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Φυλαξτε τα τεOxn τnc αNlθoυoTαq))

Πολοrα τε0xη μn,oρεΤτε vd nρoμηΘευθεTτε οιπδ τα γροφεiα τoυ Συλλoγoυ

'Η ((NIAOYΣTΑ) oτnρiζεται oτλv &γ6πn καi τδ θνδιαφθρov

τωv oυvδρoμnτ6v τnq

Παρακαλoσμε vδ μεριμιlτ1oετε γιδ τλv αvαv6ιυοn τΓιζ oυvδρoμfiq

τoσ θτoυq 1983

EκΔoΣElΣ ΣYΛΛoroY ΔΓloΦolTΩN ΝΑoYΣHΣ

1) IΣTOPΙΑ THΣ ΠoΛEΩΣ i\AoYΣHΣ

2) MI\HMH ΔHMH',ΓPIoY TΣAMF{ KAPATΑΣΙΟ\

TA BΙBΛΙA ΙΙoY ΔEΙ\ ΙΙPEΙΙEΙ NA ΛEΙΨoΙ \
AΠo KAI\ENA Ι\{AoYΣAΙ'Ι'Ko ΣΠ1TΙ

MΠoιΡElTE NA TA ΠΡoMΗΘEYT,ElTE AΠo TΑ BlBΛloΠΩΛElA

KΑl AΠo TA ΓPAΦElA ΤoY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩΝ NAoYΣΗΣ

Ν6α δIεfθυ'voη Baο'lλ6ωc Kωv)vτivoυ 40, κdθε Δευτδρο Τρiτη Π6μπτη 6-9 dπδγευ,μα.



"bΤΙAC,YΣT
Eι{Π oΛlTll ΣTlKΗ Γl Ep| oΔl KΗ

ToY ΣYΛΛoΓoY A,ΠoΦolTΩN
' Eτoq Z TlolMolΣ Γ' TεOxoc 24

ΣYΝΤΑKTllKΗ EΠ lTPoΠΗ:
05. Ντtνo,noυλoc, 'Eλθvη Mητοαλο
Λευiκη Σαlμαρα, Xρ' Moυxαγrερ

ΓPΑΦE lA ΠlEPι,oΔIιKoY:
Bο,ο. Kωνoταvτiγoυ 44

ΑΝTl ΠPo'ΣΩlΠoΣ BΕΡolAΣ :

Γlovvηc KαρατoιΦληc Γεω,πovoc ΔEH τηλ.22557

ΦΩT,oiΓPAΦ lΑ EΞΩΦYΛΛOY:
Ε'ιrκδvlo,μα τρilπτι.ry'o

τoυ Γε,ωργ. Πoτριilvα

ΣΤolXEloΘEΣιA _ EKTYΠΩΣH:
.TυtnolραΨio-'Aντιb'vη Mουρoγδvη
'Avτωvioυ Kαrμαρα 3 τηλ. 260-140 κo.l 226'924
Θεooο,λoviκη

ΓΙερtεxΦμεvα
Eoτoρικ6 - Λαoγραφικ6 - Κoιvωvικ6

Αrγαnητ6 φiλε

_ ξilμοστε καl nolλl rκovτα oo'υ. T,o 24o τευ"

xoc 6ρiolκε,Τοl σTα 16ρtα ooυ, με Πλo0σlα ]Kαl |_ιot!

κiλη 0λη {Kοl με oρ,θρα rno'υ 61oυv οx6οη Fε T'Π;

N,α,o,υoα KαI τou'c N,α'oυ,οoio'υq.

_ Στlq oελiδεc Tηc σημερlvηc Nlαro'UrσTσQ

γραφ,oυv noλλ,oi v6,ot καt εlκλε'κτoi oυvεργοτεc.
Τo γεγovoc ο,υ,τo, Ylα τoυc υrnειllΘiuv,ouq τoU Πε_

ρloδlrκo'0, 6xεl lIδlαiτερη oημαoiο. Moc ornλi'ζεl με
Θdρρoc Kol σUTolΠtrnoirΘηoη. Bλ6noυμε με Π,ερισ-

οoτερη αlσl'orδ,oξιo τη'v ,πoρεiα Tηc .Nlο,oulστoq,,

Πρoc To μιΠρoq.

Aγοnητ6 φitλε

Στo περlolδ,lrκo μοc μ,noρ,εic vο δlαi6doεlq εlδκα
αρθρο Kol σUvερ'γαoiεc γιiρω α'no τηv toτoρiα,

κοι λαo,γρα,φi,α τo'υ τo'nou. Ακolμα καl αρΘ'ρο κo'r-

vωvlrκ,o0 εlΠlστημovllK,o0,Kαt λoγoτεxvικo0 περtε'

x'ομ6vo,υ. Enioηc ε,ΠiK,αlρα dρ'θρα γι1ρ'ω αn'6 τ'ηv

δεvτρclκα,}λr6ργεl,α, τo ορωμσ'τo1φορμαlκευτικd

φυτα τoυ Bερ,1lioυ, lKαl Tο φ'υτd τωv εo'ωτερκΦ'v

xι.l.lρω r.

_ Aυτo γlα τιbρα, Θα τα noOlμε κol ndrλt με_
τd τρεic μηvεc. Ωc τ6τε καλo φθιvolΠωρo.

Γεld oαq
O Nτiv

4,,
EKΔoΣΗ
NΑoYΣΗΣ

XlroΝllΔΗ ΓEΩ'P. o oυγ,oμκ:,σμoq 1ηrq "Ν6α,q Πlε,λλαc.
τη,c Αlταλαvτηc

ΣΠo'ΞΕΛΛA lKΩ,Νl. o π,ε.ρl,ηlγητηc W. M. LErΑii(E οτη
Νicυοo

ΑΔ,AΛoΓΛoY NillK. Α'ιrαloταο,cc Σ ο,ρμα'νωlλdlκηc

ΞHΡOTYPΗ l.ΩΝ. Tα vαρ,κωτlκ6

ΣrΠ,APTΣIΗ Ν,i(.K. Tα lov'αφιo

Σ,aΑ,ΡΝIΟΠ,oYΛo|Y ΣΤ. Τα' nαλιd π'οιγvilδ'α

Ι4ΠA'Ι'ΤΣH TιAi(. Tο Ν οoιlloτlcv:. ε:κοvi,o1μοτα

lξoγoτεxvικ6
lι4oYMTZlΔoY KlKΗ ΦιΛl{-lΠoY o xρov,ο'e
,KoY l'MTZΗ Ml,X. Kωιl)v'oc Θεοτ6κηc
Α,ΔΑ'iΛoΓΛoY ΠΑlΠΑΔorΓltΑlΝNll t<οYΛ,A Ποlη1μοτα

λnAFκΟΠ]oYΛoY ΘΑ]N. Πrερinτω,oη _ Θητεiα
lPllΣ ol τρελλ,oi των δ6v"τρω'v

ΓΑBΞiiΗΛΙΔΗ ΘΩMΑ oι καlμlπ'οvεc τηc Να'oυ,ooc

λ/'}ΠrA'1 ΤΣ[-Ι TΑ|ΚΗ Δlην,ητριoc Σrκιc0tπ,ερ

Ιατρικ& ΓεωρYικ& - Δεvτρoκoμικd
ΓoYΣclΠcYΛloY ΣΤ. ΓoYiΣιolΠoYΛtOY N. Kdnν,οli:,ρ

Σii(PΟYMiΠlΗ BYPΩIΝΑ Τo φλομoιiρr τoυ B'ε,ρμi,cυ

T Σ ]' Π,:'lP lΔ]Η KΩιΣTΑ M lκ,ρ :;n οιλλοiπλ ο,o r o o1μoc

t,ΑlKΩBlλΔicY oΛtΓΑ Το ]φUτ6 τω]V Eσ'ωτερI]KωV Xιb{ρωv

EYeYMlΑΔΗ Γiμ,ΝΝΗ Aραiω|μ'ο' μl1λοrv
NTllΝolΠloYΛοY oΔ. Πεω,ρlγlκο' θt6|μ'oτα

Διdφoρα
MΑPA XP. MοOητlκθc κοτα,oκηvδo'ε,c
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'0 6υUo!lι|6μ0t τfrs (Η6αc Πθf,ioευ τfrc 'Aτοjilιiυτnc
iπδ τotg Muκεδιiυεe πpιiοφυιrεg τfrc 'Eπωυgoτιtοεωξ

τoii 1821-1' ΕΙναι γνωcτδ 'δτ'' 
ψετ&" τ\ν

ια:(ιπνιξ'r, τ"v1-' tταναττ&'τεω1
ατ} λ{αxεδoνiα xα\ iδια[τερα
o"i Χαλxιδιxd., ατδν "Oλυμπo
ιαi αd N&.ουoα, 3oο,. &.^γωνι-
ατiq διααιiθηxαν xατ!φ,υγαν
ατ}ν δπ6λοιτη &γωνι\jμενη 'Eλ
λdδα (cυγνλ μδ τiq οixογiνer
tζ, πουC,), γι& νd γλυτιbαουν &-
πδ τ'}; oφoτh xα\ &τδ τΙp &τ[-
μωση.

Στ! διdρxεια το6 &'γιbνα, γιa',
τi1ν ιiπελευ,θiρωc.η τi,q i8ια[πe-
Qτ1q τατρ'ιδαq τουq, &τixτησα\)
ψeγtΙλ'η Ξψτeιρ[α aτoδc, τ,ολ!-

Ψαρρoδ!μcυ , τCιν Λ'αζαiων, τ6lν
Lιαxaτουλα[ωrι, τδν Συρoπc6-
λων, τi.υ Βλαγα6αtων, τδν
Tcαραtων x.il'' πι1ιη1ι{vων πoλε-

ψαργdn.
'H ΕJ6aια' ^?, Σιιαθοq, fi Σxj-

πελoq, τd'Ψα'ρ&, f; "Υδρα, fr Σ6-

u'Ιcτcρ[α' τ!e Ι,{ιxeδον[αiro ττi..

γρδν,.ι τ$,q Tο'ιριοxρι;[xq (ψi-
7ρι τδ 1833) xα[, τL)ιc"., τ::r,ν
τολ,3το7ι"11 καi τολν-ιιψ^r, u'Ιciο-
ρ[α τc6 Njoυ 'Eλλη,lιcμοiυ.

Παρdλληλη ' xαi Ξξ[αο,J irι-
1ιαντιx!η, i1ταν xα\ b, cυ'le,'τ2οi)
το6 &"ξiyαατου Γ,.&νν^r, Βιτ}ρι-
6jλλη, δ δτaiοC' &φιiρωιe τ)'
θtψα το6τa πcλλδ6 oe)'[δe-' rλ
πoλδ iνδιαφiροντα 6ι6)'l.ι ια\.
oτ\q o^1eτιxδg μελdτεc του.

EΙ7'α τi1ν τ6γη νλ &νιι.ι^/'υ-
Φr, ατδ Tμfrμα Χειpο^;vicω'l
tiι.. 'Eθνικ!q Bι6λιοθ.ξxη i :i;.
'*θi,r",,- μερ1x& i^γγραφι &τb
τa α?x€'Lc τοδ oυrlοικιqΨοl :ιilγ
NΙακεδ6νων τic N. Πιiλ).z-: τi:
'Aταλdντηq, τd δτο'iα δτ,ψ:tr
e'υσα (πρiν iννιλ :71pδνια.) a--:f,'',

περιcδιx! Ξτιατηψaνιιi, !ιδο;.r,
ul,Ιακεδoνιxλu (τδψ. 14, Ι9j4)\ ' ι,ι . (ππci dxδiιiει i1 'Ετιιρεtι JΙzxs-
δονιxδν Σπcυδδγ. ''Υ:.."ι3α. i
δαcιαλcc, τiq 'Ε),αccL',z: ιzi.
cυγ^γραφ!αζ, ι, Γρτργδρ,.ο'- Bj)'_
xaq d.ναι&)'υ,{rε xαi ii}'}'ι, iν!ι-
δcτι, iγ^γραφα, τλ δτci.z Z'r,ψο-
c[aυce , cτοLq τδψου-c 19 ( 1!};.9 )

ια\ 20 (1980) το6 'tδιc', τιι,.-
oδιxoδ, τ}'ουτ.Υnοντ αc ti"'rr:').".
τiq εiδ^ηαει-c, ποδ ε'i1ιψ:. ^,'''z).
!κα1ιε καi τρacexτιx$,, i;,'=|τ,.ι
tpε'-lrια, τc\ εi,γe τροl:α3γ'.τι,. -7,

γνοlατi δ^r,ψccιa"γρ&?cζ ι.'Ιο-,_
αννι Κωττiιη' J'rrι'ιil.=. ,!ι-

^iil'c ψ!ρcC' &πδ τδ &^r7z;.ι :οi

Toσ Γευργioυ
Δικnv6ρoυ

X. Χιoνiδn
Bερo(αg

ψoυc, 6o-aι δδν fiααν ιαi πρωτ,j- -.. η 1\αψ[α, ! 'Aταλciντ^r1 κα\
τερα πoλδ. iμπεiρoπjλεμoι.'. Tα- ΞΙi 

"a #ρ^η τ1c δπ6λοιπηc Στε-
λαιπωρημjνcL σωψατLx* καi Φυ- ^";. 

.Eiidb";";i ;. 'π.i.r-
γ''ι&" d'φiραν τ}6'δημευμiu_.: T:- lriJ+1rr, !γιναν αiι!l'l,.ο,. 6ωψa\
ρcουo[eq τουq ια\ τιi πoλλ& θ'j- q$. ρ \

lL.ατ α, τfiq ττ ενi,;'i δl,iT;; |?;, ;2;;γ""\3:-i:λ"''i1i 
θ'ιτixq

οixο^γ{ν.eι'd"C, .τουq, ια\ μi. τ!ν ιpυ 2. ΕΙναι ταρ\}γoρo 
"δ τeτa-x1 .,ατδ oπ6ψα bργroψiuοι, "o'i ',δ< 6",. oirζ&"r;;;:-Jrrrxaq, 

"&μjnjντoνη τi, θjλη:η νd. ταρουν :rλε,rταio τeι{pτα 1vδ:,r'' ai.ειδixηoη, τρδτφεραν τ'\q ixιν6- τληρaφoρtε.c. ,.rδ ox#iζaνται ψLτητ!q 'τaυq c' 8λεq τic *ψ&Ι-ε.'', "\u'' 
n)ooφo,ρλ" τ;',, λ[**.δjrω

τaδ "γ[νονταv ατ&, ιiλλα διαμερi_ oiiu 'ιnonio"oo:η ;;; δτδλaι-
!ψ.!τ" !!ζ &^γωνι(δψεν'ηc' 'E).- 

'^ηr, γ'ρoqλriδαq. Kαi.cυ1νιi α.υτi1 i1 1ρog- 'T'ι") iφe[)ιεται ατ! δ'ημoαi-
φορd. τaυq iφθαcε ψ!^γ'ρι xαi τδν ευoη τδν αυνθετιxδν 

'iργααtGll
Θ&νατ6 τον.'' τa6 ταrtετιcτηψιαιο6 *oΘτ,γτρ1,

ΤΙραγψατιιd,, δiν fιταργaι ψt- x' '!\τ6sτaλου F'' Β""oiδiou!
?aζ 1ηS oημερινfrq δλληνιxiq d- λου, πο') ατδ (xλααιιδ τιλ') 6r
τι.xρ&,τειαq, ε|τe τa6το εΙναι ξτs 6λ[a που uΤΙρδcφυ^γe.< xα'\ τροα-
ρd., 'e|τe 

νηo|,' 3πa'ι ! γi τoυ ν& φυγιxδν Lητηψo' xα'τλ "i, 
jrro-

ιr\ d1ει τoτιoτεi μδ τδ αiμα λ[a ν&,oταo^ri τa6 1821r, τδ δτοιc
xεδ6νων &γωνιατ(ιν. "Εγγραφα ιυxλοφδ}τρε qτd 19'39 (dλλ&
xαi. μαρτυρ[eq, πaδ δ}rοiνα 8ηψ"a- ια\ cs,ψεpυ' "7ρηαιψδταπο ια\ !-
oι.ε6aνται, Ξτt6e6αιιbνa.υ-ν αiτ-i 1rrr,, iuou",.ιατ&',Jτατa) ιξh""-τ} oποψατ,,xΙ1 ταρdδοoη xαi. qe xα'ι &νξττυξe τ?CυτaC τδ θ6-
τρaclh,a'ιν "iγ}l 'oτd" _τρδταια lγι.α xαl. τδγ λΙαxε'δδνalν ΤΙροo-
τδν Γjρo*xα\ 'Ιod.ψ.η .Καpατi..- φJγων. "Υoτερα (τδ 1969) 

'πρj

αου,-το6 
'Γd.τ.coυ, 

ιοδ Διαμαντ! oθeoe ν!α oτοιγeiα o"δ yu'"λδ
Ι'{ιxoλdου '0λυμπ[oυ, τοi Δ''ηψουxαi μoναδιxδ 616}'!rο 

"r, γ,; "-η,
q,

* Eiοl1tγηoη - οvolκoivωοη πoυ θγl_
vε oτηv αTsο.υoo δ:αλ6ξεωv τηc 'Eτο'-
ρiαq Mακεlδοv'ικΦv Σπουδδv (Θε;ooλ:
ν'κη 22-6-19rB'3) , oτd nλοi: ε τηc d <-
,δη,λιλoεωc τηc ιΠερlηlγητ:κηc Λεoxηc"
(τμfl1μo Θaooαλ:virκ,ηc)' ιδ γεr'κo θd-
'μα .oli ioτoρlκδc σrX)6σε q τηc Pο0με'
ληc κοi τΠc Mαlκ,εδοviαq..



συ\O|'y"lσψci) ^Λ.α1ασ1?aφηkε τ"αL

1&θτ,ιε, μdλλoν δριατιx&'.
"Εtrc,., !'^1cψe τιλ τδcα το'λ}'d'

o1qι.γeiα γι& τδν αυνcιxιαμδ τδν
}Ιαxεδ6νων ιic 'AταλdντηG,
ποδ eΙνq''. &δυναπο ιd. τd. d.να'

φiρc'-lψe ετd' περιορηoμjνα 7"?ο-

νικλ' τ-),α[qια" αi'lτi1c τ'r,c o)'rγ['-

λεπτη-c δψit'[αq.
ΕΙνaι, 3ψ'q, d'νu^γιαic, yd'

ιd'νουψC Ψ,.& τ?aαταΘe,,α x&.τοι'
αζ 3νημεριi_lαεω ζ τοiι εδγενιxoδ
&xροα'τηρ[ου:

A' 'ΙΙ δρ^γανωιη 'tο6 c'ιrιoιιι-
cψcrι κρ[θτμe &να^γxα[l- &τb sδ

Κρ&"τaq, cτλ t835 -183B, a)''
λλ η cυcταc'r, ιai δμιiνυ1ιaυ δf'
μ9υ b)ιaτοι^'η}'rμe, γ'δ)''ιq, qτλ
1845-1848, δηλeδi1 πολλιi
79,δν''α $τ1e,?ct'. 'H &ρ1ιxi1 

'ζ'Υ:"-ταστaστt) 0μω_c, τΞ?eτal να €Υ|'-

νε ^γi-lvι'l ττλ 1834, μετλ τδν

πeρψατ'.cψδ τilc, Ξψτδ^λe|λ'r1ζ Υ"α-

ταoτ&oeωq, &φοiι, rρaηγουψ!-
llωq ι 6?ιτxδντaυσα\) ( 1829 ) r rr-
ρiωc oi }Ιαxεδ6νεq &^γων''cτ['q,

ττic, Στaρ&δεq ιαi iδιαlτερa oτii
Σxδτe^),ο, &τδ'6το'ι &να^γx&.oθ"r;

xαν ν&. φ{ι"γουν xαi νλ τdνε oτ}ν
' A,τ α)'αντ'η.'Eπιθυμοδoαν lιδνι-
ψ'ri L^γκαπ&.στα"ση' γι&. νd' ξανα-

φxι&ξaνν τi1ν πρocωπιxi1 xαi οi-

xο^γeνειαιη \ω{1 τουq, &ργ"[ζaν-

παq τα^)'ι iιτδ τδ μηδ6ν. Nri ξα-
νιγεννηθοδν γ'[oα &τδ τ}1,,cτ&.-

Υ.iTl xαL ia αLL]'ω' atωζ εy"α.l,J.Ξ

xxi :η με1'dλη ΤΙατρlδα', i 'Ε-
λε'jθoρη 'Eλλciδα τc6 &ναγειrlω-

ψ"!νC'ι φa[νιια. 'ΙΙ τροατ&'9eια
xaυζ €rc"rβ$'θτμe c'ηψαντ';d" (δ-

i'''κλ ιc'\ iiθιxci) xα\ &τδ τδν
Ι}λαται6τη 6αρGllο Kωναταντi-
νo Mπjλλιc-B6λιo, ^γλ πδν δτοic
cυν0ετιx'i 1+ονcγραφ[α 

jγρα,|rε

(πρiν Ιa γ'?δu'o') δ x. \Ιι1αi,λ
Kιλινδjρηc' '0 Biλιo_c τρaατ&.-

θ"r,οe 1tλ. τi τυλλeγii αυνδρομ6lν

xαi ri)')-ων }'Ιlιxεδ6γων xτλ. τoδ

{'ξtιτepικο6, ^γ'.λ τiν &ν€γερ'τ^r'

Ξκτ"^l'τ,τ[αc xα\ γιd. π)p &τδxτ^r,-

c'r1 6ι6}*οθηy''fιζ, τLdl τοiιτο xα\
τ7δoφερe (μδ 

"i διαθdxη τcυ)

,ri τi], πρoαωπιx! 6ι6λ.οθτμη

1cν (d'τδ 2'Ο0Ο πδψουc,), πoδ

δμωq δiν !φθαoε πoτδ cτiν N.
Πjλλα ια\ κατL)er,ξε ατ}ν 'E-
θνιx! Bι6λιcθ^iμ^r1 'Aθηνδν. Δδν

fiλθε τελιx& ατi1 N. Πjλλα ο'j_

τe s, 6ιoo^l'l'οΘJηxτ1 xαii, τciι &λλου

λ{αxeδjνe, τ:δ Bενεδixτcυ Kρα-
λiδ'η, Ζπιcκδτου τfrc ΔαλματΙ-
α. .c, 'l},6α"'l[α'q τα\ τi1c 'Ιcτρ[-
αζ.

Γι& τiiν Lτπ'ιγ'[α τa6 cκcτc6
τcυc, δηλαδi γι,& ν& iδρ'jαoυν i-

δ,'αtτe?ο σ')νa|.y'''σψδ - Eiμο, xα'
τα.ρτ[τττ,xe εiδιι} u'Eπi αυνoι-

xιoψaiι τδν Mαxεδ6νων 'Iiπιτρc-
τdr' πoδ ei7,ε τi1ν 3δρα τηc oτi1ν
'Λ9'i-1να. 'O &ριθμδq τ6ν μελδν
τηq δ'iν frταν, μdλλarι' τ&'ντoτε
δ Ιδιoq. Πdντωq, μjλη αJτfr-<

bτi1ρtαν (γι& πoλλλ γρδνo") xαi
οi πανελλ"l1νια γνωoτo} xα\ ατου-

δαtaι λ[αxgδ6νsq'A'lαoπ&c''οζ
Πoλυζωfδηq, Γεδργιoq Χρυc[_

δηq xαi Θεοφ&'ν^r1c, δ Σιαπιαπi-
αq, δηλαδi δ ΤΙ αταφ)'!ccαq τi1c,

ΝΙαιeδονtl"<, xληριxδg nαi. &τω-

'lιαt\ζ'
B'. Δiν giγq"l' ^Pcnστδ τaι6ζ, $γ

ταν δ dριθμδq τδν dγωνιατδν
τcδ i1xα;αcτ&θηxιν ατtν u"A-
νω, xαi uKdτω Π6λλαr, ατi1

uΣxdλα, i ,"i uΙ{jα Π6λλα)),
δ'ωq :iταν τd. bνδψατα τdlν iδι-

α[τερal'l αυνcιxιαμδν.'Eπ[oηc
δδν ξ6ρομε 'roι6q 

διαxυ 1ι&.νoeιq
(δηλαδ} αbξaψeι[οce''q) nαρουo[

ιce δ γ'αιeicνιxδ'' τληθυoμδq
τi,i τe7'.Cγ"7,i.

Γ'. 'H &ργιι\ d.να"iν['ιρ''c^ρ'

τρο{6),eτe τ"hν Ξ1xατ&.oταoη
τ6ν λ[ακεδJνων oτ"}1ν ιiλλοτs
τουριιιi1 5,2r16,'7[a τi1q' Lτ α),&ν-

"-'fιζι cτLν uΤουpιaψαγαλdr, δυ_

τι'κλ τi'c τδτe τδ)''eωc' τοδ εi-
γ'ε $"ravα πδ δνa1Lα. u"Aνω Π jλ-

λαυ.
Τ7&ντ,ιq, ^γνoρtζοψε 3'τ'', oτ:η

uΣxdλα, ( ατiν ταρα)'[α τi,C
'Αταλdντηe ), τοδ $oτeρα λaγδ-
1xη'1 .χ&ποl Πdλλα> xα\ eΙγε d"-

ναγνωριστεi μi B.Δ. δq 1ωριδ
oπd^" t840, i1oαν Lγxαπεoτηψi-
νΞζ 43 οΖxaγiνeιeq' τρiν τδ
1838, δταν cτi1ν u"Aνω Πdλ-
λαr, ατδ iδιo 1ρoνιxδ διdατημα
(1837) ' xατο'.xo6cα'l 70 aixο-

γjνειεg, 3νδ Ξιιρεψο6cε τδ θj_

ψα 1ilζ iγιαταoτd'oεωq xαi dλ-
λων 40Ο oixογενειδν , τoiι γρd..-

φ1ηy'αν ατδ'l (rxeτruδ xαπd.λ'oγo'
iνδ ατλ 1845 ai οΖxο1{νειεq

τδν Mακεδ6νων Πρoαφ'iγιυν τfrg

Ι{jαc Πdλλαq xα\ τfrc Σxciλαc
fiooν 730, τaνλαxLσπa' γιατi
πδgaι &ρ'y''r1ο\ 6i'γq^γεrιe,.6Ν bτο'

1ρ&φουν cΣ τρωτδκολλo, μ} τδ

δτaiο ei'lγ'αριoτο6ν τi1ν Kυ6iρνη-
oτ, ^γιλ τ\ν &τδφαoη cυoτ&,cec,lq

το6 ιι...πc6 τδν \Ιαxεδ6νων Δ!-
μoυ... ).

Δδν j7.oμε &λλε q τλτ,ρaφaρi.'

εq, a,λλ&' φa['leται hι δ oννοι-

xιαμδ; τic Ndαq Πdλλαq, $_

στε?α eΙγε γJρω ,ττoδq 180Ο
ιατο[κο,ιζ, &τδ τaδC, δτο|ουq ai

τεριccδτερa, fi.oν λ[αxεδ6νεq, J-

ν6 oτi" 1894 δ γνωoτδq αeιcψ.δg

τρaι&)rεce τδν τα"ν'.xδ τ6:π xα-
τc[xω'ι ,oi "i διdλυoη πa6 oυ'
\)a|'}LLσψc6 τt1c Στ"&}'αq, δηλαδ}
τiiζ, Κdπω Πjλλαq, i1 δτaiα.,

c1eδδν, iρημcbθηxε, "βfiqι.' o1&
1906 jγινε τρωτe'3cυoα τa6 Δ\-
μrυ i'] "Aνω Π6λλα ('Aταλdν-
τη), ποδ xαταργdθηxe δq δη-

ψaq, cπλ 1912 (μδ τδν γνωατδ
ν6ψa LΝΖ/ 1912) ια'\ i^γcνe xoι-
νδττ,τα, -"i1c δτo[αC, oi x&τaιxο,.,

ατd" L915, μειcbθηxιν αi 100Ο,
d.τδ ποδc, δτο[ονq 370 ficαν d''r

τρεζ '

Δ'. 0ι τρδαφυ"γeq &γωνιoτi;
:'l'αγο),ο6'lταν xυρΙωq μi τi γε.-
oηγ[α ' y'ιηνfi?aφtα' π\ν &)'ιe[α

,αi τδ 3ψτδρ'.c ια\ o,.γ&" - αι^γd,

&τix'uτραν oixονομιxi δ6ναμη,

μ} &ποτjλε α1ια ν&. tτιδoθoδν 'i-
cτeρα o' 8}'α τ&. Ξταγ^γ[)'ψατα
ιι'ι νλ |l.ιτιf,Φουν πo)'λοi χoιi

ατ,Ι γροiμματα xα\ oτ\q π[γνeq.
0i γjρcντεq , 67ιωq, &γων,.cπΣc
το6 1821, τοδ μεριxci ζο6ααrl
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ια\ ψti;ρι τ& τjλη το6 19oυ αΖ
cbνα, δυαxoλε'3cνταν πολδ γιλ ν&
(ηoοuν riνθρωπιν& καi &να^lxα-
ξoνταν νλ. &ναφ[ρaνiαι σ1)νΞxG)q
ατiq xρατιιLq xτλ. &ρx[c, L"η-
τωντ αq' i'τε^γνωoψiνα, 6ο{βεια,
γιιi νλ μi πεθοtνoυν &τδ τΙ1ν πε[-
να. } γιλ νλ τeρ,.6[15cυν τiν &-

ξιaτρiτε,.&' τουq. "Ετc'', cL !^γ-

τΡαφο τοδ 1861, τaδ oτ&λθ"rμε
&πδ τi1ν Κατω Πdλλα ατδν "E-
ταρxo Λoxρlδαq ^γρ&'φaνται 

.γι)'

τοilπcυζ u,,'τιcπeJω 6τι θ!)'ετε
φρoντ[oει ν& ixτελεαθCυcι πiλoc,
τd'ντων, ijoτερoν &τδ eixooιτεν-
ταeτηρ[Eα, τιi περi συ\)Olγ\LσΨc6
τa6το'ι Β. Διαταγ1ιατα, iνα ψ},
δυατυ16αιν dπi πλ6oν oi oυνoιj
xιoθdντεq iντα(ιθα λ[ακεδ6νεq,
οtτινεq, &πoλξcαντεq xαi τmρ[-
δα xα\ τεριονo[αC, xαi Ξνεργδν

ψtc,οc eic, τiν &πελευθipωαιν πi1C,
τατρ[δοq,λ'α6δντεq, δq εΙναι πα.
αlnγνωoτο'l , Loυνοικ[oΘηταν θν-
πα6θα, tνα ζ{1oωoιν &.ν!πωq ιαi.
oυ1i ν' d'τοθανωtιν Ξτi τn1q ι/α-
Θτiq, 6τερ εiναι oxληρδν, π6oaν
ξνδcξα xα\ iττο9ιιλ λε['!ανα τοδ
ieρο6 &γCυνοζ,Σ', "Aλλωoτε, δδ,
jλειπαν ια\ τ), τρo6)''λ,ψατα, ποb
τoδq δημιoυργoδα αν oi Ζντδτι.a,.
ι&τοtxοι, τfrq 'Aταλd'νττ1<' 0ι
διεν6ξειq γιλ τλ 3ρια τ6ν συνΟι-
xιoμδν } τδν οiιoπjδων xαi τGln

γωραφιCυν (&xδψα καi ^γιλ τi1
ψοιραcιλ - xρhcη qο6 νερoδ) n_
σαν τιλ θtψα ρουτ[ναc, ιαi οi
αγeτmLq &ναφορLc, κα\ q&. τα-
ρ&.τονα ψeταξ'3 τουq δiν αταψd'-
tησαν τοτL ιαi. αυνε1δ_< τiΡOtLα,-

λa6qαν τΙp Ξτεψ6αoη τCυν κρα-
τtxeον &ργdn'

E'. 0i 1{αxεδ'6νεq τfi; N,
Π6λλαq eΙγαν 8ιιδ τaυq σx0-
}'eiο y"α\ 6ι6),ιοθ!r,xτ' ιαi αυλλj.
Ιaυζι πoδ i'τiξ^r,cαν xαi ψtγρι
o!ηψeρα, 'dτωq xα\ :η tτοψατ'.x:η

ταρ&δoo^r1 γιλ τi1ν ιαταγaι^γi1
τ6ν τρaγδνων τcυC,) '&ν κα\ o'ι

τεριoo6,τερoι d.τΔγaνα π6ν &γω-
νιoτδν oxoρτ[oπηxαν, oιγλ - cτι.

Ι&, σ' δλη τ}ν 'Eλλciδα xαt κυ-

ρiωq ατiν 'Αθfνα xαi oτ} Φθι-
cbτιδα (Λαμiα, 'Aταλdντη, Λι_
6ανd.τεq xτλ. ), 3τaυ 3ψιιq δια.
τ'ηρο6ν, &ι61ια, do6eoτη τi νo_

oτα}'γ[α xαi τiν &γ&τ"r1 τL&"
τiν iδια[τερη πατρΙδa τδν γεν
ντ,τδρων τουc,, τοδ τα[pνe,. o&'ρ-
xo *α| bcτd' κα\ cL "γραττ&" τaυc,
δτω ..' το6 διxτργ[ρον ιαi tξα[ρe.
πoυ συττ?α.φiα τi1c, lrαψtαq x.
Kιboτα Δ. '16ραλ1ι i1 ποδ xα-
θ'ηγτ1:τi, τiq λ,Ι.'Ειτα,'δε'3cει.ιq
x. Στοiθη 'Eλ. Kαxλαψd.νου, τab
τρδcθεoe πoλλιi γa1νq{p:γι,α α1,a|.-

γεiα "γιd. τ}'ν ioτορtα τοlν λ{α-
xεδ6νωγ τfr_c 1\6α; Πdλλαq, μδ
τδ 6,'6λ[a τcυ ( 1980) <'Aταλοiν-
τη, 1800-1828r, xαi iδιαiτε-
ρα μδ τi1 δ'r1ψoc[ευcη 7 2 xαινο'!ρ-

1cων Lγ^1ρ&'φων ιτδ μιxρδ dλλλ
τεριεxτcxδ ψελ['τηψ.α τoυ γι&
uTδ ψονιcτ\ρι τ6ν &γfων 'A-
ναργ'iρων 'Aτα)'&ντ^ηc, ( 1 982 )

μδ τδ πλo'1σ|'ο φωaaτ?αφ''xδ δλr
ιδ τi,c, λ'[αxεδ6νιαcαq (Φυτει6-
τLσσαζ -'Hμαθιιbτ ιccα'q) γυναt-
^ιαζ τaυ x. Γeωρ^γ[α-< Γxαλiται-
ου - Καx),αψ&νον.

ΣT'. 0l Mαxεδ6νεq ciγο.lνι-
oτΣq ψτδ)ιιaoαν, λcιτ'6ν' τδν
πληθυoμδ τi1c bτfi'οιτηζ 'lλλi:
δαq μi α|'ψα π't1ιιων, !ρciων xαi
δoυλeυτdρηδι-,ν xαi iτoι 6oiβτ,-
σα\) cτδ dνδρωμα τi,C, Χ6ραc,,
[lqτe νλ ψτορei e^'η1ιερα νλ Ζtγυ-
pιαθei xανiναq 3τc iγι'lε xαii πδ-
τε 6,τι Ξταιαλ!r,φθτμe ψaτλ ε-
ιατδ γρδνια, μi τδν iργοι,ιδ κα\
τiν Ζ"γxατd'cταc^r,' σti) N[αxε_
δονtα, ατ'}1ν 'Αττιx| xzi cτiν
bτδ}'.aιτ'ri 'Eλλdδα, τCυν τροs-
φ'j1'ων τa6 Πδντaυ xιi τfrq l'[.

'Ac[αq, 3τι, δηλαδii, &πδ τiν
iθ.llxi τ'ιψiορλ 6γ'i,xe $aτερι
ιιi eνι xι}'[, η iOνlxi1 &ναγtν-
ν'rιση...

3. Φa6aυ|ια, iμrq δτι ! κλε_
ι|,Jδρα θιi μδ &ναxαλioει ατi1ν
ταξη *αi jται ,τελειιi-,νω μi θνα
Ζρωτrμα " Aραγε, ixτιμdθηxε
6cc !τρετe, &τδ πδ πδτε xαi τδ
αημερινδ ιρd.τοg, ια\ dξιaλογ{|
θτ,ιε &.τδ τΙ,ν iατaρ[α αωατd. η
τροcφcρλ τδν Mαxεδδνων &γω-
νια,τ6'lν1

Δυατυ16lq, 6γιι. Καi d'ιτi il)'.
λων xρiτεων, θλ φι}'οξενfiαω &,-

τδcταcψα &τδ 'iνα θλι6ορδ dγ.
τ?αφo το6 τδτε δ'r'ψ&ργου τiq
Ι{. Πjλλαζ' τob jατειλε ,nλ
1861 πρδ-: τδν iταργο Λοxρi-
δαq μδ τlτλο αΠερi περιθctλQε-
ωq τ6-lν τετ"ft?ακ6των &ξ,.ωγ1q1,-
xilν το6 &"γGllοqν, 6του ^γρ&'φον-
'τα,. xα\ τ& δξiq:

u'H αημεριν'}1 θjoιq ,cδν 3πι.
ζιi'lντων &ξcωψατιxCυν το6 &γir
νοq, "lρο,' το6 &ντι,cυνa ατΨαq &'?-

xaν Kωναταντ[νυ'.l Mπlτoυ (i
}'[πiνcυ) , τin λογαγ6ν M. 'Eμ.
Βeρρο[aυ,'Ι. Καρτουζη,'Ι. Zαp-
xαδo'jλα *αi 'Aθ. Β)αγaψιγ&-
)ιη, eΙιlαι' x. "Εταργε, λυπηρ&
ιry'i &Ε[α Ζλ['ουq, ιbg xαi δ Ιδιο<
dντελdφθητ e τ α6τα' ΝΙετα6Jν-
πeq τρδ μιxρoδ εiq ,τiν xα)'[6'r,ν
:oa K. }[πlτeυ, το6 τροξενοi.lν-
τοq &λ)'οτe' τρδψaν ιαi φθορ&ν
εiq τc')q i1θρcδq τfic Τ7ατ9[δaq,
ε6ρομεν τδν jνδcξον το6τaν &ν-
δρα φεδ! iτ\ ']l&θτ,.' ιαΘi1ψeνaν,

γυμνδν τα\ λιψι[νa'ιτα, xωφδν
καi δπjργη ιcr), .a.ιθ' δ iνενηxον-
το"ιτ'r1q..l|'|

Ti ιΙλλc ν& προαθjoω;
Τ[τoτe, &oφαλ61, Ξγ';δ< d"τδ

:l:,,Σi; ei7zρ,'i1ιilu'',
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o περlnYnτnq v\r. M. Leal(e στn

Nαουσα Παταφι}''tττου, LνδC, bν6ψαποC,

ψL x&τοια o'η1Lαotα ατi1 'Mαxε_

δoνiα xαi ταλιδπερα π9oεατoδ

τ!q l{ιdoυσταζ.

Tiν παραxμi τoδ cδτa'ι xα\
τ:ην :rτοτα^γτ, τον oτbν 'Αλi. πoδ

θ& &xoλουθ{1 oaυν οi γνωατδg αυ_

ν6τειεζ τi.q &"ιδρeoτηq &'ρτα^7τι-

xi1q τoν διd,θεcηc, τp[τ* ν& τ}ν
οiτoδιboουμε oL Lxεiνa τδ τνεδμα
τ!c δι16νoιαg ποδ αυ1ν& xατα-
oτρiφει τoδ_c "'Eλληνag, x&'Θe φο-

vλ το\ \τox,3τ:ουν :' α'jτ6ν. Δδν

a1Jσiα θεωροδνταν μι& &πδ τiq

Παρoυo(αlσn - Mετ6φραοn
Κ. ΣΠoPΕΛA φrλ6λoγoυ

(Γ')

u...ττig t1,23 69yq51ifiψ9 1f,'ι

εδθδ δρ6μo ποδ δδηγεi d'τδ πd.

Bοδsν& στ"h ]\d,oυατα'', Kατg-
6αtνε,. &τδ τδ ν6τ'.a &x?ο c\c
τροη^γοilψεν'ηc, π6λη." xαi Συνε-

1[Yneι ψ{oα oi μι& μιxρi xυxλι-
xi1 π:διcio'α τ''δ ξιτ-ιωνετιι o:λ
z'.u=iι :iyl )'[2ων' Κα;6ru τερνd.

&τξνανπ'" oτιi δ,|rciματα το6 6cυ-

νο6 τi;. To6ρλια;, πc) xλεiνoυν
;.'jτiν τiν πεδιdδα d'τδ τλ ν[-
τια. Στiq 1'2'5 x&'νουψε cτ&.c^η

ψ!γρι τ)q L2,34 1ιλ νλ φd4Lε
πλαι αi 'i'lα ρυ&xι. Μeτ&"' d.φail

περ&"oαψe 3να μιxρδ ρoδμα, πoδ

ξειινd. &τδ πλ' bva,.νλ ια\ ιατα'
)'"iγeι oτ! λ[μνη τδν Γιαννι'
rαιiν, &ντιxp{\aυψε τ}ν &oυ^γ-

χ?,:"\ τaτaθεo|α τi1c Nιdoυαταζ,
oτ\ν δτa[α &ρ'xtγncυγ'ε &γ'€oco'' ν&'

&νηφορtζονγ"ε' Φτdνoυμε ζιεi
οτ\< L,45'

Στδ '!"ι',)'δτερο o'r,ψeia ψυci''
6αθaιd'., 6ραadlδο'ιζ, xο),&δαq,
&ν&.1ιεoα αδ δυδ &τδ π\c, Φηλ6-
a€?εC' y"a?υφic τοδ 6ουνc6, τ?[α
iπiπsδα cL cγ'ηψα τρα'τeγn''q'6 \-
,].,ci.lνcνται πb ξνα τdνω &"τδ τδ

&}'λ'o xα\ φαtνονται &πδ τiν πε-

διdδα oλν περ&oπια oxαλοτ&"-

τια"o. ΤΙαρουoι&.ζaυ'l ψι&. τρ6oο'

Φη &'τδ 6ρdγoυq δx'. τ6oο Φη-
λoδq 6πω.' Ξxεiνο'. τdlν Boδενδν,
ποδ xαταλiiγcυν δμroq oτλ πλα'
'λlλ Lτ[oη.' oL 6ρ&.γονC,, τo)c δ-

τa[ο'ιζ oξ καθe πλευρ& γωρtζων
φαρ&1για τoδ ξεx,.νο6ν &τδ τ&.

μεγdλα δ,],,ιbματι τοδ B6ρμιoυ.
'H Nιdoυcπα xατα},αψ6&νε,. πδ

ψετιiο ιι\, τδ πlδ. πλατδ jξιi.l-

σi"η 7'αL1 oτωζ }lσ"L τα Ι'coΞνα.
πi1 διαo1iζουν πολυdριθμoι νερo-

6ραγi.cνe'' δνδq ρ6ματog πoδ πη-
^(αf'gι &τδ ι&,το,.o φα"ρα^γ^γι πt-

oω &τδ τiν xoρυφ} πο6 Q'η)'Δτε'

ρoυ iπιτ{δoυ ιι\ διατγl"'eι τδ

ιLντρο τfrc π6λη< cδ μιλ 6αΘειi"

6ραγωδτ1 ιO[iT,", τοδ τ&νω ττic
bταρaει ψιλ γiφνρα. "0πω; xαi
τ:λ Βoδeνλ' τι2αx)'αδ'.α αjτo6
τarι ρiψατοc, τeρνdνε x&.τω &.τδ

ιd0ε qτ[τ,. τfrq π6λη_c xαi π6-

φτaυν &τδ τaδ.. 6ρ&γουg, μετλ
τaδq δτο[ου-c θjτoυν oL x[νηo^η

μeριxoδg μ'jλουq, γιλ ν& oψiξουν

ξανλ qξ iνα τοπ&ψ,. ατ& τeδινd.
'Ι[ Ι{ιdουcτ α εTναι μιι}, δλλη_

νιx:η τδ)''τ, xα\ oτδ γCιρa &τδ τ\ν

δρocειρλ τoδ "0λυμπoυ ψL1ρι πα
νδπια qCoν Boδενδν oi Bc'.iλγαρoι
ποτδ δiν xατ&.φeραν τ&" x&νουν

αiαθητi -υip ταρουo[α τουc,.'H
δρθ'| δατ6πωo'r, τa6 bνδψαποg εi-

ναι u}'Ιιd,γουaτα)) toωq x&.τοια
ταραφ'0ορλ τaiι oΙ'{6α A',iγoυ_

στα)'' "Aν xαi 6ρtcxετα'. πrb:α

oτip Ξξaυci.α τoσ 'Aλ! τααd'' L-

ξαιολ'aυ0o7ιν ν& τi1 διοιxοδν διιoi
τ^ηq &'ργaντεq. Tδ x{ιρaq αbπ6lν,

μι& xα) τδ μ6ρ_oq eiναι αilπaxρα-

τοριxδ xληρoδ6τημα xαi δ πλη-
θυoμδq xαλλ δτλιoψ[νοq, θεωρεi_

παι 1ιε^γ&λa αδ 6λου-c γενιx& τοδc

^γε[τονeq παodδεq xαi α} ,iλλoυq

&νθριbπουq μδ δ'1νωμη συιrπερι'
λαμ6ανoμjνων xαi τδν xλεφτi'lν.
fΙαρδλα" α?'π&, \ Nιdoυoτα π6τε

τ6τε &'νο[^7ει π5λεμo μi δλoυ6

αiιτο'3q. 'Aτoτ6λεoμα 'ιoδ δημo-

xραπι'ιο6 συσ1h1ψα.τοζ που π6τo'ι

fiταν νλ ψL xρατ{1oaυν 1'ιλ δυδ

δρ'q oδ iνα d.Eεrc cτ[τ'', iιι .c

3τoν οi τρa6γονπeq &''ιιοφαoioaιι^l

oδ το'.6 xον&.x,' dπρεπε νλ κατα
λ0cω'u. Tελιx& μi δδdγηoαν
oτδ oτ[τι το(l Θωψd. τoδ παν-

πvε,3τ'r1ιe nil xhρ" τοiι \a{'lcτi

Ξψτaριxδτερεq π6λειq oτ'i B6ρεια
'Eλλdδι, xα|, xαθδg fi Riροιa,
$1Σιd.τππα xα\ i1Καoτoρι&, eΙ-

xΞ Lγιτ6ρο'lq τοδ oυναλλdooον-
ταν μδ Χριατιανoδq xαi Tο6ρ-

xoυq. "0μω r, τrbρα οijτε tναq &'-

τδ x):''ir< δL 6v'ιτι=ται iδδ. ]]δν

Παταφ,'λinaρ'2, πρδc rδν δτοio
^)'ξ'νε 'δτι jδει1ναν iδ'.α[πe?o σε-

6αoι,ιδ ci. bταδa[ coυ xα\ τδν θε_

ωρa6cαν εδεργ6τη τfrq πατρiδαq
to1')' qδ! δηλητηρ[αoε μαζi μi
μεριxoδ6 &.λ)ιονq, τε9[τaν e!xοo,.

