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Φυλdξτε τα τευxn τnc αΝeαoυoΤαc))

Παλοlα τε0xη μn,oρεiτε vδ πρoμηθ:υΘεiτε d,;δ τd γραφ:lα τoυ Συλλoγoυ

'Η (NΙAOYΣTF,)) oτnρiζεται oτfιv &γ&π:r καi τδ θvlιαφδρoιy

τιυv oυvδρoμnτlv τnq

Παρακαλoσμε vδ μεριμν6oετε vι& τλν *irε:v*ω:n τftξ oυvδpομftq

τoσ iτoυq 1983

EKΔoΣΞ!Σ ΣYΛΑoroY ΑΠoΦolτΩN ΝΔoYΣ}lΣ

1) ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ NAΟYΣHΣ

2) MI\HMH ΔHMtΙ'.ΓPΙΟY TΣAMH KAPATAΣIΟΥ
TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEl\ ΠPEΠEΙ 1\A ΛEΙψOYN

AΠo KANENA NAOYΣAΙ.Ι.[(O ΣΠtTΙ
MΠ'oPEIΤE NA TΑ ΠΡ,oMΗΘΕYτE|TE AΠo TΑ BlBΛloΠΩΛElA

KΑl AΠo TA ΓΡAΦΕΙA τoY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NΑoYΣHΣ

Nθο δrεOΘυvoη Bααιλ6ωc Kωv)vτivo'υ 40, κdθε Δευτδρ,q Tρiτη Πaμπτη 6-9 d;n6γευ,μα
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KΦoτοq Kδλλαc A' βραβεio Θεατρl-
κo0 δργoυ

TZιΩNΑ !ΩA. H λεrτoυργiα τηc πorvηc ωq εKΠαl-
δεuτrκδ μdoo

MoYMTzlΔoY ΦlΛlΠΠoY KlKΗ: Η βρoxη

Δεvδρoκoμικa - Γεωρvικ6
KΩTOYΛΑ _ ΣYKA EΛEΝH: Zιζοvloκτδvο oτo

κολαμnδκt

λ1ατ'η:{ φ[λε

trΙε ιδιαiτερT| xα?&' ταρoυcιdζουψε πO 260
πε'!lγcq τηζ (NAΟΥΣTAΣ, y"'αL δτωζ τ&ντα ψe

"ιλ"η 
τ'ο ικ[λη ετ[x αι ρ'η y. α.L eν8 L αφ ι Q oυ'σ α'
Στιq oελiδΞζ τrυ περιοδιxo'i ψαζ' φLλaξe-

νc6ντ'q.'. αυτh την φaρ&'' αρxaτα ιiρ0ρα νjων αυ-
νΞ?1"ιτ(ι')ν. \υτδ γ,'a ψαq lyet ιδιαΙτερη σ^r)ψα-

z[l'. Ι1 τροαΘηxη νdων αυνεργ'ατiyl θα 6aτβi1ceι
το}'(l sτην 6J''τ[ωc'η τηq {ληζ του τe'ριοΣ'.xο{l

tg'|' στ'fιν aξ{ιΦωq'r' τo'ι x{ιρουc, του.

A1αττ'τ! φ[),e

Στο τeριcδ'.ιδ ψα'q pιτ:ρe[q να 8ια6&ceιq
α?xeτ&. &ρθρα ιcτορ!'γ"Oι r"'α|, λαογ'οαφ',x2'3 τe'ριe
^ιaψ!\aυ. 'Επτι oγη1ια"τiζe''q <,ψι&" 'cωoτ{1 eιxδ-
νq)\ Gc τι;c (ο!Jcανε οι Nιαoυoα[οι των τιepαol{.i
νων γενειbι. tΞτ[ατ6 1ιτoρe'ιq rlα l,'α6&oεLζ ''LαL

dη0 ρ α x'a ιν ων |'y".')'|) y"α|, πα ιδαγωi,ιx ο'3 τ ερι εγοψ€-
νc! T.cυ i7ο'ιι cγiα^ri rβε τξν ξω''η τuα"ι τoν ι?ω1α
των ν j(l)ν, την σuμπΞ'ρ ιφορ&. xαι την δι'απαιδ,α-

γ['r,'^r'α'b, το'ιq.

Ατeπητj φ[λe

}'Ιe ιδιαiτερ^η γ"αρα τα'ρoυcι&\ουψε πoν 6?cι
6a'ιψiνc τν^γ^γρι'φ!.α K' Kjλλω. H Ndoυcα xοιι

η ,,NΙAOΤΣTA, εtνα'ι υτeρhφανeζ τL 'αυτδν> 6-

πωζ y'α|. aL τ'cλ|.τ|.σπιιο[ o{ιλλογοι t.ηζ τδ),ηζ
τaυ συνΞ?τ&"στηy'ε ιαL ι3ια[τeρα ο uΖαφειρd, -

x^r)ζ') '

lιγατ'r,τ! φ[)'e

Στι: τe)"uEεq τ"r,. "NΙAOTΣTAΣ> δημ,
σ,,.''').')1α,' &40ρω ετιcττ'ψονιxο{ι ια'. Lατ?nLΟ6 τe-
ριιγ."ψi'tο'ι' κα.0ιbζ, ετ["'16 ιαι &p0ρα δενδρoιc,μι
τ'i,q φ{ιαειοq τc'ι ενδιαφi?a.")ν iουζ δeνδρcxαλλιερ
"γτ'τiq ττtζ τερlrκkζ (xατατολ{'ψη'ση εxθP6ν α
τθe't,''.{ιν, ζι(αν[ων xλπ).

Alιτd "(ιq" τi'lρz' θα τα ξανατο'3|ιe γ.-cτ&' τ?[
l\L'fl\)A,

Γει&' oαq
0 Nτλi
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ΠορuτnpfiεεIg κlI Eι!μπεpαεμωτr ποuω Et[,ι,

κοτiji0Ψ0 τ0tι, ElEfriωψ ι0ιΙ llnμοτlκο8 Σxοjilεiου

τnξ ΠIιiουotξ π0ιl επtΨti[εlτοιipψnοε μετιfr

τnU επωψιiΘτgοn τ0U 1822
Toυ Πα$λoυ Πυρινoιi

καΘnvnτoιi
Ι. Ειoαγωγιi

Στriv πρoo'π,ci$ει'ci ,μoυ να 6ρω πλr1ρ'ο'φoρ[ε; για
εzπαιδ,ειπιxf1 δ,ραoτηρι,6τητα στ1l Ndου,oα x'αιd. τoυ;

1φ6νoυ,; τη; Tουρz,oz'ρατ[α;, 6'ρtγα oτο αρ1ε[o τη;
Ιερ,ιi,; Mητgοπirλεω; Bεροlα,; αρ1ε'ι,αzd υλιz6 για τη
6ι6λιoι}{1z.η του Δr1iμ,oτtπoιi ο'μλεiου τη; Ιι{ciουoα; πoυ
επα.ιια?ιειτ'oiQγη oε 1μετci τη,ι, επ αl,,,cioταoη ( 1 8 2 2 ) .

Eπειδ'l1, απ6 τα ιioα γιnιυρiζω, δεr' ιilxει ε'ρευr'η$εi
ο' ιiλη τη'v θxτααt1 η εππαιlδευτιxd δραoτη,gιιiτητα ατri
Ν d,oυοα τ,ατ'α τoυ'; 1'q6νοιl,; τη; Toυρxoxqατllα; ( i'δι-
αiτεqα μιετci το 182'2), $ειiρ,ηoα o1dn1,μ0r γα παρ0υ-
oιd;oω dι'αγ ιilγr,ιυoτo y,αι αl,rirxδoτο zατciλογo τωv 6ι-
6λ[ων τη; 6ι6λιos{xη; τoυ, Δ'ηlμ,9τ1μot Σ1o,λε['ου τη:
E{doυoα,;, με oz'oπkl \'α χQησ'ιr!"ι}oποlΦεi απ}6 ΤοrV tσΤ0-

ρ ιzl1l τ,oυ μdλλoι,τo;.

I Ι. o κατ6λoγoζ τωv Bιθλ(ωv τnq Bι
6λιoΘιiκnq τoυ oxoλεioυ τnq N6oυoαq

o z,ατciλoγo; αυτ6,;, .με τllγ dνδειξη <ι1. ω 
'u 

β :

Nοεμ69iου: 3: Eγτα,ι1$α γi'vεται η χ,αταγ,ραφ{1 τιoν
6ι6,λiιυι, τr1; Σψoλ{1; τη; πολιτ.ε'i,α; ταιiτη; lιΙαoι1oη;>>,

εir,αι xατα,χωρημιdνo; oτt; 372 γ''αι 3Ι1 οελ[δε; εγ'6;
z'lcil}1lzgt τη; Ιεριi,; Mητ9oπti'λεω; Bε'ρo[α':. π'oυ qld-

Qει τo'v τ[τλo <<Kιilδιξ Mητρoπr6λ'εω,; Bε,ρ,ο,[α; z,αι Nα-
oiαη; 18'33 - 1884> xαι i:ηει διαo'τdο'ει; 32,7x24'4
γ'ατ' %αl 354 αελ[δε;.

oι oυγγραφεl; xαι oι τ[τλoι τcυν 6ι6λ'iο:ν 6πω;
i,';1ουι, ο'τoν xιbδrπlα :

<δz'xληoια'oτιxf ιoτ,ο,ρ[α του NΙελετiου
Παλαιci Δια'$: zατci τ'oυ; o'
ρητορlx{ εQμlογ6r,ου;
prλ,gγα[ Ιιι.,ιiιη'ου τoυ' Στo6αiο'υ
F]πι,οτoλiciριοv Θεoφ'[,)'6a Kο'ρυ'oλ :

EEμηλo; ΙΙε9,s17 : Ιατρoli
oρ'δt6iδ,οξo; διδαozαλiα τoυ Πλ,dτιυluo;
Ιiεψciλαια παQαιliετ : Bαoιλεioυ Mαx'εδ :

Aρlμοι,iα oριοτιx'f τωγ dγτων
Διdλογoι Φιυxr[ω'γo;
B(6λο; oδηγli; τη; αληι9ε(α;
Σοψoz.λdου,; τραγωiδ[α
Aιsιoπιzιi r1λι oδ,ιδρου
Bπ ιοτoλci ρlor, ΔαQ6ciQεω;
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ΙΣιΓoPΙΚΙ{ lνΙ.EΔEιfΙ{

oδηγ6; Αl'αoταoloυ Σιι,αiτ'ου
Γεωγρα,φ[α Mελετ[ου
Eιoαγω,γd ει; τη\' qlιλοιr: E!γεr'[ου Bου}ιγιi,ρεω;
Γεtογgαql[α Aιη}ilμ'oυ Γ :

.τοir1uα x,α ρzινιx,ιir' Αui6ρ :

λιiγοι r1qωδιαvοi
πο[ηpια zατ,ιi διiφr,: zαι γ;l':
Eιoαγιυrγ'f ειΞ τη\l ε,λ: γλ,ιbαααr, ιoυ Δα96:
Χει9 : roτορiα Α9ιoτοτdλη
FJιx6r,ε; Φι)"οo'ιρ,dτου
ιοτoρiιr Ιιυdγγoυ Mιix,oλα
Γ9ωμrμ: Ar,αγioυ
Γ9α'μμι: Λαοz.ciρ:
Αταrn$ioματα, απoψ,B'dγiιιατα Zα1α'o :

Λογιz"{ Φ9ειδερixoυ
Αριfllur1 : Ιω,ιi,ι,r,οι Eu,μανου{λ
Χειρ6γq : oivοιpr; τoυ διδ:
Λογιxr] Θεοφii'oυ Koριl]δ :

ι:rρl1ιo; (;) oιυτ{ρι; Bαoιλεiου
Σiνταγμ,α z,ατιi αζfμωr, ι: Σill6ξoτ
' Aγ ρα,1lo; παρ,ιitδooι;
z[r,δυvο; z'αι z,ατoQ$Φματα: Πdτρου τoυ A':
1\d^1o3 εxxi)':'

Eπlιττoλ : Συγεoiου zυ,ρ11να[ου
Kαr,6γ: 1'ειρiγ: Σγr,:
Λr1./: εxz;λ:
' o,μ η ρ : Γ:εω ρ γo iυ ριi:oι
ο,ιιιλiα ι δι'dqlo Qoι Δ ιοι,υoioυ
Γειυγραφiα Χρυα,iνsoυ Νoτα,ρ :

Αψ$μητ: NΙπαλ,dr,οι'
Χει gιiγqαψ : επιoτoλ : διαψιiqωr,
Σιιλλογιoτιzd Mαρ: Ιατρ:
Απo,qr$dγιιατα Aγαoτ : Π ερδ :

$iατ9or, πoλιτιx6γ
1l,ιiqloqα συγγρ'd1μματα Π λoυτciE1oυ
Π ρα^1'llατεiα B α,oιλ :

Π d9εργα Φιλo$doυ

Γρα,μ,μ : ιταλ:
'Aτ),α; Γεωn/8αΨ: εξ αηuερ:
Ι'ραrμ1ι : Θεοδι6ρου Γαξ{1
Ι'ραιιu : Kατηql :

Λο.r zi Boυλγld: Eυ,γεν:
Γρα1uμ: Tε,ρι].rι$dα



Eγ1ει ρiδι,ον Χρυoriιι9ου Ιερoσ :

Γgαrιιμ: Aλεξ,cil.δρoυ Mαυρ :

ηλιoδιilρ: AιΦιoπ:
ορr}diδοξο; qμολ:
Φυoιzr] τ,oυ Θ,εοτdzη
Aγcil9ωv Kοι1μ:
Πλ,οiτα,ρ1o;
Γρα1μμ : K,αρci Ιω'ctννoυ
Ιoτο'9iα Ζαι γ\'{.ι)μ : δlα,φιiρωr,
Xειρ6γ. xαvoνε;
E'ιααγωγ'i1 τoυ Δαq6,ιiρ :

ιiρ^1αr,oν λογιxlιiv Aριατ.
εμldλπιον λογιz,'6ν (... )

Α o pαl'{; οδηγiα
Γgα1ι:ι: Θεοδ: Γαll1
}Jlx'oμci1oυ Aρι'srμ:
ιoτogiα 1φγ ψευδωvi1μιυ,ι, Θειbν
Eπι oτολαi Δημoos'dι,ου;
ιπl'ιμvt'11uα ει; τα,; xατ}l}. Α,ριoτ.
\ιατα1,αi τωγ Απoοτ6i.ιυγ
Αριsμ: Γλυοωι^iου (;)
Λoγ17{ αir,εzrz.ioυ
ιiv$ο; Χαρ[τωr, ΙrΙlz,oδ{rμ'ου
Π η)'ι'αiγoι' oτqατηγ{
Ιoτο,ρ[α τη,; Eλλ,ιiδ :

Eγxυz,i'oπ,αιiδε[α Στεqlιir,: EιJεo{u ( ;)
ιατο9[α αr,$ρrυπ[ : πgcΙξ: Nεοi'μ (;)
Λιiγoι αττιz.ιδν 9ητ: Δο{tz :

Eπl οτολr| [ια,p: 1ειρ,ιiγ :

Χετρτ1γ : oi"ι,oιpι; επιατ :

.\oγιzli Bλε,μ,[δου

ηι9ιz.{ Φιλoαoφlα Ιωo"{ :

Ιoτορiα Γεωργ[oυ (.,. )

Eτιluoλoγιz6ν μ'dγα
ι.ια,$ηu,ατι,z,d' τoυ }{εοilu (;)
Tα παριi του Αι,τιυvioγ Δ. NΙ: Λεξιxd Γαξlj
τα παqld του Φιλ[π: Γεg,μiιir,η Γειυργα,ψ[α τoι

Briλ6ι1 με τα Γεο:: ιiτλα,;:
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a

τα Παrod του ){εoqrsτοι' Δo{z,α εl,διiλλι.α (lεοx'9[του, 
-2Αιo1ilλ: 

- 2
τα εχ τη; εu'ιι}νi τ|ζ Mετ: (;) : παQιiλ?ιιlλα του
Πλoυτciρxου 

- 
2.

[ Ι Ι. Παρατnρfrσειξ - Σι}μπερ&σματα

] . Tα 6ι,6λ[α, 1lπιυ; qlαιγεται απ,6 τογ xιbδιx,α,
εir,αι δο:ρεl; τιυν:

α) NΙαl,ουfλ' (πιsαv6γ απιi τ'η },,'d,ουα,α) π,oυ η-
ταν Σxολιiρ1η,; στil Bdρ'οια, β) Αντωνiου Δ. M:' Bε
ρotcδτοι δαο,y'id,λcυ, γ) Φiλιππου Γερμ,ιiνη' δ) ΙtΙε,6φυ-
του Δοiz''α xαι ε) τoυ Πατριαρ1ε,ioι Ιiωι') π!ι\|)'εοι1..

oι παραπ.drιo πρ,do,glεραγ αι,τ[loτoιχα απ1l 108, 3. 3,
4 xαι 2 6ι6λiα.

2' Mετιi τξ\r 7'αΙσσrlQοψ{ τη; Nαoυ'αα; (1822)
επαr,αλειτοιiργηoε Δrμοτizιl o,xoλεi'o σ' αυτt'|ν τo 7842
δηλ. γι'α 19 1ρι1ι'ια δεr, λειτoiQγ'ηαε o1oλεio rpετd, τηrl
επαr,ιiαταol1. Ι{,ι1τι αγιi?'ο^1o αυ,μ6α[νει xαι ατη Bd-
Q otα/.

3. Tα 6ι6λ[α ε[ι,αι ΘQηαzευτιaoi, Φιλoo,oφιz,οil,
Φl,λo7'ογ ιz' οιi, ulαη},n1uατlz.'οi χ,α γε ν ιχloi Π ε 9 ιε1o'μdνου'
εir,αι αξι,6λoγα. Παριi,δειγμα η }Qα]βlβατιz'{| τoυ Λιi-
oz"αρη z'.ci. ι1πιυ; qlαir,εται ,απ6 τoν xατdilo'γο.

4. Πoλi γρiγoρα oι'qlι,λι1μoυαοι Nαουααioι, με-
τ,ιi τt.t' ολο;ιi"11q'ι,lτrz{ z'αταο'τρο,φη (1822) ' ιδg$oυv
δtl.ι-lοτιz.ι1 oyολεiο x,αι δ,t'1luιoυργoiι, 6ι6λιοlfi,z"η ,με τι;
δοlgεd; ΙιΙαουααiωι,, Γ3ε,ρoιωτcbν zαι ιi,?'λωγ. 'Eτσι xα-
τιigι9,οlααν με τηγ παιδε[α r,α" διατllQti,αoυν τηv εr}ι,ι-
ιi1 xαt θ911οz'lευ,τιz{ του oυvεiiδr1oil Ζ'αι γα επιBlιirooυγ
χσL Vσ πQOΟ,δεiσου\, o' dλoυ; τ0υι; τοiuε[; τη,; αr,,$ρtil
πι r,η; δ9αoτηριιiτητα;.

ΣΗMEΙΩΣEIΣ _ ΙIAPAΙΙoMIΙEΣ

!. Bλ: Γεωργ[oυ X. Xιoνlδη, Ιατoρ[α τηg Bερo[αg,
τ6μο9 Πqιi:τog, B6ρoια 1960' 6, 41 .

2. Δεν 6ρfxα ιiλλα ατoι1εiα για τo Σ1oλιiρ1η Mαvor.l-

fλ μoλoν6τι ερεtνηαα τoυg o1ετιxoig xιilδικεg τηg Ιεριig
Mητρoπ6λεωg Bερolα6 1ιαL τη σxs1|"11'f 6ι6λιoγραφ.iα.

3. Bλ! Παtλoυ ΓΙυρινοt, H Συμ6oλd τηg Mητρoπ6-
λεωg Bερoiαg ατην Παιδε[α xατ6, τoν 'l9o αιdrνα, Θεα)νi-
xη Ι983, 6. 16.

4. ΙΙ. Πυριγof , Η Συμ6oλιj... 6π, 6. Ι5.



ol Kατσlοιiδor Kαl τα αγγiτσlc}

TΑ ΓTpΩTΑ PοΔΑΠ&με ! ΙΙriμε !

λc.i,1αγα να φ&με,
πlcω yα γυρicoυμ,ε
Ko,ρ[ττια να φιλ{οoυγιe !

Σαy cε [γgι'ρο πεpνσ.ε| |\|τρo5^r:ι"

απ' τα μd,τια μcυ η θ6μηcη τη;
πα'":διxi1Ξ ξΙaυ cυγτ,,'oφl&E. M6λl;
dλ,ειωyαy τ'α γtδν''α', τdλη Χεlμιil-
r,α - α'ρ1dg 'Ayclξη;, ξεy'lνodcαnrg
απ' τη γεiτοyιd, μαζ, τηy Παπαγ-
τf, για τη Mπλ&yα. Πηγαiναμe

για. αγγ[τCια. Aπ6 πo:& ηλlxiα με-
γρι πo'ιd.' δε θυμ&μ,αl. 'Ο1ιω; zι 6-

τα') μεγαλιΔcαμε xσ;, η τα''δ'.x'l1

11α; συ'ντ,co,φι&, sτ"δρπιοε, τo xαλe-
σμx, τηξ 'Ar'oιξηg πο,τ6 δ:y dπαι|.,α
yα τ' ατ'aνω. ΙΙ 'Αvolξη γπ 1ι'!'lcl
t'pγeται ταντα ψ' dyα μπoυx6τo α.-

πδ αγγtτc''α xαl λιλd, jτ:ι λ6γαμε
τδτε τα ρδδα xa'' -ια iα, τaυ; Κ&,-
τiαιoυ'δoι xαL 1α α.γ"γiτ'οlα'

Πιiλι μπερδe'3τητ"αν τe ol,5ματα,
π'd,l,τα γiτα,l μπερδεμdνα ιαι δεν τ.,

ηξrρ'. 'oταν ιd'ποτε, δ:ν εdναι πoλ
λ*, 1ρdνrα, xq'ταλα6α πυl1 x&"πa''α

οιiγ1υcη 1)Γ,ι'.|χΞ' 6&λθηxα ν1, τ|η''

ξe,διαλ6νω' ΙΙol4, εiyαι τα αγγ'i-
τοtα; πoι& τα λιλd,; Π'ω; τα dλε-

Υαν al αργαto: 'Eλλη'ν',εE; Πιb; τa
λdνε cτ),μepα dξω απδ τη Nιiουoα;
Kdποτε, ψυτ'pδ6, v6I1-ιιιζα αυτoν6'ητo
yα τα λdvε δ)'a'' δπω3 οl Nzουααi-
o'''' Ptilτηsα' ξανιριbττ1sα', dι{.,αξα c:
6ι6λ!α, χαΙ τo αποτdλεcμα; 'Eπε-
οα cε ξνα πdλrγo; οyο'μ&ιων. T6-

cα πoλ'λd, o,l'δματα για δυo αΥ'ρ''o-

λοδλoυδι. 'oμrs εμεi;, τα τc''δια.
τη; Παπ'αντiζ, δεy τα ξ'dραμε xα.:

εiyα,il'ε 6αoτicει τoυ; v"&τ'crουδo: μ:
τo ξ'lq' απδ τα πoλλιi oγdl].ατα τlιt):,

iω),, πoυ τα λdγαμe λιλd,, ατ^li'

τ:::, sνιil αγγiτc:α z'αι λl\i cη-

μαi.lουν τo iδιo λoυλo,6,δι, τα '/'οσμo-

ξαxoυ,cμι,dνα iα. T6τolα παρεξiyη-
ση! Οι Kατclουδaι λ,orπ6r' δrxαl-
o'3ντα'. απδ ψiνα. μrα αποζηη.ιiωcη,

o

γιαυτd σ' s'ντδ ιιo) τc ;η'ιεiω1l,α

θα ε/yαι τα τιμιbμevα λουλο'ιiδ:α !

ΙΙdμε γrα αγγtjτcια! '\υτδ ^i.τα.'l

τo xωλecψα. Κqτl σα\' c'Jvθi1η.'.e.

'oταγ nα"i'ργαι-ιΞ τOγ αvηφo,:a δε,'

τoυ
Θωμ6 Γα6ριnλiδn

πoλυμ.tλoJ1:α 1ιe. λν'i,φ.', ρο ;' ι6'"αlι5-

νη' αγω'νiα. Εαφν''x6' φωι,J;: Aγγi-
τc:α! Δilα!

A'.'γiζα',ιe τo γ.θ'r"ε1lα 
T ,ριbτι. απ6

τ' αγ"γiτcια, δηλαrδ{ ατ,δ τoυi Κ0'-
τ'ιoυδol. Taυg τ"δ6'α',ιε γτ,z πcο:cγ'li

γ:α γα J1ουμs μeγ&λο zoττ/l"ν'' y'α''

γαΘe τt:o τpιil'γα1ιε x'' α'πδ u.α'1!'1'C1γ"

τi ν6οτ:;ιo'ι πoυ "{τα,ν l Στη cυii,_

1alz 1ιαξε0αire )':λd. αυτci εiγα.l τα
αγγiτο:α, τα dα 1ιe τo γ\'lxδ γl'.-
λι,ξιο γ7ω'',ια xα'' τη γλνxι''& 1ιυ'

ρωδld,, ncl) σxεπhξει το λ:πτ6 d,_

ρωllΙα 'i9υ 
α'πcπ',rjoυy ο: Ki,τοlο',l-

δoi, τ'α'' τα 6&'ζαμs cττγl xαρ'διι

του μπουxd'τoυ' πo) d1ιolξ: jτ:: 1ι'
dνa γαλdζιc 1ι.tτι. Κ66ιψ: dπ::τα
y'cL!' τOια - τtcιaρα φ,5λ.)'α απ6 το',,;

xd,τ:ιουδoι y'αι. τα 6αlξα'}e βρu,
- γ6ρω απd το μπoιz3το \\aΞ r'' )

τeλ;iωtrrdνo π: α τ'o δdνα;ιe οΙTι'l

xο;'φ.i1 ',ιtα; 6!pγα'q πoυ cκdξι''ι'. ι.-

π6 xαπo'.ο Θαψνr'. '0'ταν εi1ιαcτα',
4λo: dτorμoι, cτ1τ"ιδlαμε ττ1 6Lρ^γcι

μιΞ τc μπrυχJτo μ.α; Qηλi 1ι: τ:
δεξli μα; γ6ρ'. ται ξaz'ινο6τα'ir: z'α-

γο',,iξolτα; iO ?')θiLδ τ61γ $γ,'}ξτμ1'1

ιαL τω'l 1ε,p:ιbν π&,lο't Cτ', pιθψ/'

:τ.1ιυν: Π&με! Πdμε!

λd,1ανα να φiiιε!

ΙΙo':d; μα; τα d ιαθε dλα tυτi;
F'|'να'' ατδ τα ψαθt,ι',ι'ι'τι' τo'-l ιl''t!-
',α: δa θυ1rd'ταl τoγ πριilτο :oυ δd-

:z'αλo. 'Hτι'ν ,'ι ^για^γ''θ.7ι:.3, ''ι ;α7-
πo,'j'δε;, o: uαl*δε;, oι φiλοr ^{ ι'
αιi€,Lφ'.q';'Ε','α' ei'lα',' ciγ,''l','ο.'ΙΙ-
ταν {Ιια παραδοcτ1 ζ'ωντανii' ι'" δ'

τα'l i^l|LΞ?α ττj φξ'?Υ(j) cτa νo'j μcυ,



αyαcταiyοται μdοα lι0υ η παtδt.':',ii

iιoυ συyτρo,φι& ευω,διαoτi1 απ" τ'
Cιrιbll]'ατα τιυv μπo,υr.,dτωy ιrαζ.

Tη cυν/1θεrα yα πη"rαayω ΥΙ' αΥ-

^(!;τi''α τω\' χρατd,ω αxδι.ι'α. Κ&.θε
'Αyο:ξη τ' αγγLτcια 1,ιε τρα6o0.i

:αy yα με z'αλο$ν οl παιδ.ιoi μoυ
'.i!ιτ?οφ'oι.'Ομoρφα παrδl1{ rr3-
γ:α! πoυ xυλ^l;:ατε μ6sα cτην Ka-
:c'1ii xαc cτoν Eiμφ6).l a' 5αΞ 'y\ρα-

τω με; aτα γ.t.,'lα μcυ x&θε 'Aνoι-

Ξη 'o', 
ιi',α μπoυxdτο α,πδ Κ&τs'.o"l-

Eo' zα,. αγγiτoια.

Mlα μ6ρα, i1ταν τδτε πoυ o Ay-
δο4ν''xo3 e[1ε πα,οουoιαsεl τη \α"ρ-

'ι1'x'α τη') Φl,λiππoυ, 6α'l'0ηxα i'ο

ilυ^J,'υ'υi]cυ.l !',.αν y"&τsιο (οτoγ i.
')':x0 -'o dγοilα δεν nr7r'αy'g'j.;,ε:ι:) .

Επεli{ δεν εiμαι ετ''διΔξ''.o; cτο c7€

δ'o, προιττ'iιθη:α να xωνω τo τeρt-

Ι?α,''ν'}& του απλιi'lγ'oyτα; τoy iδ|ο

πd"'lιιl οττl y'αρτ|. ''Flπεlτα πp6o9:cα
τ1; λ:ττoμ€ρε:ε; τη; ει'νv'ι't''ο^i1_:

τoυ. To cylΔδlo πoυ dγινε ^i,τ'α'ι' εν'
τ':τω:ιαy'i, 6μo:o 1l.ε του; c6δrxε;
τη: Χρυ5ι; λ&ρναια3. /\πδ τ6τε τo

ε',,δ'ιαΤι3ροy lloυ για τoυg Τi&τclου-

δ,' πt1ρι d.λλη δ &οταcη.

ΤΙ.'lι ^lραν α')τ&' irι xi'τρ'"να \
:'laν& o\δαcτρα λ'oυλo$δια πaυ 6ι-

ι'ζcντ'α'ν ν' c''lΘtco'lν 1l',J|'\) y'αλq. -

y"αλ&, ).εrω,:ουγ 6λ'α τα xιdνια; Tc
Δ'io,ρα Kdττloυδol δει' τo 6ρt1τ"α

;oυθeνi, γρηrμ3νo οdτe oτa'l eνιxδ

o$τε στoy πληθυr'τιxd, ο0τε cε λa-

ξ:xδ aι5τe ce ε^ρxυιλοπαiδοια. Xρεl-
$;τη'xΞ }α πρι6λη;rατlοτιil πoλ$
ια:pδ γ'5cω απδ τηy eτυμολoγiα
τ(}υ γι'α. yα r'αταλ{tξω cτο ου1ι,τd_

pα,σμα πω; τρδιe,'ται γtα δ,τι απ5

1l.εlv':' απ6 το α27αto ελληνιz'd 4_

9o1Ια. τcυ )'oυλoυδlo6.

Σ:'c cτ1γιερl'l6 μου δiιω; oη1l.:iυl-

;rα δ'εi7, θα α:pληθιil με την ετυ-

ιι0λoΥ|ια:: τoυ oι'6ψατoq, αλλ& θα

i'ιρ,ooιs''αcω τα dlλλα o,vd,ματα 1-ιε

τα οπ'o:α εiγαl γγω:τοi oι Kd,'τo'-

oυδ'o: cε d^λ)'.e; π'eρlox€'' π€ρα απ5

;η N,1oυcα γ1α ν,α 6,γεi α,6iαcτα το

Ξ1)|J'π6?α'Ξ!α πι')ζ oι Kd,τ'cloυδoι εi_

yαl τα λoυλo6δ:z' froυ φι{.ιι'η9y 1'r',
',\,l,otξη, τα πριbτα μιNρ& ρδδα
τωγ ?"ρχαiι0y, τα cοδ&ρ:α t1 ρo\δd.-

Ρ1σ., .,. ,,'6δαxeg Ξτη γλ6σσα τη3 τ€

y'ντ1Ξ.

Στη Φυτει& του6 λ6νε γxo,υλi-
τ'?1σ, 5τη\) Koυμαρl,ιi Υy'aυτy'oa-
τiflα' 5την ΤΙαλq.'.δsταxι Kατiερ,i-

lη: γxoυλdτcια, ενιil cτη B,6ροια,

οτα Plζιbματσ" y"αL oτo Koυxοdλl
Ζαγο'ρtων τη; Hπεiρoυ του; λ6ν'ε

riσ.1xα),[τ1eζ, παcyαλodiδΞζ χ,αι πα
ογ"ι'\cilΘρε;, γιατi, 6πω6 λdνε, αr-
θi,;ου'; τo Π&o1α,

Στι; sγzυxλoπαlδΞιε; γiyεταl λa

γo: για τo ^i,ι',ιegο ).o,υλo6δι πoυ

,'q\1,39l,ε|τα: στ,oυζ y"ηraυΞ ια'' π,Q')

ξ:y,ω;,iξar μs δ''θ'φ'aρονq dγτoγου;

y.ι'rri1ατ15ιιo6;. K,d,ποτε η 6iλλα τoυ

K'jο,τc!, π''o πt'ν'ω αfr' τη γειτoνd.
βαΞ, iταy γε',i'θ'τ'η απ6 x6'ιxrιεg xtι
ροζ πρiηιoυλog, dτcι λ1γoνται o: {7-

',ι.z'"'o'' z&τsιc.υ]δoι. To πλvjρεg επι-
οτγ1',γ,'2lxδ 6yομα τoυ λoυλoυlδιο6 εj-
\,'α: PRΙMι]Ι,A SΙ]AVEοΙrEΝS
χα: ,ηl'.ιαiγΞl πρωτo6λα η ε6ωcμη.

Πρ,ωτodλα, γιατi α';'θiζει πρilτη
την 'Αvoιξη. Tα αγτicτoι1α ελλη-

ιιxc. τc'l cν6iJ.σ-τα εiγzι ! ηοαr'θ,j; τo

Ξ6'o:lμoγ, πoλ6αγθo; yJαι αστερo9ι-

δl1;, εποlδ{ oιη'l xαριδιx, τoυ, ιδt-

α!τe2α σε ιΙια x'.ν!ιξcιτ1 πo,ιxιλiα,
c1η:ιατlζεται dνα ιLτ.,rινo αστξρL

1_ιε π6vτε αa-;tι'e3, 6,sα y'α',' τα πj-
τc:λ& τoυ. To ηραvθd; τ,ο ε6o,oιιo

c:ιr.l:Eiται xαι Ιαματly.6. απoτελε-
σl,Lατ|'ylδ Υ''α τa δ'lνα'τb xρυc\6^γι1-

lΙlα... :ιυτ6ζ o λα4; o :οφδq, a πι"
ρα'tηγηiιiνo3.

Kι dλλα πOλλi λα.'ix,α oνδ'ψατα

υτ&,ρ,xoυν l.α τουζ r"d,τ'oιoυδol, ;-
πω; παναγiτ 6α' rτ.ιναΙotlδα, δαιρ&,-
y'I, πoυ δεi1νoυν π6cο αγαπη'μdvo

cτd,θηιε τo λcυλcijiδι cτc λα6 ιι 6'

ιrω; δεv 6ρiμα τcι}eνi', oε xαν'€νiι

ελληvιx6 6βλta να" γj,;,:ται λδγo;
α'νταξιo'" τη; Ψtiμηζ τoυ τη; λαi-
^ι^i6. nlυγαtα. 6ρi1xα αυτ6 πaυ ζη'
τo'$:α ,cε dyα παι'δ,ιxd α'γγλιτ6 6ι-

6λo xι: πα:αθjτω iγ] lιΞτ&"Ψ,:αJη'

γ''υ'τi, dπω< πtοτε6ω, εiyαι πoλ6
γ''Lτατoτ,''στ'"y"α 6cα πe.ιι€χOyτα1 σ'.

αυτi.

<Kοlτα oτt; ηλιdλoυcτε; ιi1θεg
y,α'' xoyτd. cτo'υ3 φpαγτε; απd θ'd,-

lινoυζ, στιζ αιρe; των δlρ'6,μων, αυ_

τα τα ι.ιυxρoηjτ:ιy'α, γρυcα, αστερd_

5ΧηΛ|\'x' λoυλo$δια πo'l oνoψ&ξcνται

ΡRΙMRO;SES, ΙΙPΩTΑ PolΔΑ!
Ξετε.νctζoυν τα' λα1ιπρσ' τoll3 γg''-
λd,z"rα' αμdcω6 η16λ13 δoυγ τoυ {λιoυ
τι; 1ρυc,dg α,1t'i,lεg. Tα PRΙM-
ROSΕS γi';,ονται y.αμηλ& στo τ'ρα-
c|δr cτο δ*co6 xαι 6pυv αξιαγ*,-
τTtτα x'i7ρ'''')α λoυλo'rj,δια. Αυτ& πριb
τα α,ρ,1iζουν vα α.νθJζoυι, τo Mοtρτη
xαt d1oυν 6ψa9φa λoυλoι1iδια μdxρι
τo τ3λc; τ,oυ M*,η, Tα PβΙMRO-
SES ομφνdlζoνται cε 1μlxρ'3g δ'dc-

μεg, γrατi τo xd,θε λoυλουδ,&xιι θ-

1el δ:αφoρετιxδ oτdλε1ο q xαι {,να

πaλ6 μ:x'ρο6τcιxo λ,oυλo,ιiiδι γiνεταr
στo, χαΘ3yα. Tα xiτρινα PRΙMRΟ-
SES φαiνοvται εξα:cετιxα δψoρφα

ιι'θ63 ξεφυτριJlν,'ψ')' απδ τα σxoι3ιpσ.

πρ&'clι α ωoειδt φ6λλα τoυqr.

Δeν 1ωρ,ctεr xαηιl& α,1-ιφ:,6oλiα 6_

τl ο'. Κ&τc'.oυδ,oι dται' xαι ε!'ναι τα
λoυλcJδια πoυ φ,6ρvουν τη'ν 'Ανoι-
iη. Στην τ'εP|σNi μα; ανθ,iζoυν α-
τL τo Φ)'ε60.ρη. Φ!τo'' πrυ o χΞ1-

1-ιδνα; ητ,αν γ)'υτ'δE ανθιcαν απδ τα
υ4:α τoυ Γε's*ηη oτι; d1θ,ε6 τωv

πηγιbr, τoυ Nυ,ιrφαioυ τηΞ Maεζαζ,
αη Σγο}'\ τoυ Aρlστoτldλη. oι Kd,
τ51oυδrι eiνα'' τα a'?6τα ψιx'ρα ρο-
δα τηξ 'Ανo{ηg, ΡRΙλ{AYERΑ
τα λιjγε ol Γd,λλol y'αL oL Ιταλoi,
τι' coδαρ''α τ) ρoτδ&ρια των αρχαi-
ωv Eλλ{νωr' {μτoιi6 oπωcδf1πo,τa

ενγοoιiσ€ αi"γιι& o λα66 dταν dλε-

γs: o λ{iη; |ιε τα τρ|αΥτιiφυλλα.

Jil ο ΑπρiλrlΞ με τα ρdiδα.

o: Kd,τcιoυδοτ etνq'ι τα απρtλι,&-

τιxα' ρδ'δα' Aυτo6g fi?{πeL yα εyyo-
,ι'3sα') ιαι oι αρχαιοι μαζ πρδγOγο1,

$τ1.γ τοαyo'sδo6oαγ 5τa y'o?δ τω\'

λoυλoυiδtιi-ly <6ρaηcl'3 τωy αyθ,6ων>>

(Συιι6γει,α ατηι, 9η 'oελ.)
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ΘΠ!τlE
Στι; qlιυτογρ,Qφiε,- ,1-ια; 6λ,dπ,ιυpιε

6γα απιj τ,α πiαl;.α. αoτtγ'ιi cit'.τ'.'l.

τη; Nciloυεnα; που δεν υπ,dgx,:υν

πlω. Bριoxιilταγ στΙ γωνiα τωι, ο-

δ'ιbγ Φiλiππcυ;ιαι Γ. ΙΙερδιzιiρη
z'αι z',τltor9rlxε iα πgιiiτ,α 1ρ6νι'α τη;
αrnι.lrxοδ,diμηlοη; τ Ιl; Ι{,ri,ου,οα; μετci
Τ|\, i1oΙlασrΤOoφ{ τl1: το 1822. λΙ,α-

ξl uε τρε[3 ιiλλ'ε; oυνε1ιiιιιε\,ε::ι]α-
τoν!ιεζ απoτε)uοiloε t!ι,ι,α εγιαια ο1Ζο'

τnζ
Eλ€vnc Mfiτoαλα - Zεγγivn

δοiι{ με πολλd; z''dιιια ρε; z'αι ιiγα

1ιεγιiλo .u,αχο1}στε\ηo α'r'ci:γι πoυ i-
6λεπ,ε oτην π[,oω αυλri. Αι'εirzε οτoγ

d1u'πο,ρο oαγlαz'ιιi;r, Aντcbν11 }'[αιτο'

λdα.

E[ιηαi χαiQα7JτηQ1στlχJ,Ξ o τρd-

π1c;, π0υ ο λαιz',ιj; αρxιτdiz,τoι'α; ol-

zrοδο,μ,εi στil\, α\icl,χτ'{ oτρο,φ{1 τoυ

δρ6μoυ. Eνcir ο z'ιrτιυ τo'iγο; ε[r,αι

χiα,liπυλωτ(i'; z',α,ι αxολοι$εi τη oτρo
qlf oτον επαrτυ 6 g,οψ,r πετυxα'["ι,εt

!ιε τoυ; z"ατιi)li'r1λoυ; <<τ'o:,αtτιι'dδε;,>

z,αι εoογd; γα τετorαγιOγic,ει τα δοl-

ιια ι rα.

Eξιυτεριz'r] ιiποι|lη τoιl σπ1τ ι0υ l.ι ε τ0

7'ι Ζα1 τοU:
/ αrο α,z τ }l o 1στι/.1)

τοατuιiδε:.

Λεπτιlμιιiqε:,rr cιπ6 τ}lγ εξιυτεqιzlj1dψτ1. Er'τiπroαι1 zιir,ει 1l

γq,α,μlμi1 των παρα$ιiqιοl,. Δlαxgi\,ι)'ι,τα'ι επιi,γω τα, <ααr,ιiτlα>>

- ^/.?'ειγαι, x,α,τri τη ,διciozεια τi1 ; νJ xτα;.

Ζoιι!rl]
του ;1-

t ,ι'ι iz.υzλ ι z.'ιi

Tο τ,α,6dνι τοι' z.ιrλoil δr'ηιατ[ου -ουι9ι'1ιιiξεl zαλοοtrεδlαo,ιιdγt1 zυιμ,Jλr1.



oι ψaνo&ντρεq (ντoυλατια) ψe
τLq τρειζ διαφορ,ετιx6 C' ,|.αψα-

ροτοi.l)'e q xαλ'jπτουν τoν {να
το[7a του δωματΙου. Ιδιαiτερα
τροc!7ου1ιε την }L'α.τ'α}σxευ{ τηe
τδρταq ψε παλοξd"' oαν[δια. Γ[|
αω ατδ τ^r',ν πδρτ,α διαxρ[νεται
τc c[δερο, του ατφ&λ,'ζε το 6ρ&.-

δυ xo{θs lary,&τ'r 'τaυ oτιτιο{ι

}l οnpοτpoφiα

6τn Nιtουoο
Στl; ,cιqxlq τοιl 2Οου αιd;ι'α. 1l σnlQο
τρcψiα γi'cδριοε rδιαiτε9η αr,ιi'πτι'-

ξη οτ'ην πτiλη trια1;. Tπi1,gxαr, ,αοz.ε-

τli;'επl1εrρ{lσΕ1]' Πlσoα}{oγ{1; μετα-
ξοcιτJρου.'Ellα τdτοιo εglγο,οτdoro

πlα,g'α'γrυrγf ; μετα,ξlo6n1j6oυ'μlε παγ-
z'do1μ.ι'α αtzτlγ,o,6,oλi,α {τ'αl' z',αι το ερ-

γο'οτtdlolο τoυ Λεωι,iiδα Α. Δ]αδαy.αQI

δοι. o Δαlδα;xαlρi,δ'η; oυνεργ,ιiξoι^

ταγ μiε τ(lν Ι\J]αlοruσαi.o γειυπlιiνο Δr1-

μιfτ9ιο Γgηγ' T;οlιiψη'αριατotxoυ

τη; Γεωπ;ιrtz'f; Σ'1oλf; του NΙolN_

PtrLLΙlEΙtT Γα),i.[α;. H επι1εigη'

oη'{ταν εγχlατεστη]udνη oτo oπiτι
τoυ Δημι. Toιιil1μη oτα Mπα,τdνrα.

Η πα9,απciιτtl τ'αlμ'πdλ,α 6,ρdι9'ηz.ε

oτo υπ,dγ,ειο τη; οιz.ilα; τη; Ι(α,λλ16-

πη Α,ρLτξη, /'σ.ταχω\,l:ασμdνii pια'i

με αρlμιi$ε; απ1l z,oruzo'i),rα. oι Γι-
cir,ι,r1'; NΙπα,μιπaτaη; zαt Γιι1,γ, }Ι,α'

λtdlο,α; dδειξαν ι,δtα[τε,oo ενδιαφ,_1-

QO γrrα τοr, z'αBlαQιoμι1 τη; ταlμπε-

λιαζ 1ι.cΙ'ι οτηr, oυvi:1aια ει,ηiιιi1.lωoαν

a^xετιu''dη Ζ,α1 τογ οiλλογο απ0lΨ0,[-

τ(o\,.

Σμετιzι1 ιiρ$ρo γlα τη\, σηροτQ0

Ψlilα στη Ιt{,dουοα δε; π,εQιο,διπd

<<){ι'd.οι,,ατα> <<T]o μετιiξι oελ. 16
1979> τη,; Mtrιααλα - Zεγγi'ιuη E_
i'dνη.

Πεglαodτερε; πλη9'o,φrcg[ε; για
τηγ Ι,('τOlQια1 τηΞ σ'ilQlOτ9o,φ[αζ σε

πρooεxl; τε"b1q'

(Σ,υ,v,dy;εια ε,7. τη; 7η; oεi'.)

τoυ :υγoδeυ4ταt' απ6 ιr1ιΙητιχla; ,(:_

'''lΙ5e'.ζ <<6i"Nησιζ μ1ιιητι7'll9, r13 TO\'

oπoio τ,l''lτ|Υυρlζαv μιii.λoν τ.J\) Ξ:)-

tro1rl τη; 'Ανo:ξη:, το πα''αx&τυl
τραγo0δι firι') 10 δlz'cιbξεr o ,\θr1-

γα1o; 5τ'.! €7''γο τoυ <Δglπyο'cοφl_

οlταi>>:

Πo6 μol τ1" .ι"6δα, πο,6 1ιaι τα lα

πο'6 μoι τc' xα\& cdλl';α;
Tαδi τr ρδΣα. τα'i[ τι io
ταδi τα y'αλd, odλινα!

Σε μlα t'τiλαδiι ^γιaρταcτιv'ii ιιlν-

καl τα αιrψIτ6!0
τ.'cpια" 1oρeυτιilν xατοιo3 ^i' Υ"ιτ0ι'-
o: τpαγoυδο6cα"ν π zιbτoι a,ιι)τιi')yταζ:
ΙΙoυ εi'γ'zι τα αγαπηηldΥα p.oυ ρδ-
δα, πoυ gir,αt τα αγαπη,μd;,α' μaυ
iα, πσυ et'lα'' τσ' αγαπημdνα μoυ ω-

ραiα odλιyα ; y'α''. ol d,λλoι απαi-
τo6cαγ: Nd, τα τα ρ6δαl' Nd, τα τα
|'υ.l. N1 τα , sδιb εiναι τα ωρα[x

tdλιyα !

