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Αγαnητ6 φiιλε

ElΠllKo,lVωvoflμ,ε κο,t nαλl μαΖi oιoυ. Στα

16'ρlο αου θ1'aIc τo 23o τε8xoc ΠoιJ Περlλαμ6d'
vεl δnωq π6'vτo ,n,olrκiλrη καt εvδtαφ,6ρ'oυoα 0λη
Στlc oτηλεq ToU nε,ρm'δlκo0 μαc φιλ,oΕεvo0με
oxlετlrκα ορ,0ρα rαrπo τη'v nα,λαια κol niρδotφ,ατη

loτορ,α τoυ τo,π,oυ. Σηlμαvτllκo εvδlα'φ6,ρov Πo'

ροuoιαZουv o,t οaλ'Ιlδεq μ'ε λαoγ,ρο'φlκo περlrε;1o-

μ,εvo. M,ε τσ δ,rilβ,oσ;i'θ0'ματα αlυτα 1nloτ,ε'foψtμε o-

τl 6oηθrου,με αρκ'ετα oτη μ'ελ6τη Tη,q lσTo1ρΙαq

KQΙ Tξrξ λαoγραφiαc τo,υ ταno'υ. 'Ετol β6vo'urμ'ε
cilφtlxτο τo 1l$gq με To αηtμερο Kο]l To o'ηiμερο μ,ε'

To αU,ρ,ιlo. ιEπio;ηq μεiρ,llK6c οrελiδεc ToU Περ'loδl-

κo,ιj μαc εivα,l α,φ,rερωΙμ6vεq στlc Noro,υ,oαiiκεq

φοlρ,εoι6,c 19μ .r1'6,|q1,o0 ,κα,lρο0. (οργ6c τoU ot-
ιbvo μαc). Ξ,εγ,ωρroτη θεoη 1θ1εt η φ1η]μlσμ6vη

γυlvαιrκ,εi,α Nα,ouoαiiκη φ,oρεo'rο πoυ δrtοiκlρ'ivετα'l

για Tηv αρ1ovτld KοI Tη]v μιgγgιλρ,nρrf,ηgιq.

A'γαlπητ6 φi,λε

_ Στtq oaλiiδεc Tηq ."Nlα,oU,σ,Toq), φι,λοEε-
v'oilvτο'l αρθρα rnoυ 6,Xoυ'v αx6o,η μ:ε T,o'Ulq vδoυc
Kαl Tα ιlρo6λημοτα τouc. Enioηq frρθρα K,olvω-

γ;κc0 κ,αl εΠιoTη1μ'cvι]Ko0 nερrε1oμ6'vo,υ ,και t(ατl

ncυ ειδlαφ,6ρ'εt τou,c δε'vτρ,o,κ,αλλ'l,εργητθc. Arρ-

κετεq π'λr1ροφo'ρiεc Y'lο Τl] θρ6ψrη τω'v φυτιbv,
Tρc,φl:,Π,εviεq rκαrt δt6lφoρεq KαTαrΠ,iλεμηoelc o0μ-

Qiωva p,ε τα v6,ο δε,δro,μ6vα Tη,q Γlεω,Π,ovlrKηq EΠι-

οτηtμηc.

Αγαrn,ητ6 φiλo

ΓvωρiΞ:lc iκοtλd oτl η .rχqf,ρ'ιJg1q. DTΠ-

ρi4εταl α,π,ciκλεloτtκο oτηγ oγοtnη σo'U lKαl σTηv
oυlμ'παlρdoτggιη o,oυ. Δεv εxε,l dλλoυ,c ιno'ρ,o,υc.
'Yοτε,Pα απ'o τlq α'υδηoεlc τω'v nd'vτωiv, γlα vα
(η,oεl κlαl vα ε,n,Iζηοεl η ι"Nlooυgag" μiα λ,0αη

u,ndρxel. Η .Νlιdo,Uσ'Τα, vo γivει λilγ,o cιlKiρ1]6oT,ε-

ρ:l.
_ A,uτο γ,lα σηrμaρα. Kαlλo καλo,καiρι. Θα

το notμ'ε μετα τρεlc μηvεc.
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'Ο περInγnTnc W.M. Leal<e οτn frlαouσo

B'
'o LEΑKE γr,ωριoε τd Ιι{,ιiουoα

αε ιIτυyε; γι' αδτi1r, oτιγ;.ιd;. 'H oυ_

oτηlμιατι'xi1 oixor,οl-ιιxil ιiφαiμαξη
oτi1ν δποiα τitν εixε δπο6ciλλει δ

'Aλi πα'oα1, &πδ τ6τε πoδ τiγ
iπο1ρdιυioε r,d τoδ παραδο$εi oτd
18Ο4, εi1ε,od, oυι,6πεια τδ γρfl-
γΟQO μαQασμ6 τη;. NΙα$αiνoυ,με δ-

τι αiτoδιoιzοiνται, zατιΙ xciπoιo τριi-
πo. 'Αxιiμα δτι θξαzoλoυsoδ,αε ι,,i
διατηρι:T τd πρorι1lμιιιi τr1;, zαsδ;
oi δρoι τfr; παριiδooη; πρo66λεπαν.
"olμω; μαοτiξοr,ταν ιiπδ μιd τιioη
qlυγfr; τδr, zατoizω'ι,, θξαιτiα; "oδ
zλiματo; τf]; ιi6ε6αιιiτ11τα; πoi i_
πd6αλαγ οi αiιqαιQεο[ε; τδr, 'Αλ6ιr_
r,δγ. Πcil,τιo;, r'] εiz.riνα τfr; παρα-
;ι,1rfr;, xoιr,δ ozlir,ιzδ τfr; ιilλ6αr,οxρα-
τοi';-ιενη; Kεvτ9οδυτι,zi]; Mαxεδoνi-
α;, 8d clφ{αει dl,επηQdαοτo ιδ
ηlλε",,ματιxδ 'Aγγλο, ποi βρfrz.ε ποi,-
λd θνδιαφdqloγτα ld, pιd; μνημοr,εt_
oει ιiπδ τi1 Nιioυoα z.αi. μιiλιοτα "ι,d,

τfr; &1lιε9ωoει τ1lοε; οελ[δε; δoε;
z,αγdι,α; dλλo; πε9ιηγητi1;.

'Α'ox[ξει zα'i, τελειιbr,ει μi τi1r, το_

πογραqli,α τξ; περιο1fr;. Γιiι τδ i_

ξαozη'μdι,o τoυ μriτι' f1 τoποι}εoiα
π,ιil'ω ο'τi1ι, δπ,oiα βqiozεται ριξω_
μdνη l'1 Nιiουαα' ιiπoτε},εi ι"ατt π,ι-
gαπιiνcυ ιiπδ ιiγτιxεi,l.ιεt,o sαυil-ιαo-

μoi : iivα μroναδιzδ qlυoιzδ δxυριl.
'iΙ x9r1,oιμ6'τητα τoδ τι1πoυ zι δ1ι
i1 ουγzir'I1ο r1 πoi ,i.τoο1ldει ,iτδ ιi1
ι9dα τoυ μετglιiει γιi τδι, "Αγγλο
οτgατιωτιxιi. Tι\ oιvηsιoμιf1,η oυtlαι-
oι'h1ματιxr\ iiξ,αροl1, clγτιxαι}ιoτciEι
iδδ μιd Φxρri, λ,επτoμερdo,τατl] τO-
πογ.9αψιzi1 πληqοqxlρηoη λiγo θγ-
διαqrJgοι,οα γιι}' τδν μιioο ιir,α.7r,ιb-

oτη. Md τδ ilψo; oτδ orμεiο αiτδ
δir,πQιξπει νι}' τδ πd,ρt,οι,1-ιε οi; μει-
οl'αz.τι;lια τoδ οι..,,γ1,,i 1lig' .1ri' γl,, ')-

ψiξει zατd πεoιπτιilοει; r,i iz 1,ψ,i-
ξεται z.αi μδ ιiρxετi1 1cig ι1 z'αi εri-
αι,ost],ο [α. "Eι,α iπilι-ιoγo ιi'.ι,τ [z. gυ ομια
τoδ zειμdνου ι1ποια.)"{πτeι τil διo,;α-
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τtιι3τητεi του δοοr, ιiφoρδ τη oτρα-
τηγιzfr; οt1ιlα6i11; $joη τfr; Nι1oυ-
oα;. Td ι\υcz"ο7ιο'πληo[αοτα βρi1ια
τr1; xαΙ f1 δυr,ατι1τι1τιi τli; i,ι}' θπο-
πτευει ifi'6zll1οr1 τr) ιιαz"εδοvιxr\ 'ιε-

διriδα oτιiι9i1xαr, ιi'πδ τοi; βαcιzoi;
παρι1γo'ι,τε; ποi zgιiτr1oαν γιd δ:-
zιiδε;1ριir'ια μαzilιιi τη; zιisε εi-
δου; oφετε9ιοιι-;; τi1; εir1με9Ι,α; τη;
z.αi τi1l, ιiνjδειξαl,ci zJr,τQο τi; i_

Παρ'gμri*r* -
,Ιζ. ΣΠoPEJ1A,

Mετ6φραon
φiλ6λoγoυ

παr,αloτατ11μι6r,η; Δυτιxi1; NΙαzεδo-
r'[α; oτθι 1822.

Ι{ογτd oτi1ν z'qIor1 λειτοιl9γεi δη-

μιουργιz'd xαi lj .1lαl,ταο[α. "Αν τi1ν

θξdταo11 τoδ πα9ιiντιi; τi1ι, θπl6ιli'αν
τ9εlxου,oε; dγιiγΖε;, τd ταξiδια π96-
σq)εραγ oτδr, $gε1rμjl,ο μδ τiν ziα.ο-
oιzi1 παιδεiα "Αγγλο περιηγr1τi1 τi1

ι.ιιlναlδιz| εi,zαι9[α νι} j1ει μιiι ,'i-

1raοr1 iπα,1,i1 zρ:i.1ιιυ1lι1liα μlε τd1ν

πατ9iδα πoυ γdr'νriτε z"αi γαλοi,y11_
oε τδ oil.,,7ιl1]1,ο πoirιτισlrr1. λ{δ τi.
πολιrοxιι\εi; r:igxαιολo.1ιzd; του U_

οειt\lε; 7"αι παgατrl gl'1oει; πλιiτυνε
τοr\; δρiξoνιε; τil: ιigi1rrιολο.7ιz'i11

iπιιττri;-ιi1;. Δiα.αια τοi ι1πoδ[δoυt,
τδv τiτλο τoδ εiol1.,,r1τi1 τr'1; ιιεl'dτt1;

τfr ; ιiqi1α[οι; €λλ'rlι,ιzil : τoτo^,, 9 α 1l icr..
Σ' αi τδγ διΡεii"εται γ.rι\ i1 τ9ιilτr1

προoπιisεια ταi'τιοl1: τιili' ioειπiι,;l,
ιil; πεφιο7i1; τr_1; Νιiοι!σαΞ ιι} τη

μαzει\ονι;:η ΙΙοi'i1r,r1 Ι{iτιο. Tδ Ι{i-
τιo μιd; g|1,οι1 .1νιDοτδ 1-ιιil,o ιiπι\ rδ

Ρο:μαio'ιατο9ιxδ ουγ'1qαφdα'f[το
λi,6ιo (59 π.Χ. - 17 u.Χ.) oτfiν
ιiql{γr1orj τoυ γιι}' τδν fτυxο πιjλειιο
τoi τεi"ευταi.oυ Bαoιλιδι τii: Δ,Ιαxε-

δονiιr; Περοdα |272 - 166 π.Χ. l

z"ατι} τi;i, Ροlμιriωl,.

Ti1ν dπoγrr1 τοδ LEΑKE δl7'τr1'z.αr,

πολλoi zατιiπιι,υi igευνr1τi;' ιil' ii7ι
ιrι't ;1ο'lρi; zιiπoιoι'; δυoτl;.,'ιοi';.
ΣτΙ; μdgε; μια; uιι) τιδ πψοοε7τιzη
zα] iπει1$ι'ι'rι,il'τl,ti.ui.τιct, τoi ._τr,.'

{-r]t'illtιrιo: 1l,lIr,εται ii;ι πετι'/αiι,.ι
l'i). d'i'rιzατιtcτiioει τδ ιiol1ιo Ιiiτιo.
'τιli' 6'υ,:{πτ{J-)'iιιτι)/'α cι'i,δ|$l1zε ιιi
-ii|]ιδJτα iοτogιz,i, ΥεΥΓll,,iτα, μi τi1l,

.τ 'λi' cl1".τιτι;::l'τεgl tl xαi. πlλι'αl,$,]ιυ_
πι1τερr1 πoλιτεiα τfr;'}Ιμα$lα;. τη
1ιΙlε*.i

'o iδιο; δ LΕAKE πρoτεινε τi)ν
izδox{ τOυ μδ Eπιφιλciξει;. oι
πρooδfrzε; τoυ oτδγ Ι\- τι1μο. oεl'.
582-583 τoδ <<Περιfγr1or1 στil
Bι1gεια'Eλλιiδα> ιi'τoδ,ε[χγoι,r, δτι
ιiρ1ιzd ιiγι,ooδoε τr'1 $dor1 τfr; }Ιiε_

ξα;, ποδ τdν τoπo$ετεi αιigιoτα α_

r,cilμεoα oτi1 i{ιioυoα z'αi τη Bdgοια.
ιiπδ ιiδυναμ[α d,z'ρι6doτεqoι, il.τc-
πιo,μoδ τ11;.

ΙΙιδ προοcυπιz.r) zαi ιiτε;,.ιιl19iοl_
τη ioτοqιxd εiναι l] 6τυιιοi.ο'',ιz.r1 τcι
E'9μηι,εiα τoδ 6i.jιιιιτο; τil; τ,li'η:
<<Ι{ιd'γουοτα>>, τoi τδ ι}ει,rQεi iΞεi'ι-
zτιz.i1 μog1lr) τoi <<\εα _\il.,,οιoτα>'.
'o τi,πο; <<Νιci^.,oι,oταo. :τ"i, ιιγημο-
t,ειiει ιb; 6ρ$ιiτεoo. εir'η, rι,ι-l'6ο^'o

&γ πoτ} εi'τιi_iι9llzε z. ιi ιιd7ρl oi1με-

9α δi οτιi.ι}r1zε δι,r''ι:δt- δ ει,τοπι-
o1ιδ; oτi1ι' τε 9ιo7ii τη,ι: ι,τoτιsduε-
\'1]υ οιυιιαΙznιi i1 6ι']ιιl.:,l.oιi oizι-
cιιοιi τi1; <<\iιι: _\i.,,οι.ττι:>>. "Ε_

.τFιτlι. δ e,,l.ττ i 1n1'..i1i1,"1 $,i η-
τcιl' ιι,ir'ο 6 τiπo: <<\:α _\i.,,οi'oτα>>,

ιiτ' 6πoι' ciuοl3 ι9α ;τοodzι'ττε i,'αr,o-

r'ιz'd τδ <<Νιαγοi'oτα>. 69ο; c?vi'τα9_
zτο;. Πι$αi,oλoγεTται i,oιπδγ δ LE_
AKE ozr1πιμα r,iι μιετd$εoε τδr, τ6-
νo μιd oυλλα6i1 παοαπd,rτο, γιil νu.

qlα'ι'εi πιδ πειoτιz,δ; θπr1ρεααμdl,ο;
z"αi ιi.πδ τι} ξεl,ιzci. δ'ιιirlyα 6r,ιi,ιιατα
τfr; πιli'ι1; {.\GoΙ_SToS i) _\Go-
SToS oτιi τοι,οzιzιi, \EGoSTΙ
oτr\ zοντoο6j',ι'/'v'i. \EΓioST oτ}.

cij'6cιι'νι.ti' \ΕΓi o S oτi'' aj'α6ι'ι'i't' .

Ι(ιιτii'.,oιlr1ιιιιτιzδ: εir,αι δ LEA-
KΕ δτ.ιι' 'z.ιir'ει 7.rllγo γιr} τοi; ιi.πο-

γ.j'ειoτιzα "Εi'i'r1ι,ε; zd'τoιιoτι; τfr;
\ιiοι,eι;:'. 'Η riναξr]τr1cη ιiπδ τi1l,
'z.ι'6 d g ν r1 οr'1 τοι-' tπoιμ{.qlιr-o γ oι'' ι ιι ιi-

7ιυi, οτi1ν 6λλr1r,ιzr\ xε9oιiνr1oο τρoij-
π d$ετε 1.ιι d λεlττο'1ιε o ι αz i'1 ι'z $ε o l1 τ r:1 :



πλη$υoμιαzfr; τη; αriνlεοηg. Γι' αi
τδ δ LEAΚE διερευνdει συστη-

ματιx& τδ oη,μεio αl]τδ xαi δir' πα-

ραλεΙπ'ει ι,d 1αραπτηρiξει 1ωρια zαi
πι1λει; ιiπδ &πoι|.rη πλη8υο,μoδ.

Στi1 oη,μαντιy.6lτητα τfr; ι1νi1νευ_

oη; τοδ ιiνr}ριiπινoυ fλιzoδ πρdπει

γd clπoδdrooιl1"ιε z.αΙ 'τδ δλoφciγεQo

θr,διαψdρor, .o6 "{.7γλου πεgιηγητfr

γι&τdν τελευταiα oiγzρoυοη τδι'
)ιΙαoυoαiωγ μi τδν 'Aλfr παod. Ei-
ναι f1 πιδ ιi'r,αλυτιιil ια\ iτ'τεταψ{'-

νη iiz$εo'r1 τδv δgαματιxδν ixεiγων

γεγoνdτωr, πoδ μ&; διαoιbξoυι' οi

π11γ6g. B ριox6μαoτε oδ μι& θπo1i1

πoδ oi &δυγαμiε; τii; δ$ωμαr'ιz.ii;

αiτοxρατoρiα; δδν i-]ταν δυι,ατδ πιd'

νd zρυqlτoδr,. 'Η αi$αiρετη zαi ι'α-
xi1 διοixηoη, oi αiτοι,ο,μιoτιz'δ; τci_

οεr ; μεριzδν πα,odδιυ'ι' μιαzqινδι' δι-

αμεριoμdτων, πoi δi,ιrιολα μποροi-
oε fi 'Tψr1λi1 Πf'i.r1 νd i7'iγξει. uα-

ξi μδ τδ θι9'γιzδ ξι1πνημα τδγ δπ6-

δo'υλιοr, λαδν, π9oμriι'υαr' μιd ιiπδ

μd'αα xατciρρευot1 τοδ oαδρoδ αιi-

τoi οixο'δoμf ματo;. Aiτd πoi ξη-
roiloε i'1 ξdνη διπλωμιατiα ιiπδ Eγα

ιιελλoγτιzδ zαταλυτi1 τfr; τουρxιzii;
δεoποτεiα;' δηλ. cbρι,μααμdνo αiο$η-

μα ιiνεξαρτηoiα;' μια1ητιz'6τητα,
zαλfi xρ{οη τδγ δπλων Hγιr,αr, φα-
r,ε9d zατd τi1r, τε)'ευταiα πειαμα-

τωδr1 ιil'τiαταol-1 τδγ l\Ιαoυoαiωγ

oτi1r, θπεzτατιzi1 ιiδηψα^1[α τoδ 'A-
λi1. 'Αλη$ινci' μιετd τot; Σoυ7'ιδτε:

zαγit,α: ιlτ{ν 'E),λdδα δir, πα[δει1,'ε

τdoο τδι, αiμo6,6ρο'Αλ6αr'δ δoο l'1

περ{φανl1 πιi)ιr1 τοδ B dρμιoυ. Δδν

εi'ι,αι oι-,1tπτω,ματιz'δ τδ γεγονδ; δτι

zαi dλλoι ir,διαqlεριiμεr'οι &μεoα γιr}
τιΙ θλληr,ιzd πqciγιιατα πεgιι11,ητ6:.

οi ΡoιlQΙ-EYΙLΤ,E zαi ΟoUSΙ-
ΝBRT rio1oλoiι,ται πλατιd uδ τoi;
riγδνε; αiτοi:'. 'o LEAKE 6urυ;

ε1γαι πι,δ ιiξι6πιoτo;, γιατi 1ρoνι-
zd' 6ρ[αzεται zor'τsτερα clτ& γεγo-
γιiτα zαi ιιεριuι,ιiει δoο zανdνα; ιiλ-

λο; γι& τr]1ν Bξαzρi'6ωoi1 του;. 'Η

,,'oιoι{z.ι] zαi τδν δπαδδι, τoυ oτd

Θε,ο) νi'z.r1 ιiπoτελεi uιιΙ 8πι6ε6αiωor1

oτrΙ λεγι'lμε'ι'ci τoυ.

Δ'ιl'οτυy'δ: γιδ τιlil; xατoiιoτι3 τi1;

Νcioυoα; τdν εiz6να τοδ ιiπαρciμιλ-

λoυ f1ρωio,μοδ τoυ; iJ'ρ1εται v& ι1-

μαυρcboει f1 θzδ{λωοη oδ xαταoτρo-

φιzδ 6αr}μδ 6γδ; θλαττιbμαrrοg χοι_

ι,oδ oi δλoυ; τoδ; "Eλληνε;, τοδ

ιiλληλoφαγιilματo;.'H ιiπ6δooη τδν

δ,εινδγ τii; πιiλη; ιiπδ τδν LEAKE
oτδν dγριo φατqιαo'μδ εiγαι xατd,

Eνα μdρo; εi1oτo1η. Aιjτδ πoi ατd-

sηxε ιiδtι'ατo "ι'd, πετt7ει δ 'Aλη
oτi; δυδ πρδ'τε; τoυ dπ6πει,ρ,εζ γ'α-

τd τfr; ΙrΙιiου,o'α; (1?95, 1798) u,

τδ zατ6ρ$ωoε oτi1ν τg[τη τoυ με-

γαλη θxοτρατε[α (1s04)', d,φoδ

π9oηγoiμεr,α διαi'ρεoε τoi; xατο[-

ν'oν3 ιατd' τ| γr'ωο'τi1 του ταzτιz{.
'Αλλd zαi θr'οlμιdr,οι l'd παρ6μιειt'αν

oi lιΙαoυoαioι, εiγαι &μφi6oλo &ν

fiται, οδ r9doη νd τoδ dl,τιoτdy.ol'_

ται γιd xαιρ6. 'H Nrioυoα. fiταν
ιlρzετd πλoioια ιi5'oτε γδ τi1ν iγxα_

ταλεiιpει δ 'Aλi, μd zαi ι1ρz.ετd

μιxρi1 γιd νd τofi αται}εi θμπι1'διο

ιiξεπ6ραclτo οτd, μιεγαλεπi,6oλα ο16-

δια τoυ. 'Η διαμι6ρψιυoη τii; πατci-

στασll; oτi1r' περιοxi1 ι1ποι$ιiqρυνε

δποιαδ{πoτε ιiντ[oτααη. 'o 'Aλfl εl-

xε zαταφdρει ι'd z'ιiμ{ει τi1l' dγι-o-

r,ιοτιz'ι'lτ11τ'α τδι, ιiρ'ματωλδr' τoδ

'oλιiμπoυ'o xαi ι1πδ τδ 1?98 i1ταν

z'υρ[αρ1o; τfr; Δυτιzfrg Mαz'εδo'ι'iα;

zαi τδι, γειτor,ιxδι, μδ τi i{ιiουαα

πι1λειυr', Bdρoια;, "Eδ'εοoα; xαi Γι-
αr,r,ιτoδr'. 'Aπδ τi1ν πλευρci τoυ ri

πα'oι}: τiΞ Θεo) νiy.ηζ, oτd διzαιο_

δοα[α τοδ δπoloυ ιiνi]z.αν οi παρα-

πcir,ιo πiλει:, z.οατοijoε παι9ητιxi1

ττιiαr1 riπdι'αl'τι oτd διαδραματιξd-
uει,α γε^1oι,6τα,

'Aλλd' &ν δ 'Αλfr 7'ατdg]εQε τε_

2,ιzι} γd uπεi ατi1 Ι{ciουoα, δδγ'd_

γιtιε τrrυτιi1ροl,α zαi z'Jριo; τ{i; i'
πα[$qoυ, 'Exεi ιi7'c(lνιξαr' οi z'λdφτεζ'

'oqvαι,ι,lu6νoι οδ ιrιz'ρδ; i\ μεγriλε;
δ,uιiδε: _toiiοαr, &πoxλειοτιy.d ιiπδ

τi1ν ιiρπαγi1 z.αi δπονιi,μευα"ι' τitν

..;τρz'ιz.i1 διοi"ιι1oι1. 'o 'Αλfr γνιil
qιΙ,ε πδ: i παooυo[α τoυ παi μ6ν11

δδν θπρ,1zειτο t,ι} iτl1ρειioει τi1 αυμ-

πεοιtpοοιi Το'1'- ,o' γιd' r,& Eδραιιil_

oει τfir, xυριαρ1[α του qlρ6ι'τιοε

ΥQfγoQιl r,ι} πε9ιoρioει τfi δραoτli-

ριιiτr1τd τοι';. 'o LEAKE παραιιΙ-

τω, δταtl tivα,φdρεται,oτi1 Bd9oια
(o. 294) δηλιbιιει 6τι ε'ι"7ε πQoσω_

πιz'i1 θπαφi1 μδ τδν δπεri8υνo γι&
τi1ν zαταoτoλ{ τfr; ληoτozρατiαg,

τδν Tεπελεr,ιιbτιl Mετζο4ιπ'6ν11.'E-

πoμdνω; f1 πληgοψoρiα τoυ d1ει ιi_

ληsινi1 6rioη.

'Er,τ{πωoη μdg πgoξενεi f1 πολυ-

αν$ρω,π[α zαi ,τδ δτεgdxλη'τo τδγ
zλεφτοoυμμoριτδr,. 'Az6,μα τδ γε-

γονδ; δτι θπιz'εψαλfr; τOυ; μγημ0-
γε{'εται Eνα; 'Aλ6ανδ; μουoουλμd-
γ0E.

Στ& 1699 oi Toδρxοι ιiφαιρoδ-

oαν τi1 διο[πηoη τδν ιiρματoλιπιδν
τi16 Bdρεια; 'EλλιiδαE ιi,πδ τοt;
"Eλληι,ε;, ποt μεgoληπτoδoαv οδ

6ιiρo; τδν μoυ,ooυλμdr'ων, zαi τi1

pι ετα6 [6 αξαr, ,αi 'Aλ6'αr'οt; γι'ατi
xανdr,α; Toδρxo; δ}ι, H'δrειχνε διιi-
sεαr1 r,ι}, ιil'αλd6ει μιd τdo,o τρα_

xιd xαi θπιzΙl'δυι'η ιiποoτoλ.t'1. oι
'Αλ6αι,οi oυνη$ιorμdvoι oτi; ιiρπα-

γds, γρllγορα θξελixτr1xα'ι' dπδ προ-

oτατε3 oδ τυgd'ι'r,oυ; τδr, xατοiz"ων.

'H προz.?,ητιιι i\ z.αi θπιξl1μια δια-

γιυγ'l1 τοι; oυι^εxIoτηz'ε γιd πoλλ&

xριiνια, πα ρ6λο πoδ οi τουqιιzδ;
ιiρ1δ; ιil'αγzcioτη,ι'(Ιy γd τoi; ι1πο-

1ιαzρtι,o'υr, ιiπδ τd z'αs{zo','τα ποi
τoil; θμιπι oτειxτηιαν' '. "Ιoω; λoι.
πιiι,, l'1 zλεψτοoυμμoρiα τoδ Σoυ-

λοδ Πqοαιιi6α ποil ιiι,αqldιlει δ LFj-
AKE γd ιlπoτελεi Er'α δπ6λ,ειμμα

τοδ iz"qlι'λι'orιιιir,ου αiτοfi $ε'αμoδ.

Eir,αι δiloy'oλo ν& ιiπoφαιι}oδμε

μδ oιγoυριιΙ γι& τi1ν xατd'oτααi1 πoi
Eπιxgrrτοiroε ,oτi1i' i1παιι}ρo τfl; 'H-
rιαsiα; οτιΙ xgιiνια τfrg Tουρxoxρα-

τ[α;. Πriντιυ: d,πδ τir ,c,τoιχεiα ποi
παραr}Jτει δ "Aγγλo; περιηγητi1;

σi lσυ\lδυωσ!ιδ 1ιιi πληροqlορiε; ιiν_

τλοi'-ιε ιiπδ dlλλε; π11γ'd;' '. δδ η-

γoιiμ,αo'τε oτδ αυ'μπ6ρααiμα δτι 'η

διαzIr'ηοι1 ατr)l' πε9ιoxi1 fiταν ιiνd-

xα$εν θπι o'qlαλfi; z.αi xατ& περι6-

δoυ; iδια[τερα δπιz.iι,δυι'rl. oi διιi_

qloρoι z'λdqlτε1 εiδoxιμoδααι' πιiι'τα
θδδ, γιατi τd 1ωρι& τoδ xdμπoυ

τοi; Bξαοφιiλιζαν πλo{oια λε[α xαi
τiι z'ατdφυτα 6oυνλ πρ6oφoρα λη-

μ6ρια. 'Azιiψια δ $εoμδ; τδι, ιigl-ια-
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0l EjU|πυεε Eτnυ Τpαπε(ουυτr κ:ΞI 6τn [Uιioυοα
Eλλ,ενlκ6ν παπ6ρ σo λιμdνΙ

To μαντdτo 6κανε τlg καρδι6q
τα-lν Tραπεζoυντiurν, πρoιrι6ντων
των π'αιδlιilν που δ,εν εixαν ξα_
ν'αδ,εi o6rτ,ε ελληvr,κ6 βαπ6ρl o6-
τε 'Eλληvεg να6τεq, 'Eλληνεq
τη,q Eλ'ειjθ,ε,ρηq Eλλdδαq, vα
οκrρττ],cFgψγ κα1 ν,α τρ,6ξουν oτο
λψ6νl γlα να δoυν εκεiν,oυq τioυq
Αρxdγγελoυq των oνεi,ρων τoυq,
πoυ τoυq πε,ρfμεναν ν,α 6ρθoυν
κ.6πoτε κα1 σηην Tραπεζo6νrα
με τo καρ,6,6ι τηq λ,ευια,ρtdq...

M,6oα οτo πα'ιδoμ6νr κι ο Γl6v-
νηq η<t o N{rxdληq, τ' αδ6ρφια τηq
it&ναq μoυ, oτi1ν ηλικ,iα πoυ τo
πανιilxεllλo αρxiζεr κ,αr xνoυδiζεr.
Πriγαν, εiδαν και dκoυoαν, προ-
πd,ν;τωrν drκoυoανl κ.α1 γιiριoαν
καr 6φεrρ,αν τα \,rεα tlτη μdν'α τ,cυq
την Aνατoλ,r] καΙ στlq αδερφ'6q
τσυq, τη B,ααlλ,rκr], την Eυτυxiα
καΙ τη Γεν,o,6,6φ,α, π'oυ .τρυq περi_
μεrν]αν ατ,o απiτl με ανυπ|oμoνη-
oi'α. Δηλαδ{ τα μα6,ρα νεα πoυ
6φ'ερ'αν. To μ6νo που }rlη6ρ96σqγ
ν,α πoυν {ταν 6τι οr ελε6θεροι
'Eλληνεq 66ρlζαι,, 66ρι(α,ν πoλ6
6γρlα θlεο6q κ'αt δ,αiμoνεζ μ'ε την
παραμlκρ6τlε,ρ'η αφoρrμr] { καr xω_
ρiq λ6γo.

- N,αt 'παι σoυq, ατ6 κt εν α-
λl1θεrα.

- NαI, μiι,να, τη'ν αλ,{θ,ειαν
λ€.ω αε, εiπ6μoνε o Γldννηq' o

μ,ε'γ,αλιi,rερ'oq αδερφ6q.

- Kρiμαν! Κ,ρilμανΙ Eiπ'ε κoυ-
νιlυνταq τo κεφ6λr τηg η Αι,αιo-
λι], o Θεδν θα xdν' μαg.

'FΙταν αρx6q τ,cυ εtκ,ooτo's α,l_

ιilν,α καl η B'αοlλκi], η μdν,α μoυ,
ακ6μα το θυrμιdται oαν να rjτ,αν
xτβq.

Tην iδlα περiπoυ εiπ,oxrj πoυ

5ι)

ουν,66η τo rταρ,α,πiνω περ,iσrατ1-
κ6 oυν'66η καt αυι6 που θ'α πα-
ρου191(6,, cτη ο,υν6xεlα, αιη }ιΤd-

ου'οα αυτf τη φορiι.

',Ελληvιq oιραιrιilιl'q1'Ελλη-
νrq oτρατlιil,ιlqΙ Στη Ν1oυ,αα φτd-

Toυ Θ{P:MA ΓE'lBΡΙFΙJlΙΔE-Ι

νoυν ο1 'Eλλη,ν,εg στlραιtιbιlgq' Q1
qηgχ,gψQ'gρωι6q oιρ,αι,lιiiτεq του
oκιιb6'ρη ιου 1912.

λ,{ερικoi ανυιπ6μο,νcr λΙα,ουοαi-
01, πoυ εix,αν ατdrcει κ,αρ,αo6λι
Kα1 τoυq περilμεναν πρ6φ,ι,αοαν

o ΙTεριιτγnτ*ξ

ιΛr. n4, [lEAΚΕ

ctfi Ν-*"υJα

τoλιzιδν i1ταν τιioo ρευιττ6;, iiloτε

μδ τiiν πρωτη τoυ; o$γzρoυor1 μδ
τi; τουρxιxiE ιiρxi; oi ι1Eματιυλοi

μετατρd'πor,ταr, ot zλdψτε;.
Tδ διdγραμ,μα τij; ι1λ6αr,ο,z'ρα.

τoι1μενr1; Nciοιloα; δλozλt1ρωr,ουν d'.-

ξι6λογα oτoιyεiα γιir τi; παQαγ.D-

γ}g τoδ τ6πoυ xαi τi; ιi;o1oλ[ε; τdlν
ιατo{ιωy. 'o LEΑΙ(E εΙναι πεgιη-

γ1lτi; zυρ[ιυ; τοi γεωγ9αι1lιzοfr
1ιilρου zαi τi1ν θξdταor1 τoi ιiν$9ω-
πι1lου παodγovτα τr) μεται9dτει α.j

δεJτερη μοigα.'Απι\ τδ γεr,ιzδ δ_

uω; ι1ντ[πρυoμα τoιi zειpι6.ι,ου τΟ1-ι

ουμπερα[ι,ου,ιιε δτι οi' }'Ιαοιloαiοι,

ξdxιορα ιiπδ τi; &δυναιι[ε; τοιl:, f1-

191, .16ι,ναiοι, πεπαι,δειl,ιiγllι xαi d_

ποτε2"oi'oαγ Eνα ξιυντανδ ατoι7εi.l
πoi' πρoεξd.τεrγε lιi περr1.1lιir,εια τi1ν

πogε[α τfr: 6αοανι'o,ι6νt'1: μα: 1lυ_
λ'i:. udοα ιiπδ μilglιε; riντιξοιiτl1_
τε;.

(Σινdyεια c;τδ €πιi'uε',,ο τεfixo;)

ANAMNΙΙΣEΙΣ

τo ν,60 g,ιην π6λη κr 6λor &6ζον-
ταν, πoι69 ν'α τ.oυq πlρα-l,τοδεi, προ-
π6'νιων or γ6ρoι κα1 τ'α π'αrδ16,

o c,υιrπ3θερ'6q μου, o Bαyγ6_
ληg " Σ:r1ιψιo1rιiiκ'οg, ε,κ'εi πoυ μ1-
λ,ο6oαrμε }ιια μr$ρ'a Y11α τ'α ,π'αλrd
τι.]πωνιrμ1α τηq lrΙdο,υ,ααq, YΙα τα
παλ16 τραγο6δrα και γlα τoν Kω-
οτ'ανr,c6λη τo Σrοriγγαρη,,ακ,6μη
o T6iκηq o λ,{,πdΙιαη'q δ,εν εixε πα-
ρουrαtdο'εr τ'α πOl:ri{ματiι τoυ, θυ_

μfrθηκε πωg 3γrvε και α'ν,τiκρυοε
γlα πριilιη φoρ1 'Eλλη1\,α στρα_
τlιilτη.

<N,Ιαq μ,α(ειi,ει, π.}ι) λ6rl' ου
Ι\Ιι6νταq Kι μαq π6νεl oτου δ,o6-
νΙoυ τoυ Πλιαιlοlοilκα ι'α lδοiμι
'Ελλη,νlq. Στoυ δ,ρ,6,1ιου ου Ντ6ν_
ταq π6ιαξrι/ Ιου φ6:1 τcυ αιη ζi-
γρα }rl,α να ιιη,ν τουι, lδεi cυ 'Eλ-
ληναq κ1 τrcuν περ6cl 1-lα Tοiρ-
,r<oιlν. Πllρrμ'ι.,6μr. αποi λ6τl, l,α
lδοiμl'καν6ναι,'E\\ηι.αr' σαν
ι-lυν ΙΙρ'αrκλr], κl τι ι.α lδο(,μr.

Ι}λ,6πουlμl' crποi \6ιr. 6ι.αι, κoυν-
τ6ν, αμιατi κουι_ι6r'. iοiα1ιι 6ι,α
μr6,τρου! Aπcuεtι'6rl: ουδ6τorl Tου
Χαιζηκιiicια τ:υ πrδi. στου\| Yυ-
ριαμ6ι,. του\' εirn τcυ μπdρττα
του Ι{ι6ντα: Πdει κt τoυ φ6ot,
],πaρrια Θ6δουρη. τ6 'xααrqE

T6τ,ε o oυirπ6θερ6q μου o Bαγ-
γ6ληc f ιαι' π:ρi,που οxτιil xρ6-
νιυν, α\\1 α.<61lη τc\' θυμ1ταr
τ oν 'πριi;,ιο 'Ε\ληι α οτρατlιilτη
αiπ6 τηι' πα\:1 Eλλdδα.

Kαιακcιη1lfι.οr'Ελληνεq, Koυ-
6α\i.. iιε 6ι'α μeγl\'o 6ι,ομ'α που
ου-xι'6 - πυ,κνd μ,αq 6α,;,ανiζεt 6-
π(υq η π6τρ,α τoν κroλασμ6νc Σi-
oυ-ρo. \Ι6λ,'9 πo6lμε 6ντε τ:l κα_
τα'-n,6ρc,;ιε l,.α τo αvε'6dσoυ1];ε, μαq
ξεγλrο.,odεr στcrν κατ'iiφ,ciρ.) καt
&ντε ξανi - μαν6 απ6 τηι, αρxd.
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Στr'1 Θριi.z.r1, ποil ιiποτελοiοε zαi
τδ πρδπο ιiντιxεiμειnο τδν βουλγα-

ρlz'δι, iπιδιιiξεων, iy"τδ; ιiπδ τi\

δοιr,ο,τη,oιi,τητα πoi' ι}'γαπ'τι1oοει,i
Θραxιzδ; Φιλεxπαι'δειlτιzδ; Σtλλo-

γo; τi1; Kωι,oται'τιι,oυπ'iλεο:;, iδqιi-
οι,.αι zαi δρoiι' οτΙ; διdψo,qε; πιi-
i ει; z'αi di'λοι οilλλoγοι,. Αiτot εi-

γαι : δ <<Θραxι'z'δ; Φι7,εxπαιδευτιy'δΞ

Σ'Jl.1ιi!0Λi ο;> ο,τ| Pαιδε,τiτδ (1869 ) ",
6 <lΣυλλoγο; τftν Φιλo,μoilrσ,:l.)\}> στil
Φιλlπποiπολr1 (1869), οi φιλεzπαι-
}ευτιz'οi οti.λoγοι τδι, Σα9ιiντα 'Ex-
x)'r1cιδν (1865), τii:'Αι'δριαι,ουπ6-
λεω; (1872], τοδ Λουλ} Mπoυ9-

γιiξ, δηλαδi1 τfr;'Αρz'αδιοιπ6λειυ;
ι 18 7 2 ) , zαi ι1}.λoι οδ ιi],λα μιzρ6-
ιε9α μi'g11.'Eξαιqετι,zi1 iπ[ισr1] εi-

ναι 'ξ δρα,oτ11ριιiτητα πoi ιiναπιsooει
c,ει δ δ)J'ηιι cl1rδ: z.αi β,: οειιirτερα ιi-
z.1:lιιη,,oil περιο1}; π:ριτριγυριoιιd_
v,ε; ,ιiιπδ Bουλγciρου:. Mεγιiλη δρα-

στliQ'dτητα παρoυoιιiξει δ oιLiλoγo;
τfr; Rιiρνα; (18i2), ποi φρο'ι,τ[-

ζει zαΙ για τi1ν 'iνi,α'xυor1 τδν 6λλη-
'ι,ιγ.δι, οxολε[ιυν τοδ Poιlxτooυx[,ου

z'αi τi1; Σo{lμλα;".

Στδι, ιiγδr,α τoυ; αiτδν οi "Eλ-

λi1νε; iJ1ουv πο?'λιi; qloρι}; ,oυμιπαρα-

oτciτη z.αi βoυλγα96ψωνoυ; πλr1$ιl-

αμoιi;. ποi' δ}.r, θdλ,oυν νd πρoοxω-

ρtioουι, οτοδ; o1ια,ματιxοri; y.αΙ t,'

ιiποlμιαιgυνs'oδι, ιiπδ τi1ν δρ$oδoξ[α
z.αi τi1r' δiJηνιz"i1 παιδεiα. Χαoαxτr1-
gιoτιxi-1 εir'αι f1 παgαz'dτω ι1ναφoοι}

τδν xατο(xων δ'ι,δ; μιxρoi βcυλγα-
ρoφιbι,ου xωριοδ, τfr; Bελ[z'α;, ,ιοδ

βρι,τz.6ταν ΔB. τfr; Bιξ{η; zαi i-
παγιiταν θχΖ7ιησtαστι%d'oτι'1ν θπαil-

L[α'Aνδριανoυπl,λεω;.'F{ ιiναψοgd
αδτi1 ιiπευ's{'ι,εται oτδν Φιλoλoγιz.δ

Σ{λλογο τfr; Kωνoταντινo{πολη;
z'αi λ6γει:

'ΙΙi,τιμ6τατoι z.(Qιoι

ο&; f1δoπoιosμεν irμ{; ι]ποy'ιiτιυ-

8εν γεγg'α,μdνει χcιι oi; πlα,qαxαλοfi

με'ι, διr} νd, μιιi; ελεηr9'{τε iπιδ,| δμ{;
τδ xωρiωι, 'ιια; ijl,ε πoλt πτω1δι,
zαi ii1o,μεl, ιiνιiγγrμ,, διd τd πεδιd
z'αi iJ7οι'l'-ιεν νιiγγr1l,διι) τι} πεδιιi
pια; διιi γιi μιi: aτiλετε Eiναγ δlδci-

ay"αj'οι, zιr,δl, y'αi ιizοilουμει, δτι δ

oilλλογo; trπερα,oπ[ξετε τoi; πrω-

1οi; r,d γh,ετε ijτιγrl zαι9δ; γνωρi-

-lετε r'ιi' 'ιl&; oτiλετε διδdoiιαλοr,ε-

μd; οi τιlρι,α6ι,ιiτε; z'ιJ.$ε 1.ιερινδ;
θ'jλουr, r'ι). ,ιιι}; οτiλουγ παπd βου'7,-

Toυ
Στειp. Ι, Παπαδ6,πoUλΘU
IieΘnγnτfl Φιλo,ooφικflq
Σxoλιig lαvεπ:_rrnμiσυ

Ιωονviιlων

.1ιi.9ιzοι' y.ιri διδιi,οzαλον ιiλλι}. θ,μi;

εi': τιi ρolμlzα ουι,ι$iroα,'.ιε ιiπδ 3ναγ

xερδι, zιrl Ξαl; τi'1ν ο[lιιερον xαt 8j-
i"rψμε πι1λιι, τδ γilδιol, r,ι} γ{uεοτεν
ταιiτα y.αi μιdνουu,εr, tπoψεν'jμεt}α

βεi'ir"α τ'Ι 27 8β,ρ[ου 1873
παπd Ι{ιz'αλα; ο,d.; ιilοπciζο'μαι iz'
ιpηfr; dν Bελ(xφ
(dz'oλουθoδν {lπογραqlδ; δi1μoγε-

ρ6ντων τοδ xωριοδ xαi οφgαγi-
δ'ε; ) ".

'o iδιο; ι]ργαγιαrιιδ; γιι} τi1ν i-
δρυοη oυλλriγo.lν παρατηlQετται i'L αι
ατ'i1 λΙ. 'Ao[α, d,zrιi,ιι11 z.αi oι) περιo-

xi; πcλil riπομιαz.9υαμdι,ε; ιiπδ τi1ν

Kιυvοταl,τιγο(πολη' Σπdν Tραπε-

ξoδvτα δqΨ dπδ τδ 1 87 1 6 ψιλεz.πα:-
δευτιzδ;,ουi,λογo; <<Ξει,oqi'διυ>, ποJ
qlροι,τi,ξει, ,ο} oυι,εργα,ο[α z.αi ιι}

ι1λλου; ,oυλλdγoυ;, γιιΙ τi1ν 8νlοxυ-
ση τii; Eλληνιzfr; παιδεiα; στδγ
Π 6ι,τO'u. Στi1ν Kερα,oοδr,τα iδlgιi-

εται δ o{λλογo; <oi 'Aργoι,αδ,ται>>",

Bνδ r'1 Σiμiρνη, ποi δ)r, iiπαΨε πο-

τ} ι,ι} εiryαι Er,α ,μεγciλo πγευuατιzδ
zit'τοn τοi εi"i.l1νιο1ιοδ. ιiz'τινo6ολεT

πγευματtΖd' oδ δλιixληgη τi1ν Bνδο-

1ωqα τi1;. Tδ 1B70 iδgυεται tzεi
δ qlιλεxπαιδευτιz.δ; ο{λλoγo; <f'o-

μι]ρΟ;)), ποt iπi ριιι} δξαετ[α (1873

- 1878 } βz.δ[,δει z.αi Eγα δμιbνυ'μo

πεoιο'διxιi'θ. Tδ 1Bs1 μδ πρωτο6ου_
λ[α ,τoi Παυ7'ου 'Αsηνoγdνη ουo;{-
r.εται μιd' qlιλεz'παιδευτιι| δταιρεiα,
ποi iδρriει '6 1a'Qiμ{1ρειoν Παρsε-
γαγωγεioν>>. Tδ iδρυ1μα αsτ6, πot
oτd 1885 d,ι,αγr,ωρioτηz'ε ιil; iαο6ci-

r9iμιο';"ι} τδ 'Αρειiz.ειo τδι, 'A'$ηνδ'ι,,

cυνJ6αλε πολδ οτi1 μdρ'φωαη τδv
z"oριτoιδν y'αi. ιiπ6ο'παoε πολλ}; 'Eλ-
λη'ι,[δε; μαs{1τριε; ι1πδ τι} ξdνα ,ο1ο-

λεiα (γα'λλιx} z'gi γερμιαr,ιxιi), τroδ

&'cγ'ofr'cυ'ι' μι,μεoα $9ηαz.ευπιz.i1 ιαΙ
πrλιτιzr\ π 9oπαγdιδα".

