ραoα μi τf1ν πoλυλoγiα μoυ.
Kανεig ααg δΞν Θ€λει ν' ιiκoιiει γι'
αδτd τd Θ6ματα. Kανεig oαq δiv
Θ€λει νd πρo6ληματiζεται καi νd
λυπ&ται. Mξπωg δμωg ε1ναι και'
ρδζ v'<iρ1iαoυμε; Μf1πωg εiναι
δ μ6vog τρ6πo9 νd ocbαoυμε τf1

ζωη μαc; Σκεφτεiτε τo καi ioωg
πoλδ 6αΘιd oτδ μυαλδ oαg δε1τε

δτι Ξ1ω δ[κιo.
Kdντε τo γρηγoρα δμωg πρoτo0

vd ε1ναι πoλδ ιiργd....

"Eναq δεκ6λoγoq δγlεlνfrq zωnc,
1. "Aφηαε τoDg €γωtoμoδg καi
γiνε αiαι6δoξog. Bρθg Ξνα δημι-
oυργικδ θνδιαφ€ρoν πoδ Θd δ<bαει

περιε16μεvo oΦ ζωi ooυ. ETναι

τδ καλ6τερo φιiρμακo ατδ ciγ1og,
ατδν πιδ ijπoυλo €1Θρδ τfrq δγει'
αζ μαq.

2. 'Aπ6φευγε τf1ν <iπoπνικτικf1 <iτ'

μ6oφαιρα τ6rν κλειoτδν xιbρων.
Φρ6ντιαε νd Θρ[ακεoαι δoo πιδ oυ-

1vd μπoρεiζ στη φ6αη, <iν<iμεoα

ατδ πρ<ioινo καi <iνdπνεε μi Θα-

Θιig εioπνoig τδν καΘαρδ ιi€ρα.

3. 'Ao1oλf1ooυ μi €να oπδρ. "Αν

α0τδ ε1vαι πoλυτ€λεια, περπclτα.
'H πεζoπoρiα, εiδικ& oτf1ν €ξo1f1'

ιtπoτελεi μιd πoλδ ε01<lριατη καi

δγιεινf1 doκηoη τo0 αcbματog.

4. ΠρoαπdΘηoε νd κoιμdoαι νc,:'

ρi.g καi. vd ξυτrνdg νωρig. Σ' αδ-

τδ Θ&oi 6oηΘf1ooυν πoλδ καi τd
<iνιαρd πρoγρ<iμματα τξg τηλε6-

ρασηζ...

5. M6λιg αηκωΘεΙg τδ πρω[ πιtg
€.vα πoτf ρι νερδ, πρoτιμ6τερo πη'

γfrg Moυoταφd ij μεταλλικδ. Tδ

6ριtδυ πoτi μη π€φτειg νd κoιμη'
ΘεΙg μi τδ ατoμ<i1ι φoρτωμ€νo.
Πρ€πει νd τρ69 τoυλ<i1ιoτo δυδ

δρεg πρiν <iπδ τδv tjπνo.

6. TρGlγε αi καΘαρδ 1αρo6μενo
περιΘdλλoν oi δριoμ€νεg Θρεg καi

μ<iαα καλd, 1αlρi.g 6ιαα0vη.

7. 'Aπ6φευγε τδ κρ€αg, τd dλαν'

τικd καi τi.g κoνo€ρ6εq. Πρoτ(μα
τoδq ξηρoδq καρπoδg.

8' Tρ6γε €λαφριd φΦyητd, λι'
τd μαγειρευ,μ€να αi αιγαν{ φω'
τι&. Kαταδ[καgε τd τηγαvιτ&, πoδ

εlναι δλo δηλητf1ρια καi τoξιν6-
νoυv τδv δργανιαμδ.

9. Περι6ριoε oτδ €λ<i1ιατo τδ d-

λ<iτι, τδ ξ6δι καi τf1 ζci1αρη. 'Αντι'
κατc1oπηo€ τα μθ λεμ6νι καi μ€'
λι.
1ο. K6ψε μιd γιd πιivτα τδ τoι'
γtiρo καt περι6ριαε τd oiνoπνευ-

ματιilδη o' €vα πoτηρ<iκι κραoi ii
ρετoiνα. Πρoτiμα ωριμα φρo0τα
ij φρoυτo1υμoδg πoδ Θd φτι<i1νειg

μ6νo9 αoυ.
K. Σ.
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ΣKHNEΣ TΗΣ EtΙoxHΣ
ffi

"Ηταν 'Aπρ[ληg, γλυκδg - πρd-
og καιρ6q. EI1αν με[νει oτδ μπαλ'
κ6νι τo0 ξενoδo1ε[oυ κoυΘεντιd-

ζoνταg γιd τδ €να καi γιd τδ dλ'
λo, δι<iφoρα πρdγματα. 'Ηταν ξ^

oυ1iα <iπ6λυτη καi Ξνα φεγγdρι
dνoιξιdτικo Ξδιvε €να δμoρφo τ6'

νo. γ6ρ<o. oδτε f Θdλααoα <iκoυ-

γ6ταν. Tf1v ΞνιωΘεq μ6νo πηxτf1,

ιiκiνητη, odν ναρκωμ6νη. 'Hταν
€να 6μoρφo Θρciδυ.

- Etoαι καλd; τ{ ρc5τηoε, κo'

μπι<iζoνταq λiγo.

_ Nαi! ε[μαι καλ<i.

- 
'Eγ6... ε1μαι ε01αριoτημ6νη.

Tδ εtδεg καi μ6νoq ooυ. "Aντε τtb'

ρα γι& ijπνo καt αiiριo τd λ€με.

_ iγlεiνε λiγo <iκ6μη τf1ν παρα-

κ<iλεoε, δ€ν νυατιiζω καi δ€ν κoι'

μ&μαι καλd τελευταiα.

Δiν ρcbτηoε τ[ €1ει. KoιτoOoε

τf1ν Θ<iλαooα πoU flταν μιd λεiα
<iρυτ(δωτη €πιιp<ivεια.'o Xριoτδg

περπ<iτηoε €π&νω €κεi, καi δ Π€'
τρoq δ€ν μπ6ρεoε, Θ6ληoε μd δθv

μπ6ρεoε. Kαi κ<iπoια dλλη φoρd
oκ€φΘηκε καl iiΘελε νd τo0 τδ πεi,

Ξ1ει περιioει πoλδg καιρδq <iπδ

τ6τε. Tcbρα νιιirΘει πδg ε1ναι πε'

ριττ6. Tιbρα vι<bΘει πδg πoλλ<l,

πιiρα πoλλd εiναι περιττd καi δtν

ιiπιiρ1ει λ6γo9 νd τd πo0vε.

_ oi δoυλειiq δiν π&νε καλ<i,

Tfiq Κικftq Moυμτζiδoυ

_ "Aν Ξμενα oΕ Ξνα τ€τoιo τ6' τηq μιd μεγ<iλη γoμoλ6oτι1α καi
πo, τ6oo i!oυ1o, Θd π€Θαινα, τfrg τ!q εl1ε α6f1oει δ,τι μδ τd τρ€'

ciπ<iντηαε. 1oντα μ€τρα καi αταΘμ& φαιν6ταv
περιττ6, €πικiνδυνo, dνo0oιo.

Γ€λαoαν καi oi δ6o. lvlιd γdτα
π€'ραoε €κεiνη τf1ν c6ρα καi. νιαoιj' Σlγoυρo εtναι πδg oi τtoριν€q

ριoε παριiξενα. τηq oκ€ψειg δ€ν τoξε0oυν πoυΘε-

vιi. 'Η μιd μ€ρα περν&ει μετd dπδ
τflv dλλη δi1ωg αixμδg καi νo'
oταλγ[εg. oi dλλoι '70ρω τηg μι'
λoOν γιd τf1ν €πo1f1 μαg. Μιλcνε
γι& νιlεq iδ€εq, ν€α πρoΘλfματα,

γιd τδν παλιδ καιρ6, ι|.lιi1voυν νd
Θρo0ν -odν νd ε1ναι δικf1 τoυg

δπ6Θεoη_ π6τε dρ1ιζε τδ Ξvα καi
π6τε τ€λειωνε τδ ciλλo. Td δι<iφo'

ρα φυλλ<iδια (€γκυκλoπαιδικιi,
πoλιτιoτικ<i,'ιατoρικd) ciρxιoαν νd

πoυλιoOνται odν cioτυνoμικd ii αi'
oΘηματικ& μυΘιoτoρf1,ματα τα€'

πηg. Aδτf δΞ Ξxει τf1v €ντ6πωoη

πδg oi dνΘρωπoι μιλo0ν, πoλδ μι-
λoOν γιd νd Θε6αιωΘo0ν πδq δ'
πeiρ1oυν fl γιατi πιΘανδν ν& τoδg

<iρ€oει i φcοvft τoυg. 'Ακo0ν τδν

€αυt6 τoυg νd λ€ει δανειoμ€νεq

fl κλεμμ€νεq ακ€ψειg, φρι1oειq, i'
δ€εg, καi xαlρoνται πoD πιΘανδν

νd τoDg 1ειρoκρoτf1αoυν oi dλλoι.

φoΘdμαι πδg Θd 1<iαcο τf1ν περι'
oυoiα μoυ, ε1πε π<iλι.

- Miν λig ιiνoηoiεq, τoδ <iπ<iν'

τηoε, γιατ[ νd 1<ioειg τ& λεφτ<i

ooυ; 'Eαδ ξ€ρειg τfν δoυλει<i ooυ,

πf1γαινε νd κoιμηΘεig καi μf1ν Θα-

αανiζεoαι.

'Η ιiλf1Θεια ε1vαι πδg €κε[νη τf1v

ατιγμξ δ€ν τf1ν €νδι€φερε τiπoτε.

"Hταν odν ν& π€ραoε <iιπδ πιiνω

Aδτf1 τf1ν ατιγμf1 τδ νιrirΘει πδg

ζεi. Tδ ξ€ρει μθ τδν dπλδ τρ6πo
πoδ τδ ξ6ρoυν τd φυτ<1, τd κoρd.
λια απδ ΘυΘδ τflg Θ6λααoα9, τd

16ρτα, τd δ€vδρα, oi 6ρ<i1oι.

Tf1ν ciγκαλιιiζει Eνα αioΘημα iiρε'
μηq αioιoδoξiαq, μιd €πιΘυμiα ζω'
frg καλd oτεριωμ6νη δi1ωg αi1'
μ€q. "E1ει €να Θαυμιioιo ijπνo,

1ωρig 6vειρα. Tδ δειληνδ δiν τf1ν

πειρdζει. Σκ6φτεται πoλδ λiγα
πρciγματα ξξαl ciπδ τξν καΘημερι'
νi ζωi. Δiν <iπoφε0γει πoλδ κα'
ν€vα καi. δiν πληoι<iζει πoλδ κα-

ν€να. Δεi1νει πδg ε1ναι Evαg ε0τυ'

1ιoμ€νoq dνΘρωπog δ[1ωg νd παiρ
νει 1<iπια ε0τυ1iαg.

Σιγd - oιγd f1 δρα π€ραoε. "Αρ.

1ιζε νd ξημερcbνει. 'Eκεiνη 6μενε

€κεi μi τiq oκ€ψειg τηg. 'Eκεiνoq
Eφυγε καi καν€ναg δiν Θd δπo.
πτευ6τανε πδq δλη α0τf f1 6μoρ-

φι<i, τd αOτoκiνητα, τδ 1ρ!μα' oi
διαακεδcioειq, €κρυΘαν τ€τoιo φ6-
6o, καi τ6oη ciUπν[α, €νδ μ<iλιατα
πρoηγoυμ€νωq oτδ κooμικδ ζα1α-
ρoπλαoτεTo εi1αν μιλfαει γιd
κρoυαζι6ρε9, γιd 1ειμερινd oπ6ρ,
καi dλλα τ€τoια €ντυπωoιακd
δεiγματα μιdq μεγ<iληζ ζωηξ.

'Η ζωη Θd oυνε1ιζ6ταν δμoι6-

μoρφη. oi θφημερiδεg Θd 6γαTναν

κ<iιΘε μ€ρα καi Θ& ε11αν α1εδδν
πciντα τlτλoυg μ€ μεγ<iλα γρ&μ-
ματα. Oi μεγ<iλoι Θ'd oυν€xιζαν
νd μιλ&νε γιd €πι1ειρfoειg, γιd
τoπoΘετf1oειg 1ρημιiτων, γι& <iγo-

ρig πoδ Θd παiρναν μιd μεγ<iλη
dξiα. Θd μιλo0oαν γιd δλα α0τd
πoδ Θd τoδg Ξδιναv τf1ν αιγoυριιi,
καl αδτf1 toωg ιiκ6μη Ξψωxνε νd
6ρεt γιd τδ πoΘ καi γιd τδ π6αo
ιpηλd τoξεdει...
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ETvαι &vα,μφιo6{τητo, τδ γε-
γovδg δτι καvεig δdν ξfρει τflv
καταγωγ{ τoυ, καi λfγovταg α0
τ6, voεiτα1 δτι θvvoδ τδ μ6νo
Eλλoγo ζδo dπi γηζ, τδ\, dv-
Θρωπo, τd λoιπd, πλflv 3πoυ-
οιω,δδv λεπτolμερειδv, καΘ' 6 d-
λoγα, τ& λ€με oυλλr{'6lδηy ζδq,
δηλαδi1 θ-xoντα ζωi1v &τι,λδg. "o
μωg καi α0τd, Exoυv μικρr\ ii με-
γdλη v6'ηoη ii &v θ€λετε διαioθη
ση.

- Γενvι6μαστε Κατ' dρ,xt1v δ-
λα τd θπi γξq odv ζδα, καi κα-
τd τ{ν διdδρolμfl τo0 1ρ6νoυ ξε
1ωρiζoυμε. 'o &vrΘρωπoq π.1.
γεvνι6ται κι' α0τδg odν ζδo μi
κεφdλι καi τ€o;oαρα &κρα. Δ0o
16'ρια καi δ0o π6δια δπωg καi
τd dλλα ζδα. ",Eτoι, dρκoυ,δc3v-
τα9 μd xd,ρια καi μd π6,δια, με-
τακινεΤται dπδ θ6oεω9 od Θdoη,
c15oπoυ vd oτεργιciισoυv, oi σπ6ν
δυλoι καi o,l d,ρ,βρ6ggιg γιd vd
κdμει τδ πρδτo μικρδ Eλε6θε-
ρo 6frμα.

- 'Ατδ τfrg γεvν6oειilg μαg,
μ6vo δg τιρδg τi1v διdταξη τδv
αioΘητηρ(ων δργdvωv διαφf,ρoυ-
με. "oλo,ι E1oυ1με μdτια, αδ'τιd,
μ0τη, oτ6μα, δια,φo,ρ,ετι'κd θντε_
ταγ,μfvα oτδ κεφdλι μαq, τδ δ-
πoTo περιd1ει, παρd τδν δγκo
τoυ, πoλυ ij λ(γo μυαλ6. Tδ πo-
λ0 fi τδ λiγo δ€v παiζει καi με-
γdλo ρdλo, &ρκεi v& εΤναι καλ&
ου,uδεδ,qμdvo δργανικδg. ETναι δ
οημεριvδg λεγ6μεvog κoμπιoσ-
τερ τoΟ δπo[oυ, €&v καi μiα €-
λd1ιoη 6iiδα ξεμπoυo,κdρει μδg
δ[vει iαφαl\μdvα &πoτελ6oματα.
Πρoτoσ &κ6iμα tφευρεθεΤ τδ θρ-

γαλεiο α0τ6, &πδ τoδg εilδικoUg
θπιoττ}μoνIεg τδ εT1ε πλdαει,
oτfl φανταo[α τo,υ, δ &πλδg λα-
oυζiκog, δ &γρd,μματog dvΘρω-
πog dκQμα, δ δπoΤog γιd 1δν ξ,ε-
φευγdτo &πδ τδ κoιvδg παρ,α-
δεδεγμdνα, τδ σηiμερινδ λεy6με-
νo KατεσTημdvo, τoσ θλεγεv πδg
"τoδoτρεΦεν f1 6iδα". Α0τd γι&
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ραδεiγματα πoλλd. Xωρiζει Eνα
&vτρ6γυvo, καi oi δυδ δμωg ξα-
v,απαvτρε0ovται μi &λλoυg, fi μ6
dλλεg. Kαi τd δυδ dvδ,ρ6γυvα
τ'εκvoπo.oOv, θκτελoiν τδv πρo-
cριoμ6 τoυg, δηλαδη, γι& τδv
δπoTo i φ0rη πoU τoδg θπιφ0-
λαξε. "Αλλωg θ& Ξ1oυμε τιilρα
καi &vrθρωπo τo,σ ,,oωλllvαr.

- "Ε'ζ εδδ, η iπιoτημη, τd
:'ατ&,φερε περiφημα, καi τoστo
dφ'δοoν πρoοφdρεται f1 κατdλ-
ληλη πριilτη ijλη" Tδ δdριo τoδ
τcj θηλεωg καi τδ &νδρικδ oπEρ
μα.

Α0τd νoμiζω &ρκoσv, γιd vα
γι,ωρΙοoυμε τd θπi,μεvα.

- 'Η iπιoτl1μη, oυνε1(ζει τi1v
Ξρευvα καi θd τi1v oυνεxiζει αiω
νiωq vd 6ρεi, πδg καi π6τε καi
δπδ πo[αν μoρφη, €μφαν[ζεται
τδ &vΟριilπιv,o εTδoq, καi Eτrεται
ουνi1εια, γιατi πρ6τrει vd 6ρεi
καi π6τε, καi πδg θπflλΘε δ δια_
1ωριoμδg τo0 εiδoυg, od dρo'εvι-
κoUg καi Θηλυlκo0g, καi μdλιoτα
v& iξoυ,δετεριiloει τδ o0δfτερο,
δoτε νd εivαι παραyωγικ6ν, δη-
λαlδi καρπcφ6ρo γι& τδν o,κo-
πδ πoU 0πdρ1ει dπi τig γig
μα9, γιατi dλλoιδg θd πρdπει
νd Θεωρεiται αδ9 dxΘog dρo6-
ρηζ, η δπω9 δ <K0ριog> παρα-
δεlγματικd μδg τδ λdει <Πdv
δ(vδρov μ{ τιoιoδν καρπ6v, κ6-
πτεται καi εig πσρ θμ6dλλεταιD.
Γι' α0τ6, ig μd oυγ1ωρr]οoυν oi
&vαγv6στεζ μoυ μιd καi δdv κα-
τdφερε { θπιοτliμη vd dτcκαλ0-
Qει τδ ,uυoτliριo τξg δημιoυργi-
α9 τcδ o6μπαvτog, καi εiδικd
τflv (1παρξη τoδ dvθριilπoυ, vd
πρooφ6yω oτ{ν "πεπατημιiνηv
δδδv> f1 δπo(α δfv κατετd1Θη
&κ61μα οτi1v κατ&,ργηoη τoΟ <κα
τεtoτημ€voυr. uTΦ καιρQ θκεi_

Ti δilo φιiλα
τi1v i'δι6τητα τoi dν,θ,ριi:π,oυ. "o-
τωg δλα τ& ζδα καi δ dvθρω-
πog dxει αtοθ'ηoη, f1 θ6o'η τfrg
δπo(αg διαγρd,φεται κατδ τi1v &ρ

xιiκrλ1 διdτrλαoτ] τoυ.'Eξαρτdται
δμωg κι' αΟτl1, dπδ τδ iδ:o κo-
μπιoστερ.

- "'oλα τ& θπi γfr6, δπδ θd_
λα'ooα ij πτερ6εντα, dvΘρωπog,
ι|dρια, πετo6iμεvα' διαxωρiζoν-
ται εig τρ(α γdvη. Σf &ρρεvα,
Θl1λεα καi oO,$fagρα. Tδ καθ' E-
να dπδ τ& τρ[,α γEνη πρoορiζε-
ται γι& κdτιoιo oκoπδ 6αoικ6.
Στd δ6o πρδτα δ oκoπδg iπι-
τυ,γ1dν'εται μd τi1v &παρα(τητη
oυvεργαo(α, μd oκoπδ τ|ν διαι-

Toσ Κ. TΣΙΩMFΙ

cilνιoη τoδ εiδoυg. Tδ oΟδdτερo
ΘεωρεTται πα]ρεilσακTo καi πα-
ρoυlσιaζεTαι μεταξ0 τδv δ6o
πριiτων, εiτε μεμovωμf'vα, εiτε
εlg &μφ6πεrpα τd ydη. ETvαι δ
Mπαλαντ6ρ dq τδ πoδ,με, πoδ
ρυθμiζει κατd τδ δo,κoσv. Π.X.
oτ& δdντρα, δπdρxoυv στΙiμovεζ
καt tlπερog. 'Edv Evα &πδ τ&
δ6o δdv δτrdργε, τδ δfντρo
δd'v dπoδ6δει τδv oκoπδ γιd τδv
δπoio πρooρ[ζεται. Tδ iδιο oυμ-
6α(νει καi oτ& δδρ66ια. Γιd vα
&πoφ6γoυμε τ{ν &καρπ[α, vd θ-

ξoυ,δετεριbooυ,με δηλαδi1 τ{ν θ-
πιδρα'ση τoδ o0δ€τερoυ ζητoδ-
με τi1v παρεμ6rαlση τfrg θπιoτrj-
μηg. Kαf δ μdv γεοoττ6vog μδg
λiει, φυτdι}τε oτδ πλd1 τoυ, τδ
τdδε δdντρo, vα δεTτε δτι θd iκ-
τελd'oει τδv πρooριιoiμ6 τoυ,. Tδ
'ι1διo θd κdvoυμε καi μd τδv θπι-
o"τ{μovα i1θυoλ6γo. Γιd τδv &ν-
θρωπo δμωg; Kαi γι' α0τδv τδ
ilδιo θd κdvoυμε. 'E1oυ'με πα_



vφD, &πδ τδ Δη,μoτικδ Σ1oλεTo
dκ6μα, oτδ μd'θηtμα τδv θρη-
oκειlτικδν μαθα[vαμ'ε πδg δ Θε-
δq θπoiηoεν τδv oΟρα 16, τiν
Γξν καi τi1ν θdλαooαν, τα δπoTα
καi oτ6ληo''ε μ' δ,oα oημερα 6}i-
πoυμε, διd γυμvoδ δφθαλμoC
καi uλα6δν τrηλδν θκ τfrg Γ{q
8τπλαoε τδv dνΘρωπoν κατ' εi-
κ6vα καi δμοfωοiv τoυ>l ,,'Eνεφ0

οιαεv δf αΟτδv καi Eδωcε ζωτjν,.
Kαi αoΤδεν δ Θ,ε6ζ, δτι oδ μ6νo
τδv dvθρωπov εTvαι θπi τfrq Γfrq

καi λα6δν δ'o'τoδv iκ τfrg πλευ-
ρδq αδτoσ, iπo[ηoε τi1ν Γυνα(-
Kα)).

- 'Eφ' δooν λoιπδv lo16ει
διd τi1ν xριατια,vικτjν μαg θρη-
o'iκε[αv fl γ€vνηoη τoσ oOμτrαv-
τoq, τoυλdχι,στov μfxρι τξg δπδ
τξg θπιoτfμηg iπαληΘεOoεωg ij
δ1ι, &g dκoλoυ,θt'1o'oυlμε τi1ν <ττε-

πατημdvη δδδv". "ΑvΘρωπo λoι-
τrδν Eτιλαoεv δ Θ,εδg καi κατd
καv6να αdρρεv> δι6τι εiq τrΣ1ν κα-
τηγoρ[αν αιiτ{ 6ρioκεται καi δ
'ιlδιoq. Tδv dvΘρωπo δf ivεφ6oι-
oεν καi Eδωοε ζωτiv. Καi ζλα6ε
,,δoτo,lv>, μπ6λι δηλαδ| iξ αΟ-
τo0, τo0 ζδντog πλioν δργαvι-
o,μoΟ, καi Eπλαoε τflν γυναiκα,
f1 δπo(α, δg μπoλιαoμfvη θκ

ζδvτog δργανιqμoΟ γεvνιEται,
τrαρdγει καρττδν δμoιo μd τδ
μπ6λι. 'Η iπιo'τr]μη μaζ λdει, δ-
τι idv π.1. oE 0πo,κε[μεvα dγρι-
αg &1λαιδιδq, μπoλιdoειq "δφΘαλ-
μδv> &1λαδιδq ijμερηE δμoειδfr

μd τδv ,,δ,φθαλ,μδv,, καρπδv θ&

μδq διilο'ει, &ρκεi dμφ6τερα νδ
&vη,κoυv εig την α0τi1 κατηγo-
ρ[α. 'H iπιoτl1μη δμωg πρoxω-
ρεi dlκ6rμα περιoo6τερo διαoταυ
ριiloεωq θτερoγεvδv, θξ δv καi

ξ μεydλη πoικιλ[α τδν &vθοφ6-

ρωv. 'Αλλ& καi oτd ζδα oυrμ-
6α(νει τδ 'fδιo. 'Edν { διαoτα0-
ρωοη εivαι δμoειδτiq μιEv, &λλd
dλληg κατηγoρΙαg π'x. φoρdδα
μ6 γdiδαρo, δ καρπδq Θα εΤναι

μουλdρι, λ6καιvα μf oκι1λo, τδ
λυ,κ6o,κυλo xgi 9Uτω καθ' θξfrq.

Tδ oυμπdρα,oμα εΤvαι δτι o'd

δμoειδfr, τflg αOτflg κατηγoρiαg
τd dπoτελdoματα εivαι φυ,oικd
κατ' εirκ6vα καi δiμoiωo[v τωv.

- Συvεπδ9 γιd τδv &νΘρωπo,
ε1τε εTν' &ρ,oεvικδg εiτε Θηλυrκδq

εTvαι ττdvτα δ dvθρωπog δ δπoΙ-
og, καi Exει τd iδια δικαιιΙ:ματα

ζωξg, dφoO με]μovoμEνωq δdν

μπoρεi νd παραγdγει καρπδν
<Καi δδg αιiτfr καρπδν κoι}.(αg"

εΤναι f1 ε0x| τξg dκκληo(αg.

- 'Αφoρμη γ,d τd παραπd-
νω, μoσ Eδωoε μιd iκτrομτεη τξq
τ .λεo,ρdo'εωg, Ξδδ καi δυδ μ€-
ρεζ πoU πα,ρα'κoλo0θηoα τδ
,,Σηριαλ, uΓεvvηθηκα γυvα[κα'.
Δ'€v θdλω, δι' oloνδ{τroτε λ6γo
vd 1αρακτηρioω τi1v Eκτroμπi1

δι6τι περιlμfvω τi1ν τελικ| δια-
μ6ρφωoη τo0 vdoυ v6μoυ, πor)

πρ6κειται ο0v'τo,μα vd κατατεθεi

γι& ι}rjφιoη. Θd μ' θπιτραπεi 6-

μωg v& κdtμω Ξvα θριbτημα: oι
ρετ16ρτερ9 Θεωρoiv πρoo6oλt1
τδ 6τι γενvriθηκαν γυvαΤκεg;
AΦτδ πρo,κ0πτει &πδ τ& Eρωτtj-

ματα πoδ κdνoυv od v,εαρ€ζ κo-
πfλλε9, ,μαθl1τριεg &κ6μη. nΘd

iiΘελεq vd γενvηΘεig dvδραg;"
καi f1 &κo0oα,oα, κατε6dζει τδ
κεφdλι, κo,μπιdζεται, ξερoκατα-
π1νει καi oτi1ν θπιμovi1 τξq ρε-
τ16ρτερ vd Exει dτrd,vτηση, μd
oιγαvξ φωvi1 dτιαντd: "Δdv ξf-
ρω>. Tδ iδιo 6ρdrδυ flταv καi f1

θκπojμπi1 ('Η EPT oτr).| 86ρεια
'Eλλd,δα, oτd Γιdw,εναr. 'Eριl-
τηoη oE νεαρt1 κoπfλλα '.Θd fi-
Θελεg νd δo,κιμdoειζ vαρκωτικ*;υ
'H μιd δ€v dπdντηoε, ξ dλλn 6-

μωq εΤτrε: <Nα[, γιατi δ1ι,,;

Bγdλτε ,μ6νoι τd συμπερ&-
σματα.

πPoΣEΞΑτE
ori oτΠλεc τηc <NlΑoYΣTΑ,Σ" εivαl o,τηv δroΘε,oη

δλωv τωv Nrα,oυσοiω'v καi τωv φ'iλωv τoU n'ερlorδrtκoΟ

oi οiπ,ooτ1ελλoμεvεc γr,α δηlμooiευroη iργαioiεc κroi

δρ,θρo nρθtnεI v'd εΙvαl σ0'vT'otμiεq ,μδ 6 τδ ,n'oλU oελiδεc
γρOφ,olμηXαvflc, δραIo,γραrμ'μδvεc lκαi νd μηv δxoυν δη-

μoolευ3εi oδ δλλo πε,ρlorδlrκδ η iφrηrμερiδα.

Ποροlκληoη oi iργαoiεe vδ γρ'fiφ'gyταl ,oτdv Δημo-
τllκη.

'Η <NlAoYrΣTA" ,o]δd'v φδρεl rκ'ομμιd ε0iθr0vη Yld
ric εκφραZ6,μεv,εc γvωμεc τωv oυvεργατδv τηc.

'EιΙγοσiεξ εiτε ,δη1μoolευ10oΟv εΙτε δ1ι δδv 6rn,rοτρδ-

(η ]vτα l-



Η AΠΕΛEγθΕPIIΣF|

Τ}|Σ IιΙA0γΣAΣ

(10-9-194q)

Toσ Δ. Mπ6'jτon

Στic 10 Σεnτεμ6ρioυ τo0 1944
ρlακη τic πρωΙvεc δρεc δφ,-γοv tτ,q
oΙ Γερμ,αvoi diπ' τη Nαοu,οα.

μερα Kυ-
γld ποvrο

Mετο dπδ μld oκληρη lKατ,oχξ μd n,oλλ'd δεr-
Yd '^oi ακ6μια iΠερΙ'σσoTερα Θ0ματα dlΠ, Tα lΠαΙ-
διδ τoυ τ6πcυ μαc, not δφηvαv iπiroω τoυc, δδv
frτov δ'uvατδv vd περido,ει σYl6ρτασ-Γη η φυ,γητoυq. 'o λαδc μαc Εεx0θη'κε oτo0c δρ6rμouc μθτηv ,crψ'γgr$giο τηc τolπlκξc μoq μoU|σlKηc, μd τoυc
τ6τε φηlμl,olμd'v,ouξ δργοvoiπ,αiκτεc,,Ατoηlδ,εq καiBεληβθvηδεc, γλ6vτηlοε τηv ΛEYTiΕPΙA To,U.

Γ0ρlοε δλo,υq τo0q δρoμguc τηc π6ληc lΠ,εβv6-
vτοc ,κ'αli dlπδ τα Tεrλgψ1q1q oτiγμoτα τΦv Nοζi,τηv iκαlμδvr1 nτιiρυrγα (δxl ε0τυxωc noλ0) τoU
N,oσo,Ko,μεiou μαc lκαi τδ ρημoγμ:jro nλδo, oxo_λεlo τoD 'Aγioυ Mηvδ.

- 
E0τυ'1δc γld τηv Ιοτoρiα μαc δ clψrμn,ατρtΦ-τηc φωτ'oγ'ραφoc Xρ M'... τρd6λξε δu,el

φωτoyραtφiεc πoU oηrμερο εivοl δvα oπδ τα vτo_Lκculμ'δvτα τol] τ6,noυ 'μοξ.
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28 oΙ<TΩBPΙoY 1940

K, K0γΛHΣ:

o AΕToΣ rΙoY EΠEΣE
ΣTΗ ΚοPYTΣA

BΦ},!BAPΔl u oNTAΣ
T'ο AEPoΔΡoMEΦ TΗΣ

ΣηLl.Nιdouοταq.

Δn':o,οlε0oυμε δυδ XαραKτηρΙ
οτtrκδ vτoκoυiμδvτα o1ετIlκδ μδ
τdv nρ'ooφoρd καi τη δρdοη τoυ
N'αoulοαioυ δερolπορ,ου K. Kο0-
λη ο) 'Enιατoλη τcυ K. K:0λη
μθ ημερομηviα 1 0.1 1 .40 πoυ 6-

oτειλε oτηv μητδρα ToU ,καi 6)
ilπδonοαμο οπδ τδ Λε01Xωrμα Toa
'Ynouργεioυ'Aερ'o,noρiοc 1940
ΣΗMΕPA "H ΠoTE

10--11- 40

'Αγαπr1τf μιoιl μητd'ρα
z.αλημdριi oαg.

'Απδ δγε[αι, εiμαι πολi γ"ct]'ι\ εi3-

1ο1.ιαι δ} r'1 παgοδoα pιου οd; ε{iρr-i

6}"oν; ιιαi'α.

Δi: ξαiρcο .1ιατ'i δiν πi1ρα γριiμ-
μα σα; iδδ zαi 15 μ6ρε;' πdντο;
θγdi od; ilοτηλα flγα oτgατκoτι,-.δ

pιπιλετιixι zαι9δ; xαi 1-ιιir ταyυδρo-

μιxi1 iπιταγi1 2.0Ο0 δρ1. ιiπδ οiy.ο-

γoμ[ε; μoυ νι}, τΙ; διαι}ιiοετε δποιl

oεi; ι,ομι[,ξετε z'αλ{τεqα.

sd?uω μ6νον r'ι}, μιοi πλdξετε 8να πoυ-

}"1l6ερ μi μαν[xια zαi ψυλδ γιαzd
γιc} νι) οl"επdξοr'ται δ λαιμδ; xαi
ταiτιd zαi ν' ιir'οιγοz?'iνε[ μι} ψερ-

μουιiρ, z"αr9δ; xαΙ z"αναδυδ ξε{γη
zα:lπoε; μιiλυνε;, ιiλλd od; παQα7'α-

λδ νci μoδ τd oτfλετε γgi1γοριr, για-
τΙ H:ιιαoε τδ xρi'ο, z'αi οτιΙ t1ιμη π'

ι1νε6ιiνorliιε z'ιiνει πο7,i z'ρυo.

iιΤd μoi γoιirilετε δi τδ ταxilτεgοv
ποιοi; dπ' τοJ; διzoi,; 1-ια; πl1ραν

οτρατιιΙ:τα; τi; διευ$ivoει; του; γι&
νι} τo{.,; οτri7'ιο τ(ποτε γιι} xα9τξη-
λΙy.t.

Σd; γgdqlω τωgα xαi 'μεριzι} ι'{ιr

ι1π' τdν πoλεμιxri μιoυ ζωf.

NΙd1ρι οi1μεqα H1ιυ 6ομ6α9δ[,oει

πολεi; 1rοgi; τι} ιiεροδριiμια τi1; Κo-

ριτod; z.αΙ τofr 'Aql.1υgοzιioτQου χα-

sδ; zαΙ Στρατδ'ι'ε; zαi ιxλλε; oτρα-
τιωτιz.δ; iyzαταaτιir'ει;, zατιi τ96-

ποr, ποi τοtr; 3xοpιε oπαραλιιioει zιl-

ριολεzτιz"i, γιατi iιατε6α[νoμε o} πo-

λil μιzρδ i1ι|lo; ποδ zι' αtτοi, δ}γ ι}*

περiμιεναι, πoτd, γιαυτδ μδg t1oυv
πdρ11 oτδ qlιi6ο z.αi δται, ijQχογται
αiτοi για 6ομ6αρ'διoμιδ 6o'μ6αρδ[-

ξoιlr, ιiπδ 5000-600Ο μdτqα 1ωρ'[;
iiπιo; ε?ναι qlυoιxδι, l,ιl ilχοιlν xαι,6-
'ι,α oο6ιroι\ν ι1πoτdλεοpι,α'

{4d μοi μfνη dξfuαoτ11 f1 πριbτr1

μα; ιiποoτoλil 'ilu δποiαν xιir,αμε
τρiα ιiεgoπλιir,α, i1ταν μαξl μα; xι'
δ z". ΙΙιlτα,μιd,νο; πoδ λιi6αμε τδ 6ri-
πτισιια τοi πυg6g, i1ταv ιiλληθυνι)
flαπτιαμιr γιrrτi εixαr, τ6oο ιi,γτιαε-

ρoποριzδ Πιlρο6oλιxδ πoδ ιττδ f1μ[-

qlcυg τoi δειλιr,oδ Hpιιαξαι, μ} 6εγ-
ycι)"ιzδ. ποi μι&; iλoυξαv clπδ παr.
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τoδ, αλλα ο Θεδ; εΙναι μεγdλοE zι'
iiτoι ιiqlofi τotE xαταoτρ6ψαμε δλα

oxeδδν τd δπ6,oτεγα xαΙ πολλir ιiε_

qoπλdνα πoδ ι'1ταv πρoογειωμ6να
οτδ iiδαqlog γυρi,οαμε δλοι zαλr} 1ω-

ρiE xαvεig νd πιιδη τδ παραμιxρ6.

'o θr,ι}ουαιαιlμ6,; ,1.ια; δταγ εiδαιιε
τi; 6ι1μ6εg μα; νd πdqlτoυν θπdνιυ

ciιρι6δ; oτδ oτιi1ο i1ταv ιiπε,qiγρα-

πτog xαμιμιd 6'{ναιμιιζ δδv i'1ταν δυνα-

τi1 να μ&; iπαναφ6ρr1 oτi1 λογιxl1.

'Αλλ{r}εια πιiooι, ιiλλιiξει o' iiγ-

ι}ρωπo; ο'τδν ΙΙ6λεμιο γ[ι,εται f|ραl;

1ωρig νd τδ xαταλα6α[γει.

