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Φυλtrξτε τα τε0xn τnc ι,N:αoυoTαc))

ΠολαId τε8xη μnoρεiτε vd nρoμηθεuθεTτε αnδ το γραφ:io τoΟ Συλλδγoυ

'Η (ΝΙAoYΣTΑll oτnρiζεται oτλv &γ&πn καi τδ θvδιαφθρov

τωv oυvδρoμnτ6v τnξ

Παρακαλoσμε vδ μεριμvtioετε vιδ τftv αιrαιr€ιυgιι τfrq oυvδρr'rμfig
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1) ΙΣTΟPΙA THΣ ΙΙΟΛEΩΣ ιγAoΥΣHΣ
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δα,κlvεΦ,vα
ΝTιNo'ΠoYΛoY oΔYΣ., Γεωργlκo φdρ'μακα ΠoU KU-

κλoφcρoΟv oτrηηr AYoρδ.
NT!ΝoΠoYΛoY oAYΣ. To αoβθoτlo, τρoφonεviεc ο'

οiβεoτioυ - 
'Kατοnoλδμηoη ψΟλλoc _

Διdφoρ'α

EoYΛιΔΗ ΔHM. Πoλlτloτικη οτΖδvτo

Aγαnητδ φΙλε

τε καl noλl κoντd oοc... Aυτη τη'v φoρd δΧo_

viα vα 'oοq noυ'με, Σαc πoρoυord,ζouμε τo πε'
μοc, με 0λη ovαvεωμθvη καl nλo0orο κοt δπωq

i1ομε υnooxεθεi με oρlομδvεc κolvoτoμi'εq κοt αλ-

λαγic oτη μoρφη κοι τo nερIε1olμεγo Tηc ιJληc γlα vα

γivει η .Nlδoυoτο" πlo -Zωιrrαιrη". Aq τrq ovoφδρoυμε.

Aπ'o oημ,ερα κοΘrεριbvo'vταl ειδικθc oελiδ'εq ol 'oντtoTi-
ξεlc". Στlc oελi'δεc αυτic .η oυvτακτlκη Enrτρo'nη Θα o1o-

λrδΖεr την εnlκolρ'δτητα. Θα δlοτυnΦvεl ελε0Θερα KoI

οvεnηρδooτο τlq σκ]δψ'εlq τηe YΙo oplσμfγq κουτd Θθματα

καl nρo,βλημο_rσ ΠoU ε'vrδlα'φ6ρouv τov oκanτδμεvo dvΘρω'

,no. H oυvτακτlκη ε'nlτρonη nIoτευεl oτl με τoιr τρδno αυ-

τδ Θα βoηΘηoεr oημοvτtκd oτη'v aniλυoη τω'v δloφ'δρωv

πρoβληματωv noυ αnαoxoλoiv τη'v nδλη μαc.

Γlο τoυq vδoυQ εγκοιvldΖoυ'με μδvlμεc oελi'δ'εc.'E_
τol δiδεται η ευκolρiα oτoυq τολαντoυ1oυc vδoυc vo δo'

κtμoooυν τlc ΠVεUμοτΙKδq τoυc lκοvδτητεc.

'Eπioηc καΘιερΦvεταl εlδlκd oελiδα 'η Πoλlτιστlκη

ατζδγrα, oπou μδvlμoc ouvεργdτηc τoυ π'ερrdδl'κoi Θα

κατογραφεl κοτo xρovoλoγlκη'v oεrρdv τιc κυρlδτερεc no'

λlτloτIκδq εκδηλΦoεrc ΠoU ΠροYμσTo'noιo0ιrτol oτηv nδλη

ιloc'
-ι *i- -1-

Η Nιαoυoτο n'ρooΘδτεt στo εvερYητΙKδ τηc μio ακδ_

μα δηlμooroγρoφrκη εnlτυ11iα. Σηιμερα παρoυoldΖoυlμε θvα

οΕιδλolγo ιoτoρικδ vτoκouμδvτo noυ αφoρo τov 1αλαoμo

τηc N,doυooc τo 1822, πoυ βλδπεl γro 'πρΦτη φoρd τo

φιυc τηc δημoolδτlηταc. Πρδκεlτοl για τo ολβovlκo δηlμo_

τl,κδ τραγoι},δl noυ φ,6ρεl τov τiτλo ''oταιr xολdαrηκε η

κοη'μδvη η Νιαουoτg".

Δημoolευouμε εnioηc μio αΕlδλoγη ερεuvητlκd ερ-

γαοiο noυ ο,φoρα τηv εΕιiλιΕη KοΙ τηv δrα'μ'δρφωoη τηc

NαoUσαc ono αρxιτεκτovrκηc πλευρoc, οπ'δ τηv μδρo τηc

κoτοoτρoφηc (1B22) ωc oηlμερo. 'Eτοι nληρoφoρoi'μεθα,

τi oπδμειvε και τi oΦζετol oτlc μiρεc μαc, απ'δ τηv λαΙ'

κη μoκεδovικd o'ρ1lτεκτovtκd oτηv'nδλη μαc.
*** **

Aυτd, Yια oξμερα' Θο τα noυμε μετδ τρεlc μηιrεc'
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IT1Iτ

ελεΦΘερoc oxoλlooμδξ τnξ εtτlκαtρ6τnτoξ

Ανo,iγουμε με το τεixοζ αυτ6
τη ν,6α αυτl1 oτ(λη με o,x6λlα
π6νω σΙην 

^9χ1τ1ι6ιτlrκ1] 
κυ'ρfωq

επlκαι'ρ6τητα. Eιπιδfiωξ{ μ'αq εi-
να1 να αxολt6ζoυμrε, απ6 τη θε-

ση αυ'τι], τα δr&φ,oρ,α, μικ'ρα
l] μεγ6λα, εiπiκ,αr,ρα πoλιτlrα,r:-

κd γεγoν6,τα σε τυπtκ6, κυ;pi-

Φζ, αλλd κ'αr αε εθνlκ6 I] δι-
εθν,6ζ επiπεδo, ατo 6αθμ6 Tιoυ νo-

μiζουμ,ε 6τr θα 6,xoυι, κ6πolο εν-
δlαφ,θρoν γΙα τ,Oυq αν,αγνιilατεq

μαq. Πι'αιεriουlμε 6τι με τoν τtρ6-

πo αυτ6 τo πε,ρtoδlκ6 μαq θα oυμr-

66λεl περr'αο6τε,ρo, μ,6oα απ6 ει
λlκρrνd καl κ,αλ6πlroτη κrρ'lτlκ{,
oτo αν6,6'αoμrα τOU πoλtτloτlκo6
ιr,αξ επlπ,6δoυ.

Η oυ'ντακτtxfl επ'τρ'οπl1.

Συvεδρlακa Il

Ζo61ιε ατην επoxf τ,ων συν:]-

δρiιυν' Tα αυ,ν6'δ,ρrα 6xoυν γiνεr
τηq trι,6δα,q. Στo θ6μα αυτ6, η xιil-

ρα μ,αq κατ6xει τlα ,rι,ρlωτεiα. K6-
θε rιoλr'τl,oιικ6q ΙK1α1 επxστημoν1_

κ'6,q φ,oρ,6αq φι,λοδ'oξεi γα oργα-
νιilοεi κdtπoro αυ'ν,6δ'ρ'ro. Eiν'αι 6-

γ,q $γ'g',ρρ. oργανιilvεται τo αυν6-
δ,ρl,o γt'α ιo συV,6δrP1o. 'Eνα ουν'€_

δ'ρro γlα γ' q]xρψiοθoiμiε, να γρa-
Ψoυν o1 ε'φη1μlερ,iδ'εq και να μαq
δεiξεr η τηλε6ρααη. Miα αυτο-

πρo6oλf καr τiποτε 6λλο. Περιο-
ο6τε,ρ'o9 ν'τ6'ρoq xα λ,ιγ6,τερη oυ-
oiα. <oυκ εν τω πολλιil τ,c εi>>.

Tι πρooφ,fρ,ει 6να τ6τ'olου εi-
δ'oυq ουν16δ,ρlo ; Eλ6;x:,cτα Σx,εδ6ν
τiποτε. Aν δεν 6xουν εξααφαλ'-
οθ,εi ot πρ,oυιπoθ,6'αε'xq Yrα την επ1-

τυ'xiα εν6g αυvεδ,ρiου καλiτερα
να μη πραγματοlπolεiταl. Δεν υ-

πd,ρ'xεt λ6γοq ν,α 6,l,αζ6μαοτε, 'E-
uo *γ,βδ,ριo 6xεr 6να ,οκoπ6 και
μi,α απο'ατoλα]' To oυνr6δprc κα-
λεiταr γα δlαφωτirο,ε: 6να πρ'66λη-

μα i κ6rrrοιo θ6μα, τoπlκ,6 f1 γενι-
κ6, εξεrδκευlμ6ν,c d 6xl. To αι;-

ι,16δρlo καλεiταl ν,α ερlgψγΙiσ., ..
πρ'66λημα o' 6λεq τtq πτυ,x6g τoυ

YIα ν'α μlπορ6oεl σιη συνr6xε:1α α\,-

τlμlειωπiζoντ&q τo <<σωισ.τd>> να
πρicτεiνεt τ''q δ,υναrτ6q { πrθαν6.q

λritαεlq τoυ ιrιβο6λfματ'cζ. 'Bγα
τ6τoιο oυ,ν6δρ,lo κ|α1 xρ,ΙilσΙμ'o και
ιυφ6\lμo εiναl.

'Er,α αυ,γ6δ'ριο, dξlο τoυ ον6ψα-
τ69 τ,oυ, εiν'αι μιiα ι;ο'6α,ριi υπ16θε-

αη. Δεν εiν,αι μriα αυνηθ:οψι6νη
ε,κδl1λωlοlη, ο6'τε ετιitoιoζ αlπOrκipΙd-

τli}ιoq x,o1ρ'q εν6q ουλλ,6,[ου, o, 1g

ετftc α xρ,ρ,glεσ,π'ερ(δ,α εν,6q σωψtα-

Σuvεδρlαl(i l

'Eγlνε oτη B'6rρoια τo Σ666ιr-
τc 26.1 ι<αt την |(ψprrακr] 27'l.B5
τo Α' Πολl.τlατlκ6 Συ\ηθδρ1o τoυ
Noμo6 [Ιμ,αθi,αq, ατo orπoΙο μdλr-
οτα δ,6θηrκε αlprκεΙr] δημoοι6τητα.