"Α].λοι oιiil'ογοι Ι,δρioι,ται oτi;
Ι(υδων[,ε;, 'Aτδiνι, BαΙvτ[qι xαl
ι]:λλοδ, z'αsδ; xαΙ οτd v}'llσιdι T6γε-
δ:, Λfrl,.ινο, Χ[ο zαΙ Kiπρo, πο.) γει-
τ lι,ειiουi, μi τι}' ,μιιzραοιατι.l.ι}, παρd-
i.ια.'Ο €7.ληνιc.μιδ; τi]; λ'Ι.'Ααiα;
zυριεtiεται ιiπδ uιd' πgιοτοφαι,ξ qlι_

λ:;-ιιΙ.$εια z.αΙ τδ i$νιxδ ψρ6ι,η1"ια
τoδ λαοδ iξυιμιbr,εται.'Er,ιcχtο'ι,ται
τd. ο1ολεiα xαi ιiποατiλλονται διi-
ο,zαλοι οi r|ιιxQi; δiJη'νιz}; xoινJτη-
τs; τοi θLoωτεoιΖ0δ, ποi xoντεiουν
'ι,ιi θιτoυρz.ιοBoδγ. Tiδν i1διo ξηλo
.1ιι}, ,τdι, παιδεiα δεixνουν z'αl οi τουρ
x6ψωι,οι "Eλληvε;, πρiγμα ποJ ιi-
ποι\ειzνιiεται ιiπδ τoJ; 89η,οxευτι-
zοi; i) θxπαιδευτιzoi; oυλλ6γoυ;,
πoi iδ,ρil$ηxαν oδ τ6τoιε; περιo1δ;
xαi τδγ δπo[ωγ τδ. ιατα,oτατιxir εi-
',αι τιπαltrlγα μ} 6λληνιxd ,oτ,oι,1εiα'

ιi,λλd oi τουρxιxi1 γλδooα. Σ1εδδν
z"dsε zωιιrdπολη i) π6λη τfr; M. 'Α-
oiα;, δco μιz"ρr) z'αi dν εiγαι, δια-
8'Jτει τr)ν €πo1i1 αriτi1 Eνα μιzqδ
οJλλογο γιd τi1v iνiroxυοη xαi iδqυ_

οr1 cxο?ιε[ιυν, μιι} &δελφι1τr1τα i) τoυ-
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}"ιixι οτo μιir μιz'qi1 βι6λιοr}dxη i'i

gro i|γOιγr'ωστ{1ριο'o.

'Η iδια x[ι'r1οη οδ μιxgιiτερη 136-

6αια z'i.[1*α.z'α, πα,Qσ]τηQετται z'αi oτi\

Θε,ooαλiα z"αΙ "Ηπειgο'', z'αi θπε_

7'τει\,εται zαΙ οτΙ; δλληνιxi; xοιι"i-

τt,τε; τnδ iξrυτεgι'z-οδ. Ji1ρiο1'; cυ}'-

λιiγoυ;, μιδ οxoπδ δxι πολλδ; ψο9}:
ιiπ6λι',τα izπαιδευτιz"'ιi, oυr'αντοδιιε

ατdr, 'Αλεξcir,δρεια", oτδ Kdτgo,

οτi1 Br,'9υττ6", στ'i.: πιiιl.ει; τfr; Pου-

μαr,iα;'o, οτfir' Tεργ6οτη, oτδ M'i_

r,α1o, oτi1 Γενεtη z'αΙ oτd Mαoοα.-

λiα" Στδ Π αρ[,oι θπ(oη; i.δqtετα.ι

ιi,πι\ qlιλdλλη'ιnε; οτd 1867 i] <<'Eται-

ρεiα πρδ; θνι}ιiρρυr'οιι' τδν δλληl'ι-

zδ,r, oπoυδδν iι' 1'αλλ[φ> (ASSΟ-
CΙΑTΙON ΡoTΙt Ι,' ENcoT-
RAGΙ.]MtrNT DΕS Ι'TTDES
GRECQι]BS EN F1ιAΙ'iCE l ,ιοil

ixδiδεται xo.\ περιοδιzδ μδ τiτλο

<<AΝNΙτAΙRE DF] Ι,' ΑSSOΟΙA-
TΙoN POTR L' trNcol]ItΑ-
GtrNΙENT DtrS trTιrΙ)ES GRE_
CQιτES FRANοF]>, τδ δποiο ου-

r,εχ[ξεται zαΙ ο11μερα iυ; <ΙlE\'ΙlE
Ι)F]S ETΙ_rDES G1iEΟQι'IES>>"

Πολλoi oι1λλoγoι iδ,gil$liz'αν iπ[-

cr1; zαΙ c;i1 NΙαr.:δοι'iα, πο{' δπi19-

ξε τι\ <,1uiiλοι' τ!: i|ριδο;>> δ1ι pι6ι'oν

μεταξi, τiυv 'Eλλl1νωr'y'αi τδι' ΙJουλ-

γιiρcυι,, ιiλλd μεταξi "i,ιllr' τδν βαt-
y'ανιy'δt, i'θ,ι,o'τy']των. Π ρδτοι oi παr'

ολα6ιcταi dνiπτυξαr' oτi1 Mα;'.εδο_

νiα μεγι1λη δqαοτr,φιιiτr1τα, ποi' εi-

xε δ; z'dντqο τ| Χαλz'ιδιz'i1. Πqο-
ιτπα$δι,τα; ν& δι7οτοιιi1οoυr' τi . θ?.-

ληvιz.i; 1diρε; iiιrπαξαι' πoλιldριι9-

μου; Pιbοου; μοι'α.;οil; o:ι'l "Aγιoι'
"oQ.. z.αi ιiγ'iρα'ζαν οτi1 Xαλz"ιδι_

xi\,μιεγιΙ'λε; iz'τι1oει:, ατj ; δπoiε;

θγzαr9ιoτcδoαι' β ;ιlλγαριz.}: οiy.ογi_

\1ειε;36. 'A}.λ& zαl οτi1r' iπliλoιπη
NΙαy.εδoι,iα oi B oiλγαροι ci,ι'jπτυξαr'

ιr εγd}.η π ροπα'1ανδ α, π'9ο'oπαι9δντα;

ι'.i παραο{ροιlr' τoi; ολα6οqlιbr'οιl;

z'υ 9 iιl; π?ιηι9'ιlο,μοt; ο τι\ α,7,['oμα, γ'ιi
r'ιi πετily.ουr', oi'ιιqllυι'α μi τδ 10ο

ιligι9rρο τοi qlιgιιαι'[ου τi1; 27η; Φε_

6ρουαρiου/11η; Mαρτiοι' 1870'

τi1ν αiτηori τdl γ 2)3 τδι'zατo[z'ωr'

γιι}' iz'xλ11οιαοτιz'i1 iξιiρτηoη ιiπδ

52

τi1 βoυλγα9ιz.d'Eξαq7iα. πρδγ'ιια

πo{l ι9λ οiiιιαινε οi'oιαoτιxil τiiι' πρo_

oιiρτηo{1 του; ατδ βουλγαqιz.δ z'ρri-

τoΞ"' ,

Στδ πρoοr1λυτιoτιz'ι\ clιjτδ 3Qγn

τδν Bοιl7,γιiqrllν d'r'τιδqoδν μi: τrl1ν

θι,irοχυο11 τi1; E.λ?,ηνιz'i1; παιδε[α; οΙ

διιiqloqοι qlιλεzπαιδευτιxοi οiλλoγοι,

πoi, Ιδριior,ται y'ατd, τi\ν θπoxι\ αiτr\
(z"υρiω; μεταξi τδγ iτδγ 1872-

rg80) oδ δλε; ,oxεδ,δι' τ'Ι; πdλει; z'αi

7"ω!ιoπ6λει; τfr ; λ{αιεδοt'[α;. Tdτοι οι

οiλλoγοι zαi dδελq;.iτ11τε; εiι'αι: J'1

<<Ι1 ιερ[α>> οτd Nι1ου'oα ( 1875), il

,.φ' 7 u,rnαιδευτιz"δ; Σir7,λογο; B oδε-

r,δι,>> ο.τ^,'1ι'"Eδεoαα (18?2), δ ο{lj'_

λι.ic; τδν Γιαr'r'ιτοd:r' ( 1874), il

<ΦιJ.εz'παιδευτιz'δ ; Σirλλογο: Στρου_

ι,iηπrIΞ>) οτ| Στ,t'u-,,',νl τοα l1R75l'
οi riiδε?,qlllτητε: << Π ρ;iο,δο;>> στη

Δ9ιiμα (1875,), <<Φiλιπποι>> οτδ Δο-

Eιiτo t1s74), ('Ι16-> oτi1ι' Π ρω'οο-

τοιiι,r1 zαΙ <<}Ιαz:δοr'iα> οτr\r' Kα6ιi-

}νu ( 1s?4 ] , ο'ι oi,λiιογllι τi1; 'A1.ι-

οτριiτη; { 18?:l ) y"αi τοi Σιδη9'l-
l,'ι-iοτQου (1879), δ <<Φoil'ιE>> οτilγ

Kοξιiνr1 (1s?4 ) z'αi ιi <<'Aριοτοτι1-

λ11;> οτδ Kρoυ'oο6ο, xαi οi ιiδελqt6_

τt1τε; <<Kα,oτερiα:> ο'τδ }Ιοι'αοτf9ι
ι 1 s80 ) z'αi <<'Ei'πi.>> oτδ λΙεγιigο6ιl
( 18i3 }.'Azιiιuri iπιJ:9xoυr' τ1οοαgα

τdτοια oιυ,ματεTα οτi1 Σιιiτι οτιlι zαi

ιiλλα oτd Bdροια, οτiι' Καoτοοιιi,

οτi1ι' Ιiοgυτοd, οτi1 NΙoο1ιiπoi'η z i'Ι

ιiλλοδ. Σπoυδαι1lτεροι [ipιιο; ιiπδ δ-

λου; τoil; ουλλ4γου; τij; λ'Ιαzεδο_

νiα; z'αi αilτο'Ι πri δεi1;νοιlν τr\r' πιδ

iιεγιiλη δραoτηρι6τriτα εir'αι δ <<Φι-

7.εz.παιδευτιz'δ; Συλλoγο; Θεoοαiιο-

ν(z"i1;>> (1872) z"αi δ <<λ[αy.εδογιy'δ:

Φιλεz'παιδ'ευτιy'δ: Συλλο^,'o1 Σ'Q-

ρi.ir'>> 
( 1870 )'u.

λ'Ιεgιzoi βj6αια ιiπδ τοil; iλλr:r'ι-

z'οi; αi-]τoil; οιλλliγοι': δ!ν z'ατιilρ_

r}ιο,οαι' ι'ι} διατi1qηι9οiν iπi πολi''

;'qιivo γιr} ι\ιιiφο,ρε; αi,τiε;. iπιiρ_

y,ουr, δμαl; z"αi ιiλλοι - izτδ-: ιiπδ

τοi; δ{ο 1lεγιiλου;. τδι"Ar}r1r'δl'
y"αi τi; Kιονoταr'τιr'oυπ6λειυ: _-

ποt προof'qlεoαι' πολλd οτr\ι' δλλη-

r,ιxil δπ6,$εcη. Tdτoιοι εTναι δ o{i'-

λογο: τδι' Σερρδι'' ποi iδgυoε :αi

οιll,τ{ρηαε διδαoγ'αλεiο' οiz-οτροφ;iο

z'αi τιrπ;γραqlεTο. δ οi'λλογo: ;ii;
Σuilρν11; zαi δ οiil'ογο; τfl; Θεoοα-

λον(zη; τδγ δπo[ιυγ f1 δραc,τ119ιι1τη_

τα ξαπλιir'ι}ηz.ε o} μιεγciλl1 ι1π1οταοη

o,τδ iotοτεgι,z"δ τi1; πεgιοy'ii: τω\"

'Ιδιαiτ'εqα uεγιiλη ld π9iπη γri lε-
rορηr}fl f1 προoqlοgιΙ τδγ NΙαz'εδοι'ι-

z'δv aυλi'ιlγωr', oi δποiοι μi τi1ν oi-

zοr,οιιιxi1 iνi,oy.υor1 τδγ qολεiωr'

zαi μ6 τi1ν ιiπooτoλfl δαoz.ciλων οτd

διιiqloρα μlqη τi; Mαzεδoνiα; ου_

r,ετι1λεοαν πολi' οτil διιiδoor1 τi; E''-

ληι,ιz'ii; παιδεiα;", oτi1 διατdρηοη

τfr; δρflοδoξiα; zαi οτdν iνiο1υοr1

τοi isι'ιzοδ qiριlν'ιiuατo; τδι' y'ατηi-

z"αlr,.'Ιiτοι ir'ιοxilεται δ θ7,i.r1νιoμδ:

τfr; }Ιαz'εδοr'iα: y'αi οΙ z'ιiτοιz'o[ τη;

.iir,οντιLι i.y.αγοΙ r'' ιiντιοτα$oiγ οτδγ

πLlοοηi.ιlτι,:μδ τi1; βουλγαριz'i1; π ριl_

παγdr,δα:' r" dl'θ'6ξoι",' oτi; z'ατα-

;ιιiοει: zαΙ οτοil; διωγrμoi; zαj' ι'α

μιπo,ρ,dοοιlr, τιiλο; r'' &γωνιοτoiν r'ι-

zηφ6ρu. oτ|r' πε9tοδο τi1; z'ql[οεω:

τoi Mαy''εδοι'ιz'οδ Zr1τfl'uατo-: ( 1903

- 19081o0.

Δ}r' πρiπει γδ- z.7,εi'οοιuε τ\ oi'r'_

τοitη αil,τi\ εiοαγωγr\ πρiν ιil'αpd-

ρου1ιε, δτι οτl; ιigy'}; τοι] 2Οου αi-

δ;ι,α παQoυοιciξεται, 7'υQιωζ οτii NΙα-

xεδoγiα, y'α.Ι Bγα ιi.λλο εiδo; ουλ7'ιi_

^7ιυι' : οi <<Ι1 oλιτιzi; 'Eλλliνιxδ; .\'3-

σyε;> η οi <<'EBr'ιzοi Σ{ι'δεομιoι>>'

ilπιο: ιiι'ο1-ιιiξοr'ται, πoil iδ gιiονται ιi-

μιdοω; μιετιΙ τi1r' iπαr'ιicταo11 τδl'

Νεοτoiiqz.ων xαi τiir' ιiι'αz'{1qυξη τoi
Συι,τdγματο;.'o οz.οπδ; τδr' δQ_

γα'νιi'iοεr,lν αι'rτδν qlαιr'ομεγι7"d ετγαι

νd διboουr' oτ& μδλη του; συνταγ-

ιιατιz'i1 ιiγιlγi1' oτiiν πραγ'ματιz'ιiτη_

τα fll'-ιrυ; θπιδιιilzουr' ν& διατηρ{οoυν

ιiz'μαio τδ θιh'ιz.δ φ,ριiνη'μα' πoil εi1ε

dr,απτυx8i1 zατ'j τi1 διιiρz'εια τοi i'_

ι,,iπ?,οιl ιiγδι'α τδr' ιiι'ταqτιxδγ οω_

pιd,ταlr'. 'o βio; δμιυ; τδ'ν σιι)ματει_

αlι, αi,τδr'{lπi1ρξε βρoxr1;, γιατi oir'-

τομα θπαz'ολoi'$riοαν oi βαλz'ανιzοi'

π1.,λεμοι.

'Aπδ τr\ oiι'τorμΙ αiτi\ oz'ιαγqci-

φηοη τfr; zιι'y'1oειυ; τδν iλληνι;''δι'



oυλffir, o,τi1ν δ$αψoνιNi1 αiτoz-ριl- τδι, αιqpιατεiωι, αiτδι, z'ατd μεγd' r'α, $d ψιπoρ6ooψμε ν& il1oυμε μι&

τoρiα xατι} τδν ].9o zαi 20o αiδ,iα λε; περιo1i; (π.1. λΙαxεδoν[α' Θρri- πλ{ρη εix6να τoδ φαιvο'μ6νου αri_

γ[ι,ετoι φανεριi, δτι Bπι6ciλλεται ,rιd xη, }Ι. 'Αο[α x.λ.π.). M6γoγ δταν τoδ μι&; ιbι,61μη πνευ,ματιx\3 ι1ναγεν

jα"rετoμ6rη 3ρευι,α γιd τi1 δριi,oη iπεzτα,}ii α"αΙ δλoxληριοι}fl f1 tρευ- v{.oεcυ; τoδ γ6ου 6λληνιαμoδo'.

YΠ:σΣ,HIMElΩΣtElΣ

.21. Γιd τlη ιδρoloη τo8 Φlλι:}ωlγικoO Συλλ6lY'cu τηc Kω'v

ατοvτlvο,ulnδλε,ωq 6λ, 'oδuo. 'loλθlμου, 'Η i'ο:τοtρiα τo0

'E}lλrγvllκc,0 Φtλcιλαγιiκo,O Σιιλλαψ:υ κοi τηq,6n,δρ,doε'ωq

οuτ,ο0 ,θιπi τηc δκπoιrδευτκξc 6'v Tο'u1ρrκig βγgrρ'γεi,αc τo,D

ι1lμlε]15,r., 6lΘvo,υ,q, ΕΦΣK 12 ( 1B79) 6 ' 19. Bλ. θ,niolηc

cΗΑSSlOTIS' L' llΝ1sτRucτlolN PUBLlQUΕ c]l-lΕZ LΕS
GFiEICS, o. 448' " 4613, ,Πtρ6λ. καi FE:TIT, ιJE SLLLOQUΞ
GREc DE oolΝSτ'A1NτlΝoPLE' o. 59'-612. Πoλ,λδc ,εn'i-

σηc 'Πληριoiφl9ρi,εc γld τflrv κοτdlο!τααη τΠc θ,λληvlKRc Παa'

'δ:jοc ,αnf}'v 6θιqμαrvικ'η ο,ι-rτοlκροΓrcιρ,lα κοi γld τd δρ'6tο'η

δλλιuv φ ιλεrκπtαliδειtr IκΦv ,ouΛλoγαv Θρiακου1με ,αric θτ'l1_

oιεq,ΔtκiΘ,θαεr'c τ{c l6lκ]π'α,rlδεuιτtiκΠc θπ'rτ,ρ,olnΠc το,U Φιλολo-

γικο,Ο Σ,ι.ιλλoγοu τflc,l(αvστα,vτιvουtnδ;λεωc,,n':ιj εΙvαr: δ'η'

μ1clσiε,uμθΝεc οπδ Φμ6lvυrμ,o rniεtρ:rdδlrκ6.

22' Γιδ τo'ι]q oυλλoγου'c ο,ι]τ'oυc 6λ. γεvrκd otτο'D

GΗASS|OTlS, ivlθ' dv., o. 4613-468.
23. Bλ. cΗΑSSlroτΙΞ, L', |'ΝsTRUcΦΙo,N PUBLl.

Qι_rE οΗΕZ LES GRECS, 'o. 37a'471.

24. "'ΕlκOrεoi'c' n'ερi τ{c 6V τα;q 6'nαloxiqrq τ'c0 δθ'ω-

μο'V]Koa 11ρ,6τcυ'c καlτorστaρ]εωc Tηc Πo 'δ,θi'οc, EΦΣK '1 0

(1877) 1'9'2.

25. " El(3lεolq τξc 'Elκ,παl,δεuτικηc 'EIn'ηρ'ctπflc περi τξc

κclταyτdosωc τ{c παl,δ,εlαc iγ ταΤc δnο]ρ'xΙ,αlc τΠc δθiι'Ιμtα-

viκη,c ο.0τoiκρclτc|ρloc, EΦΣK 8 (1874)2'64.

26' Πρ3λ. OΗiΑsslo'ΤιS, L' ΙΝSTRUOΤl'o]Ν Pu_

BY|QυE cΗiEZ LEs GREcs, a' 471 '472'
27 ' Bλ. 'Α'vωv0Iμ,αυ, 'o θ'v l(ερ'αoοDvτι oirλrλοYοc 'oi

'Αlβγlυrvo8πσt", -f qvοφdvηq. 6 (19'0'9) 129 ' '1 31.

28. Bιλ. Qι-IEUX DE SΑlΝτ 'ΗιLΑIRE, DΕS sYL-
ΙJoQUES GRECS, o. 302' "liρΘρo 'Σlμ'0ρ'vη' oτd MIE'E'

Πρ6λ. καi OΗASSιoτlS, iv'θ' riιv., σ. 47 1.

29. Γιi τ{v i1δρυl:η τoυ .1σμ,ηiρε1:,υ Πα1ρθεvοLγωγ'εiοu"

καi γεvtκLδ γιδ τηlv n,vευι."tοπ:κη κqτδoτα'αη τηc Σ1μ'8ρ'vηc

6λ. 'Avε. l. 'AiΘη'vο1γ6vο'U,c, Tδ 1olμrηρ'θlο'v ΠαρiO'εvαγ'ωLγεΤ'

ο,v τηι Σrμ0ρvηc, MX ,. (1938) 137'1'5lB. B'λ. dlκolμη Δ'
M'qρκοrnουλoυ. Συιv'οrπrτtlκη irατoρiο τoυ θ'v Σrμ0p'vη ''Q1μη-
iρεiου' ελληvικο0 lΠα|ρθε'Vαrγωγεioυ μsτ' o'iικoτ,ρlgφ'gi6ιJ, i-

δρυθθvlοc τφ 1B81, .Ξ,avοrφ'd'vηc. 1 (1896) 51'8-523. TοΟ

oυroU,'|'δ',o]μηρεΙclv,Alvιiyrαlτov'Ελλη'vικδv Π'οrρΘεηrαlγω'

γεiε1v μrαr' o,ilκατροlφ;εiου, ilδρυΘdv δrγ !1μιj,ρ'γη θ'v 6τεl 1,B8l1 ,

.figγ3rφ6vη<." 5 (.I9]07 - 19ι0,8) 13,2 - 1153. Σrn. 'Aναorτα.

oιαδο'υ, '[9 |(srvηρ:iκδv 'Π,oρΘε'vαrYαlYεTov Σrμι}rρvηc, MX 3

( 1940) 1 62l - ] 71 . Eλ. o,κσμη γιδ 'μιδ Qρlηιακιειυrrrκfl dδελ'

φσrητο: ιqρoδ.'Aθαvαroiοu Π,lnξρ'ο,'H δ'v Σ1μ01ρ'vn θρη-

oκεuτlrκη δ,δειλφατη,c <Eι.lο616εlα" iκoi τδ 6ργo,v τ|c oυ'v"

τηρηοεωc τοE αιlτ6rΘl θvο,ρlαlκo,E κλl1ρο,υ, EA 25 (19ο5)

157 - 't 59.

30. Eλ. QUEUX DE SA|NT "Ηl LAIRE, B'Es SLLLo'
QυEs GREcS, o. 3O2. 1-.rK.B., Mo1ρlφωτtκη κiιrηοIc θv

tV}ικρο 'ΑoΙo .Ξlεvοlφilrvηζ" 6 ( 1 909) 39 ' 46, 2;86 - 28'B 
'

31o-321 . X. M. ξρ'orκοrvτiδη, ΙM:,ρrφωτικη κiνηloηe θv M:'
,ι,ηρ8 'Aσio. ζl]ρulolc oιlλλoγ,ων καi 4ωηrρd δρdοtq oΟrΦν,

.Ξε.vαφd,vηc- 6 (1909) 18'| '1.92.
31. B,λ π.lχ. Eυρ'ιni]δη Σο0'ρλο, 'H φllλεrκnrαl,δε'uτικη

οlδ,ολφoτη,c Bοiρ1μιπ, ανηc' ΗE 6 (1957) 4ο5 - 409'

32. Bλ.'Avlω,v0]μ,oυ, Φιλσμ'oι.ηο'oc "ΕrλληlvlκΦc Σ0,λλo'

γοc θv 'Aιλε,ξαlvδρεiα .Π,αvδΦiρiα" 1B (18'6'8'' 186'B) 1'5'5'

157.
33. Bλ. 'Αποtoτd,λο,υ Σκ,:urφηlno0,λοιυ,, 'o θv Bηρυπlτφ

'Ελλη,ν.ικδc Φlλαλcιγnκδc Σιiiλλοrγoc',"olμ,η,ρoc', "Ξε'voφ6'
vξc" 2 (1004 - 19015) 557'5'60.

34. Bλ. n.x. ylrδ τδ o0λλογo ''Eiλnic' τflc Kωιvοrri'v'

τζαc τic βουlμαlviοc Στο0tρ':υ Md'vεroη, 'H θ'λληrvrκfi κol'

vατη,c Kω,vα,τξ,γηζαq fuιημlα,vi'οc,'MELΑΝGΕS M;ERLIER"
2 ('Α,θηvα,l, 195'6) 1.03- 106.

35. Γld τηv θrκπ,οnδεulση τοE δλληv:rαμo,υ τflc διαtolπo_

Ιρσc, γlδ την i'iξρ,ιJ,σ,η ,oυλλ6γωv a6ψ lt(Q'i τη δρ'd'oη τoυq

6λ. γ'εvικd oHASsloτls, L' lNisτRUcT!oN PUBLlQ'UE
cΗEZ. ιrΕS GRECS, a. 47:3'4'80.

36. DRlAULΤ Ll_tE'RιτER, Η|STortRE Dl,PLoMΑ-
TIQUE, 3, o' 35,2. Γιδ τi1 ξρ6Ioη τ6lν παvαλαr6toτδv oπδ
"Aγl.:v "oρo'c 6λ. B,λι1lxου', Mαiκ'dδ:vικδv Zrrrημα, o. 206'
215.

37. Bλ. Λdlolκορ,l, 'Αvαι'ro,λιικαv Zητηrμlο,, o. 270. DRl-

ΑULT LHERΙTlER, bνθ' dv., 3, σ. 324.

38. Γ'α τη δρdoη τΦv θrλλη,vlκΦv φtλεκnοιδευπrκδv
oυλλδ'γα:a Kαi δ'λrλ,ωv oυvαlφΦv oυ1μ'ατεiω'v τflc M'oiκε'δο'vf-

αc Kατd τdv 'πε1ρ'iolδo α'*τd iτorμ.ilΞoιjμε ξgxωρΙσriι μ'ελ6rη.
39. Γavllκη εiilκ6,vα τηc κατlo'oτoorεωq τηc πol,δεioc

€]lη Mlοκ,θδ]viα,Kατd τηv n'ερioδo'αilτd ]μoc δlvεr δ Γ. Xο-

τΖηικψρ,lιitκο'0, 'H δ'v Molκοδovio θκπofiδευotc κorδ τουc ο'ΠΙ

f,3ιηρlnoηρ,gφiq.c xlραv'ou,c, MHΣ 192B' σ' 117 '124. 'Aνι:'

τολlκd oτol,1εio ,μθ πΙνο,κεc, ilδiωc γlrd τδ o1οtλ,κδ θπο'c

1B7B - 1B79, μδc δivrεl δ cH'ΑSSl'oτΙS, L' Ι]NsτRUcτl"
orN PUBL|QUΕ aΗEZ. L,ES GRECS. E]iδικδ γlο τfl Mα-

κaδοviο 6λ. o. 370, 373' 416' 4'17' 5,0'0,5l0l1 ' 516, 5l1 7.

Kqτδ τδ ξτ-c αι1τlδ λειτο0ργησοΙv ατη Mακεδοιvi'g 421 νη'
Πι,αlγο.}Y,ετα καi δη1μιoπrκd, 53 d,oπικιbc o1oλθc, ι'1μ.'γυ'μtyξEi'rq

καi 2 δliδαακαλεiq rμθ 23.000 nε1ρiIπoυ μαlθητδc oυιvcrλικd

καi ,nερnαooτθρο,U,c αiΠrδ 5,00 δαοικιjιλoυq 'Krα'i Kαiθη]Yητοe.

4O. Πρ8λ.'Αnοατ. E. Biαrκdλolnοtiλου, oi Δυ'τrκο]μ,α-

κεδδvrεc dnolδημ:ι θni Τoυρlκοκ1ρ,oπiαrQ, Θοoο'α)ιo,viκ'η 19t5'8'

o. 33.
41 . Γεvικδc ΠαlplατξprfilσΕ|rQ γ'i τi1v κivη'αη 'r', 

' 

^'ληrvικδv ouλλoγιυv 1μ]ετd τδv l(ρl1μ,oilκδ ,noλεlμo 6λ. oτoD

BαKαλo]ΠoιλoU, Δυπllκo1μtακ6δ6'vεc lirn,6rδηiμε,ι, σ. 32' 33.

53



91. 'H 'Aγiα Παραoκευlh
Eiν,αr x,ιιομ6νη αδ 6υ,ζαντrνδ ρυθμδ μδ π6-

τρ,α iΓι]ελεκηιτη. K,6τr rκ.1oι'(tκρiανrα καi dλλα μι6rρ

μα,ρα ;ποδ 6ρi,οκ'oν,ταr 6δδ μαq 6ε6αiιilνoυν δτι 3_

xει xτtστεi πdνω oδ d'ρ,x,αΙo Nα6. Tδ θκκλη'odκr
δπδ 'παλlδ flταν πολδ μκρδ καi πfrρε τi'1 oημε-

ρlνi1 1loρ,φl1 τoυ ατiq &ρxδq τoδ αiflνα μαq. N'Ιrδ

θπrγραφi'1 μdg κ,αταΙ,οπi(ει iο'ιο,ρκ6.

o ΠAPΩΙ,J }'JAοΣ ΑΙ{HΓEΡΘΗ
ΔAΙΙ,\NIΙ T}ΙΣ oΙ]ΙioΓENEΙAΣ KΩNΣTΑNTΙNOΥ
ΙiαtiΙ(ΙNoΙ EΙΣ MNΙ{MHN ToΤ AEΙ,MNΗΣITOΙ

AΙ\ΤAΣTAΣΙoY X. ΙtoΚKΙNΙoY
Ι\ΙAOYΣA EN ETΗ 1915.

Πρ6rπεl νd αηlμ,g1μsεi 6τl fl 'Αγiα Παρ'αακευi1
J,xεr dρ'κετδ καλi1 θ16α γlατi τδ oπiιτια εiν'αι κ6_

πωζ !r,ακpΙd τηg καi ft,ραiα παδικf xαρ6. oi εi-
κ6ν,εq εiν,αt δλεq τοΟ μεγiιλου Xρrαι6δoυλου \Ια'τ_

θαioυ.

22. 'H'Αγiα Tρι&δα

Xτιoμ,6νη δiπλα oτi'1ν δxθη τiq 'Αρ6πι'τ';rαq

εiν,αr f1 'Eκκληοr& τηc 'Aγια Tρ16δαq. 'H'ταν
xτ,roμ6νη πρiν τδ x,αλα,αμδ τot '22, δlπfr'ρ'xε μ6_
λι,οτα 'καi νεκροταφειo τδ δπoiο κα) εixε κ'αταρ_

γηθεi dπδ π,αλ16. 'Eδdl γrν6ι'αν μrεγ6λο πανυγi1-

ρl ποδ oυγκ6νlιρωνε τδ 6νδlαφ6ρον δληc τfrc

}'Ι6oυoαq καi τflq περιoxfrq τηq'

Tfl οημε'ρινil μoρφt'l τηq τf1ν π,fr'ρε τδ 1984 a-

(N!AOYΣTAr: Mld πδλn αΠδ εUεργθTεc
Toυ TAIΚLΗ MΠΑ'Ι"TΣF{

iiffi

Η _\γ|α. ||1.7rιιν"ε'rl,

πδ τδν Νr,κ6λα Χαιζηγ[11'q Ιι91) εiναι δ,ιυ,ρητl1g

τηg. Δυοτυxδq δδν δπ6,ρxει κα}ι}rιδ θνημ,εραlτι-
κi1 €lπr1,,ραφl1. oi ε1κ6ν,εq εiναt τρi \'{rλτrdδη Xα-
τζηι,δτ,α ουγγενi1 τoδ εiερ,γ6τη.

'EκεIι'o π,oδ δrακρiν,εr τi1ν 'A,Y ,α T,ρ16δα εi-
,,,αr ri ι',,rπ6ροxοq κfrlποq τηq, δ δπcιο,q x6ρη oτi1,ν

φρον'τ1δα ιδν γarτ6νων τηq, τl)ν κdνει Eνα δ,π6-

ρoxo παρ6δεi,ο,c εiωδiαg καΙ δ1rορφrdg καΙ τ6π'c

1'αλdνηq καi πε'ρicυ\λoγic.

Ι1 .\γiu. Tρ,.αlα

5J



23. 'o Πρoφftτnq 'Ηλiαq

Xτr,oμ6νog οtτδ,ν δμιilνυ,μo λ6,φo τoυ iiqroυg
65Ο μ,6.τ,ρων π'ερitπου εiν,αr δ Προφ{ι1ηq '}Ιλiαq.
'Eδδ frταν παλIδ δκκλη,otδ πoδ κα,ταoτ,ρ6,φηrκ9

dlπ' :i.lδq f,1lρ1lrαιοδζ τ) 1943. Χdρη oτr\ φlλοπα_
τlρiα τδν Nαr:υlc'αiων ξrανα,x,τi,οιηκε d11li6oιrrζ μ'ε.''d
τfl'ν d'πελ,ευθ6ρωοη τδ οηrμ,εριvδ θκκληodκl καi
oτ{θη,κε δ Σ,τ,αuρ.δg μδ τδν rιαθρθφτη δ δπ,οioq

δlcι,κρiνεταl d,πδ πoλl) μακρld' Tiν πρωτo6oυλiα
τfrg &ι,α,καrνfoε,ωq εix'αν οi θργ6τ,εq τf:ν 'Eργo-

σ-ασiu-rν τfrg Ι,Ι6ου,cαq' 'Απδ τi1ν παλιδ θκκλη,olδ
δδ αιfiθηκα'ν παρ,δ 1-r6νc δυδ τρεiq εiκ,6ν,εq. 'Αρ-

γ6τ,ε,ρα 1rδ πριυτο6ου\iα τοδ θπlτρ6πoυ Δ. Toρo-

ρfr xτioτηrκε καi 8να κα1μαlρ6κι γlδ rrδ φtλoξενεi
ιol)q 8,πιl:rκ,θ,πτεq. \'Ιδ τi1 φρoντiδ,α τofi oημερινοi

24. "o "Αγιoq Tαξι6ρxnq

Eiναr τδ μοιrαorτfr,ρl πoυ δχιυε δ iδιog δ π,o-

λlcδxoq μαq δ "oolοq Θεoφdνηq. 'o θlρδλoq μdq
λ,6,ε1 6τr fi dρκoriδα 6φα'γε τδ μ'oυλdρια μδ τδ δ_

πoiα μετ6φερε δ "Aγrοq τfiν π6ιρ,α γlδ τδ xτi=

οηtμo τfrq }vΙονflq. T6τε δ "Aγrcq θ6μωcε καi oα-

μαριiν'cντlαg τi1ν dLρ,κ'o6δ'α τiμν dνdγκα'o,ε νδ με-
ταφ6ρεr αiτi1 δλη τ{ν π6,τρ,α. Tδ παλιδ μoνααr!-
ρι κα'ιαct-ρdφηκε oιδ xαλααμ,6. \{,6roα oτδ xαλd-
σμαιcι τfrg παλlσq !6l<χrησιdζ xτio,ιηκε τδ oημερr-
νδ δκκλ.η,g(κl oιiq dρxδq τoδ αiδνα μαg.

θπt,τ,ρ6'που 'Aλ6κoυ Ι(αρ'6δ,α Eγrν,ε δ ΙιJd,ρθηκαq,

ι& παγκ6κr,α καi τ6σα d.λλ'α. τd &πrοiα δυατυxδq
δδν o66oνιαι δλor καΙ πoλλοi μ1λr,oτα τd κατα-
οτρ6φoυν.

Δiπλ'α αιfiν θκκληοιδ δπ6,ρxεl θναq ιriφoq μ}
1,ραμμ6.να d θξic:

ΠEΩPΓΙoΣ Θ. ΙΩΣ1ΗΦΙΔrΙΣ
EΠEΣE ΣTΗ MΑXrΙ KATA TΩN ΓEPMANΩ'ΙII

2 ΑΠPΙΛΙoY 1943.

'lEκεiν,o πoδ κdνεr αiοΘητfl τfiν d,noυο'iα τoυ
εiναι τδ ν,ερδ ποδ φθρoυν 6λor ,&πδ τi1 6ρ,13oη τfrc;

Γl,ο'6dναq λiγo κdτω &πδ τδ xdtρo τol 'Aγioυ. Aιi-
τδ δμωq καi f1 &\λεlψη δρ6μoυ δδν θμπoδiζεr τοJg

φiλoυq τοδ 6oυν,ol νδ dπoλα6ooυν τi1ν καλιjτε-

ρη θ6α τaδ 6ουνoδ μαg πoδ πρ,o1σφ,6,ρε1 τδ μ6ροq.

0 ΙΙpοφiρτ1E Hλiαg

Xιioτηrκε καi δiπατoq ξενδναg καi ειirnρεπi-
oιηκε dρκετd δ πε,ρi,6oλoq πoδ θξυ,πηρε'τεi μδ
liι; δυδ 6ρη3cεc τοiq θπιoκ6πτεq.

Mεγdλη φρoντiδα γlδ τδ μoναoτ{,ρl εixαν
δ Γ:ιilργηq Kαλτoο,γrdννηq, δ Δηlμflτρlηq Ξανθiδηq,
δ δπrοilοq καi ζι]τηl;lε τd δ,ατd τO,υ νδ μεταφερθoδν
αιδ μ'ονα,cτfρr, 6πωq καi 3γινε, δ πoλδ θπrμελiq
Σ,πδροq 'Anοoτ6λoυ καi δ NΙανιirληg 2ατκ6'που-
λoq. "oλα αiτδ x'ιioτηrκ,αν &πδ dνιilνυμoυq Nα-
aυ1σαiουq δω'ρηπ6q, οi δπoiol oυνεxiζoυν καi or]-

μ'ερα τr\ν πρι0σφoρ6 τoυq.
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25. 'o "'Αγιoq Θαv6onq

Mιδ &πδ τiq ,πrδ πρ6o'φατ,εq δ,ωrρ'εδq τoδ ι6-

Που μαq εiν'αι καΙ f1 'Eκι<ληorδ τoδ 'Aγioυ 'Aθα_

ναoiου πoδ dγινε ατδ ξμιilνυιμc Ν'εκρoι'αφεio τfrg

π6ληq μαq. Eiναι ρυθμοr B'αoiλκfrq μδ τoξoτi1

oκε'πι]. 'Η δπ:,γρ,αφfi otδ δεξrδ μ6ρoq τoδ Ιι{dρ-

θηrκα μdq κ,ατατoπiζεr.

EΙΣ ΔoΞAΙ'J ΘEoY
ΚAΙ ΙEPΑN λ'ΙιNrΙΝ{[ΙN

TΩ,}J ABΙλ,{Γ{Ι{ΣTΩΝ ΓON'EΩι{
ΦΙΛΙΠΠ Y KΑΙ ΘEoΛoΓΙAΣ AΡNFΙ

TΑ TIEKNA AYTΩN
ToN ΙBPON ToYToΝ Ι\ΤAoΙ,Ι AΙ.J[ΙΓEΙPoΝ

EΝ ETEΙ ΣΩTΗPΙΩ 1971

EΚΔoΣEΙ Σ ΣYnΛrOLΓQ1' AΓloΦo ΙT{'}}'Ι ΝΑoYΣΗΣ
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Η ΑM[ΤEΛoΣ: Eοτoρiα - Θριiλοc
B'{Β'frfr.$3.#"#.#.ffi,#'fr'fr.fr.#i{Β'fιifr,fr'fr'#,#3,fr.#.{Β.fr.fr'lΒ,{Β.|Β.{fr*3'{*'#:.fr.ff.3'#'&.#,\'ffi'ffr,flt"'

oi ιiπιΙiτατοι π8ιjγογοi μα: ποr)

γιd vd 1ορταoουι' τi1 πεTv,r τoυ; xαi

γιd' να sρ6ψοιlν τα παιδιιi τcυ; συ-

x'r,d ιiνα γz, ciξο i,τ α r' ι'd, z'α τ α',nαλ i,oz"ο ιl γ

ιi1uδ; q[ξε; z'αi qiir}'λα ιi.7ριων φυ-
1frl,' ιioφαλδ; πολil vωρi; sd 19η-
οιlμoποiηcrιrν odν τρoψd zαΙ τoi;
xαρπot; τfr; ι1γ,gια; αiτοqlυoδ; ιi-

μπdλoυ. Γιd τδ λι1γo αiτδ τδ φυτδ
αiτδ βρ[,oι,εται μd,oα ο'τοi; $giιλoυ;
z,αi oτi; παραδιi,οει;, ατil $ριl'οz"ε[α

zαi οτi1ν ioτoρlα δλιυν oxεδδν τδν
ιiρxαiωr, λαδ'r'. Πολυdgιι}μα εir,αι

iξ ιiλλου τd παλαιοι,τoλoγιy'd xαi
ιiρxαιoλoγιz'd, εδqlilματα πot' μαρτυ-

ρoδν δτι f1 &μπελο; μαξΙ ιιδ τδ oιτci-
gι, τ,δ λινιiqι z.αi τi1ν θληd εil'rrι τd'

πρδτα φυτ,d πoJ γνιilgιlοε, 6ελτ[ω-

o,ε z.αi ,zαλλιdρ.iηoε δ dνδριυπο; ιi'πδ

τι1τε πoi dρxιoε r'α xρη,oι'μοπoιεi τi1

oz'd1.'η τoιl.

Παρd τ& πολυciρι$μα εiρlilμαπα,
τi; ιiν,αqlορi; z.αi τd' xεiμεr"α ιiρ1αi-
ιtlν oυγγραqldοlι,, τi: παρα'oταoει;
1i},1, frγ^7ε[ων z.αi. τi,; dλλε; uαρτυ-

ρiε; δδν μπoροi1uε νd' 'ιo1υριοτoδ1με

,μδ πειoτιzdτι1τα δτι f1 ioτορ[α (πo-

ρε[α ) τi1; ι1rμπελοι9γlα: ii1ει γρα-
ψεi πλdiρω;. Ποτδ δiν s& μιi$oυμε
πdiι;,oυ: αiδι'ε; μετiι τi1 περ[οδο τδt'
παγετιbtτυν' πoi ιiπ,εiλη,οε τδ ιiνsριi:-
,r,-',6 r1dνoΞ μi δλιxi1 θξαφιirιol1 z'αi

oτctsηzε f1 αiτiα ι'd 1ρr1oll'.ιοποι{'cl1
δ dr,$ρο;πο; τi1 oz'rJrμι1 του γιd ιιi"

θπι6ιοlo'ει, μπoροiu.ε γ& zd,ι'ουlιιε λιi-

γo γιd ιi916γονι1 i1oτιυ dμπεi'oυργiα.

"ooο λoγιzi1 xαi δ.r, ψα,iι'εται fi
ιiποι1ll1 δτι fi oir,oπo[ι1,or1 δ}ν xρειιi-
ξοr,ταr, zdν τi1 σxdr]rr1 7.11i τi1 γrτbtοη,
riφοδ ι1ρz'oδαε f1 i1παρξr1 μ,ε9rz"δr'

ξι',μο,ιιιlzdτωt,, δδr, μπogεi γd ιiurlι-
o6 r1τηι9εT δτι χ8ειιiiατrizε f1 ιiν$gιδ-

πιι,ι1 μιεοoλ,d6 ιi,o,i1 γιd τit oilr,ι9λιΨr]

xαt τi\ν dπo$i1xευοι1 τoδ χυηuοδ.

Π ροi1πιiθε,or1 δuω; αiτδr, εil,αι fl

ιi,ι,αz"ιiλυιμr1 τοδ τ9o1οi, τδ πλιioιμo

zαi ψ'l1oιμιο τοi πr1λοi (ιiγγεiα)' τd

3ργαλεiα z.αi προzειiμdνoυ για τδ

ιiμπdλι τδ xλαδευτriρι. 'Az,Jl]-ια iiπQε-

πε δ dν$qωπο; νλ ιiπoπτi1,oει τiiγ
ιiντiληιμη τοδ xgιiνου xαi τfi; Bναλ-

λαγi1q τδν θπo1δr'' τi1 γr'ωoη xαi
τi1ν ιivαγι"η τfr; ιiποδηx,εtIαεω; τδr'
τρoφδr' oδ δγρr\ ij oτερεd y'ατα'oτα-

'oη zαΙ μdr,ι,μη γ"ατoιnt'α' "Av oτd

θρωττ]ματα αr]τd πoδ εiναι γενιzfr;
μοaφiiζ π9ο,oτεr}oδν xαi εδιxιiτεqα
πot ιi.1loρoδr, oτi'l'ι,iοτoq[α τfr; ιi-

Toυ
MAPΚoY BΑΣ. BΛΑXOY
καΘnγnτri Aριoτoτελgbυ
Παv) μioυ Θεοοαλoviκnξ

μπελoυgγ[α;, ιi'ν δηJ,αδ{ f1 xαλλιdρ-

γε,ια μεταδ1lst1zε ιiπδ τδγ Evα λαδ

oτδr, i{λλo ii δπiρξε dποτι|λεo1-ια xοι-

νiE θri-ιπ€ιQια; τοδ dv$ριilπoι, ποιδ;

πρδτο; πρ1,,oεξε τi; 1διι1τηπε; τoδ

oταψυλιoδ oτi1ν ιiρ1i1 zαi- τοδ 1υ-

μοδ βραδiτερα. Πoιδ; μεsι1δου; oi-
'ι,oπoι'{oεω:, zαi πoιd, μdlτρα προ,pυ_

λιiξεω; τoi zραοιοδ ιiπδ τΙ; ιiλλοι-

ιbαει; xρr1ιαι,1-ιoπoιοδoαν. "Eπειτα, τδ

εiδο; zαΙ f1 ταξιr,6μr1or1 τοδ ιiρ11ι-

zoδ πλη,sυo'μοδ (πcιxιlλ[ε;), δ τρ6-

πο; διαlιιορqlciroεω; τδν φυτδ''ι', τδ

z.α$ε,oτδ; διαz.ατοxfr; τii; γfr; zαi
τ6rsα iΙ]')"α 'pιd'; zιir,ουr, r,d. oυγειδη-

τοπoι{οoυ,με δτι ^1νωρ[ξoυμε 8λιi1ι_

οτα γιd, πoλλd ιiμπελ.ουργιzd '$ψα-

τα zα\ γιι} dλλα βgιciz"ιlμαoτε oτi1ν

ιi1μι1iι6ο)'iα z'αΙ οτδ ozοτdδι. oi ι1ρ_

1αioι ιiπευsυ,r,ιi1μεr,οι oτοi; oυγ1ριi-
γOυ; τ(]υ; δ}ι, ι}ειυρoδcαr, dπαQαi-
τ11το νd ι1ναψερ$οδν oδ λεπτopιdρει-

ε; γιιi τi1 τεxr,ιxi1 z"αi τδ τριiπo xαλ-

λιεργεirιg zαi οir,οποιl1,oεω;, οiiτε ι,i
δωοουγ θξl1γi1,oει; για πριiγ,ματα

),ι'ωατιi. 'Η oiγ19ι;νi] θμιπειρiα zαi
τε1νιxi1 θξ ι1λλoι. δl1ιιιoυργ,εi εizιl-
r,ε; xαi. o1rj,ματri πoi μπορoir,'ι,ι}
προ6λ11$oiν oτδ παρελsδv zαi ι'ιΙ

μιδ; δδη,γη,6ρυν oδ αi'$α[ρ!{a @!lβlΙ[t_

Q'd,oιu,ατα' δoγiματιoμο{'; xαi, oυμ6α-

τιx6τi1τε;. Θd ιiναφdρoημε δtο πα-

ραδ,εiγιματα ι1ρ1α[ωr, ουγ,γραφ6ων

γι& νd γil,oυμε oαφdiατεqoι' 'o 'H-

ρ1lδoπo; (Α 193) oτi1 περιγραφi1
τii; γft τfr; Rα6υλδι,o; δμιλεi γιι}
οiγoγ ι1πδ z'αgπoil; ο-ioιr,iπων. <<B"ι,o'i,

δδ oφi φοlι,ιz.ε; πεφυz6τε; ιiγd πdν
τδ πεδioγ oi πλdor,ε; αr3τδv z,αρπο-

ψ'6ροι iz τδr, xαi, oιτ[α z.αi o1γον

ποιοδr,ται>>. Γιd τi_1ν iδια xιbρα xαΙ

δ μιεταγεr,d'στ]εQο; Στριi6ων (ιoτ
?42) ιiναqldgει οiι'οι, zαΙ drgτoν &πδ

τoι1; z.,α9π,oil; τ6ι, φο,ιvixω'ν. <<Td

δδ ιiλλα iz τδγ φoιν[z.ιoν πα961εται
xαi γιiρ zαi &ρτον zαΙ οiyoν xαt
δξo; z"αΙ μd,λι zαi &?ιil1lιτα>>. 'Tπdρ-

Lει δηλαδd f1 ι!μφι6oλiα dν τd διd-
q,:gα εiδ11 οil,ωι, πoδ ιivαφ,6ρoνται

ατd ιiρxαiα 7,ε,ιμε'1,α (τd iερoγλυφι-
zd' ιir,αηld8oυγ θπτd) riqlοgcδr, z.ρα-

oi ιiπδ oταqltλι i) z'αΙ ιiπδ &λλoυ;

zαρποi; zαΙ τd δποiα oirr, γrlωicτd'
ατoδ; ιiι,αγrlδl-lτ'εΞ τfrΞ iπoxfr; δδν

μ'ιι'1u,οr,ε{οvται "ιδιαiτερα.'Ι{ ραxi1

γ[νεται ιiπδ oτdlμqlυλα, ιiπδ z.o{ιμα-

ρα, riπδ oirια γi},π' zαi γε'ιnx& λ6-

γεται ραz{.

