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Αγαnητδ φiλε

Δivoυμ'ε καl nαλl τo noρδv. Στo τευxoc αuτδ δημo-

οlευoυμε δπωc ndvτα ,εlδlκd κατατoπloτtlκd δρΘρα λαo'
γραφικoυ καl loτoρlκo0 περlεxoμδ'voυ αnδ τηv παληδ κol

nρooφoτη loτoρiο τoυ τδnoυ. 'Eτot o ανοYvΦoτηq nλη'

ρoφoρεiτοl 'κol εvημερδvεταl πδc ηταv oργovωμθνη η

4ωη των κατoiκωv oτtc nεραoμ6vεc εno1θc μδoα oτo oni

τl ωc olκoγδvεlo, Kol 6Eω oτηv ndλη με τlq oυvrεXνΙεq

Kαt τα εΠαYYδλμοτo' Eni τoυ nρoκεrμδvou, α'no'κτd lδlαi'
τερo .εvδloφ3ρoV! τo πρoκoταρτlκδ nρακτrκδ Συvτε1νiοc
Ynoδημοτonolδv Nαoιioηc .o 'AYΙoc Σπυρiδωv" συvτov-

μδvo oτlc 15 Δεκεμβρioυ 1919.

Aγoπητi φΙλε

Στlc oελiδεc τηc -ΝlAoYΣτΑΣ- φlλoξεvoιiμε κεi-

μεvo noυ ε1ouv οxioη με τIq ξρqσηρlδτητεc τωv noλl-

τloτlκδv oυλλoγωv κοt oωματεiω,r τηq nδληc μαc. Θεo'
τρlκεc ποροατdoεlc μοΘητΦv Λυκεiωv κ.λ.π. Eδδ nρδnεI

vα ovoφiρoυμε Tην μεγdλη ε'πlτυ1io πoυ oημεiωoε τo
Αθλητlκo τμημα τoυ Ε',Γ.Σ. Nαoυoηc o 'zαφειρ6κηc-'
'Ηδη η oμδδα Mιiοακετ YυvοlKΦ'/ αvδ,βηκε oτηv A' EΘvr_

κη Koτηγoρiα, αnoτδλεoμα πoλυετoι]c κοl ,μεΘoδrκdc ερ-

γr:oioc KoI oυvεργα,oiαc Δliorκηoεωq, ηρonovητΦv 'κol

αθλητριιbv.

Αγαnητδ φiλε,

Στo nερroδlκδ μoc δημoolεδoυμε dρΘρα πoυ δ1oυν

oxioη με τηv εκποi.δευση τωv rrθωv, τηv UYεiα καl τηv
δlατρoφη τωv αvΘρΦπωv. Enioηc dρΘρo δεrrrρoκoμlκflc φ[l

oεωq. ,Eniκαlρo εivαι κot τo o1ετrκδ δρθρo 'noυ αφoρd

την εκ1ρoφd τoυ μεταΕooκιbληκα, o0μφωvσ με Tο σημoρΙ

νδ δεδoμivo τηc Eλληvlκηc nρoγματlκδτητοc.
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Nιiμφεζ - Nερ*iδεq Ι Mποιiλεq
H πicτη cτιE Nιi1μφ'εq - NεpdΤδ:;

z!"'tαι παν'6,ρΧαια xα,ι πα,νελ'λ{νιcι

xαι 'ψατ',ρo6ιδτατη, αφ,οδ μ61ρι τι;
[ιJρεζ iμαζ ζει oτo,y, απλloιx6 λαir,

4:οι 1μ{yρ9, α'ι{μlα απλo'0xοi! K{,-

πo'ιolι <<παλιoi> oτΙiγ d,για ελληνιlιη
,jπαιrθ,οo γναL τα iπα1ιlδl&1 6οο ε[να''

τ;αιδιd, ααι δ,α,6&ζoυ'l ^h1 αnaν'l πα-

ραμι1iθlα v'αυ ,.οτo'ρieq για Nrερd,'iδe:.

oι Nι!μφε; {ταν για τlo,υ; α:-

1α|r'ιlq 'EλληνεE οι ιυρι6τερε6 Βeδ-
'rη'τεg των βυxιbν ν€ΓJ(bν'. Κι dπω;

Toυ
Θωμ& Γα6ριnλiδn

δεy νoεdται ζωt 1,ωρi'g γλυxδ ,;':r6,

dτ,oι δlεy μπoρεi ,yg. yoηlθrεi r'αι ζω^{

1ιυρig Nιilμφ,ε,E.

oι N61μφε; fταν πld,ρα πoλ'λ6_q xι
iταιρνα'ν τα o,y6η_ιατα τoυ; απd τ,oν

τjπo τη6 xατoιxlα; τO1υζ: Ο,ρεστι&-

δεζ, NαΙrlδ:E, Aγρo,vdlμ,oι, Π'oταμi-
δε;, Kρην,ι&δe6, Δpυd,δiεg. {γτρl&-
δlε;, Nη,ρηilδie6. o 'οiμηrρoζ τι; α-

πογα'l)uεt x'δ'ρ'gg 1r'2'1 Δjα. o Hαiο'δo;
λjει 6τι ψLCι y.ατηΥa\?iα, οι Mελi,εE
NΦμφ.s' γε'l'ι^i1σηu,ε α'π,d, τι6 cταγδ-
}1εζ πOυ 1ιiig,ηxαν απ6 τo τρα'j;μα

του oυρανloti, 0ταy τon1 αrιρωτηρtα-
;e ο Κρδν,o; Πολυ oυ1iιi τιE θ'ειυ-

?'o'5cαν y"δ'ρ'εζ τoυ ποτα'ψ'.'oυ θεο"j

τηζ πε'ρ'.oγ\q που '\'ατaιγ'O\3oα'l .

Ιicλλd; αρ1αi'ε6 aιτ'o'γ6'vεcεq για ν'ι
δεiEουy την υι}ηλf τO,υζ !/.αταγω-

^{^iι |'σxυρi|ζoγπαν δτι ψ&ιτιo'"οΞ πρδ-

γοvdc ταlg εiae rταρε: γ,υvαixα τ:υ
ιωτ'α'.α Nriiμφη...

Aπ6 τιg π:'o γ',\ωστdζ aνo\J-αlτLy'*
'l]ταν oι Nιiμφεg Δαυλ,ig, Σπ&ρτη.
Ι{α'λxi;, Er:,ατιil, Δd,φ'νη. N6lirφ'η θ:
lυρc6ι'ταy xα'ι η' Bdρο,:α'

Για τoγ πιcτ6 τoυ; c,: Nιiι1rφ,εg {-
'Γλν o'' yr:αρd; ,xoπdλεζ που d1o'l;
iλεg τιg γαρεg sτoν π,:,o μεγr1λο
6αθ4-ι6: αιθ,dρια,oluoρ,φ,ld'' oιιc&,νια
xαλoc6νη nα'' αγ'a6ρα6τη π,pοθυμie
να υ1πη'ρετο6,ν, ,xι lεπειδf γuατo'''y'.'.'r

σα'l xι'γ)τ& cτo,υc y'ι;rθ,i:ιillπoυζ, α')_

48

τ'tζ φιbv,αζα'''i ,ατι; δδcx,ολε; σ:"'" Στl6 Nt!μφr:; π,ρocεξεται ο,πλιil

γμ6,; τοo'lg ,Oι τυ,pαyι)'ισιιiν'r''' ανθCι'l- 'p}Τ(ζ τα γ.€ρ''α τaιJ !"^treτΞ|JτLy.a ^'.'

πO; \,'α vα τoυζ 6o,ηθηοoυν μεοo- : πoλ6παlθ,ο; olδυαcdα; (ν 369_-

^ΓJ.$6ι1τ'αζ 
στoυζ ,μΞγdλουζ. στoυζ α- i}73) , 6ταy 6ρ[aτιεται ιιaηoΞ 5ττι'/

π.'6'ι,.τaνζ για τoυE πcλλο,$ζ, θεorj; πιi'rοi,δ'α τoυ ααι ανηου1εi για το

τol 0'λ6,μπoυ. :ιι]'l'αyoπαitδιl του:

N,iμφαι νη'iα'Eec,' xai'lραι L'.δc,.'

Kαλ6q Nερciiδεq, του Δ'ιδq xoπ6λλεq, αγ' τoπι. v'a1)

δεν τ6 '),τιξα πωg θα. αα-c δω y'|' aL τ?cσευ'γ'{q γιaυ τilρα
αq e['lαι xαλoπρdαδe γτaq. Και δcbρα oαν xα'ι τρι'bτα
θα oαq τρccφ€ρω' αν 1aυ Διδq τ, πλoυτoδ6τρα ιδρη
ζri1 μ' αφ^hoει να γαρcb' πο γιδ ψaυ α\) paυ φιι},ξξur'

ΣτιE N,jμφe Ξ πρc':εδ's'e:"α'. y''" ο i,υιιδ3' o MEλωy'θιc,Ξ' y.τ'i/'Ci\ΞIα'/'ε'.-

,πι:τdΞ y'a'.ρο'6oex,δi το,υ oδυ,c:dz. ' pi.ιτη1νιe τo, l],εταμlφiεr'ildl\ o ι! iτ;
o E0x'ιαιo;, δταγ η dlπιοτo; γιδc- τ'}.vο αφ6ντη τoυ (ρ. 242-24'6):

N'iμφαι xρηνα[α,', xο{ιραι Δ,.δq'..

Ι{ερciiδec 6ρυcογiνν"ητeζ' πaυ Δ[α θυγατθρεg,
xα1ι,'&. 6ολ&, αν oαq iιαle ταγι&' ψ"ηρια a Lυo"!α"c
πρ&'γων γ,' aρyι.lll,ξαxa{cτe τον π,bρα ψου αυτ6ν τον τδθο,

Aq jρθει ιι ο Δυooξαq τι&', a Δ'[α"c, σ"ζ traν φ!ρει.'.

Διαφωτιοτιιd, γι,α τον τδιπo y'rl"ι δ'jocε:α (ν 3b7-362) o 'oi_ιηρ:;

tc,9 τρδ'πo' τη,g λιτpο[rαζ τιυν Nυlι- l,J'Ξ τo 7ιτ6|'1' τηζ ΓcρoσΙτdτ''55α-Ξ i'''J
:ριii'l etν'.α δcα α'lαφ,iρe'' cτηυ' 0- 'i'7ω'!'' τοnι, τηιg Aθηνοtg:

Nα τoυ θα"λ'&'oq''ου 1tgο..lτα Φ6ρxυνα τo λιμdνι.
Nα ιι η oτeνδφυ)'λη ελιd oτcυ λιμανιο{ι τo 6&.Θο<.

Κaντα τ'r'q e['lα.ι ιι "η €2σ'Q'.[ ατ'ηλι&. ^γeψ&τ"η γ"oρεs
τανd.γιοq τδτοq ;ων Eιυθι/υν, τaυ τLt xαλo6ν NερJiδεq.
Κι α'ιτh ε[νxι η 0oλωτi1 cπηλιd τoυ τ\γαινεζ xι o iδιοζ
y\σ"L σ'trLζ l{ερdΤδε-c ['xανεq αρyο'lτιιi,q θυoiοg.

Tα πα'ραπ&,vω ουμπληrιbloνται (}δυ,:,cslα (ρ. 205-213) :

'l-ι απ' δοι γpxφε: o 'oμηlρo,ζ στη,'"

Κ,' δταν οι δ{ιο, π' αν[οψα")'ο περνcbνταg ψaνοπd'τι,
cτ^η γilρα φτ&.oα'νe xοντ&, σι"ft l|λα?Ψαρ[.νια 6ρ{ιoη,
πoυ Ιθ&'ιου, τcυ Πoλιjx1cΡα y'αl' του Nηρ[το'ι xτ[oψα,
6θe !ταιρνα"ν τ' α"φv[τρεγc ιερδ τηζ a|' τολiτεq
xι e[γ'e 6λο ατδ νερδγα"εq λe,jy.εq τριγ,iρω 8&.qοc,

ολο{0ο ιυx),ογ'3ριoτc' Nα'|' το νepδ το xρ'3ο

'|η},&. ατ' τa 6v&γο ανd6ρ'ιξe , Kαι των Ξωθιιilν τιo τ&'νοι
e[γε 6ωψ'δ, n9,2 γξγq.yg θ'ιc[e< ο,' δια6&"τεc,
εxεt ο MελJνθιa:. c ^ι,''2ζ τουC, 6ρ\xe τoυ Δoλ[ου...

Για τ:ζ N0μφε_; cl αρ,1,α,iol'Eλ- :.Ι-y'αν i1 6iιι5iy"oντα| rι'oνι& οz τ,r;
ληνoE δεν dμ:ζαγ ναo6; ,rλλ&, ιι; 1i;' -\ντοt οl 1ιilρoι "i1ταν τι ''εi"ι

'\j,τpεuαν σ'1c'9,; τ6π,o,υζ τηi y'ατa''' τωy Nυlμυιilν, τα Nυluφ,*ιiα' y'α: τα

v'iαq τoυ; ιι&"νa'i'ταζ 6ωl1-ι,oιig N'οντd, δι,lρα πrυ πρo:φdρ,ομ'ταν ^hταν: υ!-
:'ε πτρ1!i'i1 '1ιoι'α oε οπηλι6q π,oυ λι, γωλα, 

^)'&δ'', xρ'αο'!', c4lδlα. ).o'..-



λoυδια', λ'υ1νd,ρια, xocη-ι{ηrατα, αγ' ε'rα6λειζ! 1;uε αιpiiδ,ο6 γι'α οπηλlθE

γε{r, αγιl)rμaτα x'&.' ;ιαι, τε1νηlτθζ πη,γd6, oτολιoμ6v,α ,ιe

Περiφηtμα Nυ'μlφαirα 5τη') σ"?xα|" α'1'*'λiμ.ατα Nqμφιλν, επi'γειοι παρ*-

διτρα ^i1τιαν το oπτjλ'αιο τη3 Βαρη: Ξεl:οι. τaιπa'. ανα'!'ιlγt6, γ|.oρτd'y
χα,ι τo'&yτρoy των Nυ'μφ'ιi-lν ταi to) xαι τΔλ:cη; γΦμων' Περiφημα η-
}]j1yα cτηV Π&ρνηθ'α, τωy Σφρr- tαy 14αι τα Ι{υμφ'α|α - υδραγωγεiu.

Vιτιδω'y Nυ,μφιbl oτoy Kιθαιριilν.r', τ1< Ι(ων:τα.ντιv,c$πoλη6 x,α'" ιηg A't'

7"αL τ0 }r[μμcoαjιo τ'η,; Eφldo,oυ, πol, ι'.6γe'.αq.

οτ&θτ1ιe π?'δτυ'τo για τα μεταγε,γ'd- 'lo π''δ o;loi'Lαοτ6 6μ'ωi; aJναι to

:τερα Nυηιφαι?. τωi/ pηυrμα",iων, πo,υ \iυ,μφ,αio τηq Ιθ&xΙΞ n'g9 ιια,E τ{)

πoλλ* {ταν τεχνητd,' παλ&τια "i1 τ:eρ''γραφει o '0lμηρο6 (ν, 10 x.ε.)

uΖ|γalrle τδτε oτο rrηc[ τ' &φρδγαρc xαρ&6ι.
'F,να }rιγ"&'ν'. 6ρ[cxeται' τaυ Φδρxννα στo ΘL&"k|'

iγει xι ελι&, cτeνδφυλλη ατoυ ')ιιψα'νιa{ι τo 6αθo.'
}Lα'L ψLα. kaντJ. τη. Θα1ιτeρ{1 cττ1λι&. γεψ&τ"η x&?ε<,
ταν&"γ'.οq τδτoq των Ξωθιιbν, τ,ου trLζ xαλο{ιν Nεροiiδεq.
Ειe[ xρaυτ{1ρια 6ρ[cxονtrα.L y\α|. τ['τρι^lα τι:0d'?ια

τaυ τ&νe ψlcα οι μ6λιoαε-c ιu τ),&θο'ιν τι-< xηρdθρεq.
Κι !γeι τετρ[''ιιο'ιq αργαλeιo{ιq, μεγd,λoυq ττaυ OL NερciΙδεq

φαtνουrl θαλαcoογ&)'α\)α' τ,ανL&"' να 6λ.!τeιc, θ&.ψα.

Tp!γουν αoτtριυτeq τ\τ[c, ιι [^7εt η cτηλι&. δυo π6ρτεg

ψl'L τ?aζ -,ο ψ[.ρο< τον 6ορ,'&", του xατe6α[νε,. ο xδoψοζ,
ια"L |L|'α &λλη ιατ&, τO νc1|.&'' τLα τaυζ θea[q, N|. aυi' dλλos
τeρν&. Θντ,τδc, μcν' ταlν θειi-lν o δρjμoq ε'['lα,. εxε[θε'l.

'ΙΙ,yα ,απ6 τα αρ1αι6τε,οα Nυμ- ('J+3l2 π.X') τo, Nυμφαio τη: Mi-

γαiι τ,,iπε'' να ητα,.r xαι τo Nυμ- sξα; γyωρi1ζει τη μ:γ,α,λ'5τeρη δδξι
φυ.|o τ\Ξ }Ιiεζα;, πoυ η, liδρυcη τo''l τ,''t. Στ'η|,l eπoat1 τ,'nl Πλo,d{τ.ιρχo'J,

icωζ χdνετα! στOν x6ηrο τoυ 1l,'j- ^γbρυl cτa'l πρωτo ψe δε6τερo μετα-
θrυ 1_ιαζi ηr,ε τo δ'νo1-ια τη; πδ)'τ1Ξ 'sριατιανυιδ αlιb,y,α ζει ψε την α')α"-

σiη5) cιTo[α ανt1ι'ε, τη; Mtiεζα_c, τη; μ7ηση τ0).i πεoαoμ6νων 1lεγαλεiοlν
αδερφf-c τη,; B6ρoια; }ιαι τoi]'Ο)'- Τoυ, αφο$, d,πω; αJ'α,φ,dcει o Πλο,j'-
''(1"ν,.Jη)1 ττ,'; ιδ?τl: τoυ B6,ρητα. To τα.!xoζ1 1τη') επο1τj τoυ θδει1ναr,
Ν''.;rμφαio τη; M,iεζα; δe,γ ευrτ61η,5ε c1 ξεv6ιγoi τ:E λJrθ,ινε6 diδ'ρ'εζ xαι τo'rζ

7α τραγoυδηiθεi απδ dyαy 'otμγ]Po περιπ&τoυ,g τoυ Aριcτoτ6lλη, r"ι α;
ιl'jτε ,0 πp'oσ)tυ;\,ηιβlgi απd dyαν o- ει.γαν τ,ερ&,oe,' π&ν'ω απ6 πενrrαv.δ-
,δυcodα, δ'e,y cταtΘη'xa 611rω9 λlγ1- e,'α γp6ν'.α'
'τΞ.r'o Ξ.)νaηl|J.dyo απ' τη' lt\,o[?α' Υ.!''
τi πsοc'γ'lνiιan'xε α.π6 d'yαν Α,cιo'το-

ΤΙ'δ'τa ρ^l11Lαξε y.αι ατ6 πoιdq αι
T.?οσ'y'υνiιθlηιγ'ε α.π6 ξναν Α,ριo'το- τiε;. τi η1nξγινα') τα, πλo,6clα αφιι-

:τdγαζε τη Σi1rcλ^{, στηiγ on (q 

''.-y'i!'"&' α;i' τo θ6ρυ6'o τη; πcωτειloυ-
τα; c μεγd,λa; δ,&oααλoζ θα εxπα!"-

δευε τQt' μεγiιλo 'επ'i.οηΞ υ1''{)η"d] ιq.'
'.τΙ 'σ1)ντρoφLd.. τ,o,υ. Toυζ 6αoιλι,x'o6;
παi'δε6. Στα' ψ{.cα περiπου roυ ιi-
ταρτoυ 1l?ax?'.5τ'.α|)''y"od α:ιiγα'

Αλλ& zι 3τcι μ6cα σ,τηγ εγ",((Ι-

:zλειιpη χαl 5τη]y ερηψυα τoυ τo

Nu'μφ,αi,o τη; λ[irεζα; 66y gilyια1 6oυ-

6b ερe[πιo. H φ0cη rμ.dνει ευτυ1ιb;

υy.εδ6ν απαp&λλαxτη :ι'αι τα ψ6να
ε'Lδ''drι9ι'.τα cημd,δια ττlζ εΓπ!1\6α6ηi

Ιιjυ ανθριi)πoυ Ξaναι εχ,ει\'α πoυ α-

+7βαν τα xξρ''α τ'ων αρ1αiων τε-

χ'l:Ιtιby, π'cl) δεi1ν,oυ,v 6τι o l'o'Jζ
πoυ τα xαθ,o,δηγoricε τη ce6αcττγ

xε. Αy oιblζο'vταν τα αρ1αie 1ιi-
olματα αxiραια, θα 6λ6παμ9 χειρ,'J-
π''αττα τα απoτaλE.α}αlτα τηζ φ)-
:::λατ;,εiαE, πo'υ για τoυιj αρ1αi-
,,,'l; 'Eλ'ληvr:g )ε,ν 11ταν o,0,τε πρoi-
δ'l xαπoυo'l c'lρqι'ι'3 o'5-,ε γdαrι'.c'Ξ

τyo\'.τ't1Ξ z'αλλldργεια; αλλ,&, αΛr"
|j η'i1; niττηg oτη θ'εΙxη υπ6cτα:η
τη; Φ6η_<' πo,υ 'δ,εy αφ^iγlε'' α;:ηιιΙt-

,Υjτoυζ τoυ; 6ιαtτd; τη,;.

To τoπ,|,o τoυ Nυlu,φα loυ δ'αiη-

ρ^iμbτ1xa cγεδδν ,αvr6γγιxτo,' To αγ-

θοιb,τιγo Χτ!7;iιq" μE'η%ε σlτηil αγχα-
λ'& τoυ σαγ τo πουλi που 1ιiiνειαι
c' dν'α xαταφυγιo για ν,α γλυτιil,cει
ι'τΔ 1ιια z',αταιγilδα, ν'ι δ'ταν oδγι'.
ιrτιλιb,E τ:o xωταφilΥu.o 1-r,,d,r'εl n'.6 ',ι6-
γ,o. Αυτ6 τo αdoθη1rα yιιillθtsι o oη'

1rεpιν6E επυaτ'6πτηq τoη'l Nυuφαlο''l
τη; }Ιiεζαg. Tδiαo' 6t'ro,pφ,η φ,6ioη,.

τ'' 61ιωg x&:τ'' τ\ζ λεiπει! Kriτι ngμ

'ι;i.,'γε'' τρ''γ6ρυl αλλ,& δε 6ρ['axε"-

ται εxεi πoυ χP'ει&ζεται: Μeρ:τ4'.

δοxdρια στιζ dτoιμεζ υποδoχdζ τωγ

λrlευtμ6νιυ,ν 6ρω1ων xα'' ο'' π6i'ινo:
'ιoj'1,oι που θα γεlμicoυ,l, τ''ι xeνδ ια'.
θα 'x*yoυy 6ατo6E τo'lq τεριπd,τoυ;
τoυ 1l.εγdλρψ δαoxα,λoυ.

,\ε,iπoυγ orπωσδtlπOτε πo,λλ,i πο,_,

λ.dμπρryoν τo Nυrμφα,iιc τη; M]iε(α:,
αλλri μ4νει o τδπ'cζ ι!Ξ τιζ αστj-

ρευτεq πηγd.g των Nυμφ,ιilν πoυ ,ι;-
λιιρ'5ξcυν ωδι,&xoπα xα''' l"αθρεφτi-

ζr19γ 3,τα νερ& τo'l ': ττγl 'Ανo:ξ11

τcνE xατcιoυ'δoι, τα π,ριilτα ρδδι
y'α'' τLζ αγρι.oλiτoεq, τ''g 6b'xe 'c, τ"
j';ειτα cτo u'&ηια τo'ν xα"λοxα,.ριaι!l
τη 6λd,:τηrcη πoυ oργιriιζει oλdγυp*
roυq. 1\Ιdνr:ι xι τ1 'A.p&πυτcα. ΤΙ''οιδg

'πoτdlμιoq θε6'g παι,νεfοyταy &'ρα^γε

πιυ; ^{ταν ι'α'. ποι€ιζ θ'ε€; i Nιiμφε;
\i,α χατo,l]χo6σαν oπιq υερ€g πηγii
τi1ζ; MiπωE y"αL η'Miεξα τj'ταν

r\υlμφη; Mεριlr'ιi 11$λιq ;16τρz απ'
τo ξε'x:!''lτι:ιω τoυζ τα ν'eρ& τυlν 'τη-
,γιδ,ν των N,;η_ιφιbν τηι Mi:(αg ο'.ιj-

γουy uε τα νερ& τηq λρ&πιτoα;'
,\i1o πιο π,dρα απ6 τη ουi1ι6oλf

ιo,υΞ. 'δυτιxd' αρ1iζει η \εντρLγ\η'

rdλη xαι, ατδ !'iαν Mεγα'λdξαντρo. ;α;rωτ& τoυ χαι π'οι& ',ιo?Ψη ε03

o Πλ,o'6ταρ1o,; ιτc 6:6),!ιo io Ξ'rrlLaτηη τη; δι6'ξ'α; τoυ εiναι ε-

3χΞτ,'y',δ 1lε τoy rLaεor.ρo, 
'",,u 

., iγ:i't"'o 
πlo'υ icω; xd'πo'τε' 6τα'l

{..'ylo τ'o,.l <Β{'o,. ΙΙαρ&^iηl"ι, 11r"- ολoz'λv'cοlθοιjγ ol α'\'ασy'αφ'6:' ποi)

'.'\,'ad|i πρ.ιl εixo'c'' γρδνια περ!"-
;i.οε'' δ'τ'' τo Νυ,ιγαio τη: M::ζ:.: ''"'':
Δ,",.sε o Φiλππ.r; 

"*, adr,r-o;;;';; 
π:'l' 6ρo'ιν yJ&]πoι. απ&ντηcη'



6πωζ φωi,γεται απδ τη Θιtcτι τ1,ζ,

r:λiμαxα τ'oυ Νuμφ,αiioυ. Eiiγαι λα-

ξeυμd.,η oτov πιil,ρlν'ο 6ρ'αγo, xt δ-

16γ ρ 6ρωγo6 δεν 6,φτα'i'ε θα cυ1ι-

πιη,ρων6παν ηr,ε φoρηττ) π,oυρδτe'

τρα. Σt'μερα oιiζεται oe. aγe,r'.ν"x

'ιωλ.i, ιιτdcsταzη μδνo 'η rιo?υφτi

τη; }cλ(μαx!αζ' α?y'ετι γlα yα μαζ
cιτaxα.ι'6,!ει τo c1d,δι6 τηl;, πο,; θ,-

ψtζε,' την xλiuατα τω,ν Πρoπυλαi-
ιυ'i τηζ Axρθπολη'g τη6 Αθτ]να;.

Δaξυ& u'ι'ι αρ''ο'τ'ερα τα σχαλoπα-
τια εi,y'αl 1αμ,ηλ5τερz" x,αι στεy6τε-
9ξ γ}α yα ανε'6αiyiουv ξ1:x,o,ιiρα,ατι:ι
.:ι dμtθρ'xlnο1, ενιb οτη ιrι€tη τα ov.α-

λo,π,d,,τlα εaναι πιo ι].lηλ'& xαl 'Ιi,'.()

π}.ατιd, για 1yα μπoρoιiν γα τα αyε-

6'αiν'oυν τα ξιilα πo,; o,δη,l ο0yτzγ

^r:α τη θυciα. E v,&r*o'l'α rJiψo|'δ'τητα

τηζ xλtrμωxα; iμε τηΓl αθtηυ,αΙrf δεν

πpdπει να ε['lcι τυχαiα' δπωζ δεν

;rιLfr,ε'. γα εiyαι olμπτω1ματιx{ ταl
xd:πaια olμα:6τητα πoυ υπd,ρxει oτo

Nυ,'υ?αio, τη; Miεiα; με το Nυ1ι-

;αia τηq Ι,θ,ωxηΞ, τo') oπoiaoυ τη}

ο'ρη1"ιτi1 πε7:γραφi1 α'ιαφe'ιι'τio
πλνω'

o 'olμη1ρo; αy,αφ,6ρεl δτ'' η cπτΓ
λ:ιi τωγ Nυμφιilν τrηι; Ι'θιdπηr6, εi7.:

δlio πδρτε_q, τη μια xατd' τa 6oρ''iι,

γlα τoγ xδa;ψo xα'. την α')'λη xατω
τo ιιCτ'.a. q'ν6νο για τoυg θεonj,g.

Σπo N,υ1.ιφαio τη6 Miεζ,α;, σιOγ

ορθογωνιo1μ6νo xιbρo πoυ υι].,ιδνo,ν-

τ,ι'/ τa x,τiclμα τηr; Σxoληq ' υπαρ-

χoυγ δυo ο1ε,δ6ν αν1'' ρν)7τeζ 5πη-

iιJg. H π6lρτα αυτγiζ πoυ 'χο,:τ& .χα-

t,*, τo' 60ρ'"'6" φa!νετ'α'' ιδιαiτερα
φ.loν1l6iψξΥη \ισ.'. τΥ1 φτ&vεlΞ α,y,ε6αl-

lzoiΤσζ ψεριvα πι|lρινα,fχ'αλοπd,τιcl,
eil,αι oλoφ&νερα φτ:αγ;ιdν'η τu'α ν''''

ι\d1ετα: ι6s'ψο' IΙ π6ρτα, \ π:a γcι-
pαιττ1ρ''sτιx'd, τo &./clγ:J.α τηq c1,,).-

λη; cπη,λl,d.6 που €λdπε'' yατd.. τ"1

1oτ'd', xατ& τo,l 'oλυηιπo. εiγαι τι:ο

;'ιc''v.δ zι'' α;.'ο'τπξλα:το. l:γ '.l-

ι.αρy'cνν i1νr1 cx,αλοπατ'.6'/ ια'. {''lι
','cι ανε6εt; θ,α πρ€rι'" ).α Ξχαrφ):-
λιil:,ο'Ξ :ταν λεiο 6ραγ''c. oλcφ&rε-

ρα ι'.iνα,' τ1 εiαo'δο; των θειilll'. Ιιz
τo); πιστc'$i η επ']χo.γ(υ)'iα τιυγ δ:icl

:πηλαiοlν,δεγ εiνα: αδδγατη, εφj-
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.'rJν γ'α'" τα δυ6 δεit1rουν νL συνΞ-

1rjξroνται,cε 1ιbρc,'l6 |rμ'ω'; πoυ δε

'y'ω'pα,ε'' .γα'tJ.πΞι *ν,θ'ρωtπο;.

Απi'μα πι,o ,μ:γ,iλη ο]ψo''6τητα υ.':

r'η οπη'λ:& τιυv Nυμφαiωy τη; Ιθi:-

ιτ1Ξ υπ&",'aει cτη μεγ,ιiλη cπη),'';
του Nυη'ιφαioυ τη; M,|εζα q, πo'ι 6ιι-
l'r''.τα|' cτo αμ6cω,; ι],,ηλ6tε:o, ετ:'-

πEδ,o απ6 τo 1ιilρο τoυ τυi.,l'aυ' 4'

πt!); φ,αi,y]εiαι. xτiο',ια'τoζ τη; Σ1ο-
λy'1< τo,.l Α.'ιι.lοtοτ!''λη, 5ττ'ιι o'π.iσ. :-

"Γι(,]Ξ χρειd]ζετα,' xι&αo' c3 Ι2ωΙ:'lι4:
τ''σ' νια πλη,:ιdoειg, x'ι'0ι7': η οργl(ι-
ιτ.τ't1 6'\&cττ1zη π&'a'. να φc&ξει
τcυ6 αρ1αi,o,.l 'C πeρ'.π&τoυi y'c.'' 'η

ξαψνιxi1 e1ιφθ'νιaη φ:,δlιilυ', i"ισo y''' o')
'τυ' περ''ιl6'τερα δ:ν ε,i',,α' επιxi,yδυ-
'la, ce 6'αιi''.'' 5ε dYy'o:ε(.

_\1r, d.μιυ; α.πoτoλμ^{οειζ γα τη./

eξερευν'{οεl;, θα. α'πoζη1ιιωιθ,:iζ. γ:α-
τj 6πεlτα απδ θαυιr&c'α δi'αδpo,'ιl1

πd'νω cτα tx','τl των 6lηLιdτιυy iωγ
δjo xoρυφ,αiιoιi αν,δpιil'ν ιη; α,}3rω'

πδττρ,1q, θα αξιω,θ,εi; yα μπεtζ s

;r:α θ,ε'ιιl1 cπη')'ι&, που θα oε γεui-
:ει δ,6o; lJ.€ τα aλoφ'λνερα cη1ια'
δια τη,; α''γαi:α'_< !.ι\)7τηιc'..J"ι^ηζ )'./.-

τ]9Θiα;' Θα τατε6εtg απ6 τη 6:ρε'.'lii
,τJλ'η xα: μεζ στo ;-ιl:o:r'δταδo, θα

Dειg τl; &.ιδe''ε; ατ6 τ.1 αφιερ61]_ιατιτ

)πOδoχd,; θ,α δo16 τηv πδλη τoυ d,-

δlτoυ τηΞ cπηrλld.6 'lα: τη 6ai'e''ν'i1

τ6λη ,που 1ι4)lo ,θεοii 1lL1i.Ji!a6') ''α 
τη)

,xαι:6,ο'jγ &'lετα xα'. θ,α 6γaιζ απ6
!'ιι!. 7Ξ'|,τi''\'i iγo ^,.',α. 't.ιΞ zα'. τ,

φ"3l'r1 i:ια'lε μ'α εξα,iρεοη. Υiα ya

i.1J"'iρε! ξεypιρ:sτ'& τoυ,6 δljo ξε1ιl_
1'.5'τc13Ξ αγlθιpιirπoυ,Ξ, τιqγ ',ιiγα Α7:
::jτJ,).η 7lα: τo'γ ηrdγα Aλ6ξα',rδcο,..

Tldfio'lo;''rΞγαλεl61δη; Παγ&γ:ο;
\'δ-uCΞ v'α'' νι 6p\cι'εται 5Ξ τ'δ|5a ψ?'
.γ *.,,η eγxατιiλοl ι{.,η...

Kd,πατε, 6ιαγ ολο'xλΥl'',Φθo6ν o:

1',,'\17y'αφt'ζ cτo Nυ,μφαio τηι] Mlε-

ζα;, oτω:δηποτε θα,lι4,θ,:υiιe πιo
πoλλ'i'.'Ιoω; τ,1rι: cυilπe,c.λη'φτ_.i

Ζα: στα 6'.6)'''.α πoυ c^i,!l,l'eρι. τo υ.-

γ'ucO6^z,:γιb οi,γ,αι 6να. μνηrreiο 1ιε
;τα_γ'xd,;;ulο ε'lδ:αφ'!'ρ'ιν. H oλoιλ!
?lJJ'ση των αναοr'αφιbν τaυ Nυ,lLφαi-

ο'l τ.!Ξ Mi:ξα; ενδ:,α,φ6ρει οrιτ'υJ'ιδ"i1-

τo'τε δ α|τερα τoυg μελετη1ζ'; τYli

'.ιτoι'iα; τηg Νd,oυ,cα€, γιατi, δπωq

ιlαiy,εται, η λ,ατρε,{α τ,ων Nυμφιilν
3Ι'ηt\' π|Ξρ.,axη .ιηs y'ι'ι 6αθ''6 --' ρt

ζε; εi1ε ι,αι αyaξiτηλε; επlδρd,οeιg

i,γr1cε cτουg y'ατo|'.y'.|)Ξ ττr,ζ π.?''a-

/'γlζ' ιδιαiτeοα σ'τουζ Na,oυcαioυ;,
;υ.υ :πε:δη lι9rολd.δη'Ξαν γ''5'',1''\' 5τo'

9'.'ι'α ^'' 
eγc'ιiτα : Ρω11αιoχρατi]α, Xρι-

ι'r.:ιι'l.:i,ιδ:, Bυζdντ'o,, δ,ι&φ,opa; :.

l; δ:o'.ι6i 6αλ,xαyι,xιby 7'.αι μη ^α-

"'}'l 
'x':,',' τ1 To'ιρxox.,'ατiα, fταν φυ

a'y''δ να γ&ο'oυr) τoΥ T,iι'ισolατoλ:c1ι4
'J.υ: xα' νz. μη θυμο,0ντα'' ττl\\' π?'j''
τl! το); χo:τaδα, τoν r,?ξ1lΞ'' "/α 'iΓ

τιι.r η Miεξα' τl π'.o αpyα|r πdλ1
ττ!ζ lτΘρ.Oxtl;, πoυ y'ατ&" πd5α t|'
θ,'l'it:τ^ητα ι'π'),.ων6τα^l cτo γι7ρο π€-

7ι απ6 19 !ι['l,μφ'αi,c πoυ oν'o,r,i.ξο-

:,tl ctrl.ιεοα Στ6λq.
'Hταν φ'tcιxδ να γ'ωca'-ιι πoiλj;

απ6 τιE ε:δωλαλατριx!. 'q τοιl; c'l'l'i;
θ:,:: αλλd, γ"1''' να y'ρατi5υ)ν δσ?''Ξ

^l'τι.ν 'τ6ιo,δ:,, 
j;rεΞ trε τη ξωη τoυ;'

που ηταγ α.δδyατo yα τ1Ξ α\|l'xιic|'-
:τoJγ. Σ' αυτdζ τ'; κερ'πτιb'ce'.." ,'

Χ'ι''ιτ' o'ι'.s',ι6: δ:'l επdl'ι:'''Ξ'τ.' :Ξ'-

ρ(ξωμα. 'Eτcι π'oλλd; εlδω,λολ'α-
τ,'''y'i'Ξ τυν{,β9,9- d1ιειναν :'ι'i'γ2'' τ' c
,ιj:E; μ.y.Ξ αλλd irε x&πo''o'oπωoδii-
ι:a-"z δ'' αφo ροπoιlη[ιdγ,r πep: εy.6iιενcl.

1{ ουγxλoν:cτ'.xil τια πα:αδslγ,ι'r
εμφ,*,νιοη τη; Mπotiλι; - Nriirφη_:

τρ{πe'. 'ι'α 4y'ει τη οφοαγiδα τη'-

t.!a^/'o''6τ.,αν'.x{Ξ λατρεiα; τω.l Nυiι
aiνι.

o'' ''Ξτ,J?!.Εζ για γεpd,iiδe; ,δδy ε'
'''J"''' y-1|' στi; lE6ρεζ ιια; αιdμη, &-

'lνω,fτlΞ( :τoυ,; Nαoυcαioυ;, i'ιδνo
πoυ διcτd,ζoυν yα τ:; αφη,γ11θo6ν,

'l'' 4'τα't τ:; αφηγο'ιivτα: εξηγo''jν 6-

τι δε'', τιE πιcτε60υl', γ'''ατι φo6,,'ι|l'''-
ται yα ιιη, τoυ; αeρ&'oοnlν γ:α ::-

)'zφc,o,66. H λατρεiα τωy Nυμφιi.l ,

rου ωντεξε τ6,οου,ζ αlιi.lνε; δεγ :j-
vαι ταcdξl:νo πo'-) 0'φ'τ1sε ',α γν}"
:'α ττ]i ιτη 8ωi1 iια;. 'Γ, πιo ,.r:_

C&'ξε'io θα τjταν, αy δ'gl' αιφtτγ;ε i.7'ντ1.

Θα εi1s ι'' α\)'α" πο,λλd, ν1' Γ'ε'.

llανεi; για τ'; Nιiμφε; χαι γ α τ::
ο'x{;a''1 1τo,); 'με τoυ; iλ).oυ; ,ι:-
.y&λoυg θεο,6; τoυ oλd,u,πoυ, το Δi:r,

ιο'; Πa:Eιδιi:yα. τoy Π&yα. τoy -\-



π6λλων'α, την 'Αpτεi.Lη %αι ιιε το/

; 1 δ,ηqιο,φιLi1 θeδ, τo Διdνυco, τoν

'-,Ξo' 
o. 7ατi. l,L''a ;7.?aδ95η α:1αiα.

α'Jτd; τo'\' α'l'θ'ιθιρεΦ'αν y'ι dπει,τα τοl
αxολο,υ'θodοα, σi:( περιπλαν{cεl;
του; μdοα 3τι'; δασωιιd,vε; ρεματιj;.
'}')1ω γρ&,}ε: δμω; 11ιδη πoλλ&. Αλ-
)'α για" 'lα o\oν.\η''ι[cω x'dπω; αυ-

τ6 τo cη'!'ε|.ωrμα ποdtτει γα υπεyθυ-

1-ιη:ω d'τι oι Nrjψιφε< εl',,αl γvω'cτj;
::ου; Nεοdλληrvε; με δ:dlφorpα ο-

γl;itατα xα'' πρ'aπανπωV ,uε τo δ';o-
,ιιr Nερd.Ιδε;.

'olιorΨΞ: 7'α'. 
'(at'i)'ιL:ε: 

o N:-
: ii)g:, l'mω 

-Ξ 
y''. ο: N0i-ιφε;, δε'z 1o;.-

ταiroυν νι λονζr'γτα'' στσ' '/Ξ?θ" γ'α''

',u 1ο:εlicυν, εrι')'τευ.oyται τoυ; }E-
,l\j ': yα'" ω:α,'o); &y,δ,:E; rαι πoλ-
λd; υοcd; g9τ{ τcυ5 τ1 ιιγdπη γ:'-

'lΞτα'. i4ατσ-5τρεπτ'.xt1 γι1, τoυ; ι-ιoι-

7ι:c'l ; or1.ο,lψoyι016ζ. Αλλο{r,royo ( ! )

αγ x&πο:o: τrE ε,;ο1'λ{cει την ω9α
r::'l τριilνε d πo,.l λodrζro,νται. τo'l

'ταilry.iυ,\' 
τα ,cυλλo'ixd, ' Χa,,"0. :ι'

729''ιx'7 aoD θ'α ιο.ταψt.,'ει νl" πθ.,,'..'"

'(c ,rΞφ'α\c\\irτη,λo zd1πo' α; Nεpiι':

ξα'g, τδ'τε τoυ γiνετα: n1gτi] ο6ζυ-

',,o; χα: τ01) Υεννi)ε'. ωραiα παιδ:&,

Υπi,ρ1oυν y.αι γερ j.ιδoι, οLρ'σe'/'.y"ξ;

νεp,d,Ιδε;, δπωq υταργo'lν xα|' /'α'
z.J; ,y:ρiiiδε;, -ου θldiλoυγ τo ιατ.)
τιυιr αyθριi'πων. Αυτ6g ε|''lα'. oι !"-

l,.ε Τo ,'.6'1[ $['ταιla, τ,'ι νεrα\δδ-
:.lλo. Οι Nεραiδαραioι πτ]γαιvαν
s-'a cκtτ,' τoυ yεραιδo'παρlμdvoυ με

''ιντ,,''oφ:α εyδπλω,r' ανδριbl,.

Meρ''xα ογδ,rατα Nερd,'ι'δων α,ντ:-

i:.'o,'ωlπ€υτι%d,: Αcτdpω, Λε'ιiμoν'i",

Ι'αρου,φα)'λι &,...

_\ν α'rαλaγι:τo6qιa 6 LL η ;Ξ?'.o'χ1!

:.Jπo; λ,ατρεtα; τtον Nυμφιilν - Nl-
:.iι,δωγ ατδ τa'ι; π''a ση]μα,yτι%o6;

ιi1; Eλλd.δα;, εφ'δcaν εδ'ιil {'rαν ιo
τ.o ,ηιιαγτιχ6 Ι{υμφαio τηζ Mα1:-
δ'o,riα,;, τo 1{υμιφr.iο τηζ Ma€ζαζ, δ€,
i}α πp'd'τει ι,α παραξεy,ευ61uαοτε, αν l1

λα:οεjα α'ιτ'l1 ωφη6ε 6αrθ'l,& τα iχγ"η

τf/! 5τ0 dθ':uα. τη; πdλ,η'; 1l.α; zαι
πpoπd,ντων cτl: Mπo,ιjλεξ, αυiτδζ r1;

rιαc'ωξενε; γ1α τ.υζ π'oλλo,6ζ απa-

ιρι&τ''x4 νbφε;.

H αγ'd.πη τ'o'ν ξNO')ν oι Mπo,$λe;

"(:{J τa 'βρδ, o ψ!5x"ηpl'Oζ τρ,6πο;

πOυ χρατoljy τo μzντηλι το,J; ',ιιιl
a'. !''Dι')'c'' Γιqr'iιcαcoι που τι; συ-

νιδε$oυν |'sω; etνα'. 1\ε|ι".ιΛd μ.δνo α'
rιδ τα sτc''γei'.ι. 1τ'oυ ψ,πo?'$ν yα μα:
)'ilsc'l'l τ,'l π?δ6)'η.',ια τη6 }Ιπo6λα;
!'LL'' νL ;lα3 6ε6α''ω'ι,oυγ 6τι oι πα'
:αδ,δ:ε:; τη: Nιioυcα.Ξ ν'.Υιησαν τL;

)''α1-1'5τρo.oξ' χα] τα 3λo%αυlτιδ1ματα

τ'tl''' επ€ζηcα,y ωζ τιE μ,dρε6 μα; cα'l

Lδ''α,!ε'ιcτο'' γναρ'τυρε; τηζ αδlι&'!/.ο-

πηq συγd,χΞια; τηg φυλ^η; μα6. Td-
τa',.!|' ψθ"ρτνρεζ 61μωζ' ει'ιi θrd, 'πρ:-

';Ξ 
,/,α τ:,μ.o,lj;yτα'' α'τ6 (Ιαζ ιrε τl'ζ iτ'.t)

iιεγ&λε6 τιμdE, αυ1vd, αντιμ9τωπi-

-\'llν ττ1ν απερiγ',''απτη απερ:oxει].riα

).ιζ y'α|' π!0 συxΥ&' τ|ν αχαpαxτ'iγ

ριcτη αδιαφoρ,i'α μαg. Χειρoπιαοι4
ταp'd,lδε1γ'μa, τo Nuιφαiο τηg Mi:-
ζr"; πoυ ενω 6ρ|'cxeται 1-ι,εq τα π4-

δ:α μια;. 1-l.o:&ξει oαν ξdμα,xρo zιlι
;α ληc1_ιovημdvo.

Bι,6λιoYραφiα:

t. oμiρoυ 0δ6ααεια, 6Nδoαη oξφ6u-

δηs.

2. Mετιiφρααη oδ0ααειαg o,μfρoι',

Σ. Σι,δ6ρη.

3. Ι,ατoρ[.α τηg π6λεω9 Nαoιiοηg,

EυαταΘ. Στoυγιανν,dοιη,'Etδoαη Συλ_

?.,jγoυ Aπoφoiτων Λαcτπεioυ Γυμναoi-

oι Ναο{,αηg.

4. Ι,οτoρiα τηg B,6ρoια9, Γ. Xιoνiδη.
5. tΙμ'αθiα, A.M. Tξαφερ6gτουλου.

6. Eλληνιxf Mυθoλoγiα JEAN RΙ'
(;}ΙEPΙN.

7. M.E. Εγx. Δρ,αν,&i,tιη.

8. Mαxεδoνiα, Exδoτιxf Aθηνιilν.

i"ι.τι}e''. Ο : 1'ε 2αιδ :τ L 7u,γ!.γ 6'.' η1'1τ 1''
Δι6ρθωαη: Στo τ,?cητa6ψενc τε{y"aζ ο σωσπδζ aaνισ|ιδζ τηq λ6ξηζ

x&τ c ιου'δ ο ι e[ν αι oτ^r;'t τρδτα'9 α}ι:'ηγ ου o α.
πιlυ 6λdlφτηxαy απ6 νεpi,Ιδε6, για-
τ?Ξυιo'/τα'l απ6 τοrυg νερα'ι)a,,9qig9-



EYEPΓETEΞ τHΣ ElEPcllAΣ

xεioν. Aθ{ν'αt 18 Ιoυνi,oυ 1966
(Εlq αναγνιilρrolν τηq Eθνικfq
Φrλανθρlωrππflq Κα1 Kο1νων1κηq
δρ6oειilq του ).

4) Aρ,γυρo6ν Σταυρ6ν. Pοτα-

ρlαν6q'oμrλοq Θεοoαλoνiκηq.
Θεooαλoνiκη 1 N{α'ρτi,oυ 7976.
(Elq 6νδεlξlν τrμ'l1q δια την 6μ-
πρα1κι.oν αγ6rπην του πρoq τη\,

π6λιν τ'ηg Bερ,giqq κα1 την κot-
νωνrκdν τ,cυ δ,ρ,dαιν).

'Η'ταν π6ντoτε αρωrγ6q σε αγα
θ,oε'βY6 lδ,ρ6ματα κα1 Γιdση(οντ'εq

ο,6ιrπcλiτεq μαg. 'Eωr o' 6λο ro

δ16ο'τημα τηc ζωfc τoυ δεν οτα_

μι6τηο,ε να δir,εt αg6αο'τ,& xρημαι1
κ'6 πoo6 oε δldφo,ρα φ1λανθ,ρIαJπ1-
κd lδρ6μ'ατα, ακκληα69, αxoλεiα
καi 6πcρεq Ο1lκoγ6νε:εq. Koρυ-

φαiα 6μ,ωq εκδτ]λωroι] τoυ 11ταν η
μεγdλη δω'ρε6 o1κο'π6δ,oυ του 6_

ξ' (6) εκατ,oμμυ,ρiων oημερrνιilν
δραxμιilν, 6πoυ κτfoτηικε τo υπ6-

ροx,o oiκlημα τηq Αντωνrαδ,εioυ
Στ6γηq Γραμμdτ,ων καl Tεxνι-ilv,
ατην οδ6 Ξdνθηq. Σ(μ,ερα απo_

τελ,εi 6να N,α6 του Πνε6ματo9
καr κα6xημα γlα την πoλη μαq
B,6.ρ,οrα.