Mε λiγη φαντα:('α μπcρ'oι!με vα
δοιlμe τoυζ αρ1αioυ; aορευ'τ!q 51η-

λιcμd:lου; i μετα{1φlεcμ6,voυg σε

λoυλοι1lδrα, xdτclουδοl, α'γγi'τ.olα,
cdλι';α, 12α 1αρε6oυv η μ4λ).ol .;α

ταρα:ια|'νo'lν τηΥ δiJητl5γl τωγ αy_

θ6ων πoυ λεγ6ταv <<&νθεμια,

'_\cαγ: ατδψευε v"&.τι αr'6 (o

γ,ο?δ αιιτ6 τη; 'Αvo:Eτ] ξ σe v:(Ιαoι'1

ελληvιτ'd aορ6; ac Γ''α'ν','iτsαoο,ι xαt
ol Mποιiλε; μι{,πω; r,ληοοv6,_ιη,οαv

γ'&'πo"α στo1χsiα; oι K*ταιουδoι
γ'αL τα α'γγiτοια θy.aυν vα 11αζ πουy
πoλλd, γ'ρειωζετα,'. dμω; 6ρουvα.

0l I(0τ6lt}ιiilοl



Eερομοvαxoc Ξ\rΤελθTIοξ

1818 - 1889
oι Bεροιcbτε; π'dr,τoτε διεxρ[l'οι,

τα\, γα ιdνoυν δωρεd; για τα φι_
λανΦρωπ,ιzιi Ιδ,ρι!ματα τη; πι6λη;
τoυ;, αφιε,q,ιiνoνταg δldφoρα αxi-
vητα, ο1oλιxci f Koιι,οτιι'd" γ''τi]ιyLα-

τα, απ6 τα 'εγο[y',ια τωγ oπo[ωγ δια-
τ'ηlQdγταγε oτα 1g6νια τη; Tουρzo-
,{lρα'τια; τα o1oλεiα μα;'..

H B6ρoια τ6τε δεγ εir1ε α1ολr'ιci

xτ[,qια ιατciλληλα για τ0\, oτιoπ6

%αι τ'ην αποατoλ{ τoυ,;. T,ο ιι6l,ο

πoυ {1τανε το Mελ,jτειo Παgsει,α-

γωγε[o πoυ λειτoυργοiοε αα Δη,μo-

τιx6 Σlχ,ολ'ε16 (αoτιz16 ) 6πω; λεγ6-

ταγε τ6τε.

, Tα o1oλεiα γΙα τηv z'αλ'f1 του;
λειτουργ[α διoιxoivτανε απ,6 τ,ρ[α

μ,aλη EφoQ[α; η οπolα δι6qιξε ιο
δlδαy.τιx'5 πqοαιυπιx6. Tα ο'1oλειιi

dνοιγαι, τηr, 1 Σεπτεlμ,6Q[ου z..αι d_

z'λειr,αγ τηr, 30 lιΙοεμ16g,(ου z''αι δο{-

λευα'γ oι εzπαιδευτιxο[ προli %'αl (t'-

π,6'γευrμα. Πdgol τωv o1ολε[ων {-
τα\, τα εγοhια ,απ6 τα oxολιz.d αxl-
γητα, απ16 τoυ; ει'δ'ιzori; δ[οy''ου:

τη; εzxληoiα;, απ6 dz"ταxτε; δωrρε-

'{,g r'ι 'αofi τα πoo'ooτ& απ6 την Eφο-
g[α εxrτιιμ,ilμεvη; πρolx,α; πoυ dδει-

νε o γα,μιπ,ο6; που παγτQευ,6γται,ε.,'

Τo Mελ,6τειο, τO ,α,γαπηu'dνο oxο-

λε16 τωγ Bε9oιιυτci:r,που,για 8ι)

xρ6νια li'ταr, εο'τ[α μορ,φιδoεω; zαι
πoλλd; γεvι6; ,μιοqφc[lBl1li{iαγ χαι α1,α-

δε[1τηz"αv ο'τη xoιvων[α ιΙξιε; 1"ιη-

τdρε; zαι πl,εU|uατι%6Ξ μοQΨd;...

o rε,9,ομdvα1ο; Mελdτlο; lιε τι-)

iιorlψtx'6 του dνo,μα Mερzο69ιο; Γει,
ν{iι}ηxε ατη Bdρoια τo 181B απli

φτωrχη οιz.o'γdνεια. Απ6 μrιιρ{ ηλι-
τ'[α εtγε xλε[,oη γtα τη μ,οι,α1rzrj
ζωf. ''oτα, μιεγ,r1λω,o'ε π{liγε στo pιΟ-

vα.ατ{19ι το1] Tιμ[oυ Π,ρoδρ1i,μοt-,

(Kαoταιιoι,iτου) Bερoiα; 6που iι-

10

EYEPΓETEΣ EtEΡoΙAΣ

pια,$ε αρz,ετ6; γr,ιilαει'; xι απ6xιηαε
πεiρα x,ριoτιαr,ιπll1. Αργ6τε,9α π'{γε

αιo 'Αγιoν 'o.ρo; dπ'oυ υπ{ρ1αι,
πολλο[ P,dlcrαoι xαλlrγη gοι,ι.ιαδα,[vογ

τα; τη Ρrυαoιz'{ ,γλcbοoα. FJπειδ'{1 d_

μω; αγαπo$σε τη\, πατqiδα του, B6-
qοια αzεφ6τα\lε \,α διi,sε.ι zciτι γι
αυτ{ι, απ6 τη ιιrυχt τa1J ^lα1 τη δoυ

λει d του. Γιαιηd πl1γε επιozdι|lει;
ατα Ιε,ροα6)ι.\!Ια y,αι τηl' Kαlr,αται,_

τoυ
NIΚoY AΔAΛoΓΛoY

τιι,οiπολi1. Mε την 6of'$εια του Πα
τρια,ρ'yεiου τη; Kωι,oτα'ι,τtι,οιiπολt];
π,iτιtxε γα επισ'Ζεφτε( 1lλα τα πλ,ου_

ιrιiτατα τ1lτε ορι$6δoξα X,ριατιαr,ιzd
Mor"αοτ{ρια απιi τη Pωooiα μd,1oι
του; Aγioυ; Tιiπ'oυ; zoυ,6αλιilr,τα:

μαξ[ τoυ λεiψαt,α Aγirιυν. Eπloxi_

φτηzε στη Pιc,αoiα π,oλ'λ6; π6λει:
πoυ {zu,αξαr, τ6τε 6πω,3 η oδηoαd;,
Σε6αoτoιiπολη, Tαυρ(tδα y'"|'π. 2αl
urd,ζει|lε απι1 τι; Pωootxι{; ιαι ελ-

ληr,ιzd; Extz'ληoιd; αρzετιi ροil6λια.

'Toτερα αJlιd u,αz,QOχρ1)ν1O γ'αL

zου,ραατιz',/.l ταξilδι, γi,gιoε oτη Bd_

ρoια φ,d,gr'οr,τα; μαξi του, 2'5 1ιλιd-
δε; λ[ρε: τΟυoχια; (Tα ρ,o*6?,ια που
ulιiξειpε απ5 τη Pωααiα τα μετdτρε-
ψε oτη Kωνoταντιr,oiπολη αε λ[-

ιε;].
'Eτor πραγματοπo[ηαε το μεγci'λo

6νειρ6 τoυ πρoιxiζοt,τα.; με o,x,oλει6

γ'ια \,α μ,οgφιbνor,ται τα z,o'ρiτoια.,.

Tο 1874 [,δQυoε Πα,ρι}εναγωγεio
τo .οπ,o[ο π'ρο'; τιμ{ν του ο1,Oιιιdστη_
y.ε <λ{rEΛrtrTiEΙo>. To πλo{τιoε ,με

απαρα[τητα μdoα δlδαoz'αλlα; x,αι

'o n6J'γ'$,ρiλητO αυτ6 Πα9sεναγω-

γεLο για πολλι1 1ρ,6νια _π ρ6οφε9ε
τηγ rμI6Qφωση χ,α'ι την αγωγ'i1 oτα
zορiτoια τη; Biροια; oια οz'ληgιi
χrα ι !ιαli,Q α /,1gl'i ι,ια t]l'l ] τοι'olΖ ΟiΖ.'Qα τ i -

α;. Eπliοη; 6οii$ηoε oι7"OνOlμ1Ζd 6/.α

τα α1oλε[α zαι γιαυτ6 αr,αφdqεται

oα μεγ,riλο; ευε,ρ'γdτη:; του,;.

Aι,α,ql,3ρoυi1-ιε αx,6lμα ιiτι διogηoε

clτo oxολειιi του ολ,d'ιεgη τη 6ι6i'ιο-
θfz"η τοι. Mεqιzιi απ' αυ,τd τα 6ι-
6λiα ιlωξονιαι o{u'ερα oτη Δη,μdoια

Kεvτqιz{ Bι6λιo$11z11 Bερoiα; zαι
ε['ι,αι τα εξ,l1;:

) Eρμηνε[α ει; του; εy'ατ1lr' τεr'-
τ,l1M or,τα Ψα};1rο'ιi; Π ρ'cη;,ητιiι,αzτο ;
zαl Θεοπ,dτoρο; Δα6ilδ...

2) Kυ,gιαxοδ96μι,oν. 'Hτoι Eρ,μη

γεiα x,αι ,μετ' αυτ{ν ηι9ιx'{ oμιλiα
ει; το xατd π'J'oα.ν Kυ,qιαz'fν ε\, τα1;

αγ[αι; των oρr}οδ'6ξων εzz'ληoiαι;
αvαγ:l.,,ω'οx,i 1-ι1ε\η0v fflαγlγ,'dλι οt,.,.

Πci'ιηο απ16 τηγ π6qτα του z.τιgi-
oυ {ταν η εξ{l; επιf Qlα;φ'l1...

<qMελdτειον Παq$εναγωγεior, ι
δρυ${ν υπ,6 τoυ Π αι,οοιωτdτου εi,

Ιερο,μ,οrιιl1οι; Kυρ,[ου Kυ,ρ[ου Mελε-
τ[,oυ Kαατα1-ιονiτου τ,ου εz Bε,ροiα;,
π,ρoοδωgη'$dι, δε lαπoυδα,[,; 1,d'q:ν τη;

(,Συ'v61,εlα oτη οελ,[δα 42 )



To ΣtΞEToYMAZΟYMA...

o εξoπ}'ιoμ69 τoυ πιiΘε απιτιo{ εi-
τε πλoιiαιoυ εLτε φτωγιxori με τα α-
παραiτητα 6,πtπ1'α xαν αxειiη μπoρεi να
απcδbθ;i μ1:1 τη]ν ,'l:'g:λγpτ.lιxη }..6ξη: τ,',

απιτ oι]μιi,ξιιμ'α.

Koινιi εiγαι τα γνωρ[αματα oτa x6'-

Ce α:_:,τ'cυμtiξωrμα' δlL6τt τιg iδιεg α-

νιiγxεg εξυπηρετo{ααν o' 6λo τo λα6

μαE χ{rι μαρτυρodν 61ι μoνιi1α τoν τρ6

πo ξωfg αλλιi xαι τoν πoλιτιαμ6 μαg.
Tα απαρα[τητα αxεtη τoυ απιτιoi

εL7αν xαυ την γενιxf oνoμααiα αγγειd

f αυμlπρdγNαλα ενιir τα διdφoρα αγρo'
τιxιi { oυκιακ6' εργαλε[α λ6γoνταν 6-

πιργα.

Ανιiλ'oγ,α μι9 τql χQ1ησιμl1τηιιi τ,oυg

αυτ6" i1ται τoπoΘετημ6να ατoυg ειδι-
xoιlg 1cδρoυg τoυ απιτιoi στo μαγερ-
γι6, oτo πλυαταργι6, ατo xιλλιiρι, ατo

γιo{rxι, οτιg xαμdρεg' στιg iι6ιiδεg
xαι αλλorj.

Tα διdφoρα 6πιπλα, αxε{η, εργα-
λεiα τoυ απιτto6 dταν πfλινα, ξtλινα,
μεταλλιπιi x.λ.π.

Tα 6αρειιi αγγειd xαι τα πι6 αxρι-
66. fiταν τα διιiφoρα μπαx (i) Qια, τα

1αλxdlματα. T6τoια fiταν τα αxε{rη τηg

πλ{oη6, τηq {tδρευαηg, τoυ μαγειρ6μα-
τos χαt ιiλλων αναγxιbν.

Στo :ιαξιiνι ξ6αταιναν νερ6 για τo

πλ{oιμo των ρorixιυν rιαι των διιiφo-

Qων ατρωαιδιιbν χαι oxευαoμ6των.
Σ' αυτ6 ιi6αιpαν με διιiφogεg χQωστι-
x6g oυαlεg φυτιx6g, ξωix6g, 1ημικιig.
Tα διdφoρα εiδη υφαoμιiτοlν, α' αυτ6
νιλγo{ααγ τoγ παατ6 xαι ετo[μαξαν τη

γoυρoυνiαια λiγδα πoυ fταν απαραi-
τητo }ιαι 6αam6 εiδog διατqoφi16, α'
αυτ6 φ{lλαγαν νερ6 για 6xταxτeg ανtiγ
xεg xλπ. Aνdλoγα με τιg ανdγxa6 τoυ

απιτιof i1ταν καt τα μεγι6θη των xαζα-
νιdrν xαι εi1αν 1αραxτηριατι:ι6g oνo-

μαα[εg 6πω9 τo μιxρ6 xαΕ6lι' η μπα-
xρ6"τoα, τo μπαxρdτoι, τo μπαxρατooi'
λι, τo xoυxo{μι π.ιi' Στo μιxQ6 παξιi-
ι,ι ετoiμαζαν διιiφoρα γλυκιi xαι πετι-

μ6ξια,66qαζα\, τογ τ8αχαγιi με 1oν-
τραλεομ6νo αιτ<ig,ι xαι γιiλα, ετo[μα-

ξ'αγ x6λλυ6α για τα μνημ6αυνα xλπ, fΙ
μπαxριiταα 1ρηαiμευε xoντd ατα ιiλλα
χαι για ζ6oταμα νερot για την πQoσω'
πιxi xαθαQι6τητα' 'Ηταν αN6μα 6oη-

Θητικ6 εργαλεio για την πλtoη xαι για
τηι, μεταφoριi διιiφοριoν υγριbν 6πωg

εlγαι τo γdλα, τo xρααl, τo λιiδι. To
μπαxgιiται εξυπηρετotαε πoλλ69 ανdγ-
xεg αλλιi ψ' αιτ6 xoυ6αλo6oε xαι o

παπιig τoγ αγιααμ6 xαι ριiντιξε, φιil'
τιζε τα oτιLτια ;ιε την αγιαατoιiQα τoυ.
Mπρoατιi πdγαι".lε 6γα παιδi με τo μπα
xρdται xαι τoν αγιαoμ6 xαν πLcω o

παπιiE ι|-rαλμιoδo{αε τo εν Ιogδιiνη 6α-
πτιξoμ6νoυ αoυ Kigιε ιαι φ6τιξε με
τo αταυρ6 xαι τo 6ααιλιx6. oι xαx66

oι γλιbααεg λ6γε 6τι τα φιλoδιoρ{μα'
τα - λεφτιi τα 6ρι1ναν oι Xριατιανoi
μ6oα ατo μπαxριiται με τoν αγιααμ6
χαι να 6α<pτιoτo'isι αλλιi περιαα6τερo

Toυ
Στdλιoυ Χ. Σθαρv6πoυλoυ

να μη μπoρεi o 6οηθ66 τoυ ααπ6,, τo

παιδi, γα τα xλ'66ει γιατL xαι τo 76'
ρι τoυ θα πιiγωνε xαι τo dγρυπνo μιi-
τι τoυ αφ6ντη θα το 66λεπε 6ρεγμ6νo.
To κoνxoιiμι 1ρηα[μευε για n:α πiνoυ-

με νερ6 αλλιi xαι για 6gαoτfρι πgα-

αroil, αυγιδν xλπ.
Μπαxιρ6νια αxεl3η για την μεταφoρd

νερo{l dταν τα Θερμιigια, oι γxιo{rμεg
xαι τα θιρμαρo{ιλια. oι γxιoιiμεg fταν
μεγιiλεg 1dλxινεg ατιiμνεg με 6να { δυ6

1ερoιiλια, μιtιρ6 ατ6μα xαι xαπιixι. Tα
Θερμιigια εi1αν μιxρ6τερo μ6γεθο9 xαι
αυν{Θωg δεν εi1αν ox6παα;ια. To μι'
xρ6 θερμιiρι πιiντ,α {ταν ατημ6νo ατη

φιoτιd τoυ τξαxιo6 για να 61ει τo oπL'
τν x&Θε oτιγμd ξεατ6 νερ6. Σ' αυτ6

ξ6oταιναν νερ6 για τo λoriοιμo αλλιi
ατo iδιo oιγ669αζαν x&στατα f ρ6κε9
ξερof ιαλαμπoxιοi. To θερμιiqι 1qη-
αiμlευlε αx6lμα χαι για Θεραπ:υ'τ'ιxotg

oxoπotg κι' 6ταγ xαν6ναg εi1ε διiγxoυ

μα στη Φ(υ)1'η (: ωoιλ6π'ο,νo6) τoυ

66uξ1αγ otτην xioιλ,ιιi Θερ1υ.rdρ'ι μ,9 ζ'Ξστ6

γlε,?6. Tιi,Qα αγ ,o lloιλ6iπioγloθ τi'τ'αν' αlxω

ληοιrel:ιδiτ'ιδ]α χ1αι με τ{η ξ6οτ'η γιν6ταν
περιτoν,iτιδlα ιdαι μ,6λυν.αη τ6τε λ6γ,ανε

πιirq o dρριoατog π6Θανε απ6 δdγκωμα'
Aπ6 7α}ux6 τ]ταν xατααxευααμ6να τα

διιiφoρα ε[:δη τoυ μαγεριo{ 6πω9 oι
τεγτξερ6δεξ, oι ντα6dδεg, τα λιγx6ρια
(: γdλxιγα πιιiτα), τα διιiφoρα εiδη
ταιpιtilν, Στα ταιpιιi ετoιμιiξoνταν διιi-
φogα φαγητιi, ιpωμιιi, γλυxιi xαι π[τ-

τεq. Πι6 αναλυτιxd 61oμε τα oυνηθι-
αμ6να τα$ιιi πoυ xρηαιμειloυν για τo

ιp{αιμo διαφ6ρων φαγητιilν τoυ φo{ρ'
γoυ, τα μεγιiλα xαι πoλ6 ρη1ιi τα λε'
γ6μενα oινιιi για τιg πtττεg, τα γχαν-
τα[φια, τo 9ε6αν[ χαι τoυE δiαxoυg

με τα x6λλυ6α τα ατoλιομ6να με xα'
6oυρντιομ6νo αoυαdμι, ξιixαρη }ιαι χoυ

φ6τα. Tα 6αΘειιi ταιpιιi λ6γoνταν νoυ

7ι6, xαt 1ρηαiμευαν ααν φ6ρμεq' ι}lω-

μιo{r 6πoυ ετoιμιiξoνταν xαι ιpfνoνταν
τα πελιiρια ιptoμιti τα γι6ατιi, xαλα'

μπoxtoια r] xαθιiρια (:αταQ6γα) , oι
xλo6ρεg, τα N}utκια, τα γλυxιi xoυλoυ_

ριixια xαι τα μoα1o66λητα φταξψLτιxα
(:εφτιiξυμα, ρε6υθ6ψωμα).

Πoλλ6ε φoρ69 τα α(ι)νιιi (:απ6
τo 6υζαντιν6 αινioν) {ταν 6ργα λε'
πτfig τ6xντ1g με oxαλlαματα χαι παQα"

oτ6oει9 χαι με τη λιiμ$η xαι την ομoQ

φιd τoυ6 1ρηοiμευαν πoλλ69 φoρ69 xαι
για τραπεξoμιiντηλα. T' αρ1oντ6απιτα
πoλλ6g φoρι6g ατo φαγητ6 τoυg δεν

7ρηαιμoπoιor3ααγ το στQωτ6, 7αμπ}'6,
ατρoγγυλ6 τραπ6ξι, τoν αoφρd αλλιi
6να ιδι6μoρφo $ηλ6 τραπ6ξι με τρiα
π6δια, τo τριπ6δι xαι πdγω o' αιτ6
αερ6iριξαν τα τιι6,τα με τα φαγητιi 6αλ

μ6να με τ6,ξη ατα xεντημ6να αινιιi,

Tα μιxρo{ μεγι6θoυq ταιpιιi λ6γoνταν
τα$6πλα xαι 1qηαlμεναν για τηγ ετoι-
μαα[α μιxριbν ι|-tωμιcbν xαι γλυxιαμd-
τωγ χαL τα πι6 μιxριi λι6γονταν ταιpιi-
κια 'fi nια7ι6, xαι 1ρηαiμευαν για τo

γρfγoQo $fαιμο πιττoiλαE f τotgταg

fi λαγγ[ταg'

Mπαxιρ6νιo fiται τo γoυδi 6πoυ xo-
πιiνιξαν xα6oυqτιαμ6νο αoυαιiμι για
πρoαφdi, xαρr1δια, μiγδαλα, Leφτ6κα'
ρα για γλυxιi xαι μπα1αριxd για τα
λoυxιiγιxα xλπ. To xαμtiρι xαι η πε-

ρηφdνεια xιiθε νoιxo:ιυριig fταν o μπα
xιρ6νιoE 1ερ6μυλoq τoυ xαφι6 πoυ ιi'
στραφτε xαι dλεθε εxε[ μπρooτιi ατιg
φιλενιiδεg τηg τα απυριιi τoι καφ6,

πoυ ψoo1o6oλoιiαε για να ετoι1ιαστe[
ατη αυν61εια ατη 166oλη τoυ τζαxιo{
f 'τoυ μαγxαλιoι3 τo περιξfτητo ρ6φη-

μα τoυ xαφ6 παι να δια6αατo{lν 'toτε'

ρα 6λα τα xαλd μαντ6ματα xαι τηg τt'
χηg τα γραμμι6να oτα παλoγινωμ6'ι,α
Nαυxιd (:φλυτξιiνια).

Tα τξιαμαxιιiνια (:αiθoυoεg υπoδo
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1fg) ζεoταlνoγταγ τιg xρ{,εg μ6ρeg τoυ

1ειμιirνα 2ιαL σ1α πιαν6πμιρα (:ετιLoη
μεg μιξρεξ' xαι γιoρτ69) με μεγdλα αxα
λιατd x,αι γυ'αλIιqμ6να μrfαDοι86ν,ιlα μiαγ-

xιiλια.
Mπαxιρ6νια αx6μα fταν xαι διdφo-

ρα ιiλλα oιεiη τoυ απtτιoil 6πω9 oι
δlοxoι xερdαματοξ' τα Θυμιατfρια, τα

μoν6xηρα, τα δlxηqα rιαι ιiλλα, αλλιi
τα πι6 απoυδα[α r]ταν τα οxεtη τoυ
νερoιi xαι τoυ μαγειρ6ματo9.

Aττ6, τα αxε6η η xιiΘε νoιxoxυριi
τα πεqιπoι6τα! NαL τσ' φρ6ντιξε νιiναι
πιiντα xαΘαριi χαι χαλ0γυαλιαμ6να. Ι'Ι

λιiμιpη των μπαxιριιilν μετρoiαε την
νoιxoxυρωαιiνη τoυ xιiΘε oπιτιois xαt
παρoιμιακ{ εiναι η φ.ριiαη πoυ υπoδη-
λci:νει την αιoατf φgoντlδα <<ααν η xυ-

ριi τ'αγγειιi τ(η)grr.

Tα διιiφoρα 1ιiλxινα oxειiη xιiθε τ6-
oo τα γιiνωναν στoυs ειδιxotg τε1ν[-
τεs τoυg xαλαΙτζfδε6, f μπαx(ι)ρτξf-
δεg' d γανoυτ{δεg, πoυ διατηρotααν
μαγαξιιi, f γυρνoιiοαν ατoυg μα1αλd-
δεg xαι φιbναξαν: o γανoυτ{g, γανιir-
νω... To γιiνωμα δηλαδf τo xααoυι6-
ρcoμα γιν6ταν με xαλιi[ xαL τα μ1ταΥ'''-

ρ6νια oxεr3η γiνoνταν πενταxdθαρα xι
dατραφταν οαν ααημ6νια, Πoλλ69 φo-
ρ169 oι γανoυτfδiag γffiρ'gnν τo yυαλdi

(:xαααiεQoi) με ox6'τo μoλ{6ι και τ'
αγγειιi μαtiριζαν χαι ξεγανιirνoνταν
γaiγoaα.

To γιiνωμα 6ααw6 δεν γιν6ταν για
λ,'otdο xαι oμα,gφιιi αλλιi γl1,α την' Φo-
στασια τη6 υγεiαg. Πoλλ6s φoρ69 απ6
αγιiνιoτα αxει3η δηλητηριιiζονταν oι dν
Θριυπoι <απ6 μπαx(oυ)q(ι)αμ6νoν αγ-
γει6>> xαι π6Θαιγαγ. Eνδειxτιι6 γνιir'
Qισμα για τη δημιoυQγια τoυ Θαγατη-
cp6ρoυ oξειδioυ τoυ 1αλxo{l εiναι η xα
ραxτηριατιx{ πρααινlλα τoυ αγγειot.
Αx6μα xαι of,μεgα πoλλι69 φoρ69 δια-
6ιiζoυμε oτιg εφημερ[δε6 για δηλητη-

ριιiαειg απ6 x6λλυ6α πoυ 6ριiξoνται
oε ξεγdνωτα xαξιiνια.

Σ{rμφωνα με την ιατoριxf παριiδo-
ση oι χυνηγημ6νoι xαι ξεxλ"ηριoμ6νoι
'Eλληνε6 α1τ' τLζ επιδρoμ66 των Tοιiρ
xων f των Aρ6ανιτιiδcoν οτη φυγf
τoυg 6παιgι,αν μαξl3 τoυg 6τι μπoρoi-
ααν απ6 τo oπιτoμ6.ζoυψα xαυ κατ'&,

πρoτiμηαη τα xα'}'x6ιματα, o δρ6μo9
τηs φυγf s 6μω9 πoλλ69 φoρι69 f ταν
μαxρlig ?οαι χoυραστιx66 γι' αυτ6 ξα-
λιiφρωναν απ6 τo 6ιiρo6 πoυ χ0υ6α-
λoliααν μαζri τoυg για να φτιiooυγ νω-
ρiτερα αε τ6πo γλυτωμori. 'Eται αναγ
xιiξoνταν γα πετdξoυν τα μπαx[ρια
του6 μ6αα ατα πηγιiδια με την ελπiδα
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να τα ξαναπdρoυγ στo γυgιoμ6. Aυτd
μ6αα oτo πηγιiδι αxotριαξαν χαt τo
νερ6 γιν6ταν θανατηφ6ρo δηλητdφιo.
'Εται παρ6, πoλλoi Toυρxαρ6ανιτιiδεg
διιirr(τε εξoλoΘρειlτηxαν με τo πρωτ6-
τυπo αλλιi .απoτελεαματιx6 αιτ6 6π1'o

των ραγιιiδων.

Πoλλιi oκε{η τoυ απιτιοrj fταν xα-

μωμ6να απ6 nιιενεx6 6πο:9 oι λεxιiνεg
τηg πλtαηg ρot1ων χαι τoυ ατoμιxοil
xαθαριαμo{l, oι γxαξovτενειc6δεg για
τo xoυ6ιiλημα μεγιiληe πoσ6τητα6 γε-

ρos, για την μεταφoριi π6αιμoυ νερoli
απ6 μαxρυν6g απoατdαειg 6πω9 στη
B6ρoια αfl6 τη Mπαρμπodτα i την Κc
ρα1μ6τη { για τo ξ6oταsια νερoιi ατoν
τ]λιo. Aπ6 λαμαρiνα τρυπημ6νη με χαQ

φL oαν x6oxwo γιν6ταν o ταμπλιig πo:l
6ιpηναν τα x6,oτανα, απ6 1oντρf )'αμα-

ρiνα γιν6ταν xαι τo γτoυλ&τιι fi ιτλ'd,-
τιL lno1J xα6oriρντιξαν τoν xαφ6 xι 6-
ταν αττ69 ι6λειπε, ρε6ιiΘι d xριθιiρι.

To ντλdπι fταν 6να9 μιxρ6q xι3λιν-
δρog απ6 λαμαρ[να πoυ dνοιγε ψ' 6'να

μιxρ6 xαπ6κι.'fΙταν πgoααgμooμ6νog
αε μια 66ργα oιδερ6νια με λα6f. Exεi
μ6'oα oτoν μιxρ6 αυτ6 xιi}.ινδρo 66α.
ζαν τoν xαφ6' \ τo qε6tθι χαι τo ?(Ql.-

Θriρι τo 6xλειναγ με τo xαx&κι xαι τo
ατριφoγ6ριξαν πιiγιo ατ' αναμμ6ναxιiρ
6oυνα για να γiνει τo xα6or3ρντιαμα.

KιiΘε τ6αo ιiνoιγαν με τη μααιιi (:αι-
δερ6νιo f λαμαριν6νιo ταιμπiδι) τa
πoρτιixι τoυ γτoυλαπιot3 για να δorjν
αν o xαφ66 ιpfΘηxε f θ6λει αx6μα λ[-
γo. Πoλλ69 φoρ69 6ται 6πωq γ{ριξε
τo ντoυλdπι ατη φcοτιιi xι ενιb εμε[g
oι μιxρol διααxεδιiξαμε με τιg oπlΘεg
πoι ανα66α6υναν γl3ριo τoυ η γιαγιιi
f η μιiννα αιγoμoυρμotlριζαν: Θα πιi-
ριυ - Θαδιbαcο (δη}'αδf λεφτιi)... M,α
πρ6ληιpη 6πcοg τιον εριυτευIι6ι,o:ν πoτ
μαδotν π6ταλo - π6τα}'o τη μαργαρ[τα
xαι λ6νε: ψ' αγαπ&' δεν μ' αγαπιi, μ'
αyαπ6,ευ... Aφoιi xα6oυρντιξ6ταν o xα
φ,66 τoν ιiπλων,αγ να xρυιilαει }'iγo x'.
{loτερα τoν ατoιiμπιξαν ατην π6τgα,
Π6τρα {ταν 16να μεγιiλo π6τρινo γoυ-
δi αμεταxivη1'o γ'αL oτη γori6α τoγ
ατor3μπιξαν με 1ιεγdλo αιδερ6νιo ατo6-
μπo τoν ιpημ6νo xαφιi xαι πoλλ69 φo-
ρ6E xα}αuπ6xι για γιαρμιi { αιτti11ι για
μπλoυγxotρι. 'Yατερα απ' τo xoαd'νν
αμα xoαxiνιζαν τo..l xαφ6 με dlιλf οf-
aα 1ιαL τo\ μιiξευαν αε τενεxεδ6για xα.
φεxo6τια με διπλf θ{xn μια για τoν
xαrφ6 xαι μια για τη ξιi1αρη. Σε μαν-
τi1}'ι fi αe τoυλπιiγι { αε τενεxεδ€νιo
xoιτL φfλαγαν χαι xα6oυqντιαμ6να
oπυριd xαφ.6 για να μην ξ:ξoυμiEουν
xαι τα ιiλεθαγ λiνα - λiγα ατo 1ερ6μυ-

λ'o oε x6'Θe περ[oταoη.

Σε μεγιiλη 1ρηoιμ6τητα dταν τα τη-

γdνια τα oυνηθιαμ6να, τα 6αΘει6, xαυ
τα ττ1γανoιiλια τα μιxρd. Aυτ&' iμαν
xαταoxευαoμ6να αfi6 1oντρd λαμαρiνα
f απ6 αλoυμiγι για γα εiναι αι,τo1fg
χαι γα μην xαiγoνται χαι ΙQησιμευαν
για τo τηγιiνιoμα διιiφoρων φαγητ<irν
απ6 χ86αs, Ι'α1ανικ6,, αυγιi xλπ. Πε-
Qiφημεs {'τ'αν oι γ1ρ'oυν[,αιlεg Φγ.αγι6ξ
πoυ τελειωμ6 δεν ε[1αν xι 6πα6ε ιo
τηγriνι xαι dταν xαι Θα εiναι πdγτα
πoλ6 ν6ατιμε9. To απλ6 ":ρη16) τη-

γιiνι 1ρηαiμευε αχ6μα xαι για να γi-
νεται η ν6ατιμη λιγδoπιiπαρα δηλαδι]
ιp[1α ι}ωμιo6 τριμμ6νη xαι xα6oυρντι
αμ6νη με λiγδα πααπαλιαμ6γη με ζιi-
χαeη f τυqi rιαι τ'o ξεσ16 πρ6γευμα
γιν6ταν oτo πL xαι φt. Στα 6αΘει6' τη

γιiνια eτoiμαξαν τι6 διιiφoQεg παπdQε:

με γιiλα f τρα1ανιi xαι μπoυxι65 - μπoυ
xι6g ιpωμi r,.ζ 1tεQLσ'σ6τsQεg φ086g στε
γν6 xαι μπαγιd'τυιι.o. 'Aλλεg φoρ66 πιi-
λι ατo 6αθ6 ττrydνι ετoiμαξαν 6ραατf
λιγδoπιiπαρα με λ[γδα, ταιγαρiδεg, τυ

ρi f oiρδα' fi μπ&,τΕιo. Ax6μα εδιil ε-
τoiμαξαν τo νoατιμιirτατo μπoυQdν' με
}u6,πατα, oπαν6,xια, παπαρo{νεg αλεiρι
xαι τυρi.

Aπ6 1oντρf λαμαρ[να r]ταν xαμωμ6-

νη χαι η γιioτρα πaυ εL7ε α1fiμα α7e-

δ6ν ημιαφαιριx6 (απ6 τηγ αaχαια λ6-

ξη γαατfρ, γαατ6ρα, γιiατρα). Πιiνrο
στην ,iυ8oστι6 πoυ ftταν ατημ6νη ατη

μ6αη τηg ανθραxιιig 66αξαν τo ταψι

με την πtττα f την μπoμπ6τα χαt την

αx6παζαν με τη γdoτρα. Πdγι,r oτη γ6,

oτρα dπλωναν με τo oιδερ6νιo φxιdρι
166oλη πoυ συγχQατι6ται, πoλλ69 φo-
e6s με ατaφdνυα. 'Eται η πLτια ι]lη-
ν6ταν ταυτ67ρoνα απιiνω x&τω γ'αL σΕ
λ[γo 1ρoνιx6 διιiαττμα fται, 6τoιμη ξε
ατfi xαι ν6ατιμη. Ll πiττα ατη γιiατqα
61ει ιiλλη γεriαη xαι γiνεται πt6 ψα-
λαxιιi.

Η γιioτρα για τo oπLτι fταν o πρ6-

ΙειQog χαι γaiγoaos φo{tρνog πoι 6-
γα6ε xαι 6ψηνε με λ[γα πoυρνιiρια d
ιodκνα πoλλ66 φog69 6μω9 1qηαiμευε
χαι σαν xινητ6g φo{ρνo5. Γιiατρεg 6-

παιQγαν μαζιi τoυg oι ταoμπαναραioι,
61 η1gIg1ξf[l6g (:,αγωγιdτ'εξ), oι πQ,-

oνdδεg xαι oι υλoτ6μoι πoυ dταν υπo-
1ρεωμ6νoι να ζo{ν χαι \,α εργιiξoνται
για πoλtν xαιρ6 μ6oα ατo λ6γγo. Στη
γιi'ατl2α 6ψψαν τα ιpωμιd, aιζ flLτaeΕ

1lαL τα φαγητιi τoυg.

(Συν61εια στo επ6μsνo)



Π α},τiο[ x''γαt&δει q Ι'[ ι αoυ ατ ι-
νο[ ψ'r, τρδ6ατα {βαν oυ λΙιλιι|:-
\lTiζ, cU Τo[ρ'r,q, ου Πο'ι?iτxωq,
aν Γιανν''6λ'aζ iιι' &)ιo''νο,,, Γ[νπ'
1ια εtγαν oυ λ'Ιπ6xουλcυc' ου

Κιψτ[τ'ηc, ου Σ',ανταψlylαc, xι'
*},λοrlοι ψιρικο[.

Του 6ο'ι'tδ μαζ τριν ατ' trcυr)

τδ),,.ψου 6αqτο{ιceιν y1^γιαxδcι-

ειq γι.λ'.&δειq τρ[6ατα *'. π,Ιlρα

ψατ α6fi. !γε'. e[xο'ια'' 1ιλιdδειq.

'otrαr) τcυν Aπpiλτ' ψιτ&'
Αγιουργιa'i τι.ρν6{2oou aL

?L}t1'trσι.1"\c[ "για ;c'ι 6cυνδ, 1ι'.ι
ι6δουψ&δα αιc'3^γc'ιν.' α'ν xcυδc{ι-
\)\.Ι' σ1aυq δρjμου; τηc Ι{ιdoυ-
σiαC'.

Πριbτα, τιρνq05rιr1 τα ια'ρα6&'-

νLα ψ'η τα 1ιον),&'ργια xι 
'τ'&}'ον-

^(α φa]J?τcυμενα μη trσ. σeL1" iα
n'''111ιd. y': x|.ζ ^γυναtιeιq xι 

'3-
τiα?ναC Lργο'ιrlτxrl τα φαλι&'ρ-
τ\1' ψ'η τα τρδ6ατι y"|' 1α Υι0!ι-
ιαψ&'lιιυ" τα oxυ\ιd.. Aμπρου-
gτ&" α'τ' του xc'ιτi.}'. τ,'?τατο',ι-
σαν i:r" xιο'ιτ[.ψνια, x&νι τρl'ν[
xριJ4'.' i, x&.ναζ τc&'τcν .c μη τρα-
ν&' x!ρατα y.?. 1?L\h ιο'ιΣο[νa.

'l61a ιαν xανt'lαq δEν xατα-
},α6α[νoι τδτι τιρνo6ν πυ" τρ6'
6ατα 1ιατ[ τ'η^γαtνονν ψT| τα'

φουρττ'γ&. τ' αφτo'ιx[ν'r,τα" δoια'-

ΨL ιaυ 6ο'ινδ.

Tδι,. ο,. Kιραθoυδcυ pα[c,. ε|γα'ι
τα τ)'eιf,τ'r'vι τρδ6α.τυ. ιι' α'νξ-

6'r'ναrl cτου ψτα),x6'ιι cτου Κα-
ραψτc'ιν&.9ι' Στου Σιδηρ &'κι τ^r'-

1α['leι ακδ1ιι oυ }'[πλ6τααζ) γ'|,

giο,ι ατ&'lcυ xc1) Γρα1ι1ιιτ[xο'ι-
6ο'ι cτο'ι Tcι'τc\J 1'J. xα)'iι6'.α
τιγ α[νουrl J),)ιοι'll οι c αραιωτ c ι&,-

'ιaι' ΤΙερα" ατ' τ^rρ) Πιλαλiατρα
xα'. το'ι Σ!),'. e['leι trc'ι Λρxo'j-
δα τα ψiρ^για' Υτ1.'ργουν ιι &.}.

)ιcLνaL,

Tc|.,ρα cτη Nιdουττα i71ο'ιν

t

σα

Υ'ωiρ!:.ν 
^(|.α τ|'ζ αxα'ψνLc, τιq ψL-

?ΞLζ laιυ 1οιμιbνα. Pο'ιψ&'νι του
του cτ!1y69ναν, τριφ'iλλι, xαλα-

ψτο'ιιΔφυ),λι' d,γυρου, φ ααουλ[-
τι.tr 5 εL ζ' ξιφ)'[ντ^γ ια, r ρ α6ο{ι α α'l
1'τ' τLq ψονρδ6ιργa''q τα φ'iλλα
του φ0ινδπουρου δταrt $ραν [τar
ψα νx' τ!τc'ιrl,

'|'rρl τα'oxαλ'.&" α"γδραY.αν ο,.

ταττ1ρ&.δeιq Ι''α τα" τι'lτγι&' το'ιc,

ψαν&ρ^για του r&δουναν αταφ[-
δειq γι& νd.ργcυντeι ιaυντJ' πoνζ,
τδ' 6ο'ιτxο{ισα\ στa1J Κι[oι,' ι,.
τα κO'ι6ανονcαν φρ!'τ.ου ?aυψ&.-
ν'. ι&θι ψiρα. 'Hταv διμ6να oτoυ
λιμ6 μι' ξνα cκιν| "(|'σ. \)σ' ψη'l
τα γi'νου'l'

Τδτι δτc'ν 1&.νουνταν xα1ιν'.&.

"γ[δα, ι&.νω γο'ιψ&"ρι, φ6ναξε''ν
cυ Tηλιdληe , oυ Στoυid.νoυq:
uK'iριοι Νιαο'ιq'α[οt, γ&θηxει'l
μνια γ[δα o',a'3τα' 6τοιο'ιζ π'η
6ρ'λ,xει'l \)α aTι φι?ΞL να τ&'?eL ,τaυ

ρnγ&)'ο'lo.

Τα ψιν&ρ^γL1" \(ινcυνicι'ν ζυ-
"ic{ιργιω x'' π&cφαΥoαν ,Jτου τ['-
λc,ιc, ατ' τcυ xα)''aυια[ρι \ Tα-
γ3ιoτ a!ι xι τ i'φι'.αrlα'ν ιη6ο'ι?ψd'ι
x,.' ε[^Ιuι"'l xοlq γ.pο'ινιx\q.

'lιbρα" δ)''ο,lcι x&'0ι 6ου)''&. ατa'ιγ
ιαc&.τ^r, 6ρ[oxουντ eι.

'Ιδτι ι&Θι oτ[τι ιο[ταζειν xι'
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Tδτι ι.nL τδpcΣ

TA IΣNAΦKΙΑ
Κrxαiαδεrg, τζroυμπcιvαρoi,

αYIλαδdρrδor

τρδ6ατα cυ Π&γnο'ιc, ο'ι Ι{ιx6-
}''αq, ου Tαc'ηC,, ου ΤΙο'ιp[^γxαq,

ου Γιαννο6λτ,q ιι d}J,οινOι μιρι-
nο['

'lδτι αττ, Ι{ιdουατα e[γε,.ν x'.

xo'ιτ&ιτγ',α' γιταιατ &'ριxσ. ψ'η τ['

Toυ NΙκoυ Σπ6ρτon

νττLα xL' α^γι}'dντ^γtα τcυ ψα,-
("cbνo'ιντ αν αTν' -να cτ'fiπγια.'Ερ-
^Ιcνiα\t cυ 'Ιζιο'lψτ&νον -c k|. trα

1ι&(ο'ιrle,.ν ατ' τaυc ψαγα)''&}eιq'
'Ενα xοντ&δι ιγιλdντγ'.α xι !'
ν.ι ψη ^γ[ντ1'.α !61"r,νe,''l ατην Λ-
^γ[ι Tοι&δα xι' dλλα ντγ,'δ πi'u-

γ,'α ci' α),lylιq'. Kαλjs αΙ'.}rω-

δoρ^η, ^'ητ'α"ν a'ι \[αγxα6{)'αc,.
Aυτ& xτ' την Aγι4 Tρι&Σα 6ον-
τιο'3cων cτου Nταλ αψd"ρι, Στ{,-
)''.z'l , Γx)ιlιι,ιτα, Κιραcι&" xι oπ^r'

Χ c,rν:'rι'rτ.'υ1x^t'ι' r' ci^l 

"i'ι 
ατ'

τ' αλ'il'l'.α 6ονcιο{αα"'l oτoυ Κου-
ιο'3}'ι, τουγ Ai)'ιd ' 7τηζ Χιilρeq
τoυ 1{ιρ6, τιζ λ[ουται&.ρειq, cπη1'
ΤΙαlαγιd'q τα Κd'qταrlα, σ1'Γ1

Βiρ6ιρx' τoυq }'T'jλου q που ΤΙρδ-
δρουμc,.l xι' αλλa'j.

'oλα τα ατ!rρ1,'αr a[1αν xτc'3

γ'νι&' ντ"γιδ γΙδει6, ψ'lrd' νττ''δ α-

γιλd'δειq τc'ι π&"cτeιλναrl σπσ"

1ιταxατi"ριι'ι' Κου6ωνο'3αα'l ι,'



T6τl κ1 τcbρα

ατ' bνα 1oυρoυν'r, τaυ που τ&'i-
ξe,.ν "lιαρψ&ν για Tαγριoποi-l' Tδ-
oφα(αν πουν 'A^για Ιγνdτη uΙ-

γναπηc, pτalι\ιιfi1ηq, iλιγαν oτιq
e[xο'ιqι Δ,ιxiψ6ρ^η, a(Lα να πc,,cυ-

φτd,oουν να λιcbαoυν τη λiγδα
να φxιd',oaυν xι λoυκdνιια xL :ια-
6o'ιρψ&ν πρι'ν τιζ γιουρτjq. λ[η
την αγιλrΙδα kL τ'η ^γ[Eα oτcυ
oπ[τ,. ε[xαν γαλα y"ρουνιx{1c x''
tφιιανα'l ^γαλα ξυν[ xι π,ι?[ oαrl
τ'11ηνειν.

'oλα τα oτ$'τγια. εiγαν α-

γο{ιρι κι ιο'ιτρι!q T,ου GLζ o$μο'ι-
ναν μη τα oαιxι&" oτ' dλaυγα
ψνLα ν1τLo 6ουλ[.< πaν γρ6'laυ
cτα ψταξtντΙLα τLα xaυρψ[ντγια
xι (αρξα6ατ,'x&'.

Στα aaυργιdι δλα τα oτ[τγ''z
ε[1αν α^γ'.λ&ντγια, 6ον6&λ,.α x,"

αργxιλδν ψ'η αλουγα τaυ τα T'Oυ-

λ'ο0oα"ν \ π&(η6αν oτ' αλiτρι
yια δρ^γο'ι1ια' Tα φ6)'α^γαν στaυν
oυ6ουρ[' [ια φραγψ[.νcυ μjρcυq.

Στη Nιdoυατα γiνουνtαν N|.

(ουaυτ&'(αρa|J 1α ταλ\α πα γρδ-
'lια, τριbτα x&τω ατου Ι.[ταμπα-
γdν&. ατcυ \[α^γγαν&"ρη N'ι' ,3.

αταρναζ σ1oυν '^τLα Mηνα x,i-
Θι Σα66&τaυ.

TΤoυλa'lqαν ατ' δλα τα ξ6α'
dλο'ι^( α, γουψd.ρ^γ''α, "γa,ιpa{ιrlια,
τρ66 απ α, γ [ν'τ ^γ ια' ουρν6θειq, λα_

Ιο[q xt τ!τγι'α. Γ{νoυνταν xι
τ ραν d. ζουο'ιταν'r,"γi-ιρια oτ^η Βiρ-
τLα' τα Γιαννιτc&' xι' αλλoι1.

Tc6ρα rα n,'νττr&. .J1ι.q αουλL-
π[ειq τονλ!< 6οfi'i< δε ξdρoυν τi
e|νeι πον μoυλοiρι.

'lα τρδ6α;α aa\') xεLψι)\)α }Lα-

π{6ηναν σxσ. xeL!.α\)τγι&', oτ' α-

γο{ιpγια $, αι cαλ&.ψιια 1ιαντοιi''
l!'Tι σy'ι,τLστ\ ytι να μην αμπoυ

ρe[ να qi6ει ου λJxoυq.

Tα ψαντριd" ^γ!νουνπeι μη χαρ-
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φουψ!να ξ6λα, φτtρεcc, ιι ιαλd-
ψ\)|,α τcν γiρνουν ccα ψ{αα. Mαν-
τρι&" φι,.&νουν δξcυ qi,.q 6ουoxlg.
Aψτρaυcτ&' e[νeι η cτρa'3για τa6-

Tεl.ν }ι.L τcυ'id,τα cc ψtρικ&' ψαν-
τρι&. για νdγaυν [cκιaυν τα πρδ-
6ατα. Στ^r1 oτρο'3γxα ψα(,6νον-
treL τα. πρδ6ατα τρ'.ν 5ξ$9γ'1 5161)

1ιαντρ[. ΤΙιρ'lο'5ν ατa6 ψνια ψlt'.6'

'ο'. τρου6ατ[νε'ιq ατ' δνα ,Jτtν:υ-

ψα τΔγει τρινiq τ!τρeιq !r1 oκα-

'ψνι&. να κ&0ο'ιντι aι αρψιγτ&"-
δειg. Eνα-c c'τe'3 τ[cου τι .c ντ^γ$-

γ'νΞL στaυζ αρψι1τd8aι4 πLζ τ,?aυ-
6ατ[νeιc, τaυ τ|..\ rqαxιb')cυν ατ'
του τaυ}d'ρ,. κι τιc, αρψi"'yουν σπaυ
xαρδdρι, dνα τινιxιδd'lιου xαξ&"νι

μη 'lτγιδ γe,.ρa"ιλια του γουρε[
xα1ινι&' eιιουααρι&. x)'&. ^γαλα 

-\

ιι' ψ&i τρ'αν'3τ'riρoυ. Τ' d'ρψ'ryψα
e[νe,' '4 τρα'ν'5τηρτ, δaυλeιd.