'trρδν'"α πρ[ν, f1 &ντi.τα)''ri ταρd'.'

'ταξη τaδ εΙγ &ργη1δ τ"ηq x&''

υ|.a Ζαφeιρ&x-r,, γιδ τoδ Θεoδο-

ιta'r. 'o Ζt2eιρi'τ'η.c, ψι:λ &τδ

τδ γεγcν)q αbτδ {1we τρoeoπδ1

xα), oυγx6ντρωσε τip Lξoυo'ια

αiλ. γ!ρ,.α του ψiγρι τδν περι-
oψ['νο γρδνa. Tδπe i1 ταραταξη
ω6 Παταφιλiππoυ dπευ'θ'jνθηxε

cτδν 'Αλ! xαi τo6 dδroαε τiv
rρ(φαlτ, πoδ dτδ, ιιαιρδ ζηπο6oe

τLα να ψτασ€l' rα στραrευψατα
τrυ ατiν τδ}rη". Συνd,ντηαε δ_

μιυg τiν πειoματιbδη &νπ[oταη
το6 Ζαφa'.vαιη xα\ τoδ ιiδερφo6

:o, Κων ) νoυ }Ιoυo& τaiι τδν 6o'
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ηθοiloe μι& δμοiδα 'Aλ6ανδν μδ
Ξπιxεφαλfrq τλ &δiρφια λ{πρi1o
xαi Λiτζιo. Tοδq πρcilτoυg πoδ
jcτειλε δ 'Aλi, τcδ6 δ61τηxαν
ο'ι Nαουoαio, μ} δψc6ροντ[εc'

ψτρaoτd' ατδ πλiν0ινο τεiγoq, τδ

μoναδιxδ πε7νητδ &μυντιxδ πρo-

xdλυμμα τ!c τjληc" Bρ6θηxε d-

τoι ατi1ν &ν&ηxη 6 ταoλc, ν&

αbξi1ce,. τοδg &ντρeg που oδ

2.000. A']τoi τ?hτoc,α xατ&"oπρε
ι|rαν τι} τ&ντα ττd. τερ[γωρα, &λ'
\ \ r N\ \\ ζ ι 

'Λα επειdη lεν ειχαν y\ανoνLα' α-

δυνατoδααν νd. "γxρ'.ψ|ooυν τδ τεi-

γ'οq 8oo τ?cxεLr,aφιLα'γψ€νο x,. &.ν

:fiταν αiιτ6. Γι α,jτδ Ξφ&'ρψοoαν

μι& oπoλιo ρx!uα'ι λρ7αiο'ι π|ιτο'ι.

Καπ αoy'u{ι αα αν τiιρ^γ ουq ιlrηλοδο

3αο xα\ tδ ψτ6'. oo6 τεi,γoυq καi
&πδ α,iτοδ; fiταν αδ θjoη ν& πυ'

ρο6oλoδν μ3αα ατi1ν π6λη. Kα'
θδq δμoλoγ οiν ο't Nroυααioι, i1

φθoρ& ποδ τoδc τρox&λεo'αν oi
'Aλ6ανοi fiπαν ψε^γ&λη. 'Υπoλo-

γ{(ουν τoδg νεxρo6 ζ τoυζ xoνπ&,

oτοδq πενi1ντα. Tελιx& oi πoλι_
oριτ1ψiνο'', &φo6 ^γιd.. iνα. 1ρaνιιδ
δruoπηψα iζτραu ψL &^γριδ1ορτα,

6λ'αcτd.pια δ3ντρων xαi ι|ω'μi &'
πδ τι} &.τoιοcι'.ν[δ''α τdlν ρι-(6μυ_
λδν τoυg, &ναγι1,.ατηxαν νλ τα'.
ραδoθοδν, &λλ& δ1ι τροτοil ai
-u[ooegι.q &ργηγο\ ιαταφiρουν νi.
ξeφi.'^γουν cCοο'. oτil Θεαoαλoνixη

μαζi μδ 50 &πδ τ&. παλ)'ηxd.ρια
τoυq, πoλεμdlπαζ ψι&. νiιγτα &.-

ν&,ψeoα ατoδg πcλιoρxητjq. 'Ε-
xεi τoδ6 εΙδα xαi Lxei ψiνουν &.-

xδψα.. "oλα τd' τρδoωτα τοδ
6ρiμαν οi 'Aλ6ανo\ oτδ oτ[τι
τa6 Ζαφειρdx'η τλ 1ιετtφεραν cτd'

Γιd'ννενα, 3τον 6ρ[cxoνται τdlρα

φυλαι,.oψiνα. Tδ ατ[τι τον τδ
xαπξ}'α6e δ &"ρa'η^γδC, τδν 'Aλ-
6αν6ν μαζi μδ x&'το,n Σταμπου-
λi Boατατζil πoδ μ6νει 3δδ) δq
τρ&.xτοραq τfrc Σoυλτdναc καi
δoυλειd του e7'να'. ν& μαζε6ει
ποδq φδρoυc, &'τδ τiν π6λη καi
τiν περιo1{. Mdoα oL iνα γρδ-
νo δ 'Aλ! &τtcταce Lx6ιαqτιιd"
500 πoυγγι& &τδ qδ λαδ xα[,
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iπειδi 8Ε φo66'ταν T,Lα )LαψLα q,\Γ

τ|oταoη, τeρι6ρrcε τ}ν &λ6ανιx!
φρουpα του oδ 20 dντρεq. Aδ-
τoi μαζΙ μδ τoδq τοτaθεττ1ψ[.νο'ιq
oτi B6ρoια xαi q=λ Boδεν& εi-
ναι &ριετοi γιιi νλ τροoτατe{-
oaυν τd. oνψφiρoνπα τaυ xαi τδ.
τeρd.oψατ,α &τδ ποδa ιλ!φτεq,
oi δτaioι &τcτi)ιεoαν ιαi τi δι-
xαιο)'ογ[α τoυ oτ!ν 'Ιι|,lηλi1 ΙΙJ-
λη, γι& ν& δδηγdαει τλ' oτρατeiι-

ματd τoυ iδδ.

0i xλdφτεq το6το'. &τiy'χειoα.ν
Β!ρaια xαi Nιdoυατα xατλ π}1

δι&'ρxeια πa6 τeραo'ψ6νου x,αλo-
xαtριo6 xα[, &φο6 τρογλρ'ηoαν

μi1ρι τδ τeiγοq π\q πε}ιεντα[αc',
&ρταξαν τo,λιd., 6δδια xαi τρ6-
6ατα. Tελιx& δ 'Aλη dατειλε
τδν tψπιoτδ τον Tεπελενι6τη
Mετζoμπ6νη i uMετζομπ6νc,
καθδq ^γρ&.φoυν oi "Eλληνεq cδ

δνoψ&" του. 'Ο Mετζoμτδνοq xα-
τd,φερε νιi διαcxoρπ[αει } νd. αi-

aψα)ιωτ[oει 6λουe α}τaδq θxτδξ,
dπδ λΙγουq μ.δ dρ1ηγδ xd.τοιο
'Aλ6ανδ Moυooυλμdνo τοδ &-
y'Oντ€' oτδ δνoψα Σoυλoδ Πφr-
oιδ6αc, καi πo,) μ61ρι τδν τελευ-
'tαiο καιρδ fiταν Ξπιιεφαλiq 700
&ντρGn, 1ριcτιανδν ατiν πλει-
o'$ηφ[α.' o Πρooι66αq iξαxολoυ-
θgi νι} a1JxναcεL oτi. 6oνν&' τηc,
rceΡLaxηC, xα\ o' tιεiνα τοδ NΙo-

ναoπηριο6, τoδ ΙΙερλεπi xαi τδυ
Bελεoαδν'u, πο') εiνα,. τ6oa &-

πρδoιτα xαταφ{ι^γ,.α, δ'ατε νιi
ταραψ[νει ryεδδν &δ6νατο τδ
ξερρiζωμα τδν xλεφτδν &'τδ αb-
τd. Δ6ν πα6ει πολδg xαιρδg πoδ
δ Σoυλοδ αiγ1ιαλιb'τ,.oε ξνα ται-
δαxι &τδ τ} Nιdoυατα, ιαθδg
α'iτδ ταξ[δευε πρδq τi Bdρoια.
'Ετρ6ιeιπο ν& τδ Ξξαγoρd.caνn
xοντd. ατi1ν π6λη γι& 16 πoυγ-

1ιd", 3ταrl, δυδ μ6ρεq τροtο6 κα-
τα6ληθοiιν πd' λJτρα, τδ παιδi
δραπjτευoε xαi iφπαcε θδδ πρiγ
d.τδ ψιd. }1 δυδ μjρεq.

'Η xυρι6τερτ1 Ζxx}ιηo[α (τic
Ι{dουααg ), εΙναt &φιερωμjνη
oτδν " Lγιο Γειbργιο'" ' "F,γe Ενα

ψοναcτ'fiρι 3ντωματωμ6νo Ψαγ'|ι
πηq y"α.|' πi1ν τερι6αλλει 3να τε-
τp&1ωνa xελλιδlν } υιxρδν δια_

μεριcμciτων γι& τοδq ψοναγο{ιq,
ποδ γενιx& q?ιτa\ τ)" θjτουν υτi
δια0εc"η τ6lν ξjνων. o'a xd.τo,.ιc''
τic Nιdoυcταq 5η'ταν &τδ ταληλ.
ξαxo'ιoτο\ γιιi τiν Ξτ[δοα{1 τaυq
cτ:ην xατεργαα[α. το6 aρυcαcιaiι
κc.|. τοi) &.cη1ιιc6 xαi Ξξαxολaυ-
0οδν να &cγολο6νται μδ α')τδ τδ
εΙδac, πiic, 6'.οτεxν[αc, αδ πιδ πg-

ριορccψtν"η 6ψωq xλ!υψαxα. Ta
τρο'tδντα' τits τεριογi,q εiναι
ατ}ν τεδιciδα oιτδ"ρι, κριθd"ρ,. γqi
καλαψπδιι' ρb\ι ττδ 6αλτoτ[-
τ,.α, xaντλ cτi1 ),iμνη πυiν Γιαν-
νιταδν' oτ& δρεινλ xαλλιεργoυν
&1ιτ!"λ''α, ποδ δΙνoυγ tια &τδ c&.

xα}'.{'lτ ερα ιραoιd. τ!e λΙαxεδονi-
αq oL τοcδτ'rρεc, &ριeτLg τL;"
τλατιd' Ξξ"τ'τh. T}ν xοιλοtδα
ια)r'3ττcυrl φυτεΙεq &τδ ψoυριlq,
τaδ &τοδiδcυν γ'jρω ατ)'c 300 δ-

ιαδεC' ψεταξι τδ γρδνο.'Ι{ τ6λη
Lφοδιi"Yoeται Lταρι6q ψL '|&'ρια,
iδια|τερα μδ μεγriλι γρι6&'Eιω &-

πδ τ! ),iμνη τδlν Γιαννι.r ciπ xαi.

1ιL τ{cτροφec &τδ τδ δι'ιδ τ'ΓiQ

τaτλψ'., ποδ ii 1aνρι.δir.-r, τ'ητh
τcυ 6ρtcιeται oδ μιxρ| d.τ6oπα'-
o^r, τρδq τd. 6δρeι.α τηq. ΙΙOλλoι
ι&νουrl τiν δπ6θεα'η 8πι i .η-
γi1 α'iτi1 &τοτελεi τi1ν jξοδc μι-
d..' xατα6[Θ?αζ τ:ηζ λiμνηq τηζ
'01ρiδα-<, &λλ& δδ θιi ψ.τορo'3-
oαμε νd, δε1τοδμε xα)'6τeρ"r1 αΖ-

τιολ'δγ^ηoη αΔτi1q τfr-c γνιbμηe
&τδ τδ γεγoνδg δτι i λ{μνη τo6-
τ"η eΙνα'. i1 μoναδιxi oτ! Mαxε.
δaν[α τοδ τρiφει τ['oτρaφεq. Tλ
τρ66απα τcb Ξxτρ[φa'lται oπd,'

6ουνd' τlcω &πδ τ}ν τδ)''^r1, τρa-

μηθειioυν Ενα 'θαυψ&.c,.ο μαλλi
xα\ xρtαq d.ριcτ'ηζ, τcιδτ'ηταq,

'H Nιd,ουατ α, καΘδq φα[νε-
ται &τδ τ}ν πλεονεγτcxi1 τ^ηζ,

τaτοθeo[α, eLναι γτιoψiνη στi
θ ic^η x&το''α"c &"ργαtαc, π6ληq. Td
νοψ|cψατα τcδ 6ρ!θτμαν oτd..

γωρ&'φια x&'τω &.τδ τd δι|.iιiψατα
ιαi μεριxλ Ι1νη d.ργαtων γπr



σμd'των ατiν iδια περιο1!, δ}ν

d"φ{ρουν καψι.χ &ν'φ'.6o}'[α Ι'] αb'
τ6. 'Aλλ,i εiναι ια\ τλ μ6να λεi-
.{rανα πoδ ψτ[pεoα νd. &ναιαλ{ι-
,]rω' jxτδq ciπδ μια xoλλ6να o'ω-

ριxoδ ρυθμo7'l &'τδ θ,;α εiδoq μα-
λαxiiq τiτραq α'r} oτoλ τi1c, Ξx'
ι}rηotαq τcδ 'Aγioυ Γεωργioυ
xαi iνα Ξπιτ{ιψ6ιο γαψηλδ &"να'

γλυφo dπδ ψ&.ρψαρο oΣ" xd'τa,.a

oυντρ,.$!.yγ τ\c' n6)'ηG'o. 0i ντ6_

τιοι x&lονν τi1ν δπ6θeo'r1 6πι i1

μαxεδονιx"i π6λη fiταν γτιoψi'
νη ι|ηλ6τερ α' τρδq τδ 6o'ιν6. "Ι'
oωq ν& xαταλ&,ψ6ανε ιια\ τ&.

πρ[α bQωψα.τα i^γ"aνταq τδ {ηλ,i-
π ερο 

^γ 
cλ. &ιρ6τολη. ΤΙ ρocaιτ,'xj".,

xλiνω πρδq τ!ν d.τo{η ! π6λη
αδτi1 νλ iηταν τδ &ρ1αiο Κ|τιο
'o !γi'6ιοc &ναφiρε,. δτι oτ}ν πε
διο{δα τoδ &'τ)''ιΙ.υεται. ψτρooτλ
oτδ Κ[qιc δ fΙερo€αζ, iπιθειi-lρη-

oε τοδg σ-,.?αi|-6τεζ tον' τροτail
ιiα6d)r}rει ατ"i Θεoαα)ri.α' 6ταrl,

μετ& d,τδ εiρi1νη εixοcιτριΓoν γρδ-
νων &vγ'.cg' Lιεiνo'l τδ'l ξαxa'ιcτδ
τδ)'e1ιa μ.δ "i P,bμη, ποδ μετλ
&τδ τiooεριc, ?xcτρατeiεc διjλυ-
oa τδ 6αc[),ειο τCον Mαιεδ6νωγ'',

"0τι τδ Κtτιa 6ρ,.ay.δπαν &ν&ψe-

αα cτ|sl Π6λλα ,ri "i Βlpoιω

μπoρεi xαν'ε},g νιi τδ σ1')lιτ.ε?;.\ε|.

&τδ τδ ^γeγονδ< 
'oτ,. δ 6αα)''Lδ'q

Θυo[αqε ατiν 'Aθηνd 'AλxΙδημο
oτi1ν Π6λλα,λ[γa πρiν αυναντd-
αει τδ απραπδ πa'ι cτδ Κ[τιo xα\
&τδ πδ $1'' γρε'.&.oτηιε μι& μδ-

ρα νλ διανιiαgι πip &τδoταoη.{.'
πδ τδ Kiτιο μθ1ρι τ! λiμνη Bε-

γoρρiτιδα ατi1ν 'Eoρδαiα xαi τ'}ν
δπoμjνη μ6ρα ατ'}1ν 'Eλιμ6α, δ_

τaυ στ?ατaπ6δευoε oτiq δ1θεq

πa7ι 'Aλιdιμoνα xα\ &τδ θxεi

τρcγ6pηoε ν&. τερd'oει τ& Kαμ-
6οilν,'α δρη ατ}ν Π'ερρα'"6[α. '!r'
πδ iδδ iτ[oηc, μπoρo6με ν& cυμ_

τερd,νουμε δτι i1 λiμνη uBεγoρ'

ρiτιδα, fiταν fi Kιτρiνι τoil Σα^

ρι - γιιδλ, θπειδ! ! λiμνη τo6

'ooτρ66ου δδ θ.} μπορoδαε ν,}

6ρεrθεi oτ!ν ιατε'Jθυνcη &πδ τ!ν
uΠ1λλα, τρδq τδν o'Aλιdκμo-

να,', Lxτδq iι}ν τδ uKiτιoνυ 6ρι-

oxδταν oτ& Boδgνλ ια\ ο$τe 'δ

6αq,.λ,'δ.q θλ μποροδcε ν&. 6αδ['

αει αδ μιλ μ6ρα &πδ τi λiμνi1
θxεiνη μ61ρι τδν u'Aλιd,ιμoναr.
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σημ. 1, o. 23B. Bλ. κoi Kυρ' Σrμ6πoυ-

λoυ' Ξi6voι τοΕrδιδτ'εc oτηγ 'Eλλdδα,

'o,μ. 
Γ1 , a' 44'3' oηiμ,. 1.

8. IEYΣT. ΣToΜΓηΑΝΝΑκH,, 'ltαno'

ρiα τηc π6λ,εωq ΝαoObηc, o. 6'1 κ.θ.

9. "ΕγΘ' οv., o. 91. κ.€.

1l0. l. BΑΣΔPΑBEΛΛΗ, o1i Mακεδ6-

γεc κατα τηv θrnαv,dοτoorv τoσ 182''1 ,

o. 49.

1'1 . "Eνθi' oγ., o, '1 9 - 20,

112. l. BrA{ΣΔIPAEEΛΛΗ, ''Arρxεiov Be

ροiioc - Nαo0oηc, o. 5 - 6, 10, 12 κ'δ'

13- T,o κεiμενo o0,τδ εivol μ'ετ6φρo'

oη onδ τi μ6οη τ[c oeλ. 283 Φc τη

μθoη' τΠc oελ. 2'89 τoθ Γ' ττμ' τo0

.Travels in northern Greece', Lon-
dgn 1,835 τo0 Leake.

't'4. 'Anδ τdv πεδι6ιδo oρxΙZοrrτoc τδ

τρiα αιiτd θπi'πε1δα οi Noουtogiol κατδ

nα,ρ,6iδo,oη τδ ovοlμοζoυv: <Π αvoγιω_

πouλo,, .Ν,doυ,oα", <MlΠ,λdvα'. ΛεnΓo-

μερfl τonoγρorφiα τηc nερlο1rflc Νidoυ'

oοc Bλ. Eqoτ. Στoυγrowd1κη, 'ltoτoρib

τηc ,n,6λεωc NooΦroηc' o. 1.8 κ-θ'

'l,5., lΠ,ρ6lκεlταl γιd τδ δρμητrκδ nο'

τdμ: ,μ,i τδ πoραδoor'ακδ δ'vομo *'Αρδ'

Πlτσo".

16. 'o Leakg flταv oυνηθrαμ€vοc vl
τoο ]nροrorφ,6ροUνi Xo}ρiq πολλδc δloτψ'

nldlσεlq κoτdλυμα καi τηv oπΦ,λrεro 1ρ6'
voυ τη θοωρο0oε Zηlμ16. Γl' o'ιrrδ θδιn

θrκφρ.d,Ζετoι ,μολλογ ε'iiρωγκd γδ τo0c

nρoιi,xovτεc, πoi τδv dvdγκooαηl vi nε-

ρlιμ6'vεr oδ θvo κρ0ο οιniτl, μilxρlc δτου

:::::"""r, 
πoυ Θδ τδv 6γκοτοoτ11-

17. lNομiZω ,πδc fl eυlΘυνη noi dπo_

δiδεl 6 |g31ζg 'oτδ Zαφ'εllρdiκη γlδ τi\
δoλcφ.o'viα τoi Π oinαφ'λilhinου εivo'r ιj-

nερ16ολi]Kη. Πρo'φo'vδc θlδιil μεταφ'θρεl
τdv διnoψη τδv δnαlδιi.lν τo0 'δo.λοφo-

vημ,6vroυ, nοi εTγοv τ6τε τfiv θEoυ'oiα.
\o Zq,φεlρdtκηlq nθρ,α'oε oτilv Ιoτ'oρiα

oδ'v δv,o qμ,φιλεγ6|μ,εvo πρ6'oω1no δnιoq

o Θεμl'oτoκ1λΠq, δ 'Αlδρo8τoοc 'κ.fi.

Τδv 6oρ0νεt κoi η δq}οφρν'io τo!
d,n,εoτoλμ6γου τQc ΦlλrLκflc'ΕταrρΙαc
Δημ,. "Yπατtρου. 'Αino τηv dλλη nλευ'

ρα θvrunωo dZουv τo 11oρiloμoτd τoυ':

i μ:6ρφωoη τoυ, τδ rrρooiδευτrκδ κo'i

φ'ιλελε,r!)$ε,ρο πνεqμq τoυ' i Yεwqloδω-
ρiο του κoi n,6,vω 6π' δλο r'l 6rΘε",\oΘiu,

oiα του. -Hταv πλo0,oloζ, dΛλd δθ
gμ,μμ.dιxrη,oε μi τotc 6μοΙουc τo'υ'. Προ-
τi,μηroε τοilc dρlμoτωλotc κoi τo0c b'
nλοrn'oto0q. Atτo0c noO εiyov τd r1ε'

ρlοo6τερο δnλ,ο, δtρ'α τδ ol]γο,υpo δρ6'

μ.o γιδ τflv θrΕloυoiα, Θd μnοροOoe κd'
πolοq v,d onooτη'ρiΕεr. " lroωq. "σπωc

καi oδ κd,nο o οτ6,δrο τfl'c ατollotδρo'
.μiοc του γρηorμ,c,noΙηoε κoi τl:1ν τρο'

μ.clκρoτio γrδ vi drnoΘoρρJrrεl το0c no,
λrτrκουq του οιrrιn,dJωυc. Πραπεt δμωc
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vδ Θυ1μqμαoτε δτr oi οiμrμα,1ol To0 Zα-
φε pdlkη frτα,v τo πlδ πρooδευτllκd nvεi_
ματα τηv θlnο1η 6κεivη, θvω oi πλο0-
otol ovτiιnoλoΙ τoμ, εΤγαrr iδ6εc οrπ,oλι-

Θα.ημ6vεc καi frτοv 0rn6λoγor γrd oο6ο.
ρdc KoτοxρΦσDlC κ61γρ1,^5,, Χβ4Jβ,α"
τωv. Π6γτωc δ Zαlφεrρ6ικηc τδ λα6
τdγ κ6ρδloε μθ τilv oρ1o,vτlo Tηc ψU-

Xηc τoU.. Auτδc δ,ρΘωοε τδ 6vοtαrημο
τοlU oτδv 'Αλη. A0τδc oτδv Λo,υlμtπ,oιjτ
παod. Tδ ξγωvloτrκo τοu πε-ι,oμo nρo.
δiLδεr πioτη' σθ σUiγiKlεK,ρlμl6vα θθv:κ,d i-

δo'vrκδ ,καi δδv μrnqρgi vδ εTναl θκ-
δηλωoη αn.ληc Πρoσω|Π κηc φlλο'δoEi-
αq.

Τd l]δαγllκ,d α0τd τd dντl,nρooΦπευε

δ Zoφειρdικη,c. -Η'τον δ φ,oρ6,oc των
εθv'κι-υ'v δρα,μοτιo,μιilv τδv oυ,μnoτρlω-
τΦv του. "Av διlonloτοOoαv οΙ Nοoυ-
σα-lol στi'q πρoθiθoεlq τoυ i] τo0c γ v6-
τov φoρτr,κι'1 η θnl6oλfl τou, μrnορoU'oα,v

γωρic nολλd δ'u,ο,κorλilο vd πεlρ,dσοUlv

orηv doφd,λεlo τo0 olnθvογτl στρoTo.
πd:lδoυ. Kι Φμ,ιυc δiν τδ δκοvαv καi τδγ
dlκoλoι]]θη,oαv μ61ρr τi1 θυloiα. Bλ. l.
Bαoδρo,66λλη', 'loτ: 

ρ lκ i... .Molκεrδov:-
κα" 3 (1953 - 55) 135.

1B. Σ'T, ΠArΠΑΔloιΠloYΛoY,',Eiκπαt.
δεuτrκ{ καi,κotvιυvικη δροoτη.ρl6τητo
ro'l'Eλληvιoμ,ou Tηξ Mακεδοviοq κo.
τδ rδ,v τε'λευ,roio a,iιbvα τηc Toυρlκo-
κρατΙαc o. 8 _ 9, δnοψ xd'ρτηq δlο,κη"
τ tκfrc δloiρεroηc τηc Moκeδovioc 6πi
Το υρlt1ρ1x,ρ'q7iaa.

19,. "Αλλεc πηγδc κ.oi ri π'ορdδoοη
προ,66tλλο.υ,v τη μεγαλcΠρθrπεlo τoU 'A-
γiou Δη1μητρiου, μηiτΙροrΠoλ!τl1κo'σ vα,:δ
τξc Νdου,oαc oτδ x,ρ6vro τξc 6rnovd.
στorσηq, B'λ. Ettoτ. Στoυγtαwd,κη,,Ι"
oiορiα τQc n6λεωq Nαοιjioηc, o. 58
καi 1,36.

2l0. Φ. ΠlE]τ}ΣΑ, 'o τ6φcc τιiv Λευ-
κα]δiωv' δnoυ τonoγραφlκδ δ'lαγρo1μlμα
πεlρto,1ξc Nοουοoc μδ δ'λo τd μrfγρ1
τιbρo α.ρxα oλoγlκα ε,0ρη,μο-Γα.

21, iBλ. καi dγγλlκo κεiμiεvo σ. 288
oΠ]β: 1, το1μ. Γ. Ποραn:1μπθc κqi ση1μ'εl-

li.loειq το0 iiδlο,υ τo,σ |gn[g uπdρxou,v
ακ6iμα oτic oελ. 2186 καli 2Bg, τo'μ. Γ.

B I Br1I oΓPAΦ ΙA
Στi o0ιrro,Eη Tηc διcγοσiαξ o0τηc

δq 6oolκ6 μ,oυ 6oftΘrημα XP4οιμ,9η,.'n-
oo τδ θr6'λio τo0 Ι(YP. ΣlMorΠOYΛoY
Ξi6vol ταξrlδΦτεc οτηv lΕλλοδο, T. 1-

4' 'Αθr]vo 1970 - 1975. Για τd μεlrd.
φραoη τδ V/ΙLLΙΑM MΑRTΙN LE-
ΑKE , Travels in northern Greece
τ' 1 - 4' Lοndon 1E3l5 κoi τηv θrno-
vθκδo,oη το0 Αmsterdgη 1967.

Συμ16:υλε0τηκα diκiμα τdv πα,ρακα_
τω 6r,6λloγρoφiα:

B,,η,<ΑΛoiΠroYΛLoY Α.Π.E.,'Ι,oτορiα
τfrc Mαlκεlδovioc (1-3'54 11833), Θ'εo-
oαλoviiκη, 196,9.

EAΣrΔtFΑEEΛΛH Ι.rK.,'llοτoρlrκδ,nε.
ρi Nοο,Joηc θξ dvεκ.δ6τo_υ xεlρoγρ,d,φoυ
<Mακεtδονlκd" 3 ('1 9L53 1955) 126-
141 .

EAΣΔPΑ,B]BΛΛΗ l.K.,'loτoρικδ'Αρ.
xεTα Molκεtδoviαc, B' 'Α,ρ1εΙοv Bεlρoi-
oc - Nαo0,σηc (1-59B 'l 88,6), Θεlooα_
λoviκη, 19t54.

BAΣΔΡΑBIEΛΛΗ l.K., oi Morκεlδo-
vεq κoπδ τηv iπαvooταoν τoa 1.821,
Θεooo'λovi,κη 1 916'7".

ΙrEΩ,ΡΓΑKA Δ.T., Σu1μr6αλη εic riv
τo1ΠωvιjμlKη,v 6ρευ'vαv ..'Aθηvδ- 48
( 1 938 ) 6,2 67.

ΔΗM1HlΙΡlΑΔ!-l B-, 'll Kεvτρrκη κοi
ΔυτtκLi| M.ακεδoνi,o ,κoτd τδv 'Ε16λlγιδ

T1ooλεμlπl1, Θεorooλovikη 1'973.

!Σ]roPlιΑ T'oY EΛΛΗΝI|KOY Eo-
ttoMΣ' τoμ. ΙlA, o. 360 365, 'ΑrΘr],v'o

1 975.

LEΑKE V/ΙLLΙAM MARTΙN,
ciρΘρo oτη M,ε,γdλη 'Ελληvrrκd 'Eγκ'u-

κλornαi]δεro, τομ'. 'l 6oc, o. 64, οτ. 3η,
'AΘην'o 1927 '

LΕAKE V/ΙLLΙAM MΑRTΙN'
αρθρo olδ'Ejγκulκλοrπ,οlδrκδ Λεξκ6'E
λευθεροu'δdrκη τοlμ. Bοc, o. 659, 'Αθη-
νο ] 9j3,0.

LEΑKE WΙLLΙAM MARTΙN,
ορθρo oτδ Broοkhaus, Konversati-
ons Lexicon, τοrμ. 10οc, o. 1,027, oτ.
2η' βg1]iη 190r2.

LEΑΚΕ V/ΙLLΙAM MΑRTΙN'
δρΘρ,o oτδ Larousse du xxe siecle,
τo1μ. 4:c, a' 374, σΓ. 3,η, pg1i5 198f .

LEΑKΕ WΙLLΙΑM MΑRTΙN'
δlρθρo oτηv Encyοlοpedia Britannica
το1μ. 1.3.oc, o. B38, aτ' 2η, London
1 957.

MOYΛΛA ΠΑ1Ν., Pοiμolvτlκoi nρooκu
vητ6c: Qf|dTEΑUBRΙΑND (1s06)
καi LΑMΑRTΙNE (18321, .ιElΠO.
XEΣ"' τεU,X. 4,2' ''olκτιb6ρroc 1966,
o. 378 - 3'96.

Π,ΑΠlAΔoΠ,oYΛoY ΣΤ. l.,'Eiκπαl'δευ
τικη καi κolvωvrlκη δραlατη'ρr6τητo τοU
θλλη1v,oμoυ τfrc Mαrκε,δovioq κατδ τδv
τελευταio αriωvα τηc Tουρκοκρ,oτiαc'
Θεooαλoviκη 1 970.

.ΠlEΤΣ,A Φ.Λ/Ι., !o τ6φοc τ,δν Λευκα_
δ1ωv, 'Α"θ,ηvo 19616.

ΠEΤΣA Φ.M., Nldου'oτo . Γλυτoυ'vl-
αυcτο, <Mο,κεδοviκd' 7 (1 966 - 19,67)
El -93.

ΣAEEllΔH Γ.Π., 'o μ,i'λoρδoc - πor.
ητi1c καi δ oυvτolγματ6ρ1ηc τclπoγρd-
φoc (T(δρτZ ΠK6]ρVτov Mlndiρov κοi
Oυilλλroμ' M'dρτl,v Λ{lκ), "ΕrΠoXrE]Σ.,
τε'υx. 43, Nro6μ,βρ16q 196,6' ο. 48O
5,00.

ΣToγΓlΑιNNΑ,K,Η ΕYΣT.,'lοτoρiο
τηc,n6.λε,ω'c Ν,αοιjο,η'c, Θεooαλoviκ,η
1976 (δlnοv6lκδooη).
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ΑΝAΣTAΣ!0Σ ΣI0PMAt'|tLιAKl{Σ

{i'F{ ει)τι.aNιa l;€ivει τΦιl &v'θρωπo Φπερτiφαvo))

r I ΣXYε'IOΣ

πoδ πα'ρευρ !θτ'oαν πaλλoi τL:,?l.-

οlτeq xα\ !"')'rιΨ'i^lοι' oτiν 'Eθνιxii
".,\μ,..lνα J}ερcιδlτeq Lξt}'εξαι &p-

7τ;γδ τδν' χν α'cτ &qιο Σιορμ::ν.-,-

)'dxη μδ 'lα'μ'tx τδν '!ναsτd.οιo
'Aντωνιd,b'η''0'Aρ7'ι ψανδρ[τ"r,'.
'Α'γ'6ρδcιοq 3ρxιΥ"ε ι)ι 1ι[):r' ;'ηa
'β1g;ι.?[αc. }'[δ μεγci).ο L'ιθc'ιcια-
c',ιδ xα.\ τατ?l'(i1Lσψδ οi, Βz?ο''Gl'

τaζ τ-),α'ιo[ωαα"ν &ψioωq τbν &'9-

T'"rιΙ|" πο6 &"γοl'lα ια\ &"φοoι[οθ'r,-

ιωy δ)'οι γι} τ^}1ν iτ''τ'ιx[α του.

Π oλ)'iq φcρLc, ci" Κο1ιι-, α.τγ":'ηδeq

Jι οiι):γ αρaι τρccτdθ'r,τ ιν νi' Ξξc'.-

Γρ&φει δ αυν,ερl6τnq μαq
Λo,γoτ6xvnq

}dlκoq 'Aδαλ6vλoυ

φαν[αουν τδν Σιορμeνω).ciιη μi
Lτ[0ec'r, τa''Ξ cτb d'^γρδιπ^ri1ι* το'l
ττδ JΙιιρa7i'ρ''. '.\).)'α r,j:δ;
μi τδ 0&ρροq xri τi ^γe'nxιδτ'r'-
',:& 'το'ι xαi τi1 6οηθe,.α τdlν αυ-

νeρ1απil'l τaυ γλ'jτωoε τολλδ<

?ο?iq.'Aλ)';ζ τ'.&cτ'rixg &ργδτo-

ρa μδ $το''i/'ι ψtc,ι &'τi τοδc
Tc6ριcυq κx\ Lξορ!s;τβz &τδ :|,ι
Tουρxιx'ii Κυ6€ρ'rr,sτ, ψL τδν φt-
)''ο τa'ι Ζα;3L Δ;rμ.ηr3ιο 'lο'!ιs.".

cτδ Σα'ρi, Σαμπ{ν (Χρυα:'iπc-
λη).

Γι& τic 5τ"r,vec[ec τοδ 
'ρδ"φe

Co q;δν 'Eθ,lικδ }Ιαxε}ονικδ 'A-

1852 - 1924

' o' l\ναcτ&'cιcc, Σιορμανιυλd_
χηζ γgννiθηιε ατi 7?!ροια τδ
ιB52. 'Hτaν ^('.δζ το7 J''Ιαγου-

dλ'Aναατ x"[a'ι Σιο?ll-α'νω)'d.xr,.

iατva6, ια\ τi,4 Ε')δοξ[α< τδ Γd
νo; Rιxjλ)'α' ΙΙiiο'' &τδ ',ι''ιρδ
παιδ) xα).i γpιcτιxνιxi, xι iθγι-
κi1 &νατρcφτ1. ΤΙvοιx[cι'r'xe 1ι!
πoλ)'dq &peτLq 6τωq γε'nαiοq, &'-

τaφq'σLσil.y')g, εiλιxριν'hq ιαi α'l

0ρο.lπc6 1ιΣ αΖoθ$,ψl'τα Ξθι''ιλ γ'α.'ι

7.ρ''5i''x1r11[. Tδ iγερτ"i1ριc c*}.
τ|.σ|λ.ι τfr-c δλληνιx|1c, '!'l^)'71c, ττδ

}'[αxεδονιιδ &ηi'l^lx 6y[cxε''' 6ι-
θ,.λ &.τfiγrρη ατiν ,"sηδιd' ;ο|l

Σιο ργιxν ω')'α'ι"r' x'' !γcν τ t. q'ι''lι ι['
cΘ^r,c'r, τi, 'c 1ιe^,'iι};r3 eJa{ιν'r,; τc''
&να)''αγ.6&νeι τ'iν r7οeΣ7[α. τc:'l

Kjντρου'Aντιατd.reωc u'Ε0νιτ"'i

"Aμυναr. 'H bρ^γd'νωα-r, αi,i
oτ^}1ν πορΙοb'ο τc6 ),Ιxxιδον';',i d.-

nl,lil.J. ir'ταν 
ψ'ιδ' 'ιtn Φι).ιxi 'E-

ταιρ[α' πc} τfrρo τiν &'τ[οzs':,
νλ 1ιυ$'ce'' τoδ: }'[αxι)[νec s.:οδ'.

"ιοτο\q 
τoi "lΙ'cνουg ';& iλ:υ0ε-

ρ[ocει τλ τ&τp'g γ'ιi,γ"α"τυ' y-y.i ν,}"

δ'ιci-,ξ;ι τοδc'lο'!pιο'.lq ια\ :οilr'
7\ ο'l'/'^γ &ρcυ.' Κογ'ιτ α"τ'.{,δ cc' raδ
τρο1ιοκ7ατοioα.ν |f,ν 'jπαιθρ: μi
ιd'!,''l'ο y.ιυριd-iν, oφα^ilc x'' &τι.'
ιr,'f,15g,'q τ(ιι xατο[xΟiν τξi.

Στ} l}dρ:ια εi τυγκ!ντrrι'-r,

γ,Jrlα, δ Σιορμανω-i'&ι"r, 'c τιμ{'θη-
y.e d"τδ τiν 'Eλ),ην ικi, Κν6iρντ,-
cτi ψL τυ'p&'o"η1ιa ιι\ &τδ τδν )''xδ
πi1.' Β[ροιαq πc) τδν Ζξε}'εξo τρGl

τo Bουλeυτh 
"'i<'

Π6θανε il.1α1ιοq τδ 1924 ci
!λιxiα 7L γρaνCον δωρ[ξοντα'.

cτδ Δfrμο Βeρο[α< !να cτ[τι &τ[-
νανtrL &πδ τ}ν ΞxNλ'ηs[α τi,'.
Πανα^γ[αq Φανερωμjνη c' τ",' tνκ
τψi1ψ.α οΖκοτξδc'ι ττδν αb},l"γυρa

τοδ Γυμνα,αicυ Θη}'jιυ,t τi,4 τδ-
)'ξζ βαC.

'H 'ΙΙμαθΙα γii, δψορφ'r, xα\ δa

ξαoγι'{ν'ri, τρd.cιν'r1 xι\ αiγ'xτδ6α.-

φ^η ττJ.' ριΥ.&. πο6 6α0[cxυο'ι Β!ρ-

μιcυ xαi τdlν Πιερiων μδ τiq iατc

ριxδ-c πολιτ eie q ια\ τδ' ξαxa'ιτ1ι!-
ια γ"ωpι&. τ'r,q oτ&θτ'ιε 3να iθνι-
ιδ ι&.cτρο' το\ ψicα" oτ'iν δ,α-
δρoμ! τd:ν αilylωrl' τ&'^lτcι τapJr'-

φανη cτ&Θ'r,ιεν iρθ'ξ, ^iενναiα μi
']lυγi1 &ιcαλωμ.6νη μi τ'iν θθνι-

x"i iδjα c;:η :,ιi]lτ' ια.\ τδ 6τλο
oπδ γtρι γιi τ"iν &νeξα'ρ;'r'e[c''

xιi τ'}iν λευτεριλ τi1q τ'ιτρ[δυ'q

lιαζ.
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T& vαρΚωτlΚ& Καi Πoloi
στρεφovταI ΓΙρoq αUτα
8',

"oταν διιi6αξα, πρδ διiδεxα 1qιi_
νων, τδ παραxdτω xε[,με'ι,o τoδ ri-

ξd1αατoυ πvευiματιπoδ ιiι,sgωπoυ
Γιιirη,η Χατξ[νη (oτ} <Ndα Σxd-

ψφ> Mιiρτιο6 1970 α. 65 x.€.) δ]

φαπαξ6lμoυγ, πδ; τδ ν6ημι1 του s&
3φτανε xαi οτδν τdπo μ,α; xαi r}d

<iπλωι.οταγ τ1l,oο πλατειd xαi φαρ-
διi μdoα oτi1ν xoιττυνiα μαg xατι},

τδγ iδιο xαi &παρciλλα1τo τρ6πο xαi
'(αω; μιd θπi τδ 1ε[ρφ 6ελτιωμ6νη
Uπδooη αiτδr, ποi d.ι,αφdQoγταγ o,δ

1ω.ρα Σxανδιr,αυιι{... <<Πρir, ιiπδ
x,αιρd>>, γριiφει, <<παqαzολοt,$r1oα

θιτελδ; τυ1αiα Eνα φlλμ ιiπoxαλυ-
πτιr.d. Δδ sυ,μdlμαι πιd, τδν τ[τλo,
ιiλλιi τδ πε'ριεxιiμενo μοδ iiμειι,ε 1α_
ραγμdνo oτd μντ]μη. Moδ flδιγε xcΙ_

πoια θξliγηoη αiτfr; τilg ιiναγνrΔρι-
ιτη; τδν ιiπ6λυτωr, ι\ιπαιωμriτωr, τfr;
vε'6τητα;. 'Eπρ6zειτo γιd μιd θρrυ_

τιzi1 ξωι) τ6v θφf6ωr, μαι9ητδν τoi
Λυzεiου. Tδ ιiγιiρι φdρνει τd qliλr1

τoυ oτδ ο'π|τι, τρδνε δλoι μαξi (μα-

ξi μδ τδν πατdρα, μciνα zαi ιiδελ-

Ψ'i) z"ι i1oτερα δταν τδ ζευγrigι ξε-
xινi για Eνα l,l'xτεριr,δ;,.εr,τοο, η

μητdqα τoi; z.ci"ι,ει μιd qlιλιxi1 oιi-
σταση, τi1ν c6ρα ιiz9ι6δ; ποδ ιivo[-

γ,oυν τi1'ι, π6,9τα: <<zαi πρoπαντδ;
προαo1τ\ παιδιd,: "o1ι πολλd, ι, α Q-
γ' 0) τ l. |l, a (ri δπογρciμ,μι,or1 διx{
μου). Στi1 oυν61εια τfr; ταιr,[α; rj

ιivτ|ατροφη αxηνη: Tδ zoρ[τoι ψdg-
γει οτδ oπi,τι τδ ψ[λo' Ι(ιi$oγται
πιiλι οτδ τραπdξι z.αΙ δ πατdρα; δ[-
ι,ει οτδ νεα9δ νd δοxι1ιιiοει λoγιδι,-
λογιδr, xοαο'ιιi, δodτου r,ι}. μιειWoει.

Mdλι; τελειιbr,ει τδ γεδμα τδ ξευγri-
ρι oi1xc6vεται xαΙ xατευ$ιil,εται τιb-

ρα πρδ; τδ iπγoδαiιιriτιo. Kαsδ; ιi-
πoμαπρi''ι,oνται f1 μητdqα πdλι oυγι-

]Ο0

οτ& τρυφερci : <<Π αιδιcl, πρooο1{1!