Γlα τlq παραπd'νω ευγενrκ6q
καr φιλd,ν,θρωπεq πρ6ξεrg του δo-
κi,μαo.ε την μεγαλιi'τερη xαρ6 τηq

ζω4q τoυ με τlq τΙμ,6q rιoυ τoυ
x6ρl'oε o Δdμοq καr ο λα6q τηq
B,6ρoιαq oτα εγκαiνια τηg Στ6.-

(Συν61εια oττ1ν αελiδα 78)

Αvτd)vlοξ Avτο)vldδnq
Π6ραααν επιd xρ,6νl,α απ6 το

τ,ελ'ευταiο ταξiδl τ.oυ αεiμνηοτου
ευεργ6Ιη τηq π6ληq μαq Aντrωνi-
ου Αντων16δη. Στη μν{μη τoυ
προαφ6ρoυμε την rtαlρ,o.υoiα,o,η του
σα ]τνευμαΙlκd πρ,oαφ,oρd γrα τη

μoρφll τoυ στην φ1λανθ,ρ,ωπηrΙi
του ακτtγo6oυλi,α.

Α'
o Αντωνrdδηq AντιitνΙo'q γεν-

νdθrηκε oτη B6ρorα τo 1895 απ6
ευγενlκd κt' αρxοντrκr] olκoγθ-
ν,εlα. o πατ'6'ρ,εq του Nπ6λαoq rj.

ταν αξ16λ,oγo,q γrατρ6q στην επo-
xf του. Eixε αδελrφ6 τον Σ6λω-

Aντιiνrog Αντωνl&δηq 1895 - 1976

να, διακεκρlμ6'νo γυναrκoλ6γo με
πoλ6xρoνη ε]πlστηυroνt&(ij καr φι
λ'ανθριυπrκ{ δρdrη σtτην n-λη
μαc. Η μητ6ρα τoυ λεγ6ταν Eλl-
odι6εr.

To Δ,ημroτt,κ6 οxoλεio τ6λεtω,oε
ο'τη γεν'6τεrρ6 τ,oυ κα1 τo Γυμνd-
σto στ,o Tloo'τιjλl κα1 στη Θεοoα-
λoνiκη.

To 1925 σαν 'πτυx1,orixoq Φαρ-

μακoπor6q του Πανaπιοτημioυ A-
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θηνιilν, 6ρxιoε να αοκι] τo επdy-
γελrμd του σιη B6ρ,c:α μr6x,ρ'l την
ο,tiνταξ'{ το'υ.'Hταν εiπl,6λητrκ6ci,

αγ'6'ρ,ωx'9q, ευγενικ69 καr dξυ-
JΙνοq.

A,γdlηοε τoν τ6πo τoυ με π&-

θ,c,q καl εrλικρiνεlα. Πrρ,οlκtσp6-

νc.q με πoλλ6q αρεΓΓ6.q r]ταν δ,ρα-

c,ττi,ρ,roζ o' 6λεq τιq εκδηλιiοεlg
τηc ζω,liq τoυ. Kατ6 το 6τo9 1925

Toυ N(κoυ Aδαλ6vλoυ

αναδεixθη,κε Δημα'ρ,xrα6(q Πd-
ρεδ'ρ'cq Δ{μoυ Bε,ρ,oiαq. Yπ{ρξε
lδρυ,τπ6 κ'αt αρ'ωγ6 μ,6λoq τoυ
Συλλ,6Yου <<Eπro'τηβνων Bεροi_
αq>> καιfr τ,o 6τoq 1945. Eπiαηq r-

$,ρυτlκ6 καr αρω,γ'6 μ6λοq τηq <<Φι

λαρμcνiκl1q Σxoλ,{q B,ερ,ciαq, κα-
τd τα 6.τη 1956-1966.

Σιo oτρ,τα6 υ1Γβηρ,6τησ1ε ωq ξ-

φεδrροq ανθ,υrπo,φα,ρμακοrπo.6,q καl
πdρε μ6ρoq ατ'ον A' Παγκ6αμlο
π16λεμo, ατην Mικρα'orατrκll Eκ_
οτρ,ατε1α καΙ στην Eθνiκr] Ανιi-
στα,ση. Πriρrε δrιπλιilματα κ'α1 μ9-
ιdλλlα πoλεμικr]q ανδrρεfαq γlα
6ξ,οxεq πρdξεLq γ1α την πατρiδα:

1) Δiλ,ωμα Eθνrκιit Yνπηρεαι-
ιiν. Aρ,xηγεi'oν Eν6πλων Δυν6με
ωr,. Θεo)νiκη 1€-1945. (Yrηρε-
τιitν την Eλληνrκι]ν πατρiδα κα-
τd τη,ν περiοδoν τηq δoυλεiαg
794Ι^1945 εν,6πλων, oυνεrτ6λεοε
τα μ6γl'αια δlα την εκδiωξrν τωv
κατακτητιi-lν κα1 την απελευθ'6ρω
σ1ν τηζ πατρ1δog μαq Eλλ6δoq...).

2) Mετdλλιo Eθνκriq Αντlοτ6_
οε<υq. Yπουργεioν EθνΜt]q Aμ,6-
νηq. Αθfνα 29-3_1961. (δlα ταg
πρ,oolφερθε,iσαq εlq την Eθνκι]ν
Aντioταolν υlπηlρεlσiαq τoυ... ).

3) Χρυοo6ν Σταυ,ρ6ν Tdγμα_
Τoq τoυ Φoiνrκoq. B'αο. Αυλαο_

f lii j'f il'ιιll!:!!i!,!:|#
Tο ζε6γoq Αντωνrdδη



Aυuμυliοεlc τ0ι, IlIlκ. Mnτεlαun rπΦ τ0 Γκουpμ6οοEο

0 αε:θ,αλl1E xlα. α'l'eξαντλητa1,

lι?τ'1pμ,πα - Nlx6λ*g n,i,γlτα 61ει να

δ ηγrηθεi x'λκo'.α ενδ'ιαφdρ'oυoα ιoτo

ρ[α απ6 τα παλ,:d,. Aυττj τη φo1c*,

η δ'.tγη'sii τ,u's εtye γ'ια θ6μα τo
Γ''ι'cι'tι';\,5z'o'6'c'ρε τa τ'p'eν0l1'1 ΤoU.

Στα 1ρd,νιz το,υ A' παγx'o:μl(ο'.l

πoλ6μoυ q'τδ τo 1915 iι61pι τo

792'1 τ]o δi,τοg του Ι,x,oυρν6oo6c

),o:χli,ισlθηχlΞ α:πδ τοr) ιδ:oxlrτiπη τoυ

Kαν6λη a\ην α,γγ}'".ui1 θταιρigia

λ{i'λ).ιε,p Tilrπεp ΚΦιπα'yυ γι'α Δα τ,
εl,1-ιεταλλευτεi. Tα δdil'τρα τoυ δi.'

'l'ι')ζ θ'α γi'lio'1iq,y τρ,α6'dρclε-; για
γ:αμird; γαι \&τe< γ:α τα α:γl'πριi

τ0.)γ a'υ1]Ιlμliχωy.

'Ολa το, !ρ'γa ^i,'τα'7 xlατ'' το π9tιν
τoφα.v36 γ1α την επo1τj τoυ )ιOι }ιct
τηιν περιoγ^li μα;. ΙΙριb'τα - πριilια
ρyγ1i"γ1θη:ιΞ ξ,a6ηro; μ6ο,α cτο δ&oo;

σ'πδ τ'r1 Ι{&cυ,αa ψ{γρι τo Γιι,aι't1pν6_

sο,6o δrπου θα θ':μελ,lιiyoν'ταil' οι

y'εyτc'16; εγxατ'αcτd,"'sε'.3. Γ'ια τη

δ:,*νolξ:η τoυ δρ,6rμο'υ, dργ,ο δ'6οloλ-o

γlα, μι'α επo1η δi1ω; 1ιηv'ανιr'ri μ6-
iα, 1oη'::μoπo,l{rθηrr"'αl επατoν'τ*,-

δt:; ε,cγi,'τε; wπ6 ττ1 N,d,oυ:α, αλλιi
,ιυιc'iω: Trιι3ιiιly"ar' c]rπδ τlη|) περιo1r!
τcυ Σαρ{γxιoλ (ΙΙ'τ'o1.'uα{tδ'α) .

Πολλ,oi Nαloυlgαioι α'1τγtη1β'gρ'1γ'

τιxo| γrε η),:τ''tα tτρ'i:τεν'sη,Ξ,'τloυ
γl 61 n6[r1lTιrlο6g λ6γου9 δεν ^{θ'g},α,

να χα,τα;pαγo6ν oτo στ?ατδ π{γαl-
vCιli' yl91 εργαοθro6ν στην ετσ"!ρ'εLα γ'α'.

θτ:ι dπαι,ρναν απ,αλλrτ],^4. o Ieλ-
λo; Mα,ρ,:6λ τoυE 6lδιδ,: τo ιKfrd.'σ"'u

πoυ φαv6c'ωVε τηiν ιδ'daητ'&, του_<.

'oπ'ωΞ εiπαμε xα'' πιδ πθ'νω aι

εΥy;αιΓ'α5τ\d''5ειζ μg τα μηγανf1iιατα
oτ'{θηnu;αy cτ ο Τ'xo'ι ?ν 6's'a'6;o ΚιντjπtΓ

ρια δtiναμη {ταν o ατμ6;. Στo τε-

ρ,*,:τιο xξαιι τη; ατ1ια}J.ηχανη; τo

.''ερ,δ θ'eργι'α[νo1νταν ι1€ ξ,iλα. l",αl cτη
,ι'ιν6y'ε''α o ατμ,6g r:γ0,6]σε 6λε6 .ιg

μ,η1αvdq, ιCL:"σι'"ιiιιi":Υ'Γt'Θζ ι,αι xo'ρδ:i--

λ'.g.

Αυir6 6rμιω6 πanι ξxα'e εyτιiπω'cη

i,ταγ o τρ6πo; μεταφoρ'&g των ξ6_

λιυψ. Tο 6ουν6 oργtι'ΘηMiΞ απ6 δLo

',ι.ι,y,?'. L -ζ γcα,μ,μd; n,99 5μy,7,yτιιbrα7

στo Ξiι\oστ'{!'s:,o. Ι[ μια πε\cνοηj,σε ο-

τ6 τ'.q Mπ*1ι'πο;, Ιi'oυτοo6,φλιανη'

T;.lα ΙΙη,γi;δια, Nτoρvτ6iπο,λη y'α''

τ, αλλτ1 αlπ4 το Tio'6αρlτοι, Λαγα-
τ4οι, Krαr].,io6οα xL! Nτραζ|λ:6o. Tl
gιd1ρη αυτ* ^{ταν xαι τδma". aνΥx€l'-
τr(υ:ηζ των xoρ,μιilν.

T,o |'a'56," nq'1 ΥLα yι?,δν''α y.αL

1p6νια "lραν sγεδιδν απdτη''ιo, &'')-

λαξε μ,oρφ'{ αrπδ τη vα ψξΓΔcι 5iΓη^)

1i;.;λη. Οl oEυ,d; τ'oυ Bε,ρrμΙoυ dπ:-

φτα,'i η μ:α μετd, την &,λλη xdrιυ

Tng
Eλdvnq Mftτoαλα - ZεγκΙvn

α;6 του; r"'oμργιαατi,δι:; τωy ξυλo-
"16'πι::lν. Aυταi dx.o,6,αν τα xοJ,τcουρα

ιε ι.ι&ιx'ρoq 2 ψ€12υlν χαι τα μετd-

φlΞρ]1'') |i\'ε τα μoυλ:dρια, 5τ'α r,aauα'
θ.crισιιd'γα cηiμιε{α πoυ α{\'α'φ,dlοαμθ.

'oιπου τ?οsφdρ,oyταγ τo 6,δαφ,9; ia,q_

τp'αιυλο'J:αν τα ξliλα -. απδτ'oι'ιεc

γ1Ξr,Oφαγι6ζ.

Kdtθε τδco 1ηy ηιcυ1iα τoυ δd,-

coυ; δldxoπ τΞ τc α^(x|c\|.ιαγτμδ ττ1Ξ

1ι''τι:''^i1'< 
q1η'cr;r,ηy'ανfζ πoυ d,c'sρν,ε

πi:ω τη,Ξ CL.ι^λcΙ&. 6υ:!1oη'&':xι.α' .\υτ&,

εty'αν 
',l'^\u"a3 

3 μ. πλ&iτo; 1,5 μ. πe-

ρ''πoυ xlι'' ΤJρ,ω _ γ6ρω χαμηλ6 πα._

ρ'απτiτc. oι εργ&,τε; φδ,ριι,ωναν oτo

r''c'eνL.l'ι'ι 1ι-ι)Ξ x:or.|\atζ χα| αυτ6 α-

νιcb'1αοτa επdτρ,εφε παλ'ι oτη 60'":η

του. E,x,e1 ξε,φ,oρειbλ'ο,νταγ τα ξιjλα
crη ρ,αq'ιπα γιε τo 6'[ντo'' (γεραν:6) .

Aπδ τα T?.''" Πηγ&lδια μiιiλ,lcτ'α
xoυ6αλ'o6:,αν Vε1c6 με 6'α:ρ'!)'''α π&-

)ιυ στα 6αΥoνξπα ^(''α 'tσ ρtγνo'lν
cτo 6tντ'sι 6.ταν ζ€!Ξτα|νδτα'1 απΔ τη

ι'lνεy'.t1 δου)ieι&.

Mjο,α cτo εaΥac'τ&l'c''o γινdταlι" 'r1

5λ'η εποξεργα'τi'α τoυ ξ,jλroυ. Tα υ-

πoλ,εiμ,μα,τα των 1|α?\|t\ιJ') 1'α 6xα-

1ι:l'zν νrtρ6aυνα'
To επ6μεvo y;αι δυογroλ6;τεοo ori,

δ:o τ]τα.;, rj βετ,αpiO,pl&, των ξδ,λ,ω'l

1ιdy',ρι τ q γραμ;rd; τoυ τρα(lνου' Ιια
to c;xaru6 αυτd 1ρη,c'rμoιπor:{rθημ,αν ε-

'1α€ρια 6ι^|0νθrΛ'"α -qυ ξε'x'.ν,'n5c'αιι'

αnδ τ'c Τ'τ"a'ιρι6cιo6o xυλ,o6οαν μj-
χρι τα Λειlxd,,δ:'α α'π' 6iττoυ πrερνbd-

σ'ε η (5ιj'ηr,ιcδρo]μoζ' Elyδιd,μΕσα υ-

π^i21ε c'τα'θtμδ3 cτη Biryλα. o εy,α-

i.,''.ο; i1ταν dτoι μελeτηξr6,νο;, ιilcτε

να λειτουργεi με το, 6&iρ,og τoυ φloρ-
τioυ. Mε την εvdργεια πoυ παρ'{*

γiαγα} τ,α χατΞρχ6μενα 6αγον'dtrα,

N.iγ'jγ'ταy επ&γ'ω σε μ:'α δiε6τ€'ρη

γραμμt αντ'0" πoν cιν'!6αιναν πρaζ
Ta Ξ.ιΥa'σT'&ι5ιo xαι fταy φloρ,τωμEνα

με τρ6φlμα y;αι d,λλ,α ε,φδtδια για
τ''ζ eΥy'Ja;ταστ&,oειg. Στο ττ{rμ,α τoυ

Πλi1lr"α μ,&λιcτα, απ' δfrr'ν η γραμ-
μ{ πεeν'o6:ε xοy'τα ατto dιδαφ,og οpι-
9.1{γg,1 επ:τηδιoι 3xλ,ε,6αγ τα τρ'δ-

φ|μα.
Γιiρω ατ6 τo ε?ΥclJxα,σ'.o e.iψe

cτη'θlεi 6να aλδιτ")'ηiρ'ο ΥωP'.δ Υια γ.ι
6τΞΥ&σΞL τa π?oσ'ωq.Lrfl6.'o.λοι o,ι

e?"('ατεζ dl,ρε',,r:ν cε ξ6λινα παραπr|γ-

iια,τα χlαlμιDludνα απ6 xoρμo6; oξυ-

&ζ πaυ 1ωρ,oι5,cαν 1o xρrε6ιiτ:α. Mi-
yo τo Σ,α,6,6ατd,6lραδιo ulσ1/6αυ')α.ν

στα xr,trτ''α τoυζ, στη Nd,,oυ,cα, δlooι

t'tθlελαν y'Lt'|' εr,ε5τcoφαν τηy Kυρια-
ιη τo 6'cα'δ'υ. Απ6 τro πiρ,oiσωρlγ,δ αυ-
τδ ,'?ειν6 1ω,ρ:ι1 δεν dλειπε o φo6lo-

'i,oζ 'με φ|aυρνb?'η!δ|Ξζ τq f'ξluΙτq yα'.

Kioυxo'6λ,o y'.cLL τiσ μπα}χd,λlιχo πOυ

το δ:αx,ειρiξω,ταν ο ΦiλιππαE o

Κi'ρlια3' Στo πα1\τoiπωλεio d16ucι,ωι,αν

αy,6\|iJJη u'ιx,'' ζ&'γα:?η, π,aiJ την επoχη
ιι'ε,t'νη' θλεlπε απδ τη:ν Eλληνιxd
αγo'ρ'α.

Πρ'ωi - πρωi α,ι,o$γρyταν η σφυ-

ρi:xτρ,α' γlα τO εγε'cτt1ρ'''a, dπιγαν τo

;':&Ι τοr:; xαι, &;ρ'1:ξ,ε η cυvr:x{,6 δroυ

)''ει"'a ψ'Εy;p'' τo 6,c,d'δil, δro,lλειd, xoυ-
aαcτu'x"L] y,ισ'|' Υρα μ.ε,c,olzαιιιατo μ6νo
2 δρx. Πco[ατdiμενoζ στηly επι1εi-
.ιη'sη i1ταν o 'Αγ'γλ,cq Ρ6Dπιι ε'yιb

Eπl,στd,.rηζ o Toα'o6,oηζ.

Tα γρθιι'ιια δrμ,ω; π,dραrταν η υ-

)'ο16\\η5η τoυ δi,cουζ τ,ελt:iω,oε, η
eτ'α''ρ'eLα δl6.λυοe τ''Ξ ε\ηr\ατ|σ"'στ&oε'.q

ττ'lΞ γ,|α'. οl ε'ργdτε; γιiριcαv oτα
οπiτια τoυq. Tιg σ'ιδ,ηρ,O,τiρoχι ζ rιt

(Συν61εια ατην oελiδα 56)
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TΑ πAIxΝlΔ!Α TΗΣ rEΞToΝlΑΣ
[tκoυρpκουtιiπlr, κ6εκπ, πευτεπ$tρεc, Ξ(llυτEoirυτιirl κ.i.π.)

T,oν l1λrο 
^i'\,, νo δ,αl οτα ψη_

λd κl 6ναg α,ετ6q, 6ναq πολrixρω_
μοq αε'τ'6,q x6,ρτLνοq oτdθηκε οιο
δρ,6trιc τηq ματl6q μoυ, ζωντdνι:-
Ψε τrζ αναμνfl,oειq των παlδlκιi:ν
1rου x,ρ6ν,ων κα1, σαν απ16 παρα-
μυθ6νlο ξ$iπνηlμα, πρ66αλλαν 6_

λα τα ,παrxνiδl:'α που παiζαμε οτr1

Λi6π,oεν,α, τη μlικiρd πλατεiα μπρο
αι6 oτo 'παΙp1lκ6 μαq οπirτι,.

λJα καt ol μiκροi φiλcι τηq γεt-
τoν dq : η Ζητaα τηζ Σ,φ,6τ'ιυq, rl

Nτ,6τα τηg νr6νιαq M6τσαlναg, o

Σ,υ.iτη,ρ6,κηq τηq T,olτ,olo.iλαg,'J
Γrιbρ,γοq τηg Aγνo6λαg.
Kl ακ6μ,α, ,οαν rμ6ioα ο' 6να καθρ3_

φιη μ'αγrκ6 _ θαρρεiq - 6λ,6rrιoω ιη
γl&νtα Σ'dνκω, 6λ6πω κα1 τo Π.αi_

δ:κ6 μιoυ ,παρdιπoνο που κρrβμE1g1

oιην dκρ,η απ6 τα 6λ6φ,α,ρα καr
πiiε1 να γiνεr κλdμα. Tην πα,ρα'
καλιi να μ,oυ αγoρ,6oε1 6να xαρ_
ταετ16, Ylα να τoν πετιil κr εγιil
6,πωq τ' 6λλ,α παrδ16 .ηq γε1τo-
νl6q μαq, ,πετο6ν γαλ6(:oυq, κ6κ_
Klν'oυq καt κiτρlνoυg xαρταετo6q,
6ξω οπη Λldτoεν'α, κ'αl μrdλιατα με
1lακρι6 9ψlρ6 6λο ξ6φτrα, ξ6φτια.
λ,Ια, η νιdνπ Σ6νκiω' τ{ κdνεt;
Παiρι,εr μl1 εφημερiδα, κ6,6ει 6-

ν,α κομμ6,τl τετρ6γ'ων,o, τo δ6ν,ει
ιΙ]ε κλ,ω'σΙfl απ6 τrg αικ,ρ,ο6λεq, .,ρr-

γο;νlκ& φl6xν'εr και μl,fι μrι<]ρη ο,ι,-

ρ1 με ξ6φτrα εφημ,ερiδαq κα1 μου
lον δ,iνεl. Σ' ,ivα ξυλαρ6κl υ-
λi'γ'g1 'κ.' την κλιυ,crτ,r], μrd κλω-
ατr] με xiλl'ου.q κ6μπ,ουq κα.: x'ριb_

ματrα,
H αι,υ,πo}ιcν,η,ο,iα μου εiναι 1l,:-

γ6λη κ,α1 η xα'ρi ;i,ιου τρελλ;11.
Tρ6xω, τρ6xω ν,α πετdξω τoν α_

εlτ6 μiρ,1l, μα ε,κεiνoq, γlα πεiαμα
θαρρεiq, δεν πετ6εt, δ,εν ανε6αi-

il

\Jεl ιΙl1lλ.1 κι αq lπ6,ρνιυ φ,6,ρ,α απ5
τcν ανfr'φο,ρ,c, κ1 αq τρ,6xω κι αq
clκ,οι,τ6,φτω. 'Eπε,οα κr 6λ,αq καr
1:1τιπαα τα γ6νcτα. Kl εγιi θ'6λrυ
να ιcν τrν6ξω Ψηλd, ν' ανε6αi_
\'εt, ν' αν,ε6αiνεt, ν,α ξεrπερ6oεl
}iα1 τiην Ιτrd μαq α,κ6,μα. Mαζf
του τ6τε θ' αν'ε6αiνε1 Kαt η xi]-
ρi μ'ου και θα φτ6ι,,εt. ioα μ'ε ιο
Θε6l

Ax, αυτr] η νldν,:α Σ6νκ,ω. Γr'
ατi δεν μ' αγoρdζει 6ναν α,ετ6

lΙtε Χρ{υlμ,αιΙ,ατd xαρ,τ1d κα1 με κ{1_

Tng
Ιφιγ6vειαq Διδαoκ6λioυ

λα,μ6νi,c'o,κελετ6 ,σαν τ' dλλ,α παl
δ:i; Eiναr ακριr6o,q, λ6εl.

Θα ,oυ'λλoγ tστεiτε ilοιυg, πιig δε
μ' αγαIrιoil,αε πoλi η ν16νrα Σd l-
κω, η γΙαYld μου. Mπd! ΝΙ' αγα_
πcrj,ο,ε κα1 με τ'o παραπ,dνω, 6μωq

η νldνlα Σdνrκω δεν {ταν πιd 6-
να παlδ,i, καl δ,εν ,6ν,clιυθε την
κα,ο,δ,'d ,Ll,oU, δ,aV μετρo,6οε τη λil_
Γτη μου, γl' αυτ6 φ6ρ,νoνταν τ6_

οo... τolγγο6ναl
Ξ6'xαοα πoτ6 'εκεiνη την κo-i-

κλα με τα ξανθ6 μαλλ16, που 6-
κλεlνε τα μι1τια τηq KαI φιiναζε
μαμ6; Tην ,εiδα οτη 6lτρiνα τoυ
Σoλ,ωμ6ν Eλl6'ου κα1 με τrq dl_

ρεq την κrαμ61ρ]ωνα.

Πιiq dταν ι6co 6μ,oρ,φη; K.ll
πιi,c, η ν:&νlα, δεν την λ:μπiοτη.
κε καt δεν μπflκε μ6lοα να μoιl
την αγoρdoεr;

N{{.ιg πoυ ακοτioιηκε. Mπ&!
Πr]ρ'ε μι6 xc,tiφτα 6'o,πρα παν,d
κl 6φιrαξε μl& κo6κλα. Zωγ'ρ&φι-
σε μjε μ|ελ6νr τα μ6'τrα καt τo α,ι6_

l],α ι(α] τηq 6δ,ooε - θυμdμαl μΙ6
τ6τοlα αξlολlilπηπη fγrφρ,αοη, πoυ

1iται, να την ικλαiq. Tα x6λlα ιηq
εixεν η...,κα1κc!μoi1ρ,α η κ'oιiκλι-Ι
Κl ο6,τε τα μ6ιrα τηq 6'κλrεrνε, οδ-
τε μlλ'οlioε κι .εixε κdτr xoνιρ6
π6δ:α, πcυ l}ιoνaΧα η... δεξrοιe_
xν,iα τηq ι,'6νιαq Σdνκω }Ιοοiιι'l_

ρευε,πα'ρ'6,;-ιolα!'Hταν Trεxνiτρ'1
οtlq πdνlνεq κ,οr3κλεq!

Mα, μfπιυg κα1 στα τ6πl,α; 'E.,,
νclα oαq! FΙ τ6xνl1 τηg .6φτανε κι
ιυq εiκεi. Π6λι με παν16, πολλd -

πoλλ6 μαζi, μο6φrαxνε τ6πtα γiα
να ,παiζιυ. K6τt τ6πtα 6α,ρrα oαν
μoλ,66rΙ

Αλλοiμ,ονο αν, κατ6 λ6θ,oq μ,6$

φευYε καν'6να Κ01 ΧrτlUlΙιcr6ισε σιo
tζdμr. T,6iκcινε θtρ6ψαλ,α. Tο τ6πι
1ιου ,6μ'ι,:q δ,εν ,π6θαινε τiπcτα. Kl
ο6τε φο66μOυν μην το xdαιυ, μrη

}iOυ ;rc ,κλ6ψoυν. Mπd! 'oπ,ου κι
αν τo ξεxνoli,αα, εκεi τ66ρrcκα
την 6λλη μ6ρα. Ωοτ6,αo, δεν τ6_
Για1ρνα καr πoλi lcτα οο6αρd 6λc,
αυι6, Πdντα ,μoυ 6τ1ρεx'α 6ξω oτη
Λ16τ,αει,α κr Απαrζα pε τα ικοrpf-

τσΙ.α ((γκ.oυ.ρ,γκoυλdκια>,' A1.'Ε-
να παιxνiδr, τρ6λλαl 'oλα γθλrο
κα: xαrρ,6q!

Ξ6ρετ,ε πιfq τo πα'iζαμε; N6, :-
ραδrdζαμε τIq στρ,oγγυλ6c rλd_
κεg α,π6 κεραμiδα, τη μ16 πdνο:
oιην lιλλη, 6dζαψrε τ,c αημdδr οε
απ6roτα,η δυ6μιcυ με τρiα μ16Ιρα,
κr απ6 κεi i'oιερα πρ,o,απαθoioα_
ι}'Ιε }-1rε μι'6 πλdlκα ν,α τ1q γκρ,εμt-
σoυ1ιιε. 'Yοτερα, ιilοπ,ου να τlq ξe
\/ααραδ16'σεr, το κo,ρiτα', πoυ φil-
λαγε δli,rilα, δηλαδ,d η <Mdνα>,
εμεriζ oι dλλεq τρ,6xαμε rιiitο,ω ατο
oημdδl και ιπ6λ: απ6 την αρxη τα
iδlα. Kdrπ,οτε ,ιυorι6σο, κ6ποlα απ'
6,}.εq θα καrγ6ταν, οπ6τε 6παιρνε
aκεiνη τη Θ6,oη δ(πλα oτα <\rκolUo



Y,Koυλ6κtα>' Y:,α να τ' αrρ,αδldζει

κl εμεiq να τα 'γτκ,ρεμiζουμε, να
τα ρixν'ουμε κ6τω, να ξaφωνiζου-
με ι1(αΙ να γελo0με απ6 xα,ρd.

Π'6τε - π6τε παiζαμ,ε τ,o <<0{oυ-

ταουντdκι>> δηλαδd τo κ0υτσ6 τιr''

<μrπiλlε'q>> τo <<σx'οινa1κ1>) ΤCt (<ι<,o[-

o,oκ6καλα> - δηλαδd πα κ,oυκot-
τotα α,π6 τα κα'ι]σlα κα1 τα <<iκoυ_

l-'l.ιπ:d>>. Kαr γα πιilq τα παiζαμε:
T' αραδldζαμε π6νω ατo xιil1ια

σε Oεlρa, 6d(αμε €.να οημdδr κα-
πoυ δυ,o - τ,ρiα μ6τρα μακρ16, κcιr

απ6 κεi, ρixν'αμε μrd μπiλl.α r.l

6oα <<καi]αoκ6ικαλα> f <ικ,oυμπtd>>

xτυ1π'o,6σεν η μrπiλlα μ,αq, τα Kερ_

δiζαμε. Παiζαμε 6μω,q καr rα <:<6

-σ:α)) δηλαδ'f τουq <,αατραγ6-

λoυφ> 6πωg τ' ,dλ'εγαν oι αρxαiοt
μ,αq, 'πoυ τα xτυπ,oι1μ,ε μ,ε την
<οπiντω>>, 6να μεγ6λo κ6τoι.

Θεθ μoυ, τi γlν,6rταν μ' εκεiι,α
τα καiαoκ6καλα> καr με τα <αoυ-

μπ16>. Ε'ρx,6ταν ιilρα που x,ρεld-
ΖioνταV κdrπolo κoυlμπi η μητ6ρα
Ylα να το ρdιμει αrπ6 κεi πoυ 6λ_

λεllπε, καt δεν ,66,ρt,oκε καν6να.
Tα κoυμπld τηq 6λα 6ρiσκoνται,
ατrq τα6πεq μαq, Ylα τo παlxνiδl
ιιαq, ,αλλd καt τα καfοrα απι1

τo ντoυλ6,πr τηq κ,oυζiναq ι]παν
στην..' κolλtl6 μαg, γιατi Χρlε1α_

ζ6μ,αοταν τα κουκο6τorα. Παdζα-

με ι<α1 τlq <πεντεπθ.'ρ,εq, - <(trτεν_

τ6λlθα> τdλε,γαν ol αρxαiol (,:ι1

<ικαλdντζl,α>> οr Bυζαντtνoi.

Ti xαρ6 πoυ εixαμε, Θε6 1r,oι'!

Η τo6πη τηq 'πoδ:dq μαg 6μιυg εi_

xε τα xdλtα τηq, r]παν πdντα τηq

ξηλ,ιομ6νη απ6 τo 6dρoq, γεμdτη
καθιilq την εixαμε απ6 τlq <<πεv-

τεπ6τρεg> καr η μητ6ρ,α 6λo μα;
μ&λωνε. M6νo η νl&νrα Σdνκιυ
δε μlλo6,αε. Δεν ,66αζε... λdδι ,οτη

φωτl&, παρd 6παιρνε ,6ελ6να καl
κλωoτ{ καt 6ρ,ρα6'ε την 6,μορiφη

τα6πη τη,g ποδldg μαq, αλλd... θε-
6ατρα6αΙ'.

Tην <<K6'o'κ,α>, δηλαδι] τ'o τενε-
κεδ6νlο κουτi 'πoυ τ,o xτυrτο,6οαν,

ντdκα - ντoilκα τ' αγ6ρtα μt6x'ρι
να πo xιfiooυν στην τρ'6πα που 6-

νoιYαν ατo xιilρα, εμεriq τα κο,ρi-

τ'αl'α δεν τo παiζαψε. Kαθ6μαο-
ταν Kαl κdναμ,ε αεργ16νl.

Γrα να δlαλ6ξoυν τη <Mdναl>

δηλ. εκεiν'oν πoυ θα φ,riλαγε την
τρilιπα 6ρρrxι,αν λαxν6, μ'ε μtdι
δεIκ6rρ,α. <Σ'τ6γνη { φλ6'ρl;> 'ριυ-

ιο'6loαν καl τiναζαν τη δεκdρα

Ψηλa. Λ6γανε ,oτ6γνη', επεδ,f1 η
δ,εκ,6ρ,α α,π6 τη μ16 μερι6 l]ταν
oτεγνι] ενιil απ6 την 6λλη rjταν
6,ρεμ6νη 'αiπ6 το odλlο τoυζ, Mε
τ,o π6,oψ,o κoiταζαν τη δεκdρ'α ι,_

π6πε κ6ρδrζε εlκε,iνoζ πoυ δrdλε-

ξε την 6ψη 
"ηc 

δεκdραq πoυ fl-
ταν αrrι6 iπdν,ω. Aντi γrα δgΙκ(ρ;:,

6,παl,ρναν μrd ,κε,ραμ'iδα, την 6φτυ

ναν απ6 τη μrd μερt6 κl liαrερ'α

ρωrο,$,oαν : .uf λιo fl 6ρoxl1 ; >, 1l

<<καλοκα,iρt r] xεlμιilν,α;> εκεiνog
πcυ πε'τ$x,αΙνε τo μdνπεμα κ6ρδl-

ζε κr dταν η <<Mdνα>> oτo παtxνi-
δl.

Aγαπημ6ν,o γ1α μ,αq τα κoρiιοl'α

fταν 6ταν π1α,σμ16ν'α x6ρι - x6ρr
κdναμε 6να μεγ6λo κiκλo κιti
τrραγoυδoιioαμε :

<Ποi θ,α ,π6q, a<υρa Mαρiα, ιιε
τεφdν, με τ'εφ&ν

πo6 θα πdq, κυρd Mαρdα, με
τε,φdν φ6ν, φdi'.

Kr απαντο'6'oε τo κ,oρliτlcrι 'Ιτoυ
f1ταν ατη μιioη του κ6κλου:
Θα υπ6γω ε1q τoυq κ{πoυq, με

τεφdν. με τεφdν

- Ti θα κdμεig ειq τoυq κf1_

πoυq, με τεφ6ν, μ,ε τεφdν
τ( θα κdμειq ε1ζ τoυq κιjπoυg,

με τεφdν, φdν, φ,dν.

- Θα δlαλ6ξω τη... Σοrφiiα, με
τεφ&ν με τε'φdν

θα δlαλ6ξω τη Σoφiα με τεφ'dr'.

φ6ν, φdι,.
o,rι6τε, η Σoφi'α, 6μιπαινε Lιr6αα

oτoν κrj,κλ,o κι 6παlρνε τη θ6οη

τηq dλληq'

Παiζαlιιε καΙ το κρυ'φτ6 κ'α1 την
<<κλ6ντζα>> - τo τolλiκl. Tρ6xαμε
6lστεpα liαι πιdναμ,ε μ'α6ρoυq
<μlπo,6μπαν,οι,q> με d*ρη μ6τη _

xρυlooκ,dνθαρ,oυq - γιατi δεν εi-

Xαν K'εντρii να μαζ τοιμπf1ooυ',l,

τουq δθν,αμ,ε απ6 το 6να π6δl καt
τoυg αφ,tjναμ,ε να πετoηjν oλ6γυ-

ρα 6,oυiζoνταg, r] τoυq κλεiναμε
o' 6να απrρτ'o,κ,o6τr, τ' ακoυμπο'1

oαμ,ε κατ,6πt κoν,τd oτο αυτi κ:lι
καθ,ιiq 6o6τζε o <<μΠo6μrιαν,oqr>, 6-

μ,οrαζε oαν... τηλ,€:φ,ωνοΙ

Kυνηlγo6,σαμε Ιι<α1 πεrαλoηiδεq
κα1 τlq τραγουδ,o6οαμ'ε:

<<K&τoε κoυτοioυπi6τε1να να σε
κdμω πiια

π'iτα με σηqγ(κt κα1 με
κρoμμυδ6κl...

Mt τ,o τραγoιiδr παρακ'αλoιiοαμε
κα1 τα oαλιγκdρl'α γlα να 6γ6-
λ,oυν τlq... κεραiεq τoυq: <<Σdλtα-

ρε.., μdλrα,ρ'g, ι6γdλ' τα κ6ρατd
σ!oυ

να ζl1,ocυν τα :παtδld σoυ. KαΙ

τιilρ,α καt τ'oυ xρ6νου!
'Α,αε oτα xελiδ'oνdκr,α, trιoυ πε_

τοil,oαν να κρυ,φτo6ν στη φωλιd
τoυq, π6oα καt π6oα πα,ρακdλlα
δ,εν κdναμε:
Χελlδ'6νr μoυ 6,oυργξ πoυ

πετaq στ,ον ουραν6
ι<ατ66α λ1γo να o"ε iδιi, ναοε

lδιi, να oε xα,ριil!

'oμωq eκεiνα ,6λo και ψηλ6τε,ρα
πετοr3'οαν.

Παiζαμε κα1 τα <oγκoυγκ,oυλi-

τσ1α>) - τα κoυκo'6τtoια α,π6 τα ξη-
λοlκΑρατα (xαρo6πrα). Tα κρ6-
6αμε μ6oα ατη xo6φτα καt μ:d
α,π' 6λεg τηq παρβqq πρoloπαθ'o6-

σε να μαντθΨε1 π'6,cα llταν. 'o-
ταν τ,6,6ριακε τα κ6ρδlζε.

Παiζαμε και τo: Πετ&ει, πε-
τdεt το λελθκr. Πετdεt, πετdεr
το.'. γlλ6κιΙ <Πετ&εt, πετdεr ο

oτ'o6'ρκ'οq' Πετdεr, πετaεl o...

Toιjρκοql Αν λorirι6ν, οηκων6ταν
τo δαxτυλd'κ1 στoν,., f6$rρκο, οκ6

ζαμε οπα γ6'λrα.

Tην απoκλεrcτκ6τητα 6μαlq

την εixαν τα <oαντdλrα>>. Tα λο-

γ{c - λoγiq xρωματxστd πανl&,
τ' 'αποκ6μματα τηζ μοδirο'τραq τηq

γειτoνrdg, Πoυ μαζ τα xdρlζε καl

δδ



τα φυλ6,Yαμε με πεlρ'i1σσlα {plpο'/'

τiδα γrα τ1ζ <αοηirκλεq)) μαq. T'
α'γ6ρrα δεν'τ,α tπαiζανε. 'oταν θ6_

λ,αμε να ,παiξoυμε τη <<νti'φη κα't

τον γαμπρ'6>>, τ6τε φωνdζαμε τov

Γlιirργ,o τηq Αγνo$λαq κl εκεiνοq

φo,6lακωνε οα ,γ6λoq απ6 την πε-

ρ,ηφ6νεlα τoυ. T' dλλα αγ6ρια
κατ.66αζαν τη μo,riρη τoυq, μαq
κdκιωναν.

Πα1ζαμε κα1 τoν <<κ'o6κo>. Ko6
κloυ Ι<ο6κου φων6ζαμε μια απ6
δlUJ, ,JΙl,o α,π6 κεt καt τρ6xανε νrι

μαq 6ρo6ν,ε. K'o6κ,oυ... κoιjκ'oυ, 6-

κoυrYεq απ' 6λεq τlq μrερ'16q.

Παiζαμε 6πεrτα τη λαοτιx6νια
μπ6λλα 0rα1 την... πηδ,o6οαμε με
τo τ,ραγο6δl,
<Αν66α ρ,6δr, κατθ6α ρ,6δr, ναoε

ρωτηlσιυ

τι6αα θα πrdoω;... π6oα θ' 
,

αΨ'4'αω; "

Παiζαμε και τo oxoιν'dκt Kαι τη\,

τραμ,πdλα - το ,π6τευρ,oν των αρ-

xαi,ulV, τo <<στε,φdνt. αλλd κα1 <<τ'

6λoγo,>. Kα6αλr,κε6αμε δηλαδ{ 6-

να ρα6δi ri 6να καλ6μl καl τρ6-

x.αμiε. Στo παlxνiδι αυτ6 πρoτi-

μηση εixαν τ' αγ6ρrα 66'6αlα, κι

6,πωq γρdφouν τα 6t6λiα ι'o π'αi-

ζαν'ε καr τ' αγ6rρlα π,ρrν απr5 τρεiq

xrλrdδεq xρ'6νrα με τ'oν iiδro τρ6_

πo.

o Αγηoiλαοq, ο βαοlλr6q τηq

Σ;πdρτηq, Y:α να δlαoκεδdoει ιο
παrδi τ,oυ - γρ6φ,ουν - κα66λιοε
6να καλ&μl σα να 11ταν &λογο.

'oταν κdrπoιoq Σπαρτl6τηq 6,μω9

π,oυ εiδε τoν 6α,orλι6. να Ψυxαγω-
γεi τo παtδ'i τ,oυ μ' αυ'τ6 τoν τρ5-

π,o, παραξενεliτηκ'ε πoλ6. Σo'6-ι-

ρ& τ6τε o Aγη,oiλαοg τoυ εiπε:

<Σε παρακαλιi μην α-ιεiq τiποrε

γι' αυτ6 ,πoυ εiδ'εq, ιiοπου κl ε-

αri o iδlοg να γiνε:q πατ,6ραq>.

Γιατi l1ταr, ciiγoυρcq ο 6αoιλιdq
πιiq κt εκεiνoq με τη oειρd τoυ,

θ6παrζε αρ'γ6τε,ρα 6ταν θ' απo-

xτorj,σε δικ& του παrδιd.
Ιlιiq να ξεxdαoυμ,ε 6μ,ωq τ'o:

<,Πε'ρνdεt, περνdεr η μ6λtοαα,
μ,ε τα μελι,ο,o6πoυλl

κα1 με τα παιδ6rπουλα...

Kl εκεiνο τo:

<<Tο ω,ραiο μrπρiζo' ρdi, ρd,

μαρ6νοε
ρiνοε, ρ6νroε

t(αl τo 6ερi, 6ερdνο:

καr οιυτηρ6ν,oε καt 6iρ'ε,
6iρε, 66.

Σ' αγαπιil, αε λατ,ρειi'ω κι 6τt

6λλο επlθυυj

μαι,1.ιαζ6λ... Αννo,6λα, να
η'g'ρa,oετε απ' εδιi...

' Ι οιυq αυτ6 να τ6φ,ε.ρε κ6πoιoq

αττ.6 τoυq ξενητεμ,6νουq μαq σio
Παρirol κι εlμεiq το τραγoυδοfοιr-

με 6τ,or με τα δlκd μαg.'. γαλλι-
κ6!

Σl1μερα 6λα αυτ& τα οlρ'αiα

παtxνiδrα τηq γειτoν16q. παρ'1,δο-

σαν τη θ6αη τουq ]σrα xρlωματι-

ο,τ6 φυλλdδtα, iαυq γιατi 6λλεr-

Ψε η γεrτoνrd καr ot αυλ'6.q. Kαι
οι κo6,κλεq τηq νt6νιαq Σ6νκη,lq

ξεxd,oτη,κqγ, γ:α.τi τα ερlγ0,στ6σ1']ι

6λo και ,π16 6rμο,ρφεq τιq 6γdζoυv
και π16 φτην,6g. Κl 6μωq εκεiνεq
τ1ζ xoντρακc1;,6.νεg κoslκλεq, δεν
τlq πε,ριφρονoil,oαμ'ε πoτ6 μ,qc.
ΙΙdλrιυναν αιην α,γκαλι6 μαq κ'
ι1xl οιον οκουtπtδο,τενεκ6l

Αvαμvt'lσεlc τoU Nlκ. Mnτoldvn
Συν6pι,α απ6 την αελ. 53

r^η?Ξ η τ1λιεγ11r,tn^i' ^ται'oεi,α τηg Ni_
ουσαζ χαι τιg χρη1σιμ,oπο(η,τε για
οτ6λol;q ηλεxτριx,o'6, μ,ε'ριv'6g μ.,d,λl-

oτ'α, υπτ}ρ1α,i, μ.61ρι τελε"')τe'iα, xαl

τ:o xα'ζi&',νι τo αγ6lpα3ο o Λαναp&,3

για το εργ.151fr5','g' t,9 1gλEμταio

μαλ:cτα γνιilρ''aε βaγ,*,λη πε,ριπJ-

τε,ια. Γl,α γα τo μΞταφ6ρ'ο'l'l γρeυα,-

5'τξ,Ιl9 V]a τo ctiρoυν 10 ξευ'γ,&ρια 6ο'j

6'iλ,α π&νω 3θ στp,oγ*[υiλo'6E xο;,-

iroli; δdvτρω', nol "γ'"'.'a",'r μπορJ-
cε.'' ν'α τ0'i'e'' ιη cτρoιφ't, τoυ δoδμoυ

απ6γαi\τι απ6 τ'oν 'Aγιo Δημτ]τρη

α.yαγx&cτηrι:αν γα γy';ρaμa|σoυγ 2

τ η'!,3'ιn'.11a cπ [τ ι α,

Σηrμερα 6λ,α αιliτ& εiv,αι μ'αx::y:;
αrαμν{,:ε1; xαι μ'dνο δυ,o πdτρ,ινιε;

γοφυp,o,6λrεg σε ι,αctρι,θtμoυ6 γειι',ι&"-

ρOυ; Xαl 1r.α μrxρ{ γαλαρ,iiα, μ'doα
;;'o δ,'lclo; Ψωγε,ριilyoυy 6τ'' x&πoτε
απδ δ,ω πε,ρyoιjo€ τa τρειι'0'rι'ι τo'ι

R1ε ρrμi'oυ.
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Tενexεδ6νιo αx6μα {ταν τo σαμoυ-
λειθx6 μια oτ6ψια πoυ 6παιρvε γtφι,r

otιg π6ντε oxιiδεg λιiδι rιαι πoλλ69 φo-
ρ69 εi1ε xαι δετερo ιiνoιγμα μιrιρ6τερo
αα ριiμφοg πoυλιo{r για γα 1ι1νεται α-
π6 xεi Ι.t"γo - λiγo τo ααμ6λαδo. Για
μιxρ6g πoα6τητε9 λαδιot fταν τo τε_

νεxεδ6νιo πιiλι xoυγ6τoυ. Aπ6 λαμαρi-
να fταιl xαμcoμ6νεg oι μιιιρ66 xωνιx6g

γxαζ6λαμπεg πoυ 6να6αnι με 6αμ6αxε-
ρ6 φυτlλι ιιαι γx6;ξι (:πετQ6λαιo) xαι
ε[1αν μ6νιμη Θ6αη οτo xαρφl τoυ τζα-
xιo{. M' αυτ69 φιbτιξαν xλειατoιi6 1til
Qoυ€ ioυ oιιιτιoiι τo xελλdρι, το α-

1o{ρι, τη 1ρεiα. Tενεxεδ,6νια fταν τα

φανιiρια xαι γ{ριo - γ68ω αpoαιατetι-
oνταγ απ6 τξdμια για να μη α6fνoυν
απ6 τoν αγ6ρα. Tα 1gηοιμoπoιoιiααν
για να φ6γγoυν ανoι1τo69 1ιir,ρoυg xαι
oι πιταιρixoι τoυ oπιτιoι3 την Πριo-
τo1ρoνιd τα oτ6λιζαν με 1ριoματιατ69
1ιiρτινεg xoρδ6λλεg xαι πo6λιε6 xαι 6-

λεγαν oτα oπtτια τα x6λιντα χαι τoν
'Aγιo - Bααiλη. T6λo9 ντενεrιεδ6νιo9

{ται, rιαι o φανoατdτηg τηg xαντfλαg
xλπ. Tενexεδ6νια rjταν αx6μα xαι τα
x6πελλα τoυ νερo{ με 1ερo{lλι, aα κo1'
xo{μια f μαατραπιiδεg. Teγεx6δ6για ε_

πiαη6 fταν διιiφoqα xoυτιd xαι δo1ε[α
6πoυ φι1λαγαν τo λiπog, τo 6o{τυ,ρo,
τo τυ'ρi, την ταρ1oιivη, διιiφορα τoυρ-

oι6, x\π. για να πρoατατε{oνται απ6
τη δριiαη διιiφoριoν τρωxτιxrirν. Aπ6
λαμαρiνα eπloηg i1ταν ,ιαι τo αμπιiρι
6πoυ φυλαγ6ταν τo αλειiρι τoυ oπι-
τιo6.

AFτr6 αiδε,ρο rιαι αταdλι xαι ιiλλα αν.
θεxτιxd υi}'ιιι6 xαταoιιευdζoνταν oι πυ-
ρoατι69, τα τouμπ[,δια, τα διιiφoρα μ,α-

1αiρια τoυ ι}ιqμιο{ xαι rοgε'ατqrιi1αι-

ρα, ταεxoυρdχια γι,α τo λιdνιoμα τoυ
κ',μri, αoil6λεg, oαlοlιoριiφεg xλπ.