"Αν ληql$εi iπdψη δτι τd πgδτα
li1,16o τοδ dι,ατολιxoδ zαi xατ' ξ-

π{nταoτ1 τoδ παγz'6αμιιου π'oλιτιioμοδ

iπfrρξαν r'1 Aiγυπτo: zαi f1 μεταξδ
τδν δ'jo πoτα,μδν 1ιbρα (Mε,ooπο-

ταluiα) βρι,oz'ιi1μα,oτε πιδ xovτd' oτdi,

ιiλfi$εια &ι, δποι9dlα'aυiμε δτι θxεi πqιr:

τozαλλιεργi!,$ηr"ε τδ ιiruπdλι. oι Ai-
.7iπτιoι i1ταr, θξαiρ,ετoι ιilμπελου9-

γοi, εixαν τt; ιiπαιτοitμι,ε; γνω,οει;

γιd' r,d xd"ι,oυt, συ]στηιιατιlxδ,ζ zαi/-

λιdργειε;, γνωριξαι' τi1 19{'oη τoδ

τρo1οδ, τfr; διxιiλα; zαi, θqlιiρuοξαν

uε$1lδου; ι1ρδει1o'εω;. Ei1αι, θφ,ει1ρεr

τδ flμεgολι1γιo. zαi τδ oημαι,τιzc(lτε-

ρο, τδ τριiπο ν& διατr1ρoδι'μδ τd

γQαq)i τι\ πιlοqloQιxδ λιiγo πρδ; δ'
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φελOζ τδγ ,με'ταγεvε1o-τd]8ω\,. 'Η χ6-
Qα τουζ f1ταν &πδ τi; πιδ εδν'oηiμdνεg

περιo1δE τi; γiE &φοi δ Nεiλο;
3παr,ε τi1v θ'ργα'o,[α 1ιλιciδων ιiνsqιil-
πων zαi oi x'dlτoιz,oι &περ[,απαoτoι
ιiπδ τδ δξιiτατο γι& τoδE ουγ1ρ6-

γoυ; τOυ; πρd6ληηuα τfr; 8ξευρd,oε-

ω; τηζ τρoφflE, εi1αv τδ xαιρδ νd
&o1ολοδνται μδ ξητl1rματα πoδ dπo-

σγ.Oπoδrσαν ο} δψηλιiτερoυ; .oτ61oυ;,

oτi1 προαγω,γd1 xαi βελτiωιoη, τoi
τρ6πoυ ξωfrg xαΙ oτi1ν ιiνιi'πτυξη ιi-
πbτερoυ no,7,11,αμoδ. ('Ιερoγλυφιxd
πε1με'να 35ΟΟ θτδγ π.X. ιlναφιiρoυν
πoλλd εiδη xραoιδv). Στoi; τciφ'ουg

τδν Φαραδ τis 4ηs δυνα,ατ,ε[α6 d,-

ναπαρilαταrται διιiφo,ρε; πoιιιλ['ε;
xλημciτωv, oπηrrδg τρυγητοδ xαi οi-
νoποιliοεω,g. Tδ δεtτερo xdvτρο, f1

Mε)σoπ,Oταiμια, 1ο,ρηγοδoε θπ['oη;

oτoδg xατoiπoυ; τi1ν τgoφd ιiπδ ιi9-
xετ& 'εiloιολε; ου'νffiπ'εE xαi τiloo οi

μαρτυρ[εg xαΙ τd, εriρ{tμαπα δoο xαi
oi γενιπcδτερε; πρoiiποs6σειζ μα8-
τυρo'δν δτι oτoδ; 1ρ6νουg τfr; ιlxιμfr;

τδν Σoυμερ(,ιυν xαi τδγ Xαλδαiων

-frρx' oτd 1riiρα ιivεπτυγμ6νη ιi-

'μπελoυργ[α. 'Απδ τi1ν Aiγυπτο xαi'

τd Mεοοπoτα,μ[α μεταδι1t}ηxε f1 dμπε
λουργ[α διαδ'o1ιxd' oτd περιαro6τερα
γηlαιd χαι τi; παρciλι'ε; π6λειg. Ei-
od]δυ'oε oτi1 μιvωΙxfi Kρf'η, oτi1 μυ-
xηνα'ιlxi1 'Eλλciδα, oτi1ν 'Ιταλ[α xαi

μδ τΙg ρωμαiπδ; xαταzτ{,oει; oτi1ν

'Ι6ηριxi1 Χε,ρ,o6νi1oo z.αi τδ iσωτ,t-

ριNδ τfr; Eiρι6πη; (Γαλατ[α). Πo-
λδ oυγdτει.ι,αν ατi1 διdδ,oo,η τi1; ι1_

μπελoυργ[αg oi Φo[νιπεg ποδ ξητoδ-
ααγ π'αντoδ ιiγoρδg γιd τd fuiπo'ρειi-

μ,ατιi τoυ;. 'o Koι1μα,; oτi1lv 11'1o'o-

8iα τδγ 'Aνr}ρωπ[t'ι,ων πρdξεωr>>

(τdψι. Α. o,ελ. 81) ιi'ναφ,dρει δτι o"ι

Φοl'vιπε; θμπoρεt'οιτα,ν z.ραοi πoi
flταν τ6τε <<γdννημα μ1lνοr, τfr; 'A-
oiαg xαi δil .fr; Σιρilα;>> xαi δτι

ιiπδ τi1 Συqiα (Xαλυ6δινα) πQo_

μη'$ε{oνταν τo xgα,o[ τoυ δ Kδρο;
δ Md,γα;. K,ιiη}ε λαδ; πoδ διi1or,ταν

τfir,zαλλι6ργεια i) τi; vdεg με$6δοι,;
xαλλιεργε[α; zαi oiνoποι{,σεΟJ; πQO-

α6ι9ετε διriφoρα o,τoι1'εiα τοδ 1αρα-
xτfiρα zαi τfr; iδιo'μορφLα"; τ\; 1ω'
Q,α; του. 'Η xρηoη tξ ιiλλoυ zαi r'1
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xατci1ρη'oη τοδ πo,τoi δδν frταν δυ_

γ,ατδ γd ,μi1ν Bvτιπωoιd'oει τδν dι'-

sρωπο δ oπoio; μδ τi1ν τd,oη τfr;

$εοποι{γoεωg, πot τδν δι6π,ρινε xαi
τδν δαπρ[vει μ61ρι oliμεqα' ιiπdδω-

αε τdν ιiναxciλυιη τoυ oδ fiρω,εg xαΙ

$εotg. oi Αiγιiπτιoι oτδr' "'o'αυQι,

oi Kρfr'τε; oτδr, KQ6ι,o, oi "trλληνε;

oτδ Δι6νυo,ο (Bdz1o) τδν δπoioν

τιtμoδoαν o'dγ sεδ τoδ zρααιoδ xαi
τfr; ιirμπdλoυ. K,ατd. τδν Θε6πoμπo

οi Xioι πρδ'τοι διδιi1τηzαr' τi1 zαλ-

λι6ργεια τfr; ιiψιπε?,ου dπδ τδr, oiγo-
πiωl,α (γιδ τoδ Διοιυooυ) xαi με-
τdδω,o,αν τξ γvιiloει; του; oτoδ; &λ-

λoυ; "Eλληνε;. Σ,τi1ν 'Eλληνιx| θξ

dλλου μυι9ολογiα txει $εoπoιηθ,εi δ

&μπ,ελo; παi f &μπελo;. 'rΙ δεriτερη

i1ταν xατ,d, τδv θπιxδ Φερεr,iz'ο zιi-

ρι1 τoδ 'oξ,ε[,λου xαΙ τi1; &δελφfr;

τoυ 'Α,μαδρυιiδα;' 'o &μπελο; fiταv
γιδ; oατtρου zαt r,ιiμφη;, εδr,ooi-

μει,o,; τoδ sεοi Διoιυαoυ. 'Aπδ τδγ

'06(δtο xαi τδr, N6νγο fuιiρ1ουν
δio διαφogετιz.δ; μεταξri τoυ; πα-

ραδ,6οει;. Kατd. τδι, '06[διo δ dμ-

πελo; πoi ι1γε6α[r,ει oδ πτ]λιvo ιiγ-
.7εiο. τδ δποio τoi Bδωρ{1ι}η <iπδ τδγ

Δι,dι,υroo, Υιλ γd τQ'ιlγ{lσει xλfrruα πd-

φ'τει zαi oxoτιΙiγεται. 'o Δι6r,υ,ooζ

πoi τδr, &.7ιiπr1roε πoλt παgαxdλεoε
τδγ Δ[α ,ι,d τδr, μεταιιoρφιbαει ατδ

δμιbr,ιlμιo xλflruα. 'o }{6r'νο; oτδ 1o

zcΛ 12o 6ι6λ[ο τδr, Διοr,ιιcιαz.δγ τoυ

ιlvαφ'dρετπι oτδν frμπελo xαΙ τfiν i-
oπoρ[α τoδ $αr,ατoυ του.

'H φυoιογ'ι,ωlu,i,α τfr; 'Α9x'αiα;
'Eiλλιiδog 1αραzτ11-oiξεται ιiπδ δργci-

rτυ,οι1 oixo'γε1ηεια7.il $ε,μaλιιυμ,dνη,oδ

πατριαρ1ιz'δ ιτiloτl1uα xαi δοruδ; ιi-

γρoτιzδ; γiριυ ιiπδ τi]'., xαλλιdQγεια
τοδ oιταριoδ, τf]; 3λi1d; zαΙ τfr;

ιituπ,dλου. oi xει,'-ιε9ιr,δ; 6ρo1}; με-
τ& τr\r, παρατεταμdνη zαλoxαιριι'i1

ξl19α,oiα xαi τi1ν iiλλειι|11 &ρδε{roε-

ων εflγοοδ,cε πεoιiα,α,drτ,εoo τi1 δενδρo-

zαλλι,dργεια, θγδ δπω: εir'αι γr'c,:-

oτδ o,τδ $1l11η'61gw' 3πi1ρ1ε 1q6_

r,ια i,παr'dπτυE11. Παρ& τδ δξi θ-

JΙι,σιTιrσΤιraδ πρ66ληtια, oτδ rlrτoiο d-

πoδ(δεται ιixιlμη zαi. { ix,oτ9ατε[α

γιd τδ Χρυ'oι1rμαλλo δdρα; (,oιτο,φ1l-

ρε; πεgιο1δ; Πιir,τοιl) zαΙ δ Tριυi_

z.δ; πdλε,μo;, τα Φμπdλι,α xαi γ'ει,ιzd,
τd δdνδqα (Bληd;, oι'y,ιδ;) fiταν πιδ
ιiπoδo,τιzd ιαi εiγαι &ξιo,oηrμεiωτο

πδ; oi oιτoπ'αραγωγιπδ'; περιo1δ;
τfr; 'Eλλιlδo; (Θεooαλiα) fiταν γιδ
πoλδ xαιρδ πoλιτιzd ,*1 nγgγ,ματιx'd

xαr9υ,ατερr1μdνε; ( G. TΗoMPSo N
<<Π ρo[ατoριxδ A'ιγαi,o>>, μτφρ. Γι-
ανγ. Bιοτdο,,η, 'A$frναι 7954, 'oεl''
217). Mεγrlλο; ιigιδμδ; ιiπδ τoπω-

ιημιxα zαi δν(ματα μ&; θπιτρd,πoυr'

μιd εi1ciριατr1 dναπ6λη,cη oτδ 1δ-
ρo τfr; "υoτορ[,α; τfr; &μπελουργ[α;
οτδr, τ,6πo μα; (o:ιlυη, oiντiφυτα
z.).π.). Σδ tiλoυ; τοi; λαοt'; f1 λα-

τρεiα τoδ Διoνirαoυ oυr,δ,jεται μδ xd-

ποιoυ ε1δoυ; γιoρτd;, πoδ ου,μ6oλi-

ζoυν τi1ν ιiναz'ιiλυι[rη τi; &uπdλου

xαi τfr; o,iι,οπoιy']ro,εωζ, μδ διιiφoρε;
δνoμα'o[ε;, πoδ ατi1ν 'Eλλciδα oτd-

$ηxαν αiiτ[α xαΙ ιiqloρμi1 νd γει,r'η-
δεT δ μεγα,?.,ειωδη; τραγιιδ; λι1γο;.

Στi1 1ωqα μα; επi,oη; xιiρι; ατδ

προiδr, τfr; ιirμπdλoυ. u} τ& oυμπ6-

οια, f1 πιδ 6α,oιxi1 z'.αi φυoιz.c6τε9η
ιiπδ τΙ; ι1ι'r9ριbπιr.,ε; λειτoυ,ργ[ε;, f1

τ9o1l{1. dνυιμιirιj'ηιε o,i $ε'cμδ πr,ευ-

1-ιατιzδ zαi φιλo,oοφιxδ πoi τδγ oτo-

λiξει r91 γρα,qlilδα τoδ Ξενoψδ'ιτα,
τοδ Λουzιαr,οδ &λλd zαi τoδ Πλd-
τιD1'α.

Tδr, 5ο π.X. α'ιδr'α τδ oυμπιiiαιo

i'π,d'9xει αdr, δργαr,ιυtμ6r'o'; $ε,o,,ιδ;

οτi; τερι'oodτεqε: ii.λr1νιzi; π,i7'ει;

μιδ xαι,ονιαη-ιδ xαi Br}ιμ,οτιπιx6. Mαζi
uδ τd γυμ1r{oια zαi τi; oοqlιοτιzδ;

θπιδεiξει; ιiπoτελofiαε ('Ιωαr'. Συ-
xoυτρfj, <<Πλιi'τωι,o; Συμπ6'oιοr>>,

Ei'oαγωγi1) τδ μdαo διlαδ6roεω; τδr'
iiδεδγ zαi τδr' πr'ευ,ματιz'δν ζυuril-
οειυr,, oδ θπο'y;i; πο't' i}",ει'παγ οi 6ι-

6,λιo$ii,z'ε: z.αi τd dλλ,α πl'ευ,,rατιzd

iδρ{για'τα zαi fi διιiδο,611 1(1γ i,'ργη-

τε1νιxδr, ilρ^1οlν γil,orτα1' πQοq)oQι_

zd, zυql[ω:. Tδ oqμπιi'oιo dρ1ιζε r'ω-

ρi; τδ 69ιiδυ zαi zgατοiαε δ; τΙ;

πρωi:νδ< δqε;. oi oυr,,δαιτι'trιi'ι'ε- fi-
ταr' ξαπλω1udr,οι πd'ι'ω o'} dνdy'λιν_

τρα ι1l',& δ'{ο ff τρεi; zαi &zοι:'-ιπι-

r-l'ι.{ro, uu τδν ιigι,oτεqδ ιi:γxδνα πιi-

r,οl oδ uαξl,7,,ci9ι,α iπ,αιρ..'αι' τi1 τρο-

Qril ,ι} τδ δεEi 1dρι ιiπ' εi$ε,['α; χω-

φ[; τi1 μιεoο'7,ιi6r1or1 ι19.1ιiνιυr'. Td ιlγιi



z'λιr,τ9α r'iται, τoπο$ετημ6να oδ o1fi- τοδ 'Aγα$οδ Δαfu-ιοι,α, φoροfiοαν
μα Π. Tδ o'υrμπ6o'ιo xιυρiξoνταr, oδ ,olτεφdνια xαi ιiλε[,qlor,ταν μδ μδρα.
δriο ξ,ε1ω,ρυoτd μdg,r1 : τδ δεiπνo i1- Γ[γoντ'αγ διι1φogε; απovδ'δζ xα\ xα[-

ταν μιz'ρ6τερη; διιiρxεια; xαi oη' γoνταν λι6ανωτ69. "oλοι ,μαξi B_

μα,ο'[.α;' δδν περιελci,μ6αν,ε συνOμι- ψαλλαν fiμvου; πgδ; τδ $εδ xαi δ

λ[ε; οiiτε &}J.ε; ιiπoλαι1αει;. 'Aιμ6- 6ωμδ; ατολiξοvταν μδ λoυλoiδια.

οω; ,μετ& τδ φαγητδ d,πο'μαxρ{νοι,- Mπoρoδ'ααι' πιd, ι'd ιiQχiloουν τi1v oi-

ταγ τ,d, τραπ,6ζια, γlvοι,1ταγ πρ61ει_ νοπoo[α. Tδ xραοΙ τδ 3πιναv νερω-

go xαr}ciριiolμα ιiπδ τd 8π0λε(iμματα .μdνo, δλoι ιiπδ Eγα πo'τfiqι, ιiρ1iξoν-

zαi τiι ιiποφciγια zαi οi oυtδαιτη_ τα; dπδ τd ιiρι'ατερd πρδ; τd δεξιd

μ6νε; πλ{vονταν μδ τd 6o{$εια τδν xαΙ' γεlμ[ζoι'τα; ιiπδ τδ ,μεγ'dλο xρα-

δoιiλο:ν. "Ag1ιξε πλdογ τδ δε0τεριl τflρα,ποδ 6ρ'['απovταν oτi1 μ6oη xαi
, , \ -! - xρη,o[lμευε γιd τi1ν ιiνιiμιξη. Πα-

μεoο;. o π()τ0;' απo τoγ (}π.0ι0 πη-j oαοτατι:ι-δ zα\ λεπτοuερειαz.δ εiναιoε χαι τo o\'0μα o υειTμ0; (,σι'γ-πι-
τo αyετιz.δ πoir1,ιια τoi Ξεvοzgciτη

νω l lιε αυστη0α Ζαv0νι'σuενη ταξη' 
xατd. μετciψοαοr1 Γgr1γ. B,ερναρ-

"Eπιγαr, λiγο dxgατο πρδ; τημi1ν δι1zη.

"Ακρατο εΙv,αι τδ ,nατα:μ'α τδ x,6rρ,o Tδ ,κLlλ,iκια

π,λax'rd oτεφαvj]α τουq φo1ρεi τoUc κοlλεlqμ,6'voυc δ δvοq

κl' οtλλ; q ηροoφθρvει μιjρuJδiδc μoοα, oIδ μυρ{cryU'6λj,.

1ξρ,oυrηρl cι;1ε1κ.ε| iλ6ΙYιιqμ,α με'3i-if,τtKη ε0φιρrcro0'vrη

κtt' oλλo Kραiσ]i ]μ6σ',od oτ,αlμιvi μοlοχrα3:λοal απ' o,vrΘ'α nο0vrο,l

γλuκonιατo 6λotφρδ καi δirv oο0 φ6|ρ,v,ει ΖEλη
lκ.i ο,vdιμεoο ακtcρtπδ ευωδιd inερirαolα τδ λl]66vι.

Ποlρ,οκ]ει δλ6γλυIκo vεlρ6, κοlΘ6iριc, κρlc]uloταλλ6,v[o

,ηfiξlγι ψωμrιδ ξo,vΘα κl' ,Oμ,nrρ,δc oργ:,vτllκδ !ρ,αln6lΖr

lΠιcι] Tδ l6glραivεl τδ τuιρi ,κ,οri τ'o ,n,α,Χ0 τδ μ6λι.
Σiτd rμ6lαη cτ.θκεταl o 6ωμ,δc Π]viYμlθνioq ατδ λοruιλoι]]δ,ο

lκl' din' τδ τρα,γo0)διo, αlvτπλcιλεi κι' dΠδ Χ,c1i'δ τδ oniτl
rκl' δv:,αq lΠllα χ0ΙσoUlV,ε on,αvδ6c, { πρΦτη ευlXη τolΟ ,nρθnrεl

'vο lκοivoυv, εΤν,ol vo μnoρ:8v τδ δiκr:rο. v,d 6Lκτελο,E,vε.

Td oxε,τιxd, ο,τi1 oυr,6y.'εια τOδ συ,μ-

πο'σιου ρυ$μlξοι,ταr, εiτε ιiπδ zοιγοδ
εiτ'ε ,ιiπδ τδ ,ουμπo,οiαρxo fi dρ1oντα
,τfr; πdioεαl; δ δπoio; εi1ε ,ι1πι6λιπα δι
xαιιbματα. Kαι}ωριζε π6τε ιαi π6oο
r9d πιεi δ r'αs6να; 1ωρΙ; z,ανεi; vd

μπogεi vd παραπor,ε$εi. Συμπoo[αρ-

χο; δQiξoγταν η δ πιδ ιlιn$εxτιxδ;
oτδ xgα,oi ff δ πιδ με$υ,o,μdνo; αr}-

τoεχει ροτOνεττo.

'Η χQri,oη ιiπqciτoυ sεωρoδιπαν
ιiποτιμr1τιxδ xαi iδιο τδι, 6αg6,dρωι,
xαΙ δνoμciξοvταν <<oxυ$i'ξειγ>> xαi <<θ-

πιoπυ'$lξειν>>. Tδ νερωμ'6νo xρα,oi ιig-

γοiαε vd θπενεργ{1o,ει zαi i,π.dτρεπε

νd' ιρατδ, f1 δια,αx6δαοη δ: τi; πρω-
ιr,t; δρε;. 'Η θλαφ'ριd ξdλη Bλυνε

τd1 γλδooα xαi μεγιiλωνε τi1ν ε$$υ-

μiα θι,δ f1 παqoυo[,α αυλητρ[δων, δρ-

xη,ατρ(δων, μ(uων xαΙ dJ.λων <α,αλ-

λιτε1vδν>> δη,μιoυργoδαε ιατιiλληλη

riτμdoφαιρα. Στd oιιμπd,oια ι1τ6lμων

ιiνιυτiqα; τciξεω,;, zυρ|ω; ι1τ6iμων

ιlιtοτdρ.oυ πνευματιr'o'i θπιπεδoυ' δ_

πωg 6λ6πoι11"ιε ιiπδ τδ Πλατωvιxδ
oυLuπ,6,οιο γ[ι,οvταν ιlνciπτυξη φιλo-
ooqxx.6ν sεμιciτων xαi r}εωgoδνταr,

xατιbτερo Bιλευ$dρων πoλιτδν ι,d ii-

1ουν τi1ν ιivι1γxη χατd)τεQoυ πOιOδ

ιiτ6Iμων' (mω3 ιαλ}'ιτi1νε5 v'd, x'α?,'-

λιτd1νιδε; ποδ δδγ περιogiζoνταν

μ6ι,oν οτd <<ιlοι1μεριi τoυ;>> γι& νd

εssυu{ro'ουι, x'αi γd διαoπεδdαoυγ.
'o τρdπo; διεξαγωγi1; τfr; oυξηη-

oεω; fiταν τi,τοιoΞ ποδ iξαoφιiλιξε
τ{ ιrυLμμετοxii δλων' τ{ διατ{ρηοη
τfr; πgo,oo1fr; zαi. τoδ Bνδιαφ6gov-
το;' γι,ατι oiiτε αειgd, τηρoδoαν οii_

τε τδ sdrμα fiταν γνω,οτδ γιd v& ιi_

πιiρξει πQoπαQασlι,ευ{. Tδ πqωi ειi_

ρι,ox,ε τoi; συμπ6τεE χoιlμι,σiμdνουζ η
μιεδυ'oμdvου;. Πολλδ; φoρδg d6γαι_
γαγ σ'τOi; δQ6lμoυζ 'ι.,d Bπιoπεφ'$ofrv

dλλα oπ[τι'α πoδ γ[νoνταν αυrμπd,oι,α

zαi τd τραγο{rδια πoδ oυι,θι}εταγ xαt
τQαγoυδ,οδ,σαι, διαδlδovται, xαi fiταv
οi θπιτυ1[ε6 τ\; Επo1fl;.

'Eπηρεα,qμdνo 6α,$ειd τδ ιiρ1αTo

'Eλληvιxδ πvεfrμα ιiπδ τδ Δι6γυoo
δμπι,ε*oδηx,ε xαi δημιorigγη,σε πoι-
xιλοτq6πω;. Tδ 1ριoτιαvιxδ Bυξιiν-
τιo παQ6λα6ε ιiπδ τoδ; &ρ1,α'[oυ; τdν
dlμπελο οdν α*μ6oλo μδ τδ ατ6μα
τοδ Kυgioυ. <<'Eγδ εirμι r] &μπελo;

δμεi; τd zλ{1ματω> ('Ιωαν. ΙE, 1-9)

Tδ zqαoi x'αi τδ ιμωμi. αυμ6oλlζουv
o'τi1 ι}ε[α Koινων[α τδ α'uμα π,αi τδ

o,δrιια τοδ Xριoτoδ. Eiναι 8πirαη;

ιiξιo,οη'μ,ε[ωτο δ'τι ατi1 ,oειρd τδν
$αυμιiτων 'τoυ δ Θεciv$ρωπο; πρδ-
τo ijταξε τi1ν μετατρoπi1 τoi νε,goδ

oδ xgαoi o,τδν θγ Kαν$ γrirμο ιαi
oτig ειiαγ'γελιz"}g περιx'oπis δ Θεδ;
π'αρ['oταται ο&ν zsqιo; ιlμπελdlνα.
Mετd τi1ν πτιboη τοδ Bυξαντ[,OU χ,αi

τfir, τουρxιz'r\ xωτcl:l'τη,oη θπdζηoε f1

ιiπdριττη zλ6φτιzη τιi6λα <<γι' ιiρv[,
xqαoi xαi ι|rη,αταqιd 66ργα xαΙ xλη-

ματiiοταυqo>> μδ τd τραγοiδια τη;
τd f1ρωιxιi' Tδ τραπ6ξι τδ ιiπλδ xαi
dr,επιτ,{δευτο τδν 1ω,qιδι, μα;' πOδ

τραγουδ& δ Σιzελιανδ; οτδ Δεiπγο
zαΙ oτδ Θαλε9δ xαi πot τ6οo πoλι)

$υ,μi,ξει τδν ι1π6rμαxqο Ξενoφ,ciνη,

τοt,,iξει τi1ι, ιlδιατιiραxτη συνdχεια

τfr; €λληνιx{1s ζωfr; o,τdv ioτoριxη
πορε[α τοδ ilr9'νου; xοντ& oτδ xλfr-

μα xαΙ τδ x,ραoi ιiπδ τδv Διdr,υοο

οi; τΙ; 'μ6qεg ,μα;.

καi τδ 1ραlπθ4ι, μθ λlvδ ει.lο.lδι,αoμ'6νο θ'rlριbΘη

ιdn'dv,ω τlου ο,i yλqρioli κoρnro'i on6ιzω κi' 11 κερυθlρ,α

i6lκσi β' δ,vοiiEαv τδ ,nioλιδ lκραoi, μ16ο' την υδρ,6'viα oπli1μιr,o,

rπrol0 nλ6ρl,o' εΟιblδιoε

oδv τη 6o-uνilolα 1μlυiρoυδιd o0rvτοq 6qρεΤ

,x,ο,nοlψ,μηρη γ!lγτιq, ηρ:loιd oτd θtdtμv,ο,.
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Tδ παrγνiδι &π,οτ,ελεi μ16ν 3μ-

φυτη, ψυx,lκi1 dν_,αlγκα16,τητα γld
.6,, ti,γβrρωrπο ^oαΙ 6.α,οικδ γrδ τδ

παrδi πoδ μ' αiτδ ουr;δ,6εταt καi
τ' δνoμ.d του. λ,{δ τδ nαιγνiδr τδ

παlδi μεγα.λιirνει, ψυ,xαγ,ulγεiταr,
μ' αιiτδ ]]αθαi\nεl τil,ν &μηλλα καl
τfrν oυι,αγωνlοτtκ6τητ,α iδ'ετδ ι)-

π66αθρα πoδ θλ τοδ xρηοlμε6-
σcυν δτ'αν μεγαλιilcεl '.q} 

$lγ,εi

o,τδν οτi6o τijc ζωic.
"oλ,α τδ παrδlδ κ6,θlε Απcxξq

καi κ6θε τ6rπου 6xoυν τδ παrγνi-
δ,,α τoυq ποδ lεiναι αυν'&lpTr]σξ

τδν orπικδν καi κoiνωνlκδν συν-
θηκδν.

Ι(αi αflη;ερα &rκ6μα παρ' δλη
τilν €ιλλαγfr πoδ ουντελ6ο'τηκε

μ,δ τδν θαυμαoτδ κ6rsμ,o τfiq ιε-
xνο,κρ,ατiαq τδ παιδr& 6ρioiκoυν

τδ,ν τρ6rπο καi παiζoυν }ιδ δρ,qia
κου,ρδtoτδ καi fl,λεκτρoνlκ,δ παtγ-
νiδια.

'Η dνα,φορ6 μ,αq γiνεται oτl
παr,γι,iδlα τδ παλιδ μδ τδ δπoiα
πoλλδc γ'ενl,6q ψυxαγιυγdθηrκαν
καi dν,ατρ6φηκαν. Αiiτδ τd π'α-

λl,& παlγνiδια πcδ ξεκιν,ofiν &πδ

τi1ν tsμφdνι,αη τ'oi dνθρ,ωηgψ ,.,η

γfr οl'γ4 - olγδ παιj,oυν νδ δπdρ-
xουν γlατi τδ i',xεl oαριiοεt δ τε-
xr,κδq rιcλιτroμ6q μ,αq.

Tδ παιδi δεμ6vc μδ τi1 φ,ιioη
drπ' αiτilν 'π,αiρνεi τδ dνιτrκεiμε_

ν.α τοδ π,αιrγνlδ,lοδ τoυ πoδ εiναt
π6τρεq, ξ$λα, 6oτ,ρ,ακ'α, κ6,κκαλα
κλπ.

Στ{ν θποx,il τoδ 'oψιdρoυ τδ
παιδιδ iπα',ζαν μδ τοδg fr16lιραγ6-

λcυq dτ,or καi μ6xρr xτδg f1 γrgγ1fr

μαq καi oi πρcηryοiμ1ενiεζ aπα1ζαν

τλ κιi'lτ,oια παιγνiδr d,νorξr&τrκo ii
πlδ αιυo,τδ λ,αμπρ'6τlκο γrατΙ μδ
τδ αφ,6ξlη.l,o τ6ν d2νiιi;ν τ'cδ Π&ο-
x,α δrπfroxε παρα,γωγi1 &πδ τi1ν

πριirτη flλη τoδ παr,γνlδl'οfr, τδ κι1l

τ'σ1α.

TA KΩTΣΙA

Γrδ νδ μ,πo'ρ6,οουll-ι,ε νi κ6νoυ-

με μrδ νoητi1 dναπα,ρ1,οτα;τη τoii
παrγνrδιoδ αliτoδ πρ,6πεr νλ πρ'c-

6Ο

ΔAOΓPAΦΙKA ΘEMATΑ

i<i dxανε. "Αλλc παlγνiδr flταν
π:θα'uι) καi 61,ρε,1rα, δ οουi'εq (κ6-
κλοq μδ τλ κιbτolα ατδ κ6ντρο
κ,αi oi ουrμπαixιεq δνiιλογα 1rδ

ιr)ν πριυ,τcrπραξiα 3πρειπε νδ τδ
Χ|.υ'η{l]]υν 1lδ τδ dνατζli,κl καi
νiι τδ 6γ6λ,oυν δξω γiδ νd κ:ρδi-
αlυν ), f1 ντα,ραxτiρα flταν 1ιlc\

οεrρδ d,πδ κιtιotα πcδ θπρεπε νδ
xτυ'πηθoΓrν 1lθ τflν 1ι6ννα, (πλα-
κitτ,ο'α ) κι' 6οα κ6θ,ονταν ντoi.lτl
6rποτε'λ,;δ,οcι'γ ιδ iiπαθλo.

'Yπ6,oxοι.lν κ:' iiλλεq παραλλα_

\,ε)q ι:τδ π,αι1,νiδrα μδ τδ κιirιοtα
κci π6ιιτc,τε rταfζο.rταν μδ δυδ ii
r.iε ρi ο':'6τε ρ,ουq παixτεq.

"Ενα onιrαr,lτικ,δ πo^.,,61r,lο oτδ
κ6θ,ε παt,γνiδr fr.611, i θ6οη τfrq

1l4ι,r,αg οi κdτα ιjπ6-'ε εΤyε δπαi-
ο',lα ι,it ου,ν,εxitσεl τiq 6,oλ6q τοιl
l<t' ilν κ6ρδιζε π6λι ουν6x,:ζε.

Η ΣζΛE}JTZΑ

Tδ παιγνiδt εiναl γ\,ιΙ)rστδ καi
μδ .i,ν δνομαoiα τοιλiκ - τομι6κ
/τ,οi'ρκ - τοιλirκ : κλαδdκl, τοl_

ll,iκ : ρα6δi) κ,αi παrζ,6ταν ii μδ
d'ντiπ'αλ,ουq δυ\ παixτ,εc i1 δμ6-
δiεc. Tδ -οlλiικ: ij οκλ6ιrτζα xτυ-
π16-αν 1lδ ,llλ δρ',ηι6ν'η δlαδlκα-
οiα με) τδ ρα6δi ποδg τflν πλευ_

ρδ τcΓJ i] ,5.', dν,τr,π1λiιυν κα) \:'

d,π:l'ιακριlι,θεi xιυρig δμω,q νδ πl-
α1lτετ oτδν i,6ρα }1,δ τδ x,6ρlα.
Στi1",, η.r1,'',,ιι,l,οη π:ι) δ &ντiπα-
λοq iirπlc'ι,ε τi1 oκλ6ντζα σ,τδν il-
6ρα εΤxε δlκαiωμα νδ τ,i1ν πε,τ6-

δε' πi-_.,l c'-δν ilντiπαλo θ<εiνοq
π''λl ν' a]π^ικρoi1σε1 1κ.o.0<. (i}jσlπου

ι,c) καεi κ,αi ν' &,ρ,xircει νd μετρ6-
ει π5ν,τ,oιlg l<αi dπooτdoεlq δ &,ν_

τiπαλ,οq. Σδ πρlΟ]κrαθlcρ't1σμr6νο a_

ρtθμδ ,π5ι,τιυν τδ παlγνiδr τελ,εi-
(lltlig *o' ijπο.,οq ij δπolα oιl1δα εi-
xε -nι'lq πεOrσ]6τε,ρουg π6ντουg
κ6ρδrζε &πδ τοl)q fιτηi1l6νουq τdν

Tα παλ1& παtγviδlα
τdξου.1_ιε τt)'γ δνο,pιιιτολ,ογi'α τοδ

κα:,ιοlοδ.
Tδ κιilτ'ol #x,εt ι6loc",ρrq θ,πιφi-

ν'ε1εq - θ'6oεrq δυδ δρlζ6ντιεq κα)
δ,υδ κ6θ,ετεc. 'FΙ δρrζ6ντια κυριi1
θ'πlφdνεια λ6γεταr ντοiιt θνδ f1

κοiλη λd.κι. 'Η κiθειη θπtφ6νεrα

d πrδ dξr6λογη λ6\nεταl κd'τ'α (θ-

π'iκληοη τrι, παιδiδ'ν κ6τα μπ,oυ-

μποiλου ) καi fl &ντiθiετη κdθ,ετη

Toυ
Στ6λιου Σ€e.ov6πουλΦυ

ρ'ικνfl θπι,φ6νε:α λ6γειιαι κοllrtrlμi-
τα. 'Yπ6,ρxει δp'"ιυq καi μδ απ,6-

νlα ciδ,6τερη θ6'αη iiταν τδ κιilτ,οr

αφηνiυνετ.αl c'τ{ 1:,iδ i) οτr)ν &λ-
λη μ6τη τoυ καi αiιδ λ6γε'ιαr
γ io6!Yi(]oυλoq.

oi 1ι6νν,εg πoδ xρη'οlηrc,π,otcδν-
ταt γiiι τι\ κ6θc πα,'x'νiδτ εir,αr <ιil

τοηα μεγ6λα κt' 8xcυ,ν δr6φ'cρα
$,γ$μ,ατα δπωq dνατζl6κι, dλ,α,μdq,

μιπαγκ,οilρi, πλ.ακiτ,oα κλ,π.

\,Ιεγ6λη φρ,o'ντiδ,α dδlναν τδ
παlδrδ οrιig μ6νν,εq πoδ τiq 6τρr-

6'αν π6νω ο'τflν π6ιρα γld νd
γλυlcτροσν καλfiτερα oτδ ρiξ'μo
καΙ ν,δ φ,6ρνoυν καλfιερα &πο-

τελ6'αμαια. 'Aκ6μα ):lδ νd γiνoυν
6'αρfi τδ κιilτolα τ& τρυ'πcil'oαηιε
καi τd γεμiζαμε λυιυμ6νο μ,cλ6-
r)i.

'Yπ6,ρxoυν π:λλδq παραλλα-

γδq ,παiγνiδιδν μιδ τi κιi;l-αα μrδ

κιlρlιiιερη τι) 6οuλfl π,oil frταν θε
αματι,κδ καi τεxνικ6. Σδ μlδ δρt-

:ηl,6νη δπ6cτα,οη τ'ο,π'οθε'τοδνταν

τδ κιilτο'α τi1q 6ουλfrq διlδ κ6θε-
ια l<αi π6νιυ o' αriιδ' 8ν,α δριζ6ν-
τιo 1τi τδ ντc6τr του πρδq τδν oi'
ρον6. Σ,r6xοg λ:.lτ,πδν fl 6rυ\i1 fl-

πρε'πε νδ xτυπηθεi &πδ τδν 8να
ij τδν dλλ,o παixτη dλλδ κ,6,ρδl-

ζε θ,κεΙνοq πoδ dφεoν,ε τδ κιi-οrα
oτfl θ6οη ντοι1τl dνliθ,ετα τδ λir-



\ηκα,\rγKατσiκα. Δηλαδfi μεταφo-
ρδ τflιl ν'lκt1τδι, oτig πλ6τ,ε9 τδν
ν11κη1μ6νων κ6τι'l iιπδ γ,3λlα καi
eip,1tj,γ1la[ ox6λlα. \,Ιriι παραλλα-

Y,il τοil lταiiγν;δlοi.l λεγ,6.ταν τοiκ -

τ'i liι κl:i f1 dπ6οτ,o:r"η οτι)ν δπoiα
ιlυτλι'υι,,rνταν frιιιν l'τ,:γ1:λη καi τι\

66ροq τ,δν νlrκη,1r,6νω,ν δ'υ,α66oπα-

Χ,το κrα) 1rα,κo,υ,ν6.'. Σ,κλ,6ν'ιζα Ξ-

παlζαν καi τδ κo,ρiτσ, α 1ιδ dδ6-
l1 -; καi ιixιr'ρ,εq κrνl1loεlq π,oδ

;:o:,l<αλοiiι;l:rν τc\ 116λ:iα καi ιig
εi_l;lνεiεq ιfiι, &γορ.:lν. Tδ θπ:r-

θ\c Φιlclqiλ γlδ τfiι, νκdτρlα δδι,

fr lαν i κα61λλcl d'λλi τδ ailτ6-
κ,' 'IΙ ι,',lιiτρlα τρα8:i1οε τδ αi_
τi .'frq ν'!κΓl13νηq πεηπατιil'ι,-αq

μlλ δρlομ6.;η dπ6ο,τα'αη.

To ToΠΙ

Ei.,,αl τι\ Γ;Οllγ.':i$1 ,ηq 1ιπiλλαc
π':J κα) c,/"lεριι &κ,6μα. γοητεriεr
lιtιi αι-lιlαρIτ1ζεr dθλη'τδq καi φ-ι-
-'r/,θ\-lυη.'Αλλι\ fr δ:κfr ιΙαζ η
';iπ,iλλcl fi.αν παι,'δ τrlλιγηr'6να

π^δ τδ κ}.ιυιαο-1-,cαμε i\ιπητα.
Tι5 ι(,',πl fr'ταν κ,αlι' θξοxι).; παrγνi-
δ, τιi-lν κΟlρ1τσ]'f}ν κl' frtαν μriι 1rι
κρ1) η μεγ6λη λαατtx,6νtα μιπiλ-
λα πcδ τι\ν dπαlζαν μδ τδ x6-

ρ1α,
Π'.}.r) €ιοY6τεοα 'τ' d,Y6ρlα κα-

τ4,φ,ε,ραν νδ πο,οrμl,θ'ευτοfiν μlπi \-
λα μδ ο,αrμ'πρ3\λα κ,αi π6τicrνο 3-

ξι,l'ερl,κδ πcδ f1 δ,απ6νη καλi-
πτον1.αν i) ilδ δρτακ-,δ (oυνεταr-

ρ''κδ) ij μδ τδ λεφτδ τοfi ;τλου-

αt,6rπαlδ,:ιl τ:i 1rαxαλd ποδ dνε-

ξ6ρτητα dπδ τi Πρcσ6ντα κ'αi ιiq
iκαν6τητ6q τοιl γιν6τrαν δ dρxη-

γδc τfrc δpι6δαq 8λ6ιυ μπ6λλαq.'.
. Στi1ν tιρx,fl οi πρωlτ6γ,oνεq αi-

τ,δq πcδ,οα'tlαρικδq oυν,ανπl]ο,εrq

γiν,ονταν αιiq dλ6ν,εq τfrq γειτo-
νldq καi μα,pτυlpoδσαν τδ τζ6μ:α
καi τδ κυνη1,ητ6 μαq dλλd dρ-

γ6τερα τδ παιγι,iδι i_ιετrα,ιρfρs1]*,
ilξι,i d,πδ τfiν π6λη οδ xιυ,ρ6φια

κ,αi :'ταiρ;α. Φυ'οικδ oijτε κ,αιlo-

ν.l':nιci δ,πfrlρxαν gij1,g 1,ρ'oνlKδ 6-

ρlα σlτα}rατΙlη-icδ τοr παlγνtδ':οi
dλλ,δ 8να &κατ6παυαιcl καi βξqγ-

τ,λητlκδ κλωι:οloακο$φl. Θ' dνoi-

ξουμε μrδ μr,κρr) dλλiι θνδιαφ6-

ρ3υ,Jα πrρ6νθε,οη γιδ νλ dναφερ-
θ,oδ,με o,τiν ,κατ'αγωγι) τξq λdξηc
κλ,ι-,iτσo,o,rio6'φl. \Ιδ τi)ν &πελευ_

θ6ρ'ωlοη d,πδ τοiq To$ρκoυq τδ

]912 l-.i θλ,εilθ,ερcr B,6'ρ,ειοι "Eλ-
ληνεq πανηγ'3ρ, ζαν τflν λ,ευτε,ρ16

τουg οτο,ilg δ,ρ6l:ιουg καΙ oτiq πλα-
τ'εiεq μδ xορ'οδq καi τρ,αγoiδr,α.

Tδ φ,6,αrα π'ο') μ6xρr xτδq irπο-
xlp'εtriτ1κδ φa'ρolσαν 1} η,frταξαν.

T6,τεq κit,ποι:q ακ6φιηlκε νtι π6-

ρεr δυδ φ6crα 1i'αζδ καi νδ τδ

Y,ε1}1iσε1 fi'.'ιυ,ρο, νδ τ,δ ρ'1ψεl καi
νδ κ6νει ijτol μι,δ πριυτ6τυπη

1ιπ6λλα.
Aliτflν τiiι, lι;τ6λ_λα - 

τδ xτε-
olνδ τδ Τo6lpKl']KCΙ φ6olα _ δ κ6_

c,;:,:q τi1ν κ\ιυ'ιο,οδ,oε οτδ δρ6,μo

καi δl'αο,κ,65'αΓε' Aiτδ flταν τδ

κ\ι,'lΙσci]0< 3i(β1.

ΟΙ ΣΦoYΡΛEΣ

,ιi,]1fig rtγ{ipl εΤxε ατi1ν τo6,πη

τ.ι) ιlοιlλ1xi.;_.: μrδ ο,ιpoljρλα
(g,$x(lοα ) κοi τδ dπαρ,ιιiιητo κορ-

δονi:κr τ4ζ.
Σ,8li,ρεq π]υλ1ofiνΙ,αν 5,:flν d-

γ3ρj o,δ ι516ιρ,:,ρα ox11,ιl,ατα καi
δ:'1ιρ,llρα xριilματα ι<6κ,lιiι,'εζ, π'ρi-
clνεq' γαλ6'ζ:εq.

Π,ερ ζfrι1η1gg i1μuiq f,τ'αν oi x:r-

ροποiη'ι'εq σEcirρεq π'oδ Yiνoγταν
&πδ ξilλo δξυαq μδ πολδ τ6xνη
καi μα'αΙo,ρla.

Αiτδc flται, καi dνθεκτr,κδq

ατοδg ,ζιhκ,oυq (xτυrπf;r,ατα ) dlπι)

ιiλλεc σ'Bofr]ρεq καΙ αταθ'ερδq oιδ
oτριφ,ο,γ6,ρtcrμ6 τουg.