Mi1ν τδ παραz,d,l,ετε' αiiqιo iE1ετε

oxoλεiο>>.'Eξαxoλoυsεi qlυαιzd' f1

πρo6oλ{ τοδ oεξουαλιxοδ δqγ[oυ
τδγ παιδιδν μdoα oτδ δπγοδω,μci-

τιo. Kαi τi.s'εται τδ 8ρι6τημα>>, oυ-

νεxiξει δ πoιηττ'1;: <<ποι6 dραγε, εi-
ναι τδ εiαio$ητo σηrμετO (ψυ1oλo-

γιx6, oυναιoBη,ματιzδ 1) xαr9α9d λo_

γιr'δ) πoδ zι1νει τi1 oυvεiδηoη τ6ο'o

εszαμπτη μπρo,oτd oτi; ιiπαιττ'1αειg

τδγ γ6ωγ zαιρδv; Πoιci πλ6γματα,
πoιd; ιiπω${oει;, ποi ιxφηοαν ιiνε-
πoιiλωτε; πirr1γδ; zdtnoυν τοδg γo_

I T}N. ΞHPoTYPH
oμ6τιμoυ καΘnvnτoιi
τnq Ιζ,oιvωvιoλoγiαq

στnv A.B.Σ. Θε,g)νiκnq

l,εT; r,d, oυγxcορ'oδr, τd' παιδιci, r,d,

εiλογoδv τi; πριiξει;, γιil τi; δπoi-
ε; μι& φOQd 0ι 'iδιοι sd πd$αιγαν
ιiπδ ντροπd1 δ; τδ ι9'ciνατo; Aiτ| f1

θλευ$ερlα, αiτ} f1 ιi'oυδooiα, αriτi1

ξ ιiνo1i1 πot ιiπoλαμ6ciνει τωρα f1

r,ειiτητα εlναι dραγε f1 μιoιραiα oυ-
νiπεια τfr; 8oωτ,εριz'i1; zαταπ[εoη;,
τi1; ατ6,ρηorl; ιiπδ τr)i, 6πoiα δπd-

φερα1, οi περαoμθr,ε; γενιd;; Td
θρωττ]ματα zι θδδ εlr,αι ιiλυoιδcυτd
xαi δδ '$d ,μπoροffoε zαγdl,αζ γd δω-
ιrει μ,ιdν ιiπciντηoi1, xιυρi; r,& πρo-
zιiι]l61 f;1,g xαινodριo iρι(lτημα' Ai-
τδεir,αι τδ xαo; τoδ zαιρoδ
1ι α ρ (διz{ μου i] δπoγριi,'r,,ιι,oη)'

o

Mιd dλλη αiτiα fi δπoiα o'τql6qlει

τoi; l,doυ; πgδ; τd r,αρz"ιυτι:ιδ εli,αι
τι} πoλλι} αql ιi λ μ ατ α ιi γο; γfr ;
oτd, δποiα iποπiπτουr, οi γoι,ετ;.
"Er,α dπδ τδ. πιδ αο6αρiι zαi τδ πrδ
ιiπλωμdl'ο ιir,ι1μεod ιια; πoil ατρd-

qlει τα παιδια πρδ; τd ναρxωτιxd
εlγαι τδ σι α 8 α1 ιiτδ εμ α xαΙ
τδ x α ^λo συνf ι}ι oμ α. Td πα-

ρα1α1δομ6να xαi 1g766ψ1,η$ιoμdνα
παιδιd dπαιτoδν πιiντα πoλλd' 1ω-

ρΙ; νd ξdρουν τi sdλoυγ. Tδ παρα_

1r1ιδεμα θ,μπoδiξει τδ δυι,dμωμα τi;
ΖrεντQιy"fr; διiναμη; τoδ ιiν$ριilπoυ,
δηλαδfi τoδ xαqαιτfρα. Δυl,α,μcδνει

δμω; τi; δρμd;, τt; τdoεtg, τi; θν_

oτιxτιδδει; θπιθυ,μiε;, πα9αλ{ει τi;
τιiοει; γιd ιiνιiπτυξη τfr; 6oιiληoη;
zαi, δη,μιoυργεT 6λαπτιxδ; ιiρ16g, δ-
ποl; ilντoνη ιiπ,ιiλαυοη, iγωioμ6, δει-
λiα, ι1πor}ιiρρυγση, αril9dδ,εια. Kι'
ιiπ' αtτδ; πciλι θzπo,ρεiοvται dλλε;
ιiδυvαψι[ε; το'δ xαραzτf ρα oτi1 μοgl-

φi1 τoδ &oυγxgriτητου, τfr; νω$qd_

τητα;, τi1; μαλsαx6τητα;, τfr; ιiπει-
ι'}αρ1[α;, τfr; ραoτrilνη;' τoδ z6ρoυ,
τfr; ιiηδ[α;, τοδ iγωιoμoδ πoi ιb-

ι9εi oτi1 μαv[α τfr; θπι6oλfr;, ατi1ν
ιiyαριoτ[α, oτδ ιiι,ιlπ6φoρo, στi| 1,ευ_

ριzi1 εiαιosi1αiα, ατfir, dr,ιzαl,6τητα
r,' dtταπoz,8ιι9εi oτi.; ιiπαιτf'οει; τfr<

ξωfr;'z'αi οτρ6qlεται πρδ; ιlvτιπoι-
r,ιυr,ιxοi'; δtοιiμου;, Er,αΞ ιiπ' αδτoi;
εir'αι zαi δ δq6μo; πρδg τd ναρ-
ιιοτιγ6''

o

'Ax α,μ ciτηδ ε;, ιiπατεδι,ε;,
r,αρxoμαr,εig xαi πoλλoΙ xoινωγιz,d
,iπροαriρμοο'τoι, dι,τιzoι'ι,ωι,ιzοΙ τιj-
Πoι πdραoαrl ο'υνfr}ω; τι}' παιδιxιi
του; xριiνια' χωQι; r,d, τoi; πρo-
6αi")'εται zα,1-ιιd ιiπαiτηor1. Td πd-

8ασαγ oυνηι}ιo,μdνoι ατδ 'ι,d dπo-
zρoi'o'υr, xciθε zdπo' xα$ετΙ τδ ι)γ-

οcigεo'τo. Kι δταr, ιiργιiτερα πα8Oιl-
oiαι:i,ε τ'1 ξωi1 πρo6λ{ηιατα γιd λioη'
ιizολοι'Φrioαr, ιiπδ 9αoτcbνt1 γιιi, r,'

dποηli.1ουι, τoδ; xdπου;. λoξοδ;
δ,ilιi:μιo'υ;.'Ω; παιδιd αt'τoi sεμε}"[-



ωσαγ τil ζωη τoυ; oτgα 'ri. Ι{ι δταν

oi 6cioει; δνδ; oizoδoμl1'ματο; τε_

$oiγ oτQα6ιi, δλο τδ oiz.οδJlμημα {1-

oτερα παiρr,ει τiiν xλioι1 τδl' oτ9α-

6δγ 6cioεων.

'Απδ τflν il'J'η πdλι πλευ9α E6-

gομιε, πδ; &ρzετoi ιiπδ τοδ; παρα-

oτρ,ατημdνoυg' ιiπδ τοi; \'|αQ7.οl-ια-

\,ετ; i;ζησαγ riπδ πoλi θνιυgi.; iir'το-

r,α δioxoλε; zαi πoλt δυociρεατε;

14αταστΓισtLΞ. "Eγα ποooατδ ιiπ' αt-

τoδ; {περνiιη,oε τoi; δr}oz"oλου; 6_

ρoυ; τfr; ξωfr;, 8να &λλo δμω; δδγ

τοt; δπε,ρνixηoε zαl λ6ξευoε oτi1ν

πoρε[α τfr; ξωi;, παραοτρdτηoε.

'H παρατfρηση μα; δι'δ'ιiozει, πdi;

ιiπδ δυδ ιiι,τiι}ετεζ αiτi,ε; dπδ τr)ν

πα9α.μιxρi1 ιiπα[τηoη zαi τi1ν παρd

πoλδ μεγιiλη 'd,xoμε τδ iδιo ιiποτ6_

λεoμα, δηλαδi1 τt; iδιε; 6αριδ; δι-

αταραy,6;. Θd πg6πει zαι'dr'α; r'ir

ξllτεi νd, 69iοz.ει τδ μ6τρo. Kι αi_

τδ δδ γ[νεται 1ιυgli; xι'lπo, ιi'ποluo-

l"i1 zαi πρoπαντδ; γr'cilαι1 z"αi αriτο-

z'ριτιι{.

o

Πρδ; τ& ναgxωτιl'd δδηγεi l'1

μεγιiλ 11 Uλλει ιp η,iγ,i-
πli ; zαi τQυφερ6τηταζ
πQδ; τδ παιδ[. 'Tπd,qxουν '1cνεi!
ποi θγz.ατα7,εiπουν τd παιδιιi του;,

πoi δi;ν τ' ιiγαποδν zα$6λου zαi τd
7'αχ(]ιιεταχειQiξoνται. "oτα'ι' oi γο-

',,εi; δiγ d'γαποiν τι} παιδιιi τoυ;

τιiτε δ πυρ'l1ι'α; τfl; αυr'ε[δr1αη; τοδ

παιδιοδ μαριl[l'εται. "oταr' λεiπει r'1

ιiγ'ιiπη τιiτε δλε. oi qru1ιz.i; λειτoυρ-

.,,iε; τοi παιδιοδ πdα1οι'ν. Tιiτε il

z.6oμ,o; τοδ qlα[r'εται ξ6νο; zαi θ_

7,ι}ριxιi;' δδν μπo9εi ι'd Qιζωoει μd_

σα σ' αiτ6r', Στd,z'εται oιiν ξdνο

1r6oα οτδr' ιpυ19δ γι' αiτδ z.ιiαμο'

i|τoι γ(νεται θzxεντρι.z"δ zαi δδν αi-

er}ιiγεται νd ii1ει zα1-ιιd εilι9ιiνt1 ι1-

πdt,αl,τι xαγεr'ιi:.'Η πα9ατ{ρηoη

μ&; διδ,αoιει, πιil; εir,αι πoλi εfly"ο-

λo νι} παtoαοτQατli,σει δπoιo; δδ ζε_
αται9ιixε ιiπδ τi1ν ιiγιiπη. 'Al.61ιη

πιδ εijz'ολα πρo1ωρεi xαι'6l'α; πρδ;

τιΙ ναρz'ωτιxιi. πρδ: τδ Eν γdl'ει πα_

ψαοτριiτr1μα. 6ταν f1 dλλειψη ιiγri-

πi1; xαΙ' τρυqlερ6τr1τα; πα[ρνει τi1 μουg τδv ri}ριμων' oi αiτiε; εlγαι

μ.ρφr\ τfr; τυραννlα; zαΙ τοδ ξυ- πoλλδ; xαi f1 ειir}ι1νη μα; μεγriλη

λοδαρμοδ τοδ παιδιοδ, αiτδ τ6τε &- για τdν dδιαφοgiα πο{l δεl1'ι',oμε

norr& μi τδ πεioμα, τi1ν zi"ε'ι)l,α, dπdr'αντι τοδ πρo6λ{ματo; τfrg d-

τδ ψ6μα zαi μδ ιiλλε; dι'τιz''oινωνι- γ ω γ η ; zαi' oτdv πιδ ατoι1ειιbδr1

zii; iψi; ri'ντιδqιioει; odr'τr} να9- μOQqrt τη; xαi'oτi1ν πιδ δπoτιlπιb_

ιωτιxα' . δr1 γνιiloη'

'FΙ γα|t'αQωση τoδ oiz"o_ O

γ ε i' ει αχ οδ sε'α μo i εiπα-

με πδ; εiναι 1-ιι& oο6αρi1 αiτiα πot 'Η πιδ π,ρdoφορ,o; f1λιz'iα γιd ri1

iυ$εi τot; θqiη6ου; xαi τοδ; ι'dου; οτqoγι) πQδ; τ& ναρxωτιxd ε1ναι f1

πqδ; τd γα,o%tr)τι7.d zαi πρδ; z'dsε θφη6ιxi1 flλιπlα. Διαδιxαοl_
εiδo; παραoτρατ{1Luατo;. oixoγ6- ε; αiτfr; τfr; f1λιπi,α; ψ1ολoγιzfl;
r'ειε; ποt δδν ιiποτελοiγ Eνα. δλo- δψfr; δr}o'iν πoλλδ; φορδ; πρδ; τδ

xλη,9ω,μ6r'o οil'ολο εiι'αι oο6αρi; αi- παραo'ριiτημα, πρδ; τ& ναρrxωτι_

τ[ε; ατροqlfr: τδι'παιδιδν πqδ; τd zιi. Eiγαι τδ oταδιo τfr; ιo1λιx[α; τoδ

r,α,Qzιυτιy'd. Δυoτυ1δ; δδr' εl'ι'αι με- c1r,.9ρcllπου, θxεi,o τδ 6πoio riφlοτα_

γdλο τδ ποoooτδ τδν oiz'ογε'ι'ειδν ται μιd θ,οωτεριπfl παQΦ$ηαη γιι)l
ποt 6ρioz.εται oi τlλεια δμαi'i1 ια- <ιiπελευ$6ρωοη>> ι1πδ τd γονιxi1 πρo_

τιiαταoη' τδ μεγαλiτερο μ6ρο; ξεi oταoiα, μι& δ$ηoη πρδ; τi1 φυγ{.
y'αi ιiγαπvdει περιoo6τερo i) λιγ6- 'Eι,αγτιοδται πρδ; τi1ν αisεγτiα τδr'

τερ,o μ6αα oδ ταραγμdι'η οizογεr'ει- γoνιδν τoυ x'αi d'ι'αξητεi δ Uφη6o;

α'z.| dτ,uιlαqlα.ιρα. Aiξ{i,9ηxε πoλi 6 ,'ilu θλευBεq[α τoυ. KcΙ,τω ιiπ' αiτi1

ιiριsuδ: τ6lγ oizoγεr,ειδr,, ποil τoiΞ τi1ν iocυτεgιzi1 πiειτη x,αi τflν &πει-

),εiπει r:1 ιiρτι1lτrlτα. Tδ πνεδμα τfr; ρ[α του z.αταr,τ& εilιoλη λε[α τfi;

οizoγ6r,εια; ι1λλαξε. 'Eξcbγαμα παι_ ι1τμ6oqlαιqα; πot zυριαρ'1εi ατi1ν δ_

διci' 6ρψαr,& ιiπδ πατ6ρα ff μriνα, μιiδα. Mιμεiται εfrzολα xι' ιiιoλoυ-

παιδιd ιiπδ δrαξευγμ6νοι; γονεi;, ιi- $εi πρ6τυπα oυμπεριφορ&; τi; δ'

πδ oizoγir,ειεζ θr' δrαλ{oει dποτε- μιiδα;. Tδr' πQδτo λ6γo οδ δλα o'

7,οi'ι τδ μεγαλtτεqο πoσοστδ τδ\' αtlτi1ν τi1r' f1λιx[α τδν ξει f1 δμd_

παοαστ8ατll),-ι6r,ιυr,' τδγ \,αQ%αιια- δα, f <<παρ6or.fl oυvτρoφιd. "E-

uδn,. Krι zoντd o' αt'τfi τi1 μοaφt 1ει μεγdλη αημαo[α γι& τδr' xαλδ

τ,ii: 1,i1 &oτια: οiz'ογ6νεια: πρoοτ[- i\ zαxδ δρ6μo πoδ μπορεi νd πdρει

$"ται zr Ξt'α: dλλο; μεγιiλο; &ρι_ τδ παιδi μα; τδ πr'εitμα πoil zυρι-

flrιλ: οiz'ογεγειδr', πoi δoo z.ι δν αρ1εi στil συγτροφιci, oτi1ν

ι,i: δiγοιrι, dQτιο &qιι}uδ γoνιδr'. δ 
'u 

d δ α μιδ τi1ι, δποiα oυr'αl'αστQd-

rι&ζ πι,Qoυ'oιdξoυr'. δυoτυ'1δ;, τδ φεται' Δυoτυy.δ< Eνα;'dφη6o; δδν

1ro,',,ir.,.,]ο τfr; fl$ιzfr; πτιiiαη; τδν μπoρεi, δoο z"ι &γ τδ $dλει r'' ιiπo-

1,ιiιtr,-.r,. ποi γouιxλ xαi τιπιι& δδν ψ'ι1γει τi1ν i'π['δραoη τfr; oυντρoφι_

ε1γαι διαλελι,u6ι,οι, ιlλλir oioιαατι- &;, τ6:γ 6ψ1'6μ1'|?'[76γ τoυ''H oυμ_

zd z'αΙ i1r9ιzι}' εir'αι ^1dιιoι μι} xατε_ μετο1{1' fi oυνεqγαα[α ιlδ 
.δπoιαδt'1-

61ηα,,luθr'ι"] oiz'oγεr'ειαz'd &τu6οφαι- πoτε πρdξi1 τ[ι}ετ'αι o&ν ζ{1τι1rμα τι_

ρ,1 t,4σα oτr\γ δπoiα τir παι,διι} δδγ ιιfr;, γι& ν'ι1ξ[ξει zι αiτδ; oτ& μd-

αiτ$d'γονται τfi ι9iριrl z.αi τd $α7,- τια. τδr, ιiλλrοr' x'dl'ει δ'τι xriγoυl'

:ιlιli τff: lεατfr; φol?,ιδ: otiτε τ6- i''αi οi iiλλοι zι &l' dz"6'ιιη Eoωτερι-

ι;o. δαο tιεQ'z'δ: υο'ρ}g νιιiδoυι' τ& z'd' τδ riπoιιρoiει' δδ'r'ιiπdy'ει' λα'

iοnlαγλ παιδl d. Kατdατα,oη πot δ- 6α[νει μd'ρο; 'oτδ πιδ ιiν6ητo θγ1ε[-

δrl./εi πoλ: τλ παoαoτqιiτηιια x'd$ε οη'uα' Mε8ι%}: φορδ-: πdρα &πδ τfiν

r,ρρ11.1i-. δπr,l: zαl ποδ: τiι \,αQχrl)-ξ πειsιb τδν φ['λωι'ε1γαι y'αi f1 
'iπει-

τιz'd,. 'Ωατιioο i εi${νll γιd τδ "o-sιη πoi πα'ραodgιnει πoλλoi; gφfr-

ι'ιγqτι,ιiτ1lιlα τδγ παιδιδι' zαi τδ'"lχ6oυ; πρδ; τδ παραοτρ'ciτημα' f1 d-

.rτi6...,, τJη,τει δ),,1z'7'l1-υι1 nτοi,: δ.Eπειλ| ποt uπoρεi 'd πιiQει διιiφο-
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Qεζ μoρφ6ζ.
λ'Ιεqιxδg xoπ{}"ε3 oτρdψονται π gδ;

τ& ι,αQzωτιz& pιδ α1τιο τiν χ ε L-

8 αφ6τη ση. ΙtΙoμiξουr, πδ; Ξτoι
8εωρ,ofr1,1g1 θξa},ι^1μdr,ε;' χειραΨετη-
μ6ιrε; zαi πρoπαντδ; ιi π ελευs ε-

ρω,μ6νεE μr\ &πειxdξοvτα; τi1'ι,

πορεiα του; π,ρδ; τi1ν xαταoτρoιpfi,
πρδ; τδ λευπδ lciι,ατο. "E'xoψιε μιd
τciαη νd ιir,αiμηqυzιiξoμιε xdτι προ-
χατασ,z"ευασμ$γg; 

- 
qrυσι7.d ιiπδ

dλλoυ; 
- φριioοι; 1ωρi; νι1ημα τi;

δπoiεg xoλλoδμε θδδ xι θz;εi <οτερΙ

ξεπερααμdνου>> τdχατε; <<πεgΙ πgo-

οδ0υ>) Ζαι <<εξελιξη;>)' <<zαταστηuε-

γoυ>>, πQωτoπo(,ε[α;>, <<ι1πελευ$εριυ_

μ6γηQ> xλπ. πoδ oε,96iρoνται oΕ γ'(l-

ι9ε zαλd ii ,oz.il εiz"αιρ[,α. Φρcioειg

oi ιLποiε; d'oxoδr, xατd' dxριτο τρ6_

πo 1-ιε'γιiλη iπ[δgαoη oτi1 ι'6α xαi
ατδ γdo. Aiτi1 εiναι πεghου r'1 πε-

ριρgdoυoα τi1'ι' xoι'ι,ωνiα μα; &τμd-

σφαιQα, δπoυ xυριαρ1,εi τδ φτηνδ
xαi τδ θπ,ιφανειαπ6, δ πιι}ηxιαμδ;
xci$ε ι1νοηαiα; ποδ voμ[ζεται od,

o$μ6oλο πρo6δoυ xαi θξd},ιξr1;, πρω

τοπορε[,α;!! xαi ιiπελευs6qωoη;!!
Φoιiιια9α π,oδ oτQdφoυr,'ι,doυ; xαl
vdε; πρδ; τδ παραoτρdτηtuα, δ; τd

ναρzωτιxd.

o

Mια αλλl1 αiτ[α πoil oτρdψει τοil;
vdoυ; πρδ; τd, ναρxωτιxd εlvαι ι'1

δυ'ozολ[,α εt1ρεαη; θργαolα;, τδ qlιi-

o'μα τfr; dι,εQγ|α; πoδ οτdzει

μπρδ; oτδ l6o. 'o xο9εαμιδ; πoλ-

λδν θπαγγελμdτιυr', fl oτε'ι'ιiτητα

τδv i,q^1αoιδι,, οi δυozoλiεE αιiτδ;

δηlμιoυ,ργοδι' ατoδ; νdoυ; μιd iξαι-
ρετιxd θπιx[r,διr,i1 z'ατdoταoη γιι}
παραoτριiτημα. ΙιΙ6o; 1ωρi; i9γα-
oiα δδγ μποgεi, παριi ιiργι} ii γρlr-

γoρα νil παραoτρατi1oει. 'H ιiργiα
ιiαzεi τρ,oμαxτιz.ii 3πiδ,ραoι1 oτi1ν

φ1| τoi νdoυ' αiτi1 δδηγεi oτi1ν

dvτιxοιγο.lγιz.ι1τητα, oτδ μ[oο; xαi
ατδ φαr,ατιoμιi, τοi γεμiζει τofi d-

l,εργcυ 'ι,dου τir' ιtlι1i1 μδ τd πιδ
ταπειr,ι} αios{,μιατα, τoi ιiγαπτd'α-

ιτει τ& πdsη.
'o dνεργο; oυλλογι6ται πoλλδ;

φoρδ; πδ; γ& οzoτιbιrει τi1ν δρα
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τoυ. 'H ζωi1 1ωρt; ιiπαo1dλη,oη, 1ω-

ρλ; θργαo[α λιlμνciξει, αταματ&. 'o
&ι,ε'ρ,γο; dv$ρωπo; ιiργoπεr9αiνει.
'o Σoυπεν1doυεQ χαραχτ{ρηoε τi1ν

ιiγ[α ιiπδ Uλλειψη i) ιiπο1i1 ιiπδ τd1ν

θgγα,o[α odν τδγ πιδ θπιxir,δυγο θ-

1s'ρδ τfr; zοι'ι,ωνiα;. E.1r,αι οιυoτδ

πδ; μεταξi ιiνiα; xαΙ 8γxλ111rατι-

v"ιtτηταg, μεταξi ιiviα;, ι1νεoγ[α;,

μωρ[α; xαi πλ ξηg δπιi'ρxει μιd' oτε-
vi1 oυ,γγ6,νεια. 'Η ιiνεργ[α πot) oυι,-

:;goφ,εtεται ιiπδ τdν ιiv[α zαi τi1ν
,rλrjξη οτρdφει τoδ; νdoυ; πρδ; πο2,-

} δ; ι1ντιπoιr,ωνιzδ; θι,6ργειε; zα.\

l;ριiξει;, ιi,νcilμεoα o' αιiτδ; xαi πρδ;
τι}, vα'ρrxωτιzιi, f xρrioι1 τδν δπο[ωι,

δδηγεi πρδ; τi1ν iμ}ιzi1 πιigωoη xαi
παραλiει τ!ν r'1sιxi1 oυr,α[or9r1oη xι
ι1,lτ' ξxεi πο'qειiεται δ vαρx,ομαr,{1;

ιilQxετ& oιiι,τοuα oτδ ι,d γ['ιnει ρci-
xo; xα\ r,d iποxi'rμει oτδ $ιir,ατo.

a
Πciντω; εiναι θxπληxτιxδ θzεil,ο,

ποi παqατηρεi zαι,dνα; oτδr, τdπο

μα; oδ δ'τι ιiqloρ& ο^τi1 διιisεori μα;
γενιxd π9δ; τ!v δg,γαoiα. xαi πρδ.
τα oτδr, θλεtι}ε q o x ρ6vo πoi
dxoυr, oiψιερα οi vdοι μια; μαsηπd:,
aπoυδαατd;, qloιτητd;' αtrτot ποδ il-

1oυν τδ xαθ{zoν ιαΙ τr)ν iπο1ρ6-
ωαη i,d' 8xπληρoδν τi; iπoxρεrbαει;
του;, νd' ιiποzτoδγ oπου,δcΙξoντε; τΙ;
.7'r,c6οει; xλπ. πoδ sd τi; χρησιμo-
ποιl|σουγ ατdν θπαγγε7'lιrατιzi1 ζωf
του;, ατdν zιiλυι]ll1 uιδ; oπουδαiα;
zoιr,ωrιz.fi; ιiνιiγzη; zαi 6ιoπooι_
αμοi τoυ;. Σ} δρε: ποδ λειτoυ,ρ-

γoir, οxoλεiα. πα1'επιστ{luια ι)"π. i-
δqlιi,uατα θxπαiδ,ευoil: 61,iπετε σ{0-

ρε[α νdωι, r,λ xd,$οr,ται oδ <οιαφδ -

Ια1αροπλαoτεTα>> xαi "ι,d τεuπελιι{-

ξουr,. "Er'α ι1lαι"ι,6uεl,O $λι6εoδ τofi
τιiπ,ου lιαΞ. Σi zα,ιιιιl yι6ρα τff: Δυ_

τιxfr: zαi τfr: 'Ar,ατολιzfr: Eiρcδ-
πll: δii' $d αυναl,τiαει: αi,τδ τδ

tlαιvιi,ιlεt'ο.'Αltfααl: u6λι< πατr1αεl:
τδ πιiδr oοr' o} uιι} 11πδ τi: 'Ar,α-
τολιπδ: !i 1i ' 'ξ,μτlx}: γδ8ε; zατd
,iπtir,εrδο τρ1liπο ooδ iiqγεται oτδ r,oδ

l] αt^7zιlιαr1 zαi διεροlτδτιrι zαι,ε[(:
.,l ατi r,ι) 61ι1βρ|1,ρ' αf,τδ τδ dτοπη
ατδr,τιiπο μα:.'. Διlατυyδ: τδ τε-

λευταiα 1ρ6νια il1'ει dπλωδεi xατα
πυxr,δ τ96πo μ6o'α oτοδ; 1ιbρoυ;
τfr; θxπαiδευo{; μα; r] δzνη'qiα xαi
f1 Ξντovα αiosητd ιiπουoiα π,6$ου

γιd μιi8ηoη. Kυgιαρ1εi zαi περιρ-

ρdει τi1ι, zoι'ι,ωγiα μαg fi τιioη πρδ;
τδν <€λctoooι,α x6πο>>. 'Ιδαr,ιx6 μα;
τδ νd μi1 γ'ανει lιανtyα; τiπoτε. Καi
γι' αiτi1 τd1ν zατdoταo11 τδν r,dωι,

μα;3ναr,τι τfr; iργαο[α; εiμα'oτε
θμεi; oi δgιμοι δπεtΦυι,oι. oi γο_
νεT; πιdξoυν τi.; xυ6ε'ρ'νr]oει; μα; νd'

ιiπαλλdooουr, τoδ; νdου;, τd παιδιci
τoυE ιiπδ γ"α,tε y"6πo μιiliηαη;. o'ι
z.υ6εqν{oειg τoδ τ6πoυ μα; δπoy"ω-

ρoδν z,riτιυ ιiπδ τi1ν πiεoη τδν γo-
γιδι, xαi oi αλλoι πoλ[τε; &διαqlo-

ρoδν. Δtr, μπορoδl, ιiπδ ιi6ελτηρiα
γd oυλλci6oυν τδ zαx6' δπω; zαi τd
z'1lηuματα zαi οi zι16,ερνf oει;. Δυ-
oτυxδ; τd πολιτιzd, zι1lμιματcι πλειο-
δoτοδr, ο} δη,μαγιυγιz}; ιiπoo1ioει;
i6; τi1ν τdλεια zατciργr1ιτη π,1. τδν
θξετcioειor, γραπτδν z,αi προφορι-
zδγ ,δπιυ; xαiτδν ι1az{,oεrοr,. Στl;
τελευταiε; 6οιλειlτιzδ; θxλογi; (18.
10.81) τδ iiγα ιiτδ τd δ{o μεγιiλα.
πολrτιzd x1lμ1-ιατα τfr; 1ωρα; riπο-
αxdι}ηxε z.ραυναλdα πω;' 6ται πα-

ρει οτι) χ6Qια τoυ τi1ν θξουοiα δ;
xυ'6iρνr1,or1 $ι} z'ατα9.1τ]αει τi; θξε-
τdoει; z.αi δτι iiτoι sd' μπα['r,oυι, δ-

λoι μdαα oτd παrnεπιoτi1,uι,α ιiρxεT
γd τδ θπι$υ,μοδr,. 'Tπολογiξεται πrJ:;

πο}"λδ: xιλιι{δε: ιiπδ τοJ; ι]n1μlqlι1-

ρου; γrοι,εi: τοi dλλου zilμμιατo; με-
τdοτt1oα"ι, zαi ιμr'1qlιααt, τδ x1lμ1rα

ποil iπιioxετο ιiπλδ: z"αi μ6r,ο τi1r,

zατd g.7 ι1 ι;ι1 τδν Bξετdoεcυι,. Ι\Ιoipιiξr-rl

πδ; περιττεdουr, τd oxιiλια. Aiτoi
ε'iιια',στε, "Er,α qlαιrιi1ιrεr,ο ποδ δδγ

τδ αυ'r,αr,τi; πoυ'$εr,d οτδν z6olμο'

ποl.,r}ε','d. δiν oxd'ql$ηzαr, r,d' zαταQ-

γfrοουr, τi: θEετdοει;' ιiλλiι zαi που-

$εγδ δiγ ι}ι} αυι,α',,τfrαg11 ^7oι,εΤ; μδ
τδ r,ιiι1,u,α zαΙ τfi oz"iι|li1 .1ιιΙ τi1 1.ιιiρ-

ιl{ll,e l1 τfi,1, παιδιdll,' cλr, τoδ: δι-

zηι|t: ιtα:. Kdτιυ ιiπ' αilτfi τfir, π'ε-

οI οιliοl'πα τiγ zoι^ιτ-υr,iιΙ ΙΙα: d'τιι{i-

.,i}.]ιι){] δ}r, εTγαι παριiEενo, πΓιl:-

αr',ξ dl," : δ ιiριr},r.ιι'l: τδr, l,α φxομl ανδν
οτδγ τriπo ι-ια:.

σι1\ηi]χεια 6,τ| β3i1'',1Eη,η τεδ1ο;



Ψαρ&δοr

Td. γρ6νια εixεi'lα τ&. ττ).ε'δτηρα

ι&' Q'i'ργ:α 3ο1ουvταν cτ{ Nι&,cυ-

οτα &π' τii λiμ'iη Γιαγγιτ:δlγ. oi
'|υ.ρα'δε'.q για'E ε\γα'ν μ'5νιμsιg xα,λιi-

6e'; xι yτα,λιd,\'lα οημ& :τ! λi1ιlη.
δξoυ μιρ'.&, oτoi Γx6λoυ - Σδλου

('Axρo}'iμνη) , τ!ν ΙΙλωioνα (Kpdα.

Bρ$:η) xΙ τoδ x&τoυ τofi Ζ.ρ'6'''l'tr'ιb

:ι. Ι{α,ιyι&φ ρα.E '!!"9ι6α'ν xΙ. cτoδ

φc'll'τoι5x'., -'ail τr'νι&1';. πoδ μ&ζoυ-
γsι, τ& 'i.','U" λτ' τcδ Σl[xr;ουτ5xoυ,
τ&, Bουδιγ& xi τ! Nι&oυcτα xi τθ"ρι-

1νειν οτ! :λipινη. tσ&ριl6αy ιιδ δiχτl,γ-

',ι''ιρd, ταyουθιδ cτi; π\&6ει; t1 τ'i'

',ι!:α cτaδ ν:ρδ μi τil 6ρl'.ι'.!' yιU. ν)l,

μiν τoδ; λxου)'ν,ιlν oi d;δδdλει; πoδ

εi1c:r, τ& νιρd.. Ti; λ6'δL'ιε''c π&''i'ι

τi.; ψ&ξa'ι'luν r"i, τiq πcυλοOcαγ οi

dFr7','.)'αδoυ ττaδΞ \ιαlq)'i",δει; c& γ:ct

τριxδ' Τi -< {6q'yυ.'' ξaυγταyδζ gτο)

ψ6'ρr''1. τ,'il eixι"γ ii,''i'ii'iτ"γ''α' ^; \' ν\
cOυφoiγ αi1ια γ}, ξια'λα'φoιi'l',':: '-'|l

τ6νaυζ.

Tιbpα π4ει xi ^ξ λiiιvη μo6γx: 'μ'_

τ"ρδ. xαll&)'ια. xi οδ Λoυδiαi d'-πΔ',rε''

yειγ xi i\ ',νr"'.9''τι!τ''c" 
'"'π' 

τ}ι" ''!i:-
^γ''α' πσ"ι'.

Τδτι t1 λiμνη εi1ειν ','6'1γι'[y - ')τ'"

λoυγιδν Qαργια, \xλ"'αγ''$q μ61pι

15Ο oδxd,δει; γιρι'66"ντ^γ''α 'μtγρι π''

νt1ντα oxν'αδειζ, το6ργειζ, μπ1,ι&'ιει g

y.€)','α, xι"ρα.,6iγτγια. ηιαδρα τcrιι'&''

τουρων'.α. xi, τi, δδy"

T& qb&ργια τ&.φηρνα'l cτ! Nιrioυ

cτα ,βi τ&)'rι'ιτα oτ&' γ'aυΨiνcα πoij'

ταν πλιγμ6vα μi 6iτoειg &πoδ iτιd;'

Φoυρτιbrν'oυντα,γ cτ' &λ'oυγoυ 8να cτi1

μι'ι&, xi 3να oτi1ν &λλη τ! ',ι''ρ'.il ον"''

nαc1ι6να. μi '6ριμdvειE λιν'dτoει; γι&
τig μ6γaιE. Ιι& δpα, d.ναγτ'^η; €'π'.ρ-

γαy d2αρ^γυα d,π' τ&, 'lτα'λιθ"νια πoδ

τ&, τcαy'oυναlv μi τfν &.τδ^1'.η t] ψi.

€να ψιxρδ δi1τυ ατρ6γγυλoυ μi 6α'_

ρiντγυα τ'oδ πιζδ6oυλoυ. Mi τ' αδτδ

QωρΔ6o'lν cii ρι1& νιρα. "f οδ νταλυω

γ\'rυσει\' f Λiiινη τoJ 1938.

T6τl μιριxoi, '!αρ:6α'l μi δυναμi-

τηv cτoδ φ'c'ιντaι5xυ cτiy 'Α.ραπυτ'oω

x\ c' &)'λα πουτd,μylα i''ii9'13 γi nι'υ λi-
fi'ν'a1)ν cτoυμπιcμ6ν'oυν πδ'','''aνα.,ν

cτoδ νυ.,'δ γιθ. ι'&, cx&.sο'ιν τil 'l7&ρ-

γ'.α. x'c νδ' φα"νoiν ,pδφια παycυθιδ

ττοrl ν'.7'δ.

Tωρα ,!ι.ρ€6aνν θ"ν'δ''ια 's'υ γιαρα
6&λεια Ενα τ''ι''|&γx''ννoυ δi1τι
yτγιδ μdτρα. ποδ δdy:τ:ι οi ντγιδ
στα.υρoυτδ; 6€ρ1,ευΞ x|t τ'ρiμιτε'. cτi1

ψ{sη &π' F;2α ιρc'xpi ξ6λoυ' Tοδ 6&-

ι,ουy οτoδ γυρb xi' 6-'αν πr'ρωcουν ,!α'c

για τoδ cηxιilνoυv γ\ τ&, τc'αιiι'lο'.lν.
Ψα,ρειioυ'l v'i, μi δi7τυ φαρδi iνα.μι-

cη μ6τρoυ τ'i' 1t'αxρδ '1τγιδ - τρiα" ψξ

τρα πoδ τob c6αρ'ι'aΓlν μ.Ι ντγιδ 6dρ-

γει6 oτig &xi'ειq ντγιδ νoυμi"τl 1ιd-

c,J" oτaδ r,lρ6. "Aλλοι 
'.!rψi,τ'. 

τ7'.'
λαπατιilνταg cτδ"'l''ρU' xi. γιυπ[ντα;
μi ξ6λα ντγι61νου'l τi' '!&ργια' 'ιδ.

τοi δiγτυ γι}.' νi. τοαy'ουθοiy. "Dτol

λ!.γ 6πoιο; δδ'l 6ρ6ξει ;aijν y'6i',"'ι

τoυ δδι, τcαxι6';,oι ,pαργια".

Πoυ:λoi ι]:αρd6oυ,l μi ιiγr'icτρι μi
cxα)'ixι. τi; πdπρα6ε'.; οτiγl 0"ριτr
τcα xi &λλοιyoι 1l,i. λo6ξ u"\ iι:c xι''μ&'
xι τ*1 νι5yτα πcδ δδy i,πιτρ€κτ1τε'..

Γι& τoδc ιpαρ&δει6 o[ πα'iληοi Nι-
αουστιαγ.ι τραγουδιlδ,οα,l' :

''Ιγδ εξιl Ξνa'> - iγιb ε1μι Ξyαζ βι-
ιρξ ,!Lρx3

&Ιyτι zi πθ.ν,''ι νiι Qαρε,J7ου

Mαι5ρcι μ.&τ1ια v&, ι'τγ:αλ6ξoυ

Λ'6γε μoυ iδιb λ'dγε ψον εixεi &γ" ;ι-

γ*πη μoυ xρυη.
Pi1νoυ τi1ν π','iiι - cixνoυ τi7ι' πριbτη

π,'τoυνι0.

TΦEE tEΞ Eωρ€χ
EΑ !ΣΝe'pΚΞΑ

νL ilταν ξγα nη9ι1&'τι λiiινη; 1l,ιοδ 1-

σια!ιι gyα ο;ρ6μμα xi π''ιρα πd'νoιt

φραγμdlου xzλ&, 1-ιi δi1τυ πoδ oτ3-

y'oυντqν μi' παλο$x''α xαρφaυiι{να'

cτoδν πα-ιου ιiπ' τοδ 'lι3δ γι& v& μ!
φεsγeυ',' τd"'!αpγιc'.

Eiy"εi cη'ραζουναι'1'1γηγδντα"'.
πoυ).iλ& ,}&ργια xi τ&'y"),υνα'ν plcα.
Πτiγηlι'α'ν ντd,i1μα dlπ' aΞον 1ι:pι ,

Toυ Νiκaυ Σπ6ρτon

τ?olJτl'a[?7') _ γ:oδρoυ ι\. ξ'.Φhρ'ξry.γ

bcα 'J1αργcω 
i.τα:1 5y'q''1'η'jir6να cτl')

}i1τυ.

Ki, τιi-lρα οτi; θ&,λαoοε''q τi C' U"t'-

λει; λξ-ινoιg Ξγaυ';' ντα').''&'ν'-α'. Τδτγ

δδν δπ!ρ1:ιν τ&"γo'l3 xi ι}υγεiα. v'i

τb, ,!a.ργια {'πp''τε''ν νδ. πoυληθ:δν

γι1l' νi, μ! 6:ουμicoυi'. Ki. 1γλ:;ειg

xατ&. τοδ 6ρθ!δ: 6ρ0'δ'' τail Σz'660'

τoυ τ& ,!αργια' πoδ d'πδ';ιν'.sxα'l νξ

π ουλ'ιofr ντ'' \Lπα')1γ 
ι. q'$α' lΙ)'6'x''υγaν

,r'"' !Υ'"aυ?τiτoι xi, τ&φxιανaν cφ'ol1γ

γο'lν. ''Ετc'' 61t1'xeι.ν rt fl παpaιψiα

6pιbμνια Q&ργια" xαλ& παζ&ρ^για.

Mt πιζ66'oυλoυ ιp&ρι,6'α."ι' ψιxρil' 'J7ω

ρ&xια τ'i οτoδ λ&y"oυ τ!; Koυτi1αe .

Στi1 Γrουλdψα Pixxα (M6γα Pεi-

μα) ,].,αρd6oυ ν &"τ'6για τ'α'',ια6itιει -q ψi

πoυρτc''&'αt Εγα xaυψι&τ'' 6'ρω1ινια.

r,oιλι& διμ6voυ :τηr" d'xρα ',τ'-θ'; 6!ρ-

γα -< γιαxρισ"';'

Πα.ληoi \lα7θ'δε:; fiταν οδ Καpυ-

δ&;, oυ Ψαρd,;, ''b Ζ&χo'ιζ τ)" π'"'l-

τγιd, του; y"i. &'^o!/aι' πcb nitiιαν γi

γο'lρωφxι'α cτ! Λiμνη γ ατ'ι. τcδζ

d'φηxαν xουρi; δουλει& 6τα'ν sτξ-
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Tδτr κ1 τcbρα

&Ιντι xi' πιανου Ξνα ιl7αραxι

πoδ τδ λ4vε μπα'ρ1lπο'ly&xι'
Πρδτα φιλδ _ πρ6lτα φι,λιil τi; λεδ

τι ρειζ
&iντι. xi' δcταρi'α,g τi; πα',ντcιμdνει-<

πoδγει xαλ'ουμαθ'ημdv,ει g.

Ξανδι φιλο - ξqνil' φιλι1i τi_< υ\Lηυ?-

Ψ'ειζ
x;' i3'οταpνα3 τi< μαδρειE 1eiρ,e,g
το?3νευ o&y τiζ xατ"oυιρie,'ειq.

Λdγε μoυ iδαl λdγε ψa'l εixei.'.

of παληoi y'αντα''δδPο'' c&ν τij Σl_
δηρil παρ{α τρσ"τ aυF!'olσcLν :

Ψαοoπο6λα xαΘιo1ιtνη cτ^ist d.τ'ρο-

γυαλιil,
Td, π.αναxια τη; λευxα'irne'' sτ&, γα-

λανι)ι,νερ&....
Ki τoδ τραlγo6δ:

Στδ περιγι&λι δyαζ Φq.ρ&': πεf",'6ο-
λd,ει xαi λdει...
Κι οΣ μdγxι,δoι τραγoυδoioα',;

"E1ιτει ι}αρ&δειg,|dι.ργιυ. &-'sταx.,δ ;
xi xil'αψαργι.α

"tE1oυμι ι}ιlλi cαpδdλλ,α c&"ν τi1ν l''

ι!oυρφη xoυπ€λ'α...

Kι τ& δicτoιγα οτi; ι-αρdi:g xi τ}'

ξ,φoy',.irιro.o.
"Αcτα Q&"'.7για' στOδ τηγανι y'i ξ)'α

δξoυ oτoδ cυργ,'αν,.
"Αoτα ,!&ργια l,& xαγοδ,νι x'. ξ')''α

δlξoυ v& τλ, πoδ,βι.
'Aπoδ τ"i1ν π6cτα coυ πιρνΓll οii 62i-

oτ'oυ &"λι6ρoυψiνη
xf d,ποδ xεi xq.τ&,λαlq' πoδ τηγα'νi-

ζειg φd.ργια.

Στ! Nι&oυcτα τ&, πα\η). τi, y'ρ6-

γ,'α 67αγ δδν δπ!lρ1αr α'bτaυιiγη-'ι
τ'i. τ'ρ,αiνα xi τδl εtrδη γιττατ"αλ''xt1; Ξρ

χουι'ταy μi τδι ζδα", δδγ ιi.,!rπουοοδ.

oαy τoδ xα]'λoυxα'iρL ν\' φ'!'2oυν θα-
λ'α'ocι'q. γιατi. xα'''ινafioαν τδοε'.3 ψ!-
ρειE oτoδ δρ6μoυ. "Ιφ'..ρνα'ν 

1ιa'3^γxι

d,ρμυρ& δπoυE oΣ λιπa,ρiδειg, ρiγιe'''ι
ιiρμυρδg cαρδdλλειg, γτατ6ντγ''z"

cτυγν&", ψπα'ια'λιαρo'ι'l ν"i τdτ1ια.
Ki δvτα-< δρδcιζeν arl xι'ρ6 '< ι6τι tφιc
)lα,t, τiπουτα x''φιλιοι0'ργια, ooυπι j;
σαρrδdλλ_,- y'υ &λ,)'α. Φ&pτ''' θc),q.ι-

c''α {1 )'ιψνiccα d'ποi &λ).ει; )'iμ,lει;.
bπa'lq τρυxιd'' π)'ατiτcε'.;, τιαρ'ic'3-

γειg, ν)'lαργ''α xi' τ{.τγ'α'.

