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ΓPAΦElΑ ΠEPloΔΙKoY
Boo' Kωvoτοντiνoυ 44

ΑNTιΠPoΣΩΠoΣ BΕPolAΣ
Γlowηq KoρoτoΦληq, Γεωπδvoe 21.331

ΦΩTοΓPAΦlΑ EΞΩΦY^ΛoY
.Tα Tρiα Πηγαδlα"
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.Tuηoγραφio" Αvτιi.lvη Moυρoγivη
Avτωvioυ Koμαρο 3 _ τηλ. 260'140 & 226'924
Θεoooλoviκη

ΠερΙεx6μεvα
Ιoτoρικθ - Λαovραφ1κ6 - Κoιvωvικ6
xlοΝΙΔH Γ' Στlγμloτυnα oπδ τηv oπελευΘδ-

ρα.}ση τηξ Νooυ,oαc (1912)
ΑΔΑΛoΓΛoY N. MητρoφΦvηc Kρlτonoυλoc
ΓΑBPιHΛ|ΔΗ Θ. o Πλdτovoq τoU Aρloτoτθλη
ΠYPlΝoY Π. lovαφl τωv μnατoτZηδωv oτη [ιlooυoo
ΣtsΑPΙ.JoΠoYΛoY Σ' or δoυλεΙθc τou κoλο,μnoxroιj
ΣΠAPTΣH N. Τα lovoφκlo: ol μrλloαδol
ΞHPOτYPH |. Tο vαρκωτlκo
MΠΑ'|'ΤΣΗ T. Νlooυoτο: μlο πδλη οnδ ευεργδτεc

Eπιoτn,μovικ6 - Ιατρικ6
κΑΠEτAΝorτoYΛoY τ. Η τεxvlκη τηc Θ6ρμovoηc
ΓoYΣoΠoY^oY Σ' & ΓoYΣoΠoYΛoY N. Tα επo-

κδλoυΘo τηc noxυooρκiοc

Λovoτεxvικd
ΑΑA^oΓ^oY KoYΛΑ Πoιη,μoτα
ΠΑNAΓιΩT|ΔΗ Π. To oυμnooto τηc Νooυοοq

Δεvτρoκoμικd - Γεωργικ6
κΩToYΛΑ ΣYKA EΛENH Zrζαvloκτovα & περlβdλλov
lΑiiΩBlΑoY oΛΓA lερoτελεoτiα τηc 'Avoιξηc
PοYMΠOY ΑΘΑΝ' o μoρooμδc τηc Αxλαδιδc
i'ΙTι}.JoΠoγΛoY oΑ. Δεvτρoκoμlκo θiματα

Η ((NΙA9YΣTA)

Ε6xεται
στουζ συvεργ6τεq

και τoυζ αvαYvΦστεζ τnq

lζAΛEΣ ΓΙoPTEΣ
ΚAE xAPoY[-lENo 1984

Αγαnητi φiλε

Mε τo oηrμερlvo τευxoQ oλoκληρΦvεταl o τρiτoc τδ-

ιJoc τηc .ΝlΑoγΣΤAΣ.. 'Γι' αυτδ τo πoρoυolδZoυμε με lδt-
αiτερη oυι7κivηoη καl 1ορd.

Στlc oελiδεc τoυ περloδIκoυ μoc δημoorεΟoιrrαl dρΘρα o1ε-
τlκδ με τηv vεΦτερη loτoρiο τηc Nδouοαc κol Tηv Προσφo-
ρd τωv κoτoiκωv Tηc Πρoc τηv πατρiδα τηv περΙoδo εκεivη.

Αγαnητi φiλε

Στo περloδικδ μοc φrλo.Εεvoυvταt εrδlκα ενημερωτrκα
δρΘρο γιjρω oΠo τηv υγεΙα τoυ ovΘρΦnoυ καl τηv μδλυvoη
τoυ περlβαλλovτoc, Θδματα .καυτd- πoυ δεv ;4αvoυv κoμld
φoρα τηv εntκolρδτητα. Eπioηc φlλoEεvoιivταt εrδlκο ορΘρα
λαoγραφrκori 'nερtε1oμivoυ ΠoU μοq -Ζωvτοvεioυν" τηv Zωη
καΙ τΙγv γλΦooο τωv ovΘρΦnωV τωv περα(rμθvωv γεvεδv.

Αyαπητε φiλε

Στlc oτηλεc τηc .ΝlAoYΣTΑΣ. δημoolε0ovτοt εtδt-
κd ,ι<εilμεvo noυ δ1oυv o1δoη με τrc δραoτηρroτητεc Tωv τo-
nlκιbv ouλλoγωv' Eπioηc γlσ τoυq δεvτρoκoλλlεργητic ο-
vαyvΦoτεc onωc πovτoτε dρΘρα επiκorρα δwτρoκoμlκo0
nερtε1oμδvoυ.

Aυτd γlο oημερα. Θα εiμoοτε καr ndλl κovτο oαq
υoτερα αnδ τρ.εic μηvεc. Ωq τ6τε καλδ 1εrμΦvα'
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180
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172
174

BΑΛΣAMlΔΗ ΕM. .o Πυρo6c" oτη DΙZoN
BrβλronαρoυoΙοoη
Aλληλoγραφiα

Eτηorα σuγδρoμη |δlωτιi.lv δρ,x. 500
Δημοr, l(orvoτητεc, Συv)oμroi δρx. 1.000
EΕο:τερ,Iκo0 δ,oλλdρlα 20

13i



ΣΤlΓnill0TγtlA AΠ0 T}lt.l ΑΠΕΛEγθEPIIΣ}I

T}lΣ t\|Α0γΣΑΣ (1 91 2)

πτιr1$εi,or1; τρο'μοι'ρ'ατ[α; δ }'{riτ go-

πολ[πη; μετδ τοδ KαΤμαzirμη' xα-

τελ$6ντε; εξ τδν οτα&μ6r', θι'εy'αQ_

δiωααν τοδ; φειiγo'ι'τα; xαΙ ilπειααν

αiτoi; νd θπιoτ,ρ,ειytυοι.

Tδ αsτδ δδ x,αi δvταft$α θ,^lθvετo

Toυ ΓIΩP. x. xΙoNΙΔΙ{
Δικnγ6ρoυ Bερoiαg

γlε; xαi δπι πEd,πει 'ι'd π'ε8ιμ6'vιιι-ιεγ

πd φγοr'dτα μιετ& ψυ1ραιμ[α;...>.

Nαoυoαioι στn Eθρoια ζn'
τoιiν τnv &φιξn Eλλn'
vικo$ Στρατoιi. T1 γρ6
φει o Θ. Π6γκαλog.

'Aλλd oi Ι{αoυoαioι floαι' ιivi1oυ-

y.oι xαi, μι6λι; πλη,qoφo'ρ{1'$ηxαν δτι

δ δλληνιz.δ; oτρατδ; ι'ατdλα6ε τil

γει,τoνιrz{ τoυ; π,i)"l1 B d'ρoι α, δ}γ

,ιΙπolQofrσαν πtα ι'd αυγl)''ρατη1}oδν

z,αi γ& τιδαoεfooυγ τδν γνιυατδ αt_

soq,μητιolμo τoυ; xαΙ τd μoναδπd
πατrpιωτι,/,,d' αυναια'$lγ1r'ατct τoυ;.

Φdiρτωααr, λοηπδγ παλλα ξδα μθ

διιiφορα τg6φι1μα zαi iiφ$αoαν ατd

Bliροια.

'Aξ'lξει δiμτυ; r'd διi:'οοl'lιι'ε τr\ν

,περιγρ,αψi1 τoδ γ,ε'1ovιiτo;, 6πω; τi1

δι6οω,oε i (iiατε9α oτ9ατηγδ; z'αi

διx'τdτo,Q,α;) Θεdδωρο; Πdγxαλo;,

oτδ βι6λi'o του <<'Aποi1rι'η,μolε{11-ια-

τα> (τdμ. 1o;, 'Αsfrvαι 1950, oελ'

240):

<<'Ez,τδ5 τδν ιlvωτd'ρω siι θzt}dοω

Πρoλεv6μεvα

iEt'ιιgι ^1'ι'ωlο-τδ 6τι f1 τoυ'ρxor''gα-

τo*με,vη Ι\Ιdoυο'α θ,λευδε,ριil$ηx'ε ιiπδ

τov δ),,ληι'ιxδ ατgατδ τδν 'oπτιΙf ριο

τοδ 1912.

Στδν oιδηρoδρoμι"z.δ οταr}μδ τfl;

π6λεω; iiψ$αναν τi; μεταlμaoημ69ι-
rdg δρε; τfrg Tετιiρτηg, 17ηg 'oz'-

τω6ρioυ 1912, οi διriφoρε; μovri'
δε; τfrg ΙY μαραg1lαg, d;ιoλoυΦcilν-

ταg τδν &μαξιπδ δ,gdμo, ποi' &ρ1ζε

ιiπδ τdv ιiπελευ$εqωμdνη πι& (16'

10.1912 ) B,{q'οια xαΙ διευsυγ6ιπαγ

πρδ; τd N,ciουαα. 'H δλoι'λ{qωαη

τfr; ιi,φηξειil; του; oιlμπληριil'}ηxε

τδ β9dδυ τfrg tδια; flμdρα;, οπdτε

dγιvε xαi f1 διαrruι'τdρευα{ του;

oτδν οιδη,ρoδρoμιxδ αταδμ6.

TΙg 8π6μεrvεg δρ,ε; πd'gαoαν ιiπδ

zογτd τ& σfiQατιειiματα z,αΙ τfl; ΙΙ

μ'ε,ρα,ρ1[,α; xαΙ μιiλιoτα,ψερδε{τη-
zαγ oi ,μovd,δ,εE τδγ δι}o βεlQαQχιδv,
δhπυg γρdφει δ iiατερα ατρατηγδg

Γ. Θ. Φεoo6πουλo; oτdν δξι'oτd'ρη'

αη τδv γεγoνdτωv.

Η κατ&οτα,σn στn Ν6ουoα
τξξ πρonγafμεvεq n-

μ€ρεq

Στδ βι,6λiο τfl; <<Διαρzοδ; 'Aντι_

πρoαωπεi,αE>> τflg K'oιvirτητα; τfrg

Nd,αι'ααE βρfrxα τilv θξfl; ιiξιdλoγη

πληρoφορiα, χjαταχ0}QUσ'μ6yη οτd

πραxτu.d (,αελ. 65) τfrg οιιι'εδ,ριιi-

οεω; τfr; 14.10.1912 :

<'o (...) ι1νf1γγει7'ε τfr aυvελεt'
,oει, δτι δ MriτgοπoλiτηΞ θπgdr"ειτo

ν& Ξλ$η ιiλλ' θvaxα ι1ηρo6πτων πε_

ριατατιιδ:ν dνε6λri$η f1 ffφιξι; αri-

τoυ.

"oτι δν Bερο[φ θνεxα τfl; ιivα-

136

xαi τδ θξfr; 1αραlzτr1ρι,ο'τtxδν γεγ'ο-

\,6;, τδ δπ'οio'γ ε'uμαι βd'6αιo; $d 8γ-

δμμοδvται oi λo1αγοi Kλιiδo; παΙ

Kοxziδη;, θπιτελεig τfrg \rΙ με8αlρ'

1[,α;, ιil; z"αi ot θπιζδιτε; ιilξιωυα'

τιy, oΙ xαi oπ,}"iται αriτfrg: 'tΙ VΙ με-

lραQχια θ,ατdfiu,ειL<τε τ6τε βoρεtω;
τi; Bερo[α;, ωι6τε τdν €'oπ6Qαν

εiδoπoιf$ηiμει' ax τδγ πgοφυi'αxδν

δτι iiφι}αoαv δxεi, οδν γυvαιξi, δ_

1ιιiδε; '&λ{γων zατoiy.ωv τfr; Nα-

οd,oη;, ιiz.ολoυ$odμιεvοι &πδ πλεiατα

φoρτηγ& xτi1νη, φdροr'τα τq6φιμα

xαi δτι ζητοδγ ι'& δοδγ τδγ M6-

gαlQμv. "Eoπευσα εi; τd πρo'φυλα-

u-αg, tkτ;oυ δπιτ9ο,πi1 Bx Ιι{αοιlcιωτδι

iζt'βει γd ιδη τδν Πα'oαiv (fiγγ6-

ουν τδv &q1ηγ6ν) διd γd τδv παρα'

γ'αλd,ooυγ l'd ατ'ε[λη xαi εi; Ιtiιioυ-

,σαγ στ,ρατδv χ,'λ.π. Td φoρτηγi
r'τ{ιn1 Eφερον τρ6φι:μα xαi πo'λλd;

θπατor'ταlδαζ dρτων, τοi; οlιοiου;

παρooxεfαoαν οi xλ['6αγοι xαi αi

γυναixε; τfl; Nαotoη; δι& τοl);

,ατρ,ατιiυταg μα;. 'EπΙ πλdor', περt

τd δεlz.α (tο) φοgτiα μ} βυτiα οi_

νου. Θεωρδ π,ε,Qιττδ1'| νd πε,ριγgci'

rJxυ δπoiog i'1το δ 3r'sουα1.α6'pιδE τδι'

δμογ,ενδν 'μα; az,εiνων, oiτιr'ε;, με-

τ& δουi.εiαν τ6ο'ωγ αicbr'ων, U6λεπoν

εiΞ Mαx,εδοr,i'αγ τδγ θλευ'$εgωτdν

στlQατdγ μα;. oi 'ιατo'ty"o'ι' τfr; l{α_

οlioη;, iiλλωατε, διεxgisr1oαν πciι'
τoτε διd τ& iπi.ρο1α πατριιυτιzιi

τoυ; αiα$fpιατα. 'Η ι1νοπ6gal 'ffι_
τρoπd μoδ θδr!λωoεν δτι axdrμιξε 'z'αi

δiο βυτiα oiγoι'' πo}.δ παλαιοi z'α'ι

θξαι ρετιιfl; πoιi'τητο; δl'i τδι &ρ-

yr1γ,dl'. Toδ; εiπον δτι εiναι ιigγd

διθι r,d iδοιι, τδr' ι191ηγι1ν, παgiλα-



Στrγμ16τυπα απ6 τnv απελευlθρωσn τng N&oυσαg

6oγ τd, δso βυτiα xαi τd ιLiετεΖd'μι-

oα εi; τδ Στρατriγgiρ1,, δπου uετd
τδr, λoιπδν αυνωδdλψο:r, ( Kλciδoυ
i;αi. Κoz.r.[iδη) θδoxιμcioαμεr, τδι, οi-
γoν τοδ Πααο& xαi εtiροrμεν dvτω;
δτι αriτδ; $& flτo τδ vd,zταρ, πoδ
πρoodψε,ρoν i "EΙ6η xαi δ Γανυμi_
δη; εξ τoδ; Θεοi; τoδ θxεi πληοi_
ov ειiρυο'zο,μdνoυ'oλr!μπoυ.'Eι,sυ_

μofiμαι δτι τδ πaρiqrr1μον αriτδ z,ρ,α-

αi τξ; ΙιΙαoiαr15 rfuo ,μdλαν παi i'ρυ-
$9δν (ιiνd Eν βυτ[ον) ' Φαiι,εται δ_

μω; δτι i)τo παλr) 'ιο1υ'ρδν zαΙ τδ
ιiποτdλeαμα r"1τo oi δo,xημti,oαr,τε; vd
z'αταy''dξoυν εi; dr,τoν'oν εi$υ,μiαν.
'Eγδ δμολογ'δ iτι π9ο,ο,{iγ,γιcα πo_
λδ πφδ; τfir, μιεr}ην. "'orαγ πρoofrx.-
$ε μετ' dλi.1oν διd τ{ν o{vταξιv τfr;
διαταγfr; 8πι1ει'ρfoεωv δ'Eπιτελιiρ-
χ1l; Xατζαι,6oτη; ιilτελ{φ$η &μ6-
οω; πεqi τivog πgdz,ειτα.ι zαi, iiφυγε
7.ατ1}γ,α1,αχτιrσμ61,oΞ, qlωvciξωr, : <<'ft

zατd'oταoι;, &ξιωμιατιιιοΙ τoδ'Eπι-
τε),,ε [oυ 1ι εsιlαμdvοι I>>...

Dι πλnρoφoρlεq
τoυ Σ. Κτεvα86α

"Αλλοroτε, zαi δ Στριiτο; Kτενα-
66α; γρciφ,ει (<'o Eλληr,oτoυρxιxδ;
π6λ,ε1μo;, .μαιεlδor'lια'i1 θzoτρατεiα.
'AΦi,r,αt, d.U.θ.) δτι αελ. 81):

<iffυ; τl)ν iΨcioυ,oαl, oi "Eλληι,ε;
iδιcrzτfr,ται μeγdλων θlQγOστασιω\, d-

πεrz,ρυrpαν ιiπδ τοi; Tοιiρπoυ; τ& d-
λ'ευ,gα xαi τd αιτηgd διd γd τ& δ,ια-

sdο'ουγ εi; τδv oτqατ6,ν μαφ.

Πρoα$6τει ιizιliμα (αελ. 83) δτι:

<4Π,gοr'11,ουμ,6νιo; τδ δγδool, oιiv.
ταγμ.α εi7,,εv θrrε'9γ{oε,ι &πo,oτολi1v

πqδ; προμ{lειαν dlgτου εi; τi1ν Ιι[,ιi-
ο'υoαv iπδ τδν λox'[αr, Bαoli,. Tξα-
ιlα,6djJλ'αγ. 'Η δilvαψιι; αsτ{, δδ]r1γη-

$,εioα εi; τdν }{ι{oυ,α'αv ιiπο τδγ
πQdιριτoγ Bα,ο[]λ' K,6Nπινoν, Uτυ1ε

τδγ θn}oιιαιωiδε'ατlrρων Bxδηλιfioεωv.

oi zciτoιzoι παρ' δλ[,γoν γd, πια-
c$oδν ποio; r,d τoδ; πρωτoφιJ"oξε-
ιηατ1. Ψαμi zατδ' πo'o6τητα; εδρd-

r}η ιiμιloω; z'αi. αi πε,Qιπoι{lσε(ζ E-

z ρdτη'6οι1, συγ7,lε)(ιill]μ6vου; τοi; &ν_

δ Q o;rr.

o ΣπΦρoq Mελ6q στn N6-
oυ'σα. Evδιαφ6ρoυσα
εtεριγρctφti

'o γνιυoτδ; λoγoτd1νη; x,αi ιlxα_
δηψιαιz"δ; Σπδqo; Mελ&; δπηρdτη.
o,ε δ; iψεδQo; δπαξιqματιχδrζ σ,τοi;
π.oλdμoυ; 1912 - 1913 xαi ilγgα-
r],ε oχε'τιzδ βι6λio, μδ τlτλo <<oi π6_

i'iεηuοι 1912 - 1913...>), 'Α8ηvα
19 5,8.

'oλdπληρo τδ ΙH' xεφrΙλαιo (ο,ελ.

140 - 1,53) τoilτoυ' &φιερωl,ει οτ{ν
<<'Aπo,oτoλi1 ο"-ιη ]ι{ιiουoα>> x,αi περι-

γρr1φει (lμδ τd γγ0J,στη .1λαφυ,ρdτη-

τ,α xαi <<δυι,ατd>> πdι,να τoυ) τfiτ i-
π[oxε1d τoυ oτδγ τdπε δfμαρ1o τfr;
}ι-ιiουoα; <Xατζfr Mαλoriαη> ii .<Xo-

' τξι1ντδr,ο>>, ατδγ δπoiο i!φl9,α'α,ε μδ
6,δι1γδ Eι,α Tofrοxo μπαξ,ε6rivη, πρo-
2gr1,1ιdνου ι,d ξητriαει γd τoδ διb,αει

4 - 5 zα6αλctqη,δ'ε; τfr; θμrειoτo-

ο*r,η; του' πot νd ξ6ρoυν x'αλd τδγ
δρ6μo γιd τδ yο;gιδ <Σεvδdλ>>.

'Aξiξει δμω; τδν xιiπo γ& δια6ri-
ou, 6 6γα.1r,dJoτηg (ltαoιααio; ii δ_

1ι δλ6z",λη,ρo τδ zεilμ,ε',,o αiτd, γιαιi
dx,ει πcλυ,αd,μαvτη ι1'ξiα, μι& xαi ιi-
ποδlδ,ει &ριoτα τi; τdτε oυν8frπε;.

'o Σπδρo; λ{ελ&; π'ε,Qιγ8dφει
τi1ν πiλη τfr; Ιι{,rioυα,α; xαi τδ απi-
τι τoδ δη,ιιιioχoυ τηζ' 6πω; xαi τi1ν
8ξωτε,9ιz,i1 ilμιφιir,ιαη xαi τδν 1αρα-
zτf'gα τ'ου.

Γρciψ,ει (oελ. 148 ) , λoιπd'ν, γι&
τoδτov:

<<"Ηταγ 6vα; μελα'1,ρoιr,δ; oα,ραν_

rd8ηζ, τιiπog xαλoδ,gμdγOυ ιivατoλi-
τr1, μδ χαtσταγd, iμ,ιiτια, Υε]βdτα π'ο_

νη'ριci - τδ μοr,α,διxδ αiτδ lπλo τoδ

ραγιδ - ,μi μαδρα' πυxvd μαλλιd,
πoδ zorρvιξciριζαv μ6τωπo στεγ6

dπδ τδ φd,ο'ι πoδ φo;ρofioε - μιπη
zυ,qτ{ xαΙ 1,ε(jυη πα1ιιi, πoi o'τ6γα-

ξε, μδ τd xd.9ατα xατd πciνω, τδ μι-
αοφdγγαqo φρoντιqμdvoυ μoυ,στα1tι_
ου. Tδ iiφοg τoυ ΠQlooTαχTιMi6, xd.-

τω ιiπδ μιd Blπι,φαrιειαxd γλιiκα, δ

λ6γo; τoυ sετιx6;, μao'τδg &πδ πεi-
gα xαi f1 μεγιiλη θπιφr1λαξη, x,d,τω

dπ,δ τi1ν προoωαιliδα τfr; εtixoληg oi.
xει6τηταE, δ,εi'χι,αγε d'ι,$rQαtgιo μδ r}d.-

ληοη, φτιαγμdvov γιd, θπι1,ειρl1,ru,-

xαi δr1μ'doια ζΦ. "Αμo τ,oδ εTπα τδ
οιoπδ τfis rυ1αεEινfrg dπorατofl'fr.

ιιου, πiιQε &μdαω; τi1v ιπdι}εαη γιι}l
διl'τ] τoυ:

_ "Ω'σπoυ νd πιiρειg Evα xαφ,6,

Evα τo'iπου,ρo xι' {yα τσιγαlgιir.ι, r}d

δτoιμ,αoτδ νd πdlμε vδι tελεκilooυ1.ιε

τi1 δoυλειcb.

Kατdlπιv (,oaλ. 149 
- 150) 1ρη-

σι]|ioΠσιεi, δqα τοi εiπε δ δ{μαg1og,

^1ιd, τδ πri8ηtμα τo{ Toιiρx,oυ τηλε-

γραψι1τfr τfrE N,ιiουioα; χ"Ι τt φηr_

γi1 τδν τουρxιxiv ιiρ1δν τδ βριiδιr
τ{i; 16 'oxτω6,ρioυ 1912, τ& δπloiα,
δμω;, γvω,ρilξαiμε xαΙ ιiπδ &λλο βι-
6λiο.

KαΙ τελ,ειιbr'oει (ro,ελ. L57 - 752)

μδ τi; €ξ!; θι,διαψdQoυ,oε; λεπτo,μd-

Qειlεg:

<{o Xατζfr - Mαλοrioηg μοi iατ6_
,ρη,oε ιizιi,μα τdv παvr1γυριπi1 ιiπoδο_

1i1 τοδ Kωγαταγτiγου ατi1 Ι.{,riουαα,

πoδ εi1,ε φτci.αει μδ τ' αrlτ,oxiητο
τ' ιiπdγ,ευμα, 6ταν fl τdταρτη Mε'
ραρ1iα βιilδιζε πρδ; τδ oται}μ6:

- Στδ αταr}μδ ι}d, ξ,ενliμno, ,"
αιiτδ; ιiπriψε... 'Απδ δ6 Uφυγε τd

μεo,ciνυ1τα - μoδ π,ρdroτε,o,ε. Bι'dζε-
ται βλ,dπειg γd τιΙ πεi Evα 1ε,ρdμ1
ιizdiuα μδ τδνπααci!...

Ei1ε πιd ξημε,gdrolει, δταv βγrixα_

Συν'6Xεlα oτr1 oελiδα '1 39
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'o λtητροφdγη; K,qιriπουλo; ti-

πfrρξε λ6γιo; xλη9ιxδ; πot iφ'τ'αoε

δg τδ πε,ρ[λα1μπlρo ιiξiωμα τοδ Πα_

τριιiρ1η'Αλεξαιlδ,Q'εiα; zαi ι1r'αδεi-

χτη1χrε oθ pιεγιi},o πγειrιατιγ'δ d'ι'd-

στημα.

Γενν{1r}ηoιε oτi1 B69oια τfr; Mα-

zεδ'οviα; τδ tg5ε xαi, r]ταν γιδ; τoδ

πρoιl1ovτα Θεo,διbQoυ. Td δγxtι"λια

μαθηματιi του διδιi1τηx,ε oτi1ν πα_

τρilδ,α του x,αΙ τδν "'A$ω. T'i1ν δq'd-

oη, τi; {yηου,y"[εζ x'αΙ τi; πQooπτι-

z.},; τoδ Mηr,ρoφιi'ι,η, παρ'ου'oιιiξει

σα,Φθστερα xαi πα.ρ'α'oτατιι& δ xα-

sηγη'it; τiis Θεα}'oγιxfr; Σ1ολfr;

τ,oδ'Αριoτοτελεiου Π,αr,επιo'τημioυ

z. Ι.'Al.α,οταo'iου, ατδ iνδ'ιαφdrρ'ον

μd,ρo; τoδ βι6λiου του ποδ zυxλοql6-

ρησε fl 'Eταιρiα ΝΙαxεδoνιοιδγ Σπου

δδv <<Mητροqi,cir,η; Ι(ριτdπουλo;, πα

τριιiqxηg'Aλεξαι,δρ,εiα;, ιiπδ τdν

B,θ,ρotα>> Tiτλο; τ'οδ βυ61.iου εir'αι:

<<Πνευματιz6l. &vδρ'ε; τfr; Mαzεδo_

ν['α; x'*τ,Ι τi1r, του,ρxoxρατiαυ>. 'o
1/".'Αγαατα,oioυ παραzoλoι,$εi τdv

δ.ριi.ioη του ατd, izux}ιηαιωατιz,& zαi
8rh'ιzd $dlματα ιiπδ τi1 ατιγμi1 ποδ
.,1ε1,γy'l$ηΖ.ε μ61ρι τδ $riνατ6 τoυ.

Tδ 1613 iiφταoε ατδ "Aγιoν "o-

'gο;, τi1ν zoιτ[]δα αriτ| τδν f1γετδν

π,οδ δoωoαι' τdν sρηoxε|α παi τδν

'Eλληι,ισμδ xατd τi1r, τoιρzoxρατiα.
'Eδ'δ εt1ε τi1v zαλi1 τ{1l1 r,d' γνο:-

ρioε'ι τδr, πατ9'ιciρ1η τfrg Kω,rnoτ'αv-

τι'ι,oι]ποληζ Krigιλλο Λοιrz"αρη ποδ
,εt1ε rιαταφ(γει oi ,μιd ιiπδ τi; δξo-

Qi,ε; τoυ dπδ τδ ο"ιxοιlμενιrzδ πατQι_

αρ1εio. Xglρoτo)'{θηy'ε θδδ διrixo'
'νο;. Συ,νδ,ln9'ηxε ,1l'i τδν Λo'ιizαqη δ

ωιoΤοg τδr, ixπiμη,α,ε παJ'i xαΙ τδν

πfr,ρ'ε ιi,qγιiτερα μαξi του oτdν 'A-
λεξct'ι,δ9εια τfr; Aiγtπτου xαΙ xα-

τ'απ'oλd,μη,oαι, τοδ;'Ιlio'oυiτε;...

'o Λ,οιiNαlgη; doτειλε τδv Mητ,ρo_
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i589 - 16δ9

φdγη oτδ φiλo τoυ &ρxιεπioxοπo

τoδ Kαντdρ,ιιπOυ.Qι "Α1μποτ 1-ιi αxo-

πδ ι,d oπουδ,ααει y'αi oτr\ι' πραγμα_

τιxdτητα μαξi μδ τοi; dλλοι; r'dου;

τ!; δρθοδοξiα; 'πoδ θΙ oτ6λγ":ιnταγ

Toυ συvεργ6τn μαq
Λovoτ€xvn

N I ΚoY AΔΑ/loΓΛoY

oτd1ν'Aγγλ[α γιd τδr' iδιo oz.oπιi,,

<<δτι εtvαι iπιτilδιoι oτi1ν {πη;ρ'ε'6iα'

τoδ Eιi,αγlγε,?rioυ>>. Πα9α$'6τοιι:rε B-

r,α dπd,o,παolμα ιlπiδ Εγα γρdμμα τofi

"Aμπoτ πot ι1vαφ6,ρ,ει γι'd τi; izα_

r,1lτητεΞ τοδ νεαρoi B'ε,Qoιιirτη : <<'Fj_

φJτευ,οα τδν εiγ,εr'fi τ'oδτor' €λληι'ι
ιfr; o1ολfrg 6,λατδι' - θr'τδζ ΤtlQΠ,'o-

τdτoυ z{πoυ Hι'sα iν u6oω f1μdlν

r9d'λει ιiγ$ο6oλ{,αει, θν τfr; 'oξωνi'α;
,παr'επιoτη'μιiιυ - βr, τQ {',-ιd1xει ιiξι'ο_

i!ογOrτciτ1'] 6ι6'λιo'${xη z'αi δεxαεπτιi.

],ixεια... >>Kαi πραγiuατιz& δ Mητρo

q-,cil'η; dνθo66ληoε. Φαirιετ'αι, πρδ_

τα - πρdrτα &πδ τi1v ΦΙΛoΘH-
KH> iiγα εiδο; λευιctηματο;, πo,i εi-

(o Θε6q εivαι Aγ&πn)

B Ι BrιοΣ

1ε zατα,ρτi1οει 6 iδιο; γιd νd γgci-
qloυν oi φlλοι του τι; γ1'i]με; ιoυ;

γι'αiτ6ν, πoi εiγαι ^1εr1ιιiτη δ9αiα

ο16λια γιd τδν NΙηirροφdr'η. Π6vτε

1ρ6νια oτi1ν 'Aγγλ[α dπ'οxτ& δ οo-

Ψδ; B ε,ρoιωτη; ιlν,aπαγdχη11, g_

μπειρiα z"αi ποiui'δ; γνιil'oει;.
"'Tloτε,Q'α ιi,πδ δδ περι6δευoε o'τi;

χiρ,ε; τοδ μεταQQυη}'μι]στ'ιv"οδ zιlη-

ματο;' 'Aγγλiα, Γερμαν[α, 'Eλ6ε-

.1o. ΣrτΙ; βρ,ε; αr1τδ; γιτo.oioτηz"ε

zαi δπτι,μ{$ηr'ε ιiπδ πoλλοi; διαπρε

πεi; Eδραπαioυ,; xαi μελ6τη'oε θπi

τι1iπ'oυ τd θ,xxλ11oιωοτιxd πριiγlματα

τfl; tri'ριilπη;. Mορφιbsrizε πλατειd

zαΙ ιiγriπηoε τd z.λαooιι,d Γ'ρci'μμα-

τα. "Eται d'r'οiγοιr' γιd τδν Mr1τ,qo_

φιir'η οi πιiρτε; τdlv xαλι}τε,ρω\' πα-

'νεπι]στ]Jμιων τfrE θπο1'fr; r"αt τοi
πlQοσφjQOυγε τfl φιλιx'{ τOυ; χαrQ_

διιi xαi τ,d πλo{lαιιi τoυg αiro'θτ!ματα

,οi oοφιλτερoι ιiπδ τoi; zα$ηγητd;.

Σιlμμετd1ει oδ $εολoγιπδ; ουξητ{_

,oειg, θxπροο'ωπεi τδι' Π ατ'qιriρ1η

Ι(i,gιλλo Λotzαρη οδ oεLμιr'dρια xαi,

ot dλλε; θz'δη,λιfioει; προz"αλιbr'τα;

τδν $αυμα,oμιi z,αi τi1ν ιiγιiπη γιd
τδ πg6oωπ6 του, θι'δ θι'ιια1iει .rΙ;

ο1doει; τδν δρ$ο'δdξωr', μδ τoiE

δ ι σ.]μα,ρτυ 86lμεγουζ.

M,fuρι τδ 1630 δiδαξε oτi1ν 6λ_

)'r1νιxi1 o1oλi1 τfr; Bεr'ετ[α; ιjl; xα-

ι9 ηγητt'1;.

'Αlπδ δδ φεilγει oτr\r' Kωνοταν_

τιr,οi,πoλγ] x,αΙ τδ 1633 ψτιir'ει oτi]ν

'Aλεξαrlδι9εια τfr; Αil'1ι1πτου δπου 1ει

1Qοτoνεiτ,αι μι1τ'ρoπολ[τη: <}Ιdι-ιφεω:

zα]ι Αiγ'irπ'τοurr, β^ν.,εi τελιz.α ιlγxυρο-

'66ληoε ψdρνovτα; τd γgαπτi1 z.ι' di-
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με γιd νθι γι'ρ,6ψoυμε οδηγοιi;. Kαi
μ} ιiνrioυxoisε τιirqα f1 οx'dψlη, πδ;
δδr, iiμουνα π,ολi θγ τdξει μδ τoi;
tiνιilτε,ρ,οd; ψoυ. 'AMd τΙ νd γiνει;
Aiτδ; πoi δ[vει μιd διαταγi1 τd

φαrπdζεται cii α εfrxολα, δποιo; παiρ
lει τd1 διαταγi1 τd βρirοz'ει διiοy"'oλιr

y'αΙ τδ δilιιο εiγαι πιiντα 'μδ 
τδ δεi'-

τεgο, πoii1ει νd xdiμιει μ' Ur,α oωρδ

θruπdδια.

Td πε,φια'α6τθ9α παgιi$ι'ρα εi1αr'
ι1νo lξ,ε ι z' ι' οi γ,ο ιx,Oxιlq ιiδε.-, ιi i' α,pι αλ-

λια,ομdνε;, π966αλλ.αν θδδ y'' Bxεi

γιd v' ιiπλιhoουr' 3ξcο z'αi ν' d,ε,ρi-

αoυγ τd οxεπdoματd' του;. Διiοο;
ιiπδ 6}Jηνι,z}; οit,uαiε;, π 961ει ρα

QαlμιΙd\,εΞ ιiπδ γαλι1ξια π,α'"ια δλωι,

τδγ ,ε'ιδ,δγ' z,96μοvταν δ,εξιd xι'ιi,Qι_

οτεριΙ oτd ξ6λυι,α μπαλxoνdz.ια, oτο-

λιo'μdr,α zαi μδ πλi1Φo; γλιioτqεg
qrr}ιι,οπωqινδr, λοι'λ'ου,διδν. Λiγ,α μα
yαξαιι'ια, τιiιρα μ6λι; dνoιγαr, xι' ol,

ιi,9αιoi πiQωT1,Oι δυα6ciτε; χαιiQ,ετoδ-
oαν μιδ od6α; τδ oυvο,δll ,uoυ. Φτci-

oαtμε oτi1 μιzlρi1 τετρciγωνη πλαrεiα,
δπου τδ δημα,g1εio xαΙ τδ τηλεγρα-

φεiο. 'Frz.,εi, δ τo'α,oilor1;, τδ τελευ-

ταio λε[ι|lαν,ο τfr; τot'ρxιxη; Βξουo[-

α;, zα$ιο,μdνo; μπροoτd oτi1ν π6q-
τα, xιiπι,ιξε τδ τoιγd,ρo τoυ' oυλλo-

1lισ]μdγoζ' εi1ε ιiπ,οφ,αoiioει, δπω; μοδ
εiπ'ε. δταγ τδν .τ)'η,oιrioαμιε. νd, 1ιi1ν

dφi1οει τi1 Nιiουoα, δπου εΤx,ε liπη-

ρετ{,οει τi,oα xριiνια z'αi εi1,ε τ6οo

z.α}'ο'ξ φiλου;:

- 
Γιατi νd. φ{lγω; Πoδ νd, πιlιο;

"At, δ BαοιJ'ιιi; δ Γιιb'qγ'r1; μi 16λ'
νd φγ}.dφ τd αιrρ;ματα o'τδ γτελd-

γQ,Jψo zαi μ} πλε.gιi;ν' πoδ $} νd-

6ρω zαλriτaρα;
Moiiδωo,ε 1'αμογελdrvτα; νd r.ιiμω

τσιγ,d,Qo. Kαi oxεφτdμΟυ.\,α μδ φQι-
xη, δτι &γ αυγαγτιdiμουv μ' αriτδ

τδν dνs,qωτ,o λiγo πιδ Hξω $ιi ii-

μουν δrι,o1,ρεω|μ6γο; ιnd τοδ oτε[λω

μιd oφα[,ρα οτδ xραν[ο pιδ xλειοιo-
azilπto ιiπδ τετ9αxooiων ii πενταy,o-

oiιον μdτρωυ.
',Evτωμ,oτ'αξδ xαi τδ Γενιxδ Στρα

τη'γεio (''E}πιτεi,εiο) τδ μ,εoημ6,ρι τfr;

18.1Ο.1912 εi1,ε qr$ιiαει (oιδηqο-

δρομιxδ;), ι1πδ τd B6,ρ,οια, oτδγ oι-

δηροδρoμιxδ τfi; }i,d,ουαα;' δπου

παgd,μεινε ,μdy',ρι τdν 8.30 πgωi τfr;

δπdμενη; irμdQα;, δπ6τ'ε Bφυγε γιd
τi1 Σr'ιiδ,qα.

"Eπoι, λoιπllν, θλευsερcin9ηxε xαi
f1 γεvναiα zαi 'ιατοgιNd1 πολη τfl;
Ιι{ιi,ουο,αζ...

γραφη oοφ[α ποi εi1ε μεταφ6ρει
ιiπδ τdv Eiριiπη μαξΙ μδ τ{ πλori-
.oια βι,6λιosτμη τoυ, ποi πlρoxdλεoε

τδν $αυψιαoμδ τδγ oυγ1,ρ6νων τoυ.

Tδ 1636 δι'αδllxε'ται oτδ $9d,νο

τfrs'Aλεξαr^δρε['α; τδν Πε,ριiοιμο

Σπαqταλι<Ιrτη.

'Ηταγ μι& θπo1d πoi f1 go'μφαiα

τοδ 'Ι'o}ιιi11"ι δδv ε_ξε d,φl1οει παρd

μ6vo α,,τcb 1ιλιci,δε; περiπoυ δq$6-

δ'oξoυ;, φτω1οi; 7'αι &γQdIμ]ματOυ;.

'Η πατρια,ρxlα του frται,πoλi αυγ

τqμr1 γιατi fioτε,gα &το τρiα xgdνια
πiι}αν'ε oτdν Bλα1lα τδ 1639 oδ

fλιrxiα 50 1ρdιτυr,, ii1or'τα; u6oα του

τδγ ποδo τfr; oπoυδfrg z"αi τi1; με-
λ6τη;.

'1Eγρα$ε μvημεκυδη μιελετ{ματα
zαΙ τιlμη$ηxε γιd τi1ν oοφ[,α τoυ'

'Aπδ τιi oυγγgι!ματιi τoυ ιiναφ6-

ρουμε τd' παραxdτω:
1) ''o;μολo,γiα τi; 'Aνατoλιxfr;

'Exxλη'ο[,α; τii; ιαδολιr',fr; v'α\ &πο-

oτoλιxfl;

2) "Eγ"$εoι oιivτομο; πεqi ,μετα-
νo(α; xαΙ θξαμoλoγl1,αεω;

3) Mετciφ,ραoι; τfr; Kοινfr; Δια-
8fz'η; oτδ ιiπλoελληνιxδ

MnτροφιιUnθ Kplτ6π0υiι0g
4) Γqημ,ματιx'i1 ιiπλoaλλτ1πxη -
5) Περi τi; πρooφορδ; τοδ

γ,ρdμ,ματο; Δ xαi Θ δ; 6υ ντ6},τα

z'αi ξflτα ιiiiλd δdλτα xαi $flτα 1ρi1
ταδτα πρcοφi,ρεol9αι.

6) δδoιπo,ριlιδν μδ θι,τυπιitoει; d-

πδ ταξ[lδια τοιl oτi1ι, Eιigιilπη...
Πολδ θr,διαql,dρoυοε; γιd τδ oιiγ

ygονo €i'λη.,.ιc'μδ oi διαπιατιδoει; ποδ
izαr,ε oτδ 6ι6λi,o τoυ ποi ιivαφdρoν-
ται oτd μιιz.ρd ι,εoελληvιxi1 γ9αμμα-
τιz.i1 τoυ πoi γριiφηx.ε τδ 16,26 ιαi
ud; i'dvε 6τι oτi; ιiqx}; τoδ 17oυ

α'r,iυνα' f1 ΠιεJ.λα ε?1,ε ιiiι6μα τρια-
zdlαια πε,ρ[πoυ oπ[τια xαi δτι δδν

,51ταν &γr,ωoτη γιατi ιiναxαλιiφι}η-
"ι'αy ιiπiδ λαψqoιi; ιiρ1αιoλdryoυ;,

τδν Mαxα,ρ6να, τδγ Π,6τoα zαl τδν
'ΑιnδQ6γιxo τd περ['φηlμα 'σ' δλo

o' ffi,o τδr, x6αμ'o xειμ.ι{λια xαi μω_
οαTa,"d πot oιbξoν,ταν ,oτi1r, Bπο1i1

z,εlr,η λε[Ψανα τοδ τε[1oυ; τ{; Πdir
λα; ,μδ μωo'αiα'd xαi z(oνε;...

'o Mητ,ροφciνη; i:1ταl, ι-'τιερfφα-
νο; γιd τi1ι, γειld'$λιιi του γfr xι i_

νδ iiφrαoε οτδ ιlνιirτατo ιiξkυμα τoδ
ΙΙατριιiρxη'Aλεξαvδ,qε[αζ, μδ πoλ-
λt μετQιτiφpοαtνη &πdγg,αψε οτιi

γριi1μματιi τoυ <<Mη,τροφ'ciνηg, iερο_

μ6να1οg' δ KρuτdπoυλoE, δ tx Bε-
ρo[,αg τfr; Mαxεlδoγlαρ. 'o Δfrμo;
Bε,goLα; γιd vd τuμt'1o'ει τi μγ{lμη
τo'δ oοφοfi xαΙ μεγciλoυ τdzγου τoυ
dφι,d,ρωo,ε τδ 1971 <αig B,ερoιιiτι-
l,"ε; γιoρτδ; Bιπ6λεια>> ατδ πρdαοxιd
του y'αi oπδ iJργo τoδ Mητgoφιiνη
Kριiτdπoυλoυ.

BlΘλιογραφiα
1) l. Avooταoioυ; Πvευμoτrκoi Av-

i,ρεc τηc Mοκεδoviοc κατd τηv τoUρKο-
ι:ρoτiαv lι4ητρoφdvηc Kριτδπoυλoc, πo-
rρr6ρ1ηc AλεEovδρεioc, οnδ τηv Bc-
cclov.'Eκδooη Eτοlρεioc Mo,κεδoγlκΦv
Σnoυδδv Θoεoαλoviiκηc.

2) Mεγολη Εγκυκλoπαiδεtα Nεoελ-
ληvlκηc Λoγoτεxviαc. T. 1Ooc Σελ.
2.18. Xoρη Πdroη Aθηvο

3) Mεγdλη Eλληvlκη ΕYKUκλoΠoΙδ,ε|α
Ποvoυ Tραvτακη, Εκδoτlκδc oργovr-
oμδc ΦoivιΕ, τδμoc Zl oελ. 152.

4) loτoρic τηc Bερoiοc, Av. Xριoτo-
δoiλoυ. Bδρcrα.

5) Δriφoρo nερloδlκd, εφημερiδεc,
δrολδξεlc...
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o rΙλ&ταvoq Tου Aρrστoτθλn
Π{γα πο7'λ6g φoρ6; oτo ΙιΙυ,μ-

φαio τii; M[,εξ,α;, εxεi πoυ μ619ι
ο{rμε,ρα φαlvοντ.αι τ' α,1ι'dgι'α απ'6

τo πi6ραo,μα τOυ Aqιoτoτ6λη γ'α|'

του Mεγαλθξ'αγδQου z'αι xd$ε φο-

gιΙ,l ε[ηα την α[io$ηοη τη; πριbτη;

επioxει{η;. ΙΙ,q,aμiα, γαλi1vη, αγαλ-

λlαiαη, 6πτααη. Eπ[γειο; παgιiδει-

oo;. Tριγι1ρω flμεροι, xατdψυτoι α-

πd rμηλιd;, 'ρο,δαιινιd; xι α1μπ6λια

λ6φοι ιαι ιoιιilματ'α. P'qματι69 δα-

,oωlμdvε; 6α'B{oxιε; απ'6 z'αQυδιd;,

φιλoυριd; zαι πλατdr'ια' πoηJ ιχ\'ο_

γραφoiv την xotτη τi1; A,ριiπιτoα;'

π'Oυ τα vερ,ri τη; ξεπηδοiν απ' τα

ριζιi τoυ φεγγαριot, xdτω απ' την

αociJλευτη,ματιιi τη; μαQιιαlQiα}μ6vηζ
Mπri,μπ'ου;, ,μ6αα απ16 τα 'oπλιi1vα
τη; zαx,oτρd1αλη; Π αλιoνιdoυoτα;.

}Ι $dα του φεγγαQιot εiγαι dγα

α116 τα oτoι1εiα πoυ 'αυι'ι}6τουv τη

i.ια'γε'ι,α τoυ, Nυμφ,αioυ, π,α'$ιb; εivαι
dγα απd τα Jτιo χαQαi{τη|Qι'σr'ιπri oη-

,μεiα τoυ ,περ[,γυρου π'oυ απoτελοtγ

τοv ο'q[ζοvτα π'oυ τO πIε,Eι'6,d,flλει xαι

δdγετ'αι μαζi του σQ}ανo','d, δα μπο_

ρotααμιε να πot!μ'ε, ιiloτε μαζi vα

ιiποτελοιiv dvα 1ιδρo, πoυ, dπωq vο_

μ[ζω' πιo ταιριαoτ6; για τα λατρεlα

τηg Aρτdμιδ,α; iδεv ι}α μποqoιlο"ε vα

6ρεsε(. A}'λιi για την Aqτ6μηδα,

γι'α τη MπΦμπου ,μ'ε τα γiδια xαι

για τO ,6vo,μα τoυ Φεγγα,ριοιi 'ιοιυ;

γα 1ιιιλησουμε ιiλλη φορd, τcilρα α;

γυρio,or-ιμε ατo 8'iμα iμα; που ειγαι

ο πλd,ταvο; τoυ A,ριoτoτ6λη.

To x'αλox'αlQι πoυ μαE πθρα'αε

$qε$flxα1με lμε μι'α φιλιx{1 συvτρO_

φιci για lβια cl0'u6μη φ'οqri oτο Nυμ'

φαio fη; M[rεξα;. Θειιιr1 ηoυ1[α
πoυ τηγ 1ρωμr1τιζαν τα xaλαηδ{μα_

τα τωγ %oταυΨι)cbv 'μαg dxαι'ε vα

vιιbsουμε απ' τt1v πρ,ωτη xι6λα;
οτιγμ{ ,οαv rμιιιioτε;. Η 6λιioτη'o'r1

oργιαατιz',{1. Πi1γ,αrμε στι; πηγ'd6,

ε[πυα1μ,ε το xρυατciλλινo vε,g6 με τι;

1οliφτε; 1μα; χ'ι dπε'ιτα χα$η'σαμε

oτη oxιd του ,dλdταγσυ π,ου oqsιb'
γεται y,οvτd του;.
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Xα[,ρεται η Φlχf ,σ0υ γ,α 6λ6π'ει;

xαι ι,' αz.oιi; πω; αγα6λ{ζουv μ6oα
απ' τα oπλcfuι'α τη; lμcivα; γη; οι

πηγ,d; τωι, Nυμφιbν, xι ιilρε; - ιδ_

qlε; $α,9.g,ε[; πω; μ6oα απ6 τι; δqο_

οερ,6; απηλι6g των π,ιilρινων 6ρci_

i1ωv $α πρo6dλουν ,οι [διεE οι ι}εd;

των πηγιilι' λυ'α[z.ομε; o'ι Nι1μφεg.