Bαolκ6q d,ξoναq τoυ Συνεδ,ρi-
ου urr{rρξαν τ6ααερ19 εlο,ηγ(οειq,
εντελιilq γενtlκo,6 περεx'αμ,6νoυ
(iΠολrτlομ6'q καr Πoλl'τr,oτlκ5 Ki-
νηιμα' Πoλπroτrκ6 Kiνημα Kα1

Nε,oλαi,α, Πολlτrατrκ6 Kiνιηιrα καr
Tεππij Αυ'τoδιαiκηlοη καr Πoλr
τι,αιrlκ,f πρ'αψματlκ6τητα καr Προ-
οrrdr:κα( N. Hμαθiαc), με εloηlvη-
τ,6q αντiο,τ,olxα τoυq λ,{. Δω,ρι],

6,ναν Eκπρ6,σωτ1πo του l,φυπ. N6,-

αq Γενl'dq, τ'o Δfμαρ,xο B,6ρ,οιαq

κα1 τo Nο,μ&ρx'η Ι{μαθiαq.
Θα περiμεν,ε Kανεiq 6τt 6να

Πoλrπlro'τrκ6 Συv6δrριο' με Jτε,ρΙo-

μlαβθrlo μ6λlrο,τ'α ε,πiπεδo qν,αφo-

ρ6c (λΙoμl6q), θια α,πoτ,ελο$oε οη-

μαvτπr6 ο,ταθμ6 πρ,ο16ληι}lατrroμo6

πdν'ω οε φλ6γoντα πρo6λr]μαια
Πoλιτr,αμo6 του τ6π,oυ, πεδi,ο. αν-
ταλλαγιilν πoλ'6τlμlων rιλη,ροφ'o-

ρiιilν <π'oλrτtατlκ'ιirν δ,ρ6tοεων> καt
εμπεlρrιirν, xιilρο αλληλογν,ωtρlμi-
αq των πολrτtατlκιi'lV φοlρ,fψγ μq',

4

γtατi 6xι, αφOρμη ι<lplτlκΙ]q σε
<κ,αλ,ιbq f κακιilq κεiμενα>>, πρ6-
σωlπα κα1 πρ'dγiματα, πoυ παiζoυν

Φμ,ερα οημαντκ6 fl λrγ6τερo αη-

μlαι,τlκ6 ρ,6λ,o oto πoλ',τt,ιrτrκ6 γi_

γνεoθαr τoυ νoμοι3.

'orπιωq 6μ,ωq φ,αiν,εταl και απ6
τουq πrειρΙ,σσ$τgrρουζ τiτλ,oυq των
6'αo,1κdjν εlοηγdο'εων' αλλd καr α

π6 τo iδrο τ,3υq τo περlεx6μενo,
οl ε,ρlγααiεq τo,υ συνθδlPioυ κlν{-
θηrκαν oε νεφελιirδεrq θiεω,ρη'τκ6q

<αναλirαεrζ>> - 6xr πdντ'α ε6οτo_

xεq 
- 

κ,αl μ6λrq dl"γ:ξ-πν εlπlδερ-

μκ'd, κ,αt μετd απ6 πiεoη των 1-

πλιilν αυμμ1g1g1$γπ1ων, τα καυτd
πρo,6λr]ματα Tτoυ αντIμετωπiζεl ο

τ6ιπoq oτoν τοlμ6α τoυ πολtτιαμ,o6.

Πιο'τε6oυtμε 6τr αυτli η <<θεαi-

ρητtκοπo'iηαη> δ,εν .Δγrνε ηθελη-
μθνα αλλ' 6τr o,φεiλετα1 σlε αlπ,ε1_

ρliα τηg οlp{ανα}τlικfq επrτpοπl]q.

'Ιoiωζ τo B' Πcλ-τrατlκ6 Συ-
ν16δlριο τoυ νoμ'oi (π,6'τε dρ,αγε θα

γiνεt; ) να μΙιotρ'6σει ν1α αντ1με-
1ψη(t3εr π16 αlIι.οτελεσματικd ιο
τερ,6oιlο αυτ6 θ6'μα.

A. ο. τε1Ιoυ. O. Ι,t.



Λoγoc περi δεατρoυ
Aπ6 κ,ατακλυqμ6 θεατρlκιi;r' τιl

ραoτ&,oεων ο'την π6λη μαq μrπo-

ρεi ι'α xα.ραKτηlρ:cθεi ο φετεινJ''q
x,εlμιj;ναq' T6oo τo επαγγελμ,ατl_
κ6 6,cο κα1 ιo aιp0σ1rιaΧV1αi,6 Θ5α_

τρo κ6λυ,;lαν αρκετθg μ6ρεq με
την παρ'Oυlσi'α τουq. Kαr η μεν
πλευ,ρ,6 των ε,ρασ:τεxνι.ilν, με τo

π,dθο,g πο,υ αυνf'θlωq την διακ,ρi_

r,εl, 6δωoε δουλεr6q αημ,αντlκ6q,
τ6,uο α,π6 drπlοΨη περrεxομ6ν,oυ 6_

Olc κα1 ε,ρμηνεiαq. Αrπ'6 την 6λλη
μερld, ot <<ε,παγγελlμαιiεq> τoυ ε*

λε6θερ,ου θε6τρ'ου, με παραroτ6-

αεtq μllπουλ'oυlκιοιi. απ6δεrξαν 6λ-
λη μl& φο,ρ{ 6τι θεωρ,c,,3ν τ,o κο]_

ν6 τηq επαρ,xiα,q B' κατηγο,ρiαq.
To λυπη,ρ6 ατην περ'i,πτω,ση αυ

ιf εiιrαι 6τl η αντα'π6κrριο'η τoυ

κ6;μcυ υπηρξε αντilο'τροφη. Δl-

γ6τερ,or και oxεδ6ν με τrJ 16lρ,1 )1

θεαιθq σΙ1ζ tp,olσllΙ8xνιIκ6q π'αρ'q-

oιd'oειq ποl'6rηταq, <lπατε'iq μ,6 πα-
τιil αε>> αιlq dλλ,εq. Δεν 6xεr,6ρα-

γε, γiν,εl αrκ6μη αντlληιπτ'6 6τr ol

δldφc,ροt .rτηλεοιπι κ,ο( αατ6ρ'εq>>,

Πoυ :,υνdθ,ωq ηγοι3ντ'αl τ'6τolαlν

θi,ld,αων' προσπαθ,c1]ι,, Kα1 μ,6ι,o

αυ ι6, με τα ερlYατxKd ειοι'ιriρια
τηq εrΠr0ρIxf qg γ,α α(rqχΙjψ'ρυν τα

κενd καθiαματα τηq Aθn{ναq. μla
πoυ εκεi τθτotα *6μγα, δεν 6_

Χoυν καθ,6,λου ελπiδεq επlτυxi-
αq;

Α. o.

To μoc
Πρθ,πεr να τ'o oυν'εlδητοπ'οlfi-

σoυμε: Π6λη rιoυ δε ο616ε'τ,αι τηι'
lioτ,ο,ρ,1α τηq εiναι νεκρ{ π6λη' Αq

}]η μαq ξεγελ6νε ο1 x'o]ροi Kαl τα

νταoljλlα, 'Eναq τ1ρ6πoq γtα να
δεiξoυμε το αε6'α,αμ6 μαq εiναt
να την κ'αταγρ,dψουμε, να τη σxo
λr,6αουtμε και, τ,6λroq, να τη δrδd_

ξoυμlε. Tα δ6o πριilτα εiναι δου-

λεld των εrπιατημ6νων (I] των ε-

ρευνηlτ1fiγ πoυ α66oντα1 την ειπΙ-

στtiμη), το τρ,iτ,o τ,ων δαrακ6λs,}ι'.

Xρ6νια τιilρα αυτ6 τo πε,ρlοδ:-

κ6 αγωνiζεταt, μ'oν,6'xo καt α6oτ]_

θ'ητo, να φ'ωτiσεt την :iοτ'oρiα του

τ6rπoυ. or 6μγ9rργ6τlεζ του ξe-

ρ,ουν καλ6 π6oα εμπ6δlα ουνdγ-
nηjσαν, στην ,πρoσπ6θ'εrd τoυq να
6γ,6ι\ουν στo φ!ωq dγ'νrωστα ν'τo_

Koυiμl6ντα, τ1 πε1σματΙκ6q αρνf1-

σεΙq κα1 φτηνo6q μlκροiiπολογr
αμ,oilq...

Arπ6 το'6τη τη οτdλη κ,dνoυηrε

6ικκληoη: α) Στουg rδ',ιiτεq' να
εμπlσlΙ]ευτοιjν 1στo περ,Ι0δ:κ6 { τo

Δd1μo 6,rτl πτoρlκ6 υλικ6 6xoυν
στην κατo'xr] τoυ'q (απομνημoνε6

ματα, 6γγρα{p0, πρ,Cιμ11ΙKd, Ψ'ωτο-

γραφ,i,εg κ.λ.rπ. ), β) Στ,o Δτiμο

τηq Ι.{doυααq' ν,α :υlατ(σε1 μ1αν ε

πtτ.ρο{πΙi γ1α τη oιυroτfl καταγlρ'α-

ιρl1, μελ6τη καr αν&δαξη αυτos
'ιioυ υλlκo.s.