T6ρα αγiρ^riσαr) ν' αρψiγcυν
μη τιζ ψτ,γαν!q τl'α' να ψτιτ[ζε'.
αγ)rξ^lουρl" .< η δoυλειd.

Σι πρανi" xουτ&''lτΥtα iγο'ιν
7ο'ιριατd' τα oτiρφα τρδ6ατα ψ^η

πα xρι'c.'ρ^γι.α' ιι γaυρczπ/^, πα τα"-
},d.ργtα |iJ.η qα |υγο'!lρ^γιω. Aν&'-
λον^γα 1ο'"lp[(,ουν γ\L traυ φαντρ[.

Βι'ιtιδτoυτoι 'l,lη)'&, aτα γιδ-
)ιLσ" σ1Oυ Μιqκιδ του 6cυνδ ε[-
ναL trOυ \[ο'ιrιτi"ιι, η ψπ&'ρα τ1

Ναουcα[iκη, δ[ξo |"r?ro η l{τc'jρ-
^(Lα σφl.iLντa{ιγa'ι xι ατc'3 τ[qου
τα ατdνο'ι' cα x&'του xαροiυτιια,
ατ&.'lο'ι xι x&"του Παληoιlμπci_
trτ|. y\\ ψαxρ{ιτηρα τcυ Σιδ"η9a-
NL) T2υ Tcιιrlαxτo[, Σiξα ψιρι&'
ατ' π'η Nτο,jρλια τ' αγρ',9,2},rt-

1i.ιτ:r.' Π6ντι τ-r'γ&.ντ^για ατa'3
ιd.του τα τρ[α τ^r,γ&.ντ,.α xι' η
Nτoυρντ6πcυλη, αταrlο{a,.ο o1)

Κo|ιτο'ι)',αc, του \[ταλx[νι, η
λ{α,jρη Πiτρι (Κoρατ''ηor) xL'
ο'ιτ[caυ ατ' τ' αυτ-fi'i η τ?αψ-
1ι!ντ, ΤΙ!πρα ιι xα xcν Mιod-
6ο'ιrlcυ το'ι aυ?ουλδγι. Στην αρι_

cτιρ'i, την y.aυ?φ+l ατ' πoυ Β!ρ-
ψLcυ "η ΝΙτιτ\ιν'"&", μη τη Γρoμ-
μjνη, τη Βρουψδ6ρ'lcη, τα N{'j-
o,.α, cιαπdνaν τoυ ΤΙd"τoυ1ι.α ιι'
o!a,[q9'J τα Σιλιι6τιxα ΤΙμδνια,
Χατζηντiνη , \[αψa{ιτ'α, Aτd"'νου
Σjλι, Αγxd0ι, Ιc6ο{lρoυq xι oτ[-
cc! ατ' που x&'τa''l του Σiλι η
Σιoυτcντ[xq., τl Πλαγi.cπρα, ^r1

Στjρνα, Καφλι6ρα, Α'ρCο6ψτα-
τ'r, ιι &λλα.

'l[τι οι τζιουψταναροt oαpxα-
τ,; ι&νο'. φουροi'l c αν φου ιτ αν !λec q
&ττρε,'q ψ'r, ψτi'τcφe,.q &'ατρειg xι
6ουδiτeιq ψ*6ρeιc. Σxoυφa{'lνια

1ιι},tτ,.ια τλιγμ6να cτον 7!ρ,. 1ιη
τ ιq xλc'!ιτ ceιq.' Ε6αναν τ cαρCil-
^/"tα ψ'fi ιαpφιι&. ψη ψα{ιgη τρα-
νi1 φο6ντα 5αν τaυζ "γιαν[ταα-
ρουq, ε[γαν ιι d.cτρaν τουκ&'ψι-
σcυ τρανΔ μη μ'ιν[κtα φαρδι&
x,' ',λtιι πcυ δiπλουγειν α,μπρcυ_

cτ&. xι ταρλα1ιdν'. ατανου()ι[, ιι
cτaυ ι'.φd}'ι xα}''τ&xι. oτρδ^γγυ-
}ιοιι [cιoιι μη φjλειq 3iξα ψιρ,.&.

'Υoταρrlaq t6α),αν ταντα),δ-

'lιl' x"ι cαx&.xι ατc'3 cιαtd.;ιι ψαλ[-
τιxaυ 'Γi,cυ πιυ [φη'11'y oL γι2y1[-
y"Ξ|'ζ πcυζ σicυν α'?^(αλeιj μη
vο'!ιντο,l μαλi. 0ι ααρxατo',&νι-
σeLζ στaυ 6οννδ [?ι'tαν ιι 6ιλiν-
iσe|.ζl φ),οιιxd.τe''q, ζι.λι&' xι ^γ|ν-

τγ'.ου |ιοατ'LL.J" ΥLα x&τe',q' τρcυ-
6dδeι< τι cαpατδcκια τl.α' qcυ

τα7ιd.ρι. Οι xαλJq γrtag,'q $ραν
τcυ xι}''iιτηρο'l,'ργα)'e[ου n(,'α

τ cυ q τ\'.ο''l1ιταν αρο{ι q.

Λπ' τoυ ουρνtι'. ττ1c, τρ[γαc
!6ανυ'ν }L|' cννδψατα. 6111 ^γ[ντ^για
''η ιι πx τρΔ6απα. Παρδdλου,
ρo{ι c α, ιυ"ν f,),λα", γιιδ" α, ιανο'3-
τ'α' σ|'O{Jτα' κουλaυ6^η ιι τ[.τγ',α,.

Tο'ι xc6ριγ'q :γ!lιητι [ιαν T^r

cτdνeι ο! χα6&.<' ατd.νου ι&'τaυ

'3αταρναq ατ' τ' Aτ,.ru?τ'o!'.
'lρουγc{ιν τα τvαν&. πα llα.}'[νπ-
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τLα αoυ παφxιαναν γαλx''&δειq
ι', αxα}rνa{ιν xι &)ιoυνaυc, ^για 6δ-

τxLου\). Tcαxιbνουν μη την 6ιT-
xλ[τoα. το'ι τ?[6ατcυ ' trο1) δ6νoυν

πι tiooιρα τα του}d.pγLα )Lι frO.)

ξ'.ατλ6νο'ιν x&.του για να φu&-
ο:.υν ''ηcυγ'α του ιο'3ρ'.1ια'

'Υoταρyq'q ατ' traυ ιa6gηψα
ανη6α[νο'lν ατου 6ουνδ,

Απ' τιg 1τi!y'ε',q τa'ι τ'.d.νcυν

τα τρδ6ατα εiνει η ^γxλαψταπξα
(Διcτομiαoη ) πrυ γρeι&ξ'rρει
φd.ρψα.ιcυ μη λιiδι ψlcα cτ'ην
τι^'η τaυq.

H τα"ργιαρα τaυ τ''&νουνl.€L τα
το'ιδl'ρ^για. τc'ι χι ιO'ιτcα[νaυrι'

Teν ντα),&ιιι (dν,θραxαq) πoυ

6αpαtνε,' τρδ6ατα, γ|ντ^για, αγι-
λ&.ντγ'rx xι &}')'ι Υoilα' 'Ιλιγαν
π&1α 'ι-αργa'ιν 1ι'.ριxa{ τοιl σ.Ψ-

τουρa{ιoαν να δoυν ιι να oxοντιb-
σcυ\) trc.) νταλ&x'.' Πi1γηναν τη
ν'i^1τα σιaυ ψαντri xι φ'3}Jιαγα'l
7ο'ιρ[q να oυμιλoJν x'. xαπd.. ψ,.-
c&'ιι^ιτα δταν ["γ)'.ιπαν τrυν t-

σγ''.aυ ατ' τa'ι ντα\&xt τδριγναν

μη τaυν :,σ|..υφiι kL πaν oxδτου-
yaγ. 'fiτ'4τειrl ξνα τρd.^γψα oαν
xρΣq κ6ιx'.νου toιαψι iνα τ')'δγε'.-

?cυ'

'Ετo'. iλιγαν δταν θ{ιψoυναν

ψ'η x&.να \d;ο'υ αντα)'&.ι'. yα του
€'α?!oe'.n.

Tωρα ξ!ρουμι πrυ το'ι ντα)''&"-

xι ε[ναι αpp6ττια 1l','ταδουτιx\,
το'ι θα.?ατgJητει μη αψτδ)''ι'

'Αλλη αoτty''α cπα\6α e[νε,.

1g'2 aρ|ξ''1ιου στην ιοι)ιι'&. Δταrl

φ &'eι το'ι^λ!ι ιαρΘd.ρι $1 καλαψτο"ι-
xt, 'bi 6ριψ!νoυ τρυφ,iλλι. Tη,
τ9υτο{ιcαν cτ^r,ν xοι)r,,d" ψ' lyα
1ια1α[ρ,',66γηνειν ου αtραq y'|.

.1Jνουνταν xαλ&. tον Υ'cbου'

Tη μπλοJντα (,{riρει_( ατail

τρδ6ατα) πιq τ,.&νουν oι τδτουq
του ,Jτα^)',.&"ζο'ιν τα τρδ6ατα, Tα-
λε.[φa'ιν μη λriδι i1 πιτρ6λιου μι
νιρ6 η κατνουζο{ι1ιι.

Tα τρδ6ατα ε[xο.υot μjρειq
τρ[ν το'ι ψαρx&λ'.cψα το'ι xαλaυ'
ια[ρι lt),o''l'l ταi. για να ιπιτ'3γeι
τaυ ψαρxl)''ιoψα xι' !να ιν&'ψ,.oη

γ.!rpα τρι'l ατ' i^η γ6ννα Ι|'α να
τραν!"'|a'. τ' αρy| oτ^ην xο'')rι&' xι
να xαrη6&.oει ^γ&λα. πλει6τιρoυ
^r' τρου6ατ[να,

Toυν xαη),&" (λι6riδι ^για 6ο'ι.
cιι) το'ι rlοιι,.dζου'l γpο'ιν'.x6q
ατ' troυ \^riψα1γεtο'l για τιq Nι-
ουcτινι!; 6cυ5^aξq μη δημoυπρα_
g[α ι'' ταv&δειc.

Tδτι 1ουν νο[xι'αζαν χι μη
εΙδoυ-c υ"τc'3 νοι'xaυxυρα[ονq. Tια
στ|',ι?Lνιζ $1 xα'1ινι&' τρυφυλλιd
του 1ειμ.6ν α ψ,'τ&. του x6'!tψο'ι
ιι [oια1ιι τα i6γα του Mdρτη μη
x&'lαν 1'.yι'aξy τυρ[, ψαζ. xανi-
\)α" α?'[ \ xι ι,ιι ταρ&δειc,,

Ια τon'[,ρ^γLα ατaυ νaLy'ουkυ-

ρc$q, τoυ'l xαo)'&", τaυν νο[xLα-
(αν 1ιη ταρ&δειq a, "(Lα τ)''ει6τη-

ρα 1ρδνια'

T ο'ι π("anι',ιτ&'νου το'lν συμΦoυ-
νa'!ιcαν xι αυτf,ν γρουνιx,i< ψη
τ &icψα, ντ\( l.a a'αντ α'),δν'.α, lιrlι α
xJ"τα', Lνα'ζ"ηυ^γ&ρ'. ^γ1ψ,.yι&' xι τα"

ρdδε ι 
-c '

T α τζου1ιταν[oxυ),α τ &lην αν
λι,|6.].,oυμi μη ιαλαψ.τουx[ε,.'aυ
αλε'iρι. Tα τ&iζαν otoν xcυτ&.-

δι [ταν 6ο'ιoxο$cε'.ν τLα να |'ια'
θαtνo'ιν να τ'η^γα[νουν y'Oυνrd. να
το'ι φ'ι),&το,Jr) σ"τ' τoυg λJxoυq.

T6τι πριν α'τΞ' troνr) τδ)ιιψου,
πoυλλοi ψα0"rρα[ "γνψναo[ου ατ'
τι4 τραν!q τ&ξeιC, {1 αυπο[ που

1ιτtτι\αν τoυ αxουλε$ τ''η^γ^ηναν

τg. ιαλουxαtργια oτα σLαrlxαGσl,-

&νιια τα ια}'iι6'.α' oα }d.cιαλ'ο'.

τLα τα τιντ^για πOνζ xL πληρcil_
νOυντ,αν μη εtδουq ψα),[ τυρi $1^ιι

ταρd8ε'.q'

0υ Aγιαγι6ργη9 εiνει ου πρOυ_

oτdπηc ατ' trLq 6ουαx[.c, y'L trα
τρ[6ατα' ^για τ' αυτδ oι ιιγαi&.-
δειq μo[ραζαν γ&λα γ)ινx6 oτα
oυ1xcν,.κ&. tα" oτ'tπηια χι στ,Oυν

ψαγα)'&..

Πoυλοi τ\ιoυψταναροt ^για να
τιρι1ξg, η ι\ρα πο'υq αxl,λιζαν
xαι,ινι&' αγκλ[τoα μη τOυ ψ.αγ'αt-
ρ'', "'η !φx,.αναν φλoυγ6ρα ξi'i-
\)|.α y"L iτι("αν oτου 6onιν6.

Οι τζιoυμπd"νoι θiλeι να e[-
νει σι δ)'ουq πaυq 7,.ρο'3c' μαθη_
1ι!νοι' [ταν πoακcb'lε'. xαν&. ιρi.l-

τLcυ xL τρtζa'ιν τα Σ6ντ"για τoυq
λjν:

nΚ&),,.a'l τ!ντ,, x&'?6ουν α

γ[)'ια τρ66αταu.

Κι ^για δcaυq ιαρπιρο'3ν ψνι&'
τ,|'?Lστα.ση ^(Lα να φxι.ασaυν tη
δουλειd τoυq λjν o'Ου λ'ixoυq αν-
:4vι τα)'α^γ[ζε'.r'

Κι 1''α τη xsiνoυν πoυ μπι-
τ[(ει τ^η δoυλειd τaυζ }LL '3cταρ-
να; δεν τoυq μjλει yια τ[τo'ιτα.

u Π ρoυτ g Mdρτη ξιγειψcbνι ααα
τα "γιδdx,.α μου>. Eiνει τ|.σ' τη
Mπdμπου τcυ φα[ν"ηπει ψη πα
γ[ντ"γ,α τη€ πανoυθι6 oτιq τ!-
τρetq ατ' πιc τη1[q τ' Aγιανι-
ιδλα τaυ θ&'ρηcει π!ραoειν ου

aε''ψiιναq' Aμα oυ Mdρτηq πi']-
pειν ντγι, μdρειq δανειx6q α7Ε'

τoυ Φλι6dρη , του ατ6ψeινειν χoυ-
τ σ.υφ},ι6σ.?aυ ζ' dxαμειν 1ειμιb-
να,ν 1μη ιρ{ι1rc'ι xι μαρμdρουαειν
τ'r, 1ιτ&.1ιτoυ ι,ια([ 1ιη rα γtντ^1ια.
τ"r1C.

Κι ^γ'.α τουq τιμπjληδειq λdν :

nT, ε|1αν πα [ρ'ψα x'. ,]laυφο{ι-

σαν liι^η πaυν [)ιι.ου π&6αναν, ψ,.

πsρι

1b



oτ1 1ζΙ τ&)pα

icυν ιλ|.On) τ&6γα"ζαν>.

Kι ^για a' ατ)τ[ν μ'η τcνλ&,
ταρc[1ιατα λ€ν

nAπο'j γ [λιeιq ψιρr.iq α.91ιξ^γ g'.γ

Για τη xε[νουν του ,cx'.&νει

ψουναγl"q τη δcυλειd τoυ:

u0υ λ'jx:υq tγe,. τaυ o6iριου
τcυ ^Ι"aυfi?δ ^γιατ[ φxι&νeι γ.ου-
ναγδc, τη δουλειd του, δτα') τα-
1α[νε,. για τρδ6ατου>.

lια' xανξ'l,ιν τaυ 6&.'laυν να

φυλλdξει tνα τραγψα xι αυτδq
rου φκ''d'νει διxJ τoυ, λεν:

u'Β6αλαll του )r'lxa'ι να oυλ_
λαξει τα τρδ6αταr'

T6τι τα ψιxρ& τ''ντyt&. δταrl
t^γλ,.τα'l a,'}ir^a!'lq,2r1 τραγoυδoιi-
ααν : u Π ιλι xανι Βο'3ργ α9^η το'3ν-
τα γt)'ια τρδ6ατα' ι&.qα ,.δb, ιi"-
iα a|.χΞι' τd'ει ο'υ )''3ιoνc' νL τα
6ρε[, 'ρaρψαρcbθηxειν c,iδι xειr.

Kι οι παληo[ τραγoυδουσα\) y'|.

το'ι τραγο'3δ,. ατ[ π'η\) LσIcυ?[α
τ'r'Ξ 

'Γxδλφa'ιq.

uMνια 6aυoxaυτο'3λα αγi.τ"r'-
σc ψy1a (ηλιμjνη x6ρη,

εΙμoυν αλdλητ:υ του)'[ δexd'-
;βpOυVωr/ αγδρι.'.>

Tιq ατουxριiq oτη Nιdoυατα
τα xουg[τox|'α αντ|3νcυνταν 6ον-
ωLaυT,cl)ιe|'ζ ψ'η τονxαψtoα τ'L

φο{ιoτα ψαιρι&. d.oτρ'r, 1ιι x6xxι-
'lα x,. το'!'l),'.εcq, πotτινaυ χι τρoυ-
6αν '

0υ Π jτρ Oυζ aυ συxaυ?ηψενc'|Jζ
iλιγειν πδτ', τ&γ.α γυρr1q\55g1r1

ψνια ταρ!α αρο'ι6&'τι8aι ατ,' π'r,l)

ΤΙα"ταντ^'η \ιL στ^ηΒ€ρ6ιρα kα Gου

ψαντρ[ ποoι Σ,'ανταψιbνα τa'3l,1eιν

γ[ντγ'.α. ε[Eαν xατνo'3c, να 6γα[-
νουν χι τfi^γαν xατα ε,.xe[, Ε[-

16

7a,.ν xα"γε[ του λΙαντρi ιι 6ρΙ1-

xαν καψ!νι,'q ιι r|^r1ι!νειq γlδειq.
!r7ιρ^r,cαν να ι6φτaυν ')l'r,τδ y"L

να τρων x,' δταιt γ[ρταcαν 1ι[-
ψc'υσα'ν y.L τα" oιι[δ',&' τOυζ μη
xoυ'![ντ"γtα,

Γι.ι τo'ιζ δυνLτc'3q .xl, τa1JC, &,-

διxου-< ).εν την ιcτcυρtα βξ τοl'l
},'3xο'ι ι'. τ' αρν|:

'Ενι ιρ'1[ ψν,.α ψiρα 6πινειν
y'.'ρδ ,oτου }'dxου ιι τανου0ιδ ψι
ρι&. ατa'ι 

/y'ΞL 
τaυ iργaυνταν πο'ι

τουταψ,' iτι.'lg1u uro5 dναq λ'i-
κaυc'. 'oταν iδειν τ' αρν[ ixα"-

μsιν τeυ 0υμoυμjνoυ. <EΙ ιαi ει-
ιε[ ι&'το'ι μη 0ουλιbνειζ ,τoυ νι
ρ6r. uλ'Ια τOυ νL?ι ατ' tr'η c!να
!ργ"ιτeι ιciι ψ'r, τoυ θcυλιbνειgυ.
uΞ6ρου λdει ου λ'!.ιιaυq, xι ιτtρ-
cι τα |.νττια 1ι' [φxιανειqr. uMα
ι."γi'l ιτiρcι δεν ε[γ"α γινηθεΙ> λj-
eι τ' αρν[' nΠd,'!ει, cυ)r,.γιbπι9α

γιατ[ xι iτcι xι αλλοιcbq δα oι

φ&'γο'ιu.

Στην τρJπα το'ι \['ιγ&λ^r1, 6-

ξου γ"ιρι& ατ' tra'') Σ6λι 1oυρiq
νc. ιατι'}'d6ει !να τρ[6ατaυ i-
τ|.σε|'\) cτ'rp τρ'3τα xι ατa'3 xουrι-
πd. το''l !να τ[cου ατο'3 του dλ'
λου ξτιtα'l x'. q' &)rλα σαν πα
τρ66ατα δτο'ιq λεν. 0υτ[cου
τουg tτιcε,,\) y'|' cυ Mιγd}ι^η< ατ'
^;ουν xα1l'δ τc'υ y'L ατoυ τδτL την
etταν Tρ{ιτα του \['ιγ&),η.

oι ταληat τραγaυδa'3cαν traυ
τ ρ α1 οiιδι τηC, 6)'d:1 lr, :

uΙγιb ειμι τ16)'ιi- η 6)'&γα .η

δ1ιουρφ"r,, "r1 6λd"γα η τινιμjνη
τl'γου τx 70'ια τρδ6ατα. τα τLν-
fi,ιy"δσ|.α γ[ντ^για.. ΛJxουq ια φ&.-
ε|. να φ&ε|. τα' τρδ6ατα' τα πLν-
τωιδcια γ[ντγια ιL ^(ω τ&.νου
ατaυν τδ)'ηLcυ να τα' να τουλι_

γ."'ηcου>l.

T 6τ ι cτ ου q σαr,αγ'αtr σι.ανα[aυq
τ''η^γαι'lαν πcυλλoi l{ιαουατινoi
νx τa'ιλ'\cουν φαγlιcιψα xι dλ-
)'α τp&:γγ'zτα' 0υ T6ληq aυ

\['''')'i6z .ι xι ι'ι T\'ι,ιτu'ι.a,!),qa
τcυλο,!υ τ αν )'αν &ρ"γ'. a

'Ε;c,' iναq Aγιο'ιργ[τηq τ{1

γειν μη το'ι γο'ιψ&ρι Ga'υ \)α το|)-
),!r'τe,' icο,ιx&λ,.α ιι 1ιιcο'3ργια
γ."r, τυρ[ γ'. ψαλ[. Nυy.τι6θηιειν
N'.' οL Cα9ιατc,'d'lc|' luaυν φι)\'fΓ
'|αν ατ' δλα sα ιαλο6ντγια' o-
τα\) dρθειν aυ Σαριαταιlνουq
ττη Nιd,ουcτα xι 6ρ\xε'.ν iο.)
^γιo6φτο'l αυτδq τουν π{ρειν μη
,ou Y'δp', \)σ. τaυν φιλdι!ει. αΓυ-
ναtια taa''ι φi)ιο''lν, τ[ xαλ6 φα-
1[ 1ια"γ e[9ιl,'ειq 1, uKρουμiντγιαll,
)'!ιι α'ιτh.

uΛ! ατριbτε |. i?ατιr.L' cφ&ξeι
y'|' τarν τραν[ τc'ι xρο'ι'ψi'δα. Φ&'-
e|. α?&. φDq ια ψc{ιτι'''l'le,. x'. &).'ιαq !γουψι xι dλλουν xρa'ι1ι[ -

oαν)',

Aμα jxει ου ιιρδq γ,ιρtcψιrα
δτο'ιq )''iν ι'. aυ Γιοiιφτουq. Bρj-
θηxειν τ&λι cτου 6aυνδ ψτ, ταου-
ι4)'ια |,ι'Γi τ"ri ^γυrlαtxα γ,, i2,,'1 ^γ,.f,

iaυ trcυ Ψ'.κ?δ. Κατα. Βαcιψα-
"r)'ιο'3 τΔφτ'α\)ε|. .< σ-uα cαρxαto'.&.
νLγ'a" iα ια}''36ια τcυq τι&νε,.

γ"νια 6po'ιγ"'η x'. {να -c ιρ{ι^γ,'99 .1 a-
i:α.q του το'ι γ''lριceιν cι γι.f,l1ι.,

o'ι τci),'.1ι.ι -C :,c,')ζ Ιδειν xι μαν-
ταλιbθηxsιν ι,. [.xαψε'.ν GO1) γ.oυ-

φ[, ιι ξιτ,. ου ταiφd.c, απ[ψε,.-
νειν [.'cο'υ. Mη του \[ρι &'ναQαν

φουτγ'.& ι'. iΦηcαν μη ουλiγoυ
λυ!,δ τ9cυ\[ψι ρα"lxxτcιο,3λε,.q,
σxeτασα'\) qaν τLaL ψη τ0υ σ'α -

ψαρι σ.τ' i.υ yο"ιψ&'9'' NL' αυτ'.-
νa[ cτpιψcΙιγ:fιy"α\) 1ιτ' ττ;l τ&)'α
y",,' δ)''^r,ν τηγ ν,37"τα !ιου'!αν
γιο6φtιια xαρφx'.d' tφι^γαν xα-
)'i .< ρι^1ιατ cιοι3)ιεcq'



Mftn{Ι}c x6oαμε Τo vδnμα ToU ερωTα;

Σηψιεgα jταrQατ|lQrεi 7,lα\,lJl\^αΞ βtσ
τιicη αoz,ετιi dι,τοι'α απλοrμ,6νη οτoν

τι11πO μαΞ π,ρ,ο; εz,xυ,δα'io1μ6 τη; ε-

,ριυτιr'f ; oγdor1-: μεταξt τωγ δυο

ψili).ωr,. Γι'αιτ6 7.,αι δ,ε ουγαγτ.ιi xα-
ι,:.1γα: εtιz'ο,i α τo 6αδ'ιi ν6ημα του
'Ερι,lτα, παqιl αrπλ'cil; z.dτι το dντο-

ι,α qlιλl1δοι,ο. 'oλο zαι α,qrαν[ξεται

πιιi oιγ,ιi - o,ιγιi η αι'τ'lλr1J:ι1, πω;

η εροlπix,f ο1dοη εir,αι ,μιci rεod1 λει

τoι1ργ[α τηΞ ζωf; μα; που 19α dπ9ε

πε \,α τη\, π'εgιd'6αλε xαvfr'α; με
oε6'αοiμ1l'. H ,aρωτιz.11 ο'1,do'η δ,εν εi-
ναι διαqr$,ο,qιi, παg,ci δlαql$οριi ε[-

ι,αι o εz.xιlδαi1qω6; αυτ{1; τηg ιερl1;
?.,ειτουργiα; z'ι d1ι ο [,διo; o 'Eqω-
τα;, με τo v6,ημια τη; πολυτ,ραγου-

δ11μ,6ι,η,; αγ'ι1rπη;, !ι,εταξιi τωι, δυo

φiλων.

o oιiγxρovoq 6νΘρωπoζ
εiιrαι κατακεκυριευμ6voq
απ6 τnv απ6λαυσn και τn

φιλnδoν(α

Διloτυ1cil; φαi,vεται να {ιxεl πtα

/.,αιjrε[ αrf,li 6,να οημαι'τιz,d τμflμα
τωι, γdro'ι, μα; 6λη 11 ,μα,γlε[α xαt η
tzταo"ι1 του αωoτoιi dρωτ,α z,αι d1ει

μεivει μ6ι,o dνα; γυμι,6,; $λι6ερ6;,
λi.7o πo7ω yωνι,ι'ι6ζ oπαoiμ,6;, 6πω;
ταν 1αραz.τ{1Qισαγ l,"α1 o o,πο[o,; ε_

πζητε[ται z,ατω απ'(l ουν${ruεg zυ-

ρroλεz,τιz',ci xυνιιι''(,'Ξ. Aυτι'1 η αποξi-
'ιιt}ση τll; ε'ρωτιz.,l1; λειτ'oυ,ργ[α; α-

n6 z,cilε αισ1$η1ματιnι(i πεq[6λημα
εir,αι ολει9ριι1τατη για τoν ψυ'1,ιο,ud
του αι,$Qchπoυ' αλλci χαι γ1α τηγ
{υταρξη τoυ l9tεσμιoil τη'; οιx,o'γΕνει-

α,;.

Ex,εiι,o πoυ παoατ11ρεi zαrri,vα;

ο,fl;.ιε,ρα r,α απλιbιιεταl oτιg o16ioειΞ

τrrr,ν δυ.ο φ{'0,ων οτo ερωτιxr6 πεδio
.ε[ι.αι θιηαr; πQιiμlτι6ι,σ,u6,; τη; σaξου

α?'rιr''dιητα;, nd'τt που δεγ ε[γ,αι με
zαν6γα λdγo 'Egωτα;, δηλαδf αγιi

πr1, παρci μ1α 'ΟlQjμt τdτο,ια πOυ με
τo δixι1l pια; πολj,d; ψ,OQ'θ; χ,αQα-
zτη,9[ξοlμε τiτοlου εiδ'oυ; ο16oει.;,

απογυμι,ωμ6νε; α,π6 ι,ιi'$ε εi'δo; ευ-

αιo$ηo[α; "/'.αL ιilιιxια'ιiτητ'αg, σαγ

!ω1ωι)ει;.

o oilγγ,ρo'ι'ο,; dv$ρωπiο; των χOι-

γιυr,ιι[lι, τη; ευιμιιiqεrα;' τ'll; ,/']ατα-

'ιrΙλωαη; Ζαι τη; απλη,οτiα; ε[ναι
z'υρlευμldl,o; αεfd, τrlν d'ι,τo'vη τ'doil

τ'r1; φιληiδoνiα; zαι τη; απ6λαυoη;.

Aναξητεi π'αγτo{ την ηlδOν'f. Γιγ,ε-

τ'α,ι ιiλc z,αι o πt6 γρ'l1γoρo; xυvη-

γ'ιj; τ'η; απ,jλαυro,r1;, τ'llζ ευβdrQει-

α;. Π αραδ[tδεται ατη φιληδονiα,
μπo,ρεi \,α πε1 z,αν6lιlα; oι1ψ1α, με

' τoυ
ΙΩAN. N. ΞΗPoTYPH
oμoτιiμoυ καΘnγnτoιi

Κoιvωvιoλoγ(αq, A.Β'.Σ.Θ.

τε.o'd,οτιε; %ο,ι\,ω1,17'θ; επ,ιπτιiroε,ι; η_

ι9ιx'f ; δoυλε ιd; ιαt ανελευ'$ερ|α;.
Δlαx'ρ[ι,ετα,ι για τil oτεγι,'l1 αδrα-

qloρlα τoυ. Aυτ,l1 η oτ'εγι,ιiτητ,α τoυ

πQα'γ1ματι,σiμOi τoγ xrdιιει τ^α o'τtγ',ε-

τα,ι διoταxτιzd, zαr δiirαπιστ1α απ6-

ναvτ'ι στη oνι,αιo,$ηlματιz,,6τι1τα,

ΦαiJιηετα,ι πω; στογ τ'iπ,o μα,; γα

ειod6rαλε απ6τoμα μ1α ω; τωρα 6-

1ι oυνηΦιqμdνη ελlευsερiα oτo o'ε-

ξoυ'αiαlx,6 πεδ[o τωγ δυ,ο, φ,ιiλωv.
λhα ε7'ε'$ερ[,α t1 οποiα μα; 61q{1xε

α'ι4ιιlQ'1μοtl; \nα τηlν'αv$drξloι1'.ι'ε ιιε
μι)ετqο z.αι π'εr$α,ρ1[α, cboτε vα μη

1α'$ε[ η {1l1ιg,1,g τoυ 'Eρωτα "ι|αL ,||α

,ddlσει σ,τoγ εz-1υ'δαi1oiμ6, παQd γα α-

l'υι]l'cδνrg1gη η ιpυ1οoο1ματιx'{ αυτ{
λ,ειτoυρ'γ[α συγοlδ'ευ16lμεγη αJτi6 /μ1α

ι,δrαiτερη ευαιισ$ησ,ια, τgιψε,ριiτη-
τ'α γ'αL ιμυ1,ιz16,τητα, ιδι6τ11τε; πoυ

απ,οτελ,oιiγ z'αι ουγlοτot[, τO πεQιε-

1ιiμενo τoυ 'E'ρωτα. 'oπoυ απου'

αιιiξουv αυτ'6r; οl ν6τε,;, εxεi η d-

νωση των δυo φ{λωv τα αφ{ι,ει rτi-

oo ξijγq,-, ι1io,o zαι, πρ,ιι, απil τη\, 9-

γ(ι}ση.

EπιΘυμ(α και ',Ερωταq,
Σεξoυαλικft λαιμαργ(α

Δεr, γn,d1ρxει χ,αμι,ci qμφι6oλiα,

πic]; τO Σiεξ ε[ναι 1μια δινατ{ ,pιυ-

oτ,i1,ρrrilrδh1; διiναlμη. Eiναι ιιι,α dντo-

νη επιl9υ1μl,α, βια οQ!-ι{ πoυ 1μπoρεi
'ι,α lμtετατραrι1εi ο,ε 'iρωτα, dταν δεν

ι]χ]αγOποιε[ται τυqlλιi, παριi dταν ε-

ξευγεν[ξεται απ6 τ1ηγ α,γciπη. o i-

'9ωτα; υιilc(lι,ει, ι1 επl,$υμ(,α, α}Ξ τυ_

φλ'l1 απλω; οιρμιi z.αταλ{γει ,οε 6α-
νιαoi6τητα. H επlι9uμiα 6'd6αυα εi-

ι,αι ,αναγxα[α, αλλ,ι1 δε'ι, 'εiναι iρω-
τα;, αγciπη. Xωg(; τι1ν α'γ'd.πr1 η ε-

πι,sυ,pιiα oδηγεi στηγ πολυ1μειξiα,

στo\, αφ,α1,ισμιi τoυ 'Egωτα. Alz',ρt-

6ιb -:, dι,α φαιγιjlμεγo τωv η1με19ιδν

ιιαΞ πOυ ταυτiο'αtμε τηv d'ι,r'οια τoυ

Σrεξ με τilγ εγ1,O1α τ]Oυ 'Eρωτα.

Π ρ6z.ειται }ια xld11 ni3γ o{lμερα
zυzλοφορεl ,ι{,r,ετα απ6 ατ1lμα oε

oτd'μια. λ{ε ιi]λλα λιi,γrα αxο{1με πQO-

2tειiμdνoυ |ια l!ιrLα oεξουαiλxι{ πρci-

ξrη δυo αττilμωr,, φυ,ο'ιxd διαΨdlQoι'

φ,iλου, ι,α }J6γετ'αι, rιαi; <α,,d ι, o υ ν
6 ρ ω τ ,α>>. Δηλαδ{ συνOυα[α, α-
πλ'ω; ια.ι j!ιiilνο 'σαι, 6loλογrz'f αι,α-
z.cιiiqlι1αη τωι, αδdι,ωτ,. Mια ωtμf d_

γcoo,η xωρi; PJαiμιd 1ι,υχιχ,6τητα z,αι

φυo'ιz,d π,cilμlφτω,1η σε rτlεlQι,εχd1μ,εγo.

'Eναν εz1υδαΙoiμd τη; dνvοιαg του
'Egωτα _ μΙα dννolα π,oυ oι πρ6_

γoι,oi 1μα; αοφο[ την ε[1,αv llεοπ,οι-

{οει - 
τ{που πo0ω1μ,ειξlα;.

' oπoιο,; παραπ'oλ,oυsε/t γ"dπω'': cl.-

τ'6 γoιτd' 7αι 1ιιlε εr,διαφdρoν τη συ-

r,.dγτrloη των ,δυ,O φ{il'ωv, αγτtλαιμ
6dιlεται, π[Dζ στ1ζ Lo'1ιj6r'- τOυ,; ,α-

πλιilγεται lατο o,εξουαλιrz6 πεδ[o γ.ci_
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τι rιOυ σrQoμιηl'ιlε,ι dγ,α ο ε ξ o υ αλ, ι
x'6 xiα ο E, Λ,6με τη λ,dξη 1ιio;, για
τi oιγιi - ο'rγci ,φ,αιγε'τ,αΙ \^α χdγOv_
ταL τα dρια αuαι τ'α π}εQιιιftbιQια τoυ
y;cilρου rχαι του δiJoi,το; πο'υ πρ,dπει

ι'α διαδ8αματi'ξεταr αυτ{1 η oπου-
δαια 1λxχoσωlματιx{ λειτουργiα. Kι
d1βω'; τo ηριilτo oυι,,$ετιx'6, αυτ{;
τη; ι6vνοια; τo απ,ο9,ρ[πτει o{ψιερα
ο1εδi6ν παντελιir; ,η vd'α, η πολιi ν,dα

γεvιd των o,ηrμεριι,ιill, α'γ,οQιιbν χα1

χ1018ιτσ]ιd)ν xα.ι 1μirιει αrπλιil; οτo δε{
τε,9o, rμoρqrri,; πολυμειξ[αζ xαι αi.-
}'αγ{; δllαδοxιη; μορφi;.

ΠQdπειτα,ι για 1μια ατ1ui6αφαιoα

οτo αεξoυαλιa,6 π'εiδ[ο, μια τd,o'η oε_

ξoυαλιxli; λαlμαογ[α: που ξrεxlι,ιi
α'π6 ενω1ρ['; απi6 τι; αQχd; τηζ ε_

φη6ιx'd; 11λιιiα,:. Π,o'ixtειται για
τo λεγι1lpιενo πι,εi1μα τη; <<απ,ελευlε-

Qωιμdγlη;>>, δηλαδfi τ'η; <αεξoυαλιzιi
α;πελrευ$εQω1ιιdvη2. Αυτ{1 π,ου r}αυ_

μιιiζετ'αr γ1α τo τJ}uειο ιiφημ,ci τη:
ο,τo iγo'τι,yrτo %αι σ'τO z,6,φι 1ωgi;
zα$6yα γραιιιiζι qlqdνoυ αυτoπειι}αρ

1'Lα;, ytα τηγ ιΖαγoπO[iηor1 τ1η,; ε-
πιr9υμ[α; τη;' τoη, oεξ ,αε οποlαδri-
π]οτε στ1lγllι{ χαι [ιε οπ,O,ιO'γlδ{πο rε,

χωQι; 2iαι16\,αγ εoωτεριx6 δ.ε'oμ6.

Χωgi; ly'α]\, γα μπορεi r,α z.αλd,oει

τOν παQτεγαiρ τr1; πioi,λ6Ξ Qο,ρdg ι19

τo ,επι6νυμ6 του' παρci iβie τO 1u,ι%,Q6

τoυ απλιil; dνομα z'αι αρα.'ετ,d; φo_

ρ'd; οιiτε iμ' εα'ε[νo. 'Evα qlαιν'6lμε-

νo δrεoμοt τdλεrα απqirσω]xτOυ.

H ,επι$υlμiα ε[r,αι, ι5πω,; αι,αφi_

ραl1"ιε, n"dτι τo αrναlγiz'α.iO αλλ11 d1l
γαι :ιd'τt τo αρzετ6 για τογ dgωτα,
Aυτι1; π,εqυ6χει τ,ην επil9υμ[α δηλα_
$ri το ioεξ, αλλ'd, π,αι τo δια6αiνεt.
ΙJ αγciπ,η iμε ]ιiλλα λ6για ε[rναι x,riτι
τo ανυ'r}lιqμ6νο επdγω απi6 τι'Ξ ,αι-

οr9hioει';. Δεν ε,iι,αι απλιil; επlsυμiα
δυo ,αγ$Qcixτωr, διαφ]i'Qου ψtλου που
εr,αi}"λdio'orεται πα19d μια 6α$ιd dνω-
ot1 διo oλoxληgω1uifνωv υπιigξεων
που ξoυν η 1μια τηγ ,ιΙλλη' d,1l μ.6_
'ιηoν σαν αιi1μα, παρ,ci σ,αγ σCbιuα.

πι,ε{1μα z,αι ιpι1{, dτο.r π,ου oιb1μα,

πl,lειilμα zαι ψυ1{ αγαπιοtνται αα
ιιια ιδιαiτερη τρlιiδα. o 6ρωτα;
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στilν π1Q,αχματιx,ri του οr1l1.ια,αια εl-
l1αt ιιια πι,ευματιz.f ' $υ,1ιπο| χαι
oωtματlxd ,αγ6oη.

'ooo v'ι αγ ε[ι.αι απαρα[τητη η
αεξουαλιx 1 ιz;αγOπ'oι,ηση' ιυατ6'oο

1ι,6vη τη; αι.'τη δε γεlu[ξει τη\, ψ'-
y;{ oε διιiρzεια. H αγdπr1 ε[:ναι {γg
qlαιι,ιilμ,εr,o φυαlzιi 21a1 ,6'{,γ1oονα ι1_

ι,α γεγον,ιi; τoυ πολιτιoiμοi. 'oπω;
zd,$ε πiολιτιoμd; ατη,8lξεται oτη Φi
σ1ι, iτσι ο,,αι η αγdπη, α'?'λt1 6'{.7-

χQΟνLα, εiι,αι ανυι}lω1d6ι,η pπ,d.νω απ'
αυτd. H 'αγαπη εξ,ευγεr,,[ζεταl τι1-

σO, ι':'oο o ε,oωτε1orx6; πο'λιτιoμι1;

βαΞ γ[γετα:ι ανοbτrε9ο,; zαι ευγεvli-
στεQOE. Tιiτε τo dνα 'qlιiλo ζε,ι τo
ιiλλo' d1ι i!ι6vο ,oαι, φiαη, oαι, ,ocb_

tια, σα\, ηδ,ον{1, οtlτε ααγ ,μ,dcoν vιi_

μΙ1μη; τεΖilrclπο[ηlοr'1l;, o'Llτε,οrαr, <<α1,_

γεiοr>> ηδ'ovf ;, αλ,λ,ι1', σrαrγ φ,cQ,lα η1$1-

z"ιδν αξ ι ιbν, α.,'ι9,ρωπ ι d'';. o, ι ο q, 1lι,ι:i:,
xαλοlo'ilι,η,;, ευγd'vεια; x;λπ.' τιΙιι,d z,αι
α^Jαπιd' ο' αυiτι'l z'ατι τo $εiz,6, ιlxi
6,l'6αια σαγ αφηQηiμ,dr,η dvνοια, πα-

Qld lε\,σαiQχ{.υμdvο,oτ,t'1 ι, ατotμιιx{ μο o-
qlri τoυ ciλλου φJλου. Αxρι6ω; αι'-
τd t1 διlαqlο,oci, η οπ'oiα δε,ν ε[vαι μιd
\'οι, φυσ]α'r1}, παρd zαι ιpυ1ιz,6 παι
πνευματιxd γ,εγον6; z,7,εiι,ει μ,doα
τ'il; 1μ{α rδιαiτε1ρ,η diλξη. H αγdπr1

πι,ι1γει ιiλοr., τoγ dν$Qωπ,o ιι 6xι ψ6-
ι,oι,ir,α μdQOΞ. o π;oλt ι,,'6οζ οr\μερα
p,ε τηιl ελευι}ε'qiα πOυ χυQlαQχrει γ{-
ρω αlπ1l τo οεξ, ,9i1,'ι,εται o',αυτd,
1,ιτω; xαι η tnlα x'oπdλα, lμε λαιiμα.Ο_

γiα r,α χOQτ,dαεl, \,α ,1lolQldσει τη ,σε_

ξ οιαrr'ιz',li πε [να γει.εcb\, 7' αι γεγ,ει6\,,
./,ι' αυτd δεγ εir,αι ,!]ισlxrd παρdξs_
yo dτι δ,ε ξει - χιι)QιΞ 2αι o [διο:
'f η iδiα 'ι,α το zαταλα6α[νει, ['oω:,

γιατi αυταπα1d1gl 
- 

το ιiλλo φil-
,i.o 1ωε τηr, ιΙυχ,il, παQci τo αιosdvε-
ται 1pι1lι,o y"ι ατkh'ζ jμ,ε τι; αιο${1_

σει; χαι rμε τα γειiQα του ocliματog.
Γr αυτ6 π1α lχαι η xoπdλα i η oη_

1rε'9ιr,{ νrdα rμoγτ6Qr,α! rωρ[α' αr,ιi-
λιογl: μ,ε αqxετιi, εξαπλqμdνι1 μ6oα
στην Ζοt}tωνi,α μα; αι,τiλ,ηψη, με το
πα,ραπd,ι,ω "ι,6η1μα, δεr, dχει αιιciγxη
απd ιμυr1ri, απι1 ψυxιx'dτ,ητα' παρci
απ6 αεξ - ,απ'{,λ. Θdλει r,α εiι,αι μιd-
r,'o <<α,dξυ>>.

To oεξ εξευγεviζεται
με τnv Αv&πn

'oπolο-- πgo1ιορεi οτη oυνci.ι,τη-

σlη τc]11 d/')ιoυ qlilrilου l'1.ι6ι,ο με το οεξ

1ιι,qi: τα τιi,οα ιj).λα συuεtαρ ιtιαQ_

τοJι,rα τηΞ !-ηχil; Ζ,αι τoυ n1,9i'1μι.α-

το; παι9'αir,ει οi,l,ιο,μα ι6ρo ιυl α-
r,αξητιi επiiιιονα τηr, αλ,λαγi1 xiιiτi
ποι o,δ,iiγε( oτη διιiλυαη τοι' $εorμοi
τη; οιzογdι,εια;. FΙ xαrri τυφrd τρ'i
πo ιz"αr,Οπ.οillση τOυ σεξ - εξαlτi_
α;1}]: μεγdiη; ελ,ειι9ε9iα,- - βα,-
.1iνεται ιd.τt το 6αoαι,ιοτιz'''i ^lαl Γo

α'1dρταγο, γιατ( δε-,, ηlμεριilνει οiτε
εξευγεr,[ξεται lιιε τil'ι, αγι1πη, πcυ α-

ποιlαι'dξει. To οεξ τ'6τε π.rior,ει τrlγ
πραγrιατιzy'1 αξiα του, 6ται, ανε6α-
οr9ε[ οi: τηι, α.1ιiπη, α},}'ιαl" ql-,d.ι,ει

r'α zαται'τd,' χωο[,; r,α oυ'ι,οδεiεται
απi6 ψυχlx,ci Ζαι πγειlιυατ',ι'α 6ιdryα-
τα, απλω: σΙ)l\. Ε1,σTt7rτ,ιδδη απdλαυ-
οη τcυ ξιirοι'.

Tα πρ,dγiuατα of1ιιερα ιi,?,λαξαγ.

Tα {ι9,η z'αι di$ι,μα ξεπε'gciοι9,ηz.αr,'
{'cπ.ιηα.ι'πι,d' τα qlρ,d,lγ1u,ατα. Tα <<τα-

μποJ>> αqlαr,(oι}rlzαγ dπtυ; λ6νε Oι

δ,εz"αε,φτιiyρo1,iε; 7'αι oι 1rε.1αλιiτε gε:
απ' αυτd; ιaπ'thε;'' Δεν ξdqω i,μο:;.
αν l-ι,α: ε[r'αι oυι.ειδητ6 π,i;,6ταr
τα φoιilγιιατα οπ,dξoυι, τiτε υπ'clρ.

χοι]\, Ζαι oο6αρoi ziιlδυι,οι πλi1lμμιt_

Oα; zcΙι ΖlαταστQol)(b1,, αr, δει,υπdq
χΟυ\, ανqxci1ιιατα, αr,τιoτηρiγ,ματα
t'α αναz.ι,i1.'ουl, zd1ω; τηι, dγgια xαι
πρrυτιiγoνη oQμl1 τη; ι$ιiελλα: zαι
τoτ ι,αταz)ιεtoiμοt. Φο,6οiημε πιb; δεv
ιlπ,ιiρxουv .μdαα oτου: r,dου; μ,α; oι
απαqαiτητε; αναo'r,ολd; τ'η'Ξ'4\ατ(i.