Kαι τ6τε dγινε z,dτι πoυ dlμoιαξε

μ,ε αποx,ιiλυ$η
Tι πελιbqιο; πλciτανο; {1ταν αυ_

τ6; που μι,α; ο'ιdiπαξε με τη oιιci
του! Tι qiξε; z"αι τι χ,0Q]ι.ι6Ξ γiταν

Toυ ΘΦMA ΓΑBPIΗJιIJ1il{

α.υτd πoυ ε[.1ε! o ι ρ[ζε; 1oι'τρ j;

oα,v zορpιοi μεγdλων ι)6vτgων z,αι ο

zotφιο; xο,qμ6; τoυ ολdπλη.qη σπ1)_

λιιi με π6,qτε; xαι παρci&υQα για
μια oi6l.ληρ11 ουr,τροφι'd. Πιb; δεγ

μ'ε ε[,1ε προ6ληιματloει η ηλιx[α τoιl

πιO πQΙιγ; Σ'uγου,qα με ξε'γ'ελo{lοrε τo

fψ,o; του. Δεγ ε[ι,αι ιδια[πlερα ι1lη_

λd;, ποι'6; ξ,{ρ91 π6oε; φoqd; να

ι'εQαυ'vo6oλf,$ηr''ε zαι τα xλαδιd τoυ

ε[,γαι τ6,oo φoιr,τω'τd z'αι ζιυ'νταν'd.

T'o δrρ,oloερ6 γε,Q'6 τι01: πηrγ,ιbν τrυr'

Nι,,uφιbr' τον δροc['ξει αδιriy"οπα, ιb-

στε σoι! δiι'ει την ιpευ$α['αEη,αη 6τι

εir,αι r,dο;.

Π6,oα 1ρdνια dlg,αγε 1ρειι1,oτη,l"αr'

γυα γα γiνει dvαg τdτoιο; πλciταr'o;;

Tιi1α sα πdqrτα'με 6ξω αν τoν srε-

rορotoαμιε δυ6μιoι 1ιλιdδε; 19d,l'ων ;

[gγ μπolQεi αi?ηΦεια ι',α υπολoγι-

oτ'εi απ6 χ,dπoιουΞ ειδιxοs; μιε αlι'ρ[-

6ευα, d'oτcυ o1ετιz'f, η ηλιxiα του;

Aι, πρα^1lματιz.ri o πλdταvo; ,υ'
τd; εivαι δυilμιοι d zαι παgαπιir'οl

1ιλιιiδωv 1q6νων. τ6τε ι}α μπορodoε
vα ο'γ0]μ,αστεi πλciτανo; τoυ Aριoτo_

τΕ"η ιαι τoυ Mεγαλdξαντρ'oυ, αφ'ο{

Φα υπr]q1ε οτογ lδι,ο τ(l'πo xαι aτα

796νια π,Oυ Ζ,ατoιiy"Oι1oαν o' αυτ6r'

zαι ,οι δυ'ο μεγclλoι dντ,ρ,ε; JΙoU 1ΙrQ0_

αvdφερα, ο δrioxαλο; zαι o μαr}η_

τη;'
Π6οα αλ{μ9,εια δdιτρ,α υπ,dQχoυγ

οτoι' z.6α1μo oλ6ιληρo ια'ι οτη yιh'

Qα μα; ιδιαiτερα, που γα μπoροtν
γα δε$ο{r, με τ6oο ,oπ,ουδ,αiε; μoφ-
qrd; τη; ιoτoq|α;; Σiγoυgα μετ8η-
μdvα oτα διi1τυλα.

Στoι, ε)J'ηνιm6 1ω9ο ξαzoυoτ6;
εivαι o πλciτανο; τoυ ρτ,ατ69α τrη; Τ_

ατρι,z"{1;, τoυ Ιτωι'oxρ,ciτη' ατηv Kω,
που πρ,dπει να ιε[γαι πι,ο γdq'og απ'
το διz1l μα;. oπωoδ{ποτε ξεπεqvri'
ει τα δυ6μιoι μλιιJδ,ε; 19d'ι,ι,α. Γvω-
oτt'1 εiν,αι zαι η Eλιd, τoυ Πλιiτω-
γα στηγ Αr9{1να ,πoυ πQιν απ'6 μερι-
xιi 1ρ'6vια ,εi1ε π6o,ει r}iμα τρo1α[ου

α.τυf1μιατοg. 'Aγι,ωoτη ε[ναι η rt-
]y}l τ0υ Πλιi,ταγου τοιl Π}udτωvα.

oι ιiqxα[οι 'Eλληr,ε;, 6πω; γgιi-
qlει o πεQιηγητf1; Παυoαviα;, αγα-

π,o{oαγ τη axι'd. τιυl, πλ,ατdr'ωγ z'αι

φιiτ,ευ.αν πλατdνια oτα dλο'η, oτα

γυμvαoτηρια χαι στ'ου; xΙμου;'
Στηv α91α[α Eλλιiδα l1τα'v διci-

σημil η πλdταιno; Mει'ελαi; ποU

την εi1,g φιlτ6ψει o M,εvdλα,ο; oτα

1oιivια τηΞ ε,1/'ατ.Qατεiα; o'τη'ι, Tρo[α.
Για τoιl; ,αox,αioυ; ο πλciτανo; {1-

ταν γdr,oυ; $ηλιιz.oi, η πλciταvo;.

o Θεdqlgαoτ,o;, Ο μαBητf ; zαι

διιiδ,ο1ο; τoι Aριoτοτ6λη oτο Λt-
z,ειOl ,μγη|μογειiει dγαν π'},,dταγ'o που

εi1ε φιrτdψει ο Aγαμ$μvογαζ στoυ;

Δελφoι1; πoυ λ6γεται 6τι ξει μ61ρι
σflμ'εQα. Αv π9αγματαα ζει, ο πλιi_

τα\1ο; αυτ6- - oε επ'ι,oα''ειμει; μoυ
oτoυ; Δελφο{rg δεr' &+ι.oυ'oα τιιτaτε

aγετv4l - τdτε sα 61ει ηλιziα πd'ιιο

απ6 τq,ει; 1ιλιiriiδε; 1g6νια'
M6oα οτηι' ιoτοq[α λοιπ6r, τωγ

αιωιnj6ιωγ δdvτρων, τωv πoλι1τιμωv

αυτιi-lν iμr,ημε[ωγ που δ6rrουγ fεqιlo-
o6τ,ερο απ'6 'ιηιir9ε ιiλλo μvη,μεlo τ,ο

παρελ'.}6v ιιε τo παq6ν, πQ'dπ'ει γα

πιiρει τη $6αη πoυ τoυ αξiξει x'αι

o πλciταvo; του 1{υμφα[ου τη; Mi-
εξαq, o πλdται,o; τoυ Aριατοτ6λι-1

χαι τ,oυ Mεγαλθξαvτ'ρoυ, xαι μαξi
μiε τ' ιiλλα αδdgφια του, τα arαιδιιi

τOι1 i1αι του'; απoγdvου; τOυ; ν'α 1αL
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Η iδρuοn ToU lovαφloΦ Tωv MπαTαvTζiδωv
σTn Ndoυσα κατd ToUξ xρδvouc Tnξ

ToUρl(oκραTlαξ
Xoιcτo6 τ4yωcαy τιζ ηθιxdi *ρχ6;

zαι εξευγ{νι5α'/ τ,α {θη των μελι.ilν
τουg, εγ6π'νευ.J7'ν σ' αυτ& το αioΘη-

ιι'\σ' τ1ηΞ α1απη; χαι τηζ αλληλεγγ6-

η; χα1 αvdπτυξeν αδελφιxο6; δεο-

,μori-c μεταξ6 του5.

Eπεlδt' 'α'xdγιη γvιbριζαy xαλct, τo

μεγιiλo ρ6λο τη; lxτληciα6 xαl
τη; παιδεiαE, δ:i,lθεcαl πλουcroπ&'

Παιiλoυ Πυρινoιi
καΘrιγnτli

οoγι' 6).cιι; τουζ π6ρoυ: τoυζ γιd
.;α εvιοβ,coυν x'ι''. i)ι εξυι}ιilαoυν αυ_

τ0, γα'.,μ6,cω αυτιi:ν yα' xαλλιε'ρΥr]_

τσ'-l') .Γι') ε'θνιxη xαυ eπα'ναcτατlxt1

a'ι'i εiιδτιιτl τωy Nααυoαiων.
Eπειδη δεν 61,ει ε'ξερευνηθεi o'

dλη τη,,' Ly'τιstl τoυ τO θΘμα τη;
πιa'cφaρθ.; τι]y συyτεχγr'ι[ν (ιoναφι_

ιδv) τη; }ιΤdoυcαE, θειb,pηoα aγιδτι'
,μc να δη,1rocιεilcω 6yα ιδρυτιτ6 τoυ

'':'lυ.'φ'.o'3 τωγ Mπαταyτζiδ1ωy τγ]ζ

N&oυτα6 1ιε cτοπδ dγαζ πro ειδιx6ζ
ατ6 ψ{ι''ι" να αc1oληsεi με τo θ6μα

αυτ6.

To ιδρυτικ6 εκκλnoιαoτικ6
γρ&μlμα πoυ αφoρ& τo ιο-
v&φι τωv Mπαταντζiδωv

.lo Bερqoiαg xαi Nαodoηg Θε6xλη'

τog3 Bε6αιoi Διδ τo6 παρ6ντo9 ι9xrλη_

οιαατιxo6 τε xαi αdλιxoδ γριiμματog

δiλoγ xαθiαταται, 6α παραoτdντεg

αιiμεQoγ π8δg τilγ θμ{ν ταπειν6τητα

ol 11πoφαιν6μεγoι τδ αυνdφιoν παταν'

τξiδιυι,, cilμoλ6γηoαv αtαιρ6τφ γνιirμg
yαi ευ1αρiαττ1 διιiΘεοει, δτι γνι6μη
xoιvff αφo6 oυγ6δεοαγ πΦq dλ}"dλoυe

αυναφxιd6 τdg oυμφωνlαg xατ& τδ ιi'

EΣToΡlBζΗ ΕPEYNA

Eιoαγωγri

Αφoρμη γ:α τηy εργαs!α αυτti

dδωοε 6να,εxxλη:ιαucιlτ6 ^γρaψγιω

frcι) αyα,φζρεταl στo ι'cν'ωφ'. τυJl

μπ,αταν;ζiδ'ωγ τη; Nc"ουcα; xo-ι εi.-

'i|ι'' "ιατ'a'χωcηη.ι,3'νο cε ιο}δτxα' τη 
':

Ιa ρα ; ΝΙτ,τ ρ''π6).ε ω -: Β'ε ρ o'ι σ'ζ.

Ο'l Nαoυ'ααiol τ4,τω απ6 τι6 δ'j-

αr'cλe ; s'ι','3ir"Εζ ττ13 τoνρx'.*ι^l1''

cx\,!'6'.α -ζ εxii εταλλε0τ τιy'σ'') ^r&g ε .1

δ,υrαiμiι του δυγi.cτ4 /'1.'' yιθ,Θa eυ'

',οΙτ,! ευxαη,:Lα. αo'ι του; παρoυoι&-

οττ,'v.'ε, z'"' dττι z.,zτdprθ'ωcα'γ γα δγ]-

i\''a')i!ΥiΙ5o'J'/ ξε1ωριoτ{ πoλιτιx{,
7'o:vιυrιy"η %1'1 σ]χοyrομ1xi1 ζυrti ιαι
ν'ι ξε;ε9ωcaυ'' τι; μιεγ&'λε; δυcxo_

λiε; του -ro'l,ry"ιy.c'3 iυγoi ιαι να

'"n'.|ot1cοr'l ud:α cτl; δ6τxoλ:; :υ'l-

θ'y'β€'Ξ ττ1ζ oθωμανl'z.{; !'xoιρατo-
?iι':.

oι δι&φoοοι επαγγελpιατ1ε6' Nα'-

oυcαiοι, 6:oτd1νεg, γεωργοi, χτη'io-

τρ6φ01! dμπορol, :αqrαρ&δeg' xqρ"

6oυ'l'.'αρ'.δε;, μυλων&δε;, ι}αριiδε;,

θεριcτι1,,δε5, αλ,ωylcτd'δ'εζ, ω?αl}τπ-
τζ{δεg, μπ:ιταντζNδεg x.α. εxil'θηxα,y

ca cυντε1viaζ με αγτιχε.:,μενr'xδ ,oxo_

π6 γα διεyrδιy"^iβaυν τa αJΙaψl'x&. τaυΞ

oυψt'€,ρo:ντιι. y'αι 'iα προαγ&γoυy αυ-

τθ. xol να πρoφ'υλα1τo$l' απ6 τηr'

cι.|fiσ.τ'τ''y'+l uαγiα τωy To6ρxων, αλ_

λ,q. y'ry.ι νι π1ρacφ{.ρoυγ στO aυναν'

θρωπδ τoυ-c, φ6θ,2η5y'o γ'αL o|rLσΞ-

Θνη, xαι fε'Υι.luα sττ1ν xoυ'/η ε]θ,νπ^ξ

υπ6'θ'εcη.

Aυτοi oι iδιoι την ωρ'z. πο'l ερ-

γdιlβνταν crα εργrιστ{ ρ'.ω ιo'ι3 ro
,lo0 τOυζ τοy sjχα'y cτην Ενελη'c[α,
οτο 'Esyο,;, cτηl' Πατρiδσ' σ-rην εy"'

παiδ'ευ,cη τoυ τ6που ^Eoυζ %αL στΤ1Υ

r'o1yφ711'{ τ,Pδνolα.
Στη,::γuΞνοl στιζ αρχ6ζ τηζ α-

δελφdτητα; y'σ.L τq. δ:δαγirατα ,oυ

νd 1εiρα6 τιυν iδια[τερoν 6γγραφoν

εig διατdqηoιν oυναφ[oν, lπ6a7oνται

γd τιig διατηρ{αωαιι, &νευ παQαμι'

xqdg μeτατgoπi6 τcilγ 6ν τril lδiφ δια'
λαμ6ανoμ6νων oυμφωνιdrv, dπoφααi'

σαγτεε πρooεπιτotτoιg νd 6xτe\ξοoι

xατd τfiν f1μ6ραν τo6 Tιμioυ xαi ζωο'
πoιoδ Σταυρoδ xατ' δτog xαi ιiρ1ιερα'
τιxfiι, λειτoυργiαγ, πληρι6γoντε9 τd εi-
Θιoμ6να τtε iεQdg λειτoυργ[α6 εi6 τδν

εtqεθ6ντα ιiq1ιερ6α, διd γιil μνημoνειi'
ιoνται τd 6ν6ματα τoδ ουναφiαυ ζ<6ν'

τωγ τε xαi τεθγιirτωγεig διηνεxfl δια-

τfρηoιν τo6 oυναφioυ των δι' δ θγι6'

γετo τδ παρδν α{rλιx6ν γριiμμα τfr f1-

μετ6ρφ θπι6ε6α[coαει, τfl αιiτιilν θΘε'

λoυαiφ δπoγραφfig xαταoτροf6ν xαi
€γ τΦ iερΦ xιirδιxι τfrg xαΘ' τiμ6s d'

γιο:τιiτηg Mητρoπ6λειοg' xαi θδ60η εte

1εigαg αΦτdrν π8δg διατdρηαιν τfrs

αriΘαιρ6τω αr}τ6lν ιiπoφιiσεωg συναφι-

xdr6, παi ιiπoφυγi1ν πιioηg 6ιlδε1oμ6'

γηs μεταE{ τoυg δι1oνoiαg

i855 Σεπτεμ6ρioυ't7
Ndoυαα

Nιx6λαo6 ιiγααταoioυ 6ε6αιιirγeo

αι,αoτdοιog γεωργιixη >

γqηγ6ριo9 γεωργioυ >

Κωvoταντlνog tωdγγoυ l
γ8ηγ68ιos iωdγγoυ 6ε6αιιirγω

Xρfiατog Kcoνoταντiγoυ T6ντξη9 b

Χρ{ατoq γεωργioυ Σεραφiμ )
ιiνδρι6αg 6αoιλεioυ
tliπα6 Piζαυ ,
δημdτριog Pιiνxα ,
Zαφiρηg Kωνoταγτ[γoυ> ,

Παρατnριloειq - Συμπερd-
σμαTα
'oπο.η Ψαiγεται απ6 το αγωτθ-

ρω εxxληcια,'cτιv'6 ^γρ*'ψψα, 12 Nα-
Συν61εια oτη oελiδα 167
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ΛAOΓPΑΦΙKΑ ΘEMΑTΑ

or δoυλεrdg τoυ καλαμΓΙoUKl o{J..,
To r.αλαμπ6ι'' c.τoτε)"ai σ'η!uΞρα

ψcα 6α=lιii ζωoτplc,φf Υ|'1' τη' εx-

τ οoφi1 τηΞ oιxδcιτηΞ xνηνοτ'ρoψι'ωg'

Xρηcι'με6ει αxδψι.α για' τ\l τ'o"',ια'

οxευi1'α'ρα'6οαrτ6λ'αloυ xαι λεπτο'6

α')'ευρ'.ου (οiνθoυ6) που 61oυν μe_

γ&λη θρεπτιxt1 αξi'1" Υ''α τ'ι. παlδιri.

oι διd,φlρoι επιoτv)μoνε; γεγgτι_
ατ69 r'αθιil; γ"αL τ'α Ινcτ''τcι:,τα xα'
)''υτdρευcη; φυτιbι' θx]oυν yrtνq τaυ

xδαμου τι; δ,rαcταυρ ωoει; γυα '')α

επιτ61o,υν τδco γρ^i1'γιo'ρη ωρiψανsη

6'oo xαι μεγdλη cτ.ρεμμ'ατιx{ απδ_

δooη. Eiναι τα λεγ6μενα υ6ρi,δια

πoυ 6oη,θo'ιiν πολδ oτην αναπτυξη

τηζ χτη.lοτρoφiα6 αλλ& ι'αι γενιxιb-
τεoα τ\ζ αγρoτlχγiζ o''xoνο1ιiα5.

Πρ,d,γματl οι απoδ,6oεtg xαλα'

ψπoxlla'3 ci1ψeρα εiναι πoλd 1lεγd,λε;
αλλd, η πoι6τητα εiγαι π,oλδ χαμη_
λτj xι a,υτδ μπoρoδ'μe να τo' διαπι-
στ6σoυμε τριilγοντeE Ι\ι'|'u φ'?'6σγ'Lσ'

ρδxα Qητii πoυ .εiγαι το λιγδτε,ρo

oxiτη ανooτl&'.

Eμεi6 6,μω9 θ' αyαφερ'θoψρe ατo

παλι6 x'αλαμπ6xl τo γτδπο εxε{γo

τo 1ρυcοx6lxxινo r,6eτl'μο yνα'L ψaσxa
6,6λητο προi16ν τηE Eλληνιxi13 γτ1e

τo xαλα.,μπδ'γι. δπωΞ το λdεt o λαδ;
οτην πριilτη xαταγωγy'1 τηE λ6ξη;
απ6 τo αρ6'ανiτιxo xαλαι!: ταλ&.'

ψl. γ'α':, tμπo6ιl: ι}ω,μi (ι{lωμi α'π6

xαλd,μι) .

To xαλα''ψ6,1l gnρ1ζλLΞσε 6αslx6
εiδo6 διατρo'φfg του Ψτωχαi λαο0

|J,σ'ζ xα. τ,o αλεrlc1 του γι'α πoλλ69

γενι6; 1ρηciμειt,ε ^(Lα τηy τ,α'ρα'

oxευτi τoυ γλυxoιi ι!ωμιoιi xα'' eνδζ

πλτjθoυg δ,l&φορ,1,1y';'5cτlμωv xα'. 8 ρε

πτr'xι(lν τρoφων '

H xαλλιdργg14, τoU xαλ,αiμποxιο6

δεv {ταν δαπανηρi1 xt' d'φτανε τo

y.ωρ&φι ν' d.ναι γε'ρ'6 x'αc να τo 6r'lτγ

θτiοoυ;. λiγo οl 1ρειαζoι1μεν:g 6ρο-

x6s. o σπαρμ6ζ γινδταν με το r'λ:l,ο

7.42

ατ'6 αλ!.τρl που dcεpvε τa ζe'ιγ'd'',-,i''

απ' τOγ Ιio'xLi.;η xσJl τo' Πapδ&λη
τα δυο 6ιbδια. 'Υcτoρα απ6 τo θ6_

ρa τo]J 5ταρι06 tι τaυ y.?''θα?lo'3 cτι'

γω'ρωφ''α' qντ& πoυ λ'€γοντα'. ν'ι)'α'
,,l",'iq cτeρν6ιαy το xα.λαμπ6tι για
ν' αυξτ1'θe'i 6το'' τ1 rωραγυηii τoυ x&-

θε φτωy-o6 ζε'ιγαρα' ΤΙ'.ο τυcττl',ιq-

τιxi,' f,ι',Lυl; cτεριδ'τα'; οε ειδlz'd, πρo-

Toυ Στ. Σ6αρv6πoυλoυ

sτoι,μαcx-ιdι'α' 1ωp*μα τ'α'ι''&ψαια
'ι,α|. τ| x'iτLδoι^r1 tραν πo)'li μ:γd,λη.

Σαν φιiτρ,ωνe xα).& xαι γ''νδταγ

μια - δυο πιθαμ6'; 'μπ6i dπρεπε να

τσα"τ,''1τei γ,.α π.ριhτη φρ'ιi, vα Υiνει
τo xα,ινlx6 α'1,αiω'μα xω να ξε6o'
Τα'yισiο6,γ τα δι&φ,oρα ζιζ&νια xι' α

γρυ6γaρτα'' Lργδτερα γivονταν xι

&λλα τcαπiσβστ1, y.i' 6τα''l aρeι&'
ξaνταν y-α'' r.ο.iσψσ.τα. αν eixε γ'oν'

τd, cτο 1ωριiiφι ν,ερδ.

Tο δoιiλομα ττlζ τt&πα -< !xηνα'l

ac γυναiixε6 αρ"γα'τiνε'i χαι τα πα.1-

δ:& με γdλια xαι τeaγo6δ'z.' 'Hταv

oy'ετlxθ. ε,3xολη δo'-lλ:ιιi αλλi ατy--

'ραiτητη'
Στcq ατ"ρεE τoυ χωραφ:o6 icπa''ρ'

vαν φoυvτ6αιoρo ^ι''' {τα'.ρ')c.Υ ι-?.

^γ6τερα ''o απαcα[ττ1τo υλu6 γlα
τι6 φo,0ντεg (cxο6πεg) του oπι;ioij.
'Ε,6αζα'; αχ61μα χαμlΙ''& αρ&|δα ψτ'''
σταν''^r0. ^i] ντ,oμιiτe; zα''' xρoμψ'3ιδι'z

xα'' ei'Nαν {τcι τρoοφis.γι για τουζ

ε'ργciτε; τoυ 1ulρ'αφιo6.
o xαlρ6g Φγ,& _ σΙγιd, ,.rΓo'r_

NαL τc ωρiμααμα τaυ y'αρτ'o6 π,ρ.-

y,αl:o,i:e. oι ρ6xε; θδ'εγαy γriλα ιαg
τδτε ι}τ)v,oντα, y"oyτ& cτα τ'θ'26ουνα

ξε,φλουfu:1ι6l'eζ η με τα φι}λλα xι'
tραν γι'.α πα'ρ&. τα\δ νδοτ'.'',ιη ιαι
πeρ':ζi1τητη λι1oυ,διri. Aν μ&λloτα

γν6ταν σΞ cυνδυατ1'ι6 με ,}τt.ι{ν*

cιη γ.66d.η xυδιΔyια τδ1'Ε' +ιταν r,?σ'Υ

ψατ'.ν"ti πaγδαlciα. Elr"giyε; oι ρbxε;

{ταν. δ,ιilαε ν'αι 'ψ!"lα ψπα,o1Lruι τ"l'

6y''. τα' σΥ1ι,:€'p''ν& γ1"y's' αγτ'ι"γραφυ-

ιιι υπoxατθ.σax.τα,

Σlγ& - c'.γα :ο φ$λλωμα NαL o'.

pl"'xε3 τη-" xαλα,μπoxιc.; θ.ρaνξαν να

ξα.ν,θαiι,ουν y"σ'. να γθ'νaνν :o ζωη-

ρ6 τoυ; τ'ρ'αοι'lο χρ6μα'. {ι2τ6 {ταv
δεiγμα ωρiμανcη€ πι' αφο'6 γινδταν

η ουλλo:yη τoυ φ'6λλoυ (τη; l,.αλα_

;irποr'ld,;) π'oυ α.πoτελoι}οε &,ρυaτη

ζωoτροφ{ y'δ'6oyταν oι y'α,λαι.ιποxι6;

με το δ;rεπ&ν'' τa'. a'' ωρνμaq ρδxe3
τ':'α μα''ζε6ονταν τιc' yα μεταΨeρ_
θαiν μ: τo 6oiδ&μα'ξο cτηv αυλl1

του cπιτιo,ιi y"αL να yiγo'lγ 1ι''Y'ρ''i

cωρoi (xdπεg) .

ΑφΦ ι|.,fνoντq.ν Υ''L λiγo δι&oτη-

lια στσy i1λιo xαι cτoν αγioα Lπρε-

πΞ πlcι 'lα γiyε'. τo ξεφλo6'διoμα ιαι
ω πλθxτρε5, To ξεφλo0δroμα τoυ

'xαλαlμποx:oιi {ταt μ,l'α πολιi ευxd,_

ρLστη y'α. διαcxεδαcτlx^ii ωγρoτιxii
δoυλει& γιoψατη πoiηση χαι ρoψαy-
τιcμ6. Σ' α.υττ] τη δουλεl& 6παιρ-

ναν μ6ρo6 ,6λαι οl σπιτιχoι απ6 1οl

rσ"ιττσ3 xα'. τη γιαγ'J μdχρl τ αγ-

γι6vια αλλιi xα,ι οι φ'lλor, 01 συγΥε_

νεiE, oι γειτoνι,66. To ξεφλo$iδιoμα
i7ταν '!'lα σωστ6 πxνηΦρι xriτω απ'
τoγ δρooερ6 xαυ αoτe'ρ6φυτο χι';'o-
πωριατ''xo ι|gγτecΙΥδ oυραν6. Σταυ_

ρ.rπ6,δ1 6λoι ιμι,v'ρoi 1ιεγ{λα α^γ6ρlα

xαc xoρ|'τcια γriρω απ' τηy ι*θε
ιδπα €πα'-ρνσ-ν xal:, ξεoλα.lδιζαν μια
- μlα τιζρδy'g; τoυ xαλα,μπoxιo6. Tα
y€'ρr,α δο6λευ αν αcταψωτητσ' γ\d'l' co

ξεφλoιiδιcμα πρcaωρο'3cε. Tιg xoν_

τ{; ρ6xεg τlg xαθd,ριζαγ ολ6τελα
α.τ6 τα φ6λλα. xc.'. τ|'Ξ {'xα'iq,ν aΥτe'

λιbg r'oλo6dg, t,ταy ο'' λεγιiμεvε;

7.oυτσ1oυμπdE. TιE μεβλε; χαι ctg

y'ανo'ιxt< ρδν'ε; δεν τι6 ξεφλαlδr_

ξαν εyτελι.ilζ αλλ& d,φηναγ πiτω

σ10 y'oτσθ.ν|. λiγα φ6λλα xαι 1ι' αυ'



τd. τα επlδdξlα γLρ:a τ^rlζ τ''αΥ'"!,Ξ

η τoυ πιππo6 €πλoγα'ν τ'.q ρ0xa;
ττl ψL7. δiπλz :τη',, &λλη οε μ:γ1-
λη αρμαθιi; οτη λεγ611-ιεvη π\eγτpι.'
or'z'oυταουμπd; (:ιολοδ3;) ρ4ιe."
α'πaiτ1ραi'lo'lτaN σττΓl ι''l\'t' 'λ, cτa
L\'6^ι|' τcυ cτιιτ''ο,5 εyιi'l ol πλdxτρs;
cy.α'λιbγoyτα, γ''α τoy iδ'o cxoπ6

ψ6'cα' cιo'l τουτccρ6' o τ'οντsιοδq'iγ
τ1'Υ i'lι. πρωτ6γoν,o στε!νω-υ'i1pLo

φ,z':αγμdvo ψε γερ& y.λαδιd, τ"α'' 6iρ-

γε; λυγαrliζ' i] 6ρθζlι' 'Hταν tα'ν

iνα γteγαΧc πλεγ1rdνo xαλ&,Θι μΞ
5γ.Ξπ^ii /'1|'L π6pτυ. για ν&1o,lμε α..cφ*

χει,ι α'π' τη 6ρoγ^ii xυ' απ6 τα. ζ6α'

To ξεφλo,ιiδιτ1-ιo: τoυ xαλαμπo-
xιaν fiταν μια πoλ6 ευγαριcτη 'γe'

ωil\ιxt] απαcγ6Χηcη δπω6 εiπαμε
.ιαL \/l''\δταν α),ζ6μr' ,π,to δ1ιaρ,φo oων

αρaιξι'ν oι μεγd,λoι ν' αφτ1γ'"o6νται

α.τdλεlωτα παραη-l,ιiθια v'a'' ιcτoρ|'eq

πoλ6 τo,λμη ρ€; πον προr'αλοιioαν
τι yωγανα τωγ χOrlτσιιi)ν xc'L Γην

απa'ρiα τωγ rμι]y'.ρd)y y.i 'l.νiδEω'l παι-
διιiγ' Δεν πεtρ'α,ζει, α6 ε|yαι, αE μα-
θaiνoυy '/-1'L τ,α παιδ:{, λiφ - λiγo
τη ζω7i dλεγαv o. τ?σ'ν0L y.α|1 J)')!.-

7''ζαν' τt3 ,μαχ6σtχε; (ν6cτlμε;) ι-

οτορie.' τoυ;. Tην τ'a6ραoη χα,Ι to

ξeνd1τ: τω,l ξaφλoυδlστd,δο)y την €-

r,αL?')αy y"αL την γ}ιυxα'''tιll To xs-

ρωcψυ'τ'α τη3 π9ωτη; y0φηζ τη; με-

γd)'ηq πατ./!αρχ1ν,i|Ξ φι1ιiλια.; με
p6ιεq '!τ1iψΕνε5, γλυx6 γ"υδων&.τo γ'αL

αtιτεg λα1τα'ριcτ6g cτη γd,oτρα. I{

ωρι' €φυγe μdlσα στηy ν6xτα 1ωρi;
γα τo xαταλh6eq ιx'αl τo [.ογo απ6-
οωγε. Aπ' τη |ψ''α μερrι,*' o γρυoδ6
ιαρrδ 'c' γ'L' c'π' τηv *λλη 6oννδ rα

φ6λλz. τα ξ3φλaυδα. M' αυτοi, θα

γaμiαουν iι1'.γ1ξq'.q'ισ.|' cτοιit,ματα,

θα y'&r,ο,-ry πρosανα1ιι,ι.ατ'α ια'' 1σ"

πoλιi ι}lλd. λlαν6φυλλα θα τα ψα-
ld']oυi ol 1ιε','i).ο: τ'.'7. i.J ιτο!'!τψo
τo1) y"αfr''/'13 τcυ: ,Ξ τcrl&'pα' !τ"ο-

ψα xσ'l τα. μιλλιd. uυ xα)'αψπoτ.lo'!
τ.a ,ι&ξευαν o'. ^iρι!.; Υ''α νy' y"&νoυν

'μ' αυτd, ιλι,iτclα xαl γιατρ'''x& για
ιι νaφρ& xi &λλ4 αcριilτcεtεg. A-
γρeiαιτ'α ναναυl'

Mm αλλη ψαcτ1 απ'τιE δ'oυλειd;

ιo) xα"λυ'ψποx''ου *1ταγ τ:o, ξεoπτi,pι-

ηια' Aφοd στ6γνωyα, καλ& o'' ρδ-
χεζ μ9 τα 1{ρ'.ι η μ. .η 6o,{,θelα

τηq αν'αοτψΨηζ εy6ζ δρεπανιo6 γι-
ν6ιq.ν τo ξεcπ'}pι,qlα, τoυ ιαλr,μπo-
y"trJι fio') απ\tbνoνταν π,*,γω cs cτρω
ziιδ''α τ'.α' ',,α cτεγlιb:οl αrd:ια πιo
πoλ'j ν'''ι γiyε,r ιlπαporjτι πoυ λdγε
'l7' 5'ιγ./''.α5τεi xα.'' ναναl dτoιlμα γlα
il.λεciια 5τ,o l.ιJλ.. λργδτeρa 6θ6α:"J'

$ι1f'xα') o: ξeiπυριοτ''v'€;''νηγωl{Ξ
^,,.''' ξττ'' απiι,,.λα'ξα.ν τoν x6sψo α.-"b

το'ι γΔτo χαι τηγ αy,αρτ1 Χσ',' ιrιoγ[-

τaiη δlc'υλ:la. Tα' xaτ'οθ"ι,iα α,π' ιl;
ρδτ.ιq τx μi:ζευzν ψιε φρoντilδα γrα,_
τi tμα'1 μlα; πριilτη; ιαξεω: xα'δ-

τιμη 6λη ια'' π;.locα'ν6-ιpψcι.-'α αxδγι'l'

δ: xρηciμευ Lν '/'α'. γn 6aυ)'61Lατα

sτα 1Lπουz4λ''α δπω3 oι φελλoi.

To zαλαηlπo6xι στdγrιυ,σΘ γte
xq"i'α. To d,λε,αμα εi'lαι €,τoυψo γι'ι'
τo μι}λo. Εxεi cαν 6ρθει η αρ&δz

:oυ θα πεΙζ στo μυλιυ,α αυτδ ro

οα.xy"'' 'iα τo ιανe''q γιx"γ'μα Υ'.α τ1'

ζωνταr'α. γι' α'ιι6 ι}:λ6 αλε'jρι για
του'; :'rθριΔπcυq. El'εivoE θα π&'ριι
τa δiιτ1lι τcυ τo 'α -Ξαι ^ii ξ&i (παρ&_

γωΛro τoυ pi1ψα.τοq eξ&γω, εξ&γιoν)
'ιι' εο'!l τo lι)pο)τi,το y.α,' ζεsτ6 ια"-

)'ιψrlγqχ.''o. Θα γε'μicει τo cπ[-

τ1 ^ια1 τ' ι'ι,ιπα.1ια πλo6τo ilια: τι δεy

,i-ιπocεi νx" x&.ν'ε'' η τ'il't| γ'oιxoxυρ&,

lΙε l<σλαιιπoιlicιο αλε6cr. Χiλιι
δ'lo xολoιiδ:u. Nz :'r τo'jμε δλlι θz
πd'lμιε σΞ ψτ'ρoq.

M6τα cτα μεγ&λα 6αθsιθ' ταιl,lα,
τα 'tονγα, ΔφxLαxναν τα νυ6ατ0"

πoν tμ'αν οι!το πα')τεcπ&ν'' δ-uαν ro

dτρωγεg ζecτlι - ζ'ε:τ6 με ελt66 xα.r

ι ρ ιι νιιι37'': α' ιxα'' Ι'1'ν ι') q' zoμμ*'τ ι μπd-
'7σΙ0 γ'1,! 1ιτcοilsxο xραοi Τα ψ''xρ&,

τ,aλ.ι τ.αρ'6€λ''7. τo''J ι].,ωμιο6 που τd,-

γx$q'ι1 |,LΞ τη oουπ'.{'ρα για φ6ρμα
ιια'" τ' αλel6α'l μg Φlλ,5 o{oυρχoιiτη

τ'( ['φx'"z'lι'ν iL|'τ' x6Ρα σαγ χd,στα,lc
ι|.,ηi1rdνο 1q,1 1ιαλαz-l& σα'ν τo 6αψ6&-

γ]. o'' |'σ'?γ'ιντ!"ρε5 απλωμdνε6 oτo
tl,εγd..λO το οιyi (λεπτ6 ται.pi) χα1

δlπλα τo ,πετι'μdiξι με μo6cτo, xυ-
διbyl, xoλoxOθα, αι1r.α r'αι μ,ελιτζα-
'l&,xι ν'ω γΜ,φ,ειg τα δ*nτυλοi, coυ.

To xατoαμd,y"! α'lτ:y.ατωΙδ \ 6ραaτδ

πaριyυqι6vo ,με λiποg xloιpιν6 αλλ&

μoσyp66λητo γ'αl τρ[Ψ}ατα τυριo'5
^ια.L oL 1iλεE δυo παραλλαγ66 τη;

1rπoμπ6τα9 (πiττα: 1'ι9 χαλ1μπoχι-
αιo αλειiρι) με τ1ζ 'ιμπα'τζαρεg xαι
τα νδcτ'.ψα λd,πατα y'αL τ|''ζ παoπ&-

i'ε; μιε τρσ'Χαν&.' τυ'οi τυ' αυγ6. Aμ!
εxεiν'εg οι y6tτ1μΞ6 y.oυρy.oυ'τΞζ χα1

o xαλaια6ονρτιc'ψtνη τ.ω\α'ψπoui-

cιo; y'αλ6αq &λλο yα λ:; xι' d,λλo
., }, τρω;.

Eτcι τo l,.cιλαμιπo,6z.r ^lγα'l 6ωe^η

γ'1''' xτt?}(|Lα Υ''σ. -'η δια.τρoφ{ πριil-

τα, τη:,φωμiλια6 x'.' '3zτε?α 
τωv ζωv

Tαγιir,. Tα or,ιdοιτα γoυρo6yια τ?,

π&,1υναν 1ιe γιαρxια ;ιαθιb6, y.αL 
'σ,

a,aνi,θ'α με r.αλα'μπ6xι ξερ6 τlry' νu

γ&νoυl πepυccδτeρα αυγα. Να μη

ξε1d.coυμε 61ιι':; Nαι τηy φρoyτaδα,

των φυλ*τ,ωy τωι, cπιτιιil') y'α'" τυlν

xoπαrδιιjlγ τιυγ οxυλιιily. Tα εy'υλj-

Φωμα η γxουμnf.λ1a i1τιν ιpι.ιc'.xοi

αeν μιπi,λλ'ε; ι].,lωηlι& πoυ τi,τριlγαv

iιε λαιμαpγiα τα ιιινλιc. y'''' αr'-)-

1τo6cαν δ$να1rη y"ι' αιξι6τη.

Ky.ι τι γa πρωτoθυιιτ1θei. τιαιn!να'5

απ' τα ατ6λsιωτα αγωθ& του πα-

λι,οi του γ;6που ιαλα'μπoυl,loιi. Tο

6ρc',ιi'lc ξερ6 xα\ι'ψπ6τ.ι ψe α).ωτι

πoυ τ]ταy 'o χαλ6τερο; πα'σσατ4μπo;

{ τo ι.pητ6 '.'r"2$51ιlρο αοπρo xαλα-

1Lπo6xr (τa υ'ρ(ιτ,υτ'c) πoυ γινδταν
πeπαδoιiλε; Υ"αι τcατi? _ πατιρ
τρελλ{ xs"?α τω), παιδtιi;ν 6πω6

nrt'7ι-'ι - ιατιι ciγ,ιapα' το π6π - xδρυ

τηζ μηχαytζ.

Tιiρα τo xαλαμπo6xι - χαι πoυ

να' τo 6?e'!ζ - cπθ.y'.α τo' χρησιμo_
πo1o6y oι dνθρωπο cτη δlατρoφli
τoυ;. Ωcτdco x&πolε6 &λλεg επo1d;
i1-'αν εiδo; πpiιτη6 αν&γx'ηa y'αl μ1α
τρο,φ^{ θpεπτ υx\ xf sυχo)'oχιδyευτη.
Σε διi,cz"ολag πeρ,rστ&σΘLζ ιαι μdρ.εg

πaiναg του Eλλην:xoδ λαo6 \\1'ζ ξ-

6γαλε παλληx&ρια ιιαζ γλriτωoε
ατ' τo,θ&yατo, y"L αΞ τo 1ι.oιiια'ξδ'ψα-
στaγ με τo δsλτiο...
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ol μλloo6δol
ΙΙριν απ' τoυν π6λιμoυν η Ι'{ιri

ouon λ ε|γeιν xαψτ6coυ q,ψιλ.ιαoα'-

δειq 6πoυq oυ Nd,ιηq oυ λ{παν-

τ\< oι Kαλαiτζiδoι xι &λοι'lοι'
Eργoruτo, xι iρao'ιντe'' αx6ψα,

"oriio; απ' τ'η Χα)'xιδιx'i για'
τιq φιλλoυρ .Lζ τιζ xxτtαν'.ξζ π\

ψατι,p[uα (θυμciρι) xι ciλ)':ι λoυ-

^γ[α'.ψα λoυλο,iντγια.

Tδτ'. πα μιλiαxια δoiλι6αν cι
xaυφiνια πλιγμ6να ατο{-ι λ'.αν[<

6iργe,'q ιπt&q x'. ['φιιαναν μoυνα-

γ&. πουq πιq xιρ|'λpeιq ψι τα κιλιd'
τoνq τLα \)α μασaυν Gaυ μ6λι
τaυζ xl να τρανθ,|.,o'ιν που ^(6νου

τaυζ.

Tα xoυφ|νια ψι aLζ 6tρ^γeιc,

τουζ y.αqα},{γoυν τανoυθε'.δ ψα'
ζoυμiνειq o' ξνα ται6τουρoυ oα

1ειρo6λι xι απo{ι x&που ψ,.ρια \-'iou 
oou πoυδαριxd, ατο'3 ια.ρi'

xλα για 'ια oη6α[νaυν oι μ1λια-
oειq. Tα ιουφ[ν'.α ατο'!l ψlcα {s

παν α)l.ψ!να ψη λ&ατ^η φxtατψ{'
ντi ατ,O$ γ'.ψo ι'' ιaυτ?ι&. ταζξ'
διxη απo'j αγιλdδειq. Aυτ{ η λri
oπη αλ'ο[φουνταν ιt ατο{ι πανoυ_

0,.δ ιι Δταν ατiγνoυνειν δε 6ρj-

χoυνταν α7l' aιq 6ρου1ιic,. Για να

iδr6, 
"o μιλiαxια oι μιλιαcdδειg

πα o{μo'lναν NL τ' αναπoυδουγυp

νo,3oα'l. Για να τα τρυ^γi1ooυν L-

xoυβταν τLζ τ|FεLζ μ"η τoυ μα_

xαl?ι.
Tιbρα τα κουφ[νια γ['νουντι oα

μιxρjq ιαλυ6e< ψη oανtνπγια xι
λαμαρiνα πανoυιθι6 cτου ιxτ&.κ'.,

μι μνιd πoυρτo'iδα απ' αψτρoυ-

oι&. τον xλεiνει ψ' {να αανiδι τη
ν6γτα 6ταν θjλoυν rlα τ&lcυν τα

ψ,'λ[αxια 1ιαxρt&. αι dλλoυν τ6-

πoυν. Σ' αυτLζ τιζ ιυΦiλεc. 6&-

νOυν χι q'.γντ,:lq xιρiθρειg τLσ. yα

ΨΥι') ατοιl απα.iνουν o'" ψf,)'ιoo eιq'l α

γτtoουrl xινο'jργιει q.

Tδτ'. ot ψι')'ι.o';5oι δεν εi1αν

t+4

οι ixι^( αν ιοντριi q 51'.^i'ιc'ιψLν ι"<

o"rru' τo't1ου 
'τoν 

ιιλc'ιxι't3ι \
[c*να ατ''-qω δ6ντρα ^γ''α να ντ''{'l

χνoυν τιζ μ6λιαειg.
'Οταν aυ xιρδq e|νει. ια}'δζ ο''

μιλιodδειq δε.ν 6&νa'y' ιιτ!}'ο'l κ''

^γou"γro o:ι γLργ'.l' ^γιι:t Θi''

λoυν να τaνζ fiσL'ψτ.&'e'' κι ατ'ι'3

xαψνι& ψi}''.tox τl.α νa τo'JΞ 1i"?

''o!u .o ριψατ'.ι1ι. '\ε', τ&'1 ι=" ο"

μι).ιocdδειq δεν j'1ουr''.ψατ"ι'i'
λ. N ,'Ιδτι δεν ΞLχaν O'JΞ'. ιν'ι.71L?ι' Ξ'-

να αιδηρ6νι oυ ιρ^γα}"ε[ου τ' α'l:t-

γ,,' "" xατ&'xι ατ'τ^Γ,') κ'l'|'j)'ι

^γιo"i' ot ψ[λιoειq του xλεiνο''.'ν

μη τρ6πουλι.

Δεν εi1αν xαν y-|' xαν τξτxια
ιργαλεiz }LL τa') ψiλι τδ6^γι!ιν
ατ' trιq xιρiθρειq μη τα γ[.ρ^,'ια

τι< λιdνιζαν χι τιζ απ3&.γ^γιζαν

xαλ&. xαλ'&. τLα νσ.6γεi τoυ μd)'ι
Tiq xιρiθρε |.q rl.ζ 1ι&foουναν τ' !-
να ιαζ&ν'. αxιτωoψiνaυ ^(|'α \)α

ψ'r, cι6α!ινο'lν μiλιαειq να x)'6'},cυν

τoυ μ€λι.
oi μ{λιoειq Lφκ''αναν ψονν97'['c

τoυq x,.νο{ιργιeq xιρiθρειe. Kdθι
xουφ[νι (κυΦ6λη) e[ν'. ξναc, παi-

Toυ N(κoυ Σπ6ρτon

φαq ψτt αρiτ1γ6ν πτ1 6αc.L)'''ooα

το'l e[νι ψαi τραν[τυρη oυλiγcυ αι

ψτ6'i ατου πονq xιφ[νe|.ζ' τ|'< α?-

oeνιι{c' μ3λιoειq που μo,iγγι τpων

χι δs δουλε'jουν. 0ι αργατiνειq
oυλ(γoυ ψπρδτιρε'.q ατ' iονq κ''-

φir.iq μαζιbνoυν ^i'3ρι κιψLλ'., 
^γπ[

("oυν π[,< xιpiθρειq ΙLα \α' 'γ'.νi1oε.ι

η 6αc[λιooα x'' τα/,tουν τoυ γ['
ν:':. Φυλοiγ2)ν xL το'ι xο'ιφiνι ι'
το{'l τo'ιg cυγτριοiιc,, 6^γα[ιaυι xα
)'αο''ιζιΣοι ^('.a νa 6ροLν 6ο'ιsιi, κ"

φjρvουν γαψτiρι ττιζ dλλειζ τιζ
μ6λr'αειf για νdρθουν να 6ουoκt-

αουν. AυτoΙ ο'. ιουλιο'!ιΥnιδοι :l"τ"-

τoi.lν [ααψ,. δjια διbδιx α' γ'.)'''[ψ''-
πρα ψαιpι&..

Oι αp^γωτt'le,''" ατιτο'!lν ιτ:''3

λουλοJδι eι λcυλc'jδι ' ι&1l''lοιrl α-

τ&"'lου ατa,3 ιxα.τδ 6Lζιπειζ, καθι
6cυ}''α τ'ι 1ι.α"r'[oνcνν τrυν y'?ο!\]l'a-

aτδ ατ' τα λoυλο'iν1τ|'α' σaα.τ''')

idργr" Ξ2')< τ'.7- \)x' Ξ.')^) φLιο't'
π:'L' ιι}"'d' ν:ι θρj,):υν τα 1ι''ιv'!
cxcυλ[ι,.α 'uaυζ τc\J δα "iiνο'lν

μiλιcαειq. λ{αζιiνcυγ [cαγ'".γ''7"'

τ6 1ιλιdδεq ψ"'.xρ&' cτιργι& (",'ι-

ρεοxδκιoυc) \ τ&oα 'ψνιJ' 
σiι' -"

'πρ[γε,.c 
α"τ,' τα. ra'lδ/."ργια του'.'

γ"or'Ι" ψ'' του μjλι τOυ τt?νουν α'τ'

τα λουλc,iντγια.

Mι ταυτ6 τaυ γ&'ρto1ια νa Ψa-

Ι,cilνoυν tr01)ν y'Qυ?\)Lα^\τ[ α-τ' :t'
λουλo,iντγια τριi-,μ.ει xι ψz['. .ο'l-
τι'ιpιι&" λου1|oι1ια. Κι &.ψι z|ιιι
ια.τ&'cτιτο,ι." ιιρ/"q ιι δsγ .ι;,ι.-

tc|ιrl c,. ψ[λυ:τε''4 }ε'ν '1€'νητει -'.': 
-]

,,μrr,.riηoη ιι δεν iγe'. φvz'3τx'

Aυτd xι &-λ)rα τ-}'a,'Li'.ρ"' t!-
ψ'ιν :dl^rx Ι'.'λ :ι'ζ ψ!)''.re''7' o''
'ν!ι''.< 6ιτt)".r".''q [:ιν 61ο''ν ιτz'

Toτ1 ιEι τε*}ρα
τA IΣΝΑΦΚIA

νε ψσ.xα?L xαλ6 ειδικ6 , ν" 6ο{ιρ-

noo oξrnr"o{τcυ 1ια ψιλ,cι''α, νa

φουφa[, νe xxpι6&να, γ1 ψτ,γιν!r,

τl.L-να 6^γαζoυ.ν τoυ μj).:, νε /i)-

cοiινα 'για ι&τνιτψι, νe e''1''}lo

ιαπ6λou τLα να' πρoυφυλdγoυντει

α1l' fiα' τotψτ\ψατα τηq ψLλιτ'
σαq.