M6νo 6rcl, π',οπε6oυμε, θα π6-

Ψoυμε να ζolilμιε oτο ακ'oτdδι τηq

αυ1τdtρεolκηq 6γνoιdg μαq και θα

δ,ιiliσoυβε 6ν,α 6μπρ'q,κη6 ι:ημ6δr

τηg αγ6iπηq μ,αq γt' αυ'τ6 τoν τ6_

πo.

x' Ν{.

xρθoc

Nα εξnγo0μασTε...
Η Ν6ουio,α θεωρεiιαr π6λη με

πλ,ο'ιjolα πολlτιoικf κiνηοη. Kα-
τ6 καr,ρ,cδq οπrφ,ανεiq εκ1Πρ'6:ωlποl

τηq Aατκfq κουλτοi,ρ'αq ('γlα να

μην παρ'εξηVη,θo6lμε δrευικρινiζoυ

με: τlηq κουλτ;ο,$ρ.Jq τoυ Kλεrνoi
'Aoτεωq ), 6ταν ε,πιακ'6tπτoντ'αl

την 'π6λ'η μαq, αυνηθiζoυν ν' α-

ναφων'ο,6ν με αν'υπ6κ'ριτo θαυμο-

cιμ6: <<λtΙα αυτd εiναl μ'α π6λη

- μ,oντ;θlλοΙ>, ενιil o1 ε{κaστoτε

ντ'6,πtοt αυ,νoδoi 
. 
τloυq συνεxiζουν

να ι'Oυq απαρrθ,μοsν, μιε περtoo{

αυταrρ6ακεια, τα δι6'φoρrα πoλrτl'
ο l 'κd α1'αθ( μαq.,.

Πoι6q 6μωq θα μlλl1,oει oτουq

υψηλ,oiq ξ6νoυq μ,αq Y1α την i-
δεlα αilθ,ου'oα λ.x. τ,ου Δημο'τικο16

Θε1τiρoυ οε εκδηλ6oε q πo16τη-

ταq' ενιii Υεμ'iΓεt αoφυκτκd 6τ,αι'

εκτiθ'εν'ιlαι δl6φο'ρα πoλlτlαι:κd
υrποπρoi6ντα, 6,πoυ περlοl:'εrliουν

η φ,τι]νια. η πρ,o,xε,lρ,6ιητ,α, η αμd-

θεlα, η 6παρloη τηq flγνorαg, o Ιρη-

x6q κ'αr ατ6λαν'τ,oq λαiκι,ομ6q, ο

δημiαγωγικ6c λ6γοc, ο xυδαioq
ερ,ιΙrι1σμ6q;

Πo',6q θα τo,υq Πε1 Y1α τιq dδει-
εq 6l6λlοθflKεq μ,αq, την 6λλεlψη
αξl6λ,o,γου αναγν,ω]στΙlι<οi κoινo(l,
τη oκλη,ρ69 ιilρεq τηq ν,εoλαiαq
που oπd,εt την ,ανiα τηq με τ,o π0-

τΙilρ1 σ'Ιo x6ρl, ακοri,γOνiταq μ6σα
ατην PUB τ,oν BoY GEORGE.
τον οποloδiιπο'τε <<BOY>;

Ποι6q θα τoυq ενημερlιilσεΙ γ1α
την ενδηrμ'lκ{ trιor,αξld τιυν δηιrl-
oυ,ργιiν, γ1α την παγερι] αδ,lαφo-

ρiε, τη λolδωρ'iα { κ,αt την εxθiρ6

τηiι,α στΟυ olυναντo,iν στo 6ργo
τουq;

Nα εξηγoiμαl:τε: δεν γκiρrνl6-
ζoυμε. Arπλιilq καταθ,6'τoυμε τη

μιαrρ,τυlρ,iα μαq. 'Elτot, Yl'α να μη
λθμε 6τr εiμ,αατε δlαφoρ,ετικ.oi.
<'oπου κr αν ταξrδ6ιμω η Eλλ&-
δα με πληγιi-lνεl> €λεγε o Πoιη-
τfq. Λ6τε να εixε dδlκo;

Χ. \{.



Ac τoυc αφnοoυv ftoυxouξ
oι δημlουρ,γoi (οl 6,π,oιοl δημι-

oυργoi) x'ωρ('ζον'ιαι οε δυο ιιατη-

γoρiεg: σε εκεiν,oυ,q πoυ δoυλε6-
ο]υ,ν γ1'α να εlπιδεκν6'ονται κα1 Oε

aκεiγουq που δoυλε6oυν αθ6rριl-

6α' 6πo'l γlατi τoυq α,ριΔoει ν'α πρo
αφ,6ρουν κ6τr απ6 μ19'ρ16κl.

Ι(αr ατr,g δ,υ'o κατηγ,ορiiιεq υπdρ-
xoυν ταλ,αvτotjxοι αλλ6 καr ατα-

λαντοl. Συνr]θωq olιον τ6πο μ,αζ
απoδεrκνη]'εταt 6τ1 9 μ,6νgq κ,ρl-

τr]q τoυ 6ργο,υ πoυ πlp,oαφ6ρουv

Kαl <(o1 μεν)> κα1 <'ο,; δε>> εiνlαl ο

xρ6νog.
or δημlου,ργoi τηq πιρ,ιil'τηζ κα-

τηγo,ρ'i,αq διαθtιξτoυν 6'να μεγ6λo
πλ,εoν6κτημα' γα'ωρ,iζoυν dplατα
τη δημ6olεq αx,6αεt,q, ανοiγ,oυν
εiκoλiα τrq δl6,φ,oρε'q π6,ρτεq και,
το' *υ,ρ16'ιερlo' Γ1Ξ,P1σΤio1Χ{ζoνlτα' α-

π6 πα,ρ,6εq (6,λλη πληγfr τoυ xιfi-

ρ,oυ ) πoυ εiν,αl ε6κολrεq στo <λ1-

6dνι,αμ,α,> κα1 τη δlαφ,{μl'οη. Αν-
τiθ'ε'τ'α, or δε6περοl πprolτ1ψ,o6., .,
olωιπ,{, δε δrαθtετoυν ιo,xυ,ρ,iq Yνω
ρ:μiεζ o6τ,ε <<κ$rκλ,o θαυμ'αoιι-ilr,>.
Aν μ'dλ',ατα πρ,o,απαθ;cιlν να υlπη-

ρlετtioουν τo 6ρ'γo τ,oυq με oυν6-

πε1,α καΙ xιυ,ρiq εr3'κολ,ουq αυμ6l-
6,αομοt'q, τ6:ε γiν,oνταr αντlΓtιcι_

θeiq, xαρ'α]Kτηlρiζ,cν'τα1 <δtjLκο-

λ,ot>, <,,εγωκεν'τ,ρtκ,oi,> κr Δναζ Θε_

6q ξ6rρiεl τi dλλο.
H κατdλiηξη εiναr γν}ωισri,

Πoλλoi, αηδr,αrαμi6νοr απ6 την
KρυφlΙ d φανερd εxθ'ρ6'τ,ητα τoυ

xιiρ,oυ, τα rιαρατg,iν ι<αr αrπ3σl3-

ρo'ντα1. 'Aλλor π6λ, oυμι6166ζoν-

ταΙ, πρoαφ6ρ,oνταq <γηι, κlαι '1l-

δω,P>), ενιil ελdxrorτol εξακoλ,oυ-

θ'osν να δ,oυλε6'ουν 1r,ε πεiαμα,
δtα,xινδυν'ε$oν,ταq 6τ'ol την τρο-

μαxτlκf πρ,o,oιυπlκfl φ,θορ6 πoυ

oυν,ε,π,d,vεταl μt'α τ6τolα oτ16οη,

Γιατi τα γρ&φoυμε ,αυτd; A-
πλo6'οiτ,ατα, eπειδi] η},ηsαiνιoυ'ν
τα κρo.l3,ομιατα πα'ρ,εμιπ6δ, αηζ ιου

δηr,uτoυ,ργlκο6 6ργoυ απ6 d,τoμα

εμrτ'α]θrfl κα1 πtκ,ρ,6xoλ,α. \Ιε τ'η

ατ,6ι:η τoυζ 6μrωq αυ'ιιj μ6νο κα-
κ6 κdνoυν ατο,ν τ6π'o. Ac αφ{_

ooυν, λ'ot,π6ν, τoυq δ'ημllου,ργo'$q

{,αυxουq. Στ,o κdιιυ κ&τω τηq

Yρ,αφIic δεν τουq θφτ'αrξαl oε τ'i-

πoτα...
X. λ{.

απλ,d εivαι. Kαt oτο οημlεiο αυτ6
τiθlενrταt μερlκ6 ερω,τfiιr,ατα. ΙΙ
Πoσ6Ιητ,α των φρ,οιiτων ΙΤoυ πα-

ρ16γεταl c{η'ν περ13xf μ,αg αυμ'6α-

δiζει με την πol,6τητα; Aοrφαλιi'lι;

6x', Tα δ,6ντρα οε γε,νικ,6q γραιι
μ6q δ6xoντα1 τ1q ανdλογεq καl
(σωlστ'6q περt,πot,f1roεlg κ,αι λrrrι1'ν-

σε1ζ>; Αoτφαλιiic 6xr. Tα απ|Jτε_

λ16oματα τηq λαθεμι6ι,η'q αυτ{q
τακτlκ(g γiνονιαr κ,dθε μι6,ρ,α και
πε,ριαα6'ιερo oρ,ατd. o,l τρ,o'φοπενi

εg πληθαiν,ουν κl' dq τα δ6νtτrρα

λl,παiv,oν'τ,αl πλ,oυ'or,οrπ&ρ,αxα. o'
μιrκρ,oκα,ρ,πilεq πo,λλαπλ,αrα6ζoνταr
κl' αq τα λlrπdομ,ατα π6φτ,oυν ι-
πανω,ιd, or καρ,ποi x,ρoν:,6 με \lρ,c

νιd υlπo,6αθμiζoν,τlαι πoloτlκ6 (α1

δεν 6xουν τr'g πρ'oijπ,οθrθαεtq νrr

αυν'τ,η'ρηθoιiν πoλ6 κα1,ρ6 στα Ψυ

γεiα κl' αq τα λrrπd{:μ'ατα π6-
(ρτOυν α,πλ6x'ερα κα1 μ,ε τo Π'α1ρα-

π6ν'ω.