Tωρα τd, ζlαργ:α Ξ.'7a'ινι,' τi,'l
Υν'τγια γι'€pα &π' τi1 Θil,αccα'. T6τ'.

μι,ριxoi, ξ6νoι,J1αρ0"δoι rO'liιοjοq:''1
,l7&"ργια ci, cτοdγγυλουi ξυλdνl:υl'
ντo'ι$1ii', πoδ τoδγ τι'oυ6ανaΓlοα.ν

cτaδ ιιυφα}'ι του_q μi ψνcδ. 
'r''.'l&:ια'

ail;ν xαcxi1oυ z"i αυογια,yrδeαγ cτοδ:

γιυ.y' α'λθ'ιδe'.'' φoυνα'T"oι'τaq -l!&cγ :ι
φρ€cxα 'J7αργια>>. T& ξ6γιαξαγ μi
τaδ τ'α'ντα.pd'x'' το{γει'l Ξy./''l )'α'1,ι,J'-

C''9 !ι''' r''1 }i6'γr''1'1,

Ki, γι& τobν ,!α.7\ λ6ν: Tοδ xυ,z'l;

γafr ιi τοδ ιJ.,α,ρ& :o6 π''0'τcι.l ipτ\
6η'lλLΞ ziι''. λ't "^γ'l.',>' ι'c ',ι','-.\' 6''':-

λ&, γιουμ,d,τoυ.

Ki τ' αδτdyιοy τοδ δiν 37':: z"'iτδ

πoδ θdλει:

Φθ.τe'. ψωτy''.ι. 'J7ιρ^1'α. ι'ι ^.,.η'')'''U' π'.-

λiδρoυiroυν.

Κι 'oταν cx'.δ''dζ,'νι' xα'iι';,'.d. 6τ4-
θηcη λdv:

π\
'l''-il 'ιi. δ:')'ι: τi Qιι7'.α δi :οαzιil-

σ0υμι.

T6τι x'. Ξναq 
'ρπαρ1ιτα'g μ{ ματaυ

για')'''α δπου; θcxυι.peιν c' tνα' γχ:oυ-
φiρι cτ'aδ φoυγτOd)ιt ι,& Ζδοi τΟδ yι_

ρδ' τcδν ξπ''sαν γι6cα τil γιατo'ιγd.-
λ'ια xι δπoυE π,"ρνaa,coιγ' Ξ,γα τοα.yδ

^1ιρι6αδ'' eixeiν' τ^iι'l δρα. μdο' τoδ

νιρδ, cxα)'ω'Θηxαν τ&, γιαλιdι στOυ

x'.φd'')'ι τoυ. ΙΙαρxxατoυ Ζxgi τ'οδ ,!α

ρι,6,ειv μi δixτυ Ξvαg ,|α;.lα-' τofi τcα
!/,oυσειγ τοδ γτ'ρι6αδ,' xi' θ",πδi"ηc'sι'l!

Πριilτη Γ"oν)'U.'iδε:l Q&ρι γιL ματrυ-
γ''αλ''αl.

Tωρα οτi1 Nιd,oυcτα 3ρ1oυντει
λo'ιγiτ'.ψι' ,Jρiιργια &μι& α'δτoiyοl. πoδ
τil' πcν),ο6lι, δδl τ& '!α'ρ!6,''lν Uπa'l=

τ6τι.

Tdτι o,Σ πα'')'τ1oi. Nιαoυcτιyοi ζ6α_
yαy 6o6ρcειg ('6.ρδγια) cτtp il'l'ρL
τ!ν '_\ρd'πιτcα γιδ" νd" τ'σcLγ'dισaυν y.σ'

μνι& πdοτρα6α xi' νταaι5)'''α γ:U. νd'
cξ6oυν μdοα" τ& ,!αργια x)' 'liι β.).,'
dlμιπoυρoδν νi. 6γοiν 6πcνζ xj' τ(ι.': .

Mιριxoi παλι πανoυν στOιj ν''?b
ν"i' xυ'ρτι'ρo$l 'lil '{;fiε'. y'α',ι'l'')' n{.-

στρω6α y,i τt χαilδε6a'lν για'τΙ" i1 τ!
oτca6ι 1αiδε6ητει τ"i γραπ τi'ι' τcα'
xdlνoυν &,π' τk cπ&ρι"yνo' $οτα.1νυ"-'.

Ti; 6o6ρcει6 τi.; '{,φx'.αναι' :i 1ιν:&
d.xρα' πoδ π'.CΥο0cειν oδλiγου .;ιοδ

τοδ τοδ μ&ζaυ'lαν μi πd;pε:; c' Ξvα
oτδψα xi' τ'ei &.πail xα;r''l ',ι'.?'.d" ξ6α'
ναγ 7.)'ηι1ρi;-q 6!.ργe:; λια,;δζ τυ},'yΟ.

πλ:γ;ι jr',ε:; t1 τ'α.'ld' δi1τυ .,,,1 ι\ τc,ι-

xι6'lητeι f1 π6:-uρυ"fια. Π^iργτslι'γ 'i''l
&λλη τ!ν ii'γι6ρα xi' τi1ν τcd.'ιο''l'lυ.ν'

'1oταν ei1ειν π.rυ.λλδ: 6.'oυ1L: i1

&'9&'πιτccι τα.τ['6α.ζeιι' -ιc'lλδ \ l:δ
ποδ Δ6γυειy xi &'πoδ τρ'3rrειq πα'ιο'.ι
θ'δ i,π' τi; πηγδ; ιL 6:α'l ττα'1ιατοιi
oαy τ& πa''ι)'&. νιρδ,, qi y'[5ιμογ π"iι^{τs

ναν y''' {6ριcxαν πlsτρα,5ε'.; ο:i; ξi
γρeι; cxυ'λ'oυ1ιd,zει; ii τi, xαμ,l l& μ.l_

xρt1 γιπ&ρα ψi. νιρδ' oi πξcτ?α''i"ει;
α.δτδ6 flτα.,, &xρουηlει6 xi δ1ι πoυλδ
παρ,δα'λι,δg για'τ\ 'd6γrγlαl &πoδ λαγ
xοι5ψνι α cxallτ'.δ ι αc1r€ν α..

Tιbρα )'ιγ6cτι,!7αν a't πlcτρα69''i
oτi1ν &.ρ&πυτοα γtατi' il,iβ'lναν ι1'
ct ,!αραιδu'c 1ri τ& xαλd1ιvια'.

ndi.i .1ι& τoδν τραιδ :o|'ι ']lα'ρ&,

aιi;ι:λ&,ει xi :oδ i6αγγ!)'''oυ πoδ &_

γ&δ,:lξeιι, πα';,sa'lφονg τoδ; ιpα.ρdδειq
cτ6λνoυvταE o' ιδ;oυνo6g τoδ &γιοl.l
πyεδμα' γιδ.. ν&' sαγην€,p,o'lν ij:τα'?-
yαq δλην τi1'ι, oi^1q'ψ6'''
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,1αΘrραφικ6 Θ6ματα(Σ'υv,q1ιεlo olnδ τδ nροηγolilμεvο)

ΓΙαιγviδια μθ π€τρεζ
"Er,α ποiλδ πρ6οψoqο z"αi. πρli1ει-

ρο δλιrxδ γιd τd iιαιryινllδιrα τδlν π]αι-

διδr, i1ταv οi π6πρε;. 'Tπldiρ1oυr'

πολλd παιγr'(,δια ,μιi πθτ'ρε; μδ xi-

λι:; _ δυδ παραri'λαγi; y.αi ιiπδ αi-
τιΙ $d, xατα1ωqlrοoψμε λ[γα π'oδ πα[-

ξοr,ται' παραπολδ ι1πδ ιiγ'6ρια xαi

xο ρ'iτ,oι'α.

oι δμιiδε;: "Hταν μιxgδ;

πi'αιε; ατδ μ6γεΦο; pιιi'; π'αλιi'μη;

ιiπδ ο1ιoτιiλιn9ο, μciρ,μα,9o, xεtρ'αμ[δι

z'λπ. M' αΦτδ; τΙg μιx9δ; ilλαr'ε;

παιζdταν τδ παιγνlδι xg1$σ''μil xαi

6,ι1ρεμα ποi γιd τiir' πρω'τoπ'gαξiα

U'ρ,qι1ι,αr' <<Ιiλιo xαΙ 6soχ{ι, δηλαδi1

πετοδoα,ιn $ηλd Err'α πεrτραδιiιzι οτοδ

δπ'ο[ου τilγ μι& πλευρd, ilφτυ'o'"
( : βρox'i) xαΙ τi1r, αi"λη τfl,ν dφη;

\,α\' οτεγr,i1 1 : fiλιo;). "oποιο;

πετυ1αιlι'ε oτi1ν πρ6r6λεψrj του <3_

6γαι,ι,ε>> πgδτog ^ιl' dxολουn9offοε

δ αj,λο; ii ori πagι,οro6τερ'οι oυμπαi'

με;. Tδ z.d,ρδo; flτα,ν γι'd, τδ'r' rηy'tl-

τi\ οi; zιi$ε θπιτυ1iα του Evα; d'ριr9_

μδ; ιi,πδ xουxoiτ'oια 6'ε'Q{ry.oxeωl' d_

νd)ιογα μδ τi 'συιj"ιφω,γ[α. Mδ τd

z'οιliy'οirτoια αιjτd πιiλι παlζoιlταν dλ'

λ,α παιγr'iiδι,α δπω; μoνιi - ξιγct, z'o-

ριiι'α - YQημll.ιατα zλπ' Πολλδg φο-

ρδ; τδ ihαη}λo' τoδ παιγν'ιlδιοi flταr'
δει,ci,ρε; xgi π,gιlηrντdλεφiτα xαi τ6τε

τδ παιγr,ilδι ιiπο1τo'i,oε μεγ'αλιiτεqο
θι^δυαφ,6οor'.

Tδ z.,oυ,τo6: Παιξιiταr' oυ_

ν{ι9ω; ιiπδ τd zoρlτoια μδ μεγι1λη
δεξι'οτε1r,,[α. Xα,ραζdπαν oτfi γfr E'

να παραλληtλ6'γ'9αrμo μδ ουiμ,μετριzd

1οrQ[iοματα - zου.τιiy"ι,α. 'o πα|1πηE

ii f1 παi1τqια τοπo$ετoi,ιiε τiiν ψιi-
δα oτδ πρδτο zουτΙ xαt 'dπqεπε r'd

τflν ,μεταφ,d,ρει μδ τδ $να π6δι o' δ_

λα. τd xουτιd xαi θπιoτgoφi1 πqoαd_

χο\,ταΞ νd μdν πατηiσθι ιiπoιrzι δη_

λαδi1 νd μfiν ιiπoυrμπilαει μ{1τε f1 δ_

μidδα μ{lτε τδ π6iδι τoυ πdνω oδ μι'd

δι'α1ωριατιπi1 γQαiμμf ' Σπi1 oυγ'd-

1εια f1 ijναgξη τoδ παιγνιlδιo γι_

πciρει ι1πδ ιιi,τω διiο, τ'ρ[α xαi τ6ο-

oε,ρα. Πρ&γμα δ1ι x,αΙ τιioο' εtixολo

&λλd τd επιδ6ξια, xo,ριτο[,o'τιxα 16-

ρια τδ zατdlφ'ερvαv.

T,g,εi; πotg xα' i }.αx_

z ο t ;: "}Ιταγ παιγ'ν|δι γι' &γιiρια

z.αi παιζ6ταν μδ 1οwρd ),1$d'ρια xαi

ρα6διιi. 'Αωδ μιd δριoμ6vη s6αη τd

λι$,ciρια τdiν dι'τιπdλων flπgεπε μδ

1τυπηtμαπ,α l,d ,βε'ταxιvη8οδγ o' δγα

ι&ι'χo xoyτα. "oταν f;ναg ιi,π' τi1ν

δμιlδα μεταz.ινοδoε 1τυπdlντα; μδ

τδ λι$αρι τoυ τd λιsιi'ρια τδν ιiγ_

τιπι1λωr, οi αJ,λοι 'oυtμπαi1τεg μδ τ&

qα6διιi τoυ; iJoxα6αν Lαν'xo ψ6'oα

oτδγ ιtd,o. Aιπoi πο,t "d1ανα'ι' δη-

λαδi1 αiτδν πot τd λι.$dlqια' μιετα"

z'ιvοδ'ιnταt' νωQιτεQα xor'τd oτδv xιj-

xλo oi d,π,6,oταor1 τριδν π,οδιδν r9d-

6or,ται' ir,δειxτιy'd δρ$ιοι' o'τδ λcix_

y.o πo'δ ι1ι'οιγ1lταν, Π otλδg φoqδ6

τδ $ιiψιμo dφταr,ε μd1rρι τd Υ'dγατα.
'Aπδ δδ zατd,γεται xαΙ fi φριiαη
<<γι,ι)' πoιδν ι1r,oiγει δ λιiπxορ.

Πdταγμα λiι}ο;: 'Hτα'ν
z.υ gι ολεz.τιz.d ιiι}λr1τιxι} π'αιγν[διαzαi

ο' αf'τι} oυr'αγωνiξoγτα\' τ' ιiγdρια

μ} δi'να1μη zαΙ τθ1ι'η ποιδg νd ξε-
περιi,ο'ει τδl' iiijλο 9[l1vο,ιιτα; oδ ιi_

πιioταor1 τ\ν 1.ιιz.ρτ) π16τ9α ii τδ 1ον'
τ9δ λι8αρι.

',o π' ετQOrι6λε1μο;: Tδ xo_

ρυψ,αΤo ιiλ},d xαλ βι1iρ6αqο παιγν[δι

μ} π,dτρε; fiταν δ nετ,goπι6λεiμo''''H-

ταν zαsαρd μα,1ηπιz.6' πολεψιιxδ

παιγι,[δι μδ ιlr'τ(παiuoυ; δυδ μηαλιi-
δε;. 'Απδ ,μιd ιilo{1μαvτη ιiψορ1μ| δ-

πω; εiναι τδ πι,riοιtμo θνδ; πεqιατε-

ριοδ, τδ xατ6'6α'oψα δr'δ; 1αρταε_
τοδ, δ ξυλαδαρμδ; δr'δ; μα,1αλιιiπη
z'λπ,' y'ηQr]ο'oογταν οi διιiφoροι πε-

τρoπ,6λεμoι xαΙ f1 λι1ο'η δινdταν oτδ

πεδiο τfr; μιixηs. "oταγ tiοτερα <id

πoλλi1 i6ρα xαi πολiδl; φοφδ; tiατε_

T6 ffiαλIa Παlγνiδlα
ι,dταψ ιiπδ τδ δειiτερο, τ9[τo, τ6ταρ-

τo γλπ. ^;.οIJτ'aγJ' ciioπου ν& δξαιπλη_

ι}oδν δλα τd 1ω,ρiioμιατα' Mετd ιiπ'

αiτδ ?(,πρεπε δ παi1τη; νd πε'ρcioει

δiιοlν τδ διciδρομιo (xουτοδ) μπQ6;

- π'iοω μδ xλειoτd μιr1τια φω'ν'ιi'ξov-

ταζ <<πατ6l δδγ πατδ>> 1ωρi; νd πα-

τ{lrσει dποιrzι. "Eτ,oι τελεiωvε δ

πρδτο; ι'bι'λo1. 16ff ng1lγνιδι'oδ y'ι' δ

νtπηπ{1; zdgδιξε μια πoυi2ιια δηλαδd

Evα διαγραrμμιαμdlι'o μδ 1i xoυτιixι

πoi δ ιlι'τiπαλo-: ilπ,ρεπε ν& τδ περι1_

Στ*λ:ου Σ8αρv6πoυλoυ

oει πηδch'ιoτα; το. "Eτοι συ'γεχιζ6_

ταν γι,d 6qε; τδ παι,γν[δι μ} γ6λια
z'αΙ 1αρ}; zαi μ} τd' ι1παρα(τηπα

μoυξotxια ( - ζα6ολι6;) πoδ θπι-

6ε6αiωirα'γ οi παρατηρriπd;, oi φi-
λα.B0,oι s,d λdγαμε ot'1μεrρα. Tδ zoυ-

τoδ εi1ε διciqlορε; πα,qαil;?'α'γδ; zαi
α1ηματα, oταυqοειlδfr, ρoμ6oειδ{1,

τριγω'ιιz.ι} y':')νπ. xαi παιξdτα'ν μδ δ-

μdδα ii 1ωρΙ; δμιι1δα'' Γε'ι'ιzd, f1τιαr'

Bι,α tlεαlματιz"1l, τε1νιi'.δ z.α.t ι1B'ληπι-

z',δ παιγν[,δι.

Td τoι6γ"αι'α:'Hταγ Eγα

πoλi διαozaδαoτιιδ παιγr'iδι ποr)

πωιξ6ταν μιδ δεξιoτε1ν'iα ιiπδ μιz"qd

z.αΙ μεγdrλα xο,q[πoια. Γι' αδτδ 19η_

οιlμoπoιοfioα'ν π'iyτa πετρα'δ'ι1πια

( : τ,oιο'ιiv.ανα) xαΙ xcit}οr'ταl' γt_

ρω - γiρω r.αταγfrg. 'o xαvο'νι'ομδ;

τoδ παιγνιδιοδ flταν δ θξηE: Στdν

ιiρ1d τd πdντε τoι6οιαr'α δ π'α[χ,τηΞ

ii f1 παl1τqια τd x,ραποδoε oτi1 μιd

1otφτα τoυ. 'Aπ' αiτd i1παι9ν'ε Eνα

xαi τδ πετοfioε oτδν οigανδ 8ιdl τd

&λλα τ6'ooερα τ' dφηνε zαπαγfr;.

"Επρεπ,ε τωρα μδ τδ Eνα 1'6ρι γd

πιcioει αliτδ τδ πετραδιlxι πoδ sd
ilnrεφτε ιiπ' τδv ο'iρανδ zαi Eν'α &πδ

γ'ατω. Σril oυν61ει'α Bπ,ρπεπε νd
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ρα &πδ δλοrlrμεqη ιiνη-ιdτρηtαη zιi-
παζε f1 μιil1η νιzι1τ}; xαi 'ι,ιxηiμ6νoι

εixαr, πολ?ιoi; τQαυlματ[:ε; zαi ξια-
ρα1φμdνoυ; (:τραυiματ[,ε; oτδ
zεφιiλι).

Πολλδ; φο,ρi; xιiτω ιiπδ τi; φαι-
'ι,ο11rειιπd παιδιz.δ; zι' ιir}δε; ι1φoρ_

μ}; €r^o; πετροπdλaμιου z,qt6ονταν

βα,$ι1τερα αiτια οiπovοiμιxd' qlυλετι-
zιi, 8r9ι,ιπd (πdλε1μo; μ,} Tουqzιi_
zια) '

'o πdλqμο; dρ1ιζε μδ πρoιληπι-
ιδE φ'ρ,d66,1g xαi, 6ριoι}; ιiπδ τι} ιiγ-
τπ,αλα μdgη zι' 11,91ιζε fl μ,ixη, μδ
6qo1'il ιi,πδ πdτρε; πot iioπαξαν π'6_

τ,ε τd z'εqldλια τδ,ν rβιxQδ',, πoλεμι-
οτδγ zαi πιδ αu1vd, τd τξιiιμια τδν
μα1αλciδων δi1λαδi1 τoδ c]μαxου πλη-
i9'υ'ομoδ.

Παιγviδgα τfis αΦλftc
Και τfiq &λ&vαq.

T,d παιγν[rδι'α τfr; αiλfr; {ι rfi; &-

i.ri,vα; frταν θπo1ιαιd' ιilμιγ! ii μι-
xτα. 'A'να)"ογα pιδ τi; qπαιπ}; 6111,_

ι}frxε; i1ταν xαi τd' παιγνiδια. "A;
χαταχωρισ0υμε λiγα ι1π' αiτd ποδ
πoλλιΙ xαλ oriiβεQα θξαxολουrgοδι, νd
παriξoγται oτi1ν αiλ{, oτδ ozoλ,ει6,
oτδ oτ,ρατιbι,α.

Td σ%α|ι'ν6'xια fi oxλα-
6'axtα ij κi,gτιρμi &g:

"H,ταν ιi$λη,τιιδ παιγ'νiδι ποδ ζd_
oταιγε τd παιδιι} ,oτi1ν πα:γrοvιd xαi
ατδ ξερο66qι. Σδ μιdν ι1τελε[ω,τη
oειρ& δ iiνα; πα[,1τη; πiilδoδ,oε πd_
r,ιυ ιiπ,δ τdr, πi,clrτη τδv οz.υ,φlτδη, oυ-

μπ'αι1τδι,τoυ διrπoυ νd ρ$εi xι' αtl-
τoδ f1 αειqd vd γ[ιnει oxi)rα6αιιt,'H-
ταν Eνα; δ96μo; μδ i1μπ6δια zι' 6
xανoνιoμδ; 3λεγε πδ; τδ παιγν[δι
τελειcirιηει δταν oi πα-ι1y'''τε3 χOιlQα-
στOδγ.

m!lo τζiζ,i μ,.iξ:Tdπα.
γωμdνα πρωllνd, Eνα; iizoυ6ε μιδ τdν
παλιiμη του oτραrμiμdνη πρδ; τi1ν
α'riτη τιi 1-ιιtτια zαi π,[,oω dπ, αr]-
τδrn οi αυ;μιπα11τε3 1τυπofiioαν μ,δ τδ
1dρι τoυ; τi1v παλιiμη αiτoδ πoi <ω-

z,ρυ,6ε>>. "Eπρε'πε vd μαν,τdι1lει πoιδ;
τδν μ{πη'oε γιr} ν' ιiλλιiξει τii sd_
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ση τOυ lμ' α*τδr, π,οi il1αoε. Πoλ-
λJ; φορδE τδ παιγι,[,δι θzτρ,α,1t,νoν_
ταγ zαi τδ xτιiπηrμα' γινdταν μδ π,αr,-
τdφλα ii μδ τδν πατa τofr π'ασιoυlτσι-
οδ.'Ωoτ1ioo xαi, f1 δρα πεQγoδ1σε
zαi τd' zο9,μιd ζε,οταiι,οlται, ιiπδ τi)ι
ιiLδιcizοπ,η zivi1oη.

'H μoxgιd γαi:δo{,ρα:
'Ι{ μιd ξμιiδα 8oxυ6ε xd,ι,oντα;

Eνα οt,μπλεγμα ιiπδ zοrQ!ιιd πoi d-

πρεπε vd {ποδε1τοδι, τοi; παixτε;
τfr; ιivτ[παλη; δμcliδα; ποt 8να; - 8_

γα; πηllδoirσαι, zαi zdι9οντ αν y''α6'αχ-

λα oτοi; oxυμμdν'oυ;. 'A,ψ.oδ γιv6_
ταν f ιiι,αρρ[1ηoη δλωr, ιiπ.ολου$oδ_
οε udτρηoη μd1qι τδ δdxα ij τδ εi_
y'ooι xα\ μετd' γιι,drται, f ιiλλαγi1.
Ti1 r}doη τfr; 

'μαeριδ,; γαιδοi'ρα; fl-

παιlOι/αν oi μ61gι τωρα zα6αλλriρη_
δε;.

'H γrαμη,λiτoα:
'H μιd' δμ,ci'δα iixανε xιir'λο z'αi. oi

παi1τε; f1ταν πιαoμdr,οι dπ' τoδ; ιiγ
7(6'γ93 γ''γ' '6ozν6αν τd' zεφ,ιiiια τoυ;
zαi τd xoρμιd Bλαφριd γι,d vιi δε_

χ]τoδν γα6α'l')'α oτiiν πλιiτη τoυ';
τoi; αl'λου;. "Eνα; ιint αiτοt; μ.δ
τdν uι,d π,αλιi,μη του ilzλειr,ε τd μιi-
τια τοδ ozυqlτoδ ιir,τιπιΙλoυ τoυ θνδ
μδ τδ dλλo 1d'ρι t\υνε πlρδ; τδν οi-
ρανδ Eνα ij περιoo6τερα δci1τυλα
zα,i πρozαλοiαε τδ,γ ιiγτ(παλd τcυ
ν& μαντdιpει τδν ιiριflμδ λd,γor,τα;:
<<τοιαγ,τα}'[ι,α, μιανταλiνα... π6oα εi_
l,αι τo,iτα;> 'H πiρ6r6λ,ειμι1 γιd τδ

μciντεiμα flταν Ξνα μ} ;';d,ιιτε xι' '{.τrlι

δ αzυ,qπr); τfr; γzαμriλ[τσαl; ζJggγ5

oτ{ν τsxη Ξγαι, ιiQιθμ,6. "Αr, πετιi_

1αινε ιl.λλαξε τi1 $diα'r1 τoυ μδ τδγ ιi_
ι,α6ιiτr1 xαi otiτω zα$εξfr;. Πoλλδ;
qlορ}; γιr,1lταr, r,o$ε[α ατδ παιγv[δι
γιωτΙ <1μαqτυρoδlααν>> oi διπλ'αγοi
πdιαo δcixτυ,λα εixε δ'ψω1μlγα δ riγα_
6ciπη'; zαi γιvιlταr, 'oιcroτδ; χα,:.ιδ;
xαi, τι) παιγr,[lδι ,μετατ9ε.πι6ταv oδ
zλrυτ ι;ο,πατ ινcfiδ,α.,.

Στ ι o fi - γ" αρ&: Παιγ,νiδι γιd
πdr,τε ι1γι1ρια ii z,ορ[τοια. o:ι τd,οoε_
gι; 3πιαr,α,v τi; τJαoερι; γωνι}; τοδ

oταιroοδοο1μιοδ zι' δ π,dιιππo; oτδ
z,dντρο παoxtiε ν' ιiλλιiξ,ει τi1 $dαη
τoυ u' Et,αr, ιiπ' αiτot; πoi ξεzoυ_
οαξd,rαr,ο} μιd γωr,ιci. oi dλλoι δυδ
- δυδ dλλαζαν τ|; γωι.[ε; του; φε{,-
γο1,τα; ιiπ' αilτΔ; μδ 6fr1uα <qτoδιoδ>>

δηλαδr\ ψτdlρνα μδ ,μiτη λdγovταE
<<oτιοi - xαρ&>>. 'o xυrηγδ; dτρε1ε
νd πιciοει pιιd 8λεr1s,ερη ι}d,αη γωγ[α
ιi}.λd πcλt δiozολα τδ z.ατciφε,ρι,ε

γιατi οi iiλλ,οι ε,i1,α,ν διzαiαημα vι}'

πα,ρατf,ooιlv τδ β.frμlα <<oτιοδ - xαrQd>>

zαi ι,d τ96ξοιν γd πιdιooυγ τi: $6-
σ'ει; τoυ;.

Tδ χQυφτoιiλι:
Π αιγι,[,$1 xα.$αρδ μ6,ιιo ιiγdρια

fi uiι,ο zoglτoια ιij,,λd xαΙ μι1τδ ιi_

γdφια xαΙ xoρ[,ταια. o, xαν6νε; ε _

vαι γι,ωoτoi: "Eγαζ iizλεινε τd μιi-
τια τoυ zαi ofι &ι?.οι xριi,6oνταl,. Στδ
ιαι)$'c11λα <<dνoιξε>> &ρ1ιξε αdτδ; πoi
ql{λαγε τl)ν ιiναξητηlοli xαi πολλi;
qlορι\; 36ρι6ylε ιL' '{στ|"ανε.'' τ{v ου_

μπιiι1ε,ιιi, τοU Ζι'ilπαι γει,νιdται, τδ
πg,d.lτο εiδ{lλλιο τδη, παιδιxδγ χρ6_
\,ω\,...

"Er,α λεπτδ zQεβiμtδι:
Παιγr,i,δι ci'πoz,}.ειoτιxd ιo,ριταi_

οτιzο. Παιξdται, 1.ιi δυ,δ Qμci,δε; ro-
ριτ,oιδν πoδ o} παiρciλJπ1λ.oυ; 1oqloi;
τραγουδofroα'ν oτιxαrι''tα γιd π'αvτ'ρo_
λογdlματα ιαi 1ρr1ioι,ιιoπoιoδoαν,od'γ
9εql]8αiγ τiι &ιαταλ'α61i,oτιxα : φρcin1-'lι('ι]α q)oαΥΖεο1ι .τ.χ. 6 Ξνα; 7ooδ:
μj τd 1dφια €ιτυiμdνα xατευsυν6ταr,
oτδγ α,7,λο τραγoυ,διbι,τα;: Evα λε-
πτδ zρεμμιiδι - φ,gciγxιooα φ,ραγx6_
CU, π,αντqlεfcυ,uε τi1 Λd'vη μαζ _

φIρdγxιooα φ,ραγxdου. 
,o dλλo; xo-

ρδ; ρωτοδo,ε τgαγoυδ,ιbvτα;: xαi
π,cιιiνα τriνε δi;νετε - β;ιiγγιοoα βαγ_
γdου. 'Απd.rτη,oη : τd1 δi,νoυ1με ο.τδ
λογιo,τli - φ'ριiγzιooα, φ,ραγxd.oυ. 

,o
ι1λλo; 1ορδ; dπαl,τoδαε γιιi vd iγ-
zρi,,,ει ii r,'ιiπο,ρρi1rει τi1ν πρdτα-
αr1 : οτi1ι, πρι6τη περiπτω,αη: αδτδr,
cd; τδν 1αρiξ,oυrμε βciιγγιo,o.α βαγ-
γ,dοι-,, oτr)ν πεοilπτrυ,αη, d,ρνηoηg: δiν
z'ciιr,ει γιd τd μοδτρα lμα; βιiγγιooα
βαγγdου. "oταγ πετ{χαιγε τδ παν_



Στi1r, γειτoνιd μου 'μdr'ει E'να; γd-

ρο; ποδ oυ1νd θ,μφ,α'ν[,ζεται ,μi τi;
πυπξιiμε; ατδ lμπαλzdνι. "Exει &o-

πa6 - xlτρινα μαλιιi;, εiι'αι λεπτδ;

ι'αi f1λιοzα1"ιdνξ. Tδ z",αλoz.α[qι ψω-

λr: οoι,qrο'υπιiι'ει 6γrαiι'ε,ι oτδ μπ'αλ-

xiιιη z.ιi$εται oδ ,μd, π,d'r'ινr1 πολι$91l-

\'α ιβx[QOστd o' Eνα 1αμη,}'δ τQαπε-

ξιir,ι, &λλoτε xαπr'|ξει, dλλοτε il1ει

&φηrμ6να τd 16ρια πdi'ω oτd γιjr'α-
τα, frλλο,τε χQατdει τδ μπαoτoiνι μδ

τδ Er,α 1dρι, θνδ τδ i{λλo ιi,zoυμπιiει

oτδ μπ,ρ.dτoo τi1; πολυ$ρι1vα; zι' δ_

λο xoιτ,dει ,μjτQοστd, ιixiνητo;, φευ'

γ'ι1lτo;. 'Ωoτdroo dl' τδ'r' παQατη,Qf-

σει; diΙιδ xor,τd $d δεi; τd 1ε[λη
τ.oυ γd, zινoδr,ται zαrπoυ - zιiπoυ ιi-

νεπαi,or}ηlτα.

Kιiποια μι,6gα πoi τδr' πλrl,oi.α.ο'α

i1ιοi εiπε :

<<'Aφοδ δδγ sd zωταλd6ουμε πο_

τδ τδr, $ωl'ατο, δiγ s'd xαταJud6ου-

tμε z.αΙ τi ξωit>.

- 
Kciτι &ρ1i,ξω ι'd zαταλα6αir'ο:,

τοi ιiπιiντηoα. Ti1r, μιr,ρη μα; ζω'{,

τi1ν τρ,dφoυν οiι μιιgoi μα; r}d,'r'ατοι,

δ Eνα; μιετd τδν &)"λο' - Δ}γ ε'iπα'

ι.lε τ[lποτε &λλo. 
-Σl1μερα πoδ τδ oxdφτorμαι &r'τι-

λα,μ6ιiiνoμιαι δτι δδι' γρ61gλ'1fr zαμιιΙ

flλιziα, zαt6ι'α fiQi|σωπο, z'αι'dνα γε-

γor,6;. "'oταν θγzαταλε[π'ειζ μιιi
π'ι1λη, μιd γειτoι'ια, Eγα oπ[τι' εir'αι

οι}ι, γd πε$αir'ει; λ[γo. "o,τι riπflρ_

ξε zαi δiν iπιiρ1ει π,ιd oδ πιzgαi_

r,ει. Kατd τ' &λλα f1 ι1zτιl'ογρ,αφiα

τfr; ξω'ii; ,μα; εiι'αι γεμ&τη oxιd;.

Σz'εqlτι!μαoτε zαi πι$αl'δr' φο6δμα-
στε' χω]Qι; r'd τδ ουι'ειδr1iτoποιοilμαι,

τi; δπετεioυ;, τi; γι,oρτ6;, τd δ9d"

or1μα, τi; n11'g'z"iδε; μδ τd 1ιλι1l,με-

τρα, x,ds'ε τi πot pιετρdlει μιd &π6-

οτα,τη πoi iixoι',με διαγrjroει, μι& ιi-
πdlοτααr1 πιli txoυμε zερι\i'oει aαi

τιbρα μδ; ιiψαι9εi,ται. Mιd θπ,dτειo;

εil,αι !ι[α ιiizilμη &πωλει'α.

Ι{αi!., δ,αο παρ,ιirξενo zι' ι1ν φα[-
\,εται μ' ι1γγιξε ιi'zil1.ιη zαi τδ <€ι'α;

ψilλo; iiρ$ε &πιiψε ιiπ' τd παλιcb>

π,οil ilxoυαα πρo1ι'}i; ι1πδ τδ ρdδιo.
Tδ τραγ,ουδoff'oε z'αποια ξαδdλφη
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μο'υ. 'ΙΙταi' δ,d,z.α xρ'6νια μεγαλriτε-

aη μΟυ zαi dρωτειrμ6νη μ} τδγ dγ-

δ ρα ποt παντρε{τr1,z.ε. 'Αr'αqωτιd-

μιαι dι, llαi xεiνr1 $υμι&παι πδ; πρiν

ιiπδ xρι|,r,ια μδ τi1ν πλ,riτη, ιi,xoυμπι-

Κικri Moυμτζiδoυ -
Φιλiππoυ

ομiι,η oτλ uαξιλιiρια τοδ τol1ου' τδ

τ9αγoυδOιiσ'αμε zαθδ; o1oλι'ciΓ,αμε

y''απoιo πd,ρτυ μιδ; φ,lλr1;. Kι' δλα

αiτd πot ξαqlι,ιxι}' l'ιlμδ'ιιαι - ξε1r'δ
ιιδ $λi,6oυν δxι γιατi iπflρξανε xd'

πc,τε, ιirλλd, .1ιατi δ,}r, δπα'ρxoυl' ιιil_

ρα. Tιiigιr ποi' γρ,dψω αiτδ 6λ6πω

6τι 'μιοιd'!ιl λiγo μδ τiiν γιαγιιi μιου

i oποiα ξε7'l'ι'iει τd τιυ,ρινd.' θγδ εi-
r,αι ο} $d,ori l'd περιγριi'qlει μδ z'ιΙ-

19ε λεπτoμιdgεια τδ oπiτι πol) iiμεr'ε

πρiι, π,αvτρευτευτεi ii vd o1εδιrioει

iiνα πρδ; Eι,α τd xε'ι,τητα μαξιλιiρια
πoi, εixε. Krlπω; δται li;ρ1ξουμε

ξαψr,ιxd'l,d ι}υμ6μαoτε π,Q'cιγμ,ατα

παlμπdλ'αια. Eiγαι θxεir'ο τδ ου'γα[-

αl9ι1luα τοδ ι1λη$ιr,ofr, γιατi δτι ιιδ

ιiλl1sιι'd δπ,αρ1ει, δτι tπdρ1ει π'ε_

gιoo6,τερο εir,αι θlxεiγο π,οδ 1,isηxε'

- 
'o 1ρι1,r,o; π'o'il φ'εiγει _ δ

1,gι1r,ο; ποi iiρ1εται- Kι' ι1ν αιiτi1

τi1ν oτιγμη μιλιiιω γιd τδ 7'ρ6νο, εl-

1nOι1 .1ι.ατi 6lλ6πω τδγ παπtπoδ ιiπ6-

ι,αr'τι oτδ .μπαλzu6νι, 3ι'δ zdποια ται

διu'l) ψωι,i1 ποi δ'δν μπορδ γd ξε_

1ωρ[,oω dν εiναι xoρ[ποι ii ιiγ6ρι

τρ'αγουδωει μδ x6φι.

Mdlπω; δτα'r' εiiμαoταγ παιδιd τδ

z.αλοz"αiρι δiγ π'εQυμ6,ι'αμε νd, r'υ1τιil

οει, γι& ι,d xαg'οitμε τi; τoαxμαxιl'

π,ετρεζ xαi τi; πυ'γολαμπiδε;; μ{|-

πι,l; τcδqα |},1, n6rρι1μιdνoυμε l^d ξη_

μεgιiιcει l,d μαξdιμoιιiιε λ[γε; ιilz'6μα

εizι1,νε; γιd νd, τi; ξrlοoυuε ξαιpνιz'ιi
δται' i|rgBrει r] δqα;

T& παλlΦ n{ΣIvviδtα
τρολιi^1'r'11-ια f1 iποιμ'{ψια νil'1ll1 περ-

γofrοε ο,τδr, ιxλλo 1oρ6.
T1l,oο o'αiτδ τδ na1./r,iδι δoο

z"αl ο} ι17'λα τd. z''ο9i,τoια ^1ιrΙ τi1ν

οi,v$εοi1 τii: δμιiδα: ij τδ διxαiιη.ια

τii: πqωτoπqlαξliα; xρi1οιuοπ'oιοδ-
οrrν 1rιd' πα,ρdξεl'r1 ιοi r"llιατα)'α6L'

rτιxr1 ιi-ρi'ι911ιr1oη: Eν, ,r'τdγ, γτiγo,

!]ι19αr7"ατι\'Ο, oα,ραz,ατi, xατιi' ilλε',',

l-ιτii sr'. pιποi'ql.

'Ι{πιl'αz'ουτf:
'oπ,ιυro'δlμιlτε δ}r' iiγ.ει αxdοl1 ui

τt)r, πιr'αz'ι.ατi\ τoδ ιilωlιιιoδ τδ &γα-

π).]ua1,O αι3τδ παιγν[rδι. 'Aγ6ρια zαi
zο9iτoια μi ιi,ρxι1γδ τi1 μι1r'να (τι\i'

πll,ιl 'ιlι',-lj) περ(rμεναι' να ρsεi ιiπδ

dπ,ir,αγτι 6 zα.ιδ; γιd r,,& z'λ6ψrει τδ

παι'δi τrl:. Π,7,ηο[αξε στi μιΙ,νr'ιr.

xαi ηlιbr'αlε : πιναz'οιτd! Π ιr'αxου'

τiil Ailτi1 &πιrl'τoi'αε: &πδ τδ &λ)'ο

μ.οι τδ αiτi x.ο.z'
'Εl' τδ uεταE i' τ' di').α ταιδιιi.

πρo,oπrιοi1ιιε''o .a π9dr6ατα qxbι'α_

ζαν μπi - μπd,ε xαi. πρooπα8οδoαr'

t,d z.ρ{ιpουν ιlνιi,μεoι1 του; τδ πραγ-

μα,τιxδ παιδΙ τfr; Πιr'αxoυ'τiζ γιd
ν& 1ιi1ν τδ riι'αr'αλιiι|lει δ xαz6;. Ari-

τδ; πιiλι ιμdxι'οι'τα; δια9z'δ; ιlγαxιl-

λυqlτε τδ παιδΙ τfr; Π ιr'αxουπ'i;

z,αi ιiρπιiζοι,τα; τo ιi,πo,μιαz,ριν6ταr'

θr,δ τ' diuλα παιδιd βdi'αξαν oυνe'

y;δ; μπ6 - μπ,dε.

Tδ παιγr,[lδι αi'τδ πρdπει ν,d B1ει

παλιd zαταγωγi1 1rιατi πολλir αιlu_

6oλιy"d τoυ oτοι1εiα $υ,uiζουγ τδr'

ιιiι}o τi1; ι1q1α[α; Kιlφεiρα;... Tιb_

9α πδ; ζ^1ιι,ε Πιvαz.ωεd f1 Kαφεi_

ρα εir'αι ιxλ.λη i,oτορ[α.

Tελειιbl'οντα; τδ αημεiωηud μα;
sri πρdπει r,d. π,oδμε πδ; tπdρxει
Ενα; uεγ,ιi7ιo; ιiqι,)μδ; π,αλιδν παι1^

γιδιδγ πoil ζπαιΙαl'πιd ν& πα[ξοr'ται

oηiμερα drλλd η $irμηrot τoυ; zαi f1

xαταγραιpi1 εiναι dπαραiτηrr1 για_
τΙ riποτελεi μιd λαογραqlιxi1 ι1πo$η_

ο α 
"l,ρ 

ιo ι1.
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Στδν xαταυ^γ''c1ιδ τ6ν Ζιδ'r,-
λιbαεων τaδ !1,.ναν γιi^1ρ'' c'!rμ'e-

ρα ^γιd. τi1ν iτtτeιο τi,C c'ιψτ)'-b,-

?ωσ'flζ 50 7ρ6νων &τδ πδy θανα-
ηo τc6 'Aλεξανδρινcδ 'τic|,'frl-η

Kιυνoταντ i νο'ι Κα6 d'?'r', κα\ ατδ'l
bργ ααψδ πi1q 3xδοτ ιxi1q κ[ν'r1e'r,:,,

τδqο oL τρωτδπ'ιτeq ψJ,!τεc, 6-

oo xα\ oδ iτανεxδ6ceιq, γ'3ριο &'-

τδ τδ iρ"γa το6'[Eιο''l τοι'r,τi,, τα-
ραψeρtc}ηxαν, κα"τλ τρδτc dδι-
κο, &ξιδ)'o"γeq λο^γοτε^1ι,.xLc ψe?

φic (Πα)''αψd.c, Κα\αντ('&κτiq,
Θeοτδκ"ηc) τcb, δ[γωq &',ιφι6ο-
)'[ω, τ[ψτ,ταv πcλδ μδ τ}ν iργα"-
otα τονg τ& νεοελληνιιd.' γρ&.ψ-

ψατα. '0 Θεoτ6κη q, &τδ γρΔνα.
ιlλλωατε λ'ηcγ.ον'rp'[νοq, μδ jρ-

^γ 
a δ)''δτ e^l'α τσ'?1'τ\)ω?l'5ι,ιiνo &τδ

τδ &να^γνωττcτ-δ ιοινδ, ληαμoνd-
θ'ηιε 

-Lιτδ'" 
&τδ Ζ),&γ-,.5i7. 3-

ξαιρ!τειq- xα}" xατλ τ|' φeτ,.ν:r,

1ρονιd. πο) cυμπλη ρcbνονται Lξ!η-

ν;α γρ[νια &τδ τδ 0&'νατ[ πο''l
(τiθανe τ|ν 1η'Απριλου 1923)

'Aλλi xα\ ττ:ηl Lτογi1 'τcυ &xδ-

ψτi, δ Θecτδx'r,q, Ξ)'&γιcτα τιι,ι!r,-

θ^ηιe ια\ δια6d.ττ'rμe. λΙολονjτι,
α7,εδδν &ψicalζ, p'eτλ τi,ν t1ιφα-
νιofi πc'ι ατ:η ),ο'γaτeγνtα πiρε
tξαιpeτm}, θio^r, ττi'ν τνe'J|J".ι"τ \-

κs1 ι[ν"r1c'r, 
"o5 

7α'φο6 του, μδ τδ
τρω'uδπυτο ιι\ τδ ψεταφcg''xδ
τoυ !ρ^γο, δiν xjρδιcε ποτi τi1 0d-
o'ri τοδ το6 tτveτε xα\ ELν &τ[-
x1^ησ€. π:r' δτ'1ιοτ''κδτ'r'τα τοδ τοi
dξι -(ε' "Εψeινε δ iδe.α^)'ιατs,q, τab
iν6 μδ τ) jργo ,;a'ι τcΔ:φaρe τa)'
λi, δi ψτδpeoe πe}ι,'κλ νd' φτα-
oe,. oτδ ψε^γ&λο &νατνωqτιxδ xο,.

νδ' γιλ νλ το6 ψeταδ[υαeι 6,τι
θεωροδco oλν :ιτ!p;αττ, dρl'}'

-vτ'r!ζ \ωTtζ, τaυ.