λr"iq n('.α ιατ!}'ο''1 !$"'iaγ i1q

τci.τιuoν xι ιντ|q γtι xιτν"τ:!r,'



τcυ 6αcι^)'ιιδ x}'[ τcυνεL γ\|. αυiO
rρα'l'3τ'r1pον ατο{ι τα &}Jια v.c γι.α
νa τρανlQουν τα't(aυντeL ατ' i',ζι ρ )''.xδν π:υλ-α.?\tισ.τL\Ξl,ζ ψ'fι oα5L
τl'ι, μαλιiνουν ανωψιπαξ'3 τουg
y"\ t'ra!ψLνιαxeι μνιd, νjα. Στουρι|.'):^('.oν LalQι,γι, o\1"Lνi'ι') 1'Ξ'.4

τiτceρειq. tΙ ^γιρ[τιρ'ri τ,Ον \)ιτ''rι-
ρ ι ι?

σεLν oταL')Ξt Qζ0υ 7''. ατ''.:1'Ξ'. ψ'.-
Υν[ ψι δ)'aυq τaυζ γ'L'qΛνΞιq ιι ξιυ-ιι''ι
γαρωνητεt μι εναγ απ τ α'νxου;
τO1J Φoνφ&'Ξ'. 1t'ιτ& ig'.1 Υo'.'2^γ&.ρο'ι-

ψα. Υcταρ'lαc 'η 6αc\''ιαcι τ!p-
νει xινo'iργιου qτtπι' 'Γδτι ττ, 6α
νOυν σι νiaυ xoνφ[νL kL aL s.?-(ω-

τ[νeιq φx',&νoυν xιv:Jργιιιq ιιοt-
θ,οει; για να "γι,y!ρ'"r, η 6α-ι\λια-
σα τισ" τlcoιρα τLντι 1ρδνια. a-
ταν ^γιρ&"oeι xι δε γιν4ε \ i"Γi σ}ι'O')

τδνουν cι, αργxτ[νe''q xι t'lω α"τ'

π' αυγ& τ'r1ζ acυ φιι&.ιιυν 6ιαι-
},ικδ x)'[|

TIτι τουλ')'ο[ ξ'ιλaυv:'lvοt !-
?vιcκxν cτaυ 6ουν[ xο'l,2&^λειq α-
πο'1 δjνδρα γtο'lγ*&τe''4 μ.η τιτοιq
ατου xιρ[ΘρεLζ γ'L μ.jλιααειq. Kl,
Ι,'α \)α ψ&.ocυν τοu μ6λι Τ.c1')ι.')'

λιbνoυντeν ψι xαψνι&. λ,'ν&.ταα xι
&ναφ-"α''l φο'ιτ11.ι&, "il.α' \)α 1ι'i Υ'|Ι.-

τν[oονν να φ{ι^γουν ^(\α, \)α τi.-
ρουν τoυ μjλι.

Κι τωρα τ&}''ι €,ρ[oxου\) σ'' .xα-

ν&' τroι&ιι τα)'τ1δ !r, xαναν το[-

γουν $1 c'. ια''ι.νι& ψοl3τ)ια ατc'3
παληδ cτ[τι' Ου μιλιααd ζ τ?ι-
τeι νdγε'. taυ ιaυ του π^r'ν i.νοι-
ξ'r' κι Δτα^l ιδεi πουλλdq μjλιo-

l ρ | ι? )
''€'tζ \)α o1'αL'la'J'l cζ'j.) !.τ:Υι') \')-

'lv!}"r, ια. τη υ"d,'eι 51' γ''yq'!ργι'r1'

oι αργατ[νe''i 5γ9γ1L,;y1qψγ 7'''

τaυζ xιφ[νει.q αψα ψτιτ[τe|' ac')

\;υγ&qιαcψα μη τη 6α-c}''ιsαω τ'r,
ν!α nγtα να' l'!.ην τραl'; τaυ μ6}.ι

γου2[q νe δou)'ε'joυ,l. Αi;'πουρc'jν
νι x}'t[cο'lrl ψι τρδτο'ι)ιr. ακ4ψα
xι !να 1ιιxρδ τουντ[κι q"'l ci6c'ι
cτην xυ,.|",jλη.

H τγ'.[ γeι,Lτιp"r, ''λQi'lsτγ,'.a a',

αδ'!''lατου ψ,'},[55,' g|';i', ου Ξ^δ-

ρουq iνα. oιο'ι)'|ικι του τρλιι ιι
γcι}sl&'ει τιg xρiθρειq , τ, ψ'')'ιαo[-
'J1,.vα, ου μιλιοc6λυxoυζ lL\Lι σφΛ

y\α τi'υ 'ιcιψτiι.eι κι i.}')'α.
T i'ρι c'' a,ι71't,p'o'Ξ''Υ.ο[ ψι).ιc'

l"''ιι.tao,' κ'l:λu=C'ι'l ιι}'α :α ψ)'t
Jy\|'ι' icνζ iα ixtnουν ψ'η "'&'γ.αριιι
ν'|' τQ'υφτg'L\)aυ\) rLζ α??ωσ|.Ξ|,ζ

rουC'.

T{τι του μ.jλι τ'rlζ |ι!^l'|'σσαc,
τ[},'ιγ αν ψ.τc''xx^)''[τxιου γιαat του
τCυ')'ο'3cαrl cι μτ::xdλιδa'.' oι ψτα
ι&λ.'δοι δeγ πoυ)uc,jcαrl ψ!)''. ατο!ι

lιιl)συNα τΙ c.τaυ ψaυσIcν\) ατ aα.

oτ αιpi}''ιl" 1':ατ[ αυτδ τδφιια"ναrl
c'. δ)'α τα cτ[τγια.

'!'ο'ι ψτιιι)'[τx'.''υ το'l ψ€}:. :'
ιγ[ρι(,α'ι Ι'.L ν1' zλεj,.|.,oυν πα-

'ιcυθιδ ττll τtττα ττi λeιQια δ'
τaν iα 6ρtφι i6γα(zν ^γλυιεια.
Γιd' να 6γει "γλ'ιx&" γουρ|q τυρτγ

ιlι./τaν Lι. τ'aυνLiτLL 1'η |ιaL?x.Ξα')
ι)lσi1υq T,l'?αστLx1υζ σ ενα, σταυ'

ρ0υ0ρoβι.
Tδτι πα πουλ'j τα)"ηα γ7δνια

'n γ'φ1ι& cτι4 ιxx'}.ιc'.!q 1!ν'ου'l-
iσ"\) ψo13Ιτ|' ατc{ι ιιρ[ τ'r,'= ψtλ',s'
σαζ'
1δ:'' qαν του ),'.d'νι(αν xι cτρ&^l

",,''\α''l τι= ιιρ[θveιc |ι'rι'τα γ!ρ^για
τι4 !)'ιον'lα'ν s' tνo' ψτα^1ρ&"τcι
τr. iφιι;''lα.'l κ,.ρt το'ι tου το'ι}'ο'3-

51'\ 5:c')ζ v'rc'ι'dλιδειq γ"L σ1Lζ
ικ:ι)'ητιiq' }'[ι τ' *uτt, qο" 

','?[ιll
σ1aι iTLax''!. eφxl'1"\)α\) ι|'?τlα ^ιι|'λ

\rιι
:' fι' /''γ'7- 

^'( 
ι'i'' 1" Τ, 1''' 1' 1'? αν'-'1σψ L

xαψ''&c, λιγιiγα: \ ατου x&'να τ'.-

δ[' Εφιιαναν xι λαμπdδει-c γιαιιι
Τ'Γ'l) 61.γq"i",5'ri \ kL τl'α, γ"ανε'')α'

iτqL1!.aυ.
τ7 | ιLl I
rLι'?L 7 ? Ξ''^ι -2ν\)Ξ a\) \ιl l' 7.') x' qy"''C/

σQ1)\) μ'|. λdδ'ι cτη '(ιi'v'. ψ!αα. e'
iνx .ιδ}'ι ι,'οg-^l'e''ο'bj τcυ &)'eιaαrlιιiq' 'lΞ?^{|'.!" τa)c 0l' t'τ?cτa|.ζ ^(l.α'

^ι:ι''l.i"-),αxι!;:ο':.;. Ι{ιρi 6J.νc'l'l κι
στ|'i σy"l.σl\.|,ι.τα?''iC tτοιν αι,ιr"ου-

}',.*γ-ο'ι'l γι''' :'iι6[ αx61ια' τ-ι τ&ρα.

γιι2''τ.ο[ "\r I
.\'|''' γ.'.^'L ιΞ222')Lν o| ia^λ"ι'γ"α?'.-

δειζ ta': ατd."i^;;'i ι(\α νa. α'!}ιL-

τtr4e', cτ.'.l πιττ} δταν tρα'φτανι,
ψ:η i'| 'i"ε?'. ':α. liιμινια.

Ti'ρι 1ι'rr,lΞ1ν τηξ ',ιδδι.: ο''

6ααι\ιx[c πουλτ6q πrυ τOυν IJ.α-

ζιi:νoυν σ"ii' τα 6α"c)''',κd" ι'"'l'',&.

τον φx'.ανoυν Lπ|.1αυ1ο'3 τ}'ε,'δτeι-

ρα οι ψιλιoo&δeιζ,' !\eν ταγω δ['
νe'ι ιρ''^sr&Eα, ιξ'.τνd.Eα, τρονφ{ι-

}.αξ'η ατο'3 δλ'eι." τιq α.ρρilcτ''e'.q
τ',. π{πγια'.

T6τι δEγ etξιριu ^,''.L 6ιτι}'ιι[
πoυλτ6ν, τoυ μdλι τδτρaνγαν aι
&.ρρουaτcι ιι τα ψιιpd' τιντ",'ιi,

ρl\,

ψ'. o2υτ'J?2υ "('.(l" 'lι o'ιlcΙ|l-ω5'.')')'
Γ ιq",τcν μ.jλι τρ*γου δο0qαν'τ α.

ψ'.ιρ&' τιrlτ^γι&' τττ1 Νιd."ουcτα Δ-

τ αν [γλιταν λιo'jλιαxαγ :

Eλα dλα λ'ιο'3λιαy"α να αι διi.lαου

}'Ι6)'ι κι ιαρ68'., τiπαα ατο'3 γaυ
ψαρ|.

του λαγΔν πουδdρι
τουxdλι.

eν,α τ,aυ?-

Κι γ,.α }ιανα.^t αιxλιτιτμjνoυν
που δεν πiγηναν xαλd. a'. δcυλει
lq του lλιγαν: uExωταιν h ψ"&'
μπoU τoυ μjλιr. Ιζι δταν a'ιψ'.-

λο'3ν ^ir.α τρα1γ.ατα τoν €|νe|' aυ-

λiγα λjν: uAν {ταν ψτδ}''''κον
του μ6λι cι γι'gι!φ"o, δα πδτρο'ι-

].αν μη τα γου)ιιi.ργιΦl.
Kι για. xαν[''lα"v γλυιoυμiλη-

τoυν λεν: uToυ cτδψα του μjλι
cτ&ζειr.

\[νι&. ψiρx eιιet'i τα γvδνια
ντγιο αδjρφx,'α 

"δαr,φδq 
xι αδαρ

?η [κλει'J7αν τα x)''ει'lττι&" ατ'
π'rsl ταληd" (τδτι ^ri ν'iφη δεν εi-
y"ειν xλειντγιd) κι &'νοιξcν πc'ι

'πουλ'&τι να' ι),6,].,oυν γλυx6 μι-
)'ιτ\ι,J'ν&το'ι το6τα.ν ψο'3^iγι ^{''x

τcυq ξ['νο'lq. Tυ' 1ιιxρ& τα. τ|.!i-

1,'α &"γλυφαγ 'του ντJντζιρι του

γ['νο''lrlτι'ν τον ^γλ'ιι[ ιι d)'λου
τ['aυτ.rrq, O,-rυq dρτα'ξα"ν αντ'
γιαcτιια ατo6 ψνι&' ψι),ιτζ''&να
ττ^t i1α"Qαν ψ&.νι ψ&.νι τLα νω q^η

φ&ν' Toυ xουρ[,τc,. δεν eiδιν μνιd
γι!λιαοα το"ιτα''l τανcυ}e''δ σ:,T|

ψι)''ιτζι&'να x|. τ'η') τo['ψτ^r'cε,.'l

cττ' γ}''lιccα, Γ,.ι \)α ψη 'fr?cυ-

δ'cιθsi δε φιbναξειν xψ&. αι ο'ι)'J-
.γτ1 ilρα την τp['ατηy'Ξ|.') η γλιi-lc-
σχ, ^γιδψο'ι'ceιν tr01) cτδ1ι'α' ττ1c

^fl'6oαα xι δεν αψτο'ιρο{ιoειrl να
cυμιλdαει' Eται πρoυδδθηxειν cτη

')d'να τ' αγ[ρ'r,ce''ν τι-< ταιρiδειq.
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FΙ τεXνlΚΙi τnq Θiρμα1/σnq

Γεvικ&

H Θερμ'6τητα 'εlγαι μια μoqφi1

εrιdργεια; χgilo,μη oτογ dνδ'Qωπο

d1ι ,μ,6νο για την εξυπηρ6τηοη xαι
,διευι6λυνo{1 τoυ, αλλιi xαι ξωτιx{1;

oημαo[α; γι'α την .π"sξ{l του' Αυ-

τi1 την ξωταi1 αvαβαιiτητα τη σιi-

ι,d]δεoε ,απ6 πολt lτυρi; με την t_

παaξη τoυ ανsgιilπoυ xαι μθ1ρι ο{1_

ipεQα δεν ε1ει 
'μεκοl9,i 

πα,$6λου η

αη,μαoiα χαι η χ8ε'ισυμ6τητ'ιi τηE,

παρ,ti την ,αr'αxd,λυΨη ιiλλωv ψιoρ_

φιbν ενεργεiαg πιο εt1ρηoτων x'αι

πιο'απolδoτιxιilγ (ηλεπτgωι{, ηλια-
x{1, 1η,μιxl1, πυ,ρηr'ιx{1 ι'}''π,). o αγ

$ριb:nινο; ο'ργανιoμ6;, ανεξ'ciρτητα

α:τ' 1η $ερ'μoxραo|α του πε'ρι'6ciλ-

λοvτog 'ατo oποiο 6,ρiαxεται πρdπ'ει

r,α διατηρεi τη1l εσωτε,Qιl,,{ τoυ sερ_

;!ιo?tQα16ig πdι,τοτε oταθ'ερd - γ{ρω
οτoυΞ 3?oC - πgriγμα d1μω; που σε

εξαιρετιxd αvτ[ξυ,ε; oυv${πε; - πο_

λr1 ι1rυ,1q6g {1 παλn ξεoτ6g - δεv μπο_

,ρεi vα εξα'αφαλioει. ΠαρriJιληλη με

τηv π,λευρci αυτ{ τη; υγιεινf1; τoυ

,αιι9,ριilπoυ' εivαι παι η εξε'}.ιξη τη;

τε1vιπdg των συστη,μriτων sdpμαν_

οη;. Πλευρd πoυ διtoτυχιbζ ελdχι-

στα' αν 61ι xα$6λoυ, λα'μ6ιivεται

υπ' dψη. 'Evα oιiοτημ'α t}6gμαν'oη;

απo,σχoπει στην παlQαγωry{ xαι απd

δooη α' 6να rαπiτι, μιctg ποo6τητα;

8ερμdτητα; tιαvfi; vα εξααφαλ[αει

στο Eσωτερι.x6 τoυ oυv,9{1xε; διαμο-

νd1; { εργαoiα6 cΙνετε; x'αι υγιειr'6;'

ΓΙ6οn ζ€οτn X&vεται απ6
6vα oπiτι

Avεξciρτητα'απ6' τ|ζ l"αιριx6;

ουv&dxεg 1πoυ επιχQατο{v, η $ερμo_

z,ρ,αoiα στο εσωτεQι7,6 εvdg oπιτιot

π,Q,ilπει ,o 5'1g;1iqrε[τ'αι οταr}ερ{1 αε

επιlι,μητd' επiπεδo. Eπειδ{1 o1εδdν
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πdγτoτε ιπdqy.ει δυα'φο9d sε'qμο-

zραo'iα; βεταξi του περι6ιiλλcr'το;

iιαι τoυ ε,oωτεριxot τt1; xατοιz'iα;,

ιπciq1ει oυvεfig ανταλλαγli sερμ6-

τι1τα; ,αν(μεod. του;. 'Eται το 1ει_

,uιbι,α ε,μφαι,iζεται rμια ρο{1 $εq1u6-

τητα; απ'6 τo ξεοτ6 'απiτι προ; τον

lΙηryad εξωτεριx'6 16qo. Aυτd τα

π,oαιi ι}ε,ρμ6τηταζ που μ6oα oε μιια

ωρα <<φεiγoυυ> απ6' τo oπ[τι ε[r'αι

γι,ωoτd oτηl, τε1νιx{ o'gολογ[α o'αr'

Toυ T. Καπεταv6πoυλoυ
Tεxvoλ6voυ Mnx. Mnx) κo$

<c$,ερlμιx,d'; απιirλειε1> { <l$ερμιz"6; α-

ιndγxε;>> τoυ' o'πιτιοil. ΙΙ r}εq'lμdτητα

α.υτ{1 πoυ 1dvεται' εiναι αυτοv6'ητο

dτι πρεπaι 'ι1α αvαπλilQιbr'εται απ6

το 'o*ατη,μα $6ρμαναη; πoυ υπdρ-

7.ει, citoτ,ε vα εξα,oφαλξor'ται συι'

υsl1πεg sερμιxηg ιi'"εor1; ατo απ[τι'

oι $εQμιlιdE απιilλειε; αποτελotγ

ιι1ιlα χαιQ,αP,τηριοτιx{1 ι'δι'dτ'ητα τoυ

oπιτιοιi xαι αt'dλογα 'με τo lμι6γεs6;

τοι'; $α υπο?'ογιο$εi Ζαι τO οioτη_

μα sd'ρμανoη; πoυ sα εγz'αταατα_

ι9εi. TdλoE, oι $εgrμιxd; απιδλειε;

διαιρ[νoι,ται oτιE απιbλειεζ π0υ ο_

φ,εiλοr,ται oτην $εqμιz"{ αγιογιlμ6'

τητα των εξωτ,εριxιbl' επιΨ'αγειιilγ

τoυ oπιτιoi, ,χαι ,στι; αlπiολειε; που

πgozαλοrivται ,με τ1l rμεταφοριi του

ιilυ1ρori εξιυτεριποt α6ρα μdoα oτο

oπLτι x'ατα τoν αεριoμ6' του. To μ6-

γ,ε$6; τoυ'; επη.ρε'dζετ'αι o'τov dvα {1

oτοι, dλλo 6αι1μ6 απd : Tα oιxοδο_

μιxd υλrzα. τη 7αlιηλdτερη r}ερμo-

z.9αoi.α τη; περιo7fi:, τr1ι' εξωτερι-

z11 rιοqq,11 τOt' oπlτιoιi. την ηλl oψci-

\'εια τη; πεqιo1f ; την ανεu6πτωoη

i* .1..,r"f1_υγραoiα .η; πεgιo1τ];

::αι τdλo; απ6 την 7.ρdοη z'αι λει-

τουργrzl1 οργdr'ωoη τr'lv εσ{υτεQι-

zιδ_v X!!ωγ-του οπ1ιod

Θερμυκιi μΦvωοl'ι. Η oικo'
voμι.tζti φiλn ι.ιαe.

Elι,αι φαr,ε,86 απ6 τα. πqαηγoι1με-

γα 6τι η ξ6oτη που 1dνεται απ'6 d_

να σπiτι, ,μπoqεl r'α μειr'υ$εi, αγ %α-

τασr,ιευdσOυιιε εξωτεριz'ιi τoι1ιbμα-

τα ,στα οπ'oiα αγτι'oiοι1οtιι uιxρd;

τιιμθ; του ουvτ,ελεoτf sερ'μoπερατ6-

τηταg,K. Mε τ'α υλιtιi αντιi τoπο'$ε-

τεiπ,αι μια επιπλdor' ατριil'oη oτoυ;

τo11ου;, δciπaδα %αι τ'ιζ oρoql6;' Για
τα παριi$υ,gα χQησuμοποιοiντ'αι τα

δπλd. τξαμια. Η επιπ'ρd'ot}ετη τoπο_

$6τηoη zd;πoιoυ sε'ρlμoμor'ωτιxoιi υ'

λιxοrj oτα εξιυτεgιxιi το'υy'ιirματα μει_

ιΙlι,ει δQ,cloτι;r,ri τι; απ'ιiiλε'ιε; αγωγι-

μ.6τητα; τ'oυ απιτιor1, .μεiιυoη πoυ 6_

χ€ι dr!ιεσ'l'} αγταr'dy.λα,oη oτι; δαπei-

γε; μαζ για τη siqμαναη. Η μεi-

ιυoη αυτ{ χ'αι φυσι7!d η εξoιxoιο_

μη,σl'j σε z.αtouμα xαι 1ρ{1ματα μπο-

ρε[ rrα φτciαει l!ιd,)l.Qι 'y.αι 60% {ι'α

πcοoατ6 'αρxετci υ".pηΜ ιιαrη γα

εγμciται τη γρl1n1ορl1 απιic6εoη τη;

δαπdvηg xατα6zευf1; τ'r1g sερiμιz'{3

μ6ι'ωαη;. Tαυτ6,1,ρονα 6μω; ψιε την

ευεργετιxι] επlδ'ρ'α,οη τη; sερμιxτ];

μ6vωoηg στο πoρτοφ6λι μα;, "tα

πλε,o'νεxτ{ματιi τη; δ,ε oταματoriν

εδιil. 'oπω; 6xουμ'ε 'i1δη αvαψ'd'ρει,

ι1 ι9ερμιz{ μ6νιααη διατηρ'εl αε υ-

{rηλd; τιrμξ τι; t9'ερ,μοxρα'oiε; των

εαωτερ ιz,cilν επι]φαγε'ιιbγ τ'ου οπιτιοi,

πgciγ'μα πoυ αποτελεi 6α'oιz'τi παρci_

γO1'τα για την εξαo:pιΙ'λιoη τη; θ'εg-

u,ιπ{; civεαη;. Eπioη; 'αξiξει 'ι'α αη-

μειcυlεi η πρo,ο'ταo[α που πgoαφd_

9'εt στα i,δια τα δoμιπι1 o'τοι1εiα του

οπιτιοi, 6που τοποθετε(ται.

Fα oυατιiματα Θ6ρμαryοnq

Tι; 8ερ,μιx,d'; απιilλειε; πoυ d1ει



lr':i oπiτι' γ'ια 'ι'α τι; αν'ιμετωπ[o'ου_

μι,ε. dτοι ιiiο.τε να €πιτ{1χoυ1μ€ τηγ ε_

πιr9υμητf μ'α; $ερ'μοr',ρα'αiα oε xd_

8,: dγα '1ιbqo' ε pα9μ6ξοrrμε τo v.α-

τc1,?,.ληλο για z.d,r}ε :τlεQιiπτ(ι'rση οi-
στη,μα sdριlαι'oη1. Σαν 'οιiοτημα
ι9rθρμ,ανoη; εννοοriμε xciπoια μη1α-
ναλογιz'{ εγr(ατdσταση π'oυ' παρdγει

ι}ερ,μ6τητα 7'α"ι τr1ν απ'oδ[δει oτo

xτiριο 6που εir'αι τοπo.9ετημdνr1. Ei-

γαι πλατιd διαδεδc,pι{r'ο, 6τι 6γα ο{-

στηiιια s'dρμαvαr1; χ,Eειιiξεται για
ια ξει:τα[ι'lει τOυ;'εσι)τε,oιxο{; 1ιΙt_

qoυ; εi'6; απιτιοt στυ διdt9i7.1ε'ια του

y,ειμιιilvα. H αντi)ο1r1lη αυτ{, χ{0ριξ

qlι'οιzd να. εiι'αι λα$εru6νη, ε[r'αι τ6_

οo γενιz.{1, ιiioτε ,δεr' 6oη$dει οτη

στο.ι;χειOs6τη'ση Oυσιαστιγ.d}1| y,αL

ουγιεzριμ6νωl' απα'tτl}σε{υ\' απ16 τα

διclφoρα σ1]στf μ'ατα r}dριιανo'η; xαι
7'ατd, συ\rdπεια o{τε στη σ(Dστ{ α-

ξιολ6γnοη zαι επι}'ογi'1 τoυ:. Mε τη

$d1ιιανoη z.αιjcφlξoνται ηl}ερμo-
zραoiα τοιt εσωτεΟιy.oi*α6ρα z.αι η

s'εq,ucz'qαοiα τω\' ειτωτ,εOιy.ωι' επι_

pανειιbv 161' xι{lρου. δηλαδ{1 η αi-

,.$'i1τd τοι' $εq,uoz.qαoiα. Eπouiγω:'

ι'\ α π6οτ t1ιια. ι9dquανοη:, sερuαi-

γo1,τα; dl'α y;tilgo ρυδμiζει τηγ αι_

οlητ{ του &ερμ'οxgαo[α 'σε τdτoιεζ

τιμd;, ιiroτε η sεq,μ6τητα π0υ απο_

μαr,g{vεται απ6 τO 'αιi:iμα του αν-

1J,ρ6πoυ, xατd' τt1, Φxsd; επo1'6;,

nα 6Qι]σχε.ατι αε ιoo'ρροπ[α με εxεi_

1lη π,ου παριiγεται α' 'αυτ6. o πgoo-

ριαμ,6; αυτ6; τoυ συστ{'μΦτoζ δ6Q-

μαιlσ!Ξr ΠQαtl!ιατOποιε[ται ψ τηv

παραγωγ{1 xαι απ'6δoη ατo xτlqιo

τ,6,o11; ποo1lτηταg $ερμ6τητα;, 6'oε;

ε[ι'α'ι 'oι sερμιr,,6; τoυ αrτ'cΙrλειεζ. Για
ευιn6'ητoυ; λ6γου; η ια1tg τOυ συ-

ατt'1,uα,το; ι}dρuανoη; xα$ο9ξεται i-

σlη με τ,ι; rμθγιoτε; sερ,μιxr6E απcb-

λει,εζ του oπιτιοi. Aυτ6 6'θ6'αια δεγ

αηiιιαi'ι,ει πω; εiναι απα,ρ'αiτητo να

ε.ργciζεται oυνd1εια μ,e τη μεγ['oτη
απo,δoτιx6τητ α τoυ -:. oι θ'ερμιπ,d;

απιi,1'ειε;,μ,ετα6,riλλοvται'ουvε1ι-Ιr; α

'ι,ιiλoγα 1μ,ε τι; επιxρατofαε; zαιρι-

r'rd; oυιιfixε: y'σ.L τo otiατη,μα s6'g-

μα\Ιση; με διιiφoρε; ρυι}μioειg ιαι
αυτO]!-ιατισιiOri; πqοo'αρ,u6ξει _ με μι_

?.9d τj rμεγιiλη g,]τ1x1ι1[α - τηv απ6_

δοο{ του'στ1lν απαιτotμ,εvη zιisε

φo,gd πoο6τnτα r}ερ'udτητα;.

T* κ6οτοξ τωνl cυστnrμa'
τω'./ Θ*ρμα\rσΓιq

Θα {1ταν z'οιr'6τυπο να λdγαμε 6-

τι ο ταqdγoγτα; τΟυ z6oτoυ;, xul_

.οi: γα εiι'α'ι o μouα.δ,r,J;, παlξει

'zαι9oριοτiz.6 7.αι αJτο 1lαoιατιz.6 qd').o

aτη δια,μ6ο1,U)ση τη; α:τjψαοη; για

τr1v επιλoγi'1 τoυ εl'6; t'1 τoυ ιiλlλου

ou Φ ι,"τo g r7Γ-*,ση'-trπ0μπνω;

,,,,o πo.ρoυoIoδ'1 των oυoτηuciτων

ι9dgiμαν,oη;, sα {ταν αγαμφι6ολα

ελλrειπf; ,αη' δ,εγ περι.ελdμ6ααε xαι

,pιια. διlεqεriνηiση του,οιι'ονοlμιιrori μ6-

rΙ τεxvlκiι τng δ6ρμαvσng

,g16υ; τ0υ Ζηrε'[ν'μτo;' 'Aλ'λrυoτε οι

ι'π'ηρεoiεE πOυ π'Qο'σpd'qει τo xdsε

,o{ατημα δ'εγ ε[γαι rιdντoιε oι 1διε;

'xαι αυ'τi..; oι ,διαφορ6; πα[ξουν πoλ-

λdg φορ6g oυσι,αiστιγ.6 ρ6λο για την

επιλογ{1 τoυ ε'ν6'ζ {1 του ciλλ'ου αυ-

ο'τ{iματο;. Mια 'oωοτt'1 τdτoια απ6_

qrαση μ.πoQεi να ).iφsε( μ6νo ψπi
απ6 ,oιr.ονο,μιπδτε1νι,ι'f1 μελf τη 

-τη;
zd$ε πεq,iπτωol1; ξεxωqιΞτd. Π@
7ωριbντα; oτην διεgεtνηδη .ου ,6_

στουζ του x&$ε αυ,οτ{trματog εlvαι α_

παqαllτητo vα γiτει διcixριoη oτην

αρ1ιzf1 δαπιiνη, δηλαδ{ oτηv δαπd-

\,η εγχιατd.στα'ση; %αι ατην ετt'oια'

δαπdη λειτoυq'γ[α; [αr1 με τηv δα-

πdvη xαυo[rμoυ, oυι'τ{ρηαη; x.λ.π'

Tα oιατ{1rματα γ'ι.α τα' οπolα oυ-

ηι}ω; διερευγdται τo z''dατοg τoυ;

ε[rnαι:

_ Θiqμαvοη με λε'6ητοατd'αιo

v.αι 1αλ{6'διvα Φε,gμα.ι'τιπιi αιilματα

- 
Θ'6Qμαl'oη μ'ε λε6ητoατcioιo

iιαι οωλ{r,εg δαπdδου

- 
Θd,ρμανοη ]με δυ\',αiιι,ιxoi; Θεq

lιοσυσlσωQευτ6ζ

- 
Θd,ρμαrrοη ιμ,ε ηλεll',τQα,d στoι_

yε[α oρoφ{;

- Θdρμαvαη με ηλεx,τqιxotE
θε Q]μoσιolμπo{; ιi'μεαη; απ6δοoη;

- Θdqμανori 'με αντλ[α sερμ6-

τητα;,

Συν!1ε,.α. ατ6 r^r,ν αeλ. 140
Qοl.ται την αγcΙαη r|-ιlαζ 7uαι τηγ πQο_

οταoiα lμα;. Π,ρdπει χαι τO Jrιο μι-
xq6 π;αιδi να ξ6ρει 6τι πlειμ{1λιo δεν

εivαι μd'vο dιnα αιr$qιΙrιι\,o χατασl{ειi

ααμα μιxρ{1g f μεγι{,λη; υλιx{g α-

ξiαg που πληqονο,μ{oαμε απ' τoυ;

πρoγ6νoυ; lμα; αλλ,ιi n'αL 1ο φυoι'z.d

o πλ6ταvoq
τoυ Aρι'στoτ6λn

περ,ι6dλλoν οτo o{γoλ6 τoυ xαι 6τι

oυ1ι,d μεqια"d 'oτοιχ'εiα πΟυ τo απ'o_

τ'ελο{ν, μια πdτρα μια ,oπηλι'd, 6v'α

δi6vτgo εiμαι απ6' τα rιιo πoλιπηuα

zoιμ{1λια πoυ r,λr1qovolμ.ι{rααμε r'"σ'L

πoυ ,θ1ουμε αιαι {μει; 1g6ο; ι'α τα

z.,?ηqovo1μ{'αουlμε αr,iρ'αια oτι; μελ_

λoντιix,66 γεvιθE, αγ δεγ sdλουμε vα

π,dρου,με επdvω μαg τiο 'στιγψια y"αι

τη\, x,.ατdQα τr1g d,αωτη6 γεvιiιig που

ο,τατ'd,λη,oε την πoλtτιμη xλη.ρovo_

μιci τηΞ xαι,cΙ)φηαε φτω1oιξ xα'ι δυ'

οτυ1ι'αψ6νoυ; του; απoγ'6vου; τηζ.
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ttlTd ναρKωτlΚα Kαi Πo1o1
r,ttστρεφo\rτα1 rΙρOq αυτα

Γ'
"Eπε'ιτα παλι f1 μεταφυoιxd 8ρη_

μι& xαΙ ιiδιαφo'ρiα, ιj ilλλειψη i δ α-

"γιx6γ x,αi fl dντoνη xαΙ διιi94υτl1

τcioη πεqιφqdνηoη; πρδg τdν ιiτo-

μιπi1 ιiξlα, δδηγοδν τδν 1ωgi; φι_

λooοφιr.δg qiξε; oυγ1ρoνο dνθqωπο

xαΙ πιδ πoλi τδγ oι\1'ρolο τ6}"εια

&ρqlξωτo γdο oτδ ,μηδενιαμδ ^ιι &π'

trωi εr]y.oλ6τερα πι& πρδ; τd ναg_

νι,}τ\γ'&, τδ λευιδ sιlγατο' Σt'1lμεqα

Eναg μεγιΙλο; ιi,ριr}μδ; v6ων δδγ πα-

ραδ61εται πιd τι)ν π'ατροπαριiδοτri

i},l,*{l, δηλαδ{ τδγ xι(rδιxα τδγ &-

vαγνωqιoμ6vων fi$ιxδv xαγ6γωγ xαi

τδγ πiγαrια f1ι}ιxdlν ιiξιδν' Kι 61ι

μ6νον π,αqαμερiζει τοi'E xαv6νε; fl-

bιιδν ,iξι6v, παρd ιiπoρρ(ππει oυλ-

λ{6δην τi1ν iiδιx{. Δδγ xαταπολε_

μrδ*o, αriτδ; παs' €αυτδ; ο"ι &ξi_

εE. T(l$εται οδ ι1,μφι6'oλ['α, &ν π'96πει

νd ιiπdρ1ουν z'αv6vε;, οi δπoioι γιΙ

ρυδμiξoυv i) νd tπι6ιiλλoυν πειsαg_

1iα oτi1 oυψεριφοqd τδν &τ6ηuιυν

xαi τδγ δμιiδων zαi ιiξiε; oταr}ε-

ρig πoi ν& iπιτgdπουν v& xρ[r'ομε

αiπd τfl ουμπagιφoριi. Mι& 6α6ε_

λιr'fl xρi,αη θπα.ρατεi oτδ πεδiο τoi

r]sιxoδ πQο6λfιuατ0Ξ τδν ιiξιδν xαi

τδν &v$ρωπ:irιυν o16oεωv, ιiρετ6ν

x,αi xαv,5rηrγ π,oi δι6πουγ ff π96πει

γ& διdπουγ τig ιiνsριiπινε; α1dαει;'

Tδ τε νολoγιxδ πνεffμα δδv μπορεi

ν& προxαλ6αει μdρφωoη. παρ& i_

$ηλδ 6ιοτιxδ θπiπaδo. Πd τi1ν f1sι-

xd ιiνιiπτυξη xαi τoδ; l'ανdνε; τiν
dlΦρωπιατιιδν o1dαεων τδv μελδν

μιι&; xoινωνiα; πρdπει νd ivδιαφεiρ-

sεi ιiπ6λιπα zαΙ μ6νoν δ dv$qωπo;

μ} μ6'αον τdv &γο:γ{1, αriτfiv πoi
δδv τflν προοd1oψιε xα$6λoυ. "Eτoι

f1 παλι& γενι& δδv μπ6g'εoε γ& οτε-

ρεrioει τδ γdο ατιΙ π6δια τoυ. Kατ&

α$τ6νομo τρdπο, μδ αriπ6νψη ox6_

ψη xαi xg[oη, παρd τδν dφηαε μ6_

148

oα οτdν εiμdgεια dπgooαι'ατ1lλιoτο

v'αi ιiν[io1ιlρ,ο γd, d'γτι;οτlα$εi ατt; πα

ρoEμr'1oει; τi1; εδμcigεια; zαΙ o'τοt;

πειqαoμοi; τ!; dl'εοη; xαi τi1; zα-

λoπdραoη;, 1α:ρΙ; ιiναπτυγη"ι6νη γε-

ρi1 Φdληοη, παrqlir dr'απτυ1'η"ιdι'η τi1ν

τιioη τfr; i:πι8υlμ[α; zαi τδγ δρμδν

τoυ, δπου θπil1-ιονα ξητεi τ!r' izαr'ο-

πο[r1α{i του;, ο'αiτd πoi δ} 6ρi_

οzειg dr'ρη zαi τ6λo;. 'Αr'ιxαγοποi_

ητo; πo{l εiναι δ- "γμl113j- i
Ι aN. ΞΙ{PoTYPΗ

oμ6τιμου }ζαΘnγnτoι}
τnζ Κoιvωνιoλοl(αξ

στt'ιΨ A.B.Σ. @εο)ν{κnq

ποδιοργανομdr'ο; z.αi dνερ'μιiτιoτο;

θoωτεριzd, tποταγμdνo; οτi; δgμ}:

xαi oτΙ; δρ6ξει;, <1πε[,ι}αρ'1ο; ατρd-

φrεται πQδ; τd' γαοz'ωτιιιi., πρδ; ιi;
παφαια$fοει; τoυΞ, γιd" ι/ ιiποφJ-

γει τi1ν πραγματιz"ι1τητα τi; ζιofl;

μi1 ιiπειxιiξoντα;, δτι πqo1οlgεi π';δ;

τδ α{ντοιιο ι}dl'ατ6 του.

Td xαρα6dνια iπ[οηg τδ'r' του"

ριατδν πoi μ&; θπιαzd'ττογται y'd'-

8ε 1ρdνo εiγαι xι α'iτd μιλ αiτiα

oτρoφfl; τδγ γdωγ πρδ; τδ' γαQχ(0-

τιxd, γιατi ιiνciμεoα ατοιi; πολλοi:

δπciρ1oυν d'ρxετoi διαz'ινητδ; τδι'

να'ρr'ωτιx6lν, ιiλλd zαi 1'αρ7'O'μα\':i:

πoδ xι αiτoi oυγτελοδv οτi1 διciδο_

αη oτδν τ6]πo μα; τ6lv vαqι'ωτιιδι'"'
Tδ ξdγo πr'εfiμια μ&: B1ει γ"ατα:ι}'t'

αει z.αi εiγαι zι αtlτδ oτi1 μο{Qφi

πo{l μ&; 3ρ1εται xαi μδ τδν τ96πο

xυρitο; πoi τδ δε1dμαoτε ιivεξdτα-

στα, d,vεξdλεxτα, dπερioιεπτα, ri-

τα[ριαοτα, εTναι μιd iιπδ τig πoλ-

λ}; αiτiε: πot 6οηι}οδι' τοδ; ν6oυ;

π9δ; τδ παραoτqdτrlμα. "oταν οi

γdoι μdνoυν ιiιαsoδ{γηιrοι, τ6τε

π,ροοπαι}οδν vd ζ{οoυν τi1 ζωd τ6ν

ii),Ιιογ γ.ι δγι τι) διzi1 τoυ;, αiτfiν

ποd ιiγταποιgivεται oτi1'ν ι}υ1ιx{1

μαΞ iφil zαΙ παριiδοοη' 'o τ6πο;

pια; iixει πλη,μιμυEd'αει ι1πδ ξεr'ιzδ
τ96π,ο ξωfr;, dπδ Ei'αr' x[lι'διlγo μ&λ-

?.ον ι1φανi|. 'o ξJνο; πολιτιo1ιιδ; μi;
εlγαι δπω,oδ{]ποτε 1ρl1oιμo;, δxι l'i
τδν 1ιιuηθ'οfr1lε τυφλd' z'αi oτρα6ιi.'

παφι). ι,i, μ&; γilει δ δδriγητi1; ^1ιιi

^ι,d γνcυ9[ooμε z.αλl'τερα τδi' iαιlτ6

|Ι{J'Ξ 
y'L δyι γιd r'ι} τδl' 1ciooμε, ιπι6_

τε εi1zολα τρεπ1t'ιιαοτε πqδ: τδ τα_

qlαoτqdτυruα, ξερgιξωvjluενοι ιiπδ

: i1ν παρ'jδocil ,rα: z.7.τ.

c
'Η χoi.riqωοη πιiλι τοfr

l)ρηoγ'ευτ ιxοδ μα; συ_

γαιo${1 ,uατο; εlr'αι z"ι αιiτr\

μιd' αiτiα ποt δμευy"ο?'ιiν'ει τii oτ9o-

φi τδγ 3φ{6ων y.αi τδι' r'dιoν μα;
π9δ; τd ναρxωτιz'd. 'o ν6o; ξaz'ι1_

6ει πιd α{1pιερα ο1ε'δδι' δλοz"ληρω-

τιπd ιi'πδ τi; 8qηoz,ευτιzδg παqαδ6_

οει;. Στδ Uνξr!ιO\'ιiιδ τoδ γ6ου αiιδ
ποδ iixει μ,εlνει ι1μυδρι1. 1ωρi; ξιοi1.

1ωρΙ; αi1.ια, εiναι xι,1'ποιο &sgoιaμα

μερια,δν π9oτciοεr.ιlν ποi εi,1ε μιir}ει
ι1λλοτε ιiπ6ξω' oi τροτcioει; αiτ,):

δδν περιdxουι' xαuιd ξωlπανi1 ιi1"t'1-

ι9,εια, πoδ r'ci 1.ιαρτυρi xdπo'.α dνth-

τ,εQη πQαγlιcι,τιz'1lτr1τα. "Eτoι δ}γ εT-

ι,αι dπο9iα; dξιo. πδ; d}J.ε; δυνd_

μει; χι δ1ι δ Θεδ; πgo6ci1λοιlν 'dv_

τοr,α oτδγ δqiξor,τα τoδ γθoυ, πoδ

οu'επdξoυν' δ,τι ilλλοτε εi1ει' ιiπλδ:
ιi.ποατη,$[,oει. "o,τι dλλοτε 6γ^,'zιr'oδ-

oε τδ παιδ[, γλ{lατρi1oε ιiπδ τd διi-

yτιild τoυ odr, τiγ ι1ιμμο. 1ιυρi; v}.

τδ z.αταλι.16ει' <"A: pιfl γελι6,ι,αοτε>>

?,dγει Evα; oοφδ; <<6ποιo; Μ ζεΤ τδ

Θεδ ιiπδ πiατη ζαlνταν{1, γι αiτδv

t1ει γivει περιττ6;>>. Tδ 6kομα πδ;
δ Θεδ; εil'αι πεqιττδ; ε'wαι xoινδ

o{μερα γιd δλoυ; τοi; vdουq ε1τε

εlrnαι χ,QιατιανoΙ εiτε δ1ι. <<'o x6_

ο'μo; ι1πο1ριο'τιαν[,ξεται>> ε'Lπαγ <<δ-



πω6 dπa6ιταμιvιbνεται Eνα oδμω,
Kαi γι' cliτi1 τi1ι' z.ατιiοταο'η τi1ν

εi$ilνη τiiν il1ο,με θ,μεi; οi δριμοι

περιo'oιiτερo, παρ'& οi vdοι. Aiτoi
riναz.αλιiπτουν τr\v δx6qz''qιο[α μα;,

1ανουν τi1ν i,μπιoτoαιiνη τoυ; ιiπδ

μ&;. Π9o1ωρoδν π'gδ; τδν ιirμδ αi_

8ορμητιorμδ αiν ιlvτi'δgαοη πQδ; τiν
ι}πoxριοiα μα;. Δδν πιοτεtioυν, για_

τi ιiναzciλυψα,ν, τδ 1do; &νci'μooα

oτδ λ6γo μα; z.αΙ oτι'γν πριiξη' Kι
ιiπδ ιivτ[,δgαοη οτ96φεται μ6qοg αi'
τδr,, μαξΙ zαi μδ iiλλα oυμιπαραμαq-

τ,οiιπα, πgδ; τd ναgxοlτιr"d.

Mιd iilλη αiτtα ποι) ιils'εi τoδ;

ν6ου; πρδ; τα. ναρlz.cυτιz.α εiναι ι9i

μαζoπ o iη α'ι1. Σ{1μερα δ dv$qrι-

πο; δ?ιο xαΙ 1dvει τδ πq6'αωπ6 του

y.αΙ πιδ πολδ δ γ6ο;. Αi'τδ; αiosιi_

γεται τδv δαυτd του ιiρr'ετd, ιixρωτη-

ριαoμd'νο, πιεξqμενο 7'αι πνιγ6ιuεyO

xιiτω ιjπδ τδ 6ciρo; τ\; γιdξα;, ια'
τιυ ιiπδ τΙ; dr'ιbr'υ1ιε; 6iε; τδl' δQ-

γανιbοεων xλπ. 'o oiγ1,ρονο; v6o;

παραo6ρvεται δ; dτο'uο ιiπδ τδ μα_

ξιxδ ρε[lμα xαi 1dνεται μdoα ο' αi-
τδ τδ μαζιxδ dvωιυμo πλfrθο;, 1ω'
gi: διz.'j του ιπιd. πρ'6oτllvιο. Xciγεται,

oιεπ&ξετα.ι, r91 αriτ6νομη xαi dντιxει-

ψνιιi1 s6ληοt'1 του xατω ιiπδ τδ μα_

ξιt'δ π'ι,εilια.'AγελoποιεΤται 1ιir'οv-

τα; τiν πr'ευματιz6τητα, τi1ν αtlτο-

πειr9α8χiα zαi τi1 φρ6νηαη xι cιy"6-

μ11 πιδ πολi, τi1ν προ'oο:πι:'i1 εt'$t_

νi1 Bτοl1-ιοg πι& γιd πολλδ: d,γrιy'oι-

νο:vιz"δ; θν6ργειε; zαi πρdξει; δ;
τd οτ9oφi1 πρδ; τ& γαQχ(ι}τιχ'd.

a

'H διαφ{,μιoη επ['oη; παl_

ξει Eνα ρ6λo oτi1 οτροφi1 πρδ; τd

ναριωτια.d, xαi πqδ; dλλε; dvτιποι-

νωνιx}; iνdργει'ε; τC,lγ παιδιδr' xαΙ

τ6rν Eφ{6ων. Kα8δ; xαΙ f1 τηλε6-

gαοη π6ρα. ιiπδ τΙ; διαφημ['οει; πoi

μιfr.; παρουαιdξει, θπιδρi μ} τd διd-

φοqα ol1ριαλ, μδ τΙ; εixιiνε;, τi.;

οz.ηι,}; θγxλiiματιz'δν πqdξεων ποt
ιι&; πgο6ιi}'}'ει fl μi ιiz.ατιiλληλε; γιd
τδ ιoιγδ xαi zυρiιo; γι& τοδ; vdουg

παρουοι,dοει; γα'QzOιιιανδγ i) δυοφυ_

λ6φυ}'ωv ποδ B1ουv μιi$ει xαλd τδ

μdι}iμιi τoυ;, ιiioτε vα {ποοτηgξουν

xαΙ γd διxαιαλογοδν τig παqεxιιλi-

σειE τ'Oυ; μδ ooφιoτιlιi1 τε1νη. Kιiτι
τ6τoιε; ιiδ6ξιε; παgουoιcιoειg ιiγτΙ

v' dποπρ,6πoυν ιiπδ τδ xαxδ π'qοxα_

λοδν τ6oο τi1ν πoqι6φγεια τδΙv θΨt-

6ιυν, δ,o:τε 1ωgig νιi Ξ1ουv ποπδ oτδ

voδ τoυg vd δoxιμιioουν τ& ναgxω-

τιz.ci, διαγεigογται 'dτoι τιbqα μ} τi1

λεβμεvη τα1oιτε'' διαφι6τιo'η, δoτ'ε

γ& δδoδιτα ιπgδ; τi1 δoxιμ{ του';'

Kι δταγ τδ παιδi rιαi δ θφη6o; τ&

6d,γουν ο"τα ατ ,μα τoυ; dJιδ πεqι€q_

γεια xαi. τd, δoxιiμrloουγ τdτε ,η'γo'_

νε νd τοι); τι} 6γιivειg. "oλα αiτd
τ& εiδη τdrν να,gxωτνy'iιν γι ?:rιεiyα

πot τ& 1αgαxτηqiξoυv δ; ταxατε;

ελαφEιi' xλεi'vοι'ν lμθoα τoυζ μιd
δαιμονιxi1 ιiπ6λαυoη xαi ειi1αρioτη-

oη, ιiλλd xd,τω &π' αιiτd1 τi1ν f1δo_

νi1 xαi τd' δρdlματα 6gioxεται δ sιi-
vατο;. Eiπαγ xαi εiγαι oωoτδ πr}l;

<6 xιvηματoγQιiφog> ιiλλd ιαΙ d τη_

λεd,gαoη μποgo{rν δλα γd τ& τgα-

γουδ'{ooυv' ιiλα γd τα πqoαγdγουι',

ιiλλd xαΙ δλα γ& τd zαταατq6ψουυ'

'H iπiδqαot'1 του; εlναι τ6oo ειj_

εqγετιx{, δoo παj, xαταoτqεπτι'r'{,

τ6loο εiλoγlα, δοο xαi xατιig'α' δ-

ταν ι1πουoι.ξει ιiπδ τ{ λειτoυργlα

τoυ; f1 f1r}ιr.i1 xαi fl xoινωνιιd εt_

srlνη ιiπδ τοi; ιiv$ριirιoυ; ποδ τi;

διαφεvτεtουν. Mπορεi γ'd oυvτελd-

oου,ν τ6oο oπi1v πq6oδο, 6oo zαi
τiγ θξd.ρ$ρωoη τξ; {r}ιπii; riπ6-

στασηζ τfrg t',οινοrνiα; μαζ' Δυoτυ'

xδg δi φα'wεται ατδγ τ6πο μα;, oτi1

χaηση ιαΙ τδγ δυδ απoυδαtωγ αi_

,δ, θφεlrg6αεωγ γ& θπιxρατεi xα'Ι

v& xυριαρ1εi f1 f1 $ ι x d xαi xoι_

γωγιπi ε ιi r} 6 v η. Kυριαρ1εΙ τδ

Bμπoριxδ xαr9oλoxληqlαι' z'υρlιο;

πτrεδμα. Tδ xoιγδ o6ρνεται πρδ; τδ
xαx6γoυατο. "Eτoι ποt) sd μπoρoδ_

oε xαvdνα; 1ωρi; δι,αταγμδ νd πεi'

δπι f1 τηλεdραιo{ μα; xαi 6 xιvημα-

τογρtiφοg μα; εiναι 6 xα896φτη;

τfi; xοινωνiα; μα; z'αi δτι τδ y'oιγ6

μαg δ1ει τi; πα'ρουοιriαει;, τd οf-

qιαλ r'αΙ τi; ταιvlεg πoi τoδ ιiξi-

ξoυ'v, γι αiτδ y.ι d,z.οfo'αμε ιiπδ oη_

μαivοvτα π96oω'πα τfr; τηλε6ραoη;

τoδ τ6πoυ μα;, πd:; f1 παgoυolαoη

ιiπδ τi1ν τηλεdqαοη oα"ηvδ'v φdνωι',

θγιιλfματο;, xαΙ παρομo'kυν θ'πι6ιiλ-

λaται, ri5ατε τ& παιδιd ιαΙ oi Bφη-

6oι γd, μιisoυν ιkι f1 ζω{ μαg δδv

ε1vαι δμιαλfi t Qorμαvτιπfι. 'Ωατ6oο

ποιΦειo& ατδν x6oμo δδl,' oυγαιτ&,

xαν6ναg, αιπd τ{v ιivτ[ληψη' που$ε_

vd oτig xοινωνιx}; θπιατflμε; δδν

ιivαφαlρεται αiτfl f1 διx{ μαg οo'

φiα τfr; παιδαγωγιxfrg xαΙ τfr; ψυ_

μολογiα; τδγ ιiπειl$υvωv τοi προ_

γριiμματo; τfl; τηλε6qαα{g μαζ.
Kαi, δδν μπoρoioε γ& εTγαι ι&,λ"λιω_

τιzα, γιατΙ δiν &πιiρ1ει vεoελληνα;

πoδ γd μi1ν τ& ξdφει δλα, τd πdγτα.

a

Mιd 6αoιxi1 αiτ[,α θξdπλωαη; τοi
λευγ.οδ sαγdτoυ ε'iγαι τδ λα s Eε μ_

π 6,q ι ο τeυv ναψ"ωτιxδγ. Aιπδ xα-

τd τd τελευταiα 1ρ6'vια d1ει ιivαπτυ_

1sεi o} μιd μεγr1λη Bξαιgετιatd, *εq_

δοφ6qο διεsvfl oixovoμιπi1 απι1ε[,qη-

οη, oπoρπrirvτα; xυρiω; oτot; ν6_

oυ; τi1 δυoτυ1iα δ; τδγ ιiφανιoμ6
τoυ;. Tδ χαQα,1ι,τηQιrστιxδ αriτoδ τοδ

1ιoρi; δgια xεqδoφ6ρου 8παγγ6λψα_

τo; εlvαι, πδζ δoο πιδ πoλtl π8oχω_

ρotlμε ιiπδ τd μαλαxd ζημιογdvα
vαρπωτιπd πρδ; τd or"ληριi, τ6,οο

xαi πιδ μεγciλα x6qδη ιiπov.oμξoυv

οi διαr"ιvητδ; τoi sαvdτου. Γι αri-

τδ xαi τδ xαxδ αδτδ δgγαvιirιεται
οδ διεsνεig διαoτιiοει;. oi xr-6 ε9-

vr}αειg τdrv H.Π.Α., τfr; Σo6ιετι-
xf1g "E'ιπυαη; zαi δλιov τδγ &λλωv

7,ωρδν Bλα6αγ μdτρα 6νιiι,τια πqδ;
τδ λαr}ρε,μπ6ριo τδν ναρNωτιxdw.