'Η ο6ο6ρα ποi γυρνο[l1]ε σΙα-
θερδ ο,ιδ iδrc oηrμεiο λεγ6ταν φi-
να καi ζτοη 6πωq γιiρrζε υτδ xfr-

μ,α τδ θπlδ6ξl,α xι6ρια τlν πα1δ1-

ilν τflν ,Jπαrρναν oτi1ν π,αλ61-ιη

τ,oυq γlδ νδ αυ,ν'εxi,oει τδ γδrρ,iομ6
τηq, δ,λλor δδ lιlδ τεxνitιεq τi1ν

στ,αθ'εροrιoιoδrσαν οτδ νδΧ1 dπδ
τδ με,γ6λ,o δlιxτυλo τοδ Χlερicδ

καi πρ,ιl'καλοδ,ο,ε τδν θ'αυμαομδ

τιi:ν iiλλιυν παl,δlδι,. oi αφoiρ-
}.εq ποδ 3καναν d;αxτη δtαδρo-

μfi λ6'γω κ'ακfrq ταπoθ,θτηυηq τoδ
κ'α,ρφlοi τoυg λ6γοvτlαν ταρτ6rρεq
καi lπροκαλο6,ααν μδ τ'δ καμιiψα-
τd τoυq αιδ γ6ριoμα τ& γθλια
καi τδν xαβrα;κτr}βl]:[lι6': μ'πρ66ο

φοιi,ρλα ατδν τ6πο, φiνα καi ταρ-
τ6ρα' 'Arπδ τ,iq σ6οδρ,ε9 δγ,rναν

)('α,ρ,ακτηρjcψιoi πrρ'c,αιilπων π.x.
αriτδq εiναl φο6'ρλα, αr3τδq ,εiναι
ταρτ6,ρα (δηλωτκδ &o,τiθεlαq
καi δλλεlψηg αc6αρ,6,τηrιαq ), Tδ
κυρlιilτερ,c lιαlγν'iiδl μδ τiq αφοi,ρ-
,\εq flται' δ αιυζδq δηλ,αδd Eναq
κri,κλοg ποδ εix,ε dρ'αδlαομ,6νεq
i6,οεq oιρ,rιiρλεq δoοι καi oi oυμ-
π'lTxτεq κι' dπρeπε δ καθ6νιαq μδ
τ{ μ6ννα νλ τd oημαδ16ψεl. νδ
τfrq διbαεl γερδ ζdlκο (xτιirπημα)

γrd νδ πεrταxτ,εΙ 3ξω &πδ ιδ oου-

ζ6 καi νδ τi1ν lκερδio,εt. 'Aκ6μα -

€ικdμα oi θιπlδi6ξrοl σημ6δευαν
κ,αi τiq o6oδρ,εq - ψιdνν,εg ηιoδ

Yυ,ρν'oδl]Ιαν μ6αα ατυ υcυζδ καi
rιcλλ,δg φcρ}ζ ιiq πε,τ6xαlναν a-

πdνω rrιδ πατιαζ6κι κr' δταν τδ
xτi)'πηl1ια i,ταν πoλδ γερδ τiq 6-

αxlζαν ατδ δυ,6. vOπoloU fl o6,oιi-

cα ,βio6υυε τδ γ6lριομ1 τηg μ6'οα
c-λ αουζδ i'xαι'ε καi i1πρεπε vδ
ο ιfl,σει κ.' dλλη α6,οriρ'α. -Ηταν
rc} οi ]'1,υτεlpδq oi ο,6υδρεq ποi
\.ι,ρνrc6'σ'αν αυιl6lx,εltα κdτω,&,πδ
ιεxνlκδ ττυtπl'1,iιιr,τα 1l' Eν,α μκρδ
καl1ιτ'oiκl. Tδ παιγνiδια μδ τΙq

ο,6,οiρ,εq }Ι,ετα,φ6ρoν]ταν &παγο-

ρ,ευμ,6να 666'αια κ,αi oτilν αr]λfl
τοδ cκολrειcδ κι' δ δ61:καλοq δλo

γκρil,lαζε γlατi oi μαθητ,6q του
κ6νανε 'κ6lοκ:νc &πδ τiq τριirπεq

τi1ν αiλ;{.

oΙ λ{ΠΙΛΙEΣ i) Nτρουγκλdδεg

,N{rπiλ;εq δηλαδ{ 6,6λl:υq Bπαl-

ζαν μliκ'ρoi καi μεγ6λ,cr. 'Yπfrρ-

xαν δ16φ,ορεq πol6τητεq κ'α,τα-
,σ{κ,εUασμ6νεq a'πδ δt,αφ'3,ρ,r.',*''-
λtκ6. -Hταν oi xωμ,6ιι'Ινεq, oi σ1-

δ'ε,ρ6νιεq (πoδ 86,γαlναν κυρiωg
dπδ τδ ρου,λεμdν), oi 6α,ρrδ9 μo-
λυ66νiεq (66λ,lα γιδ dγρloγo6-

ρ'ουι,α) καi oi πcλιixρωμεq γυ6-
λlνεq oi γκαζoζr,6q. Tδ δνομα γκα-
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1920: Γυμvαστrκθq επrδεiξεrq
Tο ye"γaνδ .c το''l δξcτο(€, στ.η

oγο)'ιι''η (cο"i1 τc γ'i.1να \[ατ1 ,,ιt-

χ?,, τα τε)'ε'lτα[α γ.ρδν''α \ταν
aL "γ''1ψ'1x.51,'γ!q ετιδεiξειζ των
ψ'αΘτiτdn'

Στη φaιτaγραφ[α 7ια.c βλ6που-
με τιζ eτιδε,ξeι< a9ι1 y'ξ''1qι'1r1 g,'

μ.αθ{τριεq τηζ 1Ι' xα\ Στ' τ&-
tηr, τo'' Δτμοτιιc{'l Σy_cλεioυ Θη-
).jιυν T'Γi 'C }'Ιεταμoρφιicεωc trO

1 920.
H zυλ! το'l β},iτο,.l1ιε [1ιωq

g[yq'' 16'';1 ταλιο'!'l Σ^ι.a)'ε[ο,'l Χ"
Κa'lρxc'3τry' ( τi'l7α Γαλcixεια) ε_

πειδ"i προαφ€ροντα'ν τεριcc6ιερc
^,,\a' τ!τc''Ο,) etδo'-lq ειδηλci.lαειq.

Tη φωτοvρ αφtα 1ια .c τιρεγ'il-
?"f)σε ^η x' Μα2'.γο'3)'α Κα9α1ιτl-
φ . τ] \\ ι ι:-'') - L1-y-ΞJ.l.1 -'''.''I y"7'ι. |ιL: εL-'tt,

τe iα cνcγ.α.1α τ]]\) τΞ?ι.σσΟiΞ-

ρων μαθητρ'.llν του Σια"ιρ['lοντ α'.

με τη δαqx&)'α τ31)ζ y'' Κα'τ['lα
Αντωγtoυ. 0ι ψαθ$iτριεc e['tαι:
\e1ιονι&' Καpα1ιταr(o'j 

- λ[πι-
}ιιοι3ρ"r,, Β αo),ιx.'η T7 ατα1 ι&ν'rη'
Στεργιανd K6μνη (ατe6.), Brγ
γελi1 ΧωνοJ - λ{υλων&., A'ιxα-
τερlνη Γιcbτη - o,'xονδ1ιcυ' A1-
xαπeρtν"η fΙο'3λι.ου, ΣoφΙα λ[πα-
xdλη Kαλλιδτ^r, Piντη _ Στε-

φαν{1, Α'νδρονΙιη Χωνο,j 
- 

Kα-
ραp.τατr--c6 (ατe6.) , Ttxι oικο-
νο1ι[3ο'ι - ΤΙρ,'p.iντα, Aικατε_
ρλrr, Γιδγxα - Καρτα, 'o}qα
Χ"Δημητρ[ο''l _ Κcxιlνου (α-
τε6.) Aιιατeρ[ντi ocλιαν[π.η (α-
τe6') Ευαγγε).it Koλτ α&x.η -Πετρiδcυ, Δ\ψτiτρα To''ιτaυ _
T ca'Lxα)'&, Κα)')'''[τ'r, \ L^i τ"α)'&'-
\ιaυ 

- 
ΤΙg.τtιυlν)τLιc'-t' Βαo''-

)'ιι.\ T(,'ατ(ιαxου' ΕυΣοξtα Τcr
xιr[xου, Eλ6νη Γιο'3ντα 0ι-
ιονδψa'ι, A''κατe?[νη λΙαfου' A-
ψαλ[α Tρδ,1ιταxα, Γα},&πια Χρ'.-

cτ [δο'ι, 1ΙυαγγελΙα Bοtiναλη, λ[α
ρ[ι Κα.ραγι.τατToοt -- Σαxελλα-
ρ'ιο'ι, !\cxατ eρ|'rr, Κιρ α1'' η'1'19aq,!

)'ου-l'Ιπαx ι)'ιο'3, Ευτι2γ[q χ' '
ΔημητρΙcυ, Σμαραγδ{ !ι'υCιψJ.-
y-aυ _ Γο'rργο'ι)'ι&'του (ατe6.) 

'Φaν'ξ Λυcιμ αγ'ου 
- 

To[τcη, ['.-
xατeθtν"ri Tc'.αy'ι?'r1, Eλdνη Σα-
μ'.:?4 (ατe6') , Βι,sι)'''ιs, '\αφα-
cl ' Φzνc'3)'α ΤΙ ατ''-νi.'la''l 

- 
T[γ"

τr'r,. Κι;[νιc'ι \ΙrL}.&y-η _ Χ"
Τ ιιLν'lc'.l, Γ q-)'ανc': ( ατε6'), Πr-
?|.σa?&'τ'fι.

E. MΙΙTΣΑΛ,\

Ζ;c(rδ πρo6ρ,xrεταt €ιπδ τ'δ rιαλιδ
πιbμ,q1q - μπiλrεq ποδ 36αζαν oιδ
μiπoυ,κdλl,α τfrq γκαζ6ζαq. Mδ ιiq
μπiλ,lεq iδfuc uδ τig γυ,dλrνεq γi-
νoντiαν μtκρrg,qτμx,dIμlατα καi κα-
τd λdθoq oi πrrτoιρ,lκ6δrεq κατ6πr-
ναν κ,αμμiα.

'O μllκ'ρδq δρi,οτηq 1ιδ φ66tο τι)

llαρ1τυ1ριcδ)σε o'τi1 μdννα τ1oυ Kαi
δ,6oτο,υ fl καηψιΔνη π,ουρ6δε9 καi
θπιηρηοη ιb,σrτου ν' dπο6ληθεi
τδ ξ6νο o6μ,α καi νδ π,6c,εl ιι6oα
o:δ &γγει6. Mθ τic μπiλεq εixα-
μ,ε πoλλδq παραλλαγδg π'αlγνrδr_
δν μδ κυp':ιilτερη πrθαμi1 κ,αi 66_

ρεμα. 'Η μ,πiλrα 6κoφενδ,cνiζoν-
ταν alρΙστoΙεxrνtrκd dν'6ιιεl:,α δπδ
τδ μεγ6λo δ1xτυ,λο καi τδν δεi-
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xτη καi οτ,6xog fl,ταιν νiι Χ]τυlπΙi-
olεr τ|ν μπiλrα τυδ dντlπ6λroυ i)
νδ τr)ν φτ6,oεl οδ drπ6,αταοη πlθα-
μΦc γld νd κε,ρδiοεr. "oταν f1 d-
π,6α-r:ι,οη τfrq πlθ,αrμfrq flηαν θ,πiδl-
κη τδ δ6xτ,υλrα τrοδrπ,αixτη τεντιi-l_
ν1oνταν μ6xlρl θξdρθρ,ωοη καi
πολλδc φcρδc x,ρε;αζ6,ταν θπ'6μ-
6αoη δlαilτι-1τfrν γld νiι 6ε6αlιi:-
ο,oυν dν f1 πιθ,αμfr 3πtα'οε, "o_
μoρ,φ]o κ,αi θ,ε,αμ,ατtκδ δμαδiκδ
παrγνiδr μ.δ μπiλr'εq olδε,ρ6ν:,εg

frταν δ ο,οlλν,τoq i) τδ ooυλν,τ6-
τσ1.

oi μπiλ,rεg oτdνroνταν κατ'λ d-

ρα;} δrα1:lτr]ψl,ατα oτδ καρ6ρl (εli_
θεiα 1'οομ1ll) l καi oi crυμlηq[γ,1gq
drπδ κ1π,οl,α &π6oια,οη μδ μεγα-
λilτ,ερεq 1rπiλr,εq - μ6ννεq πdοxl-
ζαν νδ xτυrπfroouν τi1ν μιd i) τfiν
ιiλλη αιηrμ6νη 1ιπiλl,α κυλιiνταq
τl) δlκd τ,ουg. 'o τελευπαiοq τoδ
π'cιlγνlδlοδ εixε τδ πρ,ον6μro οιiμ_

φ,Liνα μ,δ τδν κανανlομδ νδ ξα-
ι'cιlπαiξεl δπ, τi]ν dρxil τoδ κα_

ραρroδ καi γι'αiτδ τδ λ6γο γι_
ν6ιαν ουrμφ'αlνi,α d,πδ ι{ν dρxr]:
ι5 νοil,ρ,ουq (τελεuτα1og ) Eξακo-
λ,oυθ6,εr...

(Θδ ουν'εxi'ο,ouμε οτδ δπΦ,ε_
νc τ,εδxoζ τi1ν καταγ,ρ,αφfi καl
περιγραφi1 καΙ dλλων παλι6ν
πα:γνrδrδν ).

Πrili πl!ι,Uiδlr



Γ:d ιοδ ααμαρδ oi Kουoταν-
τ,oiληq iλrγεlν τ6τl: oδ ,c,αμα-

ρdq οδ τυxηρδq τ,oδ'ν τρθxεr τoi
κουlμiρι κaiπotεq 6,ρ,i,oκ'ει x,ρ{;μlα-

τα }1ε'σ' τ'οδ παληδ oαμ6ρι. Δδν
εΙxαν ουρτ6ργlα ααλ6μlκα τ6τr

oi κ6,ωμcι κι' δκρυφταν παρ,iδε:q

oδrπου νιiν,εl.
Σrαμαρ,dδεrq τ,α xρ6,ν1α εiκεiνα

γ6r,ουν,ιlαν δ\οlνoι ο'i κ6cι1.ι,cl πoi5-

x'αν iiλ,oυ,γα γ1ατi f1ιαν oδλiγα
rδ οαμαρ6δ:,κα κ,i πουλδ τδ πρ6-
l1'{ιτα (ζωα ) ποiiθηλαν oαμ,iρι,
Σ,αl.lαρdδικα αττ\ }{ιdου'oτα liτα'ν
τοfr Γιιilργη κi Θoυμd Σαμαρd
:,ιl1q \{πλατακlιirτtναq τ,oδ σπ τΙ

οτ'οδν κl,ου,σ6, τ,οδ Γοδλα κι' τoi
Kιi-lοτα τcΟ Bλ,dx,ου κι' dλ,or o'
δλλεlq μερlδq τηq }{la,oυiσταq.

Tιiρα x6θ,ηlκεrν fl τ6xνη αiτi1
xdθ,ηiκαν κι' ιδ ζδα μrαζi κι' o,i

κυρ,α,τζiδεrq γiνηκαν o,iδηρα κl'
μηxαν,6q.

T6τl τα πλε16,τη'ρα τδ oαηrdρ-

γrα τδ x,αλνoiααν oi ξυλ,cυφcυ-
ρ,οi πol) κOυ6αν,cliσαν καΨ6ξυλα
καi ξsλα γri κυρrοτδν dπ' τoδ
6:υν6 μlαg' T& πλ,εt6τηρα δμα
lιαψ6ξυ1,α {ταν ρ6γκrα oriξriτικα.
Tδ πουλ,οιj,oαι, ατd πλoυoιιitτη,ρα
liι οπfrrx'rα που δδν εixαν dλoυ-

i'cιl ij γουlμi,ρι oτ,οδ απl1τr.
'Ιλ απfiτxlα δλα &πΔν,cυ κdτoυ

εixαν κι' E'να πρdrrα oτ,οδ απfτl
r,:δ τδoτε'λνlαν }Ιlt] τoδq ξυλoυ-
<ρ,ουρ'οδq ν,δ τοi] φoιl,oτιillαoυν ξ6-
}.α lli πλ,η,ρουιμ{. \Ι1ι καλ6τηρα
ξr1λα frταν τiι πρoυηλr'ακ6 τd
δρ'6νrα i) οrουηliilγlα, μι,o6δεlq ij

1lπλfrι,εlq ποδ τiq 6,cκlζαν 1ιfi 6α-

ρι6 κι' dφiνεrg, τd οli'ξiτlκα, rδ

γ66ρα φρ,6ιpα. ,ci ν6'ραντζε1q, ν1-

ρ,5i'α6,ρα 1-r6λια κd'να κ6δlρoυ κr'
τ 6τxtα'

Tδ δ6ντρα τd γκρrμνοl3oαν μi1
τ,cδ μl-'rλτλ δν δδν l]ταν πoυλδ
\l]ιJ,νlΙρδ κi μi1 τoδι, κου,ργrαoτi1

ii'ν {'ιαν ,.,rψ1,1,ρiτη,P,α' κi τ& κλαρ
l,ο6,οαν 1li1 τoσ τσΙ1K,o{)ρ1,

Tδ φ6ρτoυναν o'ιoi ααμdρl μι)
,,lι,γl,6 φοilρκειq πoδ 6αoτ,o6oαν

τ)q οrκdλεrq γ:δ ν'δ θη,κrdο'oυν κi
νi δ'θαουι, oτiq μ:ρrδq τ'i ξ,jλα,

oi ξυλου,φoυtροi γ,fγ,9μνταν lii
ξυλουκ6ποr ποδ ilκoυ,φταν κl ξ6-
λα γrδ KlρΙ.στiν ν'd φκrdν,oυν τ&

oπI]iτxtα, λα6δ,αρr6q, τ'αμπ6νtα, Ξ-

6γαζαν λdτ'εrq μi τoδν κoυρ1α-

ατfl i) oανiντγι'α γrd παlτιi:1ματα η
κr ,π6τα6,ρα γrd τor ιor,ατi.

Πρiν 3ρθ,ει τoδ 'Ιλληνrκδ oi
π6ο'α 6ναq rη,γηνεrν oτoδ 6'ουνδ

κi i!κιoυφτ,ειν κlρtαιδν γιd νδ

φκι6αεr τoδ απl1τr τoυ' liατα,ρναq

iiρθεrν τol Δαoαρx,εi'oυ κΙ ,α66η-

καν δααου,φυλ,dκοr. Tlθτxlν,ot δα-

oουφυλ.dlκ,οl frταν oδ M'πiαρμπ'α-

γι6ννηq Tοd,τοαg, κι' δλoινoι.
Koυν'τδ ατoδq ξpλουφ,oυρoδg

flτcιν κι' oi καρ's'6ψγαrραi'o1. ''Ε-
σκαφταν Eνα πατ6ρr ior'oυ ατoδν
κατ{rφουρ,:υ κ' &ρ&ντγιrαζαν κα-

λδ - καλd τoδ iιηα κoυντδ οτ' dλ-
λου τδ ξ6λα κi drπανoυθεrδ ιδ
6rκ6παζαν κ,αλδ - καλδ μ{ x6μα.
"Aφηναν μ,ο6γγl ντγtδ μικρδq
ιρ$πε1q μνl,δ &π' τi1 μνrd κi μνtd
&π' τi1,γ &λλη τi1 1ιιρrδ κι' οτi1

1ινrδ ι1ναφιαν (P)oυτ'xlλ πoδ κ'ρυ-

φ,6,κι,γεrν δπoδ γdλlα - γ6λrα τ1_

oπου νδ γ6ν'cυ'ν κ6ρi6cυνα δλα
τδ ξ$λiα. 'Απ' τi1ν δλλη τi1ν τρ6-

π,α 66γηνειν oδ καπν6q. Kαρ6oυ-

νr,6,ρlδrε:q γlδ κα,οτ.ανiτιrκ'α κaρ-

6,oυνα d,τ'αν πουλλo'Ι'Αγr'oυ,ργi-
τ:o1. Tδ κ1ρ6oυνα αl]τδ τδ μd'
ζ,oιlνεlν ,oδ T6,oηq οδ Tοιιfiτηq

μ,δ νiι τδ πουλ{roiεr αιoδq Χαλ-
κr'6δεlq τfrq Σαλουνiκηq κr' dλ-

λ,cυ.
Tδ κ,αλδ τλ κd'ρr6'oυνα γiνoυν-

τo,. δπoδ οtiξr6q, δρ,6νlα, γd6ρ'α

Tδτl ul τ6pα
TA !ΣNAΦKlA

Σoμιριiδol, [υiouφoυpoi, κιρβoυυlιiplδol
gβτ[iδol, Ψτp!Ψιiτlδol, τ0Uτ0Uυατ[iδol

μυioυυιiδol κ! μπoτΙUτ[iδot
T&φηρν,αν oτοδ απl]τι κΙ τδ ξι
φιilρτουν,αν oτi1ν αιiλi1 γr& νd
κ,oυ6rανηθιoδ'ν κi &ραντ,γrασ'τoδν
oτfl ξυλoυ,θf1κη μεο,α ατi1ν dxυ-

ριilνα i) τοl κrλ'6ρι γιδ τoδ x,εl-

μδνα,
Tιiiρα δδν &π6μ,ειναν ξυλ'oυ-

φουρ:i δλ,c1ν3Ι γρiφτηrκαν o'τoδq

Tου NΙκoY ΣΠAPTΣH

ουνr'τlρloμ,οδq ξυ,λclκ6'πων πoδ
κ6.qι:υν κi κ,αθαρνoδν τoδ δi-
oουq κi πoυ,λ,cδν τδ ξfλα dπ' τοδ

6,cι-lν6.

T:6,τt πλε16τn1ρcυq ξυ,λoυφ'cυ-

ρoic εixεtν τ' Αρxoυδουxd;ρl

γlατi εixlειν κi τδ πλ,ε',6τη]ρα μoυ-
λ6ργ:rα. αδτ.orνci κου6αν,oiioαν κi
πουλc6,oαν κi τ'α,6rκν,α γιδ τ,οδ

(Ρcιj1ρvΙ)υ'

Klοιlντδ oιoδq ξυλουφloυρjδq
drται, κl' οi κουτoουρ,6δ,εlg ποδ i_

ζ16αν τιiλου'γ'6 τoυq μi1 xαμο6τl
&λυ.οαiδεlq κi μαr,6λλα μ'δ νδ
τρα6{ξoυι, κοliτoουρα γrδ γριν-
τlδc κι' vτlρ6,κlα i) oανiντ,γ:'α.

K,ουι,ocυρ'6λια δπ:δ oτlγνδq ρi_

ζεlg κ,ου6rαν,oil,ααν μi1 τδ YουηΙα-

ρ6λlα οi 'Αγιcυργiτoι κι τiq πoυ-

λο'j,oαν rφτrνιirτηρα σιΙ\ }'[rdoυ_

στα.
Oi ξυλoυιρ,cυρoi κlνorioαν ]'1rαι3_

ρειq xαlραδq γrδ τδ ξ6λα κi τρα-
6o6,oαν πα,o3εlq παrρ6ε1ζ otαπd-

νo,υ oτoδ 6,ουν6 μαq, Στiq Piζειq,
τiq Mπdμπεlq, τfl Γ'tαντiκoυλη,
τoδ Φrγγd,ρl κι' σ' dλλα μ6ργrα.
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κi τ6τxrα.
Tιiρα ξυ,λ,oυκdρ6oυνiα ξoυδε6-

oυντ,εΙ γιδ νδ ψηθrεi τ' dρνi τi1ν
Παοκαλl,d κi ,οtιiq ιpηoταργι6q μδ
μπρι(6λε19 κi μ,πιφτ6κr,α, πdν oi
φ,ουφo6δ,ειg.

o,i &6τζiδ,ol {,ταν oδλi'γot στiζ
dρxδq κi πfγηναν νι611μι,α γrd.
κlνrj'γt ,μi1 ακυλld κl' παρ'€.εlg πα-
ρ,6εtq. "EαιεΛlqγ ,,i dντiοκlν'α i)
8φκllανrαν καλri6εlg dπoδ oι]ξrδc
κi φτrξρ,g1g αηflν K'oυταg,$lφλlrανξ
τ' 'Αλη6τζια κi αi 6λλειq μlρl,6q.
Eiκεi κ6θoυνταν ,μνrλ κi ντγrδ i-
6δουμ'f$rg1g 6νταg μπiτrζαν τiq
δ,ουλεlδq oτ'd xτriμ,ατα.

T'6τr τ,oδ 6ουν6 μ,αq εixε1ν πcυ-
λa κrνr]γlα, &γρtoυ,γοliρ,oυγα,
ζαρκ6,ντγια, iλdφκια, λαγo6g,
π6ρδlκ'εlq κi τoδ xειμιilν,α olακd-
τo,υ τρcυ]Yl],6ρoυ γrο6,ρoυ &π, τfl
Λiψlνη Γl,αννlτroδν, iρxoυνταν
πoυλλδq dγρr6rπα'πxεrq, &Yρ,l6xη-
νεlg, κoυrκλiκεlq κi dγ'ρloυμrof,ρ-
κ,εIq, οτiq λακlδg τfrg Nld,oυοταq
3ρ,xoυνταν κi μπllγκdτ,αεΙq πoυ_
λ6q, τριγιi'lνι,α, αιουλτα,ρiδεlg,
μαυ,ρ'ουlπoiλtα, γκαλιαμdνl,α κi
τo'σ καλουκ1αiρΙ σηKο,υ,φαoi. Ki ιi-
λoiμoυνoυν οi ο,6ν,α δν 6ρioκoυ-
o,oυν ψηλδ oi καμνl'δ ,oυκld δiι
γr6μουζεl,q ακd[α, 6πoυq γiνηκεlν
μ16,φραg.

T6,τr β,γcιq εixεtν ρrαντiσε1 riq
δρ,ουκlνrδg μil κ,αλ1oυrκ1ρνδν πoυλ
τδν o6λλ γι& τfi ματ6ψεlρα κt,
δπουg {ταν τδ x6ρlα του κiταρ_
ν,α Kl' dν66ηικεrν oτi1 oυκιd vδ
φ,dεr κdνα o0κoυ, oδ &6τζfrq πoδ
πΙ,ρν10$1σε1ν d,πoJ μακρι& εiδεlν
,oτi1ν κoυρφfl δνα κιiταρνoυ πρd-
γμ,α κi τοδ π6ραo,εlν γr'λ συκoυ-
φαΙδv παραλiγoυ δ& 1oδν ξlπd-
or,ρr1εlν τοδν dνθρo.υπου δν δδv
ατ6rκ,oυ,νταν ν& νηol,αντ,6ψεl.

Tιiρα παραγt6μ,οψ'σ-g1γ fl Nrd-
ου,ατα μi d6ιζr]lδεlq. Ki τ6τr μλ
κi τιilρα oi κlνr1,γoi λδν κi πoυλδ
ψ61lαια. oδ μπαρμπα Γldννηq οδ
M,ανd,κ'αq iλιγεrν πδq τoυ,φr6iκ1-

oεlν tνα €ιγρloυγ,o6ρcυνoυ μνd-
6λαg. EΙxαν ζιilαει λ'6εr τοδ 6;oυ-
νδ κ,αqllπ6,o:,ν,ot ν,oυμl&τ1ol μi1 xoυ-

{i4

γtαxτdδ,εrq κi τουφ6lκια κi 8να
dρolνrκδ τρανδ ο'dν d,ρκo6δα &-

γρroυrγο6,ρoυνoυ i]ρ,θεrν κ& τi1

μ,ε,ρld τoυ. Tοδ δi,νεr μνl& oτ,oσ
δ6ξα πατρi, π6ρ11ου κ,iιiι,oυ τοδ
γo,υρ,o6νl. Πηλ,αλdεr, δπουq f,_-
ταν αυνfθεrrc, νd π6lρ'εl τοδν κα_
λδ τοδ μlζ6 πoδ δ:κη,οιiνι'αι,, rδ
λψ'πλ dπ' τοδ γ,ου,ροiνι. K6,ιpτεl
τοi τουμ,6ρr μfi τοl μαxαiρι τδ
&γ6ζει ακilζεr κi τi1ν κ,orλld κi
δνrαq τro6'κ:)υrσε1ν τ' &ν,τtρα οη-
κιiθrlκεlν τ'3δ γLpγ9,ρ1j,νl κi dxi-
ρη1σε1ν ν& πηλ'αλ6ε1. f,ρα6,dεr αi-
τδq τ' &vτt,ρ,ου κi πηλ,αλ,6εl roδ
γoυρ,οiνl, οδlπi,ccυ Ιoυ αιiιδq
τρ,α6dει &νιtρ'cγ...

Ki πcυλδ τ6τoiα γlδ τfrν κ'o,iτη
τoδ λrαγο6. roilν τoυ'ρ6, τig γκι
λιατα'ρlδq &π' ι' dγρrουγοιiρoυν,α
κi τρ'αι,rδq ilπlτυxiε:q.

Παληoi d6τζiδεrq π6φκιαναν
κi καλ,i1 παρ6α μ,i1 πoυλd γλ6ι,-
τγΙα, τραγoi,vτYt,α κi otαu<6δεlq

{ταν o1 λΙπdρ,μπα Γldννηq, oδ
Nτlαλ;αrilii,ρlαq. ,οδ Ι,J'κ6λ,αc oδ
\{πλldτκαq, οδ λΙπακ'αλι6g, οδ
δ6οκαλ,οιlq ο'δ Γκroυλ6καl, oi N,Ιπr
λlο6ρlδol. 'οδ ΙιJl,κ6λαq o,tl Ζι'cdζι-
αq κ) iiλ,cιι,oι πουλic,i νlιilτlρ,cι κΙ
παλη6τιρrρt.

Tιi'lρ,α λlγ6oτlqrα',,, ττlυλδ τir κι
νr]rγlα, xdθη'καν τδ μlπ-ρ'κ6ιxια,
αiγd,τlr;ιαν κi οi κrι,ηγroi.

]VriραY,αιαρ,oδζ τ6τι εixεtν
π6.νrτ' 8ξl oτ,i },Ι16,ου,οια δπουq κi
11il,ρα. 'Α,π' τοiq ξιακoυc,ι,οδq ij-
τ,αν οδ Nτl,ντlιilρηq oδ M,oυτο.rοιl-
κdπαg, oδ Πα,παιdρκαg, 'oδ Kαρα_
6iδαq κl' iiλlοtιrot πoυλ.οi. Tδ xρ6-
νlα εiκεiν,α τοδg J,6αναν oδ Δr]_

}ι'αρx,.υq κΙ δλ,olν,ol gi NI,q,rιjgτr-
r,ο,i πλ6'ρουναν ντραYατIκd. Ι\Ιτγi-
α66ζου oi μνlδ &π6δειξη:
Δi11ιog Nrαo:$crηq
'Αγρ,r'φr,λ,o,nτlκd δραx,1lδq 352
xρ{,cη 1927-28

'o Δηlμcrτtκδg'Γα;1-ιiαq

Πα'oαλ6ρηg.
oi νιραγαιαρ'oi εix'αιl o'τroδ x,6-

ρΙ τoυq x,.iυν/Ιρ'6 μ,παατoiνl κi
oτ'oδν νιiμ'oυ τ,oδ τοιlφ,6κt κi κd_
θr 6ρ6δl 6αolμιαηλl'οfl κ6θ,oυνταν

oτδ iμlπα ηflg ΙrιΙrd,oυrοlτlαq κi 6γλι-
παν τi κcυ6rαν,cδν oi δ,oυληυτ6-
δot dιπ' τδ x,τ'rirμ,α,τα αι' dλ,oυγ6
τoυg κi oτol)ν τlρ'oυ,6d τoυg. T'o6
γ16rμ,α πdλι κ6θrουν]ιαν olτiq ντρα-
γ,α,clδq ψηλδ γrd νδ γλ'θrωυν κα-
λ6rτηρ,αq τicδq κλ6φτlδεlq. Tρ,oυ-
γrουρνoiοαν Lιi τ&λ,cυγcυ i) τtι
π'ουδ6ργl.α. Tιilρα oi ντlp'αllατ,α,poi
τ,ρlυ\'Ιo.υρ'ν3i'iν 1rfi τ' οδτoυ':<iνl1-
ια κi lδ μoυ,roυolακ6.

T'ουτο,υντζξg {ταν αiτδq ποδ
ιπουλo6,αειν κ.απνδν δ,δν εixεlν
,πr,ρiπιηρου αυρ'γlανci,oεtν oτ&
απl]τxια κι oτδ x'Oυrρ,Ytδ γlδ vδ
πoυλdεr κα'πνδν κt δxt τolγdρ-
για xoυζo6,ρ,-,κα. "oλoινoι ποl)
τρα6.o6ioαν τorγ6ρεrq εixαν σα-
κo6λα μ$ καπνδν κi τorγαrρ6xαρ-
ια ij εix'αι, τ,α1ιπακ6'ρνα €να κoυ-
τi &αημ6.νrου i) γrαλroτηρδ μil
ακ'6δlα oτοδ καιπd,κt. 'Aκ6μα λδν
μιρlκoi. }ιΙ& φiκr6cεl τolγdρoυ.
'Eδ,ου,ναν Ιi1 νταμ'πα,κ16ρα ατoδν
ilλλου Jπηρν,εrν 8να τoιγαρ6xαρ-
τoυ αιd ντγrδ δdxτυλα ο'ι' &rρl-
ατηρ,δ x6ρl κi μfl τoδ δrξi 3'6α-
νεrν oiλi,γoυν κα.πνδv oτoδ τοt-
γαρ6x,α,οτ,oυ τδoτρ'ls,g1γ κi τ' d-
κουλνο6cεrν μ,{ odλlου μ,d rr\

γλiοoα τ,oυ. oi τrργrακλiδ,or γ$-
ρ'6αιl o6ρτΙκΟυν καπνδν κoυμ6-
r,:υν αιoδ xα6dνι fi dλolνol γrα-
66,ot,κoυν. oi πλη,6ιερcl tπη,ρναν
φ6,λλα κi τd,κcυφιαν μi τoδ μα-
xαiρι λrαν6ν λrαν,6r, o' 8γ,α oανi
δl. "Αλοlνor π6λr κi μιρrκδg γυ-
','α'κεtg τρα6c6,οαν ντα,μπdκoυν,
καπνδν dλtα}r'6ν,oυ,ν,c'&ν κ,ρoυνrα_
:ιτδ ,πoδ τοδν ρουφοιioαν d,π' ιi|
μ6,ιη κr' φ,ταρ'νro$νταν 8ναν κι-
ρlηl6ν. oδ νταμπ6κoυq flτ,αν οi
μ:κ'ρδ κoυτxl,δ τr,νlκtδ6.ι,ια μi κα-
,π6κl o,λv iλldτακrα.

Kα,πνδν rριi'ι,r16q'γ oιι) ΙιΙιγrα-
66ρνlτoα τil,ν 'ΑYiαμα'o6να κl o'
dλλα xoυργlδ οlα,πdνoυ oτr\ν Κ6-
ζlcινη.

Tιiρα τρα6oιilμt ιorγ6ρετq lΙil
ι6πα,

'Απoδ μυλ,oυν6,δεlc i Ι.{\doυ-
oτα εΥxειν rrlα}lνla δrκαρlδ νlρ6-



]Ιυλoυq, π6κλoυθαν μ| κρ6μαoη
d,ποδ νrρδ μi 6να τoι6ρκr. T6τxι-
νor νrρ6μυλoι {ταrν τoi Ν'{αγγα

ν6ρη c,-,lι6 φ6lρoυ, τr;δ N4rαλι&ιοα,

P'6του, M,ουτοl,cυrκ'lιπα, οiτδ N4πα-

τ6νrα' τοli P6γγαi oιrci Tζrαψri,

τoi Γκ,oυρλoη116τη clτο6 Δ,ημαρ-

rεiου, oιoδ Σ16ργκα6,oυ τoδ μα-
xαλd tναq, τοr N'Ιανθαi,cυ oδ
τρανδq οιi ]ι{iλoυc μrf;μιπουρ6
tcυ κi &λolνοι καμrη$161.

oi \{υλου'ν6δειq τ6τl εixαν κi
ζιilου γlδι νδ κoυ,6ανοiν τoδ γ6-
νΓ1l't α οιιοδ ΙvΙ6λου κi τdλrαμα
οτοδ ο,πi'τr. Πoυλoi κου16.αν,o'6oαν

κi μ,νtδ φ,ο6ρκ,α γ:d το6 φ6ρτoυ-
μα κoυν,τ& του,q, καντdρι γlδ ($-

γ1lασμ,α κi r]ταν δλoυ dλι6ρ,oυ,1'ιθ-

νo1. "Αλοινοl Mυλ,ουνdδοr μη-
τρol3iααν τ' ciλroμα μi1 τi1ν κo6-
τλα κi irπη,ρναι, τοδ ξ6i τoυq oi

γ6νημα. 'Η κοιjτλα dταν oτρ.6γ-

γυλoυq τlνrrκ6q x,ουντρδq μfi xεr-

ροιiλr,drπ,οδ ooυλf,να δκ,oυληηr6-

ν:υ i) ξυλ6νιoυ ποδ xoυρoiο,ειν
ε)iκου,σl olilκdδ'ειq γ6νημα. Mirν
τi1ν κοilτλα ιlΙτρo$,σαν τοδ oτ16-

ρΙ στ' δλιilνlα, τoδ καλαμ,πciκι
6νταq τοδ τσlουtκαλν,:il5qγ, τρδ

καρθ(lρl. τdι φα,oο6λ:α δνταg τδ

κοι.l,π(lν ζα,,, κi τδ λixγlζαν κi 6λ-
λα. Tιlρα οiiτl κο6τλα κl' οi1rl

καντ6 ρι δrπ6ρxεl,
Tοδ ιo16ρκl αrοi 116λoυ f ιαν

φιlρουτ{ π6κλoυ,θεrν μi1 τi1 δn-

ν,αμιη &π' τi1ν κρ,6nl'α,αη τcδ νιρoi.
Toi νlρδ o66ην'εlν cτr\ν καρo,li-

τα πoijtταν c'd x,ουνi ατflν κρ6μα-
οη. "olπουq 6κλoυθεrν τoδ τglΔρ-

κl ijκλ,oυθεlν μαζi κr' otl iξoυ-
ναg 8να xουντρooiδηρoυ oτi1 μ6-
οη &,π' τoii τol6ρ,κt. oδ &ξουν,αq

αiτδq l'-1τ,αν καλδ δ:μθν,oυq μi1

τflν dπ6νoυ τl)ν π6τρα π,oδ τflν
i',,κλcυθειν d,πανoυθεtδ dlπ' τflν
κ6,ιου πo$ταν δκo6νητη. Toδ γ6-
νηιιrα 6πη(φ,Ιεtν dlπ' τi),ν κ&o,α π,oδ

fi,τcν κi αriτi1 οδ xουνi πανου-
θεlδ d,π' τflν κd,τoυ τii1ν π6τρα
o,τi1 μ6,oη κi μil τoδ γι1ρrομα
τρoυ,Κoυλν'ιo6νταν o'τiq &κρεlq κi
dλ6θoυνταν dνdlμrlοrα οπiq ν'τγlδ

τiq π6τρ,εrg. Σiιν dλειi'ρι 66γη-

νεtν d,π' 8'να μθρoυ'q κt' 3,πη'φτεlν

oιflν κ6'crα i) τοi οακi. oi ,π6.ι,ρεrg

κoυ'κoυλιjrνoυν'ταν trιr) κ6oα γlδ
νδ μr\ σKoυρ,πa'ε1 τ' dλε6rρr. oi
π6τρ,εlq παλη6ιηρα flταν &π,cδ

μν:δ iικ6ργlα γlρfl π'6τ,ρα μαρμα-
ρ6'πl'τρα πoδ δ,δν τ,ρi6cυντ,αν εii-
κ,oυλα' iilcταρναq γiνcυντrαν dπoJ
κloυqΙΔτIα γtρflq π6τραq μfi μπιι6
μ| γrrγlδ τρfα oτlφ6νια olδη,ρ'6νlα.

K.dθη μ11να.., οδ \{υλoυνδq τοloυ-
καλν:,iοεlν τflν πΔι,ρα μ,i1 τoδ

αφrρi γ'ι\ νd dλ6θεr καλ6τη'ρ,αq'

λ{l,ρικoi fiλlθαν κr' J'ρrxνιαν τi1

οι-i'lιη τoυg xρουνικfrq αι' diμπdρ-

γr'α π,oiiταν dνι,ιμ6να μfi λαμαρi-
\.:α γ:δ ι,δ μil oη6αiν'oυν τd πoυν_

τ,iκια κ) τρdtν τ' dλε6ρι.
T,6τι 6λα τδ oπl1τxrα τfrq Ι{r&-

ουc'ιαq εixαν φο6ρν'ουq γld τ'oδ

ιpoυμi. Kι' δvταg ρ,ιirτηlciαν 8ναν

ΙιJαoυo'τlνδν o,τflν 'Aθdνα π6ooυq

φoliρνoυg γlδ ψoυηli 6xει ο'τi1 lιΤr-

&oυoτα κi ε{,πεr'ν π&νοιl dπoδ xi-
λroυq, dπ6ρηoαν. Mπρ6ε τ6οου

μιγ6λη Πoυλπεiα εiνεl i Nld-
,cι)1.Ιτα γ':,δ νιixει xiλroυq κΙ δπ6_

ν:lυ φoιiρνoυq; Aiτδq ε'iπεrν κ6_

θι οπf1τι Ξxεl φo$ρνρψ1, μo6γγl
γlδ τοδ δlκ6 τ,cυ τoδ ψoυμi γrα-
τi εilμ,εiq δ'δν τ,ρfiμεl x6οrκ'ου ψoυ

μi d'π' τi1 μ,6'κrνα &μ& ζυμιilνoυμι'
Tιilρα κανκ,αν,6ναg δδ ζημιilνει

οτoδ οπ,f'τtτoυ, δλoινoι &γoυρ -

ζoυν Χαζoi1ρ1ι<lα.

oi μ,παταντζiδειq εixoν τδ

μπαπdνrα τoυq o'τδ Ν'[lπατ6νl'α μα-
xαλδ πoδ πfρεrν κi τδνoυμα i_

τoι. Tγrδ τρiα μ'πατdνια frταν oτ.i1

Nl6.οιlo'τα, τοδ καψιτο':κδ κi τ'oi

Λοιjκα d,π6ναντr κi καντγrδ ντρι
οτ6λε:q τοδ Kαμτollκ6 κi τoi Kα_

}6,βcι 3lιil Λαζ,αρ6,ακα.
Στδ μ,πατdνtα μπατ6νιζαν τδ

olαi6κlα ποδ iiφηναν τδ πλε16_

τηρ,α τδ απdτxτα ατi l'J''doυοτα.

Tιiφκιαναν μi1 μαsρη κ6νr:υρα

π,oδ τ,iν δ6αφαν μfl 6ρα'oμ6νει9

καρυδ6rπrτοiειq ατοδ καζ6νr τoδν

κtlρ,δ d,π' τδ κα'ρ6ντγια. Στδ μπα-
τ6νrα τiζ ντρroτ6λ,εrq τ{q Nιd'cυ-

οταq μαζιiνoυνταν κl' δλoι' oi
σαραlκ,ατσΙανoi &π' τoδ 6ουνδ γrδ
νδ μπατανioουν otαi]&κια κi νd
πλ,6,νουν σιi ντρlοτ6λα τiq 6r-

λ6νιoεrg ιoυq.

Td ;:,πατ6νlα f1,rα,ν τρiο τραvδ
κi μακρτδ ισ1oυ|κ6νtα ξυλ6νlα
π,οδ oηκιilν,oυν'ταν τoδ 8να tj,oταP-

\'rOζ d,Π' τoδ ci\λου 6ποδ Eνα ξιi-
λου τriοι:ρ6Yγoυνου πoδ 3rκλουθ'εlν

μi1 τοi τo16ρ,κr τξq κ,ρ6μαor1q.

Χτυ,πorjrααν μfl δ6ναμη οi μνlδ
γιρΙ'l dνolxτi1 κ6οα &πoδ x,oυν-

τρδ ξilλα τoΓl olαidrκr γrd νδ μπα-
τανl,ατεT κi νδ κλεi,o'ει τοδ δφ6δl

μfi τοσ σΙ1lμ6ν1. Στi1ν κdo,α 6τρt-

X'ειν νlρ6. Σ,τi ντρ'lατθλα 3,6,α-

ναν τiq 6iλ6ντoεrq μil τδ φλ6'κια
νδ τiq xτυιπ6lε1 τοi νrρδ τfrq κρ6-

μ,α1σηξ γl,δ νδ κλιi:tθ,oντrεr ο'τfl μι
ooυiκ,ουψι6νη κ6δα γlλ δ6κα διi-
δrrκα ι,iρεlq γι& νδ φ,oυακιfiαει τoδ

μαλi κi νδ μi φε0γoυν τd φλ6_
κ1α.

Γlδ τ' αr}τ,oυν'οl)q δλrουζ oδ

Koυοταν'τ,orjληq εiλlγεrν :

'o ξυλ,c φ6 ρ o c μδ τfi φosρ-
κα τoυ μlδ καi μδ τδ τ!:ιεκol3ρt

Ψ,oPτιilνεl ξsλα dπ' τδ 6oυνδ π6-
ι';,l o' βνα γοΤδoiρl'

'o καρ',6oυν1dρηc ατδ

6oυνδ τδ φκι6ν,εr τδ καμiνι καi
τδ πωλεi τι\ κ6ρ6loυνα oιιδ xαλl_
κrδ τδ δiν,εl.

'o d6τζfrq μδ τδ τ,oυφ6κι

τ,οιl γυ,ρiΖεt αιδ δη16νrα τδ κ6-

6εl τd τoα,ρο'6xlα τoυ ξε'ακiζεr
καi τi ζντρ6νlα.
'o ιOυτουντ(fiq μδ τδν

,κα,πνδ καi μδ τδ &ρματ6 τ'oυ πω-

λεi καrπνδ εiq τ& x,αl'ργrδ καi
,παiρν,ει τδν παρd τoυ.

'o μiπατ,αντζ(q εiq τd

ν'ερδ ol,αγ16ικ1α μπατανiζεl καi
τδ 1ιπατdνι τδν xτυ,πσ ατ' dφτιd
τoυ τυμπανiζεl.
'o ντραγ&ιηq μδ τδ δ-

πλo του κοi μδ τδ 6ρματ6 τoυ

κλ6φ,τεr αταφιiλrα oτoδν τ,ρoυ6δ

γlουμiζεr τd καντYt6 τ,oυ,
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Nαουστlαvθq φOρεοrθq
"Er.α iδια[τεQo 19δμα iiδιναν oτ{r'

παλιd Nιriουoτα οi qlορεοιδ; τδν d'ν_

8ριilπων τη;, δπω; xαΙ ο'δ x,ιi$ε cιi-

πo. oli φoρεoιε); αιiτδ; εlr'αι ποι) μ}

τi1r, δμορφιιi, τr)ν θπι6λητιxcbτr1τα

xαi τdv &ρ1oντιιi τoυ;, dφιoαν θν_

τιπι-iloει; ια\ εir'6νε; μδ τi; δποΙε;

δdn}ηxαι, iατορ['α xαi ι}iμηoε; αi6-
γωr,, y'αi δ} ι}d ο6ηoτoδr' πoτδ dπ'

τ|ν ιpυ11f μα;.
Mδ τδ 1τ[oιμο τi1g Ιt{ιciουστα; με-

τd τδr, 1αλαo1-ιδ i1ρ$αν dνsρωπoι

z.αΙ ιiπδ τd xατα,οτ'ραμdνα γtρω 1ω-
qιd i) αλλε; π6λει;.

Aiτoi 3παι,α,γ τοi; μα1αλr1δε;
z'αi φ'ρ6ντιααν γd εiναι μαξε,μ6νοι

ιlxdiμια zαΙ oτd μπαξdδια του;. Aι1_

τδ i1ταν τδ <<o,dμτι>>. M' αriτδγ τδγ

τρ6πο διατ{1ρr1οαν z'αi τi; φoρεoι6;
τoυ;, π'οi, εi1αl' πρ[ι' Bρ$ουν oτi1

Π6λη. Γιd τδ λ6γο αiτδ 6λ€που,με

τΙ; φoρειτιδ; r,d, εir'αι διαφoρετιxd;,

γι,d τoil; ι1rδρε; 'iδιε; δμω: γι& τi;

γι.rναiz"ε;.

A',ANTPΙKEΣ

'Αι,τ,Qιzδ; φοBεoιδ; il1ου,με τριδr'

εiδων. TΙ; φ,oυο'τανdλε;, τd ι1ντιριd

xαi, τd οιαλι6ιiρια.