''Bιτoτε πliγα πολδ; irλλεg ιiπο-

oτoλθg 6ομ6αρδιo'μοδ o'δ διαqxlρου;
οτιi1oq oτi1ν 'Aλ6ανlα xα$δ; xαi
ι1ναγr,ωρ[oεω;, &λλd f1 πρωτη μιtlυ

ιiπoοτoλi1 sd μoδ μεivr1 dξd1αoτr1,

6πιo; ιiξ61αοτ'ι1 l}ι} μεiνη xιri οτotl;

qli'}"oυ; μα; τoilg 'Ιταλot; ποδ sr}

6λdπου'ν τd σ'UγτQι1μια ο'τι} δποiα

τoδ; μετε6ιiλαμε τd' δραiα τουg 'δ-

π(\\στεyα zαi τd xoμι|.lιi τoυ; ιiερο-
πλciγα.

'Αγαπιiτf μιoυ μr1τiρα δδ $dλιυ

γd oτεl,α1ωρfoαι ποt iπηρετοδμε
πoλλd ιiδdλφια oτδ ο'τgατδ μιiλλov
t}dλω να εioαι δπερl1qlανη γιατi προ-

oψdρει; οτd1ν πατρ[δα μια; xd,τι πε-

ριοo6τερo ι1π' τi; dλλε; μιpdρε;.

Θdλο: γd εiο$ε δλοι xαρoiμενoι,
τι} zoρlτοια νι} μιi1ν ατενoxωgιοδr,-
ται πgδ παντδ; 'f1 Eiγει,oιiλα πoi
r}' ιiπooιιiξει ιiοφαλδ; z'ι' δ Γιιi^,'-

νι1;, ι1λλωo'τε αiτδ εiναι θr'α πρciγ-

μια πoδ $ι}' πε9ιioι1 ιiργιΙ i) γρ{γοριι
xαΙ ι'}d, ξαl,ανταμω$oδμε πιiλυ μ} τη
6o{1$εια τoδ $εo'i.

Σδ; Φιλδ fi)'ρ1l; NΙr1τfρcι Σταδ-

ρον Mαiρη Λιiζαρoν Kαλι6πr1ν Ei-
γεvoιiλαv Eiι9ιψιiαν zαΙ τd μιzρri
μια; Ι-ιrυργιixι1r, xαi Kα[τr1r,

Mδ πολi1ν ιi.1ιiπr1ν

Kωoτα;

f1 Σioταο[; μιoυ εiι'αι

Kiριo

Koι1λl1ν Kων)τTνoν

Moνιi; 3020
.\ι1ριoι;αr'

Σr1μ: 'H 6ρr}ογ9αψ[α τfl; Eπιο'το_

λfr; πραψιdl'ει iπω; ilx.ει.

<<'Απι\ τδ Λεi,z'ιυμα τoδ 'Tπoυql-

^1εiοιl 'Aε.ροποgiα; 1940 ΣHMEΡA
"Η ΙlΟTE

Στi; 14 1ι{oεμ6ρ[oι1 1940 μιd μ6-

qlιr 6ρo1ερ{,'i1 ιiνωτdρω διolzriαι;

τii; Boμ6αρδιoτιzflg'Aερoπoρiα;
μιαE ilδιυοε τ|ν διαταγi1 νι}, z'αταατρα

q)οδγ τελειωτιy.d τι} δJo ιiεροδρ61ιια

τfi; Kορ'υτo&g πoi ιiπoτελοδoαν μ,ιι}

ιiπδ τi; o'η.μαvτιzιirτερε; ιiεροπoρι_

^ιL3 6αciει; τoδ θ1δρoδ. Tδ τ6λμ11μα

i1ταν θξαιρετιιii; oτρατι1γιxfr; or1-

μιαoiα; zαi γι' αiτδ iiπgεπε \'d θi{τε-

}'εo$fr μδ sιiρρο; xαi αiτo$υ,oiα.

oi ιilvδρε; πoδ ιiπετdλooαν τd πλ11

glιΙlrματα τδν δdxα 6oμ6αρδιατιzδν
ιiερoπλανων, oωoτoΙ 3$ελoγταi r}α-

r,ιiτου, Eξr,α εi7"αν αilr'δl1μα,

i) ΣHNΙtrΡΑ i.l ΙΙoTE.

NIιd εiyιlr, ιiπτi.pι.ιοι1 i) r'ιi μεiνoιlν
ixεi i) 1l} γ1lgirιiοι]v ixτελεoταΙ τfr;

π9ooπιii}ειιi; ποi $ιi riπεμιιixElυr'ε δ-

ριoτιιι} τδ iqlιιi7ιτr1 θzεi"ι'ιlν τoδ θ-

x$ι}οδ"

TιΙ 6oiι6αφδιοτιz.ιi μrι;, xιυ'qιopιj-
r,α oi δi'ο oμι11νη, ι1,1lοδ πdταξιιl' πι.i-

rιυ ιiπδ τδv λΙοgιi6ιι, iπdπε"rταγ xιi-
f)ετιι ενιιι,τiιl1, τδt, δilο ιiεροδριlμ[-

ι,lγ ('τοδ Rορεiοι.' xιri τοi Νoτ[οr,)

τi1-: Kogιlτοd; z.αi ι1πδ i1r1lοg 300 μa-

τοο:ν ιΙι1lr1cαν τi5 6ι1μ6ε; τιl'υg,

'FJ,z'9f ξει;' πιlρxαiiδg ιι αi xιrπr'οi

πιστοπoιOδ.σαr, τi'lι, iπιτυχ(α'r' τi; .:_

πιδρoμιfr;. Tι} i1ι'}9ιxd ι1εροπλιi'ι'ο:

( 23 zαταδιωγ'τιnι]'' 70 6o,μ6α9διοτι-

xι\ι ια\' d7,λα 6or1ι}r1τιzιi) πoi δδγ

πgιiql$αι;αr, r,d ιiqxυsοδν, τir παgα-

π{.4ιατα z'αi οi ξy'ι'αταoτα,otι; τδl'
riερο,δρομ[ων μετε6λrjlr1αα\' σδ σι,t'_

τQι]lι{'ιτtΙ. "oλα τi ιiεgloπλιir'α μιι;
γiqιααr,'[}gιαlμι6ευτιzd, oτi1l' 6ιior1

του; 1rιgΙ; lιαβrβιd ιlπoλιiτωE 6λα6η.

',\λλι) ι,ιi, zιrιr,ο{Qγιιr διιrτιlγ{1 :

r,α πλi1γοiν zαt πιiλι τδ γi1πεδο zαi
ιri θγzατα,<iτιioει; τoδ "ι'οτ[oυ ιiεQο_

δρομioυ πgδ; πλr1ρεoτdρα xαταoτρo-

ql{ τοι-l r.αi αi'τi1 τi1ν ιpορd r'1 θπi'[}ι:-

σΙ] θπdτυχεγ izαr,oπoιt1τιπι} zαταρρι_

ql$dντo; zαi 6νδ; θ1sριxοδ xαταδιιυ_

zτιιot.

'Aλλι) δ sg[αμ6o; τfr; f11ι6ι)αg ,r:-

zε[ι,t]; iατoi1ι,oε στilv ι1εροπogiα

μα; τδ 1αμδ 6νδ; 6οpι6αρ,διοτιz.οδ

μιδ τδ f1ρωΙxδ πλfρωμιi τoυ, πO'δ rδ

ιiποτελoiοαγ οi iποo,μr1vαγoi Π απα-

γεο;ργ[ου Δ., ΧαραλιiμπOυΞ ΣταIι.
zαΙ δ oμr1ν[rr; Ι{οiλi1; K.

Σιiγ ihεoε i1 Ι{οglι.'τoι1, Uγινε γι'ω-
oτδ [jτι δταr, αrjτoi οi τρεk fiQωε;

tρι1ναν τi; 6ιiμ6ε; του; στδ Διοιxι1-

τfριο τοδ ιiεροδρομιiοιl, μιιΙ μιiλιoτιl
πιoτoποι{$ηzε δτι διi'τρr1,oε τoi';

τρεi; δρι1φου; zαi θξεριiγr1 οτδ ioιi-

^1ειο, δπoυ 50 περ(πoυ 'Ιταλιli <1ξιιυ-

1-ιατιxοΙ a'υνεaz6πτoντo γιd τi; μελ-

λoντιxig iπι1ειρfoειg, τδ ιiεροπλιiνο
του; 6ληι'}tμε ciπδ &ντιαερoπoριzδ
πιlρο6oλιxι\ xαl. ijπεoε xαι6μιενo.

oi iλεJf}εροι πιι} xd,τoιxoι τi1q Kο-
οι'τod.Ξ 1ιαξi. 1ιδ τoil; oυναδdλι1lοll;

τδν f1ρωιυr, αiτδr' i|$αrμαν τd λε['ι1lιι-

r,ιi τoυ; ο' iiγα zιiιr'δ τιiqlo' 'H Πα-
τgiδα εiγνιυμωvo{loιι γιι} τr)ν f1ρω1-

zri τι;ι'; πqlιiξι1 τοi; πgofγαγε διr}

ιir,δριrγα$[g 10i,; διio πριilτου; oτδν

6α$μδ τοi Σpιr1ναγοδ zαi τδν τρiτο

oτoi'Αν$υποαμιr1ναγoδ.
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Κρεμμιiδια

Φdτo oτδν Tdoκα τδ Xωvδ 6γfrκε τριdvτ,α μ[α
γι& τρiα xρ6vια τfαοερα E6γαλε τit ζημ(α.
"E1ει δε,καoxτδ φoρτιd πoλ0τιμo κoκκdρι
καi τδ πωλεi μ€ τδ 6ιζν€ odv τδ μαργαριτdρι.
"E1ει κρεμμ6δια πoλλd μd κ6κκινα κεφdλια
&πδ 'να ξvα τd πωλεΙ odv τα (μαργαριτdρια)

πoρτoκdλια.
Kαi δoα εTvαι γο,vτρ6τερα π€vτε ,δραγμtg τδ Evα

μli τδ 6ιζν,4 τoδ xρυ,οoxoδ τd Exει ζυγιαoμfνα.

Aiτnon γιδ ξ0λευοn

'o Mελτιd,δηg τoD 'Αρνfr π'ρδτ,o,g δπωρoπιi:λη6
θd θλευΘερcboει ilδαφog καi dπδ τδv Kανfλη'
Διd τfrg xιbραg τδ καλδv παoκiζει καi δoυλε6ει
εiq τdq 'Αθηναq πηλαλεi καi μi θηριd πcλε0ει.
Eιixαριoτriρια θερμd τδv δ[vει δ λαδg μαq
δπoυ μdq θλευθiρωοε τδ δdcoq τδ δικ6 μαq.
Καi τιiρα δπoυ dλα6ε oτδ δdoo-c τδ πρωτεiα
περl:κc(}n!με πρδ; αιiτδv δλη τi1ν πολιτε[α.
Στ& xρηoιμα καιl,o6ξυλα νd θioει Evαν v6μoν

μ[αν iκανοπo(ηοιν εig τδν πτω1δν τδv κ6,oμov.
M6 τi1ν &ραδα δ λαδg καυο'6ξυλα να κ6πτει
καi μd τδ v6μo oOμφωvα γιd τoδ οπιτιoδ τη

σω'Γη.

Tδ v6μo δπoιog παρα6εi τδ δdoo6 dφαv[ζει
νd τιμωρεiται αδoτηρ,& &π' τδ Τζιρd Pειfζη"
Td ξ0λα εTvαι μdλαμα τα κdρ6oυvα 1ρυοdφι
φdτog &κρ(6αιναv πoλU Ξξω &π'τδ vιodφι.

oi Tεμπ€λnδεc

Tιi,lρα Γυλτιoυκτoi1 τεμπfλη
o6ρε φκι&οε 'να δικfλλι.
Γιd νd ακdφτειg οτδ dμπdλι
καi vα 6γdλειq τδ καρ6dλι.
Tην κιλ6δραμη τr'1v 6dργα
τιilρα φκιdο' την μιd καρλ(γκα.
Θdλειg γEνoυ καi τζιoμπdvog
odν τδ Στα6ρη Συριγκλ[γκα.
Tεμπiληδεq ταξιλνταρoi
τιilρα γεvεiτε γoυρναρoi.
N& γυρ(ζεται oτδ 6dλτo
καi νd 6γdζεται τδ &ρτo.

'o Mελτι6δnq

'o Περδικdρηg δflμαρxog θλευΘ6ρωoε τδ Σdλι
oτδν Mελτιdδην μερακλi1 oi νdεg τρ€1oυv δλει6.
Τi6 δ(vειq φρο0τα €κλεiκτd, τiq dμoρφεq τiq ν,dεq

τiq δfuει θκλεκτ6τερα πoιιig εTvαι πιδ δραTεg'
Mθ τig κoυ,6fντεg τig γλυκ€g 1ωρiζει πo,ρτoκdλι
τig δ[vει dπδ θν, φιλi μ'ειiγ€vεια μεydλη'
'Eγδ φιλi οdq iδω,oα τig iμoρφεq τig λfγει
καi γδ φιλi ζητδ 'πδ oδg τδ δαvειακδ vd Ξ6γει.
oi dμoρφεq xαμoγελo,Oν καi κdvουv κdτι νdζ,α
τiq κdλτoεq κατ'ε6dζoυνε καi ξ6voυv τd πoδdρια.
Kαi δ Mελτιdδηg 6λfπovταζ τd μdτια τoυ

φλoγiζoυν
τd, πdoα τd θρωτικd πoλU τδν iρεΘiζoυν.
Md δdv εΤvαι παρdξενo vα Θdλει f1 &ν'θρωπ6τη9,
τδν Ξρωτα μεo' τi1ν καρδιd τδν dxει κι δ

Δεοπ6τnq.

Tδ vταΘθτι

Φε6ρoυαρΙoυ εiκcoτρεiq τδ 6ρ&διl μ€ρα Π{μπτη
Δημl1.ρηg Mπdρoog πρo'οκαλεT κoρ[τoια oτδ

vτα6fτι
'Eτoιμα,oiα ikτακτη, 9μ,μπ6οιo μεγdλo
τα φαγητd μθ τi οειρα τδ Evα μd τδ dλλo.
Mf δρνιΘεg τετρ,dπα1εg f1 τρdπεζα Eν τdξει
vd φdv νd πιoiν να εΟφραvθoδv κανεig' νd μit

vυoτ6ξει.
Θd Ξxει καi dνdμεoα λαμπρ& πoρτorκαλdκια
νd dτrαλ6νoυv τδ λαιμδ τd νdα κoριτodκια.
Θd i'xει καi τρανδv νταl6dv μd κρ€αq ,κi πατd'τεq
dπδ τd περιooεΟματα θd φdγoυv καi oi γdτε6.
Eig τδ τραπ6ζι Θd φαvεi δραio καταtφι
τ' dπroμεινdδια oτδ ταιpt f1 γdτα θd τd γλε[φει.
'Αφoδ Θ& φdγουv καi Θd πιolν, τραγo6δια θ&

αρXισoυv,
τραγο6,δια μερακλ[δικα τ& κoρ[τoια Θd λαλτiooυv.
Kαi Eναg δποιpτjφιog θ& εΤναι oτδ ντα6dτι,
τd κoρ[τoια θδ τ& λfγει τραγoυ,δrjoτει, φdτει,

πι6τει.
'o Δημl1τριog θd γiνει vdα μ6δα καρνα6dλι
ατi1v καρ6κλα Θ' &ιrε6αivει καi oτδ oτ[1o θd τδv

ι{.rdλλει.

Θd τδν λ€γει μ6 τδ γoCloτo, τd κoρiτoια θ&

γελdooυv,
dπδ λd6α δfν Θ'dκo6ooυν κdναν π6ρδo, Ξ&ν

κλdooυν.

'Εκδ6o'ειg, oυλλ6γoυ <Γεν[τoα,ρoι,καi Mπoδλεgυ
TI'KH MΠΑ'|'TΣH, Mdηq 1982
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EioαYωγrh oτxτ. xαραΚτrrιn
B'

Η XAPΑKTΙKH
ΣTHΙ{ F]λΛAΔA

Στdν 'Eλλιiδα r] 1αραz"τιxi) U1ει

aγzτιxd' μιxρi1 ioτoglα. Kι αiτδ εi-

r,αι qlυ'oιx6' iiν ληql$εi δπι1lγη τδ γε-

γον,l; iiτι i1 iιι 1,ανιοr1 z.αi i1 iξiλιξι'1
- τr1; οτi1ν δπ6λοιπη E{'gιiπη ι;υμιπi_

πτει oy;εδδν μδ τi1ν πεq[o'δο τfr;

Torlρzozgατ['α;.'Eντiπωοi1 πdντιo;

xαγει τδ γeγοr,δ; δτι otγ7,gονα ο1ε_

δδν μδ τ| δrlμιουργ[α τoδ νdιlυ xgα-

τoυ; iδρ{ονται oτi1ν 'Α.}ηνα δι1o λι-

$oγραqlεiα' iiγα 'ι,διωτιzιi' μδ τflν
πρωτo6ουλ[α τοδ ξιογρdψου Γειbqγι-

oι Mαρ.1αρiτr1 (1836i, xι 8ι'α xρα-

τιzδ (1ιJ,12 ).'Az6μη, δ'Aγα$αγγε-
λog Tρια.r,ταφ{,λλoυ ιiρ1iξει γd διδd-

οxει oτδ Σ1"ολεio τδ',' Tε1νδν πρδ-
τα ξυλoγραφiα (18]:] ) zαi ιiργ6τε_

ρα xαλz.ογραqliα (1869 ) . 'Aλλci δλι1

z.λi1ρo τδ 19o y.αi μ6xρι; τi; dρ1i;
τoδ 20oδ αiωvα f 1αραz.τιzi1 δδν zα-

τορι}ιbνει νil tiποδεo'μευτεi ιiπδ τoi'Ξ

περιoριι-ilμot; τfr; iqlαE;ιoαμd,νηg τ6-

xνη; ατδ 1ωρο τij; θqlημεglδq zαi
τoδ περιoδιz.oδ. <Tδ Φδ;>, <oi Kαι_

ρο[>>' <<'o Pιοiιη6E>>, <<'Η Διιiπλααι;
τδν παiδωγ>>' <<'Η E'πo'νoγqαφημ6t'ι1

'Eoτiα>>, <<'LΙ 'Axρ6πo7rιζ> ετ\ηαι με-

ριxd xαραxτηριοτιzd παραδε[γ'ματα.

Στδ μεταξi δ Nιzιiλαo; Φdρ,μπo; δι_

δωoz.ει oυoτη1-ιατιzd, ξυλoγραψ[α
oτδ τμfiμα Kαλδν Tεxvδν τοfi Πο-
λυτaxι,ε[oυ &πδ τδ 1892 ιb; τδ 1905

z'αi ιiπδ τδ 1906 ιb; τδ 1915.

Tδ ιiπoqlαoιoτι,zδ βfrμα πρδE i1ν

ιivεξαρτοπo[ηση τfiΞ 1αραz"τιαfr; μδ

ατ1l1ου; z'αsαρd χαλ2ιιτεχγιχo{; γι-
νεται μ6,oα oτi1 δεrπaρη δεy"αετ[α

τοi αiιiiνα.μαq d'.τδ τδ Δη1u{1τριo Γα-
λιiνη z'αi τδν Ι(ερxυραiο λΙιigxο Zα_

6ιτοιι1γo. 'o πρδτog, iioτερα ι1πδ

μιd πλοioια sητε[α οδ €λληνιx& xαi

ξ6r,α περιοδιxα, δlι'ει zαιl,'otqγιε;

1ζ)I

ToT ΑΛKH ΧAPΑ.^'_\\ΙΠΙΔΗ

'Eπιμελriτr1

τi1g iοτoρiα; τi1; T6y;νη;

οτi\ Φιλoοlzd Στολi1 Θεο)ν[zr1;

λιicει; οτi1r' τεxr,ιzfl τfr; 1αλz"oγρα-

1l[αq z'ιri τfl; ξυλογgαqliα;, iποτιi,τ-

σoνταζ ταυτιlxρoνα oτi1ν 'ιo1υgi1 μoρ
qloπλα,ατι.z{-του $dλi1cη ατoι1'εiα,i-
πδ dλλε; θπο1δ;. Στδ Παρ[,oι, iiπoυ

περνd. δi,α oxεδδr' τd παραγωγιz.ιi-

τ()υ χQιi1'ια, γνωρi,ξει τr\ διε$νd xα'
riιiqιoοη, τ6'oo pιδ τ| δη,μιου'qγ[α αri_

τιiνο,;-κυr, ^x'αραιτιι"Caν 6οο zαi μδ τi1ν

εiz.οι,;γgιiφηoη δνδ; θντυπω,oιαzd

μ.ε.1rJ.λου ιigιδμοi 6ι6λ[ων. 'o δεil-

τερο;, dν xαi πosα[νει νdog, r.ατoρ-

sιΙ;νει νι} ιiql{oει μιιι}' oειgr} γαλzο-

γoαψ[ε; μi oπιiνια θzφ,qαoτιxr\ πυ-

zν6τ11τα. Στi1,ν z"λαoιz.ιiτρoπη αiol9r1-

οη τi1; qlιiρμα; τofr Γαλciνη dντιπα-

ρα$!τει ουr'$dοει;, πoι) μδ τig πα-

ραμogψciloει; z"αi τιζ δραματιzδ;
6γ.1zρoi:lει; τοδ μαdqoυ zαΙ τοδ ι1-

σπ Qoυ' 1-ιεταφθρουr' oτ'iir' 'Eλλιiδα
τι) πρδτα μηvι1μα.τα τoδ εiρω,παιxoi
θξπρεoιονια1"ιoδ. "Aγ δδν τδν πρoλιi-

6αιγε δ ι9ciναπoE, δ Zα6ιτξιciνog, πot

δδr, ilταγ u6ι,ο χ,αQdzτη;, ιiλλd xαi

ξcυγριiφoq, sd μπoρoδoε ιi,οφαλδE

νd εi1ε πα[ξει ιiπoφαoι,oτιxδ ρ1lλo

οτi1 γor,ιμοπο[ηoη δλων τδ'v θξπρε_

oιoγιoτιxδ'ν τιi,oεων τfr; θλληνιx!;

ξωγραqlιz"fr; oτδ πρδτο μιoδ τoδ αi_

cbνα-μια;'

Σ ιiξιιiλoγα ιiπoτελ6o,ματα φτci-
νει μi τΙg 1αλzογραφ(ε; τoυ δ zερ-

xυραioE iπ|οηE Λυxoιiργog Koγε6l_

ναg. Kιiρια s6ματιi τoυ ε1γαι τ& ιig_

xαiα zαΙ pιεoαιωνιzr}, μνημεiα, τα μo-
ναατ{1ρια τoδ 'Aγ. "ogου; xαΙ τd
ιαρα6ια τoδ 'Aγcbνα, πoi ii1oυν θx-

δosεi οδ ιiντioτοι1α εiδιxd, λευo'"ιbμα-

τα.'FΙ γαpo.ιτn"fl-τoυ διαxρ[νεται



γιd τr\ },gn1ρ,μι6ρεια;,'1rτr1τα τfr; πραγ-

μιατευ,or1; zαi τr\ δυr'ατ6τ11τα odλλη-

ι|η; τi; iδιoτυπiα; τoi 6λλr1r,ιzoδ

τoπioυ. Σ{γ1ρor,6; τoυ o1εδδi, εiναι
δ "Aγγελo; G)εoδωρι1πoι'λο; πoil' ,i-

πιrl; δ Γαλιiνr1;, 3πιδiδετιrι ιiρ1ιz'ι)
oτi1ι, giι9'il6γρciψr1or1 περιoδιzδi''
Στd i|r1,oγα ιiπδ τε1',,ιxii dπor|r1 1α-

ραxτιz.d-τoυ πρo6cii'λει oυ1r,α μιd
τιiοr1 για oυγx.oατr1μdνη cxl1,ματoποl

l1oi1, oυvδυααμ6νη μi τl)ν προoπci-

ι9,εια iπαγcυγfr; τδν oτοι1ε(ων τi1;

πα.ραcταoιi; oi βαoιzir γεωμιετριxd
oxfματα. 'Aλλd xαΙ δταr, θπιδιciixει

τi1ν ιixρι6! περιγραqlf , qlτιivει oδ

cIρι oτα ιiπoτελdo'ματα.

'Ιδια[,τερα or1μαι,τιz'i'1 oτi\i, ioτο_

9lα τi1; 6λλr1'ι,ιxfr; xαραz"τιz.fr; ε?ναι

f1 πα9oυoiα τoδ Γιι.i,νr,ti Kεqlαλλr1-

ι,ci. 'Απδ τδ 1932 z"αi" μετci,, πoi δι-

δci,cz'ει oτi1 Σ1oλi1 Kαλδ,ν Tε1l'δι,,

ριαsητεiουν zoντιi-του μεριr"ιli ιiπδ
τoi'_ τιδ ιiξι,iλoγoυ; οι1γ19oνoυ: 7α-
οαzπε;' ιiπω; δ NΙιirα1o;, δ Tciooog,

f1 Kατριiai1 z"αi δ Γρ'ιιμrμιατι1πουλο;.

Td iδια τd iiglγα-του, ε1τε αiτ6r,orlιιr

εi.ε θ',,rαγμ6ι,α oτ& πλα[,oια τi1; εi;'.o-

γtγQirψllση; τoιi βι6l.[oυ, iπι6ιL-,.i'llν-

τrrι μδ τ{ φυι}'μιz"i1 δρ^1ιiι,ιυοr1 τδ'ι, θ-

πιqlανειδ,ν' τi1''' 66i,',,',, τοi o1εδiου

xαΙ τ| μα;τoριι} οτr\ν ιiπιi,δo'oη τfr;

δqli1; τi'ι, πρα.1uιiτrοι,. "o'πω; xα"

ραxτr1ριoτιz.α παρατηρεi δ Γαλανηg,
<<ι] τdxνη τoυ τd9πει τι} ματια, ιlλλd
οoδ δ[r,ει τi1ν dνoor] r,α oτoχ,αoτε[ζ>>.

Λ[γο νειiτερο; εir,αι δ Eilνμιo;
Παπαδr1,pιi1τρioυ. Στδ ilργo τoυ εii-
zολα μπo,ρεT zαr,εi; r,ιΙ διαzρ[νει δ$o

ταoειg' μ[α l,ατουραλιοτιzi1 z.αΙ μiιr
zυ6ιoτιxi1 μδ oτοι7εiα ι1ψα[ρεoηg'

sεματιzιi τδι, d"παoχοi.ιi τδ τοπio zαi
fi r,εz'gr\ _ili or1. "A,λλoι 1αqιiz'τε;,
ποi il1ουι, ιiρx[.oει να ξεyωρ[ξουν
πρir, ι1'πδ τδ 193υ μ} τi1ν iδια[τερι1

πqoτ[ψιηro{1 τoυ; oτi1ν ξυλο.1ραqliα,
εiναι δ Γεωργιo; Q'17'61,ρ,μ[$11;, 'i'l

λ{πdλλα Pαqlτoπoilλου ιι δ Kιiioτα;
Ι Ι λαxωτιigr 1;.

Tδ 19:j2, xροr,ιι) πoi ξαναρ1iξει
l''1 ουo,τηματιz.| διδααxαλiα τi1; y'α-

ρυ"zτιιi1; oτi) Σ1oλi1 Ιiιrλδ,ν Tε-

xνδι,, zιir,ει τi; πρδπεg τoυ πρoαrτιi-

ι}ειε; oτiir' Ι{dgzυgrr δ Νιzι1λαo;
Bε,ντοιiQιlζ, δ μιιυ,α'διxδ; 

'ιοοη zα}'lι-
τdxνri; ποt iixει tlπ11ρετf οει μδ θπι-

;ιoνi1 z,ιri oυr,jπειιt ],ιιi !ιι:;δ πΞρiπoυ

αiιλγα ιiπoz'λειοiτιzι} τi1 1αραzτιz.{1.
Στi\r, πραγpιdτευ,οr1 τδν ι}εμιiτοlν

Eioαγιογfr oτn xαρακτrκn

του, που εiναι oτεr,ιΙ δεμ6να ,μδ τδ

1αgαxτfrρα τofr zερzυραikoδ 1ωρoυ,
δαι,εiξεται oτoι1εTα ιiπδ τδ ρεαλι-
ομ'ι1, τδν iξπρεoιovιo1.ιδ zαΙ τr\ι, d'-

qlαiElεor1, xο.lgi; δμιυ; πoτδ γα ι}πα}"-

λoτψιιilr,ει τδ προ'oωπιz6 του μo'qlqlο-

π}ναατιzδ iδiωμα. NΙi τi; ι'αται"τi1-

σειζ 3ξιiλλoυ τirν πρωπoπoριαz.δν

ρευ;ιατων τfr; πριbτη; εizo,oαετiαζ
τοi αιιbγα μιr; oυr,δdει τi; ιiναξι1τ{i-

t21



Eioαγωγfl oτt'ι xαρακτrκt'ι

σει; του zαi δ Δημ{τρη; Γιαννoυ-

zuιι1g'

Ti1ν iδια περ(οδo ilrnτot'α αi'o$ητξ
g,} r1[;.ιει fi ταυτιixρoνr1 ο1εδδν πα_

ρoυo[α τδν μια$rμδ'r' τoi Kεψαλλη-

r,:|. ΙΙ trlδrτo; δ Ιlειilργιog NΙ6'o1o;

{]ιi iντυπωoιcisει μιδ τ|ι' zα19αρ6πι1-

τα τfr; γQαμlμ'ii; zαΙ τii 19116ψ'ργ[α

τοδ 1lιυτδ; τi; ξυλογραql[εE του. 'o
'Γιiαoο; μδ τ| o7'r1ματoπoIr1'σrl, τ\
,"ι:,:ιυπ,z:iτtlτιr, τi1r' iεραπιzi1 d7"ιγ1l-

o[α, τr\ν ιiρταιxi1 λιτιiτl1τα, τiil' θcω-

ι:gιxιiπr1τα xαi μ'νr1,μειαl"6'τr1τα τδν

μοqι1lir, τοιl lι} φτιiοει ιrδ μ[α θι'τε_

λδ; ν6ιr δια,:{πωor1 δριαpιdr'ων oτοι-

1ε[ιι,v τfrg βυroαντινfrg xαi λαΙxflg τ6_

y.ι,l1; βαoια;ι6νο; πιiντα ο'τi1 ιττ€'ρεα

γ\,d)Jll τδν περιoψι,o,μδν xιri τδγ δυ-

r,ωτoτ{}τωγ το'δ ξil7'ου' 'H Bιi,cω Kα-

τριixι1, d'vαξr1τιilr'ταg μιιiνιμα %αι-

','rυυγιου; τρι'rπoυ; ε"'z- 1lψαοl1;, τl'α-

ριiλληλα μδ τδ ξιiλο r}ι} 1qηoιμοπoι-

{οει zαi τfiν π6τρα. Tιi πριioωπλ

τl]Ξ' στi'lν πQoσπ(ir9ειιi τoυ; vd ι1_

πα,χχ{Ι./gfrι, ιiπδ παlι1 πoi ξεπε'ρνoδν

τδν i|λεγ1ιi τOυ;' παQα,μoρqlcilνovται

zαi δxι απανια ι1ιι ρωτi1ριιiζoι'ται. 'o
oτιr; Γραμlματ6πoυλο;, τ6λoq, sα θ-

πι1ειρf,cει μιd oiνι}ε,oι1 ρεαλιιrτι'xδr',
iδειιλιοτιzδr, zαi ιiφr1ρηrμd'νων τt-

πων zαi $α ουβιiλει i,διαiτερα oτi1ν

ιiνιiπτυξr1 τfrg 1ρω'ματιoτ{1; ξυλoγρα
ql[αg.

Σ'r'l σι1ντο]i-ιl] αiτi1 iπιοN1lπr1oι1

ilγιι,ε λιiγog για τig βαιlιxig ,μιιiνo ,ε-

1νιz.i; τi1; 1ιrqιιzτιz.fr; zαi γιι} pιε'ρι-

zιli; ιiπδ τοi; πιδ oι1μαντιzοil; θx-

προ,riι-bπoυ; τr1; οτi1ν 'Eλλι1δα. 'Aγα-

ιild9ι9r1z.αν xυg[ω; zαλλιτ61vε; πoδ

xφr1,oιμoπο[ιiσα1' τη 1αgαπτιxi1 εiτε

οαν liποxλειοτιzδ επε. τoυλιi'xιoτc'

oιΙν τδ xιrglιιiτερo μ6o'o iixιpραoι1g'

Br6λroγραφiα

.εti$*$1$f$+iiιit

ιι

'Tπιiρ1ουν ιi.lοτι'loo πoλλoi ιixιiμri

πo{. dλλoτε δ[νοτα; τr1; τi1ν πQoτε-

ραιιiτr1τα zι ιiλλoτε δ1ι, τiiν zαλλι-

dργη,oωι, xαi oυvε1[ζoυν ι'd τilν zαλ-

λr,ερ^1οδv παραλλ'ηλα μδ τi1 ξωγρα_

ηlιxi1 ii τ|r, πλαoτιxi1, oυ1r'iι μδ λα-

μπρd dπoτελ6o'ματα. Mεριad ι1πδ rιi

oπoυδαιι'lτερα 6νιiματα πoi δδν $α

πρiπει νir λεirψουν ι1πδ Eναν ιiπλδ

iioτο: zατιΙ,λoγο εil'αι: Zωr\ 'Aλαφοi

ζου, Σρατfr; 'Αξιιbτr1;, Δr1μfτρη;

'Aρ,μαz.ιiiνα;, Γιδργo; Bαρλd'μo;'

Σπδρog Bαoιλεioυ, Γιδ'ργo; Bελιo_

cα-ρ(δl1;, Γιdνr'rl; Ι'αiτr1;, Δr1,μ{1τg11;

Ι'6ρο;' Δt1ιι{τρr1; Γιαι'νoυz'ιiz'r1;, Δα

r,ιi1λ Ι'oυι,α9iδη;, Χρiioτιl; Δαγz"λi1;'

Ν [xo; Δαμιιαr'αx11;,'A1ιλλδιr; Δροt'1

%αζ, N[zo;'EγγoνιiπουλοE'Eμpια_
ιaν''ifι Ζ{ππο;, Ι'ιδ'ργoE'Ιιυι1'ννου,
Ιiιlρι&xοg Kαμπαδιizι1;, N [xη Kα-

r,αγx(r'r1, Tιizηg Kατοoυλ('δl16' "Α-

ρια Koμιαr,οi, 'Aλd.ξανδροE Koρο_

γιαr,νιixi1;' Pαλλη; Kοψ[δη;, Kιb_

oτα; ΝΙαλιiμo;, Γιδργog Mαr'oυ'oιi-

z.11;, Ι'ιιir,νl1g Mιiραλη;, Παδλog Mο

o1[δl1;, Kotλα NΙπεzιιi,ρr1, Γιcivνη;

Mπουτ6α;, Δημtτqr1q NΙυ'ταqιig, Ιι{[-

7"οζ }iιz.oλdoιl, KιboταE Ξεvαzι'1g,

'Eλdr,η oi,xor,οιιiδoυ, Γιιivνl1E Π α-

πα)ιizl1;, Λιιiνα Π απατιο'ιir'νoυ, Mι-

μi1 Πετρoποtλου - Δi1μητραz'η, ΝΙα-

ι,cbλr]Ξ Πr1λαδcizr1g, Πολ{xλειτo;

Piγzo;, Pουμπi.να Σαρελιiπoυ' Bι1_

λια; Σεμερτξ[δr1;,'Ar'αoτα'α(α Σερε

1ι6τr1 - lΙεδ6λι.ου, Γιδρ'1o; Σιιελιω_

τr1;, Bαoiλr1; Σπεριiντοαg, "Aγγε-

λο; Σταυρoυ?"αxr1;. ΙΙαr'αγιιbτηg'Γd
τσllζ' KιΛoτα; Toι1ραg, Γιciι'νη;

T,oαροi1r1g"Aλ6xo; Φαoιαν6;, Bα_

o[λr1; Χιtρο;, }i[xo; Xατξηzυριd-
"ιo; - |'ι'tια;, Χαρiz.λεια Χιrτξη'οα6_

6ιr - Φιυτioυ z.ι1.

ΣτoιJc iοvοY'V'Φoτεc n'oi δ1oυv ε'υρ0'τερo διnδ''eφδ'ρov

γlο τη 1αlραrκτικη lκρ'iΘηκε 'olκ6rn''ιμ'ρ vο δαΘε'i μld 6α'oπκη 6r-

6λιoγροlφi,α γεlvικ1i γιiiρω drπδ τδ θiμ'α', rκαi oτη'ouv*x'εrα μtd

o,xετlκδ nλl1iρlηc 6li6λιογρα'φiα γ''δ τd'v i'λλξvιiκη 1αροtκτlκη'

12(i

A. Γlo τη xαρ'αlκτ:κη nληρ'η 6 6lλογρ'o'φiο δc τδ '1 961

6λ. c.Α' Petrucci, Engravings and other print media'

Encyclopedia of Wor1d Αrt, τ. lV, cτ' 748ι:' Σ' οiτη θα

1μ;n,c,ροOtoοv vi nlρo.oτεlθοU'v 1μqρ ικθc oκ6Jμ1η d'Εl 6lλογεc iμ gλE'

τδc, δπωc K.Α. Knappe, Durer' Das graphische Werk'

Blθvvη -Mαvoxο 1964. H. Th. Mιlsper, Des Ηolzschnitt
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in funt |ahrhunderten, Στρυπγiκd,ρδη 19t6.4. l. Αdhenlar,
La gravure original au XΧe si6c1e, ,Π,οrρ,ilor 1'9'67, S. Ιones,
Lithography for artists, 1oξiφ6'ρjδη. 1967, W. Ιvins, Prints
and books, ΔJ{6α 'Yo1ρlκη 196,9. T,ol0 i1δioυ,, Prints and visual
communication Nt6οr 'Yo1plκ,[ 19169. Α. Shestack, The co
mp1ete engravings of Martin Schongauer, lNr6,ο 'Yoiρlκη 1969
W. Timm, Edvard Munsh Graphik, B'ε,ρολi'v,o 1969. H.

Zerner' Die SchuΙe von Fontainebleau. Das graphische
Werk, Birδ,wη _ ,M,6vo!χo 196'9. R' Ρasseron, La gravure
francaise au XXe si€cle, Φρ,d,iiμ'noυrρryκ 19l70. W. Chambe
r1ain, Manual of ettohing and engraving. ΛoVδi'v'o 19|72 Τ.