'Ωατ6oο δδv xατιiφεEαν x&τι τδ αo-

6αρ6. 'Eδδ xαi λiγα 1q,6νια δλεg

οi πφηγμdνε; χδQε; xατdληξαv

πλ; τδ xαπδ μποqoδαε νd oταμα'
τ{γoει μ6νov ιiπδ τ|ν πηlγ{ του. "F-
τoι πρooπdθηoαν γd πεlrοoυγ τiζ

1δρε; ποδ παρciγοιlν τd ναqxωτιxd,

δηλαδ| τδ λευxδ r9'dγατo τδlγ γ6ωγ

τ6αο ατδ Δυτιι6, δoo xαΙ oτδ 'A_
γατολιzδ f1μι,oψα[gιo, vιi oτηιατf-
oουν τ'i1ν παqαγωγfl ij τουλιi1ι'oτoν

vd τi1ν r1παγιiγoυν xιi,τω ιiπδ τδγ θ_

?,εγ1ο γι& τig ιiνιiγπε; μ6νoν τfl;

φαρμαxo6ιo,μη1ανiα;' 'o iδιο5 δ

149



'o 1,','ιι.'ι,;ιιδ; τδγ 'Ηγιυιι6.r'ιυr' 'Ι]-

ι1r'.}i' τoιi δτ,lΙoι εiδιz.i; θπιτρoπ};
ιιεi.ετr1oατ zαi ιιελετοir, τδ $θμα -ιιfl.o; τii; 'Eπιτqoπfr; xαi δ δμ6τ.

zα$ηγητr\; τfr; Φαρlμαxολογiα; τοδ

^\.Π. Θεo)r'i,l'η1 ι' Γειilργιο; Λο-

γαQa; - sεωq,εi xι αriτδ; 6τι τδ

πQ6τo xαΙ ιiπo,τελεoματιxδ μ6τρο
τοi xαz'ο'fi εiγαι τδ oταμdτημα τfr;

ταqαγωγfr; τδι, γαQxωτιr,δν, δηλα-

δir iη; xαλλι6ργεια; τδν vαρxωτι_

r'δv φυτδv x|)α. ob αioτηqd θλεγ-

y'dlμεγη iixτωοη.
"Toτερ'α ι1πδ τi: πρoοπd$ειε; αi-

τδ; r}d νd'μιξε l,'α,ι'ir'α; πδ; τδ γ"α.-

z.δ περιορ[οι}ηx,ε i\ δφειλε ι'd πε9ιο-

ριosεi. Aiτδ τουλιixιoτoν δπαγορεd-

ει f1 z'οινi1 λογιr'{. Αυττ) δυoτυ1δ;

ιiπου,oιdζε,ι, δπιυ; xαi, f1 zοιν'il xαi
ιiπλi1 f1ι9ιxf. Δυοτυ1δ; παqαlτηρεT_

ται xαi αδ τoiπo τδ παγxιioμιO φαι_
v6μιενo, ποδ ιiφορ& oτflv tiπαρξη,

οτi1ν δπ1lοταoη t ιμ,ii τoδ ιlvsgciπου,

δ,τι xαi oτδ φαιν6rιιεγο zαταστQo-

φd i) μεiωol1 τfr; παραγωγflg τδν
πυqηνιιδν δπλοlv, δηλαδd διdoτα-

oη 19ελ{οεων μdoα ιi;r"1l1μη xαi oτοδ:

x61"πoνq τoδ o.H.E.' δπω; z"αΙ oτδ

πρd6λη,μα <<πυρηvια'd. δπλα>>. Eivαι
3ππλr1xτιιδ τδ φαιν6μενο τfr< f1ι}ι-

xfrg zgiση; ποt παgατηρεiτ'αι oτoi;
xυ6ερνfrτεg τδγ λαδγ xαi zυρlω;
oτοδg xυ6,ερνfrτε; τδν δ{o δπερδυ-

vdμεων, πoil ii1ουν τd δ{lvαμη v&

βπr6ciλλουν zαΙ o' αiτδ τδ οπουδαTο

γιd τoi; λαot; πρι16ληuα τιi.ξη' ιiJ'_

λ& δ} 6ιiγoγv, γιατi τd πdlτ'α τd

πολιτιxοποι,oδν. oi 1δρε; πoδ τα_

ρdγουν τ& φυτd τδν vαρxωτιr'δν
δ}v ιiποδd1oνται τiE oυμφο:νLε; π.1.

ui τi; Η.Π.A. γιd ιlποζηlμiωoη τδν
z.αλλι,εργητδ,v τoδ λευzoδ sαγd'τοιl

ff τΙ; ιiπoδd]χo\Ιται' ιiλλ& τi; xατα_

oτρατηγofiν iioτερα ι1πδ 1ρονιxδ δι-
ιioτημα δπω; oιrνd6η μδ τi1ν Tουql-

ziα zα\ ιιδ &λλε; 1δρε; τfr< M6'αη;
'_\r'ατoi'fr;, ι}ιτ' (6λ{'πε γι' αιiτδ τδ

$d.ιια Δ. Γiιοiτα <<'Η NΙd.οτιγα τδι'
\αρzιοτιrdlι>> 7977 , ο' 65 z.δ.).)
'Eτοι ιiρ7i!ει zαi πιiλι τδ λα$ρεμ-
τ,' ιllο 'z.αΙ ciγoiγει fi ιιαi'9η ιiγορd
:ιi','.'.'':ιQz.ι,lτιz'δr'' Kι δ7ι μ6νον oi
Ι{,Π._\. :zli i1 -\ιτιzr\ Εnριiiτη. rij,-

i irl

λiι z"αΙ f1 Σo6ιετιxi1 Ρωo[α δια'μαg-

τυg,l1',}r1zε γιι) τδ λαsgε,μπ6gιο πυi'

διαxιηlεiται οτα ρωoo - τουρxιxd ot_

νορα, ιiλi.d 1ωqi; ιiπoτdλεoiμα. oι
Tοδρxοι 1ρr1oι'μoποιoδγ πι& τδ δ-

πιo ilγαr,τι τδγ δυδ iπερδυνιi,μεων

δ; πολιτιxδ δπλο.
'|i/ει\nο τo oποιο δ}ιιι\'Ει απο o-

λη αiτr\ τl) sλι6εgi1 ιιιτd'οταoη εi-

γαι δτι f1 ιiπληοτiα τοδ x6ρ-

δου; εiναι dzαταl,iπητη. T[πoτε ol1-

μερα pι6oα oτδ παγz.ι1o1ιιo 6ιo,μη1α'

νιx6 ,μα; z.6oμο δiv εiναι τfr; τtτρο_

πfr; ιiρz'εi α.iτδ r,d qrdqνει zdρδο:.

ιiJJd zcιΙ zαι' jr'α ιiλi'ο δ}γ ιιαQτυ-

ρd τriοο τi1ν t})..ι6ε9η rj$ιz'i1 zgioη
τc'i z.ιicιιoι'ιια;. δοo αi'τi1 r'1 oi"1-

1ροl'l1 ιir'τ[i'1lri!}l z.αi τri,οl1 μι&.- 3ι'_

τογη; παoα7.μfr; τοδ πoi.ιτιο,μοii ιια:.

Td ναρ;,.ωτιzd εiγαι i1vα πρ16λi1uι-ι

τoδ δπο[ου f1 7.ioη προοz'ρc*ει οτiι

oixovομιz.d, oυμφ.{ροr,τα. Eii'αι Eγl
πρd6ληiμα ιix6rμη πo.r) δυoτυ1δ; πo_

λιτιxοποιεiται. Δυδ xαταοτdo,ει; ποil
πd.ν,τrr 69ir-;iιοr'ται zαΙ y'ιι'οδι'ται θ-

πd,rτυ ιiπδ τi1 ξαli1 τδγ ι'{:ωι'. λ16','ο

&ν μιπορoδoε νd 1τυπr1'sεi fl πηγi
τδ1r, r'αQy'ο:τιz'6rν, δl1λαδd, &γ &πα-

γo,qε{ετo d zαλλιdργειd τoυ;. Aiτi1
δμωg i μovαδιzi1 λi,oη ιiπdτυy'ε.

Σl1μερα 6{6αtα δλε: οi 7'igs -

παιlQ,γ0υ1, μdτρα z'ατd τοi' i.α.$gε1ι-

πoρ[ου. Παρdλα τι} ιιiτρα τδr' z'υ-

6,ερι{οεωr' δλωι' τδγ 1ωqδν τδ λα'

8ρε,μπι1qιo δ}ν θuποδiζεται. "A?'7,ω-

σ'cε f1 φαρμαzευτιzii 6ιοιιη1αι'iα

γι& τi1v παqαozευi1 διαφjQωii' ψη]-

χoτ,8oπιy.δν φαρμci,zcυν εi','αι dγαγ-

z.αoμdνη νd π9οiιr1ι9ε{εται πριirτη ti-

λη γιd iατριxoi; ozoπoi;, "Eτoι

μ6'αα οτir πλαiiοια, ι1νciμεoα oτι\ νο_

μιμ6τητα xαi οτi1ν rαqαr'ομiα z.ι-

γεiται τδ }"αsqομπdqιο τδr' ναρxrυ-

τιzδ,ι, y.αl oτi1r, πιδ βπιτι')ιil - dl'

δπιiρ1ει - ιiπαγι'lρευοf τοι'. oτ
λαr}ρdμποqoι ι'ooτ1lοo 69(οz.oυι' τρ6-

που1 xαi. μd,οα diατε νd διαzιr'ο'i]r'

zαi γd. πrυλοδγ τδ λειv'δ ι}d,ι'ατο πα-
vdl"ρι6α. Παρι}. τci ιir,αoταλτιz& μι{-

τρα δλων τδ,ν 1rυρ6;ν, τo{r; ιiπαγο-

ρευτιrroι\; ν6,uoυ;' τδ λαι9ρεuπ6ριο

δξαπ,1.ιilνεται z'α'i αilξdι,ονται οi ναρ-
z'οιιαr'εi;' Eiγαι ιlι,ιiγzη νd oυrrει_

δητoπoιi1oου1"ιε νdοι z.αi μf' πιb; τ,i
ναρxω,τιxd εiναι f1 πιδ μεγι1λη xα-

ταατgoφ{1, f1 πιδ μεγι1'λη ι1ρροroτια

πot' φι}ε[ρει ι9ομελιαzd Eγα λα6.

o
'Ι{ oι'γειδητοπ,οliioη δδ γivεται

τ6oo, δoο r,οu[ξoμε, μi rilμελ6τητη

z.αΙ γεμciτη dπδ iiγνοια τoδ πρcl-

6λf'ματο;, odν αiτi1 ποi δυατυxδ;
πoλλδ; φoρδ; rir'τιz.ρsξο,1ιε οτi1ι' τη_

λε6ραo{ βαζ, ποi ιiγτi r'& ι1πο6αi_

r,ει $ετιγ.ri θνε9γεi τiλεια ιig'ι'ητιzci..

'Ezτδ; dπδ τΙ; &με?,dτi1τε; z"αi d-

στ0χ€; παρcυoιαοει;, i|7ομε z'αi τr'i

gαδιοτηλε6ρα.oη τοδ
δ ρ 6 4-ι ο υ. Kdπoια ιoπL)'α οτdλ'ι'ε-

ται ιiπδ τi1ν τη7'ε6qαοi1 μα; μi τd

ο1ετι;ια 1ιl-1xανηiματα 1ι} oxοπδ δfr-

$εν ilρευr,α;l! ι'd. gοlτ& τoi; δια6ri-

τε':, τd1ατt-: τδ xοιγιl, γιd ιτo6αqλ

zοιγωvιxd πQο6λ{lrιατ'α. οr},"ι' τd ι'αQ-

γωτιγδ' π.'y'. ποια γνr}iιl'1 iixουν z'λτ,
"Eπoι παρου'oιdοr}ηxι: τδ φαιr'6μενο
zοπ!},α ιiπδ τ| τηλεriραοη r'i Qω'
τd oτδ δo6,μo τd παιδιd, z.ο'oιτοd_

πουλα y'αΙ ιiγ69ια Γιμναο[oυ ij Λυ-
zε[ου τ[ γγωμη H1οιtι, ^7ιiι τd ναρ-
zt'lτιzδ. zαi. τi Ξxοιlν &γ.'o6ο,ει γι αri-

τd, τi ξdρoι'ι' γι αttτd'; KαΙ ι] ιi.-

τri'ντr1οii τοi Ξp{6οιl uαl9riτi1 flται'
τοiτη : <<Ξ6iqlιο πιb: ^iιd. τι} ναqxω-
τιz'd φταiει r'1 'Αuεριz'i1 zαΙ f1τι o'τi1ν

Etραrπη δ}ν διατρd1ου,uε z'αγd'vαr.'

z'Ir,δυ,νο>>. Φυoιxι} τ[ πεQι]μενε %α_

ν6να; ν' ιizο{αει ιiπδ τδ παιδ[, ι1πδ

τδ μαr}ητo{δι, δ,τι dr,oυoε ιiπδ τδ

περι6ciλλοr, .ιοι.,' πrb; γιd 6λα φ,ταΙ-
γε οi H.Π.A. xαi. 1ι1lνoν r"αΙ θ,μεi;

γιix τ[πoτε' Tdτoιε; Ξνηlμερcilοειg!!

δδγ εΤι,αι αo6αρ6;, λδ; zαi εlναι δο-

λιoφι'}ορd:. Tdτoια sd'ματα οdν τd
r,αρxο:τιιd δ} 6γα[ι'ουν xαi 1"ιciλι-

ιττα μ} τδι, τQ6πο ποι\ τil 6γcir'ομε

ui ιivτiητε; θριυ'τfoει; oτδ πεξoδq6-

μιιο. EΙr,αι d,}Jυα τir ι}θβατα, ποδ i-
oω; vd, ται'ριιiξoυν oτi1ν τηλε69αοη
τ,οδ δρ6,μoυ. Δυoτυ1δg δδ'ν μπο,ροδ-

με ι,d ξεφιiγο'μιε dπδ τδ 8πιφανεια-
ι6, τδ &μελiτητο, τδ ιiπρoγρα1u,μri-

τιατο' τδ tπιπ6λαιo. Πλατοoυρ[-

ξοlμιε ιιd'oα ατi1ν ilγνoιci μα; xαi
xαταπιανd;μα,oτε μι} oο6αgd' 2οι'ιI(D-



l,ιxd πρo6λf1ματα pιi1ν δπoπτεJor'τa;

z.ιi.ν τi1v ιiμri$ειιi μα;.
Στt; 20.12.81 δgγανιb$ηz.ε ιiπι\

τi1ν τηλει1gαoη μιd ουξ{1τηαη γιiριο
ιiπδ τd ναρxωτιzιi' τj;'1'"' δια1lω-

τιο'τιl,ιfr; μo8φil;. Συμιιετεii'αι' xαr'

fπoυργιli z'ι Hr'α; zα$r1'iii'τ{1; 'A-

πυτciτηE παιδε['α;. Δ}γ '$& παQc1)-

αιdoω θδδ τi1 $λι6ερd uoρqlη τr1:'

τdν πε,ριdγραιpα xαi τi1 o1ολiαoα

ατi1v θφημερ[δα <<Ι{α$η'μ'eριι'|> ( 10

- 11 'Ιαr'ουαρ. 1982.) θxτar'δ;, 5oο

μoδ θπ6τqεψε δ 1dlρο; μιd,; δ1,6-

zJηQηΞ oελ[δα; τη;. Θd dναψεgtδ

θδδ μ6r'o α} μιι}" παqci'iραιρο τοi
z'εμ6voυ. 'Ar,ιΙ,:μaoα oτci iiλλα ι] Bz.-

πομπ,i1 παρoυoiααε zαi Er'αr' δπιο_

μαν{, o'τραμμ6νo μδ τα νδτα πρδ;

τoδ; τηλεsεατ6;. ιiλλd f1 φοlνη του

iivτoι.η xαi fuιτηδ'ευu6νη z.αi οi ψ'ρι1-

σει; του τοπoi}ετl1μJr'ε; μδ r'ι1ηuα

μδ,λλοr, πρ.ατρεπτιxfl; πρoπαγιiιδα;,

παg& &πoφυγfr; τοδ y'αy'οfr' <<\]r'

πειρciζει - 
g!ng, ιilτιiνοιτα; π9δ;

τδ τ6.λo; τfr; πρoπαγαrδιoτιr"fr; θ_

ξοιroλ6γηοη; - 
&γ δ vdo; δoz'ι1ιrι{-

oει τδ r'αρxιυτιxδ (θr'νοοδoε τδ δ_

πιo) xαi π6'ιτε zαi 8ξι ψοg}; γlιi
r,' &πoχτtoει τi1v πε[ρα του>>' 'Γ'i-

τε δ παρoυοιαοτ{; τοδ ε1πε <<ι'ιι)

δδn, r'opι[ζετε πδ; dτoι πdirε πQδ;

τδγ 3$ιoμ6;>. 'o ι1ψηγιiτii; δπιο_

μαvi1; ιiπιiντriαε <αδ; αiτ'δ δ'iγ πει'

ριiξει, μποgεi γι}. τδ z.ιiψει ilr'$6-
λει' δδ ο.',τιi.vει d,zιilμr1 io; τi1 oυν{-

lεια>. Kαταλα6αir'ετε τιilρα τi αη-

μαiνει αiτδ odι' πα,gι"τgυvoι1 πρδ;

τδr, Eφη6o' zι θz.εiγo; ποi' δiγ εl-

1ε oz'εμ9εi ποτδ r'd, δοz,ι,1ιιi'οει ri1i'

πιriξα ιqα i'ι'^$α,ρρr'νι}ei z'αi {}& 6'dγει

τδ ταιγιiρo uδ τδ δπιο oτδ οτdμα

του. Tδ ε-iπε αοi λ6ει zαi' δ δπιο-

μανi1; oτdι' τηλε6ραοη, xατ& Bπi-

σηluο τριiπ'o' πδ; <<τεντiξι φορδ<

ilr, zαπγ[αειζ τoιγιiρο μδ δπιo, δ}r'

παθα[νει; τiπιiτ'ε. παρ}" &πoxτδ: τi1ν

πεiρα ,;cυ,>. Kqιiτr1od τoν τιil9α τδr'

i|llr]6ο γd μi1 δοz.ιuιioει y.α"i l''ευτj-

ροlο6 τoν ijπειτα dπδ τδ δπιo. "Η-
ταr, $λ',6ει,i'} f1 παgcυoiααη τoδ δπιο'

μαr,fl θξr1γητfr' γιαπΙ iizαr'ε διδα-

oxαλ|α πδ; γd γivει xαι'6r'α; δπιο-

μανrj;. <<Tδ δπιc. εlπε, δδν πειqld._

ξει τi1r, δγεiα, παρd xcir'ει τi ζωil
δραiα>>. A,i'τδ fiταr' τδ v6η'μα τfr;

θξoμολ6γηοη; του. Kι d,z6'μη, δταr'

δ παρου,oιαoτi1; μιiληοε γιd τοi; θμ-

πilgου; τοδ λευxoδ $αlι'dτου, δ δπιo-

μανri; dπdντι1oε: <Tι $d πεi Bμι_

πoροι τοδ sαl'ιj'του. Eiι'αι zαλοi iiμ-

πogoι odr' τοi'; ιlλλoυ; xι αiτ'οi. ''A-

πλδ; πουλ&l'ε xαi &γoρdΓ.ουν, d,ν

δδ $JλEι; δδ ατδ πουλiνε, δi o} 6ι-

ιiζoυγ 'ι'& τδ πdgει;...>>. "Eται dr'τι-

xρiζει δ r'αρz'ο,μαι'd; τοi; λαsgεμ-

πιiρου-: τfr; xαταoτqoφfr;, ααι'εi_
εργlτε; του. Kα?'υτεqη π'ρaτρoπτ\

πqδ: τJ. ναρι.ιοτιzd δ}ν pιποqοδoε

νd γiι'ει. 11 9ο'τροπi1 τοδ πδ; xα_

γiη,ιr; ι}iι xαταr'τ{'691 θρεiπιο, ρci-

u.ο; xαΙ €τοι;_ιοsd.r'ατo;.

o

'Η μ} τδ παραπιiιul ν6η'μα φυoι-

ιiι ιατc'πci),ξ'ιιηση τα)γ rnα,Qz"ωτιμ'δ"'

εir,αι ι'}}.ι6εQ} $λαπτιxi1 γιατι 7'α-

τd &α{r'ειδο τ9iπο προxαλοδιιε oτδν

Ξ1η,6o r,6o, τi1r' περιd,gγειd τoυ γd

δοz.ι.μ&οει τd l'αρz'ωπιxd, dγτΙ γ&

τδγ ιiποτQdπομε. Tδ iδιo oυμ6α[νει

z.αi μi δριοulνε; διαλ6ξει;' Σdν

προ'oφορ1',τερο τgιiπο ιiποτροπfl; vο_

μ[,ζο:, δτι π9fπει ι'' ιiz'ο?'ουr{oομe

dxεiγ,or, ποi, μrd; τιir.'ι,oε δ z"αδηγη-

τi1; x. Γ. Λoγα9&; (Kα'$ri'μεgιι'ii

1.3.s0) δηλαδi αiτδr'ποδ ιixoλου_

sοfiγ οi Σxαιδrir'α ο[. 'Ey'εi δiι' xιj'-

νουι' δια1lιbτιοr1 τ{που, δμιλιδν zλπ'

παρd ο'δ μg','dλα παι'ιb fr1'αγρd'Φου'ν

τδν ιi.gιflμδ τδν ι}αγdτιυγ νdων ιi'πδ

|8_ '2ι yg6ι'ωv ιi.πδ τ& ναρzιο'τιxir

xαi τι} &ναqrτοiι' οδ iπ(xαιρα αη-

iιεiα. ot' &9ιsη"ιοi μι,λoδν εilγλωττα

;lαi οι'lο'ιαατιια' Κι dz'i.lμ-ιη 'i' πooα-

s6τει 6 z. ,\nr'αρ&Ξ, πδ; ατ& ατ'αυ-

οeδ1,,il-ιια dr,αQτcδr' ε'υy.,ili'ε; ff izμα-

γεiα r'αι,lιο,ιrαι'dlγ πot δεi1'νουr' τδ

π[16 z.αταr'τδ 8vα; r'αρz.olιιαν{;' '}Ι

ιri$οδo: ρi"τi\ νo1ιi'Γ,ω πιb; εiναι f1

π φιl c1lο φliτε ql l'.

Δiγ l$& λl1'οιlο"ι'li'oι,l πoτ6, δταi'

iiiuoυν qlοιτι1τf:, εiγε γiν'ει oτdν 'A-
ι}{να μιι} ii.z'$εoi1 ιiπδ τi1t' Παι'επι-
oτιi1ιrαιd'Aφροδιoιαz.i1 Kλινιxf'

πot ilδει1νε μδ θxμαγεiα παQαστα'

τι,ι6τaτα τΙ; θξε}.xιilαει; τoδ αιirμα-

τo; ιlτdμων πoδ iiπαo1αν &πδ ori_

ψιi'η. 'Hταν zαταπiηv'τι,ν"t i aπι-

δραoη τi1; txr9εoi'1; θπiιnω μα;, δ-

oτε δεxciδ,ε; oελiδε; i\ δεxιiδεg δια_

λ6ξει;, &ν dxotαiμε δδi' 8d εlχαν

τi1 διiναμη θπ[δ'ραoηE πoi εi1αν oi

εir'd,vε;, τd oxiτoα xαιxυρ[ω; τ&

θxμαγεiα μδ τi; θξελxωoει;. "Α;
z.dνolμε δδ δ,τι &ψορ& τd διαφιilτι-

oη αriτδ πoδ zdγουγ oi Σz.αvδηνα-

6οΙ xαi οi "Aγ'γλοι. "Eτoι r}d προ-

)uα6αiνοιμε τδ xαο',6. Kι ιiπdμη, &,-

xdνoμε πιδ αι1ατliρoi; ν'611.ιου; θνciv-

τια τδν λαsρaμ.πdρωr' xι &; μil πα_

ραλεiπoμε τoδ; ναρxομανεi; ι'ix, τoi;
ιiντιz'ριiζομε δg iιοδ'εr'εi;, παα1[ξov-

τε; r,d' τοi; sεgαπειioοιηuε, r'd. τoi;
dποτoξιr,ιilαοιιuε, iδgdoντε; εiδιxd
,,,οooxoμ'lεiα μδ εiδιr,'oδ; γιατρoi;.
Πιiγ,τιυζ dπαιτεiται πQoγQα]μματι-

ο,μδq γιd τ|ν xαταπoλdμηοη αriτoi

τoδ xαxοδ πoδ δια6ι6,ριbαxει y.αΙ δ-

πoνcμεtει τ& δaμ6λια τfr; t1παρξ{1;

μαζ. 'Η tδια f1 z.oιιtυνiα, πdρα ιiπδ

τoδ; doτι:r,ομιιποδ; r-αi λoιπoδ; φο_

ρεi; τoδz'ριiτου<, δφεiλει νd 6oη_

sd'oει γιιi τiψ 'iδια ττ; τi1ν {iπαρ-

Eη. 'oqiεiλει ι'd dr}ιυνsεi δγιirτια oτδ

7ιιι'δ μδ δλε; τΙ; δργαl'ιilαει; τη';. 'Η
z.ιrtατολιi'.ι'ιToη τδγ 1'g 1,z"ωτιxδν θπι-

τι.i -,aε'ι oτδr' zα-ι}dνα ,μα; νdθBxτεi''εi

ιi'πi'ι,αvτι τoi z'α.xοi τfr; ναρzoμαl'iα;

τδ llα$ξz.οr, τoυ. δη0uαδr\ ιnd μ'ciχε-

ται θι'ιiγτια ατd διd,δoof τη;. El-
\'αι με'γdλη f1 εsι9{r,η τoδ γ"ci8ε ιi-

τiμoυ r,d, εi.',αι φιiλαy.α; τfr< δγεi-

α; τοδ λαoδ, τoδ zοιγωγιzoδ oυv6-

λου' Διτοτιr1δ; oτδν τ6πo μα; τ6-

τοιo εiδο: xοινωr'ιxfr';'αυι'ε[δr1oη;

δ^rι ',{116γ |}ν εir'αι dγαπτυ'γiιι'6γO πα

ilir iι-lπciδiζεται l'λ d,r'α'rdτυ'1'$iεT &πο

iιιιιΙ πεglι,oo,6oυoα τfi1' y'oιι'ω'γiα i,ια:

ιirηει,$ιlγ6τητα μοQφiζ τοδ γ'ι'ωoτoδ
lμα; <<'ιo1' ιiδελφi μoυ>> μι&g fl$ι-
y'fiΞ zQioil: z'οινωνιl.fr: oυvε[δη'oηq'

Kιiτι ποi π'9Lπει δπιυo'δ'{πoτε ν& τδ

αυ"ι,ειδητoποι{1αο,με, γιατi f1'vαQχo-

μιαν[.α otrμερα αυγz.αταλ6γ'ετg1 με-

ταξδ τδv πιδ μεγdλων προ6λημd-

τωl' ποi ilπειJ,οδl' τii οιiγxροi'η zoι-

"!ι]για lμαΞ.
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Tα εΠακδλoυlα τnq παxυσαρκiα6
- 

Απd τι; zλα'ααιxd; επιδη,μιο-

λογιxdg 'ψa'1"iπt3 προκιiπτει dτι οι

πηtoαρxοι πε$α['ι'oυv oυ1tυτερα oε

c1,6αr1 με τoν γ,ενιx6 πληn}υοlμd απ6

αα$6ι,ει'εζ πoυ οι69ια αφ,olQ'oιiν το

u.αφδειαγειαr,6, τoυ; r,εφ'ρod;, τoν

α'αx1α'ριiδη δια6fτη i/'αL τι'Ξ νd,αoυ;

τωv 1oληφ6'qων. Παρ'oυ,αιd,ζoυv ε-

πLoη3 αυ1vdτερα τα συlμπτd}ματα

τη;'εxφυλιoτιxf; αρr}Eοπ,ιiι}εια;. E-
π'υoη7o πωγtaαρxεg γυvαiy"εζ μειOγε-
y"τoΙsν σdι/ζ ανεπιsiiμη'τε; εxδηλιil-

σειζ τη; εγr,υμo'oriνηg. 'oλoι δε ψι-
οr,εxτοrjv στη\, χoQflγηlση γενιxd;
αvαιαΦη,oi,αg. Mε γειilτατεg d,ρευ'νε;

απoδεiβηz"ε 6τι η α1dη παχυσαQ-

xiαg _ ατφ,ανιαiα; τυ'αoυ, εiναι μι-
xqdτερη; σηiμασια;,6ταv ιπιiρ1oυν
zαι'dλλoι επι,6αρυντιxοi παρciγov-

τεg d,πυ; xdπνιo'μα, υπ'ιiiQτωση, U-

πεφ1oλr1ατεριvαι1μiα, ηλιx'[,α.

- 
Eiγαι γνιοoτd dτι το 9Οο)o

των πα1ιrodQχωγ Jια'Q'oυσιciξoυν dνα

τoυλdryιατo απ'6 τoυ; παραπdτω επι-
6αρυντιxot; παρciγοvτε;.

_ ιπdqταoη

- ελιiττωoη τη; ανo1{1g τη; γλυ-
ho6ζη;

- υπεηo,λη'oτεριναι,μ[α;

- υJτεQτQι,γλυxε.ριδαιμ[,α

- υπε8oυQι1αι]μiα

- 
'Q6g ,αφo,ρci τι; cιγγειοπQο-

oτ,ατευτιτ"θE λιπolι,ροrτεtr,ε; (HDL)
πιατεtεται 6'τι η oυγx,dντ'qω'o{ τoυ;

οτo α|μα ε[vαι αντ[,oτρoφ,α ανdλoγη

με τo σtt)ματιxd 6ιiρo;

- Eιδιxoτεqα /με την ,cψ#'aη aτε'

φανιαi,α; lη)oου - πα1υoαρxiα; δεν

απoδεi1$ηιε ααφt'1g αι,αλογiα, πα-

ρd, μdvo i}.0αι σε σ1d,oη μg τηv ηλι-
xLα.

H πα1ιιααρxiα εξ' ciλλου oυ'1νd

οιlδι,dζεται,μ,ε υπf.9τααη. E[ναι γl,ω
ατ6ν dτι η υπεg6ολιxl1 λ{ψη τqο-

φ{ιq oυvδιαξεται |βt μεγdλη xατα-

ι,ci,}'ο:,oη di"ατo;. Aπdδειξη dτι η ε-

λιiτωoη του 6,ιiglου; των π,α1υ,αd,ρ-

xο:ι, ,ενηλiπωr, αυvδιdξετ'αι ηuε ελιiτ-

[(0lση τ'η; αtρτηριαx'l1; π'iε,αη;.
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- Πιo ειδιz"d για τα 6ρdφη η

εγxατciλειιpη του δηλα,oμοi 61'51 ,6αγ

απoτ6λε,o1μα την λl1ψη,απρoπoποι{-
τoυ γ'dλαxτo; αγελιi,δη απ6 τo o-

πoio λαμ6;civουν τετ9απ,λdοια ποoιi
τητα ,dλατo;. Kατci αυτ6 τον τ9dπo

τα παιδιd z'ερδ[,rroυv μεγαλυτερο 6ci-

ρoζ χαι π'αρουαιιiζoυν αι,ξr:l'.ι6vο zi'ι'_

δυνo υ'πθρτασηζ ,στo pιiλλοv

- Για τηγ παloiγγιυoτη ο1'doη

Tωv Στ' Γoυo6πoυλoυ
και Nικ. Γoυo6πoυλoυ

παxυο'αρxiα; ααz1α gιbδoυ; δια611τη

τoνiζoντα; τα εξf;:
α) 'o ιvαουλιvoεξαρτdrμενo; δι

α6{τι1; δεν oυμ6αδξει με αυξ'ημd-

νο ,oω1ιατ ιzι1 6ciρo; ( γεαvιxof τ$-

πoυ)

β) Aντioτροφα oε δια6ητιι"ο'it;

ηλιxiα; d,νω των 3Ο ετcδγ η παχυ-

oαρz[α cι1,g,}'g.7εi ,oτο 80o)o τ(Dγ πε-

ριπτcilοεων

γ) Η ,1rJoω 'δ[αιτα; επιτι!γχα_

raομενη απιυλεια 6ιiQου; ρυδμξει
τoν ,oαxx,αgιilδη δια6'ι]τη o oπoiog α-

πορυ&μiξεται με τΤl'y eπαι'd,tιτη,oη

του 6ciρ,oυ;.

δ) Mε τηr' αυξηoη τη; ηλιxiα;
απαιτεiται,μεγαλ{'τεqη απιiiλεια 6ιi-

9oυ; για την gιi0μιoi1 του

ε) Η ιi$ρoιση τoυ λ[πoυ; oτο

ανιilτερο τμ{μα του 'οti1ματο; (αv-

δροειδd; τ{πο; πα1υoα,9x'[α;) θγει

μεγαλ$τεgη o1doη με τov δια6ι]τη

ο'ε osμqι'oη με τι; πεQιπτιΙloει; πα-

7.;υoα'ρxiα; σ[lo'l: Τo λiπo; ,αι}ρo[ζεται

wλuιτιxd,οτo zατιbτερo τμ{μα του

oιilματo;.

Kαφic Kαl I{αρδIαγγεIα!(o
Π ρ6αφατε; dρ,ευvεg οε αγγλικri τoαγιoi oε αo$oνεi; με ανεγ1'Iσ}Qι-

ιατριxα πε,ριoδιxιi για τoν z'αφd μα; ο'μdvη υπΑρτcιση η ]με εγxατε'aτηψ{-

πληρoφ,oροtr' τ,α πα,ρα,ziτο: ειδυαφθ ι'ε; αρ'ριiroτειε; του zαρδιαγγεια-

Qoγτα απ0τελ6oμιατα. B66αια αγα_ 
y'0υ'

φdρουν οι εgευ,νητd;, οι μεγ'ιiλεg δ6'

αει; x,αφ,d ,ε,ρεr}i'roυv τo xα9δι,α^7γ'ει- [ζαφ€q Και Yα'oTρεvτερικo
αx6 οtoτημα πρoxαλ<6ι'τα; αλλαγdg

oτον xαρδιαι6 9υι}μ,6, 6πω; iτ.ταx- -. 'Q,6.g αφoρ'ci τo γασ,τQεγτεQι-
τεg oυατολd5, τα1υxαρδiε-' u"oλπιxo"(s xd o*oτηpια οι iδιoι ερευνητιig ,υ_

{"sπ'oυ ι.α., ,αλλci oι ερευνη'τ6; - oυ-

νεργciτε; τoυ περιoδιz''ori MEDΙ_ γεQγατε; τoυ πε8ιοοι7'oυ υπoγ'Qαμ_

CΑL LETT,ER υπογ,ρα,μμlξουν ,1ι[ξουν dτι: Tα απoτελd'oματα τoυ

οτην π,q6,oφατη εργαoiα τoυ; iτι ; 'zαpd επ[ του γαστlq'εγτεQι%oιj δεν

oι ,μd1ρι τ/ορα ερ1'α6iε; πoυ d1oυν

δηlμooιευsεi απο,δεiχv'ουι' 'dτι η <<λo_

^γιxi1 xαταναλωση τoυ xαφd δεv αυ'

ξdνει τηv π,ρo'διιir}εα11 γι'α αρριilc-
τειεζ τ,0υ zαρδιαγγεια,xοd. Eπior1;

απo,δεiχ$ηπε 6τι o 1ο:9l; xαφεivη

z.αφι6E (DEOAFΓEΙΙ{ΑTo) γ"αl

τo τociΙ δει, εiναι πλd,ογ α$ιbα oε

o1,doη με ιiλλoυ; τ{πoυ; zωφd {

οφε(λoνται oτην x,αglεiνι1 lμ6r'ο δωτι

τιioον o zαψd; με zαφεiνη d,oογ xαι

1ιυ9i; zαφεtvη %αΨ{; π,ρoπ,αλοfν

τα [δια απoτελ6ο,μ'ατ.α' συγεQγ{jγτα;

επi τη; γαoτ9ι,z'{; εxxρloεω; (α*-

ξηoη τη; ,dxxριor1; τoυ υδ,ρo1λωρι-
y.ot οξdο;) z,αι επ[ τη; αυξ'i1':εω;

του τ6γου τoυ ,σφιγχτ{1Qα τoU οισO-

φriγου.



Aρκεi
Χει,ιιιilγια,oε πι.α.

Α}iιi cf1ιrερα l-ιια λιαxd'δα 'αr'απdr'τεχη'

To τα6.ιiγι στ'α,μdτησε να οτ'ιiζει'

Mdι'o μια διci1υτη 1'ιυρι,Jδι,ιi μοψλαg
αιtοgεiται oτην αiι}ουοα.

Tα παιδιd '1qdφουν'
απορqοφiiιιi\'α απ' τι; αzdψεi; του;'

Tα z'οιτιifui.
''Eν'α; {i'ιο; $ριαιι6'ευτ{i; 69μηοε α'iε' τα παρcil}ι'ngα'

Xρtsιoε το 1vοdδι 'oτ' αγοgiοτιxα ιιιiγoυ}uα"

Tα ,uαλλιιl τ,ου Θαι'dοtl iδειξαv πιο ξαrΦι1'

'Eνα; πυ9ρd; α1ι'6; 'oτεφdνωoε

τι; rμαtpε; az"ιiλε; του Γι'ιbργoυ'

o Χgdoτo; ,οfzοlοε 'γι'α uι'α ατιγu{1 τα ;l-ιι1τια τcυ'

ξαφι'ια,α,u'dνο; απ' τo δυνατ6 ψυ;,
z'α.ι ξαvdοzυψε στην xdi"\α του'

Tα xoρ[ται,α, i.υτ9οrpι6ι'α {γδ"r1 'απ' τo ιiγγιγlια τη;

ιιγ,ραοlα;,
πdτα.ξαv τα παικυφ6'ρια

τ6rτωοαu τα }'υγε'qιi _ωο1ημd'τιoτα αz61μη -z'ο9i"ιιd'

του;.
Η Λiα oτεgdω,οε τα γυα?ιιi τηg

με *ιια z'lνliοη σα\' τ-ιl διr'_d μoυ'

Η Mαρlα ατερ'&,roε τo 1τεν'ιi'xι τr1;

πα.['gνοvταg 'ιιια 
ουι{1ι9ει'α διz'{1 1uoυ'

Η 'Aγνα με xοiταξε z.αι οταiqωoε τα π6δια τη;'

ι1πω; εγιb.

Tην dJ'λη ιilgα sα τoυ; μιj'dω'
Θα δια).riο'uαι σε σα'Qαγταδιio ξευγιi'ρια μ'dτια'

π,ου s'α με απο'ρρoφοriv π'αι $α με αφoμοκirvoυv'

'Eτοι r}α με πιiρclυν μαξ[ του;'

Kαι B,α με 6ρουv οτα πριbτα τoυ; 6γθιQ'α,

oτι; πρ6τε; ανηoυ1i'εg, 'στα εQ(υτ1lμ'ατιv''ιj' του;'

οτο v6η,μα zdπoιωγ λθξεωv

πoυ τc(rρα τι; ιilηλαφoriν γ'gιi'μ,μα-γ gιiμι'μα

ροιoψoriv τη μυρωδιd τoυ;

z'ι η φτιη{ τoυ; z.ιi.μαqα λαμπαδιιiξει'

Δυr'αμcilνουv τα εφη6ιxd μπρriτoα'
Ιiι 11 zαρδιd δυγα,uιilγει xι αυτ{'

Kιiτι ε[γαι i4ι αυτ6.

Κιiτι ε[γαι.

ΠοIFtMATA
oρoοnμo
i\o μη σlα|Lατhσoυμε' αζ τρογωρ{1αoυμε xι riλλe

Δ.ν'μr.rρri'' *&.",a'', 0α 6ταζe'. αν16 ia ψονoτ&τt'
}ηr'*oλd, ττ, o'ιeτ&δα. των δ6ντρων y'|' αυqο6ζ

τoυq θdμνoυg

που xλε|νουν τa δρδψο.

1aν μπορεi' xdτa'ι 0ι 6^γα".ει,

}Ιr. o*αiiζ e'.'. ψδνc :' α'r'μx& ψ7'ζ J1ο δ6uτρc'

\d.ραξε ημεp:μηνiα xιι ω7ι'
Ι{z'τη θυ,,,ιδ,γ.αsτε αυτ$1 πη 1ιLρα'
Χτεq 6ρdδυ oνειρe{ιττμα:
u'tz 66.ιιz. uε λsυx6 τ:νi'
'"',i""ruo -, n'rψ&-='.rψα το'ι
y..J.|' |J'|.α ^γα|}'ipη εiy'ε rπ).ωθι|. cττ, θd)'αccα xα"

oτον 'jπνo μου.
\zζ 'lα'ναι το α{lρ,.o1

! 9' g!1' ιιε 
ρ α 

" 
o ψo, ρ i" o''1'ε y'f,xι'-'l e ζ φ !τ ε q ιαρτa$ror

φτ{ινουrιε τ α xcυxo{ιτ o ια.

λ, *,.ri"ro6Ψα5i. τa γ''lψδ γλυx6 xαι xρitο

να διιτρiaει πο cc!ρ'tο ψαζ'

AπjQ: Θι ξενυ^1πiγ'aνν τ&),'. oι ''{'αρdδεq'

Kι εγιb Qq ΥnτF'ιαν'εdω λiγη δροcι& ατδ τ' &'oτρα

oEyτδνru'
!{'v'.g oou ιαΘε ψiρα
nrηu o*ρo'για).ιd. οι τ[τρεg θι εpτοδtζaνν tα τ'αL-

διd να τρ61oυν

Tο ι{ι,'ια ολοjγα (jα γλδφ'ι i''q τLτρeq cτρο71υλ!c,

}'Ι' ,rτjq πι4 τ[.τρεq θα oμιλj'!ω πc ιορψi οoυ'

},i' αναδυθεtζ, y'&.τι ανd'1ιεoα

re ε'l&Τιο Θε6 xα'. λe6iντ^η 6αρι&ρτi
-)cνστ.ι)νeνfii.q oου τα ψτρ&τcα
δ'.,c Lρψαθι[.q ελτiδεq.

Κoιiλα Aδαλ6γλoυ
(rπ6 τo 8ι6λ(o ΚΑTAΓPΑΦEΣ,

Θεo)vlκn 1982)
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..ΝlAΦYΣΤΑp: ftlIru πδλn απδ *Uεργθτεc
96. Ι{ €ξω Aγiα Tριtδα

'Ι{ι1y ;;i}.6 \E.'ι'αi:-^l,Cl τo ο_

τ.aio y'ατc:.cτi-*'φη"', ατd του; To6ρ_
y..J'J; τa 1322. lc' θ:;rdλrα. τη; πα-
λld,; εr'r'λη,cτ.; 6.ctiτ.,ιν τa 1928 c''

α.'δελφ'oi Δημ{;clo; xαt Ι':ιilcγιο;
Tαtιο6xα'; uαξi lιε τ,o φiλο τ.ου-c

&τ1ψ"t1τi'ιo Ξα,,,θ,δη. Tηy ξαyd,χ;ι-
σαy στoγ iδιo λdφo το,l Γlιoτ,ζ:d.
Tαρλα xαι για τc rlxoτδ αυτδ
6a\θτγιε xσ'|' τo τipσσυ}Tν7'/.δ Tωr,

εργo:ταclωl τaυ λαναρω. To iι'ιρδ
αυτ6 ξωxxλη:r dlμειr.ε μdχρι τo
196Ο οπι1τε μ.ετα.ιo,d,oθη'xε λiγo πιo
v'ατυl γ'.α'τi sμπi,δlζε c:ο, yιδ,:o τω'z

γ'ατα'5xηνιbσ9ων. To ηψeρι'lδ, ψe
τoν xαθαρθ' Bυζαvτlνd ρυθpι6 τoυ
cdρεl την επιγραφi;.

ANΗΓEPΘιΙ To l96l
ΔΩPEAΙΣ

ΣTAYΡOY xΡ' ΛΑNAPA
ΓEΩPΓΙOY π', .ΔΙ{MFiTPIOY

ΣYNΔPOMAΙΣ
EΦOFEΙΩΝ ΔrΙMΟTΙKΩN

ΣxoΛEΙΩN B' ΙΙEPΙΦEΡEΙAΣ
BEPoΙAΣ

EΙΣΦOPAI EYΛABaN
XPΙΣTΙAΝΩΝ

Απ6 ;ουζ πα.λrο69 ιδ;:υτd,; τoυ,
ο{ηrερα ζει μ6vo oΓrιilργη6 Tαoιοs_
γ'αζ o oπaioζ d,y,ει ξεπεc*,oει τoy d}α
αιιbνα ζωfg.

27, Tα Γαλ6κεeα

Edyαl το δε6τερo cε ηλllxiα ο1o-
λ'εa]ο ττjζ Nd,oυcα,; μετ& τo Παρθε_
ναγωγε{o τoυ 4oυ. Ta cηιψeρ''ν6 xτi-
ρl|o χτiΞτηxe τo 1921 α'πδ τον ΓPH-
FoPΙo t ΓAΛAκΙ{ Λo,ΓΓo, απ6
τ,oy oποio πi',ae xα'' τo δνoιρ0' τo'l .