1) oI ΦoTΣTΑΙ\ΙEΛEΣ' Αsτ};

φcg6n}ηr'αν μdryρι τd τdλη τοδ πρo-

ηγo{μενου αi,cilγα.'Aπαρτ[ξor'ταr' d_

πδ τδ x6xz,ιγo φ'dloι μδ ,μα{ρη φοδ'ι'_

τα, τi1r, xo'ιπd,?,α (qlαρδυμdνιz.O που-

zriμιαo xεντη,μιdνο μδ ψαροx1iπαλο),
τi1 φoυoτανdλα ποδ iiφ$ανε πdr'ω

drπ' τδ γ'1lνα zαi. εixε ιiπδ 250 δ:
400 λαγxι6λια, τδ πιoλi, i\ zαi τl)

φiρμελη αιiτ& flταν εiδιz.d xεντη-

μdνα μδ γαilτdνια, τιρτ[ρια xαi. z.αql-

uιiδε; εi1αν oειρ},; ι1πδ zoυμπιd zαi
θυλ[xια, τδ ξoυr,ιiρι οτ{ μ6oη' τi;

μπεπαφε; pι} γr'6τε; θπioη; γαiiτα_

vω,μdνε;, τi.ζ 6,ουδ'dτε'; pιδ μιd φoδν_

τα, τδ οιλι'ιi1ι z'αi τ& τσα,Qοt'χια αi_

τd fiταv πdτoιγα πoλtr zαλοδoυλεpι6-

να xαi xεvτt1'u,6να ι1νci,7,ογα. Αiτi1
τdν περ{iφ,αvη oτο?,i1 πflqαν οi Γι-
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αν[τoα'ρoι z'αi τfr; πρ6οι}εοαν τ' ιi-

oη,1-ιιxci' Πιδ παλιι} οΙ ι1νδρε; ιiρμα_

τιbνor,ταr' μi πιiλε; z'αi z.ου1uποilρια,

παπ1lι,ια z,αi γαikαγ,dr'ια.
2. T,d" AΙ'ΙTΤPΙA. A{lτd ilταν f1

πιδ λιγoφορεlμdνη οτoλt'1. 'Hταν μ'α_

z'oιld' odl, τiι παπα,δ[oτιzα μδ λ6ν-

Toυ TA1ΚlΗ M]ΓΙA'Ι'TΣΗ

τQε: (qlαQδι6; ρiγε:) iφαrμdr'α oτδ

οπ[τι εi1αν οτi; €r'cboει; γαiiτdl'r .

Στd μdοη φ,oρo{oαι' τδ ξουr'd'qι. xαi

πdγrο d'π' τδ ιiντεgi δ'ται' εiχε xQilο

τδ ,μιιντιil,ι (εiδo; γιλdzoυ μδ μαι'(-
y'ια.) xαi τδ xειιιδνα τδl' τξιoυμπδ

(μαxρi παλτ6) πoi' ε1χε oτ|ν dz.qα

γοδνα. Td πoδt'1ματα fiταν μαδρα
παπο{τοια 1οrlδqri. Στδ xεφιiλι r"1_

ταν dπαρ,α[τητο τδ αz.ληρδ ι6γγιyo

φ6αι.

3. T& ΣΙAΛTBAPΙA. 'Hταν r91

ο'τo?'r\ πoi, θπεxριiτηοε δ: τδ τdλo:.

Στδ z'εφciλι fiταν t'1 μαiρη 6ελoiδι-

r,η αxoιiφια πoi, oτδ πιiνω μdρog fi_

Tσ\, σχtltlσTtσμdγo 1ιi ραφδ; Eνα d_

oτρo. τδ zεντημ6ι'ο χιiαμιQdγιO πoU_

zd,μιoο μ} φι,λr'τι'οdνια 76γrμπd'xια,

τδ iλ6γ'ι (γιλlxo), τδ oια6ι6dqι, τi;
yι'{τε'' (θ,πιQεααμdι'α ιiπδ τi1ν Ei_

ρωπη τfr; 'Aναγdι'ι,ηotl;). Tδ oουλ-

τoi-lγ.ο (παλτri) 8ι'α γι& τδ 1ειμdiνα,
d)"λο πιδ λε,πτδ γιd τδ zαλozα(ρι.
"oλα α{'τd i1ταr, γαilταr,ωμdι,α xd-

πιo; διαzριτι,zci. Ti1 τσ,i]πη, τοi 'σ'ταlιt

qιοτoδ γιλdz"ου οτ6λιξε πολλδ< φο_

ρ}: &?,υα[δα μ} ρo?,6T. ΣτιΙ π6δια

γιlμιr'ιir {,ιιαδQα παπο{τoια) .

Π ρfπει 'ι'd αηuειωι}εi 6τι αiτ};
οi ατολδ; φoρι6ταν μ6νo dξιυ y"αi d-

πδ τot; μεγιi,λoυ;. Td μιzρd φo-

ηοfrοαν ι1ντιqlιir ιiπλd, θνδ οi μεγd-
λοι oτd δοι.l7,ιεir φoρofioαr' μαxριir
πoυz'dtμιo'α μδ πdτοινο λουρi oτi1 ud-

αi1, μαz,ριd 6ραxιd ,gi 67ρ1'φο{lr'ια

zαt γιd παποιiτoια τoαρofyια γoυ_

ροιlνiτιz.α' δλα φτιαγιdνα oτδ oπ['

ι, ι.

Nιαυoοαi.oι rpι: qloυιlταl'6λλα

ΙrΙι αυo o,α,i'οι, alιε,σ{ αλι6'd,Q'ι α
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Ν ι αυ,oο'αiο; μ,ε α'γ'τlερ [

B' ΓT]\{AΙΙ{F]ΙF]Σ

'H Γι'ναι'z'εiα 1lο9ε'οιir i1ταν πqιiγ
ιι ατι ιi ρ1οr'τιz'i1. .\t'τ ι'1 ν -Ξii.ειilε 7 cιi

1l:iρεoε f1 Bαοiλιoα 'Aμιαi.iα. 'Ι{ταr'
fiλη yqlι,oοz'dντητη z'αi πανιizρι6r1.
Στδ xεqlιi?.ι εixε τι\ τιπεξoδιι 1ιι}

τi1 1lοδντα. Ei7ε qloiοτε; t'qlαντ}:

π l ι'z'ι1' ι l οο, ιια'ι,ιzιiy'ι α z'αi τρ α1,ιλιδ;

zιοuιο,dγιε: μιl: μπιμπ[λε;.'Aoxοι'τι_
zδ z':i ποj.iπιετο φQοι!5τdγι μ} τi1ν

iδια ποδιιi, τδ μαφ3lαι πdναl οτ'i;

τρα7ιλι}; τι'1 19ιlοοz6ι'τητη σαλτα_

ιιd1ο.7.α, τi1 ξriloτilα y.α'Ι πdνω τη; τir
zοi,ιil,ια ( οι'ρματεριi) τd" παιiτια
( zεl'τi.,ιdγε; z.ιi)'τoε:l zαi τd zoυ_

l'τι,lτd i ταπoi'τoιαl.

',\πα qαiτητα i1ταl' τri 1l)'ω,qι&,

τοi.)'i:: εi7αν zαi ιιαργαοιτciqια' ρo-

),jr11 ιι} ιια'z'ριci ci7.ιιοiδα, zαρφ[τoα

z'αΙ μπιλιτξ[xια.

Στi: ιLρ1δ: τoδ αiδr'α μα;' φε{_

γΟυrν lcl qloδι'τα z,αi τθι μ'?'dr'ια zαi

ι,,ir,ει τι'l τιπε,λoi'z''ι μι} τδ λουλοilδι.

Ti; z"ατιbτεqε; μiρε: rir'τi oαλτα-

lιιΙ'φz.α1 1-lοριιiταν /Qι]σd 7ιιμπαντιιi
y'αi τ\: z.9i',ε; z"ol,τογo{r,ι, χQυ,αoy'dγ-

τητο ιιαz',oολluπαιlτο zαi τδ 6αoi'

7ε,rt ri-,r'α οz-oυqτiλα ιι} γoffν,α.

Atlι}: ii1ιοl; οi οτoλιi1 πoi &l'α_

ι1l1ρα'rε i1ται' γιd τ'i; ν6ε:. oΙ f1λι-

y'iαl,ιιdγε; qlοQOiσα\' πιδ οo'.oigα ιiν_

τi. τfr: qlοiντα: φιτιilοι. μ6l'o Λι-

μπαr,τi zαi ιir,τi γιd οiιcυgτdλα τδ

οιizo. Π ρiπει νii orl,ιειωι}εi δτι οi

πεr,$oδοε; qloροf,oαr' μαδρα. θz"τδ:

ιiπδ τρ'αxιλιδ< y'αi lrα1'ι7.diν.ια, ιαi
ιiνciλoγα μι} τδ πdr,$o: i1ταν z'αi δ

l'π'γοΞ crπ' τδ φιτcil,αι,

Td zορiτοια εi1αν ilλλr1 φορε_
αιci. Δ}γ εi1αr,τραxιλιd:. Tδ φου-
oτdνι i1ταr' ΖOυμπ(-ι)τδ μdxρι πcΙlτυ'

7,ρυοοz"dvτi1το γιλdxo 1ωqi; μιαν[zια,
y'αi ατδ z'εφriλι μιιi,μιυοη πιi1η xoq-

δ{λα τε1ι,ηxd δεμ6νη xαΙ pιιd u6νο

Σ'rο;.li \ιαι,ι.;αΙα:'ι,icrι: rli.ιzi,r:

%o6α'

"oλε: τi; ατολ}; τΙ; γαταoy'ε{α-
lαι, ι'ir,ι)ρε: qαφτι1ι\'ε;' φημιo'1-ιdvoι
fl'rαγ δ Ι(ιοr,οταντι\; Mαqzο,μπ[τοη;,
il Γιαι,νoi'οη: Λιiξo:' ιi Tοψii; z"αf

δ Π α,πα_Χατξιigα:.

oi φo,9ε,οιi; i|ξηroαι, ι'υ: τδγ πri-

λεuo τoδ 40. 'Απδ τι1τε z'αταργi1-

ι9r1xαν i) ιiλoιιii$ηz.αr, zα'i olμuε,ρα

1lοριοδr,τε μιiνο ιiπδ γριo[lλε;.

Σr\rιε9α fπιiρxουν οτδ Ι!ΙoυoεTο

τοδ Λι,xε[οr, 'Eλληνiδων Nαο{lαη;
oi' αεr,τo{,y"ια παλιδr, ΙιΙαουoα[ιzιυr,

oizoγεr,ειδr,zαi oτi; ιpυ1δ; τδr,
){ιαοιlοτιαl,δι,. F]iγαι αiτδ; ποtr

τ'i1 z.ριiτηοαl,z.αi $d τi; z'ρατoδν

μd,oα τoυ; οιi 1ιαzρυν}; xαlλδg θ{-

ιιη σ;ε:.

_ pJιixαqιοτoilr.ιε τοi': x.y"' 'A|)"iι-

z"ο Χα,τξημαλoilοr1' "Aρτεμι Χρoνo-
πoi,λου - Λι6λιου' 'A/'{lι.ο Στεφαι,fr
z.αi Γ9ηγ69η Bοδενλfr γιd τi1ι, δι-

ιis:οη τδr, φωτογραφιδv.
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.q;q|jgε.

Δ}ν y.ατciλα6ε πδ; ii tlυγε fl ιjiQα'

πδ; 3α6ηoε τδ δυνατδ qfi; τοδ fj-
}.ιoυ. Δiγ zατ ii.α6ε oUτε τδ )'Ι izο

ποi ε-ξε dρι9ει zαi xα$dταr' oτi1ν

διπλανi1 πολυ19ρ6να. Koιτοδoε π6ρα

xαi. ilxαr,ε ταy'cι πδi δδι, τi1ν πQ6σε_

χε. "Eτσι Hμειναν γιd ιigz'ετη ιii9α

δ z'αr9dνα; μδ τi1 αz6ψlη του. Tdι'
αιωπfl iiαπαoε δ Ιι{[πo;:

δoυλε-ιιi, μαi)i1ματα, oxoτοδρε;. "E-

ι,α; δ).ι1xληρo; 196r,o; ,r}d ιυξ,oει
δoπoυ νd ξανιiρ$ουγ Bδδ. Ti ι}d

γir,ει ιiραγε μιdoα ατδ 196r'o ποδ

sdgδει; Tι δd ψdqουν oi ιilρε; του;

Tδ μ6ι,ο o[γουρo εiγαι δτι r}d με-

γ,αλcbαουν zατd Eγα 1ριiι'ο' δτι fi

ξοii'1 i1ταν xαi $d εiι,αι ,μπροοτci τoυ:

π'6Qτα δλciγoι1τη πoi τoδ; περιμ6-
r,ει. ''o π1lι}οg δuω; τi; ξωfr; xriνει

τδ αtuα του; γd z"υλιiει γρ{1γoEα
z"αi δ[ι,ει oτd pιιiτια τoυ: μιd λdu_

ι1lη ι1,οτραπfr;.

- Θdλαl γd. νιιboω τdν ξtυf1, λd-

ει δ ΙιΙ(xο;' Θdλιυ γd νιωoιυ τi1ι, δi-
ναμιη, τi1ι, iqη'μιci. Θ6λcυ γd δαμιiααl
Fνα dλογo, {'ι'α xαtxt, τd $ciλαooα,

τilγ γfr. Θdλω γd ιiποzτ'{αιο 6ε6αι6-
τητα, σιγουριιi. Θdλrυ. . . sdλο:. . .

ι9dλο:. . .

- 'H 'Εi.dι,η λdει μdαα τη:. Θd-

λrυ i,ix r,ιιδαιυ τfir, εiτυx[α. Td δd-
z'τυλci μoυ sd τi)ν πιcioουνε γερd.
Δ}ν φo6δμαι τot; λoγαριαoμot6 uδ

τr)ν ξο:{.

Χαrμoγελdνε oτδν oiραν6 , oτ' &'-

ιστοα, οτδ 1αροtμεγο x,duπo. Kd-
πoιoζ τοiζ xιiνει ν6ημα μ6o' ιiπ' τδ

οπiτι. "E1oυν ιlgγfoει. Tδ φαt τε-
gιμdιει.

- Kι' αt'τ| f1 udρα τελε[ωαε, εT_

πε 6 πατdρα: ιrτδ τoαπdζι . "A; ψ&-

μιε z'αi d: z'οιμη$oδμε.

- 'H διxf μα; μdgα oiiτε &9xι-

o. ,1,7"j'μα!... dπdr,τηαε δ Ιt{[r.o;.

'o πατ6ρα; δδ 6ρfrπε τ[πoτα γci

ιiπαι,τl1oει, xοντooτιisηιε, πfrρε rdν
θ,φι"l'.ιεg[δα του, z'α,λην'ιtr1τη,οε δλου;

z'αi iiφυ'γε...

γi- vcl

Αργεi

ΕnμερΦοεl

z.αλoi; λογαριαoμοt; μδ τdν τt1η.

oi dν$ρωποι $dλoυγ νd, γελd'ooυr'
τr)ι, μοiqα του;, xdνου1, ξα6ολι6;.
Εir,αι ιiδ{ναμοι, μιz.ρoi. 'Eoi;

- 'Eγδ με.7ciλοloα πιιi' $6,J'ω r'ci

πoλεμr'1οω, r'iι νιz'f οcυ' r'd, νιz'η$δ,

γd πor,6oω. Θdλω γ& πι1$ω, νri μc1_

$ω. Θ6λιο r'd ι1γωι'ιo$δ.

Ko[ταξαν πdqα τiiν r9riλαooα. Θυ-

μ&oαι εiπε. Γdλαoαγ zαi oi δ{o. "o-
ταν ε'ι1μαoτα\' βιiu.QlοΙ z"υνηγι6μα_

6xg1, μ6oα, πα[ξα1με ,μιδ τi1'ι, dμμο,

- Eiπα oτδν πατ6ρα πδ: sd
'ι,οl γεωπ6νο;.

l'oγ 7.0lταξε ξαq)\'ι α'σuεγ'll.

--- 'E,ιτt γειοπ6ι'οΞ; KαΙ τir zα_

ρci6ια i) $ιiλαοαα... πδ; οοil9l9ε'

πδ: dλλαξε; 'dτoι;

Γdλαο,ε.

- Tδ οzΔφ$i1z-α d,qlοδ τδ ιiπο-

c1ld'οιο,α πα[ζοr,τα; μιδ τδ xδuα εi_

πε. "oποιο; fin1απd,ει τi1r' r9c{,λαοoα

πo7,il, τδ iδιo ιiγαπdει zαi τi1ν γi1.
"Flxnυν 1;ιd,oα. του; τi1ι' iι\ια z"iνηroη.

- Δiν τδ zαταλα6α('"ι'rυ α&τ6. ιi-

πdι,τηoε f1'Eλdνη.'Eοt δr'ειρευ6_

l.',.lι1\,α'φουQτoδι,ε:, τριz.ιpι[ε;, τα-

ξiι\ια. z'αριi6ια, xαi ι1ποφαo[ζει; il-

τoι ξαqlνιz.d' γd xλειατεΤΞ ο' 'αiτδ

τδ μ6ρo;; l{ομiξω [iτι δ}ι' εiοαι πο-

τεi εi'1αριoτιi,μ6νo;.

- Kαi πoι6; αoδ εiπ,ε πδ: ι9d-

λrυ ι,& ε?μαι εi,1αριστη1μdνo:; 'Eγιil
δδγ s6λrυ γd πδ: εiμαι εi1α9ιoτη-

μ6νo;, εiτυ1ιομιdνo;, δπιο; λ}: iοi''
εi,'ιαι θι,τdξ'ει.

- Φo6doαι y'αΙ οtl τdν εiτυ1[α.
δπω; τ6oοι zαi τ6ooι. 'FJγcb δ} τ|ν
qlο6dμαι εiπε xαi οt'1z'οlοε περ{1φα-

ι,α τδ zεφι1λι τη;. Θdλω ι'λ τdν νιιb-

οω z'αi ii; τi1ν πληgιboω. Θd y'ι1νο;

Tnq Κικftq l'!:υμτζiδoυ

τραγουδοi'οα1ιε, γελoioα1ιε ξ6γι'oια-
οτoι. Tιirρα πdει πια' Ξ1oυμε iιεγα-
λιilo'ει. "E1oυμε ilγνοιε;, προ6λfμα_

τα.
Eir,αι τδ τελευταiο 6,ρciδυ τoυ;

οτi\ν θξo1{1. Tδ πρωt 8d φιiγoυν

γ ι} τ|ν π,6λι. 'Ezεi τοi; περιμdι'ει
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0 ροiloc τωυ τoυωυ !(α! Ettlυ Πuεu1Ιαταlψ 6τnu

αυαψuιilοn καl !(αtuιΙδnοn τoυ κεlμθυου
Γ'

ΠEΙPAMA ΙΙ

Στo δεJτερo .τ,εiψαμα εξετιiξεται
τO i,διο πρ66λη,μα, δηλαδi1 αγ το

τor,ιx6 oilo'τi],μα επr1ρεαξει { ι11ι r{v
αr,αγvωoη xαi τfν zαταιdtiroη τoυ

xειμdνoυ. Γι' αυ'τ6 τα τρiα τ'oνιxα

oυοτ{ματα γρoψt; πoυ μελετη η-
χαν στO πρδ,το πεiραμα παρ6μει,ι'αν

[δια, 6πω; zαι 11 ηλιz[α τωγ παιδι-
ιbν που πr|ραν μ'dρo; οτην dρευvα.
'Eγιναν 6iμω; zαι αqzετd; αλλαγ6;.
Σπo πε['ρα1μα ΙΙ δε διir}ηu' αν τρ[α

διαφogετιπci zεlrμεr,α uε το πoλυτο-

νιxd, μor,oτοr,ιix6 xαι ατοι,ιz"6 οιiooτη-

'μα γραφ{;, για γα δια6αoτοιjr, απι1

τα [δια υποzε[lμεvα, α7'λιi 6γα xαi
το αυτ6 zε[,μεl,ο δ6ι9ηzε tlε τρ.εi;

πειραrματιzd; opιciδε; zci$ε επιμd-

ρoυ; i1λιziα;. Για τηrπριilτη oιιιi-
δα τo zε['μενo ηταr, γρωμμdνo με τo
πo}ιυτor'ι,ι6 oιioτι1'uα γραψfζ, για
τη δεriτερη μιε τo μoνoτoνιx6, ^ιαL

για τ1lν τρiτη με τo d,τoι.ιxd. Aυ-

ξ{$ηzε, επioη;, o αρι,$μι1; τωι, λ6-

ξ'εο:ι, του xεημdγoυ απ6 150 oε 350,

για γα δι'αφοροπoιl1$εi o 1,ρι1r,o; α-

vdγr,ω,o11;' τα oφciλματα αr'ciγνο:-

ση; χαι 11 xα'ταl,ιiηrot1 τoυ zει,μdr,ο'ιl

ο'ε μεγαλ6τερο 6αθ1μ6. Η αιiξητη
τoυ αριι'}μοi των λdξεων τoυ Ζει-

μ6vου riταv δυνατf, γιατl oτo πεi-

ραμα ΤΙ zci$ε υπoxεi1μει,o διιi6αξε

μ6r,o dνα zε[μενο. Στ'ην dρευr,α' τ6-

λo;, π{ρε μdgο; μεγαλiτερo; αqι-

flμιi; παιδιιilν απ6 πε-oιoαιiτ,ερα oxο-

λε[α τη; π6λη;.
M,6'$oδo;

T π o :ι" ε i μι ε r' α. Eξετιi.,oτ r1z.αν

180 μα$ητd; 7iαι μα$l1τριε; δηlμo_

τιxιbι, oχoλε[ω,γ, πιlι αγαλυτιy'ιi εi_

7αν ω; εξf;:
α) ι;ο υπozεi'μενιr (35 αγιiρια,25

zορiτo'ια) 6-7 ετωι', τr1; Α' τιi-

ξη;.
{i) 60 υπozεil1.ιεr'ιι (36 αγιiρια,24

xo,ρiτoια) 7-8 ετιbv, τη; Β' ττi-

ξη;'
γ) εο υποz'εiμεr'α (34 αγιiρια' 26

ιορiτoια) 8-9 ετιbι'. τι1; Ι'' τι1-

ξηs.
Tα ο'1ολεiα απ6 τα oπoiα iγιr'ε

r1 δειγ1uατολr1'lμ[,α i1ταν τα: 36o,

37o, 41ο, 42o' τo Πρ6τυπo Δηpιo_

τιx6 τr1; Π αιδαγωγιz{; Az"αδηrui-

Tιlrv
M,AΝ Ι oY BAiξAΛFΙ
MAlPlΚoYΛΗ
xJq,Ρ ΙTIΔΗ

α; (δ{o τμflματα zατci τdξη) z"αι

το Πει.ρα;ματιx6 Σ1ολε[ο.

Απ6 zιisε ο1oλε[o zληρω$ηxαν

για x,d$ε τdξη 1Ο λαy'νo[, αqloi α-

ριfl1-ι{ι9ηzαr, με 6αoη τoυ; αντ[oτοι-

1oυ; zατα)/γου;. Η μ6,ori ηλιziα
δε,r, {1ταν πdλι διl'ατll r'α π'9οcδιο-

glιoτεi με αxρ['6εια, γιατ[ oτoυ; r.α-

ταλιiγου; μεριxιbr, αxολε[ωr' υπliρ1ε

μι1ι'o τo 6το; γει,r'{οειυ;.
Ειτ6 ': α:π6 την επιλογf τ(ι)\' ιπo-

zειηudι,ωr', γ"α| l1 ταξινli,ur1οη τωγ

παιδιιbι, y.ι1r9,ε rlλιz'[αΞ στιζ τQει';

πει 9α1ιατιz"d; ο'μιiδε; dγιrιε με rυ-

1α,[o τρ6πο.
'T λ r1 : Tl1r, υλη του πειQdiuατo:

1,ιιr zdι9ε τciξ11 απoτdλε'oε' ιiπιoq εi-

παu ε. lr,ιr z'αι μιιi,l'ο z,εiμε'r,ο, το o-

16[6 .1,ριiqlτilz.ε με το zαι}ιεqιοpιdvο

οiατr,μια τoι'ιoμιοir, 19 11ρ1,916ρ1'ιz'ιi

χαι τO ατo'ι,ιx6.

Tα zεi,lrεl'α τr1; A' zαι B' τci-

ξ11; {ταν [,δια με εxεiνα τoυ πρti.l-

τoυ πειριiuατo;, 1-ιι1νο πoι πα.qlαλεi-

q-,$r1z.ε: 6r,α μ6ρο; απι1 αυτd, γιιl vα

περιοqlι,oτοi'i, απιi 450 λdξει; (πnυ

dταr, o oυr,ολιzιi: αριl9'uιi: λdξειoν

τr-υl, τ8ιιbr' επιudqoυ: z,ειμd'ι'ιυr, οτο

πεiραuα Ι') , αε 360 λ6ξει:' Tο zεi-
ιlε\,ο τηΞ Γ' τriξ11: ιiλλαξε, .1ιατι

εi1ε δι,δαysε[ αε ο9ι"irdl'α o1ολεiα

τη 7qoι,ιd αυτ{. Tο ι'do z'εiιιεr'ο π9ο-

ε97τiταν πιiλι απd το Αι'αγνωoτι-

Ir1.

Δ'
δ.

ι6 τι6 Γ' τιiξη;. Συνεπcil;, zαι'6-
r,α απιi τrι αvαγνιilo]ματα πoυ χ8η_
oι,μoπoι{$r-1xαγ στ1lγ d,9ευt'α δεγ εi-

γ'ε πα)'ι διδα1r}εi πρoη'γουμ6r'ω; o'το

o1ολεlο.
Kαsιb; το zεi.μεvο z"cisε τciξ11;

περιλιiΙ-ι6α'r,ε τωρα 350 λdξει;, i1-

ταν απαρα[τητo γα gγ,ξη'$ε[ xαι o

αριθμιd; των ερωτ{,oεω\' που απ0-

οzoπoJoαr' oτoν di.εγ7o τ llΞ Ζατα-

vιiη,oη; τoυ xειludr,ου. 'Eτ'οι oι igω-
τr|oει; απι1 4 6γι,ναν 7 zαι η μdγι-
oτη 6αθ1ιολoγ(α απ6 20 μo'ι,ci,δε;
αυξf$r1z.ε oε 28' Για 6λε; τιΞ εQω-
'rfoει; πρozαsοg[,oτηzαr, πriλι oυ./-

z,εz glι ιιdl,α νo η,μιατιzci' oτοι1ε'iα, ιirοτε

ι1 6αθμολoγ[α zci$ε απd'vτι1,oη; να

γi,rrετ,αι με 6ιioη τηv περιεxτιz.6τη-
τιi_τη; (υΞ πQO; τα oτoι1iεiα αυτd,.

μ' gγrτ6 το'ι, τρ1lπo ε,λεγx,6ταr, η
ιiJ[,olx'θιlβ θ\,ιn41lτητ,α τη ; 6 αι'}μoλογ[α;

των απαντl|,oεων απι'l μdρoυ; τωl,

εξεταοτιδι'.

Πειραψατtι6 o1dδιo.
Tο πειραrιατιz6 61;5,n τουπειφιi1ια-

τo; ΙΙ εiναι παgιiγοr'τιπιi Ζ,σt 0t

παριiγοντε; που εξετciξoγται εi,ναι :

α) τiπo; τογιzo{ oυoτ'{ματo; γρα-
φll; (a τiποι τor,ιxcbγ συστη]μdτων:
zα$ιlερωμdνo πoλυτοr,ιz,ιi' |_ιo'ι/oτονι-

zιi, ατor,ιz.6) zαi 6) ηλιxiα (3 iflι-
2.i.ε;: 6-7 ετιil.l'' 7-8 .ετω.r' zαi 8-9

ετιbr,) .

Aποτελ6αματιι
o Π[ναr.α; ΙI πεQιλ,αι-ι6ci,γει τoυ3

',iαοι: 1ριiνoιl; α'ιndγγωorlΞ, τoυ;

μιd'oιlυ; ι1ρcr-'; oqlαλμι&τωr, zαι τη

pιdlαη z"ατανιir1,αr1 τιυr, υπoxειμir'ων,
r1λιx['α; 6-9 ετcbr, τr1; Α', B ' z.αι

Ι'' τιiξη; τoυ δt1ιιoτιxoi o1ολεiου,

οτο z,sii'-ιεγο ]ιιε τO πολυτoνιπι1, μιο-

νoτοι,ιzιi f ατονιxιi otrατι1luα γρα-
ιp'fr;. Ez'τιi; απ6 του; ιιd,α'oυ; ιiρου;
δiι,or,ται zαι oι αr,τ[oτoι1ε; τυπιιd;
ιlπ,οz.λiαει; (ο) .

Η οi-,γιqι αη ταlr, επιδτioεοiγ δεi-
yνει 6τι τ0 ιιOvoτO\,ι7,1j σiliστιr}ιια ευ-
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γoει πεQισ'σdζεQo τη διαδιz.α'o[α α-

νclγνωlο'ηg, Πιo αvαλυτιiιd, oτα π'αι-

διri ηλιzi'α; 6-7 ετtλy o μdαo; 1gι1-
r,ο; α,νdμτοlση; y,αι o μθoο; 6lρo;

oφ'αλμιciτο:r, ε[r,αι μιxQ6τεροι με τO

μoνoτoνιz6 o{,ο'τη,μα γQαψ{l; απ6

ιi,τι μετo ατoι,ιxιi i(αι τO xα$ιε9ιυ-

μι6νo, ει'ιb ο μ6oo; ιiρo; z.α'ται,ιi11oη;

με τo μ0γOτoνιz.6 oι1oτηlμα γaαφf;
(72'45) εiναι μεγαλiπερo; απ6 ε-

zεiγον τoυ πoλυταl,ιz.,oi συ'στηlματo;

γaαφη; zαι ε[ναι εi)'αγιaτα μιxρdτε-

9ο; απ6 εzεiγοr' τoυ ατο'ι'ιz'οi ου'

oτ{1rιιατo; (ιz.τ ι). To δεδο'rι6i'ιr αυ'

τιi του δεilτερoυ πειgιii.ιατo; δε cυμι_

qlωνoir' απ6λυτα με τα α\'τι1στOrχα

ΠΙNAKAΣ ΙΙ

δεδoμ6r,α τoυ πριbτoυ πειQtiiματO;.

Παρ6λo, δηλαδ{, πoυ τo μoγOτο\'ι-
x6 oi,oτrlιuα εi'ι,αι τo λιγ1τε,ρο γνω-
'oτ6 απ6 τα ciλλα διjo, dδω,oε oτo

πε[ραμα αυττi, γεr,ιz'd, xαλiτε9ε;

μ6oε; τιlμdg 1ρ6voυ xαι oqlαλ1μdτω'r'

αr,ci.γι,ωαη; αx6μη xαι oτα παιδιd
τη; πρωτr1; τdξη;.

METPHΣEΙΣ
A' Tdξη B' Tιiξη

,)

Γ' Tιiξη

Χρdr,οg αr,ιiγι'cυ,ο'η;

ΣψcΙλματα

Kαταv6r1'oη

K,αι9ιερωμdl'r
Mor,oτογιzιi
Ατοr,ιzil
Kα$ιεgωudvo
Mογοτoγιx6
Ατονιz6
Kα$ιερω,'-ιdl ο

Moι,oτoγιxιi
Aτor,ιx6

4'Ι0.70''
382.85' '

394.20"
10.65
7.40

10.Ο5

11.25
12,45
12.7 5

122.77' '

71'ι.49' '

108.18' '

4.55
4.41.

5.66
4.64
4.5Ο
5.71

246.85"
229.00"
231 .7 5', ',

1Ο.55

8.2 5

8.7 5

17.25
2t.55
18.90

91.47' '

54.83"
79.09' '
4.69
4.72
4.72
4.04
2.58
3.48

150.15' ' 25.7 5', ',

16Ο.8 ' ' 47 .65' '

148.25' ' 77.94' '

7.20 4.18
6.05 3.29

9.Ο5 4.99

18.2 5.09

77.7 5.93

18.55 4.90

To μοr,oτor,ιπ'6 oιi,οτl11μιl γQαφη;
δ[,r,ει επi,o'η; xαλ6τερε; τιμ6; o,ε ιi-

λε; τι; μετρl1οει; Ζαι στα παιδιci

ηλιxlα; 7-8 ετιir,, εr,ιb οτα παιδι.ιi

ηλιr'iα; 8-9 ετιiι, η επ[δοoη εiι,αι
xαλ{'τερη 

'μ1iνo 
ω; πρo; τ,α oφci}.-

ματα' Ω; πQo; τO 19ιiνo αr'ιiγναl-

σηΞ Ζαι την xαταr,6,11rσ1l. τo ατoνιzιi

oιioτηlμα δiη,ει τιΞ z.αλilτερε; μdioε;
τι,μd;, αxoλoυ$orjlιιεl,ο απιi τo xα$ι-
ερωuudνο γ.αL τo 'μοvοτανιzrl.

Ω; πρo; την τιπιz{1 απ6zλιoη,
o Π[r,αxα; ΙΙ δε[,1νει 6τι μ6νo ο'τι1ν

Γ' τι{ξη τ,o uo1roτ.ovι7'6 οioτη,ut1

γaαφ'f; π,αρουο'ιciζει αρz,ετd μεγα-
λiτερο dι,oιγ,μα τιμcbr, απ6 τα &i-
λα δilο oυ'oτt|ματα γgαφil; ω; πρ(};

τo 7ριiνo g1,dγ,1rn9611- z"αι λiγo με-

γαλiτεgo ω; π8oΞ τt1r, xαταr'6ι1oη.

Αι,τiι9ετα' oτη B' τdξη τo uoγo_

τoνιx6 οιirττηψια παρoιιoιd,ξει μιxρι1-
τ'εgη τυπιxr| απ6xλr'αr1 απ,6 τo πoλυ-

τor,ιz6 zαι ΤO ιdΤO\rt7"6 χαι ο'τι; τQει;

μετρl1lο'eι;. Στηr' A' τriξη, τiλo: :o

1ιοι,οτoνιxιi οioτl1,uα 1,loαιp{; εuφα-

ν[ξει ιlιx'ριiτερη τυπιπ'l1 απ6zλιoη α-

πη1 τoz,α$ιερcυ'udνo πoλυτoι,ιy'6 xαι
(υ; πQoζ τo yρ6,r,o ανdγr'ω'or1: z,αι

o); πρO; τα αφd}"ματα %αι ω: πQο;

την zαταv6t1οη' εr'ιi απι'l τo ατογι-
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z6 aμφαr'|ξει μιιxρ6rτε911 τυπιx'ii α-

πdγ,λι,ο'η μ6r'o ω; πQ'O; τα αψdλμα-

τα %αL τr1ν zαταr'611o11. Γεl'ιz'd, τα

δεδoμ6ι'α αυτιi δεγ επι6ε6αιιδr'oυν

τo ειiρη'μα τoυ πqι[rτoυ π'ει9ιiuατo;
ιiτι τo μιoνoτονιz6 oυoτr1rμα γραql{;
αυξοlιιειc[iνει περιαoιiτε'ρo τη\' επi-

δo,οη τωr' μιzρ6τεριυν παιδιιbr' πoυ

δεν 61oυ,ν αzιluι1 zαταxτi1ιc'ει xα}"d'

τ}]'ι' αγαγγ(υoτιz{ δεξι6τητα.

Για r,α εξαxρι6ιilo'oυμι,ε αv o τt-
πOΞ του τoνιzoιi oυ,oτitματo; γQα-

φt; (παsdγoντα; α) xαι η η'λιzi'α
(παριiγοl,τα: 6) επηρειiζoυ\''στατι-
oττx6: oημαι'τιxd {l 6x,, πρcδτor',

τo 7ριiνo αγ1i.1r'ο:or1;, δεiτεροr'. τα
o,.-1l,ιiλματα αι'&γr,ο:ol1; zαi, τρ[τoν.

τη,ν z.αταl,ιi11ση τoU z'ειμιdl,oυ, χαι αγ

υπdρ1ει μεταξil τrοι' παo,απd\'ω πα-

ραγ,6r,τωr' oτατιoτιz'ιb; rτη'μιαντιxf1

αλληλ,επ[δρω,τη {1 6yι' ε1lαρ,'r6oαμε

τη στατιστι,z'f ανιiλι'oι1 διαxdμrαι'oη<

διπλ{1; xατεsι9ιlι,ιiη: (T\\ro-\\rAT
A}JΑLTSΙS oF \τΑRΙAl{cE).

}Ι oτατιoτιz{ αr,ιiλυo'i1 τιοr' δεδo-

udr,ωl,d,δειξε /lτι οι δια1lορd; τωt'

μ'€,oιoν ιiρωl, 1rεταξt τω'ν τριιiir' το-

r,ιz'ιbν ουοτη1μriτωr' γQαΨ1; (παilιi-

γo\,ταΞ α) δεr' εir'αι oτατι,oτιxcb; οr1-

uαr,τιxdζ CD; πρoΞ τO 1ρ6r'o αr'ci-

γνω,ση; F:2.58 (2, \71) p>0.0Ιl
7,αι c0; πQO; τl']\/ z"αταr,1lηαll F:
1.99 (2' 171) p<0,05, ε(ναι ι'lμι.υ;

oτ,ατιoτιxcb: α11,μαντιz6; cΟΞ πQo; τα
oιpιiλματ'α,1γdγ,νω,oι1; F:4.22 (2.

171) p> 0.05.

o παριiγovτα; r1λιxi.α επιδ9d oτα_

τιoτι:ιrjl; oημαrrτιxd zαι oτο xρ6ι'ο
oγ6ir1r,ωloilΞ F:150.23 (2, 171)

p < Ο.Ο1 γ"αL στα oqlιiλματα αvd-

γγω,σηζ F:3'13 (2' 777) Ρζ0.0Γl
Ζαι 'στΙ}\' z'ατανι1r1or1 του z,'ειμdνoυ

F:39.63 (2, 771) p<0.01.
Δε 6ρd$ηz'ε, τdλo;. oτατι'oττιι'ιb;

oη,μαrιτιzl'/1 αλλr1λεπiiδ9α'α11 μεταξι1
τoιj τοvιxo{ oυoτ{1ματo; γ9αq{; xαι
τ'l1; ηλιr.[α;. οiτε ω; π,ρο: τo 196-
r,ο αr,dγγωot1;, 'οilτε προ; τα oqlιiλ-

ματα αr,dγι.ω,or1;, osτε C,J; π90; τ1lγ

zατlαr,ιit1oi] τ0υ χει,μiγOυ,

Aγ αγα'τQdξου,με oτoν Π it,αzα

ΙΙ. 6λdποιlu,ε ιiτι τo ιι,ot,οτοι'ιzι1 of-
ατr1,μα γqαφηg πα9oυ,oιαξει τoυ; ιιι-
z'ριiτεqoυ; μd,οoυ; 6goυ; ο1lαλμιi,-

τω\, 7.αι στι; τρει; τciξει;. ιiπιυ;

/.αι τι; μιxριiτερε; τυαι:ι"i:; αποα",7'[-

οει;. _\υτιi ol1,ιιαiι,ει 6,τι πλεοvεzτεi
oε oxθor1 !ι.ε τ1] ατoγι7'6 γ"αι τo ιιι-
$ιεριυ,μι€r,o ποrιυτOγtΖ(i.

'f o απ'oτdλεo1"ια αυτ6 αξ [ξ'ει ιδι-



α[τεgη π9ooo1l1, γιατι δεi1ι'ει 6τι

τO τoνιγ"6 oιioτt1,μια γQαφη;, εγιil

δεγ επη,ρειiξει τo 1q6νο ανd.γι,ω-

ση; χαι την z.αται,6t1or1 του xει'μd-

γου' επηQεdξει τoν αgιsμd ταl\'

οφαi',μιiτων.

Για γα διαπι,oτι(rοoυμε μεταξ{
ποιιbν αzρι6ι6; το,νιxιiι, σUlστηl!ιdτωγ

γaαφfl; οι διαφoρ6; των μ6οων ι1-

gων ε[ι,αι oττιτιaτιιιh; σl'}}ιια\tτιχ6ζ

( π. 1. μovοτοrlιχΟirry" αι}ι ε Qωill d \'ο1,. pιΟ-

ι,Oτογιzoil-ατo'νιxo'$ xτλ.)' ει}-lαQlβd-

σα,l-ιε τη μdι}οδο τιbν πoλλαπλιilν αυγ-

zρ[οεωι, του Η. SοIΙΙEFFE (61'.

ΗΑTS, οελ. 6Ο5 z'.ε.)' αυτl1 6r-ιrο;

η oτατιoτιx{ α,νdλι'οη δ6ι' dδωοε

οτατιοτιxιtl; οt1uαντιxd; διαι1rορd:.

Eνιil δη),αδf οι διαψορ6; τωr'μ6_
orol, 6Qωr, αφαλμ,riτr-ον μεταξt τι'iν

τqιιilr, τονιzcbι' ου'oτtluιiτοLν γραφη;
ε[ναι oτατιoτιz.ιb; oη'μαντιz.6;' δε

ουμ6αiνει το iδιο, dταν αυτd; oυγ-

zριι9ot,ν zατιi ξεiγη.
Γει,ιz.ιi, τα αποτελ6ο,1ιατα του δεi-

τε]ρου πειQdματo;. τα oπo(α προ{λ-

ι9αl, απ6 τηι' εξdταoi1 μεγαλιiτεροιl
αριι9lμo{ παιδιciiγ πολλιbγ οηo,λε[ων,

επι6ε.6αιιδγoυι' τo ε{ρημα του πριδ_

τoυ πειgd'ματ'o;, ilτι ο τtπo; τOυ τo-

νιzοs ου,oτ{,ματo; γραφ{; αιlξοuει-

ιirι,ει τα oφιiλμιατα αι'dγιτυoη: ο-ε

οτατι oτιxd, αηuαrτιaιi 6αsμ6.

ΣΥZΙΙ'TΗΣΤΙ

.\ΠοTtrΔΕΣM,\TΩN

Tα απoτελ6lo1βατα πOυ πρ'odxυι|αι'

απ6 τη oτατιοτιx{ ανιi,λυoι1 τωι' δε_

δoηu,dνων τοt δειiτερου πειqiiματο;
δε[1νoυν 6τι το τογι,z'6 oιiοτηιμα γρα-

φ{l; δεv επηρεciζει το 196ι'o ανιi-

γ'νωσηζ' '/"αι 
τη\' %ια,ταν6η'ση τoυ

zεημdr,ου, επη,ρεciξει 6Lμω; τ,α oφciλ-

1-ιατα ανdγνιυση;, χαι 6τι τo 'μoνο'
το,νιy'6 ε[,ναι το z"αλι1τεqο oιiατηιμα

γ8αφtΞ, γιατι 6δω,oε τo μιxq6τερo

μdrαο αριr}ιμ6 oφα}.μιi'των απ6 το

zα'$ιε9ωμ6νο πoλυτo'γιx6 z,αι τ'O ατO-

yιγ'6 xαι στι; τQει; τdξει;.
Συγεπcb;, τo xα$ιεqωμdγo πολυ'

τorνιι,6 αiloτη]μα γQ,αφt; ιιιε τl'.lγ π0ι-
xιλo,μog,φ[α των δια,zριτιzιirν-τoυ αη-

με[ων δυo1εραiνει την αντιληπτrzt'1

τα{πι,o't1 των λ6ξ,εων. Aυτ6 φ,g[γg-

ται xαr}αριi απ6 τo γεγον6E 6τι τα

παιδιι1 ηλιz[α; 7-9 ετιbr', παρ1lλο

πoυ d1ουν μc18ει να δια6ciζουι' xαι
δια6riξoυν oτο ο'1oλε[ο zαι o'το οπi-

τι χgi1μ6μg που ε[ναι γQαiiιiμ.d'ι'α uε

το πoλυ'τoγιx1l, δεr, παQoυoιdξουγ
z'αλi'τiεqη επδooη o' αιτd, ιiπιο; sα
πεqi1μεr,ε Ζα\'εl[ζ oriμqmι'α ιιε το γε-
vιz.6 εiρηη-ια τl1; ιμυ1ολoγια"{; dρευ-

να;, 6τι oι oιzεiε; μ0Q.Ρd; γiι'oι'ταt
α'ι,τιληπτ6; πιo ειiο'.ο,λα απ6 τι; μη
οιz.ε[ε; (\rERNoλΙ 1971).

Aπ6 την ιiλλη πλευριi, τo ατOvι-

z'6 oioτημα γQαqli1; με τη1l παντε-

λ{ 6λ7.ειι1'η διαz'ριτιz'oi, ot1μιε[ου, που

να δε[,1r'ει πoi π9dπει γα τoγιosεi

η xιi$ε λ6ξη (π.x. y"ελιω'r' - zελ(ωr' '
xελιιδr,' απo,qlασιiσα\l - αποqr'α'σ[o'αι' -

αποφdοιo.αν' oποτε - 6ποτε - οπ6τε,

μο,νη - u'6r'η - μoν'f1, αi'λα - ιiλλα -

αil'ιi, του; γlε\'γαιOυ; αr.'δQ,ε; τrl;

επανα,στd1σεω; _ τOυ; γενι'α[oυ; d,ι'

δρε;-τη; επαr,αoτdοεω; - του; γ'εγ-

r,α[ου; rirδqε; τηΞ επαr'α,oτdc,εr-o;

z'.ci.)' dδιυoε επ[,oη; μεγιiλo αqιsμ6

ιτφαλμιiτων οτα παιδιd ηλιr'iα; 7_9

ετιilν.

Mεταξi τoιl τoι,ιz.οi ουoτ'i1μ,ατo;

χαι τη; ηλιz.[α; δεν πρo6z'υt|'ε σ'τα-

τιoτιxιδ; oημαr,τιz'{ αλληλεπiδραoη
otτε ω; πQOE τΟ 1ρ6νο i1 τα oφ'riλ-

ματα αι,dγιtυoη;, οilτε ω; π'QO; τηγ

zαταιdη.oη.'Eτοι, 6ταr, τo παιδi

μdθει ν'α δα6ciξει, $α δια6dο,ει xαι
θα xατανο{1,oει το i,διο περ(πoυ zα-

λιi, ε,[τε το x,ε[,μενο ε[γαι πολυτογι-

ν'6, ε'ιτε μoνoτoνιz6 εiτε ατογιz1l. α-

νεξιiρτητα απ6 τr1ν ηλιx[α-τoυ.
o π,αρdγον'τα; ηλιπlα εiγαι 6αοι-

z6;, γιατι επ'ηEεdξει σlε στατιστι7'cb;

oι11uαιιτιx6 6α$μ6 το 1q6νο ανdγr'ιυ-

σ:ilζ j1αι την zαταν6ηIσξ τoυ ialει!.ιd_

νου' H 6ελτiωαη αυτ{ τη; αγαγνω_

οτιx{; δ,εξιdτr1ταE με τη\' ηλιz['ω εi-

ναι ανεξιiρτητη, 6πω; εiδ,αtμ,ε, απ6

το osoτ'r1μα τοr'ιoμo{. K,αιftil;, επο-

μdνω;, τo παιδi μεγ,αλιbr'ει, μ,ειιb-

γOνται ο 1ρ1lνo; 7,αι τα σφdλ+ιατα

ανιiγνωοηΞ xαι 6ελτιcδγεται η %α-

ταvιiη,or1 του xειμdvoυ.

ΣTMΠEPAΣλ4ATΑ
Tο μo,voτoνιx6 otoτri'μα γaαψf;

τη; γεo]εiJιηγιxf; γλcirαοα;, 6πιυg το

xα$ιdρω,o,ε τo Ιι,oτιτo{τo ΙιΙεolελλη-

γιxιiγ Σπουδιirr' του Α.Π.Θ., ε(γαι

το zαλiτερo otiοτημα τovιαμοs' για-
τι, εv'τ6q τoυ ιiτι ε[ναι ε{rxολ'o ιυ;

πQo; τηγ εz"μcisη'ο{1-τoυ zαι απ}'6

to; πQo; τη 1q{oη-τoυ, δ[γει τη δυ_

"ιlατ6'τητα οτο π,αιδi 7-9 ετιbγ γα τo_

γi,oει ocυοτιΙ, τι; λ6ξει; z'ατci τη'ι'

ανciγνωοr1.