To'ν παρ,αγ1,1,γ6 τoν ει,δlαφ,6ρεl
6ι,,α εργαατi],ρto εlδrκ6 γ]icι ανα-
λ'ιj,αεlq εδ6φoυ,q, καlρrπ1i1γ φriλλ'ωr,
6λα,ατιiν κλrπ. γrα την dμεoη ε_

ξυtπηρ6τηo{ τ'ο,υ' Kαt εiναι dιλλο
θ6μα πor6q θα εin',αι o φοlρi6qq. {γ
θα εiι,αι δημ'6,o'.q, δημοτ κ6q' oυ-
ν]ετ,αlρ;,σΙ10<16q r] lδIιrrτικ6c. o πα-

ρiα\nωrγ6q εiναι δlατιθεμl,6ν,cq να
πληlοιil'oεr την εξυπηrρ16τηο11 τoι.l.

αρικεi τα λ,εφτd τ'i.υ \rα π:6lαουr,
τ,6πo.

FΙ περιox,r] δlκαio,liτα, r,α 6xεt
τc αν,αφερ6μενo εργα,clτdp:o. Ι-Ι

nl6 αωoτd τ,o δrκαroιjνταν πρtν
αrπ6 'πολλd x'Pi5νrα. Η πρ6θεod

ilαq δ'ει, εiναl ν,α ε,πl,cηηl6γουη-t,ε

ευθdνεq, πoioq fi rrοiοl ωταiξανε
πεpl'ο,o,6τaρο ι] λrγ6ιερo' <o α_

ναμdpτη[οq r{ρ,1υτοq τοι, λiθrον 6,α

λ16'ιω>>.

Tc ερι.ilτηtμtα 'εiν,αl 6xr γ'ατ'i δεν
6γιι,'ε τo εργαατl1ριo, αλλ6 γl,ατi
δεν γ(ν]ε,ταr; K6πor,og 11 κdrποlοl
επιτ6i\oυq να Πa]ρcυν την πρLυτo-

6oυλifα. A'ρrγdoαμε π,oλ,s.

Λiπαvon - oΠωρd}vεq

- EργασTliρlo ΦυλλoδlαγvωσTlKflξ
o }Jομ6q Ιiμαθ{αc απ6 δεντρο-

κομlιvdq lπλευρldq, κατ,6.xεl την
lπρ'drτη θ16o,η ατη,ν xιilρα, μ,αg. E-
διil τ'ριγi,ρ,ιυ και στη γ,εrπoν16 μαζ
nqiρ\dγoνταl τα iΙτlε,ρ1tσσ6τiερ,α φ1ρo6
tσ, (ροδ6κlνα, μ(λα, αxλdδlα
ι(α1 κ,ε'ρ,6ol'α ) . Tο τiρdγ,ψγ,o B6_

ρo1,α - },Ιdoυαα 
- 

Σκriδrρα εiν,αι

η Kαλλlφ6ργια τηq Eλλdδαq. Στο
oημ,gρ1γ,$ oημ,εi'ωμiα θα θ,6λαιrε 6-

μUJq ν' αlσxoληθ{crjμε. ι(ψ,ρi,μq 1ιε
τηι, πo':6τητα Ι1ω,ν φρoιiτων καr
6xι μ,g τ'ην πoσ61τη'τα.

ΙΙ πoι6τητα των καρπι-tν εξαρ-
τdτ'αι απ6 πoλλoιjq πα,ρ6γoν,τ,εq.

B'αolκ,d 6iμ,ω'q ,απ6, την πcπrλiα

6

κ]αΙ την <o,ωατl] θρ,6ψη> τιυν δ6ν-

τρ'ων. H οiωlσΙΙi ,6μrιυq θ'ρi3rμη τιυι,

δ,6ντ,ρ,ων εξαρ,τ(1q' πdλl απ6 τrq
πλη1ρ,ο,φο,ρiε,q που 6xομε γlα τc 6-

δαφog rιιc,U εγκατε,ατ'6θηκε { π'ρ6-

κε1τα1 να εγκαια'σταθεi ο οπ,ωrρηil-

ναg. Tlq πλη,ρο,φο,ρ,ilεq αυ,ι69 πot-

6q θα μιαq τlq δ,ιioεr; Alοφαλιilι;
κdlπo,:o εξεlδl'κευμ16νo, γ11α aoν

cκο,π6 αυτ6, εργα'oi1fplo. Σ'{μ,eρα

o1 Παρ,αYωγ,oi τηq xιillρ:ζ, δ,ενlΙiρc-

καλλl,εργητ6,q καi μd' eξυrπηρε'

τo,liντ,αι απ6 τα ερYασl:iiilρrα πoι,
6ρiακοντ,αl οτη Θε,co,αλoνiκη A-

θf,r,α και Xανr6.

Η λirπανοη ρf1g gfrκcλη, o{τε o. Ν.



}l κατασTβoφn τnq Nαoυοαq απδ ToUζ To0ρκoυζ τ o 1812

σTo αλ0αυlκδ lοτoplκδ δnμoτlκδ τpαloυδl
oΙ δυ'vατoτητεc οvτληoηc Ι-

orορlκιilv nληρoφoρlακωv στol-

1εiωv dnδ ξ6vεc nηγδc not α'
vα,φ16,ρovτol oτ,δ 1ρovt,κδ τηc κα_

ταoτρoφηc τη,c Nαoυooc αni
τcυc To0ρκoυc lκατα τdv δΕ6_

γερση τηc noληc τδ 18!22, νo'
μiζω δτr εivαt qρ,KgTδ Περloρl'
oμ6vεc. Kι' ο0τδ oυμ6oivεl γtα'
τi nε,ρl,cρloμ,6vεq εivαl καi oΙ ,nη-

γδc αΟτθc.(1) Σdv ξ6vεc,nηγδc
Θeωρω κοi τα oρXεΙα τδv τoυρ-

κlκωv iε'ρorδlκοoτηρiω'v (tερolδr_

κεiω'v) B6ρorοc - N'doυoαc καi
Θεoooλοvkηc (2)

'd'γc|ιφ'ερδμεvoc oτiq ξ6vεc
nηγ6c, φυol,κd:, μεταrEU τιilv δλ_

λωv θwoω καi τδ Ε6vo ioτoρl-
κδ,δημoτl,κδ τραγo0δι.

EΤvοr ioτoρIκd 6Εακρl6ωμ'6'vo

δτι τd dγκληματo no0 δl6nρα_

ξοv κl' oi καταoτροφδc πoU θ_

neφεραv oτη'v noλη τδ τoυρκl'
κα oτρατε0ματα μετδ τηv κα'
τdληψη τηc δ,πδ o0τδ' OnΠρξαv

Πρωτoφα'vεiq oδ iκταoη, o0λλη-

ι1lη ,καi θηρlωtδiο.

oi αvελ6ητεc o'φαγθc, δ 6ξ-

αVδροnoδloμlδc τδv κατoi'κωv

τηc, oi λεηλαoiεc καi τ6λoc, η

o'λo,κλη,ρωτlκη θΕo'φδvroη Tηc

noληc μδ τηv nαρdlδoοη τηc

οτηv καταoτρo'φικd μαviα τηc

ιpωτtδc, δ'noτ6λεoov δvo oη'μαv-

τlκoτoτo γιd τdv iπoxd θ'κε'ivξ

γεγοvoc.
Kατ6ληξα' λolnov, oτδ σUμ_

n6ρooμo oτι τo γεγovδc ο0τ6,

θκτδc θπδ τδ δλληvικδ ioτoρt-

κδ δημoτl'κδ τραγoΟ}δl oτδ δ_

noic ilndρxουv o1ετικδc α'vα'φo-

ρ6c' (3) iοο-lc' ii1εr n'ερdoεt κo_

τδ κd'nolo τρorno καi oτδ αvτi-

σToιXo ξ6vo κοi εi'δtκιbτερα ο'

:liτδ τδv γεlτovt'κιD'v 6ολκα'vι_

κιi:v λoΦv 'Aλ6ovδv, Σ6ρ6ωv'

Boυλγορωv κλ,π.

Τδ θvδrα,φ6ρov μoυ γlο μlο
σUσTημoTllKη iρευvα πρδc 'rηv

κοτειJ,aυ'v'oη α0τη oτρd,φηtxε,

κιiρrα, nρδc τic αλ6αγrκθc nη-

Yδc κοi δ1l' 6θ6olo, θvτελδc
1μ'xαiCl.

Τdv 6μnvευoη μo0 τ,ηv θδω'
oε η isrα η -lΣTroΡlA ΤΗΣ Πo-
ΛEΩΣ NAOYΣHΣ. τo0 Eioτo_
ΘΙoυ Στoυ'ylα'vvdκη (6αolομ6vη
οδ dv6r;<δoτo οxεlδiooμα τoE Δ.