Lavalleye, Lucas van Leyden Pieter Bruegel d.a. Das ge

sampte graphische Werk, Blδwη _ M6V,ο1Xo x,ιυρic xlρo'vο.
λorγΙο, bκδ'oοηQ D. Ross C. Romano, The complete printma
ker, Ni6ο 'Yoρrκη 19l7Q, Σiτ'd $λληvικ,d κiln,cro 6'vr5'lοiφδρ_v

n'α'ρ.oυro,i1ζουv' τo δ;ρ1θρο: Δ. Γα,λ6vη, 'H τδX'vrrl τηc Ευλ,otγ,ρα"

,φi'αq. Nθiα tEiαriα τεuχ. 192 (Xρlοτoιiγ,εn,ν,α 1934) o. 1,0-'l 3

Z. Παnοv'τω'viο|U ']H XορoKτl,κη, Nlθο 'Eoτiα, (XρIoτoι!ιγεvva
193,9), o. 5i3-6,2. Γ. lVtroto1ou. o1i τρ6lποl xoρ'οrκτικfrc κ,oli η
iαlτ,ορiα τουc, Zυγδc 13 ( 1956) , o. 1 B-19 καi Zυ,γδc 14

(19t5L6), σ. 19t120

B.'F{ δλλη,vllκd xοροrκτlκη oτδ o0v'oλ6 τη,c δδν 6xεl

γivεl οκolμ,η d,vrικε.ilμε,vο σUστηlμοτIIKIηc 'μ,ελθτηc' 'Αnδ τηv
,Περloριiσlμ6Mη 6'θλlοYrροlφio μrπο'ρεΤ κo'vεic vi oη1μ'aιιbioε't:

K. Edρ'vrα,λη, 'o €υ'λοIyροlφοc l. Ι(εφo,λληνδc, Φlλικi1 'Eτοι

,ρiεio 11924)'25 a' 14-20,A. Πρo,κοln,iο'υ' Γ'α'λαΜηc' 'Αrθ'η'voι

1947 Φ. Πιoiφ,ι1η1η, 'Η ',Eλληvικη ξιiλoγραφio' (l821-19]50)
'Aθrivo,ι 1Θ511 (ο'vlοlτU'nlo' frrηι$ τη .Φrλoλo,γrκη Π ρωlτοxρo'
'V,d. Tο0 1'9511 ) Δ. EDαγYελitδη, 'H α0γ11lρovη θλλη'v rκd

xορ,αικτlκη. Ν1εα'Eorτ(α, τ.5l&(195,5). o.984 - 85. M. Kολ_

λιγδ, Mαρrκ,oc Zol8lτotdιrοq, 18'B41,1923, Zυrγδc | (195'5) ο.

4. Γ. Π1oτρ,δα' 10 Γαλο'vηc, 'Αlθηivο 1.955, A' Tc,oooυ 'H

Xo,ραiκπt,κη καi τδ θl6λio, Zυγδc 2'2''23 (195''7) o. 9_10.

E. Φερ,εvτivoυ, Γdrwηc Κεφ'αλλη,vδc. 'o κ,o,λλιτix'vηc -
δ δdorκαλoc Zυtγδc 17 (1957) , o' 4 5 TΠc iδiαc, Bcoω
Kαηρdηη, Zuγδc 30 (1915ι8), o.4-6 M.'Ar66,P,ω,Ψ' Λυκo0ρ-

γοc KbγειOivoc. Π,ε,vη'vτα xρ6vrα, din'δ τηv πrρΦπη' θμφ,dvι'

αr] τoυ Zλγδc 49 (l959), σ' 28-3ι2. Σ. Bαoιλεioυ '",E,λ-
ληvεc αidιρ,ο1ξα'v", Ζυ:γδc 42 (19'59), ο. 5-6 Φ.'Γ'lioφ0λλη
'o 1αραrκτηc Γlrαγvlηlξ Kiεiφαλλη,vδc, 'Α'θfiνo 1959 (id'vdτυ'

n,o onδ τη .Φrλ:'λo1γ'iκlη Πρlωτ,oιXρ,ovto' ToE 19'6'9). K. Πd-
,YKσλ,oU. ''l[γ1gq sλχιηvαc xορ|lκτηc: δ Tαloo'cc, Zuγδc 53

( 1 960) , o. 5-2i1 . H. Π ετρoino,uλoυ Σlκθψ'εrc γld τi Xο'
ρ,αlκτlrκd. M1θ dφoρ,μη τic 1dλκογρα'φiεc τo0 T,δτ'oηr, Zι.lγδc

51_52 (191610) ,o. 28-32 'A' Tdooo,υ Π. l(ατorouλiilδηc. "E'

vαq 'vd:ο,q 1αlραiκτηc, Zυlγδc 54 (1θ6i0) o, 45 X. Λεφακη,
'Yλικο κο,i τεx,vικδc οτη ΖωγρolφιKη. 'H τδlx'vη, ,στΠ Θεo-
,σaλοViK,η τευy.2 (1-961), o' 96-109. E. B'α;ιo,λδ'B. Kαλλl-
πoλiιτη t. Δεποιjvιriη, Nilκοc Bεvτo0plοC _ 'o ,κoιλλi'τδyvηc
_ "o δ'v,Θ,ρωtπoc, Zuγδc 63 (l1 9611 ) σ. 0-210,λ. Tdroooυ "Aγ

γεlλoc Θε:iδωρ6ιnoι;lλo,c, Zurγ,δc 68-69 ('1 9'6,1 ) o. 5"1B Φ.

Γω,φrttλλη, ioτ,o'ρ'Ιο τ4q v,εo,ελληlvΙKηξ τδχνlηc τ. Α-lB 'Aθη'vο

19,621613 ΡAssllM. Γ' Πrετρl1, Bdoω Kοπρd(κiη Zιlγδc Bl1

(l19Θ2) o. 6t25 Δ. E0'αγγελilδη 'H 6λ.λη,v:rκη Ιθx'vrη' 'A{θi'

vαι, 1916,9, o. 19ι1 ,ε. Φ. Φ1ρo'vτZιorκdlκ,η, A. lαio,oοc T,δ δρYo

καi η τε1vLl(i1 του, Zι':ιγδ,c 1.5.17 (1917'5) o. 54-67 X. Xρ11

oτοu 'o ζqγ.ρo,φικδc χαlρσKτηροξ τηc XαροlκτικlQc τo0 Π.

Τδτoη Zuγδc 12 (19'75) o. 30_3'5. Σ. Λυiδdtκη ''H θrλΜ-

rrlκη 1'αραiκτtκi1 18oc-2Ooc αiιb'vαc, oπi1'v i'oτolρi,ο' Tηc 1/εοε'λ

ληνllκηc Zιuγροφ:lκηc, 'Αiθη'vo 1976, a. 423 ε. B' Σlnηλιαlδη
'o κoιιlωνlκδξ ρδλioc τξc χo1ραlKτllκrηc. Τετρα]διc l976 A'
Nεδθ,λκ:υ Σ,ερ,εlμδτη, Xαραrκτl,κd ilπdvω ο'δ τσiiΥκo, zυ'

γδc 26.28 (19'77) , ,o. 149 1.55. B. Σlnιη{λιdlδη, .Ελληνι

κη xα.ρακrτrκ,η,'Αθiyο 1977 (Πκαλερ,i .fιΙl6εc Moρφδc")
E. Πεωρ,γl,dδcυ, - Kο'0'vπoιηρο, Εioαlγιrlιγi1 στη'v 6λληvlK\η Χο'
ρ,αlκτ κη (καrτdrλ'oγcq X'ο|ραιKτxKδ'v Δ,ημoτικηc Π lvαlκοθηκηc

Θε,ooολo'viκηq) Θε'cloα,λo'viLκη 1 979 Δ. Δαloικαλolπ'oι-lλου.'H

1oρorκτlκη τξc "Αρloc |(ρrμlοvoο, Zυlyδc 33 ('1 9'79) 'o.

52'57 A. ΣlΧ!νδ. Ποiηlσ1η K'οi xolραKτllκη σ'τδ λει]iKοJμ'α μθ

τic λlθoγ,ραlφirεq τοD Tdtκ'η Kατοουlλitδiη. Zuγδc 38 (19l79)

o. 36-38. 'H xαρ,αrκτlκd σTηv 'Eλλdδα ,ο.η1μερo, 'Αθil1ivο 19B0
(,"E1κδo,oiη Κα'λ,λιτε11'v,lκo0 Π'vευlμ,οτικο'E Ki6'vr;ρου' "Ωρ'α)

Ν. Γ'ρ,ηγο,ρii{κη, Δrι1\κα δκτιb 1E,λΜl;vεc XoρdlKirrεc' 'AΘiηlα

Πκοlλερli'YοlKl,Vθoc, 1 9E0.

Tδ Σd66ατo 25 Σεπ'τεμ6ρ[oυ
1982 καi 6ρα 7 μ.μ. Ξγιναv τα
dyκαiνια τoο vιioυ Δημoτικo0
Kτιρioυ τηζ 'Eoτiα6 Moυo6ν,
πoυ KτiστηKε στη θdoη τδv πα-
λιδν δημoτικδν λoυτρδv.

Στδ κτiριo θα oτεγαoτolv τδ
'Ωδεio Ναo0oηg, f1 Φιλαρμoνι-
κ{ Ναo6oηζ, Kαι oi o1oλdg τoσ
Πoλιτιοτικo0 Kdντρoυ Nαo0oηg
δηλαδr\ τηζ μoυσιKiζ, τig ρυΘ-

μιrKηζ γυμvασTιKηζ, καi μπαλιi-
Toυ, Kαi Παιδι,κr) Xoρωδ(α, iνδ
oτδ io6γειo 6ρoφo δημιoυργτj-
θηκε, μιd δραiα αiθoυoα γιd
μoυσιKη δωματ[oυ, μ6 l50 dμ-

φιΘiατρικ€g Θ6οειg. 'Η τελετi1

EΓΙ<AΙNIA TΗΣ EΣTΙA
MoYΣΩN

EΠIMEΛEΙA
ΘflMA AΛΔAΚoY

τδν iγκαινiωv dρ1ιo'ε μf &yια-
oμδ oτi1ν συνfXεια δμiληoε δ

δ{μαρxog κ. Δημl1τρηg Bλdxoq

γιd τα XαραKτηριστιK& στoι-
Χεiα τoi Eργoυ καi τoδg dνθριil-
τToυζ που δo6λειpαv για τi|ν
πραYματoπo[ηol1 τoυ (Tην κ. Θ.

Kεφαλδ τδν κ. Α. oiκov6μoυ,
τδν κ. Σ. Γιαvv6πoυλo, μαζi μιi
τoδq dλλoυζ τεXvιτεg τoδ Δη-
μoυ) τoδg δπo[oυ9 Kαι εOxαρi-

στησε γιd τr\v συ1μ6oλη τoυg.
Στ{v oυv€1εια oι παρευρεθdν-

τεζ iπισκf'φθηκαv τoδq 1ιlρoυq
τoi Kτιρ[συ, Kαι προσφiρθηκαν
dναιpυκτιlκα.

Στδ τdλog dγιvε καi f1 πριilτη
oυvαυλiα oτfl vdα αiθoυοα πo0
τi1ν iγκαιν'(αoε τδ (TPlo ΘEΣ-
ΣΑΛoΝlKΗΣ" βf τi1 Λ6λα T6-
σιc,υ Tτιdvo τδv Kιloτα Πατoα_
λ1δη 6ιoλi καi τδν Pfνo Mπαλτd
6ιoλεντodλλo.

Tδ Tρio Θεooαλov[,κηζ στδ
πρ6γραμμdτo,υ παρoυσ(α,oε μoυ-
σι,Kη δωματ[oυ τδv μoυσιKoσυν_
θετδv Xαιjδν, Mτrρdμg, Ντ66ρακ
καi dλλωv.
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5

oμi'xλη oτα 1o0
oμi1λη oτα 50
Στα 10 o,nλΦc unoψiα
Στα 5 6oζεIc εrniδεομ,o
Στo 0 6,6ζεlc τo x6ρι oτη μnρiΖα

6

Γlα μlα noρεio
με olδ,c,φρoιγ]μ,oτo

Γιo μlα noρεiα
iμε φρUIKTωρiεc κol ο'ηιματωρo0c

Εiγιb Θο φ,oρ6οω μovo
ε'vο λεutκo nourκolμlodiκl

7
Στηv εlπ,α,φη τωv γυlμvιbv 'κoλωrδiωv
τo ,κ,cρμΙ οoυ εκπεμnεt
xiλlα VoLT
Mια γεvvητρlο σTo lμuολo o,oυ

τρc,φoδoτεΙ με tovτα τo 'κεvo
Kl ε,γιi.l τυrλιγlμι1vη με τo rκ,ρ0o

oηlμ61δlα σ'ημoiεc οoυ κ'εvτιb.

I

fllμ,ρρixlorυC αv,o6'ει xoρo0c ,Aφl,6ρωο'η εΕαlρε,τt,κη

η φωVη ,σo,U η εκε1εlρiα τηc oιωlπηc

η v0,1τα φωvαZ,εl ιvτερμ6iδro πoυ Ζωrγραφlσεc lΠd'vω

otκαλιbvoυ'v σTlc αLK.o]Kiεq σε λolμ,nεq Θυ,θλληc.

ol γλo,υτoi o,oυ

Erμεic oε utπ6γεrεc δlοt6rd,oεlc
ΕγΦ αvαρρl11ητllKo τυrφλιi:v

oτη γλdoτρα ovαrnv,6ω rκι εo0 δlοφημi4εlc
Π,oρd]σιTo διορκιbc... 'διευρυ,vτικ6 σUv,εlδησεωv.

oKTtl tlolιIMAΤA T}lΣ ΕγΓ, ΣAKEΛΛAP0Π0γΛ0γ

1

Qrμlλoc τoυ τ6wtc
,ΓιαΠ,ol(,Tσlα oλoλεuiκα
κοt lκoρiτolο Θ6 μoυ
τl oλoλεuκα κoρiτotα

xdvovταl ,oτα τερoiv
τoυ μ6λλov''oa,^96lpoU
no,υ δ0εl....

2

ol μετο1εrριαμιivεc oυvοvτηοεtc
καθημερlvo noλτo
oτo ,κρ0o τoU X]ειiμ(bv'ο.

3

Παλld EΘvικη otδoc
κατοrκo,ρυ'φ,o rKαρ,d6lο

λυμφ'οτlrκη nραolvdlδα

Στo μυολo oo,υ

τ6 ρ,αiδto,φ,ωγo εlκτo,ξε,i,εl

ρlrn6c nρovolμlo0l1ωv olrκo;n6δωv.

4
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'0 poiilοξ τΘu τ6uωυ κni τΦυ πυευμιLτωυ oιnυ

Η z'α$ι6ρω,oη απ6 την Πoλιτε(α
τoU 1β0νoToνι%o{ oυoτ{'ματo; 61ει δη-

μιουργ{οει τoν 'τελευταlo zαιρ6 με-

γclλo ι}6ρυ6o. Πdρα απ6 τη συντQι-

πτιzf πλειoι!ηqliα του λαοi μα;, που

απoδd1τηz.ε με αναz.ο{φιol'1 το uu6τqo

αυτι'l' υπιiρ1ει μια οημαντιzf μερ[-
δα πoλιτcbν (διανooυμ6νων f 61ι)

πoυ αντιδρι1 7'αι με επιoτολ65 {1 d1t'

sραoε εψη'με9[δε; xαι περιoδιxd εl':-

qlριiξει τι; απορiεg {1 την <<ιερ{1 ττ1;

αγαvdxτηoη>> για τo..' rμ6λλoν τιi;
"γλc6o'aα; μα;. Ι{ Nιdουoτ'α απ6 το

τειixoE αυτιi αρ1iξει τri δi1μoo[ευοr1

ενι1; ουλλoγιzoil ιiο$ρου επιoτ11ψι6νων

του Α.Π.Θ. που αφοqιL το επ[iμα1ο

ι}dμα. Π ιοτε{oυμε oτι η νηφciλιιl

7'αι επιστημoνιz.d τεz1-ιηQιιυlμd\'η J_

πιiδειξη τη; αγαγΖαιdτr1τα; τoυ μο-

ι,oτoνιy,ο{l oυoτ'f ματo; Bα 6ιiλει ε'.ι

π9ι1γματα oτi1 θ6ot1 τoυ; 7"'αι ι}α δια-
λιiοει την πλιiνη { τηv πρoz'ατιiληψη
πoυ επιΖQατε[ ,oτo μιυαλ6 τωι, ανt1_

oυxo{'ι,τιυν γλωoοαμυντιi ρωι'...
Χ.M.

EΙΣAΓΩΓΗ

oι τιjvοι Ζαι τα πι,εtματα' πoυ διιι_

φoρoποιοiν τr1 γραπτ{ψαg γλιtlooα
απδ πoλλd; ιiλλε;, δεv {1ταν ιiρ1ιzιi
λειτoυql^1ιzd τη; oτοι1εlα' επινo{sη-
γ'αν y'αL xρ11οιμοποι{1,9ηzαν απδ του;

Αλεξανδρινori; γραμματιxo{ζ στtζ

φι}"ολoγιxd;-του; εxδιiοειE τι.υν δια-
χεy'τιγ'ιhν πoιι1τιilν των πρoxλαοιxιbv

1ρ6vων. Tα 1ειρ6γραφα αρxlξουν να

d1oυι, τdνoυ; zαι πνει1ματα τoν 7ο

μ.Χ. αι., l'αι η 1ρ{1o'η-του; γενιzεi-
εται τoν 8o μ.X' αι. με τηγ θπιz.ρr1-

τrlσ}l τηΞ μιz'ρoγρciμματη; γgαψ'{;.
oι ειδιxο[ μclλιoτα xαν6νε; για τoυ;

τ6νo'υ; zαL τα πνε{ματα ε[ναι μετα-

γεν6οτεροι. Π αq' 6λα αυιci oι τri-

γoι χαι τα πνεiματα παρ6μειναν μιi-

χQι σflμεQα ω; αναπ6'απα,στα στoι-

1εiα τoυ γραπτo{ψα; λ6γου.

o oz'επτιz'ιομ6g γιiρω απδ τr1 αxl-

πιμ6τητα τη; ιiπα9ξη; των τ6νωι'

χαι τωγ πνευμι1των, μαξi με τ1lγ α-

r,αγ'ι,ιbριoι1 τι1g δυozoλiαζ που π(Ι-

ρου,οιιi,ξει η μdι}ηo{1-τουζ στ1l σχΟ-

λιzi1 πgιiξη {xαyαν αgz.ετoιi; pιελε-

τητdg τη; γ}'cilooα;- μα; να διατυ-

πιb'οoυγ απδ πoλ{ νωρ[; τi1ν dποψη

1lτι o περιοριoμ6;-τoυ; f η xατιig_

γr1o{-του; $α dλυγε μιεριz.ιi απιi τα

y},ω'c oιιι|ι zαι εz,παιδ,ευτιχd1ιιαζ πQο_

fiλ{1,ματα. Mεταξil αυτcirν των μελε-

M. Mαvιoυ - Bακ6λn
Δ. Mαρκoιiλn
Λ. Xαριτiδn

τι1τιbν ξεxωq|ξει ο M. Tριαι,ταφυλ-
λ[,δηg (1913, 1965), o οπo[o; υπo_

oτ{ριξε με θdρrμr1 τl1ν τονιz'{1 ιιεται)_

ρilι9μr1οη. Ιι\ιαi,τεgo εvδιαqi6,ρον πα-

ρoυoιciζουν τα επιxειρi1ματα που δι_

ατ{πιυ,oε ο Tριαvταqlιlλλiδη; για τi)

οxοπ6 αυτ6, μεριxci, απιi τα οπoiα

ε(ναι τα εξf;:
α. oι αρ1α[oι δε 1ρη,oιμιοπOι-

ο(,παt, του; διzοi;.μα; τι1νoυ; zαι
πνεi,ματα.

β. Tu ξi'ημo τoυ τονιομo{l
(πνειiματα-τιiνoι ) ε[γαι το μεγαλt-
τερο 6cioανo τη; ορ$ογραql[αg1ια;,
ο μεγαλiτεgοg εqlιιiλτη; του ελλι1νι-

z.ο{l oxoλε[oυ.

γ. oι zαν6νεζ για τα πνειilμα_

τα l(αL του; τ6νου; εiγαι οι πιο δυ-

οzολoμciι}ητoι.

δ. E[γαι δυoz'oλο γα χQησιμO-
ποι{tσουlμε με zdπoια λoγιz.{ τα πνειi

ιιατα χαt του; τ6νoυ; στoυE νεοτε-

gιzοi; τιiπου; τη; γλωoσαζ-μαζ.
ε. oι λ6ξει; πoυ o1εδ6ν zανd-

vα; δεν μπoρε[ να r9ιιμη,sε[ τL τ6νo

{1 τl πνεt,μα παi,ρνoυν εiναι πoλλ6;.

oτ. FΙ ελληνιx{ τιπογρ,αφ[,α sα
d1ει μεγιiλr1 ωφdλεια απ6 την xατciρ

γ1lσΙl των τ6γων zαι 16'1γ nγgψ,μdτωv,

που δεν εiγαι oω'oτ6 να ιlαιoτιμηι}εl
(6π. παραπ., o. 10-21).

NΙε την εxπαιδευτιxl1 ματαgριir9lμι-

σil τOυ 1976 zαι9ιερω$ηzε η δημο-

τιv"\ xαι απλοπoιfι9iμε η ορsoγρα-
ql(α τr1; γλιbοoαEψαg. ΙΙ xατcigγη-
oη d,μω; τι-υν τιiνων uαι τωγ Πνευβιi-

τιυγ δ'εν ιrιοι9ετfsηc,,ε. Ω,oτ6oο, η

Φι?ιo'αοφιx{ Σ1oλf τoυ A.Π.Θ., α-

xoλoυBιilνταg τo παριiδειγμα τoυ Ιι.
oτιτoιiτου Nεοελληνιxιilγ Σπουδιbv
('Ι,δρυψια NΙ. Tοιανταφυλλ|δη), ε-

qiιiqψιooε τo ιι0νoτo\,ιχ6 o{'oτ11,μα oε

ι1λα-τη; τα dγγραψα. Η xρ{οη τοιl

μιoνoτοvιιο{ ουoτ{1pιατοg απδ μερ[δα
του i1μεgriοιoυ zαι περιoδιzοi τiπoιl
ε[ι,αι 666αια παλαι6τεqη, αλλci πρri-
Ζειται τι; πιο πoλλ6; φogd; για μo-
ι,oτoνιzf γaαφf που δε δι6πεται α-

πιi oυγzεzριμ6voυ; xοr,6vεζ.

FΙ εργαο(α αυτ{ 61ει διεqευvητι-
xι\ 1αραzτ{1qα' απο,σzoπε[. ι,α μελε-
τ{iοει αν τo ε[δo; τoυ τογιzοιj oυoτt'1-

ι"ιατoΞ επη8ειiζει 11 1l1ι την ανd,γι,ω-

σ)l χαι την zαταν6ηο11 ι νιi; zει,μ6_

1,ρ1l. Tα τρ[α ουoτ{1μιατα που εξετιi_
oBηz,αι, εir,αι :

α. Tο z"α$ιεqoψdνo πoλυτογιzd
ο{',οτη1.ια γQαq)f; με τOυ; τ6νoυ; (ο_

ξε[α, πεgιoπω1μι6νη) y'αL τα πνεiμιi-
τα (ιμιλ'f, δαoε[α)'

β. Tο μovoτoνιxd oι1oτη,μα. 6_

πι0; τo dxει zα$ιερωoει το Ιγ,oτιτo{_

τo ΙιΙ εoελληνιxων Σπουδιilγ.

γ. Tο ατoνι,z6 oioτη'μα, 1ωρ(;
τιiνoυ; f διαzριτιxιi oη,μciδια τονι-
oμoi f πνε{μα,τα.

Η μελiτη του παραπdνω π9o6λ{_

ματo; 6γινε ,με δto πειρcΙJματα, oτα
οπο[α π{ραι, μιdgo; παιδιci ηλιz'iα;
6 ιb; 9 ετωγ.

EΠΙΣKoΠΗΣrΙ
ΣXETΙKΩΙ{ EΡETλΙΩλΙ

oι 6ρευι,ε; πoυ μελ6τηoαν τηγ ε-

πiδραoη των τilνωγ { των διαxριτι-
zιΔν oηrμε[ων oτην απ6z.τηση τη; α-

ναγνωοτιzt'1g δεξι6τ11ταg, { πoυ α-

oxoλ{ι9ηxαν με διδαxτι,x6g με$6δoυ;
6α,οιμdr,ε; οε xεiμει,α με τdνου; ι1
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y'ωQιζ τ6νου;, δεν εiναι δυνατ6 να

j1ουν πληρ,1 αντιoτoι1('α με την 6_

ρu.,u,ι,μog' εξαιτiαg__ταlν διαφoριbι'

πoυ υπιiρ1ουν 'στo oυoτημα τoι'ι_

ομοt μεταξt τη; ελληνιz{1; γλιilooα;

%αι τωγ αλ}.ιυν γλιυooιbν oτι; oπo[ε;

αναqi6ρoι'ται. Ωoτιioο, απδ αυτ6; ε[_

ι,αι δυι,ατ6 να πρox{ιpoυν οqιoψι6vε;

y'ρf οιμε; πληρoqlοq[ε;.

FΙ πιo αναλυτιz"η 6qευνα που αγα-

ql6ρεται oτη ο1ετιz'η 6ι6λιoγραφ[α

ε(γαι του tr. FRT, η οποiα δι{1ρxr1oε

τρ[α xq,6νια (1965-1967 )' TQει;

διδαz.τιι6-: μι6δοδοι ανdγνωoη; εqlαρ

μ1lοτr1ιαν oε εieο'οι τciξει; τη; πριil-

τηζ ΔημOτι7'Ot τριιbν o1oλεiιυν η1uια-

οτιzιbv περιo1ιbν. Αυτ6; oι τgεig μd-

$ο,δoι ηταν: α) το Aρ1ιι6 Aλφιi6η-

τo Διδαoxαλ|αg (ΙNΙTΙAL TEΑ_

cHΙNt+ ALPHBET-Ι.T.A')' β)

τo

Σ{οτ11μα Διαz'ριτιz'ιbν Σηiμε[ων

( DΙAcΙtΙTΙcAΙ, 1νΙAΙiKΙNG SΙ]

STEM-Ι).rΙ.S.). y.αι γ) τo παραδο'

oιαzιi ουοτη'μα oρι}ογραψiαq (TRλ
PΙDΙTΙoi{AΙ, oRTΗoGRA-
Ρι{T - T.o.)'

Er,διαql6Qor' παροι,οι&ζει το δεi-

τεροοtoτη,μα διδαοz'αλiα; τ11; α'ι'ι1'_

γγωση;, γιατ[ 6xει ιαπoια o]μoι6τll-

τιt tιε τo διz'1l_μια; oioτr1μα τoγισμoυ'

7"αι 1y'ιατι zιigιo; aιoπ6; τΙ]; ε'q)αQ_

μoγii;-του i1ταν η εξ6ταoη τl1; ιι-

.lrrt; επιιραο{1;- τoυ ατi1ν επιμi_

Qουζ αγαγνωoτιz'{1 δεξιιiτilτα τηΞ α_

ποr'ωδιxoπo[ησηζ τω\' λ6ξεων"Eνα

μιz'ρ6 δεiγμα τoυ δε{τερου oυoτξ_

1-ιατο; ε[ναι το εξi1-< :

r,οπτιzιt, iiταr' εξ{g :

1. Στο τiλo; του πρωτoυ 1q1l-

γoυ διδαozαλiα; δεν παEατi]ρ{8ηιαν

oτατιοτιxιil; oημαντιz'6; διαφoρ6;

μεταξir των τριιbν μιει96δων ωζ πQoζ

το 6αι9μ6 τi]ζ α\'ι)'γ\'ιDστιx{1; δεξιιi_

τ llτα:.' z. Kor.,,.ι απιi τι; τρει; uε$'i-

δoυ; δε qldνψε γα ε['γαι zαλ{τεgl1

1y'ια τα αγ6ρια f τα z'oq[τoια τ1l;

πρcbτη; τ,iξη;'_ 
3. oι διαzυ1-ιιiι'oει; τ1'lζ ιι61ση;

επiδoοr1; τιυγ παιδιιbγ {iταν μεγαλt-

τερεg μεταξιi τωι' διαφ6ρων τciξε-

ιυ,, nχoλε[ων πα.oιi μεταξ{ τιbν τρι-

ιbι' με$ιiδωr'.
4. Δεν παρατr19ηr}ψαν διαφο-

ρd; oτr1r' ιz'αν6τητα των 1-ια'$ητιbι' να

προφdgοιν τι; λθξει;'-H 
d,qευνα ουr'ε1[οτηz'ε γι'α δilo α_

z'ri,μr1 1ρ6νια ' γ'ατ& τη διdριεια τωv

nπoιur', μεγιiλα δε[γlματα μιαr9ητων

τi1; δεiτερr1; ^ιαι ιατ6πιν τι1; τgiτη;

τιiξηg τoυ Δηpιoτιzο'ir Σ;xoλε[ου δι_

δ,iiτη*o, την αι'ιiγνιυοη με μια απδ

τιζ τQει; διαφορετιz'd; μιε$ιiδουE δι_

διrοz.αλ[α; πoυ προανα'ψ6ρsψαv'

πQo'σαQiμOσμ6'ι'ε;, ψυoιγ'ct' στο \'oητι_

z.,1 επ[πεδo τι1; ηλιz'[α;-του;' H oτα-

τιατιl"'i1 αr'αλυoη iδ'ειξε z'αι π'ιiλι 6τι

z.αμ[α απ6 τι; τQει; μει91lδoυ; δεv

f.o,, n.o.,oτιz.ιil; oi1μαντtια xαχ{-

τερη απ6 τιg dλλε; για τα αγ6ρια

,o, .o xoq[τοια {1 για τα ιπoxεlpιεν'ι

με υ!,ηλ6 f 1αμηλ6 δε[,z'τη voημο'oι{-

\,ηζ. H διδαxτιι.η ιz'ανιiτητα του δα-

οz.ιiλου υπ\ qξε or1μαr'τιπ6g sετιz6;

παριiγονταg, ιδια[τερα οτην πρdlτη

τιii11. Eνδιαψ6goν, τ6λοE παρου'oιιi_

ξει η 6λλειψr1 θ,ετιz"t'1; oυo1dτιoη; με_

ταξt τη; αναγνωστι7.{; δεξι6τητα;

7'αι τη; ηλιz'[α; (η .'iξηs) των μα-

ι9ητιbν.

}1 iρευνα αγτ[ι9ετα, τωγ Η' JoN
HSoΙ{, R. JONES, C' COLE y"αι

NΙ. \γAΙ,TERS (1972) xατd}"ηξε

οε αποτελ6oματα π0υ ευγοοtγ τη χaη

ση τoυ Συ,oτiματοζ Διαz'gιτιzιbν Ση

μεiιor'. Tο οiloτr1μα 19γ1'oμο{ πoυ

y'qη,οιμoποtησαγ oι π'αQαπdνω ερsυ_

νητ6; ηταν διαφoρετιx6 αcτ6 ειεLyo

FRT (1967, 1967), ο oxoπ6; 6μω;

11ταν o [διo;, η μελ6τη δηλαδf του

ιoτ6" π6ao η {παρξη σηlμειωγ τoγι_

ο'μot διευz.oλιiνει την ιxαν6τητα α-

ι,αγγco,orlζ oτα πqιbτα oτιiδια τηζ εχ_

μu,iδηo{i;-τηg. oι ε9ευνητ69 πρ6osε_

σαν στα zεl.μεr'α <<τ6νoυg>>, στo ση_

μεiο, δηλαδη, που' θπρεπε γα τoγt_

οτεi τo oυγzεzριμ6νo γριiμμα z'ιil)ε

λ6ξη;. Tα υποzε[rμιενα που διδιi1n}η_

xαν αr,αιiγγιοσll ιιε το Σtoτr1μα τcυv

Διαz.ριτιzιbν Ση'με[ων ιi1ι μ1lνο πα_

ρουo[αoαν z'αλtτερη επiδοoη ατi-1i'

α.ι,ι1,γr,ο.lοη απιi τα υποzε(lμενα που

6pια$αι, να δια6ιiξουν με τo xαι9ιε_

qιυψι6νο'oi'oτι1μα, αλλιi αν6πτυξαν

,,rr' ,ηu ιzανι1τι1τα γQαq)η; oε αγιil_

τερο συγ%Qιτιxιi 6α μ6'
Kατιl τη M. SΗAPΙRO (19?4) 

'

το Σioτ11pια Διαz'gιτιxιbν Σηrμε['ων

oτt1r, απλοποιi1μ6νr1-του μορqlη'uπο-

ρε[ να απoτελ6oει αξι6λoγ11 r}εραπευ

τιz'{1 μι6sοδο 6ελτ[ωoη; τη; αvαγγω-

oτιz,i1; ιzαν6τηταζ τωγ παιδιcllγ' οι

δυoxολiε; τιογ oπolων εγτd'o'ooγται

οτι; π'αραz'dτω z'ατr1γoq[ε;'

α) Aνιogιμ6τ11τα. Η 6ρ'ευνα i_

1ει δε(ξει 6τι τα παιδιιi προo1oλι_

z.i1; ι1λιz[α; μπogo{ν να μιιiι9oυν α_

νιlγνωoi1, g1' η μθ$oδo; διδαoxαλ[α;

πgοoα9μιοoτεi οτο ο'υναιoθηlματιx6

,'Jo,pro ,ηg ηλιz.[α;-του;. Σε μια τ6-

τοια περ[πτω,ori το παιδi 1qειιlξεται
oτα'$ερη επιδ'oz'ιμαo[α, η oπο[α να

ενιo1$εται απ6 oπτιγα oι1'μι1δια ιττα

or1,μ.εi,α τoνιoμoi.

β' Mειιομdνη ιxαν6τι1τα αxου_

6τL!λhζ διαφoρoπο[t1oη;. E[ναι δυνα_

τιi 6να παιδi που πqooql6gει oωoτd'

τι; λ6ξει; oτη oυνoμιλ|α vα αγτιμε_

τιοπtξει δυozoλlε; oτι1ν ανdγvω'ot1'

ιiταν πqιixειται vα προql6ρει λ6ξει;

με]μογωrμ6νεζ {1 λ6ξειq πoυ περι61oυν

φωνfεντα 1-ιαz.ρ61ρoνη; f 6ρα1t1qo

νη; διιlqxειαg. Mε τι1ν τοπo$6τ11oη

εr,6E οπτιxo{ oηιμαδιο{ oτo oι1μεio

τονιο'μo{ διειυιολtνεται 11 αz'oυοτιx{1

διαqlogοπoir1loη.

Στηr' ιoπανιπ{1 γλιilooα υπdqxει

αtοτηrμα τoνιoμo{ πoυ πρooεγγ(ξει

το ιιoγoτOvιχ6 otoτημα πoυ ειoηγ{1_

ι9r1z'ε το 'Ιδρυμα NΙ. Tριαr'ταφυλλi-

δη. o 6λεψoζ τη; aγaτιιi1; 6ι6λιo-

Συvθxεrα oτdv oελiδo 148

Don't go out therE winthout mSl Ηe-

re Ι comE.

oι δdοeαλoι που π{1ραν μ6Qο;

οτηr, 6ρευνα zατανaμ{1$ψαν με τυ_

1αiο τρ1lπο oτι; διdψoρε; τciξειq'

z.αι i1 διδαoz.αλ[α z'ριiτηoε 140 διδα'_

z.τιz.6; iψι6ρ'ε;. Στι; τρε[; oυνι9{1z'ε;

1qηοιμοποι{i$ηz.αr' τqiα διαφορετιxα

oroγuro-,r',i, πoυ ε[1αν 6μω; τoι' i-

διο 6αι9μιi δυoz.ολ[αg' H ετoιμ6τητα

για ανd,γνωoll 7'αι τO πηλ[α'ιο ευφυi-

α; ελ6γ1sηaαν πQιγ απιi την 6qευνα'

Tα απoτελ6oματα τilζ 6qευνα;' oυ
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Σrl'-ι. Nιιiουατιl;'ιΙ Γε(D!τo1'ι7.])

zαi Δαoολo^/ιz"r) Σ7oλi1 τoιj 'ΑQιoτο

τελεiου Παr,επιoτιlμ[oυ Θεooαλoγi-

zi1;, οτi1 συνεδQια τfr; 1089 i 30.5.80
floτεgα ιiπδ π9ιiταor1 τδr' z"αι}r1.1r1τδν

Δ. KαTλiδη' NΙ.E. Tξαναzdzη, xα\
Γ. Tερξ(δrl ιiπεψιioιοε δ'ιιiψωr,α ν.}

ι1πoνε[μιει τδν τ[τλο τoδ θπiπιμιoυ δι-

διizτoρα oτδν ix K{πρου "Eλληr,α,

z. Ι'εωgγιo Π. Γεωργ[υιl, ταz.τιxδ

z"αιj11γl1τi1 τiig 'Evτoμoλογ[α; oτi1 Γε-
ωπoνιzi1 Σ1oλi1 τoi Π ανεπιoτ11μi-

ου τi1; Kαλιq.,ιiElνια; oτδ RΙ\-ER-
SΙDB.

'Η τελετi)1 τfr; ιiνα^7ορεi,oεω; il

γιr,ε oτi; 8 NΙαtoυ 1981, oτi1 }Ιε-

γιiλr1 αi$oυoα Tελετιi-lι, τοi Παr,επι-
oτ r'1,μι[oυ Θε oοαλον izl1-:.