T6 x,αr9,ιεριυμι6l'ο πoλυτονιx6 οι]_

σ,τημα γQαφt; δεγ εiναι μ'6vo δi_

σχoλο ω; πρo; τη\' εzριιi$ηo{-τοιl'

δυ,αχεQα[r^ει, επiιoη;' την αντιλ'ηπτι_

xf ταιiτιoι1 των λd,ξειυν z.ατιi την

ανdγνωoli με τηγ πoιxιλolμιoρφ[α

τω.ν διαιριτιxιirν-του oημε[ωr''

Tο ατογιz.6 ofoτl1tμα γqαφ{1; δεν

εγδεixνυται για τ)] μιx9oγqriμματι1

γQ.αφdι, γιατι' με την oλoxληρωτιx{

dλλειψη διαxριτιπori σημε[Oυ τογι-

ο,μοt, δεν επιτQdπ]ει τorν oρι9ι1 τονι_

oμ6 των λεξεων. Mε τ'r1ν αχατ'α,στα_

oiα .μιiJ,ιoτα πoυ επιr'ρατεi στ{]

γ),ιbo,oα-μα; ω; πQOΞ τoν τ'oιιο1-ι,i

(φριiγxιlιη - φραγιιrx{, εxπληoi,α -

εxzληοιci xτλ.), ο εoφαλμιdνο; τοr'ι-

oμdg sα επεxτα$εi. Eα,τ6; απ6 αυ_

τ6, η εz',μcisr1ση τil; ανιi,γνωιor1; α-

π6 τα παιδιιi sα γ,[γg1 δυoxολ6τε9o

νοητιx6 6ργo, 6πω; φαr'εqcbνουν οι

πlερ,ιo,o,6τεqo { λιγ6τερo o'γετιι'!ι: {-

Qευ,γε; ποJ αναλ$οαμε.

Tο τoγ,ιz'6 οtoτημ,α γραφi1; αυ-

ξομειιbνει τα o,φ,ι1λματα αr'cΙγνωοη;

d το 1ρ6r,o ανd'γr,ωoη; τωr, παιδιιbι'

ηλι*[α; 6-9 ετιbγ. Tο τογιy'6 ο{'ατ}l_

μα γQαφi1; φ'α[νεται ατι επηρεciζει
y,αι τη1, %,ατα\i6η,ση τoυ %ειμdνoυ στα

παιδιd ηλιz'iα; 6-? ετιλν, τη; πρcb_

τηg τιiξη; του δημoτιxot o1ολε[oι-l,

τα οπο[α δεν 61ουν μciι9ει ν'α δια'
6ιiξουγ x,αλιi.

Tα παιδιci ηλιz[α; 7-9 ετιiν δια-

6ιiζουν 7.αι iaατα\'οO{,ν τα xε[rμεl'α

τoυ αγαγνωtατιxο{.τoυ; τo iιδιo πε-

ρ[που xαλrl, oiτε εlι,αι γραμμdνα με
τo zαι}ιεριoμ6γο πολυτbνιπ6, εiτε με
τO μorrioτOιηχ6, ε[τ,ε μ€ τo ατOγιΖ6,

αrεξciρτητα απ6 την αγcιγνωστιχfl
ιzαν6τt1τα πoυ δι,αη}dτoυγ.

o παριΙγο\,ταΞ ηλι/'ια ε[γαι ουοι-
('oυr,61,εια στη oελ[δα 74)
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Ποι,i; ε[ι,αι ο ν6ο;, o i,Jο; ciγ'$Qω-

τil -, στij1' οπoio ιlι'αι1l'iqεται το sιi-
iια ι-ια:. lΙα το π9ιilτο ερωτi1μ'α.

Πc,,rj εir'αι i] z.οιι,ιrlγiα οτiiν οποiα

ποl',y"ειτlιι r'α ενιαx'r9εi ο ι'jο:. Νιy.

dvα δεdτερο εQιδτηl.ια.

Π οια πλr1μ,iιυρiδα ουr'ειδη,cιαz.οi'

- ι1lυxιz'οιi -- π,\,ευiι,ατιz"οd πεgι.ε-

xοlμdr'ου z'ιiι'ει δυναlμιιx{ τl1ν πrΙ8ου-

Toυ
EMM. BΑrιΣe,frl E r'}_i

Γυμγqrg1$ργn

σl'α τ}l; στ() α\,απ:τυiσσ()ιLttV0 tlτc,iιΟ.

Π,oιd; οι zοiτε; στO\,χιbQΟ τ0γ

uοι\rω1,ιz"ιi, πoυ υπι1ρ1ο'υν, ιiν υπιi'ρ-

/(;U1' c'ι-i'i' ιπ',δox{ τοιl <<αλομι6r'οιr

αυτοιi i,δ,ατο;>>, πι]υ πη"1ιiξει απιi τi'l

r,εα'ι,ιz"il r],υχri.

Α,gμ"ονιz'ij dι,ταξη, τ91lποι - πι].-

gci,^1οντε;, ουγz"gloi,ι;ει;. Να pιεqιzιi

εριυτd,μα'τα οτα οπο[α ι}α πριlαπα'-

Briοου1.ιε .,'ι;. ijιbοοιl'lιε απι1νιηαli.

***

ΓΙoιιi; ε(r,αι ο r,dο;, ο l,io; d'ι,$grο-

πο: cιΟ\, cποio α'ι,αqlερ1-,iιια-'οτε.

Aπι1 πλειlριi; ηiιιz'(α; ι'οιμi!ιo 6τι

πEωιει να πεqιορi,oουι]-ι,ε τα xριil.,ια
τη; ι,ιι1τη; ανιi,μιεοα oτην παιδιz"'/1

Ζαι τηγ ανδqιz.{1 r1λιz'iα. Ndo '$α ο-

νoi-ιωοoι,με το αγigι χαι τc z'οοiτoι
που αφ/1νου.,, τα ξdγι,oιαoτα παιδι-
xd, 19ιir,ια Ζαι πQoχωQoiγ o6l'α διi-
σO; σε z,αταιγlδα γtα 1,α qlτιiοουr,

οτηι, cυρημιι1τητα.

H περ[oδo; αιlτl1, ποιl z'αλιiπτε-

ται απιi τηi, πρoεψη6ε[rι ιαι τη'ι, ε-

qη6ε[α, ε[r,αι το oτιiδιo τ)l; ξωltζ
τoυ α,ν$gιilιτου oτο οτι,οiο πρα^1lιιατcb-

\'εταt ι.ιια ολ6iz'i,r1ρη zooiμογοl,iα.. o-
λ6ιληρc; o ιpυxιz"d; z6,o'μο; διαπλιi-
r}εται y"αι αγαπτi1σσεται μιε μια αd-
"ι,ατ1 9οi1 γεγοι'6τιυν π0υ τ'0 ο'J]μιπαν

ολιiz'ληρο δεν xωρdει.
Π α.ριiλληλα 6Qισ/"dlμα,στε oε ιιια

εzqr1,xτιzi1,xατd''οταοη $16iρ^11z'{; α-

'ι,απτfξειυ; zαι ο,ιυψιατιz/1; ζωτιz"6_
τητα;.

Ι{αι i}α πρJπει \,α f.ο{lιιε iτωζ η
αναπτυξη αυτil Ζαι ι1 ξωτιι1ltητα ε-

πηρειJ'ξει z'αι επη,gε,ciξεται α,;τιi τot'

1ωgo τον r|rιr1ιzι1. Eir'αι δε τ6,οo λε-

πτιi; oι σχir6ει; τη; ι|σo9Q'Οπ['α; ατ'
τ{;, ιi:οτε να ε(ι,αι η ευαιo$ηο[α του

ε1{6ου d,ι'α απ6 τα πρcilτα χc:Qαχτη
gι'ο,τιxd τη;,σι1.ιπεQtqlο9ι1; του.

Πιυ; να lrηγ επllQεαlσl9εi η ιpυ1ι-

x'ξ xατcio,το'ση τlου l,6oυ απ'6 τη τΔ'

αε; με,τα6ολd; πoυ 1(rυ,ιιε)crινουι' οτο

oιδμ,α τoυ;
(*)α αναφεοι9'ιb oε δυ]απλ6: περι-

πτcllοει:.
Ez"lεl[,νη η επι;μ{11iaιJ\iσ'η τω1\, i1dτω

ιi,z,ριυν xd:ι,ει τογ dφη6ο πελαργoει-
δη.

-- Tι ι}α γ[ι,ει ,ιι' ,αυτιi τα παγτε_

7,1lr,ια ,οα;, li5.,,ε μια Lιητ6Qα. στoυ;

ι(1ll16ου': γιcir; τη;. Δει' πρoλα6αi-
'/(υ να σα; τα 1-ιαxρα[νcυ.

:\πδ oαy"ι'&xι 6{6olα πιiμιε zαλd,

γιατ[ ο επd,r,ω xο9iμιi: αoγ,g[ r'α πιj-

9ει τι; ανciλογε: διαoτdoει;. Kι αυ-

τd pιε.1αλιbνει τo π966ληη-ια.
_- 'Ιι $α r1iιlει ιιt ,sdt,α, dλεγε dι,α;

πατdgα; o'. .1ιιi τoυ. Tι φωνi1 εi-

ναι αυτf. Πω; μιλci; 6τoι'

Πτ.l; ι,α rμι'λ{οει! H αλλαγf oτη

qτυr,/1 z'ciι,ει τοι, dφη6ο να δουλε{ει

οε ,δυιi xλ(μιαr"ε;. Σαν τα r.λι1ξoν

που εi1αv τα παλιιi ταξ[.
Kι αυτci τα δυ,6 παραδ,εiγi-ιατα

γιιΙ \1α qlαr^εi 6τι δεr, d1oυι, μιdvo οι

xοπ,dλε; π9o6λ{μιατα απιi τι; μετα-
6oλ6; πoυ oυμ6αivουν στO δι7"6 τoυ;

ρωμα'
Παqιi ταiτα μdoα o' αυτy'i τη χα-

τilδη zατιJ,oταση tl φ{oη zciνει τr1

δ,ουλειιi τη; παgιiλλη?,.α 'με τo 6ιoλo-

Η KΟtrvζυl/lΚoΠoinσn τΟU vdου
A'

Tο $6μα l!-ια;, ,. η i4 Οι1'ωγιιχoπo[1l-

6,Ιl τΟυ r,jοιυ>' πoι.l με πoλi ευxαρ[-

oτηοr1 6διlo,α oτη B6gοιιr, εir,αι $dlμα

ο1lγ19oι,ο. Mα; ιιπciξει ατα προ6λ{-

ιιατα τη ; επο;'f; ιια;, στα προ6λ{1-

uατα τ0υ περ[γυροi μα;, .1ιατ[ ιi1ι

'1αι 
τοι) iδιιlυ του εαυτo{l 1-ια;'

Tοr, 1lgο zοιγωι,ιzoποit1,οi1 δεν τot'

πf9α απ6 τη oiγxροr'r1 1ρ{1rαι1 τοιl

οτo 1ωqο τη; α\,τt,ιιετωπιoη; τωι' μ6-

σ0)v παQαγι}γlj;. Για τα ιι6,αα πα,oα-

γιlγt1'" οωoτι1τεgη ι9α ijταν r1 1ρrjοη
του ιiρoυ xgατιz"cποiηο r1.

Toι' 1l,9o τοι' πi'1gα απιi τr1ν ι1rυ1ο-

7ιογiα. Γοi' iδιο ιiρο τO\' χoΙlσι]iι.)π()ι_
εl xαι η r"o,'',1ρ1,16}'x.1iιΙ χα.ι il παι-
δll'ii;γιz'i. ιtii}''i. ',''rιι ri ri$r;l'd.

Bd6αια z"ι1ι9ε μια πi.ευριi 6λdπει

τον ιiρο uε το δι,y.6 τη; πρi,αηιια. Kαι
cJι επιστiliιιε; χaΙι Oι 7.8ατoi'oε: τdοει;
oτην zdι}ε Lιια απ' αυτi;.

Ezεiνo που 6y"ει ol11-ια,τ[α εiναι ι'lτι

ο 1lgo; ε[r'αι εil7.ρηoτο: Ζαι διiz.ιiμο;

zαι νοui'_ω JTΦ] Gιr"δΤri τ: \' /υlliiιιn
ποιοdrιιε χι ε{rεi; οr'il1.ιε9α σ,την πQο-

οπιisειι1 ιισ.; γα πλrlιτιι1ooυψ,ε τ('.

πρo6λ{1ματα πOυ αντι1ιtετωπiξgι ο γd_

o; ι1ι,'$ραυιo; στov αγιbι,α του για
την u"αλ),ιdρ^1ειd τcι Ζα.ι τil\l qll]σιO-

λογιιr'1 του dνταξ11 μdoα. οτr1ν z-oιι'ιυ

,iα' 
* * *

Στo oημεlo αυτ6 ι}α {βελα ι'α

σημ,ει6σ0r ο1τι il διαπQαγ1'ιdiτευ,ο11

τoυ s6μιατ1l; μια; δεr'sα αz.oλουι9:j,llει

τrl |,Qαr!ι!ι{ μια; ειδιz'ιi επι'οτr]ιη;

11 τιi'οl1;. 'Eι,α $6ιιια τ6'sιl zαττ(l γαι

ε\ηδι'αφdQο\' i9α {ται' xρilμα να το

δotμιε εξειδιΖεUlιιd\'α. Eξ ιiλλoυ δεγ

εi1.ιαι ειδιz6; ,ι.ltα; xdπιιυ.; απιi τι;
ειδιrι6g αr,$ρω.πολo,γιzd; επιστ1iliιε:.

Tο ι}ξμα ι9α το δoi,pιε dοο pιπoρoi,1-ιε

ολdπλευρα zαι μd'λιοτα περιαο6τε9ο

πρ αιτιι"(ι π α9 ιi Bεcυ,ρ ητιxιi.
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H κoιvΦvικoπoinon τoυ vioυ

γtz6 7'αι στo\' !,υχoπ\'ευιιατιz6 7ω

Qο.

o d.ψη6ο; πoυ'dπαι}rε 'ι'α απoι\6χε-

ιαι 1iτι τοιiδτοoαr' ocrν παιδi δοz'ιμri-

ζει τα πdι'τα dτoιμο; 'vα αποδε1'sε[

d,τι αυτ1l; z.g(ι'ει z.αλd. Ι{ ιqιτιx{
διιisooη απ6γαγτι aτο γ"&ι)ε τι' πOυ

εiναι 6ι,α επ(,oη; z.sqιο 1αqαz"τη,qι-

οτιz.ιi του εqη6oυ, τον οδηγε[ 6fμα

πρo; 6fμα οτηr' υπ,ευ$υrl3τητα.

Kαι ι}α ]πQd[ι,ει εδιb γα λε1sε( ιiτι

η z.ριτιz.i1 αιlτf διιiι}εοt1 του r'dου

δε'ι, εiγαι γJr'νr1μα αvα,q1ιz'ιbν τd'oε

ιuν, αλλιi αι,τisετα τ'η; dlμφυτη; τd-

σil; τoυ lqlη6oυ 'l,α απoz,αταοτγioει

τι; διαx'ροι'ι ιiι;, τι; αι6ι'ιε; αξ[ε;,

ιπο:; ξεzιi8αρε; αr'απη'δ'ρtv απd μd-

σα τ0υ.

Δεν 1lταiει ο 6qlη'6o; αr' uoυγτξoυ

ριiloαμ'ε { διαroτρε6λιiloα,με g,ιιg[;, η
ουγ1ροr'η 7.οιl(,)\',(α, αυτ6; τι; αQχJ:.

o νdο; δεν τι; αγα'1r'ωq[ξει, γιατl
πριiγμιατι εiγαι ι[6δηλε; zαι δεr'

qlτα(ει αtrτ6; που τι; αποqρ[πτει.

;\π' τd 6ιi8η τι; διz.ιι1,; τoυ ιpυ-

χf ; αναδiο'ι'ται π6οlιιοι μαγευτι'z"ο[

z"liαιιοι ονει ρεlμdνα, 

*ιδαι'ιz"oi.

Aλλι1 τι γ[ν'εται με τo r9dμα y'oι'ι'{D-

v[α ,oτot' dφη6ο;

Azρι6ιδ; ,o' αυτt'1ι' τη φciοi1 τη;

ξω{; τoυ αν$ρcbπου πα[ρr'ει τη\' ι_

δανιz.{ τη; 1μ0Qφ'{ z.αι 11 zoινωι'ιr'{1

του oaμi. Tη,' αι'αzιiλυιilη ιO1.J

εγι6 α.zολου$εi η αr'αv.ιiλυψη τ'ου σιl,

η ,αναzιiλυιpη τoυ ,αυν'6λου. o ν6o;

εiναι ,αγνιi x'οιvωνιz.6; z'αι dτοι,μιο;

^/ια πQοσφοQci παι sυo[ε;.

Eδιi oφε[λω μια εξ{1'γη'αη. Φαi-

\,ο\4ται [,oω; πολi ιδα'ι'ιz'6Ξ οι ι}6_

σει; μου. Axολoυsιb τηγ οi"ιαλη ε-

ξ6λιξη του εφfi 6ου, τr1r' αl'dπτυξi1

τoυ ιdτω απ1l zαvoνιy'6; oυν${πε;

A\' oflμεQα με xdπoιου; ν6ου; τα

πριiγμιατα δεν d1ουι' dτoι z'ιi'τι φτα[-
ει χαι ,Οι ν6,oι π,riglι,oυν ιiλi'ου: δ9ll-

μOυ: ,του ,δει' εiναι q)υσιολΟγι7'Oι.

Kαι εiναι εtxoλo αιd,μιη z"αι μιιιr

ευγει,ιz'{ ι'εαι,ιy'ri ι1rux{' οτi1r' 1αιil'
δη περiοδο τη; εψ116ε[α;, στil\' πε-

ρ [ ο δ o τοlν αr'τιr9,d,o,ειοr'' τ }l'ι' α\' τ t']) ατ ι -

ιi1 ι'α ^y'ωaει τl1ν πoρεiα τη; μtε τo

;ιι]ιQα:ιιχQιi χαι }'σ.6qεsεL oε ξdι'α
πQO; τl1 δημιoυργιx'{ φ{,οη τη; xα_

r,dλι.α.

Στο'ι, παλι6τερo z',αι δυt'ατ6τερo

doτro y'αι υj'ιz'ιi, αν/1,z'ει η ευ[}iνη για.

τηι, ει,$αρqυ\'ση %αι τoν παgα,δειγ-

μιατιομιi του α'οfl'εr'6oτεQου 7'αι του

z'ατιbτ ε ροι.
Kαι ε[γαι ο dφη,6ο; xαι δυr'ατιi;

z'αι αδiγατο; z''αι υγι{1; xαι ιi,q9cυ_

C'τoΞ Ζi.J'l ιιdiιι,στα απ6 τη μια στιγ_

1ιl1 oτηr' ιLλλi1, α.z'6μη z'αι τr1r' iι\ια

οτιγμ{1.

Ιζιrι εil'αι απιlγry.ι'τι οτο'" γdo oli-

ιιεQα, δυοανιiλoγα ιιε τη δiναμi1

τoυ. τ1l,ooι οι πει,ραoιμoi 7.σ.ι τα αO_

νr1τιzd παρα,δε[γlματα' πoι, '}l qlροντ[-

ijα r:α: γl{]ι τ}l\'ι,πιl3οr'l'$r]oy'ι τιlι' πQj

πει r,α εi'ι'αι πoλilπλευρη z.αι ι)υνατ{1.

Αυτιi.: ε[r,αι O ι,iο:. ΝΙια αι'εQχιi_

η-ιενt1 6ιολογιz.d ψυxιxιi γ.αι πγευ,μα-

τιz.ιj.,δilr,αμη, μια διiι'α'ιιη 1.ιε τιiοι1

την ο7'οz'?'{ρωοi1 τr1;, ,μια δi!να,μη με
διιiι9εoη α.γvd z'oιι'ω'ι'ιιf, dτοι1μη ι'α

μπε[ zαι ι'α ,δ9doi1 οτo 1ιbρo τ'οι'

zοιr,οlγιγ,ll rμε ευγεγει; οραιιατιoψιot:.

Ei.vαι γι'ωοτη ri

ε[ναι ,π7ιωο,1#να για
ο'u6.

**

Kι ,α; iρ$ουiμε
'ιφlγi'α.

196ο11 τα γειd.τα

δριi,οη z.αι ηροlι-

τιbρα οτην xοι_

lΙ zoινωr'iα 1μια; 6'xει α'π'{r'αr'τi

τη; τoυ; r,6oυ;, τ11l' αι'εqxdη'ιεr'r1 αιl-

τη δilvαμη πoυ ε[ναι dτ'oιμιr1 για 6ι'
ταξη zαι ιzαvf vα α\'αγεc{)σει τo χοι_

νωνιπ6 αi1"ια.

Πoιιi η r}6oη τη; l'''οιγαl'ι'iα; lrα:
απiι,αγτι στoυ; γdoυΞ' ποιd ι1 z"ατd-

οτα,oη απ6 πλευgιi; ιoγεlα; τη; iδια;
τη; zoινωνiα;1μα;, ποι6 το v.tgο;

τ i1; ιboτε οι γ6οι ι'α τη δε1ι}οdν.

ΙΙ sdοη τr1; oηlμερινi1; z'οιr'ιυι'iα;

ι'ια; απ6να\]τι ,σ'τoυ; 'ι'iου;, δυοτυxιb;

εiι,αι αρr'ητιπ{.
Aντιqruoιολογιzli ξω{i, παρo1i1 α_

γαι'}ιbν ατοr' υλιz'6 τoι!ι}α' οτ.ειqιiτη-

τα στην 'πQorσQloQιi η'$ιxωι' χαι π\'ευ-

ματιz"ιilι, ,&γα$cbι,, αδυναψι[α r'α ει'τd-

ξει oτ'ου; zdλπoυ; τη; ελεsι9ε(QO %αι

αιoαλιj.zο'lτο το \,6o, να ,μεQιχd χαQα-
z.τη,9ιoτιzιi τi1; xοιrιωνiα; μα;' o νi-

ο; μα: για γα ει.οα1ι9ε( στ'tl\' Ζοινω-

νiα 1-ια; πρdπει \,α ξι'1σει 6ιωiι6l'η

ξω{1. Aλλιcδ; απο6ιiλλεται.

oι s6οει; Lμ,Oυ ισω; qlα[ι'ονται υ-

πε96ολιzd;. Δει' υπε96riλλι,:. Ι(αι οαr'

απ6δειξη ι}α φdqω oτr1ν oμ{1γυρη

γνιilμε; ειδιιιbγ ]με παγ7'6σ1μtα αγ'7|'

γo6ολ[α.

<<Eiγαι δι:ιι'ιi, ιiται' o γdο; απ1l τηγ

z. ρ i οη τη; ιr.1ι ο{; ε:ιαr'αoτατιz'Jτητα;

ψιεταπhτει σε |-ιια εγωiστι){t, αιΟ'μι-

^ιi1 ιz,αναπο[i1'οη μdοα οτoι' α'aτtzιο

6Lo γαι χdγει το πQ6τιπO τοιl υγιοi,;

ιη6oυ πOυ συνισταται στO γα ε[r'αι

δr1μιουργ6; z'αι διε'1'iοτi1; αλη$ινi1;

ζω{;> γριiqlει ο SPAI{GER.

<<o oημερινδ; iφη6o;, π'ου δεr' d-

παυσε γα διατ'ρd1ει την εqlη6ιx't'1 π'ε-

ρ[οδο ιiπω; xαι o ,6qlη6ο; τω\' πQorl-

γoυpι6l,tφγ γεr,ειbι', τ.9ο,μιii'ει ιιπ9ο_
οτci oτηr' xoιι'rινιx'i1 o6γxυoη, 1ιπqο-

οτιi οτηr' 6λλειιμη ενιi; γενιx6τε9oυ
σ.χoπOi τη; r,οιr'ων|α;.

'Αλλα qlαι,ταξ1lταr' οτo οπ[τι του

{ ατο o1oλε(o xαι ιiλλα ουr'ιir'τtloε

oτηι, επαql'f τoυ μ'ε την z.oινωι'iα

τοlι, ε'ι'ηλ(y.ιυr'. oι διαqlο9d; πoυ πQο-

ι{πτουι, απ' του; ποιι(λου; τρ6πoυ;

ξωi1; d^1ιναν γιαυτ6ν οηiμεio αγτιλε-

γιi,1ιενο. Kι 6rμοl; η νιιiτη ε(r'αι υπο-

χQsωη-ι6γη vα xιiνει τηι' εxλoγ{ τη;

oε επο1η 1-ιιiλιoτα πoυ δε\' d1'ει επι_

τευx$εi η εοιοτεριz{1 αρ,μιοι'iω> γρci-
qrει ο A. A,σπι6τηΞ.

Σε 6λλειιμη ,σcl"οπoi τη; xoινων[-
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α; o SPAλ{GER αποδ[δει τη\, y'α-

τdπτωoη τoυ ενι}oυoιαοi1-ιοt το{ v6-

ου lιαι λ6γει επιγραrμiματιz'ιi <<E(ι,αι

ατrixηl1.ια dταγ οι ι,δ6ε; παραlμε(ι,ουν
1ou6g,αλισlLι6;> zαι 1ιiooυν τt1ι, δυνιr-
τdτητα πlQαγματωσειir; τoυ;>>.

o αggι6ιο'μιi;, η ιδιoτlλεια, τc)

ρουcqljτι, 11 δωροδοz[α αυξιiνουν τr1

αιiγ1υιlη Ζαι η ,/'οι\,iDι,ιz'{ πραz.τιι'{1
,απ9ιλ1r,ει oτoν qx}ιiι,o γ.αt τll\, αι,τ[-

θroη.
Η z"οινωνια{ αυτ{ αr,τi$εοη, γad-

φει o GΑBRΙEL \rtrΙ{ΑΙSSΙN δη_

μιουργotι, τ gε[; uπα9x τ't; v'αταoτc!.-

σει;.
1' 'Αgνη,oη ει,odiδoυ οτt1r, Ι(οινcο-

ι,iα.
2. NΙυοτιzr\ ιιiιιιrt1 τη1 Kοιν,r,r,iιr;
3. Fπ,εξεργα,οlα μιιi; α\,τιΖοιγω-

ν[α;.
Γiνεται qlανερ6 6τι απ1l πλευ'ρι1;

xοιtωγ[αΞ υπ[ιioχει μια α'δυναiμ[α α_

οqiαλoι'r; ιr:το,δο1'ii; του γdoιl.
'Eq1εται z.ci$ε qlοgεi η νι1lτη οαν

μιια πληuμυρ[,δα δυνι!pιειot, zαι ιδειiiγ,

φουοz"cbr,ει z,αι γlιnεται ποτιit,.ιι πoυ

μπορε( r,α α,Qδ,εtilο'ει χαι γα αι,αξωο-

γοr"{'oει την z'οινιυν[α, ιii''ιτιi._ οι αγ(i)-

γοi τr1; ΖOινωγια; ,μα; dxουν πι1ι}aι

οτdvωoη. E[ναι μιzρ6ψυ1η η ι}6οη

τη; zoινων[α; μα; απdναι,τι oτοil;
ν6oυ; xαι πι6 πoλιi γiι,ετα'ι qlριixτη:
εz'τρoπi1; στ0 ,ξωογldr1,ρ γεαγιz6 ,εο-

τιiμι.

*t*

.lΙο'ο,εi λοιπliι, η xοιr,ωι,iα μα;;
Aδ[oτα7τα πρι1πει να πcilμε \,αι.

Π ι1'c7,ει ατ,i πQοTοi ;α παρdλυoη.
Πιii1"ιε απλιi, α,π' τo γ'α,ι''(l oτο 1ειριi_
τερo. M6νo βια t]Ιαιld,sτα,ση συνει-
δt'1,oεων, λdγει dνα; επ[,oxοπo; oτr1ι,

KQt'ι.η, μπoρε[ ι,α αι,αz.1lψει τo γ'α-

τ'8αΖιiλι,σιuα.

o πα$ηγητl1; RΠ{E ΗΙ-IBERT
τονi,ξει τηι, αvιiγxη τη; πνaυματιx{;
αr^απτiξεω; τη; xοιr,ωι,iα;' πlυ o{_

μεQα πεQιq]Qoνεl τηι, εctoτεqιxi1 ξια,-1

του αν$ρcδπου. oιiτε o ατo1μιz'ιoιμ6;

74

oirτε η zοιι,οlt,ιz'οπo[ηiση 
- 

αφo,μol-
(ι}ση -- εi'ι,αι το πριi6λημα τη; ση-

uε9ινi1; zoιr,ων[α;. <<To z'6ντρo 6ρ[-
σχεται στηγ xgilor1 τo'υ π}iε{ματoΞ α-

πιi την oπoiα π(ιa^x.εt o οηtμεριν6; xιi-
ομo;. Η zoι'ι,ωγ(α 7'6γω τη; πατα-
οzευf; τt1; ι}α dπρεπε l,α ελευl'εριb-

νει απι'l τογ ιlη,σιO/'oατιz.6 r,τετεQ-

|ιι1ιισrμd. Aγτ[ι9ετα οπ9ω1ι,ει πQo;

αυτιil, τor, ιJ.r,ι9ρωπl ι9':ιυ9η,τιz'ιi zαι
πραxτtιl'α. Αλλιi μια. τ16τoια παοιδ-
sη'oη oη,μ,α[νει διιiλυοη τ(r\' 7'οι\(o-

νιz.ιbν πglοtiπο$loειυv τη; ουνειδ{1-

σεο);)>.

Ποι1l zιigo;, τlλo;, 
'μιπoρε[ 

ι,α l-
χει μι α δι α,απ α o,ιι jνr1 ιr'οι νrον( α,,αl1lοi'

δει, ε[ναι γ'οιr,ιοι,[α, αλi"ιi ζοi'μλα α-

v;αγωνιομcilι, rn1,6μγxQο{oεωι,, xιυ-
1,ε1,τriQι ,ιατα.^l'υτιu"6 τωv πι6 ιυραiιυν
αιδριiπ ι νωr, Ο'Q αlμ,α τι σ1μιδγ.

Mεγι1i'οι z.οιιτυr,ιολ1lγoι λdr'ε 6τι

o PorιoΣ TΩN ToNΩN
Ι<'AΙ TflN ΠiΝΕYMΑTΩN

(,ονd7.εια απli τ11ν 71 oελ. )

α'oτιιil; z.αι διαqlοgoπoιεi ο'ε oτατ,ι-

oπιxιb3 οημιαντιr',6 επiπεδ'ο το 1ρ6-
νο 'ανdγνωο'Ιζ, τα οφιiλματα ανri-

lγ\ιωιση; χlαι τ'ηγ %αταi\η6η,ση τOυ y'ει-

.μ6νου.

To πρ66λημα, ωστ6,σo, τoυ ρ6λoυ

7του διαδρα1ματiζει το τo'ι,ιx6 o$oτη-

μα γραφil; σ,τ:ηγ απ,67.τ11lση χαι ε-

ξdλιξη τηζ αν,αγνωraτιxi1; δεξιdτη-

τα;, sα μπορoιioε vα εξεταοτεi με
δια1ροvιzd; dρευνε;. Στο πλα,[ιαιo

τη; δια19oνιxf; 6ρευvα; sα μπο-

ρo{oαν να ελεγ1ι9osν oι παρdγolγ'τiε;

εzε'[γoι που υπ€ι]σ6Qχονται σlτηγ α-

γ,αY\,ωστιχ{ δεξι,6τητα (ηλιz'[α, φ{-
λo, y.oιγωγιxoοιxoναμιπf π ρ,o,dλευo'η,

ειηlυiα, τρ6πo; διδiαoxαλi'α;), για
vα εξ,αxρι6ωr}ε[ η επ[δqαlσξ TΟU TO-

vιxοs ουoτ{lματ,OΞ σε ομιiδε; δι,αφo-

Qoπoιηpι6ηlε; μ6νo ω; πQoζ τOv πα-

ρd:γ'o'ντα αυτ6. oι τεχyL|/'ξΞ δυoxo_

λ[εg μ'ιci; τdιrοια; dρευιlα; δε $α

πQdπει, γOlμιξoυμ,ε, να απoηελ6αoυν
,aμπ6διo στην πQαγματοπo[ηo{τη;.

ΙΙ κorvωvlκoπoinon τoυ vδoυ

για γx υπιi,ρξει xClιι{Dι,(α πQ,dπει γα

υπιΙ,ρξει dr,α; ουνδετιu,6; ι9|ιιo3 για
τo σ{γo1λο των ατd1μωv, cδoτε απd το
απλι1 μη,1ανιz6 ci,9goιo1μα τcυr, ατ6-

ιιωγ γα φτιioοqμε ,oτην αr,τiiηψη
τη; ο,ιoιν6τητα;'

H 'ειzιjγα δεr, εiγαι ξdvη για μια;.
Kαι οτt1 1ριατιανιz{ πραy"τL|'|i1 γ'αL

oτrir, ,ελληr,ιπf oτα 1ρ,/-,νια τη; 'Ιcυq-
z.oxgατ[α; ξf oα;με τηγ Koιγ6τητα.
ΙΙ π[,oτι1, η αγciπη, {ται, oι μoρφο-
πrι6-: ι)υνιi'μει; μορφ6ν zoινωνιz"r'1;

ουμ6iωoι1; που ο.δ{,γηοα\, τll\l χOι-

νωγi,α oτο δρ6μo τη; αλη,$ιν{; τη;
απooτoλ{;.

Ο ιiv&ριυπο; μια; τ6τοια; χοιγ(ι)-

νiα; zατορι}ωνει να qlι}ciαει, γ9ιiφει
ο Kιi,ρoλο; Γιοiνz, oτην πJ'i19i1 dν-

vOια τoυ ανsριbπoυ χαι γα διbτ'ει τo

ο9$6 αv$gαloιoλογι,z6 πε9ιεΙlr1Ιεγ0
γ"α.ι α'π6 6ιoλoγιzi1 γ"αt απ6 ιpυxoλoγι-

ιi1 xαι απιi y'οιγωγιoλoγιz.i1 πλευ,ριi.

Πα9ιiλλr1}'α z"α ο ROSS STΑΝ-
GER or1μειωνει:

<ι}Ιια ωρι1μr1 zοιvων[α oφεiλει r,α

π9o,oφ6ρει 'oτο x,ci$ε dτo,μο τηr, ελευ-

fl,ερΙα r,α αναπτιiooεται oτo <φιiξι-

μ,ουμ)> τα)ν δυι,ατoτ{των τoυ, με pι6-

γο πε,oιoQισμ6 την απα[τηoη {1 αι,ιi-
πτυξ11 αυτi1 γα μ{1 παρεpι6ιiλει ε-

μ,π,1δια oτηι, ,αι,dπτυξη τrυι, ciλλωr,.>>

Η xαταν6ηoη, o αλληλooε6αqμ6;,
ο αυτo,oε6αo1μ6;, 11 αvελιxτιz't'1 πο9ε[α
τη; πQOσ0Jπιz6τητα;, ο πoλλαπλα-
οιαqμ6; τωγ 7.Oιγωνοrjvτωγ υλιxιiiγ
x'αι πνευματιxcbν αγαsιilν, ε[νει με_
qιπιi απ6 τα χαQ,αχτηρυoτιxci τη;
zoινων[α; 

- zoιν6τητα; σUνιστα_

μιdνη των οπOiω\,εil,αι ι1 ει,ιiτητα τη;
αγιiπη;.

Tο πρ6τυπo υπ'ιiρxει: <<Tοδ πλ{-
l9ου; τδr, πιστευ'σdντων i1ν f1 ψυx{1
zαi l'1 xαρδ[α,μι(α>>. Πρ. 'Aπoοτ6i'ωι,'

'Eτoι οφε[λει γα ε[γαι η zoινωr,[α
zαι dτoι τη $6λει ο dψη6o;. Kοιι,6-
τητα.

Kαι εδι6 pιεγιoτοπoιε[ται το π96-
6ληuιi μα1.

Συι,ε1iξεται



ToE,κ6τnτl μlιrιruυioυ lια| μαψUnοigυ ttΙlu

oπulβ0φ6pωυ lθυδpιilυ Θε Πεploxθg τnc Πlιtουεuc

Tα Eργαoτf ρια Eδα'qroλoγ[α;,

Φυτoπαsoλoγ,[,αg xαι Δ,oι'δροxqμ[α;

τηg Γεωπoνιz{; Σ1o7'{1g τoυ Aρι-
ατοτελε[oυ Π,αγ) μ[oυ Θ,εo) γ[7η; o'
oυrερ'γαοiα με τo Ιr,ο'τ,ιτoJτο Φυλ-

λo6,6λωrν Δ6Φρωι' ΙιΙιiουo'α; χαι τr]γ

' Eι,ω,otl Γεωργιxιbν Συνετ'αι Qι,o'μc6γ

1ι{ιi'oυ,o,α; dρ1ι,α,αν πρι'ι' απd τd'αoε-

ρα xg6,νια r,α παQαιo,λoυsotν απ6

xοιr,οt διciφ,oρα πρo'6λ{rμ,ατα πoυ

παρoυ,αιdζoυν στι; δ'εrδρoz"αλλιdρ-

γειεζ τ1l; περιo1{; Ndoυ'αα;.

Δio απ' αυτ'ιi τα προ6ληiματα f_
τ,rι, τοξιz{l; πQ0,6λευση; απ6 δtο

ι9ρεπτιzci γι,α τ'α φυτd oτoι1,ε['α, τo

μαγγciιιο χαι τo μαγvfoιo.
Για πριilτη φο9d διαπιoτω$ηzε

Jι,τoγrl μoaψll τoξιx6τητα; ιιαγγα_
ι,[oυ (Mn) στην }']μιOQειν{ π,εριo1{1

τη; Aγiα; Tριriδα; αε μηλι6; REΓ)
D,EΙ,ΙCΙOLτS xαι ε|1ε τα 1αρα-
7τηριoτιιci oι'μπτcilιuατα τr1; <<Eτro-

τεριzl1,; l{,dπQω,οηΞ τoυ Φλοιo{>>

,(ΙBΙ{) dπω; ονoμιiξεται η αοι}6-

γεια.
Toξιxι1τητα μαγγανioυ πρdπει v:-r

π,εριiμ6νει xανε[-''o,ε dξιr'α εδιiqlη
(pΗ 1 5'5) . Evτoiτ'οι; 6tμιω; oτι;
πεgιο,1d,; τll; Ndioιtσα; παρ'ατl1ρε[-

T,oυ Σ. Σακελλαρι6δn
επιrκ. IζαΘnγnτfiq Εδαφo-

λoγiαq Γεωπovικf,ξ
Σxoλftq A.Π.Θ.

ται χαι oε αΜαλ"ιγ"d 
'εδdφr1 

(pH > τ )

6που oριoμθι,ε; φo8d; υπdρxει σε

μιz;ρd 6d$o; διιiατρωαη αl'sραxιxοi
α,o61aατ[oυ. E[,r,αι γεγoγ6; 1lτι τα τo_

ξιxci, φαιvιil1-ι.ε'\,α τOυ μαγγαr'ioυ 6-

rαν υπriρ1ει ,αo6dατι,ο ε[.rηαι πολri

η,ε9ιoριομdνα. Πo8' dlια αυτd 6,μιυ;

στo ε,σωτερι7,d παρατr1ρoi\'ται σΖ,oυ_

QiiχQωlμε; zoιλiδε; ουo'ocitQευ'oη;

μαγγαlνioυ.
'Eτtoι διαπιoτcbι;'α]-ιε dτι τo 1ιαγ-

Πdτρωμα. -+

Μn4'|

+ 'Εδαφog
Λ! Cι

toln* i Mn' '

γdνιo, το διαλυτ,6 που απoρρoφιi

τo φυτι1 οφε[λει τη διαλυ,τ6τr1τci τoυ
,oε δJo διαφ,oρετωι6; εδαφιx6; oυν-
,$fzεg: α) ο,ε 1,αμηλ6 pH zαΙ 6)
,od αvαγωγιπξ αυr,$fxε;. Αrnαγωγι-
οιd; oυνr9{1xε; ατo 6δαφοE αναπτt-
rσoVΤσt o'τo πlερι6αλ7uoν του ριξo-
,oτρcb,ματo; 6τα'ν τo 1ωρciφι vερο-

κρατdει. Mε το πoλιi νεριi δεν περ-
,γdει το oξηγ,{1,6 τloυ αdQ,α oτo 6α-

n}o; τoυ ριξo,oτρωματο;. Στον πα-

ραπιiτω m[lηαzα δ[iδor'ται πα8'α,στ,α-

παd' oι διιiqlορε; oυνrfiz.ε; πρod-

λευoι1; x'αι διαλυτoπoil1o11; γαi α-

zιvητ,oπoiη,orl; τ0υ μαγγανiα (NΙn)

oτο dδαφo;.

Aνdλoγα με την περ[πτω,o11 A
{ B πoυ επιzρατεi ,oτo 1ωριiφι μι'α;

π9dπει να ειlεργ{'6ριt1il.ε' Ζ'αι 1lα τηι'

ψιετα6'dλoιlμ'ε oε A' f B' για να

απoφiγoυlμε τιζ δυαμιεr^εi; oυνs{-

z"εζ π'Qιγ { τουλcixι,oτο}' σ'τη\Ι αQχti

τf; εγπατιi'oτασηΞ τoιl οπο;gιδl'α.

Tο δεi'τερo πριi,6λημα τi1; τοξι-
zdτητ,α; μαγνr1o[ου (Mg) 61ει την

προ,iλειloi1 τoυ zυg'[ω; στου; σ'ε,8-

πει,τ[ι'εE γ,αL στOυ; σχιστoλlsoυ;
(xλωριτιxoi;) πoi εμqlαr,iξoι'ται οε

πολ).ιi oι1'με[α τηr; πεQι01{; Nιiου-

σαΞ lzαl zυq,iω; zαλiπτoυr' τι; πα-

ρυφ,d; τη; ,απoξεραμd'ι,η; λ(μr,η; των

Ι-1g1,1l116ιι)1r που επ[,oη; π'αgoυ'oιd,-

ζει π9ο6lλ11μ,α'τιxci εδdφη.

To μαγ1'l|σιo πoυ πρo6ρxεται α_

n.l τα παρ,απciνω πετ9ωμ,ατα επιδqd
xατci δio τριiπoυ: ο'τ"α φυτιi: α)

αυξcirrει τo pH ,σε τιiιιd; υrpηλ6; (zαι

μ,εγαλi'τε9ε; τoυ 8,5) xαι 6) αr'τα_

γιυν'iξεται dλλα $gεπτιx 6' ου'oτcι'τιι6'

ιiπιυ; το α,o'6'6οτιo χαι το xciλι. Πα-
ραz.ιiτιυ δiνετ,αι αxηματιxci η, επi-

δραo11 τoυ μαγr,ηο[ου z.αι r1 δυνα-

τ6τη,τ,α πιι'}ιαν{; 6ελτ[ω'οτi; τ1]ζ lια-
τα ατιiοεωE.

Μητρικδ Yλικ6

l-1n4+

'Eδα,φο;

A. 1αμηλd pΗ (a5,5) A'
Λ[γο αo6dιoπ'o

B. A'ιnαγωγιx6; oυνsηxεΞ B'
KαπdE αεριroμ6; εδciφoυ;

Eπιφ'Στιir9μη vερoi (30-4Ο cm)

oργανιπf1 oυο'[α r,ι,:αιll (ψρε'ozο-

χOιημθ\,α χ6Qτα
Χαμηλd ηλεxτρ,oαρνητιx6 zυ9i-
ω; δυγ'αlμιxd (Eh)

ι,1n4*+2u- + Mn2+

Oργ. ουolα -} c02+cΗ4

. Ai1ξηoη pΗ
Πρo,oΦfzη Cao {1 cbοo.

. oξειδωτιxd; ουr,$f1xε;

Kαλ6; αεριoμd; εδιiφου;
Xαμηλ{ oτιir91μη r,εqoιi (xciτιι

,απ6 1 μ.)
oργανιxf ουo[α (1ωνεμ,dνr1)

Tψηλd r1λεxτρoι}ετιzιi xυg[ω;

δυγαμιx6 (E}r)

+ Mn4+

+ ν2 a22-

-Σ HZ}

MnZ+- 2e-
1/2 ar+Ze-

ι1z o|-+ zu+

ac



To ΛαTz1l Πανεπιοτrjlμιo τoυ

Πoλιτιoτιz.oi Kdντρου Ι{αo{oη:
πoυ dρ1ιoε vα λειτουργεi απo το

dτο;1978 με μεγιiλι1 επιτυxiα τε-

λε[ωo,ε τo 5c dτo; λειτoυργ[α: τoυ.