Aπ6 ξiλo dταν ιατ,ααxευααμ6νοg με-
γlιi,λ'og αl2ιθu66 αxευ'ιilv xαι εργαλε[ωι,.

Kι αg αρ1,iooυψ απ6 τα ε'iδη τoυ τ.Qα-

πεζ'ιo{ πoυ xι' αυτ6 fταν ξιiλινο oτ.ρoγ

γυλ6 ιαι aιoντ6 μ,ε fuog 20-30 ω6ν'τoυ9,

ο αoφρ,ιig πoυ xιiθογταν γt,ριo - γt,qιo

οι oπιτιιοi εiτεοταυφπ6δι εiτε αε μα-
ξιλιιi,ρια xαι 1αμηλιi oxαμlνιixια. o i-

διo6 o ooφ,ριig, 1ρηoiμευε χα'ι για τo

π}'6αιμo τηg πLτταg χαι τo dνoιγ,μα
των φιiλλωιl τηg. Για τoν lδιo αrιοπ6

fταν rιαι το πλαατdgι 6να ατρ6γγυ}'o
oαν|lδι με 1ε,ρo{λι ,ωι χο}8]ιg π6,δια για
πρ61ειρε9 xαι εfixoλεg ζυ,μιoτιx,6g δoυ-
λει6.9 πoυ αυvoδει}6ταγ πdντoτε μ τoν
απαραiπητo ξ{λινo πfuiοτη. Για τo ξ{-
μ,ιoμα τoυ Φο:rμιo{ εi'γαι τo ξiλινo αxα.
φiδι πoυ μετιi τo ζΦqμα τo 6ξυναν
xιιλιi με τoν ξΦατρoυ μια τριγωνrιxf
o:κiτoυλα αιδερ6νια ,{αι το ξεμιiτιξαν
για !{r μην ξυν[oει. To πν'ιixι f xλει-
δοπiν,αxo flται, ξ{ιλινo πιfuo μe ox6-
πασμrg 2ag1 α' αυτ:6 φtλαγαγ τo πQo-

ξ6μι γ,1.,g τo επξμενo ζturrrμα. 'Ηταν

Toυ
Στ6λιoυ Χ. Σ6αρv6πoυλoυ

α,N6μlg γg ξilλινα πιιiτα' πιρ6νια ιιαι
1λιιilρι,α '{iαι 

oι μεγιiλεE xoυτιiλεg τηg
xoυξlναg oι 1iλιιiρεg. Π,αληβ'τερα fi'ταν
τ,α ξtλιτnα xoυτ,ιirλια πoυ εi1αν στo ιε-
ρ,o,tλ'ι μια τ,ρυπcr6λ.α για να τα xρεμo6ν
oτoν τo[,1o. A,π6 δω ξεκινdilι η ,0αρoι-

ψiια'. αe ιρ6μαααv τoυ 1λιdqι, δηλαδfi
δεν πρ6φ,τααεs γα Qθεig 6γlιαιρ'α ατo
τραπ6,ζι.'oταν περiααευαν xoυτ'dλια
ατo τQ,απ6ξι η πq6ληψη 6λεγε 6τι εiναι
φ[λoι ενιil 6ταν πεq[οαευ,αν περ6νια f-
ταν 61τρoι. Ξ{lλινo fi'ταν τo αφ,ραγi-
στQoι, με τo oπolo αφριiγιζαv τιg λει-
τoυργι69 τoυ ιiρτoυ γι'α τηγ ε,xxληoιd

xαι ε'i1ε αxαλι,oμ6νεg διιiφo,ρεg παρα-
στd,σειζ απ6 την Aγ'iα Γρ,α,φ{. To 1ε-
ρo{,λ,ι {ταν ιιt' αυ,τ6 oxαλιolμ6νo με 1α
o{lμ6oλα Ιηooιig Χριατ6g Nιοαi lιαι μ'
αυτ6 oφριiγιξαν τα λε;ιτoυργofδια πoυ
τα μoiρ,αξαν ατα παιδιd αλλιi μαι πoλ-
λ,69 φoρ6,6 για α1drριo. Στα ξtΔ ινα
γoυδuιi οτoιiμπιξαν με τoν ξ#λινo o'ιof
μπo αx6ρδα f xαρ{iδια πoυ xρηoiμεναν
γ,ια γα γiνoυν oι διιiφoρεg αιo9δ,αλι6;
xαι η πε,ρiφημη oxoρδιiρη (,αx6Qδo,

δυ6αμo9, αλriτι, ξiδι, λiγεg αταγ6,νε;
}.dδι xαι δρoαερ6 νε'ρ6 xαtd 6otληαη'
f1ταν το αγαπημ6νο ωι' απαραi,τητo φα
γητ6 θεριoτεiδωγ xαι των ξcυμιiχ<oν).
Ξtλινη fταν η ζυ,poυτ(ι)tf,g 6πoυ ξt-
μων1αγ τ,o ΦωLμi xαθcilE xαι η πιναxωτι]
oxαλιατ66 xo.ρ,μ6g ξfλου μB 1ωg,ioμα-
τα γ'ι'α τη μeταφ,oρd τoυ τυλιγ,μ6νοrl
oτη μεioιiλα Φω,μιo6 ατo φo{ιρνo. Υ'
πf,ρ1.αν αx6μα xαι πρ61ειρ,εq πιν'α1(ω-

τ69 ,με 1'ωρ[oμ,ατα xα'ρφωβνα. Tο $η-

TO ΣΠΙToYMAzoYMA...
ffi6G6666666

μ,6νo ιpω1μ[ πoυ ερ16ταν ξεο'τ6 απ6 τo

φ.o{lρνo τo 66αξαν αρ1ιxιi o'τo oαγ[δι
πoυ f'ταν xρε,μαqμ6νo απ6 μι,α γgιντιd
τoυ αriιτιοιi ,με αxoιινιιi ,οαι τo σ2116rr.α-

ξαν με μεσdλ,α για να μη oxoνiξεται,
l'ο μη oτεγνιilνει ,οαι γα πQoσταnεrrε.
ται απ6 τα πoιrτLιcια. 'Yοτερα τα it'.α.
oι6, τoυ ιpωμιot τα τoπoθετodσαν σ ι)

μιr'ρ6 ξ{λινo oιντoillιι ιι' 6,αo χ8εια-
ξ6τ,αν για τo τρ,απ6ξι τo μετ6φlερ'αν με
.τo παν'6ρι i1 xoυroι6gι πoυ 'ξταν πλεγμ6
νo με 6,6,ργε6' λυγαριιig. Mε τo lι.ου-

αι6ρι πfγαιναν τoν dρτo xαι τo νdμα

με τo λιiδι ατην εκrοληoιιi για διιi6α-
σμα τηγ πα,ραμoνf τωηl oγoμqiστtχ(bν

γιoρτιiLν xαι ,μ' αυτ6 πτ]γαιναν τα διb-

ρα (τιg xλotρεε xαι τα κλixια) ατουg
oυγγενε[g.

'Aλλα ξ6λινα oxεtη του απιτιot. f-
ταν τα διιiφoρα xαδιιi μιxριi xαι μεγ,ιi-
λα πoυ 1ρηαiμευαν για διdφo,ρoυg αrιο
πo66.'Eται ei1αμε τo μπα'τoιox-dδι
6πoυ φυλαγ,6ταν μ6αα αε γ'ιiρo o μπ6'-
τσιoζ, τo lια,δi 6ωoυ γιν6ταν 1ilαι φυ-
λαγ6ταν η αQμιιi ιΙε xα,ρμπoλιixαvα

λεμ6νια. ν.ερ6 x,αι τρ,υ'φερ,ιi 6λαατιiρια
xλτηματαριιi6 }0αι τo ατιαρα[τητo αλd-
τι, Για πoλλ6s, μ69ε9 ιi.λλαξαγ τo ξου-
μi πoυ τρα6o{lααν αω6 τo xιiτιo μ6qog
τoυ rcαδιod πoυ εi1ε ξ{'λινη κιiνoυλα
xαι τo 6'ρρι1ναν απ6 πιiγω ci:,απoυ να
αQγi|σ€ι η αρμιιi xαι νriναι 6τoι'r ,τ.' 'Ι{-

τα! τα xαδιd. για τη ψταφo'gd των
αταφυλιιiν α,π6 τoη, τρ,iη,o xαι η μεγd.
λη η x6δα 6πoυ πατoi,ααν τα αταφ{λια
xαι 6φxιq1ναν τo x.gαo[. Ξtλινα dταν
χαι τα διιiφo.ρα 6αρ6λια xαι 6αρελ.ιi-
χια χαι 6,αρ6.λεs τoυ' xρα,αιoι1 xαθdrg
xαι τα φταιd(:'6υτiα) που τρα6o13ααν
τo xρααiα.

Σ,ε πoλλιi σπ[τια αγQoτιxιi εi1αν ξi-
λιι/α δ,oχlεiα για {iδ'qε,υlαη xαlι μεταφ,og,d
γ'εrQoi. H φ'τ6λα .frταν μιπgf 6αρ'6λα
τηg αfiιiτηg γι'α τηγ μεταφoρ'ιi νερo{r
xαι η μπoitxλα ξ{λιν,o ατρoγγυλ6 πα-

γotρι ;με λoυEi για xE6μαqμα ατην
πλιiτη f οτo γxατζι6λι γι'α τo χωlQdφι
{ τo αμπ6λι.

ΙI:oλληi μιxQιi xαι μεγd,λα αxεtη τoυ
cπιτιo6 fiταν xαμωιμr6ν'α απ6 πηλ16 xαι
εξυπηgετodσαν διdφoρεg αι,ιiγαοε€.

T6τοι,α i1τ'αν τα πιθιiρι'α f xιοr3πια

μιxρ,ιi f μεψiλα fπoυ φ{λαγαν xι' α-
ποθfrxευαν α' αυτi1 λιiδι, αλεt,gι, διιi-
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φ,oQ,α φ,qγd}σιμ,α ειδη, τουQσιd &λπ.
To μιλπuq6 fiταν μιxq6 πιΘαρ'ιiωι 6που
ιiργαξαν διιiφoρα τoυ,ρl611i { φtλαγαν
μι1λι. To ταoυrοdλι fταν μιxρf rcιλυνj
δgιxf xιiτρα με 1,εgoιlλια χαι σ' αυ-

τ6 616ρ'αrζαν ατη φωpιd τoυ τξ'αDιιοt τα
διιiφoρα 6απρια πoυ, γ'[νoντα,v παρd
πoλ{ ι,'6ατιιια. To μιxq6 ταoυιιiλι d
π.oυxd6 χiQι:}σiμ,ευε πoλλ69 φoq66 ιοαι

για θEραπευ'τuxotg oxoπoιig ιοαι τoν 6-

6α$αιν o'αν 6εντo13ζα στην γ;oιλιd για
ν,α γι]ατQευτ,εi o ιi.ρρω,oτog απ6 xoιλ6-
πoνo f 6πι119 6λεγ,αν o,ι μπdlμπεt 6ταν
6φ,ευ,γ'ε o αφ,αλ6g. Σ1o μαυρoταoιirιαλo
66,ρα'ζαν cι6,oταy'αl παι oι μιNρo,i ανυπo-
μoνofoαν fi6τε να ετoιμαιατoι3ν ?ιαι γ,α

μo'ιρ,αoτοr3ν. To τοoυxιfiι τo ox6ειαξαν
απ6 πιiνω με μια πθτgινη πλιixα πo-
ταμiοια qλλd πoλλ6s φ'oρ,69 6ταν η
γιαγιri f η νιν6 6πω9 τη λ6γαμε 66ρα.
ξε φααo{λια με, παλ,ιd }ιQoμμtiδ'α }ιαι
x6rq?ιινo πιr!6ρι εμεag 6,oυrτorioαμε rιαμ-

μιιi x6ρα φqμi να μoυαx6ψει }ιαι να
τη φdμε. H 1λιιiρα 6rιεφτε oτα *ε\φ&-

λια μαg ,(1αι η νιν6. φιilν'αζε: μη 6a6
παιδιd, θα φiryει η δriναμη... Πoι&
δι3vαμη αφot fταν αx6τα ιlεqoφdαoυ-
λα' αλλ,ιi 6ιι xαt γ,α μ.αγει86ψEι6 στο
ταοτxιiλι γ[.,veται ν6στιμ0.

Χιqματ6νιoι fταν oι ιlτα66δε; μι.
ιρoi f μεγιiλoι με χEQo{λια fi xι,lρis
τ6τoια ιιαι x,ρηα[1μευαν γtα τo πtτια-
σμiα για,oυ,Qτιo{, για τo ι1rftαι,μo διιiφo-
ρων φαγητιΙπ στo φ,ρ1iργ6 αλλιi προ:-
ταQχιlxιi γι'α τo ωαθαυτ6 Bεροιιirτιxo
φαryητ6 τoν φααoυλoντα6'6, με τtι π,αλιd

xρoμμιiδια τo κ6xxινo πιπ6ρι' xαι τυ
oαlμ6,λαδo. Aλλιi flταν xαt τ'α πι6,ι'α tα
1,oυματ6νια πoλλ6q φoρ69 γανο1μ6να με
ιiργιλλο. Aνιiλογ,α rμε το μ6γεΘ0g €ιΙαν
χlαι τι€ oν,oμαoi,ε,g τoυg 6πι'19 σουriιi-

δρoαερ6 γι' αοτ6 ιι6.ντα τι'g πρoτιμo{-
σαν τιg ξε,ατ69 μ6,gε,9 τoυ xαλoxαιριeir
αλ,λιi xινδtνευαγ απ6 oτιγμd αε ατιγ-
μf να απιilαoυν }ιαι γ,α μα,ξ Θυμ'iξουν
τηγ λαiκf παqoιμiα: πoλλ,69 φ,oQ6;
πdει η oτdμν'α για νεq6 αλλ,d μια φο-
ριi τααtιiζεται.

Ξ6xoρα απ6 τα πα,ριi πιiνω oxε,{η
πoυ r!ταν xατααNευ.αoμ6ι,α με τα υλ.ιxd
πoυ αν,αφ6ραμε {lταν τα πιo αxρι6d τ.α,

ταiγixινα χlαι τα γυιiλινα xαι τα ε[δ'η

απ6 πog,αελιiνη.
A' αναφ'ερθo6με 6ιω9 ατα γυdλινα

οxε{ιη πoυ fταν αε μεΥιiλη 1'Qfση σ'
6λ,α τα oπtτια. Aυ'τιi 1gηαιμoπoιοiγ-
ταγ σε επiαημεg χαι γιoQταστιx6g μ6-

Qεξ }iαι ατην φιλoξεν(α φ,iλων x,α'. ε-
πυoxεπτrbν αλλιi oριαμ6να απ'αυτd
i1ταν oε ιιαθημερινf 1ρπ]οη.

Tα oπtτια ε11αν πυτfρια γυ,&λινα
για ν,ερ6, xραoi xαι ραxd. Exεiνα τα

μι,xψi τα 1oντριi γυ'dλινα πotηρdrxια
τoυ 'ραxιot πoυ drταν ααν δπ1τυλ{-
Θρεe 6παι,ρν,αν μιrοgf πoα6τητα αλλιi
τη δoυλει<i τoυ,g ηη, 6φπια7ιατ rhαποι
oι επιαx6πτεg ν,α γυq,iοoυν 6iλ'α τα απt-
τια ,ioι γι6,ρτ,αζαν. Γυιiλιγο fταν τo
66'Εo με τo oπιτi'αto γλυx6 f τογ πελ-
τ6 πoυ oερ6ιρ'6ταν με τoν ασηiμ6γ.o
δiαxo τα γυιiλινα πιαtfu'ια, ,ζαι τα χoυ
ταλΦιια μ6,αα oτα πoτf gια με τo νερ6.
Γυ'ιiλινε6 Nανdτεg 2gρηoiμευ,αν γ'ια νε'96
xαι xραoi ενtil τo τοαρτrσdQ,ι tiταν γυ'd-
λινo παγoυ,ρ6xι με επ:ατ{μ'o με το o-
πoilo ρoυφoιiσαγ τo αγν6 ταiπου,ρο.
Eiχε μ6'νιμη θ6αη πιiνω oro τξιixυ x'"
6τ,αν o γoιxorq{',Qηg γυqνo{.οε xoυρα-
oμ6ν,o9 αrr' τη δoυλoιιi τρ'α6ot,αε xατ'
ειθε[α oτo τoαρτod,ρι με τη ραxf να
ξα,τιoοτ&oet xαι γα πd8,ει την ιpυ1f τoυ

μ.ε τo xαλ6..

tπιgγ,α Nαι αγγειd πoυ δεγ μJoilχαν στη
αειριi τ'oυg.

,o x6πανos fταν απαρα[πητo ξr1λινo
ε.ργ,αλεio πoυ χQη.σιμoπoιo{ααν oι γoι-
Noxυρ65 ατην πλtαη των ρoιi:1ων l αι
των ατρωoιδιιbν.

Exτ6g απ6 ηυ ξt1λινη oxαλιoτf αxd-

φη τηrν ξυμoυ'τ(ι)nιf ,ioυ χQ'ησιμoπoι-
o{lααν γι,α τo ξtιμωμα τoυ rpαψ'ι,o{r fταν
xαι oι μεγ'dλε6 Nαρφωτ6g ξtλιγεξ xoυ-
πιivεs f oι τενε*εδ6νιεs ,soυ χQησι-

μευαν πι6 πoλt για τηrv πλ{'ση χα'ι τo
μπdνιo. Tα rιoυπαν6λια f1ταν μ'x2ιi ξi-
λινα αxαφlδια oτα o::,oiα 66αξαν την
τρoφτ] για τα oικ6αuτα ξιbα γ,ουρoi-
νια, ιΔττεg, ,ιατσι}αεξ' γελιrδεg &λπ.

Ξdλινα '!τo.v τα απαρ,αiτητα εξ'αqτi-
ματα του φo{lρνog, τoυ σrfιτιoi o iQ'ι-

φτηg μακρt κoντdρι με τo oJτο'ιo σχoQ-
πo{ααν τα rιιiρ'6oυνα σ' oλη την επι-

φdι,,ει'α τιυ,ν τotl6λ,ιογ τoυ φo{rρνου, η
πιiν,α ξiιλινo xoντdρι με λινιiτoα μπqo'
oτ6, fi πανt με τα or!oι,α σχ,ο{σrιξαν ,α
ε:{ρ6oυνα τηg πυ,Qοrrμιξγηζ ,rλdr{α3 τoυ

φo{ρνου γ'ια να φoυρνiο'oυν iα. ,fλα'
ατd τoυ ιpιυμ,.oιi με τo ξιiλινο πλατi
$ωμ6φπιαρο.

ΙVxαλιiθα λεγ6τα,ν 6,ν,α ξ{f.ιν,o ανoιχτ6
xoυτi ατερειομ6νo ατoν τoi1o τoυ μα'

γεQγιου xαι 66'αξαι ειιεL τα πηρ6νια
tια'ι τα γλ'ιdρια. Παρξμoiο ξtλιr,o xο:;.
τi fil1a"ν η α}.αταρυ6 6πoυ φ{λ,αγ,αν αxo'
πααμ6νo με 1o'ιrτρ6 ,ια,νι τo 1oντ126
ιiiλαg τoυ απuτιo{. oι 6'6ργ'ε9 fi,τ'αν α'
π}'6 αλλ,ιi απα.ρ,αLτη"ro ιiπιργο για τo
oπLτt. 'Hταν γεE66 xαι χoγτρ,6g 66ρ-

γεg ioα lβε δυ6 μ6τρα πoυ δ6νoνταν
ατtr' 'τo ια66.ιt με δυ6 γερ'& αxoινιd
σ'11' τ'Lζ 6xρ,ε6 lιαι χ'Qγlσιμευ,αν γ:α ,α
xρ,εμo{ν τα ρ6'ιiδα rιαι τα xruδ,ι6ν"α (τα
}ι'oυτσoυiμ'rn6 = χο}Qιζ oυ,ρ69' τ,α τoπο-
θε'τotααν γriρω - γt,ρco ατo "γxι1'6L
( : Eιiφι γ{qω - γ{Qω στo ντα,6dν"
τoυ oν,τιi), τα λoυxιiν( ι)Dnα' τα σιoυ_
τζιo{lxια ( = μαυατorοotλoυρα με χ,α'

ρ,fδια xαι γιαιατii), τιg αρuιiΘεg. με
τα α{lNα xλπ.

o γxιi6'αν'oυE f τo γxα6,αι,dxι {'ταν
δo1ε[o φαγητoιi με oκ6πααμα γ!α την

μετ'αφoρ,& τoυ ι|,αΣοQυd απ6 τo oπLτι
oτo xωριiφι. στo αμπiλι f ατην εxδρo'
μ{ Yπ1ρx,αν Nαι ειδιx6g θfοιεg πoυ 6'
,fαι,Qναν δυo xαι περ'ιoo6τε'ρα γιια6α-
γdxια. To παγoiρι του νερ,ot πoυ 6-

παιQ1ηαν μαξt τoυ6 λ,εγ6ταν μπαμπo{l2ι
πα,q' 6λo που τιξ ,tε8ισσ6τεQ€: φoQ6€
δεν τo γ6,μιζαν με γεQ,6 αλλιi με ρα,.f
γιατ[ 6αo νιivαι 6ξιo θιi6,ριoκαν' ν,:ρ6

χι εξ αΛ,1.oυ τα χαtoανια πLνoυν ν'ε'

ρ6...
Mε την πα'gιi πιiνω xαταγiρ'αφd μα;

ρεg' μ(ι)σoiρια χα.ι μ(ι)σoriqεg. Πoλ- Tο xqαoi ε,xτ6g απ6 τιg 6,α9,6λε9 xαι
λjs φo,ρ,6s ση μeση τoυ ooφ,ρd ατη- τα 6αρελ,dxια τo διατηρot.αο,,γ σε μ9_
v6ταν η,μ(ι)Lαo6gα με τo αxνιατ6 φα- γriλα μoυoυxιiλια τα πεντdρ(ι)πα (5 ο-

γητ6 χι' απ6 κεt 6lτρωγαν 6λoι oι l- μιiδων) ενι6 τo ραi[ oτo 6iιi]ξo που f-
μo1τ8d]πεζοι με τα 1λιιiρια τoυg, ΙΙ{- τ,αν μεγ&λη νταμιτξdν,α. Φυo,xti acι
λιγα iταγ τα φλο'τξdνια τoυ nαφ6 τ'α πoλl3τιμα αυ'τιi αγ,αθ,d τα φ{'λαγαν oε
λεγ6μεν'α lιαuιγ'ι6, rιαΘιil'g xαι oι φλυ- olγoυρo μ6ρo9 xαι να διατηροtνται
τζidνεg τoυ τααγιοt. 'Hταν αx6μα lι xαλtτε,ρα αλλd xαι να προατατεr1οντα,
πfλινεg γ!αr\'&'xΕζ που 6φ,ερναν στo τ8α. αltr6 τυ76ν σπdσι]μ'o' Σ,ε γυ,ffi:ιγα μπoυ-
π6ξι τo δρooερ,6 νερ6 f τo μπρoiακο xιi,λια φιjrλαγαν χαι τo περiφημo x,ρα-
xgαα[. T,o o6αιL fiται μιxρ6 πdλ'νυ o6ξυ]δo 6να δ,ε μπoυxdλι με μιiννα
^''"ανατdwι με 1ερotλι 6πoυ ξ6o,ταιr,αν ( = μ,αγιιi) τo φ{Φ,αγ,αν για αναπ1αρα-
xqαoi ατη φοlτιιi για να xdνουν τηι, γοηi.
2goρ,ταατικf xgααoπdπαρα μ,ε συμπλi. o,ι αvdγ,Nεg τoυ oπιτιo{ χαι τoυ γοι-
ροlrμα ελη69, xqoμμ6]δια rιαι τυρi,fr κoxυριor1 fpαν xαι ε[ναι πoλλ69 κι'
μπ&παιo ιpημ6νo xι' αυτ6,ν oπ,o τoιμιιL- ιiλλε6 μιx'g,66 xι' 'ιiλλεg 

μεγιiλε6 γι'
δι τoυ τξ;αxιo6. αυlτ'6 xαι τα tπιργ,α iαι το oπιτου,μd-

'oι xωlματ6νιeg ατιiμνεg μικρ,6q d με- ζoυμα 6λo δεν μπoQ,εi ν,α καταγgα,φε[

γιiλε6 με 6να f lu6 1ερotλια λ6γoνταν συγoλιrζd.
qτ,dμνε5, λ,αtγια xαι },giγr(ψ1g. [1l1fg Ωατ6'οo ατα πα,ραλειπ6μλνα μπogδιi-
xραiτoιi,ααν πdντ'α τo νερ6 φρ6oιιo 10αι με νlα tιατα1ωρ,iαοιμε 6τα1τα +ιι' ιi,λλα

5B



,lεριιορι1στi]}ιαμε χ{iρι!α στα απCιρ'αιτητα
εχειvα σ?0εΦη ,{αι εQγ,αλεια t'oι,l σrtιτ,ιod
πoυ ,αvαφ6ρoν'f,αι στη διατ.qoφf rιαι
xαθαgι6ητα. Φυ,αιxιi τ'o απιτoυμ'ιiζoυ-

μα δεlι' εξ,αν,τλεiται μfτε oλαxληριilνε-
ταL μ' αιτdl. Ωoτ6oο παρ'α'τηgoιiμε
πο}s στo xιiλιαμα τωγ, α,ι,tilγ,ων τα (;δια

riπιqγα παι αγγ'ειd 1ρτ1οιμoπoιoιiνται
oiμφωι,α μ,ε τιg ειδιtο6g ανdγxεg του
xιiθε τ6πoυ xαι 6,ελτιιiηloγτα]ι' π8og ο
xαλiτερo με tηv π.θπμεριν{ εξ6λιξη
,(rαι την τεxνoλoγi,α. M' αυττ]ν o ιiν-
θρ,οxτοg ολo6iνα xαλυτερεtει xαι κdνει
αιι6 εtxoλη τη δια6ιiωα{ τoυ ιoατ6οο
πι.ατειioυμε πωg rοαλ,6 εiν,αι vα ξ6ρου-
με πωξ πoλλ69 γ'εν,ι66 6ζηoαν lιαι π6-

Q.α.σαγ μ,ε τo μαυροτoοrixαλo τη6 για-
γιds.

Συψψευiι iε[lioψllιi
Aπoδελτiωcα i'''e'i''.'ι'ξ -< λ6ξειg α-

πδ τo ντδ'π''o γλιυσ'α,ρ,l x:αθι-bζ Nαι
a'?.σ1.'.'!ν'€ Ξ ι δ,:'δiτυπε ζ 91pαι5|eι' q.

Tα '"eρ'.cοδτ'eρα απδ τ,α επιilνυ,μα

πrιυ ^λl'TaΧi)rt,σ'α σ)γαγτ:,cdll ταl cτη
B6,:o:α.

H ιz'2& y.ι1τ,]'y'(''''-5ιη1i των λ6ξε-

ων α,y.loλcυ,θg[ τη cε'Cα τ,oυ xεlμ,d_

ν'n).

Eξηγ6 μδν,o τl; λ.Jξeι,g για τιq o-

π,oi,ε6 δεν ιrπ&ρ1εl ερ'μηy,εiα lιljtσα
cτ,c, xεiμε,ic.

Aγγεio, αγγεiα δ,oχeio,, cxedη

φρ. 6αcε''.ω τ' qγ'γει& t': εi:α:
πoλ'j δ,,ιiστp,o,πOζ

\[παxυ'ρ'τζiΞ, επιilν., επd,γγ,ελμa

7'z.Μoυργ6,6
Ι{αλαΤτζη6, επιJrY., :τιiγγελμα

xασ]σ Lτ ε\ρ υ)τ ^ηE, γανrωμ,ατi'Ξ
Χαλlr'ι,*6, επιilν.

}kζιtνα;, επιilν.' xα,ζid1lα : φυ-
cιxf δε,ξαLμεντj

μιταxρατcα;, παcα,τσιoδ|χlλι 
- Τ'Ρν

τoolx,dφcλog

Π,ετ1'ιεζ'd,;, επιi-lν.

Tρα1αv&';, επιilv.

Mπολ,.;γxoιj,ρ,αq, sπιilν.
αιρ,dyτtjζ, )a' €τ'7. λdγεγεταr, o πα-

πα;' ο νo':y.\oy''i)7ηζ Φ {r)xi, η - η
xοιλr.d', d.λλη ol,c,μ,α s{α': ψaυψq,a,)-
v"q,

flζ'yτζι1ριE, o: η 1δτρα, φ?'
γv.i'λτοιν η τ€ντζ''αρ'q v'υ 6ρty.ι'l

τa|.''' xα'π,&xι, συνq'ντηιση dμοιων ντα-
6&6" 'o, 'αxrεδ,o'ζ iιαγa''ριlrfi'q, φαo'oυ)ι9
τα6ιiδε; : yJaρo,'iδ6υτ'''xα λ[.ν'ε τoυ1

Reρo,lιbτεc.

ΙΙι)lχιρd,ζ' επ6y.

ρe6ανi, το, γλ0xι,qμα' σπεσιαλ:16
ττy: Βiiρa''.αζ

y"dλλυ6α, Ta, 6ρoαμdro o'ιτ&.?ι

πoυ μο:ρ&lξεταi για cυγxιil,ριο φ,r.

1-ιι τz x6λλυ6α sτoι5 ζν'&ρ'' -- ετo -

,ι oθ,&,ry'ατοζ

Γbυδl,;, επιilν.

γανιδν,ι'l Ξ χυ,?,loλ. xα'coυτε'ριil-

vω, γd.να : d,cπριαμ,α τη; γλ'ιilc-
'5! -Ξl γ,ανιd,ζω - σ;rsyOχωρ ''α\'ψα'.,

1"ανd,iδ,α - στE]\'oχιδ'ρ,ε:,α, ταλαιπιυ-
lciα

ξ:γi,lω,τ'og, o' α,χασιτdρωτ,oζ' με-
ταφ. ντινιrtdE ξιγd,νοvτου'ζ - Θντe-

λιb; φτο116;. αr,d,ητo6 πλπ.

φιaν'5λ!.|Ι1'' \ : |'aΥ.e{n y'ερΟ6 ιιΞ
c,ωληv&lcι 6ρ6η1;' πo,τtστirι

οτoυ,rπilζω, 7Ιυρioλεy'τιχrd χτυπιδ
1lιΞ Ι., 5τo6μπo, μΘταφ. βa 9g 6τ019-

1ι,πico,υ - απ9'.ι)''i1

Κoc'τ'.'1&q, eπιby. Xolc,xιν'iζω :
πΞρi\lb απδ y'δtcy"υνο, φ,r. dπoιου;
δεν θ6λ,eι vα ξ (υ) ,μ,tilcει δλη μidοα
τ'αsι"'.νt'ζε'' : λdγετ,αι γι' αυτo6;

1-6'.1 59γ161,ει'α αyαδ,&λλ,oυν μια δDυ-

λ,ειd.

πι'π&ρα, η. !/Jυρloλ. ι}ωηri τρι1μμd-

',,: :'ε ζo'υ'}ιε'2'δ φα"γτρ'δ, γαλ'α' i] xpα'
ci Lιεταlc. παπ&'ραq, o : οl αγa]χα-

'oΞ' 
o θ.iΙ:ρ'Υ||1τoζ φρ. q.ρ'δc|y;ιμαo{!αe :

κ'λι!e pe παπ&'ρ'α...

T,o:γαρ'i,δα;, επιbγ.' μ€ταφ. αiδ6-

)ατoζ] xαaειτιxδg

π[ττ'α, η' τo γyω'στ6 φαγιil,τιμο
;αραοπrεd,αct)!α1 \[L'eτσ'φ. στη φρ. γa-
,;xαγ πi'ττα - πλα,xιi,θη'xαy

Mπo,uπδτα;, επιilλ'.

,:αtr_ιoυλαθ1x,d, To, xυcιoλ. τo δο-

1εlο ο,αiι6λrδ,o'υ, 1ιετ'α,φ. γρ''α ν'aν-

τ,:ι:,]ιπ.dλα

Σ,αμ,ολαδ&g, επιilv.

yrρεiα, η', τo απ,oχωpξττjlρι'o, Qλ-

λ,o:ιb; 1αλd;, απdπατ,o6, αν,σ'Υlyια.'{-

ου, μο'υcτερ6xl' μ6ucο6
Tαρ1οliνη, η : ταχaνη &'oτρη,

t μ16ρη
Π)',α,cτfρα6, επιilν.

ny'(ιτ'α','<, o) iU,εταφ. αrnημa;

γ)'':&o'αq, o, o αyα]χατlo,coι'ραg, xλ1
dραζ ξιαyτoυν,i,τ (η)πη _ πο,ι.6

φλ6,αρog xαι δια6roλ,dα6

αρμι'd,, τ] : )'α"Nανo ιoυρσi, αr-
μ,dΓ;μουζ : ξ,oυ,μi αρ.μι&g π,oυ εiiiαι
υπ6ρo1ο yJαl,ιπoτελε,qματιπ6 ανr-
λ'r1'πτ"x' γl' αυrco'6ζ πoυ γiπιαy αιr-

%ετδ y.rρα'σt

Bαρε,λrig επιbν.
Φτ'αελ&,;, επιiit,., απd τo φτc6λι'

φτcdλα, φτci (: 6υτio)
Mπoιiπλ,α6, επιilν.

αoγ&ζω, xατεργ&iξω δd,ρ,μα, τμ.,i,

1'rιυ'?'5t, μθτα'φ. αργαqμ,dνoυ cτoυμd,-

χι : συyηθιαμ6νo απb τ'ητy πoλλη

7"'^[,οη τ''ραcιro6 αλπ.
Tcουxαλd,g, επιilrv.

1ιαιlρoτοa'jv'αλοlυ, τo, μΞταφ. o πo
λ6 μελα1ρo:ν6ζ, τt αsynψη

τcα,x,iζεταl, ρ. πα,θ., 6ρυac&,: yιι
τ:.αx (l)'cτεi;, oτol57 τααx (ι) oμ6,

δα c: τsαyl!.c,cυ : θα ε δ,ε,jρ,ω πoλι5

ραy'η' η y'α' io ρα\1ι'|"' o'&a γε''l'.w&
εl,δ:xri 6,πω; ραxτj λdμε τ, τσaπoυρ,o

πoυ εiy'αι απδcταξη oτdμrri.',
(τciπoυρωv) cτα,φυλι,o6, ψετ'ω6ρα-
σ1 : διπλοαπoσταγμdγη: pαxi'1

6θlζον, τo : τo 6αξ:λy"ι τor; γλυ-
τ"oι3, η γτΦμιτζω\'α' ,c,^{1ιrα 6,oυξω,

φρ. 6αζιι η μιiλoυ6, δ,α αl 6&rξo-l

1liα : α'πε'ιλt1 θ'α oe 1τυπτ}oω
Tcαρτ'cαat9, επιilν.

,μdνα, η, ,χiυρι,oλε]1τt,1ζ& ηι ψηπ6ρα,
]19ταφ. 6ν,vc:ε6: τ'ηγi'1 νερo6, ψα"για
ξυ'δloιi, ru5ριo ψ'6.ρo3 φoυ,σταyζοηj, α,r-

Υ'\Υι6'Ξ παυy'ν:διro6, η πριEτη πδρτα
ατo τ&6λι y.iλπ.

y.g'n1L'1ι("ω, 1τqπιil μe τον yJδlτ(αν01

ιιεταφ. δdρνω, 7ι.ιιb, επαlt'αλqμ6i-
γω

τpiφτη;, a : εξθ.ριημα τoυ φιjO,ρ

γοιl αλλ,ci xα'' εργαλe['o τηζ xoυζi-
yαζ.
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A'
Σηrμερoν την δ,ετ"α'τη't πdrμπτην

(15) Δεzε,μ6'ρi,oυ 1919 ηlμdρα'ν Kυ-

ριαxtiν ιαι ιilρ,αy 11 π.μ. oι υπo_

φαιYδμlεr,o,ι
1. Nι,r6λ'αog Δαγαsc'αxηΞ, 2. Δη-

qιiγ'ρ,ιo'1 Tρ,drψ'αx6, 3. Aδdμo;
Mπιλιο,61ρη16, 4. Αγγελ&πη; Σαρi,-
τcηΞ, b' KιbcταE Ρoυ6dτηE' 6 Ιω-
4ννη; Ptoυ6d'ττ16' 7. [,φfiy';η6 Σια.;-
ταlμιbγαζ' 8. ξρircτog Δραγoυμ&vo,6l

9,. Nα,6λαo6 Kαρiδoγι,ιiyyηζ i Λα-
δo66, 10. ΔηiμτjηριoE Πλoυ,μπ,[δη6,

11. Θrεdrδωρo; Λαr}966, 12. Nιxdλα.
rιΞ Kαρεxλ&νη;, 13. Δηrμ!τριo;
Σoυ,o.λrirμταg' 14 -λθανιilcι,o'g Δαδo0;,
15. Σtτ,6φαιyog Mαλ6τ,co,ζ' 16. Αγα-
'στ&''σLo; Δειν,dπoυλo,ζ, 17. Γειilργιο;
Σε,ρδα,ρ'i,5η,-, 18. Δημητiprlo; Πανd,;.
19. Σταιiρo; Kρoμμυ]δoι1αα,c' 2a'
}0ι,x,6λαο,6 Σ,ιiδερ,d,5,

d,παyτεζ eξαcxodντεg τo επdγγελ-

μ'α υπolδηlματσπ'ol'oι5, oυζητη,:α'rτε;
διαφ'aρα cγεtl'x& αφoριillvτα" ιαΘα-

ιcιb; τa επ&γγελμα ημιbv, λα,66v-

τε; υπ' 6ι}ιν ηrμιilν δτι τoυ επαγ-

γdληrατoE ηiμ6y ωζ Συγτεχν'iα επi-
οημo; υπtiρχθν απrδ τo dτo6 1878
ι7o,,ι:'r1o'ni9r1η1ψjγη yιαυ 6rιr' η πic'ιbτη

α ,:,πdcηiμoζ i]δρυrοl6 αυτ{,g ω'g απ,ο-

)ιg.11,,ηj,g19gg απ,δ διd,,φ,oρα αργα-tα €γ-

τραφ,α 6τι dχoι πlρωτ|o1συστ,αΙθrε;i xα.
τd, το dιog 1842 αλλ' 61ει δ,ιαλυ-
θεi ι'l,; μη ιil'φειλεv τlο €τo'ζ 79oΓl
y'αl επlεllδi απε,δ,εiψθη 6'τι εx τη1
π,α],3α]λ6σεφ; ται1τηE πroλλ,ci tγει ζη
1ιε:ωlθεi xαι ζηψtoδπαι η Συvτεχviα

ηr;ιιilν η'θιxιil; xαι υλιxιil;,
Δ:'α ταιj,rα

Σ{μερ,αν απoφlαισilζo[r.γ ε:ζ την
αy,ασ6yτα]ξιy αυτιbν xα|L πρoi6'αi|yo-

1-ι'εν' o,μoφιbνωζ ε,ιζ διο,ριolμ'δν τριμi-
λοι16 επιτρ,oπ i1; ε'x τω,)ι παρLδyτωy

x.ι. Αδd,x_ιoυ Mπιλ,lo0ρ1, Θεoiδ'ιi1,ρ,6',

K. Λαδo6; ιαι Nιμολ. Σιδηρ{γ ;-
τ'.νεζ 'y.αL απεδ61θ'ηcαν' ειζ τOυ,ζ o-

πoiloυ6 εrlcη'Ξ ανετdθ'η η Σιlνrαiξ::
Kατα:τ,eτιxoιi συiμφ6vω; ταυ περi
Σωr11τg(,ω,7 v6μoυ 281 χαl ει,ζ τη,
c6γz.λη,ο'1γ Γεy. Συ,ι'ελε6,cεω; προΞ
ε'πrlιl.,τjφ,ηlοιν αυτoηj ωζ xα'. Ξr,ofr,τει-

αy δlα τη'r'εxλoγ{ν του Α' Δ. Συ,ιι-

G3

6,oυλiioυ τη,; Σ,lντε1νiα6 ημιilγ xο:

ψΘτ&' τη\) εl)0πλ,γitροJσ:y τω, αyωτd-

ρι'l τ'α''Θην;δντιαr, αυ,ττ)Ξ ω; χαl' τηy

επιrιιiρ'ω,cιν φ9 lf'ραxιιιLoι5 εxλoγη;
τoυ Α' Δ. Σqμ6oυλioυ θrdλει πα6-
σε]l ψ,θΞωζ a π'ρ'aαρ'''qι6q αlιτi1g.

Πρo,; εξοιoφ,dληr:rγ του αy,ω:rdρoυ

πi'θ,oυ η1μιδy αποφαcllζo1ιεγ oιr'ο,φιil-

Toυ Niκoυ Σπ6ρτon

γω; e,ιζ τηy π,ρoχ'ατα6ο,λτ]ν τo ω;
εγγ,ρα'φtp ειxθιcτrιυ μdiλου6 εξ εixoc:
πdy'τε (25) δρα1μιilν πρov'ατα6oλ,'-

γ.ω<.,'

T'ο y'ατ'αcτ'ατ''x'b εγχρiθηχε με
την 37 απδφαc:l του Π,cωτoδ.ιxεi-
oυ τ'ηζ B,dργι,α,; απ6 τoυg διxαcτ,6g

Θ. Mε'αxirα, B. Παπαδοποιjλoυ xα.:

Nlx. T'cφπεpγαlxη μι9 τη'y πφ,ου-
otα τοιι ειoαγγε,λεr1ονιιο,; Πται;oμα-
τo'δ[γιrιυ Ι'ωdryyoυ Γoυλ{ χαι Γ1p,αl],-

1lατd,ω-< Eυαγγdλ,o'.l Γ. Φαρματjlδoυ,
τη,;, 8 _λπριλ0αl 192o.

Στa χcιτασncιTιτu6 &"'ρΘρo 33,ογ α-

ναφ6ρ'ετ'αc:

To, Σ,ωματεiαr d1ε: ια'' \α6'αρ'6'ι

τoυ εlτs σηiμαιαy Eλληνιxην εν το:

μdcω δtε τoυ γεv:'xο6 σnαυρo6 φd,ρj'.
την ε'''v'6ια 1ρ9 n,2g5τdlΙ6ll'l αυτoυ

Aγ0oυ Σπυ,ρ,ilδωνo6 x&τω1θrεy την

1ρ,οrv,oλoγiαv 1878 τη; cl.ιατ&oειilg

τoυ dyθεy xα.ι dyθεr,l τoυ Aγioυ τα;
λ,drξειg <<'Αγ:o; Σπυ,ρi,δων, χαl ει:
τα; λευ,xi,; τα'.ν{'α3 τη; Σtημαiα;
τz; λdξε.ιg Σωμ-ιατ:i,aν Υπo,δη11a11',,-

,π,o:ιilν Nα,oιlcη.

'AρrQρ,c,z 34ο,ν

Eπθτrε,ιo6 εropτη τoυ Σiωματεioυ
oρtcΘη η 12 Δ,εxεμ,Qρ'fioυ επi τη μνη_

'Jη τoυ τ|l'oιcΙ'dτr"'l τ,oυ Σω,ματεio:
Αγi':υ Σπυρiιδωlo;, xαθ: ην υπoχ'ο:-
obντιι,' πα';ηα τα μdλη '/α πα4ρευ?v.

ι9ιλ:ι εν τη τεlλoυηr,3νη λ'εrιτoυ,ργiα'

τ'η; :1ε'ριαζ ετιι'\ητiα3 τoυ Αγ'ioμ }'[γ-'

νι' iνθιo 'lπι'1γε'. δαr,i'/ι'-ζ τωy ι

δ:nlτιil,y τ.aυ Σωματεioυ xα,ι η ιε'ρλ
ε'ιιιilγ τoυ πρaxτι&'του αυτοri Αγiol
)ημ9f1|,ιυ,γρ,g. Mετ& δε την sε'[αv

\εfir'η2'1γi"'', πΙοιclπlq.tΞυ,ot}dy0r) τoJ
λ'α60.ρoυ ay σΦματ1 τα μdλτ1 p:τα_
$t1'iy'6ι1ι5'. ει: τlο οixημ'α, του Σω-

ματεrlioυ 6π,oυ μετd, τo'i παy,ηγυρ:-
ι1gtr1 T\\ ημ6ρ,αζ xα,: λoγοδo,ciαν
τωy πe,π|ραγιldyωy υπ6 του Πρo6-
δραl θdλoυcι π,αyηrγυ,ρilσlει τa μdλ"i
lr''dθ' dληv την \βtιC'αγ ουμ,φιΔ'ι,ω;

τ'o|υ υπ6 τoυ Δ.Σ. χ]αγ,oyισησoμΞ-

ν'ου προγ,cωμψα'τ,ο;. Kαθ' δλη,r δ;
την ηrμ{ραν 7α x'α'-;αl5τitrματα τωy

υπoδηματoi7τo:'jιν ξ'coντα'. xλεtcτd,.
oι μη πρooερ1Φμενoι dyευ διxα'.η-
λ'oγiα: εν τη Θ:d,z λ:ιτo'.l,pγiα',,
pll 6llτ'α xλe'',cτd. iα ηατα,cτtiμα-
τ.α αυτ6y y.Φτα. την ημEρ4y τηζ ε-

πε]τεa,ω ε9ρτtE τιlμω,ρo6yτα: με πρυ_

στ|{,loy 26---Φ δρ1. xαrοlιiξcμdνoυ
υπ6 τoυ Δ.Σ. δ,ια πρ1αry"τ'.Vοη5'

Kα,ι cτ'o αρθ'ρo 31 αy.αrφ6laεται τι_

μιωρ|α 1Ο δρχ. y'ατ:/l6'.ν απoφωce-

ω; τoυ Δ.Σ. oε μdλog πoυ δ,εy πd,ει

Ce τ"ηiδedα μdλoυg.

'{ρθρον 36oν

H δ:d,ρxεια τoυ σωμα,τΞaoυ εiναι
απ,φ:δ:6'ριcτo;, θrεlωρεiiτrα,ι δ αλελ:.l

μθνo 6lτnr', o qρnθιμd; τωy 'μ€λ6ν α)_

τ'a6 κ'εc'lo?'!αθeli ε'ιζ oιτιb (8) η δ:
πε1.l'συ'σacι τoυ μEirατρlεπo\udyη σε

χρ1η1α διαv6,μετ,αι ε:; γfiiρα5 ια'.
ο,ρφαν* (πτοlx,o6;) Nα'oυlcη; συ)y-

TA IΣNAΦK!A
TOTI : Πρ,oκαταρκτικ6v Πρακτικoιi Συvτεxviαq

Yπoδnματonoιιirv Nαoιionq ((o'Aγιoq Σrιωρiδωvg



τl:ιrJομd./oυ 1w'αy"ι'L'{!λaι3,

ΠPμ]Ι(TΙιΙnoN Α',

Γ ε'l'.γ"'l S Συνeλε6'cεω; Σ'ω'''ι'ατεiου

Τπc,δηματοπο,'ιbγ Nαo$ioηq

<<o'Aγι,o; Σπυρiιδiων,

Σ{iμερ'ο,ν τηi\ 19η'v Ιαγcυq2ioυ
tB!,st ημd;-α'l Κ'lρ','αxt1l χαt 6\ρα',

3 iιι.ι1. χα]τdiπ:l γ'9'α:πτt6 αδε|α; ττ1;

'J1loi\..?x'ΩΧi\α; Nαο'ι1:ηg πρolαxλη
θ,dγτεζ επi τδιττaιι υπδ τη1; πρ,o1σ1ω-

'?|.'liιΞ εtπLτρc'π"ηζ τη; δl:0ρ'ι,αθrεioη;

την 15ην Διτ'eμ6r''lr''l 1919 ουηλ-
θo'μεν ε) τη oι'x|α τoυ εχ τωy με-
λιbν τη; Σμyτε1yiα6 υποiδηrμa1ρ-9'-

o6 x. Αδ1rμoυ Δ. Mπ,ιλtοιiηρη γ1τo,

ο,'. y".y'. flιt'δq CLftδ α,υτoηj,ζ γ'o'' )'
1φdγ'lτ]Ξ Ml1τcιαλα; xαl Mι1ατjι
Nιx,or5,οη6.

K'ατdπιy η τ,Ι?o|5ωρ\''ν^i| επιτρ,οπτ)

Ξ1ζ εφαlrlu|α\rγiν τ,oυ (14) &ρθρ,ου 6υ-

ν'ξilτησΙe τη Συvελεrioευ 6rrcω'g πρ'o'

6εi ε:6 τηlv ε'ιλoγ{ν τoυ A' Δ. Συp.-

6'aιl)ι|.o'ι αυτf6 διια 1.ι,υcτ:xτ)Ξ ι.pηrφo-

φop/αg 6πiερ eγdrν,ετo' τ.α δε απo,τε-

λd,οlματα 61roυcι ωζ aξtζ.
Πρ'6'ε,δ1:c'; Nιx. Zα1α1cr'iχη: ψη-

φo: 77. Ayτιπρ,δelδrρ,og Kδcτα; Poυ-
6dτη; 13, Tαμiα"; Δηiι. Παν&-: 12,

f9qμματειi'; Γειbρ. Σερταρiδη; 12'

Σ'j,i_r,6oυλc; Δ. Σ'o,..llρoι.iλι&μτηζ 10,

Σ6η16,oυλ,ο,; Γιαν. Ι(q,ρ'}iργι&ννη6 8.