ΙΙριv 4μω; απ6 α'ιτδ υπiiρaε τO σχο
λει6 του Χ''Ι{oυρτοtiτα, σε xα'θαρα
Nαου'cα'iΙxη αcχtτθ1τ9y1y'rl, 1τlo1rd_
νa στη δυτ11! πλευρ& τoυ 1ιilpoυ.
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L1[α Tρι&Eα

Tα Γαλ&xια

Toυ T*κιt Mπ&'ιτοn

Tlδτa sττl θdcη του cηirsο'ιr:$ ο1ο-
λstοli {τα"y υπeραιιυι,46:α π i,α,:θ.ν'.q',

:ιd,τιυ α'τ6 τa.l [cx'.c τιον οπo{ι,'l.; 1d_

ρΞυαγ ο1 Mτc'jλε: τ'.; A'-razρι{; .bi

€κα.ιζαγ τz' ταlδ'"α, ι&τω αrπ' τα t;
:υ,1:" 6λdμ.ατα. τοl,; γερ.δvτωv.

T οη1'r,ερlvi <<ΓΑ'\AKEIΙ;\,, εi'lα'.
dγα yεοxλα.cs,'^,,.δ ιτ|'ρ'.o, fi?αΥl}ατ''.-
x6 ο:ολi'δι τη; τdλr1;. ΤΙρ,ξrει να'
:ηiιε:ωθ{ dτι το o'.x6π'εδa α.νiρ'ε
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ΞτΥΓ) Ξγ'y.\η.i-α τoυ Αγi',υ Θaοφtlvη.

a8. ο Eγιoq Θεoφ&vnq

Eiy*ι γι'.xρ6 ταρeιxλi1aι 5την

τρ,δr'!η τoυ ο1ολεiα; <TAΔA_

KrEIΑ, xα,. φ€ρe,. τo 0'ιlμα' τo) 
'rο-λπξου Aγioυ μα;. EΙ';α,ι ρυθμοι1

Bα"οιλιxfg με κα'μπυλωτ{ ορφη.
ΙΙ εxxληciα γiτα, Ι_τ1σμd)η απ6 πo'

ν.ρατiα;, μdλιατα εiγ'e xz'. υπ6γεtο,

που σιi}ζε;αι .iιθ1ρr crμε:α δυοτυ_

y_ιbE r"λειοτδ, y'αL το 1ρηclμoπoιο6_
σε σαγ xρυι{rιilνα ti τ\x"'. τ'?'Jφδ 5xo'

λειδ. Ο Γα"λ&xη; 1ι'6γγo; xcι'θιb6

r"αr 6λη η c'lνο''xiα 6ο{1θηoαν για
την α.Υσ"xσ"ι')ηοl/ του. Tη οη1rερlν{

τoυ μορφf τη'i πt;ρε τa τελευταiα

20 γρ6νια'

99. Η Παvαγι6

Eiγαι γl μεγαλdτερr: :ε :1ι6αδ6ν

εxιλη:w, τη; N}.oυcα';. Pυθμ6; Bα-
cιλιxηΞ, ψε α"ψeτα cxαλiοματα oτο

τd1l,π),ο χαl τηγ ορoφη. Δυcτυ1ιbg

f1oυv λα,ξιπαγιαcτ{ π?6'5φσ'τ,.ι σe

απομiμηαη ξriλου xαι !γo'cαν την

παλιοl σ'?xo'/τ''a πσJ τα, diδ:γε το

'ρ'ε.,'ατ''' φν ιε71..νiτη. K&τω απδ ro

πd,τωμα, που παλli, i1ταν ψε ',ια'ρ'

Ψ&?ινεξ τλ*;zε;, εi;'αl υπ6γε:ο xαι
στoυ'; τοΙ1ουg€tνΦ τrr,aθ'ετημdνα

lrεγ<iλα <τ''fiαρ'.ι,με ,cx'οπ6 νι. 6oη-

θo6ν οτη'; 'ηγητ'ιxii' ΝΙ,!zα c' α'lτ$t

την εxιλη:i.τ φυλ:ιγεται xcι'. Υ1 ιιd.,'

ρα τσ) πολιos1ου τη; Nd,ουα.; o-
οioυ Θεοφd,vη.

Στην οxxληcι& r"σ:l ψετι την ι"α'

τα:τφφτ] του 1822 γτioτη'ιε απ6

oυνδρoμdg τωμ Nα.oυcαiωγ xαι τωγ
g,r}1aγιτιiY υπd,ρ1εr η ετιγραφi1

ΙEPoΣ NAoΣ
KoIMFΙΣEΩΣ TιΙΣ ΘEoToI(oY

EToΣ ΑNEΓEPΣEΩΣ Ιs33.

Mια πλιixα ατην εξωτεqιx{ δεξιd

πλευριi γgdφει.
Eγ 1833 Φε6ρoυαρ(oυ 9.

E παλlπ xψπανα που {ταν φτι_

α'γμdνη α'α6 cιδερα τoυ εvα'6ρ,loυ cl-

δηρ6δρομoυ του Bερμioυ dδωcε rη

θ€oη τη; οτo οη7ιερ:lδ x;ilsα' πoν

-Ξ..,Y-r-'

AΝl{ΓEΡΘΗ EN ETEΙ 1975

EΙΣ MNιΙMrΙN

xPΗΣToΥ Λ. rYΦTAKrΙ

EToΣ 18

ΣτaυE ιt1αoυ; τoυ περι66λoυ πoυ

ινi,xo,lι' itτιν eyfrλη7iοι χαl μ9 τη

6'a,i1θε'α τoυ Δημoυ ξoυt γlyει 11'

ραiα ταρν.ωxια, i1ταγ χτlrσ{rdγα, τα'

xελrοi τη6 erα'λη'cιd,; (ψιxρ&' ιo6'

γειι' cτι-ν&,x,'α") ια oπoiα. cτι5 αρ1d6

τ'oυ αιιilγα ||Lαζ Ι"t'' 1_ιd1ρι το 1940

δirδovτγ ψε ψιxρ6νcixι oε φτω166 oι_

r'oγ6νεlε6 6\'&aιxτ1; y'ατ&γωγiζ

οττ,ν τλειοQηφiα' τoυ;.

H ΤΙανα^γ[α

E

ιι

Ο'Aγιοg Θεoφdvηe



ΖtzαN1oΚτ6vα Κα1 Περ16eλλoι,
Α,πd του; αρμτaτι.τc'ιq αx6'ψη

y.ρ6νoυ; o dν'θ,ρωπ'o; χρησ:μoπoloιi'
oε δι*φoφυg τρdπουg Υ'.a" ν'α, γ"α'

τιοτρ6ιpει τα ζ'"'r"&"ν''α' πoυ εγοχλo6_

5αγ τα sπα.ρτθ, τoυ. Σt'Jirερe, η xρ^tr

ση το)γ ""lζzνιοz:6'ιωγ. λ6γ'υ τωγ

iιaγc'λων τλεoνεxτηiιiτι,J',' 7aι τη;

τ, irL}ι"Ι'.xδτ'ταζ π,'aυ πα'ρ'''l'c'.&ζe'', &'

y.Ξl. nι.α γενιxευθεi xα'ι μπoρ_οιiμε

γα πoιiμε δτι Φποτs.λ'εi το qι'oνωδ:'

τ'6 c'trεδδν τ'ρ6πo για' την απαλλα_

γf των xαλλlεργειι.i:ν ψαq ατi τα

αγε;:θ*,ιητz. ζ'.ζανια.

Πoρ' 6λo 6τι τα' ζιζαr:οxτδνι
ce cνγ.xρ'.οτ1 με τι dλλα γeωpγιx&

ψ,ιρψαxα, φαiνεται yα aχουγ τ1;

,'rι'.xρ|τ ερε3 πrθaνdττ1τε;')7" €τη?Ξ6'-

coυν τaξ'.ν"α ια ^γeωρ^γ'.ι& πρoibντι'

-η να. μoλlνoυy τα. υπdγε'.α νε'ρ'&,, tω

πoτ&1'ιια *).π., rα? 6λα. q.υτ'&, δπωζ

6λa τl' πρi,γ1'ιατα 6γο'.1γ' '11 αυτ& τα"

,μειoνεxτ{,ματ* τουg xα'. ψπoρa1 xι-
ψι&' o,ορα va μο,Ξ δημr'cυργ{cουν

προ6λt'1ια_.α, ιδiω; aτc'y δεy τα

χ'ρηση!o{ιο.ιoΦμε cωcτd, ^t, bτ'i.ν α^γνo

o}r,ε o,ο:εiιdι'a; 6α.s''l'!i αpx6; πoυ

δεν π'ρdπει τ'aτξ να ξεxν'd.με.

Al ρω'ρil5οuμε τηγ τ61η xαι τη

ουμπεpιφο,ρ,d, τoυ ζιζev:or-τ6γου α-

π6 τη cτrγμi1 πυl θa τo xρηοιμο'
πoιf,sουμε xαι ψετd', αυτδ θα μαE
6oηΘtpeτ Υα' απoφξουμε τθτοια

π@λiματα f xιvδιiνου;, παριiλλη'
λε 6μοl; θα η_ια.; tδιαλι}cει y-αι με_

ρ,'xot4 αδιzαιoλ6γητoυ; φ6,6oυ; d
πρ,οzαταλfι{,,'ει6 για τη μ6λυνoη του

περι6d,λλoντo; πσJ μ;'oρεi γα τ'?o-

x'3'J7ει α'τ'δ τη xρ^iγcτ1 τoυ ξlζαyιo'
'y'τdyου υ:'o6.

Γιq' 'lα θεωρηθεi {να r,ρδ^ρρα'ψψα'

(lζανιαxτo',dαq δτr' εiyοιι πετυχη'μ6-

γο θα πρdπει 'lq' y.α}''υε''τε|. x?9.L3 6α'

cιxoli; ατδxoυ;t πpιbτo, να" taε'. 6'

σO τ0 δυyα,τ6 μεγαλ,'5τερη απΟτελεσ-

ματιxδτητα cτην πα,λλιd ΡΥε''α' r'oυ

το 7rηΞι1ιoποι,o0με, δε6τερο, να' ψη'l
xθ.νaι ζτtr',ιiα οε γετονιx'dg xαλλι6ρ-

1b6

ΥεLeζ xα'. τρ'tτo, γ1" 1j,ηv επι6α.ρliνει

πoλ0 τo ι6a-,o; τη; π"ραγωrrtE. ι_
r'δμη, επει,δl7 τα' τελευταlψ:x?ΔνιrJ'

τo τ.,"ffiλη'ιι- τη; ;ι6λυ'z:ηf'του πε-

ρl'6ι1;λλογ_ρ; θ1ει απαογoλt'1οει :ο_

6αρbτατα oλdτληφ τοv x6oμo, θ'α

πρtπeτ να ανα'φξ''leτα'' ιq.ι aτ'''l τ'ρδ'

πο που fiα 'tr.ρηι''ψaτοlηθel τ9 ζιζ'?'_
yιoxτ6γο ιilοτε γα, δlαοφαλiζεται η
ελd,1:cτη δυ;,α,τl1 διαcτoρ& τoυ 6τ2

;sρl6z.λλoν.

Γενιx&, τ'α v.υρlιi'lτε;, ι πρo6λ"i1',yα'

τ?, που ι,μορei γa iι,α; δτμμltoυργ{-

οει η γρi,cη ii ψil'λaν τ1 α\δγιo''η
Υ.':it5η τυy) ζιζα,νl.οατδvων 'εLναι η
αγgπ:θ0lιητη nι',ρο'lciα υπολεlμμ4,_

1ψy τoυζ i5τ.ζ τρoφξζ του αyθ'ριir,πoυ

Tng Eλ€νng Κωτo$λα -
Σιtκ&

Ιvoτιτo$το Πρooτoοiαζ
Φυτιilv} Θεοoαλoviiκnq

ιL'. των ζιbων, η διalcδυcf τoυ;

cτα ν;bγεlυ. ι.ερ&., ια πoτdJβι,x τι;
λiμvε; x.λ.π. η froραuσ'sι του; στo

4,δ,αφο; γ:α πoλ6 γρbνo i1 η δ:d'

1υcf τοι; οτην α'τμ6:φα1ρα, η φυ'
τcτoξιxdτητα που η-ιπocεi ^)c' r'?ο-

ιαλ€cουy,:ο "γe''τ,;)''τ"!1 xαλλιdρ-
$rειε:, η δη'iιoυ7γiα αγθεy.τlιι-bγ ζι-
'T'q'yiων 1,-.)..π.

Γ,'q' να ιατανof1ιονψο xαλδτε,ρα

τη φα|'fui]'Ξνσ" α'υτιi. θα πρdπεr vα ε-

ξετdrooηrε 1ιε πoι6 τρd'πο διο1ε_ε6_

9'νΙαL τ.ι ξ''',ζωνιoxτbνα πριil-ο',' μd_

οα στ,r]y ατ,\Lδηα''i''α1 δειiτ,eρoν ;ιd-

cα στηy 6ι6o'φα'.ρα, δηλα.δτ] oτo 'oιi-

oτημα θδαφο; _ φυτδ - &vθρωπo;

^i' ζωα' φυτιx& π,?'J\δΥτα. y..λπ' xαι
..ρiτov ψ€sα aτην υδρδ:γαιpα δη-

λα'δ, τα xανι\ια τι6 λi1ινο; τoυg

πoτα,μσliζ τιE θ*'λα'οε; x.λ.π. A; α',ρ'

y.itooυμε λoιπδy ατδ την ατ'μδcφαι-

ρα'.

H sφρqrογ{ τurγ ζιξαyιo'xτδνων

1tνεται 6πωΕ ε1γα'ι γvω,οτ6 εiτε με

το α.e,,ιoπλ&\'o :iτε με ιpεταοτfρεg

xeυρoxrlητoυ3 i1 μη1ανoxillητoυ;.
Kατιi, τη διωδρoμη πoυ xd,γει τo
(ιξαγtoττd'lο απ6 τo αη,1.ιεio ,.|.lεxr_

,cμο0 μ61oι lι pΘ&se'. στογ π'ρonρ'_

ομ6 τoυ, 6να ψιxρδ μ€φ; του δια'
y;6ετ'αι στηy ατ,μ6σΨx.!?q" ποlρuψ?6'

μενο απ6 τoν α'€ρα. Ι{ μεταxiνηoη
f δι&1υη τoυ πσσοστo'6 αυτο0 ε_

ξαρτατα.l απ,δ dyα πλfθο; παρα16'i-
των 6πω; εiyαι ιo μΞγεθo; τω'y στ.ι_

γο'vιδiων του d7eτ"αcτιxοli υγρου, το

ε1δο; toυ ξlξανι'oxτ6νου, τα δι4,φο_

uοα πρ6cΘετo. πo1J frgρ''d:xeι, τo :i_

δοg των ιpεxαoτιxιilv 1_ιη1ανη'μ&τω'l'
την πtacη τoυ ι}εxαcμο6, τo ιiι}ο;

τιυy μπ{x ατδ τη'l ετ''-φa,νε''α' τrl'l

ι{:εxαoiro'6 *q'. φι1σΔτ.0, απ6 ''ην θν'

ταση τωy ,αν,dμωv. Eiνωr δηλαδy'7 ευ

ν6ητο θτι 6οo τα cταγοyiδια τoυ

ι}εzωο'iιo6 εivαι μεγαλ6τερx τ::6οo η
πoc6τητα τoυ υγρο6 πo'ι ταρα.sd'

ρετ,ιι ιπ,δ ΦΥ α.ξρα εLγαι 1l.ιιρ6τa'

ρη. λτ6ψτ1, τα οxε';*oματα qτου εl'

γο: διαλυμdνo' cC νε'ρδ π'ωραo3ooν-

ται ευy.oλδτaρα απδ τα ελα.ι cxευ'd,_

'φατa. oι απιilλειe ζ που γiνονταl' α-

τb τ'a α'aρoπλ&yo εiγαι q-ιεγαλ6τερεg

απδ εr.εivε6 πoυ θe γivoυν απ'6 6yα
,J1exωcτi,ρα εδ&φου; xαι ^γeΥ''x6τe'ρα

6aa το ι5ιpo6 των ψπθx απα,ιαxρ'3'

νslα'. απδ την ι}εr.αξoμdη eπlφd,_

,'.Ξ1α τδ.σo περιαo6τερο υγ,ρd δια-

s*aρπiζετα,. οτην ατμδoφαιρα. Tο
iδιο ουμ6αiyeυ 6oo η πG6η τoυ ι{.lε_

xcιfr'yr2ιj αυξοi,νεr xαι φν'oι{/c& δoa η
Ε'παcη τoυ ,αd,ρα 'γα.1ξ την ιbρα τoυ

ι}εxαομoιi ,ανξd,νευ xι ωlτf.

Γre yα περιoρiοουν τι6 διαφυγθg

αυτ€6 οr χα.τα,σχευαστξΞ 6θξουν οτα

or'ευd,φατd, τoυ; διd,φορα πρ6ο€e'

τx με τα, oα,o1α, εΜγ1εται μd1oι
dvα cημε{o η απιiλεια.

Aτ6 6qq. dμωE d1oυν λε1θεi πlο
π&yω, Ψαiνεται 6τ1 xαυ cτην πaρI'

πτω'ση αx&μη που παρθα1ν 6λα ra,

απι.pα[τητα π,ρoφυλαπτιx&" βτρα'



πιiλι dyα πoo0στ6 ι}εxαoτιιιod υ'

γρo'3 θα διωφιiγεr τ'?aζ την ατψδ-

.σφα1ρ.ι.

Οι δι&φlροι ερευνητd6 μciλιcτα υ'

πο)'δγιoαν 6τt τo πococτ6 αυτ6, xα-

τω απδ τιζ π'ιo ευνoi'xd6 cυνθ{'ιε;

}εr'αoiιo'j φθd,νe: 5τo 1,4o/o πaρi-

πcυ. Αυτ6 ,οαμαiνει 6τι oτα 100

oιιλ& ι.pεxαcτ1y.o6 )Yροι1 1,5 περi-

πoυ xιλ6 θα διo1oτaυθεi προ; τξν
:l"ι3δο9α'rρα.

To r''iγ',να 6πω; γiν:τol zμd-

σο)ζ'α.γτιληπτ6 παiρνει ιδιαiτε'ρη

cηψ'αaiα δτ αν γpτ1c''l'μoπo ιodμε ορμo-

νιx& ξιζαγroιτ6γα 6πωζ τo 2,4L\,

τo ROUNDUP x.α. τα oπoiα 61oυν

την ι.δ16τητα. να πρoxαλοιi'ν πι,ρα'

μoρφιiroεr; δταν iρ'Θaυν oε επαφη

με z'αλλιεpγοιiμεvα ευ'αiοθητα φυ-

τω'

'oταr' μαλιoτα" τ'L φυτ& αυτ'ιi 1_

y-oυv πληοιdceι' tτ:η') υ'7i'ρανcη τδ'

τe η ζημια ^7iνε,τι'- αι'6'pη μaγαλ'J-
τ-'Pη'

'Kλαolxα πz,ρaδεiγtrιατα, τdτoιοιζ

περiπτωcη€ ,εiγαι τo' 'πoλιi oυ'νηΘι-

φdνo φαγ6ψoνo τ'aυ πιραττ1ρεiτz''

οτα φιiλλ'z. xυ,ρiω; τηζ γτψ&ταζ
χαΙ τoυ α,μπελιori δτ'αν πΔcaυν eπ0.-

\'ω τoυ; cτα.γoνiδ''ι cμεxαοtr-ιου με
2,4D πoυ χρησιr}iοπo:o'3ν για ττγl

y"2'τa.5τ?2'Ψiι τωγ ξιζαyiωy oe γει'
τ oν'' ι&. οταρo1ιil ραφα.

Ez"τ6; 6μω; απδ τoν τ'ρ6πo δια-

cπoρα'c πσJ πΞριTρα'J7αψε πτo π&,'

νω, υπ&ρxει xcιr dyαζ &λλοg που α-

cooρα μ,6vο 5τα rττiτl'/'q. ζιξανιo'xτδ-
να, C' '.τaι"lz δηλz,δ'i1 πoυ 6'xoυν την

ταc'η 'lι oξ'ατ'ψιχrιντι'' ε0y'oλα. T6-

τo,.α ζ''ζαν'.,rxτ6ν.ι. ξ/'o'Jγ την δι6_

:ητα. 't'1' rγ'α,δ'iδουν ατιιoηiζ στη'ν ατ'

ψ6οφι'cι oι oπoiοι χαι με τoγ ελ&'

γιsπo ιxδ'μτ1 ,α6ρα ιιπoρεa 71 ιι'sτα-

φερθΦν ce ψιτ"ρ€3 { μ:γ*λε6 α.πo_

6a&.σΞ'1Ξ. Tην ι'δι6τητa αυτ{ δεν τηv

d1oυν μ6νo νγ'ρω ξιξαιιa'ι'ιδι'ι α\'
λd, y.αι O?'"aΨε'i'α ι1e ',l'ο'ρφ^i1 γ'axx(l-

δη 6ποl; τo TΙΙ,L'\M 10 G x"λ.π.

T ι xι.ρ'6αls.'''διx& xαι θe''oτ'αρ6α-

μrδττ,* aπω; ιι.'' i,ιεριια φαινolξυo_

oξlJα εiyαι ι.'ιιδ τα πι6 πτητιxα ζ:
ζα'ι:ov'τδν'υ'' Ιιa y'α απoφ'ε6γ'oνται

o,ι ζη,ρiοg ατ6 ττγl 1'ρηοη τ6τoιων

ζαζα^lιoxτdνων η εφαρμΦ τoυζ

πρdheι y',1 σJyoδε6eτar απ6 ενoωμ&'

τιt}Ξη.

ΙΙLρα 'α'π6 τoδ; δυo αυτoιi; τρ6-

πoυζ δt,ιφυγtg τωγ ξιζανιozτ6'νωv
cτην ατ'μ6s'φαιρ,ι,πoυ πε'ριγρ&ι}αμε

τ''6 τλγω υπd,ρ1oυν y-α'- ψε?"y'oι' &^λ-

λo,' ψιxρδτε'v!ζ Φω; 'nl'aγ"τ'-'ι'iiΞ σ1i'

1lαciα;.
ΑE δoΦε 6irω; τιbρι πω; δ:ο1ε'

τε0ογτα'ι y.α'' ro''& 'πor'Ξiα α'y'ολon'l'

θo0'y τα ζ'.ξανιoιτ6να μ6cα oτη 6ι6_

σΨαr?Ll δηλαδ'{ δπω; εiπ'αμε oτo

cυcτΙΨe dιδαφοζ - φυτ6, ανθρωπo;
\'η ζ(j)α χ.Λ.π.

Tiα ξιξαyloκτδ"ιι τ,υl Θα πtC''υν

μe απoιovδ'{πoτa τρ6πo π&ιτr σ:to

αicτηψ dδαφοq - φυτ6 θι α'y'oλoυ

θi,τoυν την aξt1Ξ πoρεiα. 'Eνα μd-

pοζ τa)ζ θα εξατμ::'θei v;α'ι eπaγ''{-

yω: θα διαxυθεi cτην ατμ6cφαιpα,

dγα &)')'ο ψLvc; Β'ι- διαcπιοθei cε

,,τ''ιcδτερεq :vιilcεl,; z.αr τiλ'o; dνι

&λλο μdρo; 'θa απoρρoφηθe{ απ6 το

dδτφο; χα1 το φυτ6'
Γι'α. τ, μ6ρo: τoυ ξζανιoxτ6'ευ

πoυ θα τ'a'pd,sιe" sτηv ατtr6cφαι'ρι

δεr θα iιιληcouμε 4λλo. γιατi 1ιe

το θ6ψι αυτ6 dxου1l.ε α'τ1o"\ηθεi πι6

τ'ρi"'1 '

EδιΙl 1ι6νo θα 'πρo:θdοoυμa 6τι η

ποciτητα τo) ζιζανιoιτδνcυ πoυ

Ξ1ιcξρ*r-'o'' cτηv ατμd'lp uιρ ω δ''αsπ&

τα'l τι1'* οlγd. '1ιε ττγl 6o'i1θe''α tου

ηλ:α'xoι1 φωτ66 :ε ιτ)'a6cτεcεΞ e'lιb

σειζ πoυ O'. irΞ'!!57δτ.ρι:> α'πorι'ιτ7'3-

yo',tτ1,Ι oτα ,}ηλ6τερι cτριiψατα τηi
2τμ6σφαι'ραζ.

Δι*:παcη τoυ ξrξανιc'z'τ6ι'oυ δ'aγ

γivετιι ψ6νo cι^rγ,t σ'τ'|L63φα''?α'1 τi-
l.,σ.L y'α. ψLτ'l. οτo φυτ6 6πo6 οπi'

ΞτtΞ 7.σ.| μd:α :'τo d,δαφΞ. E δι&-

5tσ'.:η τoυ φαρ'μωxoυ μJcα, στo φυ-

ιδ 'γιπoρai γlα ιδδcsι π?c:jlJντα τ.\?''5

c6ιeρο η λιγdτερo 'l1 το iδιo τoξ''ν'&'

ψe τa αρy''ι6 ζlζανιoxτ6',ο. Σε πολ-

λ& ξrιυ; φυτιi η δι&cπαοη c.ντ|il xα-

τ:ιληγaι sι πpοiδν'τα' τaλεiωg αδρa

νi1 xι'' aπαμd'ι'ω; z'ι!'y;δυ'lι. Αγοi}'a

γα λοl'π6ν 'με τη, ιxα';dτητα πoυ

dy_oυν τα δr&φcpα φυτω νι δ''αο-

πoι5y iyω ζιξανιoxτ6νο μd1ρι τθλει'

α6 ατοξιxdτητx.ζ η bρ, δ''α^ιρi^toν-

ταl" σε ανθεxτrx4, cε λ:γ6τe"cο αv'

Θεxτrl,lθ, y.αL 'σΞ ευ'α'iΦητα στO ey

λ6γω ζιζνror.τ6va.

Tο πococτ6 τdλa6 τoυ ζιζα'rtο'
xτdγoυ πoυ θα 6[πορρηΨθei απ6 τo

φυτ6 χαι δε θα δlα':παcθ'εi 6πω;

eiδα1lε πρoηTιoυ'μdγω6 ^ii Θα. 'ι"ατα'

λ{ξει cτo dδαφo6 7τΥt) Ts?ir:ωση
πoυ θα εvcωματω'θοriγ σ' αυτ6 τα

υπαλεiμματα τη; xοιλλlεργsiα6 η
θα cυγr'αμιαθai μα'Eυ ψε τα φυτ''ι'&

πρo|6ντα που θα τανa για γ"α.ταγ&

λωη. ΙΙ τελευτα.i'r. αυτη π:θαν6τη-

τα Ψαi','aται πω; εiναι iι&λλoν oπ&'

νLσ'' ατoγ.τ&, dμω; x&ποια $ιαiτε'ρη

cτγψα.οiα γ : α o.ρι οψtν α λαxα'ετο'μι-

x& φυτα οτην περiπτωη πσJ τo

δtιicτη,μα πJoυ μεcολ'α6εi μεταξιi
τη,i eφαρ+Ι0Υτl; του ξlζανιoxτ6νoυ
y"α'L τηΞ oυμαμιδd6 ei'tι'' r1eτ"ια
,.ιιηρ6.

Eι{ly εξετd,co'J'με τιbρ?' τ'η'l πovεiα,

εy6ζ ξιζαyrcχτ6γ0υ πoυ θα πicη
cτιl θδαφo; θα δoδμε δτl rιωι aδιb

dνιι μdρo; τoυ ζι'ζαν'ιox'βγgηJ gυτo6

θ,α oξατμlcθΞi 'στη1' ιτu6'cφιιρα ε-

νιb dyα <iλλo μdρo; θα δ:ι:τteθei,
6'πω; 'αιpι6ιb; cυ'μ6αiνει "ια''' στo φυ'

τδ. TΙα'ρi.γaγτ'εζ πoυ υπo'6oηθαiν τj

aπlταyυl'aυν αυτη τη δι&oπαsη των

(ιζαwox'ι6νων 'οτo 'dδαφο; εil'αι με-
τωξ6 των πtδ oπουδαiων τa yoρ6,

r'α,ι η 'ε'δα'φιzi1 νγραciα, τo η'i'''αιδ

φωζ, o1 !|ιLy'?oacΥα|)Lαμoi τoυ εδ&-

φυE δηλωδη o ''μιxρo6''αι6; πλτ1θυ-

'JιΥLδ;, τi θeρψoτ"ρxliι. τ1 πιpιει"τιτ"6-

τητd, τoυ aε oργανιxi1 oυciα, 6πωζ

Ξπ.οηs xα.ι oι ,δι&φoρεζ χα).λιε'ργη-

τιιi'; oρ:γαsieq πo'l γiνονται sτo €-

δ*φo;.

'Εy'e'" π'αcLτ'η7τ1Βιi 4τ: or xαλλι-
εργτ1τιι{; φρoγτδεζ xαι η μdθΦo6
εφαρμoγv]δ των ζιξανl'cxτ6'lω'i επη_

ρεdξoυν cημαντιxιi, τη δι*,ρxεια πα'

ραlψον'iiΞ Ξτο a:δα'φoξ τω'γ ξζ:ιγιo'
xτ6γωy τp:φλoυ,pαλi','η. προ1-ιετρ6-

γη, ,τιφα1yαj1riντ x.α. To γεγoν6;
αυτ6 6y.ει τη μ:γ'iλη πc'σΥ"τιx^i1 cτ1:

',ιαοiι δτ'ι oι xαλλιεργητυιι{Ξ eρ^γ'α-

οiε'; xαt τo π6τrcμα π?,p'εχουy d,γα
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ισLυρ6 ιρ.toa sια γΞρ''α' τc'ι π*ρα-

γωγο6'iηix, .,α τ-ιρ'-o''''.cεl 5tfrLx'νi''-

τα ιτγl α'lεπ:θd'μητη υπoλ'εlμματιx{

δρ*τη των ξιζανιoxτdι'ων, 6'πoυ τod-

τo εiyαl απαραiτητο.
Πd,'aα aμω; ατ6 την εξιi,τμl:η xαι

τη διοi.,:πατη πoυ ιιβαL'ioυ'l oτu

ξιζαyιoxτ6,να ψLsα cτo 6δωφοg, μlα
*.λλη ποα1ττ1τα απδ αυτ&, μεταχιyεi
τt *πd τ^η'ι αρ'γtxi1 θjοη εφαρμη{
τoυ;. Ι1 'ψΞτα'y"i'}τi1η αυτη 'εiτε εivαι

ιατωlι6ρυφη δηλαδη τo ζιζανιoxτ6-
νo 'διη,θ'εiται 'τwoζ τq' 7'ατωτερα στριb

ματα, τoυ εδ&φoυ; i1 εiν'αι πλευρlτη

δηλαδτ] .ι)4oλoυ]θε( τηr xλioη τoυ

εδιi.φου; t1 τα'γαcδρετα,l 'με τηy επ1_

φαν,ειαιη απoρρvi1 τωγ γ'ερ6γ τη;

1ρryxtιs η τη; &p,δευσηζ' E xαταx5'

ρυ,φη,μεταιivηcη τoυ ξιζαν''oτ'ιb-
νoυ βcα oτo dδαφο6 θα μπορoι}oε
6ξ6α''α ya επiφ'6ρε| μ6λυνcη τωy υ_

πoγεiωr uδιtτω,γ. 11 xiν'ηsη αυτ'i1

ετ,τl?εq!ζΘ1!'L 6ω'aιy'q, ατ-'6 ττl'l πocδ-

τητα του )εpo6, eξαρτ&ταi 6μω; xυ-

ρi'ω3 απ6 τo εiδo; τoυ 'εδ&φoυ; ιια:

απ6 τη') πeplεxτι'x6ττ1τοi, τoυ σΘ op:

^iανιxt1 oυc(ι. '\;:6 6pευl"og π&yτωζ

πoυ 61oυv γ|lo'' cε 6λo τoν x6ομo

φσ.[νΞτc"'| δτι 'με τι'; τ'ατ&λληλa;

xαλλlεργητιτ Lq 'eρ^γαοi4'^ιαl. 1\e 
y"ι"-

ιινιx'i1'6μo'γδr,τωcτ1 r' rrr1$aydτητεζ

να μoλυvθ'o$ν τα υπ6'γει ι. 'tεο,ω απδ

τ6τo'ιε;'xα'ταxbρυφεq μεταxrν{'οει;
11 διη'θ'ξ'οει6 ζι'ζανιοxτ6'lων εiναυ πa-

λ6 'μ'rxρd6. Αγτiθgτα αυτ6 μπo'ρ'εi yα

:υβεi πολ6 πlο alixoλα 5ττΡ rΞ-

ρiπτωcη τωv πλευριxιilν 1υεταzιν^(_

σειυ'./ τωγ ζιζαγ'.oγ.τ6νων.

Γ'.ι 'lι ιλεi:nυ1ι: τd\ο; rυι6 το

tεφ&λα'lo' θι π'ρdπεl γα ποn5'ψε αν"6'

βη 6τr οe oριoμdνo6 πeριπτd)σΞι'ζ 6-

να μrx'ρ6 μd:ο; τωv ζι'ζανιoxτ6;'ωv
τo'l '6ρioxoντα; 5τo dδαφ'o6 ι!τ,o?ei

να αT'o..?a'Ψη'θεi απ6 το 'ριξrx6 'c6-

στημα τωγ 'φυτιilν, εi!δηre δ'ηιυ; π:o

πριy 6τr τo ζιξανιoxτδνo του 61eι

6,ρεθei με 6a6''d$^iinqτ6. τρ6πo' μ6cα
cτo φυτ6 τ, ,θα. δrαcπα:}ei' i1 fi'ι' xα-

ταλt1ξει π&λι oτο 6δα'φog. με την

εr'cωμ&τωoη τoυ α' α'ιτ6 t1 τ!λ'':
θα cυγo,,ομrcτε7 "ι'α"ι θ'α π&'ει oτ!ν

xατzν<Ιiλωcη.

.l5E

A; δοuμε τιbpα με λi^γα α.τψη
λ6για τον τρ6πo μ.ε τoy oπoi1o τα

ξιrαν''oxτ6να ι:,τα).y'ηουν στηγ υ-

Ερ6cφα'ιρα δηλz:δl1 6πω; εiπαμε

στα qρδευτιχ& xαyαλια' ro7&.ψ'.σ',

λξ-ινε;, θd,λαccaζ ι.λ.π. Eδη dxω'

με μιληcεr Υ''σ' τη'μετα.xiνηcη τω'l

ξlζαyroxτ6yων'|icυ r,c.?ατdρoyτ,ιι α-

τδ ττγl ατcpρoi1 των επlφ'ανειαxιilν

υδd,τωγ. 'Aλλη τητ^lι lιολdνcεω;

εi't"J.,. τα λ6i'ια.τα των 6lαμη'xανl'ιilν

που πα9αγa'sν ζ''ξαιlοιι6νz', δld'φ-

,α τυχαiα πεp'.cτl'τιi^θ' τj ατυ1ημι-

τ.{, πOυ ,μπoρεi νι ο'-.l;'ι6ο'5ν fi'y.' y'α"

τ& ττ'1 'δ'.xρu€ιι συσy'ευαciι-1" ^i1 ττ1;

ψaταφopθ; τι0y πroΙδ:,των, η d-μεcη

εφcρμογ{ θζαyιoxτ6γωγ για τη','

y"z'ταπ'oλθ,μη στι 1,.γ.. υδροχeριilγ ζμ
ζα.νiυl'l γ".α.

Tα ζι-ζαγlοz.τδ'lα πcυ \i\a 'Jτioιc'

δ{πoτε απδ του; τ'.o τ&γω τ'6π0υ;

oιι6ρ1o'lτα'' σioυζ υδ*,τiyoυζ 6γ-

i,'ου;,^l1 θr oξeτμιc'θ,oιiv πpo; την

ατ,μ6cφαιρα η θα πεcα1'ιεiγουγ οτo

νaρδ cαl 'δlαλ6ματa {1 αιο1ρηματα

η θι ,απαθηxeυτcriγ :αν iζημα oτo

6'.ιi\ξ.

'oπωg εi'παμε χαι 5τηγ (Ι?y'+ιτoΙ)

ipθρoυ |rLαΞ, 6τα'ν γνω2iζoυμε την

ι,3γ.τ1 τ"αι τη συμπΞριφο:& τoυ ζrζα-

γlοy"τ6γου τoυ 'ττ?δ'iιeι'τα'' νu N?ησL'

1:'rπo:t'1 'oυ1ιε θu. μπαρd'cουμΞ γα ε-

πωφεληθoυ1r: απ6 6λα τα' πλεoγε-

y.τiJΓLατα παυ |ιaζ τα-7iγ.cυν τα φαρ-

ψ'ιy.L α')τ&' y.αι γα οιπoφ'0γουr]ιε τυ_

γ;δν πρa6\i1ματα. πOυ'eυtεπ&γεται

η xτ"i1 y'?'i11η xaυζ' !Υσ'xαlφαλαιιb-

'ioνταΞ λoιπ6y τα 6sα εiπαψε μd1ρι
eδ,ιi ,irπopoιiη ιe νt''6Υα,χoυμε μερtx*'

χpf cιμα xαL τ,ρC'y'i'-y"x c'N1περαcψυ"

τα, πoυ.xαλ6 ,eiγαι να' θυμ6μα'cιε

l,'θ'θa 'pc'ρα πoυ 61ουrμε νL γ'&'νoυ'ψe

:φ ιl :, lιο"1η ζξανιoz'τ6rων.
ΙΙ9ιilτoE λοιπ6γ, α)λ& 'xα: απλo'j

iτ1'τoi ιιαν6να'ζ a"'yc'ι δτι πoτ6 δey

πcξπει γα Φεx*ξου|ιε 1ιε ζ'ζoy'o-
y'ιl"νl' ξιry"ν φυc&εl αξcαζ. H rαρο'

τc1Jν5η ct'')Ι'il Υi'tΞτα1 e'πιτηt1 δταν

τo ζcζα.ν''oν'τδν:, εiνα'" ορμονιx6. Για
τογ iδιo ),6γo τα' ηrπd'z πρdπει yα

χρατιo6γται yιoντ'α' oτην 9πιφ&yεlοι

πoυ Qεv.&ζoυlιε d'71 '!η'l'δτερα απ6

ψυo6 ψετρο τo πoλd'xαι η πiεoη ι{'lε-

y'α,Ψο'j δεν' πpdπε: να ξ'εr'ερνα'aι τ'r1

1,b 'θω: 2 α'τψ6σφσ'.Pεζ. 'oιαy τo

ξιξανιoxτ6'lo που θα xρητψοπoι^{-
coυμ εiναl π,τΥtτLγ'δ θα πρdπει ν*

α.xoλoυθf,cει aναcωψ*,τωcη.

Aγ xαt η αξε{a τοξιx6:ητα των

ζιζαvrc,xτ6νωγ 7τo} *iθρωπο τL''.L

τ'α ζιδa εjyα: cυγηθωq ιrι''ν.ρδτeρη

απ6 τηn1 τoξωz'δτη;α &λλωγ φωμρα-

r'ων 6πωE π.χ. τωγ εγτo|Joχτ6yω)"

εy τrJτoιζ ,δεν πρ6πε: |).ε y"α'ν!να'

τρ6πo να ι}ει,*ζoν:αl 1Q2αφl* cτε

οπoiα υπctρ1ουν φυτtι& πρo'i6'rτα

θταψα για z,ατaνdλωη.
Nα απoφα5,γεταΙ η γρt1cη των t-

δiωy ζιζαyιο'xτ6γωr: aπi πoλλ& 1ρ5-

νLcλ a'Lc i'δlo 1ωρdφ γι'α"τi dτcι μπo-
pεi να δημιουργηcουμε'χ,(ιναjρ^rιω
αyθey"τα& ζιζd,yι α χ,tl δισΞξ6γτωτα'

ΙΙ xρηrη τωy ζζαγιoxτ6''lων 
''1"

γ!'νeται με πε,ρicxε'{η 'xαι ψδνo eτεi

,τoυ υπ&,ρxει πρωγματιxη ανξxη

Υ1α γα πρoστcιτ6ψoυμε τιζ x*λλι'6p

γειd; μαΞ xαι '6γι oπoυtδτiποτε αλ-

λοι5 απλι{e xαι μδ'ro για ν'ι' εξο'r

τ6oα'lμε τα αγ'ρυbγoψq" τe oπloi'q

δεν πρ'dπει παντι να.6λdπoυμε ααν

e1,θροdE.

Nα μην εγιαταληQouμε τελεiω;

την ιιδdι Τηζ 'χατα'τφφηq των ζι_

ξανiωv με xαλλιεργητ:xω ψ6τ'9α'

τουλ&xιcτον εxe{ 6πoυ η δoυλε:&

αυτη'δεv εiγα't πoληi y.oπ''αc1lxi' o
cυ^lδυαψ6g xημιτιilν'ιαι xα)λιερ-

γητιχω'/ μεθ6δω'l εiναl xι"' o1χoνo_

ψ''xδιε,ρa; αλλ& xα: δεν μoλ0'ioψε
υπερ6oλιxιi, r.ιι 1ω;,|6 \6γo τ'' πe-

ρι6&.\λον.
H xιτιv^γαιiα τoυ :δ*,φoυ6 π0υ

θα τo sxθdοeι πε?''acδτεco στo η'
λιa.r'6 'φ'ω'q, oι αρ'δε$:ει; y'αl o εlιL_

πλουτιαμ66 τoυ σε o'ογανιxii cνsi'l"

ιoπρ'"&'''cυντελαjy οε μεγιiλo 6αθu'6

,την τα'χliτε ρτ1 δ'-ωoτα'cη τoυ ζlζα_

'1''g'y.τδγrιυ πoν 6,ρicτ"eται cτo d'δα-

φ.,ζ. B ταv'τιτ"Li ,i-ιπορεi ,7' aπoδεl-

1θai πo'λι1τι,μη cε πoλλ€; πεpnΙrτιb-

cε!Ξ δτ,Lυζ π'χ. σε rεriπτω'η αyαγ-

u"αsτ''xii3 επα'l αcτo'ρα: x'α.
\'εν πρi'π:.:.' 'πoτξ να πλdoyτal, {j

Συνj1εια ατην αε).iδα 1l0



H IερoTελεοτiα Tnq 6volξnξ r'ι n αλλαγn
Στo 1ωρι6 πoυ μεγ&λω:α, εi1αμο

dνα oπiτl με α'υλ{ που δυ'cτυ1ιb;

tταγ 'c'τρωμtνη 'με το'''',ιiντo. H μα-
pι& μoυ ιiμω6 επεl'δτi aγατoδ'cε πο-

λδ τα λoυλo6lδlα τη',' εi'1ε γeμ&τη
,μ' αυτ*, T;oυ τιζ περιoαδτερε; φ'o_

ρtq iραν φυτε1ι3να. οε τeyεxθδεζ α-

nδ τυpi η α'π6 λi;δr'. Θ''l1r&μαι λoι-

αLν τo'ι x&'Θz αν'o'''ξτι η αυλη γ6-

μιξε μ: 1ιilματα. 7'αιγoυpTιoυ; l:ε_

νεxd,δe; ταl τ'α.ιν'a'3;'για",'oυλoυ'δ:z

γα'' δ\α' d'μorζαν ιJΞ τηγ πρr'9τ'rlμα'

ο'''α 'ψ''α.3 γ'.aρτ'i$, τη Υ''o?i'η <<-"Υ|Ξ

αλλaγη6 τηΞ γ)'αcτρα;>>'

'oπω 6λol o: ζιυνταr'ci oi'Υα'/''-

c1-ιoi dτcι y'αL τq'' φυτ& για νo ζ!'
σOυy χα,ι yα αyαπτυχθoιiν 61oυν α-

νd'γxη ατ'δ διd,φοοα θρεπτιιd" oυ_

ιταιιx&' πoυ τα nαipνoυν μΞ Ξt_( ρa_

ξε; του; απ6 τo 1δμα. 'oταr' rα.

φ'lτθ" αναπτι5coντq.'. 1ι 
jcα cε γλ&_

στcΞζ η τaο6τητα τ'oυ xιb1rα'τoΞ εi_

ν7',. rΞ?Loρι\:jψ{νη ια'- τα aρaπτ */s'

ioυ'υσταi_lx& εξα'ι'τλoιiντα'.' !γδ'

μη, irεγαλιbνο'γτα"; το φυτ6 dy,'ει α'

ν&γιη α.π6 πecιccδτa',uα θρeττlxa

sυsτι'τl'y"& ιι'' γ-l'τι :..υξτεια απ6

ngq'"σ]'Jf,τεco 1ιbμa, Γι' αυτδ xα'- γ'α

τ0. ταxτθ. χ?oνυxα, δlα'στfucιτα, πo'j

εξαρτιbrτe'ι απδ τo εiδοq του φυ-

τoιi, πρdπaι y' αλλi'ζου'ιε ::g γλd,_

5Ιρ'ΞE γ'σ'1 το 1ιilμα τoυ.

Γεγιy.& πρdπει ν' αλλ&ζoυμε τη

γλd,lcτρα δταy oι ρiζε; τoυ φυτο'3

oτριilcoυν την εσωτ9ρ1xi1 τηΞ εr''-

φ&νerα, τo φυτ6 δεν μεγαλιbνει xαl

xx, γ"αLνι26ρ^(1φ τoυ φ6λλα. εiναι μι-
xcα. Tα 6αcιιθ" υλιa& πoυ θ, χρη-
οη_ιoπorτ]coυμε στη διαδιxαo{α αυ-

τ-\ ε(';,υ''' τα δo1εiα t' γ)'&sτcε: xα'ι

τo 1ιbμα.
TΙ χαινOιiργ'.α γλαaτρα' πa'l 0q.

δrαλ'dξoυμε θα πρdπει γα, εiyαι, λi-

γο 'μεγαλ6τερη (2 - 3 δi1τυλα)
απ6 xεiνη πoυ θ6λoυ'με ν' αλλ&ξoυ_

με. Σημερα στηy {1γoρd, 'lπ'q.ρxoν'l
γλ&oτρεg απδ δ'ιιiφocα υλιxd, οπoυ

$,a,1$τερα απ6 τα aπotι' εiνq"ι τc

πλαoτιι6 xα',' a πηλδ;. 'Ιυω; y&-

TncγλαοTραc
y.ετε α.xo6oεr απ6'sυζητηοειE φiλων
aα; δτl τα τλ'αcι'.xα. δο1εiα δεγ εi_

)αι τ6cο xα'ια δoo Iα π{λινα xαι
6ι'. τι φντω v"o'τα'oτρd,φογτα1 5τ'.;

π\αxτL'y'ξΞ γλ&cτρε;. Eν μdρει εi-

r,αι' αλ{θεια αυτ6. Γιατi το πλαcτμ
xδ e[ναι υλιr'δ 1ωρi; π6ρoυq xι €-

τcι απδ τη μια ψeρ'.0' δεν επ'.τ?i'

πε1 τηy σ!$'5τ"i| αν|ιIiΥo{ των γυτιj:ν
xα'. απo τηγ d;λλη y'αταy'ραi*'Ξ''

Tnq 'oλγαq Ιακω€iδου
Γεωπ6voυ

Υ''L 1ιεβλο 'tr'ρo';'l'ιb δ1d,5τημα ιο

'iερδ sτo 1ιb'μα με α'πoτdλε'olιe πoλ
λ€; φορd; yα τα }i'r'ουψε πeρ'"οo6-

τ:ρo υtπ' δsa y Cειθ.ξο')τc'ι 'γ.r !'τσ1

';σ v.σ'-rσ:51pΔφθτα,ι τo ριζιxδ τoυ;

c' ιττ1ια'

Π α.ρ' 6λα αυτ*, 6;ιιυg, μτ''lρeiιε
'/1''l-cτισ'.μ.'τ,οlεiτε πλα.cτιr'd; β&-
:τoε; 1ωρi; πρδ6\ηι,ια α'l τo ψ[γ'ψα

ioυ 1ιbματο; εiνe"ι sλα,oρηj y'ι αy

οyαλ'!Ιουιε ι'ιg τ.cos,'\tι ττγi eπ''φ'θ"

'i:ιi:,τ.υ 7_dr;-ιατο;. α7οι!ao';ια; 1υ'

1ι ηr' ;: lρ&ξουiιΞ 't1: οiξs; τoυ.