Ι{ατιi τo δo dτo; λειτcυργirr; τoυ
δηλαδri zατιi την περi'oδo 1982-
1983 το .\αi:zli Π αr,επι.οτ{luιο πρα-

)r,i,ατοπο[ηεoσε τι: παQα7'cιτiD 0,μι-

λ[ε; :

1) <<Kαgδιαz.d ιαt ε^1zε 1lυ'λ,ιzci ε-

πειοι1'δια - Αιτιoλoγiα - Προqlilλα-
ξη των α) Kωγ)r,oυ Σια.ιoiλll -

r,ευρoλιiγoυ ιpιrxιιiτρoυ zαι 6) Δ,l_
pιf τgη }Ιαtδr1 - zαρδιoλι1γου. 2) <<oι

or'iμ'εqινd; διει9vεi; ιoιl1iοοπiε;>> τoυ
Αoτερ[ου ΣταΙzoυ - Δη,μοαιoγρci-
qlου. 3 ) <<Tα μ6oα μαξι,xlj; εr,r1μd-

ο('lrση; στηγ Eλλιiδα> του Γεοlρ.
Pιυrl-ιαiου Γεγιzoιi Διευι1ιr,τ{ τηζ
E.P.T. 4) <To αγροτιz,6 ξ'iτηiμo
Ζαι οt (ΙγQOτo6ιoluιl1ανιzο[ oυr,εται-

9ιομo[>> του Δr1lιι. LΙπουρl,ιci λdxτo-

Qα τ}l1 Ανωτιiτη; Eμπoqιz'l1: 5)
<<Pεil,rατα τη; τJ7r,r1; τoυ 2Οoυ αι-
ιbγα>> τo'υ'Aλ,z11 Χαραλαμπilδη λ6-

Ζτ0Oα τll; Ιoτορ[α; τη; τdxνη; 'oυ

Πανεπιoτt1ιι iου Θεo) νiιη; 6) <<oι

cii'$ροirιoι Ζαι 1] ε'πι/'Oιr,ω'ι,[α τoυ.;>>

Αγτcιlγ. Koilρτr1 Διευθιι,τli τl1; E_

1lr1lμεgiδα; <<Θεο,oαλ.οr,[ry.η>> zαι πρι1-

εδρο τι1; Διε$νoιξ Ez$dαεω; Θεα_

oαλoγixrl: ? ) <<ΙΙ oργdr,ωoη τo,υ

y9ι1r'ου cτr1ν Πα-oαδ ootαzi1 Kοιl,α-l-

νiα> τt1- Νιiρα; Σ'z.ουτdρr1 - Διδα-
oιι1λ,oιι Kοrrτυνιx{ αl,$ριυ,πο,7.i.lγ.o:

8 ) .."Eι ρfiνl1 - 'Tqlεoη - Aφoπλι-
o,uιiζ>> τoυ Λοι'zd Kα6αλιiρ11 .r) ) <H
σllUεQ' νf οιxοr,οιιιzl1 xατd.οταοη zαι
δυνατιiτr1τε: διεξ1lδου> τoυ T6λη
Ι1 α7'ιoiqα - Egευνι1τd K6r,τQου
}Ια9ξιoτιzωr, Eρει'r,ιbr, 1()') <<Προ-

6λ\t-ιατα τ11; μιετα6ατιzτ],Ξ π,εριd,δου

oτο Σοoιιriιιαιtιi>> 1ργ λ'{."iριο'υ Nι_
zολινιizoυ _ oιz"oνομoλιiγου 11)
<<Εv),oyιιt!ι συστ{1uατα> το'υ Ηλiα
ΘJρ,,ι111 - Kα$ηγriτri τι1; Αr,ωτciτι1;
Bιιlμιr1xανιz.{: Σ1oλ{: του Ιlαl,επr-
οτt1;ιι[ο'υ Θεα) r,izr1; 12 ) <<ΙΤ ρο-
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Pιiοol1 - Kοιr,ιυl,ιολ6"roυ 16) <<'Ι'α

ψυτιz'ιi απολιsιilμιατα τr1; περιo1f:
Bερμi,ου αε oυνdρτr1oη με τη1, αQ-

1αιoλoγiα τl1; περιο1i1;r> τoυ Agι-
oτc,μdν11 B giτoιoυ - Eπιτ. Kα$η-

γητoδ - 1r'',rρ'}ι1γOυ - Pαδιoλ6γου
17 ) <<Η ι}do11 τι1; Ι-υνα[zα; στ1lν

Ε7'λιiδα - Ezoυγxρoι,ιαμd; τoυ oι-
zογειηειαzοt διxαiοιl>> τη; Aγαστα-
o[α; Δ,oιrλz.dqη - Διxη.1ιiglοι - Δι-
δciz'τι,:ρο; τoυ Π αr,επιoτιl1uiου τιοι'
Παριoiωι, 18) <Tα ol1uε9ιl,ιi πoο-

6λ{lματα τη; αr,ιtπτυξι1; τi1; Eλj'r1-

νιzri; Γεωqγiα;>> τoυ }Ιιxιii'l1 Πα-
παγιαl'r,d,zr1 - oιz,ol,ομoλι'l.1o'υ.

oμlλiεc TοU ΛοTκοu ΠavεΠlσTnμlοU Πoυ πραγμαTοπoln-
δnκαv καT& Tnv nερioδο Ig82 - 1983
γραμψιατιαpι6; - Αοτιz'ιi; - Δl1μο-

xρατιzι\; - Σooιαλιoτιzιjο> του ΙΙf_
τ9cυ λ"τoiozoι' - oιxονcμoλriγου
13 ) <<Tο ιiτομo xαι t1 zllιvωι,iα>>

τl1; λΙαg[α; FΙλιoi - Koιl,ιυr,ιoλι1-

Eπιμ€λεια:
ΘΩMΑ AΛΔAι1{OY

γι;υ 14.) <<tiιοιrγιυ'ii1 oτην Κoιtωι,ι-
ολογιz'i1 oz'Jri,i1>> τυο Bαo[λι1 ΓιoJλ-
τσ}l - Kα$ι1γr1τ11 τri; Θεoλογιzf;
Σ1oλii; του Π αvεπιoτη'1ι[ο'υ Θεo) -

νiz.η;15) <<ΙΙ xρ['o11 τr1; Σι1γ1ρo-
vη; Ι{οινοlr'ιoiρ.1[αΞ)> τoυ Σπιiρου

Tohκιiτnτo μαμμouioυ t(El μαψμll6i8u
ιtιlιl ollηlFoφιipωυ δθυτpωυ

Σερπεντ[r,11; Χλιυρiτri;

D4 +Cai04
l,,1g'

Tψηλιi pH
Aνταγιυνιοi1-ω; Mg/Ca, K

Η εqlαρrμογη γiι1roυ (CaSo..
2Ηro) πoυ ει\,αι πολi ψ$η'r,6 υλι-
z6 o'ε τ'iτοι'α εδιiqiη dx,ει σα\, απO-

τ'6λεαμα τr1ν απομιιiz'ρU'\1σll τoll μα_

γ,vηo[ου ,1'αι τll με[ω'or1 τoυ pΙΙ. Θ,α

πQ6πει 6u]ιD; r,α διiμιουργ'l1iοουuε
oινsi]r.ε; f;ιπlλυo11 ιclτι:l τcν:, 1εt-
llcυι,ιιiτιz.οιlΞ 'μ{r,ε; zαι αν οι 6ρo16;

δεr, εir'ιrι αρz'ετd; s,α πρdπει γα π(.1-

τi'α'ου,μιε χαι \,α απ'ομαzgiνo'ι!lιιε τα
νεριi πο'υ 6119οιγ.1,[iζουi,.

Tα διjο παραπιiνοl π9ο6λr],μ'ατα

ε(γαι διio περιπ'τcirαει; π0'υ σUγα\,τi-
σα|l-ιε' σε πε9ιoxd; τη; Ndoυoα;. Δει,

1ιυρωει α'μ1lι6o'λ['α ι1τι υπιi'o1ο'υl' xιlι

}Ιoν'εμο9ιλλo'r,iτη;, B ερ,1-ιιxοιλ[τη;

Os-
Ca'' +t4οS0n

Mεiωor1 pΗ
'Eιπλυαη NΙg

ιiλλα πρo6λfiματα πιιi εz.τεταμ6να
z'αι ιδιαiτερ,α dλλειι]lι1; στ0ιχειωγ χ,αι

6,xι τοξιx6τ11'τα;. 'Eτ'oι oι γ;εαlπ6γoι
χαι Oι παQαγωγτli zαλ6 $ιivαι πqlιl,
ιrπoδ,c(lcουr, zιiι9ε zαzοδαιιuoνια τOυ

oπωgcbr,α τOυ; στα παραπι1vω r,α

εξετciξoυl, zιiι9ε περ[πτωoη.
'o,o'α πεgι'd.1qlιrψ,α πιd πdr'ο: ε[-

γαι απλου,o,τε'ιtιιdγα ι1oo {ταl, δυl,α-
τιi ,1ια ν,α γiνoυr, z'α,τcιι,oητd. Πo7,-
2'd; qlo9j; ιiuιo; oι απλoιηατεi,οει;
Ζαι oι π'εφιλriψει: δι1luιcιlργοir, ε-

oqrαλμdιlε; g1,11η1broει: πoil ε61'ομαι

r,ιi τi; αποηli'γετε ριυ'τ'ιδvτα; ιi,τι δεν

γiνεται Ζατ1α1,οrlτιi.



I\ENT ΞΞcI Κο Γvt I t<A GIEIv|ΑTA
ra5G5G6ACA5CC66

To fiακτnplπaδ ,κιigtμor ttοU Π$lniloεllιbυ

ιι l ΓtrΧIKA
Tο 6αz'τr19ιαz'ιi <<z.d.ι1'lng'; εiγαι

;-ιια oo6'αριbτατr1 α,ο$Jl'εια τtl; u'-

1r'αδιci; zαι μlβιιi; z.αι oqlεiλεται
n.n 6αz"τ{1ριο E1i1\'ΙNΙA A'ΝΙT_
LoYoRA (ερtt'ια αμιλο66ρα).

H αoδdγεια α.υ,τ{1 ενδt1luε[ 'oτι;
Ι-ΙΙΙΑ 7,αι τo1l Kαγαδ,d τοτλα1ι.oτιl
cπlj τα μdoα τoυ 18oυ αιrbr'α. Σ{l-
'ιε9α l1ει ξα.τλωBεi oε α9z.ετd; 1dl-

!ε; τl]; Ευ1ιi'τ r1; r Αγγi'iα. o).]'αl'-
δiα, Γαlλ},iα, Δυτιzl1 Γεg,iιαν[α z.2*ι.

z.αι απειλε[ να ειodλ$ει z'αι oτr1 1ιir_

ρα μαζ. Tα δ6ντρα πoυ d1oυr' π,ρo-

6ληr$εi δir'ουr' τηlιnειz6r'α, dπι τα

qiι1λλα zαι οι zλdδoι z'dr1zαι' απ'ι1

πυρxαΙci. Γι' αυτ6 xαι η αo$6νεια

πiρε τη\' ol'oμαo[α Bαxτηgιαι6
<<Kciιpιμο>>. Στην Αγγλ[α ονoμciξε-

ται ΓΙRE BLΙGΙiT xαι ατη Γαλ-
λiα FEL] BACTEIPΙ'EΙι{.

Γι α τr1ν υτοτε)'εοματιz.i1 αντι.με-
τιιιπi,σl] τri;, επι6ciλ7,εται η 6γz"αιρr1

επl oi,,rανot1 τω\' ε,oτιιiir' ψι,jλυr'ol1;
ιυ'\ η dlιεo11 εξι1]λειι1.'r1 αυτrilι'. Η
"1r,ιiοt1 τω\' σιr!ιπτιDudτωr, τtl; αo-
8'jνεια; ixει 1.ιεγioτrl οr1iιαοiα για
τ11r, ανα1,νιbο!1rril τ]]:. Η ιιιiiιυr'οι1
τιυν δiντρωι' Ζαι )l εξdλιξr1 τω\'

πρυo6ολιbγ πQα1/ιιατOπ0tοιir'ται z'α_

τιi τl1ν 6lαoτιι'i1 περloδο ('Ανιlrξη
6ιυ; Φ8ινιiπιυ9o ) .

6 ) ΣTNΙΠTΩλ{ATA ΑΧΛAΔΙΑΣ

Tα πqcδτα oαψ{1 oυlμπτιbματα τη;
αo$6r,εια; ε[r'αι τα' εξ{1;. Eνωρi;
τ1lγ 'Aνoιξri oυt'.αt'τd, zανε[; ξ,l-
φαμdνα dι'B'r1 zαι ολιirz'λ11gε; ταξι-
αν${ε; (z.ιiριιμ,6οι ) . Eπilo11'- φdλλα
που z'ρdrμιor,τιrι ξr1ριi xαι dxουι' 1ριil-
μ'α 6α${ zαoταrιi. oι μολiν,oει;
ξε,z.ινοJν α'πι\ τcι ιiν$r1 τα oπο[α μια-

9α[r,οvται, γ[νοr'ται Ζ,ασταγ{i]l-ιαυQα

zαi ξ11qαir,ονται. Ι[ ιιιiλυνcr1 επε_

zτεiγεται πoλi εr'ιυρi; oτου; xλci-
δcυ; xαι zλαδ[,o,z.oυ; ιiπoυ o1ι1ψια-

τi']or,ται 6λz11. oι φλoυδε; τωι' ι}'α-
διιll' ποιl 61oιr' τgοo6i'ηl9'εi απιi τ11ι'

αoι}Jγεια xρωματ[ξoνται επιψανεια-
xα rιπ,\ 6γα 6α$J n,ριioινο χQ6μα
{1 6α${ ια'aταlnιl' oυγι'ιi με υδατri-

δt1 εl, ,lιiνιct1. F-;π',-l1; τα ,ili.'7;λα τ'υγ
ιιοi,ι,:'llγιυl' zi'ι.iδιυr' αποz.τοi'ι' 6r'α

,'αττ.ri',i ;i,3ιi;,μα. o 79ιυ'-ιατι'ο,μιi;
ιlι,τι1: ι"-,.1l:,.v(lεται α9yιl,'ιi στllν πε_
,.,lιμ,Jφεια του εi'ιic'ιιrτo: των, φ{λ-
l'ιιli, xαι στi] cυ\'εχειιΙ επE7"τει\'εται
zι'ι z.α]riπτε:ι ιi.λl1 τrlν επι1lιir'εια τoυ

.1lJl..'i ου. Tιι μιrλιl-'''.'να 1lilλλα τα_

ραψι6l'oυν oιrνijsi,l-- ο το δ3l'τ9ο zαι

μlετιi τr1ν 1lι'λλιiπτιl'lι- l1 τoυ Φ$ιr'o_
πιbρου.

- 
'Q1ιΙγ ο ;''ιrιoιi; εiγαι ξεoτ6;

l(t| 1'.7οιi:. απιi τοι; α9ριo'cτl1μιθ-

γoυ: ιoτοi: εξf gxετclι πα,r"'i'gευο ιo

ι,γυ'i.',,ε'r,iτ:l ι,.τ,i 6,tz.τ'ilυtα (oτα_

γ,'i'r; ,ιο.τψ,lι'δl uε: - ;'.ιτ'ltγr'l:τj: }'

oι πgοc6i r1μdr'οι z'α'ρπoi γ[r'oνται
Ζ,,,lτα\,ι,ια'ι,ι)111. 61'..,.1ν,il,")\'ται 7'αι

l,ι,ν π(qlτουr'.

-_ Εoi" xυ.r'εi; z'ιiγει 1ιιci τoμι11

zιiτι,l απli τι; μολυο,ιιdl'ε; ql,j'οJ'δε;

$α δlαπιoτιboει z'or'τι1 oτr1ν zαir6ια-
z'i1 yd:9α 7.αι (ττ{] ξiirι0 α/.αvιlγιστε;
zc|',ι!ιιι,ιc'πξ:- - Ζαστα1| jΞ qlα6διλοεl;
π0υ επι:z,τεii,ιlr,ται :ιιl1σ(Ι στ0υ; U-

.1ιε[; ιοτοil:. Tιr οι.lμπτιi.l'pιατα αυ-

τ.i εiγ'ιi π':l \'' 7''l''',ιν.: i,1;οτι;'.u τl1:

αo$jγεl α; αυτlj:.

γ) ΣTλ{ΠTΩ]\ΙΑTΑ }'lΗ1ΙΑΣ
']'q 6γl'11ιb,'ιιlτα εiγαι γεr'ιz'ιi πιr-

ι)ιit:.ιοια ,1g 1]11 6γ'μι6ιrir'ει z'αι με τ}]γ

α1λαδlιi. Η αοι} jνει α oτι1 μιηλιιi
ξαπλιbνεrαι ιιε πιo α9'1ιi ρυ$,.ιιi. oι
1'rci'ivoει: ξεz.ιr'orir' απlzλει'οτιz.ιi α-

π\ τ{]ι1: τQυl)εQοil;6λαττoi; του

dτιlυ;. Α ql1ιz'α παρατr1'-oε[ zαl'ai;
τι; z'ιl9ι'1lJ; τr1q ν1α; 6Lιioτr1οr1;
r'α ιtι;:gιιiι'οl'ταL γ"αl στli αυνι1'1εια

t,ιι xιiι-tπτοι'ται, διατr,gιiντcι; αν"6'

μα τo πgιioινιi τcυ; χ9ri-ια' Σ' αυ'
τι1 ιο οτιiδιο πl.r9ατr1ρι:i z"ανεi;
ατιl'υ; u.ολιοii'1 r'o'ι'-: τρι'qlε9ο *; 6λα.'

oτοi,; 6,αz.τ119ιαz'd; εxz'9[1σει; (γλOι-

ιbδr1 oτιr.1ονiiδια ). Στr1 oινJ1εια τα
qlirλiια z.αι οι 6lλα,sτo( γiνoι'ται z,α-

ατα.γcI xαι νεz'ρ;1t'or'ται εr'ιil το 6α_

xτliριο ξαiπ.?'cbr'εται zα'ι oτον; zλιi-
δ o'υ :,

Toυ
ΦΔ' NTΙNοΠoYΛoY

Χ'α.oα1τrpι oτιz.f z'ιilμψη τ9υ'φεgoιi

6λαοτot ιιr1iλιd; που πρoo6λ'{n9ηr',:

απ:α τl1r' αοr}'ιjι'εια

δl NΙETAΔOΣΙΙ - KATAΠoΛE_
NΙΗΣH:

Tο 6αxτl19ιo διαxει1-ιci.ξει μ6,αα

oτα d)α11 τιυ\' πQι}σ6λr1μdl'ο.lν zαλ-

λιεργoυiμ6νιυν f αυτo'qlυιbν φυτων.

- 
Συμπτιirματα παριi,μoια πρι1;

τα προz'α},οi11.ιενα απ1l το 6'αzτ{ριo

ER\\'ΙΝΙA AλiTLo\'oΙiA ('ρi-
\,ια Aμιλο6ιigα) εir'αι δ'υγατιi γα

ο'qlεi,λοι,ται zαι σε ιiλ,λε; αos'Jγει_

ε: (π.y. PSEΙ-Ι)Ολ'ΙoNAS SιΤ-
1lΙNGΑtr, (Ψευδοι'-ιol'ι1; Συ9[,γz.ε)'

\ECTΙiΙΛ GAΙ,Ι,ΙG'trNA (ι'ix'
τρια Ι'z"αλiτξεγα) zλπ.).

Για τl1l' αoqlαrλf διι1γr'ιυroη τoυ

6αiz,τr1ριι:z'cιi <<zαι|tμ,ατo';>> ε[r'αι α_

πιlglαiτi1τr1 l] εQγα'στllQιαz11 εξ'dτα-

σ}l τω\, πQirσ6]tllLi-ι6ν{υι' q-,υτιbr'. Σε
πει)iσιτιL'11l1 π'.ι] σa χατloιo δ6r'τ9o

ρ1', 1rl;νiξc','ται ilπcπτα cι1l!1πτιι}}ιατα

επι6α),λετιrι r1 6γz"αι9r1 ενημdριυαη

τιυν α91-ιοδiιυν γεω-o^1ιxιbγ Uπ}1Qεσι-

cδr, xαι ιrρ,1.ιοδi'o:ι, Γεωργιzωr' Τδρυ_

l!ιιiτων E9εJνi1;.

- 
Δει' πρiπει να ξεy,l'ιiει zαι'ei;

zαι τ,α Eξ{; :

α) To 6αy.τι1qlιαxιi <<z'αι|.rιμΟ>) ιιπO-

_,ε[ ',,α ιrεταδο$εi εiz.oλr:. χαι με

πολ7ιι;il; τιlι1πoυ;. Aπ,j τα πουλιιi,

rα dr'τιtιια, τον αdρα xαι τοι' ι1γ-

i}ρωπο' o ιiν$9ιυ'πo: εiγαι r'πεi-'l9υ_

,\,O: γιιΙ τll μεται])oQιi ιιι;λυομ'dνωι'
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τ

φυτωγ (δει'τqiιλλια, lμπdλια, υ|rτo%ει-

lβεvα zλπ.) μoλυ,oμι6νωrr χι6ωτιω1,.
ε9γαλε[ων xλπ,

6) Tο 6α,xτf9ιo πρo,c6riλλει πoλ-
λιi φυ'τι1' oπωqoql69α, zαλλωπι,ιττι_
zιi' zα,}'λιεργoιiμει,α zαι αυτoψυ{.

γ) Tο 6αz.τi19ιο μπoρεi \,α %α-

ταοτρ jψει ιtJτ6 oQι ciμd1,ε; ουvftixε;
πoλλιi δ6ντqrα μdoα οε λiγoυ; μf _

1',εζ.

- Ι(αταπολ6μηoη o{rμεgα ουσια-
oτιzιi δεl, ιπιiρ1ει. λ,Ιπορεi zαr,ε[:
lια περιoρ[,οει τι; ξr1,lιd; ε1lιioor, λιi-
6ει μερ'ιxci μ,6τρα : ΣυγxεxEllll.ιlvα r,ιr

περιoρ[,oει τι; ιπε96oλιzci αξωτoi-

Πolxlijεg rxiiαδlιic

xε; λιπciνoει;. ),Ια εφα9μi,cεt γ'cj'-

πω; αυoτηρil zλci,δε'μια (α,ψ,αigεoη

αγ$jων } i4αι \,α yglγcιμoπoιε[ xαλ-
ιoυ11''α π'ιrραοzευαο'μιατα. Ιδιαiτερα
πQdπει να /ι)tlσι,'-loποιειται ο 6α9-
διγιJ,i,ειο: πολτιi; το Φ$ιr.liπιοoll zαι
ενωg[; τr,ν'Aνοιξr1. Ι{ατιi τll\, Ιε-
φ[οδο τη; ανr9οqloEliα; χO}ilσιilrOΠOL-
odrιε xα.}'ιo[xo ozεilαo,μα (100 γραμ
μιi9ια xαλxι\ oε 100 z.ιλιi l,ερd). o
).P. PAι-Ι,Ι)ιJ ουr,ι,oτd 3-4 ιpε-
χαl.]ilιoi; oτην περ[oδo τ11; αr,$oqlo-
giα; τωι, δdvτρων μδ τr1ν παραπd-
γω δ'1'οtl ε1l6oον δεν δr1lμιoυρ.1oiv-
ται πφo6λlilrrατα ψυτoτοξιzιiτητα;
επi τωγ xα9πιδiιυν zλπ.

EυEεΠτ!κθe ετi

γ) ONΙAIA. ΕTAΙΣΘΗTΕΣ:

BEIΙRRE Bosc (NΙπεοl
Mπ,!οz') - Kιiιζερ

DoοTFjι R Jι.LΙ'S GιΙTOT
(Δτ1z'τιο9 Ζot\ Γv"t^μιh)

Ι{ΙGΙΙΙ,ΑND (Χιiι:λαγτ)

]\-ΙΙ,Ι,Τ'\}{S (' Οι'ti,)'ια.ι: )

To lliπiτεp πiτ IBITTΞI PlT} τωU μillωυ
t(Et n EUτtμετιbπtεti τoυ

\,αι ε\,τOπισιιd',,ε; oτο 1cbρo τoυ xci_

)"υrι'α (oql$αλpι6;). oι zi1l"iδε; γi_
νor,ται o8ατd; α) 'oroo πληαιιi,;ξει

r1 11μερομr1r,iα oυγzoμιδf; των μ{_
λων. 6) zατιi τtir, διciρzεια τηΞ συν-

τr}ρι1or1; τιυr, zαQπιilν oτα ι}lιιγε[α
zαι γ) πιο ου1l,ιi αργιiτερα οτo τd-

λo; τl1; περιιiδ'οιr oυr,τfρη,οr1;.

-* Γιιr τo LΙπiτεq πιτ περιo,oιi-
τερε; λεπτo,μd9ειε; 6λdπε πε,ιlιοδιz',i
<<Nιιioυ,oτ.α> (To Mπiτερ πιτ των
u/1,i.c,:ν <<πιzρd z.11λ[δω,cη>>. Tεδ1o;
11, 1980, ciε}'' 74-75 z'αi 86 του
oδ. }"τιγιiπουλoυ). Σ,υr,oπτιz.d oι
παριiγοντε; πo'ιl επt1qiειiξoυν lετιz'ιi
{ αρνητιzιi τr1ν εz'δ{λιυιo11 τoi Mπ[_
τε9 πιτ ε[vαι οι εξri;:

Foκτnpt0xδ,κιi$lμo,
Σil;-r1lοll,rr μιε τrl δl.,'ι6,αιεi*ματα

cε ξdvιl πε9ιoδιz'ιi oι διιiψo9ε; ποι-
zιλ[ε; αxλαδ tc'ι; zα'τατα,6σoyται σε
τ1:cr'εgε- c''ιll\s;, g1.'l1'3r1α l.,J τ'l'1γ

ευαιo$η,ο[α πOυ παQO'uσιciξουt, 6r,αr,-

τι του 6αzτl1gιαz'οδ <<zαι|[lματo;>>.

Για τι; ντiυιιε; Eλλr1r,ιz"d; πoιxι)"i-
ε; δεv υπciρ1ουr, oτoιxε[α.

α) olVΙΑΔΑ. ΛΙΓo ETΑΙΣΘΗ-
TEΣ:

BEι RΙiE HAΙιDT (λ,Ιπεod Αo-
γτιj ) .

Ι)Ι-CHESSE B' ΑNQOΙ]LE-
NΙE (Nτo,ι,αιd; Ιι{' Ανγz'oυλθμ).

Ι,OLTΙSE Bo}(NE (Λoυiξ
\'Ιπ,dν).

ΡΙlFjRRE CoΙtΝEΙΙ,LE ( Πιdo
Ι(ο 9vdγι )

6 j oNΙΑΔΑ. λ,ttrTPΙΩΣ BTΑΙ_
:ΘΗTF]Σ:

BEι ΙtΙtg cΙ,EΙtci'tr,\ι- (NΙπε-

9d Ι{λε9ξω)
BEι-RRE B' ΑΔΙ,ΙoI] (Mπε_

οε .\ ' α\,ξ0U }

BEιΙRΙiΕ (+IFFAΙiD (NΙπεod

Tξιqlιiρ )

DECA}ΙΑ DEL ι-.oMΙcΙo
( }ιΙτεz'ιiγα γτελ K,olιιiτoιιl )

PΑCKHΑλ{S TΙIΙΓNΙPΗ (Πιi
xαlι; T,ριitoυql)
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To Mιτiτερ πιτ (πιz9{ zηλiδιυ_
or1) 'εit'α,ι ιl [α αΥω1l;ιx)uio τρο,qlιz.r'1

των μi1λωι,. oι παραγωγo[ τt1ν πιi-
r9η,or1 αυ'τl1 τηγ 6d,qlτιoαν <,l,roν[_

λια>>. Tα α[τια αυτ{; τ11; παB{1oε-
ω; δεν ε[l,αι απιiλυτα γr,ω,oτιi. Tο
λ{πiτε-o πιτ oqlεiiλεται oιnο'ι.αoτιπιi
oτi1 ψlτω1εια τοι z.αρπoil αε αrα6d-

oτιo. Η πιi$l1ol1 αυτri azδr1λωνεται
oυtηι}rυ; ιjταr, η περιεzτιzιiτr1τα τoU
xαQπlcd σε αlσ6'6στιo π(oεt zατιυ α-
πι'l τα επιτρεπτιi dqια. LΙπ[τερ πιτ
ε|r,αι Oι χαQ.Ι.Ζτ}]Q ιaτιι{'; zr1λiδε;
διαiudτQoυ .4-5 1ιλιo'oτιiν 1ρcilμα-
το; z'υρiοl; zαoταr,οi ozoiρου που
6λd'πει xανεi; oτα μdλα. oι zr1λi-
δε; αυτd; oxl1ματiξονται γ'ιj'τcο απ6
τr;ν επιδερlμiδα τoυ zα,ρπο.il zαι ε[-

Προo6o,λη τηc δεΦraρ,ηc dvθη:ηc τηc
crnl,δlαq (,θε,ρ:vα d,vgiη) ciΠ,6 την cloΘθve o

ι\) oNΙΑΔA. ΠoΛT ETΑΙΣΘH_
TEΣ:

Co l,ΙFEΙtEΝCE ( Κονi]lε qriν; )

GoΙtΙ{Αλ'Ι (Γx6ρ1αμ) - Γxριiν
Σιriμπιoυv

PΑSSE CRASSΑ}{E (Πo;
Kραiociι,)



A,ο6d,oτιo qlilλλrυt,

α) KΑΡΠoΣ TΓΙHΣ
ΠΛoTΣΙoΣ ΣE AΣBEΣTΙO

Kα,ι,ονιx oυ}z"oβιδ{1

Καγoνιy,d πOτισ,ματα τo θ,dQο;

Kαγοr,ιι6 αρα[οrμα x.α'ρπιirν

Αξιυτoιixo; λkαr,oη τηv 'Ar,οιξη
Kαλλιοixo; λ[παrnoη το Φ$ιι'6πιορο
H,λιxιωμ6r,α δ,dl'τQα

Kλιiδευμα zαl'or,ιx6
Ι(ανο.,,ιz'ιi μdγεr}ο: zα,ρπο{l

6) Ι(APΠoΣ APPΩΣTOΣ
ΦTΩXoΣ ΣE AΣBEΣTΙO

Π ρcδτμη ιτυγaο,μιδ{1

Αzαι,6ι,ιοτα πOτισ]ματα τδ θεqο;
Mεγιii'η ξηρ,ut περ[οδo;
Αξωτoir1ο; λiπαι,oi1 τo z.,αλozαi,οι

Θερινfi λ[,παr,orl zιiλιου z"αι NΙαγι,l1ο.

Nεα9ιi δdvτρα
Aυoτηq6 xλιiδευiμα

Χοντρο[ zα,qrποi'

στι 0.

- oπrυ; ε['',αι qlυoιz6 il α.ι,τι]με-

τcbπι,οη τoυ προ6λ{,ματo; τi1; φτιil-

χεLαΞ σε αIα66oτιο τω\, μηλεoδdν_
τ9ωr, πρdπει γα αντuετωπι'oι'}εi οε

pιιirnι,uη 6cioη. Στι; πε9ιπτcboει; αυ-

τd; επι6ιi2u7'εται η αo6d'σTΦ,σΙ TΦ\,

εδαqlιbν (Δε; ειδιu"ti ιigr9,9o του Ιν-
στιτOιiτου Eδαqloλoγiα; Θεo)ι,[zη;
<<){ιdοιιcτα>>, τεδ1o; 20-21', oεΙΙ-
δα 142-143 <oδηγi,ε; για τη\, α-

ο66oτο:oη 11ρ1, 6ξ[1ιxi1, εδαφcbrυ> τωι,
N. Σ. Kοροξει'iδη zαι ΙtJ[γα: Πα-
π,rδcrτοilλοιl - Ar,δ9oυλιδriz"η). Tο
πι1,οο α,o66oτ'11; xqειciξεται γα πρOσ-

τει9εi oε dνα oτqlduμα r}α φαι,εi α-

πο τη\, αrιiλυoη του εδd,φου; xαι
τi1ι, <<ι1lυ,λλοδι αγr,ω,oτιπ{1>>.

Ο μη,}.οzαλλιεργr1τ{; σε τ6τοιoυ

ε[δcυ; εδriqlη ε[r,αι υπ(}χQεωμι61,o;

α') \,α /Qησιμοποιls[ για αξιυτο{1ο

λilπαι,iοη τηr, αΙζωτοi1ο 1tιτQι7"i αμ-

μωr,iα' y"αυ 6) xατd, τηr, $ερινri πε-

ρ[ο,δo 'ι,α επ6μ6,ει με ιpεzα'quo{; χQ1]-

oιuοποιιilνταζ z'ιrρirυ3 τo y,rλω,ριoil1ο

α,ο rlloτιo. o αριι},u6q τω,ν ψεχα-
o,ιιcδι, (2-5) εEαρτriται απ6 τoγ

6αι9ru6 τη: πα'fl{lσεο]; ταlν xαqπcδν.

Σiiμειcδr,ε'ται η πλη9oφoρiα 6τι, πολ-
λri ει,το,ι.ι.οy'τιirlnα ουι,διrdξονται με τO

y,λrυριoilxo α,o6doτιo οπ6τε μποqεi
'ι,α γ[r,ει ταυτ61ρονη zαταπoλdμη,oη

τl}ζ Ζ α Eπ1/),Ζ1α1μα : τ'}ll:,urrλ ι ci,: 7. αiι τ()υ

NΙπ[τερ πιτ (Ζ'o')'6ι,, Χooταsε[o,
Γzοιξαι9,εiο zλπ.).

- 
Α: ιιη ξ,εyιi'ιτουμε να αναφ6_

Qoιιιιε 7.αι τοr, 6oρδιγιiλλειο πολτ6
(,ιιεiγ1ιια γαrλαξιiπετqα; xαι o6υαμ6-
νo; αο6doτοιl). H 1,ρηιοιl1"ιoπo[η,οη
του 6α9διγα,i λεiου πολτοι1 Φ'$ιr,6πω_

Qo χαι ενιoρi,; τηι, 'Aνοιξη περιο-

ρ[ξει την ε1μιqlciι,ι,αη τoυ Mπiτ'ερ πιτ
γ'α| zαταπολε,ιιε[ πoλλd; 1.ιυzητολo-

γιz"d; α,οsdvειεζ χαι πρoπαι,τ6; τι;
6αz"τηqιιiloει:. A: θυ,u{οουμε τον α-

1,ργ1,1ir51η, 1lτι πρo; τo παρ6ι, μd-
νO\l τα ηαl'lι'otxα παoαox'ευd.'oiuατα

μιπορotν zαι γ'αταποi]"g'μο{r, τι; 6α_

zτ11ριιhoει; (,Δ,ε; <<Nιciουoτα>>, τειj_

1o; 20-21' ιiελiδα 14?. Boρδιγri-
λειο; πολτ6; του oδ. 1\τιν6πουλου)

Α,ο6'lιοτιο z.αρπcδι'

Kιiλιο * NΙαγr,{1οιο

.Alο6dlοτιο zcιρπrbι'

Ζαγo\,. ποα6τ. Ι{ιiλιο * NΙαγr,r]roιο ιιεγιiλη ποο6τ.

αlο ,lrοτιο 7,α1to\r. πο.σοτ

'Eγινε ι]'εz-α,οιιιiΞ 1ιd 1λοigιoi1o
αo6dοτιo

- 
Tο αo€doτιο ε[ι,αι dνα δoμι_

z6 υλιy'6 τωr, z'υττdρω1, χαι των

z.ιlτταοιy-ιi:r, τoι1οluctτωι,. oι z.αq-

π,oi ποι δεν 6xoιr' τr1r, απαιτotμε-
l,η πο'οιiτητα α"6ε'oτiοιl xdνoιrν τη'ι'

αντοx{1 161r; ΖΓ1t xαταλfγoυr, ατol,

γ8iγοQo ι9ιir,ατο. FΙ dλλειιpη αο6ε-

oτ[οι, oτοιlΞ z.αqπο{; εzδηλιbι,εται
xαι π,ρoδiδεται μι,ε την σUμπεQιφO-

ρci τωr, z'αρπιbr, στηγ oυντf 9η'oη
(ψυγεiα y.λπ.') . Γεγιzd οι φτω1oI
oε αo 6,oτιo zαρπo[ :

α) 'E1ουl, μεγιi.λη ευαιοsηα[α
oτo 'μπiτε9 πιτ.

6.) 'Ιixοrrν τdlση \tα οyηlιατiξουr'

1lελλrΙlδει : z'r1λ[,δε;.

γ) 'E1oυν μι(α τιi,οη οτηr, αλλo[-

οlοη τf ; οciρzα< του zα,oπot zαι
στη1, εσω,τεQιzf ,αλλo[ιoο'η τη; οciρ-

2ri1 .7ilροl οτοr, 1rilρο τ(ι)γ σπεo1μd-

μdτιοl'.

δ ) 'E1ουr, μειιυ'ιr6ι'11 διιiglz"εια

στη\, ,σι)\,τtQtlση.

ε) 'E1oυν μειωiμdr'η α'ι'το1t'1 oτι;
α,σ$dγειε; (GΙ;EoSPoRΙL]Μ)

αα6dοτιο 'uι7.Qη π0σoτ"

Δεν dγινε 1'ε7"α6!-ι(i; 1lε 7λnlριοιi1ο
α,ο6ιJlατιo

Γzλεοoπ6ρι oιημ.

- 
M[α πο'σ(')'τητα α,ο6ε,oτ[ου 4-5

xιλιο,oτ6γ,ραrιι]ιια σd 100 γραμμιiρια
qlρJοxoυ μ{iλου ι9ειυρεiται ιctτi γι{'-

οο ι1qlo αρz.ετιi ιz,αι,οπoιητιz{ για
τη'ι, οι,r,τ{ρllση τ{ι)ν μt'1iλων. Aυτ6
δεr, οtll.ιαir,ει 1lτι ιατω απ6 αυτd.

τα πc}(σοlστ(-i, 19'α ιδεi zανεi; απαQαι-
τy'1τω: l,α ε]μq)α\,iξoγται oυμπτιbμα-
τα μιπiτεq π[τ. H dr,επαQιεια αι16ε_

οτ[oυ προδιαι9dτει τοι,zαρπd στO

μπiτερ πtτ αλ')'ιj. δ.εγ τo πqlοzαλε[
πdl,τoτε.

- H iλλειr1lη αο6,ε,α'τiου δηlμιουg-

γε[ zαι d.λλε; ανω,μιαλ[ε; τρoφιx6;
που φdροιlr, δι αφο,ρετιxιi ογ611"ιατα

ταlr, οπο[rοr, τα ουlμπτιil1.ιατα εxδ η-
λcδγοι,ται διαφορετιz.d, oτηv μoρφl1
7"αι στllν επο1t'1. T6τoιε; παr9r|,oει;

ε[r,αι το TRtrE ΡΙT (τQ6τ πιτ).

H πriι}ηοη αιlτ{1 εμqlαι,[ξεται σε

zαρπo{,; ποι 6ρiοz'οι'ται οτo δ6γ-

τqo. H περιφαxιδιzri zηλ{rδαloη πoυ

μoιciξει z.α.ι ,oυγ1dεται 1-ιε τo Jo-
),ΙATHA),Ι SPoT (Tξογcl,r}αr,

οπoτ ) οφεiλεται στη 1α'μηλ{1 περι-
εy"τι,ι6τητα τω\, χαQπ(bγ αε αιτ6d-
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0l gΦpεc (κοrκoεlδi) τo pιiiομο

t(lt n iloτElIoiθμnοi τoUθ

Kαι οε π9oηγoilμιει,α τεil1η τη;
<<}ι'ι,ιiοιloτα;>>, 1-ιιλli'oαlμε yLα τtΞ γ"υ-

oιc6τ,ε.Qε; Ψrωρε; (xoxxoειδ{ ) , τol,

7oιiι,ο που ροtξουν zαι τol, τρ1lπο
zαταπολdlιιη,αri: του;. Λ6γιο τη;
οπoιl'δαιιiτητο; του πqlo6λ{uατο; ε.
παγαlλαu6ιi"ι,ομε αz.ιi'ιη,μια φogcΙ
ουt,oπτιz,d μεριzci ενδιαφlρoι,τα
ατοι7ε[α :

- Στην περιο1{1 μαΞ τα σποU-
δαι6τερα zοzzo'ειδ{ qoiξουv στιΞ ε-

ξ{; περ[πoυ ilμεoο]ιιηγiεΞ (Δε; <Tα
zυριιiτεgα zozz'οειδ.{ τω\, οπ{Dοο-

φdqrιυν δdντρων οτη B6ρεια E}.λιi-
δα> τοt-' Σ. Π α,λοixη ) .

1) PSETDAΙ-LΑCΑSPΤS PE-
\ΙTΑGo]ΨΑ (DΤΑSPΙS) Ψευδο-
)'r!ιγ α'ieπτ-- πε r,τd./ο γα, ι,τ [α οπ ι ; B α |-ι_

παz'dδα 3 γενεi; α) M|τ,α Mαtoυ,
6) L{iτα 'Τουi.ioυ z.α ι./) Tdλη Σε_
πτειι69iοι' (οελ. 76).

2) QΙ-ΑDRΑSΡΙDΙoTιlS
P'F]R \ ΤcΙo SΙ'S ( |(61,ΓΙ1,16g6n11,-

τΙοτοιl: Π,εQι,ιται6ξου; - Σoγ Zoξd
3 r1εr,εl: α) Tdλη Mαtου αρ1d; Ι-
οιlγioυ, 6) Mdαα Aι'γoi,οτoυ ^ιαl

γ ) Tdλη oy"τω6φ[oυ αρyd; }ι'οεμ_
flφiου (oελ. 85).

:]) ΡARΤ,AToRTΑ oΤ,F]AFj
( Πα9λατ6ρια 'oλεε) 2 γενε6; α)
Αρxd; dιυ; pι6oα Mαtου, 6) Mdαα
Αυγoiloτoυ dω: ιιj,οα Σεπτειι6ο[oυ
(αελ. s+.l.

λ,Ιiα <ουlg,τi λiπανοη>> - δεν
x,ιιr,ρεi καμiα αμφl6,cλi,α - π,ρ,6_

πεΙ να ατηrρiζεταr ατην <<φυλλc-
δlαγνιυ'oτlκ,f>> κ,α1 c,τηrν αν6λυοη
τoυ εδ6φ,oυg. Για το πιilg γiνε-
τ.αr η δεlγ1'ιατoληψiα καΙ σxετι.
κ,69 λε,πτoμ6ρεlεq γiρω απ6 τη,ν
δεlγματo'ληψiα 6λ6'πε dρθρα 1)
<<Δε'ιγμα'τoληψiα εδ'd,φουg στlq
δ,εν,δ,ριiδ'εlq 

"οrλλ16lρ,Yε1,εq>> 
<<λΤιd-

ου1στα>) T,εrixog 12 αελ. 117_118,
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4) SPΙ-ΙAΙΙtoLECA1{ΙLΤM
PRUNASTRΙ (Σφαι,9oλεxciνιο
πgουνιiατρι - Χελωγ,cixι 1 γ,ενε,i.
Md,oα Ιoυι,[oυ - αρ16; Ιoυλioυ (rαελ.

l ιjδ ,.

- oι ημεQolιηγ[εζ αυτ6; πoυ α-
ναql6ρ$ηz'αν πιo πdl,ο: εir,αι ημε8o_
μιην[,ε; ποooαγατcλια'μο{ zαι μετα-
6ιi?J'oι,ται ιhr-υ; ε[ναι qlυαιx6 απ1l

1ροι,ι'ιi oε xgονιιi xrl'ι απ6 πεqox{
αε περιο1'{.

- Χρη,oιμιoποιεi zαr,εi; στη\,ε-
πο1li τοιl ροtοματο;, διιiφοqα οο-

γα1,οql(i)rq)Ooι,zci qlcig11r,αxα (oυλ_
τραοiντ, Γz'ουξαflεio' Ζοiι6ι', Χo_
oτα8ε[ο, Ιμ.ιντclι, { Eλαιoooγαr,o-
1,ι,rsqlooιzci z7π. ).

- Ψ{εzι1!ει zαr,ε[; uiα { διio φo-
qf; αν,iλο.1α ιιε τη\, oo6αρ6τητα τη;
προο6ολl1: 7'αι τη\, xoονιz{1 διιiρ_
u εια τΟU ροtcrpιατο; τη; ιp{9α;.

- Σε πciρα πολλd; πεqιπτciioει.-
l1 επox{ τoυ 9ot'qιιατο; oυtuπiπτει

!ιε τΟ'ι, y'ρ6ι'o ιcιταπoλdlμη'ση; δια_

1l'1 οtlr, ε7ι9,ρci.lν (zαqπdxαr].rα τη;
ιtriλιιi;, αr,ιiρoια, r,c1'gzη zλπ.). Στι;
περιπτιb'τει,: αυτi; ο δει,τ,QozαλλιεQ-

γητf ; πqdπει γα επιλdγει το πι6
zατriλλrflο εr,το,μo,zτ6r,o λα'u6c{r,ov_

ταζ ιιπ'iliJη τηι, εποx{1' τo ε[δ.ο; τoυ
δ,dr,1qor' τηr, πεq[οδo oυγxομιδ{;
τιυr, φρoiτιυ'ι, Ζαι τΟ φ,douα απο-
τε'λεoματιzι1τΙταΞ τoυ φαEμdχoυ.

126 καi 2) <<Δειγματoληψiα καr
αν6λυοη φ6λλιuν απ6 δενδριil_
δεrq καλλr6ργε1,εζ> <.,NΤt6oυοτ,α>>

Tειix,οq 13,oν αελ. 17Ο-17t, 773
Toυ Δ,ρ. Γεωργ. Aρ,γυ,ρldδη E-
δα,φ,ολ6,γcυ f'γg111ρ1],1ηψ Eδlαφrρ-
λoγiαg Θε,o)νiκηq.

- FΙ <φυλλοδ:αγνωο,τrκ'i1> δi-
νεl πληρoφ,o'ρiεg γIα την πo,ρεiα
των φυτιilν απ6 πλευρdq θρεπτt-
κ{g κα1αατ6,οlεωg. Αrπ6 πo16 θρ'ε-

πτIlκ6 ατorx'ε1lo υιπo(P6,P'εr το δ€ν_
τρ'c, πciα θρ,ε,πτκd οτotxεiα 6xει
πρc,ολiι,6ει τo δ6'ν'τρ.o πα,ραπdνω
{ πα,ρIακdτω α,π6 τα ε,πlτρεπτd 6-

ρ1α κ.ο.e<.

- 
Για την ε,νηiμ'6ρωlttη τ(ι)ν

δ'ενιροrκαλλlε,ρ'γητιilν δημ,o,olεf-
oυ(με σXετxκ6 κατατo,πιctτlκ6 πiνα-
κα πoυ αφ,cρ6 8 εiδη ο,πω,ροφ6-

ρ'ων κα1 πε,ριλα,μ,66νεl την πε-
ρΙ.εκ'τ.:]κ{6τητα 10 θρ,ε,πτrκιilν στo1-

χ,εiιυrγ oτα qilλλα oε 4 yο.'oιοτc|'

<,εlπiπεδαr>. T,ο κ,αν,cν:lκ 6 ,ιεπiπε-
δ,ο> που ανταπcκρiν,εταl στην κα-
νον:κi] πεtρ]aκτΙκ6ιητα τ'oυ θρ'ε-
πτxκΟ1i ctτοlxεi'ου oτα φ'jλλα. Tο
δ,εi;τερ'ο <<επi,πεδ,c> εiναr κd,τω α-
rι6 τ6 κανονlκ6. Tο τρiτ,ο <<επi_

πεδ'ο> εiν,αt π6'νω α,π6 Ι] καν.o_
ν1κ6, κ]α1 τo τθτα,ρ,τ.o <εlπiπεδo>>

εiναt ε,κεiν.o πoυ η αυlγ,κ16ι,τριιlοη
Ιoi θ,ρεiπτ1iiο6 oτ.ο:xεicυ οrια φ,fλ-
λα x.αραiκτη,ρiζεταl υrπερ6cλlκ{.

- Tα 10 θlpεlπtl'κd οτolxεio πoυ
πε]Qιλα]Ll!6dγει ο π,iναxα; εir,αι τα
εξ{c: 'ΑΖ;iυτο (λJ), Kdλl (K),
Φιilcφo'ρog (P), Ao,66oτlo (Ca ),
ΙνΙαγν{,olo (Me), },{qlγy6νrο
(\{n)' Σiδηρoq (Fe), Xαλκ6q
(Cu), B6ρlo (B) καi Ψευδdρ_
γυρoq (Ζπ). Τα θiρεπτtκd oτol-
xεiα xιυρ,i,ζoνταl cΙε δυ6 ομdδεq
lων 5 ,σ,το1Χ]εiων. Σ,την πριilτη o_

μ6δα περl.λαμ66ι,cvταt τo 'Λζυ:-
τo, τo K&λl, o Φιfiαφο,ρog, τo Α_
o6,6lοιιl,o καl τo M'αYνi'ol,ο. Σ.η
δ'ειjτερη oμrdδα πε,ρlλαμ6dνονται
τ]α υiπ6λo'lπα 5 ατolxεi,α. or ανdy-
κεq τω1ν δ6'ντ,ριυν oε θρε,πτlκd
r:,τotxεiα ιηQ ,πριiτηq oμ&δαq πο-
σoτlκd εiι,'αt π,oλ6 μ,εγ,αλ'6iτερεg
απ6 τlq αν&γκεg τηq δε6,τερηq ο_

μ6δαq. or αρlθμoi που αν,αγρ6-
φ,ο,ν1τα1 oτoν πiνα,κG αVτ1rπ'p0σιrΙ-
πε6oυν πoοο,oτd τoυ κ'dθε αιοr-
xεi,oυ επi τοlq εκατ6 (γ") τηq
ξη,ρ,ric oυo,iαg τuiν φliλλων (,oτοl.
xεiα πριilηc αμ6δαq)' 'ooον α.

φo,ρd γrα τoυq αρiιθμ,oιig τηq δεl,l-
τερηq ομdδαq αυιoi αντlπ,ροΙ:ιυ.
πειiουν lμ,d,ρη τοιi zciη9,ε r9ρlεπτι_
κo6 αιotxiεioυ olιo εκατoμμ6ρrο

ll φυiioδtoμυωωτlrιi ετo δ6υτpo



τηc ξηρic ου,oiαq τιrlν φliλλων. νερori που περι6x,ετ,αι oτoν ιoτ6 μηνεi'α των απoτελεομ6τ,ων τιυν

Ξη,ρlj oυ,oiα λ6με, 6τι απομ'θνει oε θεη-rοκραoli,α 1ΟΟ 6αθlμιbν Κελ- xη,μικιilν αvαλ6ο'ειυν φιiλλων και

απ6 κ&,πoto lαι6 (φfλλα, καρ- οioυ. εδdφ'oυq απ6 ιαν αμπελοκαλλl-

π6q, 6λα,oτ6q, ρiζα κλrπ') srσ,τερα - 
''oοoν α'φoρ& το αμιrπ6λι ε'ργηiτl1> <<Nι6ουαια> Tε$xoq 1Ο

απ6 την απομdκρυναη 6,λ,oυ τoυ 6λ6rπε 6'ρ,θlρο <<Συηl'6oλr] και ερ- οελiδ,α 33 T'ου Γ16ννη Kοrλld'ρη.
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To β6fllo
To 6dρι,ο εir,αι 6αoιzι1 oτoιxε[o

για τη\, ι}ρdqlη τω,ι, qlυτcilv. Φα[r,ε-
ται ιiτι πα[ξει αo6αo6τατο ρ6λo
ιττi1ν οται}εooπoiηαη τοι oυ'oτy'1μα-

τo; oξειδciroε(o; τCυ\, ).υττdiΟω\,. To
66ριο d1ει o1dαη με τηι, διαz.[ι,ηοη
τoυ oαα.xd'ρου μdοω τωγ πoιυτοπλα_
ο'ματιzι6ν μεμ6ραr,ιbr, τωι' xυττci.-

Qων. oι παρατηρoilμενε; ιτo6αρd;
διαταρα1d; τoιl πρωτoπλdc,ματo;
τrοr, xυττdροlr,, ιiε 6oα ιpυτci πci_

ο7oυν απιi τρο.qrοπεν[α 6o9[ου oφεi-
λor,ται οτην ανεπd,oχεια τoυ σα7'-

;1ciρου, απα]oαιτητo για τη1, α\,α_
πνοf zαι oυl,τ{gη,ori τoυ.