'Η oυι,τα,z'τιz.i\ iπιτqοπi1 τοi πε-
gιοδιz"oi εi'1αριoτεi lδιαiτερα τδν

xαr}r1γl1τ{1 z'. Ι'. Γεo:ργ[ου γιd τi1ν

ιibεια ποil ζδιυoε r,d' δr1μο,oιευ$εi i1

n1i,11.1υριz'i1 του δμιι.λiα oτi1ν <<Nιd-

O1rστα)> z"αt}δ; iπior1; xαi τδr, zαsr1-

γι1τii z. }Ι. Tξαι,αz'ιiz'η γιd' τδ θν-

διο:.1ligον που |δειξε oτ| δr1μοo[εια11

τfr; δ;ιιλ[α;.

K{lριε ΙΙgiiτιrνr1, Kυ9ιε Kο,crμfτoρα

Ktριoι Kαr9r1.7r1τi;

'A.1απr1τoi Φοιτl1τδ; zαi Φοιτ{τριε;
Κυρiε; z.αi Kigιo

EΙΣAΓΩΙ'FΙ

NΙδ εiγνιυμooiνtl zαi oυγx(νηor1

ιiποδθxο'μαι τi-1ν μεγιiλr1 τιμi1 πoJ

μιoδ dπor,6μετε. Στδν &xαδι1lμαιzδ

xiloμo τοi θπιoτ{μoι,α tπciρxoυν
δυδ βαoιzδ; iz.αr,οπoιi1οει;: t'1 1αqlι)
τfr; ιiναxαλυι]-'r1; z"αi rj εi1αρiοτι1oι1
τi1E ιlναγνωρr1cr1; τoi ilq^1oυ τoυ d-

πδ τοi; 61'r,αδiλ1loυ; τoυ. 'Tπ{1ρ-

ξατε ι},ρxετλ γεvναι6,δω9oι νιi μoδ
π9rlοql6ρaτε αt'τi1ν τi1ι, &vαγνιbριor1

zαΙ f1 1ειροr,oμιiα oα; μi ιiγγiξει βα-
$ι'.nτατα.

τnv

Tδ Πρδ6λnμα Tnc αvδε!(TlκδτnTαξ
tTtt-lεvToμωv σTα εvToμol(Tovα l(αI

θρευvnTlκic ΠρoσπdδεIεc
lIα θniλυoft ToU
cμιλiα τoσ καΘnYnτfi ΓεωρYΙoυ Π. Γεωργ(oυ
τo0 Παvεntoτηιμi'oυ τηc Kολλιφ6ρvlοc κοτδ τηv τελετη

τΠc αvαγoρεOoεωq oε θπiτl'μo δδdlκτ'oρο τηc
Γεωnοvoδoooλcγιlκηc Σxοληc τηv 8.5.81

Θd fiταr, πoλi θγolιoτιxδ θz μd-

Qου; μoυ ?1ν zατδ" τi1ν oτι^iμi1 αiτi1

ξεxνoδoα izεiνου; πoi zατd τδν i''-

l,α i] τδr, ιiλλο τ9ιiπo i|παιξαν οr1-

ιιαγτιz.δ gιiλo τοoo zατd, τd' παιδι-

zd z'αi θψr16ιz.ιi μoιl xgιiνια δoo zιri

μιετdπειτα. 'Η μr'r'1,μιr1 μιoυ ταξιδειiει
τιbρα oτδ ιiγνι'l, flλιoιiλoυoτo zαi γε-

μιi,τo ιiν$ρωπινl1 ζεoταoιd περι6ciλ-

λον τfrg Kiπρoυ ποt διαμoρψcirνι.ι

τi1ν π9οoιυπιxιlτr1τα τδν παιδιδr,
τr19 μδ oτιι'y'o τi' εiγενιz.d iπιτεtγ-

μιατα. Ξιl:ινd .μι6οα μoυ τα γaματα
θνι9ιiρρυl,oη λι1γιιr τδr, γor,ιδι, μου
πoi dπδ xαιρδ εir,αι Bαμμdνoι oτδ

xδμα ποi τcδρα πατι6ται d,πδ z"rrτα-

z"τητ69. NΙoi ,9υμiξει δαoz'αλoυg πoi
ιiπoμιoνετιz.ι} θr,oτciλαξαν clτoig 1-ια-

ι}rμ6g τoυ; τr\r, αiτoπει$αρ1iα μJ
τδ νι} ιiπαιτoiν zoυραοτιxi1 ιiπιl,μι,η-

pιιir,ειlot1 δpιι1ριxδν οτi.1ων, xr1μιxδν
τ{ποlν i') πoλ{πλοxωι, θνr,οιδr, τfiζ
θξελιzτιzi1; βιολoγiα;.'Az.6μιι-1, fl

ozdqlr1 μoυ oτρ6q-,εται oδ μιrΙ oilξυ-

γο ποi πιj,r,τα ιιi oτηqiζει xαi πο{l

i1 δπομονi1 τr1; δδν γr,αlρ['ζει δqlια.

Σ'iiλου; αiτοi; τοδ; εiεργετι-
zιli,; παρci^1oντε;, γονιοi,;, δαc,xιi,-

λου;, qliλoυ:, οiξιl^1ο, τi1ν αisdρι,l.

Κi'πgo z"ιli τiiν γει'ι,ιl.ιιi,διορι1 1ιbgα
πoi μοδ προoι1lJ:9$r1xε δ; δειiτ'ερ η

πατρi)α, i,z.,iltrlιil,ιll ιiπειρο oε6αoμ6.

['ιιr,τi ε'[,μιαoτε 6,τι αi:οi μ&; i|1oυν

z.ιir,ει : πQοΙδν τii; zλl1qloνομιxιlτr1τα;

zαi iiz'qlgαοr1 τoi π,ερι6ιiλλoντιi;

μ(Ιζ.

Συvηυq(i;εται, oδ περιι;τιioει; δ-

πι-υ; r'1 οl1μεριν{' δ ιi,πoδdxτι1; τfrE

δι.αzgiαεω; r,d rir,απτιiooει οδ oυ.,,-

τομ[α μεριz.δ; πτυ1δ; τfr; δρευvr1τι-

xi1; τoυ iργαo[α;. (iι}' πρoοπαι}foι-l
vd μi1ν zι!ινcυ ιατα^tr'ρη,or1 τfrE δπο-

μιονfr; oα;, iδια[,τερα μciλι,oτα ιiψoδ

μια λεπτομερειαz.| ιil,αqlορα τιioo i-
πi,μο1$α iiy;ει γ[,lει ιiπδ τδν Kαι'}η-
.ir1τii x. Tξαr,αz"ιiz"r1. 'Αr,τiι}ετα l},}

περιoριoι}δ o' θνα εiδο; ιiναδρoμfr;,
παqουoιciξoντα; ι3πczει,μενιzδζ χQι

z'αi oιl'μπεριi,αματα xαΙ μιiνο iλci1ι-
στεζ πoσoτιΖ}; λεπτo,μdρειεE. Tα δε-

δαμ6l,α iπciEy,ουν ατd δημoοιεiμα-
τα. 'E}":τiξιυ πδ; μιd τd,τoια r}ειilρη-

ol1 τδr, sεμciτων' ι9ιi ι1ποδει1ι'}εi πιδ
i vδιαψdρουoα.

F]NTONΙA KAΙ AN(rΡΩΙΙoΣ

'Azι'lμα z'ι.l.i πρiν δ dνι}ρωπο; 'i-
ναzιrλilr1.'ε1 πιil; μπoροδιrε r,ι}, oιlλλ:1-

γει τotrg οπιiρoυ; τδν qrυτδν xαi ν&

τd zαλλιεργεi xατι}' βoiληor1, $n

πρdπει ιiι,αμ6[6oλα ι,ιi εiIε ι1ντιλη-

ψ'sεi δτι μeρια.ιi παgιiξενα ατr\ν 1-

qlr1 ξω{,qlια - 
jj1r1gp1g ποi odρνor.

ταν ii πrlδοδααν i1 πετοδσαγ - 
ΖtΙ_

τα6 ρι11sιξαν τoδ; i'ι}'ετ"τoν; τoυ

oπιi9ου; oτιΙ xωριiψια y"α\ zατξ-

στQ'εψαν τιΙ εilγ'ευoτα ψρoδτα πoi
τοδ d,ρ,εoε ι,ιΙ μαζεilει oτιΙ διioη. Θ&

πρ6.πει ιiναμψi6oλα r'd τoδ πρoξε-
ι1οi,σαγ θνιixλι1or1 μrιεριz"ι} dπδ ιriτ'i

131



'ΙΙ αvlεκτικ6τnτα τδv θvτ6μιov

τα ε,\,το,μα oταν σεQνοντα\, στο σω"

μα του' δταr, τδν ξυπνotοα,ν τ{ r,ιi_

xτα μδ τδν δξoργιoτιxιl τoυ; βιi,μ6o,
δταν προ,oγειcbγoγταr, πci:γω τoυ οδ

ιil,αξ{}τη'orl τoδ αiuατ6; τoιl zαi 6-

ταν ioω; τoδ μετ6διδαν zιiπoια iξου-
$:r,ωτιxi1 ιiosd,vεια δπω; τi1ν θλoνο-

o(α, τi1 ψιj,.αgiα,oη, τδr, ziτQυνo πυ_

ρετδ z"αi dλi'ε;. Σδ γενοαλoγιzi1 zλ[-

1-ια"zα, τil iiντclμα θμqlαν[,oτr1xαr, θ-

z"ατιlμιlμiρια xριiνια πρiν dπδ τδr, dγ_

Bρι,l-το 'z.αi εi1αν o' ciλα αiτα τα

1ριiνιιr ιir,απτ{ξει τdτοιoυg μιηχαγι-
ομoil; πρoοαqιιoγfrζ ποi &πoτ6λε,oα,ν

i,μπ1lι\ιο γιd τδr, iiνι}ρωπo oδ z.cisε
βflμo .fr; πορε[αg του μ6oα oτδ 1ριi-
'ι,0.

'o ιiνι}ριoπo; zαi τil dντoμα ι1r,'

τα.7ωνiξor,ται μιεταξi τoυE γιι} d'
&γα$d τfj; φi'αειυ; γιdι δzατoμμιiqι,-r

xρ6r,ια xαi τir ιiπoτελdιτ'ματα ο' αt-
τδι, τδr, ιilιταγωvιoμδ g|1,g1 μi 1ι6.1ιi-
λr1 διαψoρα δπiρ τδν β1,11iμων. 'Η
πυzlιiτητα τοi πλl1ι9ιloμ91i 1frγ iγ1{-

μ(ι}ν διαzυμαινι'rταν αδ oυ'ι,ιiQτtlorl

μi τδ zλ[l1rα, τi\ δια$}oιμl1 ποoιiτr1τα

τρο1li1E zαi τδl, ιir,ταγο'lνιoμδ ιiπδ
ι1λλα ξιυi,zι} εiδr1. 'Η πυz.ι,ilτητα τoi
ci'ν$ρcδπιι,ου πλη$ιlιlμoδ μδ τii oειριi
:rl; θπr]ρ,εαξιiταν 'ιo1υρd ιiπδ τi; δι-
αz1rμιirlσει; τoδ πληθυιi'μoδ τδr, θγ-

τιirpιων zαi τΙ; ιiπ' α'iτδv ι1γτ[loτοι-

1ε; ιiλλαγδq oτfl διαi}t1oιμη τqοqli1.
zαr}δ; zαΙ τdν θπdi ευoη ιlνι}gιilπι-
νωlν dor}ενειδγ πoi προ6ρ1or,ταν ιi-
πδ τι}, ilντoμα. Αiτi1 ι'1 δλοzληqωτιπr\
θ.1z,ατιiλειψlr1 τoδ dνBριilπoυ oτΙE δια
x'υluι1ι,oει: τfr; δραoτηρι1lτr1τα; τδr,
θr,τιiμο;ν oυνεxiατψε ιiναλλoiωπl1,

μd1ρι zαΙ πρΙν λlγε: μ6νo δεxαετi-
ε;. 'Ι{ λογoτεxν[,α τfr; βι6λιxfr; πε_

ριιiδου dvα,qldρετιrι οi δρδi; ιixρ(-
διυγ, ποi z.ατα6ριlxr1ιξαν τi.; oοδ,ειi;
δr1μιoυgγιbvτα; λιμδ z"αi πgoz"αλιbν-
ταg μιεταzινriαει; πλ11ι9ι,o1ι'δv. Λdγε-
ται δτι f1 6λoνoo[α i1ταν f1 αiτ[α τi1;

παραzμfr; τfr; Pωμl1; δταν τδ ιiρ-
δευτιzι) οιioτηrμα τ'!jg xεvτριxfrg 'Ι-
τιl,λ[,α; παριιμελfsr1xε xαi ιi'ql6θι1xε
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r,ιi μετατ9α.π,εi oi Ξλr1 πιrqαγιυγi1;
zουνoυπιδr,.

Nfιι) μιχQη μετα6oλi) ιiπδρ τoδ
ιlr,$ριbπου o' αtτδ τδν dr,ιoο d'ι,τα_

γωr,ιαμιi του μδ τd, Ξι,τομ,α iπιτεil_

x$ηzε oτi1ν dρ1αιιiτr1τα δτα'ι, d,να-

zαλι1qlι9r1zε δτι τδ ι9ειαι1lι εi7ε τ"ri-

'ι.)ιε; θ'vτοuοzτiι,εζ iδιιiτi1τε;. Στι)
πιδ πρι1oqlατιt παρ,ελι}ιiν, πρiν 8ι,α

αic(iνα περ[πoυ' δ iiνι9ριoπo; ι1ι.ι'ατ'α-

λι'ι}ιg fi11 τd, zοπιlι,ιoi-ιdr,α dγθrl τoδ
πiρε$ροιl, τδ ιiρoεr,ιxδ xαi τδ πε_

τρi'λιrιo εixαv θπ[oι1; iντομοzτ1lr,ε;
iδιιiτiiτεg. Kαi Eτoι δ ιiν{'}ριυπo; d2_

xι,oε τΙ; πρooπιi$ει6; το'υ νιi περιο-

ρiξει τot; πλl1r9υoμoi; τd:ν θr,τriμω.,,

μδ τr)ν xg{or1 τd.τοων qlυoιaδι, θv-

τιlμozτdνιυr,. 'H ιir,αzd,λυιpr1 τoδ D.
Ι).T. zαi ξ 1ρηοιμοπο(ηoi1 τoυ ιiπδ
τι} μdo,α τi]; δεπαετiαg τοδ 1940,

γιd τδ δποiο δ λΙιIELLΕR τιμri$η-

zε μδ τδ βρα6εΤo N6,μπελ Χr1uε[α:,
δπi1ρξε ιiι,αμψi6oλα ,i ,iρxil μι&ζ
νiα; θπo1frg oτi; πρoαπιiι9ειεg τoδ
r}i,19ρ6ilποιl νd θλ6γξει τδ βιoλoγιz'ιi
του περι6ciλλoι,.'F]xαντοτιiδε; δργα_
r,ιz.d ivτoμι;zτc1να iixoυν oυγτε$εi zιr
τα τd. τελειlταiα ]O 7ριh,ια z'ιri r''1

xqriol1 του; Hxει zαταατεi τιjοo z.oι-

νi1 π9αz'τιz'i1 oτi1 ^1εrυργ[α δoο r'1 ι1ρ-

δευoη zαi f1 λiπαr,ori.
Mιz.ρi1 &μι1lι6oλi,α iπcigl1ει γιd τδ

δτι oi ιiγαzαλiιpει; ιr{lτδ; il1oυν oυμ-
6ι-iλει τεριiioτια oτi1ι, ι"λLoη τfi; πλ(ι-

στιγγαζ &π}ρ τoδ ιiνι}ριilπου xαi ii-

7ουν oδ μεγιiλο βα$μδ zιιταoτ,εi ι'1

cιiτiα τfr; δπdqμoτρηg αilξr'1c,,εω; τfr;

γεο.lργιxfrg παραγο:γfr;, τfr; μειωμ6-
γtlζ πα8oυo[α; ιilo$εr,ειδν zαi 3μ'με-

σα τ fr; iz.υr1z'τι'z.il; αυξηοεω; τοδ

ιiν$ρωπiνου πλl1ι9υo,μoδ. Δδγ εiναι
πριiι9'εof μου να ιiπαριι9lμ{'oω θδδ
τri δql6λη ποi εiι,αι qlανεριi ιiλλα νd
iπιol1ιιιi'ι,ω [iτι rξ1 πεqιqlαιη; τεx,νo-

λογιzi) νLzr1 τοi ri,νι}ριivιιlυ πcir,ο.l

οτoυ; βιoλο.7ιz,oil; του d'r,ταγωνι,oτδ;

βρi,oz.εται τιilρα oδ ziνδυνo o&ν ιiπo-
τil,εoψcι τi]; ιiναπτιiξεωE πoιxιλιδr,
θντ6μιυν πot εiγαι &r,sgzτιy.d oτd

iντομοxτιlr,α zα\ zατ' ι]'"zολουr}iιr'γ i-

zα'ι,d, γι}' θπι6ιcirooυγ παρr} τl)r, tα-

ροι-'c[α ir,τομozτ1lr,ιον oτδ περι6ιiλ-
λol,του:.
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"oπιυ; ι1ναμ6i6oλα .1r,ι'9iξετε, τδ

1rαιι,1μιενo τi]; ιiι,Bεzτι,z.ιiτr1τα; (τoδ

i$ιcμοδ) δδν περιορ[ξεται ατd, 3r,
τσιια. Συl,αt,τd'ται οi oxaτιxd ιiπλδ;

1ιορι1l}; fiπιυ; ατιi {3αzτi1ρια zα$δg
zαi oδ ιiγαπτιlγμ6ι,εg μoρψi; δπω;
oτι} qlυτι) xαi. τα $r'1λαoτιz"α. 'Eπt1-

ρεci_,ει τi1ν ιiπoτελεoματιz.ιiτr1τα δια-
ι1lιiρrυr, 1riμιzδν πρoi.ιiγ1φ1, πoir εiναι

γνωoτd ιiπδ τi1 δρι1,ο'η τoυ; δg dι,τι_

6ιoτtιι7, d'ντιελoγooιαzci, ^ιo^ιlγ'νδιo-

61 ρ111'ιιL' θ ντoμoz'τιir,α, μιυx ητox τιi,l,α,

ξιζανιoxτιiνα' τ8{Ι)/ιτιiιo:y'τ(:)ycι y'.?i.

txει iπ[,οη; ciπoδει1sεΤ δτι θνδ 'f i-
zαl'iτr1τα γιι}, ιiι,ιiπτυξr1 ιivι9εzτια'ιi-
τητα; εivαι .1ενιzf, εiι,αι τd 1ηpιιr.,Ι
παρ.αoNευciομιατα πoi θπιοτ*oατεiτr1-
χαν (b; θντcμοz;ιiνα, πoδ i|xουν ξε-
πεQασει τoi: oτιixoιr; του; z.αi, μ}
τ|ν ε{lgεiα θξαπλιoo{ του; στδ πε_

Elι6ιiλ7,or,, t1ουν θπιλ6ξει γιd ιiνι9,ε-

zτ'',ιι:\τtlτα ci'vιiuε,αα οi zri$ε τ{lπο

δ9.1αl,ιαμοi, ιiπδ τd βαxτriρια μfuρι
τι} ι}r1λαοτια.ci. Π ρciγματι, δiν 8ι}

f1ταν λιiso; νιΙ ι}εο:ρ/'1οου1ιε τi'1l, πα-

ροιlτ[α τfrg &νι}ozτιzιiτr1τα; odν τδι,

δεizτη τfr; μολιiνoεr,i; τοδ περι6ιiλ-
λor,τoΞ. 'Eql' δοoν f1 ιiνBaz"τιxdτr1τcl.

δiν δr1μιoυργεiται παρd μ6νo μδ τi1ν

ιiπ' εin}εfu; z.αrταιrτqlορi1 μdqου; τoδ

θπηρεαξιipιενου πλrlι}υσμοδ, αi,τδ ιi-
r,ιrιι];(6ολα oυvεπciγεται xαi ε:διz,i1

εilsjr,η γιd τi1r, θπιοτdμη μα;.
Χqior,ολo.1ι,xd δ ιiριι'}μδ; τδν εi_

δδv τδr, ιi,ρι}ρoπr1δων (iντιi,μωr, xαi
ιizιi.ρειυν) πoil iixoυι, ιiι,απτtξει i-
διιiτητε; ιir,$εzτιx6τηταg 31ει θμφα_
γi,τει ι.ιιι} ιcιτοπLι1lt"τιιi1 αi1ξηoη ιi-
πδ τδ tg5ο, πoi oυ;rπ[πτ,ει μδ τ1)ν

αι']iξαν(iiμενι} iξιiρτηof μα; ι1πδ τιi

xt1,1-ιιxιi iντομοz'τιiνα' xαi τιδqα πε_

ριλαlu d,νει τoυλιixιoτoν 432 εiδι1

ιi1rsροπιiδοlν. 'Αt,ι1"μ,εoα ο' rrι'lτd πε-



ριλαμ6ανoνται α1oδδν δλα τ& οη_

μαντιxd ε'ι1δη θντι1,μων πoi xαταoτqi-

φoυν τig zαλλι6gγειεg zαi δλα τd

σ!rβα\rτι,Ζd, ε'i,δη θντdlμιoν πoδ μετα-
δ[δουr, ι1ρριilcτιε; στδν dνsρωπo.

LΙιd παριi:μoια zαταoταoη βρiozε-
ται οδ ραγδα[α θξ6λιξ11 μδ τd μυ'
z.t1τozτιi,ι,α xαi τδ πρι16λημα dρ1ιοε

νd. θlμqlανiξεται θπloη; μδ τα ξιξα-
νιozτιiνα.

Tδ πριi6λ11μα iπιδειr'ιilr'εται λ6_

γι1: τfr; ixαι,6τrlταζ τδν ir'τorμωγ 'ι'ι}

ciναπτiεrooυν zαi' r,d διατηρoδr' πολ-

λο{; zαΙ διαφoρ,ετιxot; μr1xανιoμot;
&νsaz.τιz6τl1ταE z.αi νd εi','αι ijτoι i_

zαr,d r,& d'ντι,οτdxωνται ταυτ6χQoνα

oδ διαqloρoυg τιiπoυ; θντομoxτ6νων.

'o ιiρι,o'uδ; τiτoιων περιπτωσεων

τfr; οi,τω zαλoυμdνη; <πoλλαπλf;

c1'νsεz'τα.6τηταE>> il1ει αiξηsεi προ-

oδ,ευrιy.d. iiτoι πoi ιiπδ τι) 442 εiδη

τδν d'ρι9ρcπ/lδωr, ποil il1ουν ιiναπτi-

ξει c1r,θεxτιz6τητα. 53 ε'δr1 ιir.$i_

σταγται oi a ιiπδ τig 5 β,αoιzδ; zα-

τr1'γoρiεE τδν δπαφxιir,των i'ι'τorμo_

xτ6νων y.α'ι 25 εiδη ιiν$[,oταγται σδ

4 zατr1γoρ[εg (DDT, xιxλo'διdr'ια'

δργανoqlω,αqlοριxd' ια\ zαρ6αηuιδι,-

λα') ' ΙΙ ρi,cqlατα, 10 ε'iδη ιiνfπ'υ-

ξα.,, ιiιδazτι:ι'ιπι1ια oτδ πιδ γjο εi-

δo; iντoμozτ1iνωγ, τd πυρε'}ροειδij,

i|τ'oι πoi vd εir,αι τιilρα ixανd νd

ιiν$i,oταr,ται oδ δλε: τΙg βιioιxδg zα-

τr 1γoρ iε; θ ι,τol-ιοz"τιiγωι,.

oi oυr,d'πειε; τfr; dν$εz"τιxιiτrlτα;

εiγαι πολtπτυxε;. Tδ zι|lcτo3 τis a-

ι,αzαλtιll,εω: 6'.'δ; θvτoιιozπ6'ι'ου xαt

παqαγωγfr; του γιd μαξιxi1 1ρ{1ol1

i|1ει ι}vdλr}η riπδ πε9[πoυ 1 6z.ατo,ιι

μiριo δoλλιigια τδ 1956 oi 13 δz.

τδ 1976 z"αi oi πεQιπoυ 20 Εu'' atγ

Ι_ι9ρα. "Aν λω6ουμε δπ' δ1.,l1 zαΙ τdν

μειω1-ιil,l1 διαqz,εια 1ρiioεω; τδν νd-

(,jν παρασ%ευ'αo,μιiτιυν λι1γορ τfr; oτα

r}ερd. θπιτα1υνoμι€'νr1; iz,ανιiτηπιr;

τi:ν πληlυ;μδν l'd διευgil'.'ουι' ηδ

q-,ιi,αμι α τi1g ποiλαπλii; ι1νr}az'τιz.ιiτη-

τιi; τιοr,, αiτοi οi oixoνoμιzοΙ λι1γοι

il1ουl, πρozαλ6oει οημαντιzd μεiωα11

oτδι, ιiQιι'}μδ τδv z"αιι'οιi8γιων iναλ-

λαz.τιxδν iντoμozτιlr'ιον τα δπoiα i_

'ι,αzαλιiπτoνται. Θα πρεπει νd, τoι'i-

οι,l πιiντω; ijτι ιiπδ τδ 197? Eνα;

μιz'ρδ; ιiqι8,μδ; θr'τoμoxτ6γων θr'τε-

λδ; νdων τρdπων δραoεω; B1ει ιiνα-

z,αλυ1l$εi zαi, δπω; ι}d θξηγf oω ιi9_

.16τε9α' Ξ1ει προz"αλ6oει ilνταoη τfr;

i1iευι,ητιz.fr; πρooπιir}εια; πρδ; τi1ν

zατε{n}υνo11 δια1roρφιiloεω; τριiπωr'

1ρrjoειb3 τιυr' δοτε r'd zαsυoτεQεiτιrι

ij να &ποzi'ε(εται r'1 dνιiπιιlξη ιiν$ε'"-

τιxtiτητα;.

'Ax1lμα μιd πqoφανi1; συ\'6πεια

τfr; ιir,$εxτιzιiτr1τα; εiναι f1 αiξη-

μ6νη δαπαr,η τfr; xαταπoλaμ{oεω;

πoi oυνεπαγεται f1 αt1ξηoi1 τfrq δ6-

oεω; zαi f1 πιδ oυpi1 xρη'oη θντo-

μιoz'τ6νιυι,. Σδ μεριzδ; τρoπιxδ; πε-

ριo1δ; oi βαμ6αzoz"αλλιdρ^1ειε; ψε
z'αξοr,ται πεgi τi; 30 qloρδ; zατd
τr\ν 6ξιi,μιl1νrl πεQιοδo τfr; ιiναπτιi-

ξεω; τoυ;. "oται, τδ θvτoμozτ1lr'ο

7"ατα,σ'('εi ιiνio1υφo xαi τελιxd θ'γxα-

ταλειψ$εi, μι& oτρoql| πρδ; xιiπoιo

zαινoiργιo φιiρ;-ιαz"ο, &γ εir'αι δια-

$6ouμo' oυνl1ι}ωg o'ημαlr,ει ι3ψηλιiτ:-

Qο x6οτo;. Ιι{6α παραozευιioματ'r

ir,τoμοxταr'ων ιiντιπρooοωτε{oυ'ι' πo-

λt μεγα)"ιiτερ11 θπ,εvδυτιzi1 δαπιiνι1

ι}πδ τ} βιclμιη'1'ανiα, ποi πρωιει r'α

ιir,αzτrΙ$εT ατδ βρα1ιiτεgο δυνατδ

1qlor,ιz.δ διci,oτι1ιμα, zατd πρoτ[,μη'or1

μdαα oδ 5 τδ πολi xg6νια' πρo'τοδ

δr1λαδ{ ιiι,απτυχι9εi διαδεδoμdιn1 ιiv-

ι}εxτιzιiτητα. 'Η λιαr,ιπi] τι'μi1 πωλl1-

οεrυ; τδν ι'dωι, πυ8ε$8oειδδ,γ θντo-

L;-ιοxτιiνων μ} βci,cη τδ Eνα zιλδ εiναι
εixooαπλαoια τfr; τρd1oυοαq τιμfr;

τοδ Ι)DT. Aiτi1 τ'1 αiiξr1oη τoil n6-

oτoυ; δiν θξιooρροπεiται ιiπδ t,
τριπλdoια μd'xρι πεr,ταπ?uαcια τοξι,-

zιiτr1τιr τδν πυQει}Qoειδδr, zαi xατ'

ιlzολoυslαν ιiπδ τ|ν ιiντιoτοl1ωg μι-
zqiι1τερl1 δ1l'αl1 πoi ι1παιτεi'αι z"ατιi

oτρl,'ιιιιr'

'Η μειιυpι6r,r'1 διαι}εoιμιιiτr1'τιι νιiων

ivτoμoxτιil,ωι, θναντior, ιiνθεzτιzδν
q.,ιrλδν xαi τδ αriμclντιzdr ιpηλ6τερo

'Η δvδεrrτ1Ιr6τnτα τδv θv τ6μοrv

ι6'oτo; του; iJ1ουv πρoz.αλ6roει τi1ν

θγxαταλεψη ο''lgιoμ6νωv zαλλιεργει-

δν, ε'ιδιxιiπερα βιιμ6αz"ιoδ, oδ μεqι-
xi; περιo1d;, δπω; γιr} παριiδειγ'μα

oτδ 6oρειοανατoλιxδ }Ιεξιz"δ z'αi νο_

τιoδυτιxδ Περοδ. Παρ6'μιoια πqo-

6λ{lματα oδ πoλλi; &λλε; περιο1δ;

τoδ z1lαμoυ iπoνoμεioυν τi1ν γειοq-

γιz.i\ παραγωγi1 oδ μιdν iπo1i1 δπoυ

oi ραγδαiα αiξανιiμενoι ιivsριilπι_

νoι πληι9υομoi ι]παιτοδν ιiLx6μα με-

γαλιiτερη παραγιυγi1 τρoφilμων.

Στδι, τo,μiα. τfr; δ11μι6loιαg δγεiα;,

τi; r}εα;ιατιzδg θπιτυx[.ε; τoi &γιiiνα

θξαλεiψειυ; τfr; 6λoνooiα; πoi iπι-
τειi18ηzαν zυρiω; oτig πιδ πλοι1oι-

εg περιo1i; xατ& τ|ν περiοδo 1950

- 197ι] il1ει διαδε1θεi μιd, δεzαε-

τ[α oταoι'μ6,τητα; λ6γφ τfrg ιlvαπτt-

ξ'r; ιiνι'}εzτιz6τ11τα; τ,δr' d'νιoφε-

λδν zουr,oυπιδν' oτd oizoνo1ιιxδg

πρooιτd θντo,1rozτ1lνα. "Eτ'oι, θγδ

πολλoΙ πλη,$υ,τ,μοΙ οτδν zιioμο dπο-

λα,μ6ciνοιlν τcδρα iiνα διilr1}"δ θπ[πε-

δο ιiιp$oν[αg ιiγα8δν, 6z.ατο'μιμriρια

ι},vsριiilιων oδ &λλε; περιoy'6;, oτi;
τgoπιz.ll; zαi f1,μιτρoπιzδ; 1δρεg, i.-

ξαz.ολου$oiν ι,d ξoiν xciτιυ riτδ τr\

,μ6νιμη ιiπειλi1 rioι9ενειδν πoi δqlεi-

λor,ται oδ ζr,το'μα. Σiμφιυνα μδ ατα-

τιoτιxd, oτoι1εiα τfr; Διεsvoδ; 'oρ-
γαr,dloεω; 'Tγεiα; 450 Εγ'. ιi''δρω-

πων πg$α[νoυν πριiωρα zιiδε xρ6νo
ιiπδ θλo,r,ο,oiα, 250 θx. ιiπδ φιλαρ[-
αoη z.αi πoλλd ιxλλα θ'zατo,μμtρια θ-

πδ dλλε; d,,oι}ιiι,ειε; πoi μεταδiδoν-
ται ιiπδ ζr,τoιια.

ΠPoΣΑΝAToΛΙΣMoΣ
BPETNΩN

Tδ πρo,oιυπιxι'l μOι, θιnδιαψ6'ρoν

oτδ ι}d,μα τfrq ιlνr}εzτιzιiτriτα; ξεx[-

1,η,oε πρδ; τδ τ6λo; τfl; δεzαετiαg

τοi 50 δταν dρ1ιoα τΙ; iiqευνdg μου

oτδ ΙIΙ\-FjRSΙI)F]. Atτδ τδ iνη\ια_

ql6ροr, ψιετατρdπηz.ε αδ δλoxληρω_

μι6νr1 ιiqlooiωoι1 μεριxd 1ρ6νια ι1ρ_

γι1τεqα xαr}δg γιν6lμoυνα μciρτυρα;
τfrg δυoτυxiα; πot πρOχαλεi f δλο-
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1,ιlι--iα θ\,δ ταξi,δευα ιb; o{,μ6oυλι,;

θπi τil; ιiνι}εz'τιxιiτ11τα; θr'τιiιιιυι'.

τfr; Διει1νoιi;'o ργανιbcrεωg'Tγε[α;.
'Ι_Ι ιivτιμιετri:,πιol1 τοδ πρo6λliμα-

τo: d\,$ε7'τι7.ιiτr1τα3 π9οilπoi}dτει (3α-

oιxi; .1l,ιΙroει; πιi','ιυ οτδ '$dpια. "o-
ται, ιiγαδiqlr],σα τi'l\' διε$νfr βι6λιιl-

γElα1l[α.. μδ Hz"π7'r1ξr1 διαπι!στ(ι)σα 6-

τι μιir,οr, ιiπο,:rπαομιατιz,d ουγαr'τoi-

οα τδ $jμια τοi pιr1y'αι'ιoμιοi zαi τδr'

iπ ιπτιb oεαl l' τi1 ; ιiγ s,εz, τ ιzι'lτ r 1τ α; zιιi
πd.l; μιir,ον Bι'α; μιιz'ρδ; ιiρι$μδ; θ-

ρευγ1lτδγ d,o1oλεiτo πανω ο' ιriτδ
τδ td'pια.

!g,Ζ1ν/lοα1ιε ilτoι Ξι'ιr πρι1γριrμμα

iρ'ευι,ιr1 πoi, i|7,ει oταδια"z.ιi, ι1r'απτυ_

y$εi δoτε l'& ij7'ει περιλιi6ει oxεδι\ν

δδν τi1ν ;,.ιl.sε οr1'_ιι:ιντιz'i1 πτυxfi τοδ

f}dματο;.'Εr,δ 11oμε π9o1ιυ911oει

oτδ |,3ιiι'}o; zαi oτΙ; i,επτομdqlειε; τοi
$iμιατιl;, il1ομε ταυτιi7'9ονα 7-lιτ(ι-

6ιiλει oτα$ερi1 προoπα$εια r'i 1ιi1

μ&; ξεqlirγει z'αi r:1 ιii"ιiτr1τα τοι] τgο_

6λ{ματo;. oi iJρευν6; 1ια; διεξci','οr'_

ταr, παiηυ oτd' z.ιlυι,ουπιιr ;'.αi οτi1i'

οiz"ια;,.i1 μ{γα λ6γορ τii; or1μαo[α;

τοι.'; γιιΙ τljr, δ.1εiα zαΙ τ'i1; ^ιατcιl.

λr1},ιiτr1τιi; του; δ; πειgαματιiξιυιoι'.
'Aλλι} il1c;ιε oιlxνd θπεzτε[νει τα θρ_

γα,cτr1gι,ιrzα ιiποτελ6oμιατα ci' ilλi',α

εiδl1 θr,τι1μι,-lr, ποt εir'αι ot1μιrr'τιzit

τιj,oo οδ o1ioι1 μi τi]ν iγεiα δoο zαi
τi1ν γεωργ[α.

Βαaιzι'ι r:1 i-Qευνα μα; i|xει i:ξε7,ι-

y.$εi πρδ; τoi; cizιlλoυ,$oιl; zi,qlιοιl;

οτιixου; :

N{i z"ιi$ε ;,'iltrlιοr' τdπον i'"τιlμοzτιi-

r,οι,, δrlλ. Ι)Ι)T, xυxλoδι6l'ια' δ1,γιr-

\Ιοl)ιυ1σψοQιz'ιi, z,αρ6α,μιδιz"ι} zιιi πιl_

gι:$ροειι\fr' z.αι}λ; z.αi 1-ιi τιΙ πιδ εl-

ξειδ ιz.ευμι6να τελευταiα ι1 ντo1 ιοz.τιir'ιr

[iπω; oi ot,ι;iε; 1ιι,;ι11τιz.i; τδι' r'εα-

r,ι;ιδγ 6Qι.ιονδr' τδν iι'τιiι-rιυν' οi πα-

ρεμ,ποδιoτig τfrg oυvι}ioεω; 7'ιτiνr1;
z,ιi f1 τoξiι'rl τni iγιοιιιl1'1fl ''1 

i'1"ι'

BΑCΙLΤι-S ΦΗ{-]RΙΝ(iΙEN-
SΙS' i17ομι: μιελετ/ioει otr' τΦ χ9,i-
\,ιι] τiiγ γεvετιxη' βιoxι;;ιεiα z.αl qlυ_

o,uiuρ11[α τ6'lr, ιir,τι'οτo(,/"ο:',, μι}lχαγι-

1;t+

αμ.iiν ιirι'}εzτ ι z,ιiτ t1τ ιr;.'Aπ ιlτ6λε'oμι,r

αi,τi1; τ{1; θργαο[α; |i1' 1'1111l' μιιiνoιl

f1 dπιiz.τriοr1 ιiπιrραιτητο.lν γr'ιbοεων

για τi1ν παgαπdElα Uρευι'α' πρδ; oιil'_

11εor1 r, 
jιυν παQιι;z"ειlαομιiτιυι' ποi

ι'}ι}, i1τιrν dτρωτα oτoi'; iπιiρ1oντε:

μ}1χαγιtσμoi]; ιi,r'$ε'z'τιzιiτriταζ, di'i'ι)

iπi:r1; zαi f1 δr1μιουργ(α μιd; πλ{1-

ι)cιJ; oυλλo^/ii; ιii,αψοQd; |-ιllI.ιVι-
olμιδr, ιil,$εz.τι;,"ιiτ r 1τα ;. Α ilτi1 f1 i: ρ γ α-

ο(α εixε ιil; ιiπcτ6λεομια r'α δριοr'}εi

τδ θργαoτl]9ιι1 μια; ιiπδ τfiν Διε$νil

'ogγιir,ιυ:r1'f.1εirr] (\\-.Η.o.) ιb;

'\ιε$r,}; ( j1,1ρg,., 'Αναqlιlglδ; γιi
τηr, ''\νι}εz.τιz'ιiτr1τα. Κιi'$ε r'6ο πιι-

ραozεiαoμα μδ,; &ποoτdλλεται dπδ

τi1r, δg^1ιir,ιυor1 ιriτr\ για ουγz.ριτιz.i1

ciξιολιi.1r1οr1 πιir,ω oτi; διιi1loρε; qlυ'

i,i; ιiνα 1lοEl&;. 'Tπιiρ1ει τεQdστι.Ι

ιi'νιiγz"l1 3ψαρμo1,i1; πιrgιiμοιωι' πgο-

γφαμιμιατr-υν γιd τι) πιδ or1μιαντιz.α

ιLτδ τα iπι67'ιl6i1 oτi1 γειυElγiα ilντιl-

ιια.