απli.:'ο,u,c το'dπο ε'o'6oλ'ig τη: μεγci-
)"η: ελειr$ερi.αΞ στo oεξου:λιxr6 iτε-

δiο. Aναατο,λd; πoυ l,α τιι},αcεiουγ
την οο1ιιli τη; ι9ι1ελi'α; Ζαι γα τ11ν

11uερεtoιν, r,d τηγ zα,$ιoτοtν z.αq_

ποι.1l:iρα, γα τη\, zlατευι9dγουγ xι.lρι_

ο.oγιιια μαζi με τα o,τolχεiα ειιε'ι",,α,

π,ου $α μεταλλciο'οoυ\, Ιo (0l,tl6 σε l-ιια
εrlαιoι}ηoiα τqυφερl1; οιΖειdτητα;1
οrηιατιz.,tj; zαι ι}υxιzd,; α,gμ,oνi,α;'

Διloτυ1ιil; εΖ'ειγO fOυ παρατηρεi z.α

νjr''α: εir,αt πιb; o εξτρε1μισμrJ- στo
oεξrιυαλlx6 πεδlο }'ιογιιiξεται, ιοl; ε-
2ιευBερiα, ωoτdoo zci,Bε riλλο παρj



μια τιiτoια μποQει 1,α εi\,αι, γιαιι
r1 r,Jα 6iαιη απoz.,1λυι|rη το'υ oεξ δεr,

εi,ε$εριδνεl, πα9ιi o,δη'γ'si oτl1ν α-

r'αgxiα 7,αι στο1' ωlμ.6 z,αι ξdqlρενo
εγr.υΙo1ιι,6, πQO; τ1l1, α\'ταlQσια χαι
τr1 6iα. 'Αλλωoτε δεr, πQjπει r,α λη-
qμoνοirpιε' πω; δεν εiνιιι γr,ωoτιi:
γ"αιniναΞ πολιτιoμ,6';, ιiπoυ το σ'εξ \'η.

/1ταν απdλυτα ελεJsερ,o, τοι'l,αι,τiOν

πολιτt,oιιο[ 1rι|lr1λl|, o,τιir$μη; παρi1x-
ιΙασαv απli πολi',ιi αiτια, ανιiιιεoιr
(jτα οπιl iα lZ},ιIJ}.] Ιι9,ιbγ γ'αΙ τo
α1αλ[νιυτo τη; oεξoιrαλιx'd: ελευι9ε-

qiα; r'1ταν lr'α ιrπj τα πιι1 6αaιι'ι
zαι οο6αρ,ιi. FΙ α1lgοδιοIαzf αιμ,1_

σl)αιQα ΠOU ΖttQlα!tl1εi 1,.ιioα oτl1r,

x,οιt,ωγ[α μα; πρdπεr r,α r.ι,α: 6ι]'l,ιlι

σε α\'}lσ'υχι.α, γιατ[ qlαii'εταΙ \,α πο.)
yιι,9 ο i',u ε πri ρ ιr αιτ6 <<τα ε οy'α u'-ι d r,α>>,

ιυ'Tτε \,α 1ciνοι,ιιε τι; ol1μαo[ε; xαι
τι; dνr,oιε; τιυr,λdξειυν" λΙιλοi'μtε π,

χ, στο σ,εξουαλrz'ιi πεδiο για ρεαλ,-
oμιi' α,ii.,i αυτι1; εir,αι x6.τt απJ -ι,'l

xι)αiιl, ο'π'i τη yιnδ,ιrιoποiηor1 τoυ
'Eρωτιr. Mια dγr,oια πι}ι] τ}]\, επ\,ι-

ξε τιl oεξ, τt1ν zατ'ιil,τr16g ).,j,ξr1 z'ε-

νfi. fi ιιιiλλοι,τl1; l,διυz,ε ιiλ,λο τελε|-
ι-ο; r,ιl r11ια'

o 6ρωταq oιiμερα Yια τιξ
κoπ€λλεq κ,αι τ'oυq v€oυq
εivαι ((vτεμovτιi))

Σljιιε9α i1 r,εολαiα dxει μιιiν ciλ-

i',r1 γi.ωooα oε ιi.τt α.1loριi o'αυτιi
πc,υ εr,r,οοiοιrμ,ε i1 εl,r,orli,i'-rε αxιiμ'i1

1-,.οιxoi απιj τα διο ψilλα o: 'E9ω-
τα. Σε μια δειγuατολoγιz'r'1 ι|ρευνα
:του dz.αrrα αγrilιιεoα oε zoπjλλε: y,αι

i'1llγ; 14-20 1'ριil,ιυr, ^1ιigrο απ,\

τtlt' d'ι,ι,ι]ια dριυτιr: l'ατι1'7'ηξα στι)

cι',,τ,1οι(σu,α α:τ:t τ|; αποvτdoεI:
τι)ιl'ι0'U διi$r1z'αν, ι1τl r1 dγr^o:α'E_

ι)(.ι)τα: ιιε τo ω; τ6,Qα l,ι1η'u',j τη;,
τφlio'1lατα, στL:. r11-ιdgε.' μα:' lxιlι
γit,ει <<l,τι:pιοr,τd>>, Δεr, ιrqlioταταt πια
ιιε τ() ωζ πρo ολiγoυ γιit,'rιi τι];,
πιl'υ ιιυτιi πιιi <<ξεπεgιio8ιiz',ε>. Π{1-

9ε τιiι'ιoαr, oxεδι1ι, ομιiφιοr,α 7'αι ,μ_

1lαi'τlz,d, dλλo ι^1lι1μ'α, uιιi, ιzαr,οποι,

]]ση τη'; ο,εξoιαλιιii; επιlυμiιr; oτη

μ'ο91i{ ιιιci; xοιlτροz'ομi"ιdv}l; d1'ω-

αη; $ηλυxoil Ζαι αQ,σε\,.Ζ'oi, 1ωρι;
ι|υ,xιziiτητα y.αι xαr'6ι,αν dλλo δεαμιi
αλλ,ri xυρiω; με oυ1νf αλλαγl1 παg-
τε1,αιQ iaλπ. εμιπλ'oυτιoμ,dr'η dr.tυoη

ι.rε z.,ir9ε εiδο; oεξουαλlx,ιbν παι1ν.-
δι,ιi:ν zλπ. Ζαι με o,μ,αδιzιi 'Ερωτα

αt,d,ιιεoα 7.αι με ι!ιο'γετα αz.''iμr1 ιiτο-

μα.

((Η οεξoυαλικtr απελευΘ€-
ρωσn))

'Eιoι ιrl'τιz.ρili'εται τo πριi6λ11μιt

z'ατιi τοι, πιιi ω11"ιιi τριlπ,o z'αl σε μoρ
.1-rl'1 πci'ιl;r,ειξ[α;. Kι αυτι'l; o τgι1πο;

τιυι, 61,f6,96.11, 
- 

.α; μου επιτραπιli
t,ιr το ξανααναqligιυ -_ y'αl με τOυ;

ιi)'i;,:'ιr; 1ωρi; zανjr,αv πQΟσωπOπα-
.,,ri οil,δεoμιl, 1ωρi; zα,μιd α,glοοiω-

σ)l στo ι1λλο πριioωπο ι}εω,gε[ται

xαι $αιtιιιiξετα1 cD)- <<oεξοιαλιx{ α-

πελει-$6gωor1>>. Kαι ι9εωρε'[ται απ'ε-

7':ι$ι]Q{οiμ6ν}l, ιiποιrα γn,g,6,1'(7,11 1;g 1α

τα,μπoιi - ι1πω; λ,dνε - δ'r1λαδf1

τo r,α ε(oαι δ'εαμευ,μdvη μ,ε αγtiπ'l1

7'ιΙι α'q)οσι{riση χ]αι τll\'α.1ι1'τl1 z'cιι

το δio11-ιο ιιιiγο οε dνα πρι1oιoπo, d-

στaJ xL α\, αυτd,; εiγαι o dr,ιQα; o.ου

ι'}ειυρε[ται zαταπ[εoti, αι,ελευl9ερ[α'

i'οιz'oz'ιq,ioτιz,,o. 'ooo π|6 ποi)'t ιct-
l'ει ι1 zoπdλα '{ η παντρεμ6r,η 'ιldα

zιlφiα ιiτt τη; ι,πιΙγOlQε'iει ο μιαo'τι-

^1,ωμιdνc; εριυτιoud; τη; τιioο χαι {D;

πιιi <<απελευ,$ε qιυμdνr1>> ι9ιrυμdζεται.
NΙi,}ιrlοα !ιε itιητdQεΞ z:lφι.οιιbl, γil_

Qω στα 16- 20 y'ρJr"ωι, για το λ}'d-

ιl.α αr'τιi. ρωτηαα ,αr, ui,λ,l'1c,ων ,uε rιl'

xοο[τolα τοι,: oχετιzιi, tιε d,τι 1,,j-

.7εται <.α;rελειl,ι9ε gωμ,i"ι.ι1>> χ,αι <<απε-

λει,$iQιυrαrl>> zαι πi1ρα τ0'iτεζ τlζ
cτε'φειiτιπε; ιlπαντ{ioει; απ(l πoλλi;
u r1τi9εJ z''ιr$ιiλα αξlι1'λογε; zιρiε:.
l'οιz'οz'υgε1ιι1νε; zi'π' α,ξr'jπρεπε; :

πιλ; οι zoπfλε; 11;γ; ngλ,J,d; ,.]),-Jρd;

τι: εiπαr, <<dτι απoρο'iν πιb; μπο-
ι|,ι"\' \'α Ξnιjl'εiz',nι η zαl τεο:oα,'-
τερα η z"ιrl λιγιiτερα yρtiνια απλω;
ιιlir'ο με dναr, ιir,τ9α>>. <<lE,[r',αι zdτι>>,

ijriαν οι z,cπd,λε;, <cπoυ δεγ:'ι,πc'QΟ6

σαi' πoτd να το zαταλ,ιi,6οιr>>. Στι;
οι'ιι6o'υλd; χαι σ'τιζ εξr1γ'{οει; πoυ

dδlι'ο:t, οι μ r1τdρε;, οτι; z'il ρ'εg αυ-

τd;, πιυ; αιτ'j δεγ εiι'αι ι)υγατιir'ι'ιlι

γir,ει αλλιω; χαι π(0Ξ αλλιιiiτιx,α ι},-ι

διελ{,ετo η οlx'ογjνεια τ"}''α., o xo-
π1λε; απαr,τ,o{,ααy: <1!ια πo'i ζr|τε ε.-

οεi:, oτογ dλλoι,, oτ'οr, πεgααμdνο
αiιilνα;>>

ΙΙ dγγoα <<απ,ελειlι}'dQωσ1l)> Ζ,αι <ζα

πελευ$ερrriμ61,η>> ilπο;,; xαι η λdξ11

z"αταπiεot1 <<παiρr,ει z.,αι δiνει>> o'd_

μεQα στcι' τι1πo ,μ,α;. Σε μιιi πρoο-
πιj,s'εlα \,α ιιο'U ορio'oιν "ιηπ'{i),εΞ x'αι
1,εαQi6; z"ιg[ε; αυτ{ τηr, dvvοια τη;
<<απελευ,sερcqμdγηρ δει, π{,9α dτoι
τον oρι,o1μ6 τ}l; iuε dλα τ,α 6αoιlια
.,,νωρioματιi τ1l:. <<Nα>' μου απdr,τη

σα\', <(η απε2'ευ$εqο:lμdvη δε λα6αi-
r'ει zαι}ιjλoυ υπdιtπ1 τη'; τηι, παgιi'
δοoη. Δεν 6xει αr'ciγxι1 r,α δεoμειi-
εται με αγ,ι1πε;, παριΙ' lz'αr,οποιιi
τι; επι,$ι-'1ιiε'; τη; ιιε dπoιογ τ1l; α-

qι|oει z'αι iατερα με ciλλoν, πoυ $α
τl1; ψαr,εi xαταλληλι1τεQO] }iα ι'ιΙ

z,ιir'ει ,ιι'αξi τoυ dqιυτα ιaι otlτrι ι'α-
$εξli;r. Πριixειται για αλλαγd; που
πd9α απki τO σπασ]μ'd δεr, αqli1l,oυγ

τ[πoτε. 'oλο τo fldμια αυτd αγτιχ,Q'j

ξεται,απ6 την <<απελει,sεqω,μdνη>>,

dτoι, ιiπο:; πiγει dr,α πroτ'iQ1 γεQιi
1y'ια \,α ξεδιlμciαει, r,' αι,αx,oιqrIoει

τ'r1 δiιμα τη; αυτ{ τη ατι.1lμιri zαι
i'oτερα απ6 λ[γo που ξαrιαδιιμιi ξη-
τα πι6 πιiρα r,α 6,o7ιdη.lqlει τη δ[ιpα

τr1;. Πil'ει τo ν.{go' αφ'l1r,ει τo πo-
τll,oι ιjtδειο %αι ψε{γει' xι ι1ταν ξα-
\'α1διiliιiσει ξαr,ααναξητ,ιi. τo vερ6
z,}'π. απ'\ ciλλον πι1,γxo πιιi πJρα α-

πιi ιiπoι, τi1; αρ6oει z'αι 6ολειiεταl.

Διoτυxιil; δ,ει, μπo gεi πα,Qd \'rΙ,

εiν,αι δυo1uεvi1; απ,6 τt1r, z'οιr,ωνιxf1

π7,.ευ9d f απ6 τα πριδτα xρdνια τη;
εφi1'6iα; γεior1 με τ0 γ(lηiιια τtl; πo
λυ1ιειξiα: τη; riδoν{; τ'αυ τ'ι1'; απ6-
λαιoη; του oεξ' Ζα1 τ}l\.6λλειψη
πQoσιυπ9παγοιi; προo"ιjλιυoη; doτω

χαι περιoρι,qμdt,η; δlιiiρz,εια;. LΙ
7,ιΙ1' Oι1o1j1, τoι, zυγιxγi τρ1lπ,o απιi_

2,ιrι'otl τoιl oεξ sα πρdπει vα ξdρoυ_

με, π'ιb; ;<oι,,gιiξει τοι, ciγ'$Qωπo. Toυ
o'υι;oιυρεiεl 1.ιιι1 oτεγ'ι,{ oτυψl1 π,ε[-

gcι, x'dτι πOυ ταfiει\,tbι,ει τtlr. z,οπ6-

λα' γιατi. αυ'τιi; ο τρι1π,ο; του %ι,-

(Σrυν61εlια oτt1 o'ελ'iδα 29 )
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Σι,uπλη,ριilvoνταr πιεριπoυ 30
1ρdl,ια απ6 τ6τε π,Oυ' οι ALΙO
ΙSAACS α,π6 τη'ν Aγγλ[α xαι o

JEΑ.N LΙNDEΙ{ΜΑlΙ{iΝ απd την
EJ,6ετ[α, παρ,ατ{,ρ11oαν γ"'ατι πolit
απλki που δι1δηz,ε αφoρiμ,f γηα την
αι,αx,ιiλυιpη μιd; πολrj o,πουδαiα;
,oυoiα;. Παρατ{,ρη,oαr, λoιπdr,, 6τι
τιilσo oι dιn$ρωπot, 6oo x'αt τα ξωα
δεγ π19,ο'o6ι1λλor,ται ταυτdχ,QOγα α_

πιi δυ'ο ιchαειg, π'y' xανε[g δεr, πd'
α,1ει oυ'γ1ρι1r,ωr] α,πd, ιλαlρ,ci xαι απιi
α1,εpιO]6λ'oγιCi. Πρ'dπει frργ/jγ η μ[α
[ωlαη να jιια1Ξ πlρo,σ,τατεi,ει απ,6 τηl,
ιiλλι1 iωoη. Αποφ,ιiο.ια,αι, λolπ6v .,,α

πεL8α]ματtσ'τodr, επriγω o' αυτ6 τo
ψαιr',ομειro τη; αr,εξ{,γητη; παqdμ-
6αoη; oτιg λoψciξειg απ6 ιori;' Md
λυγαι, γοι,ιtuοποιηlμdr,α αυγ:α ^ι6τα1.

με ιo{; zαι διαπi,ατωiααv 6τι, τα αU_

γrd, παρ,ιilγουι, μ[α' πρωτεΙπx{ ου-
oiα που τα πα$υoτο'ι1oε αγ,$εz'τιzιi
o'ε μiα δεiτε,qη iωo'r1 απ6 ιiλλo 16.

Mη γνιoρξoι,τα; περi τiιno; αzρι*
6τil; πrρ,ιiz'εlται' 7,,αι πιοτε'tiοιτα; o,
dιηα'γ αrπoxt],,εlατ{ ιcδr, τ]ii,t, oν,61μ,q6gi,
ιtτagφ,ερJ,vι1 (ΙΙ{TΕRFERON =
απ,oιλiε[αl) (IN).

ψαρiμoγli' 6πω; toy'ι'εt x'αι για xd'-
r9ε ι,do φιiρ,μαxo, r}α π,εrρd.ooυv πoλ
λιi 19dνια αzld1μη, zαι lgα πlρdπει νιτ

ξεπερα,o'τoιiν πd'λα πρ,ο'6λ{;μ,ατα.

Kiiρtα πqο6λriμιlαπα εiναι η α) H
B ι o,λoγι]Ζ{ αvo1ri απi''
\,α1,τι στηγ oυα[α αυτri.
H ιz,αr,riτητα δηλαδη r,α πρooλαrμ6,.i
r,εταl απi6 τοl, αγ$ριδπι\iο oQγαγι-
oμιi zαι 1ησ σ\,ΤσΠΟχlQ[νεται ο oργ,α-
r,ιou,1l,; o'αυτ{, β) ΙJ zαsαρ6_
τητα αυτ.{;. M,dψρι ατ!μ,ερα

η oπανιιiτr1; .z'σιl ΙO υιpηλ6 zι1oτo;
τη; oυoiα; αυd'; απoτiλεσαν 

Q].Q{Ι

γ'lιιi γ,ια την π,ο,αγμ]ατoποiη,α,η oη.
μαντlxιbr, δοzιlμιδι, ιiαoν αφ,oρ,d, τηr,
απoτε.λεo1ματ ιrι6τητα zαι τ!1, αlσιpci-
)'εlα (ΙΙri,μιlzrρo6,ιoλoγ'ιrη; πρoελειi
σεωζ).

Tελευ'τα[α dρ1ιoαr, δoxιμ,d; σε
ilαι'lια zrJντρα (M.D. ANDER-
Sο'Ν HoSPΙTΑΙ, ΑΙ\iD TU-
MoR Ι\τSTΙTιτTE, TEXAS
STAΙ!tr'oRD τ,τΝΙYERSΙTT,
ι]ALΙFoRNΙA) ι.ιε αv$ρωπινη
(ΙN) oε ι,Ζ,αγOπO|ιητιχd; πoαιiτητε;
zα$α,ρri; αε αν$rριilπο,1,.; ηoυ π'd.o-

xου',' απ6 oι1l,i6; ιιiroεl,; zαι r,εo_

πλιi'o,ιιατα zi'9 ια, γlα αξι'oλdγηαη
των απOτε,λεσlμ1cιτων με α{γ1ρονο

μ,ει?'dτ,η τl]; αα1l,ciλlεl,α:. ανo1li':,
qlαρμαxozιr,l1τιx,f ; xαt 6ιoi),oylrι'i1;

δ,9,α'οτηριιiτηταΞ χαι τr1; δoooλ,o,γi-

α;. Tα πρcδτα απΟτελd,σμ|ατα μαζ
ει,,$α9ιiνoυv π,ολ{ στηγ αυvdxloη
τr1; d,ρευl,α;.'ΙoΦ] η (ΙlιΙ) αγο(_

ξει dr,α β'εγιilλο δQdμΟ χαι αποτεl,d_

αεr !rεγlciλη 6o'{η9'ε,ια οτoι, αγcbγα ε-

γιiγτια στογ r{1αQ1χ,ιγo,.

Mα; εivαr γιτυ,o,τι1 ι1τι drnα; ι.6;
(ιττου,; ιοιi; λε[πει 6' ^γ'ειnετιx'63 τ,'til-
διy",α; που τOυ; επιτρldπει ι,α ξoιjγ
μdνoι τoυ; χ,αι γ1αυ'τ6 τοι, λ,1lγο ηα
ρα,ο'ιτodiv u1d16lg 6,1, xilι,τα,o,α - εlηδo_
z.,υττdριοι βΙxQoOQ}αrlιlσβ,0[) ειoδ{-
01πταl; σε dνα ξιυι,τανιi π;J'ιτα,ρo 1,ρη-
σl;UlOJΤO1t' τoι!; B ι'o1t1μιποi; ενερ-

^γεια:ιοi; :ιJα'ι oυν,$ετlz,o,il; μηχαγι_
oμot'; του zυττιiρoυ για .ιlα π,0λλα_
πλαoι,αoτ'τ]. Tο ziιiττα,g,o π'ου τογ φι-
λοξεrιεi παρci.1εl τi1ι.(ΙiιΙ) γ,iα \,α
το '1τIQoστατdιμει. T;ο zilτταQο ε1;
π'ε]8ισ'σ(jτε,Qε,; ψcρdr; υπOχiπ|τει uαι
π,εδ,α[γ,ει. Η παραγωγοi τη; (ΙN)
ι1iμιυ,; απoτελEi dr,α oriμια για τ,ην
citμι''ι,α τoυ o,ργαr,ι,αμot dνα εiδo;
oriη-ιατo; o,υr,αγερrμoi. Tα μ,1,,ρ1g 1η-
(Ιt)ιτ) πρ,olz,αλ,oιir, σ'τα d"λλα Uγ1γi
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z'ilττ'αElα την dxxλη.oη ]ziα παrQα]zω-

γ,{ xαι ιiλλη; (ΙlΙ) zαι ετoι o ιιi;
πoυ r}α πρooπαrξoει να ψιπεl 'oε d_

1,α τ6τoιo xilτταρo πlρoετο,ιiμ'ασlμ'ιjvο

ε [ γαι z,α,τ αtδ rι,α'σ]μ,d|\,o ; oε,ε ξ 6r,τω o'η.

F)ιτ6g απ'6' τηι, απ' ευ,$ε['α; δρci
σil τηr; (Ιλ" ) oτου; μιετα6oλlx,oi;
δ9ιiμoυ; τoιl ιoιj απoτ,ελε( ιιαι tνα
επi πλd,οι, o'flμα πOυ εν'εIQ}Oποιε[
την ανooολoγιr{li ci]ιιυ\"α του οργα-
γ1,6lμori.

Tα μd1ρι, o{lμ,ε'ρlα γνο.lοτ,ιi ι.ι1tρtl
τη; (Ιl{) πQOd1QχoγταΙ απ,6 τα λειl
zιi αι,μοαqlαiρια, απιi τo αυvδετιιιi

τωv
Nικoλ6oυ Γoυooπoιiλoυ

Kαι Σ. Γoυooπoιiλoυ

ιo'ττj z,αι απιi ευεργ,oπ,οιιηlμdγα λ,ευ-

x,οαiττα'ρα'
H αγτι,r,εoπλαo,ματιx,{ (αγτιxαο-

xlγιz,Λ ) δριio,η τ,r1; (Ιi,J ) 6ααiξεταl
zι\gια oτηι, αsξη,o,i1 τr1; ανo'ooλογ,ι-
zr|g ci,u,υvα'; τOυ O,oγα1,ισμ,ο'ri (ανα-

γνιb9 ι1 oη τω1, χ α,Qz,ι νιrΖ,ιb,γ zτ,τ'τ|ci,Qωγ

6,q1, ξi'ι,ων 7αι στ'η ου,v,d1ει,α z,ατα_
oτρoqrl1 τOU;, σε α1lτ,dv τον τo1u,6α

ο'τngiξoι,ταl οι 6ρ'ευνε; χα1 τα πει-
ρtiιιlατα πoλλcδr, ερευr,ητιirν με ιχα-
νoπο ιητιzd απ,oτελ,6o1-ιατα ) .

Πlg6oqlατα (εδω xαι 2-3 y"ρ6-

για ) dy;ει γ[l,ει πlα Qασ,χευ{ τη;
(IΙ{) oε πολλ,ci ε9γ,αoτrirgια (Η.Π.
A. -_ ΙAΠΩNΙΑ - EΛBETΙA)
απ'ι\ 7'g}λ1,ltoγεlε; xυτιd,ρωr, πOυ
π9ο,o6λl1ι9'η,zαι, απ{j ιο,ιi; μιε xατciλ_
2.ηλε; διε'ργαo,[ε; ιιr$ci'; γ'αι απι\
πειριiματα oε ξc6,α.

Για ι'α μι,εταπηδf oη η (ΙΙ.{) α-
πi. το ε,9γαoτftoιo oιl1v zλινil.{ ε_



Ξ:v:0γo'iτα; αfi' -η't γε'l .xbτe','η

}ιil'rτ7ι'η π4t'ω cτo ποd6λη,lια ττj.

τρ6','ηι!η; 5την oδaΥ1'.1'τ?lτ"il, πo')

α',αγ'!ρθ'rμα- στo πroηγO;3'1e',o ω,,-

[),;ο μo'l, i',uγ;o',ιι'ι τιb;,α r''α σα; α'
-*l'--γc\^lρ'ω 1ι' {να πc6ι6\τ,11ια π1i
ε''δ τδ y'αι φλθγoν:. το θljluα ΙOυ στc

|ια: 7,c6 xυ'ρx\l,"'l
Ε'iναι γναlττδ ο' δ\,slξ 1'ια; δτ:

ο :0γ1:oνε; α.τasΞ 8α,ι j'τoυ εii'αl
δ'jc: ol zα,pδ oπiθεl:; (αγγ:iοτd,-

0:ιε;) xα.l o y.σ'Jy"i'iοζ'

Γγ.ωττη επicη; ε:')αL y"r'' τi ι,ιαγτi
πo'J δiγeι η 9πι5τliiμη για τη θερα-

πsiα τιly Σ'$'o 'tδ;υι'l, τ.α: ιδ'ιrl; γlα
τx'/ ιο:'οxt',.ι. Δυcslιατo'μμ6ρlα 1ρ1_

1ιατα ξcδε6cνται στo γωιο ττiζ !--

ρΞυ)α;l Υ|1" την αναz"iλυ'.!η τη; ;j
λ:'α; θεοαπεiα;.

Σ1ο'δ6ν τdλ'elα, r'υρlω;5τα τ'0-
ηγo,j1lενα τ'ρωτη e!'ια'. ιc.l η πλη-
Φφd?η5Υj τoυ πo)'iτη πιiy,ω cτo θε

ιια τo) τα?1't'io'), xαι ιδ]ιυ: σ.a 5'ιi-

'ι:in τη; 
=τ,',LrιΞ:'7.Ξ;o'l Ξ'y'ι'. η €'1-

'r.'.1.'γi )''dγ'ιιυ:η στη θοραπ:i'α τoυ

τ-α:ι|''io'l.

Πεοι'ιbγταΞ 1L '/i?6ν''α' η ο,δ:ντl-

οτρ''x^l1 J'xαtε αρxετ!; πρc6δοιι; cτ;o

6J1ια τωv :τoqιατlxιbν παθli'σεων y"a:

ιδiιυ; :τ: θJ,1ια του στ.!\LαΙ1γ"0\3 y'αc

γi.νoι '

Σττ1 y-ιilρα uα: ο1 προcπd.θειε;
τ\τpcφ6ρτ,:τιζ -.''") y'q'.'/ο'1 (π,.oσι)_

τ'.x& π'.ι'τe'3ω> δ]Ξγ εaναι επα'pxεi6'

}Ι 6λλειdlη τη; πληοο,φd,ρηcηΞ

τo) Υ'.ι'.Υar'-ι τΞνν&. yrα' 1-ι,εγαλιbνal
;'rst ^i,'δτi'lπα1,y;o'l =α π p'axιτα\η'l7τ1

Υ1α ττι ο'3γγρoιη αυτi] ν6cο' Aπoτj
)'Ξ5l,l'α .r]' ylλι&δε; θ,&.γατo: xαθε γρ3
\'t.

Χω,,:i; .,,α θdλω yα μειιil:ω την

x.,r ι 5η!1'δτ τ iτ α 
|).1 

&' -. xα i! 
y'''')'' x^l β ι ατ x

:τ&,:sοl;, τα πο5.^γγ,ιατα τΙσ' τoν y.α//

xi.,o δεl'giναι τ6'co πo^l'ι5 τρυ'yιxα.
ΙΙ θeραπεiα τo\) y'αi!^/"[νoυ γ€y1-

να, ε[ν,α'' οτo γtp'. τa'l αcθeν"i1 ια._

τι1 το {μιιcυ. M:α dγxα:ρη δι&γνιυ-

;'η 6αξε'. τα θεμ6λεια' γ1α ι_ιΙα επι-
τ'lγτρ'tνη θεραπ:iα..

fiτolε; εργατiε3 eiτe α'πδ xα'γo'
τsp',iα εtτε α"πδ την πολ61ρoΥT1 r,':ι"'

r'αι:,LoΥ^h 5τo στδ,ψα εiγαι, δυy'ατ6y γaι

πλη,,cιbνoυv cε δ,:dlφopα, cηηr,:iα τo

cτ6iμα. Πρo; Θεo$ 6i6α'.α, y',ι1'θε πλr}

γl1 δεν etνα'' xαρxt'loζ 'oμ,φ; γ'd-

ποrα πληγ{ πoυ επιιιaγεl xυpiω;
oτι; μεγλεE ηλιzliε; 1ιπoρ:i ';α- aξι
λι1θεi ce ν'αρx[νa.

Ι1 εpιφιivιcη y"&'τo'''oυ oγxiδιου

ττα 1εiλη f cτα μ&γoυλ'α η cτrα o6

λα (xυρiω; τα τ'g,/L75δτΘ?α εi'l.q.ι

xα)a^lβη) ει1xι2ιψrιyΞ.i χl\|δ6νoυ:. f]

παρo'';eiα xυρ|ιυ; :ττ7 γλdl:cα r"ιl
:τα il{,γoυλα xd.iπo'α- λ,:υz'l1; πλd'.-

χ1; lιε δ,l7τ1 τ'l.7':oυ (λευxοπλd,xrα)
1τ?-A;ΕΞ'- ,α !ιαζ αν'J5'ryi!Ξa''' M,ια αr-

uο:αγ|α' πoυ δgy eντ.',πtζετ'α'. ε6ν'o-

λα xαι επlμ6νει, εitα: φαιydμεγr)
α''ιιηalτlxδ.

Aυτd' λο:πdγ ε|.νt71 τσ" π.ιδ cυrη-
θlcμ,dνα :ημεiα για τηy π.θανη εμ-

{.7"'/.5η ια?'ιiνa'l 51g 5τ,δ'ψα.

Γ.y' dλα αυτi, τα ανυ5ηy''Lτ1xα 511

1ι:iα ο ε'δlxδ1 πoυ μπo,:εi γcι 6&λεl
τl' τi'ατ':,.ατ'σ' σττ] σε''cα εiναι o o-

i:i'1τ'Lατ co;' Αυτ6; θα μα; χατe')-

0Jrει, 'εφdcον 6!ι6α'.α ταραcτe[ α'-

ι'αγxτ1, οτ'oγ y'α'τd,λληλo 1ιiρo θε

:α τs: α;.

Eποqrdvω; ξνq' -: λεπτο:ιερε'.αxδ1

dλεγp; σε ταxx&. yi,a')Lγ.α' δ,.α'cττΙ'

μ.ατα τΥJ( xατα.οταcτ1g y,υ?tωζ π?o7
θ:τιxιbγ sργαcιιδν' στo στd,μα δε',

e[να'. x&-ιι τ,o πoλυτελ'3g. Tελεlιbyo;
τα;, θ,d,λω να' αναφlρφ δτ'. o xα?x!'-

νoζ σσ'') αρριilcτεrα ε[ναι ψ'.α πραγ'

1lατ:xδιητα y'α. 6αν τiiτo:α, yα τηγ
αγτιμετι,)'πijoιlμε ι{,,ιiι1ρα'l1Ια χα1 1{υ_

piοl3 1ωρi; δdο;. 'Eyα '/α. γνωpt-
ζου1ιε xαλd,: 6τ,l, τ1 ε'γxαιοη διd,γνω-

c'η ε|''iα'. y'ατ0' τo ^ξγι''s'.l ','!"ιη oτη

iιd,1η :ν&ντια στογ ιαρxtνo.

Στoματ1K6q ΚαρΚΙνoq
!.\r\.\.\.\.\ r\.\r \.\.\.\.\r\r\r\!\!\.\.\.\'\'\r\ -'\i\'\r\'\r\r\r

Στo y'ιilc., 1g9 5τ['1ατr'; τδ,,:α εμ

φαriξεται a xι'ριiνo'", 1-ι' dνr, α:_

x sτi, υ π aλoγ |':l1ιo τ,'scs-. 6, cLνα1ιε'

σα στιζ γνωcτd; 1l.oρφ,Ξ: xαρxi'io''l'
Δε νc,;-ιiξω 6τ: siδ,:α'φ'dρΞ: τoυΞ (Ι

ν1'^('/(6-'τΞ'> πo:d; εirαr o1 α1τ:εζ τoυ

στouατιy".{j xαρxtνoιι. Βi'να'. \iuο
πoλ6 γvιb:τε; xαl π&ρα πολλ6;, 1ω

τoυ Θ. Ι!oΔΗ
oδoντoγιατρoιi

ρ|'; να εlιαοτε οiγo'ι''lο'. πω; :ir'αl

γ.'. .''. i?α'(',|ατlz'd; αlτiε;.
Aνα'φ3ρo'zται 5αν Ξ'|'cΙa'π'oιητιxo|'

πLi!6'Υ'!ντε -Ξ: τo xd'πν:c',l'α x'lptω 
-:

ττlΞ fi!1lαΞ1 γ'α τoy cτoι!ατ'.y'6 x''ι'"-

ι.llο, ε,,ιb τ.' y'&]7.')'15ψα c.γα:dτιων
αlαc,j:s:αl σαν Ξνoy.τo''τf'''γ[q no-
ι''α'γz'7τα; γι9| τηγ eγιγα"ν''-'η τcυ ^/'q.,;

i:(',.ου τc,υ nγεljι'ιo,/o;.

λνι'φ!'p8τ1ιαν erizτ1; πΞρ1;ττιb-

3Ξ1 -: }lαiJy"''νaυ τιυy χglλd,ωy σΞ (ι-

γρδτε; λ6γω τηΞ μεγiλη; εxθξo:-

ω; t,cυ τροCιiιποι τo); στΟy ijλ:o.

,\υτd πο'l πρ!τ,e'' vα y,α:αοτεi

γ,l'ιυ'οτ6 στoυ; αyαγγωοτz' -< eiνα'' ;''

τι y.αl στo' στc1rατ'''ν-o xα.,''ν'iι'ο τi

iγxα'ιρτ1 'δldγrω'τη τoυ 6''τtθ6. τα
ι,ι'!γ'.sτ'α".

Σ ro iτi'ιz. Zz o'' τ"',οL-α''L1'lιy.εΞ
.lαΙαστθJ!Ξ|ζ εi.ναι πΞ.c''csδτερo φα'
',.Ξ?ι-Ξ 5τ0ν α:θεr^ξ απ6 o,πo:o'δi,πo-

τε &λλo cη,ι-ιεio τo) σιbu,ατο;. ΙΙρ,
xαρx''νlx(3 r;αταστd'σε''ζ δε o'io'1ι'α'-

ζονταl ι''σ. τa cτδιια δ''αφoρεE πλη-

γd,; οτα y;ε|λη, oτη γλιb:οα. cτoν

o'.ιcα'li.ιy'ο, cτα 1ι1γoυλz, o: oπoiE;

δ:ν υπο,1ωρo6γε xαt sir'αι δυι'ατ6
,;α εξελιx,θc'5ν oe xαρx'[νo.

'Εiνυ''' τι?l" πoλ'3 φυ:rολ-γιxδ 5'

λοι iια; 'lα' Lγo'l112 x&'π''tα \'!-i'l'ρ'1
sτo ιτδμα }αζ, i ο,ι μ:.,'αλιiτερo:
1ι α oδoyioστa'.y'tα.
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Η ζωfi και τo €ρvo
τoυ συγγραφ€α

o Ι{. Τidλλα: τηv 19.1.8'tr πgτιt-

1αiνε την τ?ι\τΥ| ε;ι|.οηι;.ι.'r1 ταν:λ-
ληνι?' αγαΥνωρ.sτ1. A'zd1ι:οα c: 8'l,

l,lπ,ο'j,,ηφioυ; o Ι{ιi:. Ιfuλλα;, l'':ρδi_

ξe'. τc π.,'ιh|το ,6?αeεLo θεατpιv'ο6 dρ_

γoυ sυ;,οδ:υ41ιsν: 1r: y ιηιιατ'"'ιι !.-

παθ).ο 250.Ο03 δ:1. 1'ο α'πo:jλεg-

lια τoυ δ'Lγω')'.c','.c;'3 α}α]iο \(bθηy'Ξ

δ α τωγ οαδ oτηλsο'ττli:ιi'l'z ιιdοιο,
απ6 ττγl 'lπo'lpγl' Ι[ολ'τlc'ιo i zr'ι
}lπl:τη'ιιilν y". Msλ'iνα. \Ιεριcιρτ1'

Ο Kιil,:τιr-: Τftλλα; γεν','l1θη:,':
:την ,\θl1να το 194b o'' Υ,'νεiΞ τc'l

Π,ιvαγιιilτη; Ι(6λλz'; u.α: Σ;αυ,:o'J-

λz' M:λ:cc&er1, ι'ατfrγr1'1τ-C1'. α','τi-

sΙc'.xa απd την Τi!ριι2ι' y"α'. 1Υi')

Λeι6αδ & xα'. e|.να'' ',ι6νι,ι,c'. 
y"&'τc.-

v"cι Αθηνιilν y'α.ι o Kιδο:ο; εivαι ''

ψoι' λ:x,,''.6o; Υ'' δζ 1 c')ζ'

Eiνα: ι.'πδpa.τo:. τoυ Ιδιι'lτιz'a$

Γυ1r,ι,α'cΙoυ Λυy"εi,ου <Δ:α,rαγτη,. Ω;

'ιαci,τl,: ;α::νε:'ιd',ο: :'',\:: ::__

θειτ, ιιd; πα')1"5τ&'5Ξ''Ξ τη; Σ1cλV;;

δπo"l xα'. δ υ'xρι'',rro'' ιδιαi'τ,:,,cα. Σ:
τ1\ιτ'|.α 18 gτιbγ 6:τ:ρα ατδ 'lrLlδ'e'.'

ξη τ.Oυ ηθc,τo.o6 Ni'z,oυ Tξdγια. πα-

ρ αιολουθ,s i μαθtματα $g'7.7lρ'τ.i7 
-:

TidχyηΞ cτην Σ1cλ{ Θaλτρ.τ τ'sl
Πdλλoυ Kατcdλη. Mετd. απ6 di,α

γρδνo φotτηΞτlζ1 δ'.cΙ'Υ'hτΙe: τιζ σπn)

δ6; τpoxεlμ3voυ i α z'αταταγεi ω;
7ι6xι',ιoζ τoυ JΙt,lπopιxο0 Nαυτιιo6.
'Eτοι του δi'δeτq',' τl Ξυ'ια''?tq" '/α

ταξιδε6:sι oe δ''θ"φορe:' 1ιbce;, Ι'z-

δ,Jε;, Aiγ'υττο, Arιsριιη, Mεγ4λη
Bοεταy|α.xλπ.

To 1966 ιατατ6.sοeτl"'. 5io 71'ι.)

τ6 γα'' ν'iiη?Ξτε|. ω; d,φ:δρo: α]ξ'ιυ-
|'.ατ'.γ'δΞ εθελοyτγi; 5:. Ξγ'xτr'σ'τF'υ Γ.-

x6 Σιb,μα τη; Kriπρoυ xο'.'. παi'p'lε'.
p!'co; s:,α τΞτo'/δτα τη; Koφivoυ
τη'' τεριδ'δcυ εx:ir,η; |''Ξ 1o bo2
Tι1γ,μα Πεζιxo,$.

To dτοΞ 1968 το 50t2 Tiγ'ια ε-

π:cτρ'€φeι :την Eλλδα ο;τ1ν !'δ,'α'

τ01) (,N,ctου:'α) y'σ'' o K. K6λλα-:
θΥ7.αθajτα,τα '' 5την π6λη 1rα;.

To 1963 ταrτ,ce0εται τ'r,'l TΙιpα
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ιιeυ'l1 Σ,τανo,j ,"ιαl 1'-.oγ.τ&.Ξ'. δ']o

πα:δ:&,' τai Πα,;αγ:ιbτη (iτο:'leν'
1971) Υ'(Ιl'. τη,,. Στz"υροs').α (jτo;

1ιν' 1974). ,\τολ'jEτy'l απ6 τ ': ιi'-
ξει; τoυ 1-'?,ιτgυ το 1970.

Ιiατi, τo !'o; 1'972 ι3,iτe|'υ" α'πδ

δ"ι-γ'ω'l'.cpδ πρo-.'λα,r.6'irεταl στη
ΔπΙ.

'\π6 τ'ο 1974 α:γo)'r13q'' ι,γ2 ττ1 /

δ l',ιo;:o,γcαφΙα. Δη'ιο'clε,je: τα πcιi-l

τrl' ο'y'i:=α 5ττl) τ.!n'.y.iι eφτ,'.ι:'2'i.|ι
<<Φlυrη τη; Nze6cη;) uΞ :o ι}eυδ4.

ι'υ,;ro Ι{ΩΣ. K0'\. ,\pγ6τεr1α' δτγ,ιo-

o.'ε'3ε'' cι[τcα oτo Πeριorδ:rι6 <<Nl,ci-

o)Jτα) Υ'α'. τγ1'1 ^r1'ιερi1ι'α εφηιιε,oi-

δα <<Λαd;, ττ1 -: Βιρ,''.q;. Συνερ'rdζε-
:α. ιιΞ τc Ε.,'^1αι''ιδ Ι(idντ:o Nαο'j-
5'rlΞ y.x"'. μs:ι1r',,i γlα τη, di:δοcη
τη; sφη''ιερiδα;,ιΕργl.τ''xδ3 Παλ
η:,;, (περiοδ o' 7975) .

M:τd1el ,την 'Ι1δrυση τo,'l Πολ:-
τ:3τ'.γ-ο5 Συλλ6,γου E.Γ.Σ. <<Ζα0.''-

;'0"l"τ1Ξ> (Σaτ''i',τ6ρτ1; 1974)'

Tη', τ::.ο,}ο 1975-1976 :zδ]-
δ:: τη'z Ξ?ηr,ιΞ:,iδ'α .Tα N'dα Nα:,j-

'τ1Ξ>>.

'Ιoι Ιι6,, o 1978 r1'3 To) }'],jr\.λο-

"i'''\;o7''l'τω7 Nαο6:η,; π.l.:'o'ι3'ι!''-

ξε, Ι(ουzλoθdατ ?r' <<Ξι'ιπνα Nτeγg-

z:,i;ο,'jπoλτ/, τη; Ε)γ3γiα ; Φ αν.'.'lr"'l

1ιε,,ιoυcιz'{ Γιi.'zνη Mα2xd;π,oυλου.

-\π6 τo, 1977 ι";'1i'εtτ ?''' |,LΞ τ.
ΙιCclι:τεγ'i'.ιδ θjα;:o. }Ι: ;oy Σdλ-
λ:;o <Ζαφe:p1,.xτ,':>> | ατz:,.;,dξ:,,
σ/.^η')oθΞτεi' γο&'τε'. z,α: παiξε:. 'Ε-
τ5'. x),αδ'Ξ.Zy6Ξταl τo ταλd7τ? rο'.)

Ι(. Ιftλλα ο' δi'e'-' τ.'') τ'ζ π\:υp3.-.
Tτp 1b.6.77 :τo Δηl1ρ;1y.6 Θiατ1'o
α'lε60.ie'. se δ'zsιε'ιit τo drγc τo)
Mαi Φpiτ; (o MΙΙΙΙNTEPM.\\Ι
'Ι{'\Ι 0Ι EMΠPΙ{ΣTEΣ>. Tο dρ-

γο πα|ξετα: xα'' στ. Nηti ΙΙ'ια0iα:
( lixδηλιb:ε : ; ΤΙ,ιαθ ι ιbτlzα )

.\τl'' τa 1979 α:1:λ:iταl :υ:τγl-
ι,ιιTιx0' ι].Ξ τηy c'ιγγραφi' θεατρ'_
γ'a'5 !.\{o'). Tην 3.1.1979 πy'ιξετr:

KsJΣTAΣ KΦΛΛAΣ
'6566665α

A' 6ραGεio δεατρll(οι", ιtργαυ

Αnδ αρloτερd Πρoc τo δεξrα: Koυλο Φερλoxiδoυ, K. Kδλλαc, Γρηγδρηc Kοroα-

ρiδηc (iργo Mnητερμαv κοr ol εμnρηoτdc)



'τ 
Tι Ν !''o') j,J' τl \|,Lo'l Δi' αxτ 1 ι 3 i'τ'''ι' :1

ι0d ΔP^\ΠΕ'ΠΙiΣ TΙΙΣ ΠΡAΣΙ-
}Ι:1Σ EΥTΥXΙA,Σ,.

To 198Ο ^|?αΨe'., 
'ι't|/ο0ΞτΞi 

y'{1''

'i 
: ιt)τ αγι), ι στ e t sτ τ; l Ιio'''l'ι'lν'. zii s /''.'

τ':α nT]O }ΙE]Γ.\'\Ο ,\NlΘΡΩΠ_\'
ΙiΙ,. 'Γo iρ^lo ;.'ι' -,ηl'ιe ιbι':ι z,α'α-
;).η','"τ'.'.'',', ε;:τυ1|α ilα ;αiξετα
--., , \Ι' ''r:7 {τ !:;z-'ι:- Το:d;) l1-''

:τ'. ': εξiiΞ π;,λ: ;. λ{:θιiνr1 (6.7.Bl)
,\ τt''1υl o 1Ι l:;-i:l; - Ι}3;ο α 5τη

)_'j^iη γ:α,ιψωτι:l'l ιι''' τe7νιb't ('3.

1 31) - C'.:ι'c)'ο'''|ιτi Θljα,;,:a Ι(cιτg-

'.i' 
11 ττil 23.ll.81 - lη,'ιoτlx4 ΙΙ:l-

"(''| ' τ'|ι 1B.1.81 - χ1,,""&'l\'

l'ο 193] (τ'''.τι !2γο) ';2αιτε'
^''α j'7'η\ o{jΞτΞi τ7,γ 1':iτ'1''α ,i Πο:c"
Φa'Ξ!- 'α'' το'l 0δυ::6α,. Tο !;'γz
τl''.:|- ''l',. 5τ^rl Nj:.oυ:α 8'Γ>.'82 τα.
ττi'' 2\.9.82' .,,'--'' :ΙΥi) ΘΞg:o'l.rι\'.Υ (l

{:!ι'τ.ι,ι Ι(ηπoυ την 2)'6.32. To !.2

7o παlξeταl 'ια'. .τO Mcι'z.2iγ αλ
sτo Φ:Cτ'6i.λ oλit;ι;oυ E,)ιi z'λ:t-
yΞ l ''ιi"α ^ρ6'l .'1ιτ1 y'1''' πλ,ο'j :ι y- σ)-

'/Ξ,!\(α5iα ιι9 τo θεατρ:x6 τ,ιll ια
τo'l Ζαφι''pαxτ1 (:rε2|'c'Ξc: ]977
1 e82) .

Τ'τsl πεC|'ο'δc 19Sl2 - 1933 :υγ':e-

^,ι!,.''.ι7α'. rιe το Πc).'; ιτ'γ6 Ιζ!y:?ο
}Ιαoδ:η;. Me τη,z {)ευ'τc''ν"'i, oγι&δl'
τ{)) Πcλιτlττ:xo6 Kd',,::oιl α'l:6'i-

ξοι <<Tlo ΙΙΑNHΓΙΡΙ> τoll Ι(r:/αi-
δ'1.