λ,ti τ& ixτeτα''ι[νω ;ο'ι &φ'r'-

^γ''ηψατα, πcδ 0' κbτ)" i'γxι,'ν'.x-
ζει τ'ξν τεp[οΣa τc6 ιοι'tοyl,'c;,.-
xo6 ψυθ'.cτap''ηψατcc ατ'iν 'E7.-
λdδα. δ Κωνcταντ[νcζ Θecτδ-
ι^t^' '< ^γ[ιιτα'' δ τρ[δρομ'οc τt'c ψe-
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φοq τaiι Boνiλληr. 'Eν Kερκ'jρe
Tυτc1ραφeiον <[o Κοpαi,qr,
l887r. "Ενα γp[νo &'p^γδπeρα τb
1888, δ Θeοτl'x'r6 τελειci'lνει τδ
lυψνd''cιο' κι iπeιδi i, :r),ιx[α

τaυ κp[νeπα''. &τδ τoδ< ^γονιΙq τcυ
&ιατα)')''η)'η &ιδγια γιd" νλ τα-
eι cτδ ΤΙαρ[τι, 'δτο'ι θ' &.τaxτciι-
oe εiρ'iτερη ψδρφωcτ', xα.;ατιd'-
\)ετα|.) Lκτδc &πδ τiν d.cτρο'lο-

1ιtα xα\ τi1φι}'οcοφte μδ τiν Χη-
1ιe[ω κα\ τiν xυ6eρντμiν'ri &'eρο-

τλοtα. 'H τeρtοΣοq α'3;ii τi,< γnω

i1< τcν' μd1ρι τi ττι1'μ"i ποδ 0i
φiιγει 1ιδ" τδ ΤJαρ[τι, d'τaδeιιν'i-
ε1αL συ!ι)ιον|.σ1|,k\ι γι& τi1ν iρευ
νητιx! ιoν τevιiργeια ια\ τδ Ζ-

τ'Lσi^r1|Loν|'rιδ το'l τ&"θaq. 0i dρευ-

^lξζ το'ι τ&yal qL θ['ψυ';ι 'ic xη-
1+a[αc uτδν ξxα'lxν νd' iγeι Ζδlea
ταραδοξεq γιλ τiiν iτογ:r' tκe['lτ,
6τωq τ.γ. i' iδ!υ" το'ι i'τι :"d" a-
τ},'d' ττcιaetα τi,q ΧημεΙα-: μπο-
ρεi νci μiν ελlαι &τ)'&', &λλ& με-
ρικλ d.τδ α0τ&' νλ eiuιι ια\ 

'{ιι-Θετα, 1ιιλ ταρ&Σaξ'η y.L ?'ταrlι-
ττατιx:r1 &ncliτ1 γι& τiν Ξτογ.!r,

του, τοδ &τοδε[γθτ,ιe d'ργδτeρι'
&ληθινi1'r. T) 1889, δtκα Lττ)ι

γ'ρονCυν, δ Kωνττα,ν τ[νa q ξeι['rr,-
αε 1ιλ :δ fΙαρ[cι, τi;l'lE''α' γvc-
νιci δηλαδii πoδ ξ1κι''.'lιιΥnδτα'l
γ,, $, τα^γιδτψια !ιθεc"r' το6 17α--

ριαιoδ μδ !γ.6Tr,ψα ια\ 0x7μ"α" τ'r,:

ιδν τυρ1ο το6 " λ'[φJ''

Στδ fΙαρ[cι cτο'ιδd(,eι ζτ\
τρtα aρδνια φ)'a}''ογ[α', 1l.xθ'r,ψι''
τι,x&'l φιιqιxlc iτιττi,'1'e.q ια'',' 9,.-

)'οωφ[ι κι iv^treται sL ατeνΔτeρ'r,
tτιφi' μδ τδ ε'iριυτg.i^,'δ τνei'.',ι,J.,

&τaιπdylτα< ξτcL 1ιιi" ^γeρ:r, ταr
δe[α, τρcυτl'θec'r, τ['cο ;ιτιρx[τ"r,

KIIΝΣΤΑΝΤI t{0Σ θ Ε0Τ0K}I Σ
Eξfvτα xρ6νlα αΠ6 τoν θ6νατ6 τoυ

τ iτeιτ α λο"γοτ eγι[αq. Δueτυyιilq
3ψ'q, u'b, ι,ιc[ρα τδlν π,οoδρjμιυν
eΙνα,. 'i &τοκα)''3ττονiq'' :/t το'ι-
}'αγιcτοrl u' fiy'ιl(νωp|Υo6yταl. i'τδ
τδ ι,ιε^γαλο πλξθο-< τελευταiοιυ'

Toυ
Mιxαlιλ N. Κoυi]μτζιi

'0 Kωνcταrlτtνaζ Θeaτδκ'r'q

γενν!θηxε τδ Ι872 oτ'iν Kjρxυ
ρα. Παπ!ραq rο'ι fiταν δ xδψ'r',c

}'[riρxoq Θεaτ6x^r,q, 'iνα< &'τδ
τoδg πιδ μoρφωμ i'lου:. τοiι xυ'ι-
gο6 του xαi μητjρα τoυ f1 'Aγγε-
λιx} Πoλυ)'d', &ντ,]lιi' τc6 ι"?L1''-
xοδ'Ιαxω6ο'l fΙο}"}'d.. 'Ατi ,.li
&.νtxEοπη &xδ1ι'r, 6ιaγραφ[α το6
Θεοπδκ'η, Ι?αΨ'l'ξ'rr, &τδ τδν a"-

δε),φ6 τoυ Σπυ,ο' }'Ι. Θacτ[''r'" ,

1ιαθα[νου7ιe i'τ ι δ Ιζοytτ τ αrtτ|,νο c

&πδ πoλδ νωρi; jδ;ιξo ψιi' Ξξα''-

ρετικi ιλ[c"η γιd. τδ' γρd.γιγ'zru"
xα[, τρd.γ1ια )'[γο τα'ρ&ξeνo yιd'
τiν μελλcντιxd τcυ iξ jλιξη 

+r

τρaτ[ψηcη xα'\ k &"γατ'η traυ

cτρd.φηκε &pγιil' cτ\q Oετιy"ic
!τιoτi,1ιe q. 'Eνδιιφ jρθηxε ξντο-
\α ^(Ld' τiq φυαιxδq t'τιoτivec
ια\ iΣιxτe7" ^γrλ τiγl Lνποψολο-

^([c &φο6 dL $)ιx{α μjλιq 15 Ξ-

τGn, πδ 1887, μ"e0ητ'i; &ι[''ι'r,
τi'q τp[τ^r,q τ&|"τ,c i66 |9',ινατt'
aυ, [δρυαε '{'να 1ι''ι'pδ Ξντομ'c)'cγ,.-

ιδ 1ιο''lτεiο. li'i.; iδια" γ'ρον,'d
( t887) il"ρaιτe .,,' &tγο)',ei.'α,'1

μδ "i λ,3cη τδν μεγd,).ιυν πο:-
6};r,1ι&.των -"i1q Lτιατ+)βηc iιδ[-
Eaνταq 1ιd)''ιατα' x'' '!να iτιcτ'r,-

μoνιxδ c'3γ1ρα1ιψα μδ τδν τ[τ},ο:
u'Ι{λeιτρo7'ημιxci τ"ι^,)''{^;ραφcι

Bcνiλλη xα.\ Κxct)'}:r,. Φυλλ{-
διον τρ6τον: u'0 1''17i91'γ1\!^γρα-



,'rt ΙLd" 3ναν &ληθινδ xαλλιτj_
χντi. Πeροtλληλα ' &ρ1tγ"e'' ν&'

τ αξ'.δ e{l ε'. ixαrl cτο ιιil'l τ α q γι1.λ 6 ι'
0ει&. ΞcωτεριιJη του &ν&1ι'r,, ια\
α' ξνα &τδ τi" τα-ξi"δ'.α rcυ αiιτd.

:τi Be νsτΙ ι, ^,'νω7[(c'' ::r' 6αρru'

uη 
''Eρνεττiνα \'0N }ΙΛΙ,L0-

\\ΙΙTZ' &τδ τ)'.ο'iιq,'α ια\ &ρ,'-i6'
xρ ατ ιxi, oΖιaγ €ν ε,. α rfi .c' Β cτ1ι[α"'.

τoδ τδ 1893, νιι,nα'τac &ι/ιψ"'r,,

τ}ν παντρε'3aτα''. }'Ιιζi τηq τα-

ξιδg'jει o' '6λ^r' c7"εδδν τiν x:ντρι
;r'i Ε'iριbπη. 'Eτιcx6πτ aνται ;)ην

Πρ&"γα, τi Bι6ννη, τδ Σdλτc-

ψ.τ;'aυ?τγ\' τδ "Ινναμπρουι, τδ λ'ΙJ

'tα1a xα\ τ€)'οq Ξ'τπτρiφc'ι^l cτiρ
K6ρxυρα, γιi ν& i1ιιταcταθc6ν
cτδν Ξrnο^y''.τ-δ Π'1ργο τi,q ciιcγ6-
ιε,'&.c. τa''l , q-uοδ.Ξ Καρc'ιτ&'δe'.'
']Ιδ6), δ Θεaτδιτ, .c d.το1ι"cν{ιriετ αι'

ι,. d'φ,,C?f,lνeτα,'' δλorιληρωτικ&
τι1-., oτ\q Ψ'.λο)ιcτι.ιξc του με).6_

τεq. "Hδη γνο'iρi(ει δ[.ια γ)''Gl'τ-

Cεq, τ€ντe r.ωντανic: γα)'λιι4.
iτα)ιl.ι&', 1ερψανιx&' &η1)'r" )'

ια\ Ζcταrιιxd', xα]i. τξ'l:z νιι?i .c:

&ργιiι δλληνιxct, )ισ-1L\l'y'd' σσ'\)

σxριιriγfi, L6ρα"txδ. ια\. τα-}''ι''ο-

τεvomd...

Tδτε εΙ'lαι ποδ cυνδ6gτα.ι μ}

ψιδ. φι)r[α ατεν'}1 x ε'jεργετι,xi 1r}

τδν Λoρ6ντγ.a ΝΙα6[}"r'. Ποιητd<
δ tναC,, τe(,aγρ&'φοc, δ &λ}''οq, &-

κο^},ο'ιΘο6ν τi; πα"ρdλληλε q α|-
τδc τ61νε-c το6 },δ1ον μ.δ τiν i-
δια θρητxευτιxi τρoc$]'ωcτi xl'

&yα.ια)r{ιττο''lν tνα &'ιδψτ1 xc''νδ

r'ri\|J'ετo raδ τοδq δνιbνει TΞ€?l.σ'σδ-

1Ξ?ci τδν θερμδ τα'τρι.ω1l'511[

x9''11 ^γ,'} τ"iν 'Ελλοiδ α xα'ι πδν

φαναπιτδ Eη1ιo'"''ι'.oψδ τoυq. "E-
ται, δ}ν τροxαλεi jxπληEη τδ γε
γoνδq πoδ τοδ'. 6λiτο'ιψε ια\
τοδc δ'jο ν' &γων[\aντα'. cτiν
Ι(οητι,i 'Ετxν&:Jταoη xαi ατδν
'Eλ).ηνοτoυρxιxδ π6λεμc τοi'l

1 887, ζτ'.x'.φα)"r,ζ 3θελoντιx6ν
αωμdτων.

Κα\ 6ταν δ['ια γρδνιcι &2γΔ'

τερα,;δ t907, Ζτιoιξττeτα'. qδ

Kκpοiτ-c (G1ιAΖ) , 1ιλ νd' τ,α-

ραxilιaυθs1αε'. πρo1ωρημ6ν o !o''νr'roτηγ",.'oγd' 
ψα0η1ιατα, δ Θεo-

πδxηq, ipγετατ o' Ζταφii μδ τ,i
o'3^γγρονα πoλιτιx& oυoτ$,ψα'τα

τic E')ριbτηc. ΓΙνεται αocια-)'ι-

ττ:η." ισ'\ ^γerιlι!πα''. 1ιLoα τcυ tνα
ξντονο αiτr,ψα xοινωνιxlc διιαι
ocJν"ηc' πoδ διατηρei, τατλ π9['
τc iδι6ρρυθμo, 

-&φο6 
τρaeργ"[-

παν &τδ τ)ιο{ιcι'α xαi ψε1α)'oα-
oτιι\,τ&ξ"r,_ o' 5'}'η τ'} Lω{ του.

'H Ζδεo}'ηα α')τ'}1 δiν θxδη-

λιiθηxε &ψ!oωC, qπδ iρ1a πa6

Θraτiδn"r,. "Υcτερα dπδ τi; o'Aν
πιφe1γtδεc,',, μι* oειρλ &τδ ).υ_

ρ,.xLq τ9δΥ-eq πoδ jμειναν d'γνυl'

oτεq {λq τδ 1925, δτδπe δτμacι-
ε6θηxαν cτ'iν uKερxυραixi 'Aν-

θoλoγiα, ^γv&φει ^1α).λιx& xαi
τυπιbνgι τδ t895 cτδ Π α'ρLoι πδ

ψ,ι0'.ατΔv^ηγ'α "VΙE DΙi λ'ΙΟN-
TΑGNΙ], (u'Η -(ωii το6 6c'ι-

νοδll), 3του φαi.νeται 3-''. δ oυ1-

τραφ['αC, 7''2ρ''g'!.trcL'. &τδ x&'το''α"

τροcτ&\en &νανLωoτ,'. τiic δ).-

ληνιιic "'ηΘο^γpαφiαζ,.'Ι{ &νανgω

τιx!η του τ&oτ' αbπ^'η, διαxvtνετα'.

"rρr,ooδ"rpo, 
!ται πoδ ν& μi, i-

τιδLηeπα'. iπ(φυλαιτιxδ-c &μ"?,-

6ο}r[εc oπδ 6ι6λ[a τaυ αΚορφ'.d.-

τιιεq'Ιl.τορiogr. 'Ι{ Eiρdνη Δεν

πρινa6 πoδ τρcλoγLr'ε'. πδ 6ιO'"ιο

τ'ο,ι αi'τδ, ^γρ&φει: u'Aπδ πλ !v'
nγα τ:r,c, Ιβo^γραφ{αc δ}ν ξεφε0-

γoυν xι oi uΚοvφι&τ''κeq 'Ιcιa'
ρ[e .cr, 1'.ωτi oδ xεiνεq τερι^γ9iι'-

φaνταl. oi cυνθiιεq 
', 

i1 νcοτροτtα

τd. τ&θη, i πρ6)'η,|η xαi γενιx&
\ - ττ ι l

η ζωη του Kερxυρx.Lcυ xι)?','lΞ'r,

μδ τiν &διdxοττ, Lξινi:rριxi'
δoυλειd, μi &α!μαντεg xαi λιγo
6&'oπαγτεq χαρδc xα) μ} τΞρι.5-

oδτεροuq τ6νa'ιζ xα\ oταρ&y"τρεq

λα1τ&.ρεc,' Mdoι ατic "Κ''vφ''&-
πιιeq 'Ιoτορiεq, ξετυλ[1ετα'. δ-

λ&xep"η i (ω! τoδ γωρ'.2$oγ.
Στλ δτ6μενα &φ'r;γτ,ψατιιd.

Κωvοταvτivoq Θεoτ6κng

πa'' ξ?τα u'Η τιμ'i y-σ"L ia x?^rt

μαD ( l 91zl ) xα} uΣιλoi6ο,. .τ,)
δeoψ"&. rονqo (1922), δ Kων_
oταντ[νοq Θεaτδx"r'c θjληoe νi
πρo6d)J,ει τδν ιiνθρωτ ο oL oγ!-
ση μδ τb τe?'.6&^ι),cν τ.') xai ti;
αυνθiκεq τοδ Lτιιρατaiιν q' αι-
πδ. "Ετ"ι τCριγρ&'φε'' xαi, &-να-τα-

ριoτd" τi1ν τραγ1l.α'π''τ.δaTβα 1τι<

ζωic πο) τρccφ[.peιαι ατl-< προ_

{JLoeιc, του. Tον|\eι τ}; δεoμευ-

τιxδq iξαρτ\cε''c ιz.\ τiζ xοινu-,_

νιxΣq τιlceιζ ποδ ι'ιρ'.g.'32'.)^1 7r,"\

xαθοδ'r1οiι τδν &νθρalτο ιx"'ι 'τLν

iμπoδiζoυν τελιx& νd' :1ε'.ρια{)ιi

i),ε'jOερα ια\ &ν eξ&ρτητ α τii Υ".'h1

του. 0i i,ριυ{_: τaν γ[νονται Ζξαρ

τfiψα.τα τi1,' ιοινων'"x"r,.c ζric
ια\ dνα.γι&l'a'lταl' νδ' Υ"\cουν ψιδ"

\ω!η oτeν'\, xcινωνιxλ &διx'r' ια\
,|,υ1ιx& &1^7'6δ'η, τοiι τcδ< cξ?'
νει αδ c''ηx,ο'lc'η μδ τoδq συν.(ν_

Θ1lnουc το'ι .c ια\ τοi'lq iμποδi-
(ει ioc πδ τ0'οc, νλ, νιcilαουν ε']-

πνγtoψ.lνοι.
'lλ τε\ο1ριφ'!r,ψατα α?ιτλ rοiι

Θeοτδx"r,, &τοιτcilι μ'ι& ,,θ jcη,
κα\ $, τiγν"fι τaυ' eΙναι τa)'δ φυ-

cιxδ νλ θεωρηθεi c&ν αιατευθυ-
ν6μενη τ!γν'r'o' 'eλc;δcο πδ" !p'

γα" αbτλ τλουτιcμiνα μδ τiq iθο
Ι ?α'Qι.ιiq κα\'J2ι^1ο1 ραφιιΣ'' iια-
νδττρεq το6 c''l^γ1ραφLα τουq, 1ιL
τλoι"i πoδ διαδραμ. αιlΥneτ α"ι cτi;l
uπλατι& xαi iμπεριατατωμjνα
\aηριφιo',ιiι"r, d'^γapλ πi,< Kiρ_
xυραg', &'νo[γaιlν τδν δρδμο γιλ
i[ a6,''161r1,.aτ ιxδ μυ0ιcτ [ρ'r,p.α oτ,)'

Nεoελ),ην ιz. λ' Γ v α1ιψατ α.
'Εξ ioου o"ηψαντιιδ μδ τδ πριυ

τδπ'ιτο iρ^γa τcυ ε1'να'' xα\ τδ με-
παφραατιxδ. }'[oτ4φραcε oτι}" i).-
ληνιιλ τλ iνδιxα iτη,τδν Σα.tξ

πηρ, τδν Γxυ'iτ'., τδν Bιργiλιο,
τδν Λoυιρiiι,'a. 'Lx[ψα xα\ o*;

ψερα, δτδτε ri. €'ι6)'[α πaν Ξτcι-

ναιυι)'.οφορa6ν xdπω &τδ τiiν

φροντLδα cο6 &ιο{'lpασicυ ^λg?γ')'

cυν!le'g. αττ, o)'[δα l27
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Tα Nrαoυστ1αv6 εIκοvioματα
'oπι-υ; ο' ιiλο τοr, oρ$l'}οξο x1l_

oιιο 6τοι 7"αι ('Ιτη }Ιιiοιlοα τo σπιτι-
z.,i ειz6ι,ι,oμια εixε τr1ν ξεxroριo,τri α-

ξ[iα του.

''oλα τα ειz.io"ι,i,α,ματα ο]την Πα_
λιιi Νι,doιnοτα τ'}ταγ αραδιαο1u,6'ν'α

στο ειχο\,oστιi,οι, δ'ηλα;δ{1 o' dνα oα-
ν[δι φαρδi, π'ου ε[xε τι1ν ιι)ιrα[τερη

s,dor1 του σε μια γωr,ι,ιd, μd,oα oτον
ογ'τd που dτoοlγ,ε il οιzογ6,vει,α. H 6_

τα.ξιdqα αυτl1 6π9επε r,α εivαι γεqd
τοπo$aτr1'rιdr,η στηγ αr,ατολιx'f πλευ_
gι1, του δωιιατiου, 1ιoρ[; αυτ6 ν,α εi-
l,αι απdλυτο. Πciγω o' αυτ6,τo σα-
γ[δι z.αι μπροοτιi απi τι; εt:ι'6νεg t-
r,α πεγταzd.θ'αqo απλ6 π,oτηqιlxι 6_

Qιχγε τO τρeμιΙ;μενο φω; γi.ρω του.
'Hταr, η x,αvτ{1λα. Σε 

'μ,εριz",ιi 
oπi-

τιiα oι χlα'\,τηλε; riταν z,ρεiμα,ο1μdvε;

μιε αλυo[δε; απ6 το vτα6ιiγι. Πrir,ω
o' αυ'τι1 τo απ'λιi ειi4 Olvoστd.iσι ψυλλιi-
γoγταrγ χlαι οι α,oηiμ6ι,ιoι Σταυ,9οi

με τo Tιμιιiξυ,λo, ιl Aγiα iπιοτολf'
zα$cb; Ζαι τo 1dρι τη; Παναγιci;
dιuα ειδιzιi, λουλoiδι γι,α ξεμιiτια-
o.ulα x.ci. Τα π96αφ,ατα xg'6,r,ια {g-
8rε τo ειπOγOατd,oι 1.ιε τα π,o,ρτιiπια.

Mοι-lοα1-rdc α';τo τov 'Αγro

Π'ροod1οντα'3 zα'}'α το παλι6, ει-
xοι,ooτdoι {}α δo'il;με ιiτι oι zατα,μιαιl-
,ριoμdνε; απ'ιi, το πlραομα τω\, αι-

Toυ Tθκn Mπd'jτon

ιb,'ι,ωι, ειx6η,ε,; rτ,oυ δ,ει, ε,ir,α,ι iδιε; υιi
τε στll1, η.λιιι iiα oilτε Ζ,αι στη\, τεχ\,Ο_

τ ρoπ [α.

Ar, μπ,oρουoα1ιιε \,α τΙζ %:αTσΙd.^

ξoιημε oε χiατηγΟOiε; $α ε[,1α,uε τι;
εξη; :

A. Eιxιiνε; πολi' παλι6; ξωγ,οαφι_
σ1|ι61ηε; πd'γιο o' dγα oz'dτo oα'ν(δι

π,oιl πd,r,ω τoυ; qldgoιι, διdφoρε;
παρ'αoτdαει; { πραοιοlπ,α. Σ' αυτιi
το ε[δo; τον 18o zαι 19ο ιδiι-ιi; αι_

ων'α πολλi; απ6 αι,τιiΞ εi1αι' oτο z.'ιi

τrο ,μιdρo; του.; μιz'q,ιi τετρciγοlνα με
ιiλλε; πα.ρα'rrτιilαει;, z.,αl9ιiη xαι (l'ν-

ι}'η.

NΙεριz"ι(; απ1l αυτ6; τι; ειzιiνε; ε[-

1ηαι α'σi'jβ,ol!ιdνε; oλd,zλrr]9ε ; εlι'τ6Ξ α-

πιi τo πριiααlπιO χαι πι$αγιj,ν τα γ{'-

Qια. 'ΑJ'i'ε; παλι dxoιv αlσ,1'liιι'd11,ια

qlωτooτdql'αr.α xαι}ιilΞ 1idρια xαι π6-

5,o {.1[ωι,. Aυτo{ του ε[δoυ,; oι ει_

zιiι,ε; τoπoι}ετo{r,ταr, zαι οτο oτ{_

ι9o; του νεxρoil ilσlο 'αυτ1); {ταr, oτο
οπ,[iτ1. 1ou πagαομd'ι,o αιιilι,α αQxε-

Εlικovo μ,ε αοημ6vlο
vα καl θργα
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φωToσTεφα-
Aγiωv.

Τ*lφ,c. ' Εργo τoυ 19'l 1 .

τd; εrz"τiνε; αυτoir τoυ εiδoυ; {9r9,αr,
απιi τη Pιο,oo[α zαι πd,r,lυ τουΞ εi-
y'υ'ι' '1ιa}'[ .7ια προql{λαξη.

B. 'Er,α ι1ιλλo εiδ,ο; ειxι1ι,ιοr, πoι.l
,αllr}ογεi εir,αι τα τqiπτυxα, Σ'αυ-
τα 6πcο; "l'αl σ' ι3/"α τ,α Bαλxdι,ι,α
δ,εοπr'i!_ει η Παr,αγιd,, z.αι στα %α-

r'ιiτια oυν{r}ω;'Αγιοι zα6αλιiqη-
qo1'δε;, o Π ριiδ9ομo;, οι Αρ1ici:γγg_

),οι z.ιΙ' Σ'τα πoi'i, π'αλιd τq[πlτυ1lα

τo μi,ιlo; πoι, δεr, {ται, ζωγρ,αφι,oψιd-
νO, ηταr, o'l"α)"ι'oτ6' με απ,αρα[πη

τOυ; τOι; NΙαxεδor,ιzoιi'; od,δαz.ε;

(αγz'[τoια). 'oταr, Ωλειιηαγ Tισ %σ-

νciτι,α σχill!ιtiτιξα\, το Σταυρd xαι
π'ιiι,ω τoιl; εixαι, γqαμ,ud,να 1οηoτια

Ναrυ'oαii]κo τ,ρiπτυγ,c Πρlv τo

11αλαoμδ τo'υ 1822'



E:'κcιο τ:J lω,Ci'Vv'oυ Mοτθ'οioυ,
nοτε1ρα τcU XρlσToδotλo'.l μld
αrno τlq λiγεq που φ,3ρo'υv o,roι-

xεiα τou αγlolγραφ:υ Kαl τη'v

ηrμε ρο'μη vΙα.

i,ιxci οιlr'fl/1μα.τα ιiπιo; ΙΣ xΣ NΙ-
Ι{A x.ιi. Σε uεQιz'ιi 'απ6 τα τρiπ,τιι

/α oι σιi!Oι}6τε: τ(υ\' Αγ(ωι' zα$ω;
7'α| τα qrοφi1ιlατα' 6(γ,1i 1gρα'1''-ι6να

oτο ξi,λο iοιο: ιι' dr'α ει,διz" i μαvαi-
Οll ΠC1] /Qll]lιiιιοπralιειτα\ αt'τi του

1ιοi'ι,6ιοi'. ogιομdr'α τρiπτιl'7α πραγ

ματιzιi i,q'7α τdx'νr1: i,xοιlr'6λ'α τα

πρ6oοiπα f παqαοτιiοει; ξυλι1γλυ'

]τ τα.

Γ. 'El'α clrλiυo ε[δο: ει7.(1ι\'i1)\' πOU

{ilι9αι' οτη },Ι'ιiουο'α' ου'ι'fι}ιυ; απ'

αιiτoi); που επιοz'iπτο\'τα\' του; A_

γιου; Tι1που: dταr' οι ιιου,οιαμιiκ\ε;.

1E 119^1ιi,],θΞ διαlσlτ(i6ει; π0ιt ταΖτι-

z'ιi ξ επ,ε ρ νοil,Jα \' τ.l τετ 9 αγ,rlι'ιz"6 ιrιi'

τ ρο /1ταr' ξr-,rγqlα1lι,ο,1ιl'γε: παQαστri-

οει; πιι9'α'r'ιiτεQα,με τοι' Ιiπιτd.qlιο,

τηr' Kοi,1ι11ο11 τ11; Θεoτdzoι, xιrι dλ_

7,α B,li'.ιατα. Γ'dgοl - γiιgrο l1qg1' qrρ-

.,, 
ρ α1lι ο,μlιnα σε ει,μιμ ε'τ q ιzιi μιz,9ι1

τετραγr,lr,α $α{1i"ιατα του απει7.O1'ι-

ξ1lμενου oτο xdντgo Αγioυ π,oυ f-
τα\' αφtεQqμ6r'r1 z'tαι η ειz.'dιι'α xαι

ξε1ιbgιξαν μεταξi τOυ; με λουλot-

δια.

- 
Η μor\ηαδιr4/l oυr,τfρr,'ο11 των

ειxrir,ο:iν dταν τo πλiloιμο τηv ι1ud-

Qα τc0\, Φιiτωγ που αγιd,ξο'ι'τα\' /'αι

τα νερα, Aυτr] τr1 μιdgα dπω; zαι
1,τα'ι, π'εQι,oιiοε επι,ταqlιο; f ο'r\-
γιο: Θεoqlιl1,η; απ{'l το zα$ο9ιo'μ,d-

\,ο τ()ι] δ'ρoμ,οi7r1lγιο, ιiλ'ε; oι \tOι7.oχυ-

gd; z'ατi6αξαν τι; ειzdνε; σιη\'
:τ,υ.:α τοι'; Ζαι τι; οτερdωι'αv αε

ι{ια 7'αQ'*χλα ιiπoυ πιj'r,r-ο τoυ; ε[1α'ι'

οτ1.lιilι;ει 1-ιια πει'ταzιi$α9η μεταξω-
τlj πετ'ο6τα.

- 
'Ολα τα ειxοr,i,ο;uατιi τoυ: 1ιε

ιδιιr[τερo οε6α'oιι6 τα qiilλλαγαr' oι

}{ι'αoυ,oτιι,oi. K,ατιi τo μεγriλo Xα-
iια,σιι1i τoυ 7822 μα"t'ιoτα τα 6$αι|αν

Mουoα'μdc με To'v 'Aγιo Kαl

γιiρω rlαραcταοε;c'

oτα ι,τοι6αρια τco\, απιτιιb,'ι, τoυ-: f1

οε y.dπο,ιο ιi.7,7.o αoφαλd; μ,6Qoζ.
M' αιl,τ,1l 1c11, τρ6πο πολλιi ειy",oviοlμα

τα γλi,τιυ,oαr, το,r, αqiαι,ιαμ6 zαι d-

τοι δiο!ιlι,.r απ6 π,ατido'α oε γιo f9-
19,αγ oτιΞ ιιιlo]ε; uα_. Π.ρlπ,:ι να ξd-

Qο'ιημlε 1r1λοι 1lτι τα ε17"Ol\ηiσιιατα πo-

τθ δ,ε,δ,ir,ον'τα\, σε Ζ0,Qι,τσια zlαι δει,

i(1.1ιΙ1γ6μ, απ' το,oπ[lτι.

Δυ,oτιlxιii; 1ciι9ηπrα'ν πολλιi απ6

πυQ7.αγ'ιrd: )1αι αQlΖεΤd. ιi'πιο; z'αι clλ-

7'α zειμιflλια τ' αγd,ραααι, γυQoλdγοι
i1 τ' αντιz.ατ'doτηtoαι, με εuq)1αγιση-

μια xiαινoilgγια αiγτιγQαφα.

Γι,α τα περιοoi,τ'ε'ρα ειz.oνi,o1υατα

τα οr,6'ιι'ατα 11μ1, g.1ιογ,9ιilφ,ω\' παQα_

μflι,oιlι' ο{1μερα αγr'ιοoτα. Aνεξιig_
τητα απli τηr' z'αλλιτ.εxl'ιz11 αξiα
τω,1' ειΖο,\'ισιιd.τω,ι, z'αι ανεξdρτη;α
απ6 τηr, προdλευot'1 τoυ; dλα φυλ-
λαγoι,τ,αr με ιδιαiτε,qη τιμl1 απι1 6-

σoι!ζ τα z'λr1'goν11ιιrl,οαr'. Tα ειxoι'[_

ο1_ια,τα ε[ι,αι α'διdψευ,ατοι μdρ'τι1ρε;
τη: μι,αzgαiιοr'η; ιoτoρ[.α'; τOυ τ6πOυ

χαι τoυ 1ι{αoυoα[ixου, λαTaο{ πολι-

τιoμο{ μ,α;.

],*ι''u,;,l:,, ..iιli,,,'ι"*l,''','l,ili'i:,:.1 .,

i1i",.i,.,:'.,'.,""". '' ltt''' '" i

:,lii:i,, .i,,,, i, ,,,::: ,+' ",' ,,, ,, ''

i,t:iii,i:.,.!::iiiii::',:,..:::',.,' ii,"|,,,,,

::.].. ..:] . ::..:'::..: ,.:, . ,.,........ ι .

Στη γωvrο εix'ε τη Θ6'oη τoυ
'ro cικovocτ6σl.

Eικovα αοημωμ6vη.
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Η πro μεγ6λn τou οπrτloιi

'ΙΙcερνε το 6υ"ρ'i α6t6αιο 6τμα
cτα δiια μ6τρα το'ι διαδ?6ψου
ν' υ.aου^γιραcτ'ei πον τωρα^γ1ι!νa ,iπνo μoυ'
τα 7[.pια ατα)''d" ταιτοτο,.ο|ιsαν xα cxeτ&c1ιατα

'α |L'rP τeρ&.oει το xρ6ο.
'f o. ^1'ειγ'ων,.&.τιια 6ραδια αxa'31αψe

τo μουρ'μoυρ"rρδ τ"r,c, φωτιdr'.
'Ι' υ' xα),οxα[pια xαI['ψαcταν cτ'r'ν αυ't'"^'η,

του ψοo'y'ο6ο)'.o'3cε
uγ ι[x);r,'μι, τ ριαντ d.φυλλα xαι ^ριατeψ|.
' ΙΙξeρε il'!r,θ ο q ταρ ιψ{ι()'.α )'αtxα'
Tα ιττορa'3ce τ'.ο bγι?φα y',' ατ' πα 6ι6λ[α.
Σ'Lγνd" (j9'r*δτα"ν τ"r, ψαιρ',ν^'η τατρ[δα,
r.! Τfιν iφ'r'τe ν'3φτ, ιαι δ:ν την ξα'νdδe τ''α,
'lτ'ν !('L|(α \)'J. |\ιο') διτ,"γ''{11'''' τt- 'ιδι,ι xα',. τα iδ''α.
\ε 6l'ριδτυ'ν ουτε 0υψωνe'
Tl' ι4-r:ρυ", o|' a.ν'rιzc?|.ιο[ δρδψ.ο,., τα ^γυ7ιν& 6aυιd.,
ο ''δ'.ξτccτοc cα.ψαxοτ'c'/ .c ψe τ'r,ν ταραξεν"r,

αδeρφ\ το'l
ξα'ναρaιζαν pτρocτ&. ψ'oυ τ'r|) τε1αoψ"iντir'ω$, τουq.
' Ιlπ),sy-s ι'r,ν &cτρ^r' γ'ταψταxev!r, xου6i7τ α.
Ι(α'0ιαμ.6νη x,. ετil τ&'lω ,Jι^rP ταγ,'fi φ).οx&.τ'ri
&-φ^r,ya τcν \)'''.a νa ψcυ T,gcτα[νe,. τα τδ8ια
y.,ιL ilrιν ιc[ταY.α - x^fιν .ιτατημ6νη ψc?φ\.
Κοtτry'(υ" :α ),ευy.α ψιrα"ξ!ν''α γ.αλ)':.d. τc''l

[),ο α7α[cονα'l
το γα1ιδ^γ'J''ο το'ι [.',l'ο'.αζε ψιορου.
'oταν ψε πρδψαr'ε τ, Υnω|1

ξ6ριι'(,ε τa xαιδ xαι τ' &δ'.ιο
jλeγε μια 'rτο?[α ^(Lα ic τα))'^rμ&v'. τc''l y,.x&'ει'

γ α1-ιc"γ eλοiι α α yJ. "rι|ιι?Ξυα'.

Σzν τη,l ξl"αcα Ι6?,''"u -oα τJ'νol ι&.τω.
\Ιicα" γ"c'l iα),α'oψ[ .e .

'Πνα - iνα γ'&.νο'lψ.Ξ i' U'!ατT1'ψ!να il'α-q τρδcc,lτα.
Κ7ιτ ο'!',1le ι&'rοια rι'lτ ιxg[',ιεν α ια''' x/ιτο,'εq

1.Lνf με -c.

λΙα uη μνiμ"η δτο'-l xαι \)α tr^flν α"γγtξειr, τoνsiυ'
Kaι δε ι,l'ο'ι l"ρxei 'lc' ιaυ6εντ,'&"γ'ω γ'ε to'ιq

τeΘαμ.iνο''lq
τ,',l? α" το''l λι^1ocτε6ου, ) ο\ σ.τ ατ"ηl\t€νο,. \ωντ ανet.

1\2

Tnq ΚoYΛAΣ AΔAΛoΓrloY -
ΠArΠAΔoΓΙAlNNΗ

KαΘnμερ1νdq ειδfoεrq

ΤΙiτ.l'ξυ" τa ^tr"ε',.1ιιbνα xα|. τ'rl γ.)ια1γo)''[α ψa'ι,
γ"α"ι-[ γ.ι τα ψ{|)r),',να'

cτο ια).αθ,. 1ιε ;' &.τλ'ιτα.
Χd'ρ'r'ια' 1ι''α φ{ιoτ,ξiφρενη σ1^f|\) a^(xα)''.&. cο'ι \[d.'ri
Γ'3p'.cα ψ' ['να xcρ,,ιi, δ)'ο τ9ιαντ&'φυ)'λα

xα'. γαψoψ$,)ι.
'Ι'ο 6ραδυ ψε' 6ο',ι6αρδ'.οαν 9αδ,.6oωνc y\αL

τ"r)'zδραcτ,'
'|"' i'l]'c τpωt ω εφτ,μ.eρ[δεq ^)'{ρaπαν

:c γ.e'l,iινι τa'ι: τ&νω ψa'ι.
uTCν !ι-υ"'J7ιy 'μ' οξυ νε.οφαotoτeζr.

.Kι εcJ, ψιιρ{' 1ιcυ, εiπε; uΦρlxηr,
iι'!,ειcΞ '. i"rιν Ξ?'rι'|ιε?[δα και τ'r|l τiταξεq.
Κ', {ιcτe?α ξlaαceq.
Ε[7e q τ "r'ν x αθημε ρ ι νii τρ αγ ψαπ ιx6π "r1τ d' o ου.
Λπογευμ.ατ ι ν ο'3.' xαφ !δ ec, αoτ'ψtν,.α ιc'ιr α)''&,ιια
ιLι το)'i.lγρω1ια τεριοδιxi. ψΔδαc,.
Ξα-τ),ωμ6νη νωγa)'ιxd' cτ ο'l xαν ατξ
'lα 6υθtY-εsg.'' oe ,.cτa?[εq α1&ττ,q.
'Υcτεφα να' φυ"ν;&"f-e51"|. τ.\) eαυτf, ,'aυ

σαν τT!ν 'rρωtδα,

να p'α\ν^rβ[ζει με το xιινο|'?'.c ρΙμμελ,
τc'l Σοxι'1ι&|ε,.q qτaν ιαθρ!φττi'

uΦ!:c .c θα φορεθο'3ν τα" xοντ&.rr,
α'l αιοινil'l ει -' cτ'η αυντ vοφ'.&

'ρ'ι cο6α'ρ[ττ,τα ειδi1μoνα.
liι eιεi.νοq μιιι πληγi1...
ΙΙ εφτ,''s''.1[}α' cοiι )''!pοlcε τα δ&γτ'ιλα
'.'.' |' i ! c ι'το6ν'.αεE τροcι.y τ,.κd'.



Περiπτωσn

Λ7'j0:υμo -"c γpδ'ιο
7τιq ψ'l^l'δτΞτρΞζ τηζ α'ltaq ψ'α'g

/''' α'c ζe?cυψΞ
;ι)ζ eζω

ο "'η)'ιοq καl.e,' τω tilψατω
'r' 69c7"'η ψο'ιιιe'3e,. τω ιδιιω^}'ω

ι', ο τδνοq
τ:(νoσ.l'Lαx.'?1q ι,
'l' )'/'' ) 

-L 
0 )' / Ξ'' 1 r ι' l'''ντ | :'' J y''''' J.''.ι'

Θnτεiα

()'' 1τιlτc,. αταθeρaι
l^ι

7'?α.1ανΞ io ?υu|ιo
τcυ "trρ[νο'l το'ι φε'3γeι.
}Ιια. μJγα αE,ix?ι-uτ,

ψ'C'ι γd)ιαoe τη διriθεαη
!ν αq αρpωατ ι&.ριxο q !r,}'tο q

1llι

L}' .\)7.\ α'aψαic aτΞ?α\/ |

ClL\lcUl) τ' σiL^{\ψα 'llιcυ'
Kι oiμe: 0ι'vρω cτ'r, "γυ&-)'α
\/lt
rι,''ν. 7' i !J' eν 0'Ψ α'' ι'

ι', οι τe?αsτ,,xο[

',ι.e 6}'!τc'ιν 6ο'ι6α

'μ'e'rιd.-u 
ια cρΘ ανc ιγ τ ω/ \/laL y'tL?cνταl. Ξνoaψ\Jχα

τι'ι τ&'κcιο1 &"lJ'ο.. 6ρ!θτ,xe
xα'ι ^γ)16τ ωoα'l αυτ c[.

Ιiι εlμ*ι 0rρρδ oτο ιeνδ
ιι 'r, 6ρcγ!r' δeν tρ1ετα'''
iιp^γ'r,τe yd'?0ιι eφiτοq - i/"αL cι α^;&τec
Σ r','l 

"','',: "ι 
. 0 α^l'}'lZι'ι r v d.: ε -" ψ !τ o''.

Ιiι οι eλπio'e q αερν&μεν ec !ργcντα''.

1ι" i'lα 1ια7"α[ρι ψτ^r,^γψtνa

ι τ' r',) τi}''f ,^,''. α s 1ι iν' r' -" ο υ .c ρ &γ^r,.

Aυτj πoυ 
"eριμjνιυιl

Υ'?'yLL 1ω?α
j. ).jει νd.'ρθe'."

ΙΙ xαθe α''l^γ!r, 1ιe προδΙδει
-ι ια0e ^2".i7-i1ιιμα με πνlγει.
|'c &ττvc το y-!v,. δe φd'ν^r,ιε

/\tj- 
' 

91-Γ1νa τσ.νo9'/' Ξ|"ο ,

'lc ιξιι''''ο ^!'e['}'ι Eeι [6αl!e τ' διι'.?ο|ι
γ?''''x' 1ω''"ι

or τρελλoi των δdντρων

0ι τρε)'),oΙ τιυν δjντρων
!τ''α'τιy τον !r1γc τ'r,q τe)'e'.δτ'r,ταq'
l\ [cω α'τδ :cυq θ&ψνcυq,

l l 
ωγ πουλιδνrι χιτριγΞζ 'J'\)α7Ξ .Ξ iI

!','6'r'τ ιι τ ι' xι1'.'lι. ι^γ &)'1ιxτ α'

'ιζa,' 3,,' :ie')')'ο[ xροiζc'ιι'
,'\'' e ). π ι :μ' j' ) c,,, γo!Γ,i' r,c'ιν ),c''l^)ιο'3δ ι a,

\| l'. ιτμ.i :. ιv L.'r","'r,. Q'.;''i'

0,. :3)il'οt των δjν;ριυν
ξτa,.cιν τ'r,ν α"γ&τ'r, ψο1) να φ{ι^γeι'
'lα )''c'ι^)'ο"ιδ'.l' cιξτα'sι'l :α' '/ν&'?ια lια.c.
'Ει)'e,,q7''l τ' α"'ιτιd' το'rq'
'1' ο''l< eνογ)'c"ιτ e'r' τ''ι?Jr, ^( α.}'!rirrι.
{τ, loz α;c'ι ''r)'ιc ψe τ'r;l 1ια'ιρ't^)'α

:' iτι'.'τeq το τe)'e''l; g''tc q'ντ[ο'

0ι τρJit'ο'ι τιυν δjντριυ',,|ιη'rl?q''l 1'rι\) 1'^(σ'τ"rι |ιου.
'!\'oτ7α''!α'ν τz 1ιd.ιια μ.ο'ι.
λ'. ι',rλ'.ι'r,τ lriζ 1 τιC ιλ'|1θ c'.ω 3'
\Τ'ον z^1Jr,, c ι ωτ'r,λ\, ι ρν!r,'. ρ'' ω i " r 

ι ζ α^Ι' &τ'f 
1 ζ'

ΚCi.:zξα 19 ^,''l1l'')4 1ιο'ι τρ["ωτc
c;'r, ),[ψν'r' τιυν τρε)'λιi'lν.

0ι τρε)')'οΙ τι,lν δ'jντρω')' ι'. fγ{ο'
_' \ 

"no',;r'''i[),ο,', 
τ i^)'e'.αξ ιl"),αcτ3-

Π'b,ια'l τ'c,ν ι^γ/ιτ'r, 1ιaυ.
iQα!ει ο α^lιτ'r'aiνοq.