EΠΙΛAxoNT',EΣ

Αδ&lμο; 1VΙπ,:λιo6rp'η,Ξ ιpτ]ιoοι 7,

Σταιiρo; Kρo,μql,υδroιiοα; 6, Γεωργ.
Σερδαρ(δη6 6, Γι&y. Ρ,oυl6dτηr6 1,

Δημ. Πλι,oιμπ(δηq 4.

Κατd,π,l'l c Π1ρ,6εδ,ρ,o,E ηυ1α,ρi,oτη'
σaν Ιτ]') ΙLεy. Συy,dλευcιy,

Eγεο,θ6v,τo_ dμω; τoυ Συμ6o6λoυ
r'. Δηrμηιriρ{oυ Σουρουλιο1,μπτη συνj-

51ηi5|Ξ τη Συγ,:λ,ειjrcει yα εxλ6ξeι E-
πiτ''ιψον Π,cd,εδρo,y αυτη,ζ γ"ατd" τo

1Οioν d,lθρqy του χα,τασ,τατι'xo6. 'Ι-
yα α'π6 ci1',ιεic'oν dμι η Συι'τε1ν(:"

δ:α π,oλλoι1; λδγ,ουq τ,ρδc'ωπoν τηΞ

Περ,lοπη; xα'' ανω'τ]Δ[ια; Koιν,ωνι_

x^l16 τ&ξεωΞ τoυ oπo,oυ ταg Συμ'
6oυλ&,6 χα'l τo ΙΙθ:xdy xι5ρo'; xατ!''

γ'α'',coυΞ εnω,φελε{lται η Συντε1ινiα.
Ω; τ,oιoιlτoy ooυνdlcτη,σε τοy ΣυηΙ-

πoλitηr', τ. Χ"Kων) ,γ,oν Mαλoι1ην
ει τoly ,cπrolioy τα μdλη τηΞ συyτε'

1νilαg πολλ& oφε'iλουν α.φο16 v'α'' ιt

oιicταcι; τη'; συγ1τlεχγtα'q ε''; αυτ61l

c1'ε'δ6y o,φεiλε'ται.

H Συydλευ.cη παμQηφεi eτ'\ρυξ:

[lniτι1μοrv πlp,6εlδ1c,oν τοy Χ"Kων) -

γcν M'αλ,οιlοη,i.

Koυvτoυραδor ii τσαYκαρ6δor
κr αμπαλoυματiδor
B'

Tιbρα oι τcαγ'τ"&,'ρ'.'δc'' oυλιγ6'cτ:_

,}α',, π',υλ6 Υ|Lτ! 6λ0''/σ'. ιγoυρ'i'
ζoυν dLτo'1-ιrα γυlμιyιd.

T6τι εd,y'rαν μηχαy1i μo0rΥχ,1 γla
τq' φ,δν'τχια dλη η &λλiη δroυλειi,

γdν'cυ,lταν μ: τα 16,ργι'α μL τσ:o')-

6':α x,ι i\'' y'α'Pφγ''.&.. 'Tcταρνα,; α1i-

\?η\σα;ν ν\1' γ'dvoυντι γιιψι'ν:θ' ρα'φτλ

1'ιι 6d1ριδ:λα aoυ.,'iE ταfiΥιω. T,oυ P&-

ι) μoυ γdνανταy μι σπ&γγlουy χιρol)-

μdv,oυν ooυγιλi rz.ι 6ιλιb'rrειζ.

Tιilρα τα γiμlν,ιd, γ6r,o,..lvτι αx'oυ_

^η;ια.T6τι τα γυdλιζαν αrio13 γ'α'τoυ y'.'

απ'τι; μιρι36 |J''' στ6y;α γlα να λciμ_

πo'υν. ΙΙ ιι6x'α i]τ'αy d'vα diiδ,ηρoυ

γυlρ,:,5τ6 π,oυ τo'υ ζd,οτι'Vlαν xι tδ'

τρι,6αv lo:,qrι να μυρi'cει oxδ;cιδo,.l

γ.α ,'α γυαλicει. M: τη'l μα'ιι},6τα
r|'υ 1,Υl ζ.d,ττηγαy ο'. τ"α1ψg'1(τ'oυ ψrt-
λlζ,αy τη oι6λ,α.

'oτα.ν τα τc'.αραx''α δεν 6φιι,α-

^iαν xα'),& τη δio,υλει& τ,oυ; dτρ'oυγαl

ξι}λου μι τ'Oυ χατ6χt τoυ λ'oυ,ρi πoυ

cτ'-''7,ιtΙaυ'lα'ν τoυ πlαπ'oιjτcι oτου διξ:

του γΦ,ατoυ πδ,ττγ'υανecν ρ,6ζoυγ απ'
τα 1τυπ{Iματα. oυ oπλγγoυi πδ-

ρ(Ιφ'aσ"Υ τα πlαπo0τσια l]iτα)' απo6

x,ανα6,' s'aι xcυ6αρ't\oτp!€ι'ιζ %L γdν,oυv_
\σ'ν τ'?1ια io:αμ.l d1ξ,ι xατγια γt'α τo)

τ0"τ,'νψ'α' Αυτdζ ου cπ&γγ'ου-' /..-

ριilν'oυνταν \ι'' xt'pi' απoδ μιλiιατια,'.
Σlτου π&τoυ'μα τ1ρoυγιo6ιρoυ ρdlφτουv
1ari τoU B&ρδlιλου )ιl απανoυ,δει4

.,drφlτ]o|υ\"ταν η oι'6λα. TιΔρα αυτιi

γ6γoυγτι μι μηχα)€6 y"L xoυlσ'([)ζo)ν
l-Ψ Lη\)α.

T6τ'ι τ'α |.'Ja')'ραtτ''y'α τα γ:rμιy'ιj,
τiiφχιαyαy μι α1δldl6ρoυ,1oυ αλαφρ,δ-

τηρα χoυlρlζ δlcj]ματ,α. Tα xυρατζJ-
δ:xα τα γι1ψ''ν''α ^iμal 6α'ρντηρα x:

τ*,φx'ιαναν ,μι 6α:x6πα y"'" ταoυ6ια
y': απ,οli τ'&τoυ τ'ρ'6ν"ει5 τj μdντει;
ιρ:α '/σ αyτdχoυ'γ' xι να μη φtαγ$-
;ητι του πιτoi.

\El|"y'υ'ν xι xαλoυπ'6δι'α λoυγi,oιμα,
ταν&,λιεl,; μνι,& για ιιoυy'τΦρ!tσμα y"ι

μνι& για xαρφxυω' Σουγv'λι,d μι χει-
ρ,o'6λι γυ,ρ:,ατ&' γu'. t'αιια.. Tα ,.oαφτi,
τα παrrodiτσια τθ"cσ'φ:1αν μι 6ιλιil-
νε''ζ y'L r}cτα,ρναg μι Ιρiχεtζ χoυy-
q'ρ'iζ ατlσJ xαιτη απ' αγρ':,oυγο$-

r,,oυν,0υ.
E l1αν xι y"ατ|σ,αEτ|Ρ'tJ\xoυ'ζ γι'α y'1,

xαρφ'ιilι,oυν τα xσ!6Ld" στ;α γ:lμ:νιd,'
!6α',,ιyl 'lτγιδ ce'.ρ€'q τcι6c,& Ξρo,l-

γι,oι51ρ,oυ, { 'ρ,αφτd, x'' |J'νL,α' οειρ:,d τoι-
6i&. oυ Ιπ,αμeινιilντα'; oυ Κδιxx.-

γ,Oυζ ειLθιλειν να μην χoυπo0iy τα
τ'ι''aυ6Υια μl τη φ'αλτc'd'τα για να,

ο,αγ,oυ,θοιiν 1ιoυvα1d τaυ'ζ x. l α 6,α-

oτt!ξ'q'1γ x'αιψ'l'''& ι6iδοψμ&rδα αxQιo,

γ:α o.ιxου.;,oυμiα.

Mι τη φαλτcθτα θχoυφταy ιζ
o:4λ:ι6. Στr'll τρ'|'πoυ,δ'oυ cιδηp6ivιoυ
α,μιbν,ι x,d1ρ,φ,oυyαlν τ'α }tαρ'ΨxLd, στα

π1y.πο6αoια χl Tα ταχo6ν,ι'α πoυ χαρ-

φιil'vουντωy μo6γπι 'ψc τuαρφιxι& τι'ξα-

xια (lμπαxαρ,θν'ια Δλαιριφ|xLα) Υ'α α

γ''lρν'adν απ' τ'η μ,dicα τη μιριd. Τ-

x'.[ x&ρφoυrlα'ν y"L τα x,αι|.r,oι1λια oτι;
τρ6π,ει6 απ' τα X,ου,ρ)j,yιq σ'T,a ισΥ"'σ'c-

πdν,lα.

Tιδρα δλα αυτd τα l.hυργα γαι-
ταxιb,θηxz..ν γ&θηxα'l'

T,6πι o,: γυναi'x,εi; φioυρ,oliσαy
xo'l1ιτο'υ1&' ατηrs{χιo oα μπ'6rει;
)ζ,0υντ'6ζ. Aυτ& εil1α';, φdλε,lq 6π0υ';

'τα .νfl6rLα, τα φoυrciτd'ιια. Eii1αy δι'
xαξ'. φ'δ'λ'e''q cτρ,δ,γγυλειE που t(oη}u-

π1oυylαy μl ει,διxδ yοι11μn2ι1^C{'ρ''' 
'

ΙΙrαyτ6φλεlg γυνιxi,ειg 6φoιιαyειl

aυ ΙΙ'αλγι.αυ'ψ&τlxαζ cαφτξΞ δr'O'J;
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τ0 πατity'ια ^ι'' x.l'ρφr)')τξE τoυ'λουιι-

πατζ,1δ l χrε ιζ σσ'ν 1l'cL1τaη3|τ 5ι'α μ'αλαx&.
Χρ,ειαξ,o'ιi,μιv,olυ; μdχPι lιι τιilρα

εινgι O,υ ,μτ&,γx,oυ;, η τ&16λα, τ'oυ σα_

γlδι πoυ x6φτο,υν τα δr6ιi,lματlα απο'j

ξ6λr'.l φ:).oυ:ι*;' Εi,1αγ x'. τ"ιργτ'.ι
δ''αφr"'l7α y'oιi'μιρα διπoυ; xι τoc6cω

γιιιρ6,τηρ'α, τρrανΙτηρ'α, 1ι'.β\υα ι''
riλλlα ,μπ,6Ια. Λαδ*xaυν,oυ για yα

τ,ρoυy.cιiν τιE φαλlτ,cdroιg, ξυλoυφ,d,-
Ιαγ για να φαγιitl,c'υιy' τα τ1σ.6Ld fL-

πo6 μdcα y"'.' απ' 6ξoυ δντα; 616γ'α"_

ζlαν τα ,o,1**j|)για, Th xαλουπ6'i_
τγια d'6γιναy μι τOυ γd,ντoου. Φd-

δρα {6αναν μo,ξ1,,ι στα χαλ.i, τα

γr'ψυν''α γιατi υι τd]λλα τα γlμινι&
ιx x'l1',lατζiδ''y''α ξ'6αyαν 1ου.ιτρ*,
cxoυφο,6'r'ια πo'υ δεν τρυπoιioαν.

Tbτ'' τ'α φδyτχιlα ταρισ"φ1aν μ'
του 16,ρι ο' !να ξυλoυ, 6οταρν,α9
-rα'οαφταν ξJ.'ι lΙ,ηlχα,yt y'ι. τωρα tω

πλειδτιc,α 1σ πcιπιo6lτaιa, τα }ιoυλ-

Vo6y uι διρμ,ατdtxουλα.

'Aλλρι τoαγxα,ρd,δoι oτη Nd,_

ο\l1Ι'a ^ητα' xι oυ Σ,o:,.l,φ,oυxλl16, oυ

TΙ'q'παοτδiixαg, oυ Mπιλ,ιοdpη.ζ' Oυ

Κ'α?'σ"τ'ρo(jπy'olυ;, o,υ Καρατζι&g, oυ

\y,λ:6; z'ι dλoιγoι,
'ΙΙταγ x'' 6l,αζ τoαγy'α ρηΞ r,6'

Ψ,i/'lαy,g,ι, πριilτα τoυ dyα τιoυ πα-

πlo,6,τcι y"| 67ταp')Lζ τoυ d,λ'λου zι"
α'υτd, γ6,ν,oυντα]γ πριδτα αξ'αδrdρ,φπια

τdγα ,oυλiγoυ τρανιiτηρα; αΓL6 -"'

ιi,λλol.l. Kι iλλουE τoαγτ"'ωρη:Ξ δνoυ-

μα χι μη, 1oυργιd 6,δ,ε,ιy;γ'ειγ ξθνα
παπoυτc:α δ'1τα3 τ'i,γη:\ει'l o) πl-
λd,τηq ν,α ρloυ'Tηcει για τα πα.πa6'
τ5yνl.tα τ.Jυ. Iα, τα δ'c'xα 5f,υ Ψ'y,Lθ"νrJ),

μη σ.γld]σει.
'Ε',α ζlγα'7'. γ'.'μ'.,l'ι'ι για νr γd_

νει μι τoυ 16ρι ε|lθ,ειλιν διblδ;ιxα ιil_

ρει; δ,o,υλε:,d. Γι'α γ,ξe'E y'''νo15'cΥ'a

παπο'6iτ\c:α τα Χριoτ,οιi τ]θιλ'ει^l /α
τL 1ια?,αΥΥ'ε|',λειζ dναy μtι'αy αρχj-
τηραζ. oυ x&,θι lr,&ιcτoυ'ρα6 εi1eι'l
χι α,πol'j π'3yτι - 6,ξι xd,λφα,δει,;. Για
dν,α ζlυγ*ο'ι π,απoηjτσια δο6λι6ει6

1ι,νιd, ι6δ,oυ,μ,dlδα γιατi ιδ'oτιξαν τρ.-

αx'δc''ειg δpα'γμd6. Kι τα φon.lροtioει;
π'o,υλci y'i,δν''c:, τα μ.π&λουνε'.c τ&-

"'σ''τ1εLΞ. τα ::6i.ιαζει; 'L''. υcrα''νl'3
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τ&φxlαle''q xι'!ilντγια'
Tιbρ,α τα γιtμι'νι& 6,λια γdγ'o'υ,i'τι

ιιι ]μηχαydζ χι στlχaζOυV o'υ'λiγoυ.

Ου π'ιicα θ,;'α; d1ει αποti πΞ'/τι6ξι

ζιυγ&pγια. T16'τι τα n''yτγ:α lτι'pπo_

τo'3cα') ξιπ,6λυτα τoυ xα)'oνNα|ρ.

για y!α μη ξ,oυδiεdloυν πtιπ'rln5τav"'.ο'.

0l πλει6τεlρo'' τfiι:'i.ιo,. εi1αν μcri-

γxι tν'α ζωγ'αρυ. <<Aυτ'& xυ,ρdμ' ια
Φιbτα. 1ιυτd,' ττ1:t Παr:xαλιοi, πoυ

λdy.

Στην Kιiζιανη dφτια'v,αι',J7ε6]τιxιι

''oτηνα παπOηJτσχια. Aγ6,ραoειν 6_

}'α; για .'ρ,9 nι'δi τOυ τoυ Ση"6'6''

τ]cl) χι τη Διυτdρ,α τ|α ,πα1|10\3τσ''η 'iι-

ταν α\)'''^ιΙ&, ξι'xrαρφoυ'μ4να.

Ρoυτd,'ει ου μ&cτoυ,:α;: T'oυ πιδ'i
6φ'αγειν τΙπrουτlcι ζιοτ6 ι|.ιoυμi;

- 
r\χ&, 6,'lταζ τα φ'6ρηcε'.ν €φα.'

γe'.ν ξtaτδ ιprolυ1l,i,::τζι&y"' 5!τζ''d,'γ''

- 
E, απ' τ' αυτd y;&λαι:α,l α

παlπo.ιjτΙσχilα.

- Α;'-ι&ν αρ,& μ,&cτoυρα, τ| δε 1ι'

iλlγε:; γ,α μη φd;ει;

- 
E,μ αστld,χΙl'ια. Φ'3pτα ν,α cτα

y.αir?6σο,J ΦLχ"νo'

Αυτd" {rαy 6'λ'o'l μ'r6u''o.
'Eπo:1,ια E,cιnl6l$,τ5l14,g α,π' τηy Kου

ζd,νη π,o,υfu,0cα'l oυ Σιαντα,μιbν,αΞ

cτου o''ργxi'

Tωρυ' ψrι'3γxι αψ.παλoυμ,ατaδε'-
,ιπι6]ιeι')αν lια, χα\'dν1α; δ,εν φ,xι4,-

)Ξι παπo,6τσxια π'αραγγειλι&.

Tδτ'' a'ι 'xτηtψατλaι x,. o'. α?Υ'ατo'.

πoυ,δdνoυyταν τcυ"ρ'o'3y,''α πoυ τ0'-

φι'.q'\\σν cτo'l cπ'iτ'. απod γoυ,ρaυγ;-
τιxου τoυμ&'ρl μι ν,o'υζilτraε'.; τ'c xδ'p-

δειE γι'α δrdcηιro,υ. ol τcαγy'&ρ'ιδειζ

d'φxιαναv τcαρod1,ιq oα,ργxιαυλiτ''-
xα μ&i y',*λδτη,ρlα xι o'' iι&'νeιq ψα-.
θφ'xιtανα,,' τ'. ρλ|'xι'α ^7 

υα o''ιoυν'aυψ[cl'

E:x,εiγ' τα aρ6ν'.α εiθει'λ,gιγ xα_

νdyαζ .,α πσ'ντC'.ΨτΞ:t y'1 $rεry εfoειy
πtα'ρr{,,δ,ει; να ψxιdιcει xιvo6ργια γαψι_
lτρ''&τ:x,α γllμινι'd, y"i δ)','\l oυ γ*,-

μoυ; πt'γηνειy o,υiπι|σoυ.

Ε! αρα τo,υ,γ λθlει, or,J φaλoυζ τoυ,

μη c:xλιτilξηrcει δα στα δ,αν,ε,iσου l-

γιil τα δι,xα μoυ, ψoιiγ,χι sιν''&φcα;
:,ιi6αλα.

'Eτrcι απ,ο,υφαdιιττ/yε'.n1 τl xαρθ".

Trην ιl1:α πOυ π{Υη}1αf ) ν1x' rι'-
?ι'υν τη|) τc'o'!νuα" μ'ι τ'α 6:c,υλ:'d, d-

6ρ'''γε'.ν .ιι: τoυ το'υλoηiμl' μylα τρo'υ-

πl&.ρα 1Lα" τi; 0,υ φ,[λoυ; π't[τη'/Ξ'.)

'''x^1γ't6. 
στρ.) γqμ$ιρ6. Στη Nιd,οι'-

σ;α δεγ εix,aι,ν &.cφιλτoυν τ6τι. o'
πλεl,6τ:ρ'o,: \cdηrο: εi,1αy rαλ'yτα-

ρ'o'3γ"ιι.'Eτl51 πιυ; πι':1,,:o,$cαy o'r

^1tα;-ιπρ6; :μπλ&τc n'x'1$.tgγ 6''' μνιιi
r.ιπd,ρ,α !

- ,\tπ,ο,υ'γ&λ:α α,c{, δε γλ6πε';
α-11πr,cl):lτ,d ooυ δα ]l_ιι τ'α χα,λoι,σει;
τα πc'πo6τclα ψcυ y"'' α'x6qrα δ,εν τα.

/!&ι?'η'γα'

Γ6ρι,oαy 6}ιoινa"' o: ση1μα0Φυγτ.-

νr'l' ιαρ'''ιciιτoι yα ιδio6ν y,'' aυ ταl,).'
n9,jl; noτ0IΖonlxx[νηlcειν α,n' τη,l, q,y-

τρουπ{ τoυ.

'o,'iταE 6oταtαγ σ]τoν σ'πιτ'. τη-:

',υφη';, d,λλ'αυ6 φi"λ'o'l'; Τoυ γα1μ,πρoi
το')lγ λ j,Ξι:

- 
ΔιΙcτη; τ?' αυτ6νcιy τa\) φ]O|)'

να'ι\d. τ'α γ'ιγιιν'.& τaυ x'' τιθ,ρ' τα
δ:zω μo,.l. Auτ6'q τ' αληπ,1ι(6τει rιi

γ'l1l'ινι& ταl.

oυ γqμπρδq π&ε'' cτa"ι xιλ'αρ'' x''

&λλαξει τα γι1'ιινιd,.

' Ι6τα,ρy,α; παγαaνoυlγτ,α 3 ι'α' π&'-

.l3υy τoiυ ναlv6 η 6ρ'ονγ^\ d'yrα πτ]-

f1]\l€:rV. Φα'i'νη,τgg oυ γα.ψπρδq τ"ι r1

νι1,φη dγληrφ)cιν τ'α τ^flΥ6'ν,ια, μ,πλd,τo
πd,λl oι, |\νL&' p'ττ&"'α oυ γα1μ1πρ6ζ. oυ

φiλoιοg πο,υ τoυy diδουrxειι' διιtlειu&
τ,α γιμινι& τoυy λ6ει φto!J,yαχτd,:

- Π,ωτα ο,0πoυ yd,γ,ει xL ι.''η φlaυ-
6θ''se'. y'αν y'υ x(1y' τiα διlx& μaυ t1
π'απ,o6τσια ε1υα'ι γιρθ, xι δrε χαλ'
.,,οtiy.

Ι(ι αξανd a') ^(αψ!π,ρδζ αντ,ρoυ-

πy'!&15ττ"y.ε!) γLα τα δανε'.x&. τα γ''-
μ l,νιd,.



H iεlτoυpι,iα τng πglυnc ωg εκπolδευτlκo μfoo
B'

R. 1.α. Στη δο,μη zαι εξdλιξη
του πιc.yιlz,',,'j φ'1lyο1μ6yo'υ, η πa'.'i^l1

απic,':λεi τo τ'ρ'Lτο sτ&δ'.o αυτο,j,

πρ'οil4ντοl,;, η,δη τxl,γ εyy6[lω,y αγα-
θιi'ly y''1''' τηΞ 1i?o'1aaλη; τoυ;. Ι1

π'olν{ δηλ,αδl; ουμπληριilyει τio]γ Ξ-

π).oγa qτο πa'ν'.ι'6 φ,αlν6μ:ν,o, α-

φο,'j γ.rr' y,:, eπ':6ληrθ'ei αυτη τlc€π'ε'

i'α jy;:: η,δη cυyτελ,εoθei η π?o'3'
e,'ol'tt γi.ιπo''υιv avv6lμων αγα'i3ιil',,.

}Ι τε)':'υταj,α αυτη -- ι1 π'''o16rl-

λη τιυν ε'rιld,μων αγα,θ:ιbγ 
- 

3j,,'cΙ'

απ:τ6λ::uα ψ:α3 6xτρaπη16 εvξ;,γε -

αi ii ψ:.a'ιΞ 6iα,.α:. δρα'ο^r1; ^ii iι,.ι"3
7{7γ'\tιζ στ\α1η; τ]) ατ6ηr,Οιψ, γ"αL' δ-

λα ;α 5τσ'NΞ'.α α'ιτi., aτo ο6νoλj
τr"';: E|)α'. εx,δη),ιi.l':ει:''ι:0"; xαιιi6
c'-l _ι;:ερ:φo,pd q. Ε'''lα'. 9}xφi}rΞειζ τoυ

α)α'Γ,lcli.,]d|,'1οl') τaν €''xtr?o'Χrq'cμο,ιi ττ1;

:"l"'.πε''' Ψο''?αΞ' l''τι6 τ'oν χιbδι171α τιDlγ

vo;-ι : x,ιΔrv δ : ατ&ξεο'lν, τ ων η1θ l,x,ιilιi' xα.
χo' }ωγlD(d)γ αξl ιi.lν.

H cυ'μπ'ε,ριφ,o'2α 'οτη ουν['1εια 6pL'

Ξ'χετ'αι se &ψecη :16tτη αlτιιbδ,oυg

:'-l.ν&'φε:α;. τΞ''0: aτΓl xc,.νωι,:πη

πρiOlJαρΙ1olγi το,υ ατdμ,ο,υ raν Επ|"-

τυγ1d.rνεilι ,με τηγ oμαλη Ιιο \1ω-

ν''xo'πo'[τ1st1 τrι''l xαπθ" τ'', π'ρδτε:
ν'ια'ιi3 ηλι'x,ie; το,υ. L'Jπ,r1pε'&ζετα;

δ"1λ. η συψΙτΞι?''Ψ.Λi"'i. θει,u&. ^h α?'νη-
τιx& τ6ι'o' απ6 την olμαλ{ η δι,'
6τo y'ι'' ατd ττp τdλ,εl,α f ατελ^ξ

dvταξη ι,σ'"ιi'?'o.:q'?|1.aΥ^ll τι'l't'rt5''

}C,.,l 5τc x\o''νoJ'/'.y'δ περι6&λλoν'

.\υτδ το :ταδ,:o τγ]ζ 1Ιc:γ\ωγ'χο-

n,o,η3η,; τ6.υ qγjl169, απο'τ)''et τi'''-
σιr|ιlo σημεilo cτη (ιυli τ?|J χ'αlθιbζ

.r"1στ'1Ξ y'{t'' xαE'a'?''ιτ''ιδ nα'.1fi'ιγ0't-

τα, ']αι9' 6τ'' :την π'ε,cil:,διo α'υτr)

η1,$t1,i,l g1 τ?6π'0υ3 συiμ,πεr:φ'o]ρα; χa.
,.1χυρι779:2''3| xαl 6ιιbyεl i].lοιrφj( jυ,!-ι-

neρ,.φvρα'; 'ar απο'ioι cτo c'3νηλ6

τoυ; αποτελa,'j1ν ρυ'θμιοτιιιao3; τ'αpα-

γΟ', τθζ cτl'l iιl,eτdπε:τα xo:νωl;,:r"η

πο,:ei,α του.

Ti εirγ,α'l' drμιυ; ι,οι'νωνlrlοlποaησ η

l:α' πιb; 
'!γτsλεlτα:;

Ω 3 ιa.'νω'l''τcποiηιcη (SOZΙALΙ-
SATIΙON) ν,'e|τα'. η εξε,aγ,αciα^

ιιε τηγ o,ποj,α τo αι'}1πτυσσdιΙε,γ.o &-

τ:,'r,o μlα'θrα'i^/εl μΞ τ1ζ επιδ;i:eι; που

δ,jχετα'l αιπδ τo 'y',2,''l1j11'.'uδ τo:J πε-

,: 6i:'λoγ o,:x.oγdνεα, c1oλεio zλπ.
1l(611 γσ δllαl-ιcpφιbνει τiτa'ο'ιi τ''ο'

Toυ
Ι. A. Tζιιilvα

Δαoκ6λoυ φoιτ. Noμικftq

n.JυΞ 3'Jι\!'1τΞριφ,o1ρd',.; χ'α:'/1α ι'δioπ'0ι-

a'|"α' τ6'τo,:εζ θ,dtεlc, α'ξi'εg' επ,'δlιιii'

ξo ; ιil,:τε 
'α 

1s/τι'Ξτο' 1ο,5ν αυτd;

5τtcυ; πα'ραδεδ'εγ;r,4νoυ,; 5ττf) γιo'-
.,.ιι|.',ilα,6'π,oυ ζεi, xανdvεg χ,αι στι;
l:1'j,ct'-,llοεC αξi:6, 6rco i4,σ''. r7Lq qao-

δο,:ιεi τ'cdπo,υ; συlμ.περιφο,ρΦζ, θd-

cε:; zλπ. π,oυ 6ρy',o,l'ται 'e 
αγlτi,θε'

,η ι.ιΞ τ'1. γa'l' ι& ''cy1['oν'6α στo π';-

c.6'αλ\l.'ν. Mαθαiγει δηλαδ{ )α

π':α:αρμ6iζε,ι τ'δcc την Θσωft'.iJ'.x'|j

τo,πolθ'dτtlcη τ-α)'' 7τi!5η trc)1 δ\σa t'α'
τη ,υiΙi:lr'φoρ,d, ταυ στιζ ,αi1τΦιτηεtζ

τOiυ 7o:y(D,y,ιχο,6 π:ρι,6*,λλoνπο,;.

6. H δit'η :υ1i!]rre.τ1p,ιX,l1 ylαι α,rlμo'

ν'.ιt1 αι&'πτllξη τιυν ι|,l'υ1lx,ιΙl,l', c'.l'

να,:,:,0η|u.α,τlιxιi-r,l'ι|1''' π)iευηl,ατιxιil'l

δ,υiijυ,ειι;ν τloυ Lτ1δγ,t'crl', τl γ"ct'r)ω')''-

^ιoα:-'!lη'1^i, του δηλαδη c' 6.λo τυ

nιλriτcιΞ τηΞ, εilν'α'' ι'υl'ιλcτη'aη 1611

εylδ]oΤθ'\ 6γ x'αl :ξιυ^1ενιir| τα'zαyδ';'
τωγ.

[,yi},οrγεvεi.; παr]&]γo,yτΞζ εiυ'α:'c:
xλη,:cnl:,:,'r,J'; x'ατ,α,6ολ,d; πo|') σχΞ-

;iξo,ν'ται ;uiΞ τiη δiο]μfl xα,ι υ'φτ] τo';

γ'ιτ&.'Cctl, τ'c'ι π'ιρ'i',να ylrιι τωM χρω-

μα'τo31ωllL,iτωlγ τ1oυ, <o Ψυ'1''']yJδ'ζ πco'''-

x'''glιδG τ:ιl ατ{μoυ,; δπ,ω; λdη-ιε, η

ιδ tοi:υcτ,αrriα τoυ. Eiiγα,l oτα 6πλα>>

με τα oπ'ciir, €ργε'τ'α,' εφοrδι:,αoμ,6'νc

ι'a ατ':ιi'ιa για yiα, αγτtμlΞ,fωrc(lr€ι τιζ
π,cιilτ:6 <:υγxc,o6αει6>> τoυ μ,ε ιC)

πε1:ι6,&,λλloι'. βiγlη1 τα λ,εγ,6ηrενα

<<cυ γγεν{ οιγ'L1sατ α tν\] Ι|Γ. Ξ ρ'Lφ o'?σ.ζ>>'

Elξωγενrεi; εbα,ι 6λrοι oo' επιxτTι

τ'o',. πα,'θ.)Υa',τεE. E,inlαι y"&'Θ'ε τιυ πo,
απa,χτ'd"τ,lι zαι μαrθιriyεται νπ6 ττtι
ε'πiιδ,:,αcη του περ,:6l&λλrο,yiτο;. EJ-
γrα,. οrl g,μπ,ει,ρiε6 πlο9 aιπo,χτ,& io
θ.τ'cγ^o ,', o,1doη με το πε,ρι6αλλoν
του. Δ,:,6ιl α:πδ τιq π1.cιb'τ,εE x''δλα5
στ( γιu6; τη.; ζω{; τoυ, το' ατοψο

δαx' rμ*lξε l, π ε ρ'ι e ρ^γ 7Γ;ε,ται, μ'ηr ε jτt*ι'

ι,r1δ,α)γματonτo,'ε[' απ'c'ρρ[πτ: η δd1ε-

ταl τρ,d'πο,Jζ συ,|π,εlpl$lci:&ζ xαι δi'α
α'.lτd, δημιoυPγo,jy ειιπεl ρi,εζ μ/,cα
τoυ.

E',,δ,ογε.zεi; xα'" eξ'ωγeνεt ': rtα.,ιL'-

γοrr f:;, ,υ) υφαiyονiτα '' 1ι'1''' σ!νΘπ.-

δρa''3"l τ:ατ& τη διlαμ6ρφωcη τ^ΓiΞ

1lιoo' -1ιωπ' }lι6ττ]ταΞ. Π'αρ'αμιil,r,e,l 6μω;
kγ',,'ωzτο, x,αl θα π1αi,,αi:υεa,yει i,σιυ;

τ''α τiθjΓ(α' η αναλoγ(α erπ!'δ'i''αcτ,Ξ

τωγ δdo, π'α,c,ωπdy,ω π|α,ο'αγdντω.,

-j τ η ηJ. o' iJ φ. Ιπra'iηcτ 1 τ τ1'q π iJ 
a1 ω τ|"' y. δ τ η-

τΙαi;'

Ei',lαl α,xαθ,6,ρ,ιστη η δι'αχω,ρl,oτι_

x^ξ γ,Cα'μγμ'i1 αvdiμεoα cτα πεδ,iα g-

π,|'ρ?ρ'tlζ αυ,τιirν. Π,:λλο,i θεω,ρητι-
τ''o'i, 'αxδμτ1 r.,αι oitμ,ερ'α, εiν,αrι φα-
yατ:l:ltαi μ,οι'Δπλευρo,l χαι ιloγ,oμ}ε-

ρεaζ υπiolστη,ρ,ι1τdlg τη3 1ιια; ii τηq
iλλη; απ6,ι{.,εω;. Πα'c'd, ταdτα ε|.'

'lα z"i'α'γι''γ''c6tρ^ητη τt 5υ''31ταl?ξη

ιαr' τ1 απδ Υ'ιoLΥrιι5 7l'μ6r:λ{ τ;ο.lrγ διi,:l

πα,ραγδγτωy cτη'ν ανιiπτιlξη Ια:
}r α,μd,ρ,φωcη τη ποolr(rπι^ι'Δψτα4

Αy β,$λtqμε ν,α π11ρ,olrιo,ιdlσoυlι:

πιαc'αcτατ''''xd., την 6λη εξ'dλιξη xα:
1yr1r,α,τlo,π,o,ilη,cη τηΞ τ|'','''cωπ'.τu|πη-

τα: τloυ ατ{ιιo,υ, θ,α diπ;οεπ,ε νιa τη''/

1lσ(|σ.5τ'lι|:aυινiε σ1αγ τ'ηy τ6xνη τoυ

γλι1lπτη cτην πριocπι&'lθ,εια δηlμ:oυβ

γiαg ει;,5,: αvδριdντα 6πιoυ <<υλ,:'x6>>

ε]ι';.ιl 1i ',}1gr3u9.61q3iicι, xwυ <τθγνη

τη; :,ιjr':'.l:η;>>' η επ'i,δ.ρ,αyrl το)
τε2''6α')',),,ιντo;. H dλη τελειo,π,αιη-

γiνη p'cι7,φ't1 εξα1ρ'τωτ:α'" τ6l'ο'ο', αr,δ τc
υλιx,δ πr:υ Δγει cτη δι&]θrε'cη του _;

τ,εχyliτηζ' 6οo xιυ"c' qγnι[ τηy t'€γνl-1

τη,6 ,αμiλευcηiΞ. Σε μιxr?iE αξiα;
π,olδiτη,τrα; υλι,xd, 6rcη Nαλλ.ιτε1ν,i:,

χ: α, π'ρ,oσδ'ιilcει δε θ'α f1πl0iι:i,σΞ'ι ,1α



παρoμt:d'σει' σ'?\στ|aτ,ΞNνLy"δ eργ'o.

'ΙΙ αlτilθιετα x,d,θε αδdlξ.o y"α.\L &,τ€.-

χ'l0 :lμ,aλrΞ,υμα, σΞ olπρ.ααΞ,ηπ:τε φ'j-
:εω; '-lλιx,6. 1ιφ'ηνεl' εη.ιγανη cηiι:iα
αlτ6λlΞιoζ στη σχηiιllατlrιπo'lηiμ,δfη

Ρr'?Ψ\''Eν,α,; oυν1δ!.,lα:r''ud; <<y'αλcυ

υλι,xαrj>> y''q"L qριστlοlτlεχγlygοιi <,:ιl'ι'

λεdματo';, Θ'α i'ραν ι,δtα'lιx6ζ.

2' o &yθlρωrπo,; ).c:,πi6'i ξιe'xυ''iα τ11

ζωη τoυ 1.ιε ιiνα πλ,dγμτl σ'τto1lχΞιω'

διbγ αyτlιδ:rα,rεωLγ) πrου r'ε.'''J'αψ'6σ"'

y,Oi)τcιι, στηy χ,λη,po|,ιz'ψιτ"^L1 π'αραnα-

τα[){xlη τloυ. το πλ6γμα τωγ <(συY-

γενιλν oιy'ηl&των σ'υμπερ:'φ]o,o&ζ).

T1α,cl1,{irατ,α αυτl&, συt!!π,ε,9,ιφ]olr'&:

τ'ιυ πq.:?ξNaυv τη δυ'νατdτητ,α yα αy-

1giπ'6'χρ,iiiιε'ται cτoι1ει,ω(δ,ιilζ clτιζ α-

παιιτ"i1ιε'''. το,υ πιερι,6&λλol'τo';. μ:
μl α ΞυιlΙπ,ε'plφlo ρα' oaΞ p€i|l α'γελαστι-

x$,, ιρ''η π2o,:α,p,μ1r:,.μη σlτι.ζ π1ο'l1a-

λεg περι,cτ.ci jειζ }lαι xo''νi1 γ'α o-

λα τα &,τo,ψα τ1oυ ε(δοr'l;. M. ωφlε-

τη,;i\α α:ιΙδ τo πλdγμα 'οl'l'γγεvιilν

c1ιir'lατιωiν συ,μπ,ε,ο,'φto,:i'; o xι*θιε α'r
θ,p{llπo; ol-xciδl:1rεi τηιy εξατo]μιyJ€υ-

μdγ'η'ιJ !'lπ ε.5: φ1c1ρ'& τ1Ου, π',οlυ πlrιo,''αρ'

μ,6ξr:ταl x'ιθι:' aoC'& ,οτoιo6 6ρoυ9 τη,E

τ'Ξ\'!3τα5'Θωζ με τη μtθη:iη y.iαι τηy

ι ο1rυ1ρo'π,οliηicη.

){,1,φiφy.α με τη θε,ωρirα τη,; ια'
θii:,εω,ζ, τιο πυ'γ'δ(' α'yαr7ττυΙσσδillεyo

d,21ετtαι :υν,ε1ιil; αγ'τ' ltl5τωcπro μΞ

πolrιriλi:ζ ει,δ:ιxd; 1o,'n7ωι'lι6'; π'ε'ο'ι-

στθ-'5'Ξ".ζ, πoυ δ,:r:υιi σαγ ερ'ε,θaσμα.

tα y'1α,. ,μα1θ,αiνε: γ,' α,πιzyτ& ,o' αυ-

nd; lLt: αρi:q',ι,&',ιa-g ογτ'δl:d',:ει,ζ, απο'
χτιb|iat|x)i 6τοl v6:υ6 τ1aδlπlου,; cυμ

r,Ξ?'.νιal?σ.ζ.

Arπ^i1 η απ,aχ,τηlj'η yj,ιο,γ )l::γ,;ι&_

τι')'γ συ1'ιπε,p,: opi.; εi'rαl απoτ6λ9_

5'Ψα .l'iιι 6r;',ι!.'2ι1η'5ιη μι*'g πoλι}πλo_
yιηl; ε5ωτ'Ξ','"y.1η; π ρl3'σ'ω1π'.'ι^i1; δ'''"ε1-

γασ 
jα'i πrου αχOλ1f υl}lgi o,91'οlr,6',cυ;

cταθl:ρorjr; γ,i111ο,μq noυ ερuην'ε'j'c,v-

τα''' y'lα"' εφα,ρ1rdirjcντπlι οδ1iιφωιr.:, μ:
την ιδl,ocυcΙαc0α τcr.l ατdμ,oυ.

'F)τc'ι απ'δ τα π',:til""α τ"υδ)''αq οτ&-

M

A:'t6ψlη, σ0μlφ'ω',1α {-ι]Ξ τOυιg y6'μoυ;

τηg μ,&'θη,οr1;, 1μαθ|αι)'i:iγται xι &λλo,:

π'aλλα| τρtiιπoι cυμπερ,lφopd,,Ξ. Κα-
πo(.α l|!L'.τ'ii ουlirπrεp:φ,oρ&ζ πlol) σ)'
γo,δrεdετα: ουν{lθ,ω';'απΔ αlιo'6'ii,
π'ι'iι''',lΞ'' x' α'lτi τo 1αcααtτ'η,aα τ"t'3

μciy:iμ(5τητ'α|ζ.'ΙΙ αx6q-ιηl Y] τoυTo-

πa!ηcη ^{ ιν'δz'i.1μtατoπ''l'tτ1ιη x'α' μi-
uηrοη. ,εtα'θε'[ τo ωτt:t''ρ στo' να εllt,

φ'α','i']ε,: ]μrVτ'j).α :)|JijτΞ:l'Ψιo.r&,ζ πlα_

ρ6l::ιαl α με 'τα τ':υ ι,vδrd'λμ:τ'o; ^{

τc) α1π1,iμ1'iU.]Οill., εγ'o,υ π ρ o :ιb,πou.

'Eτ:,. λ,o.π6'γ o, dγiθ,ρ,ωπ,_ Ξ απ'6 τ' 
-Ξ

πcιilτεg νεαρ6g ηλlxirε; του, αλλct,

^lα''' 1ρ^(δn?'(α, 1μα'0αi\(εl ιιοiγτdλa
ουlμπεριγl:ρdζ πtoυ τ1α x\?τ[3L1|\c|τo''-

εi αι,πlδ,:ιtι,ιταζ 'τα 
εx&lοτοτ'ε εοε-

$i5L1lr,lα.

3. Στη !υ',|3χΞlα α'79}lο,1β'3i 6]γα;

d)λ:,; ιδ:αitεpηl; ση1:1'αx|αE εcωτ:-
cr'Υ't; ι'ιηy111t: all116: πpυ y,αλ':iτrα: ι-

3χl'_'i;OirOιηrση (REINFoRCE_-
M/ED{T) . Aιιτ! απo,τrελ'εi εξε.:γα

5!1a -r'13ι) €y'ι'' γενrιx'i1 αξ('iz, xrαl θε-

,μi:λlιb1δ,η :π,cυδαl6τ'i_lτα γιr' την ε-

πιλoγl, ;(α,i 5iαθ]Ξρ,?π'o,iη9l ('θ'eτι -

xi1 ι'.7.'l2οιrιliτ1,:τ) ii την εξjα:θ3νη-

ση .Ζ'α" ατι666εc'η (iq9','ητιτη ιoyυ-

Η λεrτoυργiα τnq πorvnξ

,qπO.ηση) μc,ρφιilν oυμπei:l-φioi7&;.

Kατ*, x.α.;r6y,α', x1,θ'ε μr?l:lpη συlι_

rl'ε ρ'' φ o ?|i. Ξ,συ γ,ο1δ Ξi' Ξτα l απd''Ιr'. α a''l'

yΞπε:α Ε')y!aρ''1'τ',η η δυcdρεοτη, θ:'
τ'."η i qρ,\ητι'χη. β'1,τl'r1'1i)γτiα,; τ''

dl:':,,'t:, τα lαπoτελj'i'ιατα ε",lj1;'''ο'l'-

τd)',cυ rυ1_ιiπ,Ξ ?'' Ψιaι?'x.'Ξ, α\''''C^t'o^l ai α' l -

τ'lι :'-ι |ι.o^i'τ!11ο 5!ttlπlΞρ,.φοηι!4 y.lCl'' α-

γ,ιil}.rclγα' τe oταθgρoπ]c lε,i ιιr4σα τiυ)
τo θ,:μt:λ:ιilν]Ξι' τo ισχΙJ1r'oπlo:rειι.

Ι,:χυροπ1:,'η:'i1 βετιxι!) ιli',lα:

λ::π,5ν η θ':'ι:λitω':ηl ! τΤQiθr]l'lC';ci-

^Γl5τl' ! εγilcχυαη σit] ',lx yt''τα5τCi'

pι4'ν,''r'o d',α δ,:,')γιirα τυ;rπερlφο':&,..

Ι{ θ:τιl'η''iy'υ?c'Iτ,o!rfl:Υi δειγ;ιi,,τω','

1'11,7,gl91γ,'1ρ,flg :υ,ντελ':|τlα'' ιυρi'υι3

μι: τη 6,lηiθ'Ξια q:lσ]irj)'ωγ υ'6lτιυl'

π'cυ α:y''ai'ιγ 1f,χυl.prΓ;oi:1ιτlιt1 δ'p&cτ1.

ΤΙ αt'ι'a''6^\ (α',':';α1rτ,'.α ατ6 i{l

φd:η τηl:) 5'9',r)':δr:μ1iνrη, ;ιε 6να uoν'

τd'λIο :'υμπ,epιqr]rj,irΞ cυνlll:λ,:i d,'ιοcα

3τη|l '''\Χυ''aa-o(ηlcη αυτlo6 τoυ μ'oν_

τj).ου. Π,oλ,λdi; φlο,_,3_ c'ντt Υ''{7 α-

1lοι6η, η πληli'a:Γrcr;i]α πιl'l 9'π|α|χ]c'

λοirθη':'ε μια :ν6,pγεια, 6ιι η τελευ-

ταi'c' α"lτ\'iβα'1 cιυ:τη, a\'γ,brt.ψ11'

Ξ:'!τ.α''τ1, ωφ,d,λ.}γl,, l13χυi/:,πο:εi (ο

ου^/,x εy :, uβt}'o τρ4π13, συ,;] lπ :c φοl:liξ.

Ι1 ιr1αl,ο661]ηtοη 6l:o)'l9γly.'1i1'y α-

ι/α^rrχιi]lr, ct5'^l,ιΞ[ Θ'τl[5η,; ισχυ:]oπo'l η-

τιτ',η επiδ1;α,:'η oε δ,eiγματiα συ1μπε-

::iO.-,i; ι α α;'c:'α :'.l',,:Σ,:ι1'ε:.

g 5'9ylα:oiθllβατrιxη,3'$γiδiε:η τo.l

υ'π,:u'ειμdνιο'υ με &τotμα π:υ θ,Ξω,:,:i

πiρil:lυπα η ι,/δ,*,)1ιατlα, d1ε,; ψ'- 1-

π0τdλε,σuα. τct!πe''' 39r1n1;p1φro1;,4.ζ

'τΟ'υ 
((1alΥιχ'ra,|1oν'τlα' ) t1τιδ τa n2,(2τυro

lj τo iLlδlαλμαJ γ,α ισΥυ,iroiπolOdγ'τα.

t'zτιx'a. 'Eτc, , ιι,ιr,φi συr'rπ,ΞP'lΨo_

cιl'Ξ π'ο''l π,roty.]6πτε: ατ4 μ{_ιη:η α_

ι:,41r.9,9 n,4, τ1o υπlc,ιr:liι':',,: θaωρii
π.p)6,τυπ1o '{ (]νδα)μ_rα,' t' 6:''αν συμrπε'

?:ξ!:\?θ. τ]oυ, )πσilΞ:1lΙdrr:υ ε-' δο'y'"' -

ξlaτ'α'l απt6 &'τicι,α μg τα οπ,οijlα το

υlπcαεi\u'ε.r,o εlγα: ου','αι:lc,θηlματιxi,



συyδεδlεiμdγ'r' χ,Φι (rαr,αγilωplaζιΞi:), ι-

Ξ'χυlρIO1π'o1:εiτlαl. Nrα γιατi dιτilΙν co

υ,π({],χ1ε(iiμ19νio 1ylδαλiματcπ]α.'^.t &τ0]'}'ι

<xα,ταξιωμdνη; πρ'c,Jωπtχ6τηiταg, ι_

σ]χυlil?πio'.rε'| σωστd]; xαι θιετ:ω66 μoρ-

φ,j; :]υl],π,ε,ρl:{Ξι:ι'αι3, Kα: αyτilθ'ετ'y',

6,ιrαy ινδzλlμlcl,'ι1oιπlo,.lΞi τo.l t,ρ,ωrα τ&-

i1]ll1lΞ O'σΙD\rαμιx{l; τα:l,'iα_ σε εγ-

lλ'η1,-rlτι'xf τaυ π c,οtοπ,&'θει'α, ιcχυ_

i'''π oL Ξ L y"α χ]or$ζ τr,:,6'πoιυ,; σJμ,π ε ρ φ0'
|iιi: σΞ' τριhτο oτ&1διο' χα,l απljii1ε',ρα

ι' i'ξl:ηζ ο'ε' δεd1τ'ε,ρlo.

4. E]iγlαl ε,υρ6ταno τo φ*]Jμα των

μdt:ωr πι:υ γ,l,πιaρι'"ιjη \α χρησ:μ.ειi-
Ξουν γ α τ'η θr:τ:,xlη ι qχlq.οποlilηση

'Jo,?φd)ν oυlrπε,pιφt:ι1ι-'ι;. Eri'νια: εξ i-

σ1υ πΞ',r.iiπι?υ ευpij Ι1αι τio φ&σμ,ι τωγ

ι,,jtοωy πιolυ μπloι:,O,Jγ ./α χρηlσ!μευ-
:.")ν Υ''α τηy α.li1ηrτιχt1 ιca'ιι',ιqπo[τγ

οη uiο,ρφ'ιill' σ1υζ1lπ'ε,ptφορdζ.

H αpντ1τ'x't1 ι,σχ).o)π,:]i'ηiJη, ειδl_
y.L.:ιι:a 7i τlμ,ι, ,:,tι. ιl'ι μ,dι:c ε,ξα-

c'0:νη:εω,; 7α1 απlο|Ξ6d1σεωζ ι_ιη, επ._

θυ'μητιb,y τi;4πιων σι]lιπΞρtΨlolρd,ζ !/"rα.

η απιoτελε,iμq'τγγ6τιητα τηι; σε σ6γ-
y'?|5η μ/: την αηr'ο:'6η, αlπρiτ{ελο6,

πd.ντtoτE αγlτ('γ,εal!:ylα, cυζητf,cεωg.