T^r;i 17.4.83 51'Γ1 Θε::αλο'zixη
(εz"δηλι.bc:l; 83) παiξετα'. τ. τ!τΓ1''

τ.J !''τo τoυ <TΟ ΙΙΔl0'ΙΟ T(]N
TΓiE,\ΩN, (iLc\hi.α'y'τo) απ6 ττγι

',ιαθτμ'.x.i1 Ε3τiα N:6τη:o;.
)JτιE 8.6.B3 δiδεται θeατc''ι"l' nz

p&cταιτ1 5τ'ηl Β!?o'.α dit{lEΙNoΣ
KΙ' EiKEΙNoΣ>> τoυ KιIl'οτα Mcυ2-

τsλd,. Συ1ιπ,ρι0ταγ:1ι1γ l 3:16 Υ'ι'. Τζ1ilr;-

τα; Ι(6)'λα: T&:o: Τζο,υταλαr'|δr1:

ilα: Mα:.1αc tτα Zα,J-ο'l.

ΙΙ l.ρλ'''λ,τil'ι μΞ :γl7 s'l'γγ''αγ.ιi,
τ,c') δ.α5τηc'.6ττF,J'' αrχολΞιτr:ι ιι:
ιo θdατρo Σy.ιιilν. Πριil:η τιαραcτο.-

sη Ι(α;'αγι''6'iτ1 (4.11.79) στo x'.-

γη ιατoθ6ατiJo Παρθεlιb',, Nαoj:γi;
- \[ι z'iανεωμdvη θε1rα'τολ:γ{q 16

1983 δlδει a,σ'ρα5τd,5Ξ'.ζ sτηγ πδ,)'η

y"α'' 5τα yω,:ι,ιi Bεpγir.α (26.8.83)

]Ι ο\ι'^-λi,ταla; (3.υ.ι;3) - l(.\.ΙΙ]Ι
Ν αcJ:η: { 3 1Ο.83) Ε;'.ιτ.c;"l1 (2 | 

'

10.83) - Nio'.l:α (2ιj.11 3:j) Ιi:-
nανδ: xα'. Φυ-.''../..

Tc ] 983 ':;z'6i)'\'.'. τo !?^('
,.ΙΙοEGj ΦιlR'\T,\Ι TON οΔΥj
Σi]rλ>> :τoγ Κcclτ-γb δlαγιυv:cμ4 θ:-

αι:::ιο j t,;'1ο'l Lπo'l παicl sι τo _\'

Β.ρc'6ε|'o',e,''.l Θεzτ.''.γ'o'3 5υτΥ"|'j.-

γ!α' ΙΙ,.l.l''φιτα !^γ:lι 1ιdλo; τη; Ι)

τα:r:iα; Eλλl,νιrl'l θεατρ z'ιilν c'.lγ-

',,:αγ6ω'z.
To 6..α6e':,t'ri'iο !ργo :υ1ι;eρ:λ '-

φΘην-e :τr' ρετeρτδρ''o τoυ Εθι''y.c j

Θεθ':coγ γ'α τc.':εγ"i' rcl-dιτα6τ'.
To τeλeυ-iαi ,' θεq"τ ?''^ι6 d;,γo < Π '\-
ΣτΙ ΘΥ:ΙΑ, θι -.';.?ι''ls'αsιιi' ι'.';:'5

τ'rs't Θ'.αr'',''ιl1 o1ιliδα τ:υ Πολlτι-
cτ'.y'a$ Tt-ιil,ιατο1 τη: ΓΕlNOΠ Δ.

Ιi.H. ΑΘHΝΩN με τηy 57'η'loθ9τ'-

ι^i, ι'.αΘο'δi1Υ1iτ1 τo') Nτiγoυ Δoυλ-

γε.'θ"''.''τ1 'τΞλjlχrυ; 
τoυ Eθi.:y.o'j Θε'

!,.τ.'oυ.

\'r,1ιοc'.ε'!ιου1ιι ψeρ'.ιd. c'/ 6)ιι' α
ατlι το'l Tοτ''xδ Τ'3το.
((To μεγ&λo αvΘρωπ6κι))

...To θεατριι6 τ';ιt''',ια τr''l <rΖα'

p:''ρ*lτρ> π".υ !γaι 5τc ΞνΞ2\τ1τ'.ν'δ

τaυ 1ιiα Υ6'/.iLΥι 1Ξτ'αΞτ''1'' 7.σiιc')'

ο|ι:ε τιilρα i'α 'iτlιπ o θeατρ'zδ lC

γ:. () ii1"ι:ο'lp^γl'; τo'l Ι(. Kdλλα;
!ια. Ξ7τυ;ιD'.α;E τ,o 1977 μ: τηi
E l-':ιε'ιil <Ο MΙΙΙΙNTΕΡMΑN
t('\Ι οΤ ErMΙΙΡΙ{ΣT1ΕΣ> xαl πdρυ

":'. τ''ο1ιjlCιsε δ.yοyτ4": irz'; dνα δ -

ι6 τo'l i,L.'6πρα/.τo <ΦΙ ΔPAΙΙE-
T'aΣ TΗΣ ΙΙΡ'\rΣΙNΤΙΣ ΙiΙTEΧΙ-
,\Σ>> για' ι'α κ:oγ1υlp^ii:e'. ιι6ψτ, τ'ε-

i!::ξΙτεi',! γdτο; μ: τ, (:\NΘΡΩ-

ΙΙΑ1kΤ>. f|.'1α'. τc .π'.c 1ΥιlrLα')τ''y.i

6^i,' ια τoυ l,\i'?Ξi \)'J' τt'| οιδτγ1iρs.

cτ'a sυι:,τξ t'pf,'',ιa. Ε;ι:ηtιαi',,ο,l.ε :o
<<2'1.;γ1I,LCιT'.Xδ > cdλc τ aγ ττ'oδo Ξφα'' ?'5

?l)ο'.l ,,ιαy:ιi'δr1 πpoπzιi^l, 
'τoυ 

υπo-
F''i-lετα'. o Ιο;.δ. Ξαvθ4τουλο;.

'..Jl zxτ1;,'3ε:Lz' cφe'.\l'ταy τi.λi
:;a K'd).λz εrιb τοy 6oi1θηοe xαι a
y'. Χ2. Σc.66ατdπoυλο; πoυ εtγε
την xαλλ::e1νιz'η δ,ε6θυν:η. Kα:
τc i,'.o'/σ'δ'.xδ ιιη't''xδ ^{ταν δη,μιoυο-
.,'iα τo) Kιiλ)'α 1.ι: εz"τdλε:η τoU

T i't'τ, \ε6eτξιδη. Ιπε6θυ')c ; i /'η'lt|;
ο l''.i.'ι'lτ,Ξ .\',,θ4;o'.lλo;.

Kλsiy',yτα_: ;2!'πε'. να εξαiρoυ1ιs
τ. τΞτr!')δζ δτ'. ιι6ξi''tr'n''1γ αιl'',yα '6'''

θ;οiπol 5'1'oν τδ-.o l-ια: ;r) ';'τ6 γ''!.'

Φι χα: γl'εο&xι δια.θ,d,τoυy τaν εσ'υτδ

του; γ; α l'lα τ|'ac':τ\!..')'υν x&τ,o''J

Anδ oρroτερd πρoc δεξιd: ΚΦoταc Kδλλαc, Ταoloc KoυταλoκΙδηc' Xρroτivo

Kαλoγερdκη Kouτiτoα, Γρηγδρηc Kαlοαρiδηc, Tαoloc Boδδλαc, Δαvηc ΞοvΘδ-

πoυλoc (6ργo To μεγdλo αvΘρωndκl)
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7i'iΞ!',\ατ'.'',.^il ^/'α'' r:αλλ τ:1'z-.r'^,l, x-

π6)"l''Lιη rτo); 3υ',α),3ριb^o); Ιrυ;.
Μ:ι',,-ωi''' 'iα z.'Lτt1sε,' τ1 62eξ'l1 τo'l:.
Θι. e!γα'. γ'ατδ'.θι'Jα. Ιιατ|, |ψ5'i1

δeτε;,ιi::l γ'i"θe τdτο-α τ''ιnτο6.')-
λ.α. Θy" lδaιjl,ιe'

Π.Α.Δ.
(Φιlri1 Nz:'i:η:)

rΙ πεgiπτωαη τoυ Kιboτα K6λλα,
η παρoυoiα δηλα5'ι] τcυ ουγγpατp6α η-
θoπoιot οτην παρ6αταoη Θεατριxot3 6ρ

γoυ στη Στ6γη Γραμμιiτ(υγ 1{αι Tε1νιilν
τηg B6ρoια9, δεν μπoρotoε παριi να

μoυ θυ,μ[οει χαι τηγ παqoυαiα oτην [-

δια Στι6γη, ιrτo Mαxεδονlr"6 Θ6ατρo
τηg B,6q61gg, τoυ ιiλλoυ oυγγqαφ6α η-
θoπoιoιi Γιιiννη TαΙπλιιiδη, τoυ δημι-
oυργoι1 τoυ 6μoρφoυ παιδιxot 6ργoυ
<.'oγειQα oτo δdoogr>. To φαιν6μενο
αυτ6 μoυ θ{μιαε τo ξεxiνημα τoυ Θε-
ιiτρoυ ατην Aρ1α[α Eλλιiδα' 6ταγ o
αυγγραφ6α9 i1ταν xαt ηθoπoι66 xαι δd-
ο'x,α).loξ τ,oυ xoρ'οd ilαι o 6αo'ιx6s υπεt
θυνog για την επιτυ1[α τη6 θεατριιι{g
παρoυoiααηg τoυ 6qγoυ του xαι με γ6-
μιαε xα}'66 ελπiδεg για τηγ εξ6λιξη
τoυ Θειiτρoυ oτην ελληνιx'{1 επαρ1tα,
πoυ 6ρioxει, 6πω9 φαiνεταt, τo σι.lστ6
δρ6μo, παlριtoνταi τη Θ6oη πoυ τoυ
ανfxει μ6αα στηγ πγευματιx{ ξωf των
Eλλι]νων.

Γα6ριηλiδη6 Eωμιi6
EφημεQ. .,Λα69>

Γοιiτευoε τoυ Θεσ)νικεiq
Miα αι6μη εμφriνιoη του Θεατριxot

τμfματog τoυ <.Zαφειριiχη)) στη Θεσ-
ααλoνixη xατ μtα αx6μη πετυ1ημ6νη
παρdατααη τoυ εQασtτεχγιxo{ μαg Θιιi-
αoυ, εi1αμε την ευxαιq[α να παQαχo-
λoυΘfαoυμε την περαομ6νη Κυριαxr]
ατo θ6ατρo Kfπoυ τηg oυμπρωτειioυ-
σαg.

To 6ργo τoυ Κcbατα K6λλα <<Πoι66

φo66,ταυ τoν 0δυoo6α> ενθoυαiααε
τoυg Θεoααλoγιxεie, oι oπoioι πoλλι69

φoρ69 xατιi τη διdρxεια τηg παρdατα-
οηg xειρoxρ6τηααν θερμιi τoυg εQασι-
τ61νε9 ηθoπoιotg, xαθcbg }ιαι την ευ-

ρηματιx6τητα χαι τoν 6ξυπνo διιiλoγο
τoυ oυγγραφ6α.

Σε δ6xα τoυλd1ιoτoν περιπτcirοειg o
διιiλoγog πιiνω ατη οxην{ oταυdτηαε,
αφol3 oι ηθoπoιoi περiμεναν ια xoπ&'-

σoυν τα xειρoxρoτf'ματα των Θεατriγ.
Oι τελευταioι μιiλιατα, δε δioταααν

ατo τ6λo9 να oμoλoγ.ι]αoυγ 6τι τo <<Πoι

69 φo6ιiται τoγ oδυσσι6α> {ταν η xα-
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λr3τερη παριiοταση πoυ παραxoλotθη-
σαν στη αυνιiντηαη των ερααιτεxνιxcirν
Θιιioωγ, που oργιiνωαε η Πανελλfνια
ΙΙoλιτιoτιxf Kiνηαη με την συ\,εQγα-
oiα τoυ Δfμoυ Θεooαλoνixηg.

Aξiξει να oημειιiαoυμε 6τι τo θiια-
τρo K{πoυ, παQd τιg ταυτ61ρoνε9 πο-
δοoφαιριx6g μεταδ6αειg απ6 την τηλε-
6ραoη, dταν αoφυ>ιτιx6, γεμιiτo.

Koλαxευτιxd αx6μη εxγριiαθηxαν για
τo 6ργo xαι επαγγελματ[εg oxηνoθ6τεg,
γεγoν69 πoυ μαg xιiγει γα πιoτεrioυμε
6τι η παριiαταση τη6 περαoμ6νη9 Kυ-
ριαx{g ,μπoρε[ να γ[νει αταΘμ69 για
την πεqαιτ6ρω εξ6λιξη τoυ αυγγραφ6α
τoυ 6ργoυ, Kιiloτα K6λλα.

To ελπ[ξoυμε xαι τo ευx6μαoτε.
(Mαxεδoνιxιi Ν6α 26 Ιoυγioυ Ι982)

Αnδ αρlοτερil Πβοξ τα δεξrδ: Tdοoc Bοδδλοc, Tdooc Koυτολακiδηc (δργo. Πolδc

φoβδτοl τov oδυoodα)

Anδ αρloτερδ nρoq το δεΕιd: Δdvηc Ξovθδnouλoc, Mοκηc orκov6μoυ, ΓrΦργoc
Boγιoτ4cυληc Πουλoc lωoηφiδηc, Αrμiλιoc Εφροlμiδηc, ΦΦτηq lrγvoτιoδηc

(6ργo Πoloc φoβdτοr τov 0δυoo6α)



Θεατρικιi παρ6oταon στo
Δnμoτικ6 Θ€ατρo τoυ Πεμ
ραι&.

o Zαφειριixηg τελιxιi τα πf1γε μiα
7αρ&' oτην δ{oxoλη oπιooδfπoτε εμφιi-
νιαf τoυ ατo xoιν6 K6ντρo ατo Δημ,
Θ6ατρο τoυ Πειραιιi.

...H Θεατριxf δoυλειιi oτo Zαφεt-
Qιixηg 6χει 6να πρ6αωπo Αυτ6 τoυ Kιb-
oτα K6λλα. 'Oαoι τoγ 6ζηααν απ6 κoν
τιi πτ]ραν μiα γεfoη για τo τi αημα[-
γl'-ι Αυs;ιτ.ιx,6 ταλιξντο. o ανεξd.r'τ}η-

τog αυτ69 ιiνθgιοπog ofxωoε 6λη τη
δoυλειιi ατoυg cilμoυg τoυ. Κ6ντρα αε
πo} }.69 αιιlιξo6τητε9 o:l^ qι,6r'o3 6μω3

με εxεiνo τo αoiγαατo πιiΘclq για xαλ-
'}'tτε7νικ'i'1 δημιoυργiα. Αυτ6 πor.,; oδτi-

γηαε αλιiθητα xαι α' ιiλλα μoνoπιiτια
τηc δημιoυργiαg 6πcο3 ατη ξωγραφιxf
aτo oxtτoo, ατη δημoαιoγραφiα αx6-

μα χαι στo θ6ατρo αxιιbν πιiνtα με ξε-
1ωgιατf eπtτι1Lα' Λg με αυγ1ο:,1f -

σoυγ oι ιiλλoι πρωταγωνιατ69 τoυ <<Ζα

φειριixη>> πoυ 6ντοlg ε[ναι αξι6πα'.νοι
αλλιi ε[μαι αiγoυρog 6τι xαι αυτoi πι-
oτειioυν 6τt π6l'ι λiγα γρtiφοl'

Aν 6λoι αυτoi πoυ xατιi ιαιρoi:g μαi
ουατfιτνται εiγαι xουλτoυριιiρηδεg xα'.

δ,:αr'οoiι,εr'οι τ6τε τL ε,|γαι ο K, Ι{6λ_

λ*g;

...Kαι xdτι για χoγτQαστ. Στo Δτμ.
Θ6ατρo ατoν Πειραιιi δoυλεiει εδι'ο εi.
xoαι xρ6νια 6να9 6μπειqog τεγιm6q
oπην{6. E[δα θι6ατρα xαι θ6ατρα τα μd
τια μoυ, Aυτ69 λoιπ6ν εiπε 6τι oι Nα
oυααioι ερααιτ6xνεg ιξ6αλαν γυαλιd αε

πoλλotg επαγγελματ[εg ηθoπoιo{g. Κιi_
τι εiναι xι' αιτ6.

Φωνd Ναoriαηq Γεν' 198l)

To εραoιτεxvt,t<6 μαq Θ€α
Τρο lτεριoδειiει

'Aξιo παρατfρηαη6 εiναι τo γεγo-
ν69, τoυ ανε6ιiαματog πoλυπg6αιoπω..,
6ργων πριilτα η θεατριx{ oμdδα τoυ
Χlg{,cτoυ LΙπαταντlξ{, μ'1Ξ τoυ: <Αθλη'

τ66r>, xαι xατ6πιν' μ6}"ι9 πρo oλ[γιον

ημεριbν, τo θεατριx6 τ1r{'1μα τoιl Zαφει-
ριixη, με τo 6.ργo τoυ Kιbατα K6λλα>>

<<Πoι6g φo6riται τoν oδυαο6α3))' επι_

1εiρηααν xαι π6τυ1αν τo δriαxoλo, αυ-
τ6 πoυ φαiνoνταν α1εδ6ν αxατ6ρΘωτο

για μια μιxρι] επαρ1ιαxf π6λη' 6πω9
η Nιioυoα.

Tο 6gγo τoυ K6λλα, που παραxoλoυ-
Θfααμε oτην πqιbτη παριΙατααη, 61ει
.θεατqιx65 αρετ69r> τ6oo απ6 συγγQα-

φιxfg πλευgdg, 6αo xαν απ6 πλευριig
εxτ6λεαη6. [Ι πι6 αξι6λoγη εiναι τo
Θαυμιiαιo παiξιμo των ηΘoπoιιilγ! πoυ
αν χαι ερααιτ61νεE, απ6δαrααν ααν ε-
παγγελματiεg. Kατιi τα ιiλλ,α, τo χιo{_
μog fταν Lεπτ6 xαι πηγαio' τo ενδια-
φ6ρoν τηg υπ60εoη9 μεγιiλο, παριi την
tπαgξη διαφoρετιxιilν πλιiνιυν 1cilρου
xαι 1q6νoυ, η ευρηματιx6τητα εxπλη-
xτιxfi, η 1ιoυοιxfi επ6νδυαη πoχ6 xα-
λf. τα ι,τεx6ρ αξι6λoγα.

866αια παρατηρfθηxαν xιiπoια αη-

με[α αδtνατα, πoυ ελ}'αττιbθηNαν, 6-
πιυg πληρoφoρηθfiιαμε, ατη δεliτερη πα
ριiατααη.

To εgαoιτε1νιx6 μαg θ6ατρo, με τo
6ργo αυτ6, δεi;νει oλoφιiνερα πλ6oν,
6τι εcρορμιi ατoγ xαλλιτε1νιx6 1ιi:ρο
oπλιαμ6νo με δυνα1rιαμ6, αιαιoδoξiα

x,αι πλο"loιo ανθgilπιν,o δυvαμ'' αμ6.
(Mαxεδoνιxιi N6α 15 Mαi,oυ 1982)

MαΘnτικli Eoτiα Nε6τnτoq
Στιg Ι6 17 Aπριλioυ υπ6 την αι-

γ[δα xαι την oργdνωαη τoυ EΘνιxoli
Ιδρriματog NEoTιΙToΣ 6γιναν oι πo-
λιτιατιx6g εxδηλrioειq <AΠPΙΛΗΣ
'83r> ατo xινηματoθ6ατρo τηζ φoιτητι-
xfg εoτ[α6 Θεoααλoνixη6. Στιg εxδη-
λιbαειg αυτ6E αυμμετεi1αν 6λε9 oι Mα
θητιx6g xαι φoιτητιx66 εoτlεg τηe B.
Eλλιiδoq.

'.'Exεiγo 6μω9 πoυ πραγματιxιi εν-
τυπο:α[ααε xαι <<6xλει|lε την παριiοτα-
αηr, τ6αo για τηγ πoι6τητd-του 6oo
χαι για την απ6δooη των ηθoπoιιilν
z''αι απ6,cπαoa τα χει'QoχQoτfματα τoυ
x6oμoυ xαι πoλt xαλ6g xριτιx6g fταν
η Θεατριxf παριiατααη πoυ δ6θηxε απ6
τoν θ[ααo τηg Eατiαg με τo θεατριx6
μoν6πραxτo τoυ Kιbατα K6λλα <<To

πλoio τιoν τρελcbν>. Aξi,ξει δε γα ση-

μειαrΘεi 6τι τo xoιγ6 oτo τ6λo9 τηg
παgιiαταοιg μπιξιiριαε τρεig φoρ69 τoυg

ηθoπoιotg μαθητ69 xαι φιδναξε Nιioυ-
αα - Ndoυoα.

(Mαxεδoνιxιi Ν6α 23.4'l983)
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o ΚΦoταc Koλλαc oυvομιλsi με τηV UΠoUργδ Πoλrτroμoυ καl EπroτημΦv κ. Mε-
λivα MερκoΟρη

2b



H jlειτoυpι,io τnc πolυflξ ωG εt{Παιδευτlκo μ*οε
A'

1. E[γαι γενιxιi παραδεz'τιl,
z,ωsω; επ[oηg zαι zα$ημερινl1 α7'{1-

sεια πιυ; ι1 z.lει,τριzl1 dγι,olα του 86-

ματo;' }l illξη <οτοινt'1>> 111εi zαπω;
δυoιiρεoτα ο' dλου; μα; zα$' dτι
οι'rδ(εται, ιirQQtlxlτα ]με τtlν ,dγrnoι,α

τoυ ιαιoil,

Kαι πqriγuατι απ1l ]'οlulz'ιf ιiποι}.'η

^i1ιαt υΠ6 τO q)oJ; τoυ πι,lγlxo'J διz'ιr[-
oι <l1 πoιrη εit,αι zαx6, υπ6 r,d1ιου

τtrnιi; απειλο'$μεr,o zαι υπ:i του πoι_

ι'ι;xoil διzα,oτο't χαταγιγγι'JσΖld,μει,t)

ιατd' τoιl δρ'ctο'του οiριo1.ιdν'r1; αrδιzυ-

πραγiα;, cυ; εxδ{λιυoι,; ιδαιτdρα;
απoδ,oxι'μιαo[α; αυτοιi υπιi τι1; εt'νιi_

μου τιiξειo;>>'

A'ποτελε[ δl1λαδ{1 11 ποιl"li zιiπoιο
x,αz,ιi, tiτoι 6)uιi6r1 ο,gιoμι|γωγ εrη,ι1-

βωr, αγrg$l1i1γ τlCυ τΙrιι(υοO,ιt,μlr,:υ (ξnl

f;, πρooι,xτιzη; ελευ$ερiα;, τιμri;,
πεtgιουo[α;), xα$' 6τl ιαt αυτti; o

i,διο; o δgιioτr1; πgοxιii'εoε προo6ο-
λ,{ ει,vιi,uωr, αγα$ιirν z'dπoιου σι!1,α\,-

sQ'ωπoυ τoυ { xιiπ,oια: οuci'δα; αr-
$ρωπιυν ι.ιε dγxλr1μιi του f μιε τη
ο'υναυτουργ[α τOU σε dγzλl1μα.

Σινεx,[ξοντα; διεξοδιzι1τεQα τ}lν

αraJλι'o'η του dρoυ, π'οllι,lι επ16ιiλλε-
ται για dr,α iγxιλιilμα μι1r,ον εql' ι1-

oor, πρo6λεπεται 1uε ι,J,ιιο που iοl,υε
π,ιltγ α.τ,j τ11ι, τii.εor1 τr1: .τοjξr1:'
Γvωoτi1 1l αQχll <<oυδεlμiα πoινf d-
\1ευ r,6lμ,oυ> (NιTLL.\ PoΕ}i,\
SΙ}iF] Ι,EGE).

H πο,l ι,l1 z]αταγιtγl'ιι1rοzsτrrι απι1

τoι, ;τοιt'ιzιj ,δι,z'αoτ{1 δr1λι;δ11 απι1 τα
zρατιια ι1,ργανα τα οποiα εir,αι επι-
τετραμιμdνα τηι, απoνο1ιι,{ τ1l; πoι\,ι-
zl]: διzαιοcl,r,r1;. Eπομdνol; 11 πoι,,{
ε'ιι'αι zαx'\ επι,6αλλι11-ιενο ιπ,i τ11:

πoλιτεiα; r-υ; ι1lc96α τη; δl1lιιiαlα;
xαι γει,ιz"l1; πrιlιι,rz'ti; Eξογιτ[α;, οl;
π9οoτιiιι1 τιi: εr,'ι,ιi1ιιoυ τιiξεcυ;.

Td/'ο; r1 ποιr,f z'ατιrγι.1νιbοz'εταi
ιrιι ε,ιτε^luεiται z,ατ,J' τoυ δριi.o'τη (ι-ιι.'

1ηγ,ργοιi d οι1μμετιixoυ) τ,r1; αξl,;i_

ποινllΞ πριiξι1;. 'E,xει επομ6r,0]; αυ-
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στ}1'Qα πlQ0σ0)π1l|J 'Ιαρα?"τηiQα μl',] ε-

πιτρεπoμdι,r1; τr1; 6zτιorl; τ}]ζ πOι-
vrj; υπι1 τρ[τoυ.

Αυτιi, ο:; μι αoiντo,ιιr1 ανd'πτυξι1
του εr,r,οιoλoγιzοil περιε1o,μdνου τoυ

ιigoυ τη,; πo1γll; 'υπιj το 0υσια,στιΖ()

πoιι'ιxιi πλθγμα.

2. Aυτf ll lβαQr}ll] τr1; πoιr.i1,; πcυ
εξετιiξεται απι1 τr1 l,ομιz'f ,ιiπ'οι|r1

δεγ εiγαι z'uι ι1 uoναδιz,{ ,μο9ψ{ τl1;

πolν{; πcυ oιι,αr'τdται. Η ποιr,f,

τoυ
I. AΛ. TzΙΩNA

lαoκ6λoυ - φoιτnτft Noμ.

'ι'ι|ιτrυ rLπιl pιiα ει',gilτερt1 zοινο.lνιxl1

ιrt,τιuετcδπιol1, απα',,τd'ται o' ιiλοι':
τoιl; τομεi-: τι1; δr1μιiαια; ξιυι'1; υπ,li

πολλj: δια'qlctoετιz'"31 ιiιpει; ιοι' ιrυ-

τοil ιi,μcυ; πιi'ι,τoτε: επιδιo'lz'l1ι.ιεl,ο'ι'

o'zοπο{'

ΙΙ ποινf ι*πιi τtlγ ει,gεiα 6r,r,οια

τε to ιλα,μ6ιil'ε ι y',ιiι9 ε εiδο; τ:,'"ιω9 iα;,
απ'i τι1 $ανατι.zf πoινl1 μd19ι xαι
τo απ7'ιi qιiπιoμα πρo; τo r,{πιo.
Στo 1ω9o αυτιi περlxλεiιr,ται ιiλε;
oι υπ1l του ποιr,lzoi z'ιbδrxα προ,6λε-

πιiιιενεζ πoινd;, zi'qιε; xαι παρεπιi_

μr,εlιε; jnφ,, i] B,αl,ατιz.{ ποι,ν{, ο';r

στεlQ}lτιΖ6Ξ τr1; ελευ$εlρiα.; ποιν,d;,
(zd$ειρξl1 ιori'fiιιr 11 πgtlozαιρrl' φυ_
λι1z"ι,oι1, zgιiτr1oη, :διιiξουoε; στερη-
τιz,{; τr1; ελει,$ερiα; πoιr,d:.) ' Oι π0i
νd; oε χρηlια,η απoriτigη:ll τιι)'ι,

πoi'ιτιxι6r, διzαlαlιιιiτωr,, 11 απαγd ρευ
οr1 ααz"'{αεοl; επα.1.1d?,'ματο:. r1 δη-
ιιοοiευοt1 τtl: xαταδlz'αοτιz'l1-- απο-
ql,ιiαειo:, Απιi τηr,πλει'Qιi τr11 εr,δο-

oιaπi1oεο.l': τοι' $lματιi; μα; ,$α l-
πQεπε \,α α\,α])ε1Q$ει ιiτι oε oxdοη
οιr,il}rεια,; i-ι,ε τ'ι\: πο.νjl; c0; πQO;

τοr, ε,πιδιrrlz'ιiuεγo οzοπιi 6ρ,i'ozετιrι
xαι το υπ:i του Π.K. τgo6λεπ61uενο

oiloτr'',μα τιυt, μdτ'ρι.,lν αoιpαλεiα;,1_
πω; )] qlilλαξr1 τcιlr, αz,ατα?ιoγioτιoν
επl.lz'ι'r,δi'rωr, δε στll διiluιi'oι α αοrqld_

λεια εγzλl1pιατιc6r,, 11 ειιrαγι:γ'f oε
sευαπει,τιz"1r z.ατιioτt,μα τιυγ α7ιχO J-

}'ιιιhy γ'αι τoξrz.oμιανιδr,, η υπo6oi'lj
σε αγα1μοQφafiιγ;6' ιcιt'$εραπευτιιιi'
μd;τρα των ανηλ{iπωr, εγxλι1ματtιδν
ι.λ.π'.

Θα μπoρoioε xαποιo'o 6μtυ; να
oυναντ{oει τηr, ποιr,'l1 zciτω απd δr-

αφοgετιιι'6; 6ιpει; απ' αυτdg τι; υ-

π6 του Π.K. προ6λεπι1,μενε,;. oι d_

ιpει; αυτd; τη; πο,ιvl1; d1,ουv πα,ρd-

μOιο χαQαχτ{,ρα απ,o,6λdπ0υν στo\/

lδro επιδιιοxιiμει,ο ozoπ6 δεr, πQο6λd

πio1'ται dlμω.; απ6 xα'ι,dr,α Π.Ι(. οr]-

τε επι6ciλλot,ται απd zαr.dt,α π0ινιχd
διzαo ι{' ει,ioτε δε εr,δ'ιioγται τO μα\,
δι1α τι1,; τ1lxωlQιiα;.

NΙ{πω; ο απozλεloμri; τOυ υπο'ψil

ψ[oυ απ,Jl τι; εξετciαει; επειδ{1 αυr,ε-

λr]1:$l1 ν'αντιγg'ιiqlει δεγ εir,αι πoι_
γli;

NΙιjπol; τO Qdπισ,μα τoυ γoνloi d
αz,'1μr1 z'αι του π'αιδαγωγoι1 πρo; το

πrrιδ[ δεγ εir,αι πoιγll ;

Mfiπιυ; η αυoτηρli επr[πλr1ξ'η τoιl
δαοxιiλoυ π'QO; τογ εxlτραπdr,τα μα_
$r1τ'l1 εr,ωπιογ τ0]ν συ]μμα$ητιbv του
δεr, ε[r,αι ποtr,{;

Mdπω'; τo z.λε[δω,μα' απιi τr1 μιη-
τdρα, τoυ <<d'ταxτου>> π'αιδιοιi oτo διυ
rι.ciτιo δεν εiναι πoιt,11 :

'FΙ ;μ,{πrυ; ο απo,x7,ειο1ui,Ξ συlιlr1ιε_

το1,l1; εν6; παιδroιi για ]μια αταξiα
αΠ,j τt1rl x,οιvωνιx{ τΟυ Oiμ'dδα σε μια
εz',δ{J'ι,:oη ιpυ,1αγωιγ[α; δεr, ε[r,αι ποι
"ι'ιi 

;

'H μ{πω; ι1 dl,τοl,η xοινο.lνιxl1 α-

πο,δlοπομιπ{ τcον τοξιxο,μαr,ιbν xαι O_

μoφυλ6φιλων δεv εir,αι ε['δo,; ποιΦΞ;
Kιiι αz'ι1,pιr1 r1 r:-ι9ιz',f απoδoxιμαo[α

τi]; oυr,oιιiα,Ξ ri του 1cυριοli πtρο;
τ11r, δ{$εr, <<εγπλ11ματl1oαcα> μl1τd-

ρα εξιbγαιιι;ιl τi;rr,ου δεγ εil,αl δυ-
oτι,1ιir; μoQt)i τιμιωρiα; ;

'oxι μ6r,ο sα f'ταr, αxlατιiρ$ο:τo
α'i')'ι1' ιαt 'αoιοπο; πλεoναoμιi; ν' α-
να1li'qloυμιε rii,ε; τι; περ ιπτιδoει; ε-

πι6oλi1; πιlιr,cbγ xα$' 1lτr ε[t,αι ιiπει_

l. N. Χωρ,αφιi. Eιααγωγιx,ιi

μ,ατα rnoινι?οot διxαiloυ,
μ,αθ{-



ρε; οι dιpει; υπ6 τι; oποiε; εμφανl_

ξεται η πoινf 1roε; xαι οl περιπτι6_
σει: ε l)αOιιογη; τr,l;.

Ez'εi.r,o πoυ lιυρiιιl; ει,διαφι|ρει
oτην 'παlρotoα εr,δοαx,ιlπt1oη του ι}d'
ιιαlτO; εiγαι 1,α εξετd.οoυ1u,ε zατιi
π,6oo Ι ποιl'{ - ειιφαι,iiζl1,,.ιενη εiτε
ι';ι'6 z'αι'}αρri πoιl,ιz{ εiτε ιlπ6 οπoι-
αδl1ποτε μοQ Ι}η τη; - λειτoυργε[ ιυ;
εzπαι'δευτιz.6 μdoo. Nα qmlτioοιli1-ιε

δηλαδ{ τor, παlδα.;,tlγιz,6 xα9αzτ{-
Qα τηΞ πoιη,;. ΓΙ ρo; τoιiτο ιi1u'οl:

απαιτε[ται η αγιι'μετd)πισ1,] τη; πOι-
νi]: ι,π1l το ο'ιJ,t,,8'ετo :.ιρ[αιμα τη; )Jο-

μlzd:'xαι f| ιι1}xγωγιz,{: επι οτ.{,μη;

οι,r,επizουQrlγ π11.r,τοτε τrον ιpι,xολο_

γιιιbν αρxιhν. Θεωρωl,ταΞ τη\, πOι-
l'{ οε α1d'οr1 αι,α1l'cgd,; πQO; iιζ
τgεi; :ταραπ,ιiι,ιυ επιoτ{ιι,ε;' δα μπo
φοilααuε r,α πα'ql'oιlοιιiσοtlUt 'UΙσ Yt_
ιο1.ιετριz{ zατcrοz'ευ/i τotγιοι,ιz.οJ
o111,ματο; 11ιε zdι,τgο τr1ι,ποιr,'l1 zαι
zc,ρυ,qlJ; την }Ιouιx{, τηι, Παιδιι_
γωlγιz.{ 7'αι τil\, Ψ/υxολογ[α.

Γlα r,α o,δηγη$oiιι'ε λoιπ6l, οτοr,

πqοαι,αqlερ$dι,τα επιrδιωz,ι1,μενο οτιi-

xο απα9α[τr1τη z"gir,εται .uια ι],ιι\,0-

πτιz{ αr,αqlοqιi ιrτ11ι, οr,τolιογiα τη:
ποιr,rj; (ιoτoρlx'{ εξdλιξη - crι'οπl|l ': '\

zα,$' doοr, dτcι ι}α γανεi ι\ιαυ.1Joτs_

ρα η oxdoη πoινf ; - εxιταιδειl :ιzι:6

μdoου.
3. α. Tο <ιτοrr,ιzlil qlαιν1liιεr,ο>> ο:Ξ

dzφ,ραοη τη; 7"oι1,ω\,ιΖ{: ξω{; τιυν
αt,$ριilπ:υrl dl1ει ανα,uqlιo6{τητα υλι-
z{ ι'ποδou,{. H υλιz6τητα αυ,τ{ τoυ

ποι ι,lxoi' qlαιι,o,μdνoυ αl,αqrd gεται qrι,

oιz,d' οτα τρiα oτοι1ε[α π,oU το συγ-
zgoτoir,: oτo dνι,o,μo αγα$6, oτηr,
προο6oλ{1 τoU Ζαι oτην απrir,τηor1
στην πQOd6Oλτj (πoιv{).

Στη 'oiγ1ρονη ι}εωρ[α υπijqξαr,
υποoτηρι1τd; tμια; ιδεοzqατιz',{; αν-
τιλi1ι]lεοi: για τo dννo,μo αγ,α,$d με
τηr, dι,νoια τη; lJ,παγ(,)γ,/-1; oτον d,ρo

αυτ6 <<χOιγω\,ι;4ιi]\, αξlιbν>>, <<liδ,εr-o-

δ,c6ι>, <<$ειι ελιωδιilν α,ο,y16ι' r> z.^).'π. Α
y''6'uα' γ"ιlι oτliν πε,qιoxr] του πιο <<ι,-

iατ'o{>> εyιλ^i1lirατOΞ υπ'tiQχεl 1.] χ.ατα_

ozευ{ τoι ιpευτοεγzλ{.uατo: ποι' εi-
\,αι χι αυτl1 ιδεoz'ρατιz11 oii r1ιμr1.

<<Εη/u"λ:l]1ιtατα> λ.x. 6πω': η 6λαοφη_

μιiα αναμ,ql16oλα δεr, dxoυν υλιz'ιiτη.
τrι xι (μω1, απoτελοilν r,οιιrzιi, εγzλ{)

ματα.
Στo 1ιbqo 1l,μαl; τoυ τ'9[τoυ ατοι-

1εiου τOυ πoιγιxοi qlαιr,ο,ι|6ι,υυ
( : τη; ποινi1;) z.αιι[α ιι\εοxρατl,.l1
οiιi'l'ηq,η ι)ει, μπορεi να αται9ε[. }Ι
ποιι,'rj d1ει αι,αμφιo6{τητη ιlλιz,6τη-
τα αΖ16,ιια γ'ι 6ταν επ'ι'6riλλεται για
rjlειlτ'οεγz'i'fiιιατα Ζαι για πφοο6οi.l'1

ιδεοzοατιx,ωtI rατΓιClιευ(b\, ποι] ι!πο -

z'α8 ι ιττοιiι',τε .τ ο).λ.i : τε ol -ττιiltεl - ι α

c:l.'i.f;l11,,6i, lνι,cil.ια αγα$1. H ποrr,{
ι\ει' εir,αι iuια αφηlQηιιdνη λd,ξη ο,το

γigιiμιμια τ01l γΟl-ιΟ$dτη οilτε ι-ιια ουγ
zεz,ρ.lμιdνη doτrο τ,οliταοη στ(l στdi-ια

τoυ διz.αοτ/1. FΙ πoι,,,rj $α εzτιr}εi.
Toιiτο oη1^ια[l,ει 1lτι το α1lηρη'-ιdl,ο
(oτοr, ποιr,ιz"d ιηiuo) Ζα1 τo σUγ7ε-
7"]oιul1,ο ('οτηr,'διz,αoτιx'{,απl1qlαοl)

r}α ιιετατ,ραποdν'αε ε1.lπει9ιz'{ {.r,λl-

ιη'| ποαr/ιtατι?{raτητα. o ιiνlgoο.lπο;

ιιiο'α ατη 1n,i οz11 <<εiναι εz:i>>. o-
πο,ι o,δlljτοτε α.1l l,ρ tl uiι,ο u α γδ ilα z' ι

αΛ' 7,!'0σδ6,σ01]ιιε' il z.αι,ι!i.r,ξl1 τη:
ποινt'1: εiναl υλιz{1.

Aπ, 1 τrl γlνr,ilc"ri τr1: η πoινi] ε[1ε

zrιτrj' zαι,6ι,α ι'λιzi ι,τ/lαταcrl. H α-
qlroη'μdνη α)στdeο αγτα\1d7"iιαση αU-

τ{; τη: υ7'ιz",i1; πραγ1'-ιατιzdτrlτα:
oτον ιδεο)'ογιzι1 xιiιρo z,αr η iz.tqlρα_

o{ τη; 'ι{ηα o'αυτι1r,πd,ρααε απ1l

διο1.1lοqε: ι}εnigητιz6; qlciιlειg.

Στι: πριυτdγO\,ε: zoι\.ω\,1zd; μοql
qr6Ξ 2αι .1ενιzιi στιξ χOιγω\Ιι7,d1 ,μορ

qr6,: πΟυ τελοiι, ,ι(ιτ<ι απ(l τη συν-
τg,ι,πτιxl{ επ1ιδQ1α1ση τη: ι}or1,oz'rεiα:

χαι τllΞ 'μαγεiα; oτο xcbρο τη; ιδε_

oλoγ[α;, η πoιr,l1 ι9εrlρεiται dι,α:
τρ6πo; για \,α εξιλεωι9ο,i'r, τα 1ιd)'η

τη; z'οινr1τητα': απ,lγαι,τr στα π\,ε1']_

ιιατα, πOυ πrρdπει \,α εξευμεγισ'τO{v

για τO xαι,6 πoι f.1ιr,ε ιιε τo dγzλr1-
,ιια. Στηr, π,ραγματιzl1τητα qlυοιzιi,
τα π1,ε'i]!ιατα εξυπηqετοi'r, τη\, 7.α_

τεoτr1pιdνη εξoυο,iα που επι6d),λει α_

πoλιτιro1ιz.d' z,αι αυ$αiρετα τ.i1 $3_

λη,of τl1; π'dr,ω οτα μdλη τη,: zoιr,6_
τητα; Ζαι γι' αυτ6 xqει,riξεται υπερ
qlυotzιi oτt'lρi.,,,uατα. Για ι,α πραγ_

1-ιατolsεi i,μω; αυ]τ6; o σr.0π6Ξ τηΞ
ποινi-1;, πQ,dπει τotτη ι,α ε[ι,αι αυ_

ατηρ{: 6οο 6αρilτε,ρη ε[r,αι η π(rι-
ν{, τ1lοο πιο oiγoιtgii χαι τlλε1α ι9α

εiι,αι η εξιλε.ιυoη z"αι o εξεUrμεγι-

αμ1l;. 'Eται ε1μφα1,[ξετα1 ,μια δυoα-
uo1ρr1[α εγx7,'{ματo;- πOι\tll,ζ σ'ε 6α'
ρ,O; τoυ ,μεγdr}oιr; τη; ι\ειiτερη;. Πιr
oιqlανlj; εiι,αι η oλοzλη,gωτιz{ α_

πoιo[α τoυ εxπαιι\ευτιχlοt χαQα7"τll-

Qα τη; ποrl,{; 7'ατ6' τη φcioη αυτr!
τη; ι9εωρητιy'11; τη'; εξdλιξη;.

'oτα'ι, r1 
'uαγεiα 

υπ,oxιilρηοε μ 
j-

σα στOy ιδεoi'ογιzl:i zοινtll,ιz1l 1ιirgo
μπqloοτιi στη uεταφυotιi1 ται oτι1

φιλοοοqliα, η εξιidο:o,η 7.αι o ,εξευ_

μει,ιoμιi; σαγ σΖOπ0ι τι1-: πoιν{1; J-
δrοo'αν τη sdoη τO!,; στηγ <<αxτo^λα-

τdαταιlη τη; ιδd,α; τη; δtzαιοo{,-
1'ηi>) ποU <<τραυ,ματiξεται>> ι-ιε τO dγ-
zληpια. Σ' αυτ{1ν τη φιiοι1 y'rιτα6d)'-

λεται πρooπ,ιiι}εια για ι1αο το δυνα-
τι1 πλ'r1odατε,qη εξιοoolοll1πι1oη αr,ιi-

]μLεσlα στο dγzλi1μα zαι oτην ,απι1,ν_

τηση τη; ο,ργανωμdr,η; z.otγωνiα:
α' αυτ6, πληρdατε9η δηλαδ{1 αναλo-

γ[α αl',,1μεoα oτo dγz,λημα Ζαι στη1,

ποιν{.
Σιηι, τoiτη φ,cioη ,με τηι, επιxqιi_

τηση τOυ ι9ετιzιoμoιi ^..αL τη; επιστη

μolτz.{; εg,μηι,ε[α; τOι1 /6σ1μoυ στ0γ
πvευ,μιατιz'6 xιilρο oε 6ciqo; τη; με-
ταqlυoιz"'ri;, σε rlιια 6ιo,μηxανιz{1 zoι-
r'ων[α 

'με 
ιivoδ,o νdαir, 2611lφ'1,171i1, |1r

νι1μεωl,, η αaχli τη: επιεil,',εια; πιd-

ξει oλo6r,α 2αι πε.oισσ6τεQO την <<1-

δdα rr;; διzαιooι1t^η;>>' Παρατl1qεi-
ται μ[α μεταοτ'ροqlf υπJρ τoυ εγ-
z.2,t'l,ιιατiα. Tωρα, 61ι,μ,6νo δεν εi-
r,αl η ποιν{ δυoαlιciλoγα μεγα)ωτε_
qi1 απ6 το ,dγzλr1'uα, orjτε zαι, αι,d-
?"γoη τρo; αι'τ6. H ποιr,{ oτη oυν_

τQιπτιz':{ πελιo$η,qliα των πεloιπτιi)_
oεαlr,εir,αι μ,ιz.qιiιερη oε o1dοη με
το dγz"λημα.

β. Mελετωντα; ιυoτιioο τηγ 1στo_

gιzri εξ#ιξη τη; πoινl1; oτι; τ,ρ,ε[;

$εωρητιz16; τη; φrioει;, παιQατl.lQoi

ι.ιε ιt,6νo στιζ δ,ι]O τελευταiε; πε,ρlli-
δου; μια r9εοigriτιz.{ επεξ,εργαo[α γ{
gω απιi τηr, dνr,οtα xαt τo o'ιoπ6 τηi
ποιι,f ;, o'1ετιι,ιi δε α\,απτ{lIχ$ηΖαν

πολλd; απdψ'εl; ποιs :ια'τcLτri'oσο\,ται

σε δUO zατηγο,9iε.-: c'τι; απιjλυτε;
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γ'α|L σ'Γι; σχετftξΞ sεcυρiε;. Kατιi

μ[α δε ιiλλη τα,ξιr,6μl}ση: στι; ιtπο-

,4ειiuεγr%d; Ζαl, σΥΤιxtt{βενιz,16; sεω_

Q [ε;.

Aπ6λυτε; εiγαι οι r}εωqliε; που

ταυτi,ξoυν την oυo[α μιε το ο'z'οπιi

τη; ποιvτ]; : i1 π,oινl1 εir'αι z'αι π,Q,j_

πε1 vα εiι,αι αυτ.1l πoυ ε(ναι, lO σz"O-

π6; τη; 6ρiov,,εται ,μdoα ,oτη φtoη
τη;. H nρ11,11 ε[ναι εξι),'dωo'η τoυ

δgιiοτη, 'εil,αι αποzατι1oτααr1 τη; ι_

δdα; τη; διxαrοιτtνη;, ε[r'αι ανταπ6

δoαr1' Αυτoi εiι'αι οι o'xoπο[ τη;.

Ar,τiι}ετα, για τι; o1ετιz6; θεcυ,9[

ε; φilοη ιαι αzοπt6; τη; πolν{; δια-

φdqου'ι,. Ση,μαo[α δεν d7,ει τo τι εi-

ναι 11 πoιι.{ αλλ,ιi τo γιατi εiναι. Ε_

zεiγο πoι 6α'ρα[νεt ,δει' εlγαι η φιj-
oη α1λ)'ιi ο azoπ6; τη; πο'ινl1';. FΙ

πoινf1 ε[ναι για να εξυπηρετ{1οει

|ι ι α 7' O'ι \{υ \'Ι7',{1 οz,οπ'ι'μ''6 τητα. A ι' δ ε r'

μπoρε[ γα τη\, εξιπηρετ{oει πρdπει

vα πciψει να υπ,ciqxει 7'α'ι γα α\'τ]-

z.αταοτα$εi με xciτι ci,λλ,ο.