'Ο:ο υ.p,",ι'!' το yιi,μα πoυ θα

!.!Q5'.\\'τ'ο1ti5ου\LΞ Υ',.α να γεlμiooυ-

1ι: τα δc^1'εiω Θu πρ€πε'' να eiνq.'',

τ'.q περ'.'osδτεpε; φo;,d;, μiγirα δtα_

Ψ6ρ,ωy υλιxιby. Tα. xυριιiτερα υλι_

y"α eiναι η &μμo;, o περλ'i|rηE, η
τ6pφη, η xoπp'.θ'' Nα7 τ'a φυλλδ .ω_

ιΙα'.
E ιiμμo; πρo'sδtδευ oτα μiγ'ματα

y'(,)lΙd,τω, xαλt, cτ','xγγιcη zαt υδα-

τoπερατδτητα. Πρdπει να εi'lι'' πo-

ταμicια xαl γοyτ''t]. Για γα xατα-

λ$.6ετε αν εi.ναι xατ&λληλη γι't1 To

ουτd, cαE ρCξτε λiγε; οταγδv:; λ:_

μcνιoδ ν'ι αν α'φ'ρiζεl eη,1ιαiνει 6τι

.δεν πρ,6πεt ν'ι x\'l χρη'cl'μoπoιη'αε-
τε. H dμμ,c; ψπορ'εt 

y' αντ''y-α'cτα-

Θεt q.τδ τoy περλiτη πoυ siγαι τε-

1νητδ υλιxδ , 6ρl|cv'eταl cτa ε1-ιπ6-

ριo xι θ1ει ττp eπ''πι€oy 1}1jτητα

να' δη'μιoυργεi 1αλαρ6 Δδαφοg.

E τdρφη εiyαι υλιx6 πoυ πρo5-

τiθεταr oτα ,μiγματα ε,δ'*Ψ'aυ; xαl
λξω τηs ιδι6τητ&q ττιζ να' συγχρα_

τe[ τo νaρδ τρo'φoδοτεi 1σ'' φι11;6 ol '

αυτδ' για μεγοi,λο '/'?oν'.γ"δ δ'l&cτη_

μα. Ax6μη προο'δ ,δεt oτo d'δαφo;

7.αλαρη υφη. Eiναι xα\Δ να τρσo-

τiθετα'ι cτα μlγματα gδd,φ9μ;6τα

'oτoiα Θ' αyαπτυχθoδγ φυτd, εcωτe-

ρι'xιilν 1tilρων, 6πω6 a φ'|τo3, o' πδ-

θo6, τα φυλλ6δεν'δρa , η α'ρθ,\ια, η

ψαρανια x.λ.π.
H .xoπρcα εiνα'ι ξγα υλιx6 πoυ

dλoι μα; τo ξ,3ρ9μ'μ3. 'Q1q'ν τ\9

χρησψoπoι,oιiμε θα πρiπει γα πρ0_

c6iξουμιε ξνq. 6αc1r,ιδ σΥlq'..ιoi τO σ.'/

ε,|''ναι xαλα 1ωνεμdνη η 61r. Ιlα
να ψτl') )ιατcιστρdψoμΘ τα φυτi, μα,ζ

\ τ"oτ|iι''& πρLτe'. να εiναυ πoλιi xα_

λ* 1ω',εμdr'η.
T6λο;, σττ|ν xατη'τ0'ρια, τ(ι)y φυλ

λ,oxωμ&των ανi'txo")ν τo xαc:α'i6-

χω,μα, τo r"oυlμαρ61ωq_ιι., το ερε''x6-

χωμα Ζαι γεν'.x& δλω τα χιilματα
1τ.',)1) πρoξ?xaντq''. α.πδ την απoc$ν_

sεcη τω} φυτιr.ιbν υπολε:i-ι4των

(φ6λλα, y'λαδι&, x.τ.λ.) oτο d'δα-

φaζ xσ'ι τe y.ρησ1μoπorοdψε cε δι4-

ooρα μiγματα 1ωq-ι&των.

oι αnα'.τhσεl'Ξ των φυτιilν απδ

τι6 ιδι6τητε; των εδαφι'xιilν μιγμ&_
lτωy μdcα στσ" oπo['α θ' αyαπτυ-

1θo6ν εivαι πolιiλεE. Tι' αυτ6 y'α.-

λδ εiyαl yα ξ6ρουμε τr θdλεl τo

φυτ6 xl αv*λoγα γα, τ,ο φρoyτaσoυ_

με.
'Eτoι λcιπ6y τo φυλλdδ'εν'δρo, o

π6θag, o φi'xog τoυ εiναι φυτ& πoυ

r''ολλιερ,r'o6μ e τLq. τo φ6λλωμ&
τουζ χαι πρo6ρ1oνται απb τ''; τρo'

πιν'€3 xα,' υποτρoπιv.6ζ xιilρεE θ' α_

να'ττυyθο6ν πολ6 ωραiα a' {να ψiγ'
μα πoυ θ' απ,οτελεiταl' απδ περλi-
τη η ξι1ro, φυλλ61ωμα. '''3ρφη xαι
xαπρι& cε αναλcγigg 1: 1: 1:1.

H γαρδΔνια, η αξαλ6α. τo ροδδ-

'δεν,δρo, η o?iα\'5iσ", η φτ['ρη x'.&''
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τoυ φo6,ο$,zτα: πoλιi το'i ,ι.ο6!oτη'
θα oα; διil:ουy &ριοτα απoτsλdlσμ?._
'τ.ι tλν τα xωλλι,sργηcετΞ 5Ξ γ'σ'5τα-
'lδry.ιο'ψα i1 ερειιξυι,ψα.

oι x&:y,τo,' y.α'' τα πα1ιJ,φυτα no9
τ'ρ{J|ξ'ρxoΥΙσJ' α'τ,6 τ''3 eρηψιx(,q πε-
ριοaε'; 1ρεr1,ζοyταr 1tilμα π,oυ δεv
y'ilατi.Ε| τo '/ε?δ. 'Eτoι, d.y94 μlψα
α'π6 xa'ντρi1 6"ψγιa xα,' :<αλ,δ φυλλlr_
χοJ]μα' σε ioη αναλ.oγtα θα oα6 διil-
σεL y'&y\τo'ζ πoυ θ,α τoυ; ζηλε6oυν
δ'λo';. fΙρocΔξ-,ε δμωg .,α μηy τoυ;
πoτ(ζετα1 πολιi γιατd η μdvιμη υ-

γραciυ' τoυ; σαπiζ€ι.

o'. κeρuccδτερo'. ι.πδ ψαΞ αΥατ,&.-

ιιΞ τ1ζ τρlα,,lταφυλλci; ι'αι θ6λου,με
\(7 xαιsι.γ6νoυψε τ1α τ7. 6\0?Ψ1'
τριαyτdΨυλλ& μo;. Αυτ6 θα. Τo πε-
τ$y'cυι,ιε αy χρηoι'μοπo:{toουμ.ε €να,

',ιι.1nια' πo'ι θ' αποτελ,εiτα.l ατδ 3

ιldρη τ'o'xxιν6γω'ια η οtλλc yιi-luα.
xijποιt, 1 μdρο; y'.Jπ''.θ' xαι 1' ψ!ρo;
τsιπο'νρδaωψα. To lδ.o μiγi,ια θα

1ρη:!,ιoτioιtiσoυ'-1g ,*, ,1,1a τα χpυ_
aα'ilεγια.

Γlα. τα γαp$φαλλα. ι,ιτsl ξεγ&cε-
τε νσ' ποο3β,jogig λ'!.^γη θ.ι,l'υo oτο

1l.iγμα πoυ θι φr*,ξε:ε με χoπρι&,
y'α. xηπ6γω'ψα, (α'.iz"λoγ{α 1 : 1:
3).

Tα' ,1ι'i1ψατα εδοtφου; π6υ oα; 6-
δα:α nαρ1n4y, εtναι εylδ,eιxτιxd,
γ'q"' Ια περ:o:δ'τecα α.π' αυτ& τg'
iγω aρη'ο'.1ισ;τcιγiσΞ1 ιι.ε &.oιcτq. α'-
πo.,,ελd,αματα.

Πιb; 6μω; θα γ(vει }] βεταφιjτευ
ση;
Κατ' α.ργt1 6ο61oι.iμ,g r:αλ* τc 1ιil-
pσ' τaυ φυτo6 πoυ θdλο,.j,:ιe 'lσ' |Lε-
τα-ΨυτdΦoυ,uε.'Eτcι θα ξεxολη,5gl
π:o Ξ0χολα απ6 το δoxεiο 1(α1 θα
δruτηρfpει μια μπιiλ).:ι 1ιi.lμzτο;
γι3ρω απ6 τι; ρdζε; τoυ πoυ δεy
πρdπει να xατy"'oτ?!{.ου1ιε. λν 'οι ai
ζε; dγoυν eχ.ξ1rατi9g1 €να aτριjιγl'α'
τυρω υ.πc την 1rπ*λλα" y"ιb,,ι'ατa; τδ-
τε μ' j),α iι'ι'y'αiρl τιg zd,6ουμε oε
6&θc -'' 7 ε^ιq.τaστoι;

Στcy 
^-dτo ττιΞ νd,0'Ξ ;ιεγαλιiτε_

?τiΞ τ)'ωιτcα.; 6&ζουμο 6vα cτριitμα
απ6 οτα'rs',ι{να τερzψiδ'.α i' ατδ το{
6λι', ^li απ6 xαπθ.xlα' ,i1πoυχαλ1(by

t, αττ6 6ιbλουE αλoυ,ιιydχαρτου i1

α16 yιλiιι'α. Tο οτρωμα. αυτ6, πoυ

6oτ1θωε'. την α"πocτρ&ΥΥrc\, θατρ!
πΞι νa xαλι3πτει τουλιtxιcτoy τc
1) 5 

'u, δ,ο1εiου. Πd'νυι απδ αυτ/ι
6λζaυ'γιε λiγo 1tilμα dτcι ιilcτε yα
<v"αθ"fiιε''u το φυτd xαι oτη cυ,r,i_

Χε'a' τo"iloθ'Ξτο'Jμ: το φυτ6 μ.αζl μ:
τη μπd,λλα. 1ιb1ιατ9q zαι γ:uiζoυμε
τo δoxε,io μ7; 11ε το z'ατi.λληλo
ψiτψα εδωφου;. Tο αyιilτεco επ]'-

πεδο τoυ 7.ωψα';o3 πptτe'. νx Ξtyα.\

τoυλdy.r'cτοy 2 εxατocτa. x&τιi an5
τo 1εiλo.; τη; γλαοτpι-Ξ ^(''α να δτ-
ιι1o)rγηθεa p,'α )'εy.d.νη πOτi'lιατοζ.
Tdλo:, π: jξaυμε με τ.ι δλy'τυλ'θ'
|ιLσ'ζ τa γω1ιι xαι ποτiζουμs τo φυ-
ι0 μαζ.

To φυτ6 1lετd τη,,; ιιεταφ6τ€υση
εi.zα: τoλδ ευαiοθτ.τa. Γι' aυτδ ραy
τ|iετο τα' φ6λλα τoυ 1ιΞ νερ6 ψ!-
7''' να πzOiα,'ηι,'ofigi ττο y"g1,,η$9-

γ''o τeρι6&,λλογ, β.4y το εxθcτεrε
cτa.; {ho ^,,..J'1 σe οε6,ια;z αjcο:
}:α: lιηγ τΟυ ττερεiτε io 57-Ξτ7y.6

'iερδ.

Mη,z ξε1νd.τe! ΤΙ &'iοιξτ1 οε λl'γο
,dρ'1εται. Tα' λουλo6δ1cΙ σei iαοl;
aρe''αζογτα.|' τ'α''νο$.,"γ,.α' γ}'&c;."α
"('.σ'',q 1ιεγαλιbcουv.

Ζιζανιoκτ6vα
Συν67εια ατa π.riν αgλ 158
αιa'ιτ1 y.o,'.,'4τecα, να αδειαζo'fiq','

Φεxα5'tt\cΞζ πoυ πe ρ'.€y'oυν ζ''ξανυο-
xτδνα 'γ'!:α' ;e α:δe'fiu'θ" δir.τυα η
y"αγdλlα 'li α.xδiιτ1 >ιαι oε 6p6οε; πoυ
iα ')Ξ.iJaι τσrζ απo./.ετε6oyia11 μΞ αυ-
)"&xιx.

Σ}<ΙTΣo ΓIA TΞ.Ι MorιYΝΣ,FΙ

Πρdπεl τθλοζ yα γi,;εl :υvsiδη:η
cε 6)'ου; lrL'x.'C 6τ( {1oηrε 'lτoaρ6υιcη
αλλ.'ι :ιαl ου1lφ,6ρov l'z αυ1l6d}ου,με

με l,'i,θs τρδ'πo xc'. 1ι: dλεg !ια: τιζ
δυvi'pιει6 aτην eπα.'lδ,,.θιυη του με-
γdλου y.αy.otl il.J1) ε1-ιei; ol dΦρω-
τo,' εxd,Υαψe οτη φιiοη, ,-γ.γ δε θd_

λoυ,,tε oι oυνdπoιε; τoll xαιoι3 αυ'τ'o,3

γα ,μα; xαταοτp{'Qoυ'l σ]xa\i-f! πε'ι5-
ο6τεco ο'π6 δsa ',ια; zατξsτo=bq'ν

η\. Ι(αι ,δε.i πρ6πει πoτξ νq. ξeγν6,-
με dτl τ'1 επcτ''lγi'α πriθs ουλ).ογιxτi;
πrοσπr.θειαi εξαcτ&ται ατ6 την πρo
cτd,BE'ιc. ττ1; x6.Θε 1ι:,:.; l'ιoy.&δα.ζ πo,.l
ατοτ:λεi τo cιiyoλo.

1. Tο <<xαλ6τε,ρo>> α6irιo...
9..'. o <πoλιτιa1ι6;> μα6
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o E.ο.Σ. Nαo0οnc σTα nρΦτα Toυ 6r\μαTα
'oπω; 6λoι oι 'Eλληνε; 6τoι

y'x'|. o1 lταλιoi Ncιουcαioι 6τρεφαv

l_ιlα πcλιi 'μεγ&λη αγ&'τη γiα τo

'6oυνb τo,lζ, τo ιθ,d,yατo 8'6ρμιrιo. Aυ-

τδ τo 6o'.ινδ τo'l τ0"ντα cταBηxε o

φiλo; του1' τo xατ'αφ'3γι6 του-:, '4

|οlf τcυ;' Tο Biipμιο εi'ιαυ α'lτ6Ξ

o ι)'η.'oδ6ττ1-< πoυ d,φrοe 3τη N&_

r.'iiL την κeρ'-φ'ινz'.α τιι') y.o'cφιil'l

Toυ' τo xελd,ιlδη1r 1' τω') πaυλlιbγ

τ',), -t1- αγρla 'ι6sτ'.''ια φρc6;α. τo),

τα δρo:ερα νe'ck' τoιl' τα. d,φθοvr

γ,''δν''α 199, τoυζ αγο','δ:ιττου; ;ιλ3_

,:τr' -i ττ'4o'o; τη; Δευτε,p:i" ,Ξ *L'. o 7'-

16< του τα;'υφ'l)'ιο'j τoυ: γp{,φτη'
y''Ξ Υ'"x. πd,)τα στη7 Ιττoρi'α'

Αυτ4 το 6o'lν6 εxτ6a απδ τη ζω-

ι'.x'ii πτi:γ"i, iQ1)1 τη') ξυλεiα πoυ d-

'7''.ι,Ξ 7'ι',' i'1τz'ν ατ€λe'.ωτη, cτ&θηxε

'"α'' 
Δνα γιαται'' ξειινρι.cτ1; Υ'.J-

'του; παλroι1;, που x*,τω απ' τoν L'

,χιο τω'y δdγiδpωy το)! τo yτ6π?

ι η; ;,-l'''.'ι.τ&.να; τoυ εξω,r'xλτ,cιo'$ xα''

δiπλy' οτο ιο€',ι6οι 1'."l|'ταr, 7.'τj,λειιll-

τα γ)'!ντ''ι.. Γ''α τ'' \l'γo α''lτl' τ'ι"'

\ 'L T.ι φriλαγμα ι';l' τl'^ *α,ιiq τ'xι'
".i'', !'' s'lνΘ'ip.ε: ο1 Nαoυ3l'io'. εy'τδ-'

ατδ τη δ'.:l'τtiρτ1cτ1 iιυy e2η1ιιιιilν

εxxληcιιil'l τo'ι -: ψοlιντ'.i:.ν νz" xτi'
Ιουγ y'αι Ξ;γιill':ζ. Aυτ6 το φ'ι'-νδ'

iι:νc cυνεxlξΞται ιιdχρt s^i'γ,ιερι.

Ι{ οωcτl1 6μω; αξι:ποiηcη τa'l o'

ο:tνοδ μ:ι; Toυpι:'rιo6 xα'. διαrι-i-

dιcτ1q α'ργLζΞ1 γiα 1g'1 τδiio 1ια;
io 19&2 1ρονι* πoυ ιδ:lJeτeι rο

τiι/,ια τa E.o.Σ. Στo cπiτ: του Φi_

λrππα oιxαv4qloυ 7 d.το1ια x&νο'ι'i

το π,ριbτo xατ1!σΙα1uy'6 τoυ Συγδj-

:'l'oυ που α';'ily'Ξ'" ττηv o1.ιo:πo','δiα

το:γ Eλλγlyωr' oοεt6y.τιilγ xαι δ'ζπ:_

iα:. aa.' iOυ; xαγoγι5iιο"i; τη;. Σ{_

lι?. τoυ Συl'δ6ηroυ ο Aετ4; με τη

:τ'α'π6':ντ1. Ιδcυτlxi, cτ:λd1η εi"lαι

^/'σ.L dχoυy τι; αγτiοτoιχε; θ6ο'ειζ

cτ^η'; πρω'η διοi:'.η:η oι Φi\:τπαΞ

Οιιοy6μoυ πρ6εδρo;

1r1gτiδηi Bαciλειo; Γ. Γρα'μiιατ6α;

Ko,}λη; Σται3ρr.'; Tαμ1α;

Xrovoδρoμlκoi oγΦvεc BερμΙoυ 1936

Στoν o.λυμnο οε oκηvdκr '1 935

Toυ T&κn Mπ6Ιτon 
.-

Π λrα"τcι ο,jy"α; Ι'ειil,cγro; Σ0'' ι6oυ},o ;
Σφαp&; Aνωoτ&,oιo;

,\ο',}οη; Φiλιππog
Δoδlδo; Αλx'ι6ι&.,δη;

Xο:οτiδηΞ Ιiων) νo;

::α1 Χprcτiδη6 Α'vτιilνιo; ;ι6'λη.

\ιΙ'e €rα;η τo y.αταr'τqττxδ γiν,'ν'
ταυ xθ'Θε γpδνο exio1€;. Πρd:δρo;
q.τb τo 1932 ιυ; τo 1940 εxλ'4γg_

ται cυ';ε1ιil; o Φ. oιxοy6μoυ. Tα

μjλη α'ριθμo6γ τα 10o περiπoυ.

Ιια y3- Υ|Jσ'Ψη €νry' 'ιza 1ι3λo; πρ6

τ'Ξ'. νσ' διbοη τι; α','6λογεζ εξε'τ4-

σε1;. Δηλαδ{ να α.r'oλουθ{cη οε

οxδpc,ir6;, να δεiξη εvδιαφ€φν xαι
αyd,λoγη δ'ραcτηριδ'τητα. Στιg υπο-

1ρειilcεl; τοlν μ:λιbν aiναl T"αι 1
cυνδρoμ'| τoυ στο πε'ριoδ:x6 uBoΥ
No>>, α'υτ6 πoυ αyαΨ6pη τη δραατη

p''Δ'τ'rρι' χα1 τoυζ olρει6ατlγ'06i Ιiρo

γρzuη.ια'τtcμo6'; δλη; τηg Χ6ραs.
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Li'ls''' !γδocτ1 ',ιτγt''α"Lcι xαι εy"δiδε_

τα,. c.rδ τη'; o,μ.ο:;oγ,δiα' ' ΙΙ,ρdπει

ν,J" τaντcΘεi d;i η Nd'ουcα. με αyτα-

ro:ιρ'.τ^ii τoι' Ay:ιil','γl Π α'τα.δ'6πoυλo

θ1ει 1-ιιe πoλ6 δυ'zα'il'ι:'.{; θdoη μ,dοα

oτo Boυγδ, Δλη τη'l π,ρoπoλεμrxt'1

-.,'ζ.λ^

- 
Aυτi, τα γi!δ'!α γiνoντυ: α'-

να6'&οe'.; με,.ιolclμdνα. *α'' σΞ 5υ\Ξ?'

γιc''υ. ',ι"ε 
iλλα. τιιτ]z':αμ cε 6λη τη

y,ιbρα zαl τo εξιοτΞpιχ δ. Υτ&ργe'

μ*λιο'τα r"αι διzγοlνι:ι]"'j; lιε α,πOro

iι'ξ :πα'(νου 7' ξ;a'.)') d1:ι cυlιπλη_

c'ι'iιοeι τιζ 1ιεγαλr5'::rε; το,ρ:i:;. A_

nδ το τ,'ιi'','νq. μα; παiρνει τo 2a Βφα
€'ε|'o ο Φiλιτπo; o"l"ov4μoυ για
τιζ α\,α6d,5Ξ1Ξ τoυ 1937 xαι τι1ι&.-

ταr o ,\γτιbyη; ΙΙeτα'δ6πaυλ'ο; γrα
ι,'q α',α.6"*'κiζ τoυ στoy 'Ολυμπo.

t{i'fi: q''^!;iz το <BoΙNlO)) ?''lα7'οΙ-

',(l',ιi 4 ;Ξ'":.;0'l a:lD:oiιΞ.:' μΞ α2-

'/'Υιτai}; δ'.αψr'ρ'x 1ι6λτ,, cτιq xo'i'φ{;

τoυ Bεp,1_ιiου ^nα.'. 51./" 'trωρια xα'θω;

ι'α'' ξωιx'l'^iiσια τoυ' Χιiiρο: ξexυ'liγ

1.,.ατo: η τλα.τeiα |ζq'1ι!νυ', το Tpιιil

iι :\i.:;-ι';,:α, τo Ρολ6γr xα'' ο Γ*ο'l'

oιδγl'λα6ο,;. Tο 1934 γiνεται εx-

7-;.c',,ι'^i1 sττ1 Mου:&λα' τη; B'cυλγα-

οiα;' το 193δ cτo Mνιτ1ιl" του o-
λ{lιτου ι}ε δυα,;υ,z'τsοευ::ι; σ-tα'

Koτoφ0γlo Πδvτε Πηγdδrα nερΙoδoc 1983

cτ'ηνωx''α. Tc'y Α6γoυοτo του (δloυ

y.ρδνoυ Nαoυcα|oι qρε''6ατεg τrα'ιρ'

νa'3ν τ0 φαρ&γγυ τηζ Σαψαρt'θ"3

οιην Κρi1τη'
Συγ1ρ6vωε x'να'ττ,τ'5σaτα\ xq':' o

Χ'ειμερrl'd; Toυριcμ6;. Tο ΣΚΙ εi-

},α1 στα c-*αργαγα'. Tο 1936 γi'lo'l_
τc',. o'' πριilτοι χιονOδ,ρoμιχoi αγιil-
ye; Be,ei_ιioυ. Mεγd}o .ν'δLq"Ψ'€?al

Υ11' τo' τ9,μtα ι''xδ δεixνει ο Δ^4-

lιαρyo; Φrλιbτα; Κ'δ'γ'y.'.')oζ o Onoi'-

o; χαι xιια-φ!pνει lΙe τιξ δtιoυγ_

δdcειE τoυ :την Aθ{'lα 't1' y"q"ντι τo

Σdλι ξνα. qιεγ&λ'c xιoνορδo'μ,lz'4
κ!.ντCo. Tο 1937 o Ι]oΣ διoργανιil-

'/Ξ'' 5τa Σ,dλι του6 πριilτoυ6 1roνο_

δρο,μιxo6; αγιirvεg Παvελλτ]νoυE

στουi oπoioυq τα'iφ'rcτ μιiρoE xαl 0

δι&1δo1o; Πα6λο;.'ΙΙδη τo 6oυν6

ψα; γ('νεταl γyω'στ6 oε δλo τoν ι6'
σψa'

o.'ε'',6ατeg μα; παivνουν μ6ρo;
ιαθε γρδνo :ε Πανελλ{γιε; συγχεv

;;,ιil'οει;, cs dλα τq. 6aυνα τηζ χ6_

ρο:;. Εxτδ-' d'μωE τωv ο1ρεt6ατι?{ζδy

τρ τμη,μα οργανιilνει 1(αl ευχιιρι_

oτε; εxδρομdg 6πωE τo 1937 oτη

i1ωoδ6rx;ο ΤΙητη - T'oεxοι1ρα Bε'
poiαq. Aτ6 τι6 ειδρoμ€g αυτd; δε

λeiπoυγ η μoυσιxfl o 1oρδ_<, τ' α_

Eκδρoμη oτη Boυλγoρiα 1Θ34
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Πovελληvlol ΧlovoδρoμlKoi αYωvεc'1937 διακρivoγτot απδ δεξlδ ΓrΦργoc Πλο'

τoloiκαq, Xρloτiδoυ, ΑvτΦvηe Παnαδδπouλoc, Διδδoxoc Πουλoc' Φiλrnπoc or

κovδμoυ' Στοιiρoc ΚoΟληc, Bοοiληc Xριoτiδηc' υnαontoτδq'

στεια i4r1ι x*,θε διαοxθ'δαcη.

- Tο 1938 η διοiz"ηο'η cτρ6φεt

Ι.! ενδ'.αφd?oν 1ηi στ"Γt δη,μιoυ'ργ{ι

eνδ; ο;ιe'"'lo'3 γ'q''Lσ:φ!Υ[a'). T c μd_

,jσΞ πa'J Ξπ:λ6γεται εiγeι τα Π6γ-

τa Πηγ&δια-. Στι; 19.6.1938 μ"παi_

γε: o θeμdλιo; λiθo:. Tηv εργ'oλe-

Q'!.,7 σ.';1'\cι,,ι.$θ.'rcι o Θzνi!,:η; Παπα

δ6πoυλο9, o o'iτοiοζ δoυ).ε$si με πo-

λ.i φiλ6τ:,iro τσ.'. pιiιo'lτ:'ξ€ι y' αyτα_

τcιριΘεi oa γ"αΘε ε'πιθυμiα τωy μi-
λιilν για τη 69λε|ωοη. Mε πλλ{;

δυlρεL; Nαoυcα'iι,lγ ιαl *λλ'ωγ Eλ_

λ{νων τo χαταφ$γιo τ:'λεlιjrγει τoγ

A6'γoυcτo τoυ 1938' Εi'lg"ι α?xετα

οξxρcvo γι.ι τιζ μd:ε6 τoυ, δiπα-

τc aixη1ια τιlγ 14Ο τ.]Ι. 1Ι'ε τζαxια"

v.oυζir,εg x.τ.λ, Xω'?&ει 10Ο d,τoμcι'

H ξιbπoρτα πoυ ζυγiζει 17a o'ι&'

δε,g xαθιi-l6 y'α"L τα c'.δeρ'iινιι παρω-

θιι'pα α'l:l.i6ηγ"αν ιls ζιbα, τα o'πoiz

z*'θa λiγο &λλeξαγ λδγω του μ:-

γiλoυ 6iιρoυ;' Δυττυ1ιil; dμω; λ6_

Tι!) r0υ Πολjiιου του 194Ο Ι'o y'α-

ταφ6'γlc δε ψτδρ'εsC 'lα ]η:η' ol
Γερμανai τo v'α'τi.οτρε'!α'i' γ1α γα

μη γiντ1 9τ6'τ.η τω'ν Aγτα':τιbr" Kαι

στ^Γt σννιy\ε''q' cl'' γυιρι'ιo|" των !"1'-

τα:τpα;ηrθνων xωρlιilν τOυ B'ρ-

μiου 6τ,ρaξaν xxι ξ^l1l'ι'llυ'"l δτι ψπ6-

pecαν απ' αυτδ ^rιx, )'α ,τγ}σΟυγ [α'

l",t')'i}6'.s' τoυ; πi'r'ιrl στι; στα'Ι'τΞΞ

πoυ d,φlνε ο τ'jr1'yoζ! Lπρετ'ε 'lι ξi1

5aνν. Σηiiιεpα ia xz"ταφtiγιo τωγ

ΙΙ6γτε ΠlηΥαδιιi;'γ dχeι γιεiνeι !να'''

6Lυ?δζ τ!τρεζ γ'x'| |).11' ψαxρυ'ft1 ι"
,;{lμ"ι,τ1cτ].

Αυτ^ξ εiναι με λiγα λ6για' μg

πολι1 λiγα,, η δpαcτηρldτητα τoυ

EoΣ NΑoΥΣHΣ πρι'ν απ' τo Β'
lΙαγrl'6ιψ''o ΙΙdλaμo. 'Ιcο'lq αv aξι-

Θεμελiωoη καταφυγioυ Πθvτε ΠηγαδlΦν

Στo ιpαρdγγl τηc Σαμαρlδc Kρητηc

1 935

στoρο6νταy αγαλυτιx&, θα rΡιπε1
yα γeμJοουν 6:6),Lα, τ6'ο'o μεγd,λα
δCeζ εiνα.ι y'σ.'' o. ι}υxd6 τωr lδρυ-

τ6γ τoυ.
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EKIΙΑΙΔEYTΙKA ΘENIATΑ

Tο σUμΓΙ6σ1ov τnq N&οUσαq
-.\π6 

iiΟ )l.,ττjμ6ρ'r, ψ!γρι 2
aι:ω67r' i ιi83 τραγψατcτοt^'η-
a'r,ι'e cτ'r' Νciουαe τανι'λλ!rγi'r Εκ
τυ"ι4ευ;ιιδ Σ'lψ.τΔ;ιc. Θiψα et1ε
i'f, l)29",*"τ ικ!r, ειτα,"δeυ"': ιx$, a-
iiiλΞιτ"?ωσTi,

Oργανι,-,τdq lrραν ο ,,EΙ(ΙΙAΙ-
Δ]rΙTΙKΟΣ Ο ΙΙΛΟΣ,, l{ciου-
σαr\ γ\α|; η "TEΧΝΗ, Θzagα),ι-
ν[ιτ,4.'I'r'', n'o"'αfι,.c"'τ''ri?,''ξ.-
οιxcνο1ιιιd. ο Δ{μο6 τη; Nctaν-
ααq. 'Ιο oυψτδCιο e[γ"e αxοτδ 'ια'
ψε}ιeτ"'r1oιι ατοκeντρω'τιιd. σγ"h-

ψατ.ι τLα τρeιq 6αc''ιο{'lq ra1ιε[4
τ'riq Γενιι!r1q ΙΙxπziδ'euαηi. Tq,
τpo1,ρdμμ.rτα.) 11' 6ι6}'tx Υ7'ι' 1"Γι

δ'.a'.''rtτιx'b' διdρθριoαη. Ξ

-oι ο9"i ανωτ {. ζ, wδντ |.5.ζ\)'') (/-

xληlβ9{',7 6},'ai οι τα''δαγοlγιx[.q {-
b'pe-c το-lν Tl.tl)9ι|,51'tιΨ'lων τ^r,4 y,i:,

ραq ιuθιic eτ[α'r'q xαι τu)'λογι_
ιοi' φορelq α"οψδΣιοι ^για ()!.ψατα.

exτa[Daυτriq, τ[το ατδ τι κ!νι7
ττ1q lpaυναq, Δoο xαι ατδ το γlr
?c τ'fιζ διδαxτικdq τραιτ''x\q.

T,q eιc'r.γ!ηcειq !ιαναν οι A-
λdξη< \τ1ιαη&q, ιcτaριιΔq ι-r,q

eιτα!'}ε'ιτ'r,r.. Διευθυντdg τΙq
Σy,cλdq Ι{ιυpαiτη. \[αρ[α" ΤΙλι.,'j
ιo ιν υlν', ο)'6 γ ο q, e ιδ'' ιJr, e r'' u τ.'t,',l' n, u

στ a τ,α\)!τ,Lστ''η1ι,,c Ιωαννi'.,ο-',γ. Λ-
λdxaq }.{πd?|ιτ.Ι.ζ' φυει:ιjq. },[ι-

γα}'.τ'q Ι{αc ωτ &x^r,q, κα{)τ,τ"r,τ!ria

στο T,1"νΞτ|'ττ!r,1ι,'ο Κρ{1'rii, Βα-
qιι T οxιτ)''tδου, xαθηγ!r,τ 9,,α" αtο
τ αν eτ'' c τ i1ι|.o :,'f ιq Θ e s c α)''ον [x-r, q.

ΠoPlΣMATA

aι ωΥ"r'τ!ηcε|,q y.α|. οι ry''lτα)'-
},L^γ!q ατ{'!7ιυl^l του τοδ6}''cτε το
Συψτδαn τ&'yω ττL ;c[c.' e,'διιi.
a[ψατ α u Διο[ι'r'C"r,o , .Π οο'i ?d"v'-

|ιai α'', u11ι6 l'[q'.', οδ!r γ^r'cαι ττ α'

ταρ ικ&π ω c'ι1ιr τ i d'cι,l.ι.τ ι:
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ΙΙ cuγxεντρωτιai-'1 δομ.*; i.')
axrυ"ιδι'ιτιιου |ια.q c'lτπ!ηis'aπa1/\
lJ'Ξ τα T'α.?€τaγ.e\1 τ"fιq a"rιψl.cυ?^

γο'3ν ω4 α!r1ψeρα. το/J'α τρc6)'τ,-

γ'ατu - 
θεο.lρητιr.d γ"α,|' tr?σ"xi|,-

ι& 
- 

πar eτ'.στ|{'&'fiτ'κxν cτιi
"γ eν ικi q eιc'f'^,, lrρ eι c }\i'|. L.ri.'r''i |' :
Cυ"''r'τ/ηs ειi του ιxο).ataτis αν.

Tο Συμπjcιο τιqτe'3e''. [τ'' δ,.:[-

k\στ|' τρο^γραψ1ιl'τcι, 6ι6},[α' ι'ι-

Eπψε1λεια τoυ
Π. Παvαγιιrτiδn

\)α'L α.υlcl'L?etrα kα|. 0τι επrμεγ(υζ
τρ!τu να ωντ|'|ιeιωτ[\ονrα'' eι,.'
αtα.

Πι:τs'jgι ακδ',:.-r, δτ,., cε a;''''-
δ'b,τοτι eτi,[τεδa λ'iΦηc γ"x.|' eφ.Ι"i-

lιlιι
lLaτηζ α.τc?ασeω\) 

' 
kα|rLLα o\αaL-

καc[α δεν πρdπει νry' αxο),ουθεiτcι

7"ωρiq την cυσ|.α.5i|'y"k συιιμετr-
"1η δ'ιιον τ(,')ν ταρ7'],fντιον τ'r,q

( oκταιδευτιxδν, ψαΘτ,τιln, "(o-
ιlΝ/'lΞων' Ξ2τ'.}Lτιζ a21ab'.aLN'fβ'ri< ^ ε-ιι

ρευγητιχ(!)ν xL|. επι9τημcγιχων
xdντ3,,'lν, τ'lνδ''ια}'ιττ''xLυι y"α'|.

xοινωνιxιjlν φoρjων).
Σγeτ''κ& με τιζ α3γ'ο8ιδτητe<

\/ιl
rcι)\) o|,σ'??Pων ,ρ1/ανων τα' cτaLα.

8ι" qιιτκCοττ,θο"Lν τ'3γ'φωνα με τ?
ταρxτ&.νοl π'lε'iμa. το Συψτδ,s'.c
τιcτε{ιι δ'uι αriq δeν τερ'.ai'''.-

q , ,\
\aνΞL'. ιλa')i 5Ξ'r'l aτLl.'J.r'f, τa'ι-
ι:''xd'ι τρο6}:r,ψα=ω'l' i)i ιι-
τe\''lοιτιι kσl' σ-υ'f' c'lν"γ.r-;iγJρ' 5i
[)''ac τιc δ;αΣικα.c|ιq τcυ τ3',iι-
τοθlreι τ1 γd.ραξ'r, τηd εxπαlδeυ-
τ'.ιλc, το},',τι'x!r,Q, xcΔlr!ιc ια|. 5τ'Γι
ιrιοLαψa?φωsη των συTχεχοιιr.Ξγι]γ
),{τει,l.., το'l az ''l}'aτοιο|ιν :"'rι Ξx
ταιδευτ'.x'h τολιτι^h'

ΤΙ,'ο q'ιyιειCιp'lνα ι'"α'. ιιδιy'&'

τl.α rg xαθtνα ατ6 τα τρ[α α'ι-
t& Θ!ψ.ιτα το Σ'lγ'τloc''ο ιατt)rτ,-

9|.3|'τ'L5 i ω5 Ξ'. q y'αL

1. Για τn δΙoικn,Tιτ{ιi διθρ-
Θρωon

Ι.Ι Διrπιττιbc:ιqι H διο[ι'r1c'r,
τηq Eχπα,δευσ'r|ζ Ξ[ναL ω; c{iμε-

ρα i.,,α; ψr,aαν''τ1ιδq ψeτl'φορ&'4
εντολδγ t"τ6 τα. υ"ν6τeρα τροq
τα xατ[υτεvα ι^),ιψ&xια, ψt x'!ιριο

^γν[οp,.cψα ττρ αφαi,ρaαη τηq δ"J-

νατ6τητα9 επΙλυαηg τayl τ?ο6'λr,

μdτων ατδ τα δp^iανo" τ;l ιτ[-
π:δο τοlν οτc[ων eψφανir'ο'l:αι τα
τρο6}'$,1ιατα, κt'ι αν&Θeq'rι l"-(G

επιλoγ{; λ'jαη; 1cυC, σiσ' |'Ξ?7.?-

xι'x& ανilτeρα ι)'ιψ&'xια. 'Ιο ι'3-

ριο αυτδ γνιΙ;ριc1ια τ'r,q διοιz'r,τ,'-
x'l;q διοtρθρωσT!ζ i'rβ Γενιx^ξ; Ex-
τα[Eευc"riq ερμ'ηνε',iει τl-c eτιψε-

?c|)C' Σιατιtτcbceιq τον ακολου-
θo'jν.

Ι.Ι.Ι Xαρe xττ'ριατ,.ι&. π'r,c )':,'
;ο'lpγlιq τc'J Ψ'rιy L't!τψο'j ε['ιl'.:

α) a oν^γι:.ιτροlτιcψδq αττi}'!ri
,|,,η των α'τοΦ&.ceωrι' 6) 'r1 υιcθa-
qtq, )'{geων που δεν λα6(,&νaυν
υτδ'Jι'η aLC τoτιιiq,.d'.αι;e?6τ'rΓ
nΞ.Ξ k.ι|. γι' α'lτδ δeν τροcφiρον-
ταL τ|'α τpοταρψο^γ!ri τα ;ιδιxjg
xαθc φορ&. cυνθlrμe q, γ) ο dλεγ-
γac eφα.?ψογ"iq μs xυριil:ειq, δ)

η αδ'ιναψ{α c1)σ\LσxLιJf!ζ rρaδl^r,
α'f,i λ,jαeων τω^l τοο6)'"r,μ.dτων.

Ι.Ι.2 Χαριxττiριιτικi τωγ
oτ e)'eγ L,ιν τ cυ ψτι^!να\)Lcψο6 ei.ναι :

α) 'r, υτcτα^γ{1 ατoνq α.νωτ{.-

?aυq Υ\αL "Γ1 aνσ.τL?.!.^γω^γ'\ τ r,c

α'υταργιι$,e αν1ιτeρ''φav&.ζ πρrζ
τeνζ r'ι. ω ipο'ιc', 6) 'r, e'ι0υνοφο

φtα.
Ι.Ι.3 Χαοιιτ'rριατ,.τ'd' :ι'l τ'3

i1,'υ i'υ το^/'[τ'ri, το'ι τα?[ι"(eι sε-
λιιd' ο ψτ'^1υ.νιC'1'δq, e[ναιΖ α) 'η

t ?ι
_- f, ιir g$,iΞ

τ;ρ,οτ α;e ιq



α3νναψ[α α.νciληΨηs τριlτ ο6cυ}'ι-'

iο'l, 6) η ταpα[ττ'τ'r, ατb το διιιt

ατδ ιι xο''ιd., δ) c φl'6οc ψτiο-
oτi' cτ^r,ν εξουc[α,

Ι.2 ΤΙροταoιι'"'' Lτdντ"rιs'rι

cιο δ,'οιι'r,τικδ τρδ6^ι'r,γ.α :"ηζ ε7-

τα[δευc'r'i atναι τi cιxοδ[1ιτ,cτ1 e-

νδ q ατaιeν-uρωμjνου cυ iτ!r,ψυ."; C q'

Eπιoημeiνa τ α|' "fi qLγ α'^1xα.ιδττ,τ'ι

δ',ψrοJρ^γtιi και )'ec:cυρ^γ|αa ιρ-

^γb,r,r', oε eτiτ.eδο τ7ο'ι'.ιi1q ψο-

uiδι:. τε τοτ'.ιδ eτi,τεδο y.'ι! 5Ξ

,"|'uio νaψοiι h νaψαρyl''ιγ2!1

δ,.nΨr?["ψo"a<. Tι,α την υλcποiη-

σT1 αUυcυ taυ α|'τ'ηΨ'ι'νa4, τc'ι Eι'u

τυτrbνεrα'ι oψδφωνα' 1[νοrl;α''
8iιο τροτατe,,c,.

Ι.2.Ι H τρωπη τρδταe-ri δLγo-

ταL (iζ 6αoικ\ αργ.;'η ψιαq α'το-

xlντρωr,'x:'ηq αντiληιιrη q [τ'' uιω

-ro6']'!r'u*τ " €τ'.'l'iaΥi L'. τ:ο ετ'ι'

-rδ, **, sτο γλρa το'l z1ι'rι''t-

Lοντ α",.' Eυρ,jτερα δρ^; ανα συμμε_

= 
[y ο'r't τ'.lu6ο'ι}tευτ ιιri, Δ-' αν τ ου 4

"='ij",θ.tu.' H αρ'1:r, ιυτ{, ψτοvε'ι
uo *.o"oγuριbcει τa ν[,α aαpακ-u'r,

?,'cτ,.x&.' ψ|'αq ατοy.e'lτρωμjνη q δO

μic, δηλαδij:

α) τη συμμε,τrγJη τι'ι'l ενδια'-

φερομ{νων ατην ετιλογ'η κα"'. ε-

φα.?|LΦi\ },υτeων, 6) τ.T| σ^!νeL-

δητοτc[:r,eτ, των eρiο-lν τιυν δυνα'-

τοτ:r.τωι ι&θε οργi',c'ι ι':ι'' :"[ι't
Ν' I

ατQκL1α7i jL5'f I o'ιναγ.ι'x'1^,, '.τ|?-

ροτiαq ων&ψeot cτυ" eτ&}'λ"η).α

6ργανα,,γ) τηγ ιs[τ'.ψ'r,,' δγι ιz-

iι7^tr'r,ψ!'π, τγετ'r1 ψ.ι:lΞυ T(r)'i

.'7^γ&'lω^l , δ) :ο α',ι'.'ι'l!'x. :'''J LL'rι-

aανιoψoiι στιζ ka'.νωνιιiq αντιοL
acl.g |l'.t|' :f,l) o'ro"""Eη τυνθ:τι-

xιiν δι;ρ^;t oιtι'l cπο xοιrlr,lrlιι| e-

πiτεδo, ε) την aι[cyυc'r' 'fβ xc|'

νrυνιxd< ταρ!ψ6xc'riq }|.σ'|. τc\ τΞ-

'γιοpιcψ[ lcυ y"?αx|,y-ο'ι J'L^γ17'ον'

Ι1 ψeτ&6ατ'r, g'τδ πο τημερινj
συγχεντρωτLγ"a σ!σi'flΨ'ι. σ1c ii?Ο

τ rrn δ p'ru a σ.τ,cy-rν τ ? 
(j)!'t'[.ν c τv'Lτ ι''

\)α e'[ιαι ψια δυναμ'.ι2a'ξ διαδιxα-
cLc' τ[ πλdγμπ υ"}'}'τ,)'οεξαρπ'r,'

σΞιυν, πrυ 0α ατοιαθ|σiατα|. σe

καθe φ&'oτi ι'fιq) θ-σ- τeρ''iγει cπο''

τε.ι το'l τια'}.',cL y'rι|, Ξ''J zιιν:it7

l,.r'r. F'-rψ!^tοι'- eiνι'. ιτιρι[:'r,'
;τ, τ1 διερeiιν'r,c'r, ψοιτL)ιΦ') σ'TΞc-

xεντρωμθνη .ζ 
^l\€Licυ?τi"αΞ' τaυ \σ'

ν)'οτo'.ο{ιν ιa|, συΥγ?a^tωζ ν1' -?c-
ω0ο,!lν α'lτ!r' ;'r' ψ'ιτ&6αατ,,'1coρtl

ν u ταρα6''&'ζeτ aι'r, 6αc'x!η l'vγi1

1\ζ νιαζ δoμf c' οι e.νδιαφ.ερδ1ι'e'

,ri υ,.οθeποlrt ια', r?ουιθο!ιι τ''q

νLεg eγ'[cε'.ζ' 5τ"rP τc)J'ατ}''δ-''r;

"o. 
*or-"'ηu τcιx')r[α το'l eτι6&-l'-

}''ει z&θε φοv&. 'r', τ,ρx^γψι;ικδτ'r,-
,tα.

Ι.2.2' Ι[ δε'iτερη τ9δταα^η δ['-

χe1αι δτι. €'ααιι\ αργλ τo'ι ψc'ν'

"θλo, 
τ-ri< διcιx'r'τικ$,< l"τοx!ι'

τρωσηζ e[ναι η ευρ6τεpη συμμΞ-

τογ\ που )'α.ο'ι cττ, λd'].,,η τιυν α-

τilo&"σ€'ων T.cυ'ινaOι.?'')τσ'|' σι

'ρλ6)'+n"=" 
cιταlδeυcr3 :ε i}'l'

:ι e'ι;εδL. Axjμη δ!7'':α'' '"'r,;'

υτxρΕ'ri uκ&τc,.αq LΞ? σ"?y-'.y"!fιζ σT!

o'r,ru ψuτot',i των 8'.α"φδpων οp'

γοiγων y'1''. |!'ι,:'/'Ξ αι&.τ',''l': τν?α-

μiδz;,, . "',':, 
,'oi" x3iν:ι 

. 
εr'6e-

6)''r,ψ'!ντ, ^(''σ- 1'rι }'ε'':ο'lvγ'ιx : t'''l

C2γ&νω'' τοι τροτει'l'\τaι,. 'ι"| γ'7'''

σtro α'r,ψεtο αυτδ διατυπ'lνgτα''
τιρ&λ}':r,λL ι.l'' 'r, ιτo'!i'r, το'' δ!

yεταl. iΥ,ν :Jτa?ξ'r| o2!ι'lcι;l |,LΞ

δ ι ι,1 z 7 ιτ';! -. ι 1μ-CZ''l':'r,: ι :'

2. Για τα nρovρ&μ'ματα

2'Ι Δ'.α.τιoτ6αeιζ: 0 απ6)'ν_

1oζ συ^(kε\)τροlτ''cψδq xαι η δυα_

xα.ψ'b[α τηζ χα'θιερΟ-)μ6νηc μορ-
ι'!n: 1οlν Aνα).υτικcilν τPOτ?αψ-

μciτtυν ιτoιλelaν,ν τvωτ o6ο'ι}'"eq

y..ιL 1iΞ|.?αψ'/.xLy'eq r9acτ&0eιι.q

του θεωρo6ν:,α|, σπa\γ'€[ο ατο}''{ι-

1ω< ιl'\)α'τxα|,ο "'α'' 
α'lατδcrαατο

οτοιουδ|1τοπe 8'r,ψοκρατικ"'3 Ξy"-

τεδ s,ι'u''xο") c'ι cτ ^'ημ"αι ο q.

2.2ΤΙροταcειζ: 0ι αργ.!q το'ι'.

οp[ζoνιαι' ατδ τα er.!r,q: α) e'rlαι

ιτα-ιtττ;ο ν'l εοαpψL"-Ξ:'ι" 'rι |ιΞ

θοδa)'ογiz το, Cι-RRlcιjlι=]t'
δηλαδi ^r1 δια"ψ[ρφr':,τη Aνω)'υτι-

xΔν Πρoγρcιμμdτων ψa 6ιιιdi''
γνωρiαματα το'ιi oιΔγου< _διδg-
oxα}r[αq ιαι ψ&1Jτ,c'r1q, τη δι:ιδι-

ιαc[α eλ{γγο''l εκ[τe'ιξ!r'q τO'Jζ

)L1'l. :rl\,) τpδτ l'c'r' μ'aθοδ:)'c'1lκΔν
επι).c"1cbν

6) γ[νετx'. ατοδι,ιπδ [:ι ο ''α-
θοριτψ['' ;c'ι "(e)''xι!l τxοτοL ι'r,4

Ειτιtδe'ιz'r,'. ιι}tυc γ-7-ι, i(')ν ετ'"

υξοaυ< 6zθμiδιυγ ='r,q 
l.νi,ιε'. :ι-

}'rλo 
'"=',',' 

eνΘj'rr, rτ,: Γ[ι)'''τιi'-
αζ'

γ) υτο"γr:'l-γ.',1!1\ει Δτι τ, ανα1-

lι'f, ντιι7'''r,i ι'tL: ιο'"lο!l ν-:vψοi,

μαθημri:ιυν δεν πρjπ:l ''1L Ξ|'Lτl--

δ tζε'. δ ι ι q a ρ c τ c''!f ,τ €.'' 4 L "r |' -.'r ? 7"t'-

λαγ! .c που θe ',xι'lοτοιο{ιαυ:l 
{-

τLψ!ρ ου q r.τ,Ι''.hσ e'''Ξ,'.} γq',i ivf iγ,
..ec, y.α|' α"lατκeζ cι δ^)'α i''!' Ξτ.'l'-

τεδa (π&|"r,, αγολeiι, τeρ',φL-

^ara\

δ) εΙνιι nυ:"oνδ'ri1c [1'', s' !-

'lα τ!tra''ο cχ\ψα, 6 1γa1''f,g''11''-

xδc [γt ψεγα^lια περ'Jθιiρια οu'

σl,ασi|.kh'Ξ πeιδeυτιxdq τ?ωτ'-
6οi'l.α<.