Πλατορiiδη) δπou, μετα,Ε0 δλ-

Toυ Στ6ργιoυ Σπυρ.
Aπoioτ6λoυ

λωv, 6vα μεγαλo μθρoc τηc ιi-
ληc τηc αvα,φ,6ρετοl oτic θniμο-
vεq nρooπ,dθ'εtεq τo0 'Aλ6ovdE

nooδ τωv 'lωαvvi'vωv 'Aλξ Τε-
πελεvλξ γli τηv κoταληψ,η τflc
noληc, στη'v θΠο,KoλoυΘηoαoo

nερio,δo κατo1ξc τηc n6ληc d-

πδ τo οτρατε0ματd τoυ' ,κo'Θδc

κα ioθ oxετtlκic μδ 'Aλ6οvotc

nληρoφcρlεc κατd τηv θΕθγερ-

oη τηc κοτα τι}v To0ρκωv τδ

1822.
Mεταξ0 τΦv αλλωv, λotn6v,

δ Στoυγlovvdκηc dvo'φ,6ρεl οδ

0nooημε,iωοη oτt:

1)

2) 'o N. Φlλlππiiδηc *v τfr πε'

ρi Nooiloηc nρα'γμοτεiα τoυ λ6_

γεl δτt δ οτρατ6ρχηc ('θvvoεi

τδv Mε1μδτ 'Eμiv ,Eμnol Λoυ_

μπo0τ) δι6τoξεv 'Aλ6αvov τlvα

66ηv vδ κυρlε0oη τδv Π0ργov.
'o 6,6ηc ηρvηθη κoi δ oτρατ6,ρ_

Xηc ουλλα'6δv αι]τδv 6φερε δ6_

oμtov εic Θεooαλovlκη'v καi τδv
δ]ΠεlKεφcλισεV.'A',γ',voolμεv αv
τηv nληρoφ,oρiαv τα0τηv δc καi

τηv nερi 'rEμμov. ,Kυρtα,κοΟ, Πρo-

ξθvoυ τΠc Δovioc noρα'oτdvτoc

δc θε'oτoi μ6xρl καi τηc τελεu'
ταioc ημ6ραc 6λα'6εv nαρ,α 'Nα-
oυooiωv η 6xεt θrκ μovoυ τoΟ

Πoυrκε6iλ' δoτrc μαρτυρεi δτl
εIδε'v ilδiolc δμμool τηv πορo-
τα,ξιv τΠq εic Θεooαλoviκη'v εi'
ootδoυ τoΟ oτρατα,ρ'1oυ ,κοi τδ'v

drnεlθηoα'vτο 6θηv δ6oμlov κοi
τδ'v κ. Πρolfuvov θvδεiδυμ6vov
εvδOμοτo ρα,YId. 'HμεΙc παρ' o0-

δεvδc ηlδυvηlΘημεv vd λ6i6ωμεv
τηv αvωτ6ρω nληρo,φoρlα'v 'πε'

ρi τξc τιμωρiαc 6,θη dπεlθηoοv-
Toq vα κατολα'6η τδv Πιiργov
τoU Zαφειρακη. (a)

Kα,i od δλλo oημεio τo'0 6ι_

6λioυ:
'l) Λ6,γετοr oτl δ δnλορXηγδc

Zωτoc, 'Aλ6οvδc τηv KαTαγω'

γηv, εδρloκoμεvoc τραυματiαc
εiq τl δ10ρωμο τηc δvω n6λε'
ωq καi 6λ6πωv τorjc To0ρκoυc
πρooεγγi'Zovτοq, ivα μη nθoξ
ζΦv εic 1ε1ρoc τωv θθεoε ,n0ρ

εic oωρδv 'nυρiτδoc καi α'vετl_

vαxθη εiq τδv o6ρα Φc oλλoc
Σαμoυηλ η 'Hγo0με,voc ,εv 'Aρ-

κοlδiω κατd τ,dv δλoκα0τωσlv
'l0ηc Noεμ16,ρiou 18 6. Σ]E. (5)'

'o δε N.lΓ. Φrλr,ππirδηc γlο τδv
δnoio δ Στoυ,γιαvvοtκηc κdvεl
μvεiα, oτηv loτolρl,κη γlα τηv θ-

παvαoταoη κα,i τηv κoτooτρo'φ,η

τηc Nαoυoαc 'n,ρα'γματεiα τoυ
πo0 αvo'γv,Φοιθηκε oτlη'v α'j'Θoυ_

oo τoD Φlλoλo,γrκoυ Συλλ6γoυ
.ΠAPNAΣΣoΣ" τηv 27 'Anρi'

λη 1879 οvο,φ6ρεl o;1ετtκo:

1) Γιδ τδν δ'γvωoτo 'Aλ6αvδ

μn6η:
'o'A,6lδor]λ'Aμno0tδ d_

vθΘεoε τηv 'κυρiευolv τoΟ Π0ρ'

γoυ τo0τoυ, θv δ oυvεκεvτρoO'
τo { θoxdτη ζωη τΠc noλεωc,
εiq τlvo θκ τηc ,κdτω 'Aλ6'αvi_

αc B6ηv, δoτιc ηρvηι9η vο o'vα-



λd6η τδv iiγ,δvα τoOτo'v Πpo'{pd-

oιΖo,μεvoc δoυτ,δv Φc ornαβα-
σKεUc|'v. 'Aλλ' θnεlδη nρoοκλη-
θεic καi iκ ιδευτιiρoυ 6,κιbφ,ευ-

σε, καi θκ τ,ρΙτoυ κoi θδεΙχiΘη

δοoι]τωc filμεταπεloτoc, θοταλη
αλυoo6tδετoc εic τδ δεoμωτη-
ρlα τηc B6,ρolαc καi θκεΤθ]εv ,κα-

τδnlv εic, Θεooολoviκηv......
. . .(6) 'o ,Ar6δorjλ 'Aμ-

noιitδ .. . ... 6oυρε:v o,nlo,Θεv o0-
τo0...... nληΘi0v αixμολΦτωv

πρδc τoι1τorc δδ ,κoi τδv
:Aλ6αιrδv B6ηv, τδv dρvηθ'6vτο
vα πoλtoρrκηoη θv τΦ n0ργφ κoi
oυλλd6η ζιb'vτα τδν Zαφεlρd'κην
...''o δδ αρvηΘεic vδ noλloρκηoη
καi oυλλα6η ζδ'vτα 1$'γ lqrφεlpα'
κηv γεvvolo,φ,ρωv καi ,αγ6ρ,ωγoc

1ln5ηc 'δlnεκε,φολiοΘη θv τΦ μ6oφ
τηc αΟλΠc τοσ γεvικoυ δlol,κη'
τηρioι-l, nαρovτοc .π,ληθoυq noλ-
λo0 θ:ωμ6voυ μετd φρiκηc τd
τελoiμεvα . ...(7)

2) Γld τδv αλ6αvtκηc κoτο-

γωγηc δnλoρyηγδ Ζωτo:
oi θxθρoi nρoxωρηoαν-

7gq nρδc τd οvω τflc π6λεωc
δ,nη'vτηoαv ιbxυρωμ6vouc τtvοq
'Aλ6,ογoilc 0πδ τoilc ο'viδρεioυc
δnλορ1η,γo0q Zιbτov κoi 'AΘ.

Too0nηv'..... oi δv τι1 δxu-

ρΦματl δic αvτiκρouσov τ'δv θ-

x,9ρov' dλλ' εic τρiτηv srφoδov
θτρoυ,ματioθη θnlκrvδ0--

vωq Πρ,δc τoic δλλolc κoi δ θ-

noο'nαoμοτdρxηc Zδτoc, ooτlq
lδΦv τoτε τηv δuoχερd Θ6olv

τoυ ,κο,i φo'6ηθεic μη Ζωγρη9Π
0πδ τδv δΧ'Θ,ρδ'v <θγΦ Θd κα,ιiJ",

ε,Ιnεν εic τ,oιiq oυrμnoλεμtoτδc
,κoi oυμinoλiταc ο0τoυ ..'... δ

γεvvαTcc ZΦτoc ειiΘ,ιjc ρiψαc
πυρ θv τΠ nυρtταπoθ'ηκn dvετl-
vdγθη μετο τδv εio6αλovτωv
θxθρδv εiq τδv d6ρo. (8)

Tα oημεiο α0τo δημroυργolv
πoλλδ κοi ειiλoγo θρωτηματr,κd.
Ποloc flτov, δραγε' δ nραγμo-
τικδc λoγoc τΠc δρvηoηc τoυ
'Aλ6αvoυ μn6η vδ καταλd6εr

8

τδ'v nι}ργo_ το'0 Zα,φεlρdκη; ('o
s1|;nπilδηC τδv xoρα,κτηρiζεl Yεv
vο;o,φρovο, dγ6ρωxo καi dμετα-
ΠεΙστo, αvαπoonαcτα oτolxεTο
τoυ xαρακτηρα τδv πε'ρloooτε-

ρωv ',Aλ6ovωv' κοτα τηv ο,πo-

ψη μoυ).
Eitδlκδ δ δρoc -oμετdnεtoτoq"

αφoρo κ0ρlα oτηv τηρηoη τηc
nερiφημηc ολ6αvlκηc .μΠ6σ'οq,

τοΟ λo,γoυ τlμηc, δηλoiδη τδv
'Aλ6οvωv πoU δδv dvακαλεiταl.

Π,δc α'vτ6lδρο,oαv, μετδ τηv
δπεiΘεlδ τoυ, τd 6λ6α'vlκο oτρα
τlωτl,κα τμηματα 'not fiτα'v ,κd-

τω o,nδ τic δlοτογ6C τoυ; 'A-

πoy'ο'lρηoαv η 6λαr6αv μ6ρoc
oτic μαxεc κατω o'n,δ 6λλη δt-

oirκηoη; Kοi o' δnoloδηlηo1g ng-

ρ1πτωοη, τi θvτυ,nιboεlc σU'vοΠo-

κoμtoοv 6ntoτrρ6,φovτoc oτηv vo_

τlα 'Aλ6οv1o;

Kl' ο,κoμα: Mηπωc μ6λη τηc
oiκolγ6vεlαc, 6ιlγγεvεic κο'i oi
'Aλ6οvoi 6μ,μnoλεμloτdc τoυ αλ-

6αvIκfrc κατα'γωγηc δnλαρxηγo0
Zωτoυ - δool θrn' α0τo0c δrο-

oιi.rθηrKqγ _ δl,6φυ,γov, μετδ τηv
KαΤoστρo,φlη τΠc n6ληc, nρδc
nερtο,xδc τ[c voτloc 'Aλ6αviαc;

Kr' αv vαi, μετοφ6ρo'vταc ζωv-
τοvη τηv εiκovα τηQ κατooτρo"
ιυΠc τηc Ndoυοαq oτη xιi.lρα ο0-

τη, εΙvαr α,πitθαvo η λοΤκη τηc

μοUoα vd o,noθovdτloε τδ γε-
γοvδc αΟτδ oδ κdnolo dnδ τd
δημoτικd τηc τρογo0iδIα;

T: θρωτηματtκ'δ ο0τδ ioτρε"
ψαv τδ θvδ;α'φ6ρov τΠc δρευ-
ι'dc μoυ nρδc τηv κατε0θυ'voη
τιυ'v α \6ο'vi*<ιilv θ'κ,5ooεωv no0
ο1eτiZ'rvταt δμεoα η θμμεoo μδ
τδ d\6ovl'κδ ioτoρlκδ δημoτlκδ
τραγoClδl.