Eiναι q,αι'εq.,i πrο; απdλι'τε; $εω_

ρ[ε; ε[ναι γdνr'r1μα τη; πρcδτη; zαl
δεJτε,ρη,; περιdδoυ τη: ιοτο,9ιz''l1; ε-

ξ6λιξη; τη; πoιιη,; ε'ι,cδ οι oγετιu"ii

$εωρiε;. τr1; τρ[,τη;. H αr'ταπdδοor1

τoιt z.αzο{, η εξlλdιοoη για τO %α_

τ'6' η απoιατdοταoη τη; ιδdα; τη;
διz,eιoo,sνη; εir,αι ιδεoλογ ιrι{''-< επ'ιxα
λ6ψει; τη; πραγlμ,ατrz'y'1; φ'{αη; τr1;

πoιr,'{'; πoυ ε[r,α,ι η zοιr,ωνιr',l1 αντα'
πo,δoτιxf1 αν'τiiδραoη oτηv πρoo6oλη
των ενvri,μωl' αγαflιi-lν ιιε πqoο6oλ{1

του δρcioτη. E[ναι αναμφιo6{τητo
6τr δει, αγτ6χoυ\, o'ε x,qιτιx( οι απ,6-

λυτε; $εωρi.ε;.

Qq 6,1ετιz;d; ι}εω,ρ(ε; εiι'αι z'υg[-

rο; xαρπi,; τoυ ι,δεολo'γιzot 1ιilρου
τη; τ'ρ[τη; περι6δου 1lποι' zυqιαρ-

.1o'ilν Oι zοlγωr'ιy"'d; αr'τιλfψ:ι;.
Π ρο; τοιiτo ατηr, πoιν{ αι'αξητf1-

r9ηz.ε zοιι,ωνιx,6; σγ|0π6;' Aq1ιxι1,
rο; oxoπlο; τη,; πoιη; αr"αγl,ωρ[,oτη-

xε 11 γ,εvιz'i1 π.Q6ληιpη τoυ εγxλ{,μα-
'Γ'oζ 'lισ'L α,oγ6τερα ο oz.oπd; αυτil;
απdzτηαε αrt}gωπtoτιz.ι1 πε,9ιε1,6,με-

γο: τη 6ελτ[ιυοη του δρ,ιio'τη. <ι}Jα

αι.ταπoδιboloυμε τo xαi,.d δει, dχει α-

ξ[α' αξiα d1ει να τo διορι9ιiloουμε>.
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Σt;μα,o,ilα a1ει η 6,ελτiαlοη του δqci'

στη χαι 61ι η εξελdωo{1 τoυ. Η <<α_

παz,ατ6o'τα,οη τr1; ιlδdα; τη'; διxαι
ο,ο{Ιr,tl;>> ε(ιtαι lo'οlμαγ'τιoμ'6; { απιi_

τ11. Η ειδιzη π,ρο1liλαξl1 τll: ,(,oινω

viα; απ6 τα ,επιx[l'δυr'α d,το,μα ε[r'αt

z.oιr,ωιηz.'li; οιoπ'6 -:'

Θεωgητιz'ιi οι α1ετιz6; απdψειg,

oτη λαxτciρα τoυ; γα δtbo'oυν 6αρd_

τητα στO αx'οπ6 τη'; ποιν{;, ξ61α-

o,αr, τελεiω; τη qruoη τr1; ποrι'f;'
Tο γα υπoο'τηρ,[ξει zαι'εi'; 6τι τοι'

ενδι,αηliqε,ι O σyJOπ{i;' μη i1,οvτα;

ξεxα$α,ρ(oει τη φυoη τoυ αντιχει-
udr'ου τοι, ιυ; μdοου για την επ[τευ-

ξη τ,ου ozoποιi, εi'ι'αι ο'α 'ι'α αποδd-

1εται ,μοι,ρα[α 6τι <<ο οz',οπ'6; αγιci_

ξει τα μ,doα>>. Tο r'α u αταιρ'γ'll'σ'ει /ια

ι,εl; τηr' ποιν'l1 xαι να τη 6αφτ[oει

φdτρo αοφαλεiα;>> για \'α πετrlxει

το σ/',cπa) τoι y.rir'ει τo [lδιo λd$ο;

με εzεiι'ον πc,ι! τ)l 6α1lτiξει <εξιi'i-
ωση>) γ1α vα πετi1xει Ζι εχlεiνo; το

ozοπ6 τοι. Η ι9εληματιzη αγvd'ηoη

απ1 τι; οxετιxd; t}εωqiε; τoυ'%Oιγ0J-

l,ιz.Oil αι,ταπo,δoτ ιz,οιi xα o αz"τ{ ρ α τη:

ποιη; αφαιqεi απ' αυτ6; το gεαλl.

oτιr,ι6 περιε1dlutγO 7,σt τι; z,dνει oυ-

τοπιxd;.

Πραzτlz,d απdτυ1αν οι αxετιz.d;

sειυρ,iε; περιαodτεqlo απ' ι1oo oτη

ι}εοrqiα. Mε τo οirι,$ηtμια : <<βελτiωor1

το1] εγzλη,μ,ατ[α - αz'ιr'δυνοπο[ηο{1

τoυ)) πoυ ,μπαil'ει πια σαν ο μι1νo;
ozlΟπ,6Ξ τη; ποιιη;, α,7λd zαι 

'u;ε 
το

πιo επιy-,(,rηδυr,o οirΦη'μα : <<z'ατα,ργε[

στε τηγ πorνf 6oο δεr' εξι'πηgετεi
το oxοπ6 zαι α\/τιΖαταοτεiοτε τη

με τα ,pιdτρα αoqlαλε[α;>> ιivοιξε ο

δQJruo: για την αυ,$αιρεoiα τωγ ι_

oyρριbν στη\, α\'τι1ιιετιΙιτιor1 τoυ πol-

r^ιzo{l qlαιr.ο,μ'dr'οι. Σirγιi οlγ,ci τι1ι'

αv$ριυπι ιi υποxατ€οτηoε η απα\'-

ι}ραiπιci l''αt ο <εγxληματiα; 6γινε

το πειQα1uατιiξrυο με μdτ,ρα αοφαλε[

α; στα 1dqια ολοz.λi1orυτιzιbν zυ,6εo

νi1οεrυν.

Η ιii'λη διciz',gιoη τωγ απ6q)ε0)γ

γ{gω απ6 τr1r, 6ι'r,oια z.αι το oz,οπrj

τη; ποrr,t'1; ε[γαι ιrε υποz.εημιενιxd;

γ'α'l αr,τιzει1-ιενιx6.;. oι ιrποxει1-ιενι-

xi,; ερευr.o{ν τη φ'$οη /'αι τo σ7.O-

π,1l τη; ποιvi1: (το <<τι>> 7,αι το <<για-

r(>> τι1;'πotν'i1;) lg1ιg'po,Qι%ιι με το αι'

τ1χειlμεvo οτο oπ,o[ο επι6,dλλεται'δηλ.

το δqlriο'τη τoυ εγz"λ/1ιμlατο;. Οι αν-

τιxει,μει,ιxd; ε,qευl'otν τη φiloη zαι
το oιo'πο τη; ποlν'i1; αrναφlο'ρlr'ιi

με τo 7'Oι\{υrηy'r6 οtl'oλo ανεξιiqτη-
τα απ1l τo δqcioτη οτοr' οπoio επ,-

6ciλiυεται η πoινf1.

oι sεω,ρiε; πoυ εr'τ,dοooνiαι Γ6-

σO στι; oγετlrι'{'; f απd,i'υτε: d'oo zαι
στιΞ υfτο0..ειιlΙενιxd; { αvτιxει,uενιz.6;,

εiι'αι ατε),ε[; zα,r}6'oο αr'τt'μετωπi_

ξουν 1uοι'1lπλευgα τ'ο πολιnδι,do'τατo

γεγοr,ιi; τη; πoιιη;. Πrgoαπdr9εια

oυιn9ετιzη,; oiil.ληψη; τοι: φαινο1i.ιJ-

1,,oυ τ1'lΞ πoιν'l1; ιlυναντοtμε στι; ε_

"ιtο,τtx,6Ξ ι}εωρ[ε; πlOU 6ρloz.'ονται

πιο xoι,τιi στην πQαγματιxrliτητα,
Aυτd; αr'ταπoxρiι'ονται ρεαλιοτι_

z"dτε,ρα οτη φ{αη z;αι στOυ'; σχΟ-

πo{; τη; πoιrη: πoιr ε,μφαr,[ξουγ γε
\,ι7,rd, 1βΙα τρ(,μ,o gφη διαφοροπο[ηoη :

τη γενιx{1 πρ16ληψlη, τηv ανταπdδo-

ση, τη1, ειδιz"i1 π9,6ληψη.

Στηr, αφηqηtμιdι.η - γει'lz{ dr'γοιri

τη,;, η πoιr{ πaριλαpι6α.r'ilμ'ε\'η στΟιt:

πotvιzο{l; ν6,μoυ; o.l; oυvdπεια μια:
εγz.λη,ματιz',{; oυtμπεριφορci,;' 61ει

al; αιoπ6 τη γεvιx{ πρdληιμη. Γε-
νιr4id η πρo,6λεπi,ιιενt1 απ6 τι; πoιvι-
xd; δlατιiξει; πoιι,i1, απ,oτελ,ε( oo6α-

ρ6 αν'αo'ταλτιxi6 πα,ρ,cΙ.,γoντα oτηι' τd

λε,οη του εγz'λ{1uατο;. Σzιiφτεται z.α

l,εi; πoλd ο'ο6αρ,ιi τo iγz,ληηιια 6ταν

γr,ωq[ζει τ'ηr, απειλουμεvη ποιν{ ποιr

ι9α αx'ολoυ$do'ει. Απ,ο,Q,86ει λοιπjν
εz τotτoι' dνα,; πoλ'i oο6α,q5; 'oz'o-

πri; τη; ποrν{;: η π96ληψη γ'α| α-

r,αoτολl1 τoυ εγxλ'l1,u,ατo; y'αι tl α-

ποπρ,οπl1 τoυ εγιλη,μ,ατ[α απ' αυτ6.

'oταγ το{τo τελεoΦε[' η ποιν{ 1ci-
γει τοv παραπ,d,vω ox,οπιi αλλ' απo-

xτα νξo πρ'oοριαμd. Δεv d1ει πλiοr'
ω,; o'zoπ6 να πρoλιii6ει το irγz.ληtuα

- ,αφοd τoι1τo 61ει τελεοι}εl - αλλd.

γα αι,ταπ,οδιbσ'ει στo δ,ρdοτη Τo χlΟi_

'ι,ωνιz"ιi .ι'α'ι6 πoγ, προξdγr1αε 1ιε το
iγz.,ληlμια: 'ι'α δ,ιδoει .o' αυτdν τr1r,

απcivτηοη τη; oQγα\,qμdr,η; x,oιr,ιυ-

ι,[α; για την εγzλη,ματιxrl1 του αυ-

μπεριφ,ο,gιi. Aν η ποιr,t'1 δεν ουγxε-



χQI]μεγOπOιoιiνταν σtrιΞ τrowι%'[' '< ια-
ταδιxαoτιxd; απoqld,oει; α])' εν'6;

μεr, r}α z;αται,τοtoε <<γ,ριi,u1uα zεν,6>

αφ' ετigοι δε ι9α εξαι,εlμιξιiταν ο

γει,ιπd,; πρ,oληπτιx1l; 1α9αzτ{qα;
τη; α,φοd lμε τOγ τρ,1lπo αυτdν ι9α

ιπ'd$αλπιτε τO χ,.Ι:\,'ωγιχ,-i lγxλ'ηια.
'Eιoι ο.ι,μ!ε\, σ{1,γ0iιιαι πoλ[τε; δι_

z',α[ω,; sα αγαγαχiτοtσαγ για τη μη
πciταξη των εγιληl,r'ατιz',ιδν ενεq.1ει-
cilv, οι 'δε ρ6πor,τε; πQοΞ τO dγzλη-

μα χαι 1ιoρi; α,gzετ{1 ,περ[o'zεr1lη 8α
dπpατταr, τo(τo γναiqiξo,r,τε; d.τι sr
παραuε[ι'ει ατιιιιilgητo.

Ωoι1loο η απλi1 zατιiγνωο'η τη; ποΙ

t,l1; ψιετci τη ι)ιzαοτιz{ επη"ιdτρηoη
cl'ilτε αzιιη\υνoποιεi το δ,9ι1ο'τη οιiτε,
τι; περιο'οι1τερε; φο9i;, τoγ π.QO-

6ληματ[ζει. Πρdπεr r,α επαz',oλου${
oει η υλιx{ dπτιoη τη; ποιν{;, για-
ι[ αυτriι, sα α'ιο$αι,$εi x'αι sα 6lril-

oει ο δ,ρdoτΙΞ. Kαι ξιilντα; αυτt'1r,

τηv ποιvf. ι9α δι1μιοι,oγfαει ιιdoα

τOυ τηγ απα'9.α[τητη ειμπειρiα (βi"

ιυμα) π,ου ι9α τoι,α.ποτρrdψg1 ΓΙn6

τηr, τdλεoη ι1λλου εγzληματo,; ενcil

παρriλληλα - αv ει\,αι οτερ11τιx{ τr1;

ελ,ευ$agiα; π,οιvl1 - ι9α ε(r,αι αx,[γδυ_

vΟ,; για τα dγι,oμ,α α,γαs,ιi τ(,)\, σU-

ι,αv$gοrπωι, τoυ ,doο διαρzε[ η ποι-
ιη (ειδrz'i1 πqdληψη).

oι τρεi; λοιπι1v διαφορoποιηι'ι6_
γοι iβlεταξi τoυ; αα'rοποi τη; π,οιvl1;:
(γ,εt,ιz',t'1 πιρdoληψη - αrταπdδοo,η
ευδιz{1 πρ6λη!lη) oυνυπc{QχΟι,γ στη
δια?,εz'τιz.,d oλoxληρωμ.dνη dγγο,ια

τη,; ποινd; σε \uια λειτoυgγlzτ] ει,ιi_

τητα στη\, 'oπo[α οιγzιροτο,{γται cι
τρε[; εvνοιο}'ογιxdE τη; 6ψεt,;.

(Συνd1εια στo επ'61με\,ο τεi'yo;)

MftITωc xdοαμε To vδnμα ToU θρωτα;
(Συνdxεια απδ τη oελ. 19)

vτ1γ{'uατo; του Σ,εξ z.αι τr1; αδη-

φrdγ,g' ,απdi,αυo{}; τcυ τ.r'iν xiιir'ηιtγ ι,

πΓ''rhΞ γ'αι',ω6ιnο'ι, ttα αrrιιx,ρ{ξε'τα,ι ιοi
<<α'γγεi,οr, riδoν'l12. Kl 6λη αυ,τ{1 η
τdoη προ; το oεξ προzαi,ε[ oιγ,ιi -

οιγ,ιi dιnα zει,6 oτt'1ι, ι1ru1{ τη,; zοπιi
/'α,Ξ zαι τOι' r,joυ γtα τO ι-π,ο[ο z.ε_

νi. αργci t γρllγορα ι}α x,λη$ε[ o

ι|ruxiατρo; \tα τo γε1uισει, αλλιi μ.ι,ιi-

ται α.

H αυγdπεια αυroil τ.οι, ε[tδ,oι'; τΙΞ
<απ,ελευ$69ωoη;>> ι}α εiναι φl,6ερ{1,

γlατi ο'δηγεi oτηi, xατ,d, τi)"ειo τ,qd-

π,o απ,iμ6λυlσ,l] τοι! ιβ1ιo,μοi' ιi}οτε

ι,α xα,$εi 11 oυα[α z,αι 'η xαρι1 τη;

Eωt: zαι r,α zαταληψι9,οirν oι απε_

λειl$ε,9ω1μ'il,ε; απ i dι,αr, αr}ερ'ciπευ_

τo zr.'oo π,oι' ι}α τι; x,iιιει δυοτυ7;-
olrJι,ε; i1 zαι επlz'ir,διγε: zoιιιlνιy'ιi
{1 cixρηoτoιo: τοι, ,ιir.τ9ε: με ξημιο_

γιiι,ε: zοιι,ιυι,ιz'j: επιπτιLr13ιΞ. Ωoτιi
οo ι}α iι}ελα 6{16αια να τol,irιυ, πrυ;

τr,ι, παραπιiνω ειzljι,α τη: <<απελεi-'_

$ερη,ιf1'1i;y δεν τr1 ξoιiν ι1iιε; οl r'ιl
πij)Js:7'αι ιiλοι οι r,d'οι δεγ παqαc,6ο_

ι,lι,rαι απ/l τα αυι,$'l1iματα τω\, Lα:-
gcδν. Π,ιiι,τro; τllγ παQαπι1νrυ ειxιi-
γα δ'εν τη\, παρoυ,σιιiξουι, μ'dvlν τα
παιδι,ιi τωl, πλoυo[rον γ'οr,dωl,, παριi
χαι τη; μεαα'iα,; Ζαι τη; εqγατιz'f ;

τriiξη;. Αιδ,ιi',z,ριτα ιποzJπτουγ οτo
vdo πvε{1ιια, αυτd ποιl πα[ρr,ει τo

/ι,ιιΙ-ι α 7lαι τ11 rlrο QΨt'l τr1; μ6δα;.
Κιiτι που 6τor ε(γαι δ{αy'ολο γα το

z'αταπo7ιε,μy'1οει;, dπωg π.γ.. τ"ατt ν{
ε; μο9φ6; οι1μ6[ιο,oη;, που d.ρ1ι'oαν

γx z,j1ιgγ1, τηι, ε1uφdvιio,l1 του; rαι
c':oι, τιiπο ,μα; μ6αα qn,οιzιi αro r,ι'-,_

ηiι,α τη; λεγο1u6rι1,; <<απ,εj"-υ'l,dQω-

οη;>. &ηλαδ{ τo οlμ,α,5ιz5 οεξ, η αλ
λαγfi oυξ$γιυν, τo <<αv{z,o|lt σt O.

λoυ,;>> zλπ. που δεi1ι,οιr\, τη\, α\tα'

ξrjοηαι1 dλo zαr xαιν,oιiργιιυr, ερ,εlgι-

αιι dτωι' τη; ciεξουα.λιz'i1; επι$ιi'-ι,iα;
zαι9'ιil: Ζαι τη\, αναξ{τηoη ^ιαt αi),-

)'αγ{ πο)J'c6v ε,ρ,αατcilι, 1ω9ξ αγri_

πr1, αναξ{τι-1rση <<dχαrQων απολαιioε_
cDν>'

(Συνε1iξεται )
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Η TεxvnΤn γovlμonoinοn τnξ πθοτρoφαc
Α'τδ τa 1980 αo^1ολo,iμαι μe

τ'r,ν exτρcφJr, -|"r)ζ τiστ?aφα.ζ σ1a
\'r,ψοτιιδ Ι^tr}'ιaτρcφε[c ; c''l AΥ[-
ον l{ιy.:).J'cυ Nαc0cηq. Toν πριb
τc γ'ρ[νο (Φλε6οiρη-c 198t) πρ:-

1Lτ,0 
g'3g''''*, 2^1 

^,, 
δν a ( δτ,}''αδ!r,'!α

ρ4'ι,'ι 1ιιιv!ri4 'r'}'ιιtαc δ0ο μηνιλ,,,
τ :-vi.το'ι) q'τi τ cν Ι7.'l,''l c^i eνν"r,τ''ι6
Σπι0',ι[ Εδtcc'r,q γ'α'\ τOν τcτa\[.
τ"f|σα σΞ e'.δ'.x!c, cτ!1νeg τLσ. ει-
.^..^.,^
' |.''ψ ι ),

Tι Ιγ(lιr'-'pοφa[c o'b,'μ'.ρa δzν i
y-Ξ'' ειδιι[ laη''cτδ εκιο)'ατ'τ''η'

Toυ
Χωρoπαviτn MαργαρΙτn

Eιδιπιi,; oqq'ιi; για τ,ι1ν αι,τrμιετcilπι oη
ο'ειι,ι, (1μιοtγ)lε;

Λfιpη ωαρiων απ6 θηλυz'{
πdoτ9οφα

i'ι α''ιcτερ[eργο φα':l5ψενο. Tδ-
αο cι |J'r,^).'ιι!.' [cο xα; aL α?σΞνl,-

xlq τ!sτροφe< το ρ[γνο'ιν σtra
lιι(φ aι.^( cτai |') τρΟ)γιυγταζ αxαi α-

τ,1'υ5τα τι α'lτ&- 1aνιγιcτο'.τ,ψ!-

δ ιαql6 gιυν μυz,r1τολογlzιilν παr}f -

zi)ιπ.)

')α h x1ονι1ιοτatτ1τα. Γι αυτ6
cτην ελeJθ ep^r1 !aνι!'aτ,ciηcη Σ^η

)'αδ{i sτα τοτ&.ψια jνα πολ6 μι-
τ"7δ τοCacrδ τ!ντ€' 1q,.q 'Ι.tλ{oιq
(5ο) cο) ^γο'l'.ψοτc''τ'ψ!νυ. αυγ&.

τif'aνiα'' α'ι;&. του θα ταραo{ι '
?Ξ|. τa ρe!ι1ια h δcα !.x.ουν ιαλυ-
i\'.t ='η 

L[ω3 rτ1 &.ψψο.

Γ'.α να ατοφ'3γουψε α'ιτ6
ic uοαγοτ[τ,''' των αυγιbν με -
τα7ιρ'.γ'[1ιαoiΞ τ-Tιν rεγνητ{1 "ia

'ι,ψοτο|ηC"ri η οτc[α [:'oeι ['να το-
tccτ[ ετιτ'lγtαC, 60a)ο (eξhνtα
τa,' εκατδ).

H ι e^ρlτ,t!r1 "γ ονιψοτο["r,c'fι τ?α
^γψα'τοτο'.ε[τα'L |!'Ξ .'rΡ eξ!r;. cε'.'

?α:

1 ) 'E1ουμε ψτροcτd. μαζ τη
^λeιd.ν"ri' Πιdνουμε με την μεγd-
'l:r, ατ67r, τιq θηλυxjq τicτρο -

|9Ξζ y"α.l. μΞ την δε'jτερη μεγοtλη
zτ[7'η τιi.'lo'ιψE τ|.ζ αραeνιιlq
τicτροφιq i''q οτο[eq διατηροJ-

?,'ο τι α'l:[ ντογρεcb}^r'ιω να φxtα
ξιυ ειδιxJ-c ).e'x6'νεq ψδνcq 1ιο'ι πιq
οτο[ι 'c τcτοθ!;^r,τα γrloα cτην α-
τοθ!r,ι"r, το'ι Ιχθ'ιοτ?οφεtc'l y-1'|. e-

ιt[ Exιc),Lτiω 1α" a9^γ&. :"r,q τ!-
) 9(!f λΞl

Σ'iμερα eφα"ρ1ιl'(,ω την μ6θ:-
δ a τ ^r,q i l'γ'ν^rιi lrlζ 1 cν ι1ιοτc[^r,cηc'
Tcν 1αψbνα, α"τ6 τον \ex{ψ6ρτ,

'μ!.7.ρ,. i,,4 αφγ[ .c το''l Φ)'e6&9τiιιι
ψT'ο?ΞL ια\Ξlζ' \)α' Ξ?α.?ψaσει την

'ρtθοδο α'ιτ!rι' Κατ' αpγ{p τα[ρ-
\) ο1) |\J.Ξ ι\ι|' α }ιeι&'ν'r; τ)'''ι c iψ ατ ο q c'ι
νηθι:rμjνων Eια.cι&cεωrι Υ\α.\ :'Lζ
ιτ[γeq τl'α i"Γι\) c'j).λη''!η των
,{rαριι|lν. Στι; ειδιx6 .c ιcι1ιιντ!-
νιε_c c;!'ρ'lEq (δsξαμgν jc ) !x'

ιlι/

γω?LσΞl' ατ,0 |J'TP' .C iLa a?σΞν|'T"Ξc

τ[cτροφεq ατδ τιq θη)'υxJ-:. 0ιιι,
xω?Lσl!"οζ σ''τcC εL\)α|' ανα^(ι1"L-

aζ y'αL αταρα'i.τ^r,το_c δι4τι μΞ την
ταρcυτ[a :'ων σ'?5eνlxiιν, ο'. 0'r,-

}''ιx!q τ{'orροφε-c διεγε tρο'lτ αι ι''
'γaz'1 ',_r''u \)a ^(Ξ\D''J') Ξ'rι') T€.?L2-

δο l'''lτ!ri. !\'ιτδ iχeι cαν ατοπξλe
σl|ι1' να eρεθ[Υ'cνται oι υ"ρtε''l'.x! 

-<

τlcτρoφε.< c,. οτa[eζ α1ιο')ιc'3ν πα
cτ!ρ1ιαια' τα οτc[α' xα)r{ιτπο'..ν

rα αν14.. Eδιi cυμ6α'ινeι tνα το-

3Ο



H τεxvnτn YovrμoΠoinon τnq πθoτροφαq

|\λΞ ταν1aiΞ σtrc yΞρο,

2) }'tε τ'rp ψcιρ|1 ατδγ^η oυ7'
^' ρl ιl'1'iιoxν.υγ'ε |ιLx' ψLα. Ξι.ζ τΞστ?2

φΞΞ' Ι1 ιeγν^r,τ^i' ^,'cνι1ιaτc[τ'ατ,
ιργ[nne'. |\ιΞ -,ι'ζ θηλυxjq. 'lc xd,-

0: θηλυxd ]l&ρι e^l.i^γγeτxι ei.ν !-
\!

7Ξ'' (')'.ι'!ι7. L)τα. -Ξ τΞ?ιτ1ω7'r|

τ:'ι !γει ωριψι ι'ι^,'i τι!nneτα'.'r,
y.ο'.)','&. o"rlζ τl'α να eξ!}'θο''lν ;α

ιlll
αυ^(α iCι' aτ'clα τeφτaυ\) γ"eσα
cτ'r, )'zx&"ν'ri. H φd.cτ, αυτi1 oτ^η

^i/.διτι των ιγ"θ'ιοτρ[φων λi^iε-
τ1'ι. (α?ψe^(ψα',

3) },ΙJ).ι; aρψiξο'ιγ'e ψt" h
δ,jc Oηλυxj q τα[ρνο''lψΞ α?a€νL -

ιi: τet:ροiε''' Krτri :cν |διο
τρl'το ατοcτc{ι1ιε τα ατtρψατα
ια.ι eτιδι6xcυ!λΞ iτ' ατ!ρψατα να
τ!eου'l ετ&'νω oτα αυ^γ&'. !ιυτ.fi
τ'rP φd.c'r, οι ατ)''c[ ιγθυcτρδφοι
την λjνε αγαλαταΙδαll.

4) Aναxατδνο'l1ιε 1ιε iνα φτι
ll

?' xα στ'Ξ?l\λαax" y'αL Gα αυΥα
^{ 

|.7' \ι.ι 
^γ 

ον ιψοτa',τ'()ο{ιν,

5) }Ιετd την γο'tιψcτο['ric^η
πλjνcυμε -νcι αυ!&. \(|'σ' \)α ατ.-

^ιl|ι,ι:L.ι?'Jν1a'J! : 7. τx.?α.Tjι')t 5Lα' στΞ

?ψ1'τα του ε['ιαι ιcληψ!ν'α eτ&, -

νCo σn"α α'ι^γ&', lΙ ταρoυctα τcυc
ε[ναι eτι6λα6'h1c Σι[τι eυνοο6ν
:'r,ν ι''iτ:'l2-'r, :τ'i ψο'l7^t'ιc'

ιi) \[eτ4. τοκο0ετο,3μ'e xα. ^(c

νιψcτοι'r,1ι!'lα αυγ&. cε ειδιxdq λε
κdνzq οι οτο[ιq Cτο ψ!τc {'l,lοc

ιιιrιic)ζ Ξγcν\) 1τ9χνη o|'xi1)ωtrTl σ|'τa'

^( 
|.a -u'(ιΥ a''1^γ κρ d'τ"r,c'r; τιυν αυ γci-lν

Σe xriOε ')ιεx&ν-r' τρ!γe,. ι"pιaτδιιιινΞ?c σ!νe'/"Lυζ' a'\L\)eL|)ψe\)c αrc
6p{ιc'r', Ι'.α 1'ri\ cξ'ιΙδνωc'r, ια*
ττ ω0eροrct'r,τ'fi 1'rβ leρψοιραo[-
x'< τcυ νe?2υ'

AυτJ; e[νxι "e sυ'tτοψ[α οι

γε1-ιιiτl1 με τρε7otμιεr'o z'α$αρd ι,εQil. Στo μdoo ιlιpo; r1 λεz"ci_

ειδιz.l1 π,υzv{ oiτα επi τη,; oπoiα; τοπo$ετoιir,ται τα γOν1ιtο-
ποι ι1μdr,α αυγιi

Λεzιiνr1
l,η φd'ρει

Λ{ψ,t απερμιιiτωr, απil αρoενιz{
π6oτροφα

llιlχ'Jρι(υτΞρgζ Ξ?\(r'σLΞq ^(υ?ω α.τ.aι|τ'r) 1e'/ν'rι1'ri ΙονL"ιaτaLη5^η πηζ
τe5i?c?'Lc

ΙΙ τlcτροφα' eιτρiφeτα.ι αε eι
\ , \7 / \ ι ιa.v'aζ oΞ .aaiLΞνεζ με Ξ|.ο\)Lα φ1)?α

ιl7ι
il.g.:.ι Ξ5ωτΞ?|.ιT)ζ ^rl Ξζωie?LkTtq

τρο!^/,a'ιc'r'q. oι τlcτροφeζ Ι''α να
lι\/

^|lL\'')\) Ξ|λτ''?ευσ\|iιΞ'ζ' σiα o|,Nα

1ιαc 'ιoii τηq Λρ πιτ cαr, τcυ e[

νι'' ιρ"ια' θjλουν 18-2Ο 1ι!ηνee
i''cτ?cφ'bβ οτδτe ατοx-"ο'3ν iνα

1ι!τι 6αροc 300 - 400 γρeμ. Συ
?,

^,'ι?'.1'.LΓ'Ι. 'rι 1')x'1i:υΞ'rι :'fιζ iΞ'
jΞ..?iι: :'r,Ξ .\3i"''':τ rι ',ιe it'-
^/.e: τιi''ογ!Ξ τ.υ !7'''''' τιδ \e-
sιc νeρ6 e['ιαι τι6 αρ^γη. ΙΙρ!τe''

ttl\)7' icνLσ0ν|,ιΞ atr\ c|' τ,eσx?aφΞζ
τω\ Ξ:.;?Cφε.[ων π'ric Αρ&τ'.rcαq

ιιlι
aL\τ'. τLc υτLΞLe y"a\ τ|c νaσ1L|'ιεζ

}{ε την ,'-1γ1ι'ι,ρ'ια, l'ναφ!ρου -

',ιe [τι sτο τιτd'1ι', :'r,c A.,od.τ; -.|ι
ΞJ'ιζ ;a'J'Ξ aΞ5:a2?Ξ -Ξ |ιa'(2''ΞΞn

τ'αι φ'ιcιι&. e[ναι cc τ,Ι ιδo-uι'ιεc,
:ιτ' f,^/'α τα'!αp''α'.
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oι oταγ6rnε; dπεφταν με ρυsμι5
oτo xε,φciλι του. H 6,ρ,οi1i1 pι6λι; εi-

1ε αρ1[oει xαι αυτι1,; iπ9επε \,α στα
sεi Nιiτω απ6 τ'o {-ιΠαλrοr,ι x'd'ποιου

oπιτιot. Στην αρ1{ o ρυ'$;μd; τoυ

νερot r|ταν πoλt γλ{γoρο;. Δεν π96

φται1,ε vα μ,ετρ'{αει τι; oταγ6νε;'

'Ezανε δυo τρεi; π,ρooπιi,r9ειε;, 6-

μω; d1ανε ατo μ6τρη,μα,7 - 2 - 3

- 4 { δυο zαr τ,ρεi; zαι περιooιiτε-

Qε'; την x'ciι}ε φορci; Mπ,εEδε{τrμε
cigl1ιοε' παλι απ,ι1 την αQχ{ το x,ριio

zαι η 6ρo,x'{ δυνιi,μοαε.

}Ι z'[νηαη oτου,; δgι1μo1,; α,ρα[ω-

oε αι'o$ητci. Eil,αι η μιιzuq{ μq πι1-

λη, η uγρ{ ;β,α; πιiλη ο'z"iiqlτεια'ι'

Eδιil zαl μια ε6δo1ιci,δα 6,ρd7.ει oυ

r^J:yεI,α ' μοU,χ)ulci]σlαlu ε. B ρ ix,εl l... το υ

λεiπει o τjλro; τoυ, λε[πoυν οι ιiι.$ριυ
jτ0ι.

<lM' εvoxi'εi που τ6ρα εir'αι τ6-

oοι π.oλλοi z.αι αzιiμη πεlQισσdτεQο

μιε εr,o1λε[ η αrδιαψoρiα τoυ; για
μιdνα η πλf 9η ciγvorci τoυ; για τO

zα$ε τι)>. Aπελ,π'[ξεται oτηr, ιδdα

πω; αν αiριo πciψει να υπ,d,g1ει,

αυτoi sα εξαz;αi'oυ,$oil, να γε,uiξoιr'
αυτd τοr, 1ιδρ'o. Π ρ,οoπα'$ε( μετιi
r'α πεioει τor,εαυτd του πιil; τ6τoιε;
o'xdιilεl; εiναι αr,αxρονιοτιzd;, πrb,-

διr.αιoλογoi'r'ται στα δdz.α - πdγτε
πιil; di'oι αυτoI oι ciι,ι}ριυπoι εiν,ιι
|"ιια πQαγματιz'ιiτητα zαι ιι' αυτ6ν
xαι 1ωρ[; αυτιir,.

Απψιiαι.ο''ε, γα πρo1ιυ,9i1oει, 1,α

Η 6ρoxfi
τ,9i,ξε,ι lαω';, π,9,ι!πει, r'α πgoi'td6'ει., oι

ιilρε; π,ερr,cil,ε, oι δουλειi; πoυ, 61ει

π8O]γQαμματioει π9dπε,ι γα τελειιil-
σoυv.

Tα 6fiματri τ'oυ αγτηlχ'οtν 1ω,ρ[;
r,α τo r}dλει xα,$dl; %]ατllqrοQιξει τo

xεντqιz6 δρι1rμο. Η 6qo1{ διvιi'μω_
oε παλι' τα παπoiτoια τoυ εivαt γε
μ,Jτ'o λιilοπε;. To α.r,τιij'αu.6d.vετ,αι,

τr1r, ιbρα πoυ dqlταoε oτo π,ερiπτ,ε,go

μ'oυgiξει, ου,ι'ε1iζει γα γιιbs'εr ιd"πυl3

τεqiε,ρ'γα. Eir,αι η 6ρo,1'i1 που φταiει,
εivαι o [διo;, 'oι ciλλol, δ'εν 6ρio'z"ει

ιiz'ρ11. Π,ρo1ωρ,ιiει αroιi\uεoα στO'U;

ιi7υλου; o6fι,ει τα [ l,l''1 του';l τOι';

δ[r,ει τlιlγ ευιαιρ[α 'ι,α o'6{lο',oυν τα

διπ,d, τoυ, μrλcir,ε την [δια γλωooα,
πε,ρπατci]γε oτov [δι'ο δρ'ιiμο, 6λdπ,oυr'

τα [δια πριiγματα zι' 6ιμι113'.' ι'ατα-
λα6α[r,ει με ;μεγιiλη λ{πη πdαo ξd-
γοι ε'[r,αι. Παρ,ci τo γεγov6; τι11, ια
πoια; q)αtνoμ]ε\'ι%{ζ ενdτ'ητα,;, παρci
τo γεγornιi,; dτι τo πρωi 6γα[vο'ι'τ,α:

απ:i τl1r, πrιi'ρτα του; g* nρ{γ μεQι-
z'd3 x,αλi1lμdqεΞ "ιαL $α ozoρπiαoυl'
λ|γα 1αrμdγε,λα, 6'ρiozεται dl,α π'ελcb

gιo 1dομα αl,riμεοci. τoυ,3.

Πclr,τω; δια'τ'r1ρεi τo 6'{iμ'α τOυ

ατα,$ε9'6. To ρολ6i τη; πdλεο:; zτυ_

π,d,ει ?, σ7,oτεi\'1ασε. Kct$ε 6{uα τoυ

δεν ξ6ρει. αν oδηγεl μπ8o; η ,uισCυ.

Δει' ε[l'αι αi,γ,ουρo; αr, απozαλ{πτει

{ xαταγριiφει, ιiαz'οπα zαι αo{iμαν-
τα πριiγματα, Δεγ οτα1ματct πα,ριi

μdνο οτην π'1lρτα γι,α 'ι,α ,6γciλει το

xλεlδi. Αl'o'['γοντα; 69iozεται σ,τJ

γνιilριμo δωμciτιο. ΙιΙιω$ει τr1v ξi_
στ}l να 161, τγλiγ,ει. Ξε1ιnιi,ει τηι, 6gο

7i1. τl1ν υγραo[α, τα διciφo,ρα αυ_

γαι o,fl'iιιατα.

Tι1ν vιi1τα οτο δω'1ιc{τlο, 1ιυ1μd,ι,o;

στo ξεoτd z.ρε'66ιiτι xοιτ,riξει τ1lγ

6goxη z.rι lιoυgιιoυψiξεr'

<<Θα α,γορcioω ψτr1'ι,d; 1rπ'iτε;,
qlτηνιi πoυλι16ε,Q, ψτl1r,6 αδιιi,6ρο-

1ο... 'oλα r}α πιiγε ι'α},α,.'

τnζ
Ιζικfq Moυμτζiδoυ -

Φιλiππoυ

ltα π'dιο,εt τr1ll, zαl9'ι11μιε,12ιrη του εqrr1-

μερ[δα γ')αr {'πεσε π,civω oτr1r, μεγιi-
λη επιγρα1lη πoυ υπf ql'xε ,;τo τξ,ciμι

- Ι<ΑM,F-Δ. -

Π,goxιυqαει ciz,ρη - ιixρη πλιiτ

oτου; διαδο1ιxo'i; τo(x,ου;, Στρ[6ει

δaξιci μπαiνει o'dl,α οτενι1 δρ61μο

με αβτqητα παq,z'αρloμir,α αυτ.οxi-

νητα.'Er'α γερol,τci'z,ι π6qrτει επci-

1,ω τoυ εγιδ τον πρooπερr,ιiει 6ια-

oτιzι1. 1ωρ[; oinτε z,ιir,να γυgIoει
τo z'ε,ψ,ιiλι τoυ. Toi'q1εται η επl$υ-

1liα r,α qm'ι,cilξει'να διαpιαρτυ9ηr}ε['..

Π 9dπ'εt rηα ,o'16εo$ε 13γ,; μεγαλd-
τd,qlcι; - ... Tι ουηr,6oυλ,f %lαι αυτl].

Η 6ρο1η oυνεyiξεταt, Ζαι αυτ6:
αυνε1iξει γα περπ,ατtiει, oυνε1iζει
\,α oz'dqiτεται, oυι.ε1iξει να ltoυρ-
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ιaι^NloKToNΑ ΣTo κΑΛΑMπoκI
Tz ;aλευτa|α' γρδνlα η τ'Φ'Λ1-.ρ-

γΞlα τrυ xαλημπo,xιo6 eπeι'7&.ττ1οε

cε μεγd,λo τa5a'6τ6 στα 1liγ111g '.
τ'.ιτ''xα. 1ω,ρωφ:α'l'αl χαθ:ε,16θηχε'
σα7 ιιια δυναμrr"η xαλλιdpγεtα. πo,.i

μπoρεa 'l1' Lν71ιT(:iJΥLcθεi *,λλa; πo-
τ'5τ.γ.ξζ xαλλld ργειs; dπω; εivα:
τo 6α'',ι6ι'', τα τεδτλα,η ',ιηδιx'fi τ.
)'π.

lΙ εl:αγωγη απλιilγ υ6ρlδlω'r που

ei','l'. ιeι τ1 π1ο παραγωτ 'y'&' :t' 51)'t

δυιciι6 ,βε τc ευγoΙγ'6 ^γ''ι ;τγι α';'!"

πτ'ι,i'l1 τrιυ3 xλiμα τη: 7.ιδ,lα; μα;
τ,ταr' ol λ4γot που Ξπεγ"i!'ατΥiiΞ τ6-

:o ^i7t1oρα η τ"α)')':[,ργe'.α τ.!') y'α-

i.α'ιπo'xιolj,

o: i-ιεγdlλεg 6μωζ α'πo,δd,σΞι; πoυ

υ'ι'δ;y'cι'τα' τσ" δl&φaρι ι,6ρiδ'α ε-

ξt:γαλiζoνται γ6νo 6τα'ι Ξa,'.y'.Jα-

τοrjν ευyo:r]y'dg cυνθ^{xε; xα'. ι'lρi'υlq
i,ταγ ατου,oliξουν τα ζιζdlyια

Q αyτα,γο't,/ιcμ6; των ζι'ζαl'.iωy μ:
το iιzλα,1rπdy'l γlα 12 ι1tp61 τα θρο-

π:'zα sτιιγεiα xαι τo φ,ωζ Ξa\ιαι πo_

λιi iιeγiλo; χα1 σε αιρα|.e ': περ''-
πτω1Ξ:ζ ψπoρε[ ι'α 1'l,τ1δενicει τηγ α-

n[$o ιτ1 τo'l ν'ι)'ηιποιlo"3.
Eδιi-l πρ'dπει να τo'l:sΘε! ιδlαjτe-

?α 6τ'. το zαλαμπ6'x'' '.iναι εξα',cε-
τ''xα Ξυα|'5θητa σΙo\) αγταγιυνrcμi

'ιυy ξιξαyiωy ι,δiω6 oτα πριjιτα aτ&,-

δlz τηg ανιπ,ιυξ'i13 τoυ.

Elναl επoμ6νω6 6τι θα ττρ'€τε,' 1α

γi'νa.τα'. πoλιi xα.λτj xαταπoλ6iuηcη
των ζιζανiω,γ στo y.αλαμπδ'xι α'l θi
λοι,'ι: γα ποτ01oυμε μεγd,λεg απo-
>]--,-

Tα oπoυδαι6τερα ζιζivια
στo καλαμπ6κι
ΤΙ'',''l ατ6 1ιεptιo' 'y76ν''ι τo τ,p'6-

il'η',ιι' rτo χαλαιΙπ6τ''' ^i;αν ψ6νrl
rα τ).ατιiφυλλα ζιζ&πz. Σ^iμιερα e-

ι,'(υ_: lιΞ τn'l 51)'/Ξxij rια.λλ:d:γg:α ;ο'.l

xoλαlrπcy'lοιrj y'rι iλλωy αγ?Ιξl,dτι-

ι(')ν y α)'λ'. Ξ'|γειιδν δηilι o \l ?Υ\θτlxαι'
π,rcυ;ioθ3σθι; τoυ ευrdγ]σαη' την 1,-

ν*'ατνΞη y'αι τωγ αγcωοτδιbν ζιζr-
viοlν, ιil:τ: τo π;dδ\τ;;ια ,iα γai,Ξι ι-ι)

t'δ'.o co6αοδ y'α'. pε τα ατ:ν6φυλλz.

ξ ζαγlα.
T'α πlo a'zο1λητrz'i, [)α )dγα1ι:

i''iανlz τ.α τO xα)'zqιπδι'. eir'αι: Ι[

1ιoυ1plτ:α, τo 6λ'i1τo, η αγp1oντΟ1].1-

τ'*. ι1 xcλλητci,δα, η λoυ,6cυδl*, τ1

'/ε1ατ?''&δα.

Bλdπουiιε λotπ6'z eδιi 4τ ιιJ:α
5τα gn1\ ει''o'x)'ητlx& ξιζi,vια τα
τ!':ιEcα εiγu.ι cτsy,dΨυλλα.

E,πoιιd'lοlE τα πρoγρ*ψψ1τ1 ζ'ξα-

τnq
Eλ6vng Κωτoιiλαg Συκ6

Γεωπ6νoυ Ι.π.Φ.Θ.

','lo7"τογ'αΞ θα πpd'πει γα 3τo1ειioυ'l
τδ'o Cτα πλατ'j,φυλλα 6'ιo τ.αι. cτ:ι
:τ:', j,pυλi'α..

Καταπoλ6μnσn τωv ζιζα -

viωv

ι' Mτ'11 ανιx{1 κατ ιτολ[ψτ1cτ1

Γ:z πzλλo0; αlιilνε; τl γtLτ1'57?o-

φη τιυr ξlζlνi'ων cτη γεω:γ{α γl-
'lqτα'l ψε το y€.,'l y'α'' !Υ|/ xαλλ:dρ-

γΞ1α τoυ εδ'dφoυ; με δι&,φoρα 1rτ1-

7α'i''τ,α μ6:α Eξ d,).λo,υ εi1: €π''7.?α-

τ'tρel τ1 ::lτiλη,{lη δτt τ1 ν'ι'λ\'.€c-

f Ξ'o 1.ι') εδ&φ'oιl; δ:ευxdλυγε y'α:

ττ;l l''tλττ'l'ξη τoυ rαλαμπ"ιιLo'3 πi-
."α α--a τo 6φελo6 πoυ πρo3'xυπτε
cl;6 τ'ργ1 xαταπoλ,dμ.ητη των ζιζιr-
γ i',,ιl .

ol τe).:υταjg; dμιυ;62eυvεq 1δε:-

ξα'ι a:ι :ε πopδδη ν'ι'' ια.λ& αερ'.-

ξil;ιενα εδ*φη η z'α.λλι3:γ:lα του ε-

δ1poυ: δ:ν πoo:dφε?Ξ τ[1τ2τΞ πΞρ|7-

σ6τε.'r' ι"τδ ττγl i,,αταπoλ,dμηJη τωγ

ξ lιrr|ιυγ. Μδνa cι οριc1'-ιdι'oυg τ$-

που; εδαφιily πoυ με την ξηραciα
l, .'ν.ιντα'1 cx\τ12ι τ'α'' ι'l')exτ'.ι0. τ'

τ'l.\λ"!ογ'.ια τc'): )νao15'ε io y'1'-

λα'ι;4xt. Σ' αυτdE τ,.ξ πΞ?'.r.τ6σε1Ξ
6)''τιil'ιετι'' o αεριcμ6; ιαι ανξ&-

'/ΞτL'' τ1 πoc6ττ1τα τoυ γε.lo6 πoυ
5υ\(ι'?ατΞ|'τα'. ατ6 τo 3'δαφ:;. Απ6
τΥ|\' lτ''τ|;l^ii λo:πdν ic}'l ξ'Υ,'νe y"ατα-

ι'ιτ1τ6 6,τt τi xι'λλιiργε:α τoυ εδ*,_

φoυ; :παvi,ωi 1ρεl&ζεται γtα &λλo
\4.,,l πJ,:α ιτδ τ.rp r,εριπ,τω,ση 1ηζ
ιο:ι'ττpοp'i,; των ζιζανiων ιαt 6τ''

τα ξ:,ζαiοlxτ6να εξα.οφα)'iζaυν απο-
τei'ειψιτ''τ"6 dλεγ7p, η μτ1aα'l''τ'.ii
xαταπoλd'μηογ] τοlγ ζιζανiων στc

τ.α),αiιτδι'' ε],zαταλι:iφ'θηy'ε πo,.\lj

"γ ρ'i1γopα.
Γ''α o'c'.qιt'leΞ τΞρ''τ^(ιb5Ξ" ; α1πo-

τελiε:,uατιxd'> -.ρar,oξ y'ατι'τ,.l'^a-

1ιη,_:'ο-l; τι])y ξ,ξαykυγ σ7.ι γ'1'-

λα1-l.τ,d,xι eiγα: o oυrlδυα::rdζ βγl-

7'α',l1γ.it3 xαλλl3ργa:αζ xαι τi γρi1.
:η ξlξαvrα'τ6'ιυγ. Σ' αυτi; τlζ πδ.