Tα c'r1ψε[α αυτ&. cρt\cν't τ''1
αργε'q ^γ'.α -'τ1 ψeτ αvp'30μιcη -των

Σγr)',*,i,, fr :''^,' 7ιψ1ια:ulγ. Ε.:l
δt. fu'r, :ι Σ'rψτδ'r''ο δe )i7e:ι"
,i,. 

' 

''' ιτιqτδ!r'τ'':ε '1ρο'lc6δ9τi

Eιαiικαq|e< τOυ αταl.1 c,'l:, α''.'(''u

την ολoxληρωμf νη ,?'?Ψo'!η:,::
ταpατi.'lω α?γ0Ν |\J,τc?Ξl' \)α .ατ''
,; ε}'!cο'lν ιr)α'ci α}'tr''x[ τιp&γον-
Gα.' τ|"α τ"r, 6ρα."tr-'ιτρ[θ:cψ'r1 εφαρ-

ψa"i!η οριoψ[νων μθτροlν τ?aζ αl'
π{1 ττ,ν xατεriθυναη , τροtre".'le'.:

α) 1\α αργ,ca'' ιψicωq 'η δια'
δικαqiω exτδν'r,α'r'c' τ2ο^γ,r'ρ1ιd.-

τ(ι)ν μΞ 6d"c'r, ','.c τr'ρaτi'lcι αv'

"ι!e τ''α [).eq τ'.q 6*θiιtΣec, rτ,q

Err.rΙδ.υrηc' r1y' ^γ\Θv[n'eι 6L-

6αια. 6πι το Ι\'5xe,.ο c{1ψzρα α'lν-

ELeται qτε'ld. μe jνα cυ"γιειρι'ιL-

'lο o{ιoτ'ri,,ια επιλογ'ξ; 'γ'.l' τα L.
E.Ι., τo oτοiο Eruγ-oρφdne'. καθa'

2,' : :'.ι&. τ τ,ν ι',-' t'ι -' ι'.7 

"r, 
f1ο^l''.x!r,

'6zΘιι[8 α' Ωτ: Lτο, τ, zτ^,δ {''.ιe'l"'r,
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σ.T|ψL επιλογ'Ι1'= \ι'\α 1c{ A'E.Ι.
etνi,, τροiτ6aao'r, ";'.''. τ'r, "γaν[xaν

,\n
τ'fl,Τ'fιζ, l'tΟι'9ν:?υ)τ\}i'fιξ o\aQ'''

6) Ta d'ψ'eτι πpιiτο 6!r;''z. "'',
rτ;l ιατι:rθυΥ'j'rι' i?ν τevrγ;i:7,ι-
Ξ α'|' 5 t |' 4 i'}? ?'Tiσ'ι) (ι) τα? ι^( ?α? οl ζ

tll
πρΞπΞι ./"U'L ι,LTi'?aL \)a!" e''')L'' 'rl τσ'-

iιγt, το'., i'.ιι'.λψL::, : τ:l7ι'- i.'/"'ι ι ια\υ:''ιδ r?ξ^(ω\ι σiQ σ'f||j.a?r)a rι' 
I

^ι'?aΨΨ'αl τω\/ cτclω\) ζc;υρrζ
LαL trc 6αΘοc ()α rq'.ι[}'ι'. xα'ιi'

' \ ' :''^).}'&' tl' κ'l.-ΞT'Lteoc εφα'?|iL1\i'r'< )

λ'jπτeι oπ,lαδ'ξπoτ: ο^:'iιι}"r,pο :ο

iiτ,,t'l,. :iξ'r, - τ'l'-ο^l':'.'' - τe;-'"-:.!

?eLα'

Tονi.Υ'eτα''. τi)''οq δ;υ ο τe|,?c'-

ψατ,.c',ιδq ιιΘole ιLι ο α.δ'J'ιοτ::
i}'ε^7γοa 0Ξ 7:ι'/:' Ξτ, ['r'''-1o''',

"o'. 
δ''of*λ α\) σ-\t'rn5'f) τ cl'l α^1"ο)''.-

xil^l τρογvα.μμιiτιυν elνα'. r.νzrδ'
σT|αττc sτcι1eir ν'&θε 2i.ιτ'4 αr'r,

λ'.αδιxα'c[α zuτ'ξ. Κι αιδψ'r''' τx
ρ4λλη)'α μΞ την \j,'.()!τ'rF'Γj ta')
!'r'c"r.eνipL,-o|.|*c1!''ι.οντL).ο'ι eιτξ-
νTισ^ηζ 

:'σ"l. 
Ξφα?i!,'γ'ξ; το.>ν τ:ο_

τ?1'ψ|!ατ (\y) a"r1\1 ΞLi'J'|.'fι 51 αc \a

κ\ εξαcφil'|'s'rt τ'r!< 51)')Ξγ''''!ζ .-
νημ6ριυτηq iιυ\/ ειταιδe'ιτ',κi,l''
i-,": τ'x,'δ α.,',.'1γ,'y.[.. μοθ:}ολο.,, ιx d
γ'αι. ετ,|'στηψονLr,\!rtq ε''Σιιδτ'r':" :ιc

0!'!.ιτι' ^|'.7' ')1' \'l'ιe'' Lτι=ε)'ιτ'ιzιι
:''7.'rι'r, 5υ'!'i'.ΞΞ'''ι'fι Ξ''J ζ,

3. Για τα διδακτικ& Θι6λiα

3.Ι Διeπιoτ/ιoeιq: Tο o1ο')''.-

ι[ 6ι6}'[ο, λειτο,iργηιrε cυ; cdι.ιε-

ρα ωζ δρ1a'ιο κQCι'ν|'72[ ε^)'i'','γcν.

ΙJtvL ιτδ a')1a' -"a r'7o6):'r,'l.α:a
τaυ δ'r11ι''ονρ^(aι iο tνl" ιαl ',ιον:ι-
E''ι[ 6β),tο 

"το a''ιτeλο x^fi.- tτl.-

γ"cLΥων[σ'ζ etναι, ^για'}'[^ia'ι'n Θει'l

ρ'r,;ιτa{ι .< αλ}'&. xc''" r2α.τ'τι'.ο'3c,
?t

7'ζετ,ε?U.1τa'

Συμπληρωμ" α;''ι& υπενθυμ.iζ;-
1cιι. η o1&'ση των γ'υ"θτ,τλν α'τi-
\)αιτL σia c}ολιιδ 6ι6λtο, ^(l'.ι ^)α'

ιlι
!τcτ?α!"|ιL.'τ eL 'r1 }LL1\τ σγ Ξσ'r|

τιoν μαθητci.lν μ9 τη Υ\)ι)σTi' το'.)

cυνeτ&'^γετυ"ι τ, t"τicσi?ceh ic!€,
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τ,?''' :a cγ)''.ι4 eιFitι:'' 
l:zτlττιl,'la'-ι'. :i'l'ι: 'r, l-',i.""'

χη i'ψετ'r,:, α^}'},α1!r'q cτο '''l'e''-

ατι.bq τ'rl^l c^1ο'),''xdlι 6ι6)'Lιι'ι'

3,2 11pcτdτι.'.q: \Τ!τι 5?- 
'\J"l''-!'

,i''l:,, l"'lτ α'i'1'''ι'b' Ξ7-τL''ξ Ξυi |.ιu!ri''-

?ιι}'ι1[ι, τJ.''r"[-" sr[γ:c :"'')

cγο}'.ιx''υ 6'.6}'[c''l τ[νx'' ιx rτ'r,?{

\n; =',ν x'il'ττυE'r, τ'r'< ?'.l'lx:δ:'r;
τLq 11:'^) xοt0; μαθ'ητ!r''t3' ιx1l'^
v'τα γ"bνcq :cυ τ"rι ^,'νd>τ'r,' a γ""-

ι".''τ:.''aε:.γ.'.1 ι'l: :' : τ:L'1z 1 ;'''''-
)!e:".,.'. τ:'r,^' τii!'r, 'r'.';,.ξ ''l'''α ''''ι-ι-

)'ιx{, αi,()ο'ιtτ' ' (2'.€'}''.c{)!r'T:r| ' 5'i.Q'-ι

δι.cτ!r,ριο, ατδ τ'r'ν οτο.α' xι"'. υ-

n'iρr;r["or' \[ξcα α' α'ιτ[ tο γt!>

ρο το δ'Jιxτιxδ, ε^,'γe''c[δ'ιο 
-γi'lε-

1α'|, τ,Lα. 'i,ε?Lιτa) τ''xτi οι δικδ''-

κα'"i'ι ζ γ'λθτi ;τ,C δ'."? ο ?ο*ο''ο{'"τ o''

τe),ε.tω'. ιτδ τ\'. σημεριν6ζ. , δi"

τxα"\οq δeν οiναι n''c'' 'r' x'ι{):rl''|L

t'λ}'d. ο συν-,s\)|'5,hq τη; δ:υ)'ει_

αζ των ταιδ'.lιν, το'ι αναιρ!γο'ι'l
σiLζ τ^rf(ιq, ^ι'|.a' ιυ' αιτ}ι!r,το'ι'l

τ,. q τ)er,7cφοvtιq τιυ γ"οΞ'.&rncι,- :'-'.

κ*τ&' τag[ττΟ')ση.

Ι7 ρcυτδt)zs'r' ^('.Ξ!" -"'ftΥ eτiι e''ξ r'

τcυ τe}','κο'3 Lυτο'ι ττ[γου e'[ν'}.''

'r, ατοι!ι: pω5'fi ft"Γ,'ι δ'.οιx^r,:',κ!r,q

δ,' 4. ?0 ? ω q τ'q :'η 4 F'ιτ l"[Z Ξυ σ^rιc' y''r"\

'rι α'}1 |,'ν-ατ &,5τ α"σ'f| των cημεριν jlν

A,;:.i.υτικιi. l ΤΙ2ο"r:'αψψ&''ων ι-
τ4 &'},')'α' 111"'19',γ τ&l τvο"γv&'ψ1ιι'

(-) i'ιιe:.ο'" ':τδγοq [1ι-ωq' το''l

γ'το3ai να' €τL-,ε'')'Ι.a.i' μ-!cu c:L
τιpδντα τ)''αLc,.α το'l τρατ'τιι&'
λ,'lιl';ο{'l , ^(''a f,τE' 6''6}'tι- θα ','3e-

φο'''lν xυτi, τ'r, γye'lι&.' a[να'.:

α) Tα. 6ι6}''ια' ια. γραφο"ιν ατ[
οψJ"δα cυγγρeφ6ων, ειδιxι|,ν ;πι-
oττ;'ιΔνaιrl γ'q|. o:'"παιδευτικJ-lγ.

τ'.'υ 0q" ,ιrιδι''γ-θο{ι'l α'iτ[,;τοι'/ ι
ατδ τu ΞT.|'σiΥι|\'''Q\|'y'&' oulγ'ατe[α
y"1"|. τar oρ^iα"'lιυμjνο ., )''J,8ο.

6) 0ι aμιiδεq αυ:!ζ να aiνα''

α'1τO7-e\/τρ(!'!μξy11' !ι.σ' ι:ι δο0e[ 'ri

Συrlατ δτ"r,ι x ν α. αξιοτοι'r10ι[ ταρα

1a)n,,,.ι/ι γ'1"ι, ιμtcα sι !'lα τyι'ι'ια
ατοx!'ι'"?ωsτιC,' y"a|' 1ο €τ|'σ1'Γ1ψρ

νικ4 δυναμιy.δ το'l εργ&l"ετα'. και

ζeL ay'τδt, Aθηνιiν.
'i ) Oι οψ&λeq των c'l"γ"γvαφL-.

ιυγ θα ταpουcι&/'ο'ιν τη δ:υ)'ειci'

τOι]ζ ;ψ'"r,ψατ,.ι&' "για ε?α?ψaΥ!f|

5τa'Jζ Ξιι:α.',Ea}Ξ''*Ciι : &'Ι'. Ξc'ιi

ψ'α{i-r,τei x'Γιq τΞ?i.'^/.!r1c, ,Ι'"τε 'lo
μ.τηe[ νx ^γtνeτ:ι-,, ο x'ovxt:-r;οq
τΞ Ξ:.i i'ψ L1'' 5',l.L 4 . τ, lΞr' l'\" r,;' r,''r,
υ'',ατpοcα.ρψaγi' τ.λτ' T'τs'. θω

προx,jπτουν τeριτcδτερα α'τΔ !νx
r),δαιτιxοi 6,.6λ'i.α \Lσ' -ι2 IδιC ψa-
^ι'\θ'r,ψι l'το i'ι 

'τaLr. 
i'' ει77''.0Ξ'J-

τ,ιοt θc. !γο'ιrl τ"r, i'l',α:[τ^riα rlα'

διαl' jγoυν.

δ) Αυτ4 o'r'γ.x[ιe'. δτι o'' cγ'α'

δ:q τηζ 5υτ^(?σ'φhζ )''eι:c'ιp^γo'3ι

ιι'ιτδγοο^lυ' ^ι'ιL συνεy"(;ζ y.α.L ω.C'

ατay'Ξ\) i ? ωlιeν e c, ο1r'αδ e 4 cυν εy.iζ[

μενηζ tρευναc,, τ\α t'Γi) τiα?α''l"c-

)'ο'!-l0"riα'r, Nα'|. Tr| τυνeγ'η aνα'i.,?''
' 

? ρ\|

''λ7l'ι'τ'fι 
Ξc'J 6'.bJ'L)'J) τ''''J τ1'Li-

νe'. ψ.ορφ!ri e'3ιxψ'τι"ri xI: ε!τi?x'
c&ρψοcτ^r,'

,) 0, ογ'αδeq αlι:tζ να |l'το'

ρο|ι'l , oτa 6αθψδ τaυ 1' :ιpiνου'l

απα9α[τητο, να" μεθοδε'3aνι e''ι'ι-

' ι r,τ,'κ&' τ. σ'\ Ξ\)'fi,|J'Ξ Q ωτ'ια. τ'ρ ο13 ξι
|!.αGα' τα OτaLα τc ΤΠ.E.Π.Θ,
Θα τρiτιι να oτηρ|\ει.

Σημειcbνετα,. δπ'. τα τορ[cψα-

τα αυτ& εi^lαt τρο'tδν eυλλoγιxdq
αν ιfn!ηπ ηα'16 y" αl. υ tc σ :;fιρ[r'aν -u α'''

οψ[φωνα.

4. Ευxιi

0ι Σ'iνεδ9oι δ'ια,τυπriνο''lν θaρ-

μοi την eυγ!η 'lα' ^γ[νe'' "ri Ndουcα.

π δτο.. τειp αψα'τ,"ι!r,q εφ ι.9',ιογ!r1q

x"τay'.ν1?ωiιxilν τpοτ&.aΞω') στc

eπiπsδο y.αL aia ψt:7ο το'ι θα α'
τοφd.c,'fnα.ν οι erlδ'.α'?e?δ1l'ινc'' τα'-

vi"γοντιc, τηc Ι{4ου'α<. oι [διο'.

οι Σ'jνεδρο, δη)'ιbνaυν jτι ι'ιrlα''

τv6θνpο,' να 6ο'r,0{icoυν μ: τe μ"j-

σα' yΛαL τaυ.a i?oτaυζ τ2υ Q ^ι.'ι-

θθναq διαθ6τ:ι τ'"ι π^fι τι{ipιξ'r,
tα"|. iην e"''τυγ[α τ'r,c, τριιτο6ου-
},|αC,.

Ndoυαα 2' oxτω69i.aυ 19B3
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Συν61εια απ6 την oελiδα l41

aαiοl (τωr' οπoiω'l τι aν61ιq'τα s;.'

ναι γ2α,1ιμdν y.&τω ;' α-υτlr), <αφο0

ουy,3δ::αγ πρo-( αλληλoυζ συrαφ1'

xα'q τα.i :υ,μφωviα; xωτ'ω τo α"t&

y'εiρα3 τω, ιδlαiτeρo'/ 3γγpαφοt>>

?,τ,'1ι''o'3''1τ,lι'l τ2 '.σr6.pl τω) lιπα-
ir. i τ:l',a'ω', .

Tο '.ον0.φι α'lτδ l'δ ρΦθηxε τa

185b xα'. oι ι,δrαiτs,r'ε; cυμφωνia6

τcυ; θεοlρ^{θ1|ια') απ6 τo μητρoπo-
).iτη Bdρo:α;, Θεδzλητo "πρa; δ''α-

τiic^ric'.ν i'fιΞ σ-υe σ.L?ξτου αυτιbr' α--

πoφ&τοω; συ'l'1p1r'ιi;, χαι απoφυ-

γiν πd5ηζ :v,δe1οpιJ';η; μεταξδ
τοlν δι1ονοiαE>>.

Azr5μη τo lc'rαφι τω'ν irπαταντξi-
,δων αποφd,cιcε <<γα' εy;τeλιb'σl 7.α-

τi' ττ1ν η,irdραv τoυ Tιηri:υ xαr ζω-
o:olο6 Σταυρoιi y's'τ' eτaζ σ'ρNl.ερα'

τlx'{,ν λειτουcγiαν... δ;'ια να ιryημO_

'ιε.&r'ητq.'. τα oν6'\ατq τoυ τυναφioυ

|ιil.;τωi. iΞ y'{L. τεθyε6τωγ>).

Tο ι:ν&φr τιυy !ιπατ?.γτζiδιυν τη;

Ni'.oυ:α; τρ!rε'. νι' ^1'lι|ιplsε γτε^,'1"

λe; δdξs; y.'J.'' ν1' i1τα'ι απδ τα πιo

cπoυ,δα(α. ιιν'&φια", γιατi εδιil ηταv
e),ΞπτυγμEyη η υφαvτιxη xαι πΞ-

'ρ[φη'',ια' {ταγ τα s'.α"γ'.&.x'.ι. (μ&λλι_

να' ψeτα:ξυιτ& xαr λιγ& υφ&oματα) .

ιδ:αiτερα 1,α n?05δΦ''x' (7"a'6λ:&) ".

'"|g 
'sπα'τ&''lιοι,ια γ''νδτiιy Υ''σ, )σ.

i:.rrξ6{εl τc sα^γtαx'. ιbοτe, διαν ρα'
ττei γ'α'ι πλυθ:i 1ιsτα' ια (r'τl pα:

ζ,6Qεl, :ιαr Υ11" 'σ. 
!ιαλαχd}σει τ'?

0φac1.ια.

o'τωoδτ]τoτe η πρocφoρι τoυΞ

θα tfα'ν μεγ*λη. Συ',':πιil; e'lαπδ-

'|Ξ,'τα,. 
iτ.'',, ειδιι6 ιoτoριxδ 'lα αc'

y'oληθεi ευρ6τερα μe τa θdμα αυ-

τδ y'αι να πα.,po'ιsl&ΞΞ'l oλοjχληρω_

iι3να ο' 6λη την €xτα'ci1 τoυζ 6,τι

oφοca" τα '.s't&.φιι' τη; N&oυcαg'

Σnμειιboειξ

1. Ο y'ιbδrx 'J' 'ζ αυτδζ (αγ€rδοτο;)

6aa'' δ''οι'ιαοει; 33X24 xα'. φ€-

?Ξ,. τaν τiτλο: <Ι(ιi-riδ:ξ τη; Mη-
τροπ6λ,e ω6 Bερ,o{α;, Nαοιioη'C

1835 -1887>. ΙΙ eρι'61ε.ι 6ε'6αl_

ωτιxθ' γρd,i-ιματα, εlxτιηι^l'ggι;

τ?o!y.'aζ, cυμφωνητιx&, θεωρ{-

5ε:.; \o'Pl?''αoμιil;' το:ν εrιxλη5'1_

ιbν x.α.

2. Bλ. Fiιnολιι'.sτ'.x6 περ''oδιx6
(NΙAOΤΣTΑ, o,,r. τευa.22, 23

ται 2\.

3. o Θε6y.\τ,:o; i,tι't 7ιητρoτολi-
τη; B6ρolα; α'π4 τo 1848 6ω;

1863.
ΙΙ,:οιοcδτερεi πληροφοpiε; Υ.'
1'υ-.6ν 6λ.; Πιdλoυ Πυρινο$,

<}Ι ουμ6ολη τη; Mητρoπ'6λεω;

Bd,.,,oια.; cτην Παιδ:iα y.ατ&. 10,

19,o α.:ιilγα, Θεc)νiv'η 1983, 6,

18.

4. Eυ,cταθiaυ Ι. Στουγrα'νν&^ιη, Τ'

7ao?tσ. aηΞ ΙΙ6λεω; Nαο'jcηi,
Θ:::αλotir'η 1976, 6, 56.

T6 oυμπ6oloν τnζ N6oυοαc Υ')'}'α01".

fl 0 uειτα'.δευτιxδ .c δl'','t'oζu

g|l10(ι. ψ|.Γι''ρωτο6a'ι)'tα ?οl\ιLτ\)l"

xcilν εxτα,.δ:υτιxΔν xτδ Δ)'α τt'

η'ο^λe[α kα'|' i|.ζ 6αθμiδε-c axτα'ι-

δευαηc iτ1ζ tΞiιοχΙ1c, \ιε δρα'α;η

ρ6τ^r,τ εi Θ eατ ριιt 4, ψoυο' ιι!q, τρa

6ολ!q τ α,.'l',ι|.lν, εxθjceι q 6'.6'λi'aν,

πρcιΔθηoη trο'J τρο6),τ,γ.ατιoψ-ο'3

oe θiψατα ται}eiαq xλπ. Tα μ1-

)'τ, τcυ, 'l{'r,. eτ"ην τλe,.cΦτiφ|q', α-

γωνi-(oνται α0δρυ6α' αλ).ct δημι-

ουρ"γιxd. τρ[x γρδν''α τeρ[του ιαι
τiτ,ι7αν την ανα1νiov'.cγ, των

τα.ρα^γ 6ντ ιrl'l 1Υι' τΞ?rc'Ι-hc,.

x. x.
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ΙTAPA,IEI ΓloF'!ΕΝA

l Aπj την τλευρd τoυ Ιrτo'"'ρ

γεiου Παιδeiry.< δεν υτ''ηρtε ιτi''

σTιψ"η ε7'π?.,cllτ''q^rt. Ta'ιc o'ινt-

δρουc' γxιρ!τ|.5Ξ c }{oμοiρy.ηq H-

ψαΘ[ι .< x. Ι{' Π'.ν:'x[δ'r1q, , Δ,η-

ψα?Υ.aζ τηq l{αc'..,τα< x. Δ. B)'J'

xaζ y'α'l. ο εxτρδcωτοζ acυ Δη-

γ'&.ρaaυ Θεccα)'ονtιη; z.. }Ιτ*).

λiq.

ι Tο 6ραδυ 1\ζ τρiotτ,q 1ι!'

ραζ, a \+1ψαρχe-c δεξιι|θ'rFΞ 1.,υq

cυνθδρουq. Σο μιd, d)'λη eυxαlv[o-

oι Σ6νεδροι 'γν6v'.,i6"y τo Ι{αου-

qq.[ixο γ)'θντι.

Ξ Oι διcργανωτjζ (το!ι τ!1ρι"ι

&?,."-o c' b)".q τ,.q φd.ceιq ιο'ι

oι,ψτa"[ο''l) a[1oντ αι τρ[Θ'ιγιc'' να

xυ-θ,'ε?dlcονrl την εxδ{λω σ^Γi σαν

;ο ετ''ηcιa εxπαιδsυτιx [ τ'i1ιτ6cιο

iT'ζ Ndoυoαq. Ευγ.[1ιαιτe να"

6ρο,ιν τ^r,ν ανrατ[κρ',oTi ^ι1-ι' ic
ιουρ4-^γ,'ο να trs τι:{lγc',';' Τ''.lτ'ι
Jηταν 1ι,.ι ατδ τ'.q λiγε-: elδηλιl-'_

5e|.ζ ,)ΦTι}'a6 gτιτ!δο'l του !γ''γqr1

oττ,ν τδ)"r1 ψ'αc y.αl" τ' ψοναδ'.x''η

στa ε'iδοq π'r'c' που }γινε σiT|)



o ((ftYPΣoΣll ΣTEΙ D 1z.o λt
1o 6pα6εio αυΘεγτικιbv παραδoσlακcbv oτoλιbv

Ι,oτoρiε; παλιθq...

Aνα.φ6,ρουμαt στη σ'Jμμετox{ τoυ

Πr,PΣOΤ οτo Φεcτ'.6&λ τη; DΙ-
ZΟN για το γατt19'' τcυ πρodlδρου

τrυ oυλλ6γoυ α,πoφοiτω'/ <<Aγαoτ4_

clo6 Mι1elβ o 1lξιoφ.
Kα.ι λdγω γΙα τo 1ατηρι τoυ γ1α_

τi xαι η ταραxληοη τoυ 61ει 6&-

,ρo:, €να 6αρo; πoυ αrτιcταθμiζε:
τηy πρqσφoρd τ,ου, αλλd. xαl γιατi
η συμ}ΙετOχ{ τoυ ΙΙrΡΣοΙ στo

Φεcτι6riλ τηζ DΙZΟN fταy μια
,π'?r.lοτ&σε''α τια ξexα'θαρυoψω πα'
i,'ιιδν ).o"1αρrατμtilν με το Φ'εcτl6ιiλ,

1ιια υ'π68ε,:η τ"Ξi!''irt'ιε'.J €Ξωτερι-

x'i1.

Tο iδl'ο ιoγ'3eι xι'' για μdvα. Σαv

'J.?NηΥ6; τη5 απoaτoλts δεy θα 6_

y'αΥα σΞ xα'1ι[α πapiπτιlcη αυτ& που

Ly.ανg-, αν tρα'1 }1 τα δlαλαλ{_
σουiμε. Mεριx& τρ&,ryψατα Υiνoyται

γ}α πpaσωτν|xii''γαyoποi'τ1οη αα'6

o'νiιγxη'
Mε τz τα'ραπανω 1ιη θ:ωρηθεΙ

6τr η υπδθοcη DΙΖCIN i1a') τ,'ao-

αωτ''.ιi1 υπ6θεcη y"α'' τ,'.o πολ6 μη
θεωρηθεi τωζ η απoστoλη τη; DΙ-
ZorN {ταν δl'xδ 1ιoυ dργο. Δοιi_
i"ει[.,ιιy πoλλοr xαι δorjλε-
Φα'ν πoλι].

***
Οι λoγαρlαoμai ψα'q με τη DΙ'

ZoN 4γoιξαy το 1976.

Mετ,*, μiα πoλ6 μεγdλη εμφd,νι-

5Υt 'xτην ANECE' πrυ Ξy'τυπωσια-

αε τo Γωλλικ6 Τilπa, πdcαiμε oτην

αρt'iα τηΞ DΙΖoNΤ' cd',α Φε'oτι6ιiλ

eξoντωτιx6, 6πoυ oτo τ6λ'ο; dφτανε
,/e λεζΞ <<Να 1lπoρ€cω yα μεiyω 6ρ-

θrο6 τ"α.ι δeν ητ'ινε ετov Kδρα'Lα τα

6ρα6zi,l'r. Kι ei1ε; παγωγ6μι /'α.
τα μ6λη τη: Kψιιτε,i'α; γα, σoυ λ6_

γ6: <FATΙQΙ-Ι:ES ;> - Mπα, rαθ6

λο,l !

'Απeιοoι xαι σΧΞτι.x&' απ,ρoετoi_

uαστοι y.&..lα'ΨΞ λι&θη, δ1r πoλλd,,

1θ8

πoυ 6μω; μπoρo0oα'με να, απoφ6-

γoυμε. Eι,yoιil λ&θη ταxτιx{';.
',oταy φτd,,cαμε στη,y ιilρ.α τηE α-

ναxi1ρυξτ16 τωγ yι'xητιi:ν (η μ6'ρη_
cη αντiοτροφη) πολλο[ αm6 ψαg
δey εi1αv ελπiδa6 γlα διoi,'rρtcη τoυ

ΙΙΙPΣoΥ. 'Αλλοg αγωYιo6cα'ν v'

α.xoriοουν τo 6γ0βα τη; Eλλd,δοg.
'Aλλoι που γνιilριζαν ιη δια'διxα-

ciα ειi1oνταν να 'α+ι'oυaτoι3με τελευ-

ταioι.
Πηραμ,ε φ τρiτo 6'ρα'6oio γ'σ.1

Τoυ Εμμ. Bαlιοαμlδn
Γυμvαoι6ρxn

i,τα''t ψlα' μεγd,λη επιτυχi?'. Γυρicα.-

με λoιπ6ν μe τo <ΟOLLΙER DE
ΙJRΟNZE)>, qλλd. y.ar με μια ε11πrι

ρiα πoυ μπο'po0cε να 6oηθηοεr' για
ι&τι xαλ6τερο στo μdλλον.

Θα ξαναρθo0με... Αυτ6 εi1α'μ:

πεl τδτε 6λoι.
Ο αγαπητ66 φiλoq oδυc'o6αg

Nτιν6π'ουλoq ητg.γ μ6τo1oΞ σ'iην α-

^ ιoν|.α το'l π,ριbτoυ αγirlα'.
Καυ eπisηi y α?.ι'ν'τηρ\1τιrl"δ πω;

ο φiλo,; Nαι ,cυ,1ιπoλiτηΞ Kιboταζ
Tcrιilμη;, b'τα'l ΔψαΘε την επιτυ1iα'

ι_ιαζ, lJ,αζ d'cτειλε απ6 τη Θεo)l'(xη,
dπoυ,δlαμdvει, διθυρ.αμ6ltx6 γριiμ_

1ια. '}Ιταν ιι α'υτδq ιιαζ, ,μα.ζ στο'y

πριirτo αγιilνα.
Για γα ξ'ανc.παευ 6rpωζ o <ΙΙΤΡ-

ΣoΣ> 6πρεπε να περ&.coυν €ξ'' aρ6-
ν}"α' NαL να προοxληθε{... Στη DΙ-
ZoN δεγ nαζ oιY' δεν oε θθλου'y.

H πρ6sx)'τγcη ψα; "i1ρ0ε' To Υ-

πoυ'ργε1o εν6ixριvε. Kαι ο <ΙΙrΡ-
ΣoΣ,;...

***

Tο Δ''oιxη'τιx6 )ηl,6ο6λιο τoυ

Πυρccδ απο'φ&oιoε τη oυμμετo1τ]

|j'1'ζ 5τO Φ:,oτι6&λ τη; DΙZΟN xαr

ιαθ6p'.'cε μια πρσ; μια τι; εν6'ργeι-

Ξ; 5τ1; oτr'iεζ {τ?eτe νι προ'6o[l

ουγxεxρι1Liνα μdλη τoυ, ΣτξoE η
z'ατdλ).ηλη τ,ρoeτοtψ"αaiα για ρια
eντρδ'aωπη exπρao,jιπη'cη τηι χ6_

ρα6 μαE oτη DΙZON.
Mια απ6φα'cη 7\των 1 oμ*,,δα ν,ω

ει'tαι αψιγi1E. Δεν θα εi1αμε μαζi
tια; χ,ι1 ειδρομεig. Aυτη η απ6φα'

η δυr'iμωvε τη cυνο,1η τηζ 0'!α'

δαζ.
'Αλλη απ6φωcη τ}ταv vα :ιτρaσε-

7βεi το μ.ονα,διu.δ τ,μ{,μα τoυ ΠΙΡ-
Σ,ΟΙ.

'Evα; ζoυ,ρνα'' τ'αι dγα γταο6λι
δεy αjyτιiπρoισωπε6ε1 τη μoυσι}ii
ιια6 πα,ρ&δ,οβη xα'. δεγ xα}ι1πτeι

1''.ζ α1τCΙLτΙ]σειζ τoυ Φ,s,oτι6d'λ.

'Αλλη απ6φαcη ωφορo0oε τoυ6

1oρo66. Απoφαoicτη'xo να. xαλιiιpoυ
ιγιε τo τ,.,ι\ρωμμα μαg με xoρα55
τεco&ρωv χατηγoρι6γ.

1. Xοροi με ευ,δl&xριτεg τlE ρi-
ζεg o'την αργα''6ττ1τα.

2. Γαμ.iλιor 1o,ρoi.
3, Mιμητιxoi 1oρoi.
4.Χορoi τη6 Eλληνιιf6 λεθaν-

τιαζ'
5. Σιiγ1ρονοι λαixοi 1oρoi.
'Aλλη απ6'φααη αvαφ'dρoνταν

oτo Bε'ετι&ριo. 'Eπρsπε να, ξε1ω-

ρiooυ'μs πoιd; cτoλ66 θα πd.,ρo.,lμε

',ιαξ[ ',ια;' ΙΙolιby xατηγoριιbv. Nα
,ιrη τ1ζ λεiπει τiποτε. Γiα τι6 ελλεl_

Φ.,g απoφαci'oθηxE yα xαλυφθ'oιly
,με xd,θε θυoiα.

'Aλλη α,αδφωoη αφoρ06σε τov

ιαΘορυοψ6 τωv μελιilν πoυ θα συγ-
y"?τ'io\}σ'x'ν τη χoρευτιχi ομd,δα ιαι
'τoν αρυθψ.b των μελιilv τo'l Δ. Σ.
πoυ γloι διευx6λυvcη τoυζ επιτρd,_

T,ηxΘ να πωρaυν ψ€ρa3 οτη'l α.πa-

6τoλη y'q'L δπorcg 'xυρie6 {1θελαν
y'ατα6*'λλ,ογταE 6lμωζ, xατ& πσ.τcα,

ταuτL|'ιι"η \,'oυ ΙΙΤPΣ1ΟΤ, τα [ξaδi.
τoυ.ζ, πoυ υπoλογ[oθηxαν σε 11.

Ο0o δρx. το dτο}ιo. B,66αια dγιyε

γνωιοτ6 oτι; τυρiεq π,ωE δεν €ρaoν'

(Συνdyεια oττ, oελ. 174)



o μαρασμδξ Τnξ αxλαδl&c (Pear decline)
E αoθ'dγεια, PEλR DECLΙNE,

τ'o") 6ia i'\r;l''τ'& θα μπο;,;o'δce να

y.παδoθεi μg Τo)ι 6ρο <<μaoα2ιδ; τηe

α'y.λ'αlδ'.ω;r, πt'cτε$ω δτι οφεiλεται

oε cωματiδια που μoι&ζo'υγ μa μ)-
v'oπλοi,.oμα.τα y"σ"' la aπoiα. ψετωδ{'

δ'οΥται ψe το €ντ'ιψo'.}riλλα, PSΥL_

Τ,A ΡΥPiΙCΟLLA (6). Σ'1ετiξεται

:τεν,d, με τo υπor'εiμε'zΟ του δe ιlδρυλ

λioυ (1,2'7) Υ''' q"υτa xα'r η επ:λο_

τii του r'ατdlλληλoυ υπo'xεrμ6νου

τ'αiζ'ε," cπoυ'δαiο ρδλo cτη'l πρδλη-
,!ti ττγ:. Σε πε,ριa1d6 6;πoυ εxδηλιi_

νeτα,' . ''ιαριcψ63 τη; α1λαδdg θα

τρi€τε'. :.z επιλdγοvταi μd''cy τα υ_

-' r.;'γ6';11Ξ|σ. aιεiνq' πο'l sivα: ay'θεxτl_

τ.θ. ο' cι'la't (b) '

Ο 1ιαρα:iiιδ6 τη; α1λ'$ι&q sy.δη_

λιi:,sηxε "γ''α π,'ιbτη 9a7& cττγl Ιτα'
)'iα 51a τ3)'η τη; δer'αετi'7.; το!J

194Ο (8) xα'' ι,ογδτερx. πtlraυ'σL&''

:θηr's οτι; Δυτιι3ζ περιox66 τη;

Rο,:εioυ Aμεpv'f;:. Στη 1ιilρz μα;
τα,,.ο'lcιθ'ιΘτ1'y:e απ6 τo 6τo: 1979

τα,' 1ιετd', oπ6τε dγιναν φυτειioει6
τΙζ τolγιλir; 0υiλλιαμ; xαι X4,Ι-

λ,αvτ εμ6oλ:αομ6','ιlν i''υρ[ιυ; cτo' U-

τcv'εi,μενo y"υδωγr&6 B-{ 29 ' Τα'

:υ1'ιπτιi:,1ιατα τr) μ?'.α:iιoδ που πα--

.'ατηρο{\'τ'1''. τιo ξντoνα στην πot_

y.rλie oυtλλ:ιμ; 'ei';αι η πoλ6 πτω-

xit γ"α'' eτι6'9αδ'l'i6μεντ1 αιiξηoη

1rε μd'cη zιi1τ''ι' 6λ'αcτ\c! 30-40
εx., η απιbλε1α τOυ πρ&'s'-νo'l γρdι'

μα,τοζ τtυγ 6λαoτι-ily π'a'l τiνονταυ

",'171^1gγr15t5ι';ot, 
η πilaω?η εiοο-

δa; cτην ιαρτ'oioραi τ"α'' η ξiiραι'
ση τωy δd'iδρων xα"'τ&' y"α'l6να απ6

τo τρi'το €τo3 τz.'' μετιi απ'δ την

φ6τaυr:i τωy' Λεπτaμeρ+|ζ y.αL α'ι?''

6\; πε1''.^γρα'Ψη τωy 3υlμπτωi1&των

τσυ μα,ρα'σμo6 τηΞ α"1λαδιιi6 γiyε_
τα"'' ατδ τογ Kαθηγητη τηg Φυτo-

παθoλoγiαE cτo ΙΙαγεπlοτ^{μι'o Θεc
,ααλ'c'l':'xτiζ x. E. E. Ψαρρ6, ο ο;oi-

ο; xρηoιμοπoιεi τo, δ?o uφθaρα

η6 α1λταδl'ιi6>. (11) .

Mεταξ'j τωy ε1δ'ιy'6γ cτην Eλλ*-

δα ε,π'.x'ρq'τei τ1 ατ'aQη 6τι cι ',ιq"?α'

1ιδ6 τη; α1λαlδι&; τι1q' Ιην tτlο"iι|'-

λiα oυtλλια'βi oφeiλεται cτηγ dλ-

λaιι}η cυγγ,ενεiα'q - cυμφωviαg με
'.α χ?ησlμotπ'oι,o6'μ:';* υπ'oxεiμενα'

H dπoι}η αυτl1 ε;ιc1$ετα,ι απ6 τo

6τl μd1ρι στιTμηξ |aγ 1norδeiy.'θηx:

ι; 6πα"9ξη παθoγδνων (πιθαν6ν μυ-

zo,πλ,α':1rd,των) cε δεy'δριjλλια πoυ

δatτι"jουγ 6'lτa')ι ;α σJlΙr.ττιi}"ιατx

του μα.9ασμο{ xαι ατlι τo γ:γoν'6;
δτι η τoιν.''λi'α. oυiλλlαμ; δεi1νει

1) πaλ,j μlx2i1 τυγγdvεια μ9 τηγ

y"υδωγι& y.α'" 2 δe't αυμφ'υ-lνεi 1-ιο 6_

λεq τt; τra''ιι'ιLe3 η xλιbνoυ; τη;

α"1}.αδιd,; δrωΞ θα ανα1ι.lνονταν αλ'
λd. 1rε πoιx:λi'a; η yλd)',icυζ πoυ θ-

y'cυν ε,πιλεγεi (6) .

Για τηy πρdληι]:η τoυ μαραrμo6
τη; α1λα.δ:4; χρησIiμoπOrηθηxαν δl-

αφo.,'o,' τ'"Lπo'. oι o'πoio'' 39γoιpiζον'

τα,1 ιυ; εξ{;: 1) Χzηctψ''τοiηcη eν'

δ1αtrιd]3.υ e'rι6aλιacμo6. x9η σιιloπo|-

Yπ6 AΘαv. Κ. Poιiμπoυ
Δρoq γειr}π6νoυ τΥιξ

ΔιευΘ6voεωq Γειrργiαq
ΗμαΘΙαq, 86ρoια

εtτq.'ι y'ιl?iωζ γ1α τηγ πol'xlλiα oυfλ'

λιαir; ετi z,υδ,ωνι&;. To ενδιιi'μεco

εμ66λιο α1λαδr&; γεφυριilνεt τη'l

dλλειι],lη oυμφωr'iα; μιεταξ0 xηζ πο"'

xιλiαc oυtλλιαμ6 χαι τoυ υiπo1'ι.εt-

,ιdyου τηΞ xυδωγrιiζ. Στην Ιτα'λiα

T,αl. τη\) Αμε ριx{ aρηο,.ψoτoιtlΘηxαν

με επιτυ1iα" g'l'δ1&rμε:α εμ6δλια απδ

τιζ πol'χ1λι9; B. P, MO'RETTΤNΙ
BΙJTΙΡA ΙIAROE αyτicl-oι7α. Σ:ο

Nομ6 Eιuα.,θiαg ατ6 ω2ιc',ιdνoυ; φυ_

τιυριo61ου; xpηcιμoπo:fθ'ηxαv εy-

δι&l:ιsσα εψ66λ'"α τ'':]'y''\i'- Ξ ΡASSE
ΓΙ{ΑSSANE r.αι μελ:τ&:α1 η συ-

|ιι-ΞpΙfop]& των δενδ'pυλλiωγ cτογ α_

τ?δ. 2) Mε αυτ6cριζa δdvδ,ρα. Mο-

cae,3i,"ιαzτ οxληρου ξδλoυ { φυλλo_
s;δρα 1ιoc1εri'ματι τηζ fi'o''y.|''λiαζ

Ουtλλ:αrμ'; ρι,β6oλo6v υπ6 την ε_

τrtrδρα''c^η ryδ6λυλo - sρμ'τμlρ1iιοιi O-

ξ6ο; (3,4,9) . Αυτ6ρρ:ζα δενδρriλ_

λ'ια ττ;i πoιxιλiαζ oυtλλlαμ; eiναl
qγβg1τ1,xα 9τ]oγ μαρασμ6 ττ;' αa}-α-

διιi:g (3) d' ουν εξα:ρe-r|'ι]il τ,1"?'αΥω-

^γ"!i xx'' η_ιΘ τηy ταροδo τoυ 1ρ6'υου

αποχτoljγ μ6τριο μ'6μcο; γεγον6;
πο,.l giνα.'' θπ1θυlιιητ6 για πυγ,y46 Ψυ-

τa6:εl; (Γr) . 3) Χ'ρηcιμoπoiη'ση ω;

'lτoιε'''1ιt'ν'''ι 5πoroφ'6τωy cιπ6 cπ6'

ρo α7.λr,διi'g πo:xlλiα; Oυ-λλια1ιg

(3) . Tα' ιαoρδφ'ια αυτo$ του εi'
δoυ'; εiyαι φν'οιx6 γα δeι")'ιγi}oυy πε-

ρ''ccδτε,,,η,:υγγdr'εια' 
_ cυμφωviα με

την πrrlτ'ιλLα oυtλλr'αμ; cε cυγxρι-

oη ,με &λλε 3 πoι'x''λ'tra; η xλιbνου;

αy_λαrδr.*;. 4) Eπιλη{ ιατ&λλη-
λων υποxειμζγωγ πoυ δsιxy6oυγ ια_

λ^ξ cυγγθνεια - :υμφωviα ηJΞ τι; εμ_

6ολιαζ6,μe'lε; πoιtλiε; ^/'c1| σ-'i:'axii

Ξτοr, 'rι:ιρα,σμ6 
τη: α1λαδιe;. or

\ξlEST!γΟ,oD xα.'' Ιro'λfiBARD
(1Ο) τατf :τιsυ'ν !''lα πiναxα με τα
y"α.ταλληλdιερr υ,;or.εiμΞν Υ'''α xη'
αντt;'-ιετιilπιοη τ.) μα,ρα5irοΔ τη:. α^

y_λωδιi"; οε ουvΣυαoμ6 με αvτο1{

oτη φυτδφ'θo,ia, YγJlβατ6'δ g'ξ 6'ατ'ττγ

ρ:αxδ xθ;!ιψo, ου)'εYτιτ-4τητz" ε'δ*_

Ξ;oυΞ. συlιΙ6σ" ιιxδττρα lιe π'o:χ1λιε;

rιαι d.λλr yg'ραγ;iη.''στιx&. Tα υπo'

xε[p.ενa α'lτα' εiνα'ιΞ Σπoρδφυτα τω'l

πcι,i{,lλι6y o'υtλλαμ;, NELΙS PΙ_

RιJS CALLERΙANA, PΥRΙJS BE
TΙJLAEFOLΙA, γαλλι,xιi. σπo,?6φυ_

,α, τ'clτ.ι\ιq" oLD EOME (επιλε_

γεi; xλιbνo,;), ποιιιλiα oυtλλιαμ;
(επιλεγεig ιλιbνο;) , χυiδωγι& προ_

€"Υι^(y-i'α';, xυδωγι& EM xλιj:yο; A,

xυδωνι& FffLA γλιbνοg C xαc ν6ρi

δle τωγ πoιαιλlιilγ οLD ΙΙ'Ο'λ[E x
FΑRMΙNG - DALE. xαρα,χτηριστι

τ6 etναι 6τ'. τa υπο'lεiμεvο xυδω-

νιd,6 BA 29 πoυ 1'pη'cι,μoποιηθηxε
%1'; xρτιC''i\oπoιεiταl aυρ'6τατα ατην

τρ?loΧi μα; ωζ υποy.εiiιεγo eχλα-
δrds δεy cιlyxατα'i.€γeτα'. 1-ιεταξli

τιυγ αyιυτ6ρω υπoxειμ6νων.

(Συ.;17-εια ατη αελ. t7t)
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H πopEευοrεpπi! tnc αxiilαδlile

0uΤllομc (ΨlLLlrM$)

o'. cπb;'oι τω, Τrω'Ξ ιιb'y οπωρo-

φl'?υyl δ!γι?ιυ,,, 6πω; z'αι πo).λιily
ιiλλωγ φυτιj.:ν, cy-ημιτiζoγτ o'. ,Φ'
ξ3y γo\';lιoiτorηθεi τo ιoχ$ττ'α.ρO τηζ
ιυοθl1:ιη;. Εiναι α'lτo'lξ"nτo1 oL %αρ-

ποi ra'l π:ρι'θ1oυν ιτδρoυq (ιοπdρ'

,i-ια.τα) προtργο'ιται α;τ6 γο'il'ρoπ''i-
τlxη (zυτογοyιμ9nalη'cτ1 i1 σταυρo'

γογι!ιo;οiηοη) . Kαι θα μ.ιλ&'με γlα
α)τoγοrιιl'ιc;,ιiτ1cη, δταν το ωox0τ-

Τ€tοo ^,l;γ1μ9ποιs{ταr απδ γυ.ρ'εοxxδ'
!,'oυ; (γ6ρη xiτρηνη cxδνη) σ'Υ

θ8ωγ τγ]Ξ iδια; πolxιλi'αE ται γtα
σταυρ.γor:μoπoiiηloη δτα'ι το ωo-
y''3ττιoo γoνlμoποι.ei'τ cl"'' απδ Υυρε-
aν.δ'xxoν; αyθ3,ωy &λλη; πoιxιλiαE,
(oι γυρe'6ιoxxoL y.q.'. τα ω'οι"6τταpα

των φυτιbν παiξoυν τoγ lδlo ρ6λο
που παiξoυ'z eyτicτolχα τα οπdρμα_

τξυlιριυ. i/"α'. τ1' ιl&ρ''α' cτo ανθριb-

πινo εlδο;) .

Aυτoγoy:μo,iioιοιiμενα εiδη εiναι
oτ poΣ'ιxι'l,'€;, 6,'iα::'νι6g. 6eρ'ιιox-
r.ιj; :.λπ. Eλd1ιοτ:; πalxιλi,ε; α_

πoy'λεiγcυν q'r6 τον xx'Υ6',L. Σιαι)'
cΟ1n?γι1-ιoio1,ο'υμεγα εiδη ε{yαι oι

,μηλι6;. απι'δι6g' ιεραc'.€3 xλ'π. E_

διδ η παρουo|α τoυ <Ξπ,L'ιc'/'''J''στ^η>>

Εi:\1"1 ι'",αΥy"αi'α γ'.α vz' εξαcφαλr-

cθ,:i η γovrμoπoiηcη τωγ αγθ'6ωy

i/"αL φ'lτ''xα 'Ξτl γ-q.cri'jφo?iα τωγ

$r{γτοω}.

- Σ'η φ0oη :υr,αντα xανei; ε-

πt'ι'τi1. τα7τo0; που ποoηλθαν μο-
ρaζ γ'oγΙιισΙτo iτyaη τn'9 ω'οχυττd,ρoυ.

A":'το( o: y.α,/τσι λ6γoντz'ι <π σ"'?'