Me ττ[/ τι1lωpi,α (PUNΙSΙ{-

MEINT ) ε;rl Σ:ιil'xoυrμε τ!Y εrξα,;θ6'

),)l,ση i y,1''. ττρ ε,ξα'φ'dyx5η τιρ'δπων

'-ι.) prπ Ξ ιpι'' plcl p'&g, ε;πlicη Ξ d1,uω,; trαι τη ν

αrγ,1πτυξlη εy,Ξ'ργηiτ ι y.lιbγ'lJctrφ'61y συι ι

τΕΞ'5''"fflcΙpθιi, για τη'y α;:rοrγι.)γ{ 1a-
-.,α,οτdc€ιιv, π,cυ ουllεπdryρlyτ'σr:'t'.-

1ι,ω ρ iιr.

g q.'n1ηπlxt1 ι'c1υ.ρqπ,ο,iηrοη xυ,ri_

ω; μiεr τη η-ιο,ρφ{ τ'l;μω2ilα6 απdτε-

λεi δ,pα:τιxδ πα1p,*;γο'νπα χαΙΞυθη5y-

σEω; τωγ ,:ξ,εργαο ιi.lν xτ1; ι;'l'Θiγ

''εω'ζ 
y]αι τη1ζ συ;μπεiρ,l Ψ,ο?'&.ιζ υτ'δ o-

ρ,:(Ι_Ι6.,ουζ Eρoυc, πloυ μlπi3|rεa }'α

11ρηnι,μ'oποιη1θε'i oε π'ο,ιxllλα, π'ε,δi.l
(λ.x. π,αι,δαγωγt'χη' αyαμd,ρ,φωicη

xλπ.) . 'Elx1ε,ι τ,οtlιclτ1:i 6xrιω,;' (\νΙΙ,-

DE) , dτl η π,o1:γ't χατ,ευ{θιjν{Ξι μ6'γ,o
qρν\ηr'!y''ξζ εξεργα'1:irε6,, γlατi ιπt,ρd-

χεt dιo dιομoo πλη,pοφ,ο,p,iεg Ι\ι6)x

για τ!o' τi θα π'i{π,ει γ1α μ,ην πi,r'd,-

ξε,ι, 61ι,i1μω,g r''q: σ€ πlo1:6ζ'ε,yd,:*

γlΞ1:,εζ lθα ιιπρ'ρ;εi yα πcιoι6ε'i' oρ δε-

διο,μd,ν'η περjlcτα:η,. Kπl η LΙLΙAN
BL'O'CB δ.απlrcτιil'γει aπ[oηΞ, δι:
γ] πcr:'1η μiειcl\,ιεhlτ|εd σlε oιiγ,η:,ιc l.

ui: τΙY, αμrα:'6η ωr: πιp'a; τηly π]ληιρo'

Ψ,cl,r},iδo)τ;ι(χi τη; αξ1ια'.

H πιο, 1rlξ ,θα θ1ει 137gr5ιμd1yrωζ σαY

,επ,α,v'c'λoilθημα τΥ]V εξιαοθ,θνη'cη t';,

a,',lδε1ο,μ'6νrω9, χα: τηiγ εξ'α,φ'ιi'21gη 6-

ο :.oμ dl'; ω'v τ ρδπ ων'ο'Jμπ ε,r: φ'ο,ρ dr;, δ ε'i

il;α; xαfιc1:i_(lal iηr'ω; ,τi θ,α τo'υE υ-

n6y'ιa'i,1.ι71"l,figι. Δsr' απιoxλlεiεται ol

τιρ'δ\'ol. α,,π:δ,pd,oeωg χ'α!l συ'μiπ]Ξ,ρl-

φορd,;, πloυ θ,α αyαπlτυχlθc,6ν αyε_

ξ,d,λr:γxτα 'cτo uπOxεi{rrΞ|.ι',2 lα εt'1''
πι:ο 6λα'6ε,,:,:ri γ:α τo, [lδ,ιo x'ω: γ'α
τ': :rjnlιo,λo, 'αιπ' 6,τ'. σ' nlx}.'φi'.

Aν λο':π6ν τηiV εξαcθr6tιηιJη χα'.

την εξαφ,{'','.'3η τη; rιπlOiδo'χιμ1ζ6-

|.]ΞY'Υlr] σ)u'πlΞ p''pa'iιiq, π]o'υ ,Ξπ} διl6ly"α"

|J,θ lιΙ€ -q'ξ:\' πσ'')1h, διsy 'cυyαδgιjroυ"/

)'1] ι:,1 ctl,Oιi, πolυ )1α απiοlJ'y.,οπιo|6'y ',στ'η1ν

αν,*ftτυξη'χ'αι ισχiJlρ,ιπloι\η]ση α$π'ι-

δiρd:t;εω,l χ,αlt συiμπlειρlιφo]ρi&ζ θ,ετl_

xιilν γ:'α τ1o' υπ,oLyl;ιμiεrγιo, y'α': τι9 6$-

)ι0λc' αν δrβiαδd δ,εγ επ δι,ιb'x,eται

ε;,ε,pγηlτ:xα η τfi:lπ.olπ{oiηrrη τηζ συlι

T|Ξ?'.φaι''αζ }1αι η χtοcνω)"l''yη αγα_

πl.ι3Ξlαrμlo] ' τO'υ α_qiιuο,υ πιQ,a,&λλη-

λ.α. μιε τηv πoj:|/tl τ6,τε μy'νtη η τε-
λgυτ,αflα Σ1:v 1rπ,:1ρε,i 'lα επ'ι,τελi6,σε':

τo sτ!:ιπδ τγ];. Nα Υ'''α.τi η πo'ινi ωg

ε:-rτα,'δ1:'υτιx6 μ6'tc εiιαl αaελf,g αν

H λεrτoυργiα τng πoιvng

δgy'cυn,οiδεη1ετ;αι nιqp{},)'η)'ο αrn5

μηy.'ανι'cμο0; xα'θolδηγ'η,cη; σtrηy L-

σ]χυ,ρtc|,τιOaηlcη επ'ιθυμ,η,τιby 0'ε,rυy'6 )'

τ1:dπωtv oυμπaριφιο1:'d,E.

'Ω'cτε o,l ,μηχανiδ,μ,o( τiηζ ισΙχD.

ρoπ,oilηισηζ επιτ]βdiπο,υν αrΙ5 τ,o σ6-

)loλo1 τω γ' τ1: di;:'ωιY' 6ι;1 1n g.ρ,i,φr319;dr ,11(ι.

αlτι Σl:dlciεrω,;, π1οι'i απid5ιπη)oε τo J-

πtαεi;μεγ,ο, ],1α ιc(χυρlcπpιη|οΦν'r'α:

'i't' lσταθ19i9οιπrOιηlθrοrjν c,pι",αμ9.,ο\l, ε-

yδ dλλο,l l1α εξα,:θtεν(ι7oι.η +l y'α'"

ν'α εξ'αφ1τνιc'τo,ιjrrl' E <<α1'rrot:6τj>> ^{ η
<πo':t'{r, 

- 
{',1γl91gg στιζ .lπo'1εζ θ'α

πρdl;-ι,:rl να δ,ο€ι:,i πt:iλιi ε,υρ,6 πrε'ρι:-

1i1'-'ι:.;o - 
πlo]} ldJ\iΞπd'γiolγ}τ1αL Oι

Σi.drΨ'c,iοι τ'ρfu'a'' εv6lργiοι,α6 i αyτ,-
δri.,;εωζ τoυ υπOl),(Ειμ6yoυ, εi'yαι τx
y.")''.δjτε\2|α μdοα εlxλl6,oεωζ τoυ μγ]-
y'aν:crμc6 θ'ιτυxti€ tσχυρ]Oιπο,^4rσεω-
(:yΣ1,,;.,1llμ ιil:ε υJζ yrσ'|" στtαιθ1Ξ ροπ1aι:γiσε-
ω;) i1 α1'νηa'.vιi1< (εξρ:θayηooω;

xαι. οπrοt:'6,θoεωζ) των πο'lx,iλω,γ

μ:l,:φιil ν,σ'υ1μjπ ε'ρ ι φ,οι,li g, π oμ qn1j1τη-

cι'' ^i1 τaυ απ6 γαια,6ολ{ εi1ε. M.
τ'oi)ζ 1μη1χα'/ l 3u1rd1; ι σχυ i1]lπ):11'ησεω',
Pι:'τ'' γli' χαl αr,yiητι7,yl;, η1 cυ,rρ:rρ'ι-

φ a ρ 0' ιoν 1 yl$p $1niοp δi'1zruο,,:ιφιilν ετ α l,
cτοdφ,ετ'q,' r,1:ο; πloιi'iiλ.εζ χαrτευ.

θ,i.t,, i:'ε ι,ζ, γiν,ετα ι εihλοι:;τη nrαι π,O!ο_

s α'1 l1δ c':μη cι: E μ:,τ'α16ληlτ 3 E αυν]θ^{-

y',9ζ y'α'" απαιτ{αε,ι6 τοlυ πi:iρι6&,λ-

ΜlyτoΞ. r'α: τdλlo; εΞ'rτoμ.':ι,ε6εται.

or:,μηr1αvlαμod ιc1υl,:l:,πor-τ)oεω;

ι'&ι;i''nιν εφι7vιτδ a,76ilo'η'Ξ να εlπ'η1rιΞα-

cflιei αιπ6 τ'ρ0τ'ctν'ζ η τ1:ro{πli τ1η]; συlμr

'π1εριφιoprJι'; τolυ 'ατ'6ιuου π13c; qpιqμd-
yrΞ; }αατε,υθiil)ι3.εlζ ]J.ε την ιο11υlρroπioi-

ηl1η olc: qΙ6\,ων μοi:φιb,ν, συlμπερι,φr-

,c6',q xα.r. τηy εξαr:θ6yη1cη d,λλ,ωy.

Κu'" τ116τo ψτagεt yα γιly'ει, εilτε α-

nb,τηrl,αβχη (διαπαl,δ,αγιδγητη) εi-
τs μrgταγεydοτερ,α (αγω,16p,φω.cη) .
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0 l0Σ NA0γΣHΣ MΠTA T0Ι{ Π0ΛlilΙ0

Στρoφr1 στo Σθλl

Ta ιαταφ{ιγLa Gaυ ΣελΙcυ ^γ[νeται |ιe τ?aσωτ,l'x{1 eρ^γαo|α

p'.ι6'&τεg δlyoυγ τo πα'ριbv x*'θε ε_

6,Σ:,ιiδ,α, sτo 6'oννδ'

Mε,λετιilyταζ τo ηl;L.ερολdγ'-o τa )

Συλλdγ,oυ τll; τδτι ε,πo1τji δ ' α-

πιcτιbyεl xαl;'ι:L'ζ i-ι'ια αξιdλογη δρα_

7τ,ηp'.0τηια' Kωθε εξ6ρ'μη|5η' πρaΞ τo

Bρ,:σly.16]μαJτε oτo dτο; 195Ο. Α-

τδ τo iτa-' α9τ6 αp1'iζl:l μι,α νdα

πε'ρi,ο]δo; για τηγ N'ωoυcαii,ιη oρεl-
eJ1"xtα x''α|' Xι,oyο'δco'μlα ' ΠρLπει lι
cηrμεlωiθεi dτι xατd." τηγl δεx'αετiα
194c*195Ο o Q 2'gμ$σ"1''^t'd; c'jλλo_

i,o.; δ,Ξy σl'απτ0oει )(αIμi,α δ'ραστγJ-

ρ'l6τηiτα λ4γω των γνωcτιilν ο,lγθ1-
y''ων.

To ξεxivηi'rα τo xινe'' τo γ6o

:υpι6οiλι'o |!Ξ επι'Υ.lεpαλi1; τo'i π26'

ε,δρο Aγτιilyl] Παπαδ6lπ,ο,'.,lλ,o. πi,αΥ_

l-ιατo'π]o,:,ιb,/ταΞ την πlριirτη εrxδρol;rη

cτ,ογ' 'Αγιo Nιy'd,λα cτ'.q 2 Ιο''l'λι|.'c.l

1950. Σ' αυiτ^ii' παiρv',''ιy 11.!7o'; πz'

ρtπcυ τρι&ντα o'C'ε'.6θ)τeΞ χα1ι o'9ε'_

6ατιcε;, ι,ιε α?γiηΥ6 την Eυδο'ξir
Κα:αγ:o,6,d,νου.'Evα 5μyλr0rηtLιrα Toι-l6

"ru''i'ζ.ε'. 
<.π&ντq ι].,ηλ,6πεoαr.'Eτ:lι

ττγt ιπ[γ1εν η Κ'l ρ'. α'ιι't1'τ rαγ1ματ,οπι-) ι

Toυ Tdκn Mπ6'iτon

εi;α,: ,δε,6,τερη exlδρ'oμη με
Γ;,ομηldvη. Σl.,l.-ιμετdxoυν

π,c'λλιi μdλη με α,ρ1ηγ'6

τoγ Ζ^i,'ιη Χpυ:o16,21υ,. oι
πλ'jοy y',α'θιεριilγ,cyτα'l xα'ι

cπ61.o ττγi
y''α! eδ,j)

qγγi6α,cil;

εxξρ:1μi;
tτc,' οι o-

6ι'ι'16, π7{πzι yα cηl-ιε:ωθtai π'ω; γ:-

',aια'l'z :: ατir,6,:φαlρα xεφιo6 τ'αι

:υ,i οrδtευ,δl,,τ αγ π i,'γ τα με τ\i! ασ &.|xl' xtL. |'

τραγo$δι.

Εxτδ; ο'ιτδ 'ι.; :υyηlθlΞl:'r,dvε: α-

',.αδιiοrει;, 6λ,dπo,υιιε δτ''. το o'c'ε'''6c'-

τ'ιδ τ',ι^i,ι:'ιx Nα,o,6:'η,; ν,α opγανιilν:ι
y"α'. υ"αx?'.'\ξζ εz',δ'ρ:iμd6, dπω,: η δl-

iμειτ1 c-;τ1 Φ'λιbρ'ιr,α ι,α'. Κ'α'ττaρ''"0'

τι'ε ανιω6ιcη οτα 6'o'lν&" τ''ι'Ξ. ΤΙ?!-

πΞι yα τoνlcθ,ei u', "' αιlτi| πη'ραν

μdρo; b8 &τo'μα, γeγa'ft -: ημ,αγτι-
τ'δ γ''α τo 1951 Er*δρoμr6E πραγμα-
τ-,:ο :i3.ηrr:,α'l ττc 'Αγ:'oν 'oρο,E, oτο

B4λo - ΙΙcρται''α, :τη Θ'-''οο 1r,: :'ι_

'li6ι.οτ1 5τr'. Υ,!αc'''ο, o1',:,'lδ,α - Σγ'c_

'i 
α. στα Mετ6ιυ;'α ι'.α.. !paηγa'S;

i' q''ι:''l] τηι,' περ::,δ,ο 6λdπo':'iιε του;

N ;:ηφ. Σ:i.τοη, Xpf :τo T,i;xlη, ,\';-

τ( iι.Ι Π α;αi1τoυ).,.; \Ι,7,",τ. 
_Ko 

}-

λ1. Π6τρo Σ'1ιοιιι-δ,l,'c xαι &λ).ου:.

Σ,ηl'ια',,τ,:ι{ e i'lla: 1 σ.l &6ια''τ1 6τ0'l

Mtrτιxα τa: Ο).dt,r,π'oυ μιιi; δωiδlεta'-

'r:λod; ο1'ι&lδα; ιε α,p,1ηlγ6 τργ Ιι-
&rνη Ιι,'l.ανviδ'η (Ιο,0λιo; 1953) .Lνd6αo^r'

i i1,,-,.ijf,.i.il,a,Ι-:.,1,..;

cτην ΤΙατα.ντ^'η
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o Σdλλoγο; ειτδq αrιιδ την ορ'.L'

6αοiα, xατ0' '.τ]lΥ ττι'ιiιCιδc αυτ^{, c:-

\'απτ6σεil αξ:4λoγιl δρ'λcη xα''' cττ;ι

χ'cl,.oδ,r,oιι,iα η ο'io,iα 6iτ''c:x'ετα''στα

sπαργlινυ'' ;\ρ1nζοr;ν yα γ'ilt,oyται,

ΙΙ αy,εi)',λ'4y,: o' αγιδνε ; sι'',1 Χ'' 2'1l'''| 2rj-

''.' 
r,4 !ζι!γτρ'o τc,υ Σελ,iου, 6πol'-l 'il

}{1cυ:z φ{ρε'. &"7'''=τα απoτελ6.σμJ-

τα. Ι(i:,θ,: Κ'l'2'.ατ.'i1 | α1'1βrgτα1 α'r}.-

ζ'. Υ''' τη μzτιπ'7ντpη αl$λrητιbγ zαι,

ιι:λιΔy απd Ni,:υ:α oτo Σjλl.

Σ,ιcυ: αγιily,εg τoυ 1913 r'l'(cν'ο'ι'l

μιd:o: τα τιι:il'rατα τω, Aθ'ηιl'ιil'z,

Θ's's':α','cιi''ττ!':, Βδ)''xιl, Φλ.ιilρ,ινα;

y'α: Niο)σα;. _\π,6 τoυ; Nαoυoα.i-

ιυ; cυ:μ,19τβχaυν oι εξ{; αθlληrτd;:

α) KATΙΙΓΙΡΙ_\ ANΔPΩN: o:
Στ. Miyτ'oηg, Σωx'p. Σιδη'p'δ,ποrυλο;,

Ιω1'γ. K,:,\'πdτρ'η,;, Bι,:. K,oυτoo_

"(:|σ"ΥνΥ!;' Χp. Mπλι'ιiτr'α;, Στ. Πλα._

τiτ:α:, Γ. ΙΙαπαδ5πoυ'λ,o: χα: N.
}ιν'|'J | 

)ι|-Ξ'

β) KΑTEΓO,PΙA EΦTΙBΩN: Ο'
N1y'. Σ11μαri;, Ι. Bλ,ω1oΞ ιαl A.
T:αλiα,η,Ξ. ol Αlθ\λrητd; μ,α; θρια1ι'

6ε6lουγ x*'. cιτδ τα 10' αθλιo,θ'ετηι,ιi_

γα x,,jπελλ,α χ,Ξρδaζoυν rα 6.

Eiπlειδf ol cυ,r''9'/1x,:; δlα6iωοηΞ

cτο Σ'6λ,ι {ταν δirτx,cλ4, ο oρ'aυ6l'-

τ':xδq 'οτρ'!φ'z.'' τo ενδ'ιαφdρ'ον τO|)

στηι\' εξε6ρεση xατd,λλη).ιrυ χαταΦυ

oΒα,J),ι&.c ΤΙιl;.'a< δ'[δει το ι'jπeλλo 51aν τ?δεδ?o τaυ ΠoλυνL-

ιη Συ)'λ6γcυ βαζ τa L953

γitιlυ.'E;:: ri:τε:α o.'πc ι.,πδφαcτ1

τc,) Σ':, ι,6oυ,λioυ (11 Δ:l'':i-ι6ρ j'ου

195.l) αγoρ,&ξ,aται ξνα r'α)'ι''δ m!'-

τ: 5τo Σdλι αi,τi 180ΟΟ δpy_. Eπ'e:-

δ( α'.;τ6 tραγ 52 ι'ατ^l1 ιαταιτα:'η
αρ,i!ie: τι α'l,Ly"ιiνΞ5+i τa') ψΞ π,?o-

5 ιi τ,':ι|'il t' 7ιγ α :'i α τ ω y υ.ελιily. Σtiyτο_

μ'α τo παλιι6 5niτ: μετα6&λλ':τ'-ιι
σΞ σ"?'.5τo ξ'εvιilvα. Tα μdiλη του cυλ

λ6γoυ 6,οηθ,o'υ''ι sτc''i εξοπ').ιcμ,6 τo',r.

Aξι6λa^1η ε!'να'. τ1 π?a1Ψo9θ. τη: E-
τα''.ρtα; .Λαναρ,α 

- K6p;'cη>> πο'-l

π''Δ'sφε3z δ:ω''e0"ν 6λα τα χλι1\"o|σtχ9_

;}.:γι.ατα.'

f,ηγ (δ'α πεciοrδ,ο d7oυ1rε χαl ζι_

π 6 φ α τ'τ1 r 19 τY] ) g -*:η|. a ^ρ1)1g:vtiρο,δ oτ ε : -

ταl To Σd)"ι y'α,ι τo'π,olθ,:τg'iταl Σy'ι

- -\ι,φτ μηxoυ< 750 rr'6τρ,ων.

Ο τd'τ: δ'i'ιι,l,α.ργο; Φιλ'ιbτα; K6'r'-

z'lν,ο; cυντελ:i τα 1ιdγιc'τ1" \''α τγ1l

ατ'οπεcdτω:η αυτ6γ τωy €pγων.

Γ:α την 'l'ι';αsxε'ι^ii l"α: τηrl eω'οτr)

)'ε'.τ.''l ?Υi α τ r'υ cl:γ 6ξ.'.ii1: α o ρ tlζeτ α''.

1ι: 6ατιλ6 διi,ταγμ'α 1:'μ:λτj: επ:-

τp,ι'πi, απaτελο'Jlιονη απ4 τoυ; Δη-

il&.2y.,oυ: Βc,'aiα':., Nαo'6:η,; 
'ια|. 

Ιol
;2i'ε7'ρa τoυ E.'o.Σ. N'α,ο,0,j'ΙΞ.

Tr1ι iδια περioιδ,o οτην Aθτjνα γ1

γΞταl 5χΞτlχη δ αφιbτ :η lrε ομιλi=

εξ i(]αι αrd.λaγe; πρ,ο6,ο\/; τηrΞ δ':-

ιθ i'lετττ1'; ταινiα; ruι'l πpc'6'&'λ':.'''ιa

Σdλι, τo οπoilc εi'γαl το πριilτo, E'λ'
λ-η-ν ι x 6 Χ ι'o'y ο δ p o ψι.ιΔ
KJν:;,o.

o: ΞT^Ι''5'.'"'' χ:oyοlδpo.μ'ι7,ot α"γω'
,,'Ξ; χα,θ,:εριbγοyτιl π\,j,:,l y'αι dτoι

T.ι Σθλ: απ,6/'τα l,δ,,ziiτερη αiγλη.

Πρ3π:ι )α ση]-ιg:ω,θΞi δτ: τ'o π'ει9ιo-

δ:x,6 <<To BOΙNO> :υγxρδν'ω; 1-ι,:

τη δη1'ιo':{ευ:η τωγ πρoγραι,'t1αl_:-

c'1ι'dνtυ'l o ι e'.6 rιτ',xιbν π o': ε : ιi:ν, δη,μ''r-

σ ε,jgι y,'αl τι; 1:ol',;oδο,olμι:ι6; δrpα-

:τη',ο' 6τη,τε;. π p'c6ιλ'oντι; μ,{λιcτα

(αυv6xεια ατην αελiδα 86)

!,{'fr.ιΨr

H Bαcιλjπιιτg" το'ι 1966

Γ, l



115 or καλαμαρτzfδεq
Kαλαμαρτξ{lδ,ε; ciρπαγε; χαι χαQαμ]οqlαγιlδ,ε;
μιμoigiiδε;, xιτo{πιiδε; xαι d,,διxοι ιριτciδε;.
Tα zoνδi7ιια oα; αψεioτε zαι αqπιiξτε τα λεξγzciρια
\('.α να' φx'.0",ιενε 1α,r,τ'd,1x,:α ει; τOυ; xdlμπoυ;, oτα

λι6ιiδια.
A'ι, τηι, 6αgιloτε τη δoυλειci παρ{1τε τα oα,ρτdλια
ξητoυ).ι,ciριδοι ι,α γ6νητι, να ζαλ[ζo,μ' απ6 ,γ,6λια.

136 or εξdριστεζ
καλογPric

Δυo Ιταλozαλογριd; απ6 τηl, Ιταλiα
τι; d,οτει,λαν oτη Νciουoα τρε[; μi1νε; εξο,ρiα.
Απ' τηγ Kωr'οταντι.',o.Jπολη ,μdoα 'οτo πλoιo lιπ{z,αι,
z.ι 'uε λαθ,ρα[α πρdγ'uατα ατη Σ,αλονixη 6'γ'{z"αν.
Tι; Ωαμαr, την ,iQεU\rα τι; 6g{1z'αr, τ λα,$ρα[α
u6oα ει; τo ';ελrb'ι,ιo, υφdαuατα ω,9α[α.
Mεταξωτci υφdο1uατα τα εi1ανε rz.9υμ6r,α

μ6oα ει; τα ,φoυoτd'rnι.α του; τα τεxιιxd' ξωou,dνα.
Kαι 6δειx'ι,αr, oτo φ.οιiozωiuα ωlod'ι, αγzαoτρωj'ι,ε:
oι Ιταλ[,δε; z"αλoγ,ρι,6; αu6λυr,τε; παρ.$6rιε;.
Kα,ι dται α'ι.αzαλt,φ,$ηxε τo λα,l9ρεuπ6,ρι6 τoυ;
zαι εξο,9[α π{γαr,ε, 6ρ{1zαν τc διιi6oλ6 τoυ;.
Kαι τc6ρα δi'ι,ουγ τo πα,gιbr, ει; την αστυγΟ,μια
zατιi τογ r^6μo τη; αρxη; για τηi, zατη'γ'oρ[αv.
Kωoταλ[τοη; zαι ο Tιτι,iγl/'α< στL-> δoιλει6; επιluελοilιl
ει; ταζ xρ[oει; τ,ρd1ουr, πd't,τα, δεr, οz"'ι,ειiουι,,

πηλαλοιiν.
Triι, πα[ρl,oυr, τη ,δου'λειιi εlμπρd; xαιρι'l δει,

JΤtrQ ι ul{γxγ1r

ε1lΞ τO11 Πιiγον'Aρειοr, τηι, x,ρiοην τηr, πt1.7αiι,ου.,,'
M' αυτοιi; τoι; διο δει, u,πο,ρεi 7.αγει; ι,α πdγει

xdrντQα
δια τiiν zgioην πτ,λαλοtγ z"αι ,μiαα ει; τηγ \δ'iτρα

131 Mαρlγιil
<<Θα π,dcυ oτην Mαριγcb
ποir,αι σαγ χrdP'χιγo αυγ6.
Ι(αι sα τη; π(.0 πω; εiμαι γω
τι; παxουλJ; πoυ zυι,ηγιb.
Kωι ι}α πrυ zυρd. Mαριγrb
αt, ,δε ,με πιi'ρει;, ι9α oφ'αγιb.
K,αι oτo πoτd'ιιι τo αιγ6
δα εgι'xτιil lιαι ι}α πγιγ(i)>>.

<ιΠω; να oε πdρω odι,α γω
πo{μαι zoρ[τoι τ' αρ1ηγ,d.
Kαι αδελφ{ του oτρα,τηγο{
z'αι ανειpι'ci του υπου]oγOt>).

6B

Σα,τυpιlκo{ οτ6xοι τoυ λαιrκoΦ πoιnτft
ΚΩNΣT. Σ l oYΓΓA,PE{

196 o dγνωστoq Mrλτι6δnc
Tη 6'α,oτoιioα\,ε τοειζ μ{νε; Mιλτιιi,δη; xαι Eλdγr1
υπε,ρ6ολιz{ g^7σπη lιιdσα ,ατηγ xαg,διιi ,{Qυ1μu6\,η.
Η trλ6vη μα; εxciι}ηoει, ει; ΙrΙιioυ,oα τqει; μ{ι,ε;
το'ι, dQωτα τοr, αzfπα,oε οτοι, τd,πητα τη; xλ[r,η;.
Kι o Mιλτιιiδη; ιivοια zρυφ6r, oε'6r,τdν 6αοτo{τε
uα oιdπτογταr, πολi 6.αθειι1 z"αι αδια,φo,ροioε.
H υπoψiα εruπdδξε τoυ; δυο ε,ρω1ur1r,:ι;
zι o dρωτα; xατd' zαρδ,f; τoυΞ ε[xε λα6ωlu,dνου;.
Mε τo φεγγι1,ρι τo ιλα,uπ96 xεντα; x6 ,'1g1lδ,η'id71

γ'αL στα xρυοd, ,αου τα ,'ιαλ.λιιi λαλε( 1ρυα,6 πουλdzι.
Mε το qlεγγαοι τo λαμπ,ρ,6 πLdr,ει; τO πtQi)σωπ'6 lσ0υ
τα π6δια σo1) τα παxoυλ,ιi χαι τα '6υξιd τα δυ/; oου.
o Mηλτιιiδη; ο 2.αuπρilg 6λdπει τηr, ο,.ιοqφιd oου
γvιυρ[ξει χαι το\, 6ρωτα που dxει; ατηr, zαgδlιi oου.

I37 Tα nλεκτρ1κ6
Tα q,.,ιilτα oxαr,δαλ(ξονται
αz,i.l1.ιη iω; r,α ατρ/oooυν..
Η)"εz gολ4γoυ; εz.αλoiν
για 1,α τα διoρ.$ιiroουν.
Eι; τα; zoλrilνα; υ$ηλιi
1lται, '$α αvd6οιr,
A'π' τα ιpηλιi παqιisιnρα
τη'ι, χ'diμαQη ο(.1r,αr,τειiουν.
Kαι ,6που 6λ6πoυr, ι'ruο9φε;
α'ι,οιγ.0υ\t τo %α1,ατι.
Σιιι6α(r,ουγ μεα' τη xri,μαqη
\li'']'r.lν πδ ιιi.ιlα ψxτι.
Δια να ,μπ0υ\l ,στηγ zιirμα,ρη
τo θ'dλει η δου,λεrιi τoυ;.
Kαι dπου εtgoιν επο1d
τα xd'\,ουt, τα διzd, τoυ:.

186 Eρωτrκd τnc oυρανfαc
Bρl1zα την oυqαν[,α με τογ 'Eρωτα ,uαξi
τη; Aγιiπη; τo παιlxr,[δι πω; τo παiξoυν οι 1αξο[.
Πω; επ{γε ενα; ψlλι; xαι ει-,g{1xε τo\, χαιQ6
ι,α γευδε[ τηr, oου.ραr,[α 1με παι1νiδι τυxερ6,.
Πω; τoν 6παιξε τον q'6λο iμ' {,r,αν τρdπo τεxι,ιzd
r,α ΨiλdιΙει η oυ,ραr,iα ,dγαι,η]l[λι νη,oτιz-4.

Toυ T6κn MπdΙτon
Eκδ6oειq oυλλ6γoυ
{{ΓεviτeαρΦι Και Mπoιiλεcl)



ts ισαvωvn

ΙΙ τελευταtα εrlε?^ieιαι$1 ιρ[
o"r, !tτρe'!ε εντο'liιτg?α τaν ετ|.

ιι?Ι
σx'Γi(La\ι'Υ"a xaσlc στ'r1\ εζευρΞ_

5'fι μιαq εναλλαxa\ι.Jfιζ ψc?φ"bιζ
eν{ρ1e''αq'

'ln5'. !ητιe< Ψa?φ!c ενjργει-
l'q δτωq ^ri τ'^)'ιακJr' eν!ρ^γe''.α, ^r'

α'.ο)r,'xΛ eνiργ'"ια ι.λ.π. &'ργ ιcαν
να eξετ&Ynaντα'' τ'rp τε}'.eυτα[α.

δexα"eτ[s' y"q.|' \)α cτ'.Y'ητa'3ντα'.

τ ρδτο'' 6 )'τ ι6o eιbν τ cυ <.

Ι1 'r/''ιαx!r, eν!ρ^γεια" ^(Lα \α' y'α

: z' : τ t ε ι',l.ι : ι}')''"j τ''1ι' r,''7.ρ ε'' i(ε
τα'. x&το,.ο c{ιcτ'r,1ια τa,ι 0α ε[νrιι
|'ια'νδ \)σ' την μετ,ατρj''.|.,ει να την
α'τc0'rμιiιαε|. ια|' \)α ττρ 1ιeτα'φi

Ι'ι α'ιτ[ ι&.θε ^r,}ι,'αxδ α'3cτr, -

iλa ατοτe'λε[τα,' ατ[ τp[ι ψL -

ρη:

i ) 'lον ^r,}''ιαιδ αuλλεxτdρα

2) Τaν αυααωρeυτη η ατο()!r1

κτl

3) '|c c$αr"rpα διανο1ι."'ηq lri

I|J"Ξτατ?aτηζ.

{) 'r),ιαx[r" cν^)J,eιπ{1ραζ ε[ -
|ιl

')σ.l' τc τ|\ι'f!ψα Ξy''eLνa xcυ 5υσa'fι-
aα1aζ τ)! Ti τ),ιαι\ 'αy"τ|.ν.6c-
t'it' γ.e:l-:7!τe:y' τε lι't't.'r, 1ιι3-
φ!r' eν{ρ1ecαq.

0 τυcαωρευτ!r,q ε[ναι τa τψη'
ψ1" εx.|νc τcυ συστhψατaζ σ1Ο

οτοtο ατc'υ"r}y"'ιeτ1"'' ^|"ι τrιραγδ-

γ.aντ, Θ4ψl'τ\τα,"4 ν!α ι,ιcρφ$1 e-
lι\';Ξ?τΞLαG x1"|" iο σ1)σ1'ri|,ια oLανc

ψΛ; e.Lναι το τψ'b,1ια eιε[νο δ''α
τ:,'ι οτclου etνα'ι δ'ινατδν να δ'"α_

ν:,;.ηθεi sl σi"r,ν cιι&ηι^r, αν γρe'.&.

\:ται 'lα 1ιzτα'τ7ατe[ η εν€ργει-
υ' .'., d'\}.τ, ν-e??h ιν[ργειαq.

o τ,λuα"τδ< αυλλεxτdραq διjρ
^7 e τ αt s{ 

'rιe ρ α' !'; α ψετ α€'l ιτ ι'ιδ
ητ&δ,'ι ια.,. δeν ξ'l'e'' ατοx'τhce,.
την τελιx'| τcν ψcρφ!η' Tc [δcο

τ'Lψ6Liνε'' y\'ιι. τι"ι :o 'r,"/.''ιιt τj-
5i"f)ψα.

τ)ιοφcρ[α ν^.ρCυ 'η ν1,ρc'3 ατδ πο

δaγelο ατο1'r,xευceω1 cτον αυλ-
λjxτη γ'ινaιυ'ι γιe 6αρ{ιτ'r'τα.

Aταραt-''r1τ^r, τρaiτδθεcι1 γ'.'α
τη )\:ιτruργ[ι αυτ^fi.' Τrιζ ?'h< h
[τωq αλ}ιaιιbq λ!γaται του ι,0ερ

ι!'9 7'':7 ων ι}-ab 
φ ιι'l c1ιt'l ο'ι'r, e't^} α'.

το δc1etc ατCΘηιe6ceω.' να. 6ρt

17'Ξi1"', 'J7'r)''δτeρα ατδ τay cυ}'-

i ixτ"r,' Απj πλ:υρ &' διxτiιο'ι i -

γ.''J!.Ξ σ1''γ'αγr'λδτεpο c"η1ιε[a

τ υ r'',lλtνδρον ε'.αδδου νeρο'3 ατδ
:ο δ[ιτυa πdλεων xαc ατδ xc ψ'η
t'δτeρο α"r,',ιeb α'3νδaoτi τaυ διxτ6
c! r-σ'-νσ'Υσ.)ιiιczιιq τaν ξεcτc{ι νε

?'ι'
o 'r]'ιαιΔ4 θeρψοc[φωναq δ -

7iωζ ia\ cρ'tsα'ψe , !γεt α'l'ατ'τνγ-
()ιt ιτδ 75ε:iα-< xxι τλ!cν σ. τεl.
-:ινιν[-i ',ιαq γcbρe4 δτωc, 'ri Κ$-
t?eζ y"ι\ το ΙCρα'b1^λ' αε πολλd
γ'a^;&}'τ, ixταc'η. Στην Eλλciδα
icγ'.α ι'; q aaρd.^,' eτ αι 6ιοψτ'γ.αν'.
ι&' ιl"', 'ια του),ι['τ'αι τρ[ι ατδ i'l

γρδν'' α. Στ ι -: Eυρωπ αixi .< γ"ιbρ εC,

ri;!ι το ^,,ε.iονδ'. δτ'' αcγο)'a'3ν-
τzι ωρv'eτiι' γρδνια με την ηλια-
',,'!r, ειεργε''z δl'ν iγeι αναττυ7'0e[
αντlq ο τδrο< του uηλιαxoιi θερ

ψιCtφωrl:,.n μ9 την φ'ια'.x\ ιυ'
τ)'aφcρ[x κ'ιρtωc }''δγω το'ι 6τ'
r, "r,}ιcφ&'νe,.qγ. g['1 L,' περι:9ιcμdνη
r'α'' ιa7 1".3Ξ{^γο,.rl s: α 5υσ1!fιΨC{-

τ α 6ε6'.αclι[ν'r'C x'ιxλοφορ[αclιe
ιντ)'teq xι,' :':ιτιψατιo1ιa{ιq τα.

cτιtα e[να.'" το}'iι α'ι?ι.€ιll1Ξ?α iaυ
ατ\ο[ cυsτ'iψα"τοc q.λ}'α ανΕ& -

νcυν τιζ τιΘανδττ'τeq να ντ&.p'
ξ:'' 6}'α6'r' cτο c'!ιατ^r,ψα, ιαι$,
ρiιθ.'rιιc^r, κ}''τ''l !τ οι z σ!στh|ιrfi α.

eφαρ'ρδcα',ιe τ&'ρα τc)'^)'&. xαι cυ
νιγ[γnο'ιψε να eφαργιδζc'ιψ. y.α.L

':ην IΙλλοiδα exzl του δεν ε[ναι
δυνα:τJγ \)σ' Ξc1'?ψc1θe[ ;ο ατλδ
o'3ατ"r'μ'ι.

'Ηλ1αΚ6 σιrστliμ{lτα
Aντ[ ανα'ψ!\€Gαl' νlq γtνε'' oτο

τ1cτe7iq μjλλcν δqαν τα Σ,'&.-
/t\e9?α τΞ|'?α'|J.α.iα. τα οτ'cLα οLeν€?/ \/\(Q|J\)iα.|., ατaoωσaυ\) 1'υ< γ"α? -

τciι; τc'ιc. \,.δ-''' τC!τel' ').ι ^l"L-

tr'.ι51/'Ξ''5.5-'a'3' cυ')'λeι;{iε. h
xxι τ'ιsτ$,'ψαiα) τ.ι cτclc. 'lι' εt-

Toυ
T6ooυ lΚα,πεταv6π,oυλoυ

Tεxvoλ6voυ
Mnxαvoλ6γoυ Mnxανικo6

νιι δ'ινατδ'l να ατοc6ioaυν πηrl
):ιτ&ντ, α^γοpd.c τc! =. Nα|. 1'fιζ Ξ-

^,'νιτ4τiιc'i,< ;ονq, 1ιic'ι ce e.'3-

} C',,c ^1 ρCν,.xL δ,1ττ'r,ψι.

() c'ιλ)'!xτ'r,.c ',ιδνaq του, α-
τοτe'}'e| τc ατaιae[c του ψαf'ε6υ'
τ ^r,ν τ,^)'ι xv. !r, ατ. τ''ν a6 ο^t''[ α r-α |. i ^rΡ

',ιz: x: z!;:ε'' 1Ξ θe ρψL:r; ι ' iε -

'τl'"t'"ι'tτα'C 
ι&.τcιο ψ{cο πa'l e[ -

',τ',' l'ι:e',ι^.l' ei:ι i^l).C ν^γ'.t.

Γ''α ';'z 1ιτορ!cc'ι1ιe ν1' Ip-r'σι',U'a-,
τ '.!risc'ι1ιe α'lτ''ην τ^r,ν θeρ1ιδτ"r'τα.

τpiτe'' ο τ'l}'')'!y"τη.c 'lα :.'ιν}'ια-
c:e[ 1ιe &},)''α' qτa'.^ιs{α ψια'.< ε"i -

xz;d'ατxc'r,-<. Ο απλc6 σx.?aq ι-

εωc :ι,νδuαc'μδi ε'ι'lι'' με 4να δο_

γe!ο ατο{)"r,xε'3sεω.c ("ε'το6 νe' -

pc'3 ^γuα yρτ'c''1ιcτο[τ1τη τc'ι, δ -

τοια l',ρα θjλουμ.ε τ|'α |'ιτ&.ν''',

ιου(|να, πλ'ioιμo ρο{ιγω'l x)''τ.
Toγ cυνδυαcψ[ αυτδ αυ)'λ!'

/'τcν 
- 

Σογe[ο'ι ατoθ'r'ιe'3cealq
τcν aνο'ψ&Υ.ου1ιe cι"r,ν Eλλ4δα,
τ,λ''αx6 Θepψοα[φωνα.

o 'rit'ιαl,[< θερμ.οciφωνα< δεν

τeρtλαψ6 &ν eι g"ντλ[α' xυκλaφο ρ['
α.c. ο'3τι {λλουc α1)τοψαc|.σψο{ζ

δτωc θερψccτ&.τe4, r?'.δδcυ -'', 6&.

ν:ζ -y').π. F,[να'ι !να o|ιoττ'ψα a,.l-

eιxd-: xυxλ οφορ[αq jπω-< λ6με,
δηλαδd 'r, αταραisηxη αν'1"y"υ -

69



oι ^r,λια.ιο[ θeρ1Lοcιφωνεq του

^μx\ο?ο?ο(ι') 
στ'fΙ\) eλληνιx{ α-

1ορ& aωρi.(^cνi'ιL σe δtο 6ατ,'xdc,

xατ'η"γορ[eq' Tτρ ιαττ;lορto που

1'ν''*i:ι ιυι^λιb'ραποζ ιlα,. την
xαττ1oρ[α τaυ ι)\€Lστa{ι xυx),il

iLατcc'.

'l c'l 6'α.o,*ο'3 τ α' τ}ιεοιex;Jr,1ια
τα etνα''

z) 'Οτι 
'ρτcρet νq' .\(y'αταστα

θi[ α'eτr]- cι τερ,.ογiq του x&νet
το)''υ ι7υο τaν 1eιψιb'lα γωρ[,' ια
ν!'ια xjνδυνο τι"1lιψατaq ^γιαπ[
sτο νeρδ τ,υ xλειατ:{ι x'ιτλ.6ψα
;cq 1ιτaρe[ aα'ιψi'αια να τ?aστΞ
γ1u;" a6,.'l7υι-uιιΔ sl ω' χ?ησLψa -

τοιe[τα"ι α.ντ[ νερ[, α)'λο υγρδ τ[
τe. οτω"δ!r,ncτΞ ic υΙ?δ ε[ναι xαι
.Lιi L'ψντ"τ ,'γ"δ ) y"1"'.

6) '0τι a αυλλjxτη-: τρaστα
τe'3e,' ατοτe)'es1l'ατιxd. ατδ cyτ;
1Lατ'.αψδ xαc xατ'αx&'θ,sη 

"\& 
-

των τ9υ 7,11 ^γνωατδν δη'μιουρ -

1,:lν με 12y aa'.7δ τρ:6λtματα.

H ολιιi ατδEοcτ, eξαρτ&ται
xτ[ τcλλ'οil c, ταp&"γ cντε-(, χυριCl)

iΞ?2|' τω\) cτiLω\) ΞLνα|"i

t') o 6αa1ιδ .c ατοΣl"ce.ωζ τaυ
:'ι}'}.iττ'η α'ιτc{ι xα0' eα'ιτa6.

6) 0ι α,πιi:λειεζ των oωλ! -

1]{])ν πO'J 1ιeτα'φicο'lν το νeρδ \
'ι1pδ ατδ τcν αυλλxτ"r, oπcν x'3'
λινδ:c'

T) 0ι ατcb).'ειεc ατ[ την ψ6-
'}i:}i"l1 io! xυλiνδρoυ.

)) ΙΙ 'jπαρ-ET| y'α'|' σe τc'.6 6αΘ

γ"6 α'lτιττρδφο'ι ρο!ηq ατ6 τον x'3

i'ινδρc oτcυq αυλλιιτaq τιq 6ρα
δυ';j-: ιbρεq.

e) o 6αΘ'μδC, α'ναψ[ξaωq πa'l
e',oepγδ1ιενoυ xρ'ioυ νερo'!ι ψε το
ζecτδ, τc'ι 6ρ[oxιπαL |Lισ'α στO\)

z'iλινδρ: κ.λ'π.
fl 6^γιατ&cτασT1 -,c1')'r'λιαxa':

}ep1ιCτ'ιφοινα ε[ναι το)'!ι αil''s1'
0 cυ.;ηOjcτ eρc1 τρδτοq e^γxαπd"-

τταc'|'.c ιοu e[ναυ τ, ιαρ&'τoα, α}'
λ& Θα'ιlιd"oιι ψτave[ ν,α 'τcτaθε-
ττ,θε[ xαt cε xεxλιμ6ν"η oτ[1η η
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5x2 'γ.τα),xδνι - 
6eραντα αιaψα

7'1'L 5τO\) τ!r,τo'lο ψδνc τa'ι τρi-
T'Ξι' ')α τρcα[ξa'."ψe e[ναι το μ6-

ρc4 τcυ θυ" τοτcθaτ"rβε[ να. μην
1ι,.i"'.ia,. ατ[ οιιοδc1ι6q i',1 δjν-
δpz' Ο τρco'ανατaλιcψδq το'ι ε[-

'i z''" τd.ντcτ e νδτ|.cC'

Στην λειτcυρ1[α τaυq οι ηλι-
:' ιοi. θιργ.z,c[φοnec δeν ταρουcι&''
'ζa'ιν,'δ,'rι[τε9α τρο6λ!11l\ια'τ q". 0ι
τ'.()ιν!< 6)'&6ιc' ε[ναυ δτωq ca δ

).e; τιg υδραυλιxjq e1xαταoτ&.
5i,'q τυγδl) cταξ[γ'ατα ατιq ενι{l

σgιξ των αωληνjlαεω' xα|' στ,α

ν,'lxecx διω9ρciq qτoυ .c xυ}'[ν -

δvc'ιc !r1 αυ).λjxτεc φαινδ'ψeνα δ

μω( πOυ σννσ'\)τ&τω|' cτουg ηλε-
ιτ v''ιc'! < a}ρ'ρ"α.ντ{,ρεq' Υτ&1-eι

φ''lt,'ι&' το τρδ6λ'r,ψα -υ^r14 δια:€ιρll

σεωζ μΞ τ'r;l τ*2aδο του γ9δνου
τι'ι γ'τοve[ να c'ιψ6e[ tτο''lc x'l)''|ν

Zρου'. λ ττουc αυ).λ!,ι"τε .< oτα' α-

ν'''Υ'i& x'ιτ}'iυ',l'ιτα k.ι|' τ?aια -

)'z[τc'''' e[τε ryτ[ τα &)''ry'ια -ucυ

ν:.ρο'3' ε[τe ατδ'r)''eιτρο)'υτru&
7αινδ',l"eνι' Tο'3το jμω-c e[ναι
ιc'slδ τρδ6^)'^r,',ι.α' δ)'ων των δοy.εi

ων πOυ τeρι'iγr'u νgρ[ 19 qnc[r'

aτο1ι"ω[νι;'αc ιαι 6γι 'μδνο τωrl η
)'ια-ι'tυν ( 

''τ'. ηλεxτριxo6-c θερ-

ψοc[φωνec "η BOΙLF]R νεpo6)

Tο τρδ6)''τiψι α'ιτδ iτeι cγ!α"r,
l!'Ξ 1. 'ι)rιιl' y'ι'. τo τ&.γοq τcυ

μ'e'τi,'}J,a'ι τoυ xυλiνδρaυ y"αL a^(i')

τ'ιδτ"ητα 1ο1) \)Ξ?'ι τηζ τa?l'a'

γ!r,q. 'F'να &}'')'ο ()i1ια το'.l τC!τe''
νx τροαε^1Θe| εtνcι c xiνδυνo-c

τιγιllυατοc τcυ αυλλjxτη. Aν εi
να''' 7.')\e|'σiο|ι x''ιι)'λ',ιιτc .C liJ'e α
y1,'']lιιτιιδ δεν υτd,ρτ'ει θ1μα. Αν
δψωq e[ναι α^lο'.ι:c,j xυκλιi-lμα -

το'., δerl τclτz,' να ε^γι'αθtcτατυ','
σ€ τΞcLa\-ιζ τ,gυ η Θερψaιραclα
xατε.6α[νe,. ιi.τυl πο'ι μηδεν6_:.

Aν 6μωq τ:τc1eτ!ηθηιa {ναc^ 'r,-

^)ι.αx[< q"νa'.ιπο{ι ι'ιx}rιbψατο 'c oe

τr--ριογ{1 πcυ τυν{l0ω c aι lzρψaxρα
o[eq ε[νιι &.lοl τc'ι ψ'ηδενδ .c τ,ιι
y'&"τcτg *[y."'. 1ι'.α 1'n'y1^[^,Qγ' τα^γω

',''i. τδ:ε z 1ιt'','"- τ'.tτa: Tρ27ΞL

"[αc, 
a[ναι ο ,'Σιoιτhτηc να αφh-

σ'ri,ψl,&. 6p'!ιs"r' που \εσ1a'i ανO|,y-τh

^(l.1' ν,α τρ!γ"ε', σ\)\)εxι)q. Aν 66-

6ι'''α τα'^γllcουιl Nα|' aα 3[xτ'ια
ι^α,' δeν τρiγeι ltε?δ τδτε η 1ι6ντi
gλπ[δα e[ναι να θξce'. cε λe ιτουρ

"γ[l" τ'rsl'η}'εκτ9ιxfi αντ[cταc'η
l^α|' q"ν ο'r),ιαxδq δεν ε[να'' π6oο

xα)'!r,< τοιδτ'r1ταq ll"τa να" ψ'r'ν
!γe'' αντ[τ;ροφο ρc'ξ' τδπε θα θeρ

1ιαν\3c'3ν ιαL OL q'ιλλiιτec, ιαι
θα γλυτιiαaυν το cτ&'cυ1ιo' 'l)''
).η πιθαν"i 6λ&6η ε[να'. τC cτ&.