?'. τω 'Ξ'; τl i\τlΧαν'.y'+i z.zλλ 1ργειa
y,cε:,ci'ξ:ται γlα τηy xzτα:τρa'φ^i, ε-

;l';αv:rαz"{; 6\αc'τηcτ1Ξ γ"α,. ΥLo' τo

iii!''--':1,ιo τω,l p:ζιδν xα: ρlζι,;μ&τω'l
τιυ',, π:λυ:τιilv ξ'ξανiων /13τ3 γo Ξ-

λαττιilγsτz.l τ'1 δ'3'l'α1ιi, τo);:_

H 1\η α'l-'.'i, eρ^,'α:!ι γ'.'ιε1α'. ;'ι'ι
ττ1 :κoρ6' του zαλ,αμπox'aι5.

6' 1'r,ψιιJr, "o"on6)γiψ'r,αri
TΤ γρi1lτ1 τωγ ezλειτι:ιιilr' ζ ξα-

ν'!o ι16'),ιl')ν γΙα τηγ xαταπo\Jμη:r1
τωy ζιξαγiιlν 7τ,r γ.α}'r.ψπ6ι'' αργι'
σΞ ilθ τη7 Ξ:σαγω1γ7i τo'l 2,4D cττt

γ:ω2γiα δτγ'' ττ1 δεxα:;]z. τoυ 'Φ'
Aπd τ6ιε j1c'υ'l αvαπτ':1θ:i xcι:

α.)'/'α ξ'il'',.:oι'τ6γα τoυ 1iα?ξγ|aυν

c^l1'1'eρα τ'Γι'/ δ'Jνι'τ6τηΙCL 5τaν r,α'ρα'-

γωγd ι1 *oronoi.εμ'θ" απoτaλεσμα_
-' ιx τo οδγoλo c1εδδr τωΥ qπc'l-

δα:οticιυγ ζlξανiων οτa ια\α.ψπlι'
ιι'

Zιζαvιoκτ6vα
T,α ζιζα,urοxτ6γα που ι'lρ:'ω; 7ιτ1

Ξ'|ιo;o:Otiγτα'' ι'i1ιeια. cτην Eλλ&-
δα για την ιαταπa\dμηcη των ζι-
ξα','iων ιτo ιl-λι1ιπ6xt εiyαl τα :-

Ξi,::

Aτραζ(vn
H ατ,:αζi'lη 1ιπoρεi γ1 Ξφ,α:μr-

cΘe[ τρ:l xα.; μeτ& \ην σT\o'ρ&, τo')

δo



7.αλαμπoy'lO6. Ι{ πρo:πα'ιTΙι^l, ε'1'

:ωud,τοl:η χαταπoλΞμA χαλ'Jτε9α
τι' ξιξ'α'lιι' α1l 9:' Fιpo.1'ii eiνα: π:ριo

?'.1ψξ''ιε'>.

Eiνzι ζιζανtoy"τδνa ro'J y'ατσ'iτ'-

λεη;'& zυpiω; τα π)'ατ,j'φυi')'α ζ:ζ&-
7'α 7'α1 c: 1ιeγαλ6τai,ΞΞ δ6iΞ''Ξ 'lJ"
τα cτε,li;ιλλα. oι 1ι:γ!,λε; 61ιιυ;

δ4:e'; δημ,loυργ00ν d'r,τoi':,' πpι6\i1-

|LLτ1' cτr; επ6μ:l'ε; z'αλλ d:γεrs;
xαι πoλλ6; φopi'. ψπο7e'. 'll. τρο-

z'ολα'ι;iy.:. ΙLα'','δlxi, τ oi',''Lττ,τ rι

απ6 ι'τ,ραi[ντl τ,α?1.1η'^lι3τ1ιε c: πε

ρ:πτι|lcεt: Lπο'l τl" φυτi, Ξaχαy στε-

,ιτf)ιi τo 'lagδ.

Γε'l'.ιθ' τi α'l\eι.rιιδτηια τoυ :4α-

λαηιτaτιori τττγ'l ατ.'αξ:ντ1 5Ξ λσ','o'
'ιlτξΞ δ6cε'ζ ei',,l'' πο)'$ τι.'i"l'"

Στηv Eλλiδα' η ατzιζιντ1 γ'ρτγ
:1ιoπo:ai;α: 5Ξ υ' ?"lι Ψo?{^Lι 5Ξ

a ιe' l α ι 1l'ατ ι' ψΞ τ Ξ ?1Εf"L'. γ'δτ τ'τ α bo n' b

r'αl xυ,:|ω; γ:α ιιΞτα?υτpιυτtx6; :-

\Γ' z.,''' xz ατ ο α,'1 ι r'l! γ^1 7 γ'ε.2 !'cι,ιαΙ 1'

roτ x'ιι)'.''φoilaw fiτl') Eλληvιr'^{ α-

τo?λ ε!.νq.'' τ' GES_\Ι'}RΙλI 500
FtrV' το \iEcT_\Ι- 5Ο^ το .\Tltλ-
ZΟL 50 x.λ.π.

Nτo6αλ, Λ&ooo, Στ6μπ

Tα φ'αp',ιατ"z α)τα εaγαΙ 1ιιiλλa'z
δ'::'δ d,λυτα, Φειj,ξoγται ΞπιφαγΞl.ι-
xα π'ι'l ^i1 peτθ. τη't οτo'1!ι'' Tα ξι-
'iq'l''c' ια απo;,,ροrφ,οriv ατ6 ττ1 i[ξl'
Ζα1 ^/'ατ1'7τ'?6τ','),ταl. M *, ι\τlφ2'l'
6 -.:y.'i, ι'ινoe[ τ"Γ]/ aro1ελ:q'ιατlx4_
τητ0. τo'l;. Tα ξlξαr,rα ε']lαl gυ::i'

iθ'rρα sτα i:ξυ''t''aιτ6ιι [ταl 6ρt'
'\γ'O')τα'' Jτ,' fliδιo το-lv z":τυ\ηl)j-
γιυγ γ1' z''π6 ια'. o 'J7εια:',ιδ-'- γiνz'
τα: λiγ', τ'''l 70 φιiτροl1rα' η τo πo-
λi μd1,ll τa :τιiδ:o τιυ,; zο:υληδ5-
γιυ.l τιυ',, |i Ξy.γiιυγ.

ΙΙ απoτΞ/.Ξrl1ατlι6ττ'τα αυτιi.li'

τιυv ξιξz'νlοr"τ,δ'iι'ιν α'ν|ινz'' 6τα'ι 'l-
τiργει εδαφιl,'η υγρα:|α. _\'z (|α
oπcl{}'iδtι;io.ε Χδγa ΞIi''y'?σ'τ'iFoν')

Ξηι:ι!; cυνθ^{xεq xaι οι cπ6ροc των

3.1

ξr,ξαγi'ιυv 6)'l'sτi1:oν'i, ατ6 6α|υτερl
:ι:ιbrιατα τaυ εδxφ.ll; το ζιζανιo-
l'τ6yc δε\'θα 6ρθει c: επαφη iιε
τ'.-' c|.ξ4 τo)ζ χαl δεγ θα 1α y'1'-

τz:τρ!!eι. Ι'ι' αυτ4 filζ τ.Ξ?'.ττ6'

;ει; ξηρι'xιbν 3''lθτ!y"(o') :)γ:Jτd,τ'αi
τΞ'/-\'τ}Ι"it 6'1ο'γ'\ ',ιετα τoγ δεxαoιrδ"

'Γ:)':ι::iα γ!'νzτυ.'. λdγo; γ α :-

)'αφιι a'tτιιli,'"α'τυlc'η τcυ Nτο'jαλ y,ι

τcυ l\zτοο:τaυ; διo π4γτc_l: zλλi'"
''l;iiγ:,ιlν υπo')iε; dτl ,'ι α 6αθιjτ:-

: .1 :',':οl;ι :i,τιυ Jη τ,??1αλ Ξ t τ oξ''τ.δτ-"η

Tα ,:o z'αλαμπ6xr.

'0,:α αναφd7Θηια'1 π'o π}.γω l-

ιy'''c'ιι' xσ'L y''L τa Στδψ-" 1ιε ir6νη
τf'i) δ 'cΙγ'"','λ, τi o'πo iα τ'p'.κιl Υ 7'

τo'l'':Θι:,' ιδ α jτE:α, 6τ'' y'2τ1:,'',ιcτo -

εiταl rιd';o irετιi την 51r'2ξ. τaυ τσ'
λziιπoxl:6 ετ'φα'l..'.αι!' 7α1 πcτj
,ιs :r,:ο),ιi,:ο]:η. ΙΙ εν:ιυ,iιi.τιυ:η τoι,

)].4:,π δτ71ιlου:γε| :''6α''z" π:ο6λii_

'tα-;,' τ:Ξ''τ4τ7iτi:: ]τc ιι'\rl'rιπ6ι',
Tα τ:i'α αυι , ξ ξαν ozτdiα xατα-

;:).εμιo$ν τCl Ξ.τiριυ. αγ,:ο;τιbδ'1 ζι-
i&'i'α ιzι L?ιΞτ0' πλz.τιiγυ).\α. Γlιr
zα)''iτ ι.,'τ1 α;ο τελ: :ματ ιx6τ^riτ α cτα
τλατ''jφ9χ)'cι c'lνδ'υ&ζo'lτz' il.Ξ ατpα

ξiνη eiτε .αy dτo1u?. :τeυ0'ομα.ιι
dπο'l; τ') Ι,ΑSo-_\T, το'l εilαι
\λι'.' ια'. ατ1,αξiνη ''/'1''' '1o ΡRΙlt

- Ι.XTRA που εiγαι ντ:6αλ x:ι
l'τ''z.i:"lτ1, :iτε α'lαμιγν'6or'ταt σ ιc
6ι'τ iο 0gzα:,ι',6 lιE ατρα'ζ:''tη

Σουτ6v, Eραvτ:κdtv (εv-
σιυματofμεvα ζιζαvιo -

κτ6vα

Ε'.'tl'l" εy'\exτ'y'α ζιlξα',,lοττ6ι"α
εlδιιλ γ'.tx τo xzλα'rπ4x'.. Tι sο'ι-
τciy xαταπoλeι'l'α τ''lpiιυi τα ετη5ι,α

xγ'oτ$δη ΞΥ(0 Tη e,cq'ντιιiiν ιατα-
πολ;:g' y'α'' τα πcλυετη αγ:ο:τοi-
δl1 τz.l τα πλzτ6φυλλα.

Kαι τα δ6o aφα,:μdζοiτα' T?'''/
απδ ττ1 

'"6''fr 
τ'o'l τα\ql,ιπclι:οι| γ'αι

α;αlτo0y d,με:η εν:ο.'r'ιατυlι^r1 :ε 6λ

θr: 8-1o τ6ιτoιl;. -\ι' ιl7iq'.,γ''91

τα ,ijcα ιι' γi''lετα'" η ε'iαωμd,τωcη

zμ3cιυ; lιΞτd, τι)). 'laιαιfi η απo-
τeλ::ιιατrx.δτητα τω, φα71ι&v'υιν α.l

;ιb',, θα εiyαr πoλs xcrχ{τερτ1.

Jaν ;,:Jπ:: 'ια Υ.''η7'.''}.7|J o'j)τα:

σΞ εδ&'φη τ,a1)';τe'!i'!y\o'νι\' o?τ.l'ν'"l^il

C'lliα πλ'lω ατd 10o) '', lg 56υaιι")

τiρ!'πΞ'" αταcι.iτητα. ι'α' ουvδυ,dζε ιαι

1l.: ατοαξiνη γ''α τ\') xαταπoλ6μηoτ1
y.α'' τω7 πλxτυφ6λλι-υi' ζιζ'αviο'l z.

'\\}.d xαr zτo ε''αντlι!|i'1 x'ι'l15τα-

τx'' τ1 τ'7o3θtlι11 1'τ?αΞινη: 6ταγ ')-

πα','yε'' Φ6α?6 πpδ6ληiια πλατ9-

φ'jλ).ων 6τω -< αr'c'δe[ν'ττi"ΛΞ αfi6 )-

''' -ιι !-'' : - 7'ηu',' l'
,ν,r ιr9:l

Mπλξvτεξκαι1+1

n{:ταφυτ;,ωτ'"τ"6 ζlξαν''oτ'τδ'l ο \ l.

ι'tΕC /.0. :τ:v6φιλλα z'αι πλατιiφυλ-
).α. Συ γl;τ j'τz'r μ.,d),λον ^(11' Χ?o'l .-

'z:d; που 'lπαργε'' 'lγpι::tα. Tc ζ._
iα'l oLτ6'i-, αυτ6 δΞγ ταρα1ιdν:l oτο
!,4-';:; 6':o τ1 ατ''αT!νη, αλλi, η α-

τ:α''i.''rι d1:ι τo n)'g,rγ!a1γγ'γι' δτ;

z''ν:,"' t'/':τα α'ιe'γ.ztt ικδ τo yαλ'ι'

Οι δ6:ει; τoυ μιπλ:rlτεξ πιj'π:l
,o ,,o}dr,loYTol 1!1,t αy"'ιi'6e'.α υπOλο-

γ.ξοντα: τ'&''tτα τ\') 10σ1σ3η 7cυ i-
δ1τ:'-l; ια'' τΥ|\' oρ"1αν'.xi' o'l:iαγ'"ω
l,α :i'ατ.τιil:o'υ]ι9 σio eλ/l"y.ιsτa zαθε
κ axνeττ1τα τo'ξιx6τ^ηταE στO 7.αλα_

|ιπl'ι''Γ.'i2nδττlτα cτo ια.\αψτ6ιι
1ιπo::i 'i1" rα7ατ'\.ι'Γ1Θε[ ι&τω απ5
,p'ry'ρ6 τ.αlρδ ιαι δυαμsveig cυvθl,-

ιz; 6)'αοτι1sη:' H τοξ'.γ'6τητα μπr-
; εi να eiγαι dγα παpoδ:7'6 7"'.τ?|'ν''-

:1ιz" zλλιi 1-l.πo,::i ιz. γiνεl ια'' τ''δ
:c6αC^li. To 1ιπλdντεξ ':p,jπΞ1 

γα Ξ'

φz':'ι4,ξeταr dταγ το xαλα1ιτ6x'" 6;'!

i'/'Ξ1{7'' 3τo 'iΞσ.''δ '-θ.δι' τ|ων aΞσ-

τ1;,ιυν φ$λλιi'z αλλi, πp''ν τα ζ''ζα-
','α 'ι;ε''6oυy τo 'jδο: Tι,l'ι ΙΞ57σ.-

Cυyι πl''ιντι'lν

Tιl ιιπλ*γτεξ cιlν'Fι'l,&,".eτα.ι iιΞ α"_

τzz'i''ι'r1 5Ξ ξ1".''','\o σχΞ1jα σμ α τo

1*1 γ'α μΞiαφ,υτριυτιx'i' γ.p^l,οτ1

Mπαζαγκρdv

Συγtττi.ται γ.α μετ?.Φ)τρωτιι\ Ξ

φιlo1ιογ^{'τo 7'αλαlιπ 0'γι. Καταπo'

( Συν,61εια oτ 11 oελ. 3 ιi )



0 πojlirπjlαο:uομoc τnE πtllκliiα* αxjlgδl*ε t}ιlif,ilsμε

με ευδlftμεεο εFFοillnομο
ei.τα''' 'Ι!ναq τρ[τοq τον ψτορει
yx. ε?x.?ι,J'cσlε[ υτ6 τιc Eλληνι_
ιiq c'ινθ^hιεq etνα.,' o eνοφ()αλψ'.-

tψδq :ου '.1n9γg',γ"tνο'ι 
νωρi-c την

&'ν ο'. ."c'r' ψε 6)'αcτ &ν οντ α οφΘ αλψ6

ατδ ;'rsl ενδιdμεcη ποιι,.)'[α., xδ

'.|.,ιμc των υτeιeιμ6νων υπερd,νω

Toυ AΘ. PoYMΠoY
Δρog Γεωπ6voυ

Δ)voεωg ΓεωρvΙαg
HμαΘ(αg

τ aυ'"',ι6ο)'taυ, eν τ αtr,'x\ τεριτι'ιη-
σ'ri τω\) δενδρυλλiων 1'.α 1η''1 t1Ly[

"τ,.l'ζ'r, 
του ενδιd,,με oου εψ6a)r[o'ι

qe 6)''ιτι[ με xατ*λληλο τ&γοc,
ιll. τ!}'c .c ενο2θl-^l'1ι''c1ιξζ ιaυ εν

δ''&v.ιccυ 6)'α'J'"a{J |ιΞ i'ην τοι'ιl'
^l'i'ι oυ'D'}''.α1ι4 ιρ^i&. τc ια^).οια[-

?1.
o'' τ ?δnο', eν}''&',Le"c'ι a',ι6ολ'.α-

cμ"a".l του iγ,ο'ιrl xαΘ',epωθ:i αε ε-

aι,7 ι'. 7' r,!J"ιΞ t ι''r' κ)'tψιτ. l 
^( 

L'J. Ξ'( J
'-lτερτ!r,δ'r,c'r, τ?ο6)ηψdπων συ,μ-

6l'τ,.ιf,ττ,: αc p'ετ αξ'5 ποιxιλιιbν
y.aLl, ,)τaxΞLψ!'17,1'1 γ6y,1rt Na|. g|'-

δ''ι[ιτeρα τ|,α. x\ν το,.y.'.λ[α o'ι'[)'-
)'ια1ι.' eτ[ xυδωνι&q ε[ναι o|. τα'
zl"ιi:ω :'rε[''

1. Διπλ6q εvκεvτρισμ6ξ
. ,.., i'r.

Στα γι!oα:με τΞλη Φe6ρουαρ[

cυ εψ6i','οφ[ροι 6λαcτai τ^η1 εν-

δ',dψεc"r,ζ τa''xι}'iαζ ι6τπονπαι
oε p"^|,ι'η t2 - t3 ει. και στa 'e'

τ&νω ψiροc 1aυζ ετy'ενiρ[ξoνται

ψε 6λ'αoτδ τηq το'.ι'.λiαq 0υfλ-
λιαμ-c τoυ φiρει π9ε[ζ, aφΘ'αλψο[ .c

oι D'3ο 6)''αcτο[ δ6νονται σio ση

ψε[c εψ6ολιαo,ψ'ο6 δ''α"π'ηρο{νιαι
o, on''r?δ xα,' δ?οoε?δ 1ιtροq ποτo
θετημjνoι [ρθ'.οι ψioα oe νaτ,.oψ!"

ντ,ι6pφ'r,h &ψψo ψ!:71ρι το oτ1ιε['

ο ε1ι6ο)l,αcψa'3. Κατ' .α'ιtrδ τaν
τρ[τa γιτcρa{ιν να διατηρηθo'iν
ατ[ }'|^γeq μ{ρεq 4ωq μεριx6q ε-

Σs πρcηγo'jμενο δημoαiευμα
(L) αναφ!ρθηxe [τι Lναq cρlτοq
τl.α 1η\ αντLι,λs'-,"ι)τl'σ^η πaυ v.α-

ραcψο'3 π'ηq αγ^)'αδ''6-ζ, τaυ ex-

Z'r)'lnε; α'. !ντο'lα C.τ,ν a,q1γι,)γ[q

(),..lf).).ιz.μc aτt x'ιδων,.&q, ε[ναι "η

γρ"r,c,,ψοτο[τ,o'r1 ενδ ιi'1ιεcου εψ6ο'

),ιαc1Lο6. Σxοτ[q q'lτa{ι τaυ ε',ι

6ilν'ααγ.οi-ι e|'νuι 'r, γεφlιρωc^r1 πο'ι
ιιl

^/σ.5ψα'i.a t!Tγενgιαζ που υπαρ-

γε.,' 'ιeταξ{ι τ"r1C τaιιι)''[αq 0υfλ-
^)'ια|! 

.c Nα|' τ0)ν υποxειμiνων xυ_

Zιιν''&ζ μ-Ξ την Ιρ"r,c''ψοτο[^rρτ, ε-

d: o εvδldμεooc βλαoτoc μηκoυc '12_

l3 εκ., o εvδlδμεooc βλooτδc εγκεv'
τριoμδvεoc oτo ovω τμημα με βλooτδ
nolκlλioq oυiλλrομc, ol διio βλοοτoi
μετα τo δδolμo καr τελεuτοΙα υnoκεi-
μεvo κυδωvrδc oτo φυτιbρlo εμβoλro'

oμivo με δrπλδ εγκεvτρloμδ.

νδ .c eνδ'J.ψεcaυ eψ6a)'|ου ατδ ψ,'ω

τa,.x'.λiα α^1)'αδιd'c, του taeι ια'
λ'ξ αυγγ6νε |.a xαl. ψ'ε 1ο υτoxε|,-

μεν, χυ0ωνLαζ LαL ]με την τ'c|.y.|.-

).lz Ουlλ).ιz'.ι-:.
o τιδ ατ}'δc. τp6τοq ενδιdμε-

co''l εψ6ο)rιατψο'3 ε[ναι a 'ετi/'ε\) -

τ?,.αψ[q ^'η ενaφθα)ι1ι'.cψδζ πο'ι υ'
n2γgι.ψtνa'J με την ενδιdμεαη πoι
x)'[α αγλαδιdq την τρilτη γρο'||ι
ν'.α y.αL την επ0μενη x?aνLα. a εψ-

6i,ιαoψδ.. π"r,c τaιιιλ[α.q 0υtλ-
λιαμq τ&'ιω qττ,'l ενδιd,μεoη πoι-
ιι),[α. o τρδτοC, αυτδq ταρο'ιo,'d''
γneL τa μειoνjxτη,μ,α δτι ^για π^r,ν

rl'ραγr'lγ"'η ανεπτυγμJνων δεν -

δρυλλΙων ατα,'το"Lrltα,. τρ[α γρδ-ι|\
ν'.7. ^γι. 'ι'J1o }Lx.L 0Ξν x?ηj'.ψaτa!

6δογ.αδε'a, 'oτα.ν q,, γα.'.ριιεq oυν
9!r,xιq ετιτρ!τa'ιν 1ιεταφiρονπαι
5:a 

'!i0'?'.' 
0τa! εγχεντρ1qον -

τ.'J'L σ,a υτaxeLψενο, αxολoυθst δj
5l.|ιo y\αl. τα}υ'Jη ψe il''οιφ'fi εψ6o

).ι:υ. 1[ε:{ ιτ[ ι'':δν τoγ δε6τg

?c Ξτγ\Ξ\)i?ι.αγ.δ τc ενδιdμεαο εμ
66'λ'''ο τρ!τeι νa tγeι μiixοq 5-8
eιατοcτ&. Σ^;rματιx& o διπλ6q
e1xeντρtτ1ιl'q τυ"ριcτ&ιεaα|, σia
τ7t,ψι 1.

2. Διπλ6q ασπιδωτ6q

o εψ6)ν.αcψδc' α'υπδq aψa,.&.-

ζeι με το'l ειcφθα)'μιαμ6 μΞ την
διαφ:vα δτι cτ'r,ν cγ"'.αψ!1, taυ

Σxημα 2. Enοvω: Αρlοτερd o τρδnoc
πoυ oφαlρεiτοr η ooniδα 1ωρic oφΘα
λμδ onδ εμβoλιoφδρo βλοoτδ Tηc
εvδrdμεoηc noικrλioq. ΔεΕlδ η αφot'
ρo9εioα ooniδo. Kδτω: αρloτερ6 oτη
οxloμη τoυ T πρΦτα εto6ρ1εταl η μt-
κρη αoπiδο 1ωρΙc oΘφoλμδ αnδ τηv
εvδrαμεoη nolκlλiο κol μετd εtoθρ1ε
ταr η μεγδλη αoniδο με τov oφΘoλμδ

'ηc no,*iλioc Oυiλλrαμc' ΔεErd η'o-
ρtοτlκι1 θδoη τωv διjo αoniδωv oτo

υnoκεiμεvo κυδωvlδq.

T πριν ποτοθιτηθι[ τa εψ66λιο
(α,:τ|δα) ψΞ τoν οφθαλψδ, τρο"η

γουψiνωq τοτοθετ'"'ι1αι μια μι-
ιρδτeρ'r, αgτ[δα χωρ[c aφΘα)"ψδ

ατδ τ'ηl ενδιdμe oη το,'x)''|'α. ΤΙα
ρ& το ψ'.ιρδ τ'ri.c 1ι!γeθoq (περi-
του 7 γ"ι}ιοoπ&.) η αoτ[δα αυτ-i1

1+ετ&. τον ε.μ.6ολ''.αoγ"Δ αυξ&νει το

)r
\+n) r

Πri

c{)



λ'3 ^rρλγορα ιαt τe),ιx& τε9ι6&)'
λει τoν ιορ1ιδ του 9a9y.g,.ψ!νου

cγη1ιατt\oνταq tτcι ',ιι,α xαλ{1

1!φυρα γ.εταξ'3 το'' ''ncιeιψ!νοu
y.αL τ"ηζ τoιιιλ[αq Ουlλλιαμq. 0
διτλ6-c αττ,.δωιδc, το1') σγ' ηιιατ L-

xd. ταριcτ&lιeται cτο η"$,'ψα 2
τλ:ονεxτsi cε cγ{.c^η με τoν δι-
πλ6 εγxεντ ριc'ψδ απδ την &.το-

'!"r, δτ,. γ[νετα,. δια ψιαg, ε[yαι α-
τ}''z'3cτeρcq στ\ν eφα?ψη{1 του
xα,. ηταιτet ),ι^γ[τeρο υλ'.x6 ε|ι6o
)'ιο\"r,']l|αc. Aυτ6 του τρ!τεc να
τιοcεγθe[ ατoν διπλJ αcτ'.Σaπδ
εγι6ο^)'ιαε1ι[ e[ναι η eτιπυxιζ σ')

γιδλ)''"r,c^ri τ^r'c ηιι.xρ{14 αcτtΣαq'
Tουτο J''!"γ^treτυ.'. ατδ Σ{ιο eυι9,.-

νη ^1αpαιπη?ι'σfil.xd". α) Σε δεν-
δ:'j)').lr u: ατ)'L ενcφθιλψ'.τψl"
('i με διτλ6 αqτ,'Σωτδ δπOυ η μι
y.?h αcτ[δα δεν αυγιoλdθηxε)
το υτoxe[1ιενo xυδωνιd' q α'ιξ&νει
cc τ&7ο .c cψcιδψaρφα xαι η δfi.-

ψeτρδq το'l etνo,. ψ'."?6περη σs
o'|γιρ,.c'r, με την δ'.d.1ιετρο τrυ εμ
6d'[ο'ι, eνll cτ'r'ν τeρ[ττοlc^η του
διτ}.c{ι αcπιδωτο'1 εψ6aλ''ααψο'3

πο υτaxεtψεya στa '3'l1οq τηc, cγι
oψ''ηq το'ι T ε[ναι μεγαλυτi,ραq
διαμ6τρcυ oe c$^γxριo"ri1ιe lο τΞα.

ρα"ιd.τω τψ'\1ια τoυ αλλd xαL σΞ

c'3"γιριcτ,,μΞ τOν 6)'α'cτΔ τoυ εμ-
6ο}'Lου' 6) Στην τε9i"ττωc'ri taυ
ατ}'οd ενcφθαλμιoψa{J η ciγιcψ$1

του T τ?hτa?α ιαλbττEtα'. ατb
ταλ)'ο (τpαυψατtιδ ισ$δ), ενri-l

ατον διτλ6 αoτ'.διυτδ η σx|.σψh

ταρι1ι[νε'ι αι&λ'ιτtη ατ6 x&λλο
^για 1ιερ,'7d 7ρδνια.

3. MΘΘoδoq N I col.Ι N

H μ.Jθcδο_c Φ)τh τaυ eiναι τα
ραλ^l,α"γ!r, τrυ διπλc,j αoτ,.δωπ ο'[ι

Σxdμo 3. Aρloτερd o τρδnoc ΠoU α'
φοlρεΙται τo' εμβδλro rηc εvδldμε _

oηc nοIκlλiαQ. Πρoηγoυμ6vωc 6;1ει ο'
φοlρεΘεi o oφΟολμδc. Στo μδoov ορt
oτερο τo εμβδλlo τηc εvδrdμεoηc not
κtλiοc καl oτo μεoov δεΕrο τo εμβδ-
λro τηc nolκιλioq oυΙλλιoμc. Δεξιd
η oρloτlκη θioη τωv δrjo εμβoλiωv

oτo υnoκεiμεvo κυδωvιδc.

ι.γ-6ο)''ιαcψο6 αναττ{γ}"r,ιe ατδ
τον Ι{ΙCΟLΙ}{ Ρ. (2) μ.ε cxοτ6
να leρατε{ισeL τ?ο6)cb|ψατα συψ

6ατ'.ι[ττ,τα.< ψeταξυ εψ6il''ιου
l'αL υτcγ.€|'ΙL{\a'ι τa'ι σαν ατaτι-
λεαμα !γο'ι'l τ'ην ατοxδλληoη
των δενδρυλλiιυν ατο σημε[c εμ
6ο)ιιαcψciι' Κα;&' την μjθeδo αυ
τ''η ατΔ tναν eψ6i',.οφδρο 6)'αoτδ

τηc ενδιdμecτ1q τaιιιλ|αq αφαt

ρε[ται !ναq aφθα)ψδq a οτa[oq

τeτιξτα'.. Κατδτ'.ν x&'τω ατδ cη
Θloη τaυ αφαL?Ξθlντaq οφθαλμo'j
x/'ττeται πο eψ66λιο oe τ&γοq
L,-D a'.},,.q51&' [τω< φα[νεται oτο
:γJr;ψα' 3.

Κατδτ',ν ατδ την τοιy',,λ[α
0υiλ)ιιαμ.e 1ψα'.ρε.|παι ψiα αoτi
δα με oφθαλμj τiτοιων E,nm&.
:sιυν ι,)cτE να ταιριd\ει (να αυμ
τlττουrl τα xαψ6ια) ψΞ Φ ψ6σ-
^/ Ξ')|J.7. του x[ττ,xε ατδ την εν8ι
&'pΞτ^f, τοιx)'iα. Και τα δ'io μα
'n[ i1''2,'q6p.!'1η τοτοΘεtο{ινται
στ'r} σγLoψ$, το'l T τoυ υπoχει-

ψiνου xαι αιολου0s'[ δicιμο.
Σeν ενδιdμεcεq το,.x,.λteq για'

τον τολλαπ)'αcιαα'ψδ τηζ τoLxl.-

}'i'αq 0υfλλιαμ_c γρηcι,ψοτοιο'3ν-
τα.ι η B.P. MORRETΙΙ{Ι xαι η
B. ΙΙΑRDΤ (1). Aτδ φυτω?La1'J
^/oυζ icυ Ι{. Hμαθiαq [γει γρηoι
1ιοτοιηθe[ cαν eνδι&'ψεση Tι τcLγ"L

λlα ΡΑSSE GRASSANE xαι
ue^t'ε= J.: ι'ι'rι J,)|ιτΞ2ι.φaCi. τ'r,c.

Bι6λιovραφ[α

Pο$μπog A. 1983: o μα9ααμ69 τη;
α1λαδιιig (PEAR DECLΙNE). <Nιιi-
oυστα)) τεtlχos 25, οε}', 269 ' 17l

NΙcoLIN P. 1953: DΑS <NΙco
RΙEREN> EΙNE NEUE VEREDLY.
NGS - METιΙODE' PP 186 - 287

1r u

ffiψ,' 1ι 
'Ιrν ιi ilι\ιlι1 ιιl' \i

(Συν'dxεια απ6 ιην oελ. 34)
λs1υi, πλατ0φυ).λα' ζι,ζ4'lια' H εφαp

1Lογi1 πρ€πeι 'lα Υiνeiα'. 6ταν τα ζ'.'
ζ4yι,α εiγα: 'μιxpα απ6 5_-8 π6γ-
τουζ. Tο χαλαμπd,χl εiγαι τελεiωξ
o.γθexτιx6 στo μπαξαγl'α,pl',. Kα'λιi
απoτελJcματα θ/ιoυγ,με στl; περ1-

πτιδ:ει; που 1ρηοιμoπoι:εiτα: σΞ

s'ινδ'ια'οnιδ ιε MCPΑ, dταy θd).oυll:

ι'α α;oφ'jγoυιιε τη 1x"''L1ιτ1 ατ2υ'=(i-

ντlΞ.

Σovαλ&v * lξτραζiνn
Ι(ατα.τολεμd, τα ετγi'σlα πλατ'j_

φυ)'λα xa,. LΥ ρolτtjδη. Aiαi-ιιγνιiε-

τα: ιιs την ,ιτραi['lη oτο 6υτio ι}ε-

ια5ι;'.lι5 xαl εφαρμdζ€τα1 Ξπl,φαyεi-

αx& γιετα την -"πoc& πρ'.ι' i1 1ιeτι
τo ιc0τρω1rα' το,υ z.αλαμπox'oi'ι xa'ι
τωv ζ:ζανiων

H ιιεταΨ)τil ωτ'ji. eφα.'',ι',"si, δeν
τi''!'πe'. να γ',αθ\7-cερε[ πt9α τωγ 2
*-4 φ6λλων τ'ωγ ζιζαyiιον xυρi-
ω*- τωy αγρoοτωδιil,ν.

Zl(ουl0rτιιυ0
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H ψΙIPl P$ΕUυflULnGflPsI$ (0IAP$I$) PEIuΤ&E0M

ΣTIlΜ K. MAl(Elll!ffiIA

6α.'4τe,"o"li ι7'07:υ; τΥt'Ξ .aδα7"'"ν θ''-

ι:τγt ;e2''ο7^l1 αυτη. Α'π4 τι; παrα-
ττ1C^l,'-ε'.; lια'; τρ,οu.'iτ;:l, 6τ'. τo

τcιιaε.Ei; αυτj θα n1"!rε: t'α 0;-

ιl::iτα: eξt'.o'l sc6α-pδ; ε7.i:ρ0; ',ιαι

Toυ Σ.Σ. ΠArιoYΙ<Η
Γεωπ6voυ Evτoμoλ6loυ

I.Π.Φ.Θ.

Υ'"α τη 'l!α xαλ^l'''€ργ:lα τη; α7'r._

ν δ.d";.

Στη;, αr'τ:lι,δ 
"&. 

τ'l xoι'x,'εlδj.- eΥ_

τα υ,jλλα yi.'. τo')-Ξ τα''';o'ι:. δαo'l

;ολ)'α:τ).α:ιy'\l''\Ξν'' ιi:Ooiα. y":o,-

ENAΣ ΣoBAΡΟΣ ExΘPoΣ T'Ι{Σ AκT'ΙNΙΔΙΑξ

Δημoαιεtoυuε τα xυqιιilτερα μ6'

ρη τη6 oμιλiαg πoυ αν6πτυξε o ει'
διx6g εντoμoλ6γog x. Σ. Παλoixηg
οε oυγx6ντρωαη cιxτινoλιoπαQαγω'

γιilν την 9.2.84 oτo KEΓB Kατε'
ρlγηg. To xoxxoειδ6g (Φιbρα ΡSEU
DAULACASPΙS PBNTΑGoNA
(φευδoλιixαoπιg πενταιiγxoνα) πoυ

πρoα6ιiλλει ιδιαiτερ,α τιg ρoδαxινι_
ig 6xανε αιoθητ{ την παqoυαlα τoυ,
τoν τελευταio xαιρ6 xαι στιξ αχτι'
νιδι69.

Bιooικoλoγiα τoυ Ρ. PE-
NTAGONA oτnv Aκτι-
vιδια

Τr' ιcιιοε.δ!' P. ΡENT.\GO_
NA, γ';ιυ:τd cτΙ B. Ελλα.δα πε'ριτ-

;δ,τε''o ιι\Ξ τ1' xoa\ι!" ονdηιατα ,,βαt'.-

6αιθ,δn'l>> η ζ(Tαραlιi; α'i:oτελ3i α_

πi, πολλi 7CL'i'.υ. !'iαν q.πl'ι τoυ: σo_

i'.lpx'xι2,ι'1.g'3; χα'1 πρo)iιrλ:i π:oο'
δ:'ιτ'.ι'ι a:"α:θ!'iτ1ιη l:7" ' ';dxρω:11
'l,.ιτ ιiτυlν 7.α,. αyιδ1ι''.Υι ολιixληpoυ
τr'j φυτo'j. Eπιπλ4eν' cτα ατ,1ιεiα.

τι''c s6 :λiiz :το') γ'α''π6 ;\ηγιi.lνετα-
τ, :;;'δ:,:iιiδ::. ;2i^1i'ια πaυ :υxo\rj-

γΞ: τ:: s^l''!ε ; Ιa:, γ'α..7a5 7{Ι'. σ')ν-

του' j::O7'αλιbγrα,; iτ;'. πρδοθετ^η

5τi|'\υ'ντ '7"+} ζημiα cτο'l παrαYω]γ..
ΙΤ ;ρo:6d''li :τ.'ν ι'l'7π6 r.αι η (r]-

1ιiα απδ α';τi,',' g|ιy'1'. 5y;eτιy"d'' μ.εγα-
λ,'jτεοε; iττι'/ 1lσ y.lλiα Ι{ATW:\RΙ)
τηΞ a;Εc|.αΞ o'. xc1'τ0'. εiγα: λlγd-
iΞ.).r τρlχωτoa απ6 τoυ; γ,α?fi,.'ι'-

τιυ,; i'λ.λωy ττo'.τ''.)L'ιi>ν.

Eπoxθg ωοτoκ(αζ και του μθγιoτoυ εξ6δου των κινnτιbv μoρφΦv (πρovιiμφεq)
τωv τριιirv γεvιιbv τoυ P. PΕNTAGONA π&vω σττlv ακTιvιδι6, στnv περιoxti [ζατε-

ρivnq τo 1983

Ωοτο;ιr'ε: Εξ,1δ,oι πqo-

νflιιlφιο'ι,

Χροr,I'z6 διdoτr''iuα rιoτο-

zi'αΞ

Χ ο,1 ι'ο; τlι' α t,.'..ι,εl,ir$'t];,'ε

τo μd^7tο'το τη; εξliδου

1η

NΙdc,α _\πorj,[οrl

Tdλη NΙαtου

}'Ιdtο'α ΝΙαtου

Γει,ιd;
2η

Td'λη Ιουνioυ _
αρ1d: Αυγο{ατοι,

}Ιdoα Ιουj'1οι

ari

T1jλη Αυr/ο{,oτoυ

αρ1d; Σεπi69iου

λ'Ιl:α,α Σ'επ/6oIoυ

Στη δ'.&ρ'ιε'.α --η.: λ^,|ιpτ; aαiJσ-ττΓ
,"ιlFΞυ') s;i τη-; 6'''.o'.x'"\',"{'iz'Ξ τo'l

^,,.oιγ,'lε'δc'3: εiy'α1ιε ττΓ,/ Ξυy'σ''.iJt7'

,α 
'γ.''ιε.ιiJJo'Jr|l,Ξ 

7σl τYl'l παiOυΞ.(ι

o:::,μdrοlν ταpα:i'των τo'jτ,oυ. Αυ-
τθ. ^16αι' τo ε:δ x'4 ενδoφ'!'."γo -,uι"''α-

c:τa ENC_\RSΙA (PRοSΡ'ΑΙ,TE[,
Ι,_\) BERLESEΙ 7.α'l τα α?τ..Ι'v.τ'--

x& CΙΙΙLOCORι]S BΙPLTSTι-T
LΑTUS y'αι LΙNDORUS LOF_\ι..
DAil. Kαι τα τ.'i,α αυτ*, ιιφdλιμα
dyτcιια εl1αy μ1q υπoλ'oγiτι1ιη xz-
ταοτα),τ'.τ'ii δ,-'α'sτ1 π&'lυl sτcι' π)'τ''

θυ,:μδ τoυ xoτ"xoe''δo61.

Καταπoλ€μnσn τoυ P. PE
NTAGONΑ oτnv Aκτιvι
δια.

MΙΙTPΑ ΦΙTo'Ι'ΓIEΙNΙ{Σ

Kαι ,τηγ ni''!';1τυιιτ1 ττιΞ αy"τ'.ν'

7, θ'Ξ τα'' τoυ εγθ..'c$ τη; ΡEiNTΑ-
GοN'\ '.:y;ι5ε'' ,, "ιc'lδ'iαΞ <<To πpo-

λα,ι6,-4'..,,::y εiναl πρoτι1ι6τe:o απδ

τo, θε:c:πε6gιγr' Π,coληπτ'.*a ψ!τ'''ι
1.ι6τ:α πoυ πρ'!re'. ')CJ' 1iαi.')'io')') 'ν-''ι'.

οτην πι,'[τιοrοη αυτη ε{l αι τα ε-

πi,,rgγα:

1. To πoλ)'ατχυ'οιαsτ''ι6 υλ:y'j

γ.α τΙlν Ξ'(γ'ατα.5τ1'7'rl τoυ oπιυριb_

να. δa'l bα" τρ'Δπε: να φ'iρe'. τηy πα_

cαψ''xpt1 fiρo'16o}''1|| απδ τo ^ιc'y''loεL'

δd;. Σ'.,lyεπιi'l; οiναι 1ι:γdλη; :η1uι:_

ciα; να tτcc!2y'zτ'l''' τοιiτο απd φυ_

;6p'.α. το'l δ.ατηροιjντα: ιιΞ τιξ α'

',αγιαιε -< Ψr,Jaντ':>'ΞΞ ^ιci''' τηΥ α1lα'.-

τοιilε';τ7 γε'l.ι&' ευcυl ε:'δη:iα.
2. To υλι'y'6 τ,ο,δ,τo, θα πρd'πΞL, 9-

πiοη; ω; dνα μJτρo π'''6s0εττ1: φ;-o'l
τiδα;, να α'iΞγτal,-ι(iyετα,: .

3. Mετ . i,Υι'l eγιαι&οταιτ1, τ'

πα,ραz"ολοι}θηση των αra:ττυοcoilι6_

)ω, φυτιby θα. π;1,;ε: '/q ε,:}α. συ-

:1 ι



Evτoμoκτ6ιrα oκευ6oματα και oι δ6oειq oτιg oπoΙεg
XpllσιβolΠoιriΘnκαv αυτd oε δ,oκιμli εvαvτiov τ,ωv πρo-
vυμφιbv τnξ lnζ γεvι6ζ του P. PΕNTAGO,NA π6vω oε

ακτινιδι6 τov Mdi1o τoυ 1983 οτo Pιζ&ρι Π€λλαq

',.:1{; :lαι αδ.d.πτιυτη. 'Ιiτsl θα y'α-

τα:τιt δ'lι'ατδν ια l;,?:,)'αι:,ι6'!'νeτι''.

d ι α; πολλαπλ,αc:α:η-ι4 ; τoιJ y'oι''o'!''.

δο'3 -< π&γιυ 51η'l ταλλ,-!'ρ^,,ε,'ry' 6ι
6αθ1ιd π,oυ vα δr1,ι1ο99.1i13ι'. αι\a'
:ι'.α :o6ι iλ τ2oi\η'ιοτα.

ΧΙΙΙ{iΙι.ΙΙ Ιi-\T.\ 1Ι Ο'\Ε&ΙΙi,']Ιl

Στη'; πλε:oν δττlτα' τυlι' τeριτιτι'b-
5Ξιn'), T1 γηι'l..ι^l1 r'αταπολd1η 7^η r1'-
οα1ldvsl 1τα yξ''.,J. του τα:αγ,ωγο,i
ο]: τo y.υ. 4ιeρo d,;\o τ'"α 

..η , α')-
τ:rr,ετιb,τιση των τ.O'.y"!'/'tδi, s10':ιil;
zα'. α:θ,eγε:ιδy i;0υ τ;,o:61,λλο,.; ,

τι: xaλλ'd:γ:ιεg. Αyd'\:γα,ι: το

ε,δa; τoυ ε7θpoι5, τo εiδο; τ,o1] o_

τL\)20φ6i'cυ δjyτρcυ. τ'r;l ετo'y't1 xα'.

i).λoυ; τιpα.γoν';ε3 θα πρdτeι να

επιλdγoντα: 'τα π:6 xατi.λληλα cxευ
α:i:,''αξα,

Σττ1 l πιρtπτωση τη; δoι.,ι^i'z που
εl:,ργ'{:α1ιs, επιλdξαμε ωi rιδ xα'
τ1λλ η λ α o,,,. s',ι!ν q' Ξντ a',! |' γ"τ 6' ).J'';i,.'J

iiα'''υ5':i':c'/ται 1ιz.ξi μ: τ'; δ,dοε:;

τ,'')Ξ .τa.) τ!'iι.xι'. Q '!aι:'':γx03 i-
^('.\ε τ0ν M:l'ι:: ,.o την θα',,&:ω'cη

τ(υy πρOγ']i]ι1,ιilι, τη; 1η; 1,:νι&6. 1':

'ι'xθ. τα α;:τελdqrιατcι τ;'i1,'ξαν e'l-

3αιρ'l'1τ'.ιd' απδ τ^ην &"τo,J7τ1 τη: α'-

;:.οτ:λ,ε :'lrατ ι x6:τ1τ α1, .7 υl.1 
|' ;'iα π l'-

ρ:υ: &ζo''l'l ..r,i3|iειg φυτοτο'ξ :.4τl,-
τα: 'r α τo φ'ιτδ ^l, τc'ιq ιαι:-'ουi τ: l

δ'ο6; οτη δι&'ρzεια τη3 τeρ'.δδo''
ττ6 6)'6.:τηlτ1 '<, tγzδ''αξομΞ γα πρo-
6'ιυqιe xα'' σΞ 1-l'lα δo'x''μt1 ΞP.Lz|'\o-

γ{; 1,:ι;-ι:ρll'ιi-ly πoλτιilγ. 'Ετsι, aι
dy'ου1ιe τη'i ιυ^ιαt.ρια να ελ6γχoυ,rE
τ6Cο τι1ι' c:;cτελsο'ματ''y'6ιητα δso
γ.ct'. 1'ην τυχdν φυτoτ'o\'.x6τ,ητα τυr;
:,".:'.lcι:,ιi:ιυ.i ο)τιb7 7a') NiJη5.|lo.
πo"ο6yτα: μ,ιiνo cτην περi.oδo του

λ^ηθα'ρ"γ'oυ τωy Ψυτιbγ .τ'υ'ι δεν επη-
'':'a.'ζo'ιν δυ:1ιsvιil; τα ωφ,dλιμια γly'
1ια; dι'τοr,1α π:ι α.ναφ,6ρα|Lε τ.αρα-
ri'lιrl.

Θειυ,:cJμ,e cιδ'π''1ιo, πcι i' y'λεicο'',l

1rε το 3Ξ,ια ττ1; 7.τ,i',ι'.xi1Ξ 7'αταπoλj-
l,l.η5τιΞ Ξ2') xoz'zo:ιδο6:' i.α :η;ι,: ιj
ιc''l'.ιe δτ'. ^(εν!y'''.α τLσ' iτlν εχτ6λΞ-
5η τ'ων ιl7ειιοψω'l εiναι τpoτιηι6τε-
plo Υα /.i''f1σlμοτο:otiντα'l ψ'rsy.α"ν'ox|-

'iτlτc!. ΦΞxα:τ^\οε; xα,' αυτoi yα λει
τ.!?Υc'3ν iμε υι.pηλi πiεoη xα: ,r:
τ"ατ:υθυv,d1ιενη lιs τo '16'.''. e^ιτδξε,ι-

5η τo) },εxαciμο$ υγcr"'!l' E,;ilτη;, cα
π.ι'!τε'' \,α δiγeτα,ι πr'ocοy',i1, dicτε
y'ατi' τo\'pexαl'μ.δ \''. a,Ξρ,'6?'!|/ετ1''.

ια\α δ)'τ1 η επιφ&νε:α τoυ δ,dντρoυ.

ψ.!''1c,'. c^r,';ιε[aν l.a) γ' α.1y't|eι η α-
τop.1ot' τoυ δεxαοτιχo6 υγrΟ6.