"Eτol' δxl xωρic κdnolα iκα-
vonoiηoη, αvο,καλυψ,α oδ μlδ
δ,π' α0τ6c, ilvο δημ,oτlκδ Tρα-

γo01δr no0 δ'vαφθρεταl i'n' τηv
αρxiη δc τδ τ6λoc oτηv κατα'
oτρcφη τξc N6oυoαc.

Πρ6κεrταl γιο τηv iλ6ovlκη θκ.

δooη ..ΕPliKA ΗlSτoRIK,E.(9)
καi τδ o1ετικδ μδ τdv Kctταστρo-

φη τΠc Nαoυoαc δη,μoτl,κδ τρα-

γoΟlδι πo0 δημ'ocιε0εταl o' o0-
τηv εΙvαι nαρμθv,o dnδ oυλλo-

γη dλ6α'vl,κΦv δημoτlκωv Tρο-

γοu'δ:δv not δκδ6θηκε oτrηv 'A-

λεEdvδρεrα τηc Aiγιinτoυ δπδ
τδv 'Aλ6αvδ λooγραφo, nolητη
κα,i δημooloYρdφo TΗlMΙ MlT-
KO. (10)

Kαταγροφη,κε oδ nερr,οx,η τξc
voτlαc 'Αλ6ovioc, εΙvαl iμμετρo
κα,i ο'vη'κεl oτηv xoρεio τδ'v δ-
,μoιo,κoταληκτlκdlv δπωc, σXε-
δov' τα περloooτερο α,πδ τδ ολ-
6αvIκα iοτoρ;κδ δημoτl,κα τρo-

γo0δlο τξc nερlο5oυ τηc τouρ-
κοκροτiαc.(11)

Στουc oτixoυc τoσ τραγoU-
δrol αUτoσ n:ρ λομ6θvοvτοr
τρεic _ δvεΕdρτητεc η μlο d-

πδ τη'v δλλη _ θvoτητεc no0,
δμωc, οτδ o0voλδ τoυq, oυvθ,6-
τoυ'v μι,α χαροκτηρl'στIκη εi'κ6vο

μδ γεvlκδc κoi ε,i]δrκdc λε,nτoμ6-

ρεrεc δnδ τηv ouμφoρd no0 6-

Πληξη τηv πoλη.

Ε iiδlκι.i.lτερα:

α) 'Evoτητα πρΦτη. (οτixor
1-s)

'Avαφ,6ρg16t, κι1ρlα, oτδ iοτo'

ρlκδ oτotxεio κοi μδc nαρ6xov-
τol nληρoφ,o,ρiεq σXεΤΙ,κ6c μδ τηv
ορlΘμητικη δ0vαμη τδv τoυρκl-
κδv oτρατευμdτωv ,noU θnlτ6θlη-
καv ,καi κoτ6λαι6οv τ'ηv Nοoυοα.
(περiπoυ 20.000 δVδρεc)' 'o a-

ρlΘμδc αυτδc αvταπoiκρivεταt
οτηv προγμoτικoτητο. 'o Στoυ-

γlαvviiκηc τcltc 0noλoγiΖεl oδ
20.600 δvδρεc(12), δ Φtλl,nnΙ-
,δηc oδ 16.000 τακτt,κδ oτρατδ
κοi od iκovδ dρι9μδ απδ δτα-
κτo oτiφ,η 'Ε6ρoiωv, τotγγdvωv
κλn.(13) καi δ Boκολo,noυλoc
oθ 10.00c τακτlκδ oτροτo καi
10.600 ατο,κτoυc, oυμφωvδvτοc
μd τδv Στoυγtαvv6κη. (1a) T6-

λoc, δ Boαδρο66λληc oδ 12.000
τoκτt,κδ oτρoτδ Πoυ σUvε'ΠlKoU'

Γ



p'o6vτοv αnδ noλλδc xlλrdδεc λη. Εilδlκιbτερο γlδ τic πλo0οl- vo α,πσδ6oω τδ δ'voμα oδv'Λoυ_

ToιρKoUc 1ωρlκo0c, θΕonλrcμ6_ εc vαoυooΤεc, δλη ο0τd η εi- λculδl- κοi nρoτiμηoα τδ 6vo'ιlα

vουc.('l 5) ι<ovα oυ'μπληριbvετοl μδ τδ'no' ''Aνθiα''
'Avο'φ6ρε.τοl, δκoμα, oτ,ηv τ0_ λιiτlμα κooμηματο not φθρoυv Kατd τηv n'ρooω'πrκη μου d_

Xη τωv αVδρδv ,Kq,i γμ,γq1rKωγ Φnαvω τoυc.(17) 'πoψη τδ δvoμα ''A'vθi'α', τδ τo-

πct αix,μαλωτioτη,xgγ (αvελ6η_ Σ1ετικoi μ' α0τδ εΙvαl καi oΙ oo oυvηθlo'μ6vo oτδ nαλlq vο_

τη oφαγη) καθιbc 6niοηc κοi oτ11ol 'αnδ nαλlδ vαoυoαiΙκo δη- oυooii]κο γυ'vαικεΙo δv6ματα, δ-

τηv τι3xη τδv oπtτtδν καi γεvt_ μοτlκδ τραγoΟδl Πoυ avorφ6,ρε- τυμολo,γlκδ nρoιlρxετol δπδ τη

κd τιilv ,κτroμδτωv τηc noληc. Tαl oτηv κοταoTρo1φη τηc π6- λ6ξη .δVΘoc, καi δθv inoτελεT

(παvτo! φωτd καi nυρωμ,6vεc ληc: nαραλλαγη οnδ τd δ'voματα ''Av
φλoγεc) (... '..nQpov κi μlδ δρX6vτl- θηvα" η .'Aθηvδ., noυ θπioηc

6) 'Evoτητo δε0τερη. (oτixor oα κi μld κυρd μrγdλη σU'vclvToοrμε.

5 κoi 6)
Στoυc oτixoυc αtτoυc η iλ_

6αvlκη λα.iκη μo0oα δlερωτdταt
rtδq εΙvαl δuvατδ'v oi γυvαrκεc
τξc Νdoυooc vd θx,oυv nθoεl

οτα x,6rρο τξc Toυρκrδc. 'H δ_

noρiα α0τη δlοτυ'nιbvετol Xoρα_
κτηρloτl,κd κoi μδ θoυμοoτικδ

μdλroτο οτδv δ,κτo oτi1o: '... .

oυτ6c, τΠc NrooυoΤoc oi γυvαΤ-
κεc!..' (oτo δλ6οvlκδ κε[μεvo
tr6μ,n16a oτipc)

'H α,noρiα o0τη noi ταυτ61ρo_

vδ θμnερl6xεr καi τδ oτoI1εio
τηc δκnληΕηc δΧl μδvo δdv εi'
vοl αlδικαloλογητη, dλλd 6vαρ_

μoviΖεταt δλoτελο καil σU'vεnt_

κoυρεi τηv δnoψη noi.ι δnlκρο_

τεi oδ noλλoιc α'πδ τotc ioτo_

ρlκo0c o1ετlκδ μδ τdv vαoυooiο

γυvo.iκo oτdv nρδ κoi κατδ τdv

θξ6γερoη Περ1o]δo.

Tηv oυvοvτoOμε vδ μετ6xεl
δμεoα oτηv ,nορo'γωγικη δlαδr-

καoΙα μδ i]δlαiτερη θ'niiδooη oτηv

0φοvτικη τ6xvη.(l6)

Tδ γeγovδc ο0τδ τflc nαρ6_

1εr τηv δυvοτ6τητo vα δrαδρo'

llατiZεt δvα noλυnoiκrλo κοi nrδ

θvεργδ ρoλo μ6cο oτo0c κδλ-

nουc τηc oiκoγ6vεlαc, τfrc κol-

vωviαc 'κι' iδlαiτερα τηc oiκo_

ιroμικηc ζωΠc τΠc nδληc.
"Exεr dγ6ρωxo κα'i δ,nερη'φο-

vο xαρο'κτηρα κl' αvεΕαρτητο
Λπ,δ κ,ctvωvικη τοξη, δψoγη κοi

δvτυn'ωotοκη 6ξωτερlκη θμφovl-

αn πηi,l τηv δφεiλεr oτdv Θου_

μoοlα vοoυοοiΙκη γυ'vαlκεiο oτo-

'ArΠ, τoU φ,λouρi δδv φ'οivoυ'v_
τοv Kl' δ,n' τ'otl μαργoρlτdρl.

......,,(18)
''Av κρivoυμε dπδ τηv nερi'

ΠΤωση τηc δμotδlκηc αtτoκτovi-
αq vαoυooiωv γυ'vαικδv μδ τδ
nαrlδld T'oUc στoυc κατoρ,ρo'κτεc
τo0 noτoμo,υ 'A,ρdnιτoα γr,d vδ

μηv π6oιrυv oτδ x,6ρlα τιilv Τo0ρ'
Kωv, yωρic vd tπερ6δλλoυμε.
φlθ6'voυμε oτδ oυμn6ραoμα vδ

δtατυ,nιi.looυμε τηv 6noψη δτl,

πιlροv τδv δλλωv, τ,dv δtακρi'vεl

υψηλη εOαrοθηoiα oδ Ζητη,μoτo

τlμηc κl' 6γ9η1μγμ6'vo τδ αΙoΘη-

μα τηc φlλoπατρiοc. (19)

Y) 'Evoτητο τρ1τη. (oτi1or

7 -21)
Mδ τoιjc oτi'xoυc o0τoιjc τδ

τρα,γoυ]δl πα8εl vδ καταπldvετol
t'i γ:vtκδc Περιγ'ραφic γ0ρω θ'
nδ τηv KοTαστρoφlη τΠc Ndoυ_

οοc κo,i nερv6εl oτηv θEloτ6ρι-

on 6'vδc απδ τδ noλλd Περlστσ_

τl,κd not σUvιi'6ησα'V κoτδ τdv

καταληψη τηc δnδ τd τoUρKl-

κδ oτροτε0μοτα, κ6vovτoc, μ6'
λloτα, δ'vα'φ'oρ'$ καi oθ σUγ'Κε-

κρlμ6vo nρδoωno.