}Ιιi ιii'i.r1 iναο7ιii.l1τi1 ιιι; τοi' εT-

yε π-oooελz.i'σει εilQι iνδιαψd9οι' fi-
-α\, fl πQOσπα$ειci μα; νιi z'αταγgι'i_

ι1.rοιιμε r.αi ταξι\,ο'Lι.nσ(lυμε δλε; τi;
πεQιπτ(i'}.'ει; ιir,$εzτιzιiτr]ταζ ir'τri-

μιυι, ιir,ι} τδιl zιi,oiιo. λ{δ τi1ν il'iι;7.υ-

or1 τοδ Διε$νιli; 'oργαi'ιoμοδ Tρο-
ι1li1ιωr, z.ιri Γειυρ.1[α; (F.A.o.) iiλ'

i}α,ιrε oil tiπαψr\ μιi i:ρευνr1τθ; ιiπj
δλοt, τδι, z.ιiοιιο z.αi {lιiλαμε οi πtrlο-

γElrιμιμιrτιoμdi,ι; zοιιπιιliτε9 δ7'ε; τi--

περιπτιb,σει: ιiνι}εxτιz"ιiτt1τα: Eτοι

ποi αilτi τιi οτοι7'εirr νι)' εir'αι τιilglιr

διιrr}doιμα οδ iρει,νr1τi: zαi z'υ6εg-

γl]τι7'δ; δπr1gεοiε;. για ιiμεori ιir'ιi_

z.τr1oι1 ;,.αi 1q{or1 oi'μι pιυr'α μδ διιi-
(i)οιε; παQαuiτφoυ; δπιυ; τδ εiι)ο;

τοi ι1rδεzτιz'οι'i iγτιiμοιl, oi ξεr'ιoτ6;
του, τι} ir'τομιοz.τιir'ιr ilπου ιiν$i,oτrr_

τιrι' fi πε1iιo7.i1 oτi1ν ilπo[α o'υ'ι'α'ι'τd,-

τιrι z'λπ. Αi,-δ τδ δινr1τιz.i πολi trρ{1-

οι'ιο πλαioιο ιivα.ilogδ; t1ει δδι1γ11-

oει oτr\ν ιiπι\ τδγ Γ.Α.o. zα$ι6ριυιrι1

τoi ε1ργαoτl1ρ[ου μια; δ; Διε$νοδ;

Kdvτ9ου ΙΙιατoποι{οεωg'Ανι}εxτι_
zιiτr1τα;.

'Η δvΘεκτ1κ6τnτα τδv θvτ6μωv

Ι'ιι}, γι}' ιir,απτ'ιl/"$ei Ξι'α ιiπoτελε-

οματιz.δ πριiγqlαμ,μια δ9αoεο.l; z'α'τι)

""fr; ιiι,$εz'τιz.liτ11τα; ε?r'αι iτιταz,τι-
i,'i1 ιiνci.1z.r1,"ιΙ tπ.i1i7"oυν διαι}dοι,μα

πραz.τιzα zαi ι}ξιι!πι,oτα μ6'οα πri'
νιi iπιοr1μαiνoι]\, τl'l\' θ'ιψιiι'ιo{1 τ11;

oi πgιbi'μο o;ιiδιo y.αi l'ιΙ iξαzρι6ω-
1,9111, 1i1γ με;/πειτα iξdλιξ{ τl1;. NΙi

τi1ν ilqιιrr,ιi μια; πciναl oτιiν μr1xανι-

o1.ιδ ιi.ν$εzτιz,ιiτr1τα'; oa,;, gι!ilριiπι rr

Ξ1ι"ι,ε θξι1r'ιιiοει Ξr'αr' πλriρι1 oυ'o1ε_

τιo1ιδ μ.εταξi τfrs ιir'$εzτιz'ιiτl]τι-ι;

οτ,'ι ου'1,ι1',μ 1lιυπ 1rοψt7'ι.( z"αi τi1; τα-

9ου τiα; μιd; πολi δglαιiτιz.fr; ιiπo-

τοξιz'ιlποι11τιz"i1; ioτεριi'oi1;. Aiτδ ιi;

iιl,ξυμo μπορεi μιδ ιiξιoπιoτ[α r'α ci-

νι1vει,flεΤ ;,.αi πυοοδιoυιοτεΤ ιιi i1_

i!εΖ'τQo.ΙXiQ1}σι1. Σδ iπαzoλoυ$ηoαοα

iρ.,,ιr,oiα il1oψιε iπινοi]oει μιιΙ ιiπλi]

z'αi- πραzτιzr\ μιd8οδο μi τr\ν δπoiα

f1 παρoιοiα αtlτfl; τfr; θoτερciοr1Ξ

μπ:ρεi νιi διαγl'ι-υoι}εi oδ zιi$ε zoυ-

l'οiτι 7ιυριoτιi'. 'LΙ ψιδι}οδo; cυι'Ioτα-

ται οτδ γιi πιεo$εi τδ z,ουr'oιi_

.τι πιir'ιυ ο} διr1r}r1τιzδ 1α9τΙ τδ

δπciο oτi1 oιlνdχεια iμ6απτ(ξεται oι)

δqrι e μεr,ε; x9ιυατιz.6;. 'Tπιiρxουl' i-

oxι,ρi:; iνδεlξει; δτι αitτi\ f1 διαδι_

l,"αο[ιr μπoρεT νr} θqlαρμιloι}εi z"ιri oε

ιiλλιr ε1δ11 θr'τιiμιιυν z"αi iiτcι sd μπυ_

ρoiοε νd ιiποδει1$εi μιεγιiλr1q x9η_

oι,ιιιiτliτιr; οτδ r'λ dr'αλαiμ6ανετciι

ijγz'ι;ιιqr1 δραοr1 θι,αι,τioν τi1g d.νr}ε_

x:ι z',iτ liτιrζ.

''lJxοντα; πιiρει ιiqlzετα δεδομ6r'ι-ι

πιiνιυ oτoi; γε','ετιz"ot;, qlι-loι oλο'1ι_

7"9|l; zαΙ (3ιοxι1μιzοil; μi1xανιoμoi';
τfr; ιiνiiεzτιxιiτr1τα; μdoα oτd πριi-

σ\l)ατα xριiι'ια' μδ; Hyει γ[rηει ιττα-

διαzιi' qlαl'ερδ δτι πιrραπd9α πρ6o_

δoζ oτr\ι, iπιt,ιirlοrl ιi,πο'τελεoμιιτι_

z'δν dr,τιμfτgιυι' r}',} ιiπιrιτοioε πλ{-

gr1 γi,ιbor1 τii; Βξελιzτιzi1; δυνα'μι-

z"fr; τfr; ιir,$εxτιz.ι'lτr']ταg o} πληθυ"

σlι(}ι] 3ντ(1iι(υν oτi1ν {1παι,'$ρο. ΙΙoιοi'

εir,ιr.ι oi πα9αγοvτε; πoi zιiνοιlν

τi1ν ι1,νι'}εxτιz"ιiτr1τα νι}' θξελlooεται

μδ γρi1γορo ριlι9μδ oδ pιεριz'oilE πλη-

i}ιloιιο,J;, μιi μι6τ9ιo oδ di λου; xα'i



'ΙΙ αvlεκτrκoτnτα τδv θvτ6μ<οv

μ} μηδαμινδ ιiz6μα οi dλλουg;

Mi: τi1ν 1ρii,oη ιiντι'$dτων πεqι-
πτciroεω'ι, ι1v$εz.τιz"6τητα5 δπδ διιiφο-

ρε; oυvffizεg πεqι6ιiλλοvτοg, iJ1oμε

iπιoι1μιαvει τi; γενετιzdg, l'1$oλογιxδ;

zιri πραxτυι}g παραμ6τρου9 πoi xα-

soρ[ζουν τδν ρυr}μδ iξελiξειυg τ'ii;

ιiιι$εxτιz"6πητrr; z"αΙ Ξ1οpιε πo,αo,oτo-

λογ{oει τ|r, οxετιz"i1 οημαιilα τfr6

z"ciι9,ε μιd; παραμιdτρου μ} τi1ν 1ρri-
or1 μιαr}11ματιz.δ'ν πρoτilπcυν o} y"o-

μπιoδτερ. Tελιy.ιi, τιi λαμ6αν6,pιενα

ιiποτελ6ιlματα χρ ησιμοπoιη}ηzαν
οτi1ν ιiι,ctπτυξι1 δλozληρω,μdνoυ μoν-
τdλoυ γιι} πρ6'γνι,loη τ'frg δυνατfr;

διαδρομιi; τfl; ιiνr}εz'τιz1lτr1ταg δπδ

πρα.1uατιz.i:; ουν$frzεE o} πλr18υ-

αμcil; τoi z'υιlι,ουπιοii CΙ-Ι-ltrX TAEI
SAΙ,ΙΣ.NΙεγιiλο i,',δι αqld Qoν z'αi ι1ξι6

λογη πριioδoE i|x"ει θπιδ'ει1ι9εi o' αi'-
τδι, τδγ τoμιdα τir λi.γα τεi.ευταiα

xοliι,ια. Π.οογριi,ιlματα τi1g (οfiιιυ

zαλουμι6νη;) δλozλr1ρωμ6νη; ι1ντι-

μετιυπ[,oεωg ivτ6;"ιιον αxεδδι, ιiπαραι
τi1τιυg τcbqα πρoνoοiγ γιd τi1ν ιiν-
τuμετcbπιoη τfr; ιlν$εxτιz6τηταg ι'ο;

iνδ; ι1πδ τot; xυρ[ου; oτ6,xoυg τιυν.

Tελιxd r'1 ουooωρευ$ε[,oα γνωoη
πιiι,ο: oτοtζ μr1xανιo1-ιot; z.αi τdν δυ

vαμιz.i1 τfr; ιir,,9εxτιxdτl1τα; z'αi οi
πρ6οφατεg oυν$6oει; μιz.qoδ ι1ριδ-

pιοfr 1ημιzδν δvιiloεων μδ νdoυ; iρ6-
πουg δ,qιioεωE dxoυν iπαναφdqει τδ

ζ{τηψια τofi xατδ' π6oov f ιiνιiπτυξη
ιiι,$εxτιxdτr]ταg μoρεi νd θπι ρα-
δυγ$εi i.1 vd ιlπoφευ1r}εi μδ τi1v 1ρ{-
οη δριαμ6r,ων θντoμιοz"τ6νων oδ μεiγ-

ματα i) θz περιτ9οπi1;. T6τoιε; iiρευ-

νεg iixoυν γiνει περιoo6τεqο πqο,αι-

τi:g μδ τ'i; παρατr1ρt'1oει; μαg μι&;
ιiρνητιz.f]; oιlo1ετlιrεω; μιεταξt <1'v-

r9,εzτιxιiτηταg πqδ; τd πιlρεsqoειδη
zα'i τι}, δργανoqlωoφoριxd παραoιευ-
ιiοματα. Td μ61ρι o{1μερα ciπoτε|)'{'-

ιτματα εiναι πολi iν$αρρυνπιzιi xαi,

διxαιολογo'iivται βιioιμιε; iλπ[δεE γιι)
τδ zοντινδ μdλλoν.

Γενιzιj., πρdπει δπιυιrδηποτε vd

τοι,(o(υ πδ; παρ'δλον δτι εiμαοτε
ο{1μερα πoλi y.αλtτερα δφoδιαoμιJ-
'ι,oι ιιi: πεqιoτατιxd. y,α\ γνιboη, παρd
οτδ παgε},ι91lν, γιd νd iπιτε?,dooυ,uε

πρ6oδο oτi1ν δημιουgγ(α ιiντιμιd-

τρωv l.ατr} τfrg ιiι,ι}εxτιz"6τητα;' τδ

πρ66λημα πoλt ιiπdxει ιiπδ τδ νι)

ii1ει iπιλυ$εi. Στi1v πραγματιz6τ11-
τα l'1 μεγιiλr1 ποιzιλiα θ,ντ6,μαlι, zαi
οi πολλαπλδ; δια.1loρ}; τoδ οizoλιl-

γιz.oi πε9ι6αλ7ιoνΤoζ o'τδ δπoio xρη-
oιruoποιοiνται τι} ir,τομoz.τ6να zα$ι-
oτoδν βd6αιοv δτι d z"α8,ε οημαντι-
7"il πεQιiπτωiση ι9α πρd,πει νι} μελετη-

r}εΤ ξε1αiρuοτα. 'Η y"α"taoταο'η αriτi1

1'ι6.; xανει νd προ6λdιpoυ1-ιε δτι μιε-

γαλtτερο; ιiριsμδ; ιlvsριiπωι, εiδι-
zευμ6ι,ων oτi1v τoξιxoλoγiα z"αi τι'1ν

&ν$εzτιz6τrμα sd ιlπαιτεiται oτδ

μ6λλoν.

Aiτd '$d f1ταν ;-ιιι} xαλ'i1 εiz"αιρiα
γα δcb,oω μεριxδE oυμ6ουλδg oτotg
oπουδαoτδg xαi ατoδg vdoυ; θρ'ευνη-

τεE: 'Ezλ6ξατε Bνα θ,μπι,6οντα τo-

μdα γιd τi1ν Uρευνci ααE. "Aν γιd
πραz"τιxoi; λ6γoυ; αiτδ ποδ xιiι,ε-

τε τrbρα δiγ εiναι fl xαλιiτεqη θπλo-

γr\ γιd o&g' l'ιiμετ6 το νd' γ[ι,ει oυ_

ναρπαoτιx1l. "Eνα 3vδιαφdqoν ι}dμιr

sd odg δηψιιoυργ{1o'ει x[νητρα xαi
ι}d αd; ιiνταμε[ψει πλοιioια μi ixα-
'ι,oποit}oιl zαi τi1ν α'ι1osι1oη τfrg πλη-

ρ6τηταE. '[n1'μεiνατε οτδ sdμα oα;
ιiλλd ταυτ61ρονα διατηρεiτε θλαοτι-
zι\τι1τα δoτε νd ixμεταλλευτεiτε γ6_

εg xαταoταoει; ποi ι}d, παρoυoιαα-
19οiγ.'Eπεγδ{lετε oτi1ν εi,διx1lτηπci

οαq. Γριiqiετε iπιοxoπt'1oειg τoi ι}d-

1-ιατι'lg oαq oεi ι1ξιιlλογα θπιoτη,ιιονιzλ
περιoδιzd y'α\, y"aτaoτεiο'τε τδγ 6αυ_

τ6 aα; ιiναγνωριoμ6ι,o πρωτoπ6ρο
οτδν τοpι6α σαζ. (Η 

iπαγγ,ελμ{Ι11nη

πρ6οδ6; oα; ι}ι} εir,αι 3να ψυ,oιz"δ 8-

παxιiλουι9ο τfr; παραγωγιπ6τητci;
oαg. Kdπoτε oτi1 διαδρoμ{ oα; }d

oυνειδητoποιfoετε δτι δδν liπιiρ1ει
οτdν ;ωi1 ιio1ολ[α ποδ νd δ[,δει τε_

ριoo6τερ11 ixανοπolr1oη ι1πδ τ|ν il-

ρευvα xαΙ τi1 μετιiδooη τfr; γνωαε_
rυ; oτoδg α?'λoυ;.

TελειιbνoγταE ι9ι} iii}ελα xαi πciλιν
ι,J. οii; εt1αριιττi1oω γιι}, τdν εixαι-
ρ[α ποδ μoδ πρooφdqατε νd ,μoιQα-

α$δ τiE oz"dψειg μoυ μαζi oαg παi

για τi1ν τιμi1 τ{15 διαιq[oεω;. Aιiτi1
fi διιizqιoη dπoιτd. μεγαλtτεgτ1 ιiξ[,l

γιι} μdνα γιατi προdρx.εται dπδ πα-
'ι,επιoτfpιιo τfr; πατρ[δαg. Mεγαλt-
τεQη ιiξiα γιατi προ6q1,εται ιiπδ
τot; xαι9ηγi1τι},; τοδ Π ανεπιoτηrμιloυ

Θεooαλονhηg γιd τoδg δπo[ου; τρd-

qlω μιεγciλο oε6ααμδ τ6oo γιd τd 8-

ρευνητιxd του; θπιτεtγ,ματα δoo zα'i,

τi; ι1ι,'$ρωπιατιxdg τoυ; ιi,ξiε;.
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'Η ιiξiα τΘν λα1ανικδν στη

δ[αιτα τoO <iνΘρcilπoυ εΤναι τεριi'
στια.

T& λα1ανικd €φoδιιlζoυv τδν

dνΘραrπo μi μερικ& oτoι1εiα πoδ

<lπoυoιιiζoυν ιiπδ dλλεg τρoφ€g'

o0δετερoπoιo0ν τd πρoΙ6ντα 6ξ€_

ων πoδ παρ<iγoνται <iπδ τξν π€Qη

τiν κρε&των, τυριδν καi ciλλων

τρoφδν. BoηΘoOν πιiρα πoλδ τf1

xιbνεψη καi Θεραπειioυν τξ δυoκoι

λι6τητα. E1ναι πoλδ €νδιαφ€ρoυ'

oεg πηγig <iπδ μεταλλικd oτoι1εiα
πoδ 1ρει<iζεται τδ ciνΘρcilπινo o6'

μα. Eiδικ6τερα ε1ναι πλo0oια αi
ιio6€oτιo καi oiδηρo καi πoλδ <b'

φ€λιμεg πηγig o€ Θιταμiνεq.

Td λαxανικd γενικ& δ€ν μdg δi

δoυv oi μεγdλo 6αΘμδ πρωτεtνεg

δδατιiνΘρακεq καi λi.πη €κτδg <i-

πδ τd ξηρd 6oπρια, φαo6λια, μπι

ζ€λια, φακig καi o6για πoι) εΤναι

πλo6αια αi πρωτεiνεg. Eνδ oi πα-

τ<iτεg, γλυκoπατιiτεg, καρ6ττα καf

τεOτλα εTναι €νδιαφ€ρoντα odν

πηγig δδατανΘρ<iκων.

Δ€,κα μεταλλικd oτoι1εTα 1ρειιi'
ζεται τδ <lνΘριirπινo oδμα. "Eρευ-

νεξ €δειξαν δτι τδ <io66ατιo, δ

φιΙtoφoρoq καi δ oiδηρog €xτδg <i'

πδ μικρig €ξαιρ€oειq εΤvαι τ& μ6'
να μεταλλικd oτoι1εiα πo0 δiv
6ρ1oκovται oτi.g τρoφδg o6 πoo6τη

τεg iκανoπoιητικig γιd τδ oδμα'
'Eν6 τd πρ<ioινα λα1ανικ& εiναι
€νδιαφ€ρoυoεg πηγig ιiπδ τ& με-

ταλλικ& α0τd oτoιxεiα δπωq καi
dπδ ciλλα oτoι1εiα.

Συγκεκριμ€νεq πoα6τητε9 τρo'

φξg εTναι 1ρf1oιμεq γιd τδ γ€μι-
oμα τoi oτoμ<i1oυ καi μιd καλf1

δγεi.α. Td περιoo6τερα λαxαvικd
iδi.ωg τd φυλλιilδη δπωq τ& o€λι'

να, τ& λιi1ανα, τδ oπαν<iκι, τδ

μαρo6λι καi dλλα 1αρακτηρiζoν'
ται ciπδ μεγ<iλη περιεκτικ6τητα
νερoO καi o1ετικd μεγ&λη περιε'

κτικ6τητα o'ελoυλ6ζη9 ξ iνδν' Λ6'

γω τδν μεγ<iλων κυττdρων καi
τoO μεγιiλoυ δγκoυ τoυg τd φυλ-

λcbδη λα1ανικd καi πoλλd dπδ τλ
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τρ6γεται oθ μικρig πoo6τητεc ri-

πδ τδν καταναλωτf1 τ6τε Θd 1ρεια
oτoOν καi ciλλεq πηγiq €φoδια'

ομo0.

"Eνα κιλδ πρ<ioινεq πιπεριig πε

ρι€1ει περ[πoυ δεκατ6ασαρεq φo'

ρεq περιαα6τερα 1ιλιooτoγραμμιi'
ρια cioκoρΘικoi 6ξ€o9 ιiπδ €να κι-

λδ πατdτεg, dλλ& δ μ€oog κατα'
ναλωτf1g παiρνει περιoo6τερα dπδ

δ,τι 1ρειciζεται <iπδ τig πατιiτεg

παρd ιiπδ τig πιπεριig γιατi κα'
ταλiακει περιαo6τερε9 πaτ<iτεg'

'Η κατ& κεφαλf1 καταν<iλωoη

λα1ανικδν €κτδg τfrg πατciταg E'

1ει α0ξηΘεi χαρακτηριστικd ιiπδ

τδ 1910 καi π6ρα. 'Η μεγαλtiτε'
ρη αiiθηαη δπdρ1ει oτig τoμιiτεq

καi €πi φυλιbδη πρ<ioινα λαXανικd
ατig γλυκoπατιlτεg. oi διαιτoλ6-

γoι πιoτε0oυν δτι Θ& αr]ξηΘεi <i'

κ6μη περιoo6tερo. "Eτoι f1 oυνε'

1f1q αUξηoη λα1ανικδν κατd κε'

φαλη μαζι μΞ τf1ν αUξηαη τo0

πληΘυoμoO αι]ξ<iνει καΙ τf1v παρα'

γωγf1 λα1ανικiν στδν κ6oμo'

ΘPEΠTIKH ΑΞΙA TΩN

ΛAxΑNΙKΩN

Σxετικf1 μi τf1 Θρεπτικf1 dξ(α
τΘν λα1ανικδν €γιναν6ρευνε9 γι&
ν& διαπιoτωΘεi f1 iν€ργεια πoδ

δ[δoυν oτδν δργανιoμδ. 'Η θν€ρ_

γεια α0τf1 πρo€ρ1εται ιiπδ τf1ν

περιεκτικ6τητα oi πρωτεtνη, ιi-
oΘ6oτιo, oiδηρo, 6ιταμ[νη Α, c'
B' B2 καi νυααiνη. oi περιεκτι'
κ6τητε9 αOτig €κφριioτηκαv oθ ιi'
ναλoγ[εg γιd τf1ν f μερf oια κα-

ταν<iλωoη θνδg μ€τρια δραoτf1'

ριoυ <iνΘριbπoυ πoδ ζυγiζει 70 κι-

λd, "Eτoι δoκιμιioτηκαν oi πε'

'Η δrαrτnτlΚri eξiα
τdlv λαxανlKΦv

ριζωματcbδη ΘoηΘo0ν τf1ν π€ψη και
π€πτoνται ε0κoλ6τερα ciπδ τiq

oυμπυx-νωμ€νεg τρoφ69.

TA ΛAXΑNΙKA
ΣΑN ΠΗΓEΣ BΙTAΙηΙNΩN

Tδ 6νoμα 6ιταμiνη δ6Θηκε oδ

μιd δμιiδα Θρεπτικδν δλικ6ν €'

κτδq <iπδ τd λiπη, τig πρωτεtνεq'

τoδq δδατιiνΘρακεg καi τ& dλα'

τα, πoδ 6ρioκoνται o€ μικρθg πo'

o6τητε9 oi φυoικd Θρεπτικ& δλι'

κ<i, καi o1ετiζoνται μθ τf1ν ciνιi'

Δρoq Nικ. I. Σπ6ρτ'on
καθ'η,γητoυ τωv KAΓEE

Θεοo'αλovi,κηq

πτυξη, τf1ν ciναπαραγωγη καf τξ
διατf1ρηoη τfrq δγεiαg.

Πρ<ioινα καi κlτρινα λαxανικ&

εiναι €vδιαφ€ρoυoεq πηγΞg τfrg Θι-

ταμ[νηg A πoδ δiδoυν oi κυρι6τε'

ρεq δ'μ<iδεg τρoφ6ν. Δiδoυν €πiαηg

25}. ιiπδ τδ ιioκoρ6ικδ δξι) καi <1ρ'

κετig πoo6τητε9 ι1πδ Θυαμ[νη,

νυαolvη καi φoλικo0 δξ€oq' oi πα'

τ&τεg καΙ γλυκoπατdτεg δ[δoυν

169{, <iπδ τδ tioκoυρ6ικδ δξι) €νδ

τ& €απεριδoειδ! καi' oi τoμιiτεq

δiδoυν 34}6. Λα1ανικd μθ μεγ<iλη

περιεκτικ6τητα o6 Θιταμ[νη A ε1'

ια τd καρ6ττα, τ& τdρνιπg, τδ

oπαν<iικι, oi γλυκoπατ<iτεq, τd τε0
τλα, f1 πρdoινη μoυoτ<iρδα (κιiρ-

δαμo), τ& κoλoκυΘ<iκια καi τd

μπρ6κoλα. Πρ€πει νd τoνιoτεi δτι

oi πoo6τητεq Θιταμ[νηg €κφριiζoν'

ται o€ 1ιλιoοτd τoΟ γραμμαρ[oυ'
"Eνα λα1ανικδ μπoρεi vd ε1ναι

πλo0oιo oi Θιταμiνεg ιiλλd t5ταv



ριεκτικ6τητεζ αδτδν τδν o0oιiv
oi 31 dπδ τd κυρι<bτερα λα1ανι.
κd. Σdν 6cioη π<iρΘηκε f1 περιε.
κτικ6τητα τoυq oi Ξνα κιλδ νω'
πo0 πρot6ντoζ η τtg ιiπαιτf1oειg
€νδg ciνΘριbπoυ γιd μιd δρα. "E-
ναg π[νακαg δεi1νει τ{ μ€γιoτη
καi €λιi1ιατη Θρετττικf1 ιiξiα. Mi
Θ<ioη τf1ν περιεκτικ6τητα αθ Θρε'

πτικd oτoι1εTα θνδg κιλo0 νι,:πo0

λα1ανικo0 τd κρεμμ6δια 6ρioκoν'
ται ατδ μ€oo o1ετικδ μθ τd 31

λα1ανικd. Td κρεμμ6δια oθ oiγ'
κριαη μi τd dλλα λα1ανικd Ξ1oυν

δψηλfι τρoφικ{ θν€ργεια μ€τρια
oθ περιεκτικ6τητα πρωτεtνηg καi
πλo6oια oδ do6€oτιo καi ρι6o-
φλαΘiνη. Td κρεμμ6δια τρcbγoνται

ε1τε μεγειρεμ€να odν μ€ρog τfrg

δ[αιταg εiτε odν 6ελτιαlτικd τfrg

γειioηg τΘν φαγητδν ciπδ 6λα
α1εδδν τ& ΞΘνη τo0 κ6oμoυ. Στξν
'Aμερικf1 f1 κατ& κεφαλf1 κατα-

νι1λωoη κρεμμυδιδν τδ 1ρ6νo εl'
νει 80 κιλd δηλαδd λiγo μικρf
τερη <iπδ τig τoμιiτεg καi τδ 6o

μεταξδ τδv λα1ανικ6ν. Στf1v 'Eλ-

λdδα ε1ναι 8,5 κιλd oτf1ν 'Ιoπανiα
7,2 κιλd oτδ'Ιoραflλ 6,4, ατf1ν

Toυρκiα 6,15 κιλ&, oτf1ν A1γυπto
4,5, o' αOτig τig πoo6τητε9 δiν
περιλαμ6ιiνoνται τd κρεμμ6δια
πoδ παριiγoνται oτoδg oπιτικoδq

λαxαν6κηπoυg.

'Η μυρoυδιd πoδ πρo€ρxεται d-
πδ αδτoδq πoδ τρ6νε κρεμμιiδια
ii oκ6ρδα 6γα[vει <iττδ μικρoτε-
μα1[δια πoδ μ€.νoυν oτδ oτδμα
καi δ1ι ιiπδ τf1ν <iναπνof1. "Oταν
Θoυρτolαει κανεi.g τδ oτ6μα τoυ

μi oαπo0νι 6δovτ6παoταq ii πλ6-
νει τδ oτ6μα τoυ μθ 300lo οiν6πνευ-

μα τ6τε €ξαφανiζεται f1 μυρoυ-
διd.

'Aπδ Eρευνεg δε[1τηκε δτι τd
πρo'i6ντα <iπooτιiξεωg κρεμμυδιoο

καi oκ6ρδoυ €1oυν <ivτι6ακτηρια-
κig iδι6τητεg. Aδτδ πρo€ρ1εται
<1πδ τδ 6ργανικδ Θει<iφι πoι) πε-

ρι€1oυν τδ iδιo καi f1 μυρoυδιd
τoυq.

AΓΓoYPΙA _ KoΛoKYΘAKΙA
ΠEΠoNΙA _ KAPΠoYzlA

Td κoλoκυΘcbδη (dγγo6ρια, κo-
λoκιiΘια, πεπ6νια, καρπo6ζια), E'

1oυν δλα o1ετικd μικρf1 Θρεπτι,'

κf1 <iξiα εiδικd oi πρωτε'tνη. Tδ

μεγαλ0τερo μ6ρoq τfrq Θρεπτικfrq
<iξlαζ τoυζ δφεiλεται oτd oιiκ1α'
ρα καi. τig 6ιταμ[νε9. Σi o0γκρι.
ση μi τd φαo6λια ξ τd μπρ6κo.
λα τd ιiγγoOρια καi τd κoλoκυ'
Θ&κια E1oυν μικρ6τερη ιiξiα oi
€ν6ργεια €ν6 td πεπ6νια καi τd

1ειμωνι<iτικα κoλoκ0Θια Ξ1oυν

μεγαλ6τερη. 'Aπδ πλευρ&g Θερμi-
δωv αi 100 γραμμιiρια f <iναλo'

γ(α ε1vαι 12 oτd ciγγoιiρια μ€'
χρι 47 oτd 1ειμωνιdτικα κoλo'
κι]Θια καi τd πεπ6νια,

'H περιεκτικ6τητα oi πρ<οτεt'

νεq εΙναι μικρf1 oi o1€αη μi τd

fλι6απoρα καi τ& ξηρd φαo6λια.
Td κoλoκυΘ<iκια ε1ναι μιd καλf1

πηγξ <iπδ Θιταμiνη A πoδ ε1ναι i.
ση μ€ τf 6ιταμ[νη A "ic γλυκo-
πατc1ταg καi τδν νωπδν 6ερυκ6κ-
κων.

ΛAXANA - KoYNoYΠΙΔΙA
rηΠPoKoΛA

ΛAxΑΝA BΡYΞEΛΩN

Td λ<11ανα, κoυvoυπiδια, μπρ6-
κoλα, λ<i1ανα Bρυξελλδv εΤναι

καλλι€ργειεg πoδ <iνατττ6oooνται
εijκoλα oθ δλα o1εδδν τd μ€ρη
τoi κ6oμoυ καi o€ μεγ<iλεq πoo6-
τητεq καi oΞ o1ετικd 1αμηλ€q τι-

μ€q. Σt πoλλθg περιo1ig μθ λiγη
ii καΘ6λoυ παγωνιd τd λd1ανα'
κoυνoυπ[δια, μπρ6κoλα καi λ<i1α.

vα τ6ν Bρυξελλδν oυλλ€γoνται
δλo τδ 1ρ6νo o1εδ6ν.

Σi 1δρεq μi διpηλδ 6ιoτικδ €π[-

πεδo f1 καταν<iλωoη τδν λαxανι-
κδv α0τ6lv λιγoατει)ει. Td λα1α'
νικd α0τd εTναι €νδιαφ€ρoυαεg
πηγig 6ιταμιν6ν καi μεταλλικδι
oτoι1ε[ων. Td τoυρoιd τoυg γιd
πoλλoδq αldlνεg εT1αν ciπoκτf1oει

μια φημη γιd τf1 Θεραπεiα τ!g

ψcbραgπoD πρoκαλεiται <iπδ Ξλλει-

ψη Θιταμiνηq C. Td κ6λρημπι (ε1

δog λd1ανoυ μ6 oαρκcbδη Θιiαη)
καi. τd oγoυρd λιi1ανα περιλαμ-
6dνoνται μεταξδ τδν λα1αvικδν
πoδ Ξ1oυν μεγ<iλη περιεκτικ6τητα
αi Θιταμiνη C, πρo6ιταμ[νη A καi
<iαΘ€oτιo €νδ τd λ<i1αvα εTναι €v-

διαφ€ρoυoεg πηγig o6 Θιταμ[νη C

τδ 1ειμιilνα καi τf1ν dνoιξη.

'o dνΘριοπog 1ρει<iζεται δδα'
τdvΘρακεg, λiπη, πρωτε[vεg, 6ιτα'

μ[νεg καi μεταλλικd oτoιxεiα. Td
25οk τic, Θιταμiνηg C καi π<1νω d-
πδ 30ο/6 τfrg 6ιταμ[νηq A πoδ 1ρειιi
ζεται δ dνΘρωπoq τd δ(δoυν τd
λα1ανικιi. Γιd τf1 Θιταμiνη B τδ

πooooτδ εlvαι 4-50lo €νδ γιd τδ ιi-
α6€oτιo καi τδ oiδηρo <iπδ 4-6Ψο

πoδ δ(δoνται €πi,oηq ciπδ τd λαxα-
νικd.

"Eρευνα oτf1ν 'oλλανδiα ciπ€-

δειξε δτι <iπδ τiq 6ιταμ[νεg f1

Θυαμlνη καi f ριΘoφλαΘiνη 17ft

καΙ 11ο/. ciντ[oτoι1α πρo€ρ1oνται
<iττδ τd λα1ανικd δπωg τδ 6/. ciπδ

τδ ιio6€oτιo, τδ 40/6 ciπδ τδ φωσφ6-

ρo κΙα τδ 12γo <iπδ τδ oiδηρo.
'Aπδ τoι)g δδατdvΘρακεg καi τig

πραrτε[νεg πoδ xρειιiζεται δ <iu-

Θριilπινog 6ργανιoμδ9 μ6vo τδ 2?ι,

πρo€ρ1ovται dπδ λα1ανικd €νδ
τd λiπη oπ<iνια 6ρioκoνται o'τ&

λαxανικci. 'Η περιεκτικ6τητα τoD

νερo0 τδν λαxανικδν ε1vαι μεγci-
λη €νδ i <iξiα τoυg oθ Θερμ[δεg

εTναι μικρf1.
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oi Ψε1ρεg τnq rζεφαλnq r<αi
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Δ'

'FΙ Φεiρα τfiq κεφαλfiq

'Eπιατi1μιονιz'δ δι,ol-ια : ΡEDΙCΙ]-
Ι,Ι'S ιΙΙτMAΙ{ιτS CΑΡΙTΙS DE-
(}EER.

'Eπιoτt1μιoνιz,ι}' oιrνιi:ι"υιια : P. CA
PΙTΙS, P' }{ΙΙMANιIS.
BΙoΛoΓΙΑ, ΣTNFΙΘEΙEΣ

Bρioz,εται xατι'ι zαν6yα οτδ με_

ρog τii; xεψαλ'ii; ποi oxεπdξoυι' cι}

pιαλλιd, xαi, μι1'λιoτα οτδ δdρμα τoδ

xρανiου z'αΙ μεταξt τδν τρι1δν.
Πιδ ου1ι,d βρ[,oz"ου1"ιε τi1ν ιμε[ρα αr3-

τi1 z.ιri τd αi'γιi τt1; οτι}, πλιiγια, πιL-

γαl y.αi π[,oιυ ιiπδ τα αi'τιd xαΙ οτδ

πLoιo μdρo; τi1g z.εqlιr?,ii;, &x1lμr1 xαf

πρδ; τδ λαιμ6' Σπανι6τεοα μιπoρεi
νιi βρει9εi z'αt oi ιiλλα τρι1ωτd μι6-

ρr1 τοδ οιbμιατo; δπω; oτd φρ{δια
zαi οτιi, γdνια.

'Ιl διι1γνωoη, δηλαδi1 f1 διαπl-
oταiοr1 τ'ijq παρoυo[α; ιpειρδν oτδ

xεφriλι 6νδ; dτ6ψιoυ, δ}ν εiγαι τ6oo

εihoλη δoο μεριιοi νo1-ιiξoυv' "oταγ
oi ψεiqε; εiγαι )'(γεg, 1ρειdξεται
πρoιrειτιzδE ilλεγ1οE xαι9'ε τετραγω_

νιz"oδ δxατooτοδ' γιd νd δοδμε iΙατω

μεριx6;. Πιδ εi1zολα Bπιoημα[νoυ,ιιε

τd αr}γιi του; zαΙ μciλιoτα δταγ ij_

1oυν γ,εννηr9εi πρiν ιiπδ δ6δoμιiδε;,

δπι1τε βρ[,oz.o'ι,ται ο} ιiρxετi1 ιiπ6-

οταoη ιi'πδ τi1 βιioη τδν τqι1δv.
'Edγ τδ αtγδ γεννl1$ηxε ποΙν ιiπδ

μi]νε:, $α τδ βρoδμε τ6oα περ[πoυ

€xατoατι1iμετρα ιiπδ τ1'l β,ioη τfl;
τρ11αg, δοοι μfrνε; Ξ1ουν περιiαει.
Td αiγd διαxρiνονται ειixoλ1πεqα

o} pιαλλιd οz.oδρα zαi, δυor,oλ6τεqα

oι) μιαλλιd ιiνoι1τ61ρω,μα.