Β ι c)ιο γ ιιi1 x ατ ωτ ο)' €1ιηcη

Ε'ν"τ6; απδ ττ1 l χτ1iι'ιr/] i/'ατα,πo-

λdμητη τcυ P. PENTΑGO,N-,\ cr1.

' 
tαν τ'' y' δ ε'tδ'. α"φ!' C ο^ l τ αο'ο ι.l c'. α'ζe'' x α''

η χr'ταπoλd',ιη5η τ,2ι\τ9'1 1-ιε 6:oλr_

γ'.zi. :1!'=α. '0τω; αrαφdrαlιε ;αrο
π/l"νι'l ξνα ενδOφ,ιiγο παραoιτo xα''
4''-;o L''-αzτ'.ι'λ Ξ'l-'!'Θτ,zl.ν να τ?:'
9c'tτ"ι'' sε 6θ''.,'a3 του ,ιoy,χoΞιδοι1;.
Τ{ 1ρητ:l;ι1τηic' γ"α'' ^η πi}o7φa'i' -Lυ)\,

19,φ:l.|r'ιυll. αυ:ιbl, eντdμω.l θα πρj_
πsι yα πf.'lρyθε[ ιδ,:αiτeρα.'Eτoι,
α'l η π?o:τ6ολli .η; α"ιτ'.ι'.δ'.α-:' ατ5
τo ιaxy"ae:δi; εiyα: πoλ6 ελαφρι*,
ιi'icτε oδτ: τα δ,tντ?,ι oι3ιτε ο xα''-
τ6; να (η1.ι'ιilνsτα.ι σs υπoλoγiση:,-ιo
6α0;;4, e'ι'lα,. cιδπ'.ψo ,α παραλ,εi_
;oyται a'' '!'zιαομai rιαι 1,ιd,λισ.τα α)
τοi' πo,'l Υiν'c'ιτα''' σττl δ''θ.i!ιΞ'.σ. τηc,

πε c' δδον ττ'ζ 6λ'ι'cτηcηξ.

Σ z.ευ *'ομz.'τ α
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Σ7eτ,'ιι θα ποdπsι να α'yαΨερ-
θεi, δτι iνι';,]lειατ,,ιδ: elαyτiοι'
τi0)y προyυιιφιbγ ττiΞ 7τ1 'c γeν'.α; ιoι
z"oειδοJ; sirα: 1ι,ιiλλ,oν α'iεπαρx^l1Ξ'

Η qrφ,*'νι:η τliν 1icoΥ1J|'L{'ιili. αυτιbz
ε'zτε|yετα: τ' ξ.ι'α γρcν.xδ διdcτΙ-
μα πo)'J iι:γi,λo 'F.τcι, γ''α α"oφα'-

).dc:ερα απo,τeλd:1ιατα θα πρdlτε.
τη t' επoy;η eι'ai.'lτ1 ια ey"τgλo6.yτα:

δυο ,J7'εxαcψ,'Ι, με διd,cτημα ανd.lιε-
ι0' τo''l3 1Ο-2Ο τ'tιεpιb'l . Mi,λlcτα.,
tsω'' α'τ'i'.rη ./.J' .7;α'.τΞι1αι ι},εxατ-

γδ; eναντiο'l τωi πro)!l1?ω'i τLεo
ττ1Ξ 2ηΞ δso ια'' τηΞ 3η; u;εν,'α' δτi'
λαδ! 5υ',,oλ,'ι0' 1 Qeιαaμοi για c_

\δτ'iιηρτ1 ττ'ι' τερloδc. A'lτb 6!Ξα.,-ι,

g'' ^7'L$r'."i'isτα'. i)5τΞcCL Q;6 πC7,ιι'-
τ^Γlc^iι5Ξ'' -Ξ !iξyι'υ cττγl τ'-ιxΥδττγα τa.'l

τλη,θυ:1ra6 του 7oχ7'oΞ.Σο'jζ. '\γ ο

α:lθl,r4; τφ1' qτj,μιrly το') y'Oxy-.!ε'"-

δο,jζ πoυ 'iiα|cσ''L|εν.')'l ζωντα.ν&, .i_

5τε..α α,ii6 !νι.'l Qexαιγνδ εiνα'' ro-
λ6 ηιιxοd;, δ:y διzαι,oλo'γεiτα'l d,λ-

\τ1 s;iιι6ιcτ1. Στην α'ι,τit3:τη πj-
.''!κTιυ'ιτ1 Θι' π."iπ'ε'' δγ'' γ6'io 'lα ε7-
τελo6νται 1iΞρ''σ'δ\7ε?o'. Φ,:xα:iι:i
α)')'α γ'α". να διscευy,6lτ'αi τα αiτlα
τη; απoτυ7]l'αζ τιt)\' ι}εxα'e,rιiν πιυ
τ'',cηγi1θτ1xαν.

'Εr1.ο'tτι"'' νπδψη τ' Ξl]δΞNδψΞνa )

γ"''(l ; l;',ι.'.'' y' α| eiτ' o'.ητ'. \t α π o τ ελ ε c', ι α
-.'. ι^l, -: τ.ατ ι'no λΞl-ιη :η i τo') 1'oγ'γ'o Ξ''-
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2' 0l επlιoψlπoτθξ τnq αxiigδlic
Για τα σταUQOγι)γι,μοπ'0ιιrιiuε\'α

ε[δl1 ο1τιυ9ο1lJlριυι' η oυ'ι'dl'$ιor1

τ(D\, πr:ι;uιi'ιcδr, o' dl'α oπω,ριil-

t"α ε[r'αι 6υ.aνι'ι3;' l'ιrgciγu^,'.o' r'o
τllγ εξα.oγα'7'ιo11 τιlΞ πα9αγιυγi'1;.

H lι,dλιoocr;,.αι οι επιλεγιιdνoι επ,-

z.oνιαoτ,d; παiξουν τον πρωτα'ρxιzιi

ριir)'o .1ια μ,[α z.αλ'{1 ε,oοδειιi.

Χιυ9i; r'α zιir'ει z'αr'εil;,ο'c6αρd

λciι9ll, τl; ποlxl,)ιi'ε:'αxi',αδιiιi; λα,u-

6ιiνoγτα; ιπ,'jψη τι1ν περ(οδo τr1;

αv$oψο9iιι; του;' μτοgεi \'α τι; iια-

τ'αταξει ]σε γε\'ι'7'.; γι1αιι1ΙεΞ σε

π'dι,τε ,o,μdδε,;. Αυτd': οι πλη,qoφο-

ρ[ε; πρodzυιpαι, απιi τι; πα,ρατηρrj-

σε:; στι'; ουλλoγd; αξιO'λoγ{],σEφ1

ποnz'ιλι ciiv αlο1αδiι di; τoυ Ιι.c'τ ιτ'o ilτοι
Φι,ι]'λο6jλωγ ΔdltδQolγ. Tα oτoιxεiα
ιL'ι,ιi ταιqllαξαυr, πολt στι; περιι)'

;1ι!: )Ιαoilor1; zαι ql'υcιz'ιj. z'αι o'
ιiλ}ε: περιoγ6,; που dxουl'τι; i\rε;
zλ ιlμ,ατ ιxi6i; ου,ν,$'i1z" ε ;.

α. ΠριbΙμn AvΘoφoρiα
coSLΙΑ (Ιiι1rolα). Kor'ι,υti],α'

Tι;'αz.ιb'ι'ιy'α ( Κ8υoτ11λλι ), GΕ,ΝTΙ_
Ι,E BΙAΝΟA (Tξεγτ[λε Mπlciι'z'α)

ABATE }TETETE (Α1ιιπ,ιiτε φd-

τεl'). z"αι πo)'λd; r'τ6'πιε; πoιτ"ι}'iε;'

θ. ΗμιπρΦ'iμn ΑvΘoφoρiα

ΡASSE CΙiΑSSANE ( Πα;
Kρααιiν), BrtrιlΙiRrE ΙΙ,\liDT
(Mπερ6 Αρντi) z"λπ.

v" Καvovικfi ΑvΘoφoρiα

ColNl'lF]}ttrNCE (Kιir'.ilεqαν),

SANTA NΙΑRΙΑ (Σctl'τα NΙαρiα)

ΣlEPΠoT (1:'.,' 71g,1 δ:'τ,λcειδli; π,cι-

zrλlα d,1ει ιi.1ol,r1 γi''ρη). COLETι
TΕ (;Kολ/τ), D' JUΙ,ES GLTTOT
{'\ι1z.τr-υ,ι1 Ζιbχ Κιy.ω), ι?π'

δ" Ημι6Φιμn AvΘoφoρΙα

\\rΙLLΙA}iS (ioιiiλιαμ;). Ι{Ι-
GFΙLA}{D (Χιiι;i gγr 1 ' GENE-
Ι1.ΑΙ, L'Eι'LtrRC (Ζειrcρd"κ 

^\j-
z7"ερz"), KA'Ι'Z'EII (Kdξεg) zλπ.

ε. 'oΦ:μn AvΘoφoρ(α

DoTl,ΞiΝNltr Ι)ι- CroMΙΟE]
(Ντουαγιl' j l'τυ Koμi: ) Ντεzιir'α
r,τdλ Ι{ο1ιιiτoιο, GRANΙ) cΗAM-
PΙΟ1{ (Ι'tzgαν Σ,rιi,uπlol').

Δεr, ε[r,αr λιi,$o; r"α 1lι':εiτ,ει xα-

l,εi; aοlz'ιi"iε: πcι αr'y'1z.οU1'στt; /ει
τοr,ιz.'i; ο', ι1δε:. Στη περΙπτιυσll αυ-

τ{ επι6ιi},]'εται ν' αυξr1ι9εi το πo-

ocloτιi τo'υ επ17.\oγιαστy'l {1 τοl'ι,επι-
zοl,.αoτιbι,. A; ,,r,η ξεxr,οi1,.ιε 1lτι οι

1ll{ρε,; τη; oι'γαιl$'l]oεωΞ τ]tDγ πoι,/,ι'

λιι.bι'δεγ ε[γαι οι [διε; παντοi ^1ια

1lλε; 1r- '1ρ,o'ι,ιdl- /'lαι γrι]α ιiiε; τι; πε
qlιο1,d;. or μdρε; αυι'ιrι,ιηilοειoΞ τωγ

π]1i7.ιλιιb\, μπog,ε[ '\,α εi]\,αl ιiλi,ε; 1ρο
νιd; πε,gιcο6τερε;, ιii')'ε; λrγιiτερε;
zαι ιi7,λε: y'ρονιd; zαι9ιi),ο,-,. }Ι,oιl-
l,ril,$ι οrl το:r, πιlιxιλtιitν εξα ρτciται
Eαrτιziιi απ6 τι; z.λιμιατlzd,; oυι,$fi-

7'ε; τl]; z'ιiδε περroxfl;. Αυτ6 oυμ-

6α[νει επειδri ο 1ρ'ilr.ο: ι;ιi'8ηoειυ;

τ(υν δ'ια,φlιi]ρrρ1, ποιztλιι(lγ rεξαρτι1-

ται απ6 τι; απαrτi1iαεl'ζ σε χJαlιt η-
λd; $ερ,μoxριιoiε; ιατα τ}iν χε1!ιε,Qι-

,ΙEngΑspmΞ<ΦΓvtIΚe ETEIMATA
\.\.ι!\.1.ιt\ι\l\.\.\.'\ι\.\ι\r\!\rat\.ιι\ιι!\i\'\ta!\'r\rιr\i\l\i\'\l- 

r\!\'\'\'\'\'\'\r\'\'1!\'\'-

l. H ευglεflnοig τerυ κυplΦτεφωψ !tl}!κlillΦιl

E,nfiliξ οug Φoυ[lκiiιiδlo
Tο Φoυξιzλ,ιiδιο, xωqi; αμιψι6ο-

λiα εiγαι r1 π,ι6 oο'6αql11 αo$6r'εια
τιυγ iuηλεo,δj'ι'τoω\'. oι μriJιοιαλλιε9
τd; .1r,ωρ[ξουr, τl; ξr1μιd; π,ΟU πQΟ-

ξεr'εi r1 α.o$iγεια αντ{ zlαι π6o'ο )i-
οz'oλr1 εiι,αι 11 z'αταπολdi'-ιη'o{ τ11;,

ιδια[τερα μ,ir/ιι,oτ,α dταr' επιz'ρατrj-

σοU γ do,xr1με; x αι ρlz,d; oυr,l{1z'ε;

zατd, τ11ν πε9'[οδo τη; Αr,οiξε'.ο;.
(6ρo1ερlJ; zαιρ6'; χ,αι σ7ετl7'd'ι'ψil_
λd,; ι'},ερ1-ιοz.gαo[ε;). Ez'εiγo ποιl δεγ

ι,Ιi,αι γι,ωoτ1l, εit,αι o 6α'0μ'; ευα,-

ο$l1oiα; 'li αr^saxτιz,jτητ{1'; π,OU πα-

ρουolciξει zα'flε πoιzι'i'irL' μ'l1λl d;
στ)iν α{1,αψεgι1,μει,η αο,$,jγεια. Στo
εξωτεριzιi dl1ο'υr' γiνει ιδ:α'iτερεg

π,αρατr1gljoει,; zlαι προοδιogIo..9ηz'ε

ο 6αι9ηιιd,; ευαro$r1oiα; τωr' διαιil 1-

ριυν τιlιl,.ιi'ιιill' oτo Φοιξlzλιiδιo.
Tπrig7"ουν ποιzι7uiε; μη,λιιj,; απι:-

i.'υτα αι'$εz'τν{; Δπlll; εirnαι η Π9ι-
μα (ΡΙ'.Ι}ΙΑ ) (δεγ 7ρειι1ξεται πgο
στα1σ ιιι ) , 7'αι ci,l'j'ε,; π,cιz,lλiε; ποi''ιi

ε'υ'αiαBr1τε; ιiτιυ; ε[ναι η οuαδα Ι{τε

λiτo.ιoι'; ιΙ)EΙ,ΙCijtoTS) Στd gxιν,

Ιμπl9iαi'. Στdgz'gιμαοl, z.,1π' Αr'ii-

1-! εσα στι; δi'ο αz',ραiε; πεg:πιιboει;
ταξι'r'o'μοiνται 6iιε; οι ci]i.λ:ε; π'οιz'ι-

λiε; 1μιr]t'lιi; που dχουν εr',δlιiιιεοo

6αι9ιιd ει'αιo$ηo[α; oτ,o Φουξlxλα-

ι\ιo. Η ταξιr'1:1ιii;l1 τr1; ευα:οi}ηο(α.;
,i}61 r1iνει 4.rε τo εξ{'; z.gιτr'1ριο. or
ποιxιλ[ε; μr|λιιi; πoι' εir'αι ιrπ.ji'υτα

αr,$εzτιzd,; παiρνοιν }ι-oi1.rερc O

T., oδr". N'*6".rλ.,
Γεωπ6voυ

xιιi οι πι.j ευα[]ο,ι}ητεΞ τo νοi1με9ο 5.

1' Γz,liλ,r,τεr, Nτε7,[τoιου;

{GoΙ,DiΕlN DΕLιCΙOTS l :j

2. Ι'zρcirι'η Σi1rιl
( (}Ι]_\N }:T s,MΙTtΙ )

19-9-ι
3''Ιlτα'1:r,ι (ΙΙ]'\RΕΓ} 2,b
1. Kcυεp",':. (Qι]IERΙN_\) Οr

5. }Ιελριliζ (ΝΙEΙ,1toSE) 2.5

6. λΙoυτoοi (ιΙι- TSι-) 3 - 3'il
7. NιΞ)'iτΞ1oυ; (Ι}ELΙCΙΟι]S)

zαr i1λε; οι ,ιιεταλlαγt1; τ11: (Σ-ιiρ
,'r, }]1diρzQ'ιrμσΟγ,l]μjTεQιιi]' z,λπ.) 5

8. Π9iαμ (ΡRΙΑΔ{) 0

9. Πρi1uα (ΡRΙNΙΑ) 0

10. Σiιιoir$ (SNΙooT,rΙlΙEE)

,μεταi',λαγ'{ τr1; Γz'liλνιεγ 3

1 1. T'ξ6p:ευiι:ιx ("ΤERSΙζUM.\C)
12. Tξι1ναγz.ολr'τ
lJoN_\GoΛD) 2

13' Tξ,iνε (.Ιol}i'NΕiB)
(1r.' :τcrλλαγd τrl, NΙπλrdrz,οο'l''

( BLΑιK,Ιo}i τη; τl,1ι,ιi'διr;

Tξοι'ιi'$ιr,ν JO},ΙATΗAN) 1
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r'fi περ,[o,δo. Eiναι γl'ιυοτ.], {]Ι{:1\, ε-

π:;)1oαιεi '{πιο; zαι ξε,oτ1l; χεl!ιιbγαΞ
r1 δ;αzοπ'd ιoι' i.r1$ιioγοι, στι; πo.-
xιλiε; :με υιμηλd; απα,ιτtiσει; oε ιpr1_

xo; ε[,r,αι αγεπαlQΖ,il; χαι 
'ταQατη-qεiτ'αι zα,$υστερ,tl]μι6\T] dναρξη l];

g:{π.rιJtξεω; των οφr9.α7,g.ιιδι, z.αι επl-

μ{πυνor1 τη,; α'ι,$ιz.{1,; περιιiδου.

)'iγzQιorl δilο περιo,1ωr, 1ιε δια_

φο9ετι,xtli xλ{μα: ΙtJcloυ,oα zα'l' Pt-
flιlμ'νο Ι{ql1τη;: Στην περιo,xli Nα-
ο{oη; oι δ$o ποι,zιλ[ε: α1λαδιci; A-
BATrE FE'ΓEΙ-;E (A'uπci.τε ΦJ_

τελ) γ"αl PASS,E CΙIASSANE
( Πα; Kραoιlν) ουvαr,$iΓoου,ν επαρ-
zω;. Αντ['$ετα στη\| περlοx{ Pεδri.
μι'η; διαπιoτιb$ηzε ιi:ι ι1 ποιxιni,r
Πα; Ι(,Qα,oα,1'',, ql,$[iζει α,ρz'ετd; *ιi

Elε; μετct τη i,{ξη τl1,; αl8οqloρiα-:
τη: Α'ιπdτε Φ6τελ. Eπ'ο,ιιlνιυ; o'τ';
πεiilo1d; πOυ επιΖgατεi dπιο;1ε'-
μιbl'α,;.ι}α επιλεγοilν πcιxιλiε: z'αι
επιxoιιαoτJ; ποr-' iχο'υγ μ,ιxgJ: α_

παrτi1oει; oε ι|ll110; για τη δlαxo_
π'{ το1' λri$ιiργου.

Eπiol1; ιi cir,ιQr,,11l επrlρειiξεται α-

πli τι; $ερμczgα τiε; ποιr $α επ,-
xιlατηooιν αψιdαιυ;,1_ιετιi τι1ν ι\l,αxο_

π{ του ληsιiq1,:;11. ΓΙαgιiiδειγlμα
Ι}OTE},ΙNE DI' C,OMΙCE (ντοι-
αγιαr,6 r,τι Ko1μι[ιτ - }{τεz'cii,ιr r,τdλ

Ko;u{τoιc xαι REtΙΙiRE HARDιr
NΙπερd Αρντi. EΙ πρωlι1 πOιΖ.1iλiιΙ

ατ'αιτε[ υι}πβ6τε9ε; $ερ]Lιο7"ρασιε;

για ν' αν$[αει, εt,{b η δε'iτερη (λΙπε
qd Agr,τi) αr,$[ξει %α,ι με 1αμηλιil-
τερε; Bερμo,xραα,iε;. Αι, zαl η Nτε
zαι,α (7'ει ολιγ1lτερε; απιrιτ-{rτει; oε
rμι11o,;'απd την Mπεg6 Aqι,τil, εr,

το,ιiτoι; αl,$iξει πoλJ α,9γliτερα α-

πi τ'r1 }Ιπε9d Αρντ'ι1. o λ'1γo; εl-
l'αι δlι1τι 11 Ντεz,ιi'νιl, αv$iξει ι1ταr,

επιz.ρατ{oοι'ν υιpr1,i,J,; .$ε9'ιοz,ρα'α[_

ε;. Στr1v πεqιox{1 ιια,: ιiταl,αρ7[-
ξει v'αν$o1lο9εi r1 )iτεz'ι1να filδη
πφο πολλ'ωι,r1uε9cδν l7ει i'liξr1 r..

αν'$οq;οgl[α τη; πυιz'ι),iα; }'Ιπερ{ Ar2

r,τi.

'Toτε,ρα απ6 τα παραzιiνω. 6γαi
r'εl το ουruπd,Q;ασμα ιiτι o επ'ιzοr,ια-
οττ'1,; { oι επ'ιΖoγιαστ6; πρiπει r',r

,10

επιλlγor,ται επιτοπ[ω,; στηγ cυγ7'ε-

z'ρiμdνr1 πε9ιo1,i1. Δεν πρ,dπει \/α

ξε1νοi1uε dτι oτr1l, 1cbρα pια;, oxε-

δjγ xι-iι'}ε xgοr,ιd' zατιi τr1r, πε9iο-
δo τη; αr'$οqlo,ρiα; τl; α1λαδιιi:

επl;l,ραrοilr, αι,ιhμ,αλε; zαιριz€; oυr,

B{ι,'ε;, απ6τομιε; εr,αλλ,αγ6; σ'ιιζ
$ερr-ιοzgαoiε;, 1αψιι1λ6; sεq,μozφα-

o[ε; πoυ παρεμποδ[ξοιν τt1r, πτ{-
ι]_ η τ(ι]11 1'lελlαoιbι, zλπ.

Ι[. Eψκατιioτrεn oπωpιilιru με τρlπiοεlδεie
nolκtiiεg μnilic

_\r,iλoi,7' lJ.Ξ τOγ αplθqr4 ylρωl1o-

cιο1'l'd,τιυi' no|) !/.!ν' oι 1_ιηλ:3; :'τ,r

c ιιlt'.ιq'τ'' ι λ τoυ ; r,,j'; τ z : α 1 ιυ p i ξoντ r' :

:; δ$ο 6ατ.'τ'ξ ομiiδε;:
α) Στ:; διπλ.ralδ,:iΞ π:ιr' λi:;

ματα (17*17 z"αl β) cτl; τ,ρ:πλο-

e lδεi; τoιz':λJεg πoυ [.y.c'lν s'ι'lo\'.-

xιλ: 51 χ]r(01i,'rΞ6lματα (17* 17

+17) .

Στη πριilτη y'αττlΥo'[α α'riμ'οτι
τα''ι'. πatJ'i; γγ0),στdζ πoιι'ιλ[e; a-

μ&δα N,τeλiτclcυ;, (Στ'iρτ'ι'l ' Ι-

1rπερliλ' Στλ?y'?''lψcoν, Pεντ Tcιφ
xλπ.) , o,u*,δr, Γxdλγτεγ Nτελiτc:-
Oυ; (Σ;r',δθ, Ιιdλcoυ cτοil7' f'1i-

3. 0 x6xκlυοg tρtxe}rιiξ τετβιιΨuxoθ

o Κ6ιx''ι'o; 1.''"γ1ι:lτlι: i'i'r'iν )-

χo; (Ρ_\NΟΝ'[ι]ΙΙιJS ιJΠ{Ι ) .

Ι.Ι,;'νlιιυ-/'c'ιζ o$λμl) τ7' τΞ'i'ε)τσ.t'λ

χ'?6',, 1' τ,',c'ζ!'ιecε ea,6αi"i; ξημ,d;
:e πολλJ; xαλλl4,lγε :; z.αι ιδlα:-
τe,rα ,τα οπω,:ογ1:α. 'ΙΙ',α; τdτo:-

o; sc'6α:'δ; εγ'Θzδ; π2tπa'' )α αγ:l_

1ιετιυ'π:cθei <<:ιυτ:i', ^ιa'' 1ιiλlττz.
ε'lιυ:i; τηv '1', ol'ξη, ;: v δ'η\αδ'/,

ralJ'ο:π"t'αs''l':θ:i, γlα να 1ιη δr,,ι'
cυ'pγi1ιε'. τρO5ληllrατα x.i"γξτ e''α',' r.ι

τθ. ττsl 0ιp'ν'i1 πε7''''Σ'ι ξ'π'.'l o: ,'j'i-
C'l,l'ε: εi.να' :ι,ι'o'i'zd: 'r α το: io',..
λαπλz-:ι':ο;ι6 τo'l'-' (i!rτ1 τ.'ι'. ξι''-
lα:iα) .

|'.α. ι,s,l δ:γτcοxιrλ)''ε ?^fiτ'lt ');:ζ\/

7Ξ'' i,ι'[υ' πριi:τηΞ τΞειl; r.'lτα''ρ[α'

Τ\|'[',,α'. r' αι7:6^/1; π: ο:δ: op: :li-ιd; τη;
y ρo'lιτ"i6 τce2'"6δo'l a)a') εzy'ολi.-

'ττοrτα: 
τα (χ.3:llrω7:0"τ'.zα l'lγ'i>>'

Δεν 7ρe:&ξογτy'l πoλλr1, λδγ'.ι' γ''α
yα δ:ε)χριγιιθεi τ.' γeγ'ονδ'; 6τι τα
γ7''1'1α θα εxyoλαφθa6γ ο: μiα 6υγ_

γ"ε7i'.',L!νΥ] πΞ.ι'.c'γti ι'rp iδ ι" τι\\Ξ?.-

μ'η r'iα ανεξd,ρτητz σΞ π'α δ jyτPα

6'ι!i,o")lo'/τα''.
'Υcτer,'α α.π4 πoλυ:τε|'3 τx:ατη-

''^l;e'' 'Ξ π]o,ιl dΤιγα} (eξιoτε,''τ"l' -Ι',lιτιτo6ιr' Φ6λλωy \iντ|,ω'1 Nιι-
oιicηq z')'π ') δ:'απlcτιbθηz.ε dτl ru

αυγi του γ.|xxι'lo'l τΞτ'?ldν')yo') -y'-

7.0l'ilπτoΥ'(1''' γ'ατ'A τTΓι 'Α';ο ζr,
( τoυλ/;y.::τo τo ]ιιeγα'λυιε io T"ι -.|ι-

ι:'6) 6τ'l'ν η πoιxlλiα μηλl&6 Σι&2-
''''ν (ST.\.RΙiΙNG) η Ι'x6i'ντε'
(GOl,DEN) 6p!ιx:'''τα'" οτc 6λα-
:τ:γ.δ sτλδ''ο xδv'ι":lιi τopνpi1 ('o-
pl|,Lo',,l1 rvθcυο:iα;) . Φ'lc''y'α τα

ι'λλα :i]δη oπωρoφ149,ωr, επ'ειδl1 α.ν-

0.ξ:υν erιυ';,iι9l:,α' στην irδια. τiιrε:ο-

lι1raα 6/0υγ π,:oyωρη,μ6νη 6λα:τ'ιs
3'Γi lr''. c'' |a.ιT,''i' τ:υ; d,1oυν απο-
xτ'i;; e'. !'ν ι'' γ'α\|o,1τo''^rF,.y'4 iιdγεθo ;.
Τf ','.'':'r:'!'γ";l γ:α τη7 μηλιd. o l:-
cΥj'1}tl Ιo: α,.'i λly'oι τετ 7kνιl7'ο'' ει1-
z ι' l τ'' ιil' l c' / τ α'. i τ 7. i 7 ιbτ'α', : α p }. φ'jλ
) y. τo'ι δ,1rr,;'υυ 6πο'l ι.,ρy'!ξoυν :'l
φ'θoιo'πι δ τo'Jζ i',^(c' )i' αμτγ] 1ηγ

τ-''zcio'δo :πεμ6αiνου1,r: ιpε1dζgγ1g;
δ) ι' τα εiδη των δ,Jvτροli', μηλιj;,
α.7'λα'δ:d;, caδαι.'.νιi;,' γ"Ξ.α5'.!Ξ, α-

lιυTiJ xλlii; y'λπ' Miα δε''γ'για';i'τ1'J7tι

:;i τdιπo''-l θιr r.ιπ.rpo,δο: ,zα 1.ια; δ:i-

ξεl αν γ.pειαsτe[ rα επdμ6ουηl,: tια.:

δε$τε,:η οo:,d α1 ιdτ,ω; μετ& τηy α)-
θ:φo','α. Χ-,η.::1ιoτo:oi1ι:να α,χα-

ρΞaι1|5ν1' PICTR.\N (πλιr"τp&ν)
ΙrERoP-,\L (π':cοπd'λ tl xαπo'o &λ'-

λo.
(Aa: πεp oδlxd NΙAΤ)ITA α) τgιi.

7"o; 77 ::λ. 169 1980' β) τebγ,';
22 :ελ. 4Ο 1983).



γτ',0.λιτ,ιν r"λπ.) , Γιραν','η Σμi'θ,

Μπελφ;r,ρ,'Γξov*,θαν, Tξd;,c:Oμe.z"

zλπ. Σττ1 δ:ιiτεpη otμωδv' α'li1του'l

η Moυτcoli η Tiζ6ναγπoλντ xλπ'
ΤΙpiαz'' γα τoγισθεa 6τ'' o'. τp:

πi.oε.δoi; ro''τ"'.λt4 δ:v r.iνου'/ για
.τ''r'.\'''α5τ!:7'αι ω; eι τoι5τa'l eφ'δ-

,o7 :το';' μηλειbνα τrρδxε'.=α': γα φυ--_

τειθej :,ιil' τρ:πλoεlδl1; πaιz.'λiα,
\|.'i'''l γ&ρη-.'η Moυτcο'j. επl6,iλλ:-
τ1"' ν7' ΦυιΞυθrd,γ &λλε; δ$o ;oυλιi_

1::τo δ:πλcειδεiζ πoly"ιλi'ε6 λ,dγo'l

γ&2ι1 L'ι''ραν'rη Σ1i_ιιθ x'α'' Στωρ7'p'.ι1-

coγ..'Eτοl 11Ξ τηy 6oηθεια τωy με-
)'';ιds'l θz' eξαcφ'αλιcεi η γονιφποi
τl:Υι',ι'α'' τo)\' τ;Jiιb\' πa:x:).ιιil'z ω;

εξi,;: 1) Η Ιxρ&vl'η Σ1ιιθ θα γo'lι-
ι\\o7.'.iixd'' την Στα7ιρι''ιtον.' 2) Ι{

Στ0.2τρι'sιoν Θα" γoν:1ιoπa'^|yο'e'" ' την

Γ','7*.ν''iτ, Σ;ι:0 xαι 3) o: πο:z-:i'iε;

M Ι'y'

M Ιz'
MΓx
M Γv,

M Γy'

}[ Γz'
1{ Ιz'
}Ι Ι'z'

1{ Ι'ι
}Ι Γι
MΓι
MΓι

ΣτM}Ι
ΣτM}Ι
ΣτMM
ΣτMM
ΣτMM
Στ }t Ι{
ΣτMM
Στ Ι{ }t
ΣτMM
ΣτMM
Στ}ΙM
ΣτMM

Γx
Ι|ι
Γx
Γr,
Γy'

Γy'
Γx
Ιly'

Γz.

1'ι
Ι'y,

Γι

Στ }Ι

ΣτM
Στ }Ι

Στ Ι.Ι

Στ 1,Ι

Στ }Ι

Στ ι{
ΣτM
ΣιM
Στ }Ι

Σι }1

Σι }Ι

Γ,ραννη Σ1μιθ xα: Στi,2'xρ ιι:oν 0α

γο1\1tlμο'πO"'η σσJ',ι την Moυτtcod.

Δεγ εiγαl xαθολου λ'α{Jο;, εα't L'

νq.Ξ irηλoxαλλιεργητη; επlθυiμ:i

νa φυ:e0τeι :αν 6αι'.τ:L1 πο'z''λ|α

μ' :ι τριπλoε:,δη πο:y'lλiα., υπeλ',^1:-

ξο7τα; J'zα'.ι'αl''ro'"ιlτ''τc ι'.οδ'δ'rs

μα. Ι{6rο 
'ττl 

τ\Ξ?:1ττ|iiτ1 α'-l1'i1 θCι

n'1iπe'' 'lα 'lπαργe'' 1l,:α o;θl1 :7,Ξ:η

y'1''. δι0"τlξη τωγ δ'j'o δ πλo: διb,

πο.y":λ:ιily ια'' ττ13 τp:πλo:ιδ'aδ;.

'Ecτοl d'vα,; μη]λoxαλλιεργηrii; επ:-

θυμεi νu φιιτe6le.'. τ''q τra',ριτ'ανυl

πo:xι)'i:; σ'. πaσoττδ ω; εξη;:Moυ
τ:o,6 (τρ:πλo:ιδη;) 50:)o' Γ'τ'ρ0'ν"

νη Σ,r:θ 2'bο) ο τα'. Στ&'ρxρ'1μc4ι'

2: o) ''. Στoν οπω;,i'lα lιπo:o i7 lα
Ψυτευθod'i] .!'' τo'.y:|i'['€ζ ω; αz'ολοd-

θ,ο-l;:

M Ι'y"

}t Ι'z
Ιt Ι''z.

M Γz'
MΓz
M Γy'

ΜΓx
M Ι'y"

M Ι'."'

Ιt Ι''ι
M Γy"

M Ι^ι

Στl{M
ΣτMM
Στ}ΙM
ΣτMM
Στ M Ι,Ι

Στ }Ι }t
ΣτMM
ΣτMM
ΣτMM
Στ }Ι Ι{

Στ 1νΙ M
Στ M Ι\1

l.x )ι.}Ι
Γy' Στ }[
ΓxΣτM
Γx Στ }Ι
ΓxΣτM
Γx Στ ιΙ
Γx Στ }1

Γz' Στ }Ι

Ι.y. Στ }t
Γx Στ ι4
ΙxΣτM
Γy. Στ }t

y'^t'j(,' To μdλι r9',εωigεiiταl (l)'; μir
χατ' zξoγ'i1 θρεττιιii x?oφ'il στo')

ανθ','ωπo.

Δiε 6 τ ε ρ c Παραγει τ'Jy .61'5'"

λlx6 πολτ6 τσυ ,'π'Oaoυ olι ευεργε-

τ.ιL; ''δ:δττiτο; eπi του l'ν0','ωτ''νo'l
οp"γα'l''ογμoυ eiνα'' πιγ'ιoτ'μιiοl; αvα-

^,\'l,'!r':ιι j7Ξ;

7Cl ,' τciτoν y.α'' 5rνoδι'ιδ-
i Ξ ? c :υl'τEλεi στηy Λrrγ:μOπoiηrιl

τω: φυτιilν. Χιυ,ρi; ττi/ 1ιdλιο:α
πολλi 3ται)polrιΥ''\\'?'π?]o'j1'ιΞ)α φι_
τ0' xα'' ανα'pοιι. j' α'lι0' y.y'ι πολλri
: |tδη ο''urrr*rrrr' (ilηλιd;, α1λα-

δ j;, ιε''-'i':''€;, αμυγδαλld; xλπ')

δ:γ θz' ]l-ιπo2Oiσαγ να c1ηtrrατiooυ'z

l',cl t;""1:.

Δεν πρd;ει να ξ:1vο'jμε 6τ'' δr5η

y'')?ι'|lJJ; ziιι''. o'. cυγτε)'g: τι6; πο)

παiξoυν πpωτ1:2a'.ιι.δ ',ιδ)'c sττ1) xα7l

τ z'1 c. 7' α i ιJ)',' Ξτ αυ1r'o'T a' )'- 1,L 1 -ι ν 2 i o!ι: ι !.-

',ι,'ι :!'lτι!l', i, iιJ).: 7iα lα ol Ξi:7o-

γ'αcτdζ. 'ΕτC'' ti zλλo:δ; ol δ:y-

i9o):αλλlΞργτiτd; T:α τa δ'.16 τoυΞ

π,:ιi-lτα ιιlγtgiρον' δεν πρΔτε'' γι !ι
xθιitlν :: ::αμiα li.?i'ττω5τl σΙ'r]\'

π:οioδo τη; α,l'θoφoΡiι; με εrτο(ΙO_

zτδνy' ι\'π' φi,;;rαxιl τi'')ν 5γ"'τιb-

νου'l 'i. απο1ιαx26i':υγ τ,; 1.ι6λιcc:;

αΓJ5 τ.''t cr;ιυριilνz'. ,\; τc :πα'iαλ'i-
6oυ1la αiu,,iιι z. p'!.α φa2i'. _\,τ6 μiα
xαλ'{ ;υνεργι:iz μελιccoιδψ.oν ^ι'cι''

δ,:ντρozα]'\" ε7γτρo'3 !\'π. ?o$ν'σ' ||)'

φε)'ηθoJν 7αl ol δυ6 μa τol' y'αλ6-

τιιo τ''aτo. 0 μεν μ.ελιccιv.δl',ιo; Θα

:ξαοφαl'icει τ,ι 'ψt)L', o δε δεντ,ρo_

zαλλιεργητη; 1-ιιi πλo'j'τια εσo'δΞ|&.

(Δ.; n'Nιιioυcτα, ογLτ'.x6 iιρθρo

oελ. 145 1982).

λ{ = }Ιoυτοcδ 5Ο:)o Γz : lτ'ρα'lν'r1Σμ,:θ 25o)o Στ : Στd,ριριμοo'l
25o) ι

ΙΙ p ω τ o 7 ΙΙαp'i.γz'ι 1pηcιηrα
xr.ι ω,γdλ irα π1,o'ιi6',';α, μ:iλι, x,:a{

Ξ. 0 piioc τng μfil66Ιξ 6τn Ψoι,lμ0π0in6n
τωυ δ€uδpωυ

Ι{ iιdλιοcι πpoaφ!ι','e'' κx7α πoι;
't'd' r''ν i'θ,:ωτo.
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Ιερoμ6vαxoq Mελιiτιoξ
(Συ',€xεια απd την οελ. 1Ο)

r}ηλε[α; Ιιiεoλα['α; τt]Ξ Π ατρiδo;
αυτot zαι λα6,dv π,αElci τιυ\' ευγ\.ιυ_

porrο{γ1r' z'ατoi'ιωι, τη; Bερoiα;
τηγ πQoσωγUμ,iαγ του, ιδρυτot d7.α-

6εν πιiρα; 14 Ιoυλloυ 1874 επιoτα_
το{ντo.; τoυ αξιεπ'α[ι,ου αυτ,οιi αδελ-

φ'oJ του Πα,ρtiτtlυ Kυgiου Kυgiου
Θιolμci Αυξεντ[ου.

'El,α απ6απαo,μα απ6 τον iιμιr,ο

γΙα τo Mελdτιο παρα$dτoιt1-ιε.1ια
τοι': αl'αγl'ιbστε; lια:...
Xαi,gε x'α[ρε πατρ[; γλι'xυτciτη
επιτυ'x,oi'αα αllδ g$- φιlλolu;oilσο'U
ειγενoJ; διυρητot
του Mε7'ετεioι, z'λειγοιi.
Eιεργrdτη1, 1udγαι, zα}ιdν
Ο; τ1lγ πιi'λην Bερo[α;
qlιλοδrbρq oτ'oλiiζει

με λαuπρι1v οiiz,oν M,oυoιbν.
Χορηγd ει'ε,ρ.1dτα

τoirδε 6ιυ,μoιi τri; παιδεiα;
dι,δoξoν τdz"voν

τr1; ψιλτ,ιiτη; Bερ,oiα;'
Eδιδ zαr λ'iγα x'ρi;νια oτη $iοr1

τoυ πα,i"ιο{ z'τiιlιου zτicτηιε l,do xτ[

ρι'o τo Δη,μιoτιz6 Σ,xoλει6 πoυ π,l1,ρε

πciλι τo dr,ο'μα του, }Ιελdτειoγ.
Mια μlzρ'l1 φωτoγρ,αqii'α του Mε-

i'dτειου οιilξεται oi1lμι,εροι oτo οπiτι
τoυ ΓιΙrγ'ου 11 oπο[α φωtτo,γlραφi:
6ρ,['οzrετ'α,ι oε xλι,α6 otτ,ο 6l6λ,io τoυ
α'g l1,'ι rrη o τgιt, Συ,.ι.πα τ g ι,cilτ r 1,pι α ; E1u1ιι.

Χριoτoδroυλ,oυ <ΙΣloΡΙΑ TrΙΣ
BF]PoΙΑιΣ> M'ιiρτiο,; 1"960.

Π dsαl,ε το 1889 τιμιilντα; την
πατ,ρ[δα τoυ Bdρoια zαι ιiφ'ηαε ιi_

ο6ε,oτ'η τ)]γ ]μγημη για τι; επε,Q,χd-

μεvε'; γεr,ι6; για μi1μι1oη...

B Ι EΛ Ι oΓPAΦΙ A
1) ΑvαoταoΙoυ Xρlοτoδoiλoυ; .ΙσTo

ρiο τηc Bδρolαc" 1960.
2) Γεωργioυ Xloνiδη: .Συvτoμη l

oτoρio τoυ Χρroτlαvloμo0 oτη περlo14η

Biρolαq" 1 98f ".
3) Παtλoυ Πυρlvoιi: .H oυμβoλn

τηc Mητρoπoλεωc Bερoiοc oτηv Παl-
δεiα κατo τov 19ov αlΦvα" 1983.

4) Δrdφoρεc εργοoiεc oε περroδlκα
κοl εφημερiδεQ nvευμoτtκΦv οvθρΦ-
Πωv.

12

Ιlρωτ6τUπn Xpιετοu[ει,υlιtτlxn ι'loptιi
τi,υ Kθυτpου Eβpο(ομθυωυ KoplEεtdrΗ

Ηgoιιεπc μlg τα μιiin τ0ι, !{.n.lI.ll.

Χριcτου1,eνν'.&τιτ"r, ^;,.ιp-,''r1KEK Ι',Ιcicυ 5.ιζ Ιl'α τι 1ιi),τ1του KAΓΙΙΙ

Tr1ν Χριoτουγεr''ι'ιdτιx'η <Kαλ{1

!ια; ΙΙ ρdξrl> czε]ll$ilz.αlιιlε \'α τ1]11

zιiνoυμε qr6ιo; γlα τα μd,iιι1 του K.

Α' Π.}Ι. ( K6ντρo Αι,οιzτ'l1: ΙΙ ρoo-

ταoiα: Η),ιz':ιerιιdι'ωr') τil; πιiλri;

μα;. Απ6 πoλ7'd; μ,d9ε; πιο μπqοoτιi
τo τ1u{lμα o ιz,oxιrgιz,ιill' ,ιiclγ,ιοε r'α

ετ'οιμciξεl τα γλυxιi (μελλ,ομαxιiρο-

\,α' Ζο1υQαιμπιdδε;, z'oιλου9ιizια,

τ9oi:,qlε;, toο}'ι1 μlε 1-ιαρ1uελ,ιiδα) πoυ

ι9α π9οc,.1ld9αluε στoU': zαλεο1,ldγυι'ζ

μlα;,

To Δ.Σ. των ηιια$t1τglιιili', ιτε οι,-

\'εQ'γα.Ιια μ,ε τιlγ Π 9'οΙoιαμdl,ll, ε-

τοiιtαo'ε τo πgιiγqlα1u1ια τη; γιοριd:.
πιl υ πε ρι ελιi1'-ι6 α.ι.ε z'ατιrτοπ ι oτ ι;< j; ο

pιlλiα για τt1v αποoτολf τι1; Σ,1ο-

λf;, απαγγελ[ε:' oz'ετ; z'αι επi;,'αι-

ρα xc,ρωδιαzιi τραγ'οiδια. 'Eται πα
v'dτoιμε;, υιτοδd1s'fxrαιμε τηr, Tετcigl-

τr1 το πριυt οτηr, z,α'1,ιii\1i;,t,λο διαz,ο-

o,μη,μdr,η α[$oυoα ^1ιορτιilr, τoυ K.
E.K. τ0υ; 10Ο nρο6lz'εzλl1,1-ιι1'ι,oυ;

μα;, riνδρε; r"'αl yυι'α,Lιa;. H ατμιi-

σφαιQα που επιΖρατo'iοε zατd την

διciρxεια τη; γιoρτf; l1ταν ξεoιd
χα1 σ'ι,'γ7'1γητιx11",πολλοi απ6 τoυ,;

προozεzλημιdγΟυ; μαΞ διiz,ρυoαν α_

π6 oυ,γxIr,ηoη zαl δεl, μlτo,ροioαν

να εzφριioo,υν τr1ν 1αριi χαι τι; εU*

1αqιoτ[ε; {a!]ζ, }ια τo ιiτι ox,εψι9'{_

χαμε \'α τοι,: z,αλdoο'υ1με oτην Σ1o-

λri μo;'

Α1υf τdλειωoε 11 .7ιοριri, αr,i6η-

χα\, χ'α1 επιoxiqlι9ηxαr, ιi'iια τα τιιlj-

ματα. ι1που r1 ιι ιiι}ε διrαz'ιiλα του;

εξr:γοi,,oε τov'τριiπ,ο π,oυ ε9γ,ι1ξον-

ταL 7αL τι μα$α[l,oυι, oι μαs{τρ,ιε;.

Στo,υ; x,αλεoμι,dγου; που dqlειγαν.

μια μα$ητφια \,τυιμ6\,η Aη - Bαoi_
λr1; drδlvε απιj dι,α δωgιizt zαι γλυ-
z'ιi, ι11μορqlα παzεταoιαudι,α.



Κυκλoφ6ρnoε €vα vεωρvιl<δ 6ιΘλio
"Eνα 6ι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτn_.ιovιι<δ μιi xρωματιστδq εiκ6νεq
Ti εivαι τδ κoκκoειδfr (Φ6ρεξ) καi πΦq καταπoλεμoσvται

Δδv πρ6πει vδ λεiΦει dπδ τ<αv6vα &vρoτικδ oπ(τι

ΣTE/tIoY tIA/hΟΥKF{
Mπoρεiτε ν& τδ πρoμnΟευΘεΤτε &π<} τδ vραφεΙα

τοσ'Αγρoτικoσ Συλλ6γoυ hΙαoΦonq

TIMH ΠΩΛΗΣEf|Σ 400 ΔΡAΧMΕΣ

M6λιq κυκλoφ6ρn,oε ιivα vεωρvικ6 6ι6λio μοvαδ:,κ6 οro εiδ,og τoυ
(TΑ ΓEΩPΓEΚΑ ΦAPMAΚA ΠoY ΚYΚΛoΦoPoΥN ΣTΗN EfιΛΗNIΚH AΓoΡAυ

ΣTEFΞΓ!ΘY ΓIΑ/\ΘYKF{
xFl{ΣTΘV ΠAIfΑAffi ΠE\/r\EΞY

-Tι περι6xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και πωg ταξινoμo0νται_ Πivα,:<εq }<ατ€!τoπιοτικoi xρlioιμoι και δια'φωτιοτιt<of
- 'Εvα 6ιΘλ(o απαραiτnτo γΙα κdΘε αγρoτικli Θι6λιoΘriκn

'Ι'ΙMH Πf)ΛFΙΣΗΣ 600 Δραxμ6q

ElilOΣElΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓIA],IITΣAP0I tfil MΠOγΛEΣυ

1. TA ΔFΙMΟTΙI(A TPAΓΟYΔΙ;\ TFΙΣ I{ΙAΟYΣTΑΣ

2. KΩI\ΣTAI\TOYΛΗΣ _ o ΛA.Ι.ΙζoΣ tΙΟΙrΙTHΣ
THΣ I\ΙAOYΣTAΣ
Toυ Tdκn MπdΙτon

MΠoPEΙTΕ ΝΑ TΑ ΠPoMHΘEYTEΙTΕ AΠo TA BΙBΛΙo'ΠΩΛEΙΑ t<AΙ

AΠo TA ΓPAΦEIA ToY ΣYΛΛoΓoY ΑΠoΦOΙTf}N NAoYΣΗΣ

"t\ι\ι\.\. \t\!\ι\.\.\ι\!\t\.ι.ιt\.ιr\!\r\.ι1\.ι.\ι\ιι.\!\r\.\.\!\'\.\ι\.\.\ιι.\