F'!1l'αι 1ιαιριiι'
I PΙΣ

'nιρL0'r,xι' νz c:.Jr,νι1l'ιι|. 1τ"f|Υ aτο6α0ρa

^ι',.σ. i' }''eυιδ xηυ'('&xι

γv6ν''α τδvrι
ιτ[xα.p'c,', ν'l' ι')'α[ιι iLζ σ'Jl!"lω\[Ξa

το'', δ:.y !ι^)'e,.αx !",'ια,,3ω
'ι'ρ[ν,'ι τιbvα'

Aπ6 τo Θι6λ(o ((Aπ6πειρα εξ6δoυ))
Toυ ΘAINAΣΗ MΑΡΙζloΓIΘYΛoY
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or καμπ6νεq τnq Νdoυοαq Toυ ΘΩtl,lA ΓABP Ι HJlΙ ΔH

Κd.το''eζ Κυριακiq' τρωtν& του }'Ιctη,
αντ^r'1ο'3ν 1ιicα tτ' αυτιd, 1ιου
r"rι'. τ)\υL|'d"ζ ψaυ :,-Γ|ζ rατρ[διc ο,. xι1ιτd"νιq

- 6vον;eρ!r, ;' !\^γι'α-Σωτ!ρη
κxι '!,.)'!r, τ'r1q Πανα^lιi4

x,' δ),c 1ια1''ι' zrlx'τa}''[τιιx τ' Α.,,ιιbργη _-
ιι α^1 τilc γιιbθω qα.ν τα'.δ[ δcο αντ'r,γο'3νe
κιι ()α??ιil τωq 6ρ[cιοι\λαL σie τατρικδ lιaυ,
τι :ρeγα):r,ι& των φ[)''ων |ιaυ σlc

κι)'ντερiμ.ι xxο'!ιω

Η Ατλαντiδα
'ΙΙτι'l τδτe το'ι η Aτ),α'ντΙδ'cι xραται&

'Hτaιpοq !r,τα'ν

tτ'r' το^)J'd. τ?Lν νσ' γτιaπe[ η Pιi:μη.
0ι'.\τ)'α,ντ εq, τ)'ο''lcιδτ α12|' }L1"L τι'νeυτυae[q
ι:ιρ'r'ο ιν eiι ο\)τ αν ^( 

|' α τ α. )'α"1l'rρ d" ετ,'τ ε'3τ |ιg'τ &.

icυζi
'jζc'τ 

o''ιο''oc c'ι q e c ικοδ ο',ι! c τc),υ [ρ c φ e q

i',',ι '!ril :"τΞ?Ξ. ι|. ιτ' tr'r,c, 7)ι60' πaν τ'3ρ^γο'
'l\jΦ! \)7' ΞLLI"' y|ry'L Tυ?'r|\\y"α a?"(cσπασ\α)
[τιιc 'lx iιαν,}' υτδ1eιιq τ'ι?'rl,'κiζ δοxιμ6q...

ι'ω:, ".

Ιζοι,' τ''Qα;l"y yα ;α.ttδe!.ι^) y'α|' ττe δι/."cτ'r,1'.*

υ' 2 ι'J ;'.Θ α.ν [ν y' a"|. c |' [}'. 9,. f, 
'. 
a 5 1'ρ,γιαν0 ρ ωτc''

να"b'ταν'
lΠ:iγτιυ-< οι '!\τ}'x'lτec τ[τ:eυαι π).ην _ιυ.l d).)'οlγ
(i'. 

1ι"ι.α 1ι!.ρα τd.νυl Jtr'fι τ'rι 0α x''lρ,.ιργc"ιτων'

Tδpl' τ,-3c !^,,ινe ιxι τ[τe γdθrμαι
,,.;L τ ι'' τ,',,τo'.) τ r, .. ^,"r,: .\:'1'l'ν:, ti ι

ιl",' 'L;)'ανιec
/-'ι')Ξνaι'Ξ .ιΞΥ 1.ι ζΞ?Ξ|.) oτ(n< α^ι/νωστQ\) Ξl'\)α'l'

Λ7.'. 'jΞ τ'''.i !^,'ιl':ι ',ι 6ι'ι'τι'''l:z'' :oliz,'
[Ιιθα"νδ:aρcν tτωq ce ιd.τcιc'l πυθμdνα 0&^)'ωτ,:xc

ι:ιι ψd),)'ον c;ον Aτ),α^lι,'xδ cυκeαν6 _το δνο1ια
(')'!τeτ e C''l^i 

^', 3^1 1'l v,.- δ zν ιτοx),e''ι ιr α'. [1ιω q

\α 6ο'3)'ιαξc'\) χU"|. στa !\ι^γα[οι ΤΙi)'α^γοc.
.Ι\ι , \ ?ι ι Ι ι
LL'li'ι1 'J' aL^1"ι1)p'ι ηΞ\) ΞΞ?cυiιΞ α.Le!ι'fι T'α?α ψaνcν
δ:,' τ' \τ)'ry'ντLδι '!r,ταν ιd"rοτe
το)''!ι τρ,l εδριιωθεi 'r' ρωγ'αix!r' α'ιτaκpα'τap{α^
γ'οιτα.''f,ν ιρi.τoq.

A,π6 τnrr αv6κδo]τn συλλovi:
(('Ηταv τ6τε...))

γ-|' 
''' ?(9νιξ το'lι δ}.ο .γ}'[ια 1l'e xαλailιe:.

'1Ι: Θ:ιμ.οi, Θωψxι: Πdμε τ;c \δγ",'ο1
Σq'ν cιt-uα ιτδ 'uο cτplηια' 1ι"c'ι τετι!γιιι,
ξlο τ,' .c' 

y'a'rιτd'ιε.. ψαq zιουοl,
r')'υιο'1ιυ"ι xω', 'lτ,'ινο',ιαι xαι ιdνω τc τταυvl ψου
5 ω ν α')''ιι: cυ ρ^,'''ηθτ'ια,

|ω'μ't ιι ι)',.α cτο ^/"!?',

γ'a.|. 119 l\ j^,,γc γιι' γl',ο!c, "γιa 1!),la,
"ι".'ι fr./.ιTν[δι'

ΩΔ1iΣ 0ΡΑTΙ0Τ

Στn Bανδoυοfα Γ 13

!J πη.1"i τη; Ι}α.νδουc|ιq τ'ιο }'α'1ιτρ\ k|' α.τ rO

κρο'ιττ iι},),'.,

rο'ι ^i}'υκου κpααιο{ι ,.τiξια xι δ7ι ψe 7ωρ{q
^λου),ο'3διx,

ι'υp'.ο 0l' εο'ι γxρhω κατ"ιιi.ι'', τ,ου g'τ' ,τα τρcnα
'ιlι|'lΞ?aΙ'Ξα Ξ^/"ξ.|' ?c'Jσy'ω|iJ.e\)c 1c ι\J'|.y'?O 1oυ ψe1Litαy"''

γ,, e['ix'' 1αΥ ν,L τρο''ι.r,ν&,ει τ"a!'|, .uc\ !ρωτα
I

ι1'|. ι;Lα^/"εζ'

\ls' τ.''ι τ"d"ιc'ι' .,,ιιτ[ ι)"b,\e',α τα ο)'[Eροoα"
\le?α σcυ

ιll
|iJ-Ξ 1' γ'aι'ι|'Υa tr.ι'') αι1ια γρ!rρ,,ορι 0α' cο''l τα' 6&"Qeι

:'r,i l"ιvd.τ'r'"'r,q ι^γ!}:r,q το{ιτο Eω τc €'λαcτα?&ιι.
l\εν μπορ;Ι ;ο'ι Σe[vιc''l q€ιx 1a'ι φ')'ο^,'d'-uο'l)ι\)α σ α^(^(LσΞL

':' z.ν'ιτ[?e?:ο ια.1ι'ιν''. '|'r, )..αγτα'v'.cτ'h "'' δtyειξ
δCCqι ηδL :το''lc ξ:θzιυμ6νcυ: =,ιι.ο')<,
.1i: : l'l'!='.'', y-'ι'' JΞ ι7'liι',ι τΞ'''.,} τ'l'L')'.!'):1.'',
Θω 1e^izt: ια|. σ,)' τ|τ,^,,!r, 1ι1,.l , !αιο'lcτ!r, q' [^)'ο

ιiον γ"0σlλ2 
'l2ι"ι e^,'[ο cο'l τ3ι"γουδd'ιrl τα r'υiνi'?\a")

τoυ φ'119[1aφ1
l!-ΞC 5x'υζ 6a(Jο'ι),'ο".l< αο'l '69iγ-ο'l:, qτ' τον τl"το
;?') 1:!. c'/''!ιxvι τ"r,δο'!ινε ν&ψαπ& το'ι.

Mετ6φραon απ6 τα Λατιvlκ6
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Ο λqΤκdq μi}ζ zωγρ&φοc

Λh{ruNg"!TPhlΣ ΣE{ΦΥΓ"Effip
'oλοι τον γl'ι-,lοiξοι'με. Kα.ι οι

π'ε9ιοoιiτεqoι Nαoυoαiοι dxοψμε {ρ-

Yιι} Tου oτα oπ|τια μια;, μ' εxεi,,α

τα πoλt 6ψιοqqlα τοπ[α με τα ooιd-
iι|α .zσ-l του; μα7'α),ιiδε; που xιiνοr'-
ται zαrjt'liιιερι'l'd' τι; Mπoιil,ε; τ] α-

z{'ucl. x'tι| αΛ/ι Oγ9α]φι]ε:.

Ιiiruαι ο λαilz"d; μη ξωγ9ιiφο; Tιi
xη; Σxοιiπeg.

o Tιizη; γενr,{1'r9'r1ιz'ε oτr1 Ι{'dουioα

το 1952. Aπ6 μιz"ρi; ι11αoε τoν πα-

τ,dρα του z"αι 6τoι αι'αγz'd,,oτηzlε να

6'γεi οτl1 6ιoπci,λη. Aπιi' μιι"96; εlxε
zλior1 οτη ξωγραψιz{. }fiιiλιιiτα ε-

πιδ,ιiθ'ηiz'ε πιο dι,τογα ιiτα,ν εiδε μια
!ωγριi,φc 1,c( αποι9rαr,ατ[ξει τoU;

Στουuπ,dr,ουΞ χαι τα xoρευτιz'd' μα;
ουγ'x goτf,uατα.

Αργ1lτερα για αταξi'ε; τιμιcορε[ται

;lοlι 6τoι οτα. δεz.ατ,q[iα του χQ6ryια
6ρioz"εται σε α\,α]ιιοo.}).oτfgιο. Ex:i
ιr1'ποιo; ξcoγqωφο; απ' τt1'ν Kst'η
τoι, 6οηι9ιi r'α αξιοπoιηrσθι σΦ,σΤCi

το ταλ6r'το του" Συγxρilγφ; μ1g$l11i-

γει Ζαι την τ6xι'η τoυ qciφτη.

β.1αiνοr,τα; απil το αγ,αμ'ΟQφωιτη-

ριο π"liγε oτo ι}ειo του στ1'll'ι1 Aθ'fi'να,

o oπoiο; αφοt τοι' d6αλε oτo λεo-

ιpωqEi6,, 1ρ1' d,oτειλε oτr1 ]tΙciου,oα'

Erδιb $α εργαoι9fi 6oηι9d; στο Qα-

1;εio τοι, Kου:οογι,d,r,r'η, r}α" πλd,ξει

zα9{;ι)ε; oτoι, Bαρ6iε,9η xrαι sα ξcυ-

γgαqliξει εgατε1νιz'ιi. Kd,π'οι,οι τo,1'

ου,cτ{1l'αr' oτο μιπd,9μπ'α Θο:1ιιri Σ6γ_

yΓt 7'cΛ 6τοι ιιd'rnο',,ταζ xοl\'τd. τoυ d-

ξι 1ρι1νια μιαθα.(νει τι; επιγloαφ'd;"

Toυ T&κn Mndiτon

Aυτ6; οτcisii;,.ε 6ι'α; σωστ6; διioxα-

7'i,; τoυ. o Tri.zη; γνωoIoτηr'ε zαι

!ιε dλλoυ; ξωγριi:1lου; Δ,ποl; το\'

1ιπιiρμπα Tciz'η Xααιot'ρα, τοι' Ko-
λdτoη x::ι τοι' Θαμd. T'doοα. 'oλοι
τον 6ofιro,i'1'oα.ν, o T]6ooα; i-ιdiιι,οτα
τοl', oiloτη,οε c'dr,ιr !tοι'αoτi]qι oτιiι'
Πd.ρι'iiι9α για \'α μιiι}η Aγιoγqαqli-
εΞ. Π{1γε zαι ατην Ιε,9ιoo6 αλLα

dφι'^1ε αμ6oα}; για τη )J,ιiοιοα. Elδιil

επ,ιδl1,3rJxε στι: επ,ιγqα-ql6; %αι τη

ξωγqαφιz'f επα'/γ,εj'u'ατ'ιz',ci π?;dor'.

Kdνει διxoιi; τoυ oυνδια'ομo{,;

yρω,ιιdτιoν zαι 6τοι αγα.πτιi'sει δι.r'ri

τΟυ :τQοσωπιz"riτητα. Π αiρr'ει μ6,ρο:
αε ιiλε; τιΞ ol-ι,αδι%6; εx'$6oει; τoυ

Συλλιi,γοιl τιυν Απioqloiτιογ. Aπ,d το

1980 6ελτiω,σε τηl\' τ61r'η τoυ zατd
πολi.

o T'cizη; {,yει ιαι dγα ιiλλο rα-

7,6r,το τη μουoιzrj. Π α[ξει πQ'αχτι-

xιi 8 i,9γαr,α. Φi"oγ{oα, zλα'g[νo,

n :;:tt:aδ::::t:.::. :::t:: ,i

. :&:::,. ,r.ir: ' ::i

O Ζω]Y'ραrφ,oc,

Δημητρlcc Σκo0lπε'ρ

ξοιρl,ιi, αοi.ι6'ι,ιο, gy"6ρ1,1f,οr,, μελ(b-

δι7'α, μα1'τoλiι,o zαιφυοα,ρ;μι6νιz"α.

Σ'fμερα ιιε τη ξαl.1ραιpιxi1 αvτα-

ποz.ρir,εται στι; δi\σΖ0λεζ οιi{οl'oβι-

ι!'; αr'αγz"ε; τ'}l; oιΖOγlεγlεiιr; τoυ.

Πoi;λ6: φoqd; αυτi1 r1 ι\υczoλ[α τιiυ

τoν dz,αι'ε r'α πcυλi1οl1 πiι'αzε; 6οο

η αξiiα τιυr, 1,ρ,ιυiιd,lτο,,ι'. Πο,λλoi

το\, σ1]/,0φιi1'τ1lσα\' { τον εz.1uεταλειi-

τη%α\,. Aι,τΙι1ετα λiγοι τωι, 6οfrη-
σα\, 7'αι αι-rτιi δrεi' τo ξεxι,ιi πoτd.

Ezεiι'ο dμω; που 61ει ση1μlα'σiα

για το\, τd,πo μα; ε['γαι ιi,τι 1μα; αφi-

r,ει ζωγραφι,στd> τηγ πα9αδo,oιαz/1

μ0Qqrη τη; γειτονιιi; z.αι 6λcυν των

τοπ[ωγ τη; πi,λr1; μα;.

Ναoυoαii.κo σoκdlK| Ol Mnουλεc στo ΣΠηλlo

115



KΑΠNΙΙΣMΑ: ΑνdγKn rt π6Θoq
llιtllΙ|llllιι|llllιllιlllllllllιlIlι|llIlllllιιllllΙtlllllιlιlllllιlllιlllllιllιllιllllι|llllιllιllllllιllιlllllιllllllltllιllltlllllllllllllιιlllιllllIlΙll lllιllιιlιllιllllLl

ol επlπτΦσε!ξ σTo καρδloαvoπvεuστlκδ oΦoτnμo

Εiνα.'' cl'τδ iα π.ι)'b 'λiγι '.υ.τρc'

γ'o''' / υJ' ) Ly"θ' π ρ a6λi1p:αiι. πol τ ? o y'&.'

λεcαr' oe 6)'o τoν xδοpo τδse -: aν-

ζτρiisa3 1rε πolλλ6; απ6ι]-lει;, αντι-

φd,οε:;, α"\' α.σy'Oπ.^lρΞ''ζ χαι dρEυ'yεζ.

H γνιilcη για το ετ''ζttrψιa Ι.a')

xαπνiο\ιc'τoζ Cττγl 'lγεiα' τaυ α"'tΘριiτ

πoυ θγινε ουiεiδηcη sτo'ν tατριx6

ιδoψo xι6,λιq τo 19b2, 6cτεpα απ6

ι,ιια α')ι'cx6πη'ση που y''lx)"'φ6i'τPe

τa Βαc'.}''.xδ Ι(ολλ6γιo τω'l Ιατρω't

τη; M. Bρeττανiα_i, cγετcx& ψε τx
ιατρ'.x0. δεδοψi'lα y'α'' τ!Ξ α1doει;
.i:α iογ xα,,'τiι'ο των π,iευμ6νωy χαι
ιο x6.π'l''1ι,\1',

ΝΙ'e ιο x&π'i'.c',ια s'l',ι6ι'iνει τo αy_

ιiΘeτa απ6 6τ'' cυν!6η μ: τ:; 1rεγi.-
λε; επιδη:μiε; τoυ Mεοαiιυγα. Er'ιil

ezsiyεζ (πα'lιblλη, γο)'€ρ'ι) π'ρaστ,α'

θaιiμ'ε με x&'θε ψ€ca ,α τlζ απoφ'3-

γουμΞ, η aτ6λ'α''lcτ1 τo'l xαπνic'!α'
τOζ σ6υyει dλεg τι; επιNi'rδυ'yεΞ xαι
θα'νατηφδρε 'i xαταc'τd'οε'.; τηq ζω{;.

To φυτ6 πoυ αγιxαλιiφθηxε τo

150o μ.Χ. πε'iJiπaυ cτη'; B. Aμερl-
xt1 xa'. fλθε cτηι Eυριi-lπη ατδ col
.ΙtrAΙ{ }{ΙKoT 7'eν α;'γηοε yα Υi-
νει cυv{θεια cαν εν!ργε'.'α απδχα''l-

οη€, η,ρε1l.iαg, ευ1αρicτηoηζ xCL'" εγ''

Φrασηζ γr.1''γυl'ι'ιX"i13 ζω{g με αρ1η
τl; πλoυcιιilτερε; τ*,'ξeιE y'σ'L \5στε'

ρ'L' δtqν με:ιiθηxε η τ!ν\'η τoυ, μετd,

τoy π.ριilτο ταγx6c',ι'.o πδλομ,O, οε δ-

)'a τ'o'i xδoψa.

Tα τελευταi α' y.ρδ';''.α 1ιε'τα την

ευρ6τατη δ''ωδac^i1 τoυ, 0"i'Χ:sαι' ')α

ψ'αi'1r11ig''' τα αρνητ''τ"&. cτoιγεiα pe

εμφ&,r'ιcη 4,γνωcτων ν'6,ρ''α. cωnια'τ'''
y'ιily y.cθεy::ιbγ πoυ cυνd1εια πo,λ-

)'ατ:'λαc''ωζονταl. Eπιπλ'οx65 πoυ δεν'

,nω.''ο'lciαζαν xα1ιψtα s'r1ψαciα, tγι'
yαγ ξι,l'τιxd, π'ρa6''λ^ix1ια"τα' γι,α :tηη' υ_

γεiα των ανθριilπων. K6ρια' φ&ι'ηxε
τ1 ,J!-ιγr;,qιγ':y'ti εξαρτ'ηcη πoυ 6φθ'α-

cε cε επiτeδc' τ'?(ιτlιατ''y'ο6 παΘo'ι;
y"αL τo πeρieργo απoδεi1θηl"ε ευμε-

τ&δoτη cυνtβεια. nηιl πeρνd" απl' α'
τοι,a 5Ξ &'τoψo γιε πολ'λη ευxo:λiα'

Ση1ιερα dy_oυ,με φθd,οει cτην Eλ_

)'&δα (!Ι) cε ανfλ:y'a τ:^i'ηθυo|ιb lb

- 18 1,:ο>ιil't 'iα xατνiΞoυν τα' 54,
1%o τυlν ιορlτcιιb,ν γ'LL τa 4b,9vo

τυl"7 αγo,,ι'.ιΔν. Στι; HΠΑ (ατ' δτaυ

Tωv:
Γoυοonoιiλoυ Σταιiρ'oυ και
Γoυooποιiλoυ Nικoλ6oυ

dxoυ1ιε τ''ζ τ''a Lγτ-υρe; οτιτr'oτtxt'q

μελdτε;) xαπνiζονν στOν ,συνoλtχδ

πληθυ:μδ cε αγry]).'rγig 3:1. Eiyαι
^γeγoνξ δτ,' cτι-ζ HΙΙA τo 195Ο πd-

θ',ιηαγ 'z.πδ -.o'l xαρ'xiι'c των πyευ'

μdνω,i 18.3ΟΟ d,τοuα, τo 1'962 Ll.
00Ο xαι το 1982 απδ την iδ'.α' α'.τi'ι

111.000 rt1qιρ'σ'. Ιiz-ι δεγ eiνα'' ψ6'ιo
a xaρxiγο3 των πνευμ6νωrγ π'.υ πoο-

ll,αλεiται ατδ το xατ';''.cγια α}J'α xα''

το dμφραγμα' μυοr.αρδiου, ιια"'. ! αΡ-

τηριοπd,θεια y'1'|' ψ''α γeνιxi1 πρalδυα-

θεcη γι,α" μεγαλ6τερη νocηρ6τη''τ'α'

H 6ρaυνα πa'ι €Υινe ατ6 την ΤΙα.^γ-

ι6cψ,.α Ετιτροτi1 τ''α τ. x&πνιc'ια'
απ6ιδειξε 6τ'': a'. ανδρq που xαπ,r'Ι-

ζoυr, πα,ρου:ιd'ζoυν αυξη1ldvη θνηcι-

'ψ6τητα ιατα 7o% cε c1dοη με αυ_

τοιi; που 6gy χα,nγi'ζ,oυν.

T o x&τν'. cγια τ ρ οxα|:'^λεi π ρoo'δευτ ι_

τ"ω xα"τα'cτρaφl1 τoυ ανα'π'ενστ'.xa13 e'

πιθηλiου με αποτdλε:ψα" τ^ηy γ,pδν''α
6ρoγiτιδα τιι}\' y"απyιστιilν xαι την

1ιεiωοη d)'ωy τωγ δειxτι'by 1ηΞ 'α'l'ι'
πlευoτιx{g' λε'.τουργiαg.'Eται :ξη_

γodντα'ι η ελατ'τω1ιdνη απδδ"ιcη, 'η

δυoφoρiα, o 6t1γα'' τ1 &φΘoνη υ'π6'

χρEμψη, τa γρ^lryo'ρa λυ'y.xν''α'cψ'ι,

τo 6ρoγγιxδ d,oθμα των y"αfiνLστdJν.

Στc xαρδιoα";1γειαx6 η νιxoτiνη αυ_

ξανaι'ταg τη'l {'xν"ριcη τηΞ αρδe'lι'
).i'lηζ, πρcxLλεi dμμεcα αιiiξηοη τη;
αρττ1,,''.α.τi6 niεcτ1Ξl αι5ξηcη τωy )':-

παριbν oξdωγ cτo αiγια., τη; γολη-
ιτερiντ'; y"αt τΥιζ ο'lγxολητιτ'δ'ττ1ταg

τω} α,:ιιοπετα.:).iωy.

''Ετο,' φ'Θ&οα.iι: :l;μeρα ι'α ξ6ρου_
,lιε 6τι α) πρoxιλei αθηρη€'i'e'cη

ν'αι eιδ'.xδτeρα τo i',ιφριγi-ια, β) τoν

πr,ευμoνιxδ xαρxiγo, γ) τηy xρ6νια
'6ρaγγiτ'.δα xαι xην αΥαΓνΥευoτι'xii

α'νεπαρxεcα' δ) eξαρτηcη.

Eπo1μ6ιrψ6 η γνωcη αυττ) πρdπει
yα δια'δοθi ce 6')'ο τoν xδc\ιο γ",J''.

s&'γ δεγ 'lπ&ρ'N'eι αν'ταπδ'xρυoη πρ€'

πsι ν& πobψe 6τ'' υ'π&ρ1ει ΠAΘoΣ.

ΙΙ&θο; πaυ ycLoσ.y"ττlρi]ζex'α'. απ6

τηγ α'l''xαγδ1η1q αντax'ι'Ρ'.α?xiαζ,
τ,'tευ1ιατιxaι5 ελdγ1ου των πρ&ξειilν
|ιJ'1'ζ xαL αδιαφoρiαq για τηι' υγεlα
των cυν,αvθρι.ilπων μ,αg.

(Mυxρt1 φιdρωcη cτo 1983: που

η Παγz'ι1cμια oργανωcη Ιγεia; :o

η'α'ραxτiiρ,"cε 5αν (.τcΞ πρa6oλ't1-c του

y' α:π'lia',ιaτ o Ξ ιi Ξ q.ν τ Lγ\a ι.y ων''xο6 γα-
gαxτi1ρα) .
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To φλαμΦfρI τσυ Bερμiου
Πριν α'τδ τc)'^t'α x?aνl'α xα'|'

αυγxεxριμjν α' trcν Ιο{'l^l''ιο tr7υ

L970 6ρ!θτ1y\α ^(''α τρlιτ"r' φcρ&
cτa Β[.ρψιo. Ετρδxε,.το ^('.α ψυι
αi'lτ οψ'η eξe7e'ru'r,:''ι''η ιτcτ: ο^/ 

"'r,
τaυ α1iaσγ\aτc,3rΣε,J;a'l eνποτιc"ι[
t"ηζ α?ωψ'c'τl.y'a?αφψαxeυτιι'\.'-
y)'aηLδαζ, a,qυ q'2i6φ'igia', σia
6aυνδ αυτδ. Ατδ π'rp επicxe,]rli
αυτ$, oτο eτι6}ι'r,τιx6 Biρμ.ιc o'ια"

τιoτιλ{)"rμe. δτ,''rl x),ω?i.δα" το'ι e[-

ναι τ)rο'3o,'α" cε αρω1ιατικi xα-''

φα?ψα}Lευτ|.xα φυ;α. oι τc,τδ;τ,-

ae< aψωq των ?υτ(υν Lυiων1 Ξ-

ιτLq ιτδ J'riγιτ:εq ε';l.'.i!τι'"- '

ε[να'. τa},'3 ψιxρLc,' A.τδ τυ' φ'ιτ&
αυτ&. αναφtρaν1ιe xα xι'lρ'.(,'-r.o
n9,'1 g[y11',.; '|.ο τc&[ ιο'.l (ιο'ινο|ι 

'
τa φ)'.αψ'ο'ιρ,', τa θ'lψiιil.' trc σ1"-
^Λiτ,., τ, διι:'''l'[=ιδι. ' 

"-a',ιτlf,'

7.aζ' τa φαcιδψ'r}'.ο. το ι^γρ'.μ-δ-

νLo' Ga υτεvιx[, "η 1ιτε^),αντ[νυ',
τ1 ψιι7οψ!ρ''α ι,' &\)'υ" πcλ).ci. Α-
τ6 δλα πα ταρα'τ&νω ax1ι ;l)'-
λε6αιμα e[ναι το τsξi του 6ο''l-

'lο{ι του 5,'1y1ryili61'' oι 'ι'![',ιe:?ο
τ&νω ατδ 1.ΟΟ0 'μ', το oαcr'f,γ'τ','

}ιa τ'aυ 6ρ[oν"e;α'ι οτ"r,ν τι7''cγ'r,
rτ,q Ζωaδδ^7c'l Πη^r'Ι,-. λ1''' :c
φ}.υ'ψ'a'3gι''la τa)'sυτ'J'tc €',?trιe-

τα'' δ''l"cτα?τO σΞ γ'ι^γα}er' !ιτ:r?' -ο}ιτ'''!tl "Τ-σ'η ('.€τ7"ζυ των τc1

-uα}ιιx&'lι xαι uΨαλλ[διαu το'ι i-
γονν υ'l1δψετρo 600 xα'' i|la !''
αντ[cτaιγα. Ι1 φυ-o'ou,ων[υ' γ'!-
σα σtr^ft\ aτοLα" 1"\)'J'1τiυσ5a\):ry"l' ο',

φ)ια'ψcυρι!q ατοτ e)'e'ιτ α.ι xυρiω_:

ατ6 δ6ντρα" ιαcτclιdζ ' δpνl"-

xαι γα'3ρο'ι. Tα τ''c το^)')'α δ!',-
a,Ξ?'ι τ'fι.a 9l'1'ψ'''J?tσ.. Ξιγ71 μΞ]'x-

λα xαι γι' α''ιτδ etν,ι'. διc. ο^t:r

η αυλλoγd τc'ι τi),''ου. |''ry' γ7-

γνωρ[αουν xα}''{ιτe.α οι α.νατνtο-

στ€.ζ τηζ uNιdoυατα_c') l"'rι φ'),':!-
l^

ψaυ?Lα. τα?'ιoε:a'JιJ"ε Ξα τ'laαια-
ao' 519,.γa'ια:

H φλαμ'cuρ ι&. τον ο ')'α[< τ'r,'l

ξtpε'' ιαι ιοi φi''iιvα, τ|}','ο, φ''}''ο{'

?α' φλαμο,jρι, λ|τα, φιλa'sριf

xυ'ι αxδψα αφεντ&1ι'., €Lνα'|' oε\t:,{)ο

τcν lrραι "γ'lωCτδ .xα'' σ;τιν α?'

1αι[τ'r'τω' o Θeδφ9αcτοq του 0ε'
ωρe[ται iναq ατδ το'ιζ xα)'!ι;e-

ρουq 6οταrlil'6^γο'ιq .ηζ α?'ια[αζ
eτaγ'biq (372 - 287 π.Χ.), ανα-

φipeι δ'a a[δ'r1 φ'λιψο'ιρια1' '|"r,ν

αρcaνιxlri y.α'L i'Γ. θηλυxi1. A'τδ π'r'

φ)'αψaυριL x?'riσLψcτ,a|'c]3ν1αι, πα
d'νθ^r' ια'. τι ταpi'ν1ια ?'ι^J'J}''α?&-
ι,.α. (6?&.κ;ια') το'ι ε'[ναι ξνα τα"

'Γoυ κ. Bιiρωvα Σκρoυμπιi
Γεω,π6ν,oυ

λιδ uoιιoγεrlειαx6u φαpψακa 1,'α
x^r\P αLl1' γ60φιτ'r, ατδ το 6η^1x xι,'
τη 6ρα1ναδα. Στη )'αtxη φα?'
ψιιa\a1i"α' α.ναφipe-"α'. ωζ ανtrL'

6τ,γιxδ, eφιδρω'. ιιδ, στ,α'σψa-tυx l'-

xδ, 1ια^l,α.ιτ''ιb xα,' x'νi|'xα-"α??c'
'ixδ. 'l!λο,. θιυlρe[τα,' ωq e'ιcτδ-
ι!'αxa y\αL αναγ'.'1)φLσi,,κ6 των α-

νατνε'-leτ,.ι[,lv oo'ιbν. o ψα^l'αx[ .<

εcωτeρmbe , Lστ6ζ ,:'ου 
.xe?|ι.υ

x?Tισ\|ιcτaLoταν aτ'a τaυζ α?χαL'
0υ-( ωζ αντLσηT'τ|'y'a aι1L 

^(l'α' x'rιν

ετο/)'ωq\ των π).ηγιbν. Aναφj-

ρε'ται δτι πa ψ!),,' rου τροtρ^7ιτα-''

ατδ τα &'ν0"r, ι^r,q φ)ιαγ"cυρι&' .c et'

να'' τa},!ι '0ρeττιιδ' Tο ξυ)'c τ'r,q

ε'ι'lα'ι ψαλακδ aιαl, 
γν?'ΓiσLγ.cτc'".'ι-

ταL τl.α ξυ^)'δ1^λ'υττ α, !τ,.τ)ιυ.,
oτ[ρτα x),τ.

Στην Eλλciδα υτ&ργουν τα
,ξ!ηc πρ[o εiδη φλαμουρι.iι. .c ψι τυ.

aι,L5i'rι|ιoνLy\α τaν -C ονδψα;α 1)
TΙLΙA ΟORDΑTA MΙΙ,L ir TΙ-
LΙA PΑRγΙFΙ,ORA ER\'R
του 6?[qxaπ.ι|. σiα b'dcη τηq λ'Ια-

ιεδονt'a'q xαι Θρdzι"r,C, 2) TΙLΙA
PΙ,ΛTΥPΙΙΤLLOS SCOP. i TΙ
LΙA GRAN]]ΙFLORΛ EΙ{RH,
τ,Oν trT1 σ1)να\)x&ψa cτα' δ&.c'r, τ'r,q

ΤΙε)ιοτaνllhqοι') κα|. )'λiο 6aρe''[-

τeρα, 3) TΙLΙA TOλΙEI{TOSΛ
MOEi\cH ',] TΙLΙA ARGE}{-
TEA DESF. τc'ι 6?l"oιε1αL σ-,α.

δ d.o"ri τ^η< Θ ρ&x^r, .c' \ αxεδονΙα_:,

Ητe'i.ρου' Θeooα'l'[αc γ'α|. Ε'ι6ο[-
αζ.

Π 0ΛΛAΠ ΛAΣΙt\Σλ'[0Σ

H φλωμουρ''d. τr'),λατ')'αc'',i'''ε-
ιαL ψ€ oτδρο xαι ταpαφ'ι&δεc' 0

ι ι 1,
5T'o?0C5 τ2'J €'Lν1-ι. τal''.ι !ι'.r?' 'a'

τρLτει rlα' oτf,?νeται αμjcω_c με_
r& π'ri oυλλoγi1, τ'.ατt xανε'. ε"'l-

xο)ια τ"η φντρωτιxJη Ia'ι ιxα1δτ'r'-
πα' 'oτα.'l 6μω_c δεν crxpal α1ιt-

σ0Jζ τl'αL να δ,.ατ"r,?τ,()'.[ τρ!'iτe''

μ6λιq αυλλεγεi να, tπ).ω0ε[ GΞ

.":r,ρ,δ αevi''δψε''ο ψt7ο1 γ''ι ',α" ir,
ραθe[ κα)''α'

0 οtλλo_: τ;.lδτο .c rο)')'αr),'α-ι | /\
σL.ισ|λcυ ΞL\)1Llι cl' t'U"?1"φ'Jcl"ηε .C τ"')
1'να'ττ|3σσa\)τ αι κc^lτ i' :ον ιοv1:'!

xαι δταrl ξeiριY.ω()ο{ιν ατο-;e)''ο"ιν

!να το)''5 ια),[ υ)'ι,xδ. Ετ[o'r, .: ια-
τω ατδ τα 1ιε^γ&)'α δξντtα '''l-||ιι
τρι,)ν0υ'/ α?y"ΞτoL στ.a?a|. πrυ τε_

φτaυν ατ' α'ιτ& ι'' [;o'' δ-rlι''c'''?-
lΙιl

τcL)νtrαL \)Ξα'?α φυiα t'cυ ΞτiL7'fιC

ε[να,' το),{ι xα)r&" ^γ''α το)'),riτ') '.J"-

σLασψa.

AΞΙΟΠ 01Ι{ΣH
THΣ ΦΛ;\\{0ΤPΙΑΣ

Eπειδd iτωq αναφiρα1ιε ατΔ
πα &,νθ'r, τT|q φ)\α.ψο1)?|'&. -c τ1"?α'

cxeυdγ'eται ξνα τa)'υ xα^)'δ y\α.l
ιl\/υγιειν0 ?aφ'Γ|tlα τaυ χpTiσι.ι,J-aτaLεL

τα'. e'ι?'3τα'τα ατδ το)'{ι ιδcγ'c τδ-

σc στa εoωτεριιδ 6οο xα'' στa .-
ξωτεριιδ, τo δjντρο αυτδ τρtτε''/ιιινα Gυxeι L1LαLtΞ?'fι< τ'?aσcγ"\q.

Aτδ τα δjντρα τ"r,c φ}'α1ιουp''&. .i/ \/τcυ υτ,α?xaυ\) στα' oσ'σ'f1 i^f,C TνL-

τρiδα_< ψαq 1ιτορa'3ν να αυλλε_

γ'3ν ψe^,'&}'εq τaαδττ,;ε .< τδcc

τLα την εCalτ'ε'ρι,x!r1 α1ορ&, δτc
?ly"aL ^(|.α eζατ(nτ'rι,

Για να ''lτi'?^/.ει x&0ε 7-ρδνο τα'
ραγωγ"h ιαL να γι^r' xαταcτρiφον-
τα'|. τσ' δiντρα'' "r' c'l^)')'ογ\ τρt'

ιl
TeL νσ" γινEταt v.Ξ τ?cσc^/"η' ry"τc-

xδττονταq 1ιδνο τα &.νθ^r,, μ.ε rα
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M r Ι<ρoπ ολλ απλ αο 1 α"σμδq
o }Ιιxgοποiιλαπλα,,;ιαoμ6; li Ι_

oτοz.,αi'λιiQγεια εir,αι dνα; ν6ο; τ,q6_

πο: πολλ'απλααιαομ'o{ τω\, qlυτι6ι,
γ'ατιi τoι, oπο[o τ,ολιj μιx,g'ci μ6ρη
τOιr :]lυlτoil π.x. zο9υφ,d; 6λα,oτων {1

ριξι6ι,, φ{lλλα {1 τ,ιιl11uα,τα φirλλωι,,
μ[πxοι, ιilr}η, ανθl1ρε; xαι .1ιigη ω_

οι9i1zε; x,αι dμ6ρυα, 1-ιεqιoτιi1μ,απα,
zdττα,oα 1λωqοπλιioτε : ι'α' u'α1ιλtε9

γοι1r,ται αo'ηπτιz'ιi 1ιdo.α οε δozι1ιια-
crτιΖοιiζ οtυιλ{lνε;, f ει,διr"ιi 6ιiξα f1

^ι01\νv'{; φυrι1λε; z''6.. πoτ πεgιd1ουν
ιn' -l,:πiτιzι1 δια?ιιi lατο: (oαι7lαρι1ξη,

]ιιΙ2οιi 7α.' tιcι7'oΟστοil;1εi,α', o'ρt ιιlι,ε;,
6ιταμir,ε;, ιiγαρ zλτ. ) .

Γεr,ι,z,ιi η ιατοz'αλλι6ρ,γεια $εωοεi_
τ.αι σα\, η ιδαrιz{ μι,6r}ο,δoΞ τOυ α]γε-

l,ο{; π'οiιl,απ}ια,oααμοil ^/ια φυ,τci
που εir,αι δilr;lολo να πoλλαπλα,αια-
σsοil\, |-ιε oπι1 qo { pιε ουι,r'1l$ει; ιμε-
8ι1iδ'oυ'- του αγενοιi; πoλλαπλα,oια-
oμoιi. To xiριo πλεoι,du τη]]-ια τη; με-
θιiδου αυτ{; ε[,γ.αι d,τι : εiναι δυγα_
τ{ η παgαγωγ{ πoλd μιεγιiλου αρι-
r9;ιιο{ φι'τιirr, {πoυ οτi] ι9εωρ[α εir,αι
πα}'οlιtoι1)ιτατα ) απ1l dl\,α πεQιOQιιΙηιιd_

r,ο α.oιr9luιi μη,τ9ιzοi, υ,7,ιzοi. Π.1.
π,ci,ι,ω απιi 1.000.Ο0O qlυτιi φρ'ciου_
).o; 1-ιποqoιiι, l,α παραx$οir, ιιdοα
αε dγα 1ρι1,νo απd μ[α zoρυ,φ,f. Γι'
αυτ6 τo iωγo η τε1νιz'f τ0υ μι7.Dο_
πολλαπλαοιααμοιi, εφαρ,μ6ξεται σε

μεγ'ιi'λr. tzτeιoη γι,α τO1γ πολλαπλα_
σιαiqιιd' τη; φqι1oυλ'α;. Σπαραγγιo{,
Kουi,ουπιδιοi,, Λιixανoυ, Kαρcbτoυ,
Poδ,αzιγιi; iGF 677) NΙηλιιξ, oρ-
xιδ'd'α;, B r γγi,r,ια; z,ri.

H ιοτoz'αλλιdgγεα επi,oηζ εφαQ-

μιiξεται για qlυτd ilπου:

1. oι ουν{1.,9ει; μdι9οδ,οι πολλα-
πλ]α'σια'σμoi' ε[r,αι πoλ{ 69αδε[;

f αδiν'ατοι π.y.. PAΙ/MΑcΕΑΙ,
(oΙΙ, PALM).

2. Eπιδιωzlεται η παραγωγ{1 ε-
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ιn6ζ z}'τhι'oυ xα.$' ι1i''ι1 τη διιiρzει'α
τοιl 19dνι',υ, π.x. φg,ιi.oυλα.

3, Σ'τrl Γενετιx{:

α) Για τηι,π,ρdλι1ηlη απιbλεια:
διlι'c1'ιιzιbi, ιl{iρlδiαιr, εξ' αιτiα; ε'"ι,6;

εzφυλι,o,μοιi του ε,ιι6giloυ νιυρ(; xα_

Tcυ }ζιi:οτα TσlΓιoυρ(δn
Γεωπ6voυ

τιi τηι, αl,ιiiπrυξη τoυ z'α,ρποi (Ι{
πρdλη,r1lη τη; α'πωλεια: γ[νεται 1-ιε

την zαiι7'ι,do}Εια τ(r:1\, απ,oμεμιονoμd-
r,ων ε'μ6 ρι1οi\, π.,χ. ιυοδ{zε: το1ιιi,-

τiα], Pο,δαz.ιr,ι1;,'Γρι αr,ταφυλλιιi;.

β'i Για τ'ιlγ παoαγiι]γd απλοειδων

φιτιbν απ i αν$dqε; (.r.i,ι,t) τ] oπ6
x αλi' ιrd ρ γ,ει α ο.loι9,llΓzci}r,.

γ) Για τη διατl1,ρr1ο,r1 τοι,; σε
δρεπτιzd διcilλυμια xα.λλιεgγοηudνωr,
ιοτιδι, οε iiαμriiλ{ sεqu,οzgαo[α 2-
40Ο που α,πoτελεi Πε,r,ετιz'i Tριiπε_

Ια για μελrlο14τιχι1 πειρd1ματα.
4. Για την εξιiλειψη διαφ1,'qωr,

αosεγειcδγ (τrrlν 6αxτη9iω'r,, μυ.x{_
τ(D\,, νη'ματιoδιbr,)'ατil μoλυqμdι,o
φuτιzιl υλι,z6 διdτι 6πrιο; αναφ6ρουr,
o GΙBBtrS %αL HARRΙSOλΙ
(1976) τα uεριoτιi1uα,τα {1 τα ciπρα
τιυν ιoqυ,φcδr, τιυr, 6λαoτrλt, pι,πορι:i

r'α :ιεοl_1,7: llυν λi,γ: f 7g$,11iλη[l 1,-j 61'

ι.επιil; α,ν zαlλλιε'oγ{rαoυμε oε r9ρε-

πτιz6, διriiιlμα μεο,ιοτι6]u,ατα { ιixρα
z'ορυqlcδν μολυqμ,dνοlr, φυ,τιbν $α 6_

y,οιlpιε λ[γου; { zlαι,11ν'.;, l,i οτα φ'υ_
τιi πoυ $α παρα1soιiγ. Erir, δε ου,γ-

δυα,οr}ε[ ο'μιxρoπoλλαπλα,οια,ο'1ι6;

μιε ι'},ερμosεραπεiiα (διατ{gηrαη τωι,
qπτιilι, oε 8ερμοx,ρα'οiα 36 - 380c
για μεqιx_i; ε6lδ,o1μdιδ,ε;) τ1πε τα α-
π'o,τελ'ioμ,ατα γiιnοιoται πιo ι9ετιzi π'
χ. Οl ΙΕoιl.τσιi,τεoοι ι,c'τri; μηλιιi;
d1ου'r, εξαλειφι}εi με τη 1'9r!οη τoυ

|-ι ε.Q ι στΟ]LΙ α'τιχ o{l π oλ)ια,πλ α,o ι α oμo,ιi c ε

αυr,δυαιτ]ιι1l μ'ε ι9,ε9lμιos.εqαπε[α (1λω-
gοτιz"/'1 zηλ[rδrυoη τ,η'; μηλιci;, Mω-
oα'i'zli τη6 ιιl/,ιιi; z.ιi'.)'

Τω φiiπμo$p: τl,ιI Βεpμf*υ
τιρd.ν0ια φ'}')'α κ'' l'γ'ι ο^)'δx)ιτ'ρl,-

xλαδιci δτalc ^γ[νeτα,' tυν{θιυ-<.

Για το oιοτδ α'ιτδ τρtτει νx. c?-

yανωθο'!ιν e,'διx& cυνιργe[α cυ)'-

)ιο^γ!ηC π'cυ \α εtναt εφοδ'.ιc'il'!να

με τα ιατ&),)'"η),α' ερ^γαλε[α

(cτ'&)'εq, .pαλλiδιz x),π.) iπτε
να αυλλjγoυν μΞ €.τl'ψ!-}'eιι x.ι,"ι

cτ"η't xατ&)'ληλη eπογ"'η ;ο τρc-'i'[ν. ΤΙ αραλ)''"η)'α τρ!τει να 3.r'-

ψιa'ι p"i'r'() ο{ι'l ια,. xατ dλ)er/'ο ι. γοl -

?OL ^(Lc- τ"r,ν ξ"\ρανc'7, ('1af,5-,3^γrι

xλπ.). 'Ετcι το τρο'i[ν του :'e-
λιx&. θα ταρd.^γzτα,. θι e['ιg"ι ε-
ιλεxτ''η< τοι[;'r,ταq ιαt "r, τ,.1ι.h'

το'ι 'ρ'e"γ&)'"r,' ΕιτΔ .c δ1ιωq ατδ
τ^r;l αξιcτο[^riα^r1 των αυτaο,lιilν
δjντρων πρjπει να αργ"tαεt .r, δ"r'-

ψιουργtα' $g\iρ951οι'γL(Dν σ:.c|')c

τ.al'νai |'kc|J<' ετ,αp,/ ι.1176ι!q \.α|, e-
θνιxa'3ζ δρjμουq, 6τωc q,ιψ'6α[νε''
σ' dλλεc γ"ωρε< τηc EυριΙ)πηq.