Πρ6]Kεlται γrδ μld δρx6vτtoο
δnωc δ'φ'ηvεr v'd θ'v'voη'

θεT _ N'α'cυoοiα, noι] oτδ δλ'
6αv:κδ κεiμεvo δvα'φ'6ρ5ro' μδ
τδ δvo,μcι "LUL,E..

Mδ τηv λ6Eη οrjτη dno'δiδε,ταl

aτδ αλ6οvικδ τδ 'δvθoc', τδ

"ληυλo8iδι". (20)

Στη'v μετα,φραση dnδ τδ δλ_

6αvt,κδ oτδ 6λληvlκδ dn6φυγα

'Εξ δλλoυ, vοουoαi'i1κo Yυvαl_
κεio δvoμα .Λoυλοroδl" η κοi
.Λoυλoυl56,vlα.' αrπ| δ,τl θYδ

γvωρΙZω, δδv υnηρΕε πoτ6.

Γr' αtτδ δλλωoτε, 'ntoτε0ω,
nδc δ δγνωoτoc 'A.λ6.αvδc oτl_

1oπλoiκ,oc not κρ0i6ετol niο'ω α-

πδ τηv dvωvυμiα τηc λαΙκηc

μo0oαc, γvωρiZovταc τηv δwolα
τηc λ6ξηc .,δv,θoc, oτd 6λληvl'
κα καi τδ oυγ'κεκρlμ6vo δvoμα
τηc vαo'υοαiαc γυvαi,καc .'AvΘi'
α. τδ δlατtnωoε oτδ &λ6αvlκδ
δηuoτlκδ τραγo'Ο5r 69γ '|-L|l-rf'
("Avθoc).

oι]olooτικα η τρiτη 6v6τητα
εμφαviZεl θvο Χρωμα κα}αρδ
δλεγεtα,κo.

'Η vαoυoο1α δρxoντroο 'Αι,Θiα

κα6dλα inοvω o' δ'vα αλ'oγo 'καi
κoατδvτοc oτηv αlγκoλιd τηc 6'
vα 6υζαvrdρlκo nαl1δi nρo'oπoθεi
vd Eeφ0γεl οin,δ τηv κoλοoη τΠc
oφαγξc κα'i τfrc φωτtδc. Mdταlα
δμωc.

Tδ δρ6μo τΠc φρdζεl κdlnol_

oe Τoδρ'xoc no,i, 'πρoonαΘεΙ vδ
τηv κoτε6ooεl δnδ τδ δλoγo.
'Η 'ΑvθΙο αρxiZεl τoτε τδv Θρfr'

vo καi παρoκολε-i τδv To!ρκo
γξ rμηv τη'v κoτεr66oεt iπδ τδ
δλoγo δοo vο 6υΖdξεl τδ nαμδΙ.

Θρηvεi α'κ6μα, γιδ τδ πdμπoλλα
oτoλnδrο ]Kαi XρUσα,φ,lκd τηc noιi

η δι.lolρη δδv Ε6ρεl ,πλ6ov πo0

vd τd n,αεl κοi τΙ vd τd κ6'v'εt.

T6λoc, δ θρηvoc τηc 'Αvθi"

αc κλεivεl μδ dvαφoρ6 τηc oδ

μερlκδ i,nδ τd nλo0τη noi 6-



χασε. Θρηvεi γld τo o,γoυρoμολ-
λdτα nρo6ατα πo'Ο nηrραv Τα ψη-
λα 6oυvδ γlατi oi τooμnαvηδεc
τd παρατηoov Koi δφυγοv, γlδ
τα αψηλd μoυλαρlα μd τic 1ov-
τρ6c δπλ6c, τd λδγrα αρvtd, τd
μnρooτd,ρlκα ,κριαρlα κoi γεvrκδ
,γld δλo τ,d ζωvταvα, τd .κoυ-
iδ,oυvoφoρεlμ6vα. δπωq τo α,n,o-

καλεT.

'Aπδ τηv dλ6αvικη δ,κδooη .lE-

PΙiKΑ ΗlSToHlK1E. παραθιiτω
δnωc ακρlr6'δq δXεl τδ κεiμε'vo
τoΟ τρα,γoυlδloυ ord αλ6αvlκδ
μαZi μd τΙc nαραinoμπδc κoi 0-

π'oοημε lιi.loεlc:

ΚUR U ΡRΙSH
NΕGoZΗD',Ι MΙERE

Kur u prish Negozhd'1 i mjeri,
vanδ njδzet mijδ asqerδ;

seg e benθ zjarc e flake
thernδ burtat, thernδ gratδ.

5 Κδto gratδ e Negosht1isδ

nθ duart e Turqδrise!...
Luleja ia thirri vait:

-Αs mδ zbrit, o zot, prej ka1it,

sa t'i ap οa sisθ dialit.
10 Dyqind e pes' adilie

unδ e mjera ku t'i shipie!
Dyqind e pesδ dykm6
un' e mjera ku t'i le!
Dhδnt e shkreta muar ma1δ,

15 se qobenit ikn' e i lanδ.
λ4betnδ shkret tδ shkretatθ,
ato 1eshdδrudhatδ.

Mushka me thundra pirpara,
shtatθdhjetδ dhin tθ mbara;

20 tetδdhjetδ desh' pirgorδ2

dyqint syska me kemborθ,

|ug, 1890

1) Qytet nδ Maqedhoni; u prish prej
hordhive otomane nθ vitin 1822 sipas
shθnimeve ti Mitkos.

2) Te Mitkua kjo fjali θshti Lfigorθ>.

'Aκoλoυθlεi oτη oυvθ1εlα 6μ_

μεTρη μετdφραoη τo0 τρoγoυ-
'δlo0 oτd δλληvlκα o,nδ τδv γρ6-
φovΤcι, κοθιbc καi μετdιφ'ροoη
τo8 κεtμ6v,oυ τδv nαροnoμπδv.

1Ο

oTΑrΝ x1rηr\lfHtKE H KAΗiME,NΗ Η N|AOYΣΤA

1 Σαv 6xολοα!' η Νlοoυoτο('l) η κοτοκαημ6vη
τραvδ αακ6ρl πλα,κω:ε δc εiκooI 1ιλldδεc
φωτlα nαvτοΟθε oκoρπloε καi nυρωμ6vεc φλoγεc
Τo0c αvτρεc δλoυc 6o'φ,ο'ξ9γ' oφ,dΕαv κo,i τic γυvαiκεc.

5 Στd x6ρlα τηc Τoυ'ρκlαc, αΟτ6c,
τξ,c Nlαo'υoταc oi γυvαικεcl..
Τδv θρξvo η 'Avθiο δργιoε:
_ 'Aφ,6vτη μoυ α,n,δ τ' δλογ'o vd μη μθ κοτε6dοεlc
α0τδ τδ 6ρμc τδ παli5i δoo vα τδ 6υζοξω.

10 τd λoυλouiδοκεvτηlμοτα δtα,κoolα κο,i n6vτε
τi vδ τδ κdvω η δ0oτυxη θyιb, πcυ vα τδ ndω l

Kαi τd x,ρυoαφrκο κl' αυτd δtα,κo,olα καi ,π6vτε

noυ vd τ' dφηoω η αμoιρη η κακoτυxloμ,6vη !

Τd iρημο τd nρo6οτο nξρα'v ψηλα τd δρη

15 τi φ0γαv oi τooμndvηi$gq κl' oρφοvεμθ,vο μεivοv.
"lEρμα τΦ'v 6ρμωv ',noμεlvαv

καi τδ oγoυρ,oμολλdτα.
Kαi τδ μoυλoρlα τ' δψηλd, τδ μεγολovυyατα
καi δ6δoμηvτο λdγr' dρvld

20 'Κl' δγδovτα δλα δlολ:xτα, μπρoοταρrκα κρldρlα (2)
κι' δλλα δlα,κoο:o ζωvταvd, κou,5oυ'v:φ,ορεμ6vο.

(t) ΙΙ16lλιη oτi1ν Mαπε,δoγ,[rα: Κατα.
ατρdφ,ηxε ιilπδ τLg 6θΘμανιιδs δQ,δθe

τδ dτog Ι82, αiiμφ,ωνα μδ τi6 αημrει-
ιirα:ιg τo6 MΙT[iο.

(2) Στδ ιiλ6πη,,ιxδ xε[μενο δ MΙT-
Ιio τQν λ6ξη <<PERC',oRE>> (r}ι:'.1],ooτti.

ριtοo οιριιilρι :uo μπolρεi νd μεταφραroθεi
nιαi oιiν μπρο,ατ,ιiριxo τqαγi(2t ) τiν
γrρ'dlφr:,ι ..FΙQoREr.

'Εnioηc κ6τl iλλo noλιi oη-

μοvτlκδ noU μπoρεi vδ nρooθ-
ξει 'κο'vεic δlo,6oζo'vτοc τδ 'κεi_
,μεvo τoσ Ιoτoρlκoυ dλ6αvlκo0
δημoτlκoΟ τρα,γoυΙδloσ, εΙvαl δ-

τl dπoυoloZει on' αιjτδ δλ6τελα
τδ διθυραμ6rκδ oτor1εΙo.