'Η ψε[ρ,α ,αliτ{ εiναι δgαoτfρια.
Mεταy.ινεiται εilxoλα &πδ pι[α τρ[1α
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oi: iiλλη z:αi, μιπορ,εi νiι μεταδoδεi
ιiπδ Ξγα z.εψιiλι oi ιiλλo δταγ τι} xε-

c1lιiλια ij τι} μαλλιιi τοιl; ιizoιιμποδν.

LΙπoρεi iπlοηg νd μιεταδοι9εi ιiπδ 8-

'ι,α rry.oilqlο i) zαπ6λλο o} Eγα ilλλo

διπλιrvιl, δπτο; oυμι6α[νει oι\ irpιαδι-

z}; zρεμιιiατοε6 οτ'd ο1oλεΤα. Tρi-

1ε; μαλλιδν μi ιpεTρε; i) α{rγιi' μπο-

ρεT vd πdoουν oτd ροixα ιiμ1lλυντoυ

ι1lτ6μου zαi νd τδ μολ{lνoιlν. TιΙ ψει-
ρια,ομιdr,α &ταμα ξ ιiνουν τδ z.εψιi}.ι

του. oυxνci,. Αιirδ αiξιiνει τr\ι' πι-

$αr,6τητα r,ι}. πdooιlν τρ[1εg μδ z.6νι-

Toσ M.E. Tζαvακ6κn
'Εvτoμoλ6γoυ κoθη'γητcσ

Ποv) μioυ Θ,a,o) vilκηc

δε; οi z.ciι}ε εiδου; &ι'τι,zε[,μιει'α ιiπδ

δπoυ μ.ιπορεi ι,ιi μoλυvι}εT Eνα dλλo

ιiτo,μo. Συνεπδ;. r] ιpε[ρα τfl; ιεφα-
λ!; μπορεi νι}' μεταδoι}εi oδ ιiμdλυν-

τα ιΙτο;ια μ} πο7'λd xαi ποιz"(λα μj-
oα zαi oi ποιxiλεE ι}6oει; : πQο'σω-

πιzi1 iπαql{1' οπoδqloι, ιαπ6}λα, 1τi"-

νια i) βοδρτoεg πot δανειξι1μαoτε,

zαι}ioμιατα i) μαξιλιiρια irματιoφυ-

λιiz.ια (γz.αρταρ'6lμπεq) zαi μιiλιoτα
iiταv τα oοii1α θxεT εTναι oτρι1ιιυγ-

μ6l,α.'Η δoz.ιμi1 (πq66α) ιi,vτιxει-

μιdνων ποi qloPιoδι,ται ατδ xεφciλι

(περοδz,ε;, μαι,τ{1}"ια, αxoriφιεE, xα-

πξi)'Lα γ".ii) oτd ιaταoτi1ματα ποi
πoυλοδν τd εiδη αiτιi, μπορεi νι}

uδ; iφοδιαo.ει μδ μι[α ι}ηλυxιd ιpεiρα,
ιiρxετi'1 γιd' ι,d' δηψιιουργfoει μιd ιi-
πoιxiα oτδ zεφιiλι ;"ια;' 'Aι6μη xαi
ιiπδ iiπιπλα oτd δπoTα ιlxoυμποδν
ilτoμα i) πdqiτουν μαλλιιi τoυ; μπo-

ρεi νil πιdooυμε ιμεiQεζ. Td μoλυ-
oμdνα ρoixα xαΙ f1 oυ1νi1 συγανα-

οτ9oφi1 μ} dτoμα ποi ii1ει ιpεTgε;,

ιiπαl; οιlxνd, οιτpι6αiνει ατδ o1oλεiο'

οτδ γυμναoτfριο, οτi1ν 3zδρoμη,
οτi1ν dμ'μοιlδιιi' oτi; αiι9oυαεg ιi,να-

μιονfr; oται\ιδι, αιδη8οδQ6μων i] λε-

nlροqlε[ωv, οτd μεταqloριxι} 1ι6,οιl

γεr,ιxι} (λεωqloρεiιr, τpαiγα, πλοiα'
ιiεροπλciνα) ' μεταξιi οτε\,δι, ql(λcoν,

i'1 μεταξt μιελδν μιιdζ οixογεvε[α;,
εiνιrι ot oυνι1$doτεqoι τρι1ποι ψτα-
διioεω; τfr; ψεigα; τ'fr; xεqlαλfrE xαi

μιιiλιoτα oj zρε66cΙ,τια, oεντ6ι,ια i'1

μαξιλciρια oτα δπoTα z.οιpι{1ι'}r1xαν

ιi.lειρια,oμιdνα dτoμrr.

Σi qlυoιz"}; oυνsiμεg, δηλαδr'1

o} ουι,ι9'ix,εζ πoi iοxiουν γενιxd i-
z"εT ποil ξεi δ ιiνBρωπο; xαΙ δπδ τδν
i19o δτι δ.ι;ν ii1ο'μιε ταυτ1l1ροvα z.ιri

ιi.ξιiλογi1 πρoα6oλi1 ιiπδ τi1ν ψε[ρα
τοi oιbματo;, f1 ψεiρα τfrg xεqlαλ'i1;

διl:ν pιεταδ[,δει οi1rε τδν iξναsl1μα_
τι;,"δ τiqlο, οilτε τδγ iπ6oτρoqlo πυ-

ρετδ (10). Συνεπδ; f tγειoνo,μιxi1
ol'11"ιαoiα τfr; ιμε[ρα; αiτfr; πεoιoρi-

ζεται, oτi; &μιεοε; ιiντιδρcioειg ποr)

προz'αλεi τδ νυγ1ια τη;, οτi1 φαγo{-
gα πoi oυνεπciγεται xα[, o} d'τo,μια

ποt ii1ουν πολλδ; ψεiqεg iπi πoλ'i
xαιρδ zα.i, ιirμελoδν vd τi,g xαταπολε_

μljαoυν' oδ δευτερoγενεig'μoλiνoειg,
δπωg iiδη ιiναψdραμιε oτδ προr1γο{-

μεl,ο zαqlciλαιo.

T'i1ν ιpε[ρα τfr; zεqlαλfr; τd ουνα-
ι,τοδ'με πoλi πιδ ου1νd ιiπδ τ{ν ψεl
φα τοδ οιilματo;. Ψεigε; τfl; zεφαλi1;
69ioz'οιrpιε oυxνd oδ dτoμα zαι}αριi
c1,u"(:ιμα ια\ oi: ιiνεπτυγμι}νε; 1δρεg'..

'Aντ(r}ετα μδ τi1ν ι1lε[ρα τoδ oιil_

μιcιτο;, πoδ oυ1νd τi1 βοioxoυμε oδ

f1λιzιω,μ6vα xαi δ1ι zαr9'αg'd dτoμα,
δηλαδr) o} ι1τoμα πoil ζoδν nατω 6,.-

πδ μil δγιειν}; oυν$fr,xε;, ιj ψε[gα
τi]g xεqlαλfrg i1ει τi1ν τιi,ciη νι} πρo-
o6ιiλλει νεαρd, &τo,μα, iδια[rερα παι-



διιi zαi μciλιoτα zορiτoια, σε πoσo-

oτδ μεγαλιiτερo dπ' δτι τoi; θι,ηλι-

xo'υ; zαi τoil; fλιxιιυ,μdνοιl; ιiν$ριil-
nο1lg. 'Eπ[ιrr1E πqloo6ciλλει τi; ^1ιli'αi-
xεg oυxνιiτερα ιiπδ τoi'; ιil,δQε:. 'E-
xτδ; ι1πδ 6ρι,αμdνε; πεQιrττ(i)σει; χQο
ν[α6, δt1λαδi1 μιαxgoxρι1ι,ια; πρoo6o-

ληg tlπδ qJετρε;' τd πρoo6ε6λl1μdνα

ι1τoμα εiναι oυr'/1ι}ιυ; z.α$αρι} 11πδ

ιi?'λl1; π7'ευ9d;. "Aτoμα 1ιδ ιiψr}oνα

μαλλιι} εir,αι τιδ iπιδεzτι,z"d oτδ γd'

πιωooυγ ιi'εigε; τi1; z'εψαλfr; ιiπδ δ-

τι r1τoμα μιδ ιiραι& μαλλιιi. NΙδ βιioη
την παρατf ρr1oη αi,τ{, πoλλοi ι,ι'lμι-

ξαr, δτι lj μ6νι1 θξi1γηoη τfr; μεγα-
λiτερri; 6γ1,xιiτ11τα; τi1; ψε|ραg αi-
τfr; oδ zoρlτoια zαi γυι,αizεg d,π' δ-

τι oδ ιiγ6ρια z.αi dr,δQε;, i1ταν &xρι-

6δ; τδ δτι εixα'ι' μαzρυd pιαλλιιi.

'Eν τoιiτoι;, f1 μ6δα 1fr1, pιαxρυ6ν

μαλλιδr' oτd ιiγ6ρια xαi oτoig νεα-

ρo{;, δδν εi1ε ιb; oυνd.πεια νd προ-

o6ciλλoι'ται ι1πδ τiE r|εiοεg τi1; ^ιε-

,.pαλ'!1g oδ ioo πoαooτδ μδ τd xορi-
τοια. Φα[ι,εται λoιπδγ δτι zαi ι1λλοι

λ6γοι πoi ii1ουr, o1d,οη ψιδ τδ qlriλo

τοδ ιiν$ριΙιτoι', z.ιiγoυv τd, xοq[τoια
'ι,d εir,αι πιδ z'αταi,λl1λα γιd τi1ν θγ-

zaτd'aταoι1 z"αi εi'δoz.[,μι1ση ψειQδν
οτδ xεφιiλι τOυ;. 'H πgoτ['μιι1αl1 τfr;

ι]'ε[Qα; αiτi1g γιd τd παιδιι}, xαi τi;
γυr,αTzεg εiναι γi,ιυoτi1 &πδ xρι1νι:
(20).

KΑTA Ιl o.\F]}ΙFΙΣΗ

Tδ oιl1νδ βοilρτιτιriμα, xτdι,ιoμα
zιιi λoιioι1-ιo τδr, μαλλιδv περιoρi-

ξoιtr, τi.; ιi-lεigε;, ιiλλir δδγ εiναι ιiρ-
z"ετd γιd ι,d τi; iξαλεiηlουν. Mδ "i-
διxδ 6μιυ; πιlxνδ 1τd'r,ι (ψ,ειρι11τε-

γo) εiναι δυr,ατιir,. idγ il1oυrμε iπo-

μιoι,i1 zαΙ xτεr,ιοτοiιιε πo)'i"i; qloρ};

πρooε'zτιxιL νd τΙ; θξιιλεiι1loυ,με.

Σ{,μερα, τδ z.αταλλr1λιiτερo μ6ου
.1ιιi, την xαταπoλdμιl1oη τfr; ι1rεiρα;

τi1; z'εqlαλfr; εiναι 8γα λοιioιμo, μoir-
σy"εVα1 ι[lεxααμ6;, oxιil,ιoμα i) iπd-
7'ειι1.,r1 τfrE z'εqlαλii; μδ Evα ιiπδ 'd
ι}.lειρρ711jγi1 qlιiρμαxα πιli ιivαqldoα-

ιιε....
Σδ τqεi; περιπτιboει; xoριτοιδν

otro2'ιzΓ1; i1λιz.iα;. τδ ]975' i 1lαQ1ιιi-

οαμε τδr, 6ξfrg τqlriπo z.αi τd dπoτε-

λdoματα i1ταν πολil xαλιi:
Tδ ιiπιiγει,μα i) τδ βρciδυ ιiραιιi:-

οα1-ιε' μδ γερδ τiiζ βρ{oi1g' iiνα γα-
λαzτω,ματoπoιf oιμo αz,εiαo1"ια μαλα-
$ε[oιl δoτε, τεjνιzd, τδ ιiραιωμι6r,ο

γαλιizτιυμα νι} περι61ει 0,1o)o (Ξγα

oτd x[λια) δ9αοτιzi1 oic[α. Πfρα-
με δr1λαδi1 μιιoδ λ[τ9o νερoδ (μιοδ

zιλι1 ), o[ξαμε μι6οα 0,8 xυ6ιzd 6xιr-

τooτd περ(που 1ιαiια$εiο 60o)o γα-
λαxτωμωτοπoιlioιμιο z'αi ιiναz,ατdψα-

με xαλιi. Χcυgi; r,d' zα$υoτεQfoου1ιε
πολιi, 1-ιoυozdιμαμε z.αλd τd μαλλιι}
τδr, xo8ιτοιδν δ; τi1 βωor1 τoυg,

1ilνovτα; οιγιi - αιγι} τδ β1,1ρrμoxτιi-

νo δγρδ πιi'ι,ω ι?πδ τδ xεφιiλι μδ τδ

iiνα 16ρι xαi μδ τδ dλλo μαλci,oooν-
τι1; τδ zραr,io (xιiνoντα; θλαφρδ

μασ(t) ιiioτε τδ δγρδ νι} πι{ει παr,-

του z.αi πρδ παr,τδ; oτδ δdρμα τοδ
zoαι,[oυ. Tδ zεψιiλι fiταv oz'υμμ6νο

πιiγιυ ιiπδ τδ ι,ιπτfQα xαi προo6ξα-

με νd μd1v πιi,ει θντoμoxτιlνo tγρδ
οτι} μιiτια. Συrni$ω; xρειαξεται λι-

γ6τερo ιiπδ μιοδ λ[τρo δγ9οδ γιι} τδ

μoilozaμα τδν μαλi'ιδr, zα\ τi13 ^l'ε-

φαλii;. 'Aμιdoο:; μετci, iiγιvε 1τ6νι-
oμα τδ,ν uαilιιδν μδ 1τ6νι xαi θλα_

qlgδ oποiπιαμα τfrζ ιxzqlηg τδν μαλ-
λιδr, i,joτε γd μi ατιiζει fγρδ ιiπδ
τα μαλλιιi. Tδ 1τdrιopια θξααψαλ[-

ξει xαλilτερr1 ιατανoμi1 zαi θπαφr)

μδ τd iiντομα, oυνεπδ; xαλ6τερo ri-

πoτdλ,ε,αμα. Kατι} τδ xτdνιoμα ιiρxε-
τδ; ιpεiρε; εi1αν iiδη θγxατιrλεiψει
τδ δdρμα z"αi παραoιiρογταν ιiπδ τδ

xτiνι i) ilπεqlταν oτδ νιπτ{ρα. 'Eν
oυν,εxεiα, ou,'επαoτι1xε τδ xεqlιiλι μδ
Ξνα πλαoτιzδ ozοδ.pο, ιiπ' αiτoi;
πoir qlοροδr, οi γυr,αixε; oτδ λουτριi,

zcl.\ τi ιiτομα zoιμfsr1zαν.
Tδ iπιirμεr,o πρωt ιiqlαιρd$r1zε ι,

oxοilι1io; zαi τι}, μαλλιd λoιiατr1xαν

μi ο'απoivι z'αi ξεπλtι9ηzαγ iJατε vι}

π6oουν ιli ψ6qiιεg ψετQε;. 'Er, συγe-

xε[α oτεγι,ω$l1xαν xαi xτεt,[,oτr]π,αr,.

'H Ψεiρα τng r<εφαλng

'Η zciπω; διlociοεoτη μυρωδιd τoδ

μαλαlεioυ δδν iiταν αiosητi1 oδ ιiπ6
στασt} ιιεγαλιiτεgr1 τδγ 30 Εzατo-

στ(ny xΓΙι, δg τδ βραδυ, f μυρωδιd
δδr, i]ταr, ιri,οι9ητ| oi riπριl,ειδoπoii1-

τα ι1τοlμα. Eiναι βd6αια πqoτι'μιiτε-

9o r,α xρr1oιμoπoιf ooυμ,ε ι1πoομιr1ψιd-

νo μαλα$εio, γνιυoτδ oτi1t, ιiγορd δ;
<<doαμιο>> x66i, μυρ[ξει πoλi λιγι1τεgο'

Γιιi τi1ν θψαρμoγi1 διαλ6ξαμε τδ

Σα66ατo β9ιiδυ, ιi6oτε ι,α δπιiρ1ει

xρι1νoE τi1ν Kυριαx'f ' xιορi; ο1oλεio,

γιιi τδ λoi'oιμο τδl, μαλλιδν zαi τi1ν

iξαoι9dvι1ol1 τfr; μυρωδιd; τoi iν-
το,μοzτιiνoυ.'Fτιαr,αλιi6αμε τdν θφαο

γ| τδ iπιi,μεl,o Σιi66ατo βριiδυ.
'ΑvτΙ τοi ιιαλαι9ε[oυ μποqοδμε y&

x9l1oιμιoποι{oουμε δπoιoδ{πoτε ?i}'-

λo ιiπδ τd θr,τolμozτ6γα ποi ιil,αψιi-

ρOUμε oτδ xεqlrl,λαιο <<ιUειροxτ6να

ι1lιiρμαzα> i) z'αi iiλλo ποil $d μd;
oυοτf,αoυν οi εiδιxo[.

Fiiναι ιiναγzαiο, 10 περ[πoυ μd-

Qεζ βlετα τ| δειiτερr1 θπ6μι6αιiη, νι)

iλ6γξoυμε τδ zεφιiλι τoδ παιδιoi γιιΙ
νι} βε6αιωθοδμε δτι r'1 z.αταπολdμη-

or1 πdτυ1ε. 'Eθιγ διαπιoτ1i16ργ,με ξων
ταr,iζ 'ΨεiQεζ, 'iαωg οi ιilεiρε; νιi 'i1-

ταν d\Ι$εχτιχδE ατδ ivτoμoxτ6ι,o πo,)

xql1'oι'μoποι{1,oα1-ιε, νd r'1ταν δηλαδd
θ$ιoμ6νε; o' αiτ6. Tι1τε r}α θπαvα-

λι16oυμε τi1ν πρooπciθεια μδ Eνα &}'.

λo 8r,τo,μoxτ6νo, δπωg τov|oαμε oτδ

ox'aτιτ'δ μδ τδν θ$ι,αμδ μdρο;.
Kατιiλλ'ηλα θντoμox,τ6να δα βροi-

με xατα xανilγα oτδ qlαρψιαzεio i'i

ο'δ zαταoτr]ματα γεωργι7"{1,,' φαP,μιi-
zιυν 1) ιiπosfzη τfrg 'Aγρoτιxfrg Tρrr
πdζη; ii γεωργιxoδ oυr,εταιριo,uoi.
(lιΙ πρoτιμ{,ooιlμε γαλα%τωματοποι-
ii,οι,μιo oxειiαoμα i) γιrλιi,zτω'μα' Στi1ν
ιir,ιiγzr] $ι} πιiρουμ,ε βρdξιμη ozι1νr1

i) πιlzt,δ αiιiiqlr1μα zαi τ6λοg oz6νι1

iπιπιi,ο'εω;. 'Aλoιqlδ6 δδν il;iοιlν ιiι6-
μα zυxλoφoρfαει ο'τi1 169α μαg xαi
δiν γνωφiζoυμε τi1ν &πoτελεo,ματι-

zιiτητιi τoυ;.

oι STMBS xαi o'υνεργιiτε; (11)

Συr,6χεια oτi1v oελ[δα 148
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Δr€ιτρoφn τδv αYελaδωv
M'6αα ο,ι& πoλλiι προ6λfματα

πoδ Ξxεt ι,d tινιlιμειωlπioει δ "Eλ-
ληναq rκτηνro.τρ6φ3q εiναr καi τδ
πρ66λημα τfrg δrα1ρο,φfrq τ(iΙν iι.
γoλ6δων.

Δυrgτψ15g &πδ τδ 8,να μδροg
μdq λεiiπoυ,ν ,ο,i Yrν'fiοlε_'g θπ,6νυ:
οτδ ]θδματ,α τfrq ζωοτ'εxνiαq καi
dlπδ τδ ιiλ,λo μdq λεilπoυ,ν τδ xω-
ρ&φια (λεr,6dδrlα) καi oi 6ρ,oxδq
τδ καλοκαirρl.

'H 'Eλληνικi1 κτηνoτρoφiα μδ
&λλα λ6γrα 6ρioκεται οτfi xιil.
ρα μαq oδ xαμηλδ θπiπεδ,α.

,oi προ,o'πτικδq 6μωq νd &να.
πτ6ξoυrμ'g καi θμεiq τr)ν κτηνο-
τρ,oφiα μαq εiναι πολλδq.

Γrd νδ λ6lσ'oυ1μ'ε τδ πρ,6t6λημ,α
τfrq δlατροφfrq δδν μlπloρετ κανεiq
νd μdc διboει μi,α oυνταγi1 ij lσυν-
ταγδq. Td πρo6λ]ματα πol) δντ,ι-

μ,ετωlπiζoυν oi α<τηνoτρ6φot εiν'αr
διαφ'o,ρ,ετικd dηδ xιilρα oδ xιilρα
καi ,dπδ τ6rπo 'αδ τ6πο, Π.x. θνδ
oi Δυτκoευρωπαiol κτηνoτρ6,φ,oι
σψ,ζητ,oδν τδ πρ66ληιμα τ,frg π,oι6-
τηταg τ6ν τ,ρ,o,φιiiν '&μ,εig πρ6lπεl
νδ λf,ooυtμε πρδτα τδ πρ6i6ληql'α
τfrq πoo6τηταq τδν τρ'oφ'lν.

Συxνδ €ικoδ,με rπδq τδν xειμιil-
να δριoμ6να xωρl'd θ,πoκλεiiοιη-
καν &πδ τ& xl6νrα κα) κινδυνειj-
oυν τδ ζωντανd τoυq.

Tδ κακδ δμωc δδν ,οταμαι,d θ.
δδ, lπoλλoi κτην,oτρ6,φoι τi1ν "Α-
νorξη ,θλαττιilν,oυν τiq τ,ρoφδq γrα"
τi κ'oντειioυν νδ τελεlι-b,ooυν.

'Ακo$ω ν& μ'oσ λ6νε oi Kτην!c-
τρ6φ,ρ1 <γrδ φδτog δδν iιγορdζω
ι1λλεc συlμiπυlκνωμ,δνεg τροφδq
(αrτηρδ ).

Etj,κoλα δμωc dλλdζoυν γνιilμη
διαν ιoδq θξηγ[, πδq ταiζoνταg
1 κrλδ orτηρ,δ oτfiν d,γελ6δα
παiρνoυ'με 2,5 κrλi γdλα.

'Aπδ iγνorα καi δηθεν oirκo-
ν(μiα (,6λλεrματικfr δlαιροφ'i1)
πρ'oξενoδiμε ζημiα οτd ζdlα καi d-
νε66ζoυμε τδ κ6cιοq ,παραγωγflq.

T&,oυlμπτιilματlα μldg θλλεlψια-
τικfrq δrατρoφflq μπoρoδν νδ εi-
ν,α1:

1) Πτιiloη τijq dνθ'ε'κτικ6τηταq
τδν ζιilων.

2) Πτ,ιilοη τξc γαλακιο,παρα-

1-10
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ΥωYηq.
3) Kακil γoνl,μι6τητα (oi &γε-

λ6δεq δδν ,o6,ρν,oυν καi ιiν o,δ,ρ'

ν'oυ,ν δδν πιdνoυν π6ντα).
4 ) Δrαταlρ'αxi1 'τoδ μ,ετα6o'λ1-

,αμοl. Παρoυ'oιdζoνταr oυνflθωq
&νωμαλi,εg oτδ πε,πtπδ α6oτηψια

μετ'δ i) ,πρ,iν τi1ν γ6νν,α, δπωq εi-
ναt f1 κ6τωoη, γνω'ατi1 oτoδq κlη
νoτρ6φcυq'}Ιαζ,oδν δξoναlμiα.

Td παραπdνω Jxoυν Ψυlοtκd
δυo,μεν'εiq θπιπτιiloειq καi οτδ κ6'
oτoq παραγω,γfrg.

Πoλλδc φOρδc δxι μ6ν'ον δ'oυ-
λεioυμ,ε μδ κ6ρδoq μηδδν dλλd
μδ ζη,μiα, Kαν6νlαq μrκρδμπ'ορoq
δδν θd dγ6ραζε lπ.x. τ&'ρ'oδ,dκrνα
25 δρx. καi θ,d τδ ηoυλ,oiοε πdλr

Δρ.'Ιωiιιrvnζ Ξαvτιviδnq
Γεωπ6vοq Ιιloτιτoliτoυ

Κτnvoτρoφiαζ
Εiδικδc Διατρoφfi q Zιbων

25 δρx. i) 20 δρx. N{rrορεi κανεig
δκαιoλoγηψιδνα νδι ρωτf oεr <τi

oxδoη 3xεr τδ rπα'ραπdνω παρ6-
δ,ει,1ψα τδν ρ'oδ,α'κiνων μδ dμδq
τ,oδg κτηνoτρ6φ,oυq - γαλακτρπα-
ρ,αγωYoδq;r. Δυ1στυx6'q, dπδ d-

Yνotα, ,θν6 τδ θνα κlλδ γdλα μdq
oτotxi'ζεr 20 δρx. θμεic τδ πoυλei-
με γ6ρω oιiq 15 δρx.

Tδ ,παρ'ακdτω παρ6δειγu,α μιdc;
δiν,εt,δριo,μδνα'oτιo'txεi,α riπ6l,ω
oιδ κ6oτ'o9 τoδ γ6λ'ακτοq καi οdν
παρdδεrηrα,παi,ρνoυlμε τi1ν περi-
πτω,ση 'πoδ i drγελ6δα μ'dq δiνεl
f1rμερη,oiω,q 10 rκrλδ γdλα κ,αi τflν
1αiζουμε μ6νoν ιρr,φ6λλr.

λ,Ιiα &γελdδα μδαcυ ζων ιανοδ
6dρoυq η500 κιλiι περiπ'oυ ) xρει-
dζεται ν&'φdεr μ6νoν γr,δ oυντfl-
ρη]ση 10 κlλδ τρrφ6,λλι f1ιιεrρηoi-
rr:ι;. Γtδ νδ μdq διioε'. δμωq τδ
.Ι0 rιlλδ γdλα, πρ6πει νδ φ6εr ciλ-
}.α l0 iκrλd τριφiλλι π'ερiπου r]με

ρηοiιυc. "Eτol 6λ6rπ,oυμε πιilq γld
..,λ πdρ,oυμε 10 κrλδ γ6λα ξotδε6-
9ψ,με 20 κrλ,δ τ,ρlφ6λλl.

Kdν'oντ,αq 6ναν δrιoλoγιoμδ 6λ6
πoυηΙε πδq κdθε κrλδ γdλα μdq

oτoιxiζεl 2Ο δρx. (20 κrλd τρiφiλ
λl 6πi 10 δρx. 2υ0 δρx. )

"Αν μdq aKουγαν οi οiκoνo,μo-
λ6γor θd θ6μωναν μ,αζ) μαq, γι'α-
τi αiτoi θ& dν66αζαν μδ τδ δiκιο
τoυq τδ κ'6,oι,o,9 YIδ κ6θε κlλδ πε-
,ρ1πoυ 30 δρx. 'Eργαoiα, ζωiκδ κ,ε-

φ6λαιo, κιηlρt,ακδq iγκεταoτdoεrq
μηxανtκδq ,θξorπλrαμδq καi &λλα
dνε66ζoυν τδ rκ6oτoq τοδ γlιλα-
κτδq.

"Exεt δrπ'oλo,γιloθεi πδq f1 τρ,c-

φi1 iιπoτ'ελεi τιδ 50Ψo πoδ κ6oτoυq
παραγω,γi1g τol γ6λ,ακτoq, δπο,μδ-
νωq δoo μπoρoδμε νδ κατε66ο,oυ-
με τδ κ6oτ,oq τfrq δlατ'ρo,φfrq τ6,ο,c

μπoρoδ,με νd &ν,ε66looυμε τβ κ6ρ-
δoq.

'H γαλαlκταπαραYωYil oυψιφδ-

ρεl dν dπδ τδ iν,α μδρoq μπο,ρoδ-
με νδ θξααφαλiooυ,με φθηνδq τρο
φδq καi ,dπδ τδ dλλo μδρoq θxου-
με dγελdδεc δψηλfrc d'π6δο,οηq.

Σxετκδ μδ τiq τρ,o'φδq πρ6πει
νδ ξδρoυ,με 'π6ο'ο γ6λα θλ διi-lοεl

fl &γελdδα ιμ} τfrν α ij 6 τρoφt'1.
"oπωq ε'iδ,αμε oτδ παρ'αrιdνο_l

παρdδειγrμα τδ τρrφ6λλr δδν πε-
ρlδx,εl, καi τ6loη θν6ργεlα, γιατi
dπδ κdιθιε κlλδ τριφιiλλl i i-γελd-
δα μdc δiνεl 1 κιλδ γ6λα περ{-
πoυ.

'Aντiθ,ετα €να μiγμα υιτηrριilν
περrδxεr πdνω €ιπδ τr\ν διπλ6olα
θνdρ,γεια τοδ τrρrφυλλloδ καi iπδ
κdθ,ε κιλδ ουμπυκνωμδνηg τ,ρo-

φξq πoυ τ,αi:ζoυμε παiρνoυ,με 2,5
κlλλ πορiπoυ γdλα. "ooον dφορδ
τδ γdλα πoJ μdq δ,iνεr l] dγελd-
δα, δηλαδi1 dν &πδ μiα &γελ6δα
παi,ρνουιμε 2,Ο0O κιλλ καΙ dπδ
τflν ιiλλη 4.ΟOΟ δπω,oδ{πoτε iιπδ
τi1'ν πριilτη dγελ6δα μδ 2.000 κι
λδ γdλα τδ'ν xρ,6ν,o μ6νo ζημi'α
8xoυμε.

N,Ι6νον δψηλδq irπ,cδ'6oειq ,cδ

γ6λα μdq ,3ξααφ,a\ilζoυν iκανo-
,πol,ητι,κδ κ6ρ$,gq. Σδν πρiτο oτ6,-

xc πρ,6,πει νδ 3xoυr1ιε τiq 4.Ο0 'κ'-
λd τδν xρ6νο &πδ κ6θε iγελ6-
δα. Σ6 μiα μελ6ιη πol) 3καν'ε τδ
'Αρr,ατoτδλεr,o Πανε,πr,oτfμιo Θε'ο.
oαλ,oνiκηζ τδ 19B1 μδ θδμα <,oi-
κονoμrrκ6τηq καi παραγωγικ6τηq
γαλακτo,π'αρ'αγωγ,oδ 16ο,oτρoφi'αq,>
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παρατη1ρoiν μεiω'ση τfJν oυνολμ
κdlν δ,απανδν κ,ατd 30% δταν δlα-
τηρoσνταl (ιnα δψηλfrq γαλακηc-
παρ,αγωγfrg.

Πdντοιε πρ6πεr νδ πρ,o'oδxου-

με τd ζδα μαq νδ μflν δrπoorτiζo-
νταr dλλδ οilιε καi νd δπερoιιi-
ζoνταt. Kαi oi δ6,o πaρr,πτιilοεr,q
εiναr do6μφ,o,ρεq. 'Αγ,ελ6δεq ποδ
6dζoυν πoλλ& κιλd μετδ τflν γf'ν-
vα xωρ)g ν'δ φθdνoυν τδ 20 κιλd
y6λα ilμερηloiujq πρ'6Lπει νδ τiq
πoυλdiμε. Tδτ'orα ζδα δ'δν μετα-
ιρδπουν τi1ν τρoφi1 οδ γ6λα dιλ-
λδ oδ κρ6αq πρ6κεtταt δηλαδi
γl'δ κρεoπαραγωIγi1 τiπo. oi κα-
θαρδ γαλακτoπαρ,αγο'lγlκθg iιγε-
λ6δεq, dο,πrρ6μαυρ,εg, Σ'6iτq καΙ
Σi,μ,ε'νταλ δτ,αν θκτρδφ'oνTσl KOVIJ.

νrlκδ &π,oδiδoυν δψηλδq πco6rη-
τεq γdλα,κτoq. oi ρ6τoε'q αr}τδq
θπι,κρ6τη,ααν οτiν Er]ριil'πη Yιατi
θκτδg ,&πδ 1i1ν δψηλi1 dπ6δοol1
τoυq αδ γdλα τδ dροενlκd τ'oυq

μουxdρια μlπορoδμε νδ ιδ παxαi-
νoυμε μδ πoλδ καλδ δπ:,ιελ6ηrα-
τα.

Ti ,πρ6'πεt 6μοlq νλ πρ,ooδθoυμ,ε
tικ6,μη γιδ νδ αιiξfοoυμε πi1ν γα-
λακτorιαραγιυγfl, δηλαδi νir δoυ-
λεioυ'με μ'δ κ6ρδo9 καi 6xι μδ
ζημiαθ

1) Na αιiθr]αoυμιε τiq dγελlδεq
μαq dλλa παρ6λληλα νd αl]ξηθεi
καΙ f1 &π6δoση τηc κ6θε μiαq dγε-
λdδαq.

2 " λν μδ τt'1ν 6ελιiι,lοη τflq ιρο
φηc καi δκτροφfrq (καλδq θν-
αταυλι,oμδq ) δδν αiξ'dν,ετ1αr τδ

γdλα μερrκιiν dιγελ6δ,ων ,,αiτδq
τig dlγελdδεq'πρ6πει νδ τig δiνου-
μ'ε γιd oφdξlμο. (ι,δ μiν τiq πoυ_
λdgε oδ δλλcυq κ'τηνoτρ'6φoυ'q 6-

μωc),

3) 'Aπδ ,τiι; ιροφJq ποδ δiι,oυ-
,;rε θ'i,α,ρτdιαl μδ τi κ6ρδoq θ'd δoυ-
λειi,oυ,με' Γrtι iιγελ6δεq μδoη'q iι_
π6δ'ooηg (20 κrλδ γ6λα fμερηoi*
ιυq) πρ6πεl νδ ταiζoυμlε οτflν d-

γελdδα 1Ο κlλδ συrμπυKνωμδνη
Ιρoφil f1μερη'αiωq οδν 5 κιλδ τρι
φiλλr καi ιiλλα τ6oα cixυρo i] x6,ρ
τ/o,

4) Τδ μiγιμα πoδ θd ταiζoυ,1_ιε
νδ ,d.πoτελεi'ιαl:

Arιδ 35 κlλδ orτ6ρl ijκαλαμπ6,r<l
> 85 > κrριΘ6ρι η ,
> 10 > πiτυρα
>> 20 >> 6,α'μ6'ακ(liπιτ'ια

Σiν,oλo 100 κrλ

Tδ ,πiιυρα καi f1 6αμ6ακ6lτilια
ακ,oπδ dxoυν νδ αriξ{rgργν τ|ν
περιεκτtκ6τητα τξq πρ,ωτεiνηq
τ,oσ olτ,ηρε,ο'ioυ.

Χωρiq τr)ν προοθi]κη τi1ι; 6,α,μ-

6ακ6,πιτταq π.x. τδ oLιηρ}::c θ,tι

εiναι ,φιωxδ ,οδ ιπρωιεfνεq μδ iι-
πατδλε'olμα f1 ,dπ6δ'ooη τfr,ν ζιiων
νδ εiν,αι xαμηλl1.

'Η xιi-lρα μαg παρd,γει μεγ,6λεq
πiOσ6τητεq 6'αμ6ακ6,πιτ;ταc i δ}
τ1μi1 τoυ αδ ,o6γκοιoη μδ τδ oι
τηρd εiναι αxεΙlι<& xαμηλfi.

5 ) oi ιρ,oφδq πor) ταiζουrμε
,πρ6πει νd εiναr ,π,ολ6μoρφεq. ΓΙα-
ραπdνω dν6φερ'α πδq πρ,6'πεt νδ
πρc,σθ,δσOιr'με 'π.x' rπiτυρα καi 6'α1r

6.ακ6tπιττα oιδ cr,τηρ,δor.o &κ6rμη

1ιπ,oροδμε νiι πρo,αθilooυμε καi

ξερi1 πoiλπα ζαxα'ρ,oτεiτλιυν (10
ατδ 100) "Eτoι θπlτυlγx6ν,ου,μ,ε
δi,c o,κo,πoJq, d]πδ τδ Eν'α μδροc
αiξdνoυμε τi1ν ,π,o'16τηlιρ καΙ &πδ
τιl dλλo μδρoq τiiν γευατtκ6,τηrα.

6) ΣιΙq ο'ιl,μlτυι<νωιμδ'νiεq'rρo-

φδq πρ,6πεl νδ πρ,οαθδτoυμε καi
dλ&τια (dν6ργανεq oι]loiεq δπωq
'Α,o6,6oτrro, Φωσφ61ρ10, Mαγνfrg1,g
καi N6τρro) καΙ 6xr μ,6νo μιrγει-
ριrκδ δ,λαq (δηλαδi1 xλωlριoδxo
ΙιJdτριo). Eiν,αι ,iιν6Υκl νd πρo-
αθδαoυrμε γliριrl αιd 2 κrλδ θπi
τoig 100 dι,πδ τ,iq πα'ραπ6νω dν6'ρ-

γανεq ,oι],οiεq.

7 ) .Η αl3ξη'oη τoδ rτctoοοι'ofr
τlν xαν'δρ,o,εr,δδν τρ,οφδν οτδ οr-
τηρδoιo κ,ατεi6dζεt τδ κ6οτοq πα-
ραγulγi-1g. "oι'αν δδν τic θνοt,ριi-l-
νoυιμε αriτδq τiq τρ,ο,φδq (καλα-
μlπ6κl, τρlφ6λλι' κ,o'ρυ'φδq (ιrx'α-

ραιε6'τλων καi &λλεq) dνε66ζcυ-
με καi τiν θ,ρε,πτι,κil τoυq dξiα
καi φυorκδ τδ καθ,αρδ 1rαq κ'6ρ-
δη.