σLι,c τO! τ("α1ι,.ο{ι τoυ αυλλ6xτου
ιτ[ ι&τοια τ{τρα i μπdλλα. Aν
α'ιψ6e[ τc{Lτο ei.lxολα αrlτιxαΘ[-
στα'τ1'|, xc τL&"ψ"L αι6ψα ιz,' ατ[
τον [8,'ο τoν ιδιοxτi1τη.

ΑπJ πλευροtc τ'α.y.τ|'ιhc $, τρa
)\'rjτ1 |'y'hc' cυντηρdαεω q cι ηλια-
x.[ 0ε?ι,ιοc[?ωνεc δεν γρει&ζοται
ιτο)''{ι'τιιq τ[τοτe ' Axjμη NαL α\')

τη η αιδνη το'ι xαθξται. oτa τ[-?

μα των αυλλεxτιbν e'τtEρ&. τδ'
αc )'[γo στ'r;ι qn[|oo"r' λcτe δeν

γceια(εται νσ' trc xαθαρ[(ει xα-
νel.c τ''τ!. oι 6ρογ[c, π.ου aειψιb
να eιyαc Ly"α'νOτcLTβLιδq xαθαρ,.

aψ[ .c. 'Εγe|' υτr)ι2Ιπθe[ δτι 1ιε
τδc^r' cι[ν^r' ιbCτε cγεΣ6ν να μην
ψτa?€ι xαrleiζ να δε[ ατδ το q(&"

|ι|' xO εσωτepιιδ το'ι cυλλdxτoυ
^r, 

'ρε[ωcτ1 τ'r,c, ατaEδceωq e|ναι
ττiq τ&teωc του 3. Tελειιi-lνoν -

τι-< θjλω να oηψeιιbcω,με υπερη

φ&νεια" 6τ'. οι ε)'Jr'rlllιιο[ η\ια>ιο[
θερ,u95"iφ,rr. q 6ρ[oxο'lτα.ι ατ6
τ)',e'Lpd.4 τeγll6}';'[oζ cτα αrlιλ'
τε7α' cτριb'ψατ'α eτ[ ταγxοcψ[ου
x}''[ψl"xαq xαι i1ουν ταυτδγροrlα
τ'';.τ αφ[.ρ eι ν α τροcφiροντ αL στη\)

αγορα oe xδoτaq τo)'.iι γαψηλδ-
xξ'?ο α.T, δτι τe ctλλg< 7Δρε_<. Δι
:'ι[οιi ),ο''τδν xjρδιααν dδη την
ε1ιτιcτco{ι'rr, ψεγαλου μjρουq
τ,υ Ελληνιxο'5 xοινο{ι oτην Σετ'i
Y''ω\ τa'ι με τη 6ο!r,θeιx δe ιαι
+,eυ τe^Ι:\)|ι1ιc'3 ι6aψaυ πηc y'ιΙlραc,
y"αL 1η< τa}ιιτe[αc τιατa{ω o{Jν

τO|ια \)α 7ι^r;l υπ&.ργουν δισταγ
ι,ιο[ ατδ xαν[να' ^i|'x. την e1ιατd.
σi α.σ^fι η^λ'.αxa{ι θeρ1ιcc[φωνα cε
ιdθe ξys' cτ[τι τη.^ Eλλdδαq.
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Mε αφoρ1rη τoν μεγd,λo Θ6'ρυ6a

πoυ γiνεται oi,ψερα ογιτνxξ ψ2
τηy αταγ61''εν'sη τη; xυιλφoρilαg
aε ,ψερtxα φ4cμα,xα λ6γω του xι}
διlνa'l γι ατη'r' υγei'α τoυ αvθριilπoυ
(Φip,'ιαz.α πaυ αυ,ξ,d,νουy τα περι-
7τατr'γ'q. xιριινaπαΘ'εiα; oτoυg αν-
θpιilπoυ; ) Θι π,ρo,cπαθ.{,coυμε να
οxια1r,ιαφ^i11oυ,με o6vτοrμα τι6 με'θδ-
δο,υg που εφαρμdζεr ciγ1ερα η επ1-

οτ!μη για τηr uελ6τη τηζ χα,ρ1(Ι-

ν'cγ€νeoτ'1Ξ'

Σf,μερα xυ,xλoφo,ρo,6v cτo eι,ιπδ-

?''o' y"σ.|' cτη,ν Btqμηηανtα τLα xα-
θηtμ:ρινf Nρη5η περitπoυ 6Ο.ω0
y.-τ1;ι''x€Ξ εvιboειg. Ιπ&,ρ1oυν oο6α-

pdE ει1$giξg16 6τ'ι πo,λλd6 q'πδ αυτξΞ
πρaxαλo'3'ι xαρxινoγι!νεοη δριbνταg
σ1oΥ γlgl1g11x6 xιblδrrxα τoυ χυττd,-

ρaν, τo Γ).N.A., πoυ ελdγ1ει 6λa;
τι; λ,:ιτoυογ,i€ζ Τ,g/U y"υ'τxdρ,oυ' 1τ'ρo-

'rαλιbγταζ αλλαγd; οτηr' δo1ιτj του.

Tb D.N.Α. ιJ.ε τηγ cε'.ρ'd. τoυ επη-

ρεαζ€'. τιq }gι,τoιJργiεg του ιυττoi,-
οoυ ,1rετα6d,λλoγταζ €τcυ την xατα-
:ν,eυ^l1 τo'l y'α'' τo yl&|ιε''" γ',JLοx:)'.y'i.

0l πι6 x)'αcsιx{3 ενδ,:iζει; Υ|'α γ"α?

xινη{νεcη cιτcδ γη'p.ι.τ'i.-i χα: φυσι-
xdζ ει'rιbτεl< π',ρο{ρ'γoναl, α') απδ
επ:,δη1L:oλογiε6 μελdτε;' p) απδ τ'.Ξ

εcγα'si.ε3 τoυ ΑMIE,S χαl τωy συ-

νεργατων τa'l π&ν'υl sτα aly.cδt6 α
xαl γ) απ6 τη μελθτη oριφ6νων
ανθριilπ:νων γενετ'.xilν cυvδ2d,1lωr

π'rι! Ι'q'?σ^/"τηρ(,ζloνται, απ6 αυξημ6-
νη τρaδι&ιθeση γ1α o,ρr,oμ,6νεE xαρ-
xιινoπd'θειεg.

H τ,fi γy]ι,)στγi επιδη'ι:oλo,γιxf

μιελdτη αφoρ& τo x&πνιcψα 1α1 τoy
y.ocx1yιo τωy πyευ1μ6γοrν. H α1ετπτj

μελdπη πoυ αναφ€ρεται cτην o1d_

oη αYr&,με,oα o'τη,ν ε,μψi,ν,ιση τoυ α-
πOτελdrματo6 (αιiξηrcη 5υ^(Υε'ιρl'-

μdνων τιiπω\1 1(αρχ1yoπαθ,Θ16y) y"α''

τoυ περι6,αλλovτlιoιi αiτtoυ ("dr-

πvι,qμα) πα,ρoυ,ct,ιiζει μ.,iα διαφο,ρci.

Χ.,'ει&ξετα'' μaα yooν'.xι δlαφoo*,
τη; τd,ξεωζ τσJy 20t-3Ο γ96';.ων
y'ατα pξlo δρo απδ τη oτ:ργti1 πaυ
αρ1iξ:ι η dιθεcη ετoν y'αρuινoτ'δ-

'lο πι'ρu"1oyτα μdxrρl να εxδηλωθτj

1 
ιiα xαo,xιvοπqtΘ'e|.α'

Mεγ&λo ε,rlδ,:αφdρoγ παρουσΙi,-

ζoυν επioη; ?ι επιδημ1ρ)ioγιxdg ι1g-

λdτεg πoυ γiν'o'νται σε ιλειοτo6;
πληθυciιιο'6g. Παρ&δεrγμα: o r"αρ_

xiνo; τ.oυ στqμd,χου etναι π16 υ-

χy6; στην Ιαπω'yjα απ6 την Aμε-

iι'.'xii, 6'πoυ ε':'lα,' πl'δ cυ1νd; τOυ πα_
y'6oυ eντ{'οo'l y"α'' τOυ oτf'θουg.
Σ,τOυζ μεταy,d.,στεζ Γιαπωv6ζoυ;
cτην Alu,εριιt1 α'l xαι πα;γΙοε6oyται

Tωv
Στ. και Nικ. Γoυo6πoυλoυ

1ιεταξ6 τoυg (xλ'ε:cτd; πληθυ,c;ι66)

η δ'αφagdι αυ,ττj qrφ'αν|.-Cεταl 'ι6νο
στηγ π,cιbτη ^ii ιι'l σττ| δ|'3τερη
.γενιθ'. 'Ετcι η αλλαγη c'υτtl σττη

;ιοcφl, τηg c,.l1l5τηταg τoυ εiδ,oυ;
UJν y.α1xLν-J:ταθιilν oφ,εilλεται σ€ αλ.
λαγ{ cτo τερ 6αλ)ιν (αλλαγτj δι-
ατ:oo{6) πα?c, σε γ9γ19τ1,xσ6ζ πo_
,,ι&γoγτgq (πfi'α'νdτατα. η πρωτη γz
ν'.ι δ ατγ1'''l, Τo,l' πα:,'oπa''&.δoτo
τρ6πο δ,lατοoφt-: οαγ Lι?o: τηζ πa
λlτrπlxτj; x;ληρoνclγl'ιαi ,Ξy6 η αι-
ψocφαιc''v't1 ρι3πανcτ1 eiγαl παγτo,j

γ α δλ.''lq η 6δια) .

Παοd,ιιolo πα,ρ&δειγμα αr,οτΞ-

)'."'3ν o'. El6οαioι ,99 5τoυΞ πληθυ-
:iιo6; τη: Eυ.,ιilπη;. 6τα.r lz.ατο,ι-

^ιo'3|--αγ εδ,ιil, εi,1αν τα iδlα r.o5a5τ&,

γc'?xlν'oπαlθεiα': xατ& εiδoq cτo a-

δ,lo επiπeδ,o με τoυζ Eυρ,ωπαlουg.
Κατα την l1εταyr&στiευσtι τ'aυζ στo
Ιτcατ),λ, τα πoσoστd, αυτi, στα παι-
δ'd' :ου; μεlιbθηr,αν sηγιαντ,.x&.

Π'oλδ ell',τυπ ω'c,.αxtl παραηurdyει η
γ'ρα1ψ1ιιx^i' c1dcη lrεταξd τηg xατα'-
7ciλιυ;τη;,xρd'ατo; στ1ζ δι&φoρεq
'xιb'cε.: xα'' τaυ πa,aoστaι3 xα,'.lν'tνo'l
το) παχlωζ εyτdρoυ. Στo 1αμηλ6_
τερο cη'ψεia 6ρ[icv,eται η Nrγηρiα
γ'L'. iτ'σ ι}ηλ6τεpo η Ν,dα Ζηλαν-
δiα. 'oλo xα'. περcooδτε'ρo γiνεται
πιoτευτ6 $1ι" 5τ1y 'ρ.ηγανtc',ιδ ετot'C

χoy,ταl τα l_ιιxoo'6ιαxd, cτελθ1η τoυ
τα1dωg εyτd,ρoυ πoυ μετατρEπoυy

τα σrJστατlχ& τη6 1oλτj; σe y'α?xι-

'1iτ;δ'lα (6ταν τριiluε πoλ).d ιιρt'ατα
παραγεται μeγαλ6τε'ρο πoo6 χo_
λts) - ^i1 η γα1ιηλ{ xατανοiλω'cη
δημητριαxιilν.

H πιδ στιψαντ!y'tl ,μαρτυρiα γrιι
τιζ 6)'α6e; τω,l, πsρι6αλλοyτιxιilγ
Υα'?y"''νo\(aνωy oυ]σtιby πd,νω cτo γε-
νετ'.y''6'lι''y"δ (D.N.1.) πcoι!2γg',-
ται απ6 τιE εργαciεE τη; oμωδo 

-<

τoυ ΑΙ\tES α'π6 τo παyεπιστiηl,lo
Mπdρx).ευ τη6 Kαλ:φδρvια;. E o-

μoοδ,α xαλλιεργεi clΞ ,(ατdr"λληλα

θρ'eττιxα uλιxd, ευαi,cθητα 6,απτη-

ρirδπ (Ktiρια SALMOINELLA) μα
ζl με πιθα,lo$; xα"ρ'x''ν'oγ6,νoυ6 πα_

ρiαγoγτεg' Απ6 την αvιiπτυlξη { μη
τoυ 1ιιxοο6toυ, α,πd τηγ 1χαlγδ'τητa
ioυ για cδνθεoη oριqμdνων αμιγo_
Ε-dωy, o'n6 ττΓl ει'δ''xii τεa'iιxt1 lηΞ
ανiιπ,τυξη; xα: απo,ιωδ ιxοπotη'oη.-
τoυ D.N..,\. των αcxιxιirν oτελοy_ι-iJν

ια.'. 'ε'ιε''nλων μΞτd, την 6xθεoτ) τoυE

σ€ πιθαν'c6E xαc'xlιrηdνoυ; παρd,-

γOγiΞ; πρccδιoρilζεται η μεταλλα-
Ξιoγidro; δηλαδ{ 'η xα'ρxιγηbyo6
ε δ,'γ6τηlα τoυζ σε πoλ0 μιx,ρδ α..l-

| "'5'ι?oν'.y'δ 
δ:,d.rcτηιrα.

Α,πd τ,6τε πoυ η τεχyly'i1 ειotyΘη
oτην x&θε xιdρα τρα'ξτ1 εφαρμ6ζε-
τα1 σε π&'νιl απδ 3Οt30, :,cγαcτf,ρlα
:ε 6λc τ'ν x65',Lo y"ι,' .),. ενιilcεl;
πoυ,εξετ,&στηιαν xα)'0. υτερ6αiνο"lν
τιζ 4αc0 Aν&rμε:α σΞ αυτdζ περι-
λαμδcilιοντα.: ιι5'p α B.o,ιη1ανι,x.d;
εy6'σειζ' Ψ&'?lαγ.c.' y'αλ,λυyτιx&,

1ριil1ιατ1 τροφiLμιυν, πε616αλλoyτl-
xot ρυτo'lτt;. (Υπ&ργoυν x,αl πo-
λδ αξι,6λο,γeg ελληνιxd6 ε'ρ,γαoiε6
τ.x. Υ|α τ'o νeρ'6 τηE Αθτ]να;, για
γyιυστd, φαρψα,xα πoυ χρησι!μoπol_
o6yται Υ''α' την θlεραπεiα τoυ θλ-
y'O!ζ τoυ cτaxιωγaυ ι'α.) .

'o'l γενoτοξι,xdζ αυτ6ζ δoxψαciε6
τωy π1θαγ6'1 xo'ρlxtlιoγ6ν,ωy χημ:-
ιων oυoιιily e[ναι προi6';. dρευyαζ
τηζ τελευταiαg 1ΟετiαE. Πιθαyδy
νειirτεcε6 αyαxαλclΦ'ειζ ν'α ετυo'xι&-
:oυν παλαι6τερe δ,εiδ,oι_ιdyα. To ευ_

y;δμαοτε γlα dvα r'α"λιiτερο α{rριo.
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iiν 6xoυν rδrαiτερο d,ρ'ωμ61, ,u6-
ιltj, xριi{rα Ι<αl δt6φ,ο]ρ,α επiο,ηq

xηrμικd και φυ,ο:κd γνωrρiσματα.
To μ6λt μlελlτrωμaτων, γνωστ6

ιυq ,πευlκ6μελo, απoτελεi το 65o ) ο

τη g αυνoλr,κ{q παραγιrlγ'ij,q μελlοs
οιην Eλλdδα (,nερ,iπoυ 7.BΦ τ6ν
\)o1 ε'τfrσΙα). Παρ,6γετα1 6,rιωq καr
,ο ανθ6μ,ελo με τη δrαφo'ρ* 6τι
o1 μlshσρga παirρν,oυν τoν φυtt,κ6
rιυμ6 μ,ε τη 6odθεrα dλλων εντ6-

ilων. Tα 6ντομα αυτd, ρcυφ,o6ν

Τoυ
Avδρ6α Θραoυ6o6λoυ

Eργαoτιiριo Σniρ,oτρoφΙαq
Mελιoooκoμ(αξ A.Π.Θ.

:1] xυl}]6 τ,ων φυ'ιiιilι,' x1ρησ1μoπιiΙ-

o6ν 6ν,α μ6ρoq και το υ,π6λotπο

iο απr6d'λλουν. ol μ6λr,o,oεq μ.1-

ζε6,ουν τo με,λiτωμ'q κα] το μετα-
τρ'6.πoυν oε μ6λι, 6πωq ακ'ρlβιi:ι"

\,iνεταt κα1 με τo ν,6κrα,ρ.

}Ι μ,εταηροπrj τoυ ν,6κταρ,oq d
1lελπ,ιil,ματοg oε μ,6λr γiνεταr α-

n6 τrq trι6λιαοεq με αυμπliκν,ω,οr1
-,ηq υγραoiαq τoυq απ6 Φ-75o)ο
οε 14-2Οc)o, με ενζυματrκl1 δι-
ιioπα,oη τιυν oυνθ6,των ζαx6ρ,ων
(οου,κρ,oζηq) σε α,πλd ζdxαρα
( γλυκ6,ζη, φρoυκτ6ζη ), με ε]1-

lτ_]ιου'τ:oμ'6 τoυ πρ,oii6ντoq με δld-

φcρεq ου,ο{rεq που παρdγεt η μ6-
λιolαα καt τ6λoq με την απoθ11-

1ιευlση τoυ ιi-rρlμoυ μελroi σε κε-
.\iα κηρηiθ'ρ,ιirν, τα oπoiα αφραγi-

ζοντ,αι αεροατεYιiq με κ,ερi.

Κριττiρια πoι6τnταζ
τoυ μελιoιi

Η ποι6τητα του μελroιi καθoρi-
iειαι κυρiι,rq απ6 την θ,ρεπτμd
ιoυ αξiα, τα oργανοληπτlκd τoυ

xαιρ,ακτη,ρrlατrκd, τ,oν 6αθμ6 θ6ρ-

l'1αν,σηζ που δ6xπηκε oτo oτ6διo
'ηi]q εiπεξε,ρiγαoiαg τoυ κα1 την ο_

ΦγΣlK0 [lP0'|'0N

γν6τητd του.
'Η θρ,επτl,κr] αξiα του μελtοli,

οιηρ,iζεται οiτα ζdxα,ρα, στα txν]-
σrotx,εiα, ατιg 6rταμiνεq, oτg Δν-

ζυμα καr αε dλλα ο,υστατικd πηυ
lιε,ρι,6xεt. Συνdiθωq τα oκoτεtν6-
xρrωμα μ'6λlα θ'ε,ωρo'fνταr 6τ1 6-

x,o'υν υψηλ6τερη θρaπτπι] αξiα
απ6 τα oVo1κτ16xrρl1μμα, γlατi nε-

ρl6xoυν πi6 πολλd μεπαλλrκd
ιiτo:xε{,α, 6r,ταμiνεq καr 6νζυμα,
Αντiθ,ετ,α τα ανoικτ6xlρ,uΙμα μ16λ1α
(:xουν εν;τoνιirτερ,c dρ,uψα Kαl (ιΙ-

λυτ'ερη γ]ε1]ro1η.

ol αναλυτlκ6'c τψ6c των δ:{t-

ιρ6,ρ,ψγ κατη,γο,ριιilν μελroιi κυ1lιιi
\toνιαl oε ευρ6α 6ρπ. or δrαφιl-

1169 6μιωq δ,εν εiναr τ6oo 6ντoνε9
ι'ιroτε να διαφ'oρ,9,η,91ηθo,liν μ,g σ11-

.Ι]1iνrε1α καιηγoρiεq μελrο'6 υψη-
λ11c rj xαμηλl1q θrρεlπτlκl1g αξiαη'.

ΙΙ γ,ε6oη καΙ το dlprω[ι,α εiναr ε-
πiιrη,g υ'πο'κεlμενlκd κ1ρxτΦρ1α. υ
κrr0ορ,l,oτ:κ6q,παρ6rγον,ταq πoυ μΓτ')

ρεi να ξεxω,ρi,oεr δι6,φ,oρεq ποtil-
l,ilιεζ ταυ πρoi6ντοq εiναl o 6αθ-

1ι6q τη,g θ'ε,ρμlκr]q ειπεξεργαo'iαq
πoυ δ,6x'τη,κε τo προ'i6ν οτo αιiι-
δro τηq τυrπαπoi,ηοι]q τoυ.

ΙΙ θ,6,ρμαναη τ0υ μ,ελιoιi εiνοr
απαραiιητη για την ρlευlστρlΙι]oiη-
r{, τΙlν απo,φυγr] τηq κrρυατdλλω

σηζ KαΙ τηq ζ0iμωoηq, τo φlλτρ&-
ρ]σμα, την πCtστερi'ωoη και γενl-
κ6 για τ1η1ν aπεξερlαοliα τ,oυ. Edν
η θ,6ρrμανlαη δ,εν γiνεr με την α-

lταρα,i,ιητη πρ,o,ooxr] τ6τ'ε κατα-
oιρl6'φcντα1 τα 6νζυη-ια κα1 o1 αν-
τr6ακτη'ρrακ6q oυroiεq τoυ F,ελl-
ου, δlα,αποιiνταl τ'α ζdιxαρα ι<αΙ ε-
lτηρ,ε'6ζoνταt αυ,oτατtκd που συlΙ-

6αλλουν o,τη γε6'oη κα1 στο 6,ρ(tJ-

;ld του. T,6τοrα μ6λlα θ,α πρ6πεt
να πιυλo'6νται σαν 6toμη'xανrκ&

μ6λrα 11 μ6λlα ζαxαρ,οrπλαο,rικl1q.
To πoirοατ'6 τoυ ελληνlκο'6 .ιε_

λlo,rj π'oυ ανflκει ατην κατηγo,ρiα
:ιυτ( εiν'αr μriκρ6. Απ6 τα 225 ε'-

}ΙποlpΙrK6 δεiγμ,ατα του μ,ελιoιi πoυ

Θεurρεiτ'αr απ6 πoλλ,c6q 6τl 'ο
116λr μ,εταξιi dλλιυν 6oηιθ,εi σε πε'
ρlπτιiroειq κ6πωoηq, ανορ,εξiαq, α

δ:αθεoiαq κα1 δυ,ακotλr6τηταq.
\Ι,ε:ιiνεr τΙq 6,ρoYΧικ6q ενoxλ{-
ο;:rg απ6 κoιν6 κρ,υολ,αγdμ,ατα, εi-
ναΙ δυναμα.}τκ6 καl καταπραijν-
ιl,<6. Eπoυλιilνεl τ1g πληγ6q τoυ
δl":ρμ,ατoq. Yπo6oηθ,εi τη λεlτ,oυρ-

γia_ των ενδ,o'κρrνιi:ν αδθνιυν. :i-
\,α1 κα,ρδloτ,oνωτrrκ6, οτυμ6dλλε;
οτ,oν μ,εια6oλπμ,6 κα1 τη θρ6ψη
του ο,ργανιlσμο{.

Παρd την γνωο.ι{ αυτl1 αξiα
ιoυ μ'ελro, oαν τρro'φ( 1ρψ αν-
θρ,ιilπου, ιo πρoi6ν γiνεταl ουxν6
αντ1ι}iεiμενo αμφι6oλlιilν, κυ,ρiωg
'\,iα,τ{ o καταναλ'ωτα]g εiναl απλη-

ροφ6,ρητοq Ylα τlq φυ,oκ6q lδ16-

τητεq τoυ ,πρ'oT6ντoq κα1 6πιυq

ιiλλωoτε oυ,μ6'αiν,εt Φμ'ε,ρα1_lε
rrq περιοα6τερ'εζ τρloφ6q, δiοπι-
στoq γ1 ατην αγν6τητ,6 τoυ'

To dρθρ,o αυτ6 oτοx,εrjεΙ την ε-

',,ημ6'ρωoη του καταναλιυτ{ πdνω
ιrτιq φυ'olκ6q lδι6τητεq τ,oυ μελ:-
οf γ,ενtκd καθιilq ε,πiο,η,q καt π&-

νιD σ'την ποt6τητα τ,ου ελληνκοi
;ιελroi εlδlκ6τε,ρ,α.

Πρo6λευon τoυ
μελιoιi

oι μ6λro,αε9 πα]ρaγoυν τo μ6λr
απ6 το ν6κταρ (ανθαμελο) 11 απ6
εκκρioεrq πoυ rπρ'o6'ρxoντ,αr α,π6

ια ζωvτανd μ6ρη των φυτιiν (με
λrτιi:ιματα ) . Tο ανθ6μ,ελο, τo υ-

ποiο πρ,o6ρxεταr α,π6 πληθιilρα
qlυτιilν, απcτελεi τo 35o)ο (περi-
που 4.200 τ6νν,ol ετ{,orαg) Ιηq σι,
."ολrκll'q παp,αγωγ'llq μελιοιi oτην
T:λλ&δα. E6ι, 6vα α,π6 τα φυ'τd
crυτd oυμ,6dλλεl oτο τ,ελrκ6 προ'ιi-

6ν μ,g μεγ6,λη αναλ,oγiα, τ6τε ιo

116λι μrπoρ,εi ν,α ονομαloθεi απ6_ ιο
6ι,.ομ'α του rρυηo,f π.x. μ6λr ερ'εi-
Kηq' κ,αστανr6q, θυμα,ρloιi, πο'ρτ,l-

xαλldq κ.λ.π. Δrdφcρα εiδη μeλι
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αι,αλιjθ'η,καν σιlc E,ργαστdρι6 μα,;,

1ι6νo τα 24 ( 10,6o )ο ) παρoυroiα-
(,cιν - ενlδlε]iξε:ζ ανolβ]θ6δoξηq θ6.ο-

}lαν]σηq. Tα πooc'ατd αυτ6 πι,oιεi-
..:ταt 6τι θα μειωθo6ν περtσσ6{Σ]'

1;ο l3,ατε'ρ,α απ6 τ'η orτ'ενi oυνερ_

\,ασiα πoυ γiν,εταr μεταξ$ του Eο
γ(ι,Jtηlρi'oυ \{,ελι'οοοκομiαq τoυ Α.-

ρlαιοτ6λεrου Παν)μlου Θεt:)νi-
κilc κα1 τιυν δ:αφ6ρlων τυιΙΙloπo-ι-

ητιilν - δrακlνη,τιilν μελιoιi.
o θ6ρυ6oq Ylα την νoθlεiα τoυ

πβοΙ6νιοq εiναι αδκαιολ6γητoq
κιιι πρακλfθηiκ,ε oυσι,α',oτrκ6 απ6
13γ,q iδ:ουq τoυg μrελι,oαoκ6μουq,
1-Ιoυ σlτην πρo,απdθ,εr6 τ]oυζ να lτθ-

ti-,xoυν καλ6τερε,q τlμ6q διαφημi
ζoυν τ.o πρoi'6ν τoυq σαν το μ6νo
ιrγν16 καt αν6θευτo. Αυτ6 επικρd-
lη1σε κα1 ατιq ετtκ6ιεq συσlκευα-
oiαq 6ιlτoυ τΙq πε,ρι'σσ6τE,prεζ tpo-

ρ6q η ονομαοiα τoυ πρoii4ντοq α.-l

voδε6εlαl απ6 λ6ξε:q 6rκυ9 <α-

γv6>, <γν'r]οΙo)), <<αν6θευlΤQ)), ({Kr1-

(lαρ6> κ.6.

Σιiμ,φ,ωνα μ,ε tlq α.γo,ρανoμ.lκ6q
llπηρ,εrciεg εδιil καt 30 xρ,6γ1,g $gγ
δrιilxθηκε κανεiq γlα νoθεiα τοιl

iιε\lοf . Σro aργα;:'ιdρlo μαq Γ-

},6λλου αν,αλιiθ'ηκαν απ6 τo 1978

1l6xρι o{,μερα 260 δεiryματα με-
λιιlιi. Σε καν6να απ6 αυτd δεν
δlαπιατ'ιiθηκε νoθ'εiα. Mε την α-

r,(ιπτυξη και 6,ελτiωοηζ' των xη-

μlxιiν μεθ6δων αν6λυοηq, η νo-
θεi'α τοσ- μελlο6 εiναr o,τ]μερα

1lfο απ6νlα περiπτωoη.

To ζαx6ρωμα
(κρυoτ6λλωon)
τoυ μελι,o6

To ζαx6ρ,urμα f κρυ'οτdλλωοl1
εiναl 6να φυlσΙκ6 φαrν6μενο τoυ

μ,ελlo6 καr μ6νο κ6τω απ6 ορr-

{],μrβγlgg'πρ'o'i.ilποθ6αε:ζ μΙιlορ1εi να
ετιη,ρε,6οει την ποι6'τητ6 τoυ.

lvΙ,6λι που πρo6ρ,xετ1αι απ,6 .o
qlυτ6 ελαloκρd,μi6lη ζαxαρ,ιilν,εr oε

μiα ε'6'δομ6δα, απ16 την ερε,i'κη οε

1 - 2 μ{'νrεq απ6 τον ευ,κ6λυπτo
aε 4 - 6 μiνεq απ'6 ιo θυη16ρι οε

8 - 18 μ{vεc καl απ6 το πε6lιο
K.αl τo 6λατo ζαx'αριilνουν ,πoλ'6

αργd. H δrαφo'ρετrκ{ αυ,τ'f1 ταx$-
ιr1τ,α ζαxαρ'ιirματoq o.o $'frrφooα

εiδ,η μελro6 οx,ετiζεταr με τ,η δl-
c,φc,ρ,ετ:κτi τ,αυq o'6οταoη καl tδι-
ι;iτεiρ,α με την πε,ρlεκ'τlκ,6τη:6
Ioυq oε γλυiκ,(η κα1 υγρ,αοiα.
'Aλλοr παρ&γοντεq πcυ εrη,ρε(ι-
ζoυν τo ζαxdρ'ωμα του μελlο,6 ε'-
ναr η θ6ρμανση Πoυ δ,6xτη'κε κα-
τd την επεξε'ργαoiα του, η π{ιrpoυ

c,i,α γ6'ρ,ηq, κερlιi'lν και dλλων rυ-
ι;lιiiν οιη μ,d'ζα τoυ καθιiq εrιiοηq
iiα. o1 oψγβ,l1lκε( δrατr]ρηοηg τoυ

μελι,o6 μ6xρl την καηαν6λωο,i1
τrυ. Σlε xαμηλ6q θ,ερμcκ,ρ'α,oiεq

rrιlξdνε,ταr τo rξιirδεq των μ,ελtιil;,,
ελαπτιitνεταt o ο,ιlντελεoτι]q δι&-

λυlαηq και καθυoιερrεi ο oxημαιl-
ι-lμ6q των κ,ρ,υtcτ6λλιυι,.

H αντiληψη 6τr ζαxαρωμ,6ι'o
ir6λr εiναr xαλα,ΦΙ6νο l1 νοθευμ6-
νo εiναt λανθ'α,αμ6νη, εκτi6q εdν
iΙεi\ηεl κα:ρ6 ζαxαρωμi8νo' ]$'Φnε

1ilπoρ,εi ν,α αρx,i,αεt να ξυψ.iζδl (α-
νoηr,ο16μ,oρ,φη κρυοτdλλωΦ ) .

To xρΦμα τoυ μελιoι5
:.

Yrι6ρx,εl μεγ6λη δrα6dθμrο'η
σιo xρ,ωματlφι,6 τoυ μελrο,ιi ανi-
λoγα με τη φυτκ{ του προdλειl-
t.η. To 'μ6λι πoρτoκαλl6q εiναl
αnπρ,oυiδερ6, ιηq ερεiKηζ K,oκκl-

νι-'}π6, του ηλiανθ'oυ κ1τ;p1ναiπ6

13ψ Qψlμoplo6 ξανθ6 καΙ τoυ στo-

λ(lκoμ6oυ μαυ,ρ,oυδ,ε,ρ6. M,6ρoc
τι-]υ Χριυ]ματιαμ,o6 του μlελrοri ll'

φεfλεταt επi,oηg oην επrεξεργα-
ιliα του πρo'ι6ν'τo9, σι,ην συlσ1Klευα

ι;iα. τιq ο'υ,ν'θrirκεq καΙ τo xρ6νo,
cιπο,θ,l1κευοηg.

λiΙ,εlρ:κ6q φο,ρi6,q σ,ε εηriπoρ'lκd

μΞλlα παρ,ατηρεiταr oτριirμα α-

<ρρ,οιi oτην aπt,φ6νεl6 τουq f δr-

πλ6q x,ρ,ωματ11]μr6g. Tο, ατ,ρΦα .r-

ιρροri, πρ,ο,6ρx,ειαι απ6 φυααλiδεq
cι6ρ'α που 6.ρ,irακoν'ται εν'σωματαJ_

ii ν,εq οτη μ6.ζα τoυ μελro6 iαι
6ρxοντ'αr στξν ε,πιrpdV,alσ ΤoU σU_

!Ιrιαρ,ασ6ρ,oνταq κ6κκoυq γiρηc

καr 6λλα στερlg{ ου,oταιiκ& πoυ
6ρiclκoντα1 6,1ρ μ6λr. o δ:ιπλ6q

-toωματιoμ,6q oφεiλεταΙ στην cl-

ναiμιξη δil,c δειγμ,&τ,ων μ'ελrοιi πcυ
;ix'αν δrαφoρετ:κ{ υγ!ρασiα κα1

:ι1i,ιiηια,

Κατnγoρiεq μελιoιi
στnv ελλnvικli αroρξ
και n πoι6τnτ6 τoυζ

Tα μ,6λrα ,.o, μ,η(ιρxοψγ σlτr|V

ελλ,ην:,κ,i1 αγο.ρi κατατ6οοονταt
oε διjο κυρi'ωq κ,ατηγορiεq γνω-
oι6q ωq ανθ6μελα καt πευκ6μι:-
_\α (,κωνο,φ6ρα). Tα ανθ6μελα
υυνι]θ,ω'q θx,oυν καλ6'τερ,c drp,α}}rα

iιαι ανollκτ6τε,ρo xρω1}Ιατ1lσμ'6, ε-

ι,ιi τα πε'υκ6,μελα εiναι πλουοt6-
τε]ρ'α σε μεταλλlκ6 αιo''xεi,α, 6r-

ια,μi,ν'εq, αζωτοtix,εq oυ,oiεζ κα1

οπ6'νtα ζdxαρα (τρεαλ6ζη. μελl-
οrτ,6ζη, φρoυκτομαλτοζη ).

To θυμα'ρioro μ16λr εiναι μiα ξε
.rω,ρt,α,r{ κατηYορri,α ανθ6μ'ελoυ

με tδtαiτερ,α θντoνη γ'εtilοη, dρω-

Ιlα καΙ υΨηλf τrμι] αγo,ρ6q. Aυ-
ιουιι:,ro θυμαρiαιo μθλl διiοκoλα
6ρicκεται στQν αtop,d.

Η ε,μπορκI] ονoμ'αoiα <ιli,ποq

θυμα,ρi'oro> μερκ6q φcρ,69 δiν,ε-

ταΙ στην κατηγo,ρiα μrελιo6 την o-

lτοi,α o ελληνrrκ6q κιiδικαq τροφi-
ιl(υν κα1 πoτιirν ονομdζει <λ46λι

εκ,λ,εκττiq πoι,6τητα9 μ,ε 10o)ο )υ-

|'liipι>. Στην κατηγoρ'iα αυτ( tc
fhl'μ6ρι απoτελεi τ,o 10o )o τoυ

1liγμ,ατo,q ενι-i: τo υπ6λοrπo αlrτοτε-

λεiται απ,6 60ο)o ανθ6μ,ελo (α1

3Οο)o πευκ6μελo,

Σε τεxνoλογκ,d αναπτυγμ6νεq
xιirρrg'q το μ6λι εlπεξεργ,6(;εταr 6'-

ιι-ll ιiLoτε η ε1r'φdνι,oι] του να α,ρ6-

σεΙ στoν κ,αταναλ,ιrlτ1l. Γlα να πε_

ρloριoθεi 'ιo ζαxd,ρ,ιl;μd τoυ η υ-

γρ,α,αiα τoυ αυξdνεταr τεxνη ιa
o'ιουq 19 - 20ο)ο καr απομακρ,r1.

νετα1 η γ6ρ,11 rιoυ πε,ρl,6x'εl με ει-
δiκd φiλτρα. Γrα να κατασtρ'α-
ι1lοilν oι ζ6μεq ποι, πρoκαλo.6ν rο

ξiνrcμα του μελloi oε σxετικ'6 ιl-
1μηλ6ζ σμrμ(lgγ,1ρ(1c1εlq υγ,ραοiαq
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;c lπρ,cι;6ν δ,6x,εr,αt την επ,iδραoη
υ ψ,ηλιilν θ,ε,ρlμοκ,ρ'αοtιilν' Eπl'πλβ,oι,
τc μ16λι αποxραψ,ατiζειαr r] καl
π6'ρνεt τεx'νητ6 τo xlprιi-lμα εκεiι,o
Γιi)υ lκανo;ποr,εi πε'ριαo6τερ,o τη

ζ(τηοη τηq αγορ6q (ουι,{θωq 'l-

\,c.i{κΓr6 ).

Eνιil η επεξaργαoiα αυτ{ 6ελ_
τ;ιirν,ει την εμφ6νlαη καr ο'υνεπιir,q
iην (l]ιηloη, μεtrirνεr αντiοτotxα
την αξfα τoυ μελt,oli ωg φυακl1
τρoφη. ]νΙε την αrι,cμ6κρυνoη
τηq γ(lρηg απ6 τo μ'6λl, μ,g1drγg-
]ι1l η περ'1εκτrκ,6τητ6 τoυ σε 6l-
ταμiν,εq καιd 25o)ο. N{ε το ζ6lo'τα

ijα κα1 τoν αποxρ'uΙματrqr'6 κατ.α_

οτρ6φονταl σε σημαντικ'6 6αθμ6
τ,α 6νζυμα, ot πρrωτεiν,εq καt ro

6ρωμα τoυ μελloι3. M1ε την τε_

xνητ1] αν6ψιrrαη τoυ πoσoσιo,6 :l-

γραο,iαg τo μ6'λr γiν,εται περroο6_
1ε,ρ,c υδαlρ,6q καi xdν'ει α1π6 τηv
Yευ1Jτn<6,τητ6 του.

Eiναl ευτsxημα γ1α τoν 'Eλ_
ληνα καταναλωτι] τ'o γεγoν'6g ιi-
τ1 στην δrακiνηrαη τ,oυ Eλληι,ικοli
μελrο,6 δ6θηκε ,αrπ6 νιυtρiq ,4μiφα-

ση σiτην παρ,o,υroiαοη εν6q οα:ro'το6

6roλ'oγικ6 πρoT6ντοg 'καr 6xr Dτην
τεxν'oλ,oγiα τoυ. To ελληνlκ6
μ,6λr, π1αραμ6νε1 φ,υ,σΙlκ6 ανι)-
πεξ,6ρ,γα,οιo Kα1 δl,ατηρεi αrκε_

ραiεq τιq lδi6τητεg κα1 τα x,αρα_

κτξlp1rclτlκ6 Ιoυ. Αrπ6 τ,α 256 δ,εi,Y-

μα,τα ελληνrκo6 μελ'οli πoυ εξε-
τιiloαμε μ,6νo δ,ιio 6ρ,6θηκαν να θ-

χ,oυν υ'Y,ρ,ασiα μεγαλ6ιερη του
1&ο )o (μ6αoq 6ροq 16,4o )o ) . Η
,o*$1ητα κρυ,ατdλλωroη,q τoυ εi_

ναr ε,πiαηq 6νδειξηc τηq φυοlκ6_
ιητ,d,q τoυ. Πε,ριrπτιirαεlq νoθεiαζ
δεν παρατηρr]θηlκαν oτo ελληνl-
κ6 μ6λr.

FΙ δlακiνηo{ του ελ6γxετα1 α-

π6 τη νομoθ,ε,oiα και αΥορα'ν,οιli-
κ6g δrατ6,ξε1q πoυ δεν αφ{νoυν
rιε1ρrθιilρlα αλλοiωαηq τoυ. oι ,τε_

,ρ;πτιilε,ειq θεrρlμικdq επεξε.ργαοi-
αq τoυ ελληνlκoιi μrελro6 ε,iναr

λiγεg και πt'στε'i,aταl 6τl θ,α πε-

ρlορυθο,ilν ακ6rμη περισJ6τεlρ,o.
Αν,αλ6,αεlq σε δεiγματα που

οιdλθηκαν στο ερYαστ(,ρl6 μαq,
6δ,εlξαν 6τl πdνω α,π6 100 δlα,φο-

ρετlκd φυι6 αυrμμετ6xουν με μl-
κρ6 Ιi μεγdλο 1πo'σιo]σ'16 στην τε-
:'ιtκf αiνθεrση τoυ ελληνrκο6 1ιε-
λrο6. Η πoκrλiα αυτt'1 φυτ,ιilν 6-

xεl σαν αlπoτ6λεoμα ι'o ελληνrκ6

μ6λr ν'α ξεxιυρiζεr ωq π,ρoq το α-

ρ,u}μα 1(α1 την γε6,oη του κα1 vα

υ,πaρτερεi oτα ορ,γανοληπτιι<d τoυ
xαρ,ακτηρr,ατrκd αlπ6 μ6λrα 6λ-
1rγ 1η:lρ'ιilν τα o,π,oiα πρo,6rρxον-

τα1 κυρlωq απ6 μoνακαλλι6ργει-
εq (τριφι6λrα, αlκ,ακiα, εσnnεριδο-

ει,5,l] κ,6. ).
Συμπε'ρα]οματπd, η Π'o16τη]α

ιου ελληνlκoιi μελrο,ιi εiναr 6,ρι-

ι)ιξ \IΙΦτi εiναr αν,8πεξ6ργαστo,

φυ,oικ'6, αν6θευτo καl 6x,ει rδtαi.
τερη ευxd,ρlοτη γε6οη καr 6ρω-

μα πoυ προ'6ρxετ,αι απ6 πorκιλiα
ιιγριολoυλo,tiδων τηq ε,λληνrκ11q

Yilc.

Γιoρτti τoυ Κ6vτρoυ
αφιερωμ6vo

Eργαζoμ6voυ κoριτσιoιi
σToυξ (FoNE I Σ))

Tην Tετ6ρτη 9 ΙvΙαiου οτο Toι-r

ριαuκ6 Περi'πτερ,o <<Kl6οκl>> 6γ,-
νε xoρευΙτ1rκ6 απoγευμ,ατrν6 τοlJ

K'EΚ, αφlε,ριυμ6νο οτoυq <<γoνεiq>.

H εκδr]λι,roη 6]ρx1σε με 6να οx,ε_

τκ6 αφlrθριυμα στην Mηπ'6,ρα και
τoν Πατ6ρα' ol μαθ{τρrεq μroiρα-
σαν στtq πρoακεκλημ16νεg μαrργιι_
ρiτ,εq, δfiφ,ο,ρα εργ6xεφiα κα1 γλυ
κd απ6 το τμI]μα o,lκ,olκυρικιilι,

πcυ αrτθcπασαν τα oυγxαρητι]ρl.1
6λιυν γrα την .πolrκlλiα τo γoδσιo
και τoν 6ψoγo τρ6πιo παραoκευdq
τoυq.

Α'κoλ'oιiθ'η,oε Χoρ6ζ με την oρ-
xdoτρ,α τoυ B' Σιbματoq Στ,ρα-
τ'of, που ,6διυoε ξεxαlρ:,o,τ6 κ6<pl

oτlq 250 προ,oκεκλημ6νεq μητ6-
ρεq, φiλεq και παλι69 μαθ,dτρlει;
του Kθντρου.

74



Ι
τ) \/Ι)ρ(ι)μιχ0ζ Lσy"|'aζ τ'l'αy"ωσe 1Lζ ψe?εζ σaυ

|λ'η σx66e|.ζ το xεφ&)ιι,
τ[ aε νaι&.ζal" ιl. α\) ce 6^),!τονν να χλαιζ
τρογ6ρι )'[γa αxδψα

ιll|
x|. οταν ο Lσ)L|,cζ τLνeL ασηkωτ0ζ

ι
|\L^Γιν τα' τα?αταζ'
Κd"; ι .'cα"ν α^γ eννι['τ αι 1ιic α .oο'ι
αζ Ψ"Γ|) eL\ιαL τ|'α ιαλoια[ρ''
cιiξlου τc xλειδi

lιι'ιτ?l.ν Oν^(el'ζ να Nα\)ει,q kα'r,| τl' αυτo,

ΙΙ
Π6ρινα 1ι&'τ,'α !ρ1οντ α'.

ιατατ&νω ψου

ψe ιαρφδνeυν με την ι|.lε'jτιxη

λdμι},η τουq
αιτγρ!ζ, ψ&.τιeq γυρω aτδ πον {,},,'o

τρcτταθo'3ν ν α. ψeτ α6,'6&.cου'l

τιq oτa[ρeq ox!'J,,ειi 'uουq,
Η γ),υxιd ταρα'τε'ταψ!'rη γραμμ'i1
ιτοι,ιαιρ{ινιτ α'.

1r'αq ατοφε6^γeι

ιατiρρe'ιτe η τδλη Ψαq
το ;i)ιοq κοντe'5ει,

I

F'ψot1 c'ινe1[\ουψe

ΠoIΗMATA
Tng ANNAΣ MAPKOY

ΙΙΙ
Εξαφιν[cτ"r'.La'rι xαi αταxτt1

ψτρcατ&. ττα 1ι&.πια ψαq
eτ[ψeνο !rρα\e.

Tiυρα τ|.ι γαvτζωθ{xαμε
ττ'r, ρδδα.
Πcλλii εμτιcτcαιiη ρε ταιδι&.
ιαL?aζ ^)α. τa tα"?αoexicνψe
Eπεi^γει Δψ'< η ιρα'η{,.

Ιv
ΤJC'3 τερτιτdμε με-c t' αυ-u''η'l ττ,ν {ρηψο

',ι!tι ττην ιdι'!α;
Θx 6ο'ιλιdξa'ιψe
Γ''ατi' τδcο τ7c6λτ,ψα'τ,.αμjνη τ1 αυ1|1i

Ι',.α;i. τδτc 
"'ι",'1ιcψ!ν'r, 

^η ψ!ρα;
Πc{'l νι ;'ην τlccυψε
1υρω 1ιο'ι'7')'ι αc1ιiν α αιoθ{1ψατ α
το'3 νωEουγ'a τc 1).ιιδ δ&.ooζ,

Σd,τιαE.
Tο ψ'ιαλδ ψαq ανεxτλ!η9ωτοι oπδ1οι
"r, t",-l^γ!η oιοτωψ!ι'r' ατδ τ)''αqτιxο'lq τδΘc'ιq
οι α)'λc,. το 7α6d του .c

Eγιb λjω να 6ροilψe αλ).o qτ[τι...

Πiυοκ εq (ωψροφlκιιξ τoυ l(trυ. IUθοτoρo

o διxαoμ6q και τo φ6ρεμα Πoρvoγραφiα
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Eπ1στρoφn
λ'Ιε,τd 20 xρ6ν:α oτιq B.30' tl-\

6ραδυ 1ατο Yων1α1K6 καφεν,εδ6κι
τηq πλ,ατεliαq κdθεταr 6ναq dv
ι\ραq. Eiναr 1116 ιilρ,α ,πε,ρiπου μ6-
νcq 0(α1 oυλλ,olγ16ται.

Στην α,ρ'xr] τρ 6λεμμα τ]ριγliρι-
Jε ε,prευVξτrκd μετ,d, θαυηlα,αιlκ6,
οro τ6λ,οq σταμlfιτη,61g αlΙtoYοητευ.

μiνο oε μια σκ,o.υ1ρ16 εκi oτην

μ6αη, οτο'μr,ειαλλvκ6 τρ,απεζdκr.
.[T6oo lμεγ6,λη τoυ φ6ν,ηκε η αλ-
λαγι] 'πoυ 6γινε οτην π6λη. 'E
xει 6ρθεl δ610 τpεlq φoιρ'6q απ6
τ6ιε, αλλd οπ]μεlρ,α κατdλα'6ε π6-
σ..) ]ενlτυ1πωσlακ6 6αθεld εiναι αυ_

τf η αλλ,ογη.

Στην θ6oη του παλrοi καλο_
rιαi,ριν,οιi Klνηlματoγlρdφ,oυ, μ,ε την

μεγ6λη ταρ,6nσq, ηr,g φα,ρδl'69 oκ6-
,\εq, x,τiζεταr τιilρα μlα αεtρd κα_
ι αoτημ6'των.

Π:'o π6ρα να τo μ,αγαζ6κr πcυ
ι,cirκlαζε 'ποδd,λαια καr {ταν η
Χcιρ6 16ψ,a κdθε Kυρ,lακI]. να α-

l.oυμπor3ν τo xα'ρηζrλiκι τoυ,q πι1.