Mε τον τρ6τa αυτδ exτ6 .c ατδ
π^r,ν aψopφιd. το'l θα τ?cc'δllαο,ιrl
cτου ..^ δpδι'ιο'ιc οι φι)'{ι3ε .c, θα i-r;
ψιουρ^γ!r'τaνν x,' !να ε,'cδδτi|ιr'
σtraυζ y\ατa'ι'o'ιq τω'l ταρα'xει1ιt-
!ων r'aLνOthτων ατf, τ'ri o'ι)ι)'ο^,'\
των ανθjων του-c. Η αργη 1ιτοvε[
να γ[νeι ατδ το Bjρμιο.



Τε φυτg τtttu tοωξεβlκωιε xΦpεε:r, !(ui ft φρειgεila t€}Uξ

Η φiλη ,μιου 11 Ι{ατερ'iι'α 6y"ει 6να

μεγrirλο π'αρci,πονo. Π αρ' ιi7,o που

αγαπd'ει υπερ6oλιz.ιi τα φυτd, δει'

μπ'oρε[ r,α τα διατtl,,Jη,oει oπiτι τη;

παρci μι6ν,ο ^1ια g),ιi,yι,cτo 1ρoνιx6
διcio,τημα.

E[}ναι περi,εργo, αλλ,ιi τα φυ,τιi

φα[ι,εται r'α μαz'ροξοo$ι, με oριομιd-

ι,ου; α'ι,$gιδπ,ουζ θr'ιb 'ι'α π,ε8α[γoυr'

γρfγoρα με ιi,λλου;. To φ'αιν6μενo
αυ'τ6, oφε[λεται zατιi xi',ριo λιiγo

oτoν τρ1πo πOυ τα ψροr'τiξoυiμε.
Δε1, αρxε[ τo πι1,τι1σ]μα zαι 11 λ[παi'_

ση των qru'τcδι, για τ}l oωoτl1 τoυ;

ανιiπτυξ'η. Eil,αι zαι αλλoι πα,gιiγol'

τε; πoι παiξoυι, ot11;ιαvτιlxιi ρdλo

oτη 1"ιαzροξωiα τoυ;'

- 
Tπωρ1ει 6'ι,α π,αραlμιi$ι' του

xαμdvου πiθ'ηixου 7'α{ τoυ,α}o,Qιolιi

που τo1, 6ρ{xε, πoυ $α μα; 6oηιhj-

οει πο);i στo 1'α zαταλι'i6oυt;ιε τι;
οxιdroει; που πρdπει r'ιi,xoυιμrε με τ,α

qiυτιi μα;. 'oται' ριλτri,oαr, τ' αy6-

gι π.ω; 6'ρ{z,ε τoν πiι}ri,zο αυiτιi α-

πιiντι1oε <<...q)αvτdrσ'τl]xα d,τι {lμoυ,r,

εγιb o π[,$ηaο; 7.αι μιετci' oxdqiτηxα

πoυ sα πljγαιr'α ααι' πir9'r]'xo;. Πl'l-
.1α λoιπiιr, oτo μd,ρo; 'αιτi, zαι o π[-

ι9r;xο; i1ταν εxεi>> Αι, ψα'ι,ταoτoιi1-ιε
).oιπlιir,,6τι zι aμε[; εiμ]αiσ'τε q)υ1τd

z.αι ι9'' ιlt'αz.αλtψοι,lιιε z'ιi$ε απαiτη-

o/1 του;.

- 
Ι1 ρωτα - π9ιbτα, τO xΦμα

oτo οπoio αιuαπτυ'οt'liιιαo'τε εiγαι τε-

λε[ιc,; ξ,εxο1μlγο απtιi τη γη.'Eτoι
εiiμα,oτε απoνιqμdr,οι,σε i-ιtα γλιiο
τρα. Axι1ιιιη εilpιαcτε pι6,oα α'6νιr
δω1pιd,τιo πoυ πoτd δiεr, 6,ρ,Jxει. Tα
qlirλλα μα,; πoτd δ'ει' αι'o$,dlι'οι'ται

τl1r, πριυi.,'{ { απογ'ευμιατιv{ δgo,oιιi

i.'αι δεr, αr,α,πr,iου,}ιε τογ x,α,$αQ1t, α6-

ρα. 'oταν oι 9i,ξε; iβα] απoQoQlf-

ccυγ ι1ιο το νε9ι1 απ'ι'l τo i:Φμα τη;

γλdoτφα;, τo xιil;ια ξε'ραiι,εται aαι

πολλ6; 1lιlgi,; oxιiξει" Tο 1ει,μιirνα,

μπο,qεi r,α zιi'ι'ει υπερ6oλιzl1 ζ6,oτ11

τo πρωt οτο διqμιdrτιo που 6qιο:ιd-

!'ια]στε Ζαι τη l,s1τα η α,τμd,oφαι,ρα

r,α εil,αι παγιυμfvη. Tη μιια μιdρα,

επειδ'rl ανι}ηoαlμε xι εi,μαoτε πoλi
ιli'-ιορqlα, μτοgε[ ι'α οτoλ\ζoυμε το

τραπιir,ι, τr1ι' ιi,i:i.r1 το πα.q'ιi$υ,go z'αι

τ11ν παριi'i,λ11 τo μπαλzι1rνι. NΙεριz'6;

μigε; 67.oυμε τηι' α[,o$ι1αη 6τι z"α-

r',dt'α; δεν μα; ql'ρor'τiξει, ει'ιb ιiλ-

/|ε; q)ιαι\,εταi πι,J; O xαl$6να; μdoα
olτo oπ[τι 1,61 1,61,{ξg6q1 για ,μα;, To

πριυt μα; ποτ[!ει t1 1"ια,μd, τ'απι'l'
γει]μα η xι:,ρr1 pια; 9il1r'ει λiγo vε-

Qdxι z,αι τo 6ρd,δυ o πατdρα; ρ[l1νει

το ιιτιiλoιπο l'εριi απ6 το πoτ{,ρι

Tnq 'Oλγαq Ια,κω6iδoυ
Γειυπ6voυ

τoυ.'Eτoι, μεgι'z6; 'μ6ρε; oι ρ[ξε';

1ιu; xoλι,ιιποilν oτο r'ερ6, εr'ιb ciλλε;

ε[r'αι τirco oτεγι,6; 6'οο η or,'d,rltl.

Tι; περιooι1,τεgε; φoρ6;,βεΥαλcbγoυ

με γρ{γOQα εξαντλιbντα;6λα τα

oυο'ταπιz.d που μπορεi t'α μα; δω_

ο'ει τo 1ωμα zι αρ1iξoι1με ι'α τρcδ-

μ,ε τo iδιo τo 1chμ,α. Kι dμω;, xα-

l,ε[; δεν οz"6qllτετ,αι \'α μ'α; μεταφυ_

τ611lει oε μεγαλ{τερε; γλcioτρε; με
xαιr,οιiqlγιο 1ωμα. 'Aλi;ε; φορ6; πιi-
λι, ιδ(,ω; α,π6 το, φsιvιirπωigo μ6'1ρι

τι; αρ16; τr1; ciνoιξι6 xqειαξιi,uα_
στ,ε αl\idircαυiση 7,α,ι οι γl0'ιy.0χι!1Qdζ

αυνε1iζοι'r' γα ,μ'α; ρi1νοιι' λiπαoμα

για'ιηα 1-ι,εγα,7'ιδcιlιl'iιε γ9{.,'ορα. Ei-
\'αι μια δι1ozοli η ξωt'1 πoυ μlπο'ρosμε
ι,' αι,εx.$oi;u,ε για λi.1ου; 1ι{νε; pιι1_

ι,ο'ι, zι dτoι πε,}αiι,ουlμε.

'E6αλα σε πQιlσιυπιχι] 6J,o11

τo ι1λο r9'Jrμα γι,ατi δεν π9dπ'ει vα

ξε1νιiμε ιiτι τιr q)U,τd ει\'αι ξωr'τα-
νο[ οgγανι o,ι-ιο(, ιilπιυ; oι ιir'$9ιοπcι

z,ιlι τα ξιirα' 611ngγ1,1rdουν χlαι χ'Qειd-
iιlι'ται νεψιi ^ιαl ψαγ'ηπ6.'oταν
π,gιiaειτ,αι να μετα'irε9$oιiι' dξω απ,i

το ,llυlοιxli του; περι6,ιiλλoν' ιjurιυ';

cυ1u6,α[r'ει'1ιε τα .1lυ'τα ετωτεgιz,ιδν

1ωρωι'' τdrτ,ε 19ειdξοr'ται ειδιz'd;

1lροντiδε; zαι πgo,οox{1. Tα φdλλα

του; πρι1π,ει rηα ε[t,αι xα$αρci xι 61ι

οz'ονισμ6ι,α για \'α μπoρot,ν γ' αγα-

πγd,ουl'. Χρειαξεται z,αι ειδιxy'1 τρo-

ql{1 z'ιiπου - z.απoυ. Γεr'ιy.ιl τ|α φ'υτd
πρdπει να qlρor'τiξοr'ται 6πω; τα

παιδιci.

- 
A; δο{ιμε τι 1iρ,dπει 'ι'α z.d'ι'oυ'-

με για r.r z,αλi'rlrουrμ,ε τι; απαιτ{Loειζ

πoυ d1oυν τα φιιτd οε α'iρα, τQoφll'

r,εQι1, qlω; z"ι dλλε; qlgovτilδε;.

Kαι πριilτα απ' 1lλα o α,6Qα; :

- 
Nα oγρ[r1ετ,ε π,ιiγτα τo παQιi,-

.9υρο του δωμ'ατ[oυ π,Oυ εχεται i'α

qlυ,τd oα; ιατα τη διciρz.εια τη; η-

μdQα;, αzl1lμη zαι τol' 1ειlμιωvα. NΙην

d1ετε iιμω; ανoι1τ,α oυlγ1ρ6νω; τr1'"

nιi,ρτ.α z''αι τo παqιi.9υ'ρο γιατ[ το

ρειjμα πoυ δημιoυργεl'ται εiγ,αι πo_

λιi επιzirnδυι,o για τα φυτιii οα;.

Mπoqε[ ι,α πε$dtl,ουγ απ6 τη'ν πα-

γο;r,ιci τo 1ειlμιδνα αλλιi τι; πε'ρι,σ]σd-

τερε; φoρ6; <<ozοτcδr,ογται>> απ6 τα
r]ru1gd gεiιματα. Γι αυ,τιj,, με xci$ε

τρ6,πo πρd,πει 'ι,' απo'ψεr1'.ioν'ται rα

ρ,gfματα αυτd γιατ[ εirrαι $αr,ατη-

ψi,9α'

- 
To φω; εlι'αι 6ι,α; dλλο; πα'

ρdγoντα; ποι πρiπει π'dlι'πα r'α παiρ
1,6γlιιε U1J[' ri,ψ11 μαg για,τ[ ε[vαι η
πl1γf τη; ξωf1;. Tα περιoo6rερ,α φυ
τιi αγαποιir, τo πoλ'J φιυ; dπω; ο

xρ6'τω,να;, o φ[zο;, τα γερciνια. E-
vιb ιπιig1oυr' ιiι7,λα που αιnτdrχοι,.ν xαι
oε λιγ1lτε12o z"αλ6; ου,r'θdxε; i,πrυ;

oι λ6γ1ε;, το y,λωq6qlυτo ι)'π' zijιπ'

tΙ dλλ'ει1l'η ιzαr'oπoιητιz.οi φωτ6,;
zιτριι,iξει τα φ{i.λα, z'α τα xdγ,ει πιo
i''eπτα ιαt ιιαx,oα[t'ει π,oλi τoυ; 6λα-

oτoυE, ,αδυl,ατ[ζo'r'τ,α; 6τoι τ'ο qlι,τ6.

Αr, λοιπ'j'ν δεirτε αυrτd, τα συμπΙτιb-

Lιατα,'\'α ξ6ρετε 6τι oι ψο:τιοτιz.d;
oυ'νs',ixε; οτο ,μdρο; π'ου 6,dλατε τα

λο'υ,λoi'δια σα; δε}' εiι'αι zιlλd; xαι
πρfπει ι'ιr τ' αλλ,d,ξετε pιdρo;, 6riζov-

τ'α; τα σ1ε fiιC} qlωτιr'α οl1Iιιεi,ι;.

_- 'Ιο ν,ε9ιi ε[r,αι τo απαραiτt1το

οτοι1εio για τα qrυτd' γιατi εiναι τo

x6ριo oυ.o'τατιz'ι1 τoυ;. Aλλιi 6nuω;

δεγ 1ρειωiiοt'ται υιτε,96ολιxιi "ι'εql6
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'Aραiωμα μnλωv με xnμlκα μθοα
- 

Διατηρri dνα zτf1μα oτo Pο-
δοxιbρι απιi μη,λι,d; πoιz.ιλiα; Στclρ-
zιι, }iτελiτoι0υ; 7.αι με επιxονια'oτl1

Γz.ιiλr,,τεr, Nτελiτοιου;. Φdτο; oι μη_
λιi; z.αρπoδj,oανε υπεg6ολι 'ci. Aυ-
τd το γεγον6; /lταr, dνα; πgαγrματι-
z.i,; πoνoxd,qlαλo;. Δεν {1ταν για μ6-
γα εt'z'ολο r,α διαδ,drαιυ πoλλd <<ε ρ-

γ,ατιxd xd.ρια>> για \,α αραιciroω ια

μιzρ,ιi xαlρπiδια.'Elτoι oτdφ,$ηxα

\'α xρηoμoπoιfloω ιdJΠoια χ|rβιιl1
ουoiα γι'α \'α πlQαl}βατoπo'ιillσω <ζα-

ραiωlμα zαρπlιδ'ι, 1-ιε xη1μιxci μ6αα>>.

E[l1α υπl1lιμl1 'τι; πειρdματιzd; εon1,α,-

oiε; τωv γεωπιiνων oδ. Nτιr,ιjπoυ-
λoυ zαι A$η,ι,ci; MciΙι,oυ του Ιγoτι-

τoilτoυ Φυλλo6ι1λων Δ'6ι,δρων, %αι

τα oγετιια ι1ρ$gα τoυ πεgιoδιz'οi
<<\-ιc{oι'oτα>>. Tηι, απιir1lαoη την τil.
Q,α ιioτε9α απ6 τl1ν επιμoι'f του

Toυ Γι&v. EυΘυμι6δn

Γιαl,. K'οo,μ[iδι1 ο οπoiο; με υlπdδει-

ξε τ11r, 19ι1oιμοπo('r1roι1 oz'ευ'αlοματo;

Σε6iγ. Ψ',izα,oιr ιiλα τ.α δ,6ι'ιρ,α, zυ-

ριο,λειτι'zιb,- τα di)ιoυοα' χQηtσιlμr0πoι-
cbντα,; τηι, δdιo11 1 zιλ':i, Σ,ε6ir' oτιl

6υτio (6να; τιi,νo;). H α,ραιωτιz{1

δgιiοr1 του ψα,ρμιixoυ ψd,vr1xε z.α$α-

ριi itcτερ'α ααι1ι1 μια ε6,δ,ομ'ci,δα. Tα

απ'oτελ6oματα υπfiρξαν εvτυπω|σια-

xα. Π dτυxιl α.υ'τd. πOlυ ξητoioα.
NΙπορcb r,α πιil, πω; οι z,oρυφ3; zαι

γενιz.ιi τo dνιδτεgo τlμηtμα των δiv-
τ9ιυν l1sεi'αr, λiγo π'α,ρ,απ,d,γω αραi-
ω\μα.

- 
'Γι1ι' επoμd\'η το,υ ι].lεz.α,αμοi

66,9,εξε. H 6ρο1f πoυ επιrzoλo{,$ι1'

oε, q-,αir,εται 6τι δ,εγ επ16δ,ρα'oε oτηrν

απoτελεoματιy,ιl,τιlτα τoι Σε6iv.

- o ιμεχασltι,6; πOαγιιιg1Or.,η-
flηxε, ι1,ταv οι περιo,odiτ'ερoι xαρπoi
εi1,αιl δι,ιi1uετρο 10 - 13 xιλιo,οτci.
E[i1αν το μ6γεsο; εl,6,; μπ,ιξελιoi.

- oι z"αρπoi που dμειr,αν απo_

xτ{oα'l,ε 6λoι <<εμπogιz6 μ6γεr9o;>>.

που α'ι,απτtiαει.

T'α φυτd oα; ,μποροι1ι, r,α διατη-
g11soiν για πoλJ μεγιiλo xgοr,ιzιi
διd,oτr11μια ιαl σε zαλf z,αταoταo11

αν αzoλoυ'sf,τε ο'υr1νι1 ο9ι,ο,μ6'ι^ε; ιr'
π,αQ'αiτητε; qlg'or,τiδ'ε; γι' αυ,τd.

- 
l{' αφ,αιρε[τ,ε τα μια9αiμ6lια l1

xατεoτραιι,iνα φ'{λλα zαι λoυ}'oilδια.

- Nα πλdl,ετε 61uxι,d, τα qlιiλλα,

γι)α γα τ' απαλλ,dξειε απιi τι3 oτ"6-

1,ε; π'ο{1ουν zα$ioει π(dνω τOU,;.

Aι,τ6 lμπ,ορε[ r,α γiι,ει εiτε 6,ciξol,_

τα; ιiλo τo φιτ1l γ'aτω απι'l, το

r,τουξ εiτε χQrliσι!ιοπoιcδ\,τα; τo πο-

τr1oτ{ρι σαζ σ'τη 6'ερ,cir,τα. Αγ $dλε-

τε τα qrιiλλ,α τοlr, φυ,τιbι, οα; να λci_

μΙπO'υγ, zαsι:ιρ(,oτετα μ' d'tια xομμιiτι
6υ.γι6αιι 6ουτηγrμdνο oε μπtρ,α.

- 
}Ια λιπα[l'ετε τιl qlιτd σαΞ ('ε

περιτiδου; που αυ,τιi αr,απτiooυ.γ τ'α

qlilλλα xαι τα λoυλοilδιιr δηλ. απιi
τι; α'ρxd; τ11; ιiνoιξr1;,μd1φι τι; αq-

7,3; τo'υ lir$ινιiποlρου.

_- Π οτd ιi,μι','l; μη 6ιiλετε λi'πα-

σ|-ι(Ι σε ξl19ιi 1tiiuα γιατi θια z.ιiιilει
τι; ρilrε; τoυ διιpωoμdνo'υ φυ,τoi.

- 
NΙriν υπεq6ε[τε τι; δι1,αειg λι-

πιΙ,ο,ιιατο; που προτεilr,ει o y,ατα-

ozειlα,oτ{; .1ιατi Bα 7',{ιr.|ετε To φrψr1d

oα;. Αr, oι1μ6rεi zατι 'τ'drτοιo πρOσπα

$ε['oτε να τo ocilo,ετε ρ[1r,oντci; τoυ

πoλιi r,ερd f pιεταφυτεi'o,r,τιiΞ τo.

- 
'Q,1gγ οι 6λα,oτο[ τω,r' qlυτιili'

oα; με.1αλιδo,ουl, πoλι1 dxoντα; ρi-
ξει τιr z.ιiτω ψι17'λα τoυ; μη διoτd-
σετε \ηα xι1ιμετε τη.l, xoρυφ,l1 π,dvω

απιj dγα u,ιiLτι.'Eτoι τO q)υ,τ1rl σα;
$α 6γdλει zαινο{9^7ιου; 6λαοτoil;
z.αι qlilλλα xαι $' απο1,τ'f1α'ετε xι dνα

xαινoil9γιο qnrτιi, qlιnτε{οr,τα; τlllν

zοgυ,φ{ ο'6r'α ελαql,ρil xril'rα.

- Ktατιi τη δια,ρxεια τoι 1ει,μtil-
\1α αΙOl-ια7'Q'ilr,ετε τα φυτα ,τα; απο

τι; αι1,μπε;, τα zαλogιql,jg z..τ.λ.

Mεταψυτε{'ετ'ε τα q]υ,τd, σαΞ

σε μιε.1αλι1τερε; γ)'αοτ9ε; 6τιrr' oι

9iξε; d1ο'υ,ν α1γαπττχr$'ει τιiαo πoλιi
πι)υ \,α μt1ι, τ' α1i{1ι,oυ,ν να μεγαλιir_
νOUy πι,α, Ζαι \'ιΙ. 6γιiξεl uι'zριi iliλ-
λιr. oι μεταqlυ,τεi',αει; γir,οr,ται ου'

νi1,}ι,.l,; το ,.1tE,ινι'rπιυ.9ο { τη,ν ι1ν,οιξη.

Tελ'ειιbγoγτα; s,d,$gi'α \'α σ|αζ πω
xd'τι πι;υ i,cιυ; δ'εν ξiρετε. Tα qlυ-

τd, αιos,ιi'ι,otlιαι Ζ.αι z'αταλ;α6αir,ουr'

α,ι, τ' αγαπdltιε 7'αι τα 1l.9oντiξουrμε

1.ιε αγιirπrl1 f α,διαψcρoil]l-ιε για την
ilπαι)ξii τo'υ,;. Γι'α'υτ6 δεiξπε τα
τ r'1r, α.1ιiπ η oα;.

T6 φUτd τdlν ιloωτερrκ6ν xιi:ρων καf ri φρoντfδα τοUq

γιατ[ αυτ6 τα xαταoτρdψει' Xαρα_
x'τllQιστιΖ6 ι:rημιiδι τη; υπερ6oλι-
xf ; ποoιi,τη,τα; i,εροil εiγαι το ιiτι
τα φilλλα γ,[r,οι'ται πo,λi μαλαxd, zι-
τριr,lζουr, zαι πjqrτoυν. Eirναι λi../o

δι1αzο'2'o r,α zοαδορi,ooιlμε τO πdoο

oυ1νd πρdπει 'ι,α πoτiξoυtμ.ε τα λoυ_

λ,orjδια μiα;. Tπcig1ει ιi1uω'; dvα ιρι-
τr'1ριο πoυ μπορε[ \'α ,μα'; 6oηr$i1oει.

Bυ$iξουμε το δd1τυλ6 μα; oτo 1rb_

μα τη; γiλ'ιl'oτρα; xι dτα,γ αυ,τ6 δε\,

xαλλclrει oτο δd1τυλο τιiτε $dλ'ει πd_

τιαμα. E[vαι ιαλλiτερα r,α πoτiζoυ_

με με λiγο νερι1 zαι αυxr,α, Παig-
\,ο\|ταΞ υπ' dψη μα; τηγ επ)cχη χαι
τr1 6λciroτηoη. To 1ειμιωr,α πρdπει
t,' αOαιιδ'ι,oι'lμε τα πoτiα1-ιατα για ν'
clql'l1oοι,'_ιε τo qιoτιi 1,g ξε,76ψ,ρ,αoτε[,

Tο γεQ6 πoυ Φα χQ}l1σιμOποιi1σoυ,-

με για πιiτιoμα δεr, πρJπει ι,α εi-

r,αι πoλ{ zρiο γιατi ,μπog'εi γα πQο-

ιω/ιξoεt δι αψo9α δυ,oci g'εoτα συ1uπτcil

uατα, dπ,ω; zαqlετ[, z;riλiδε; στ(Ι'

ψιiλλα, οi,τε zαι r^α πε9ιd1ει πoλi
αι;'6,6dτιo.

Azιiμη πρ,dπει r,α $υpιιiiuα'oτε l"α-

τι. Tα qπτd xρειι1ξo''ι,ται o'[γo'υoα

1lιυ;, α,λλ,.i ο {,λιο; 1"ιπoρεi ιηα εiναι
zαταoτροqlιz.rι'l; με τ}] ι9ερμdτητα
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lιiιlα Unoiltiμευα.

Kiιilυol τιiπoυ "Σπoιiρ,
Η oη,i'iεριvη ταο11 τηc δεvτρ'o'καλλl6ρ,γ'εtαc

αn:3λθn,εl σrη1v εlKμεταλλευoη τωv δ,6'vτρ'ω'v ιΠoU

θXc'.;v }.l:κpξ ξ lμθτρrο α'vαinτυδη. T'α μεγ'dλα iκαl

ζωηρ6 δθvτρα θxo'υv u,ψηrλo κooτ'oc κολλrθρ-

Yεloξ.
Η μιlκρr1 αvαrπτυΕη τωv δ6vτρωv εnιτυ,γχα-

vεταl με δ0o τρoπου'c:

ο) Xrprξ,σ,lpcΠl3lιi.lvταq UlΠo1Kεiμεvο vαlvo
(M9 καl M26) η ημl'v6'vα (M7 rκαl M1M106).

6) Xρηoιμoπ,olιbvταq κλιirv,oυq τoυ τιjno,υ
.Il1,9!ρ. (SΡURS).

α) NΑl{A TΙΙOKEΙιΙEI{A

()ι τa''κ,.'l'[eζ μηλιriq ψ'το},ιαoψ[.νιq cτω δι&.-

φ'?α υτicy..[ψe.να ατοιτο6ν διαqορeτ,.κδ ψ[τeθac.
Tην μεγz)'υτeρ'r, αν&.ττυξ^r' ι'r,ν τα.[ρνο'ιν δπαν

ψ'rο'i'',.v'τ0ciι^l τe 
'τορδφυτo 

(oτ6ρaι ατδ φιρ[x'',
x"',ρ''δψ'r]'c xt'τ') i1 ce \ωτ,ρα υποxε[μενα (Mλ'[
10u+, }'Ιλ'ΙΙ09, }Ι25 xλπ"), τ'rst ψιxρ6τeρ'r, α'νi.-

τ;'ι|'r, [ταν ψτc),''αcla{Jy eτd.νω oe υτοxa[1ιeνα
λ[27 (τc τιδ ν&νc υποxεiμενc). Η ποικι),tαP[ντ
Nτε)'iτcιcυζ (Ι]ELΙCIOιΙS RΟΙ,τGE) 6ταν μπο-
λ'.αqτ ε[ 

"τ 
α δι&.qοpα'ιτοxε[ψe\)α ανCΙ'1τ-|.ισσΞτ αL )

,ο< eξ'hc,, "e αiιγxρ''""r, μΞ την αν&ττ'ιξη 'o'ι 
no[?-

'ιe'' δτc'\ 1Lτολιυ'dΘe[ eτl cτορcφ{ιτaυ,

α) erl λ'Ι27 L5% τε?[τa'ι
6) eτ[ λ{ 9 30% τe?[του

^,,) ετ[ ]Ι26 1ι0% τε?tτου
δ) eτ[ ι'Ι 7 -c0% τε?'ιτcυ
e) ar[ }'{\{106 $Qo/o ngp[n6υ

ζ) eτ[ }'{λ"t11L 70-75o/o ngρ[nqι1

η) aτ[ ττο2δφυτο'ι 100% τeρtτc'ι .λ"iρηs
αν&τ-''ιξ"r,

- 
ΚdOt ντοκe[ψerιο φρεν&'ρει τεριcαδτeρc

b, λnγδτepο Τr,') n6,;,.),[a' ΚαΘe υτoxεiμενc δεν

,2ρaνd"ρzι qτc [διο τοcοcιδ τ''q διαφaρaζ τcικι)''[εq'
Υτi'ηγ'aυν δ''α,1ορiq. '0λεg cι το'.ι''λ[εc, δεν d7,ουν

rr,ν tδn 6οταν''x$, cυγγ!νeια' |Ιe xα. δ''&ηo?o 
"nu-

y.€l'|1"Ξ\)α'

Toυ oδ. Nτιv6πoυλoυ
Γειυπ6voυ

Tα μlKρδσωμ(Ι μnλεoδεvTρα

ΓΕΩPΓIKA ΘEIv!ATΑ

rj) ΙζΛιlΝ0Ι TΙΙΙ0}' uΣΙj0ΥP, (SPLΙRS)

Κiιθτ rοιx'')'[x ψ'r}'ιiιq [κωq και πα &),)'α

εLδ'r' οτω 2cφ4ρων δJντρω ι τeρ),αψ6&ν eι . το},λa6 <

z^/'ιilνc,ι: (ι.lι.TΛT1OI{) u'ιeτα}'λα"([cr. Aνd-
')'a^γα" 

γι: τον ;vtτο xιpτοφovtαq οι κ),ιbνοι 1ιτο'

7'''5'l 'lι xα'τιτι^γa'3ν oe δiιο τ'3τcυq α) cτον -u'3πa

o-r,rρ (SPι'1ι) ια'. "τοι 
;'3το cτ&ντrρ (STAN-

DARD) ' 'Ε'lι ταv&de,.^γψα ατδ την τοιι'.λ[a
Pdντ l{τελ|.τc'.ουζ (DELΙι]ΙO[ΙS ROUGE) :

Σταpx,'ψcaν ( STARKΙι/ΙSOΙ\I) τυτοc, Στoi)ρ

Στdρxιν (STARKΙ}{G) ;{ιτοq Στ&.νταρ' 

- 
Γeν^ιLbζ a,' x^λdlνο', y.α|. a|. τοιxι},[εc,

cτaυρ ατοxτc'3ν ιδιαtτeρο eνδ''αφ[.ρc\ σtr'fi Δεντρo-

nιψ[α ^για τaνζ τα?αy"ατω λδ^γaυq: ΤΙαr,aυcι&.(,ουν

ξνα νιν,'c,,Lδ αΞιδ)'a"ic xαι iγουrl ψ[α τε.ριoριcψtνη

φi.λaψα\α 
" 

Εγ ουν',ιιxvδτ ερ^r' αν &ττυξ'r1 συγχρι-

τιxα ψe τον τ'3τc tr'o\) Nα\).\)''\&δ (Στανταρ) περ[_

που 60 - 70%. Tα ιαρτaφδρα δv^γανα 6p[Cxc'lται
ετ[ των 6vα'γ,iy6y, oe τνιrth 8ι&ταξ'η και xα)'{ι-

rτο,lν δ}''c oγe.δδν το 1ι/ηιοq των 6ρα1ιδνων' H
'ζi o'r' ια.ρτcφcp'ιαq :,ων y'1'?1τ'οφδρcοrl oρ^γ&νων πα-

Γ, 1'lιΞ\ ΞL ττ αθ e v!r, a 11ι' rι,LΞx ι"lLt'rr,ττ,,
_ Tα δiντρα cτο'iz δe'ν δ"ηψιουρ^γονν τρο-

ζ'l:bματ,ι τ'τ'r,ν xωρτδδ ε rη . Δ eν e1ιφ αν[ξο''lν Ynοrr'ρ''r,

'3)'&ττ'r,c'r' xry-ι c".,τe ^1'aι.p.&'7",'ο'ιc ^γι' α.'ιτ[ δεν δη-
,1'''ο,.lv^γC'3ν rpο6)'i,1ιιτα cτο κ^),&δeυμα. Eπειδ{ j-

'!-cυ' r'- ? 
l,' 

? 
|, 1 |ιΞ\ΓΓι oι &.ττ''ξ'r, a^lδ ε[^ν''l; αι \) α ψτc-

),.&Υnο'l;υ'ι ce 'ιτοιιt1ιeνil τ2υ !γo'ιν x&.τcια \cι"r'-

36ττ':ι. JΙπe ιδ'i1 τ"rιρτοδt'lον'l το)'{ι, ατα"ιτe'ι'ται α-

gυ'[ιοψι. Λν δ:ν ^γ[νe.,. αρα'[υlγ'α υτ&ργει xΙνδυνo-c,

'r' ετl'μ"eι'r, γ3ονιd. ττ,c, ντeρ6ολιι!r1q xα"ρτοφορtαc

'lx e[ιυ.,' γ3cν''d. xια'vτ[αq (ταρeνια'ιτοφcρ[α) ' Ta
ι.7l'[ιrι1l'α ',ιτο7e[ 

u* ^,'tνaι \αυμ'i.o''α' ιιe γη1ι,ι& ψi'
5 1" γ ?'fισ |.1,L''.ο ιilrιτ α ζ Σa6cν'i P cντ ο φ[ξ'

- 
0ι eιJr,τιοι 6)'ωcτοt ε[να'. 

"^ιeτικλq 1ιr
ιiο[ c,'l^,,ι.,':,'ιr'd ,,ιe 'νa\ .ιντ[σic'.γο τ'!rο ΣτJ'νταρ
ι q,' !Υ'ουu Α'ιν1 d. ψε' c ο^γ ον &'τ'.α Σ ι α'ατ$1ιωτ α.

- 
Tω δ[ντρα cτο'39 δεν τα-ρο'ιoι&r-'ουν 9υq'|'-

τ}'c'r[ι στLζ τ''α?iieττcbrιeιq (ο'iτe πτ;t 'Lνo''Ετι

1ιzρ,'x!q e6δcψαδe'' γl'eτ&' ;'r'ν xαρnδδeo'r,, ο{ιτe το

0[?"ο.., ο,!.lτe τpι'l τ^f|\) σ\)^(\ιg|!"ιδi). Aq σ'\)σ"φι?aυ|Ιe

L2ι
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r]l..] ; j'J:\ ':lξ -αp]\iωYi1* μηλα:v. Στηv :τ:ρiπτω
i.|l .il: Γiτ.:λ,τg::ι;q,]; τ,:ποι; Σnr*ρ C,/Τ''l,ρ,f,f,ιtJ.
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./,,,.-..,

2) 'o^}'ο'. Q,. x).riγaι ττιυρ διν d[ιc''l^t ;ιι [δ'.ο νaν',a|J'δ' '1'i;q ο''
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τιον δjντρωrl το''l 'τ'Jτο'-' cταrl;ι?'
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0 ρ6ioc tnθ iloπplic 6τnΨ αιifnεn τn[ Ψoulμiτnταc τoυ εδiφoue

-H αναττυξη 6λων των φυ-
πΔν xα'. φυc,,x& των δ6ντρων ωq

^(νωσ-,'δ\) εξαρτ d.τ αι ατδ τa)'λο6 c,

ταρ&.γονrεq' 'Εναζ ατδ τaνq τ''δ

oτ,ουδα[ουc g[yry",' 721,. πο iδαφοq.
A'τ' α'lτδ α ρ[\εa τω', o'Jντρω,
Θα ατaρροφ{1cουν το νa?δ xαι τα
ατα'ραtττ1τα θ9εττιι&" eτaιγε[α'
Lναφivoνψε ψΞ?'.τ'&'. To &.\ωπο,

πον φ6cφοpο γ'αL trο x&)ιι cε ψε-

1&)ιe.c τοo[τητeq, τaν α[δηρο,
το αo6ioτ'.ο xλπ. αε 1ι''ιρ{ .c cγε'
πιx[ -c τοoδπτρεq' πa 6δριο, τaν
,|,,ευδοtργυρo κ^)'τ' oε [γν^η.

- 
Tα διαφapα e}αφ"ri ατδ

πλευρdg ^γον''ψδτ'r'τ αq δ''αφ['ρουrl,

ι)rλl" ε[ιL'' τ}'ου''''α ια'. α)J'L ε[-

ναι φτωγ&.. Ta ριY'ιιδ o{ιoττi1ια
(ρ[ζe .c, 9,'ζ[δια' ριγ'.ιιJ. τ ριγ[δια)
oτα γδνιψα y'αι 6α.0e'.& εδ&.φ'η α-

ναττ{ι'o αετ α'' ιxαrlοτουητ ιι&., θα
jλεγε xανε[c δτ'' ετιτε}''ε'[ &.ρ''-

στα τT|) ατcoτο),^'η τον'

- 
H ^γaνιψ6r'rρα Gaυ εδd-

φoυg δεν εξαρπ&πα'' ψ.ον&'γα ατδ

T'r|) rερι'g*"r*o"'f1i1- c!'ιaU σe

θρεττ''x&. cτοι^γε[α". H γoνιμ6τη-
τα ε['ια', 5,1r1ηq1q;μtντ, πcλ).ιi_lν

τα-αγδνπω'ι. Συ'1ιεxριμ !"να eξαp

π&'ται ατδ τα θρeττιι& 5i9'.γε[α
ιαι' a'ri) ι'lνdiι''η γ'ηγα'νx\ o{ιν-

0εo-r, τaυ tδ&.φουq, ατδ ττp Θeρ-

ψaιηαo[α, πτρl υγpαoi"α y"αι' τa\)

αeQι'6ψq' ατ'o τaυζ ψ|.ι?οa?ταν''-
αψa{ιq ιαι τιC, δι&.φορεq avγιδνε .c

pιζο6δ'i.ι .c τ.'.) 6z[τxaντα', cτc
[8αφaC,.

- 
'Q666γ oι ταρατ&'lω τα'ρ&"

Ι.'lΞεΞ t'ινδ'lιsΙ)ι'!ι'l ψε. :''i ιl)''')-
περeq cγ{aΞ''q xαl. ανι)'.ο^γ[e .c "r,

ταΡατωτl.t"δπηπα τωrl δ6ντρων

0α φθ&.oει cτο &ρtcτa o^r,1ιe[a ια''
0α !γo'ι1ιe, σε τe)\Ξ1)1σ.tα αν&λ'ι-
ση' |tο xαλ{ιτερa atxorlο|ι'.xδ ατa-

τ€^λεc1ια.
_ H xaτριd.6τωq lyeι διαπι-

oτωθεi αυξ&νq oε 1ιε^γ&.)'ο 6αθ'1ιδ

π^nν ^γοrl,,1ι6τTβα Taυ εδdφoυq. H
xaτρl.rt xρ'36eι ψ€τα π^ηq αριετ&.

',ι'lcτιιd"' Η u7ωνεμε\)η y'aτΡ|'α\')

τeριiγεc αριετ&. 0ρeτπιι& στa|.-

γεLα. Σπο c'ηψεi'a αυτδ υcτeρε[
o'ri'ψα'lτ'*& ατ6 τα 1τ1ψιx&' λ,'τd.-

σψσ"τa"' Π ερι61ει κατ&' 1ιtoο δ-

ρai
dζωτο (N) 5 ψ!ρ'ri oτα. γtλ'.α

(5%.)

φωcφΔροζ, (P,0") 2,5 ψ{ρ'ri cτα
'y'[)''ια (2,5z.1

ι4λι (K,0) 5 μjρη oτα γ'[)ια
(5%.)

Περι61ει αιδψα αρxeπ&. ατδ πα'

oτ&.νια ιγ'lοoτ οι:.^ε[α.

- H xοτρι&" τpocθ[τeι cτa i-
δ α"φ ο c, a ρ^γ υ"ν'.ι!η ον q[α. \['ετ α6 &).
λει την ουcιι\ c['fiεc'rι του eδ&.-

φουq. 1o x&νει τ''ο αφρ&'τc' Δ,ιε'ι
xoλJνει πO\) αΞrLσψδ, τ'r,ν cτρ&'y-
\(ι.σ'η y'αL τ"rp *o"r''o.ro τcυ'
Προcθjτει αxδ1ια. το)ι}'o'3 .c 1'ι''xρa
oργανtoγ.a'34 οι aτο'ιο,' ατοs'Lr')θ[.'

τalJ\) τl'q δι&"φορεq οργαν,.ι[q eνcil-

σεLq r/-αL ξτ oι ατrε^)"ευθεριbνο'lτ α,'

πα ifi"ι2ορα θρεττ,ιxd" cτοι1ι[α
iα oτ'aLα σiη συνexεLα 1)to αφa-

1ιοι,\cιγ'τ, ψa?φη. '0α. τα τ&ρο'ιν
trα ρι.Υnl.7{ τρι^1[δ'.α" των ρι(δν. E-
πiαηc δ[νει cτο Lδαφa< ορ1ι6νeq

ρι7aa6ολ[αc 6λαoτ"'ηcεω< kα|' ^^α?

τοφaρtα.c.

- 
'01αν x?"ησl'ιiιoτaLa'jμ.ε την

xaτρl.d oε φυτ&. (δdντρα xλπ.)
ετι6&)'λ'εται να ε[ναι u1ωνευμd-
νηr. Δι6τι η uαγι,neυτ^r1 xοτψ&'
ευνοε[ aην g^1ξn19Eη 

"r, μιχρo-
aργανιoψιbν του δ,.αoτa|ιν IL .C a?-

τανLxe .< aυσLΞζ y'α|, οι οτο)[οι

τα[ρνουν τo διαθdoιμο &"'ωτo του
e}&.φουc, τLα \)α φτι&ξoυν το ody

γ'α πaυζ, 'F'τcι λοιτδν τα δ6ντρα
α'ιπ&. υτoφξρο'ιν ατδ 6λλει,],,η α-

Lωτoυ "γ,,ατi, το xλd,|.,αν c|' |ι|.τ"?c-
aρ^γανιoψοt. Agγ[τερα' φυcιx&" ψε
τ&, τoν θ&,νατο των μιχροo?Ιανl'-
αψdll α'ιπtbν, πο &ζω-uo n!}1 0α

ε[ναι διαl[cLψc τLα τα δ{ντρα'

- 
ΙΙ λiπαvoη 1ιε xοτρ,.d' 11n9-

ρε[ να "γt'tει α"τoψιι\ ια''&. δ!ν-
π?a h c' [)''τ, την ετιφ&"νεια. T,.

τοcΔτηπα θα γpειαoaεt α'ιτδ a'

ξαρτ&'ται α.τδ ττ,'l ηλιxΙα των
δjντρων, ατδ π"ην ^γονιψ[ττ,τα

του eδd'φc'ιq, τa εlδaq τo'ι eδ&.-

φο'l4 ιλτ' Eνδειxτιxd, 1ρ&φο''lψε
2.Ο00 με 3'000 ι'.λ&' τc ατρ6μ-

ψα !η 50 κ,.λ& xατd"' δ6ντρο cε ο-

πωρcbν'α με ηλιxιωμ!να δ['ντρα'

- Ιδιαiτερη ευεργετ ιx^b, eτ[-

δραoη ααxe[ "η ιοτριJ' cτα νeαρ&.

δ6ντρα τ,aν iα δ[νε'. iνq' ια')'δ ξe-
x[νηψα τLα τη\) αναττ'ιξ'h τουζ,
ιδιαiτερ'α cτα cγ'ετιxιilq φτωγα
εδαφη'

Ticcεpιq τ6τoι ιαρτaφοριαq

μηλιct_c. 1. Στ&ριψιoaν (τ6τοc,
Σπο'Jρ), 2. P6ν ντε PενJτ, 3.

Γx6)ι'lτε,l NτελΙταιoυ ζ xαι 4.
Τιρ&νντ, Σμιθ. 0ι δ''d.φο?r.c no'.-

x'.λ[eq μηλιdq μπορo6ν να xαπα-

τα^(cυν σ eνα ατa τaνq τ'α?ατα-
νιl τ{ιτου<, H xαρτιτ'$1 Yoιbν"η oτc
τ'3τa oτοi'lρ ( 1 ) παραμ !νε'' oπα

ψτ9d.τoα.' H ιαρτιι|1ζιbνη oτην
τaιι'.),[α Γxρ{ννη Σμiθ (4) μ.-
τατaτ(εται oτη νiα 6λ&"oπηoη.
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1)
2)
3)

4)

5.)

6)

To υερδ !τ0 oπωρoφ6pι

To πλεoυεκτilμoτα τtρυ οxλαδlΦυ

πoU oυ0iζoυυ 69lμο

- Γενιxδζ τα e[Eη xαι ο,.

πoιxιλiεq των oτωροφδρων δ6ν-

τρων πOυ ανθiζουν πριbi'μα αντι-

1l.ετωπi-(oυν δ'joxολeq xαιρ'.γiq
αυνθdxεg. Καπα την περ[oδo ε_

xεiνη η 'θεpψοxρωo[α τoν τερι6&λ
λovτοq εtναι αxδψα 1αμηλii. To

1 ε^γον6C, αυτ6 τεριaρ|γ'e'. ατO'cαot

oπιx&. tην x'.νητ',nδτ^rιτα )LαL τη\)

Σραoαxδτηπα των μελιcαιbν.
Eiναι αυτονδητο τωq ψε τiτοι'εq
xαιριxiq cυνθixεq o{ιτε ιιανaτοι-

ηπ'.xi1 1ονιψoτο['ηoη των ανθ6ων

aα iγoυψε xαι o'3τε φνoιx&, '.xα-
νaτοιηπιx$1 ταραγ ω"γ{1 ψτορc{ι1ιe
να περιμ6νoυμε.