Zωrγραφrrκδq niιαικοc, τoΟ Δ. Σκ'oυ'nερ no0 6ρioκετοt
οτδ 'Eργατlrκδ l(6vτρ'o N'αo0oηq
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Td δξινιι θ,διiqlrl oτi'l 1ιbqα 1ια;
ιiπαvτοi'ι, z'ιlο[ωΞ oδ δρεινδg i) λo-

qlιbδει; περιoxi; zαΙ προdρ1oγται 'i-
πδ δξινα πετgιbματα π.x. '1ραr'[τε:,

γr,ε6oιoυ;, !ια9μαQυγια7.οir; o1ιoτιi_

λι$υιl;, ψr-rλλi,τε; i] ιiz.ιi,μια xαi ιiπδ

βαοιzιi πετριirμιrτα π.x. &o6εoτιiλι-

$οιr; oτΙ; πl}"i iγ96; πεgιo1d;. 'E-

πειδr\ δδ oτi; dνωτdqlιυ πε9ιo16;, i_

διιr[τερα oτi; δlειr,J;, τδ iiψο; τδr'

2ιΙτ(Ι7'Ql}μνισματιυv εir'αι μεγιiλo, θ-

νδ fi Εξciτ1-ιιot1 εiνιrι μιxρη, f1 δξi_

t,ιor1 (};,,πλιlαr1 ) τοi θδιiψoυ; παι)oυ-

oιιiξετιrι iι,τoνrl μδ ιiποτ6λεopια fl τι-

μi1 του pH τoδ θδιiqlου; r'ι} εir'αι

ου7'v& μιxριiτε9r1 ciπδ 5,5 i'i zαi ιiπδ

5,0. Σ' αt'τδg τi; πεQιπτιbσει; χQει-
ιiξεται δπωcδfπoτε vd γ[ι'ει δι1lρ_

r.)οlο11 τοδ pΗ δηλ. διι1ρsιυoη τfr;

δξJτr1τα; τοi iδιiq,oυ;,

ΣτiE πεδινδE περιο1δg τιi δξινα

3διiqlη zαταiιαμ6ιiνoυν πολil μι+ι gi1

i1xταor1 zαt θμφαr,[ξoνται oυνl1ι}ιυ;

δπδ μορ'1li1 διαoπαρτων μιz9δ^ι' r'l1-

o[δων θxεi δπoιl τd iδιiφη εir'αι πο_

λi ι1μμιiiδη xαi τδ fil,{^1λγφo εir'αι

βπ[π,εδo (oυνι}frz.εq πol) εi'r'oοiν τi]γ

i1zπλιroη). Σδ δριoμdνε; δμω; περι-

πτd)σει; i,μψαι,[ξoνται z"αΙ δπδ πε_

ριooι'lτεLlο δzτεταμιdr'r1 μιορ,.1li1 οδ πο-

λυ πιιλi1δ; ι1λλoυ6ιαzi; ιiποs6oει;
(διλλοil6ια), δταν fl προdλευοi1 τδν

τελει,τιriιυν εiναι &πδ δξινα πετριil-

ματα.

'ΙJ γεcυργιzi1 ο11μιαo[α τοδ πqlo-

6λ{1ματog τδν δξ(ι'ιυr' θδαι1lδr' oτi;

δρεινδ; περιοxi; δiν εil'αι β66αι'l,
πολil pιεγιi,λr1. 

,Eτοι' 
f1 or1μαoiα το'υ

περιιlρiξεται zυρ[ιυ; oτΙ; λοqlιδδει;

πεl)ιΟχδζ xαi περιoοι'lτερo pιιiλιoτα

οt) δριαpι6r,ε9 1αμr1λδg λοιpοειδεi; πε-

t42

'Yπδ Nικ. Σ' Κoρoξεvδn
και Nιvαξ Παπαδoπoιiλeυ

'Avδρoυλι,δ6κn

oτε tι) ιiπoqlευx$υiν λιi$η, 19ι} πρ6-

πει r,ι} oδ.; γl'ωρ[oοιιμιε αxετιz"ι} δπδ

μοQil)η δδi1γιδν τd δξfr;:

1) 'H ιiπαιτοi'μιε:ν11 ποoιiτr1τα xα-

τιi oτ9'dμμια ιiπδ τδ διιi1lορα iλιxιi
&o6ε;oτιiloειυΞ (γι'ωoτδr' oι'λλt6δrlγ

oιΙr, <<ιio6ε,oτο;>) γιι) r'd ιi,νε6ιioο'υ-

με τδ pH τοi θδιiι1loι; οτi1ν oPTΙ-
}Ι1-NΙ περιο1ij' πoi γιιi τδ ο{νoλo

σχ,ε,δι)γ τδt, z'οιr'δr' zαλλιεργειδι' εl_

r,αι μιεταξi' 6'5-7.(), zαt}ορi'ξετιrι

μετα ιiπι\ εiδιzi1 ιiνιiλrlor1 τoi θδιi'-

q)0ι); (xαμπtλε; δ'1xo1-ιετρ{1οε:υ;)

γιατi r'1 πo,oιiτi'1τα αilτi1 τfr; ι}o66-

oτοιl δ_}l, iξιrl;τδται μιiγo &πδ τi1 cι-

μr'1 τοδ pΗ ιilλιΙ zαi ιiπδ τil ποοο-

oτδ z'ιri τδ εi'δο; τfl3 ιiργiλλοιl z'ιr-

$δ; zαi ciπδ τδ ποοooτδ τfr; 6ργιl-

ι,ιz.fr; ιlio[α; (δ11λ. ιiπδ τi1 <<ρυsμι-

οτιzii ixαν1iτl1πα>> τoδ iδιiιpoυ;) '

Παλλδg qlορδ; θδιiι1lti μδ τδ iδιo pΗ

xρειιiζοι,ται διαι1lορετιzi_l; ποoιiι'1-

τε; ι'ιc'6acτoυ γι r'α ιii'66ει τδ pΙ{

τοιt. στi\l oPTΙMΙΙNΙ τιμl1.

'Εξ iiλλoι', πρooι9l'1z.r1 oτδ EδαψοE

ποoιiτr1τα< d,o6Joτoυ μιzρ1lτερl1; d-

πδ αilτr\ ποi 1gειιiξεται δiν ι}dl ιiνε-

6cirει τδ pΙ{ oτr.1v iπι$υμr1τi1 τιμιi1

xαi δδγ ι}d H1ουμε τr\ν ιivι:ι'μιεr'6ψιε-

νη ιbφ6λεια, 3ι'δ παλι προor9ηxη με-

γαλiτεqr1; ποoιiτητα; &o66'oτου'

δ 11λ. <<iπε ql α o6 6,ι;τωo ι1>>, $ιΙ ιir'ε6 ιioει

τδ pH oδ τιμi1 μεγαλiτεgη τfr; oP_
TΙ}{ΓNΙ tπολt πιδ εfrxoλα μιiλι'oτα

οδ θδιiq-,l1 μιδ μιxqli1 ρυ$μιιoτιz.i1 ixα-

r,ιiτιlτα, 6πα:; ει'αι τι} ιiμμιbδι1) i
λιrττcbr,οι'ταΞ ijτoι τi1 διαλυτ1lτr1τα

πoλλδr, ι}ρεπτιxδν oτοι1ε[ων xαΙ xυ_

οiοl; ixνοoτοιxε[ιυν μδ ι1πoτ6λεoμα

τi1ν δl1;ιιο'υψγiα o1ετιzδr' δλλεiι1'lεωι'

oτ& qlυτιi.

2] ΣιΙγ δλιzd ιio6εοτιboεο:; 1qη-

oιμoπoιοir,ται τδ ιir'$Qαιιι"δ tιο6i-

στιο (ιi;ο6ε,oτι1λι$oι, <<1rαρμαριi'ozo_

ι,r1>>), τδ δξει[διo τοi do6εoτ[οι'
(<,xαμμ6r,r1 ιxo6εoτοΞ>>), τδ iδροξεi-

διο τοi ιio6εoτioυ (<<o6lγομι6l'ι1 do6ε-

στo;>> ) xαi δδριio6εoτo; ( 6ook {'-

δ9οξε(,διo τoδ ιiο6εoτiοιι γ'α\ 2bob

ιii,ι9qlαzιzι\ &.-,6{oτtol. Mποgεi θπi_

αl1; ι,ιΙ 1grieιμοποιl1ι9εi z.αi f1 iλi;
ιiο6i,oτοιl τδι' θργoατι.ιαiων τfl; Bι-
ομl11ιrνiιι; Ζα^y"ιιρεω'.'Η iλi; ιi 6d-

οτοιl πεgιθ1ει ?()% περiπoυ riν$ρα-

zιxδ ιio6d,oτιo, διιrτ['$εται δδ δο.lρει}ν

oτδr, τ1lπο τδr, θργοoτιlο[ωι' τiiΞ Ι]'

Z. 'Ι1πειδii iiμιυ; εtr'αι οδ xατιioτα'ol1

'oδrrγΙεc, γ16 τriv &ο6{οτωσn

τ6v 6ξ1νωv €δαφΦν

ρlιr,xil; πoil ιiποτελoiν παλr1i; ταφα_

τoε; πoταμιδν, i\ oi δριoμιiνα fιili_

πl.δα ποi ιiπι;i'τοiγ oδ τριτoγενεi;

ij παλr1οil; τετιlgτογονεiζ σχ}lματισ-

μοi' -: τoδ ιir'αγi'i'.]lιιl.

'Η διιiρ$ιυor1 τ!; δξιiτr1τo; γ[r'ε-

τιrι [iπιιl; gf1'α1 ^ι'νιooτδ μ'i ιiο6doτω_

o11 τοi i:διiqlου;. "o'1-ιω;, για τi1 oω-

oτi1 i1iα9ψιογi1 τfr; ι1o6εoτιboεω; i'i-



πολτoi, εiγαι &παραiτητo πρoτoδ
yοi1οιμοποιi1ι}εi 'ι,ι) oτεγviυoει xαi νd

λειoτρι6ηl}εT.

3) Πρozειμdνου γιι} θτ{oιε; z"α7,.-

λιd,ργειε; τι} δλιπd &ο6εοτιiioειυg πρυ
oτ[sει,ται oτδ iiδαqlog ιiρxετd. πριr,
ιiπδ τi1 απoρι} (τδ zαλοxα['ρι i) 3oτιυ

rτlgi; τδ ,pι9ιν6πω9ο) iνδ γιd' μι1lνι-

μεg xαλi'ι6ργειε; δπιυoδfποτε πρiν
ιiπδ τr\ oποριi.

Tδ δξεiδιo το'δ ιi,ο6εoτ[ου xαi τδ
iδρoξεiδιο τοδ ιi;o6εοτ[ου θπειδi1 ι1ι,-

τιδqοδν οτδ 3δαψo; oyετιτ"δ' γQfγ{)_

ρα μποgοδν r,ιi' προoτε$οiν τδ ι19-

γιiτεοιl 1 μi1να πρiν ιiπδ τi1 οποριi.
'Γδ ιiνsραzιz.δ ιiο66οτιο oα.ν 7.ι.,,cilτε_

Qο διαλι'τδ οτδ τi. π9οli.,,oi,μει,α

χ Qει ιj'ξεται ιiιlz.ε τδ 7 9cνιz.δ δ ι ι-ιοτ r1 1ια

γιιi νι) ιir,τιδ9ιiοει οτδ Ξδα1lο; zαi
6πιlμivω; flα τgldτει γα πoο'οτεr'}εi

πο?,i' πιδ 1ιτρooτιi. τοι'l.ιi7ιοτo ii μιi1_
'ι,ε; πoiν ιiπδ τi1 οτοoιi.

'Eπειδi) f1 ι'τiδριrτr1 τi]: ιi"τ6εoτrb_

oεω; διαοz"εi 6ριoudνα 7οriνια (7''
8 πεgliπι:υ ) ι9ι) τ9dτει μετιl τδν π6μ_

πτo xoιiνυ r,α iξετιiξεται ξανι} τδ
pΗ τοi iδιi'1lllι':. ιljοτε oι) περιπτ(D'
oι1 ποi, αi';δ τioει τιii'ι xαpιr1λιi' ν}

γ[νει iπαvαο6dοτιυrτr1.

4)'oποιoδr'1τοτε iλιzδ ιi'o6ε,oτιb_

oεο;; z.αi. d.ν 7ρr1oιμιoπoιη$εi ι}ι} πρd-
πει r,d, εiι,αι z'αλιi λειoτ9ι611μdνο, δι1λ.

o[' xιιτυ'oταort ξrlρi1; a^ι(lνι13 γιd v&

γiνεται zαλi'τεoα f1 διαo;ιoρα τοιl.

'}Ι διααπορd .1[r,εται μδ εiδιz.oi; δι-
αl,r]lpιεiζ i) μ} -z"οπροδιανομεi; i'i 3λ_

λε[rμει αιλτδr,, μι} δπoιoι,δηποτε dλ-
λο τρ,jπo π.χ. διασΖo8π|ξoι,τιi; τo

μdοα ιiπδ μιι} πλατql1lρμια μδ Eγα
qlτυιiρι. 'Ez"εiγο πoi-, dxει oη'μαoiα
εTγαι r,ι}' γir,ει δoo τδ δυνατδ πLδ γ"α-

λi1 διαoποριi τοii iλιxοδ iιiοτε pιδ τi1ν
δραοη i) τδ qlρεξιigιoμα ποi ι}d' ι1-

xoλου${oει ι,d. iι,oω*o.,ro', αiτδ
[i;"ιοιιiμιοοqrα oτδ ilδαψo;.

il ) Στd δξινα iδciqlη, ιix,6μια xαi
1ιετr} τfrv ιiι;6d,οτcοol1 του;' δδv 0d

π8dπει δπω,oδ{πoτε νλ xρi1οιμoποι_
oivται λιπcioματα πoil αriξιiνουν τi1v

δξilτητα τoδ θδιiglουg 6πιυg π.1. l'1

ι'}ειιιi1 &μμιυνiα. r'1 qlωo'φοριxii ι11ι-

μων[,α ( 16__ 2Ο 0 Ζαι 20-10__
ι) ) ι91 νιτ9ιxr\ ιiμι,1ιων[α, r'i ilι,υδρη
ιiμμο:ν[α xαi r'1 οiρiα πoi zατd, τd1ν

ι,ιτρoπο[r1o{ τoυ; αiξιivoυν τi1ν δξι1-
τr1τα τοδ iδιiφoυ;. 'AγτΙ αιjτδ'ι, s.}
πQlπει ι,d 19ηοι,μoπoιετται f1 ιio6ε_
oτοixο: r,ιτqιz'r\ ιiμμων[α (oι}ν βα,αι_
zδ z'α'i oι}γ iπιιpαι,ειαz.δ λiπαoμα) [i_

πω; iπ[oη; xαi τδ ιiqαιδ ιiπε9φω_
οφoριxδ (0-21-0).

6) Tdλο;, ι)d' πρdπει νir τογιol9εi
dx1l,μια δτι f1 πρooθfiz'η οτδ iiδαφoq
τii; ιiο6εoτot1oυ νιτριπ!; ιi.iμμωγiα:
δι)r, ι1ντιzcrι9ιoτδ' ατi1ν ιio66ιττrυ,oη

τοδ iδιiqlου;, dλλd ιiπλδ; 7ταρεμπο_
δiξει τi) xειρoτdρευor1 τfrq δξ{τητιi;
του i) βοηι9ιiει οτi1 διατ{ρη,αη τoδ
pH ποtl Uxει διορsω8εi μi τi1ν ,i_

o6dοτωoη iπi 1-ιεγαλtτερο xρor,ιxδ
διιioτ11μα"

Toσ oδυοoθα Nτιv6noυλoυ

ΤεΟxog 14 oελ. 37).
Παρακ<iτω δημoαιε6oυμε τoδg

ουνδυαoμoδg μερικδν ciξι6λoγων
πoικιλιδν κερααιdq.

EΠ ΙKoNΙAΣTEΣ

α) Nαπoλ€ov, β) Λ<iμπερτ, γ)
P€6ερooν, δ) Mαρμδτ.

α) Mαρμδτ, β) Λ<iμπερτ, γ)
Bdν' δ) Μπιγκαρδ Στ<iρκ "Aρντυ
Tζιdv.

α) Bdν' β) Λciμπερτ, γ) P€6ερ-
αoν, δ) Mπιγκαρδ Mπoυρλd.

α) Mπ[νγκ, β) Ρ€Θερoov, γ)
Mπιγκαρδ Μπoυρλd, δ)Λctμπερτ.

α) Nαπoλ€oν, β) B<1ν, γ) Tρα-
γαν& 'Eδ€ooηg, δ) Mπιγκαρδ
Στciρκ "Aρντυ Tζιdv.

α) Λιiμπερτ, β) Mπιγκαρδ "Aρv.
τυ Tζιdv.

α) Nαπoλ€oν, β) P€6ερoov, γ)
Mπιγκαρδ Mπoυρλd.

α) Bdν, β) Mπιγκαρδ Mπoυρ-
λd, γ) Mπιγκαρδ Στciρκ "Aρντυ
Tζιdν.

tli θπlκοιll[t6εtξ τnE !(εpflElis

'Η €πιλoγf τδν καταλλfλων €-

πικoνιαoτiν ε1vαι 6αoικf1 πρoi-l-
π6Θεoη γιd τf1ν καρπ6δεoη καi
παραγωγικ6τητα τδν κεραoι6ν
(Δδg Γιαv. Χατζηγαρi'οη Nιcioυcrτα

ΒΑΣΙKH ΠoΙKΙΛΙA

1) Tραγαν&'Eδ€αoηq'

2) Mπιγκαρδ Mπoυρλd'
('Ωριμιiζει €vα μηνα νωρ[τερα ci-

πδ τξν Tραγανd'Eδ6ooηg).
3) Mπιγκαρδ Στciρκ "Αρντυ

Τζι&ν.
('Ωριμciζει 15 μ€ρεg νωρiτερα <1-

πδ τf1ν Tραγανd 'Eδ€ooηg).
4) Bdν.

('Ωριμιiζει μαζi μ€ τfν πρoηγo6-

μενη).
5) Λ<iμπερτ.

('Ωριμ<iζει μαζi μδ τξν Tραγαν&
'Eδ6αoηg περ[πoυ €ωg π€ντε μ€-

ρεg τδ ciργ6τερo).
6) P6Θερooν.

('Ωριμιiζει μαζi μθ τfν Tραγανd
'Eδ€ooηg).

7) Xεντελφiγκεν.
('Ωριμιiζει μαζi μi τηv Tραγανd
'Eδ6αoηg).

B) Mπ[νγκ.
("Ωριμ<iζει μαζi μ€ τf1v Tραγαν&
'Eδ€oαηg).
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MoYTΣoY Καi TzoNAΓKoΛNT
λ.λ^a.n^Ra5λ5\6 \aa666f

Δfo aξr6λoγεq Πolκrλiεc, μnλrδc
Oi Moυταoi καi. Tζ6ναγκoλντ πoιf1oει τf1ν Γκρdνvη ΣμΙθ'

εiναι δ6o καινo6ργιεg πoικιλ(εq

Mηλι&g. Στf1 1ιbρα μαg εiναι α1ε- β) "Η Γκριivνη ΣμΙΘ Θα γoνιμo'

δδv dγνωoτεq. oi πoικιλlεg α0- ποιηαει τξν Στ&ρκριμooν καΙ

τiq παρoυoιαζoυν Eνα ξε1ωpιoτδ
€νδιαφ€ρoν ciπδ δενδρoκoμικlq γ) oι παραπciναl δ6o πoικιλlεq

πλευρdg. 'Αξiζει δ κ6πoq ν& γρα- Θ& γoνιμoπoιξαoυν €πioηg καi τf1ν

φτoΟν λiγα λ6για, μερικεg 1ρf1' ΜoυτooΟ'

oιμεg -ληρoφoρ(εq γιd τf1ν παρα'

γωγικ6τητ<i τoυg, την συμπεριφo' _ 'Η MoυτooO καΙ ξ Tζ6νoγκoλντ

ρ& τoυq, ατξν ουντξρηoη, τΙg γευ- ιtνΘiζoυv περiπoυ μi τiq dλλεq

oτικig iδιδτητεq τoO καρπo0 κλπ' γνωατi'g πoικιλiεg' δμιiδα Nτελi'

"Ag π<iρoυμε τd πραγματα μδ τf1ν τσιooυξ' Γκρ<iννη ΣμΙΘ' TζονιiΘαν

oειρd τoυg.

'Η Moυτoo0 (MUTSU) ε1ναι "Ι'

απωνικξ πoικιλiα. ΠρoQλΘε ιiπδ

διααταιiρωαη τδν πoικιλιδv GoL-
DEN DELΙcΙoαS Χ ΙNDo (Γκ6λ'

ντεν Nτελ[ταιoυq X "Ιντo).

'Η Tζ6ναγκoλντ (Jol"{ΑGoLD)

εiναι'Αμερικ&νικf1 πoικιλ[α. Πρo-

frλΘε ιiπδ διαoταιjρωoη τδν πoι-

κιλιδν coLDEN DEΙ-ΙctoUS X

JONATΗAN (Γκ6λντεν Nτελiτoι'
oυg X Tζ6ναΘαν).

- Kαi oi δι]o πoικιλiεg ε1ναι τρι'
πλoειδεig (51 1ρωμooιbματα ατ&

oωματικd κιiτταρα.) Kαt oi δ0o

πoικιλlεq εiναι <iκατιiλληλεg γιd
<iπικovιαoτiq). Γι' αιjτδ α' Ξνα

μηλεcbνα πoD Θ& φυτευΘεT μιd <i'

πδ τig παραπι1νω τριπλoειδεig πoι'

κιλ[εg &παιτoΟνται ciκ6μα dλλεq

διjo διπλoειδεig πoικιλ[εg (34 xρω'
μooιbματα oτ& oωματικd κ6ττα'

ρα). "Eνα παρ<iδειγ,μα: Φυτε6oυ'

με €oτω τiq €ξiq πoικιλiεq, Στ&ρ-

κριμσoν' Γκρ<iνvη ΣμiΘ καΙ Ιvloυ'

τoo0. Ti Θd oυμΘεi:

α) 'H Στι1ιρκριμσoν Θd γoνιμo'
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τΦv 'Ηλ. Σαζακλiδn
και 'oδ. Ντιv6πoυλoυ

κλπ. KαΙ κciτι ciκ6μα. 'Η Γκ6λντεν

Ντελlτoιoυq δθν πρ€πει v& Xρη'
αιμoπoιηOεi δg €πικoνιαοτ{g γι&
τig πoικιλ[εg MoυτooΟ καi Tζ6-

ναγκoλντ, €πειδf1 εiναι <κακδg €'

πικoνιαατf1q>> oτig διjo ciναφερ6-

μενεζ πoικιλiεq. A0τδ €ξηγεTται

γιατi. Ξ1oυν <<oτενf γεννητικf1 oυγ-

γ€νεια>> μi τf1ν Γκ6λντεν' Koιi oi

δυδ πoικιλiεg €xoυν <ιiiμα> τig
Γκ6λvτεν Nτελ[τoιoυg εtναι <<παι'

δια τηζ>.

-- 'FΙ MoυταoO εivαι μιd ζωηρf1

πoικιλiα. Mπoλιαoμ€νη €πi oπoρo'

φιiτoυ ιiργεi νd μπε1 oτf1ν καρπo'

φoρiα. 'Aντ[θετα μπα(νει €νωρig

ατf1ν καρπoφoρiα δταν μπoλιαoτεi
€πi νctνων δπoκειμ€νωv (M9, Ιν126)

fi €πΙ fμινιiνωv (Μ7 καi MΜ106)'

Eiναι δ€ντρo παραγωγικδ.

_ 'o καρπ6c τic Μoυτooδ εlναι
πoλΦ μεγciλog, δγκcbδηg, ΙvΙ6oo Θ<i'

ροg καρπo0 300-350 γραμ. 'Oμoι-

ι1ζει oτδ o1!μια μi τf1ν Γκ6λντεν

Nτελiτoιoυg. Διαφ€ρει δμωg ατδ

μ€γεΘog. 'o καρπδg Ξ;ει δραΙα
θμφιiνιoη. 'Η θπιδερμiδα εναι ατιλ'
πf1ν δπoπρ<ioινη 1ωρig €πi1ρωμα'
'Η o&ρκα ε1ναι τραγανf1 0π6ξει'
vη πoλδ 1υμιbδηg καi 6λ[γo d'

ρωματικf1. Συγκoμiζεται μιd θΘδo'

μιiδα μετd τf1ν Γκ6λντεν }Ιτελ['

τσιoυq. Διατηρεiται oτd ι|'lυγεiα

δg τδν M<iη.

Συγκριτικd μi τf1ν Γκ6λντεν

Nτελ(τoιoυg δπερ€1ει otd €ξQq

xαρακτηριoτικd γvωρioματα:

α) Δtν παρoυoι<iζει εδαιoθη'
αiα oτig ακoυριig,

β) EΙvαι πιδ παραγωγικi1 ιiπδ

τf1ν Γκ6λντεν Nτελ[τoιoυg καi

γ) Συντηρεiται περιoo6τερo

καιρδ ατd ι|.lυγε1α.

- 
'H Tζ6ναγκoλντ εiναι μιd πα_

ραγωγικf1 πoικιλ[α. 'o καρπδq

τηg εiναι <iρκετdμεγ<iλog μθ πo'

λU δραiα €μφιiνιoη. M€oo 6ιiρog

καρπoi 25o-28o γραμ. 'Η €πι'

δερμiδα καλ0πτεται ιiπδ Eνα θλ'
κυoτικδ κ6κκινo €πi1ρωμα. Tδ €_

π[1ρωμα oτig πεδινig περιo1ig

μπoρεi νd φΘ<ioει τd 2) 3 τic ε'

φaνειαζ τoδ καρπoO (Mακρo1ιbρι

B6ρoιαg). 'oκαρπδg Ξ1ει €ξαιρε'
τικig γευoτικθg iδι6τητεg. Πoλδ

1υμtbδηg ιiρωματrbδηq τραγανδg

καi λiγo δπ6ξεινo9. Tρcbγεται μi
iδιαiτερη ειi1αρi'oτηoη. Συγκoμiζε'
ται τf1ν iδια περioδo μi τf1ν Γκ6λ'
vτεν Nτελiτoιoυq. ΔιατηρεTται oτd

κoιvd ψυγεiα δq τδν 'Απρiλη.
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r0NIM0lI0lHΣH ΤΙIfl ΙlEIυ[PΠlu
κν6τητα <iπδ 10 €ωq 78Ψο. Tδ odκ-

1αρo πoδ περι€1εται ατd δι<iφoρα
civΘη τiν γνωστδν 6πωρoφ6ρc,lν
πoικ[λλει ιiτιδ εTδog ot ε1δog. Ei-
ναι περιoo6τερo ατd dνΘη τfrq μη-

Toδ oδυooθα Nτιv6πoυλoυ

λι&g καi λιγ6τερo oτd dvΘη τfrg

ξλαδι&q. Συγκεκριμfνα ξ πυκν6-
τητα τo0 ν€κταρog α€ o<iκ1αρα
εiναι f1 €ξfrg:

Mηλιd 35-550k
Kεραoιd 20-500h
'Aμυγδαλιd 20-400/)

Ρoδακινιd 20-25ah

Δαμαακηνιd 10-40γ0
Bερυκoκκι& 5-25ρk
'A1λαδιd 2-15010

- Γενικiq oi ci1λαδιig δiv πρo-
oελκδoυν τig μ€λιooεg λ6γω τfrg

μικρηζ ττεριεκτικ6τηταq τδν ciν-

Θ€ων o6 α<iκ1αρα. Γιd τδν λ6γo
α0τδ oυνιoτGται fl τoπoΘ€τηαη κυ-
ιpελδv oτδν <i1λαδεcbνα νd πραγ-
ματoπoιεiται παραμoνf1 τfrq ιicνΘo-

φoρiαg. 'Eπlαηg oυνιoτGται f κo-
πf1 τδν x6ρτων πoδ 6ρ[oκoνται
oτδν <i1λαδεcbνα, γιd ν& €ξαoφα-
λιoΘεT μεγαλι3τερog ciριΘμδg €πι.
oκ€ψεων τδν μελιooΘν oτd dνΘη
τ!g ci1λαδιGq

_ ΔιαπιoτcbΘηκε δτι f1 ιiπ6δooη
τδν φρoιiτων €ξαρτdται ιiπδ τfν
ι1π6αταoη κυιp€ληg καi φυτo0. 

-Η

καρπ6δεoη εiναι ciντιoτρ6φωg ιi-
νciλoγη μ€ τf1ν ciπ6oταoη. Σδ o1ε-
τικδ πεiραμα πoδ πραγματoπoιf-
Θηκε ιiπδ εiδικoδg €ρευvητig δια-
πιoτcbΘηκαν τd €ξfrg:
'Aπ6oταoη oε

xιλ6μετρα
Παραγωγf1 oi

1ιλι6γραμμα
κυιp€ληg - φυτε)v

0,3
0β-1,2
7,5-7,9

_ 'Eφ€τog πoδ flταν

Mερικ& πρ<iγματα 1ρει<iζεται
ν& €παναλαμ6ciνovται.

Γιd πoλλd εiδη φυτdrν(δπωρo-
φ6ρα καi μf) δ ρ6λoq τic μ€-
λιooαg στη γovιμoπo[ηoη τ6ν <iν-

Θ€'ωv ε1ναι πρωταρ1ικδq. 'Eφ6τog

iδια[τερα πoδ oi καιρικθg oυνΘ!-
κεξ στη περloδo τfrg ciνΘoφoρ(αq

oi π<iρα πoλλθg περιo1ig flταν
do1ημεg (Kριlo' 6ρo1iq, xαμηλtq
Θερμoκραα(εg, αυννεφιig) oi μ€-
λιooεq δiν μπ6ρεoαν νd πετciξoυv
δαo Eπρεπε. "Eτoι λoιπδν τd δ'

fτωρoφ6ρα δ€vτρα πoδ Ξ1oυv ct.

νciγκη ιiπδ crταυρογoνιμoπo[ηαη
(μηλιiq ξλαδιiq' κεραοιiq, d-

μυγδαλιig, δαμαoκηνιig' πoικιλια
Χιiλ ρoδακινdq) πλξρωoαv τξν
ν6φη.

* 'Η μ€λιoαα πετ(iνταζ <iπ6 ctνΘog

oi dνΘog γιd νd μαζ€ψει γ6ρη ii
ν€κταρ, ciΘελα ΘoηΘ<iει ατξ γoνι-
μποlηoη τδν ciνΘ€ων τδν δ6ντρων

μαg. "Ε1oυv δπoλoγioει δτι dπδ
κ<iΘε κυιi.l€}.η μεoα[αg δυναμικ6-
τη1ταζ μπoρoΟν νd θξ€λΘoυν μ€-
λιααεg για διιiφoρα ταξιδια Θo-

σκig oυνoλικ& 4.000-5.000 f1με-

ρηαiωg. Kα9ε μ€λιooα μπoρε1 ν&

κ<iνει 4 i) 5 ταξi.δια 6oακξ9 f1με-

ρηolωg καi oi κciΘε ταξiδι μπo'
ρεi ν& €πιακεφΘεi €κατoντ<iδεq

dνΘη. K<iΘε μ€λιooα μπoρεi νd
κoυΘαλiσει oτδ oδμα τηg πoδ ε1-

ναι <iρκετd τριχωτδ μ€1ρι 100.000

γυρεoκ6κκoυ9 μηλιdg. "Oταν δια-
Θ6τει κανεig oτδ κτQμα τoυ dρκε-
τδ dριΘμδ κυι}ελδν (μiα κυι|.'€λη

o€ 4 ατρ€μματα) μπoρεi νd δπo-

λoγiζει o€ μιd καλξ €πικoνiαoη
τ6rν ciνΘ€ωv. καi €φ6ooν ι}π<iρ-

1oυv καλoi καi. πoλλoi €πικoνια-
στiζ και o€ κανoνικθq ιi"πooτιi-
σειζ και ciνολoγiεg πρδg τf1ν 6α-
αικf1 πoικιλiα τ6τε Θd περιμ€νει
καi μiα καλf1 γoνιμoπoiηoη τδν
ciνΘ€ωv.

_ Tδ ν€κταρ εΤναι φυτικδg 1υ-

μδq πoδ περι€1ει πoλλd συστατι-
κd καi κυρiωq α<iκ1αρα o€ πυ-

5.100

2.700
2.300

δ6ακoλη

"Ανoιξη φανηκε καΘαρd π6oo 1ρf1
αιμoι ε1ναι oi €πικoνιαoτ€g. Δiν
1ρειclζεται νd ε1vαι κανεiq αoφδq

γι& νd διαπιoτ<boει δτι oi μηλι€q,
oi ci1λαδιθg ii oi. κεραo'ι€g, γιd νd
civαφ€ρoυμε τρ[α τoπικd εiδη δ€ν"

τρωv, πo0 καρπ6δεoαν, δφε('λεται

γιατi εi1αν δ[πλα τoυg dλλεg πoι-
κιλ[εg αυνανΘo0oεg. Eiναι νd λυ-
π&ται κανεig καi νd <iγανακτεi d-
κ6'μα γιd τf1ν ιi,μ€λεια καi τf1ν <i-

διαφoρiα πoλλδν παραγωγ6v πoδ
<iκ6μα δ€ν φρ6vτισαν νd φυτειi.
αoυν i) νd μπoλιciooυν μιd δε0τε-

ρη πoικιλiα ατδν δπωρcbνα τoυq.
Μ&g δ6Θηκε ξ ε0καιρi.α vd €πι-
σκεφΘoDμε ciρκετoδg δπωρδvεg μη
λιdg πoδ frταν oτfv iδια περιo1f1
dλλoι μi €πικoνιιioτρια πoικιλiα
καi dλλoι xωρiq €πικoνιeioτρια
πoικιλiα. Περ[πτωoη δπωρcbνα N.
ΣαμαρG ατf1ν περιoxf1 'Eπιoκoπf1
Nαo6oηg. 'O 6πωρcbvαg τo0 N. Σα-

μαρ& καρπ6δεoε iκανoπoιητικd €_

πειδf1 εΤ1ε <iρκετd dνΘη τfrq €πικo-
νιιioτριαg πoικιλ[αg, πρoερx6μενα
<iπδ τd δ€ντρα €πικoνιαoτig τoδ
δπωρcbνα καi oυμπληρωματικιi, ci-

πδ dνΘη <ivΘιoμ€vων κλιiδcoν τ!q
€πικoνιcioτριαg πoικιλlαq πoδ τo-
πoΘεtf1Θηκαν oi oακκo0λεg νιlUλoν

μi νερ6.
_ Δiν 1ρει<iζεται νd τoνιoΘεi

δτι ατfν περ[oδo τfrg ciνΘoφoρi.αg

τδν δ€ντρων δtν πρ€πει νd ιpεκd-

ζoυμε πρδ παντδg μ€ €ντoμoκτ6να.
Δiν δπιiρxoυv dΘδα €ντoμoκτ6vα
i) δλιγιilτερo 6λα6ερd. Πoλλoi με-
λιααoκ6μoι Ξ1oυν 1<iαει τd μελ[α-
σια τoυq €ξ αiτiαg ψεκαoμo0 πci-
νω oτf1ν dνΘoφoρiα τδv δ€ντρων.
'Aπδ μιd καλf1 αυνεργαo[α μελιo.
ooκ6μων καi δενδρoκαλλιεργητo0

μπoρoον νd citgεληΘoOv καi. oi δυδ

μθ τδν καλ6τερo τρ6πo. 'O πρ6τo9
Θ& €ξααφαλ[oει τδ μ€λι καi δ δε0-
τερog μιd πλo6oια καρπ6δεoη τδν
δ6ντρων τoυ.
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ΓεωργIl(θc εiδnοεlc
ΚAΛΛΙIEPΓOYMENEΣ ΠoΙ'Ι<IΛΙEΣ

plΗΛΙAΣ ΣTIΣ xΩPEΣ TΗΣ
E. o. κ.