\,ιυ στ1q δfο ρ6δ,εq και να τρ,6-

xoυν γελιiνταq γ1,α την κoντινl1
::ξoxf. Tιiρα 6γlνε μoντt6,ρνα πl-
ιοαρiα. Πl,o π6ρα τo καφεν,εio
πυυ α6ρ6lρε γκαζ6ζα υlπα6,ρ,l3xlil

ιrε νεlρ6, τo κdνqνε ηρακτορε(:
τ1Po - Πo και Λαx,εiκυν.

Tο εαιrατ6'ρto εκlεi ,o'ιην dκρη
που lπρ,6oφερ,ε στoυq εργ6νηδεq
ιlπαλλ,ijλoυ,c μr,α με'ρriδα τoμdτεq

γεμlο,τ69 και μr,αd μεptδα γιoυ-
6θ'τrol ανακαταμ16να μiε σlΠlτiσlc

eι,δiαφ.6ρ,cν, θγlνε αiθουo'α ιij
lιoδ,cοφ,αιρdκlα.

Π6oo πoλ6 6λλαξε η π,6λι, και
ο' lrνθρι,l,πol. To 6λ6'πεlq καθ,α'ρd.

'r\λL\αξαν καl αυτoi. Λlγ6,cιεψαι'
τlg καλημ6,ρrεq. Λoυλ,oriδl,α δεν υ-

lτ,iρ,113γ, π1α στου.q κιilπου,q, μ6-
\ηo dxρ,uψ'α καlκιlιbδη oιoλiζoυι,
ια μιπαλκ6ν1α των πoλυκατ,oiκt-

Tng Κικ6g
Moυμτζiδoυ - Φιλ(πnoυ

ιilν. H κ6lρη τoυ τ6δε με τo αυ-
τακiνητ,6 τηq μπo,ρ'εi να μrε'ταφ6,-

ρε,i αλλοrj τo κα1νo,lilργl,o τη;j

ιρλ6,ρτ, 6λλω,oιε δ,εν 6xrcυν καi-
ρl,5 ν,α ααxoλrηθrot3ν μαΓ,i τηq. or
lιερtοο6τεrρ,ot ζητιdιlor, κdν'ανε
τr1ν ζη,τlαν16 xρυ'ooφ6,ρ,α επlxεi-
ρηoη. Kαι η ζωli oυνεxiζεται xι-υ-

ρiq να νlld;σουν orjτε τ6o,c δα, αυ-
'ιi1ν την αλλαγ{. Tα πλοκdμIα
του αliγxρ,oνoυ πολrτroμroιi ηριl-
παν'ε τ6αo εli'κoλ'α κα1 σε σφΙxτα-

γκαλ16ζoυν πο,υ xρεtdζεσαΙ μεγa-ι-
\εq l,καν6τηιεq να εν'ιo,rιiαεlq ι,ο

πo6, τo πιiq, καr το π6τε.'.

K,αr η συVτplo'{pld τΟυq; Eκεi-
νη η υιπ,6ρoxη ζων'ιgνi] η'q,ρ6α

τoυq τi να 6γlνε τdxα; Θd,ρθ,oυv

riλ,ol στηjν συν6νΙηlση; 'Exoυν
rιε.ρ,6οεt τ,6oα xρ,6νtα απ6 τ6ιε
π,ου πf'ραν τα απολυτ{lριd τoυq

και υποox6θ,ηrκαν να Oυναντη-
θο6ν oτo iδro μ6'ρ,cg.

Ti νdγlναν 6λιol αυτοi; o Ni-
Ι(cq o Xρri,o'ιoq, μετ6 ο ν'o6q ου

i:p,εξε oτην P6νrα την πριilτr1

τιlυ αγ&πη. Tην μαθητlκ/1 κoυτl'1

αγαπη' τi v&γrνε; Aλflθεlα τιil-

ρα lΙΙοι) τo cκ6φτ1εταr 6ρ,iloxεl πιυι;

o ΙrΙiκοg μπoρεi να εiναt ευx'αρη-
ιlτηlμ6νo,9. 'Exει π6ρ,εt την κλr-
νιι<i] του πατ6"ρα τ,oυ, αλλd κιιl
c iδιoq εiναι ,πoλ$ καλ6,q γιατ,ρ6<;.

Tου Δη,μιriτρη 6xαoε τα ixνη' 6-

1lαθ'ε 6,τt διo'ρi'ατηκε καθηγηπι]q.

o νοilq τoυ 6'1ρ,οξε π:,o π6ρα,

θυμι]θηκε κr d,λλ'α, κr' dλλα, πρ6-
()ιυ'πα' γ8γ'σν'6τα, ποr6q μπο,ρ'εi νιι
6.iλrει <ρ,p'αfμ6 αην oκ6ψη. F'i-
ναl η μ,6νη 'ε,λεliθ,ε,ρη καr μrπoρεi
ι,α κdνει 6τι θ,6λrεr. Aτiθlαη, δε'l
;rπ6,ρ,gοilg να τηq 66λει xαλινdρ
Itιιν6ναq, η γρηγolρdδα τηq δεν
6xεl 6ρια.

Xεiμαροq η αν,dμνηroη τηc P6-
νlαq κl'ο xρr6γ9q κ$,λ,η,αε. o xρ/l-
νοq 6λλη μr& αξiα πoυ αε δυνα-
cτε6εl, lΙτου σε τυrρ,ανd. Ti ευτυ-
xiα να μην μετρι6τor, 9 1,ρ,6νο(

Ti δυο'τρxiα να υlπd,ρxεrl..'

9 παρd 1Ο,

Συ,γκε'ντριilθηκαν οxεδ6ν 6λot,
6xουν τ6,oα πoλλ6 να πoιiν, κα,

η ιilρ,α πε,ρνd'ει,..
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AEliiοψn δpοοιnplδτnτu ο' 6to τo U0μ6 Hμu0iαc

0υ0πIιiεοεI 6τ0υ ποilτl6τI!(0 τομθα n "Στθψn

Γpαμμιtτωυ καl Tεxυιilυ, τ0U Ιlftμoυ Bεpoiοc
}Ι <<Aντωνldδ'εrοq Στ6Yη Γ'ρ,α,ι-

μ,1τι,lν καr Tεxνι-i'lν>) Γrcυ αν{κεl
σlto Δfμo Baρoiαq, εiναr 6ναq

πcλυ οηjν'θ,ετo'q πoλ:τtoτlκ6q οργα-
νιcηl6,q, πλo6,oιoq oε κτι.ρtακ6, rε-

xνlκι6 καt κυρiωg 6μψυxo υλrκ6
πoυ 6xεt εlπανδ,ρ,ιilοει 6λα τα ηrl1-

}tατ,α καt δ,oυλειj,εt ουλλογ:κd και
δημtου'ρ,γικ6 oτoν xιi:ρo τηq τ6.-

xνηq KαΙ του π,oλtτrcμοι3 γtα ιo
λα,6 τηq Bερ,oiαq καt τoυ νομo6
Hμαθiαg, γενr,κ6τερα. K6ρlοq λ6-

Yoq τηq μ6xρl τιilρ'α πετυxlημ,6'νηq

δρ,αoτη,ρl,6ιηταq τηq <T,Αxνηq> εi-
να1 τlo 6τt 6αotrατηκε στ1q ντ6πιεq
Πν1ευμ'ατΙκ6q δυν6μειq Kαl στη vε
oλαdα κ,αταφ6ρνονταq 6'τoι να μ'ε-
ταμορrφωθ'd oε 6να αυτoδ6νη-ro
ΚαΙ αυι,6νομo πoλιτ:oτtκ6 κ,6ν-

τoο, xrω,ριi'q να περrμi6ν'εr καθ'oδf-

Υη'ση καl υλκ6 απ6 φο'ρεiq και
πρ6,αulπα τη'q πρiωτε$oυroαq. Σio
θαυψ16oιo πεντα6ρoφ'o, σε οτυλ
παλlori 6,εροlιitτtκ,oυ αρxoντlκo$,
κτiρ:6 τηc, η <Στ6γη> 6xεr δημι-
oυ,ρ,γι]rαεr μtα πoλιτυτtκi] κυψθλη
6,πoυ λει.τουρ'γo.riν τα παρακdττυ
rμr]μα ι α:

1cν MoYΣΙKo TMirΙΝ{Α: Δr1

μl,oυργ{θηκε μεγ6λη μικτ( xορ,ω

δiα με 45 μ6.λη πoυ δiνει παρα-
στ'a]σεl,q στlq ,Ιι,6λ]ε|ζ κα1 στα xω-

ρ:d του ν,otμ,oi. Παρ&λληλα 1lι-
κτlj παrδlκl1 xορ'ωδiα πoυ θα γi-
νη τo φυτιil'ρlo Yια την ανd.δειξη
των xo'ρtυδιbν του μ6λλoντoq.

Λα'iκα] o,ρxf1t:τ'ρα: Tην απα,ρτi'

ζουν κυρiιυq φoIτη r6q καl ε'ργα-

ζ6μ,ενα παlδld Kαι με τα dλλα
τ,μrf,ματα rπερlοδεiεg στα Χ1ω1ρ1d

Ιου νol}Ιoli Ytα την ιμυxαγωγiα
τ'ιυν αγρoτιilν'

Tιημα εθνομoυo'lκολoγiαg: Eε
κiνηoε oαν lδ6α απ,6 την oμιilνυ-

μη εκπομπ{ του Γ' πρcγρ,iμμα_
rοq ραδl,οφιilνoυ. Aντlκεiμ,εν'o τoυ

τμ,f,ματοq εiναr η παρoυiαiαοη τηq

λαiκ{q μcυoι,κdq παρ6δοαηq των

εθνιilν αε οx'6'αη με την γενtκιii_
τ,ερη πορεi'α τουq. To τμ(μα 6x'εl

στη δr6θε,ori του 5.000 δiακoιlq
απ6 6λεq τlq xιilρεq, στεlρ.εoφωνι-

κ6q εγκατα,oτ&αειζ καl μ,ηxαν6q

Toυ Nlκoυ A,δαλ6vλoυ

πρo6ολ{c' ιtoτε κdθ'ε εκδfiλαrc:1

να δrανθiζεταt με την πα,ρdλλl1-

λη προ6oλfl oλdιτq 11 ντoκυμαι'-
ταi,ρ.

2cν ΛEΣXΗ KΙNΗλ,'ΙΑTOΓPΛ
ΦoY: Δηιμroυ,ργι]θ'ηrκε καl θxει
οργανιirαεt μθxρr or]μ'ερ,α πρo6o-

λ6q με τ'αινiεq αVτιπP,oσUJΙΠειUτ:-

κ6q 6λων τωV p,ευμr&τiων τoυ πα-
λιο6 καr α6'γxρoνoυ κlνηματιrγρd

φου. \{6oα oτη λ,6αxη κΙνηματo_

γρ6φου δoυλε6cυν ν6α παιδι&
κα1 την κ6ρτα τoυ ουνδρομητd 4_

x,Jυν πρ,ομ'η,θευτεi Bε,ροιιiτεq' α-

π6 τουq olπoiουq εiναl ε,ργ6τεg.

Γ'α τo καλ,ο,κ'αiρl η λ6,σxξ πp,o_

γ,ρα,;1llμ,ατ{ζει πρo,6oλθq σtα xιυ-

ρ16, ενιil γ1α τον xεlμ'ιilγa ηρ'9_

γραι:ηr,ατioτηlκε τo γ6'ριομα ταινi-
αq πoυ θα αταλ'εi οlτ,o φεα,rr6dλ
κινηματογρ&φoυ.

3cν ΛEΣXH ΦΩTOΓPΑΦΙAΣ 
'

Δημιoυ,ργdθηtκε πρ6σφατ'α και f-
δ'η ειolμo το δ:κ6 τηq εργαοτd-

ρr,o, ενιi-l 6xεl αρxi,αεr την παρdι-

δooη μαθημdτων φ,1ρ'τoγραφiαq
Kα1 την oρ,γ6ν,ιιloη εκθ'6οεων και
δrαγωνιoμιi-lν.

4oν Tλ4ΗMA ΛoΓoTEΧNΙ-
AΣ: oργανιbνει τακτlκ6 λογοτε
x,νrK6 6ραδ,υν,d καr ουζητι]οεrq με
ντ6πroυq καr ξ6νoυ9 παrρaYoντεq.

ενιil οτη φετιν{ περiοδ,c παρ,6δl-

δ,ε μαθr]μ'ατα 6κθ'εοηq ιδειilν oε

μαθητ6q τιυν Υυrμνα1σi,ων κ,αt υπιl

Ψriφ:ουq ανωτ6τ,ων εrκrπαιδευτl-
κιbν Iδ,ρυ,μdτων.

5oν ΤM}Ι]ν{A ΘEATΡOY: Ι-
δρ6θηκε o 'Qμ:λoq Φiλων Θεα-
τρ,cυ ,πoυ ξακiνηoε τη δoυλ,ε16.

γ1α τη oυγκρ,6τηoη ντ6πι'αq θεα-
τρrκτ]q μ,ονdδ'αq, μ,ε ντ6πroυq ηθ,:-
ποlorjq, !ιo πσpαlrτa,σεlq στα xιυ-

ρld κ,αl οι lq π6λε'q του νoμ,r(l.

Παρ6λληλα μ,ετ,ακαλεi δυο φο-

ρ6-q τo μriνα ξ6νoυq θld,οoυg ο'τη

<Σ'τ6γη> γtα παραστdοειg μ'ε xα-

μ,ηλ6 ειolττ]ρro.

6cν Tλ{Η\ΙA ΛAoΓPΑΦΙΑΣ :

o,ργdνωroε xoρευτrκd αιlγκρoττ]-

ματα πc'υ δiνoυ'ι, παρ,α'ατd,oεtg ιrε

τ,οrπ',κι6ζ γloρτ6g καl πανηγιiρlα.
\,{,ε ιc λααγραφlκ6 τμιΙiμα συνερ-

1'iζε'ταr κ'αι η rz'B$ξυνoq Λ6'oxη>>

Bερoiαq τα xορευ'τ1κ6 oυγκρoτl]-

ματα τηq ,απoiαq 6xουν ε1πανε1-

λημ,1ι6να διακρ'lrθεi.

7oν ΣXoΛH KΛAΣΣΙKOY
\{ΠAΛΛETOY: Η o,xoλr] €xεr
δυι,αμικ6 100 μαθητρlιilν 4-l2
rρ,6νων και δυo δαακdλεq μπαλ-
λθτoυ' Tα μαθ'{l1ιατα κανoν:κd ,p

xiζoυν απ6 τoν 2g,nl1lfμls,ρη, ενι.i',

απ6 τιilρα γiνoνταl πρoκ'αταρτtκd

μ,αθι]μ,ατα.
8ον ΣΧoΛΗ ZΩΓPAΦΙKHΣ:

Παραδiδoυν μαθτ]μ,α,τα ντ6πior

ζωγρtφoι κdτ,ω απ6 την καθοδy'1-

γηoη καθη,γητf τoυ πανεπtoτημi-
ου Θε'αoαλονiκηq.
Α'πιirτ'ερoq oτ6xog τηq <Στ,6γ4{>

εiι,αι η δηlμrιoυ,ρ;γiα πoλlτtoτlκιilν
oυλλ6γαlν α' 6λα τα xαrρld τoυ

ι'oμοf, Ylα να 1ιπορι!991 οrγd - ol_

γd η τi6xν'η K,αt o Π|0λΙτlοψι69 να



μπoιν στην εlπαρxiα. Στην πρo-
oπι1θειd τηq αυτι] η <Στ6γη> δ,θ-

xεταl κrα1 ζητd,ει τη.ν ουμπα,ρ6-
οταοη κ6θε πoλrτloτlκoi φ0ρ6α
d πα,ρ6γoντα.

Mε xαρ6 κα1 ενθoυlJllαομ6 πα-

ρακoλoυθo6με την ανoδrκ,f πo_

ρ,εiα orrq πνευματ1κθg και καλλι-
τεxνlκ6g ακδηλιfioεrq τηq Αντιυ-
νlαδεiου Στ6γηq Γραμμdτο.lν κιιl
Tεxvιilν τoυ ΔΙiμoυ Bερoiαq. o
rερ6q αυτ6,q να,6q τoυ Πνlειiματοq
6γrν'ε τιilρα oιoν τ6rπo μ,αq φω,τε1_
\,6q φaρoq ιηq πνευμ,ατrκι]q μαq
δ,ρ,αοτηρt6τητoq καt τηq καλλlτε-
Χ\/ΙlκiΙiq πρ,oorρ,o'ρ69' Yπ6ρoxεq ζω_

γραφπ6q ε,κθ6',αειg, ε'ξαlρετκ6.q
δlαλ6ξεrq, πλο6,οιεq λ,αογραφrκθg
παρα'oτd,oεlq καΙ τoπlκoi 1ρ,ροi,

μελωδlκ6g xορωδilε'q και μ,oυrαlκd
αυγκροττ]ματα πρolοφ,βρ,oυν στην
π6λη μαq oε μιlκρo69 καr μ,εγι1-
λoυg την xαρa, την ψυ,xαγ,ιυγiα
καr την γνιilαη με δ,ιαλεxτ6 πρ6-

\/,ρ,α]μμα και επl'μiελημ6νη oργι1-

νωoη. Eiναι δε πoλ,6 ενθαρρυνιΙ-
κ6 και α:αι6δ,oξo φαιν6rμ,ενo το 6-

τt 6ρ'xloαν να αγκαλιdζoυν καr
να πρ,ο,j,φ6ρoυν την 6o,r]θεrd τoυq

ε1π1'σΙΙiμoνεq,,επαγγελμ,απiεq, καλ
λlτ6rνεq κ,α1 λoYοτ,6xνεq α,Π6 κ6-
θ,ε ηλr,κiα καr τdξη στ,ην ]τVευμ,α-

τικτ] αν6τα'ση τoυ λαo,6 μ,αg καl
τηg νεολαiαq μαq, πoυ 6xεr τ6oη

μεγ,6λη αν&γκη σ{η σηlμερlνf, Kα-
ταν,αλωτtκl1 ε|πoxιi μ,αq κα1 σtoν
π'αρ'&ξενo ε]κο,στ]6ν αlιilνα μ'αq με
τlq 6αθl6q τoμ6g καr (ωηρ6q αν-
τlθr6lαεtq τoυ σε dγxoq, υιπoκρ:ofα
καl αδι,αφ,oρiα στ,oν 6νθ,ρ,μη,9 nqa1

τα δl,καrιiψατ6 του.

Γrα την πρ,6οδo αυτlj του τ6-

πoυ }lαq κα1 τηq φωτε1νΙiq αη(τI-

νο,6ολiαg τηg Στ6rγηq μ,αq δεν μπo
ριεi να παραλεiψoυμε να συγΧα-

ρο.6με κα1 δημo,oιiιυq τrg αρx6q
τcυ τ6,που με την ηθrκt] καr oι
κονομlκfl oυνδρoμι'l τoυζ, τo α-

κo'6'ραατo κα1 δηlμ,Ιου,ργrκ6 Δror_

κητlκ6 Συμ6oriλro τηq Στ6γη.;,

την δ:ευιθ6ντ,ρια τη,q καr τα δ16-

φoρα μ6λη πoυ ο,ρYαν(iνoυν lq

rrv,ευlματlκθq, καλλtτεxν14(6q κ'αι

1_loυ'otκ6q εκδ,ηλιfii:εrq μαζi με τo

λα6 και τα νεi6τ,α τoυ τ6π,oυ μαg.

'Eξι (6) xρ6νlα οxεδ6ν π'6νε
πoυ δ'ηrμ'oυ,ργfllθrηlκε τc πνευruατt-
κ6 κ,6ντρ,o τηq B,6ρolαq, η Aντω-
νtd,δ,εroq Στ6γη Γρ,αμμdτων Kαl
Tεxνιilν, δiνoνταq 6μιυ'q λαμΙrrρ1

την παρουσiα τ,oυ με τ1q δrdφo-

ρ,εq εrκδηλιiαεrg, 'Αrpxισαν να
παiρ'νουν odρκα ι<αΙ oστa πoλλ6
6ι,εtρ,α του rιΓνευματ1κ,c6 K6rσμoι),

xiρη oτ:g αlραiεq πρπυτo,6oυλiεq

των δlαφ,6ρων τμημdτ,u:ν τηg Στ6,

Yηζ.

'oλor λorrπ6ν μrε πi,ατη καl α-

γ6πη, μl,κρoi και μ,εγ6λoι αq διi-
σOυμε τ,ο x'6,ρl και την καρδrd

μαq Ylα την πλr]ρη εrπ:,τυxiα των

μrεγdλιυν οκoπιilν ηq Aντωνrα-
δεicυ Στ6γηq Γρ,αμμdτων και Tε-
xνιiν Δ{μ,oυ Bεροiαq'

Συv61εια απ6 την oελlδα 52

Yη,q, ,στιq 30 Mαiου 1976. 6rπου ιrε
6αθεld oιrγκiνηr:,η εilπ,ε oτην ευ-
xαρl,oτ,I],ρrα oμrλiα του: <Σ[Ι,MΕ_
PA EΙΝΑΙ Η EYTYXEΣTEPIi
MEPΑ TrΙΣ ZΩrΙΣ λ4oY>.

Kατd τ,o διdoτημα τ,ηg ζιυιr]g τol-l

ταξiδεψε οtxεδ,6ν oε 6λε9 τ1ζ rιε_

ρlοx6g τoυ κ6αμ,oυ: Αοfα, Eυ,ριil
πη, Α,φρlικτ] καr Aμερικ{. Mε τη

γ,υ,ναiκα τoυ Mαiρη Αργυρ&κη 6_

ζη,οαν ευτυxr,αμ6νoι καt αγαrτη_

1r,6νor ωq τo τθλ,oq τηq ζωiq του.
Π6'θανε οτην Kλl'νlκf τoυ αδελ-

AvτΦvloc Avτωvlοδnξ
φo6 Σ6λων,α σιlq 27 Σεπτεμ6ρi-
oυ 1976 και κηδ,ε6τηκε ατrg 28

Σε,πτεμ,6,ρioυ 1976 απ6 τo να6 του

Aγioυ Ιω6ννoυ με αεμντ] καt c,_-

π,6ρριτη τελετf κ'ατ6 την επrθυ-

μιiα του. Tα xρα]ματα αντi Ylα
α:,rφ6νl δlατθθ'ηκαν oε δ16φoρα
Φlλ,ανθ'ρ,ωrπl,κd Ιδρ'ilμ,ατα καt στη

Στ6γη. Στην κηδεiα του πoλilq
κ6cψ,cq τoν ]c]υν6'δευ,ο'ε μ,6xρl την

τελευταiα τoυ κ,ατorκiα. Θα μεi-
νει αιιilνlα η μνΙiμη του κα1 η με-
γdλη πρcο,φ,o,ρ6 τoυ oτην γεν6-
τεl,ρd τoυ, πoυ με τ6αo πdθog την
αγ6,πηoε.

Η πcλιτεiα, τlμιilνταq τoν αξ6-
xαστo ευεργ6,τη, oν6μ,αoε την
Στ6γη (ANTΩNΙΙAΔ'EΙο ΣTB-
ΓΗ ΓPAN{Ν{ΑTΩN KΑΙ TE-
Χ}JΩ'N ΔtΙλ4oY BEPOΙΑΣ>.
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EΙ ΚαλλrθρYεlα τnq ελrαq στo voμ6
EΙμαliαq

Ο ,;:r,ι4; Ι1 ια'Ιi α; πα.Oυ,σ:d,ζε: .-

δ c.tτe.'o g'^α'..Jιo|'\''ιι6 εvδ:α.φ,dρo'.
'Γ: e;'δ α13:c',, α'ιτδ δι'l αφa'rα c'3γ-

'/.:,o")ΞΞ φυ:εi:; ελ:d; πο'.l δ':γ υτ&:,-

/''.')ν -_97',lotl6, ο$,τε αφοp:ι τη'z

δrη1'ιloυρ^;lα ev6; φυτοl,:'i,ου ελιi,q ir:
1ιεγi'λo δ'lνα1ι''x'6 nα:α',''_'l'γl._ nιl'.l
't'Ξ''τ'.')'ιΥΞi εδιb xαι 1ιε.,''''x'&" γρδν'. α'

αλλ*, e',tιaτ:lζεταl οε μelμΟy,ωl,.d;\oυ;

:\r.ιb',ε; xα'. e).ι'.δ'Σeν'δ'1α του 6',i-

Ξi.o',,τα| ι'lciω3 cτoν ορε'.νδ δγ"o
ιοlν Π::p,{ων.

Στην δ:α'δ,co'ιt] ατ6 ;τ,ι) Θeοcυ'-

)'oνiιιη cτη Bdρo:α ε|'τε απδ την

τα)".θ' o'δb :iτε απ6τη'z νdα Eγ,iα-
τ|'α ο'65 xα'θιi'l; επlcηζ y']1''' ατ/ |o

A:γiν:o ',.ιiγρ'. ττγl Β!2'o'.α' sy'εδ4'l
τil;ioΤQ δεν πρo,δ'iiδeι την xαλλιd2-
",'ε α :λli.;. Στην τ6λη :τ1Ξ Β(.ρo''-

α: χα: τ'; γι5cυι περ'.cy.!'; (Π:oγ'ι
τη; Hλiα:) cιilξο',,τα: α:,ιδlιιη υ'ngρρ1'.

ι,l'lδ'6''ι ελαld'δεvδ,pα- Tα διjγlδ:α αυ-

τθ. 6ρ'!:'ι'c',rτα: εiτο μe;ι,c.l,ω11r6να :i-
τe y.α:α c'l:τd,'δ'zζ 7α: φα]ιl\o,yτ'αι γiΙ

α;ο;ε;.οrjy λlγo τολιj 6γα οqrol6-

l-ιo,: ic 6ιoτ1''l'.1Δ υλι'y'd με γ:ι'|ti
rz'οα','\αιτιx6ττ1τα cτα iro,p'φ'oλoγ -

ι'α toυ N.α.ισ,ν'τ\.ι'.5-Γ.ιxα Τα πeρ':-
c6τecα απδ α''lτα αφινiιξo'πα'' l,δ-

γω τr]Ξ τα10τατη; επΞα'ταcηΞ ττ1 :

πd,λη; τη; Β€.'o''α"Ξ τo1) σαν φ'lc'.x'l1
:υ'.,jπe 'α dy.ει την oιxaπεδ ιπc!ηιτ1
τ ι'lν τ c'.γ'3 r,'al πε','''oaιll'l .

l\iγα ylλ:6'1ι:τ,:α dξω c'πδ ιτΙ^)

Ιl !. i' a'. α, ειατδ €υl Ξ δ'. Lιδ c'. α t.ιξτ"'i L"

α.κ6 ττγl γtφ'lρα τoυ πoτα,ιo'j Αλι-
dι',ι'o't'z. xα'. σ1η'/ δ'εξ:α πλευ:& τοl,
υ'τθ.i'Χ.o'l'l δυo δρd1roι. o d;l α: y'α-

τευ,θδν'εται 5τ'.Ξ crΞ' νiΞ 
"'g'.^1[τ^ητ'.ζ

Πoλ'.lδ'ε';δ,ρiο,υ, Σφ,ηlxlιi.;, Pιζωμd,-
τωγ Iαi \'i.οιιo'l' o i'\λa: ii'''') 'ια-
τα:xε'l&aττyιι κ2csφατα α'πδ τ:Ξ

τ'Ξ\"',\ \'.l!ζ ετα:ο,εiε; τ'o'l ιαταsy''ε'l'.-

ξoυν τu' υδ,:oi1λ:xlτο. ιθ" ;'2αγ1ιωτι.
τη: Σφηl..ι:d, -Ξ |'σ''. 7!:); _\;ι'll'ι4,τiω'z

Φωτ. 4: ΝΙεp''τ"i, x;o,!τ1 τoυ ολαlιi.ly,o3 ττ1;' Ιερii; Mονη; Σωτ^{ρog.

Toυ AΘ. Poιiμπoυ
Δρog Γεωπ6νoυ

ΔιευΘ. Γεωργ. Θ,εσ)v(κnq

c,5,s$'eι },'ατ& μηi7.i.Ξ τoυ πoταμοj .\-

λ 'i;;l,μoνα ια 'μiγpι ττ1ν γ'0'ν6,ητα
τη; Σ'φ,ηzlciq. Καl o: δ6o δρ6ηr'ο: r-
δη,γo,'jν :ltτγl Ιa;:ii1 Ι{αl{ τoυ Aγioυ
Ιω,iγ,γoυ τrυ ΙΙ','ιιδ7l'ι':.onl τoυ 6'ρt'

57.Ξτ'σ'. 5Ξ ι"τbiταzτι 12 y_ιλιoμj-
τρυtl ι-uδ την B6ρo.α y;αι υΦ/"',ιeτ?o

220 ''L'!τi'α.Ε'x';δ3 απδ -"η') τ?{ι?'-
'iJτηtα τr) τo'πιου, τη,ν θd,oi1, αρ1:_

τεxτo')'.iy-^lι τOυ ιιογα,στη,ριo'i z,α: 2λ-

,'α, ποιilτη x,α": ιδ:αi'τερη eγτ6πιυ:'η

π2o'z"αλ:i τ1 ι3πα''ξη 5", .}7''1il',iιriν

πc'l sy'eδ6nl περ:,6,1λλoυν τo μο\α-
: τi 1ρ'.' o π pιirιo : y'ατ α)'α,'6'i'') Ξ'' τ'η'

;λ'αγιi r,.') y'ατΥp'c'':ζεl α,π6 τι; υ_

xιilca:ε; τo) lιo}]αjτη'c'oι3 ιι'' ι|-

γ'''. ττl ) oδ4 που oδη,τεi C:a φ2αιi
i,.α :η: Σ,φηrxli;, o δ:tjτE:,ο: xy''τα-

i,α',ι6*'νe'. 'y'q n)'dτω,'1α ττa'ι 6?!cxι'
τo-'. α'/'' 6ιil -Ξ επ&'ιι'l α'π6 τo !,\.ιΥσcτi1

::. Tα Σιiνδιq' πoυ δεγ υπsο6lαiγoυγ

τ α 203, 72 i',' n L v 11''1'5'. ξjζoυr' γιc ρφoλ c -

"( y'!: Σ' αφ'.,i',iξΞ' Χ{t?α\γ''τη?''στ'"76
:ο,'.l; εiνzι η δηrirlουργiα καραφ'la-
δlυ',' oτΙ7 6ιιsη -''gγ1 a'o?\\a|:) τoυ; χ'αι

5Ξ π'otαi1'?τιιd" ττε'.',''&ι,ια1L τo') ξ'

.γ'.',αν φ'!:νηιε ;ω; φυλλoφ6ρα μo-
ο1ε,,31rατα, νΞαν'.x'x. v.α'. 1ι^i1, ριζ:c6ο-
λο6y e'j,y'αλα rτηy υ,δpoγ,6ΨωΞη.

Mεγzλ,iτg2η 9yτ$'n6,1η π:oxαλsi
τ] {fi1'ρaη εvd; ελα οτ7'.6'εio'ι πoυ
6i'tιι.ετα'. :τo πicω μdp,ο; τ,ου ,ro-
ι'αοτη,pιo,'j. Tο :λαιoτρι6'ε|o αυτ6

π:c'λqrι6il: '' :o τρ 6εio (φ'οπ. 1) ,

τ,o π'.scτt1c'.ο (φ,ω'. 2, 3) , τ'-3 ια'
δ:; μd:α :τι; οπoi,εg δ,:α:ηi,οιiοαγ
τ:: ελιdΞ (φωτ. 3) ια' ξ.')CL ψξ.?()Ξ
t-cι.l 5Ξ μεγ&λε; 1rλ'z"ω11rατ6νιε;

1,ιilι:e ; (:ιbζoντzι ι:,x'6.ψ) θ,ε1"ιαi-

l2γ'τα.1 νερ6 ',ιε τo oπolilO γ'.ν6ταν η
iy'γ6λ'.cτ1 τα'' πq"οαλα6η :oυ λα',δ.-

oil ααδ τoυΞ cυν,θ,λl μ1_ι6νoυ ζ y'{1?-

πo,6; τη,: ελι&6. Aξilζει ,α αy(Ιφερ-

θ:i 6ιτ'. η νπαο'ξη τoυ π.eστη'ριa')
y'α'' '.ιδ'τ,o Υ α μlα" επο1d 5Ο - 1Ο0

τρ6',':α- πp ν !'cυι3 γ"αι πα'λι61τερα υ-

:οδ'ηλιilvει τ|]'/ 5Neτ''ιi' βε^/,4λη πl
ο6τη'7q. ολ,α:ο'x&aπου'ioυ συγj(ouι-

i6ν;αν Υ.(ι'. Υ1 aπrιi'σ υπoλoγlζ'εiιeιl
ιατ' ελωγ''cτo, στoυ; 4 - 5 τ6ν-

'cυ'> 
y.ιi.θε δε6τερο y'ρδνo' Aξiζel ε-

πtcτ1; να αναφερθεi dlτι τa eλαιo_
τρ:6ιio g''1τ[ δ'.α1\1ilθ'iται σΞ ι7,α'iο-

πc'.ητ'x:i1 xατ&sταc'τi xαι 6τι lιπo:ei
y'α επιδloρθω'Θe! xα'' γe επαyαλ'ει-
LoD?τη5ε'"
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'\Ξτα'. ''Ξ 
l,ι-'.xρ^t1 απδCτα'sη' απδ τc

',ιo'i'ι.'oτi1c'. τoυ Aγ. Ι,ω,1,yγ'oυ τo'9

ΤΙ.,'cδ'1δ;ιoυ ν'α s'lνiι6α\e' στη, αyαγ
xα'.δτητα γ:α ε1lz.ατ&cταοη xαι \ει
τr''l?Υ|'α τoυ cι}γLρο,'roυ για τη]ν g-

τιcγii e'ιε|.'l'η ολαιoτc:6εjoυ.
M:τ,*, τo |,L'aνα51η?,. ιc'ι Σωτi1ρa''

z.'o'.51α ε''δ4τe,aα τo'l o."ε'.'ιcι3 δ7-

χoυ τσ)Λ/ Πιερ'i,ων δ:dτπα:τα απο-

ιrεiναγ'τα ε'λαι,6δ,ε;,δρα 3νναντ&' xα-

'tιi; cττ1ν τoπo,θeciα oAμπdλ:α>>, i-
πoυ παλι6!τ€οα ^i1ταν xτ'.;ψ€'lo τa

x.ιορι6 Πoλυδdνδpl. 'Βνα αx6ψη ι-

λy.ιdtδεγδ,ρ,o απδ πel'.ccδ'τερα πOυ !j-

τ^l,12y'α::1 :ιilζeται στην γ,O.yoτ'.y";'Ι

πeρ''φιi'ιe'.α τη'q Σφ'ηιιiιE y'α'' xaντσ'

cττγl xo'iτη τOυ πrτ'αiιtoι1 Aλ:&y,lιo-
',.α, εvιil ι'ατ& τ'ηnl δι4,ρεxlα τηζ διz--

δro1μiζ απ6 τo 1ro,';αοτf ρι τoυ ΙΙρo
δρδγaυ cτo γιontαcτ^fiC'. τoυ Σrωτ'i7-

co; δ' υ'ιρ(νετσ''. ,5τη|) απdyαγτι ιΞ-

ρ'6. τoν Aλιοtx:ιo,y,α oε μiα πλ'α'γ''ω

του B,ερξιio,.l δρ'o'ι -i "' 1'ror' Mo,;'ξ

Kαλλιiπετρα; cτo π&'ν,ω μdρo; τη_:

ι,πoiα; υπ&ρχoυ,; 20 ελα:6,δενδ2α'

πoυ δ,E,, απoxλεjεται νq. εi'')α'' xι-
τδλa"ιτα ε.,',i; 1lεγ,αλ6τεcoυ ελα:ιil-

'loζ.
To 1ιΞ:o; :τo .'πo'!o ι'ιθε αλλ,'

πα:d, Eλα ο:<αλλι''dpγε'α θα πεpi'ιε-
\)' ')σ. 5ν!'/αντtpε'. xα''/e[q εiνα'' τo

'.trD'αcτii.',l'. τιυν Αγ(ω,ν Π&,γlτωγ πoυ
67!"sxεzα'' cτo π,f 1ω ',ι€ρa; p.,.&4 γα-
c αγ'ττlc''5τ|'^L+| ;, ο,ξδλη'xτη: xo ρυφ"i;€
τoυ ocειγοlj 6γτuoυ τη': Bεργ{'να6.

Mo α''lτo,x,iνητο 'ιρ"πoρet 'tα πθ"ε'' xα-
νιtq α'πδ το'ν δ,αcια'δ δρ6μ'ο πoυ cυν-

δ,dει την ro'.νδ'τη'τa Συxιd,; β,Ξ ι-o'i

o''"'''5ι,ι'δ EλαφΙνα τη; xο'.νb'rητe 
-q

Π'oλlliδεγδρioυ. Στo πi,r,ω μdρo.; ;.lυ
l,\aνα5τη?Φ0 cιbζεται μiα cυντd,δα

15 eλαι,o'δ,dyδ,Ρ,ω,ν. T6λο; στo μioγα-
sτi1c," τοιl Aγioυ A'θαyα'cilιoν 2 Χ''-
λ:d,μετρα {lξ.ψ απ6 Ιην y.o''νδ|τη'(σ.

Ι(υ'..|,,dλη; υπαργε'" dyαζ ελαιιi-lναζ μg

εxα'τδ πepiπου sλαιdlδsγrδρα πoυ δ,Ξy

δεi7,;ο,υlν xαμμiα p'oρφd'oΥLy"tι πq-
,'' α\\'αvJ'' τ,J61ητα μετ'αξ1i τoυ ;.

To πι,ecτiPιo στo απo:o

πιdiζo',,τα, η ζ6μη τoυ ελα:οl,&pπα
αφo,0 τ ρο,ηγoυ,μ.,d'r'ω 1 -lρη9β,g 1ρ$'y.tιι'y

:: λlνo'6; o&lyuιο'ιζ.

Στr1y ngp191f Nαo{rτη< υπαρaε'.
πo)'ν'ρ.ιxρ'δ'τερo; αρ ι,θ1ιι,d; ε λ*ιo,δ,dν_

δ,,'υl'l cε ο,3γxριcη με τη)ι πeρ''oγi1
τη: Bερo|α;. A,πd την ),1α5ται1ρωcη

Kοπανo6 προ; Nd,oυcα χαι στo α-

ρ''ο-'εο6 μ6ο'o; τoυ δρι5rμoυ δ:αιρi-
'1 o'1τ L'. $l'.ιrto-uα : τ α ελα ι,61δ Ξy'δ ρα' εγ i ι)

x:oντ)α. στην eicοlδ,O 1η-i π6λη6 cl-
7'αγτ,d χlαγεiζ 6.r αy αμιγτj ελαιιbνα

μ: 20CI περ'jπoυ ε,λαι,δ,δeyδpα πoly.ι-
λ]e; A;rφ jc:η6 που φυτειi'θηπα'v
πριν 5Ο πeρtτo'ι γρ6νια.

ΤΙα,,'ατηc'eiται $'τ' ο μεγαλι1τε-
ρa: αριθrμ6; ελαιcδ'j,y,δ,ρ'ων 6ρ{av.:-

;αι γ6ρω απ6 ψονα's-"i1?Lα xαL 1lρ'o-

φα'νω; αυτα, τα δ,dylδρα x'αλλιε,ργοι1'l
τα,/ nrlα yα χ'αλ6πτoυ,v τι; ανιiγιε;
των μoγα1ιi-lη' ι'ιlρiωq α: λ'&,δι. Ex:i-
νo πoυ d1ει cηηrαοiiα ε'iyαι 6τυ τα
δdy,δρα πoυ υπ&pχ1oυy Φρ,ω απ6 xρ'-

θε 6νt" '16yα5τi1ρι δεγ ταυτiζoντα:

μoοφ,oλo'γιx& με τα δdγlδiρα των α}'-

λω,ν μo'yαoτηριιbν αλλ& απο,τε,λod,,

ξε1ω,c::τo6; πληθιl,ο1Lc,0; { διαφoοe
τι'xdg πo':xιλlε;. oι πoιxιλ,iεE αυτJ;
τυ'ρoνοι*ζου) xrol}d ^/iαραxΙηρ''51''-

To τρι6ε(,o στo Oτo1o

cυil'θλ116oyταy o: ελιd;. Δια'x11c,i'ν,εται

η -1ιυλ6lπeτcα Γου E1χει χσ'ραt'l"|tη'ρ|'-

cτ''ν,6 ca'iγια r.6λoυρ,oυ xιbνoυ, η, δο-

ι6; ^γ'il.rιι απ6 την orπoliα 6.r'o-rj-
φηντ1'ν χ,αι τo ξ6λινo πλα,i:ι, ,!oυ

y'?τlσ[|iι'ΞυΞ γl'α τηy 5υΥ'y"9&.τη5η τo)
e λαlox'dpπ'aυ ια|. ττi-: παczγd,i-ιενε;

ζΦμη;.

Φ:6γc.rτα; απδ τo μσν'αστηρι τoυ

'\γioυ Iω*r')o) τoυ ΙΙ','a'δρδιlμoυ xα'ι
ταξ δ:ojo;τα; πρo; Σ'φηz.ιci απ6 'cν

δ.'al|,'Lο πa1) οδηγ:f ατo φp&γμα δ;ν

αργε! να διαxρilει χαyε'. σττΡ a:'

ξ:θ. ψeρια του δρdrμου ,1-ι.|,α πλαγι1,
πoυ α,cη1μi1ζει απ6 τo 1ριilqrι τι-ιlv

φ6λλων εxατ6 xα'' π).dcγ ελαιο,δ6y-

δ:ωγ ;o'.l αποτaλ,o6ν dr'ον cυγzρo.
τη,ud';ο ελαlιΙνα (φωτ. 4) . o ελαι-
ιilν,α; αυτd; 6pilo,ιεται στ,ο χd,τω μj'
ρoζ τηζ Ιερ!; λ[oντ)< τoυ Σωτ!ρo;
y'α'. 3ε a1l'15τασΥ| 40 περiπo,υ 'ιj-
τηn'1 ρ1n$ αυτ^{. Πορ:λαμ6&νει δ6c

τritπoυ; ελ,αιoδ,6,yδ'ρων πoυ δ:αφ,6ρ'ουy

σΞ μoρφoλ'oγι'x& γαρα'xτηρυοτ'.xα
r{σ'" y"x)'ρiJυJ: στ'O 1x1Llψ(l x,αι μdγεθo;
To') xσp1lrι6' H παραγωγv) τoυ ο'ε

ελαι6xαρπo υπολoγ'iζετα'' δτ'. ^hταν

7'?.τ' ελd,χιστo 6c'ο 2,5 - 3 τ6ννo''

r"d"θ,ε δe0τερo γρ6νo x'αι δε.γ εiνα:
απl'θ,αyo o ελαιιil,να; αυτΔ; πo'ι 6ρi'
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'/'a liLε τi; τ!Csερε; 6αs:ι!:.3 πo''.x.-

).i:: ελ:d,; (Aμφicοη;, Χoy,}'p9i,1l,

Χι.Ιxιδ''ι^i1q, Msγαρεiτιzη, Ι(αλα-

1ιιilν) , αλλi δ:ν ταυ'τi_Ι,oντα-ι μ,Ξ χαιι

',ιtα qn6 α''-;-.

Tα ε:ιoτll'r'ατα πoυ δηη119'99γο$'l-

ται χαl rl'l αii'ζe'. ιδ:αiτεpα. rα α-

;q7τηθo6i, εiνα'ι: 1) o: ελα:ιi.lyε;

τoυ tolu,:ηj H'1ιαΘiα1 κo't ιlιρ!.ω3 ν-

τo;lξarτ,αι γδρω απ6 μo'ναcτf,ριr
e!.ν'α'. τ'ι"'τ&)''oιπα εv'd; axτετα1ιdYoυ
gλ,z.:ιilroζ πlolυ ι1)'υπτe τ'' '< λoφιb

7ιΞ'ζ γ"σ''' ο',cειvdΞ περιo1ιd; τoυ νι,-

1ι,:il sε lιια παλιδτΞpτi Ξτ'cχij πc! η
θ,&λ,α:τα. 6c|.cy'a',t'ταν y'oντq. 6'rην πb

)'η, ττ11. R,6ro:α; l1 ,":,αλ4γη,;o: πaυ
y- (1τ h^Ρ',jτ.t.' ) απ 6 E λα : ο,x o,','ι''ι(; π e ρ'. 

-

ox6;. Υνιb''l:ξcι\' την ελαιo'v'oμiα xι'ιι
ελα:oυ,lγi,α y'αι μoγi,χε) cσ' c' αl-
τ1' 1α ψoναστ^iic''α ψeτ{φeραν χα: e)'

y-cιΙξ51Υ!7'1'ν τα t''!νδ?α α'lτα για
ττγt :ι0'λι'.b,τ1 τοlν αvαγxιilγ iω, ιιo-
'/ σσττl?' 6') \ Δl,riφcρε; π(ι''αττι?ησεL Ξ

ο'lνηnγaρa'3'ι' υπtρ ττ' -q ιι'o!ιs^h τη"

d.λλη; &πo,!τ1':. Στην τeρ!πτωaη
πoυ αλη'θεtir:ι η δ:6rε:η rtn9'ι!'τ1 ο'.

1ιoγαχoi μετ6φε,cαr τα ελa,:6,δyε,δρα

αιnj τ,9r9; τ6πoυζ ιατα.1ωγ"{; τo,Jζ 'η

επdλsξαν δ'tνδ'pι' απ6 πεpιO,χdζ io)
γrlt'c,j Hμα'θ'''''αΞ y'α'' οtλλωy xoyτι-
νιilγ π*ραλ:αxιbr, περlo1ιδν; 2) Tα

μ,o.lαcτ^{ρι'α τoυ οcειyoιj 6Υ,xaυ τι'sν

ΙΙ ι,ερiιοy gi'1α'" ^l'τι5\\!ν1α 5ε πe?ψ-

1d; μs )cατAλ]ληlλο μιxρo,xλdlα για
τ'tiι ι':ιι'ο'tι^i1 α','i^-τυΞη τη; :λ:i:
',i oι πληrθυ:uoi ελαιoιδ,dyιδlrιr)Y πoυ
ιlπ&.pγo'ιν στα ιιoγαστ)i,ρια εi")7.'.

rl?aιδ')τα φνc'.x^i1; επιλoγη; 1(α,

iτ.'o'σα,PψaΥ^i]ζ; Σ1ετιx,& iLε τo εριi-
τη('L1' αυτδ αΥαφ6c!Ξια'' dτι διdv'δρα

των πol'x:λιιil,γ Α,lφ,iοcηΞ, Mεγαp:i
τ'.xτ|'Ξ ια'' dlλλωγ πO) φιJτε6θr'ηχα'/
5την xo''ν'6τητα P&y;η;' λiγα 1ιλιi-
μετρα dξω α.a,6 τ^rp B,dρo:α y.αL 5ε

1α.μηλ16τερo cε cι5γv'ριcτ1 με εxεiuo
τηζ υ.ιΥt1-Ξ Προlδρdrμaυ, Σωτγiρο;
v'α: Aγiων Π'd,ντων, ενιb αvθ{ζoυν

δεν xαρπoφ,oρo0ν i:ω; λ'dγω 1αμη-

λιil'l θepμox.ισ,z.ιjD πoυ επιχ'ρατO'ιiy

xατ'α ττγl πε'δioδo τη; ανθ,o,Ψoρiαζ

y'α'. c'' οπoiεΞ δiεy επ'ιτρdπoυy cην

6\αsττ1cη τω) τυPaoy.δlιv,ω' χαι

γ'orιμ,rlπo,aη,5η Τω, α',Φjωy. To εριil-
τηlιΙa α}τ6 θα ιΙ;πορodσε να διατυ-
πιυθτ) δ:αφo ρ':'τ'.'γ& ω: eξ{;. oι ε-

λαlιilvε; δηiμιoυργηiθr1 ιαy μετ$. tη:1

εγι'ατα.cταcη τιt)'\- iιoνασττ]ρ'd)Υ'η
:α μo,rα:τ{ρια ιδp6,θηixaν ιoντ&' 3Ξ

3γqn9η'giγα,lτε; ελαιιbr,ε;; 3) Nα
sχτlμηlθlει πo'.&. ε'[να'. η ηλ]'.y'[α Γtυrν

ελα'oιδ,Jν,δρ,ων y'α,. yα δ]:απιcτω'θsi

εαν ε!"να,. α'lτδcρ''ξα ! εμ6oλ:αqrd-
νz'. Miα π:θ,α.lη εnδay't'1 μπoρεΙ να
ei'lα'' δτ'' o|' l'!'o'ναNo[ μ,ετ,drφEρα} εiι-
6',5λ α απd ελαl,oltl'ο1rlxd; περιo'16;
z"αι εμ.6oλirα sαν α^1.,''α ελα:6δενδρα
ti αi'λ.α' φυτιχ& εiδη τη; ο'.z"ογεν;i-
α; OLEACEAE πoυ υπ&ρ'ya'ιν oτο
ιC(γοrιo τωv Πι:ρiων τoυ a'ρt'ζετι'"

απ6 τo''t δρδ'ψa Βερo'.αi 
- Βεργ''

y,α: y'α'' τoy πOταμδ Aλl&αlrο,γα

ψ!y'p'. ττ1ν ι'aι','5,τητα Σ,φ'τtrιlα5' 4'1

ΤΙ,a':α e|''iα'. η 6oταν'.x^ii cυγγ,dνεια

τωy ε)'α.lo,δ,jνδρων τoυ νο}ιoti Ιtrlια-

0i.αζ με τι3 6αc'.ιιbτερε; π,c:r"lλiε;
ελld,; τη; νηcιιilτιxηg γ'α,' η:Γ,ΘL li-

τ.xη6 Elλλ&,δo;; δ) Πoιοi eiyαι al

ε1θρoi rια: α:jθγsιε; τω.l' ελα:oδ6ν
δ;ωv του γ,a,μo6 ΤΙ'μα,θ,iα;; Πιθ'α'lοv
τ) αντoΧ^L| τaυζ 1σ,τorυ; παγετoδ,; lnl
,'φe[λeτl". :τηv dλλiε ιι{.,η, πρoc6cλιil';
α'π'δ 6αlι'lρ''α γtα τα oπoια τελE)-
ια:α giγα: 6'i6α'.a 6τ1 α'no1lg}οΙjy .,
?tffι παγετoπ,λη:],α; τιυν ελαιo-

i3νδ;ω'z. 6) Πο.i εjναl η 7ηψα..:7.