- oι ετ{αιε; o1'fi'y:l"ΕΞ ε.ι,6;
ατρdιι,ια:το; oπωριilι,α ια'ι,oι'ιι.ifζ α-
γd'πτυErl: ι'πολογiicγται οε 11 γραιι
'μιigια. Αγ y'αι oι απαιτ{.οει: τω\,
δdγτocυι, εiγαι τιioο uιzρd: εr,τo{-
τοι; πoλλd δdντρα ιlπo1l'{'ιloιlν απ6
τηγ τQo,φOπενiα 6oρioιl. Στα πqcb-
τα οτd'δια ({πια μορql11) rα ουμ_
πτriluατα τqoqlοπενiα: oυγxdor,ται
ιιε τQ,Oq)oπε\,iα cΙi"λr'iγ oτoιxε[r-oι,"

- FΙ τoοqioπεr,iα 6οqioυ εz.δηi'ω-
1,εται στOt,: zαρ,.πoi,Ξ zαι ιrτηl,ετ.{_
οια 6λd'oτη,oη (6λαoτoi. φilλλα).
Tα oυιιπτcλματα τη; τgoqlυπενiα;
στου: zαoποi,; μoιrjξoυγ εz πqι6τη;
ιi'ιμε(o- ιιε τα ουμπτciluατα τQOφo-
π,εr,[α; αo'6εo'τ[oυ (πιzq11 z'ηλiδαloη
Mπiτερ Πιτ) (6λiπε πiγαzα)'

- Για τη ι}εραπεiα τοlγ δι!γτoιιlι,
ουr,ιοτciται η /οatγηση 8ι\'oαzα (6o-
gιx1l r,ιiτqιo). Περiπου 3,5-5,,il
ιιλα 6'6ρα''zα'; οτo οτ96μιμα. H xo-
ρηγoιiuενη πoο6τητα εξαqτciται ιl_
π6 τηι,dλλειr1ι'1 τoυ εδdqlοιrJ oε 66_

oιο uαι απιi την ιz'αι,,iτητα που d-

χει τo d,δαφoq r,α δεο'ιιεi'ει τo 66-
Oιo 7'αι 1,α το μετατρdπει αε μi1 α_

φoμoιιboιιιε; εl,ιbοει: για τα φυτιi.
'Eτoι λoιπιil, η τQoφcπε\,iα του 6ο-

ρiου δεr, παρατηοεiται ιιιiγo οτι..
πεqιπτrilοει; Ιου τα εδd'ql'r1 οτερoriν_
ται τΟlJ οτoι7εiου αυτoil, αλλli zrrι
oτα εδciφι1 πOυ τo φιΙιz'6 ο{οτηιια
δεν αναπτilαο'εται ιzαr,oποιητιz"ιi
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('οιlι'εzτιz'ιi 6ο cειιi εδιlqlη.) ! τ'cιι πτ(.oση αυτr'1 η π9oo$l1z.η τoυ αο6ε-
οε εzεir,α πOυ τΟ αc;r6i6oτιο 6Qi,oz.ε_ οτioυ οτo dδαqlο;1ειgoτlεgεilει την
ται σε υr/rηλci επ[πεδα. Στr)ν περ[_ zαταaταoη'

ΠΙι{ΑKAΣ
ΠoT ΔEΙΧNΕΤ TA ΣTMΠ TΩMATA TPoΦoΠEh*ΙΩ}i

AΣBtrΣTΙoT KAΙ BoPΙoT ΣTΙΣ MHΛΙEΣ
'trλλειιpη αο6εoτioυ ,Bλλειιpη 

Boο(ου
(BΙTTΙΙΙt PΙT) Πιxρri zηλ[δω,iη Αι'cυμαλiε; zαgπoi, ιαι 6},αoτtilν

α) Συμrπτcδuατα στου: zαqπoil;

Tα oυμπτci_lματα εμqrαr'i,ζονται Tα oγ'1.ιπτιirματα ε,μφαr,iξoνται
π8o; τo τd,λο; τη; oιlγzομιδl1; zαι zατ6. τηι, διciρzεια τη; 6"),αoτtι"i1;
πιo ουxι,ci zατd τηt, διciρzεια τη; πεqιdδoυ οε zαQπoi; πoυ εiναι α-αποl9{zευoη;. zd1ια πρd,oιvoι.

oι zηλ[δε; ε(r,αι διαμdτqου 4-5
xιλιoοτων xρωματο; oz.oιigoυ πριi-
σι1,Oυ, Ζαφετ[ ιαι ),tyo zαrgιξcΙ.ι,ου_

οε;. Αυτ6; 6o[,ο,zογται oυ1νd, γioοl
α.π'\ το <<'ιdτι>> του zαoπri, (ιdi,υ-
xα-\ .

oι zr1?.iδε; αxηuατi.i'οr,ται υπιi
την επιδε9μiδα τοιl z'αοπoi,. Mπιl-
qεi να ταρατηρl1oει zανεi; την α-
νιiπτυξi1 τoυ; λι1.7ω τoυ διαφoρετι_
z"oil yρωuατιo,μο{ πoυ d7ει η επι_
δερμ[δα. Ι(ατι1πιr, αυτd; οι zηλiδε;
qlαiνor,ται oτηr, aπιφιiνεια τOυ χαo-
πoi',

Στo επiπεδo τcυl, zt17.iδωι, οι Ζαo_
πo[ απozτοilν μ[α ^1εiοη πlzο{ z.αι
αγοιioι α.

6) Συμπτιil'ιατα

Kαγdr'α ιi').i"o oιiμπτιυ1μα χαoαχτη_
ριoτιτ'ι'\ ετ[ του δdντρoυ.

oι z.η,λi,δε; ε[ναι μεγciλεi 7'αι με
πoιz0"ο xgιυματιoμ1l. Συν{sτ,:; πε-
gι6ciλλονται απ6 y.ciπoιo οτεqlιiνι. Ei
1,αι πgιioινε; {1 γzρiζε; οz.οtqε;
ετι-- πoιzιi'iε; πoυ ε[ιnαι λ[γο 1glω_

ματιoμdι,ε;. Στι: ιι6zιινε; πoιz'ιλ[_
ε;, οι xηλ[,δε; πα[ρνουν dνα 1ρω-
ματιαμ6 μoλυ6[ προ; 1-ιαilρo.

oι zηλ[δε; (φελλιiiδη xilτταρα)
εiναι πιd 6α$ειdE oτηr, oιigzα zαι
μποglοilν να qr$dιτoυι, ω'ζ τη\, %αQ-

διci του zαρποιi. Σιlxνri 6ρ[ο:ιει xα-
ι,ε[; διαοz'oρπιαμ,dνε; στo εσ{0τ.εQι-
z6 τoυ z'αρποr1 μιzgd; μπιλ[τοs;
φελλιbδει; με.1i$oυ; εν6; μπιξελιoil.

Ι{αιι[α τoοποπoiηoη οτη γειioη.

ι:το δd'ντρo

Π αoατη9ε[ zαι,ε[ζ ε,πi τoυ δ'dγ-
τρoυ' ξηριiι,σει: στι; z"oρυφ,d; των
6λαοτωγ. Σε riπιε; μ,oρφ,6; τooφo_

7qlιοuατιαι-ι1l zι\'ιxιι'o i1 xοιιtνωπ6.
NΙπcρεi τα qlirλλα να παqoυαιciξουr,
zαιμαλ[αματα oτι; ciz.ρε;. K,αμiα
1lοριi παρατηρoιir.ται δdα'ιε; 1ιιz.ρd;
γ'αL oτενd; qlil7'λr.υν oτι; xoρυφd;
το.lr,zλα,δiοz'ωγ.



lιio φυοloiομlιEc πo8iοεlQ τωU EυUτn-

poυμθυωυ ropπιilυ [rpιiυυn ΣμiE

lΙl n oυτtμετΦπlort τ0Uθ

oι z"αElποi τll; GRAN}ΙT
SMΙTH (Ι'z"ρcivνr1 Σμi$) που oυr.
τηlQοιiνται,αQrχετd 7,ριirno oτoιl; ι|υ-
ιτιι'o{; sαλαμου;, εφ6'oον δεl' λη-

ψ$oi,r, τα αι,αγz.αiα μdτρα, υπoφd-

Eου'ι, α,π6 δJο qiυoιο'irογιz'd; πα${-
ο'ει;. Αυτ6; εir'αι: α) To <<επιφα-

l,ειαx6 dγz"αιμα>> (SCΑLD E-
cHΑΓDιΙtE). E[γαι τo γvιαoτ6
Ζαφlf11q6μ,g πoυ 6'lldπει zανε[; r,α

ιαλ{llττει με.1ιii,α τιιηu.ατα τll; ε-

πιδερlμiδα; του z'αφπoi 'z'αι 6 ) Η
εoωτεριa{1 αiuλοiιυol1 τη; ocig;<α;

oτo 1ιiiρ,o τιυl, oπεQ,ιtατιυγ (CoRE
ΓLΓSCH h BRΓNΙSStrMENT
ΙNTERNE ιi':τ.'| ' }Ι αi'lωιωμ6νη

od,gzα παi,ρνει dr'α oρψ,r,ozαφετ[

/ Q(oμ,ατι,σιι6.

- 
Tο εfιqlαr,ει,αz"ιi dγz',αυμα ιο

εμψα,r"iζοι'ι' γει'ιzα 6,ooι x.αEπο[ d-

/ουν σιμqμι'o$εi clγoιgοι χαι πα-

ρdμει'ι'αr' αqzετd 7,ρ6νo oτα ι|υ,γεiα.

ΙΙπ,ο,μdνιυ; 6i1'tΙ1 g,r'α'1/rz'α[o να γ,νω-

9iξουμε τt1ι' <<oc,loτ{1 lllιtlεQlοrμηγια

συγlχο]ιιιδf;>> για'ι'α πεlριορ[,ooυ1ιε

τι; πιι}αr^dτt1τε; εμφαι,ioεCDΞ τoυ ε-

πιφ,αr,ειαzoιi εγzαiiματο;. Aυτ{ η

ll|μlεorομηνι,α ταπosετε[παι περiπου
45-50 μιdρε; μετci τr1,ν oυγr,oμιδf1

τη; Γx67'l,τεγ I\iτελiτoιoυ; χ]αι τη;
Σπctρzι,r, αι,τιoτoiχω;. Χρειciζoι,ται
r'α πεgααουι' γ,απoν 200 ,μllgε; αrπd

τη,ν πλ{1ρ11 riι',9ηoη τη; πoιzrλiα; ιυ;

τηr, oυγz,ο'uιδl1 (xα,ρ,πιxl1 περiοδo;).
Για τtlι, πεgιo1{ τυo Ιι"o,τιτοJτου

Φυλλο6ιir}'ων Δdr'δ,ρω,ι, r1 t11μιερoμην[,α

6,ρ[ιοz.ε,ται oτο 1οr' δlεxαπενι9'f1lμερoν

τι,o N oε,μ6,ρioυ.

Δεγ πQ'dπει 1'iα λhiiτμ or'ε i 7"α-

l,ε[: iπι υπdg1oυ,r' πιiρα πoλλ6; πε-

*oι,Πτcblcει; πoι' επι6ιi'λλ]ετ,αι 1'α συγ-

χc,uiiσ]ιl'ιtrι.ιε εl,,ωEl[; f πολι1 ε'vω]ρι; (ε-

ξαγω,γiJ:, dlι,ε.ot] z'αταγιiλωo'r} xΩ'π. ).
oι xαρπo[ τl]; %ατηrγo,Q[α; αυτ'{1;

α,'ι,,ταπox8[γο\lται στα γ'o'{roτα μια;
σηiμα\,τι7.η; με,ρiδα; zαταr'αλωτιbl,

ι'ε[γαι πι6 ξυr'oi' dxoυι, ε,lrινcτιz(.l

oz'oi'9.o πgcio.ινο 1ρωiια, τραγαvlli
x'i'π.\ ' fΙ α9,οιloιιiξου'r, ιilμω; ("να

τ'Q{ι\τΙi σll'rειo. Kι,vδυι,εi'oυγ α'πιi το
επιψαι'ειαz,6 d1,iz,αιluα τo oπ'ο[ο εz_

δηλωνεται πιo dι,τoι'o ι1oιl περιoα'6-
τ'ερο zαιρ,l'l παoα1u,dyoιι' oτoυ; ιpυ-

zτιn'οil; $α,λciμoυ;.

Σ'frμε,ρ'α γιjα τηl\' αι'τιuε'τιΙπτι,otl

τΟιι επ,ιqlα,rnει αzoi' εγιι αit1-ιατο;

1 Σzlιii γτ'| 7 o,r1'oι 1-ι.oπoι οi,νται δι riφo-

gα xrl,uιzd ααευιiο1uατα πoυ περι6_

xoιν Γ)ΙPHEΝTLAλ/ΙΙNE ( DPA)
διqlεr'ι7''α,uiνr1 ti trTrΙoΧTQΙΙΙ)'ΙE
(,ετoξ,ιz.iνη). H 1,911αιμοπolηroη των
οιlαιιilγ αιtτcδν μπ'ogεi r,α γ[r,ει μ'ε

δ{o τρ,ι1πoυ;: α) \fεzα,oltιiζ τωι,

δ6r'τρω'ι' πQι\, τ11\| συr/zιοir1l[{1 tlε τηι/

υπi6ιllη oιlο[α { 6) 6ιiπlτιομα των

x'αqποbν oε ειδι,zo6; 1ωρoυ; (δεξα-

1lεv6; z.7'π.)' H εq'γαοi'α γir,εται
πdr,τcτε με τι; οδr1γi,ε; το:ν παρα-
oz'ει,α,o,τιirt, oiιηωt'. (πoαoλoγ[ε; τoυ

αzειd,olμ,ατoΞ, χ;Q'ornxlrj διd1Q%ει α τω\'|

z.α,ρπlιirι, ατo r)ιd.iιυμια z,1'π. oι z.αρ-

πo[ 'μετd το ατdγ,ιtυΙ-t,d του; μετα-

1.,lgt0l,ται ιττοιl;1pυμτιxοr''; ι9αλri-

.LιrOυΞ για τl1,ι' oυrrτιiρη1αη.

Tο ΣToΠ ΣKΑΛΙ{T (π'ε'ριd-

xει ετ'oξιz.iι,r1) που xgr;,τl,roπoι{1θη-
z,ε (δc*ι1,,i: του Ιtloπιτοiτo'υ Φυλ-

λο6r(,λαll' δJνδρων) πα8,ε'μπ1Ιiδι,σε α-

n,ι,φατι oτιz'd τO επιq)α1'εt αι'6 {yv"αυ-

μα G,τα μ11λα Γxρriι,vl1 Σui . o
1]lεl,α]σ|ιιi: 1rε ΣToΠ ΣKΑΛNT α-

ποδ,siχr9rlxε εξi,ooιl απ'oτελεοuατιx6:
0oo ιιl'ι τ ο 6 d"πτ ι αt,-ι α. Bφ6,o,o r, το

ιΙεzα:ο'τιx6 'υλιy"i zlαλ,{πτει (λoι1ξει )

zα,],ιi τ,ο'υ; ι1lεx,αξdμιει,ου: xα,ρποri;,

δει, π9dπει \iα σ\1αιιi6\ιει zαιrε[ζ δι-
α,qlοQdg μεταξi r}lεx,αolu'οil ιtιι 6α-

πτilο,ιιατo;. Tο ΣToΠ ΣΙ{AΛN'Γ
Ζα,ι σlτου1; δ{'o τ.oτiπoυ; ποU χQη1σι-

μοπ,οι{ι}ηz.,ε δι'ατl1.ρηoε το π,9cΙloιvο

χgωμα τη,: επιδε9lμiδα; των z"αρ-

πιδι,, αz,6lμα χα σ]τoυ; zα,9,ποιi; πtoιl

n,o(,ρ,βuειr,αι, αρz,ετ,6 1ρrd,r^o οτα ιilυ-

γεiα (Δ,ειγματοληlr|iα 29 Mαtου
1983-5Ιοιvioυ1983).

Tο ΣToΠ ΣKAΛΝT zρ[vεται
αr,αγxαiο για τιζ πριbι]με; zοπ[,i
7"αι για τOυζ ΖαιQ,Πo{; πoυ πρ6zει-
τ'αι \'α παρ,qμεir.oυr' αgz'rετ6 1ρ'ι1r,o

στoυ; !]υ,χ,τιzoι1; $αλciμoυ;.

Bααιzι1 ρι1λo oτη,ν εzδ{λω'αι1 των

διiο παρ,απdl'ω φυοιολoγιxιbι, α,osε-

νειιbr, παlξει η sεEμox1ρα,o[α oυντ{-

Qηlσ}l; σ'τα ψυγεiα. Aπιi πειρ,ιiμαπα

ποι θγιναv ατo εξωτεριz6 διαπι_
oτιΛflr1rr,αν τα εξη;: oι x'αρπo(

Kz.,ρci,r,νr1 Σμiι} πoυ ουl,τι1,ρη8ηιαν

oε 2.5 6αs'μoi,; Kεiιαioυ εμq}d\,ισαγ

λιγιb,τερo επιψαl,ειαz.ιi 6γz'αυμα oυ1.

z.ριτιzd μ' εz,ε[ι,ου; πoυ oυντηρι'1-

δηxαι' ο,ε Ο 6αsμoi;. Αvτ[ι}ετα η
qrιησιO')!oγι7'f εoωτεgιz.f 6Q,p,rιυα'ξ

εzδι1λιbι'εται περιoo6τε9o oε 2,5 6α-

fluοιi; Kελοioυ zαι λιγcbτερο αε 0

6α{'μ'rot,; Kελc[l;ιl' Εrπiοtl: δεr' π9d-

πει \ηα ξ,εxνoι1με τ]o γε'γoγι1Ξ 6,τι oι

z.αρπo[ πOυ σιlvτl]ρllι}l1z,αι' αε 0 6α-
$1ιoJ; Kεi.cicι' διατi19r'τσ,γ :τFoιη-

οι1rτε,Qo 1ρrir,ο τι; ι]Qγα,\,ο]7ιtrπlτι7.1d; ι

διιiτrlτ,ε;7',α1 τ'O π9ιiοινο 1g,ιi.;,uα τη;
9π,1$,gEμirδiα;.

',oισ'ο,r, αqloρ'd τll\' συγτ,ηQη]lσll

των zαρπιbν oε ελ,εγ'x'6ψιg,νη ατ'μd-

σq)αιQα απo πειρdματα πlcυ dγιι',αι,

oτο εξωτεριylιl o ο''υ'ι'δυα6'ι$3 ('$va

oξυγι1r'ο ιαt 0Ψο διοξεi,διo τ'oυ dr'-

δραxo;) 6δωoε ιxαγο,π,οιη'τιz'd απo-

τ,ε'λ€,σiltα,τα, Ι'εvιz'ιb; το δ'ιcξεiδιo
τoυ dν$ραzlo; (Co,) ευt,oεi την

εμqlι1νιοη το'υ επιψ'α\',ε,or"6d g^1zαιi-

ματO; 7'αι τll; εσ(l)τε8ιzl1; 1-,ρql,vω-

σll; σ,τΟυ; Z,αQπoι1; τr1; Γu'gciνvη

Σ'rι$' Eπ[,oη] .oι ιαlQπOi π'0υ τοπο-

$,ετ/lι9'rlz'α.γ pιθoα oε οαxπ,οi'λε; πλ,α-

οτιz6; υπioτ}llσα\l π'εQι,σiσιirτεg11 ξη-

μιιi απ,1l τo επιι})α\nειαxiιi dγxαυt!ια.

Για π,o)jioi; zαι διιii.lro'o,οιl; λi6,γoυ;

οι zαψτo[ τ11; Γxρ,ιiι,r'ri Σιιi$ $α

πρ,dπει 1ηα r)ι!γτηι)Oiνται oε ξεxιυ-

φι o,τοi; sα)'ιiμoυ;.

Tελ,ε'υτ,αiα εqlαρμ,6o{}rir',ο η μ,6$o-

δο; τι1; zλι1μα,xωτ'l1; ιpιiξti; oε διci-

ψο,ρε; $ερ'μ,cx,ραoiε; για τιl\' αντι-
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Πυρετδq θεωρ,εiιαr tiιαν f1 θερ-

1roκρ,αoiα τoδ oιilμ,αιoq εiναι π6_

νω drπδ 3BoC oτδ 6ρθδ ii oτδ oτ6-

μα, i1 37,5"C oιflν μ,αοx,dλη. 'Η
θ,ε,ρμο,κlραοiα πο,δ παiρν,cψιμε ατδ
oι6,μια ii ατδ δρθδ εiναr πlδ drκρι-

6liq dλλd γr& εi,κoλiα τi-1ν παiρ-
νoυr]Ιε ουν{θ,ωq ατi1ν μ,α,αx λη
καi α' αiτi-]r, θ& &ναφερθcδlμε κi-
ρtα.

Φυ,otoλoγι,κδ f1 θ,ερμ,ο,κ,ρα'oiα τοδ

dνθριfinινoυ oιirματoq κr-l,μαiν,εται

dπδ 36oC 8ωc 37.2oC. 'Yπ,iρxoυ'ν

πcλλδc dταμrκ6q διαφ,ορ,δq κα)
δlαφoρδq κατδ τi1,ν δldρκεlα τfiq

i}ι6ραq, oυν,fθ,υ:q εiν'αl διμηλ6τε-

ρη μειδ dπδ φαγητ6, d'πδ κ6π,ω-

oη καΙ κυρf]ωq τδ drπ6,γευ,1rα. Γr'
αri ιδ πρ,6,πει νδ παiρι,,oυμε τI)ν

θερμο'κραoiα πρiν drπδ τδ φαγη-
τ6, μετ& dπδ ijπνo καi διαν dx,oιl-

μlε d,παλλαγεi κlrπωq &πδ τ'& ρoil-
xα μ,αq. 'Η θερμ,ακρ'αoilα 1l,εταξr)
37 καi 37.5 λ6γεταl πυρ6τloν
ij δ,6,κατα. Δδιl ,πρ,6rπει ι,λ ξεxνoσ-
μιε δτι οδ πoλλδ &τοηlα καi κυρi-
ωq παlδιd τδ 37.5o εiναι φυ'οroλo-
γlκfi θlερμoκρ,αoiα.

'o πυ'ρετδq εiναl δπδ τ& ουμ-

πιιilηlα.τα ποδ μdq θν,o,xλ,οδν καl
μσq τρ,oμ,oκρατoδν κυρi'ωg μdλι
or.α τoδq γ,oι,εiq τιilν παιδlδν πoδ

ζητoiν τfl,ν 6μεοη βοfθε'α τ6ν
γi:ατρδν. 'o πυρ,ετδq δφεiλεταl
oδ λοlμιiξεlg πoδ θντolπiζoνταl
oδ δld,φ,oρα αυoτfrlματα τοi δργα-
νιoμ,:i. 'Arπδ τiq oυx,ν6τερεq λoι-
μιilξεlg ποδ πρ,ακαλoi'ι, dπ6τoμη
dνilψωαη τq θrερμo,κρ,αoi,αq εiναr
τδ κoι,νδ κρυoλ6γιμα, ρtνοφαρ-
ρυγγi,τlδα, τiραxεtfτιδα, βρoxiτι
δ,α, γρiπrπη, iλαρ6, κ.i. dφo,ρoδν
κ6ρlα τδ dναπνειtσ'τ,ltκδ o6,ατξιlα
καi περνdνε μ6ι,,εq τουg 3'πiεlδi1

δφεiλoνταl o,δ i,οiq. oi γoι,εiq δ-

1lιυq δδν μ;πορ'oilν ι,δ ξdρ,ουν π6-

τε πρ6κεlταr γtδ iωo,η κ,αi π6τε

γIδ βαρειi κατ6oταl:,η καi θδ πρ6-

π,εl πr&ντοτε νδ oυrμr6oυλειjoντcιι
τδν οiκoγενειακ6 τoυq ματρ6.

Μεγdλη oηηrαoiα 3x,ει νd γνω-
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Πγ ΡEToΣ
ρiζου,με τr\ν αiιiα ιοδ πυρε rοJ

γriι ν& μlΙτοplofrμg νλ κ&νoυμε θε_

ραπεi.α θν.&ντια οτι'1'ν αiιiα πoδ

τβν πρoκdλ,εoε. 'O πυρετδg ποδ

δφεiλ,εται oδ iofq dντιμετωπiζε-
ταΙ συlμπτωματκd. Πρ'6πει νδ ξ6-

ρoυμ,ε 6τl δ πυ,ρετδq πcτδ oxε-

δδν δδν εiν'αt θπlrκiνδυνoq καi

γlαυιδ δδν πρiπ,ε'l νd τδν φο66_

Tιυv
Γoυoo'πoιiλoυ Σται5ρoυ

Ι ατρo$
Γουοo,πroιiλoυ Nικoλ6oυ

Φoιτnτ,oιi
I ατρoxειρoυρvικtiξ

μαστε.'{γ11ηυρ,ετtlκd φdρμ'α,κα
πrρ,6π'εt νd λαμ6,6νoνταr μ6ι,'oν δ-

ιαν f1 θ,ερμ,ο,κ,ραoiα εiι,αl δΨηλil
δηλαδfi πdνω dπδ 38'5"c i1 δταν
αiοθ,αν6μ'αοιε d,αx.ηrμα δηλαδi δ-

1αγ ζx3υIt-lε Πoν']]κ6φαλo, dij,πνi'α'

oτεν.oxιilρlα κ.λ.,π. "oτ,αν ri θερ-

μo,κραoiα εiναl πολδ iψηλ,il δη-

λrcSd π'1νι,.l aΙιo 39.5"C εφαρlμ,6ζου

1lε ψυxρδq περ'τυλiξεlq. Πιδ δρα
ατκd μ6oα λ'αlμ6dν,ουμε διαν fl
θ'ε,ρμο,κραο,iα εiναr π,iνω dπδ 40,

50C οπ1.',lα f1 θερηl,rκραoiα εiναr
,π&νιυ iιπδ 41-50C δπ,6τε μπcρεi
νδ πρoκληθεi καi 6λd6η oτδν θγ_

κ6φαλo θiιν δδν καταlπ,ολε;ιηθεi

γρiγορα.
Tδ παrδr,δ ποδ Exουν πυ,ρ'ετδ

π'ρ6''πεr νδ irφr]νονταl ii,oυx,α δταν
κclμorνταl καi νδ μi1ν τδ ξυπνd-
με γrλ νδ π6ρoυν τδ dνιιπυρειr_
κδ φ,6ρμακο ij νδ τδ β6λoυμε θερ

μ6μετρo' "Eνα λ6θοq'πoδ κ6νoυν
oυxνλ ci YoνεTq ιδι, πα'δrδν εi_

ναt πoδ τ& ντiν,oυν 6ταν Jxoυν
πυρετδ μlδ πολλλ 'ρoδxα, ij τ&

σ,κεΠeζ,oυν μδ πoλλδq κcυ66,ρτεq,

γlδ νδ τd προlατατειjlοcυν dπδ τδ

ν& κρυιirιl,oυν, αriτδ συxνδ εiνα1

πoλδ 8rπrκiνδυ'νo γlατi dν,ε6dζεl
πdρα πtνα; τflν θ,ερμoι<ραοiα. "o_

τ'αν i,x,oυrμ,ε πυιp,ετδ πρ'6πεl νδ
τρdlμ'ε θλαφρδ καi νδ πiνουμ'ε
πoλλd δγρd.

'Yπ ρ'x,ει μi,α'πε'ρiπι'ω,oη πoι)

πρ6πεr νδ πρo,o6xουlμε iδtαiτερα.
"oταγ dνε6αiνεl δ πυρετ6q δπ6-

τ,ομα δ'πdρxεr κiνδυνog, κυ,ρiωq

oδ παιδ,',δ f1λκiαq &rπδ 5 μην6lν

μ6xρι 5 θτ,ιiν, νδ πρ,olκ'αλ6οεt ο,πα

oμoiq πoδ κρατoδν λi'γα δευτε-

ρ6,λε,πια ij μ6xρr 5' λεrπτδ καi
πoδ δνoμιiζ,oνταν πυρε'τtiκol olπα_

oiμoi. Περνdν;ε τ'ελεiω,q, ixoυν
oυ,νι]θ,ω,g o'iκο'γ'gγ,g1q'11δ xαρακτfr -

ρα, δπαναλαμ66νo,νταr κdθrε φo-

ρδ πoδ θ& dρρι,:lοτ6νεq τδ παιδi
&νεξ6ριητα €ιπδ τflν αiτi'α' "o_

ταν Δμφανiζοντ'αι πoλδ αυxνδ
x,ρ'ειaζετα1 λε,πτο,μερflq J\εγxog
ι,ευρολογl,κδc (ΗEΓ κ.τ.λ. ).

Σδν αυη-ιπερ'6,ο1lατα μπoρoδμε
νd ποδμε δ.t δ πυ,ρ,ετδq δδν εiναι
ilπlκiνδ,υνΟq, δ'δν πρ6lπ'εr νδ τρo_

μοκρ,α-ο$l1rαoι'ε καi νδ παiρνoυ-

με φ1ρμακα &νευ iδl,αιτ6lρoυ λ6-

γoυ. Στδ παlδιδ ν& cη<'ε'π,τ6μαoτε

πiντα τ'oδq πυρετllκo'6q οlπα'oμo6g

δτ'αν d,ιlε6αiνει dπ6τομα. Nδ μfiν
ξεxνdlμε δτι εiναι μiα dντiδραo'η

τ'cδ δρYανισ1roδ μαq πoi dποοκο-
πεi oτi1ν αiiξηoη τfrq dντιcτd'αε-
ιilq τ,ου διldνιια oι,δ μrκρδ6lα.

ΔENTPo1Κ,oMΙΚA
ΘEMATA

μετci.πι'oη χαι τ(,],\' δi'ο ψυοιoλoγι-
z'ιδι, zα'$l1rοεοlr'. Aγαφ,d'g'οlιιε μ[α π,ε-

ρiπτω,or1. Συr,τ{qι1roη 1191' pιdλων

Γzρciνl,l] Σ1μιs oε 5 6α$luo$; Ktελ-

o[ου. 'Evα; uliνα:. Συr,τ{lQ'l'loη το:ι'

xα,qlπιb,r' oε 2'5 6αflιr'οt; Kεi'oiου

δ'ilο μ{νε:' Kαι ilο'τεqα oτου; Ο 6α-

ιq,uοi'; πlr,τε u{r,ε:. T'ο πεiραrμ'α d-

δω,cε ιzlαrηOπoι t1τιz,ιi αιτoτελ'dα'-ιατα.

λ{πoρ,ε[ zανεi,; ι'α εqlα,qlμ'ιloει zι ιiλ-

i'31,; c,υr'δυααμo6; $ε9rμoz.,οα'oιcb'ι'.

-'f161gOc( 
απιi τα παραπ'dr'ω

ο πα9α.1ωγιi;61ει αgz.ετοi; τρ'6-

πO'υ; για r,α ε,ιπoδ[oει f z,αι 'ι'α π'ε-

ριο,toioει τι; δio α'l'α1lεgιi1'-ιεr'ε; πα-
'${αει;,



Α,π6 τα πριi-lτα τηq 6flματα η
ιατρiκfl εlπ1,στηlμη καταν'6ηο,ε rην
αν&γκη τηq πρ6ληψηq διαφ6,ρων
παθf1,αεων. Ι{ iδrα ανiγκη ιiθηοε
τoν Ι πποκρ&ιη, να δrατυ,πι-iloεr
αφoριατικ6: <<κdλλιoν τo πρo-
λαμθdνεlν f θεραπειi,εrν>.

Περνιiνταg oι xlλrετηρiδεq ε_

μεiq οr απ6,γ,cνot τ,ου Ιπlπo,κρdιη,
αrπ,oμακρυαμθνot τ6'oo πολ'6 απ'
τoν,αφ,3ρ1σμ,6' τ'ου μαoτιζ6μα'oιε
οε μεγ6λo βαθμ6 απ6 την θ,ανα-
τ;κ6 και.αδl,καoτικfr εκδ{λω,οη
παθf,,αεulν που 6νετα o'ρlομ6νεq
απ' αυτ6q θ,α μ,πc,ρ'cιioανε ν' απo_
τρ6ψ,ανε f να δ.,αφ'ορο,πoιt]οανε
τη 6αρ,13τητd τουq.

Aq 6'ρθoυ,με τιi-lρα oro xιilρo τηq
c5cντlατρ,:κr]q κα1 \,α δlατυπιil-
σcυμ,ετην απαιor6δcξη dποψη, 6-
τi σ'τα x,ρ6νια μαq 6xoυrμε τη με-
1,αλiτερη 6ξαρ'αη εκδηλιiiοε'ων,
οτcματικιiiν παΘl1oε,ων απ6 oποια-
δ{,ποτ:ε 6λλη εποxfl. Π6ρα τα
6,cα θxουν γραφτεi και6 καlρ'ο6q
γlα τo θ6μα τηq πρ6'ληιμηq οτην
οδοντiατρtκl'1, oτην επoxf1 μαq ε-

μεiq o'r οδοντiατρ,cl καταφlεfΥου_
με oε πολi περ:αο6τ'ερεq εξαγι.l-
\,6q, θερ:i,πεiεg νε,κριbν l| ζωνια_
νιjlν δcι,τlιiiν (απoν,ευριill:εlζ ) ,i
}..aι πρcoθ'ειlκ6'q αν,α,πληριilοειq
δ'οι,ιιιilι, απ6 πα\ι6:ερoυq συνα-
ιΞ'/:\φ;υq μαq. ΙΙ απαρ1δ,εκτη 6oο
iiαΙ δ,απαι'ηρ,f Y1α τoν αoθ,ενl1

1lαq αυτl'1 κατ6'οι:αoη, oφεiλειαr
αtp' ει'6q στην παρ,αr}i6ληoη τηg
τ11ρηcηq τηq στloματ1,κl1q υ'γιεινl1q
κ(ιι αφ' 9τ6ρου σε μrxq τουq o,δoν-
τ,16ιρcυq. Η ευθ6νη μαq εiναt αρ-
κετ& μεγ6λη σΙ'o θ,6μ,α τηq oω-
oτ11q π}ιηροφ,6ρηοηq τoυ κoινci.l.

]]iι,αl λυ,π,ηρ6 τo φαιν61μεν,c να
προο6ρxονταt σξα ιατρ,εiα μαq
ι',εαρd 6τoμα με εικ6ι,α οτ6ματoq
ηλlκrωμ,6ν,oυ ανθρ'ιilπ:υ. Tα προ-
6λ,l'ιilαια Πcυ παρ,3υrJ'ldζoνταi oτο
οτ6μα τουq (απo,oτ{ματα, oυλirr-
δεq π'αραηr,ελημ6νεq, παροδοντo-
π6θ,εlεζ, κlν'ητtκ6ιητεg δoντrιilν )

δεixι,cυν ιο αληθ6q τηq 6λλει-
ιr,ηq τι|-iν δυ,c' πρ,rαναφερομ6νωι'
\61_ιυι,.

Συι'ηθfoα1rε ε1ιεig οι oδ,οντiα-
τ'ρ]ι \]α εξαφανiζoυrμε 6o,ο εiναr
δυνατ6ν τcυζ τoπtκoriq 6λαπτr-
l liq παρiγ'c\/ιεq, τaυq υπε6θυ-
\]]υq Y1cι τnι'εκδl1λωοη rερηδ6-
νcιq { oυλiτlδιυν οιο οτ6μα.

o'πωo,δ/]rποτε η μεiωoη τoυ α-

ρlθrμιο,6 τoυq (ηr:κρ6i6ilα, fr πλ6-
K,εq, l| loi) με ιην oο-tc,ιl1 καt συ-

παo.ilγνω,oτο 6τl τo πα',δ( μαθαiνεl
καλλiιερα, 6ιαν το,υ δiνεται κα-
ιdλληλα o oωoι6q τρ6lΠΟq τliρη-
σηq ιηq oωοι11q υγ:εlνηq' KαΙ τoυ

γiνειαr και,ανο.ηι,6 6τι o οδ'ο'ντiα-
τρrg εiναι αυτ6q πcυ θα τov 6o-

ξiθ4'αεr πραγ;-lατιrκ1, απiζ,cνταq 6-
ι'σι τcν Kαταστρ'Οφ)'iκ6 κλ,εr,6 ιoυ
φ,6,3:υ.

@;1ντcι,oτ'l| ιε π6οc κατ:ασrτροφΙ-
κ6τερη εiναι η και6oιαoη στα
παrδl1. 6ι,αν λεi,πεr η πρ6ληψη.
'Eλλεlψη cιυ,α-,ilq oιομαικl1q υ-

γlεlν{g α1π' 1Ιlν μιrα μερl,1, λαθε-
116νη δiα^τα απ' την 6λλη καθι
ο,ιiιν ι,c παlδi θρμιαlo οιην επi-
θ'ε,;il'iJjν μrκρ,ο'ο,ργανrcμιilν Kα1

oτην πρ(:rκλη,οη πoλ6 βαρ6ιερων
κατααι,1:,:ω\, συγκρ1ιxΚ6 με τ,oυg

μεγ6λουq.
Kr αυι6 γiνειαι ευν6ητο 6ταν

,ι παiδl6 δ,εν 6xουν oυ1ιlπληριil-
Ιε1 'ακ6μα τ,o μ6ν'iμο οδoνιrκ6
φ,ραγμ6 τoυg'

T,ελειιilι,ον'ζαq θυη:11ζιυ 6:r η υ-

Y,εiα τoυ ατ6ματcq εiναι o κα-
θ,ρ6,πιηq τr1q υlγεiαq 6λoυ τoυ oρ-
γ,αι,ιαμο$. Πολλi πρo,6λfματα
τηq καθ6λου υ,γεiαq τoυ oργαν1σ-
μ'o6 6.xουν τη ρiζ,α τOυq σιην Ιια-
ραμθληoη τηq 'στOματκfiq υγt'εt-

νdc.
λΙερrκθ αrπ' αυτd εivαl ο ρlgψ-

μαl:ε:δ{q π,υρ,εΦg των 6ρθρων,
οι'ενδ,:'κ:.pδiτlδ,εq, oι α1κτινcμυκ1-
τldoilq κ.τ.λ. Δε ν'oμiζω λοrπ6ν
ι,α υ,πdρx':1,iε.,γαλ6τερ,cq μαξo-
xilΟ,μ6c αrπ6 το να 6x,cυμε τη δυ-
ν,αΙ6τητ'α ν' αποτρ6ιμcυμε ωq 6-

ι,α 6.αθlll,5 βi3,αια, τ6ιοι,εq δυoΔ-
ρ'ε]J]]εq'ζ1α:ασι'i,σεΙq. Mε μια ri
δυo επtο'κ,3ιμε1q στoν οδ'οντiατρ,o
κ/_,θε xρ6ν'o, κα1 ι1ε μ1α π]o σx,o-
λαοιllκl1 ι,ι'1ρr1,oη τηq οlτoματtκflq
υ,γι',εlν'f q.

Σε dλλo 6ρθρο θα ε,πιoιρ6Ψcυ-
1ι,ε αν,αφερ6μεν,3l σε dλ\'α θ,3μα-
τα τηq οδ'oνιρlατ,ρικl1g ο,κοπ6 6-

xcνταq να ε'κλεκ'ευ'βrgιiψ ξγν61gq
παρ'6 π,ολι3 επ'οl,κ'o,δοιlητικ6q και
r,α Yγω,ρ(lοουμε σrι'c κοlν6 6,τr η
ιl1ρη,clη τηq ο,ωoιf q oτοματικflq
εiναl απ6 ιΙq ,πt,o xρf ol,μεq <<ου-

1,l],θ,εrεq> ο ιηι, ζωι] μαq.

(,cυι,6'xεl'α oιο επ6t1reνο ιεf xog )

Πρδλnψn σTnv oδovT!αTρlκn
Φlλoσoφiα Tnξ ΠρδλnΨnc
xν{ ψ{κτprση Ιων δcντrιiν (βoilρ
τσi'CΙμα ) απlτ ρ1:πεr τρν κ6νδυνo
τηg ,εμ,φdνηοηq των παραπ6νιυ
βλα6ιilν, Δ,ε δ'fiοαψιε 6η-ιωq την α-
ναλ,cγοio,α βαριiτητα o' 6ναν πα-

ρ,6lγονlα που πdλr o ':,οφ,6q Ιrπlπo-
κρ'iτηq, ιoν οι16,]rαcε <<tlδιoσυστα-

ο,iαr> καt o ,π6νοοφο,q λα6q την <.r-

νομ, (;ει; <ικ,ρi,o',η>.

Η α6ναη και σ' 6λα τα αημ'εiα
τlcυ oρYαν1σ1l'οi, οιiγiκρ,cυcη των
δυ,ο αυ'ιιi-lν παραγ6νι'ων Kα1 το

απcτ6λ,εoμi τηq εiναr { υ'γεiα f1

αρριi;'οτ,τα.

Γiνεταr ευν6ητo 6ιr ε6ν μπo-
ρ,:6μ,g να διαφο'ρ,cπor{oουμε κα-

Toυ
ΘorΙΩPH ΔΩlΔFΙ
oδovτoγιατρoιi

τi κ6rποl,c τρ,6,πc τη φi'οη των
δ,ιjo αυτιilν ,π,αραγ6'',ιu.lν πρ'οq 6_

φ'ελoq ιηq υγεiαq, κατoρθι-ilο'α,1rε
r]δη να πρ,ολ66ουlμε την εκδflλω_
ση τηq αρριiroτιαq και ω'q Πρoq
ιcι, παρ&γ'oντα των τ,οLπrκιilν βλα-
πι'iκιi'lν,π'α'ρ'αY6νιωt,, η μεi,ωcη
πcυ μαq g1l,$''cιφrf'ρgt, επ'tτυγxdνε-
Τ]α1 με την τl1ρηοη σω,σΙflq στο-

1ιατκl1q υγlεlνt'1q.
Ωq ιπ,ρ,οq τον παρ,iγοντα κρ6-

ση 6μωq η οκ6ψη ιηg ενiοxυ-
o,l1'q τ,ου. lταλαld οiτε κ'αν 6oτε-
κε. \Ιε rd απ6 πο'λλ,6q 6ρ'ευν'εq
δ.απl'οτfiθηlκ,ε 6;ι η δrcιιρcρc,πciη-
lση τ,oυ παρdγo'ν ια αυτoi Ιilτ'αν

ε,φ:κτ'i].
Eiι,αr λοl,π6ν δυν,ατ6r: να εΠη-

ρeα,cτ εi 11 κρ'iοη εiτε Ιτρ'oq To

καλλiτερo εiτ,ε πPcζ τlc xε:ρ6τε-
1ll κι 6l ,': κι αν φαiνεται απioτευ-
ιο, αυι6 κατoρθιilν,ειαι μ19 τη σω-
oιij δiαlια.

Σιηι, εlποxf μαq 6ηrωq αυτf 6-

xει δ:αφο,ρclπ:lηθεi εlq βiρoq τηg
lτxυρfq κρ/ααηq.

Στο, θ6μα τη'q δiαιταq, δηλ' τηq
οωοιfg διατ,ρoφ'l1g, 6o'ο,ι, αφορ'i
την π'ρ6ληψη σΙ]ην οδoνιιατρ'κl1
θ,α επαι,,6\θ3U[ir3 σ' dλλ: dρθρc
1:ε λεπτομ6ρειεq.

Η ,παlδ,εiα gιτο θi6rμα τηq πρ6λι1-
Ψlζ, φρ,c'νιi: 6τι πρ6πεr ν' α'ρxiοεt
απ6 την παιδικd ηλlκi'cι, Eiv'αr
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Εrπιαz'dπτε; z.αι zατ'οιx'οι του 1'(l)-

ριιli πα,o,αxολοι'θto$'γ τι; εzδηλιboεl;
τll; γιο,gτi1; τoU zεg,α,cιoιi dτoυ;
1t,l 82. Δι ιlz'9 il\,()\lT'tΙt απri α 9ι oτ,ε'oιi
πl?ο,; τα δεξιιi ο τραγουδιοτr'i; ι'
Kαραπαναγιωτ[,δrll;, o \ομι1g1l1;
Huα$(α; z'. iι{. Πιγαx[δr1;, ο πρι1ε-
δg'o; τ11; Kοιrι1τ11πα; z. Γ. Σz'εr'τε_

ρiδιi;, o Δ lτ'{; τr1; Tπ )roειυ; Xcυ-

9οψυλαz"{; ταγu,ατι1,o1ι1; Kεvταπα-
iiδt1; z'αι ιl λιιg'ιiηlr1,; Eυoτrα$ι,ιiδη;
lΙ -oιiει\,ρο; τoυ Συλλιiγ,oυ Φιiqο;

Ιl oγτiωη,.

O )ιIοι,,jιtχrl; Ζαι η ο{ξι'γ6; τοο
/'' ΙΙ ιγαziδ'cυ oυι,oδευriμι,ενοι απιi
τoν πρ6ει\,9o τr]; Kοιν'ι1πriτα; z'αι
τ0υ πφiiεδ'Qoυ τo'υ lι]gll)ω,τιxoJ oυλ-
)','.1oυ Χ. Kεiιοo[δη επιοz,jπτoγται
τ11r' αiBcιοα του λ,αογρ'αψ'ιz'rrj Moυ-

σε ιot].

'&tY''
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Κυκλoφ6ρnoε Evα γεωρYικδ ΘιΘλio

"'Εvα 6ιΘλio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθg εiκ6vεq

Tι εivα, τ& κoκκoειδft (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλεμoEvται

Δθv πρ6,πει vδ λε1Φει iπδ καv6vα θYρoτικδ oπiτι

ΣTEΛIΟY tIA/toYKrΙ
MπoρεTτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &π<i τδ Yραφεiα

τoσ'Αvρoτικoσ Συλλ6voυ NαoΦonξ

TΙMH ΠΩΛΗΣEΩΣ 400 ΔPAXMEΣ

ΕlfiOΣElΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓlAtιΙlΤΣAPol KA| MΠoγΛEΣ})

1. TA ΔHMOTΙKA TΡΑΓΟYΔtΑ T[ΙΣ Γ{ΙΑΟΥΣTAΣ

2. KΩI\ΣTAI\TOYΛ}ΙΣ - Ο ΛA.Ι.KΟΣ ΙΙΟΙHTHΣ
THΣ ιγIAΟYΣTAΣ
Tou Tdκn Mπ6iτon

MΠoPEΙTΕ NA TA ΠPOMHΘEYTΕITE AlΠo TA BIBΛΙorΠΩΛ,EΙA ΚAΙ

AΠlo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY ArΠolΦoΙTΩN NiAOYΣΗΣ