- 
Ετ[oηc, δεν πρjπει να α-

γνoo,iμε τoυg xιvδJνουζ α"τδ τaυζ
δ!'ιψoυq ταγετο{ιq' 'oca αρ1δπε-

ρα ανΘ[\ε,' ψ[α το,.xιλLα cδcο fu-

^γ6τερεC, τ''θαν6τητeζ {γε'. να τ&-
θει ζημιθc ατδ δl,'ιψου .C τiατe-
πa'3ζ, T'.' αυπδ ο'. τοιι''),[εq που

ανθ[ζουν δ'l,l,'ψα ταρουct&'Lο'ι'l ει-

διx6 ενδιαφ6ρoν.

Aναφ6ρoυμε μεριx6g τa|.y.|'-

)'[εc αξ'.δλ'a^{eζ τnυ ανθΙζουν 6ι!ι-

μα { τολ6 δ'!υψα' 0ι τοιιιλ[εq

^γρ&'φοντα,. με την oe,.ρ& ανΘoφc-

piα'c, ατ6'τι .< oγeτιι&. δΦιψεc, τρaζ,

τιq πoλ6 6,].,ιμεq.

- 
To νερδ ε{να'. O τ?ωτα?xl"

x6c, ταρ&^pνGα -c τl.α πην r1οy'a'
τfi των δjντρων. Ta νερδ etναι

το 6)ιφα Nα|. πο ωμdγα oτη ζωi1
των φυτδν. Δεντρoxoψ[α γωρ[c,
νερ6 δεν e[ναι νοηπ''η'

-Toνερδe[ναι 
τa 6α-

oιxδ συσtαl,|.kδ qων

φυτιxιiν ιατιbν' Mπoρεi να φθ&'
σeL τα 85 ' 95γ" του νωτo'3 6&.-

paυg αυπιbν. H υταρΕη πaυ ατO-

τsλεi αταρα[τ^r,τη τρoδτδ0εoη
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Ουfλλιωμ; (\γΙLLΙAMS)
ΧdΙλαντ (ΙIΙGHLAND)
Tζενερdλ Λεxλ6ρx (GENE-
NERAL LECLERCK)
Καiζeρ Aλεξdντερ (KAΙ'

SER ALEXANDER)
Nτεxdνα ντελ Kομ[τoιo (DE
OANA DEL Ο0λ/ΙΙTΙΟ)
Γιρdντ'|'oι&ψτιaν (GRAΙ{D
CHAMPΙON)

Tιg περιαoδτερeq 1ρον,.Lq oι

ταρατ&νω τοιx')'[εζ αυνrνθiζουν
σε ιxανoτaιτ,τιιδ 6α0ψδ, 'Ετq'.
εiναι δυνατ6 η Oυfλλιω|L.c \α Ιa-
^lιψοπ6υ!ηcει την Nτεxdνα ντελ
Κoψ[τo'.a' Aυτ6 δεν o'ιψ6α[νε'.
π&.'noτε, Υτ&"ρ1ουν γρον'.L'", 6-

πωζ η περcινf ('AνoιEη 1982)
δτoυ τ, εξ6λιξη τηc αν}οφoρ[αc,

δ'.'αy'δτcaντ αν εξαιτ|αc των ατ,a'

τ6μων 1αμηλιbν θερ'μoιρααιιilν.
ΓΙ jρoι Ι|.α 1Υρ Nτεxd,να ντελ
Κaψ[τo''ο cυνdνθιcη αξ$λ'a^γη

r,αpcυcααe ψ6νa ^r,lxρ&νπ Toι&-

LLτ|'O\)' (Παρατηρi1αειg ατη αυλ-

λrγi αξιo),ογt1cεωg πoιxιλιιi_lν

σGο α'τ ?oxτ^f1ιp.ct x cυ Τνoπ ιπο{ιτου

Φυλλc66λων Δ6νδρων. N&oυαα)
H ncωατd εxλoγd> των χα_

τdλληλων ga,'γ9'1,'1γ5trf,ιν αποδeι-
xν{.lετα,. σ1"|,ζ uδ6cxoλεq γ.ρa-
νιjqr.

τLα 1η\) oμαλd )\ε|.τaυ?τισ. πaυιι|
φυGl.yΥaυ oPτα\)Lσψaυ xαL 'Εην αυ-

ξ'r1ofi του. 0 ρ6λoq του νeρο'3 oταιιι
aτω?aφa?α εLνα|, qε?ασtrL1ζ τ'0-

λυo'jνθετo-c xαι πoλ6πλευροq. Ei_
ναL o διαλ'jτηq τωνoρ-

ιlι
γανιχων τ'αL ανa'ρτανων 0υσιιυν,

tO ανt|.δραατ\ρtο 6-

πaν a|. διdφoρεq oυoLεq διααπιi.lν-
' ατao'ιντ[θeνrαL, ψatαt?eτiaνταL'

τα|. y\α|. αναoυντlθενtrαL xα|. o

φ ο ρ [' α c, των θρεπτιxilν oτοι-

γε'ιων' Διατηρεi πα x|ιτπαρα oε

c τ α ρ 1 $1 ιαι oυψ6d.λλει 6τoι
ωτcφαoιoπ'"x&' στην oτερ6ωη
των ιoτιjlν. M6oα ατo νερδ τρα^γ'

ψατοτοιο'!.lrtτα,' δ}reζ οι 6 ι o -

χ η μ'. x L ζ αντιδρd'oειg των
κυττd,ρων.

Toνερ6 e[ναιτo ψ{oο με-
π α φ o ρ d, c, των διαλυτci:ν α-

νoργdνων θρεπτιxιilν oτοιaε[ων
τaυ αra??oφo{ιrlπαι ατδ πιc, ρ{ζεC,
( αxαπ iρ"γ αoπaι γυψa|, ανεργδψε-

νοι γυ'ψο[) y'αL tων οργανιxιbν
oυo,ilν που φυτo{'l τoυ oγηψαπ[-

ζονται oτα φ'iλλα (xατεργα'cψi-
νοι aυψa[, ιατεργ6ψeνοι γυψai.).

Tα δ,iφapα oρ^γανιx&. xαι ανδρ^γα

|)α συσταπLιd' τaυ φυπο'il ψεπαο!'
Ρc\)iαl. με το νερ6 ατδ πo σ\\ψειa

τTF, ατc??6φησηζ i taυ σxηψαfi|Δ

oψcJ τaυq lιc, τα αημεiα του πρ6
y".Ltr α|. ν α .Ι"?ησ|.|''oπoιηιθ9|,7.

- 
'oταν δεν υπdρ1ε'. α?xετδ

'le?δ τα δjντρα υτοφLρουν. Tα
oτoψ&πια των φ6λλων αργ[ζουν

να xλεiνoυν xα|. ταρεv-frοδ[ξε'τα'.

[τo,' η διd1υcη τcυ Ο0, (διoξεi-

διo τoυ d'νΘραιοc,) τηc ατψa'ιφα,

?αζ σGaυζ ψeooxυτπ&.ρι'oυq γω'
ρoυζ των φ6λλων. Στην περiπτω
oη αυτi1η φωτocJνθεoη μειci:νε-
ται. Mε την 6),λει,}iη τaυ νερo{ι,

τα φ,'iλλα ψαρα[νaνται' trα στa-

ψ&.τια xλgiνoυν xαι τε)r''x&. η φω-
τοα'iνθεαη oπαψατ&ει.

Tο νερ5 etναι ετ[oηc o ρ υ θ_

ψιαc$1 c τηζ θερμο-
ι ρ α o't α q του φυτο'3' Σε πε-

ρ[οδo μεγdλτ6 Lioτηq, γ&.ρη απo

φαιν6ψενa τη€ διαπνo{1q, εξαπψ(-

ζονται μεγdλεq τοo6cηπεq νερo$

xα'. f,π'qι eτ|,τυΥ^ι&.νεrα|. σηψαν-,|,

ιη μεiωαη 'tηζ Θερψaιραα|αq

των ιατιbν.

- To φυτδ ατoρροφd.. νeρδ α'
τΔ τo iδαφοq, δια των ριζιxιi-lν
τρι1ιδiων των ριζci.lν xαι διαπνθ-
eι αυπ$ oπην απψδoφαιρα xυρ[ωq

|ιε τα φ6λλα. H περιεxτιx6τητ&.
aOυ σε νeρδ, εtωρτdταt aε ψeΙα'



)'ο 6αΘ'ψδ ατΔ τηrl cγε'uιι$1 ταa{ι-
i^ητα πω\) δ,jο αυτιbν λειτoυργι-
δν. Aρxετ6 νερδ ψtoα oτa φγ1[
εξαoφαλ[ζεται δταν η ατορρ6φτγ

ση τa'J νερo6 υπερxαλ6πτει την
ατil)ιει'α ατδ πτp διαπνo{. ΙΙ τα-
y{-lτητα τηg διαπνoΙ1c etoρτ&ταt
cε ψ.ε^γ&.)ιο 6αθψδ ατδ τ^r,ν σxΞτL-

ιη υ^γραc|α xαι θερμoxρ αotα τηq
ατ'ψδcφαραc' xο φωC,' ττsl τ,αγ{ι-

τηtα 1ου ανεμcυ y"cL|" τ'(ι\) υτα?'
Ε'η νερoJ cτο iδαφaq. Ετ[cτ,q "r,

πρ6αλη,!η που ιeρa'l ατδ τα ρ,.'
r'ιι& τριγ[8ια ετηρε&ζετα,' ατ6
π^r1ν 'l^γραo[α 

y'α|. τ'η Θeρψοxραo[α

Goυ eδd.φουq' τaυ cξυγδνo'ι τ^r1c

εδαφιx{1c ατ1ιδoφα''ραq )ι.α|. x'rlc
αυγxεντριioεωg cε d)''ατα το1J

εδαφ'.γ6μ διαλ6ματog.

- Tα οτωροφδρα δ6ντρα α-

ν&')'ογα μετην ετaxh *o''

τo εiδo q τα'ρa'ιoιdζoυνμε-

γαλ,iτερη η ψιxρδτερη eυα'ιc}"rγ

c[α oττ;l 6λλει'],'η τcυ νeρo6. ΙΙ
jλλει,|,,η αυτi δεν eτ-r,ρei.\ει 1ιa-

ν&.γα την τpiγουoα ταραyι'lγi1
το,ρτm&. y\α'L τaσaτ|.y'd' α)'λ& xα''

πτP τ.α?ατοl"γ\ το'ι ετl"γl'ενο'ι i-
τoυq. Δεν τρ[τε,' να ξeγνο{-l1ιε 6-

π|, c x{x}ιaq τ'f1ζ xαρτοφcptιq
των ,πωρoφδρων eτeιτε|νeτα,. oe

δυογ9δν''α' Kdθ g δ 6 ν 1 ? a

παυπδy'9aια τ,?σ.τψα-
τοτοιε[ δ'jo εργαci'-
gζ α) τρ['φε,' troυC
ιαρτo6g trOν iπουq
xαL 6) τ?aeπaL|ι&("ει
tα ανθοφδρα 1ι&.τια
^(,.α την e τδ1ιεν^r, y.?a
νι&'.

- 
'Q5qν αφορd. π^r;l y. Ξ ? α-

o ι &,'ιαL a'fι\) 6 e ρ υ y\ a y\ -

}L |. α ^η LναρE"r1 τηq διαφaρoτο[-

ησηζ των ανθιxιbν xαπα6aλι3ν
πηq eτ6ψeν'ηq γρaν,'&'q τ,?ατψτfia
τοιε[πα'' το)'"ι νωρtq. Συγκεxρι-

ψ!να 1L!oα cτιq τρcbτεC, e6δοψ&'-

δεq πoυ αxa}'ον0ο0ν τ^ην ανθοφa'

ρ[α. H τερioδοq αυτi1 αυνδυd.ζε-

πα'L ψ€' ττp ξωτ1ρδτ"ητα τ'ηc, 6)'α.'

σl"ηστ|ζ '}1'αL τη\) διδ"γxωcτ1 των
ια9τι!n' oι αν&ηιeq λ'aιτδν oτ'r,ν

περiοδo αυτ{1 oε νεpδ ιαι θρεπτι-
ι&. oτaιγεlα ε[να,' ψeγdλεζ (M&-
'iac,, αρ7!C, του θ6ρουq) . Ετ[o'r1c
δ'εν πρ6τει \)α σταψατa{ιψε τα το'
Gσ'ψαiα ψeτ& ττp cνγxaψ'.δ$1 τρο

ταντδq δ'ταν eτιιρατε[ μεγοtλη
Eηρα"lo.

Ι{ ρcδαγ1r1 ι,&' ep.φαν[-

ζet ετ[oη-c Ψε?'.xξc τ e ρ ι δ-

δoυg χριτιxtc,6τουa'.
ανd"γxeq o'. νερ6 ε[ναι αυξτ'ψ[.-

νεg. Συγxεxριμjνα α) cτο ξεx|-
νημα τηζ 6)'&'oτ^r,o^r,'" }Lα|' trο1)

φυ\),6ψατοq, 6) στην διjγxω-
ση 1ον xαρτa[ ^^αL :,ην αxλdρυν-
ση τaυ τυρlrγlα xαi, γ) τi}'ο'. πaυ

θiρου." (A'iγoυoτo_c jωq τ[λac
Σεττεμ6ρ[oυ ) . 0ι δ6o πριbτεq
τΞρι'τ1 1\" r'(' g[γ 1"'. "γνωcτ iq cπ aν c

τεριooδτ ερc''l q δεντρcxαλλιεργη-
π['q' 'ocaν αφcρα την τρlτη πε-

ρ[ττωc"η φα[νεται 6τι ανiατ,a-
ιρ[νετα'. αe φυoιaλο"γιxic, αν&γ'
y'εζ ττaυ μτ0ρ0υν να εxaνν μια ε_

πiδραoη ε'ιrlο'[xh ετi πηc y\α?τn'

φορ[αq του eτoγιtνου tτoυζ.

-H μηλιd απoδειxν'j-
επαι υτeρ6ολ'ιι&" eυα[oΘ^fiι"η σιLζ
μεγdλε_< ψeτα6ολ{q xαι διαxυ-

ψ&νceιq του νeρο'3. H gυα,οθη"tα

e[ναι αξ'.δ),aγη στην περ[oδo τη_<

δι6γxωoηq των xαρπδν bτου τα'
ρατ^ηρo'!.lνταL xαL oL xαρτοττcb-
cειq. 0ι αν&,γxεq ce νερ6 τηζ μη
)r,.&.ζ ε,[να'. μεγdλεq o' δ)ι'r' πτi
qαιζδν ατ6 πην xαρτδδeoη 6C,

την ωρiμανoη. 0ι xαρτο[ πριν τη
cυγxoμιδi1 εtνα,. α?xe'τ&' ευα[fr'η
ηaι στο πολ'j νερ6.

-ΙΙ αy.λαδια υτaφι'
ρεt &.oγηψα oτ'.q διαxυμdνoειg
π"r,q υ^γραo[αζ τaυ εδ&.φου'' y"αL

τ^ric, ξηραo[αζ αrβ ατψaoφα[ραq
ιατ& π^r,ν θερινd πρεioδo. Tα φυ)'
λα τη< αγλαl''&l, ψα'ιρ'ιζουν κα,'

E'ηραtνονται. Διαπιoτ ebΘηxe δτι
ce ξ"ηριxLa γρον,.Lq μiα dρδευcη
πριi[μη ψεταtil ανθοφορ[αq Nα'L

xαρτδδεoτ1c ευν6ηoe ττρ oυ^γxρ&''

τηση των χαρτων.

'ooον αφoρi.' τα ^γ'.γαρτ6'
y'ο"ρτ,α (μηλι66, α1λαδι6q) πρ6-

τ€L \α ατaφeυτoυt'.ε πι.ζ α1l.o'iο-

μεζ αλ),αγiq ξτ1ραciαζ, .xαL υ'
^γραciαc,. oι ατδτο'ψεq αλλαγ6q
δεν eτηρε&ζουν ψ6νaν αρν^ητιx&'

το ειo6δημα, α)'λ&. σ''ι-ζ μεν μη-
λιjq ευνoο6ν την τdf,ηoη τιxρ$,

xηλiδωcη (BΙTTER PΙT) xαι
την υdλωαη των xαρτιbν τ^r1c

δε α1λαδιθq oυντελο'jν στην εμ-

φd'ν,'o^η των λιθoδιbν xυ'ττd,ρων

τροταντ6q oτιq τοιι,,λ{εq του [.'

xoυν rην τ&cτi αυτs1,6τωq η τcι-
x'.λ[α τi"oq" xραodνα'

- 
Γενιχ6ζ τα ga,.φανeιαιd.

cπριbψαπα τoυ εδdφου < Εηρα|νaν
qαL τLa τρhτορα ατδ τα' 6αθε'.α.

Lνπδ iγeι ιδιαiτερη o'ηψαc7α 1,.α
τα δjντρα μoντ6ρνων oπωριbνων

τυxνi1q φ'3τευc'η< τoυ ξxaυν €τL'

τ6)ιαιο ρυr"ιιδ ε{ιcτηψα'
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H κοτiJltnin εποxli ι,ls τnυ αζωτοιixo jliπουοn

0ι μ"εγαλ,jτ ep'. .c ανα"1ιεζ των
δ6νδριυν oε &Υ'ωτο ταvατηρο'!-lι-
τα,. xατd' τ'r'ν τeρi'οδa τη-c dνθη-
σ"rιζ ιLl. ττο ξeκtνηι,ιι πη.c 6)'α-
στ'rlσ^ftζ, Ιο c.γ-ωτο rρiτeι Υσ' eνo-

τcθετηθεΙ oτa {)αφο .c αρxετ&' ε-

',ιlι[.: ιbτ:E' 'lι !7ε'. γ'ε:ιφe1Θε[
μΞ τιζ 6ρογic, ioq';ιq ,ρ[r''ε .c, aτωο
δητοτε μεριx8-c e6δο'1ι&δe -c 

!η xαι
τ'.ριαcΔτeρο τρ''ν iTP &νθ'rio"η.

]]νδειxτιxd,'ιτολoΙ[r.-ο'ιlιe. τeρ[-

το'l 40 - 50 μ6ρε; eφδcον τpδxε'.-

ταL να χQ^f1σ|.|ιcτa|'τ10e[ "η θeii;\
α1ι1ιων[α xαι x&'το'l 10 - 15 μj-
ρeρ -c εφδcaν θα 'y'ρ'r,cι1ιοaqι'\ccυ-

μg την νιτριιJri αι,ι1ιων[α, T''x τα
1ιεγ&λα δjντρα η εφιρ1ιa^γ'b1 γιτc-
ρε'ι νι ^γ['ιει cε ψ[α δδcτ'. Aυτ6
δεν ενδε[xνυται Ιl.α τσ' δtντρω

1ιιιv'i,q'r1)'ιιtαc' Συγxεxριμ6να
c;α δ['ντρα εν[q !ιο'ιq "rι eφα?|Ιa-

γb1 τρLτε,ι να γtνει Cε' 3 - 4 δL'
aειq ατδ τ^r;l !να.ρEτ, τ'r,q €'λα-

στησ'rιζ 6q τcν Ιου)''.ο ^1ορ'r,^γιbν-

τιq τερ|το'ι 7Ιl - 80 ^γρα1ι1ιd.Cια
&f-ωτο (0,075 - 0,080 ι,ιaν&δe.c

α"γnilτο'ι) υτ6 νιτp'.x$, ',ιaρφη' A-

τδ το δe'3τερο Lτc'' τε9'.aρ[(ο'1'ia'.
οι δ6'cε,.ζ γL,' qυξ[νgπα.ι, τ) χο?'4-
"γο{ι1ιενη το'c6τητα αζιi.lτου. ( Πε
?',ooδτe?ε 'c λεπτομjρειε ζ σe τ?a-
oεγir, τeυγ'ac,),

- 
0ι xαρτai ωριαμJνων ει-

διi)ν 6πωq π^r,q γ.τ,)''ι&c y.σ"l. iTιζ
ρcEαx,'νι&.q τα[ρy9'2'1 rε?l'σσιiε'
ιc 7ρalψατιc',ι6 [τα"ν δ!1ονταυ
o"r1ψαν'τιι{1 τοc6ττ'τc" "η)'ια.xa{ι

φωτδc' Δjντρα ψe &φ0ονc α\υl'
trc σ1η δια0εcη :.aυC, σx^rι|J-ατ[-

ζoυν τeριαcδτeρaυq γ1''' ψε^γα}''iι'
iερaυζ 6}ιωcτciιc, ω .c γ'1|. 1ιe^γ&),α

φ{ι)')'α, aι δε καρτο[ cxι&rncνται
τeρι'.15[-r:,o ατδ του .c xαρτο'ιq
δjντρων oτα οτa'ια ^r, 6λ&'cτ^r,cη

ωνα7α'.τ[t"εται ατδ €λ)'ειQτ, α-

\i'lτου' F'φδcaν a Σeντ?οιαλλιερ-

1τ3ii .c xαλλιεργεi ποιxιλia-< των
οτο[ωrl οι xαρτοt 

'ετ''xαtνaυ'l 
ι-

δ''αtτι?α' υ'],,η).dq τ'.1l'!4 ττ"ην α-

Υc?J' δτα'l !^troυν )'α1l-τpα γ.ρ(υ-

|Lσ.τα' τρ!τει να 6ρe,, πρ[τc 'lα
τιτ!ι1oει ψtα ψtτpια. iλλει,!η α-
Υ'lltrο'ι oτο €δαφοq,

_ Aυ:δ το τeτυγα[\e|. εφδσaν

oτaν οτω9llνα α,o\cει να δημι-
aυ?τ"η0ει aλωpaτd.τηπαq. H ε-

τt1ι6αcη α'lπh ε[να'ι αναγια[α
Ιι'α τα τ)ιο{'lcια ιαι γδνιψα εδ&-

φη. Miα τροφοτενi.α αζ,bτου τρο
oριΥoδ'1ιεν"η να' ετιoτε6'σΞ|, την ω-

ρ[1ιανcη των xαρπcbν ε[να'. α?y"ε-

πtC, φορlc επιθυ,μητd, 8'.δτι τολ-
λ!ζ, φορiC, πι. τρ6πα φο9τ[α xαρ-
τιbν τα οτοlα φθ'&.νaυν σxην α^(a-

pd. τeτ'ιγα[voυν πoλ,j υι|.,ηλδτερεq

τηιiC, ατδ trσ" eτ6ψενα φoρτ[α.

Aλλoιi cυνηθ|ξeτα,' να qτ€?νaν'

1α|. αj(?aστcbδη για να μειωθεi
το δ'.αθ!oιΨο &(ωrc του ιδ&'φο'ιc,

Ι{α μiα τερtττωcτ, τcυ iα α\(?L6

γa?τα qco'l οτω?ι)να τροcφi-

?ου\) πoλ'jτιμεq υπηρεciε-c (".-
ριooδτερα oε τροoeγiζ, τε|'γο.,) '

- 
H ταρατιν[cια αΥoωτο6γaq

),[τανo^r, y'αL τ,?aταντδe cε )'&'-

Θοc, aτογ'h γοgr;γa{ιψeνη 1ι'δνο |-ri
ψ,.i'' 1ιτορε'L να φiρeι xαL t[τci€.
dλλo. ff1''1g1,. a'γq διαπιατωμ6νc
δτι τα δjντρα τaν xαρτ[ζoυν στσ,
()eρd. xα0ε γpδνο ε['lαι ειε{να το'ι

"o 
ξT.ωτο oτa !δαφaq 6ρ[cκtται

'ε '.oδ??c'η cγ!o'η με τιζ τ?ατ-

',ιατικ€q αν&.γxeq των δdντρων.

ΕYXAPIΣTΙΕΣ

Tο Διοιxητ,.xδ Συψ6ο'3λιο τou
Συλλjγoυ Aπoφοiτων l{αο'ioηq
eυχαρι'5xg[ θερμd τoν Γιciννη Kα
ρατc'.ι!lλτ, τLα τ,ην δωρεd 2.Ο00
δρ1. τροc' τον Σ,iλλoγo ειq μνi1-
ψ'fι τcυ τατiρα AΘαναotaυ Καρα-
τc,iiχη xαL Tr1C γιαγι&'C' trc|')

Πηνελ6πη-< Kαρατoιcδλη.

ΠPoΣEΞAΤE
0ι cτfλεq τη; "Ι{ΙA0ΤΣTAΣ, ε|'να,. c;τ, δι&θec^η

6λων των }{αουrαiων y'α'|' :,ω\ οiλων του τeρ''ο$''y'6'!'

0ι απoατελλ6μενεq για δτ'ψoc'ιeυcη ερ1αo[εq ιαι
α"ρθρα" τρiτει να ε|.'lαι c{ιντcψεg με 6 τo πoλ'i cgλiδεq

Ι?'J.φοl,Lηxl'ν{3 αρα'.ο^γραμμ6νεq Nα.L να μην J7.ουν δημo-
cιaυ0z[ qe &)'J'a τeριοδ';δ { εφημερiδα.

ΤΙαρ&ι)'"η,c^r, aι eρ^γαotεq να γρ&φονταl. σtrη δημoτι-
γ".ι|' |\ιa ic |ιaνatraν\xa συσG^rι|\ια'

H uNΙΑoTΣTA, δεν φjρει καγ.Lα ευθιiνη για
ειφρα'ι.δγιενe< γνιilμεc των συνεργ ατLον ττ,c'
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Εpγαc|e .< ε[τε δ"rμ,ιοCιευOc'jν ei.τe [γι δεν επιoτρj-



σUvr6Χεlα αΠo τη σελi1δο 109

ραtaυ Ζxδδπη x. Φiλιππoυ Bλci-

χaυ, bτ&"ργo'ιν ιψ!r1ιατα, iδiωq
oi ψεταφρα5gι.q tra! &τδ τλ cαν-
αxριτ ιι&', τοiι Θeωρο6ντ αι τολ{ιπ''

ψα τ'αi δυoευρετα' 'Aν&'ψεcd. πaυq

fi uΣαxουντ&.λα> το5 Κα}ιδ&τα,
!ργo xλατc''ιδ τι&' τfrq iνδιx!;
φι),ο),ο^γi.α,", ! u1'Ιeλα6ixα" xα\ δ

'A^,'νιμΙτρα;, xα) δ uΙ{riλαq xαi
liτωμαγιdντη, πo) eΙναι &τaττd.
σψα1α &τδ τ\q Bdδεq.

'o θd.να'τaq 6ρiμε τδν Θeοτl'-
κη' $oπρεα &τδ 1ιιd. $q5ay,'6il.ι:r'
&ρριboπεια, ατ}ν ιiιμi τi6 τνeυ

ψατιxi1q τo1') δραατ^r'ρ'.δ1'ρ,1aq.

Tδ !ργο τoυ δδν ψτδρece νλ πδ

τe),eιι\cει καi νλ τδ δλcxληρci'l-
cει, 3τ,'ιq δ iδ'ιcq iiθελε. ΤΙαν-,α

jλπιζε '6τι θλ 6ελτιωθεi i1 ιατα-
cταc'fi τaυ ια\ ποτi δδν τ[ι'τe'J1s.

3τι i1 δγe[α τον fiταrl τδcο φ0lv-
μjνη. Λ[γo πρ)ν πεθdνει ιiλλω-
cτε, eΙτε: uΘ} 1[ιω κα)'α, δiν
εiναι δ'υνατδν νιi πεθdνω, iγω &-

x6μη 10 aρcν6 δουλιri cτδ κεφ&.-

λι μουur. '0 πανδαμdτοριq γα'
ρaq, 6ψalq, eΙγε τ&.ρeι πip &τδ-

φαo{1 τc'ι κα\ τδν πfrρε αi '\^ι'.x[α'

5t tτ6yl.
Aiiγoυoτcq 1983

ΣHMElΩΣElΣ:

1. A,ψ. Xoυ,ρiμο04rοu: .Kωνoτα'vτiv,οc

@g91$rκηc, o εi,oηtγrητi1c Tcr] κοlγ-ω-

νlκoσ μlυθloτoρilμαroc,oτη'v',Elλλd'
δα", oli θκδ6lαεIq τδ,v Φiλωv, 'Αθι:1"

Kιοvoταvτivoζ Θεατ6κnq

vo, 1 979.

2. 'Αn,6,oποoμα τηc 6loγροφioc o0πηc

δημοoIεΟτηκε ,oτδ περ. .Ν|EA E-

ΣTltA", τε01. 1344.

3. 'Aπ,δ τδ δημoolευμ'θv'c dlπαcnαouο

τξc 6ro,γρoφi'oc τοο Kωvoτ' Θεοτ6-

κη, γραlμμ6vo απδ τov αδε,λφ,δ τou

Σ'nυ'ρ. M. Θεoτ6Iκ,η'

4. Kιυvoτ, Θεοτδκη: .{K1ρφ rξ11κgq 'ι_

oτoρiεc". Π,ρoλεlγ6tμεv,ο E,iρηvηc A.

Δεvτριvοσ.'Eτο'tρεiο πρδc θviroγυ-

oιν τδηr''Enτα'vη'σtαlκΦv Mελετδ'v.

l(θ,ρκυρο, 193'5.

5.'Αvπρ6α KoραιrrrΦ'vη: iΝrεοελλην:lκη

Λoγoτε1viα' Φυorcγ'vωμiεc". Δη,μ.

Π ornoδηlμοξ' 'Aθtlγvο' 1977 .

6. 'Ερvεoτi'vo DE] IMA,LLoWlTZ: "'A-
v α1μ vηlggiq" ' Π ερ. .; A.λε ξο v'δρ lvη

Τ,θxvη", ΔεlκQμ6ρrοc 191 9.

αEΘvoλoγtκΙi συγκρ6τnσn τnq

EtΙΞtΔ ΙoΓΙA PofaΣΙ A Σ ΙΙ

στnν ΠερloxΙi τnqαγρoτ1αζ
Πρlv α,no λiγo καlρo πηραμε

τη'v εlδl,κη μελ6τη pt To'V iΠοpο-

κdτω τiτλcl τoυ Hλiα Moυvδρθα
εlΠΙΤiμ,oU,πρ,o6δρ'o,υ τoυ Συλ,λ,6-

Y,oU αrΠ,oφoiτω'v. o Ηλi'αc M,o'υv-

δρδοc ωc γvωoτov urπηρθτηoε
oτη Nt6oυoα ωc γι.lμvooιdργη'c
στo ΙσToρΙlKo Λ6,n,n,ειo Γiυμ'vο,οlo

oφη'γρ,γ1qa oτηv rndλη μαc TΙq

καλ0τoρεc εvτιjnιboεlq. H .Νlο-
oUστα>} σU|YXαiρεl τov σιrY1γ'ρα-

φδcΙ o oΠoioc oυvε;1i4εt olKoιjρα-
στα τo nαρογιωrγ'llκo τoυ 6ργo'
αuτη τη φoρd ωc ερεUvητηc, o"

σχoλo0μ,εv,oq με, εl]διK'α Θ*'ματα
τηc lδlαiτερηc Ποτρiδοc, ToU.

M,ε τηv εUlKclΙlρiα, δηrμoolειjoυ

με oαtΠoσπο,σμα> τoU Τ. Π,ροθ-

δρ,oυ τoυ Erκn,οlδ. Σu,μ6,oυ,λioυ ,κ.

Π. Γεωργc0vTζou 'Πo,U 6γεl οx6-

φρ6γκrκnq Καλαμ6ταqυ Hλ. Moυνδρdα

ση ]με Tηv αvοφερoμεvη μελ,6τη.
.<\|1ξ,9'μ1619o

'Η δlκη σoU, φοlvoμεvl]Kωc
ΠcloρUlσlα.στlκη θργαoiα εivαl ln'c

λ0τrμoc ,Πρ,oσφoρ,α, δloτl η δλλη"
vo,Πoiησlc τd)v,ΠαρorΠ'o!1l]'μ6vω'v
δvαματωv καi η δπΙ'n'ov'oq α,:lo-

κατα,οτootc εic τδv σUv'oδεUTl-
,κδ,v ,πoλΟτlμo'v xΟρτηv τδv δv:-
μdτωv, τδ'v τo,n'o,9':οlΦv εjvοl δ'
vo 6,ργ,o'v 'Πoυ oi d,μuητοl εΙvαl
dvOπorπτ,ol vα τδ o'uλλθ,3'o,υv.

Tδ oυμπliρoσμα δτt oi θrnrη,λυ'

δεc εix,ov θΕo,tlolωθξ rμδ τoUc θ'v-

τo,ni'oυc, δnloφlρα,γlΖoμεvov μδ
τδv καταλoYov τδv δ'roμοτωv
αin,ο,κτα rκ0ρ,oc dln,6λlυ'τov καi λi-

o'v ει:,στoxrωc τδ δrθκρIvεc καi
1$ ,69rφ,1,0ρωσεc...

'Η θρ,γooi'α ooυ, dγα'nητ6 μoυ,

μδ τδc ειj,oτoxoυ'c d,n,oδoαεlc δI-
q,φδρω'v α,μφlo6,ητ'ou,υ6,vω,v δρωv

fiταv γr'δ μθvα μ'iα npα,γμoτlκη
αtno,λα,υ,olc,καi δrtδα,oκα'λiα μδ
τηv διευΟθτηoιv 0'n,ορ1oυoιilv ομ

φl,6oλlΦv, δlδ ,κοi ln.opσlKαλδ vδ
δεxtgη., μαζ(, μδ τo,Οc θrY,καρδj'

oUξ XαlρεΤl'σ]μo0c καi τδc ε0'1,ο'

ρloτiαc μo'U'...
Π. Γεωιργoυvτζoc
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MΑθ}ITI]fi KATAΣK}IμIIIΣ}| "AΓIΑΣ TPIAΔAΣ,,

- 
Στιζ αργiq -"oν L950 και

ψe.τα ατ[ τ'rp τeριτ!τeια τηc
τατρ[δαq ψα4 ατδ τ^r,ν 10ετ[α
icυ L940' 'r, τc}ι;ε[α ψeταξυ
των dλλων jcτρει|.,ε το ενΣ'.α?i-

ρ9ν τηζ .ια'L σ:,'Γi\l τα''δ'.x!r)"r),ιxtα

^i''ατ[ τ1 ψ&.cτ,'^γα τaυ το}'tψο'ι i-
τ}'τ,te κiιρια τα τu''δfi''

_ Kαθιjρωcε το 0εαψδ των

μαθητιι6ν kα1ατxηy1|5i7gγ τ|;α
ac!ζ ψαθ'r1τεq τω'l Δημοτιxci_,ν
Σ1ολεiων.

- Aνciμe α α ττ' d),^λα δ'.αlιι-
ρ[oψxτι τηq Eλλdδrg πoυ δημι-

Toυ Xρ. M6ρα
Πρ,o'ιbταμ6νoυ
1oυ vραφεioυ

Δ.,Ε.N. ΗμαΘiαg

aυpγfiθ^r'xαν xατ αcx^r,γΔσ εLζ τ,?a-

xρΙθηxε kσ'|.'η aτα.xtα ψαq.

- 
Υτ'ηρεcιακo[ ταρd'γοντeq

xαι τaτιιc[ &ργοντeq τηc Ι{dου-
ααq xιν!ηθ"rμαrl δραoπi1ρια ^για
troν €νπaTJ.σ1ιδ ιαταλ}''η),ου y'dτ

?oυ ΙLα' τ'ην αν!γερc"η xπιριαι{orl
eγxαταc-'&ceων.

- - 0 ^Ι'Δ?oq τ'r1r, Lγtαc'lρrd'-
oαq σ-'Lζ τ.α?υφ€ζ τoυ BeρμΙoυ,
του θεωρe[το qδτε αyτα)'&ξιψοC,
κρ[θ'r,κe ο καταλ)"r),δτeρca. o :δ
πε Δηψαρηag ι. Κδκxιγc-c Φι)'ιi.l-
rα1 xιν'iβ^r,ιe δραατ{'ρl.1' Nα|. α-
τcτeλεoψατιxd, ^για τ^r' δι&\eυ"r'
του γι[ιρον cτο Υτc'ι?ΙεΙc Eθγι-
x{q Παιδεtαq xα'ι Θρηcxeυμ"ιi-
των.

- 
To xαλοια[ρι acυ 19.*12

^για τρdlτ'r, φcρ& }.'eι-'ο'3?^(^Γισε Ti

xατααι!r1ωc^ri' ι,ιeτ&. ατδ σicL-
y,ειιbδη δ''ωψδρφωα'r, του ηcbρο'ι,
oe oxηνlq το'ι }ιατiθ'r,ιαν ατ6
το cτρατδ λ ατδ &λ),ο'ιc, φοve[4
του τ'r^,1ιe[ωαε μεγοiλη eτιπ'ιγ"[α'

128

Πριbτo ετoq λεlτoυργiαc τωv 'μαr3ητIrκιbv κοταo,κηvΦoε-
ωv σTηv Aγiα Tρ.lοl5α (1952)

liiialllFn$.:a:Eδllii:lin

Στε,λ6X,Q Tηq κclTοσΚηvΦσεωc κοι επlσlκθ'nτεc (1952)



Mαδnτrκiι καtασt<nvωon

_ Παρciλλr/,α ε'ιγαν α1γLcιι
tt

xαL οL e?τασLεζ ανεγερσηζ των
κτιριακιbν eγκαπαcτ&αΞω\) y"αL

τo 1953 ιο xα}'aια[ρι οι }Lαiα-
σ.xT)νω1ιζ τηc }{dcυrαζ 1LαL -'^η.c

τεριaγ!r,<, cτeγd'oΘτ'ια'l oτα νεΔE

ψ'η1α x1L?l.:ι.'

Λ, l

- 
,ιπ, τaτε Ψeχ?. 5τιΨε?1' Ξ-

κτδ< ατ'δ πο t97-o, 76' 77 κα\
78 i'ειτoυργο6ν xαrlο'ιιx& ιi.()e

ια)'cxαLρι' Tα τρilτα γρδν''α
;'r'q λeιτaυργ[αq τ'ric, φι)'οξeνον-
ce x&.θe xα')'οια[pι 600 παιδιdι '' T& τε)'ευ-5e a?εLζ TCΞρι,g6r'ur.

τα[α xρδνια 400 τα.ιδι& αε δυj
περ ι6δου q.

- Πc).λoi δ&.αια},oι, δαoια-
λεζ xαι Nηπιαγωγo[ xαι x'3ρια

ttlατ Γιυiclζ τaυ υτη?eicνσα\)
ατη l{4ουαα }LLL σi^rι\ τεpιο1!ri

τρδcφeixν ;,'q υττ'pεci"εq traυ .ζ

ψε υφ'r,).l' αioθ-r'ψα ευθ'jνηc y"α|.

ψε το^λ^/'lr, αγ&ττ1 χωρ[c '.δ'.α[-uε-ρι
?'rt a.ψcι,o'Γl,

- TΙ&ρα πολλoi α'fi1ιeρω 1ιe-

^γ&^l,c'' cυψτa}'[ηεc του ε[γ' αrl πτ,'l

τ'5aτ1 'ιω 
Υ'-:'ηcουν σα\) τ!-αaα,σy-'Γilω-

lιιlτec' €y"cυ^) Ξυxα?L'στε''\ ανα|\J'ν"η-

oειg ατδ την rα1ασκT1νω1')L{1

τηc ζω'i.

η1 ,\

- 
La τi0'ΞL ^ι?0'l','ι Ξ'r,Ξ L'?'J

σηζ των ιαταακτ,νιbαειυν μιoγd,-'i'τ' 6αρ{lιτ'τα δ[νονταν σTr,ν γq-
').Jr, Eιατpοφi1 των ;ρaφtψων - xα, \]/Ξ'ιiL'rι')ωiω'l' Lτ1|L|Q1- a.iν 1''ι τe-,ι/ι,
?\σσa'τε?α τα.La|.α o\α.x?εφcνiσ'l'

ια)''.j. cτα crtτια' ;aυ .<' exτδq ω-ι|\/\τo τ'rιν 1?x*'r, 7"ιι, ε'}Ll.ey'ττι 0'.L-
ιlιi?aφη τcυ τ'ι?€'y.ε\' "r1 y'αταισN'fι'

νωση σy.aτ'ΞυεL τ'Ξ?L1σaτa?a

σtra \α xαλλιεργftει το τνε{ιμ'ω

ττιζ cψαδLy.ΛΞ o''γ.6iωt"rιζ. ΞT,Ξ

συνe?τ ατ Lxoi'r1τ αζ γ'αι a^fιc αυτa-
εξυτ^ηρ!π'r,c'riΞ σa οριo1ι!νουq'uο-

,,'-&;:ιiι::ff::Ξ

Eiγκαivtο τωv κτlρtαlKιbv εγκoτοoταoεωv (1953)

:i9ti;:: i:r:.
..- Φ1# .ι 1.]n$

To ε,πlτελεi,ov τηc ]KctTοσrK]η'vωτrlκηc nερl61δoυ 1953
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-__ Mαδnτrκr\ }ζατασ1tnvιοon

ψeιq τ'ri< ^ια:,ασ.x^rPωτιιJηc, γ.οl-

λ<.

_ Κατα τc φeτινδ xα).'axαQι
cτα τ}'α[cιx των d'),λωγ eιδ'r]'iυ
σeων' τl.cρiln - 6ριδινιiν τeρι-
τi.των ιι.)ιτ' lLα τρ[υτ'r' 2cρα 'r,

ιxταox{1νωc'r' φι)'οξ!ν'r,οa ψ'.1'

1ι!ρα C'ιντα'ξιου:l,1ο'ιq δl'cι&'},'ο'ιc
τηq l{d,ουταζ τιυ xατ& ιαιρο"ιc
νττiρ€τ"riταν με το),)'i1 αγd'τ'r,
ααν c;e)'[γ'r1.

- 
Ετ[c-ric φiτcc ^r, ιι'ταrιx''η-

ιωc'r, διατ!0'rμe xα,. ^1'|.σ' τ^Γ, φι.'
},aξeν[α' του KAΠFΙ Νd'ο'ιcαc.

Πιcτg6ου1ιe Δτι xL|. ,jic

μ6λλoν 'r, ιαtrαcι!r1νωα"r' θα ),eι-
το'ιρ"γe'[ xαθe κα)'cια'tρ'. no, θι
2)''cξενe[ cτο θαυγ'd"α|'o τaTi,[a x^rιζ

τaυq 1ι,'ιρο{ιC ψαq μαθητj_c , ^(L1'-

τ[ κα,' τ'r1 6ο!r,0e,'α xαt cυψταp&'-
σ7ασ'η τc'ι Υτου?^(etου !γ"eι, υ"),-
^).& xι'' r^r,ν α1'i'τ'r, τcο'l τcτ,ιil'l
αργδν:ιrlν xι'. τωγ c'ι1ιτο}','τιil'l
ατa}''ι1ι6d'νει'

Απoτδλεσμα
πυρnvrκcbv

δoκrμcirv

Aναφipeται ατδ επicημε-:
sτα;ιατιι[q τ'r'^γiq του T{ΙΙA
δτι, τα τ,.αδι& του ^γeνν!r1θ"r'xαν
στ'f;ι agρro'!r, του SALT CΙT]'
(tTΑH) , ιαl.& τ'r;l τqlοδc
1951 - 195:] τιpουαι&Υ'ο'ιν το-
qοqτl" ^)'ε'ιxαι1ιtxq !ι0% τaυ a-

φe[λε,ται' 1ιeτ&' ατδ εeαιρι,6ωψi-
νΞζ eρeυνgζ στιζ ατ0|ι|.y"Ξ< γ'q.|.

πυρ'r;lιι!q δoxι,μjq 19ψ t^γι'lα'ν το
1950(ιι!).
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Kοτοακηvωτ6c τηc nερloiδoυ 1953

Σuvαvτηοl1 nολαlΦv
σΤηv

οτελεxΦv, oυvτα,Εlo01ωv δαο,κdλωv
Aγiα Τρlαiδα (1983)
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Κυκλoφ6ρnoε Eιrα lεωρvικδ ΘιΘλ(o

"Evα 6ιΘλio κατατoπιoτlκδ θπιoτιιμovικδ μδ xρωματιστθq εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δδv πρθπει vδ λεiΦει &πδ καv6vα &γρoτικδ oπiτι

ΣTE/i'ΙΦY [IA/\ΦYΚE{
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &π<) τδ γραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαo0onq

TIMΗ ΠΩΛΗΣEΩΣ 400 ΔPAXM'EΣ

Ε1{Δ0ΣΕlΣ ΣγΛΛ0Γ0γ σIAIι|IΤΣAP0I KAl MΠOγΛEΣυ

1. TA ΔHMOTIKA TPAΓΟYΔΙA TtΙΣ Ι{ΙAOYΣTAΣ

2" KΩI\ΣTAI\TΟYΛHΣ _ o ΛA.Ι.Ι(oΣ ΠΟΙEΙTEΙΣ

THΣ Ι\tAoYΣTAΣ

Toυ T6κn Mπ6iτon

MΠoPEΙTΕ NA TA ΠPOMHΘEYTEΙTΕ AΓΙo TΑ BΙBΛΙlo,ΠΩdιΕIA ΚAI

AΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY ArΠrolΦOΙTΩN NA]oYΣFIΣ
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