:,ιυγ ελαιοlδ'6Vδρων τaυ γ'olμoιi ΤΙμ'α-

θi,α; γ:α ττ1ιl "γε'ιετιrι'i1 y'αι 6lελτiιr:-

:η τη; eλι&6;

Σ,ε dρευνα η a'π.aiiα tβη Laει αρ-

γieer' xα'. 7] oπο,iι υπo)'oγι'iζεται vα
j''cιcι!:ε'. 4 - 5 γ.'6'l.α Ξ]τ:ιχε:rg:-
τι''' ι) α'π'0ν"rηση στα παοαπd,,γω ε-

cωτ"i,'lα;α.

ΕEΧAΡΙΣTΙtrΣ
Eιl1αp:οτιil θoρμιλ; τ,ιy x'3?'.c Κι-

ρ :α:xo Ιωαν'νη, δενδρclxαλλιεργητv)
απ]6 τo Π,oλυδdvlδρι Hμαθiα; xαι
τoγ ι'3ρ'.ο Mητρdπoυλo Γειil1,γιο,
υ,π,&λληλo τη; Δ)yσεω; Tεχγ:χ,ωy

Τπη,pεc:ιbν Bspoiα; απ6 την Βeρ-

γj',,α ΙΙμα,θ1jαΞ γ',α τ:; πη]ρ,olP,ορli9ζ
y.α: οlπo:αcδ4τoτε &λλη 6οl1iθεια

πa'l ε'l"γ'ενυ'τ"&' μοιυ προ':dφ,ε,ρα,v.

[Ι καλλιθργεια τnq ελ1&g oτo voμ6 Hμαδiαq

Aπo,}η τo') 1i'.Ξ5ττl?i"ο)ια: y'&lδ'εζ π'oυ 1ρη,tiμeυ1ν για ηγ
ατ,oι3iy.g'17η τιlν ελαιιilγ.
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H ΠΛΛHNΙKH ΣHPOTΡ0ΦΙA Σl γΣTΑTH KΡΙΣH
H cκτp,orp,f τoυ μεταξ'ocκιiiλη-

κα δlε,κδlκεi τη μoναδlκ16,τητα ,ι-

ν,iμεαα στoυq υ'π6λ,ο:'πcυq κλ6-
δ,-'υg τηq ζωirκl1q 'παρ,αγιrlγf1q oε

6,τr α'φ,o,ρd τον ελdxιoτo'απαtτo6-

lιεν|ο x,ρ'6νo απααx6ληloηq γΙ'α rην
παραγulY;d τ'ου πρoi16ντοq. \,'Ιε ιd
r-ιπ6 δl6loτηψr α 26 - 3o ημιεiρ,ιil,ν ιε-

ρlπο'iη,αηq τηq κ6μtπtαq, πλ6κει
αυτιr] τo s,6,fiμ1frκl6 τηq <(κoυι<o6-

λl>. Η αlxζld εργα,oiαq εξdλλου
nερloρiζεια1 στΙζ τελευταiεq 15

περiιπου ημ6ρεc τηq εκτ,ροφfq.

Xωρiq ν,α αποτελ,εi clκ,oπ6 τoυ

αρθρ,ου αυιoli η αναφ,Οrρ6 στ1ν

rρ,6πo τηg (,παραδ,ο,orα,κfq) μorl_

φf q τηq εκιρ'ο,φdq τoυ μειαξ l-
,:lι.ιiληκα, μrπορο6ν νcl επlσημα\'-
0'ο6ν γει,lκ6 τα ακ6λουθrα. Δεν ιl-
π6,ρ,1φr, ξεxω,ριατ,69 απα1τηoεlq
l.'Ιε xd}ρo,υ,q καΙ σε εγκαταστ6σε1q
',ι'6':α a' αυ'τoiq. }Ι απα.ραiτη rη

{)ερl1l,:,κρ,:αiα των 22 - 2A 0C πε-
ιυxαiι'εται με ελ,&xlατεq δαπi-
.,)εq, αφo1j η 6ναρξη 1ιηq aκτp,o-

al{q ρυθμiζεταl, ιi-l,cτε να oυμπ6-
Οε1 με περr6δoυq τcυ 6,τoυζ, toυ

η μ6ση θ,aρμcκραοiα π,εrρr'66λλο'.r-

loq εiναt 15,5 0c καl πdνιυ. ol
6ελτlωμ,6νεq φυλ6q με ιαξoοκιilh-1

i(α πΟυ εKτρlΔφ']ν1ql α(μ'ερα, π6-

ρα απ6 την υψηλfi παραγωγrκ6-
τι1τd τoυq σπaνtα παρcυot6ζoυν
προ6λf1ματα εξα-τiαq αοθενειιilν.

Παρ6λα αυτa η αη,ρoτρ,oφiα

στ,ην Ελλ6δα φθr]νει oπαθ,ερ6.

ΙΙολλr6q περ1ox,6q, γν,ω,oτ6g a\-
λoτε γrα τα μεταξωτd τουg, i-
]τωζ η Kαλαμd,τα, η Ndουoα κ,

6. 6rπαψαν απ6 καtρ,6 να πα,ρd-

γoυν μετ6ξr. Στrq λi'γεc εξ6λλου
οη,ρ,oτροφ1.κ6q περιoxdq πoυ υφi-
στ,ανταi ακ6μ'η (Σουφλi, Pοδ6πο-
λη ) o αρlθμ,6q των o'ηlρoτρ6,φι,.lι,

λιγoατε'6ε: xρ6νo μ,ε το xρ6νο.
Aπ6 1.31Ο τ6ν. κουκ,oυλιι-bν τo

1952 6φτααε η παραYσJγ,f μαq ιo
1968 ατ'ουq 70Ο τ6ν', ενιi ο,f,μc-

ρ'α εiναl ζτiτημα αν ξεrrιερν6 τ,cι,q
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8ijΟ - 4Ο0 τ6ννουq.
Αν και,εiq επlxειρ'{,οει να ανα-

ζητr]oεr τα αiτια τηq oυρ,ρiκνιυ-

crηq τηq αηcοτρcφiαq σιην Eλλ6-
δα iαωq θ,ε,ω,ρ,{l:,ει ωq κi,ρro πρ6-

ξεν τηq τον ανΙιαγ,ωνr,ομ6 ο,ιo

μaι6ξ: α,π6 τtq ,ο,υνθ,ετtκ6q υφαV-
τ,κ6q iνεq. Πρ6γμ,ατι τ,o πoοοο"τ6

νη,μ'dταiν τηq κατηγ'oρiαq αυ,ττ]q

στο o6ν'oλο τωr, υ.φανιrκιiν υ-

Τoυ
Mιx. Yφαντiδn

Eπικ. Κα,Θnγnτli
Γεωπoviαξ A.tτ.Θ.

λιilν (oυνθετκd, μ6λλινα, 6αμ6ιr-
κερ6, μεταξωτ6 νf1μ,ατα) αυξdθη-
K't tVΤUlΠiDσlακd αlπ6 9,8o)o ποl-l

11ταν τo Ι945 cε 35,9'o)ο το 1968.

Η α,λ.ματιilδηq αυτr] α6ξηοη ωo-

τ6'οc 6Ylν'ε οε 6dροq κυρiιυq, αν
6xr απOκ} ε1στt'κ& των 6αμ6ακε-

ριbν. ΙΙ πο,αο'oτιαiα ;ουμμετοx{

των τελευτα.iωι, αημεilαlσε στo αν
τioτo:xο xρ.oνlκ6 δld'o'τημα μ1α ε-

Ε1,σoυ εντυ|Ιτ'ιυlσ1αΚf, πτιilοη τηq τ6

ξηc τcι) 17,6o ) o oε παγκ6oμrα
πdντ':,ιε κλiμακα. Aντiθετα, Γο

6οτιυ πολi xαμηλ6, πo'σαστ6 των

μειαξωτιiν νημ,6τιυν (0,09o )ο )

αυξdθrηκε στην iδrα πε,ρioδο
(1946 - 1968) κbr 6φταoε oε Ο,

17o)ο, δη\οδ11 περfπcυ δ:'πλαοrι'ι-
σ'τηlκε. Σdμερα τα ποσοrστ6 τ{υν

μ,εταξονημdτιυν πρ6πεt να 6ρio-
K.oντα1 ακ6μη πιo υψηλd, γrατi δt

απ,οlτιiνεται oταθ,ε,ρf, και αυξαν6_

μ'ενη ζdτη,οη των αναμφ1σ6ΙiTητα
αoυr,αYιilνιoιηq ποt6,τηταq μετα-
ξω,τιilν υ]φασμaτων σΠq οΙι(ονoμ1-

κ6 εiρωro,τεq xιilρε'q τηc Yηq.

o ανταγωνtα1i'6q α,π6 6λλεq με-
τ'αξoιπαραYωγr,κ6,q xιilρ,εq δ,εν θα
πρ6'πεl aπiαηq να θ'aωρrεiταr 1-

τiα τηq φ,θrjνουοαq ση|ρroτρoφir]q

ατον τ6π,o μαq. Η Ιαπωνiα καr

μ,6ν,c ιυq xιiρ,α ειl:'αγωγl1q μiπoρεi
6νετα να απo,ρ,ρoφ{oεr ακ61iη

καl δ,εκαιπλ6οrα παραγωγ,{ κoυ-
rιουλlιiiν απ6 την Eλλ6δα. Eδ$
πρl,πiεl να αναφ6ρουμε 6,τr η συl1

μιειοxr] μαq στην ετ{σl,α παραYω

γfl μ,ετ,αξro6 oτ'cν κ6rαμo φ'ιdνεr
μirλιq το J.ο)ο καr 6τr η Ιαπ,ω-
νiα που παρ&γει περiπoυ τo i-

δlo μ,εταξι 6co 6λεg μαζi οι υπ6-
λollπεg xιilρ'εg απo'τελεi ταυτ6xρο
να κα1 τη μεγαλliτερη xιilρα εr-

οαγωγf q μεταξroιi. Eνδ,εlκτtκd

μ6νo αν,αφ6ρετα.: 6τι η xιilρ,α αυ-
τ{ 6xεr αυξfr}σεl με oταθ,ερ'6 ρυ-
θμ,6 τlg ειoαγιυγ6q τηq oε μετ6-
ξl α,π6 13Ο τ6ν. τo 1962 αε 42.967

το 1969. Π,6ρα απ6 την Ιαπωνtα
εiναr καr η E.o.K. πoυ ζητ6 πρ6-
θυ,μ,α να tε1lσ6Yε1 εlπ|εξεργαqri6νo

μετ6ξr (μεταξ6νημα).

o πρ6ξενoq τη,g οrπrοθοδ'ρ,6μι'1-

σηq του τ6l:,o παρ'αγιυγ.iκc$ κλ6-
δου τηq αη,ρoτροιρiαq στην Eλλa-
δα θα πρΔπεt μ6λλoν να θεαrρη-
θ,εi 6τι εiναl η 6λλεlψη εργατ1-
κιilν xερrιilν απ6 την ελληνκ11
ε'παρxiα σε 6]με]σo ουνδ'υα'oμ6 και
μ,ε τo γεY,oν6q 6'τι η εκτ,ρoφd του

1lεταξοοκfiλη'κα στη xιirρα μαq
δεν 6xεI ε,κμrrηx,ανtcrιεi.

T'o Yrιουργgig fgψrργiαq μ1ε ε-

π μονrj και ου,ν'6rπεrα πρoοπαθεi
τα τελευταiα xρ6νl,α να απoτρ6-
ιμε1 την εξdλεrψη τηq σηροlτρo-

φiαq ατη xιitρα μαg και εφα'ρμ6-

ζει πρ6γραμμα πρdγματι γ,ενναi-
ων επrδ,oτr]αει,.lν, πoυ αυξdνον-
ταl αrπ6 xρ,oνr6 oε xρ,oνl6. oι περ
olν6q επιδ,oτ{,oεrq 6φταoαν π.x.
το iψοg των 17.400 δραxμιilν α-

νd <cκ.oυτi ι<oυκoυλ6lοπoρoυ)>, ε-

νιil παρ6λλη,λα εrπtδoτdθηκε ξε-
xαrρ,1lστ6 κα1 με 60 δ'ραxμ6q τo κr-
16 1,\1μ,ρ,ιilν κoυ,κ,oυλιιilν για τoυq
αιlνεταlρroμ6ν,oυq σηlρoτρ6φoυq.

Aq αημεlαiθεi 6τr απ6 6'ν'α κoυτ'i
κoυκ,cυλ,6απoρου παρd'γονται 3Ο -

35 κ:λlι xλω,ρd κoυκoι3λtα, 6τt
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I\ENApEIΚEIVIIΚA ΘEΓvlΑTA
o: τελrευταiΞ; dρ'Ξυ,)Ξ; επ''6ε6ι.'''-

ι):αy τ'o γ:γo'ιξ 6,τ'" o'. y''α?tΙi'|' (|\^η-

ιq' ιαι α7.λi,δ α) :υvτη,:oιiντ{ι'' y'(ι-

λπiτεοα iτα ,}υγe:α, εγ6ι:0'l τt 1τεΡ:

εlτ:xτ''xδτηιτ&" τaυξ σε Θp'ε,πτ,.x!. cτo''-

aεi'ι' 6picτεται αε υιpηrλi 'Ιio,'oΞτΔ.

'E1:: δ:α,π:cτιι!θε| oτ'' ο: x'αρπυt

i!ro9 εiγαι πo).,6 φτω1ai 5'Ξ ι|x\'.,

φιilτφ'oρo, αc6,doι:,o y!α'' μαγ'z{cιιl
,'n'''fiO'|,r-γ!ξr-)'1τx'. 

γρ^i11'op'ι.' y'α'. γα-
ι1"1y ^γ':^i,ι^ρo'-α τli χ'αλ:iζ o:γ,αγoλ,η-

fiτ''^εζ τ,ου6 ιδ 6ττpa3' πcυ εi'γαι d,.λ

λιυ';τε yα: τo ιι?'.τ^lli''c' 1|ο''aπ'ηταζ

τι'ι'l ι:αι'π(υ|.
Ι1'πα'l'dryι'l;, τl π'α?α|1ετ c'; θρ,επτι-

y''lj x\ατα7τα:η το)) xα.'ρ'π6ν1 π'ρiπz''

'iι. \αηι6ι'leτz'" ιι,6α','α υπ4ι}η. Kαι
αν\i)loΥα |ι€ τη1y 1ΞΞ[J|Ξy"τ''ι61fτi

τoυ; 
'ε θρ'ι'ττ'.ια cτo:7e'iα γα ;,,o-

c'δ:oρiξεταl y'x.'' τ,o αyιbτατa oρ''o

ηiα. α|loνil'< 5τo') Ξ'!)y''τ.\yιcυζ θ ili*"-

i,rυ; τLα'!\ι1iliijΥl1τl'. Γ]:rr',:,,rιbζ o,'

γ.1-?,τ,at πO9 εiγαι φτωχoli σΞ θiρε-

πτ':y'\i" 5'τ0''y'οiα π:',jπ':: ν'α πωλc,jγ-
ται θ'α dλεγε xα',,:i1 ψ''α' <<ω.'α γρτγ
"γ'oο'δ,ιε'.'ι.'' !.zτυι iι.'"' α7 συγxo1ι,'σθη

γα'i α'π6 oο'e''νiΞ πΞirιorχj_Ξ.

ΙΤ'ερ'.ε'ι'τ'' ιξιητα ττ1Ξ cαρτ"v'i

1ι'ν yiα''nlbν cε θ,:':πτ::yri ττoι-
yε,iα sπi τo'; o) c τηΞ 'qt)?^η;

ουοiα; (1)

Φιbtφο'ιoΞ
Kiλ:
-\:,6d:'τιo

Mu.',ryr,o

Milλα α1λriδ:α

0,Ο965 Ο,13
1,M 1,9

Ο,07B 0.14

Ο,o55 Ο''O7i:

,\'π6 :o,y τi"ναxα φαi"'leτα'. δτ'. τα

αyr)li.:δ'.α d,y;o,υrl iιεγα},ι5τερ,ε; απα'-
τη:ειg ο'ε Θi'επτ''ιy'ι σi0:χΞ1|α α'πδ τ,ι

iιiλα
Γεγιxι|tJz dλ':γ: y"ιι'leiζ, 6τ,' !-

(ι) Σημ. Ξτρ{1 oυ,αiα λ{,με, 6τι ,α-

πoμ€ν,ει απ6 xιiπoιo ιατ6 (,φtλλα, xαρ-

π6q, 6i}'αaτ6E' ρiξα xλπ.) tcτερα ιπ6

την απομdxρυναη 6λoυ 'τoυ νερod πoυ

περι61ε'ται oτoγ ιατ6 oε θεq'μoxρα,αiα

1 00 6,αθμri:ν K,ε},,α[oυ.

t. Σxθεn: ΣυυτιipπEn t(ορπtilu [μiltο ιοl
!(El πεptεl(ιlil6τnτα εε 8pε-

πτll(ιi Eτolxsif,
να3 δ'eντ'ροxα)λ: :2γητηg επ' 6ιiλλ;-
τα'. εy- τω), τ'rcτ5:ων, ,;α 

γ;,οl;,i',ξ:ι
-.'τi\ π Ξ i!'' Ξy'τ'.τ,6τητ α τ ι1 ; cα'''llι 3 τ ι:l' l
y'αcατGlγ οε θc'eπτ'ιj.. 7τ'a"'χε:α y'σ'''

"ronqγ,τd; 
cε φιilτφc:,c, n&λ'. αι6ξ-

5τ''o y'αL Mχγνi]5''rι για τoυ eξ^Λ:

2. l(oτoπoiθμnεn τπξ
H τ'ατιπ.ι\'{'1τ,':τi τ^η -Ξ ,}6λλα;

ττiΞ α;y'i'σ.'δ' e; απz;x6λrr:ε τρ,6,oφα-

τ1' ^/'i1''' το δ,:θyj: :υ','6δclο πo]9

πrαγματc;o'.^i'}'r,z,z 5ττ|1'/ _\YΙG-
Ν0N τη; Ια}.'iiα; (28 - 31 Mιi.,υ
-1 984 ) * Παοαγιυi,',i vl1''. Συντ'll?'ι].j Γl

τω,,, -\y'λαδlιilν>>. () -{. SANSD'
RλP υπaγρ,1'lr'ι:Jε 'α εξ',i; c1ετι-
γi |'.Ξ ττil α6ξη,:η τoυ πλ'ηi$93il17'j

τη; ,}dλ'λα: yJLι' ττ||'Ιl,d]θ,olδ}o τηg γ;Cι-

τατoλJlιηl'η';. Π,αλαι6τερα η ι}$λ-

λlz τt: α1λ,α,διi{ 1iiι''ν αττδ τo 7975
^i''ταl i'iα'< eγ,θpδ: δe6,τε:η: ι'α1Υιγo-
.1tl'.". '\τ6 τo dτo; α'τ6 y',α'. $5τε-

,α j l]]Ξ :,Ξ -^ ρ'ο'6}'ii';ιl..τ α 7 αταπoλd1].ι η-
]η;, Tα ." _'',-1ilιΙ 

γρδ'l'.α αιlξ^16η-

?/''Ξ 
'Ξ 

α'Τ4Ξτξ; περι,o1d; πcλλιbν μ,-l-
οιΔ'l. H α$'Ξητη α,υ'τ'lj ο'φΞi)JΞτ'αι:

α) :τo,υ; δ'αδ,olχlι''r'jΞ l1lπ:cυ; 1::

j} :τL .2τi',''l.i xαλ'o'x'αipια

Υ) jτη|γ αyθ!Ξ)'iτ::ιtττiτιl' πcυ 
'τα-

c';lι''6.\o'lν dγαγτl τιυy y\'|{i.'i' -

i-ι c.;τ o ] o))'.ιlayωγ a',r'r1ιo,y'τ6νωγ.

Jζατ'd,. τro 1983 o: ζηtμ,l'6; υπγiρ-

ξι'l α:'xετ& ιo'6αρtc ^1a'' nη'qιnQγΙδΞ

cτ:'υ; oτιυ:ιilγΞ; π'oυ δe1,6'viται' τι{

xαλιiτε:ε; πeρ'τo:iicε'.3. Tην 1ρo-
ν'.0' ι.'lτii ια πυcslθpιγοi:'δ'',i δ,:γ l-

δω,:αy τα α'lαηιεvδi.ιενα απo,τελ j_

:l,1α,τα. Ι'ια' Τσ αiτια τη: .ιτiaΙr1Jy.tαi

δ'ατυ;ιilθηtl'αll o: εξfr; υπο,θ,j:ο';:
α) T'ey'ν'τ^iι χατlαπOλ]Φ1ηlrη α'l'Ξ-

πα"-'.ri6. Χρη cιμoπο ιo j ilεvη δ l

:-)

οxiιiδlε)

ll:ι[ω'-: δυo λdγoυ: α) γ:α Υσ r|iιo-

:'δ'-apicε,. κα'lυ:l y''&τω τgi 1':'d',o αυν

τη''^iρει-υ; τ(')ν y'x'?'πi)ν xαι β) γ :.

,.α 6ε);τ:ιb:ει τη,ν )'iπαγcη τ'O) oπω_

1(1',l} :€ πol:dτ.τα xαι ε'ilδοΞ λlπi,-
:ι1::1ιΟ;

μιiiiπc
ο^η αν ετα1τ"'ii;. Χ:η:lx ιoποι o!1r:

Υrι ΥΞ?6 λ'lγo γl λrο'δ,clμo, τιrν
'δ'dν'τpω,ν. 'Aνεμ,o:. -\6ρη
'πoλ6 ξη,p4,;.

6\ ΘεCγι'o'τ''.'tιτ''l. πo'λι] ,Φηλ η

zαι 1l,εγ,ιiλη ηλιcφlt,νεια. (Ω:

γν,ωrττ6 'ιπ6 τ€τoιe." cυνrθiκε;
τ1 δCι:τ1 των π'.l,pe'θ,ρ'ιγοε.:,διily

,lι,ε, ιilγεται) .

γ) K)'liiια πo..l ,ευγoι:( τηr, αιi,;Eηt

3}] τoυ πλ'ηθυ:r;r,oδ τη; ι.[.l$).-

λ., -

δ) '\ν'τ'i;τα:τl τ'ιiΞ {'jλλα: aτλ
nυ 7 :0''''.'; o ε''δii'

Ο SΑNSDR_\Ρ τυ,1ι'5,οιi)',ε6εl γlα
τo ! 98,tr τα πι'οαοι&κυl:

1) Bελ,riω,:τl τηζ τay.ν ιt1; τaυ

ι!'lε'rα:ιιoιi
2) lΙ|sxiαoΦζ, edlr. εilr,αι δDνα_

τ6ν, α,μd.;ω,; rι.'ιτi" Ln5 6o.""'
πoυ ξεπλdvει (τ1 μjfr1α>

3) Eνα)'λα:4,:ιενη y-?τι5'.f}β'ιτoaτΓ

1Υl δlαφ6ρων €ντ9ri1ο'χ}τδνω'/

iο) yiy,ταrπoλειΙoυl,' ταυτdχρo-
yα τηγ ι}ιiλλα ται τr &λλα
ζγτοrlrα.

Κατ *. την y.,a':' :;':l'i1 π,ε'cior)2

y.:ηri',r1ρη,61,6fμ,g χe ιιJ.ls ρ ιγo|riζ

1τ,o)'τ'υ 
'1

Στοι'; πρ,ιλτoυ; 2 - 3 ι{.,επ'r.

:,'ιonj: α:7dg τηΞ 6λαcτlιμ ;
πεp:dδlου (πpoαrlθ,ητ 1z'i. - 

Ι

6)

&,



oιiνlo;) γ]ρηrιiμlolπο.,oιirμε πt'lρε

θρινo,ει,δτ]

γ) Kατιi το τ'ιαλ'o'xαi''p'' Ξστξ,P.ζ

Φα}fφoρlyJo,ti; η oυλ,τ:αciντ.
Σlτα πα;:ατ&νω θα πρ,oαθ'dt'αιιε

χαl τα εξη;. Eμi,:ρν o,: προνιiμφε;
τη; ι|.,6λλα; τ.?aστ)'7:τΞ'3q/ται απ6 τa
<1;-ιd'λ'ια> η lz:αταπoλdrψΥPη' Ξιyα'' 1|'?.)

6rλ,ημιατιx{. Tlα ε7τcιuroχτ6γg ),ε'l dp

χoylται αε επαφ"i7 με τι; 
'τρ,oνυμ,φ1Ξ:.;\ll λrηrφ'θtε| υ,πdι}η 6'τι η r|$λ).α τ,co-

o6&λλε: τ''; ιrlριιφιt; τοlγ 6λrα'c'τlιilγ

τη; z"y.λα,δι&ζ τια'. δl1'. γενιxιι τ1 ι'α-
λυι}{ τoυ; ',ιε φ|'cιρα:x'α γ[νεται' x:α-

τα τ.απo'.o τρδιπo uτια ψλα'xi,, 6γαi
yει το συ1μπ6ρ,σ'a''}'α δa'' cτην πραtη

δr:y γivaταl xατα]πo)ri\\η!ση. -Γα

πηιγtrtατα e!i,,ι''' π'.b διlaιo)'α cτα'ι

τα δJνπρα εir,αι μ:γ,{λ,1, λ,dγου 1*,-
ι'γ1 1α "t1ιΥιdJν'.'xα1 6πot) τ,ο Φ3]χ.αστl-

ι6 'ιΥ?δ δεν π,6φτει 'lπ6 πiεcη, oιj'τε

εt'iα'' α',,'ι'zτδ γ:?' '\'α ξ,εrπ,λιjy,ε: <τα

ιιJλ:α>> y.jαl" να πα,cα':dρe: τLΞ τ,Ξρ''7-

ι'(lirεi,εζ τpaν'j'',ιφeq y.'α'' τq' α^'lγα cτc
j δαυ,ο;.

Κ.''[νe'τα'' 57,i'n'l;ιρ ^1,.α 
τ,'i ca'6α-

.r'!'i τzo':6οii'!.ζ, o iαrαΥlωγ6g να α-

xoλουθf,cει την e'ξi]q στ?a'τΥtτl'y'sι.

Nι ,Qe,x'&':':l πρωτα 1q |ιiyτρ'α ψo

0'φιQιoγr2 ν'ε;'δ γ'.α τoυ'g πα'ρα-tπ'd1iω Λ6-

γOυ; y"αl dπ,ειτα γα χpηlσlιioπolησ9ι
z'1πo lο φ α,.rΙ\α7'σ.

Tlελlε'ιυταi'α στo afr,\οστd.σ!ο τωy

y\?ηli' |ιΙ:.Jπo''oυ|1r j'γ,ιυγ 
φ'αpμ&π,ω ν π ρο_

ιτ'€θην'' τ,ι''' το MΙTEΧ (μιτε'61 .

EιπΙση; δ:ιr'πο6'πεl vα ξε1νoriμε
τ.γ Eυ,εογ'Ξτιxd ρλo πoυ δlα'δρ'αιrα-

τiξc,υγ τα ου,Ξ'λιlι-ιo dνιoιμα, π,ολiτι-

|,'o: 6,OΙjjθ:1: cτη,ν 6:ε'λoγιxi] ν''αταπο-

λd,'ιilc4 τη;'Qδλ).α;.
(.\:; N dloυΞτα τε$y',οg 77 ιελ. 170

'/|i''' τε13yrJΞ 19 cελ. 82) .

APΙ ΣToτErιEΙ o ΠANEΠ ΙΣTΗMΙo ΘEΣ) NΙΙ<lΗΣ
pBQtfloLNlΚH ΣxoΛH

ΕΡΓAΣTHΡIO ΣΗPo'ΓPoΦΙAΣ - MrEΛΙΣΣorΚoMIAΣ

0δnψi.g lψl0 τnU καταπoiilEμnοn τnξ βαρpoιi
1. Παραοxεν^i1 τc'ι 9'αi'ir,iτo'υ
Σra dyα xιλ'δ (IKG) &y;vη ζ&1α-

ρη πρrοiσθldτ0υlμε 6γ!α, γiiαμ,μ{ριo (1

G) ,!ε'''ρ'6':ι'o'νη. H Q,ε:ρ,dcz'ο'yη εi_

'lα'' α")τtl, noμ υnd,;o1aι oτo εψπ6'

?'.o 6!5y.,Ξη)(75μ6'lη :υνηtβι0Ξ σa yΡ,1''

τ" lα x'oυτι&, τωγ 200 γοr,irηιαp,iιυi'
y'α'' (τc oη1μαντ:r'6) π'ε'ριdγeι μα-
λαθ'gi'. sε αναλ,,'Υ|μ 5o/o'

To' μ,iγμ'ι ττlζ α|Nνη\; x'αι τηg ι]lrg1-

ρδsxaντγ€ ηναxατε6,ετα''. xα}'& γlα
2Ο' τη; ιb,ραE 1ιd,cα ,]'Θ Lιlα σ'ι'vJxa|3'

λα γcΙ,υλoψ' αγ,αλ16γωγ δ:α,cτd,cεωy.

2. Eiφqρμoγt1 τr'υ πlαρα-

5y'ΘυdJσl'ατaζ οτην xυιpdλη.

Mε το qμοιrογενrd'c αυτ6 μiγμ;ι
γε,μilζουμε (r); τη ψξ'5η !y'1' 5γars,.-

Cτiiρι, ψe )lεπτ6q τοιit,τag, dτ,cl πoδ,

δταν c''xo"i'!ξιοΦluΞ τo φαlψxo (μi
γιlα) ' να σχη,].ατaζ,εταl 6γα :6γ-

\'Ξφl0.

Mε 3y,α' τ!.τr')Lo 5xaν\cτt1c'. αu'aνt'

ζοη-ιe τιg μι6λ:c:ε6 oε x,&,θ,ε τελj._

94 T['co' πOυ τι,ζ '7"&roυIιιlΞ x&"τα-

σπρ,εζ χωlpιζ τo φi6a' γq τιζ σχO-

τιbooυi'rε.

Αγ τo μελiαοc €x'ε'' γ4νο πiρ,6πε.

με μαiliflε!ιl
γα Ξπα|iαλω6aυη-ιε το ':'y'οnlιcμ'α ι&"
θε 6-7 η'rdρo; για 3-4 φo;,d;
ο'_'l'ld1εl,α. Kαλδτερ'α απoτελdoματα

πετlγα.i'loνια!' αv σχoγ1i'σoυμε c0

pι:λicc,ι, δτιqι' αυτδ δ'εν ixε'' "Φν,ι.
A,υτ6 μπο,pοi ',ιx γi:ν'ε'. με η'λι6λo'.l-
στεζ χαι xωπυl1 ζraοτ66 τ11ι6ρε'; πρo1

τo τdlλο,; τoυ φ0:νο,πιil,2ioυ 'ξ αγ o

μ:λlcc,oz',61'ro; χατΦφ'jir,Ξι ψe ιxπo'''
διι6 τ,oυ τρ6,πo 'ν'α <μπλο'xd,ροι, ')

γ6ν,ο. ατηr,' πεcιiο'δ'c π,ου γεvνid'ει η
6'αο|λιr:cα.

3. Π 1,oφυλiξε:;
Δeν θα π1ρdπlει να γtνιεπαυ η xυ'-

ταπoλθμη,:η πατd cε €να δ''ωcτημι'
τoυ,)li1ιcτοrν 2 μηνιi.lν π?''ν τcν τ?i)'

112 loυ l,,:λloη1.

EλλnvIKn σnρoTρoφiα
Συν6xεια απ6 τη αελiδα 82

μ1α πενταμελ{q αγρ,οτrκf1 olκoγl:
νε1α ιtlπo,ρεi dν,ετα να εκθρ6ψεr
δ,6'κα κουτ16 καr τrdλ'ο'q 6,τr η τlμli
αι,6 κιλ,6 xλωριilν κουκoυλrιiν εi-
ναι 24Ο δρx.

o 'Eλληναζ γεωργ6q 6xει α-

κ6μ,α μrα δυναι6τητα να αυξflοεr
oo6αρ6 και μ6o,α oε μlκρ,6 xρoνl-
κ6 δrdo'τημ,α τoυ 6τoυq τo ειo'6-

δημ6 τoυ μ,ε απλ6 μ6,oα καl με
ατοl,xειιiδε:q γν'ιilαεlq πoυ θα τoυ

δ6'οcιlν ol γε,ωrπ6ν,or, αν επιδoθε{

και πiλl στην σητoΓtlρ,oφiα. 'Eτοr
θα cυμ'$(χ1ε1 κα1 στη δlατΙiρηση

κα: αναζωoγ6νη,αη τoυ κλdδoυ
τηq ση,ρ,cτρo'φiαq, πcυ θlεωρ,εiται

Ylα την Eλλd.δα 6.ναq παραδoor-

ακ6q πλ6oν τolμ'6α9 τηζ γεωργι'
κ{q παραγω,γr]g.

B4



MEΓAlι}l Επ!ΤΨIt!fl Τ0γ (ZAΦE|ΡAKHυ ΣT0 M]llΣKET
H α"1'ων,.cτ'.nη περiοδo; 1983 - 84

'i1ται;, γ'11 τoγ E.Γ.Σ. (ZAΦEΙP.\-
KΙIΣ> Nzo'j:η; η ΧΙ?ον''α του Mπd,-
ιf,y'Et πoυ πdιυ1ε ν'α τερl';ι'*τ'[ceι π.iο)-
τoζ cτα π,oωταλ{lrατ*'ηζ'Eyω-
ιτ1: Κε'lτ ριo'δυτ''xi1; Mαxε,δioν Jαg xαl
στoυΞ d,ilδ'pε; 7'lo,. σ.ι-lξ γυΔ α|x,ε;

}Ι ε,πιτυ1iα z'ιιτi1 'ε[y'ε .ια,' τ|1" α-
πoτelJ!:7ατx τηΞ πo,υ tταγ: α) η
ci',';α}9; στlη;y Α' Eθν:xη Κατηγορια
γ'lα τ:; γυνα'ix,ε6 x'α'' 5τη B' Eθνl_
v.:ii γ:α' τoυ; d,νδ,pε;.

},Ιπ,\ΣJζET ΓΙNΑΙKΩN
Ι{ cω,πη δ:υλειri πo''ι !γι'lε απδ

τo Δ.Σ. ι.!.', n'?'ciτall.Γιτ{; τι. 4 τελευ-
ταiα y:δν'α cτo τ1.ι"{'μα αυτβ 16, 9,

π:l'o:πd''Θε''e< το-l.; αθλητριιδν εd1α'l
τo πα'Cατ&:''lιιl zπo,τ,dλεc'μα ττ.trι' &νa-
7,iο 7τ'1"γ1 Α' Eθγlxi Kατηγoοiα' Στo
,πcιυτιΙθληlμα πoυ dγινε 5τη'/ 'Ενω-

'η Κεντ.,ιrι7'ι'lτι:ι^i1; Mαxεδoνd,α; c
ι<Z_\ΦEΙΡΑKHΣ>, δ,. cυγ,&iγ,τη,ca p':_

γd,λεg δυοxαλΙ,:: z αι μd,λλ,oν τε:-
t-ι*τιcε ειjxολα π'zιilτc '< 1{lαl π2ωlτα_
θλητ'{:'

H δυ:xo)''iα ^i1ταy cτa'lq αγιilνε;
|,Lπα''LΞ !1Ξ τl ; π]ρωτα,θλ,i,τριε: Αγι-
τa.},, ι^lιΞ l{αz':δοriα; - Θρ&u'η '< xα,.

Θ:::α.λr|α;.

Στη φ:τ::v^l7 μεγ*λη τ'pr.l5ηξβιgγ1

5υlε6α)'0l) o €φoρrι'' zr. TξιιilvαE T-

ωι&"γ','''. o πρoπογη)τ^4Ξ Kοντοζ]{;
Δi1μι^{τpη; γ;1''' ψe τη σννεiπ,€'Lσ' %Cι.

ατ'(|)l'/''5τ''γδτTlτθ' τoυq oι αθλτ)ιρ,ιε;.
'Ε'ιc'. ,r'. φiλαθλoι τη6 πdληE μα;

ττγl ε'τδιil'ενη αθλητιxl7 π,εip,iοιδo θα
6ylcυγ τη',i ευια'.ρ'\l. ,α παρα,χDλol)_
θ'",i:oυν τ'.ζ zαλ'jτερε; γυνα,ιπεiεg
η.1,{'|E; τη,ζ y6|ρ,α; drπωζ Σ ΠoΡ_
TΙl'Tζ, ΠΑNAΘHNΑ.Ι.Ι{oΣ, M.
E.N.T.. ΑΙΙoΛΛΩN KΑΛΑMΑ-
ΡΙ.\Σ, Α.o. Σ'EΡΡΩN' MEΓΑΣ
INΙ.ΞANΔΡOΣ ΘEΣ)NΙKHΣ xαι

oΙγΙAΔΑ
nΙΙΙAΣΙnET ΑNΔPΩN

'\τδ α,,'.ι:εcλ ;.'c: τα δ:ξ:ιi :

'o1:θιoι,:

KATΣΙΑNHΣ MAPK0Σ
(EΦ0ΡoΣ)
TΣAΛMπOΙPHΣ Ι{ΩN)NoΣ
π.\ ΙΙ]ΙΙiΩΣlTΑΣ ΔHMΙ{TPΙloΣ
TΣ.\ΛMΠoΙPHΣ ΣTEΛΤrΟΣ

οtλλE;.

ι[ΙTAΣΤ{ T ANΔΡΩN
}Ι:τ,ci ατ6 d,lα πραγrμιrτιγ''6 Ml'-

ραθι{lvιlc στo Qποiro cυηl'μετεixzν 1Ο
ο1ιiiδls: απ6 6),η την K.Δ. Mαxεδo-
νiα η oμiδα MΙΙAΣKEiT ανrδ,ρ,ιil.,,

τΞρψα-L\1'Ξ π.''ιbττ1 μαζi με τοy Γ.Α.
Σ. _{ΛkiElT,\Σ Aλε'ξrivδ,aε:αE.

'Ι{τα7 n9.q'γψ'ατ''lν'7. d';,α δ6,:y;oλ:
;-,-.rυτjθ'z.r],;ιz πο'l xρ!Φtrιε τηy τε-
λ,:υ'τ,αi,α 1'^((ll\1'']5τ'"|y'iι με τη μεγ&λη
νιi.'x'τi 1r,!:α cτηlv KATEPΙNΙΙ αιi
τo,υ ._\ΡΧEΛ_\oΙ, με oxo'ρ' 86-7il'

TΣΙoΓΙ{AΣ ANTΩNΙ,OΣ
K'\ΡΑNΑTΣΙ,OΣ MΙΙlNΑΣ
TIΣΙTΣKΑΡΙΙΣ Ι.EΩPΓΙοΣ
(ΙΙΡoΙΙtolNΙΙTHΣ)

!{lαιβ,{μενoι:

IIΙMΙΛHΔHΣ ΣABBΑΣ
ΧΑTZHΣTΙΛΛHΣ KΩN)NoΣ
XATZH.Ι.ΩΑNNoΤ ΙΩ,\NNΙΙΣ
ToyΠOΣ ΣTΑΙPΟΣ
T0rΦΑΣ NΙKoΛΑΟΣ.

'Eτ:l o'. πρo jlπiθ,ΞlεΞ πολλιby

γ',ιδνιιν y''α?1πσφ6?'τl7α' 7.lΓι'. απδ τη
νd'α. περ,iο|'ρ 1 oμωδα θ,α αγ,φψιiζ'g-

τl"'' 5τη Β' EiΘNΙΙG{ κATHΓro-
ΡΙΑ 1ιε πολλ ^(νω7τ,α' c'υrρι.ρaτ11-

ι1r,τα τη: Θe,c)vi,r,η,;, K.A. MI{KE_
ΔoiNΙAΣ xα: ΘtDΣΣr\Λ[AΣ.

Σ'η μεγiλη αυτt n''.o'5fr&frrε|a

τυν36,αλ'αy τc l.Σ'. o 6φαροg Kα_
τc'''αγτ13 M&ρι9<' c Nα,ουl:,α,ibζ πlρo_

'τol7ηιη: x. Γ. 'Γciτο''xα?τlΞ ^lt-ι'' o''

αlθλητ6: Ι{α2ιγ'ατ,cιo3 ΝΙ. (πρ6τr' ;
cν'6.,'e,p :τo πiο,ωlτ&θλ,ηi,lα) .
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H δεατρlKli oμαδα ε\υ!(εlωv Ναo0σnξ
H Θεαι,ρLκl1 oμ6δα Λυκεiων

Ndoυoαq δr1μrουργr]θηlκε τη Σxo-
λικri xρονι6 1982-83 κα1 πριυ-
ισπαρουlσ:d,στ,ηjκε ατ,o κotν,6 τηq
Ιι{6ου'ααq με τo 6'ργο 16'ψ ,\6lρι<α

<<or Φαo,oυλr]δεq τoυ Kατoπ61l-
ρα>. To 6ρ,γo, εκτ69 α,π6 την π5-
λη lμαq, παixτη,κg με επlτυxiα oι:
δr6φορεq π6λεlg καl x,ωρl6 τoυ

Ι.{oμo6 μαq, σια ,πλα'illtα του φε-
οτl6dλ <cHμα,θlιitιlκα 83>, καθιilq
κα: στη Θεο)ν,irκη, σια πλαiοlα
τηq <Θεατρικdq E6δcμ6δαq)) Γroυ
ορ1zfνψrΟiqγ η Σ.E.Λ.\{.E. Θεo)
ι,i'κηq καt το περtοδ:κ5 <Φrλ6λo-

Ycζ>.
}Ι Θεατρrκi] 0μ6δα cυν6x:,oε

τη δ,ρα'αιηρ16τ,ητd τηg και αυτi]
τη -xρ,οvrd με τo 6ρrγo τoυ Στα-
ν:oλd6 Σιρατi,ε'6 <To oακdκt που
6ελ6ζεr>, μlα 'αμεiλiκτη οdτφα
τηq μ,oντ6ρναq γραφεlοι<ρατiαq.
_ Bα,oπ6q oτ6xog τη,q Θεατ.ρrκfg
oμdδαq εiναι η δυνα,τ,6τητα 6κ-

φρασηc τιυν μαθητιilν μ6οα α,π6

tο θ,εατρlκ6 λ6γo και η εΙπΙκo1-

ι,ωνiα τουq με 6να ,εiδ,oq τ6xνηg
πcυ θεωρεiταl llδlα,iτε,ρα δ6οκoλo.
Λειτο,υρ'γεi λoιπ6ν αrπομυθoπotη-
τl,κd αλλd και,συr}Ι{pΙλ'ι,lτlκd.

- Η oμdδα, ιπrloτεioνταq στη\,

αυτο'θκφραoη κα1 στ1ζ αιΠερt6,ρi-

ιirεq δυνατ6ιητ6q τηq, θεωρεi ,1-

τι το θ6ατρ,o δεν εiι,α: πρ,oν6μlo
των ε'παγ'γελirατlι-i:ν τOυ εiδoυg
αλλd, καιd κ6'ρlc λ6γc' ανrjκει
ο' 6,οlυq θ6λουν να τo υ,πηρετfr-
σoυν |με 6αol,κ5 κiνητ,ρo την αγ6-
η,η τ]oυq γr' αυτ6.

X. N,Ι.

Φι';,ιογραφiα τηq Θεατρικlrc o-
μiδαc υlκεi,ων }Jdoυoαq μετd .ην

παρ6οταοη τoυ 6ργου τoυ Στριι-
ιiε6 <To oακ6κ1 Πcυ 6ελ6ζεl>>

οτo Δημoιlκ6 Θ6ατiρo otrq 5.5.84

(Α'π6 αριoτερ,6 lπροζ τα δεξld l

'oρθιol: Π. Xρlοτiδηg, B. ΙιΤl-

κ6λτο,η,q, Π' Δdτoυ, Θ. Σαμαρic,
\{. 'Ατοr1, \,Ι. Πανi,δ'ηq, Χ' Moυ-
xdγiερ, λ[. Kαραντιilνη, Δ' Χα,ot-

ο6ρα, K, Aγ,γελiδ,oυ.
Kαθt,ατοi: Φ. ΙιΙτα66ραq. Α. Θω-

1lαiδηq, Σ' Kαραγl6ννηq, Α. Γα-
λαν6q, Ε. ,Παπαγε'ω,ρ,γioυ Π. Πα-
παi]ιllιiννoυ.

c! EclΣ ΝΑclYΞHΞ
Συν61εια απ6 τη,l oελ[δα 67

',ιαλιτα τ:ξ χloγorδρoμιxd; τ1ολd;
:ιlγ 6aυ'y,ιilγ 11,αζ χαι τα <ιΙΙAΠ_\-
Ρi0ΔΙΑ, πoυ γary'o,yταl πλιiοr, :ιr*θε

a7δνo ε'.-< 1ινl1μη τoυ r'1ρ'g'.ξlaτι, Ι0'γ-

';.ατιcγ.;η Ι'ω'civyη Παπαp6iδoυ ο o_

π.oi'o; cx,ατιblθηxε ο,ττi'ν Aλ6αyiα zα:
εiy.:'cυtlδε,θ,:i π'oλ6 μι: τo 6oυnl6

oι δραοιηρ,'6,τητε; αυ;d; cτο Σξ.-

λ: :,υ,lεχ|:3η1xαν lι61:: το -l968. 
-\-

;6 τo dτo; αυτ,6 αρ1ilξε:1ι:α νdα

-\2ι''Ξ|.'α ;oυ Συλ,-'',jγου 1 ι]α _: σιrd.φoy-
τα: τa ενlδ,:αφd,:ο τpo: τα <<Tc,iα

Πηγαlδ'7>> τolπoβ3,1i7" πoυ παroυ!σι'd,-

|ε: παλ,λ,*' πλεor;,:,xτi,''-1rατα ftαι αi-
τατoχρ'i,yεταl στι: 7.1α,1ι{:: ; :η :

τtΥa?υ lη'q 1: oνo δ ρoμiα 6.
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E.0.Σ. το 1963



Κυκλoφ6ρnoε δvα γεωρYικδ 6ιΘλio
"'Εvα 6ιΘλio κατατοπιστικδ θπιoτnμoνικδ μδ xρωματιoτθξ εiκ6vεq

Ti εivαr τδ κoκκoειδft (Φ6ρεξ ) καΙ πΦq καταπ'oλεμoσvται

Δδv πριξπει v& λεiΦει &πδ καv6vα &vρoτικδ oπiτι

EΨffi lh,ffiΨ EfuλJh*Jj':,--Κ ,

Mπoρεiτε vδ τδ πρoμn ΘευΘεTτε &πΘ τd Yραφεiα

τoδ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoι}onq

TΙMΗ ΠΩΛΗΣEΩΣ 400 ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα γεωργικ6 6ι6λio μοναδικ6 oτo ε(δoq τoυ

(TΑ ΓEΩPΓΙΚA ΦAPMAΚA ΠoY Ι<YnζΛoΦΦPoYΝ ΣTΗN EΛΛΗNΙΚH ΑΓoPA)

ffi wffi@tr*.. ffi Ψ [ffi ;'ιiΞ'"q ;,{,=l

X@Ηffi ΨffiΨ ffidft'iη$β,:i iι=,''T j''''"',,t,Ε =."'-'

-Tι περιιθxει κdΘε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvoμoΦvται

- Πivακεq κατατoπιoτικoi xρlioιμoι και διαφωτιoτικoi
- 'Evα 6ι6λio απαραiτnτo vια κ6Θε αlpoτικli 6ι6λιoΘιiκn

TIMΗ ΓIΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ6q

EKΔ0ΣE!Σ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓIΑN|ΤΣΑP0I KAl MΠOYΛΕΣυ

.iiJ: \[\1e\-..i,:
Toυ T6κn Mπ6iτon

Ι"tΠoPEΙTE NA TA tτPoMHΘΕYTtΙ T,E AΠo TΙξ BIBΛΙot1fiΛEΙA ΙζAI

ΑΠo TΑ ΓPΑΦEΙΑ ToY ΣYΛ/ιoΓoY AΓτoΦoΙTΩN NAoYΣHΣ

ιtι.ι.\.\l\ι\ι\.\la.\.\ι\lιr 
ιl\.ιi\.\ιιrιr\.\!\.\ι\.\ι\rιi\ι\'ιr\.\!ι!a'\rιrι'\'ιr\!\ι\l\'ι!\'ιt\