Στig 1δρεg τflq E.o.K. η GOLDEN DELΙCΙ'
oUS (Γκ6λντεν Nτελlτoιoυg) εiναι f πιδ διαδoμ€'

νη πoικιλiα μηλιdq. 'H c.D. <iφ' 6τoυ Eκανε τf1ν

πρtbτη παρoυαiα τηq oτfν E0ρcbπη €κτ6πιoε πo'

λδ €νωρig δλεg τiq πoικιλlεg καi κυρι<lρη1οε dπ6-

λτα oτf1ν EδρωπαΙκf1 ιiγoρd. 'Aπδ τf1ν δρμητικ6-

τητα αδτf1 δ€ γλ0τωoε oijτε f1 STARKΙNG (Στ<1ρ'

κινγκ). Σrδν πiνακα πoD δημooιειioυμε πιδ κιiτω

φαiνεται oυνoπτικd fl αυνoλικf1 παραγωγf1 μf1λι'lν

τδν κυριoτ€ρc,rν πoικιλιδv oτδ 16ρo τfrg E'o'K'

γιd τd €τη 1980 καi. 1981. Tδ Eτoq 1980 Θεωρεiται

Eτog δπερπαραγωγηζ. 'ΑντiΘετα τδ 1981 ε1ναι Ξ-

τog €ξαιρετικd μειωμ6νηζ παραγωγiq' 'Η GOLDEN

DELΙcIous καλλιεργε1ται κυρiωg στη Γαλλiα

(50γo καi πλ€oν τfrg oι;νoλικfrg παραγι'lγQg γι& €πι-

τραττ6ζια χρηση) καi τf1ν 'Iταλiα. Δειiτερη o€ δι<i'

δooη πoικιλ[α tρ1εται f1 δμιiδα DELΙCΙoUS (Nτε-

λ[τoιoυg, Poυαγιdλ, Σπdργκινγκ, Στciρκριμooν κλπ) '

oι παραπriν ωπoικιλiεg εiναι 'Aμερικιiνικεg' 'Η

Γκ6λντεν dρxιoε ν& διαδ[δεται τδ 1916, fl δΞ Nτε'

λlταιoυq τδ 1895. 'Η δμιiδα Nτελiτoιoυg καλλιερ-

γεTται oτf1ν 'Ιταλiα καi Γαλλiα' "Αλλεg ciξι6λo'

γεg πoικιλlεg πoδ καλλιεργoΟνται αδ oημαντικf1

Ξκταoη ε1ναι f1 ΙΙηPERATORE ('Ιμπερατ6ρε)' EI'

ναι €ντoπιoμ€νη oτf1v 'Ιταλiα. Στf1 Ινlεγιiλη Bρε'

ταν(α κυριαρXεi η cox'S ORANG (K6ξ "oρανζ)'

Στf1 1cilρα α0τξ δπωg καi oδ dλλεq 1δρεc τηζ

Eδρcilπηg Θρioκει τig κατ<iλληλεg κλιματικig oυν'

Θξκεg. 'ιΙ GRANNY SMΙTΗ (Γκρ<iννυ ΣμiΘ) dρ1ι-

oε νd διαδiδεται τιilρα τελευταTα μi γoργδ ρυΘμδ

oτf Γαλλ'ια καi 'Ιταλ[α. "oΨιμη πoικιλiα ταιριιi'

ζει αi κλiματα πoδ txoυv ξηρδ καi ζεoτδ Kαλo'
καiρι καi πρoπαvτδq ΦΘιν6πωρo μΞ δι|ηλf1 Θερμo'

κρααiα καi μεγιiλη f1λιoQdνεια' 'H JONΑTΗAN

(Tζ6ναΘαv) καλλιεργεiται oτf1ν 'Ιταλiα καi Bo'
SKooP (Mπooκδφ) κυρ(ωg oτην 'oλλανδiα' Στf1

Γερμαviα καλλιεργoOνται ντ6πιε9 πoικιλiεq' oi πoι-

κιλiεg πoδ <ivαφ€ραμε ciπoτελoOν τ{ Θcioη τηζ μη-

λoπαραγωγfrg oτδ 16ρo τfrg E'o.K' καi ε1ναι δλεq

παλιiζ. "oλεg Θρ€Θηκαν τυ1αiα oi δι<iφoρεg 6πω'

ρδvεg πρiν <iπδ πoλλd 1ρ6vια.

Παρoγωγfr μιiλωv oδ τ6vvoυξ κατδ
πoικιλiα

1980

GoLDEN DELΙcΙoαS 2.644.000

'oμ<iδα DELΙcΙoαS 667'000

146

1981

2.169.000
507.000

ΙMΡERAToRE
COX'S ORANG
GRANNY sΙvΙΙTΗ

JoNATΗΑN
BOSKOOP

93.0ο0 120.000

301.000 88.000

70.000

1.590.000
5.212.000

280.000

296.000
164.000

31ο.000
210.000

148.000

REΙNETTES CANADΑ 84.000

Διιiφoρεg πoικιλ[εg 2.609.000

Σ0vαλo 7.138.ο00
'Η Δενδρoκoμικf1 Ξρευνα €xει δημιoυργf1οει

καινo6ργιεg πoικιλ[εg, πoλδ <iξι6λoγεq. oi ν€εg

πoικιλiεq παρoυ'oιιiζoυv oημαντικδ ιiδιαφ€ρoν €πει'

δf1 Ξ1cυν δριoμ€να 6αoικd πλεoνεκτfματα' Λ6γoυ

χ<iρη: "Αριoτεq γευoτικ€q iδι6τητεg' παραγ('γι'
κ6τητα, πρωΙμ6τητα, <iντo1f1 oτiq doΘ€νειεq, συν-

τηριoιμ6τητα κ.o.κ. 'Aναφ€ρoυμε μερικ€g: τf1ν Jo'
NAQOLD (Tζ6ναγκ6λντ), PRlMA (Πρiμα), MEL'
RoZE (Mελρ6ζε) κ.λ.π.

To κINFΙiΓo ΣYNΕPΓEIo
AΠENToMΩΣEflΣ ΔΕNΔPYΛΛΙΩN

NAoYΣHΣ
το0 Ι<ιbστα 'Avτωvι6δn

Kατα τi1,ν τρdxoυσα περ[oδo I98l-|982
(23-ll-8l Eωq 3l-3-s2) τδ κιvητδ ουvεργεΙo d-
τιεντo'μιll'οεωq πoδ frταv θγκατ'εοτημiνo στδ &-

γρ6κτη'μα Toο 'lσTιTo6τoυ Φυλλo66λωv δdvτρων
ταρoυo[αo,ε dξι6λογη κiνηoη. Σxεδδν δλα τd
δεν,δρ0λλια πoδ διακιvηθη,καv πρofρ1οvται dπδ
τοδ9 φυτωριo6xουq τfrg περιoxiq μαg (Moν6-

oπιτα). Στδν παρακdτω π(νακα παραΘEτoυμε
oυγκριτικ& oτoι1εiα τδν δεv'δρυλλ[ωv πoδ a-
τrεντoμιi:θηκαv κατd τig, φυτευτικfg τιερι6δoυg

l98o-l98ι καi l98l-l982.'Απδ τd οτoι1εiα
α0τ& φα[vεται καΘαρd f1 vfα τ6'o'η τδν δεvδρo-

καλλιεργητδν πρδg τ& ε'(δη iκε(να τδv δπωρo-

φ6ρωv δεi1νoυν, τoυλd1ιoτo πρδ9 τδv παρδv,
δτι εΤναι πιδ κερδoφ6ρα.

Κατ6oταon aπεvτoμoΘ6vτωv
δενδρυλλiωv

Elδoζ <iπεντoμoΘ€ντων
δενδρυλλiωv

l . Poδακινιdg
2. Mηλιθq
3. 'Α1λαδι69
4. 'Αμυγδαλι69
5. Kυδωνιdq
6. Kεραoιfq
7. Bερυκκolκιdg'
8. Δαμαoκηνιdg
9. Kαρυδιdg

l 0.'Αμυ,yδαλoρoδακιvιdg
l l. Φoυvτoυκιdg,
l2. 'Eμ66λια διdφoρα

'ΑριΘμδq δεvδρυλλiων
Περioδoζ

1980-1981' 1981-1982
t96.265 109.051

89.509 36.956
6t .783 53.321

t t t .791 29 .879
l5.340 8.30ο

5.091 lt.247
l .30ο l .5l5
I.430 I.90ο
864 369

94
280
3l



'o Boρδlγdλλεloq πoλτ6c
'o B,oρl$1γgλλεl,oc n,oλτδc δv rκαi nαλαlo

μ,ulκητorκτov,o nαραμδvεl n'αvτoτε oτδ 1δρIα του

noρογωiγo0 δvα io'1lυρ$ δnλo. 'Ynαρ1oυv dικ6rμα

dαθδvειεc ,noU μovo τδ xολκoU1α μutκητoικτovα
τic, καταtn,oλ,glμ,cσv κoi κυρiωc δ 6oρδrγ,αrλλειoc
πο'λτδc. ΤετoIεc oο9ivεlεc εivαt oΙ 6olκτηρlιb-
oεlq κoi oi δiοφcρcl Koplx:[γo1 'πot n,ρoΕεvoUv

πoλλθc ζημIδc αro δπωρ,oφoρα δdvδρα. "E'xεt

δμωc φαooρiεc oτηv Π.σpασlKΕUrξ τoυ. Aι]τδc i-
ταv δ λoγoc πcυ oρκετoi nαρογωγoi θγrκοτδλεr

ψov τδv θoρδlγoλλεlo noλτδ μδ α'π,oτδλ:,3Lμα oθ

λiγα xρovlo ci 6α:<τηρrιboεlq vδ δξ,α,nλωΘ,oUv θ-

nl,κivδυvo ατoυc onωρΦvεc. 'Elπioηc η αιiΕnon
Tηc πoθηοεο.lc Mπiτερ Π iτ (πlκρ,η κηλiδωοη)
δφ,εiλετoι κoτo μδγα μθρoc oτηv δγκατολεlψlη
του 6oρδrYαλλεroυ πoλτo0 oiπiδ τα nρ,oγροlμ;μα-

τα ψεUKcIσμoδ τΦv μηελo1δεVδρωv'

Kρivετot onoροiτητo μiα η δ0o φ'o'ρδc τδv
xρovc (φΟrvonιυρo o-gγ η'$φτ,o,υv τd φΟλλα, κoi
θvωρic τηv 'Αvcrξη πρiv αιπδ τηv 6vαρΕη τΠc
6λooτη:ηc ovολογο μd τδ gl$oq rκοi τηv lπotκI-

λ.α τo0 δεvδρoυ) δvo λo0οιμo τΦv δ6vδρωv μδ
Θoρδlγoλλλλεro nολτδ γld μl'd πιδ αn'c,τελεrcμα-
τlκη nροcταοio ivαvτiov πoλλΦv α,oΘεv'εrωv ('6,ο

κτηρiω:lc φcυΖrκλdδIo, θξΦα,οrκo,κoρ(lvεo'κλn)

'o Bcρ5lγoλλεlοq n'oλτδq εivαl αρκετο τo-

Ε;κδc γl ο0τo δdv XρησΙiμcΠ,3lΓTται ,κατα τηv 6λο
oτrκη περlcδo τωv δθvδρωv ("AvolΕlη δωc Φtθl

vonωρo) 'o 6oρδlγdλλ'εloc noλτδc δπωq καi
τd ολλα xαλκο0,1α μU1Kη,T,olKΤ6νο δ'ηrμlolυργoυv

θrioηc cκoυρtdc oτηv πoιrκlλio Γ,κoλvτεv Nτελi
τoloc δταv Xρηlσιtμ,oΠoΙεiταt γIα ιpεKασrpδ κovτδ
oτηv οvθoφ,oρiα (6λοoτllκδ οτα15lo oφ,θολμδv,
κδκlκlvη κορυ,φη)

'o Bcρtδlγiιλλεr,oc παροoικευ,α,Zεταl μi τηv

xρ,ηοrμornoiη,oη δ0'o υλικδv ο) τηc γολοZo,πε'
τροc (θ'εrilκqq xαλκδc) κoi 6) τηc o6,υ,ομθv'ηc

Οαθ,jt:τo'-l (υ1δρoEεlδioυ τηc ο:66oτoυ) Koτd
τδ φiθ'ivοι:lιlρo XρησlμonoιoΟμε 6oβδlγoλλειo'π'oλ

τδ π,utκvoτηταc 2o) o (γαλαZoιΠ9τρα 2o) o) Kα_

τd τηv "Avolξrξ Xρ1ηiσllμo1Πol'oιU'με 6oρδlγdΛλεro
no,λτδ 1o) o.

'Η δραoτlκδτητα τ'cυ noλτoU εΕορτ0τοl α-

nδ τηv 6'rgχ9rγiο πoi ,nρ'oοτd'9ηlκ,οv η Yαλαζδn'ε_
τρο κοi δ ito6,iloτηc κoi αιπδ τδv τρo'π'o n:0 δγl

vε η αvotμrEη τoυc.

oi 6cρδ,lγoλλειol n'oλτoi δ'tαlκρivovτοt 'oδ

δΕινo'υc, o0,o1δδτερ,ouc καi δiλκαλIrκc0q. oi δξι-
vοr ε;i,eυv |ryιbτεpr1 δlo'6,6oτη αnδ τηv κα'θoρlZo

μεvη αvαλ9Lγiο, oi oυlδ'δτερor καvovlκη, κοi oi

αλκαλ:,κoi rΠε,ρι31σoTερη. oi o0iδ6τερ'ol κα'i δξειvor
πoλτo'i ξ$γ ξlχ'oυ'v μεγαλη δtαρκειο ζωΠc, i;Xoυv

δμωc δροoτlκoτητο σpεσξ' Xρ'ηtοllμo'n'otloUvταl,

δoεc φoρδc d δn6rμ'Bοoη Π,ρ,oγμοτcrΠoIεiταt θνοvτΙ

ov :ntrδηtμtδv Πioιj 6ρiloκ,ovταl od θξ6λrξη. oj dλ-

κα,λlκoi π'oλτοli θxo,υv 6ραiδεiα δρα'οτι'κδτητo,

oλλd μεγdiλη διαρικεlα ζωΠc (lδdv Ee'nλOvovταl)
Teτclουc roλτoUq Xρη,σlμoΠ'oΙ'oΟvταl κοτα τ'o0c

φ,3lvolπω,ρtv,o,0c κοi xεtrμερtvo0c ψεlκαoμoιJlc τδv
οn'ωρoφ,oρφγ.

Γl'd vδ 'Πρ,3rσδiJρiσο'uμε δnακρl6ωc iαν s-

vοq πολτδq no0 noρα'olκευοζεταl εΤvαt δ'ξειvοc
(λiγη do'6δοτη) o0lδδτερoc (iκαvovκd αναλoγiα
δο'6δοτη) η αΛκαλrrκ,δc (π,ερiooεια dο'6,f :τη)

Xρ,ησΙ1μ,c,Πoloυιμε τδ εiiδlrκδ xαρτi (xορτi τoσ ηλro_

τρ,onioυ) τδ δ,n,oio 6αLnτiζo'υμ,ε oτδ δlα,λuμ,μα τoυ

πoλτo0 καi dvdλoγ'o ,μδ τδ Xρδμα υ-loil πα,iρvεl

τδ 1ορτi α'noδειrκv0,εταt τi εΤ,δoq ,πoλτo0 rπaβσ-

olκευσoαtμε. "'Ετol 
'nρo,oθi1o,ψrμε δv θ'δλoυμε καi

δλλη dro6l6oη (rdα6εoτ6vερo) για vd μετατρθ_

ψoulμε δvo noλτδ δξεlν'o nρδc o0lδθτερo κοi
δvο o0]δδτερo, noλτδ oi αλκολllκδ .

Σηlμεiωcη. "oτοv λirμε 6oρ1δlγολλεlo πoλτδ
π,ι:rκvoτητoc 1o) o θvvo'o0tμε δτι oτα 100 κlλο
6ορ,δlλ,α,λλεr,o,υ n,oλτo,υ 0ιniρxεI δvο κιλδ γα-
λαΖ6rnετρα (Θει'lκδc 1αλκδc). Δ6v 0iπολoγiΖε"

τcrl η οα6θcτη no0 X,ρη1σlμO1Π'oΙηθηKε γrδ την
nαρoοlκεuη τo,υ.
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"'Toτι:9α ιiπδ πολi ΖαιQδ συγαγτι

ιi;γτιrι δJo ψ[λοι zαi τι} z.ου6εγτι,j_

!()'ιlγ.

Ι'ιδ9.1ιl; : "}1μιr$ε; τd.

l Ι αr,τρεil$ r1xα.

Δr11ιi1τρr1; : Ailτδ εiνιrι

\/ει]ι Ι-ι0'ιJ'

εi1ιigιoτο.

Γιδρ.1ιl;: l\δγ εiγιrι xιri τ0οo ε'υ_

7'ιiριoτo γiιrτi πιr'r,τ9εJτrμα μιiα πoλil
ι'Ιοy i1μr1 γι'r'αil,'ιr.

'\r1;ιr1τg11; : Αilιι'l εir'ιrι δυoιigεοτιl.

Ι'ιδ9.1οg: Δiγ εiγαι zι:ιi τιioo δr''

οιigεοτο .1ιατi πfrριr προi.z.ιι μiα με-
r1ιi7ιt1 πο7ιιrz"ατοιx[α 10 δ91l1lιυν τδν
il δι α.μι: φι oiμιιiτιυr,.

\l11ιi1τqr1; : Ai'τδ εiναι εi,xιigr oτο.

Ι'ιiilργυ;: Δi:ν εTr,ιrι z"α'ι τιioο εi-
1ιi9ι,οτo γtατι 7.ιi}iiιε r'j πολυzατοι-
xiα.

Aviκδoτα
Δr11ι,liτρι1: : Aiτδ εiνιιι δυoιiρεoτο.

Ι'ιδργo; : Δδl, εir,αι z.αi τ6ο'ο δυ-

c'ιiρεoτο ^1ιατi" xιir1zε zαi i'1 γυναi-
7'α !ιοι].

Δ11iιtjτ9r1; :,\i'τδ εiναι εir1ιi9ιοτo.
NΙδ τr\ν ληξr1 τoi B' παγxο'oμ(οιl

πολd,1ιοι', Εr,ιι; Εi,gι.lπαiο; zιiνει i}ε-

ιιlρiα ατδν oι'ιιπολειιιοτli του 'Aqlρι-
zα'r,li, zαi τοi ri,l'απτirooει 1ri iπι1ει-

ρ11μιrτα τι\ν clξiα. τfr; Xριoτιανιxfr;
i}ρr1οxε[α; z'ιli τοi ιiνi}ρο.lπιoμoδ.

βflρωπιriο; {.\ειrxιi;) : <<"Azοιlσ.:

ιiliλι: 1ιο'ι'. 'Γcilg,r ποil $α π&; oτiiν
'Α 1lgιxi1 νri iξr1.1i1lτει; xαi r'ι) πεi-

σε]ι; τοιi; oιl1lπατιlιιbιι;ζ σ()'υ' δτι

δiγ εiγαι oιυοτδ r'ι) oxιlτιδι'ετε τοl)ζ

ιiνι}gibπoυ; y.αi νd το,); τρδτε. Αr'l-

τδ εi"ι,αι ιiπιi.ι,rr}Qωπο>>.

'Aqlριz.α'ι,ιi; (λ'Ιιliρo;) : "Ey.ιυ z'ι'

θγιb μ[α' ιiπoρ[α φiλε μου. 'Eoεi; οi

"Aoπ9oι ι|lοδ δiν τoιi; τρδτε τoi;
ι1ν$ρωπου; γιατi τoi; oxoτιbνετε;

'o NΙπιiqμπα Δημιr1τgιi; διι1γεiταr

ο}. 1ιiα παρ6α ciπδ rn6ου; zα'i πιταιρι_
zιiδε; τd διιiqlοqα' oτιiδια τfr; παr'-

τρειd.; ποi, πιiQαοε cig7.i,rrοντα; ιiπδ

τι\ν ιiρρα6δνα.
<<"oτιrr, εiμαoταr' ιi99α6ιυr'ιαo1rJ-

r,ι'lι ιιιλtioα Eγδ xαΙ ij7g1l.,,ε f] γυ-
t,ιrizιr μιοι'>>.

<lΣτir πqicbτα 7glιir'ια τοi γιi,μoι' μι_

λιliτε f1 γιrνα[xα μoυ zαi il7611lr1α i_

γιb,>.

<Tιilqlα τελευταiα μιλoiμε zιri oi

δυδ zιri ι7.ουει f1 γειτor'ιιi>.

ιlι'ryτε.νο i1 z"οl'ιδιi7"τεt'ο j , 7.ιυgΙ; r'ι).

zαται1lirγιlυ1ιε oi ι|r91ρ671{1'o ql,iQι'ια._

xο. Tδ ι|lει ριixτεr'ο, δταγ εTvαι δοο

πr11τι\ πρdπ'ει, ιi1lαιρεΤ zαl τ\-< γ"'"l-

i,ιδε;. 'Aψοδ λοi'ooυμιε τδ zειpιiλι'

1τενiξουμε προοε1τιzι} τι} μαλλια ι1ρ-

1[ξοντα; ιiπδ τι\ δdρμα τfr; zε1lα-

λfr;,7ο:ρi; r,ιΙ ιiqll1ooυμιε μdρο; ιi-

Tδ μovoτovικδ oιilοτnμα

1,ψαι1liα; dδειξε ιiτι δεν'ι'πιiQy'ουι'
d9ειlνε; πι)υ \'1.( αξιολιlγοi,v το qιiλο

του διαz.9ιτιzιlι1' οr1μιαδιιli', τo οποiο

7'ρr1oιμoπoιεiται στιζ περιοoιiτεgε; ι-

oπιrr,ιzd; i'iξει;. Ερευν11τ6; ι'l'μιυ;

που 1.ιελθτr1oαν τι; δυozυλiε; αvιiγνlυ

ση; τω\' ιαπαγι1./λιυιioωr, παιδιιbv
ιTF]SοΗΝEΙi 19τ1) δ61οr,τιxι τυ

λι:ιτοιl9γιl,'ιi ριiλο ποιl διαδqαματiξει
l1 ilπαιl_ξr1 τΟι) οr1pιεiου 1ρ1'16Lμιι}J

oτt1i' απιiz.τtlσll τ)l; ιrναγι'ω,oτιz{;

δεξιιiτriτα; 7'αι στl] δια,1loρoπolr1o11

τ,,υ ι',liιιατο; τιυv 7"iξειrv.

7τlνιοτι-.. "'Eγι.ι z.αiδ trτdi,ιoμα ιiπιιι-
τεI 2() τουλιiy"ιtiτor' λεπτιi. 'Εξυπα._

zoi,εται δτι τi; ι|lεiρε; z.ιri Κιir'ιδι.;
ποil ιlιpαιgοδr,τιl.ι τi; τοπoι'}ετoδμ.ε ri_

pιlocυ; ο} xιιτιiλi 11λο μdgo; zαΙ oτι)

τdλο; τi; nr010bγρυlβε i) τi; zαiμε.

Tδ 1τdνιoμιιι πρdπει νιi θπα'ι'ιrλr1qlι9εi

μετι}' 2-i:i μ6ρε; "1ιc) νιi εΙμιroτε β6_

6ιιιυι ijτι ιiφαιl,Jοαμ'ε δλε; τi; ι|.rεi-

ρεg xαΙ zι1νιδε;. "ooο πιδ z.οr'τιi τr}

μαλλιι1, τιiοο πιδ εiiz.oλο zαΙ ιiπoτε_

λεομ'ατιzι'l εir,αι τδ ξειilε[ριαo1ια ιιj
xτiνιομιιr. Td παλιι), xgιir,ια' 6ταν οi

r|lεTψε; i1ταv πιlλλd;, yρειαξιiταν vι)

ξυριoτεi τδ zεqlιiλι i'i ν& xοποδν rιi
pιαλλιι}' πιlλi xιl'ι,τιi, πρiv γiνει τδ

yτdνιομια i1 x9r1oι'1ιoποιι1$εi ιpειρο-

zτιir,ιl ιilιiιtι-ιιιz.ο. Ιl ιiντιυ;, τδ 1τ€νι-
o1ιιr εir'αι d,ναγzιriο zcli ιiφοδ 1ψ11-

οιμ.cπoιr'1οιrυμε δψαoτιz,ιΙ ι|lειgοιτιi_

γrr .}lιiρ],ιαzα, γιι}, r,ι}. ιi..1lαι ρd,oιlυ'μι,ι;

τig ι1δειεg ij ι,εz.9δg z6γιδε; dπδ τd

μαλλιιi. Διιιψορετιxιi. πΙ]ιiπει νd τi;
ι11lιιιιlι1oοι'ι,,ε μi τδ 7lqlι.

Η ι$IffiIpA TI{Σ ΚEεDΑr\ΗΣ
ιivα 1li9οι-lι, iiτι ιli δφι ιτ1ι6r'ε; 7'δρε;
δπου τι\ λιiδιυpιιr τδv μαλλιδl' ιiπιl-
τελεi πιrρι-iδιlοr1 ij $ειlrlεiτιιι ιi.lραiο,

19ι1αιμιοποιοδν γ"ατδ' τfl; ιμε[9α; τi1;

z" ι:.1 l αλi1 ; λαδ ι z ιlz'z' o ι1l ο'ιν ιι ι:ι γιi, 0,2 o/o

λιγτdτl,.'Ιδ ιiποτ67,εομια εiναι πoλδ

z'αλι1. Kιri ι'iλλα λιiδια εii,αι zατιiλ_

λι1λα γιι} τδ oy"oπδ αiτιi.

Σ} xω9ου; που\ iπιiμ1ιlι'ν πολλι}

ι|.,ει ριαoμ6να ιiτιl1-ια, ιλ.1lε7'εi 'ι'ι} ιpε-

u.ιiooυ1ιε ij r,ι}, c,xοr,[,crιlυμιε xαi, τd ^ιrι'

$[oμιατιr, ijπιπλα, τ'ρε66ατιιι zα\ tΙ"l-

λιr ιir,τιxεiιιε'ι,α oτιi δποiα 1.ωιορεi vd

π6ooυv ι].'εiρε; i) μαλλιιi μιδ ψεi9ε;
i'i z.ιiνιδε;. Asτι\ $c} με,ιιboει τ|r' πι-
[)ιrι,ιiτl1τιr μεταδιiοι;ιυ; τflg qlε[qα;.

"' .},λ'ιι γ"ιιτιLi'λr1λα t'λιxι} γιιl iπd-
λειι|lr1 7.Ιi ir,τρι6i) τi1; zειilιlλfl; εi_

l'αι r] βαξελiνr1' τδ βα;ι6αz6λιιιo, δι-

ιiλιιμιl 6ιiραxα 1ιi; οαποiι,ι γ"'ii. ((l}"!^

πε \lrειQo/.τ(iγα q-,ιiρpιαzα) .

'FJιiv i|xουμε oxετιιι\ λiγε; rμεiρε;

oτδ xεqlιiλι' ιιπoQoδιιε l,ιi, τiΞ &φαι-

t)dσι]ιlιιε 1ι} εiδιxδ πr11τδ xτdνι (ιpει-

1:18
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'o <Πυρσ6cυ οτ6 Eιiρωπ6λ1α
Aνclμεoα ατιg πoλλig και δι<i'

φoρεg εκδηλ6αει9 πoυ πραγμα'
τoπoιf1Θηκαν ατιg Bρυξ€λλεg oτα
πλα[αια τωv Eυρωπαλ[ων ξταν
και μια φoλκλoρικf εκδ{λωoη

oτηv oπoiα πξρε μ€ρog o ΠYPΣoΣ
ΝαoΟαηg.

Η εκδηλωαη αυτf1 ξταν απ6 τιg

πετυxημ€νεg των Eυρωπαλiιοv

γιατ( Θα πρ€πει να λε1Θε[ 6τι κιi-
ποιεq εκδηλιboειq δεν μπoρo0ααν
να πιciooυν και κιiπoιεq Gλλεq

πoυ αναμ€νoνtαν vα πι&αoυν υ_

ατ€ρηoαν αε επιιυ1[α απ6 δευ'ιε-

ρoτερεg εκδηλιbαειg.
Πciρα πoλιi €πιααε η €κΘεoη

πoυ oργcivcοσε η κ. Nαγα Παπα.
vτωνioυ γδρι.: απo τη ζωη τoυ 'Eλ-
ληνα. Eξαιρετικξ επιτυ1(α επioηg
εixε η Bυζcrvτινξ 1oριυδiα τoυ κ.

Λγγελοτoυλoυ για την oπoiα εν-

διαφ€ρθηκε η Bελγικf1 και Γερ'

μανικξ τηλεoραoη και η 1ιoυαικξ
τoυ κ. Ξενciκη.

Λ&θoq ητc., η παρoυαiαoη τoυ
'Aξιoν εατi απ6 τov Θεoδωριiκη

με 1oρcυδ[α Σoυηδικf1. Σφ&λμα α'
oυγxιbρητo για τα Eυρωπαικci δε-

δoμ€να ητα'l ακ6μη η ααυν€πεια
ατην cbρα και η κακoπolηαη τoυ

πρoγραμματog απ6 κιiπoια κo-

μπαν[α ρεμπ€τικoυ τραγoυδιoι1'

Παρ' 6τι γενικd o α1εδιαoμ69
απ6 Eλληνικf1g πλευριig ηταv νo'

μiζω oωoτ6q, η oργ<iνωoη πoυ

6dρυνε τoυg B€λγoυq υoτ€ρηαε

αε πoλλo0q τoμεlq. Δεν ε[1αν 1ω'
ν€ψει oι Β€λγoι oργανωτ€g τιζ εκ'
δηλιi:oειq και ιδιαiτερα δεv μπ6-

ρεσαν vα μπoυν στo μεδo0λι τηg

ιδιαιτερ6τηταq τoυ Eλληνικo6 πo-

λιτιατικo0 δυναμικoιi. 'Ιoωg δεν

ε{.1αν τoν καιρ6.
Bααικιi oφ<iλματα ξταν η α_

πoυα[α εν6g oδηγoιJ των Ευρω'

παλ[ων. Mιαg εκδ6oεωg δηλαδf1

πoυ Θα περιεixε 6λε9 τιg εκδηλrb-

Σnμεiωμα τoσ κ.
Μαvιbλn Bαλoαμiδn

σειq' τα πρoγρtiμματα και τα κει'

μενα σε κdπoιεg περιπτcbαειg, 6'

πωζ στoν Kαραγκιcbζη και τo o0γ-

xρoνo Eλληνικ6 Θ€ατρo.

Αφioεq υτηρ1αν πολλ69. oι
Bρυξ€λλεg ξταν γεμ<iτεq. 'oxι 6'

μωζ απ6 6λε9 τιξ εκδηλωoειg'
Για τη δικf1 μαg εκδf1λωση π.χl

δεν εiδαμε καμlα αφ[αα.

Παριi τα0τα η Φoλκρoρικf1 o'

μdιδα €κανε τo (ιl'πoυμ>' K€ρδηoε

για τρειq 6ραδι€g ατιg Bρυξ€λλεq

τo Bελγικ6 κoιv6 τραγoυδδνταg
και xoρε6oνταq oτo Παλαi' ντε

Mπoζ&ρτ oτην αiΘoι-'τα <Ι4> δυ6

φoρ€g και oτo Γκρdντ Τε<iτρ μiα'

Αν<iλoγεg {ταv oι παραατ<iαειg

και €ξω απ6 τιg Bρυξ€λλεg με

ξε1ωριoτf1 την παρcloταση στo υ-

περoδγ1ρoνo Θ€ατρo τηg Αμ6€ρ-
σαζ ντε Σiνγκελ. H παρ<ioταof1

μαq μεταφ6ρΘηκε απ6 τo μικρ6
vτε Σiγκελ (1000 Θ€οειq) oτo με'
γιiλo (2500 Θ6oειq) και 6μειναν
και 5O0 τoυλci1ιατoν ciτoμα xωρig
Θ€αη.

o Πρ6ξενo9 τηg Αμ6€ρoαν κ.

Kωατoιiλαg, €ναg φo6ερti δραατξ'

ριog dνΘρωπog, €νιωΘε και πριν

και μετci τηv παρ<iαταση πανευ-

τυχηζ'

To Φoλκλoρικ6 γκρουπ απoτε-

λoιjoαν 39 ιiτoμα. Η κ. Δ6μνα Σα-

μ[oυ με τoυζ μoυσικoιjg τηg και
oι Xoρευτικ€q oμ<iδεg Kαρπι1θoυ,

Π6ντoυ και Ναo8oηq. Γρdφovται
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με τη σειρ& πoυ παρoυσιdζoνταν
κciΘε Θρ<iδυ.

Tην ευΘ0νη ε[1ε η κ. Δ6μvα
Σαμ[oυ και o Λευτ€ρηg Δρανδιi"
κηq, γνcboτηg 6oo λiγoι 'τoυ Eλλη-
νικoι1 Φoλκλ6ρ.

β1ε τov Λευτ€ρη Δρανδ<iκη o

<ΠYPΣoΣΣ αυvεργ<ioτηκε και στo

Λoνδivo. 'Oταv παρoυαιιioαμε Δη-

μoτικoιig 1oρo6q και μoυαικ<i 6ρ-

γαvα απ6 την Eλλciδα με κατα-
πληκτικf επιτυ1iα στα πλα(oια
τoυ 'Ιγκλιg Μπα1 Φεoτι6<1λ oτo
Pυoαγι<iλ Χωλ τoυ Λovδivoυ με
ΔιευΘυντf1 την κ. Λiνα Λαλιiντη.

Mε την κ. Δ6μνα Σαμ[oυ αυ-

νεργαατξκαμε πρcbτη φoρ<i. Mπρ<iι-

6o τηg. Mπρ<iΘo, για την υπευ'
Θυv6τητd τηq, την υπευΘυv6τητα
τηg δoυλει<1g τηg.

Kλε[νoνταg τo oημε(ω,μd μoυ
αυt6 Θα f1Θελα να ξανΘυμηΘιb τα
λ6για τoυ Λευτ€ρη Δρανδdκη με
τo κλεloιμo τcοv υπo1ρε6αεcb μαg
oτo B€λγιo; <Παιδι<i €να μεγ<iλo
ευxαριατcb σε 6λoυ9. Kιiτι πρo-
αφ€ραμε και πclλι oτηv Eλλαδi-
τσα μαζ>.

Eγcil Θα ξΘελα να ευ1αριατη-
σω γι' ιiλλη μιci φoρ<i τα παιδι<i
τoυ ΠYPΣOY πoυ πfραν μ€ρoζ
oτην εκδ{λcυση και vα τα συγχα-
ριb γιατi και πιiλι €Θγαλαν τη
N&oυcrα ααπρoπρ6oωπη.

Σημ. <Nιcioυoτα>.

oι φωτoγραφ[εg ε[ναι απ6 τo πρ6
γραμμα των Eυρωπαλ[ων και τηg
Eφημερiδαg (LE SoΙR> τoυ Bελ-
γioυ. Σημειcbνεται η πληρoφoρια
6τι ατo πρ6γραμμα τωv Φoλκλo-

ρικriv εκδηλ<boεωv δημooιειioνται
μ6νoν φωτoγραφιεξ τoυ Πυραo0,
και τηq Δ6μvαg Σαμioυ. H φω-
τoγραφια τηg <LE soIR> εivαι
πρωτoo€λιδη και τρ(oτηλη.

1"50

l(olvη θ'μφαVι]Jη Tηc Xoρω1δiαc Nοoιio,ηc ]Kοi Tηq
Π'λοvlvαρoκα Πooεv oτηv Σo,φlα

tΔPYΣΗ MoYΣΙΚ,ΗΣ
ΣxoΛHΣ ToY

ΠoΛΙTΙΣTΙΚoY ΚENTPoY
ΝAoYΣΗΣ

Tδ ΠoλιτιoτιKδ K€ντρo Να-
oΟσηζ οτ& πλαioια τδv δρ3-
στηριoTητωv τoυ, γιd τfiν πο-
λιτιoτικi1 dvdτrrυ;n τη; τoληg
μαg, dπoφdσισε Τiι, T5aυαη καi

EΠΙlMΕΛΕΙA
ΘΩMA AΛΔAΚoY

τfiv λειτoυργiα Moυοικfr; Σ;.ic-
λfrg oτδ νfo Δημoτικδ κ'riριο
τfrq 'Eoτiαq, Moυoδν.

'Η Moυ,oικi1 Σxoλη θα εΤναι

dvαγvωριο,μdνη &τrδ τδ Kρdτog,

μf δικα(ωμα XoρηYησηq πτυ1[-
oυ Yια πι6νo, 6ιoλi καi κιθdρα.

'Η Moυoικt'1 Σxoλη Θd λειτoυρ-
γfoει dπδ 1ηg Νoεμ6ρioυ l982
καi θd Ξxει τρiα Tμη,ματα μoυ-
oι'κfrg.

l. Tμξμα Mοι,οικfrq πιdνoυ
2. Tμfrμα Moυoικξg 6ιoλιoδ
3. Tμfrμα Moυ'oι'κlζ κιθdραq.

Στδ κτ[ριo τflg 'Eoτiα6 Moυ-

oδν iπbηq, θd θπαvαλειτouρ-

γηoει f1 Παιδικη Xoρω,δ[α τoσ
Πολιτιoτικoδ Κθvτρoυ Ναo0οη,.

Tiλoq oτδ iδro κτ[ριo τδ Γlο-
λιτιoτικδ Kiντρo, Θα λειτουρ-
γηοει καi σXoλη ρυθrμικflq /υμ-
ναoτι'Kiζ καi KλαooικoΟ Xoρoδ.

Tδ Διoικητι'κδ Συlμ6oιjλιo τoδ
Πoλιτιoτιrκo0 Kfντρoυ Ναo0oηg,,

μi dπ6φαoη τoLl, rJ5ριoε 3μελfr
Διoικoδoα 'Ετrιτρoπi1 τξg Moυ-
οικfrq Σxoλfrq, dπαρτlζoμdvη &-

πδ τo')q l) Δημl1τριo Κατoαρδ
'oφθαλ,μ[ατρo, 2) 'Αλ6ξανδρo
oiκοviμoυ 'Αρ1ιτι1κτωνα, καi 3)
Νoκ6λαo Tαοιjλα 'Yπdλληλo
Δ.E'Η..

"oλcι δοoι ivδιαφdρovται v&
iγyραφoδv oτ{v Moυ,οιKη Σχo-
λη, Yια νd παρακoλoυΘl1ooυv

μαθηματα μουοικfrq πιdvcυ, 6ιo_
λιc.i καi κιΘdραg,, ij iπιθυμoδv
να παραiκoλouΘl1οoυν μαθηματα
ρLlθμιKηζ καi Mπαλλfτoυ, i] νδ
iγγραφoσν oτηv Παιδικi1 Xoρω
δ[α, vd τδ δηλιbοoυν oτflν Δη-
μoτικη Bι6λιoθηκη Ναo6oηq τη-
λ(φωνο 24-l02 (δτrε0Θυvoq K.

Θωμδg 'β.χ$ξ;κoζ) .
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Κυκλoφ6ρnoε Evα vεωρvικδ 6ιΘλio

"Evα Θι6λ(o κατατoπιoτικδ θ'πιoτnμoνικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6ρεc) καi π6q καταπ,ολεμoσvται

Δδν nρdπει vδ λεiΦει dπδ καvθvα &lρoτικδ oπiτι

ΣTEAΙOY IIA/LGYKFΙ
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &'nδ τδ γραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TΙMΗ ΠΩΛFΙΣEΩΣ 400 ΔPAΧIMΕΣ

TA ΔΙΙMOTΙKA TPAΓOYΔΙA

THΣ N 1AOYΣTAΣ

ΣYΛΛoΓΗ τoY ΤAKH MΠA'l'TΣlH

"Eκδcoη oυλλoγo,υ .lMιnoδλεc _ Γεviτoαρoι"

ΠιPOMΗΘEYTEITE Τo

Booιλδιυc l(ιlrvoτοvτi'vou (N6q δrε0'θυvoη)
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