θεγoz. ι'aτι}ι7i.>>. o: ιαρτo!'
αυτη; τη; xατηγoρtαi φ'l'ο'.ια'δεν €

xOνν οfiδi.oυ -: (οτ'icψατα) . Ar'aφ6-

ραμ: ιιε:lr.d; περιπτδοεr;. Tα" oμ
φαλ,'q δ ρ α π'o ρτ'ax&\'.α', πoλλ,66 πoι
τ'ιλiε; τ'5'r.ι,ry1 oι πεrliΞσΔτεcl3ζ πOι-

r'rλiε; λι,lτι('ν y'σ.'. c'py'.τj; πoιx:λi_
ε; απιδιιilν, 6πaυ η xαριιδδ'e'cη γt'

770

1,εiα1 π αρθ ε ν ox 1'lρπ,'' xιb ζ

7ωρi; δηλοιδiι 'lα Υi'iει επl"xοyiα6η.

Ι{ oυtλιαμ; ei'';αι ψlι" πο':l'ιλiα
που d1ει μεγdλη τθ'οη 'tα ταρξaι
l'ιρ'τoυ; aυιρi; γο}'.μrπoaηη. H
ra'.'θ ε'i.lxα ρ'π''ιi1 τ α pαγ ulnγii xυ. ρπι'lν
τηE oυfλιαμ: ,ilελsτηθη-".ε ιδ αiτορα

rττl'; }1,Π.A. o Αμερlxα.ν6; W.ΙΙ.

Toυ 0δυoo6α Nτιv6rιoυλoti
ι ειt}πovoυ

CΙΙΑNDΙ.ιER cτo 6τΙd\lο του <<TA

ΦΙΛ:\oBΟΛ_\ oΙΙΩPοΦΟP,\
ΔENΙPΑ> (',ιz!"φι'l"ιι, ,\l ι. Λz'ζd,-

4o,l '1εωπδ)C'l γα'' Τi'' Kαρ'α'ι4,νου

Υ!0J7-ξ'i'''J :ελ. 479 - '480) ^i?'ιlε''
'rι εξ'ii; a''''Σ'.l.Ψι!''ο'iτα Υ'6?ω q'r'b 70

acι''1 ;i'','|'δ f}i. ια. Σ:η Kαλλιφ6ρνια.

:τ': 'ιΞ'/ πl.''lΘα.\ι:α ΞΞ 7Ξ1'.ηy.!Ξ.

ια δ6,lτ,i,α τη; oυiλlαμ; (BΑRT-
TΙ-rET Αμ.p.) Δ7aιιν α'tιγxΥ1 απ6

σταυroεπΙ7'O't|"α^cη xαt η ταρoo,lc|'α

τo) Ξπ1χoγιστ^i1 εiνα'. επl6e6),'τ1γι{''lτ1

y'L'.,J.iiα''Li1ητη, στι; δε πoc:o'1d;

τ(}υ εrιυτΞr:)io6 η Ξπ'.ι'!ν''d'5το'.α

πaιxιλiα δEγ εiγαr ανrγxαiL διδτl

Tα τελευταtα aρδνια επr,cημ&ν_

θητ.ε o ευεργετιr.δg ρδλο; τoυ ι{,,eυ-

δαρ1ι3ρo'l 'iτlν 
αν&'fi-|\Jξη του δd'l_

τcoυ' E απαιτοι}μενη πocδτητα για
τ'.; αναγτ"ε6 τωy δdγτρω'l εiνσ'ι τ,Ξ-

ρ|:ποι1 65η χαt τoυ 6aρir'''l.

Aπδ αy,αλ6oειζ π9υ ξyινα'ν διq.-

π:,cτιil'θηxε 6ιι iγ.α στρdμμα οπ(,)-

ριil';α με ψεγ&'ια xα'. ξι-'lτ1',rω δdvτρι
ιαταν'α\i'cxε1 gτη,ciω6 π'ερiπου 8 -

10 γρerμμi,ρrα ιpευδιiργυρo.

- Σfμερα π'''cτeseτα'' 6τι o ι.pευ-

δ&ργυcoE ενεργoπoιεi τσ" €νζυψα

του ρυθμiζουy τ1Ξ λ,ειτoυργiε6 τoυ

τα δ€νιηl- 0υtλιαμ; εξιο'φιλiξονl
α:xετt'; πl'1'αγυlγi1 τpoeργδψeντ1

zaε'7'6ν απd α1λi'.δ:α. π1'i!θ€loy'1'ρfr,ι-

ι,L'

- 'oπω; φιντ1xε τουλd,xιoτο

|7τ,ο ε.:ιi1ac'''ι6 τηg Kα"r.λιφ δ'ρνια<

er/'y'i!1"τol5ν ει,διx6q ιλrirατrxd; ουν

*'lμ4 δτοιl 'rt 1τα?θε'i3|ι1.cτiα ε['iαι
α:ξι6λoγη γ:α yα υπo).oγ.ζει o, δε'y-

τοoxα'λλιspγητi6, t'iα e'.ο6δτ,'La 1-

y'1"'iofia'.Tιπ'.y'5. @a jλεγ: xι'νεi; δ'

τ1 η παpθεvoxα?τ,|y"iι πυ.po.^γιυ^γ^i1

γεν l r'ιilE ετlηr'ηξ'ζr' o'' πρωτ|cτω; z'-

rδ τ'.q εrδι'x6ξ xα'ιρυx!3 συνΘif"ε 
-:

τηζ Nρ,',y''θ"Ξ cτη'ι' υπdιι)η 'iιεc'.ογ'^i1

γαι τ\'l ζωηρ6τητα 1ρ9 }jyτpoυ.

- 
Πoλλd: πa,'y"ιλi\εζ αxλαδιd';

τ ιl 2i1γg'1"') αy_λ{,δrα πα',"'θeνo''ιαρπl-

γξ. d)'\ε; οe μεγα.λ0τ:7c xι'. α\'
λ:; cε μιxp6τερo 'π'a'iol5τ6' Γιe την

y.ιbcα ,rz';, επειδ{ δ'9, dχoυμε π9:-

iι 1'',Laτ Ι'|'& δε δφdνα y'α. σ')'(y"Ξy"ρ!ιρ'ξ

|Ξ-Ξ ταi!1"τηaητsι6 το' τι 5)]'-ι6α'dγΞι

"1''α' xαΘε πeρla'aii y'ι'λδ'l ε!"'νατ να

fυτειio;'1q1 ρ1 59y1g'τd),υ.εyoι επιγ,o-

ν'.c'':τ'!'Ξ c' 4λου; τoυ; ι1λα',δ'εδvε':.
'Γο i'δ''ο ,.cyι3.ει ια''' τLα -rΥΓ/ 0υtλι-
α1_ι;. 'Εcτω xαι a&'i ψzρτι€; aρo-
γ''! ': π'.θυ''lδ να d'χoυ]:ιΞ αυξηiιdνη

zαρrδ|'δoοτ1 π2cεργδ',ιε'lτ1 ατδ ψ''q.

ευ'iο\'x^l, σταυroγorιξJ'οπoiτisτ1 σε

cυiδυα,:,μ6 με τηy ταρΘeν'axαρ'πLα'

)rjγτρου. o Qευδ&ργυρog φαlνεταt
6τl cυγτελεi rτογ σχηματcaμδ ττ1-<

icυπτοφi)',ηζ ^4τo,l τηζ oυοiα.; εxei'
'/ηΞ απ,Δ ττ1ν οπotα σχημα,τaζ]gτcιι η
α'lξ|'νη. H αυξiνη aiναι ε'r'εlνη που

cυyτaλsi aιο xανaν'.v'6 ξexiνηιμα ττ1;

ν€α. '< 6λα'sτr'σγ]ζ τωy φυτιilν xατd,

την 'Aνoιξη xαι γενιxl" σ:'ην xx'-

νay.γ-tj αναπτνξη των φδλλων xo:ι

τι,)\' δλαστ6}. E 6λλειι}η ττ15 α'υξ1'

νη; ουvτελεi cτηιν αν0δπτωη y'αι

ττΓ) ψLx?aγ'αρTν[α. Tηr, \.L|γ'.oxσ.?'
τl.α την cυyαyτ& τ'αν'ε[; 5|tLζ ισρ')-
r3; ααθεvtxιily ιλd'.,δω,y δπoυ τ'αρσ.'

0 gευδiρlυpoe t{Et o p6iloc τoυ



τη?eiiα,' τ?''φoτ,ε\11' ι|Eυδαργr1ρoυ

υπε0θυνη για τη) απoυci'α τηΞ αυ-

r!,,-":ι,,iΞ.

- 
Tα συ'μτιδ,ματα τρo-

φoπ,Ξ νiαΞ ιj.lευ'δαργιi ρου
. rr, "η μ α ι γ') ν -r σ'L e'l ω ρi ;
την 'Ανoιξη. Σ;lg ηπιο; μ0ρ-

φL -< τ'γaφοτ.eriιE ιp:υδαργ$ρoυ πα_

?σ.ττt?Ξ| 
y.ανeiζ oτα φriλλ'α. να π'σ'-

ρoυ5''θ'ζoυ') δ'αrοxο'μdvη 1λιilρωcη

η vα εμφαy['ξoνν xLτρ''ιa; λωρiδε;

^ιι'. zxαν6ι'tιcτεζ xηλiiδε6 μεταξιi
τωy '/,Ξιjρωy τ'd oτνoiα πd,ραψθνoυν

t:)r.υΥα. Πιiντωg η διαxεπoμθνη

1λιb,lοlcη δεy oφεiλεται π&yτoτε

.ι :,ρ'oq,'i1εyiα ι.|.lευ'δαγ6ρoυ' Σε πoλ

λιi εi,δη οπωρoφ6ρων τo πr0 α,1σφα-

λ69 γvιbοlτμα τρo'φ'οπ:'νiαg''pουδαp-

Φ?o' εi'tαι oι ρ6δαxεg (τoιiφε;

φliλλω{ πoυ περι6&'λλcυγ οε πυ-

y"νi 'h αρqβ' δLα.ταξη τoυ6 6λαc-

τo6; xaι τoυg xλαδicv.oυg τoυ &ρ-

ρωστoυ }jγτρoυ Aυτ6 cυμ6ωLνε" e-

πeιδii ol οφsαλμci αντ1 να διbcoυν

y"ιy()ν''γ"o$Ξ vdoυ; 6λαcιo0;, δiνoυν

τα5,φε; φιiλλωv τoυζ γνUJστo'!'ζ u?6

δαxε;, πoυ α,πol:λo$γται απ6 φιjλ-

λι αvιilμαλr oτεr'α παr δ6'τxα'μπτα

ια'ι τ&ντaτ'. ',ι'"xρ6τ'ερα cε μdγεθo;
α'πδ τα. φυcιoλaγιruιi. Tα oυμπτιil'

\LcΙτx' αυτi" a!7o πληcι&ζει τo Θε-

Φζ δaγ γiνονται 'oρ'ατα' Αυτ6 εξη-

γεiτer :;aιδ^li e'lnυ δυνατ0' να α-

γαπτυ1θο0i' ξιεi]g 6λαcτ'ai απ6 o'

φθαλiιoδ; -,oυ xi'αδi'oxoυ oι oπo'ol

6ρ[cι.oντx'' τ|O y-&'τL} απ' εxε[νaυq

απδ τoυ; oτοio'l'" εz'πτι5'1θηxαv oι

ρ6\δα'xε'' τω'/ μι7'ρi)γ φdλλ'ων, xαι

θτsι )'oιπ6ν rJ'' υΥ'-ε! -Ξ 6λα'οτοi απo'

v"ρ,3ττoιlν τ'. -: ιoρ'lφL3 τ'ω'y xλ&δωγ

πoυ φdρου;' ια ψ'-rιρ&. φ6λλα xλπ'

_ E&y 19 191τ1iτεοo τμημα του

δ,6γτρoυ 6yal υγlεi; δ).α:τoli; μπo-

pεi να τ"α9πoφoρεl- γ'1'roν''γ'&', eνιb

τc α'lιbτερo τμ,{μα δaν φiρeι ιaρ'
πoιl_c η or' xαρπoi' τoυ δsγ εi^)ι"'' xα-

γ'a,Δx"li. }1 τρoφoπενiα ι}ευδαργri-

ρoυ μειω'ιtΘι τo, μ6'γeθo; των τ"σ'P-

τιjlν πι-ντ6 '< slilδoυE, ιδiω; των ευ-

ριαιoμdνων 1τ?0ξ τ"fΓ) xορυφfν των

xλ*δωy. Eπicη6 aπηρε'&rζει δυrcμε-

νιδ; την πoιbτηιa \ζ'σ.'' aτΝ συγτη'

p'ΓισLψδτητα των xαρπιi)ν {ρo'δαν"rlτ

6eρ'3xoιια μηλα xλπ') . 'Eτcl λοι-

π6l, τα ρο,δ&xtr'α 6ταν ωρι'βcoυν

xα'ι oυλλgγοι5ν παρo'ιcιι'ζoυν μαλ:'
x{Ξ ιατ xι.cτανθg θΔse''; oττρ 's&''l-

γ'1' ψε ατ('oτiλaoμα γα ^1tνcl'lν αxσ"'

τiλληλα για τηγ ιγc7x t, (η'/ lζo^t

τz',ι6οrι0ιtα'
_ Eπicη; η φυλλcrδιαγνυcτιv"fi

ηιτo:εi \'1, μ1ζ διbτει 7.7{cιμε; πλη

ρo,φοpiε; cyειlx& iJg τογ 6αθlι6 τηΞ

τcoφoπai'iα; τoυ ι{.'ευδ:'pβρoυ'

θεpoπεiι
-_ H πlo .γ"αlιoτ'''''τlx''.ιτj μ,dθοδo;

:φ*ρiroγη; του,}aυ'δι,:γilρο'l φα|.ι z-

ται yα εir,αι η δrενdργ::α. ι}εxαc'ιo'3

γ"σ'τi. 1τ|t rε1i'rδo T01) ληθ*,p','ου

πρ:'l δ:oγxοθ'orjy oι oφθαλiιoi xρη_

οιiμoποιιbνταq κ'nνδ διd'λυιι:' θ:i_

xoιi ι}ευδιργυρου. E&v τα δ{ντ?ι

ιrποφdg,ουν πoλυ xαr o': γJoι 6λα-

oτoi ξηρα|νoνται 5τ1; r'opυ'φ'dE τoυ;,

'συ)iστ&τα,Ι''δ'&λυ,ιια τ,ερtτo'l bΨo,

σΞ T 
ιπ,'.δτ??Ξ.ζ περιπτ63eιζ αρxεi δια

λυ'ψα 3o/o. Mπoρεi τ"αΥΞLζ \'L N?'η-

clμcπoιεi δι&λυμα L - 2Ψo elδco't

γiνεται aφαρμoγτ] xα'Θe tτo3 i, 3οio

εiιξ66γ ιφα7η.ιοT1aτω''' o '!ειι:r,ιδ; ι&
θe δε$τερo 6τog. 0 ι].lεxα,oμ66 γlνε-
τα1 στo u'ξ'lλo, το':λ*χlcτo 15 μθ-

?Ξζ :πρ'"ν t1 μετ& l'πδ τ'q r'λd:δεμα

y'αι OπωJδi'πoτε 3yα μi]\σ' ψΞad q'-

πδ Φsxαlτ'tι4 μΞ χΞrηΙ9'ι'o6g πc)'-

το$c.

'_ ΙιlΙπaρεt')1' x?'rι5'.l,\oπ,o'''lι'5g'"

τι'i,ιiζ ',,'αι &λλε6 ενιi'cει; r|:υδαρ-

^γ'3ρo'l z'ν&\oΥα \\'Θ την aτ'lΧit -to si'-

δc; τoυ δ!ντρoιl xλπ. Ax6ψ.α 'φo_
pεi να γoρτγγi1aιι οτo 6δαφo'; τι;

D'.&φr,ρεq Χ\Ψ|'y"ξζ oυciε6 π'oυ πoριd_

y.ουν 'Qεδd,ργυρο.

- 
Ι{c,τα' την 'Aνolξη δταν τo

δ:Π?o €γeυ απoι'τi1'τει αcxετ6 φ6λ

}ψrμα 'x1,ι oι xυμοi xυτλοφoροι}v

εντa'τιι&' συ'/'}στd)τα-ι oι ιpεxα':ιl'oi

με 1ηλrxdg μoiρ'φ,jζ ι}ευ,δαργ6ρου

(cετ'ezτ ρ{ν\ ωxoλo'υθιbyτz ζ πα.ντo-

τε τt; oδηγiεζ τωγ παραc'l"ευα'ατιilv

οiιωy.

o μαραoμ6q τnζ αxλαδι6q

(Συνj1εια α.τδ τ'r, αελ. 169)

oι \,γEST\$OοD ι'αL LoM'
RARD εniο'ηΞ xαιt1ρ7τcαν θ',α πi-

yαχg πoυ τνaρ'''\zι,ι6ανε'' δ'.α,φoρι εi-

,δη πoυ αγηy'oυy οτα γ€vη PURUS,
ΑΙιΙELΑNCΙΙΙER, CβATAEGUS
7'α1 τα, oπotα i1δη eρευνιilνται γιι
1η|) xαλ0τερη αντ:μe;ιΔπt'cτ] των

πρo'6ληlμilτωv τη;,α.xλαδl&; cυμπε-

ρrλα,μ6αν6με'σJ 
y'α'' τo) μ,ιρασμo6'
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BΙBΛΙoπAPoYΣΙAΣH

fiΨβοεlκfι

κυilθpUnδnξ

με gεαλιαμ6 εxr}dτει τιζ απdψει;

zαι πρoτε[r,ει λ{o,ει; για τi]ν ιιoρ-

φi1 πoυ πρdπει r'α πd,ρει o <<zoινd;

qlοριi'α; εμπo,ρioυ qlgο'Jτων>> για γα

αl1μιειιboει,επιτυ1iα.

- Για του; αi,αγνιboτε; τη; <<Nι

επιJ'6ξα'με'μεριz.d; oελiδε;

με τηι' οtο'ταoη zαι λει-

τoυ xoιlοil ψog6α επειδrj

α0ιllστα;>)

σχε|tL7α

τουQγια

τoυ ΝIιΚoY] Δ. l"!oYΓΙζPF{

τo $dμα αυτ6 ,εir,αι παντoτt' <<σπoι!

δαio zαι zαντ6>> zαι δεγ y.d'νει nα-
,μi,α φoρci τr1ν επιxαι96τητα.

t' Σιioταοn κoιvωνικιirv
Φoβ6ωv vια 6vα αγρo-
τικ6 πf:,oi6ιl :i oμoειlti

Ποoτιμιb ττ1 c'3cταατ1 xo:vο6 φo-
οiι 1υα' !ιι'α πρaiδν η oμoειδτ], γlα-
τi θα 6y.,ouμε dτcι dγωcη πολλιbν
εγιircεωγ cυνετα:p:cμιbγ cε dνα ευ-

diιιz'το ]lοlQdα !ιε σ1]'γ7'ε7]Qιμdνη δρα

Cτηοιδττ1τz'. T σ' 6?^{.J'')7. τοιl y'a'.Υon'l

φoρdα θα j;lουν ι.ψacο ε'lδ'.ι'φiρc'ι'

ιιl θι' "(i'leτα,' ιρι'lτ& ^γ'i'l1zια αυτο_

διαxοiρηcη. Aγτiθετα cτη'.; περiπτω
.τι τ,aυ Θα ^γ|"νe'. xο'"'i6; φ'oρ€ι' -< δ''&-

θεoη; διd'φopιυ, γaωρ1./ιχιbr' πρoΙdv

τιι]',' 6i:ι}i γ'. -'. τl.a&δe'.'!l-|"'x''' τ\1?;cl
rαλιil,l'. 1iαi'2'!ιj1γ, τιτ'lι''3' ζlι"''.ιiνl
zλτ. {)y 61ει 1ιeγ&λo πλd,το; οτι;
irιLcττ;2''δττρ6g τ,ου c φ,oρ€α";' T ι'
l'zγr'';α ιο'-' θα ειπρosι,''τc6'tτα'' ατδ
::α.::γιιγc,i;, δ'"i''φ e','υιν κ coΙδν:ων
y'ι !'lι τdτoο 1ιιυτzix6 θα εii'αι αδd

νατo \,7' λljτεl τα, πpo6λη1ιατα τη;

πaιxiλη6 ταραγωγiiΞ'

Ll' Σιiοταgn κoιvωVικd)ν
φoρ6ωv &μεοα μ6vov
απ6 EγΦcεlq με πεΙρα

ΙΙ δldθeοη γεωργιιω'l ;,ro[6'lτωv

xι η αγoρα γεωργιxιilil' εφο,δiωv ιαι
',lηγανηψ&τωy, εiναι τ'ρα,ξε''3 εψo'
ρ:x€;' ΤΙpαξειζ πOυ y'ρe,'α\oντα'. ττ1

γνιilοη ττ1E αγορα'c, ε$ιxd; γνιilcει;
xαι πεtρα eψτ;oριx'i1, ,επoμdi'ιυ; oω_

aτα cτε),:1oμ6νoυ; φορai;. Eμεi;
Ιrb,,α ι0'νo'!,1'l,ε τo τριilτo ξετ'iντ1ψα.
'1,ωντανeι3'aνLν9 T0υζ cυ,νετaιcιoμou;,

x&νo'ιμε ν€ε; ενιb:ειg 5υlετα''ρ''7-

i-ιdlν. Πρdπει πριbτα r,α μ&θoυy xαι
γα ψαΘου'l πoλ).{ xα'' ψ!ι\'.cτι δγl
ιe 6αρo; τη3 τciπηq τωy παραγω-
';ιilrv. Πρdπει lα. oτeλε1ωθοdy xαι

να, 6oηθ{coυ9 σαν r,?ωτa'6αΘψ'.εΞ a?-

γανιilοει6 ια.ι δευτερο6ιθηιιεg. Δεv

eiνα'" 'λoγιι6 xα'. δgγ επτρ6πεταr

μα.υτ6; νι cτη':oυμa i'.aιν6 φ'oρ'6α.

ΙLi'ναι eτιy"iνδυν'o. Mπoρεi 6{6αr'α '"α

μπoυy σαy μdλη μlα r! δυo ενιioειg

i.εoc6oτατε6 cε φa;'6α 1-ι: πoλ6 πε-

ρ'.οcδτeρe; εvιb:al; d1ιπεlρεg,,irρ,-

με;, ιl,'αr,d;.

o: ε'zιilceι; πoυ d1oυν x&ι|a'' a-

ξι.γ ωγ t;, πoυ δραοτηp''o'πoriιΘητιαy

σττtν Ξ5ωτΞcl'ιi, rιγορα' εi'lι"'. iτoι-

ιιΞζ yα, αy66,oυγ cτo cxαλoπ4τι του

xo'ιν'a'3 φop.{, χαι γα. πετdχουγ. Aυ-

τdΞ θα, απoδεiξoυν τη μaγ*λη cη-

',ιαciα yνσ"L τ,iιOσp.ιiι0" τo) 1a1lγoδ

φ'aρiα. Αυτd; θα γiyoυγ ο,: δαaxz-
λo: πaυ θα δxδωξoυy xαι θα φωτi-
σoυy τo ,υyΞταιcι'τxχ6 xiγη'ι'a' γ1o

}$ gιiyτoμα ,θα αxο,λoυθηclυ: 6λε;,
cτα'διαx&' ιτδ τo δeι1τερο τιδ\αi

ΙlαtlτIΙ(n ΦEIt π$εiglt 6ιl6lαgιlωι!κltξ

- Tor' πεgααpι6','ο MciΙο εδε το

φ(ι); τη; δη,μooιdτητα; τo γεω'Qγι_
z6 6ι6ilio,με τiτλο <Aγρoτιx{1 Πoλι-
τιxrj oτα πλαioια oο,οιαλιoτιz{1; zυ_

$if,φllηoη;>) τoυ oι1μπολiτη ηuα; x. NI
z.ου Motγιgη διxηγdρoυ xαι πoλι-
τευτ{ τoυ Ι]ΑΣoK. o oυγγραψ6-

α; ξdlr,τα; τα προ6λ{ματα του α-

γ96τη xαι ιδια[τερα τoι'δεγτQozd-
λι,εgγητ'{ απιj zο','τd. γνιυg[ξει απ6

<πριilτo 16ρι>> τo x{ιiωψα χα,ι τι;
διαδoxιz"d; qlcioει; τr1; δεντροxαλ-

λι6ργεια; απ1l τηr, oτιγμ{ που $α
εγxαταoταr}ε[ d'ι,α; οπωριilνα; ω;
την ,οτιγμ'f πoυ $α πωληδoir, τα

qiροiτα δηλωfi απ6 την παgαγωγl1
ω; τηγ xατανdλrυoη. Kαρπd; τη;
αγciπη; χαι τoυ εγδιαφd,Q'ο'ι'τοζ για
τo'ι, αγρ6τη εiι'αι τo αvαφερdμεr'ο

6ι6λio'

- Tο 6ι6λio 1ωρiζεται oτα εξ'fi;
πdντε ;lεφci,),αια: 1) <<Aγ,ρoτι;z"lj πο-

λιτιz{ τιον ω; τιbρα Kυ6ερι{,αεωrυ'
2) <<Mε$dδευαη υλoποiηoηζ τOU πQo

γρciμlματo;, 3) K,ι1oτog υ'λoπo[ηοη;

τηζ ;μει}iδειιση;' 4) ,εiναι δυνατ{ η

υλoποiι'1oη τη; 1με$i1δευoη; xαi 5)

zοινd; φoqdα; συvεταιQιoτιxcbι, oQ-

γαrriυoεω"ι,. Ιδια(τερο ει.διαφ6ρoγ

παρoυoιciξει τo πi,μπτο xoφιiλαιo πoυ

αιpο,gci τoν τρ6πo iιεlιτOυ'Qγια; (Oυ

<<z,oιγoιi ιpορdω>,συγεται,Qι στιz'ιbι, ορ-

γαvchοεων εμπoρ[α; α'^1Qοτιz"ιbv πgο

ι]6ι,τοlγ z'αι πρoμ'i1$ειαg εψoδiων. H
ιδiα τoυ <<zoιr'o{ qlο,ρdα>> εμπoρ[α;
qlρo{τιυr, xαι λα1αι,ιz,ιbν δεr, εiγαι
zαινοiργια για τil\,πεgιο1{ μα;,
Απ6 τ0 1965 απcισχdrιιlσε πoλλri

πρooδευτιzd oτελi;,^x'n' ε'ι,ιirο',ει; αυν)

μιi;v xαι zοιl,oπραξιιilν παραγιυγιδr,
των Νομc6ν Hμα$[,α; zαι Πdλi;r1;

zαι φυoιzd λαL τoν oυ,γγραι2dα.

- 
o ουγγgαq-'6α; ιπεi$υ\'α 7'αι

772



y.ρ6'o. Oι z'o:γoi φo:εi; Θα xατα-

λ,d,6ου.;, την Eλλi,δα.

Γ' Γιατ( πρoτεi\rr, &μεon
συvερvασiα τωv κot'
vωvtκΦv φoρι*ιΦ\, με'
ταξιi τoυq και μ'ακρo"
πρ6Θεσ]μα σιi'σtασn ε-
Θvικιbιr κεvτρικιilν φo-
ρdων

o: y-o:γoi φ'ορ'ε|;. οαν γir'ουν, θz

αποτελα'jγ ιc1υρdg δυr&'μεtg στηy α_

γaρα, Γρiρiarα οl δ]]oly.iy5Ξ'"ζ τrιυi

τ"ι,' τα cτελ'[γτ1 ιου; θα yo:ιiooυγ

:η δ6ναμη α.uττ!.

Φ'lc''ιd ai'l'ι'' y''- ανθpιilπιr'c 'l' α.ρ'

"y'isει [.'lι3 y'αλ,o'π?oαiρετο; 1γτ?'γ{r]-

ιιoμ6g μaταξ$ τoυg. ΙΙcι6; θι πλη:

pιilcει μ: ιαλ)'Lτeρεi τl'ιιd; τα πρoΙ'

δντυ' cτo'-l-' πιραγωγo'j; y"'λ'' rν0|'6Ξ

βz. δ:αθj::ι Ce γν''xρ6τε',εζ -'LψιΞ τα

:φdδ.:.. 'ooo 6μω6 ιl αν εiνσ"ι xα'-

\οτρ''aip'"1'',ζ o αyταγωγιoψδ3 π δ-

50 y"L αν ?αi'loτα'' πω θα ωφελ{oει
'ioυ; ixprιγωΙ','3:,, o'' ,iγL}μ1'91 giy'αι

rολ'j uεγαλo1. @1 τοοpδooτo0γ rι'ζ

ιγορ!; ',ιe τccδττ,τεq &οy'ετ:; 1ι: ττ1

lυγατ6ιητr ;α) θα, 67o)r' γ1α απolρ_

ρ6φηcτ, με τoy 6θ6α''o v'iγ$9'1" yq

ντ':6ll6&i','l't οι iδ:ο'ι τι τ:iιd; τω'z

πρoiiyτωγ i.')ζ. Θα δηηr:oυργo6ν

i'fiττρr, οτL ei6O''α. πoυ θα θdλoυγ

yα αγoρxoo:ιν με rπoτdλΞσμα τo oι'

νi6ι'.',,-cι τω,i τιιιιb, ιo'lE. Θι ^ιατα'-

λd,6ουγ 6e6ι'.cι τελry"i, πωζ τo χρυ_

c6 y'λειδi ιτ,-: e;''τ'lγtα; εiyαι η oυ'

'teργαciα ireταξ'j τoυ;' Αvτi 6μιυ;

να περ'ι,ρ!νcι}μΞ 'lα 6pι'l'l ι'lτoi 'ιo

xλeιδi τη; ετ''Ι')7'i1'ζ' φp6l'ιμo ei

'aL 
να το F',lιj)τ'''ι'pι ι-;' ττ;ι αργ^iγ

o xαλλiτερoq τρdπo; a'ινaι1αci';-i

εi'lι'' τ1 σν5τσ'5τi ψ''υ-; xο't'i6 Ξπ1τ'o_

τi'ilE τ!α pdθ,μιcη τηΞ δlσ'θεΞη; τω7

αγρ'oτ''τ'ω'ν π,:'ο'Ι6ντων τ"a'' Ψο?}';
εφο'δiων x.λ.π. Σ' a,υτ! τηrr xοLt'l;

επ'.;ρο'π^li' rν'ρiπe'. νe τo ξ6ρουμε α-

τ6 τω7α πω; θα δημιουργοιiντα'ι

π ρo6)'^l',',ιυ.τ α, γιατ i θα cν cx!πτo')τ α''

ανΘρωπo'' με τι; α'δυyαξl'i:; τoυ;'

Mι πρoτιμ6ιε?α εiyq'ι τα πρo6λtγ

ψα'τx. 6την xο''νt1 εrrlτρ'oτ"L1 ατδ τα

πρo6\i1ψατα στoυζ ^ιa'''lo06 φo'ρεi6
y'α'. cτγj τciπη τωy παραγωγιilν'

Γpηγoρα, με τη λετoυργiα xοrνιilν

φoρdων χαι Ξπιτρoπ6ν, θα oυνειδη_

τoπoιη'θεi τ) α.να^{1Lη γα cυcταθεi 3_

')σ'ζ ^ιeντ?|"l,δζ φoρdα6 για y'αΘe

πφ'iδν { oμoειδ{ π'ρo\6νπα, πoυ θα

παρ&'γoιπαι' oπωg y.α.. ταραπαιω

γρ&φω, παγaλλωδιιd,, oε μεγοiλ'ε6

πoc6τητε6. Για πα'ρ'&δει'γμα, oτγ]ν

ΙΙελoπ6νν'η'oσ ΥLcJ. 
τo αcρτolι"i'Χ'' τ"ιc

το λ,εμ6νι νομiζω πωg dνι6 η δυο

φoρεi; με 'συyεργασiα εi'iα'' αρxε'

τoi. Γ:'α τηv 'Aρτα μια μδvo 6νω-

cη f 6ναg xo''ν63 φoρLα.q σε συνερ-

γαciα με τουζ xοlyοd6 φoρai; ττ1Ξ

Πελαπoννl;,coυ. Για το οτ&ρι 6-

μιυi i τO, y"ατ'ν6 x.λ.π., 'e7ναι απ'ι--

ραiτητa6 o xεντρ'"x6q φ'o'ρ6α;' o φc'

ρ€α; αυτδq s1 gτηρi'ζετ.ι'- σΙη 6α-

cιν'i] α'pγt1 τoυ xιv'f'ματοξ τγj; ?"υi?_

δια1εiριoη;, μdλη τoυ θι εiyαι oι

xοιyoi φoρεi5. ''apγανα τoυE 6πω;

γ.αι iτ'')Ξ y'O''ν'a'3ζ φoρε[;, η ^1εr'ιτ"4

Aγρoτrκn πoλιτικt'ι

cυyjλeυ,η - διoixηoη - 'ετoκτ'"xδ. H

|gr1Ιιil Συν€λευcη Θα αποτeχεiτq'''

α"r,6 εxπρoaιb'πcυ; τοlν xοlidιν φz-

ρdων. Tα. μd)'η τη: διoiιη':η; xαl

του aπOπτιΙοι :υηr'6'oυλio''l θα. ey.λd-

Υογται, μdνol' απ6 μ6λη τηg α'lvιi'

λευ-:τ]i. Θα 6xουιιε iτcΙι μιω ολ6-

τaλα v'αΘαρ"i1 αυτοδlι1εiριcη απ6

7o 5ι1γi'τσ.Lp'''ομδ ω; i'aγ γ'gγτpιv'6 φo-

p{.α. Β€6α''α' δ:γ αποxλεia")τ'/''" a"

Ξτ'.σ1^LιψcΥΞ;) 'J" ιaχ'tdr"?dτε;' Θα d'

y\01)') γ"'' αυτoi τη θ'6cη τo.,lg 1ζα1 τη

59,μμετo,1τ] τoυζ. Eiγαι α,παραiτη-

τoι. Θι eilαι π'ολ'jτltro:6οηθoi. 'Ο'

ιrωζ δ,εy θα. διαxειρ1ξor'τα: αντo|'

τηγ πα,ραγ(.')γη. Σ' 6λo αυτ6 τo οdμ

τλεγ1-ι:ι πz.ραγωγ'{;, eτεξ'ερ1α'oiαq,

μεταπaiησηg, διriθacηΞ, η διαxaiρι
οη α"lt1xε,' 'iτcΥ πα,?σ.Υωγ6' Aυτ66

θα παρd,γει, α'υ'τ6; θz- lμεταπoιgi αυ-

τδg Θ'ι πουλ&sι. Αυτ66 μa dlλλα λ6_

γr'α. θα εiνα'. ωφεντ''x6 oτη παραγω'

^γi1 του xαι υπε6θυγo; γιαυττ]' Eδιb

π/ιτel yα προJθdσω δτ: y'ρeιαξ6-

μαoτε γ'εωπ6νουg, γaωπ6γου;! γΞω_

,ijyloυG 'ια"ι π&λ'. γεωπ6'ιoυ6' Χωρi6

αυτoιjζ δ'εr, dχει ευ'θ'δν'η xαψμυω γι.α

iην 1lα?ατωγη o παραγωγ66'

Tc xα.λ,jτερc διbρc

iνα' γρη'τιψ'ο

ι
Υ"α τLζ τLa?ce<

1) IΣTOΡΙA TFEΣ lΠΦΛEΩΣ NAoΨΣΙ{Σ

2} MΝΗMH ΔF*MΗTΡIoY TΣAMΗ ΚAPATAΣΙoY
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o ffΠυρo6qll oτn DΙzoN
(Σ'ι',t1ι,'α l'τδ αe)'' Ι68)
τα"ι' εxδρo'ρi1. F'iνq''' μ,dλη τη; απο-

:τoλ{; zαl θα του6 rYατaθody ευ-

θdvε;. (Σιδdrω'μα - pk,!:ψo - επιμd
)'ε'',ι cτc ντιi:lμo "l'α'' δπo''α δoυ-

λ:ri τoυ; c'γατεθεi) .

Σ,yε:lr'i, με τoι' πρc0πoλ oγιοψlι
x,πo?a5ifl"fly'. ν1' διατεθo,rjy 21'0.
Ο0s δρ1. για αυτoxiνη'το, 25Ο"&9o

για dξoδι 7T1Ξ :/''noσΙO^/'iiΞ xαΘ' ο-

7'6't (μετ&6αcη - επl'οτρoφ'η) , 140.
00o για ιρoυτ''τ'ο6;" 3Ο.ι:α) \'',J. 5!1ι\

}ιaτoχη ο-'c Φecτι6ιλ, 2O.0{X} για.
α:φd,i'εια y'α,ι 10Ο.00o για τo 6Ξ,στι

iοio. Σrjγoλο 750.ΟΟΟ δpαγ1ιt;|

To Eπoυργεio ΙΙ oλι,τι'oμoιi ε,vd-

1ι'?''',,Ξ επ''γoρ'isγ'r1cτ, 35Ο.0oΟ δ?o-
yiιιilν. Tιg πηραμε με πολλ'(, r,ι-
'θυοτ6ρη,cη ιιετcι l-ιια, πaρ['aργη πε'

ρ''τiτe''ι τoυ ενταλψατ,',3 πληρω-

iιηg. Πd';τω; τιζ υ,πoλoγiοι.ιιε xα''
'l[αγ ι1l1' αι'ι'ιoνφ'.cτ1. Tα υπdλοι-
τα τx 6ρiτ'ι'μ: απ6 διυ y'α.ι απδ y.eι

y'α ιαπ6 τq τq'ψe''αxδ απo,θaματιxδ

lιαζ, πο.''t6'l δ'.υ'φδρων εz'δηλιilcε-
ω}. Ι\!6l'ια' δεν dλλει,'p,αν y'α'. 1,α

^γρα'ρiιατ'"α. Κ&πoυ 25Ο.00Ο. Tι;
γρ&,!l.1ιε στη με,riδ1 τoυ Πρodδρoυ
του ουλλ6γoυ x.'Αλv'η Παπαδ6-
πaυλoυ μΞ εγTυητη τo,γ )πo,φαI',d-

!]. Ξ)o.

Γεγoγ6ζ εiγ,α'ι 6τr την Ιt[,&oυ,oα

>JΞ'ι ττ|/ aτ'.6αρδναψa. 'Οcoι θdλη-
5αν l1' ',ιιc 6oηΘ'i1cουy τoυ; αφηcα-

με για ιiιλλη φoρα.
Θα τρ€τe'. 'ι11' τiω πωζ για τl;

τιCαnα"/υ'ι αα'o'φ0"sειq y\σ''. δπoιe;
θ)'λ'z -< τια,,.θτ1'xα'γ oω:τ36 6λε;, δ-

πωζ ιπr'δaiy,ττιγ'e ατ,δ τα τρ&sγ'μα'-

τα' α.ξ:ξaι dvα ε'jγε cτo Δ' Σ. xα:

1ιi:\ιιlτα 6-|q' y"σ'7νa\iργια τoυ μ.dλη
πo) απoτελoυy τη't aυντρlττυx"i,

;λ::o{,ηφlα. 1Ιαλιoi εi'μαcτε δ'υo.

Α,:111γ4; τηΞ α,πoστoλn< o'ρbτη-
'ιΞ η α,φΞγi''d. μ.ου. Δια,1oιριoτl1;, o

Tα,riαζ τ0) συλλ6'γOυ oυν&δgλφo;
y'. Αγτιilyιοζ Tαοιιil'iαg E;ιil oυμ,μ,ε-

τei1αγ 5Ι'(l\' σa'oxl.,ol'ii o ΤΙρδeδop3
y'. 'Aλy"ηq Παπα,δdπoυλaζ y"σ"L τo
ιιd)'o; Kαρωγιπιν'!.οτ1Ξ 7'ιφei ριo ;.

1'ου K.
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Ι) - 62 \γΙESBADEN
Γε,ηru'riα

ΙΙ2C; :o π9ρlo'διy'6 Ι'J:*''oυατα

'\ξ ι 6τl'uc ι x'3ριο'' ,

Aπ6 την <Φωνη τη; Nz'o'j:η}>

πληροφορηθ'Γ1Υ'!ι \1r" ττγι v''lλr'φo'
.aiα τoυ v6oυ τει}1aυ; το'.l πεi, oδ'-
y.ο'j <Nlioυcτα'>>.

ΙΙzραz'α).ιii cπιυ; μa εγραQη;
:υνδpοιιητ^{ τo,υ πΞr:oδl7'06, q''πo'

cτξιo^lτ&ζ Φ ε''ζ τΥi/ αγι0'r6Pιυ ιr?)
δlειiθυν':τ7 ει; Δ. 1'aρilα'liz'v.

Θα' γαιρ6μaυ'ι eα.ν |}Ξ πρoμηθo6-

ατΞ y.αl τα 'i,,δτ1 x'lx\oγcρt1ιιντα
εl: τ'ο πy.:ελθ6γ τε0χη.

'fo.z λο';α.ρ: αcψδν r'ιr,αy'αλιb d-

πω; r"a'/ οτεiλετε 5τη' zγωτdcιυ

lιrυ δlε'J,θυν':η'l ii cτaγ αδελφ6ν

μ'ου Kljριο'1 Θωμιi.ν Kαπyiττiγ
Ι7τ1; aιτω6ρta'ι 1'3 ε:; N*ουcαν.

Maτιi ι ι1ιη:
K. KAΙΙNΙΣTHΣ

Tου Φ:λ. Λd,ππα
Ιiιρνe&δc'ι 23

_\θηνα

Αγαπητoi Φiλo:.
'Ε}'q'6α πρo ηηl'εριi-lν τα τρ(α' τeυ-

y'{i @?'17 τoυ 7987' 22 του 1983
xαι 23 τoυ 1938) τoυ π9ρΙo,διχο6

:α; η <NΙAOΙΣTA> y.αι σ?,Ξ ευ-

7.αρ''cτω'
'Hτc''l Υ''ι |\:9'α |r'",.a/' ε-Cαυ?oτιx&.

ευy'α'ρ'sτ^η !zπ)'τ1iτi. 1Ι !ιδοsτi τo'l

π,Ξριo,διΖo'j εiγαι πoλι} επlμι:ληr6-
lη r"l αξιdλο.γη. Tc πε?leγ'δ\'ιεγδ

το': θαυμiτ:'o. Tα αρΘρα τoυΣ l5τo-

ο'.ιd.' λα,'^;'.'l.ψ..xα' Ξn''5:-τ,''112γ''*rt'

)'C"γ'''rε"7''ι'':l'α, y.ατ1.τ0π''6τ17"α" για'
ττγt πα"'\ιιδ'-"e?^Γ] xα'. ο6γ1ρoνη N&-

o)iα, Ξl|),αι θγq" - ξνα δlαλεγ,μdνα

με πολ6 π'ror:oγ^li'

Λυποilrιαι τoυ δ'εν .1νω:lζα τη,;

d'xδo:η τoυ r|εi!''a1δ''y"Oδ oα1 α.ω6

l'xιρ6, Σι.; παραχαλιb νa μoυ ατεi-
λgτa αy εiyι'' δ'lνι'τ6y dλα τι τειj-

Aλλnλoγραφiα
χΥι 5αΞ ιπδ τo 1980 i.ι6x,pι :ημa-

?α /'αθdJΞ xαι τιμoλ6γld oα;. Πα-

ρdλληλα ουva1iζετε }'α, ,l1oυ 5τdλ-
yeτε y'α[)ε 'ld'ο τ:ξr;. Θα r* πορl-

μd',,ιl iιε 1αρd,.
Mε την Ξυxα'..ιiι θα '{,9ελu. ν' α-

vαφερθιb 3Ξ μια αναxr,'l'6ε''α (οφει-
)'δγeντ1 π,ooφνιb; :ε ελλ:ιπf πλη-

ρ''φoρτ1cη, λdγω τ.jυ π:,1i:ηιατo;
ιc"l γρ6νo'ι) cτo τε61o6 αριθμ. 17
oxτω6.''i,''l - Ν.,:;ι6:iου 1981 (,::λ.
15δ) πΞiι!' Λαππεioυ Γυ,μ,r,α',o|oυ'

Ι|,"'ιεi αγrrφ'!'2ετι 6τ'" τo 1922 ψeτα.
i"tΓ,) z'ηδεiα. του Ιρηγoρioυ 

^fuτ-τa o. αδ:,λφoi τoυ Ι{ωyc';αi'τ|νoζ
'/'1''" ΓΞt'j?Υ|a; που θdληοα'Υ να γ"&-

yου,y dyα ψεγαΧ,' eυεργtτ'rμα aτη'l
N&cυcα για ltα τι.1ι{,coυν xλ'z''l'τε;'ι.
τη μγtμη τoυ αδελφo6 τoυ6, επεi-
ι0τyιαν 1'rδ τo',' λβ^γla ι'α'' διδi,οy"α_

λo Σ'τι6:o Χω'β νι ανα"γeLρaυν 6-

γα σdγχρo7o εξ,ιτ,ιξ''o Ιυηr'r&αιο αl-
τi ττ1; ετ,ιλτ,τiα; που cx6π'τοιηαν
\'!' y"τ[σo!^) 

'

ΙΙ ;ραγματιιδτηπι' e|''lι',' η εξ{;:
o Γρηγδ'.,'ιog Λ&π,πα; δeν xπξθανe
ουτε xτiδε$θηzε στη Ncioυcα τc
1922, αλλ& cτo Kd,iρo τo 1919.

o Kω''zιlταyτi'ρζ 1γdππι; 1('?,ι o

πατtρα; μoυ Γeιbο^1ιc6 ηλθαv απ6
τη.; .\iγυπτo ,οτη N*,oυοα τo 1920
611,δrτε y'α'ι aτeφαs'.οιν ν' :'''lxγε[-

ρoυ) τo Γυ,μ,ν&,cιο παρα τ'.; α'lτι-
δrραce'.3 πoλλιbγ τδτa -'Cτ'.y"ιυ't τι-
ρη6^tτυl'l' Ατφαλιb; 6πω; γρ&φετε
dνα; λdγl'og xι'ι δ'.δxoxαλo; cαν
τογ Σταd'co Χιιlγd θα sιιι'€6αλε ο-

πω:δi,;oτa στ, i|α ξεn:cα-'τ'o'3'l o,.

αvτ: δ,cd,οεt6.

Αγορατθηxαν 'ρε1lx& y'τ'lιψατι \
μελdτη ι.ν!γε.1cηΞ αγq"τι'θτ|γ'? στo

διαxeιριμιdvο τδτε α'Cγιτiιτoγα τηΞ
Θo:) lixη; Γ'.&'xα xαι 'ιc \ωππgco
J'υμν&οιο Ξ\\ια'.'1''g'5$'ρ;;!'e τo 19'22.

Αυτd,. γlu' ττi/ cLτot"1"τα'1τr.ση τηΞ
15τorι'.y't|Ξ α'y"ΓJi6.1αζ χα't σα; ευχα-

?fi(b y'α'' rα)'''.

Φιλιz"tilτατα
ΦΙΛΙΙΙΠoΣ ΛΑΠΙΙAΣ

1',8+
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Κυκλoφ6ρnoε Evα γεωργικδ 6ι6λio

"Εvα Θι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μδ xρωματιστθg εiκ6vεg

Ti εivαι τδ κoκκoειδfr (Φ6ρεq) καi n6q καταπoλεμoσvται

Δθvπρ€πειvδλεiΦειiπδκαv6vα&vρoτικδoπiτι

E T ffi egqffi Υ ffi 
'e*-,:'.ι.;} 

lι F{,Ι .".

Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &πιi τ& γραφεiα

τoσ'Aγρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TIMΗ ΠQΛΗΣEΩΣ 400 ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε θνα vεωρYικ6 Θι6λio μovα,δικ6 oτo εiδoq τoυ

(TΑ ΓEΩPΓΙ <A ΦAPMAΚΑ ΠoY ΚYκΛoΦoPoYN ΣTΗN EΛΛΗNIκΗ AΓoPfu)

εre- ffi 'ΨΓEffi Ψ ffi &f,-Φ'λ'ffiξfl 'a< trr.E

Κffi F4 ffi Ψffi \€ ffiT Jfu F_u,':+ "ffi trΞlffi Ψ#\{ffi Ψ

-Tι περιθxει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και nωξ ταξινoμoΦvται

- Πivακεζ κατατoπιoτικoi xρlioιμoι και διαφωτιoτικo(

-,EvαΘι6λioαπαραiτnτolιακ6Θεαvρoτικιi6ιΘλιoΘιiκn
T'ΙMΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ€g

EKΔ0ΣE|Σ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓtΑT{IΤΣAP0l KAl MΠ0γΛEΣ))

-L. 'ΓΑ ]\}lMΦ'&-δ.Eq,ξ "}-g} ,-1 E'{{.-}ξ'',&&Α 
'θ'€*Σ Η tΑ{j\:'Σ'i'Αλ

aq
Ζ b"*-\Σ'ΓΑ ro'Γ{ }},*ι ΓE.:." = t"-i Α Α.$.€(" {-'}Σ Γl{-}Ιiii"i'iljΣ

'Γ$-gΣ t $ΑΦ\,Σ-1'ΑΣ
Toυ T6κn Mπ6iτon

IdΠoPtrΙTE NA TA ΠPοMΗΘEYTEΙTE AΠo TA BIBΛIoΠΩΛΕIA ΚAI

ΑΠoTAΓPAΦEIAToYΣYΛΛoΓoYArΠ,oΦoITΩNNJιoYΣHΣ
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