Σuvηsφq, oτδ ioτoρlκδ δημo-
τlκδ τρoiγο0δl' τic ]Περlσσoτερεq

φoρ6c γivεταl qlγq'φ'gρ'fr oτiq no-
λεμlκ6c, κiρlo, dρετθc (CIvδρεi-

ο, γεvvαl6τητα oτδ ,ποδio τηc

μoxηc κλπ.) τδv nρooιi:nωv ri

Noτoc'l890

πλη,θoυc αvθριbπωv oυ,γκεκρψ,6_
vηc φυλετr,κηc πρc,6λευoηc ,noO

μvημovεΟc,vταl ο' α8τ6, oδ oυ-
o1ετloμo φυol'κα μδ τδ Πoλε]μΙ-
κδ η δλλo nε'ρlοτοτl,κd noυ 6ξl-
σToρε,i τδ τραγooδr.

Στδ τραγo,υ,δl αυτδ τδ oτol-
1εi,o τo0 θριdμ6oυ εivαl dvιj-
ΓiαρκTo.

Kαvεvδc δπδ τo0c θμπoλ6-
μouc δδv θΕυμ'vεΙτoι η δviδρε1o.

'AvτIθετα μαλloτα. 'H dvoφo-
ρo πo0 γivεταl o' α0τδ γlδ τδ
τcυρκlκd oτρατε0μoτα no0 κα-
τ6λα'6o'v καi κατ6oτρεψov τηv
N6,oυ,oα δl,α .nυρδC καi oδη_

ρ'oU. δXεl, dvομφi6oλα, θ'nt,κρl-

τlκδ xα,ρακτηρο'
'Enioηc, εilκoλο δtακρivεI κα-

veiq oτic γραμμ6c τoυ τdoεlc



γlο iK,φρoση oio,θr1ματωv λ0nηc,

ουμnoρ6oταoηc ,κλn. nρδc τΛγ

πoλη no0 δεlv'o,nd3r1oε καi τo'ιiq
,κατoiκouc τηc.

T6λοc, τδ γε'γovδc δτl τδ τρα_

γοlrδl α0τδ τηc αλ,6αvlκΠc λαi-
κηc μ:0oαc τραγoυδIδταv oτη

voτια 'Aλ6ο'vΙα ,dπ'δ 'Αλ6αvoιjc,

δηλαlδη dnδ c.ιλλoεtθvεic oδ αx6-

ση μδ τ,oOq Nαoυoαioυc, δεixvεl
καΘoρd τδ μθγεΘ'oc τηc dπη1η-

oηc n'oil εixε η καταoτρoφrd τξc
n6ληc δxl μovo oτδv 6λλo1δκδ

1δρo αλλδ κοi oτoic γεIτovl'
κo0c λοoilc 'κt' 1δtαiτερα oτδv
αλ6οv:,κδ noιi τδ d'πoΘ'αvατιoε

nε'ρ'vδvταc τo oτδ xιΙlρo τΦv

δημ,oτικδv τoυ τραγoυlδlιilv.

BlBΛloΓPAΦΙΑ - ΠHiΓ]EΣ

(oi αιiΕοvτεc dρrΘ'μoi αφ'oρoσv
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6. I.lK. Bα,o1δ1ρα,6(λλη: <oΙ MAIΙ{E'

Δ]olNlE]Σ E,ΙΣ TloYiΣ YΠ\EIP TrΙΣ A-
NEIΞA,PT}ΙΣΙrAΣ AΓΩN'AΣ>, αελ.

247-251, 25v'-259, xα\ 27'5_λ77 '
("Eπδoαη 6' τftq 'Eiταιrqiα'g Mα'x'€δbνι'

xτilγ Σbτ,oυ'δ6lν) Θlεooαl}'roγinαη 1950'

(3) α. <T'A Δ[l[\4oTlΙiKA T)PIA1ΓOΥ'

ΔΙA TltΙΣ N,ΙrAoYΣ|Γ'AΣ>, oελ. 16_
l,8. Συλλoγi1 T. ΙιΙπιiiταη. "'βμ$φ'6l'η τoδ

'oμ[λroυ γιd τi1ιl πgρoταοiα xαi προ'

6,ολi1 τοi θθrilrroυ <ΠENΙTΣAlΡolΙ IζΑΙ
MΙIioΥΛE]Σ). Nιioυ'οπ t977.

6. N'.Γ Φιλιππlδioυ: <(Ιt EiΙΙΑNA-
ΣT,AΣΙΣ ΙiAΙ IiATΑΣTΡσΦ'H TΙΙΣ
ΝAoYΣ[ΙΣ> (' Ιατo,ριxi1 πqαγ1ματε'(-α ιi-
r,αγ,νι,rαΘεiαα θν τΦ Φιλολογιοα!l Συλ'
1λ6γφ <<Π]AlPNΑΣΣΩ> τ!ν 27 'λnpι-
λioυ 1879). 'AlΘfiνα 1lffi!. (oελ. 7δ_
77t.

γ, 'Aπooτ. E. Bαxαλoπorjλoυ: <Ι-

ΣTiOPΙ,A TltΙΣ MAlΙ{EiΔ'σNΙΑΣ> ( 1 354

-!s33) oελ. 5916. ΘυαoπΜυ1xη Ι969'

δ. Ι.,K. Bααδiρα6ελλη: "o.π. o'ελ'

r 36.

(4 ) EalαταΘiloυ' Ι. Σlτουγ'ιαν,νdxη:
"o.π. αελ' 205-2Μ

(5) Esατcθiioυ
"o'n' oεil'. /23,

Ι. Σ,τoυγiιαιlγ'ιiραl:

(6) N.Γ. Φιλιrrπi€r:υ: "o.π. oε}..

6t-62.

(7) N'Γ. Φιλιππiδου: "Ο.π. osλ.

77-78.

(s) N.Γ. Φιλιππliδου: "o.π. αελ.

60*61 .

(9) <EPΙKA ΗΙSTORΙΚE> Αkade_

mia e shkencave e R.P.S' tδ Shqipδri
Sθ. Ιnstituti i kulturδs popu1lore. Vθl-

lim i parδ' Faq. 406. Tirana 1983'

(1Ο) Thirni Mitko: "BELETA SΗQY'
PTΑRE> Αleksandri the Mbled_

hδs tδ hershem ti folk1orit shqiptar'

ΙΙ, Tirana 1961.

(1Ι) (ΗΙSTORΙA E LETERSΙSE
SΗQΙΡE>. Botim i tretθ. Faq' 83_90'
Endi i teksteve dne i mjeteve misimo-

re i K.S.A. tδ Kosovθs. Prishtina 1975'

(12) Ed,αταθi'oυ Ι. Στoυγιαυvιinιτ:
"o.π' οελ. Ι'57.

(l3) N.Γ. Φιλιππiδ'oυ: "o'π' αε\'

54.

( 14) 'Αποο.τ.
",o.π. αελ' 56'

E. Bαπαλo'ποtλοο:

(l5) Ι.K. Bα,oδ,ρα6'6λλη: 'o'π' oελ'

α:λ. 129.

( 16) Eι}αταΘiου Ι . Στ'oυγιαrν'νιiαη:

'Ο.'π. ,αgλ. 56.

( ! 7) Eι}ατα'θioυ Ι. Σ'τoυγιαννιi}vη:
"o'π. oελ. 57.

(l8) <(TΑ ΔιΙMoTItr(A TΡΑΓοY'
ΔΙA TΗΣ NΙA'OYΣ]TAΣ,,. "o.π. αελ'
Ι6.

(t9) α. Ν.Γ. Φιλιmπii,δoυ: "o.π. ο:λ'
6Η3.

6. EυoταθΟoυ Ι. Στ,οι-γιαγν'ιi+ιη: "o'
π. oε,λ. nl''422.

γ. Ι.Πζ. Bα,αδgα6L6'λλη: <<IΙ NAOYΣA
Ι(A/TA TioΝ AΓΩNΑ TrΙΣ AN{BEΑP-
TrΙΣΙlAΣ> (Διιiλ'εξlη οτξν αiθ'oυoα

<ΙΙAlΡNAΣΣoΣ>> τfirv 16'4"1952\. "Εnι"

δο,αη Συλ,λογαυ τιilν ον 'Aθξ}να'ι6 Nb'cυ-

ααiων. 'A,θfπα. Σεπτ(μ6'ρηq 1952,

(20) a. "F}ΑLOR Ι GΙUΗES sE
SOTME SΗQΙPE>. Αkademia e shken'

cave e R.P.S. tδ Shqipdrisθ. Ιnstituti i
gjuhδsisi dhe i letirsisi. Faq' 1021' Ti'
rana 1980.

b. Niko Qafzezi: (FΙΑLOR Ι BUΙ'

QESΙSE>. Faq' 257. Tirana 1978'

γ. Σημε[,ω,αη: Σi πoλλι& ιiπo τ'i ιirλ'

6αν,ιxιi δημοtιx'd τραγo0δια i λ6ξη

<LUΙ;E)} ii1ει xαi μετ.αφοριxi1 οημrιαiα
xαi 'ε_ιΝαι δi!λωτιxil προnωιμ6νoυ: α)
Γιd &νlδQ,sg.: Tδ <&νθog>> τfl6 αταλψια_

ρι&ε, τig γ'ενγdι6iτηταlg, τ'oi f1ρκο:irqμoδ'

τig δμoQrφιdg. n'''1. ...Αbaz Thane 1ιι-

leja. Δηtλαδιfi: 'o 'aμ*aι Θιiι'α' τδ &ν-

θoq τiον ΦEir*. (6λ. ox. <EP|Ι[iA ΙΙΙ'
STloRΙlΙiE>. F.4τι. v' I' TΙRANA
1983 rιαi Π. 'A,qα6αν,τιlνoδ: <<ΔEΙMo'

TΙKA TlΡAιtxoYΔΙA T'Ι{Σ ΗIΙEI'

'p$Y> αελ. Ι7. 'Aθrfiνα tl880, δπωg θ'

πiαηg: 6) Γιd γυnιlα_ιrαεg: "'Lulja e

.r.j^"". Δηλαrffi: 'ΙΙ πιδ 6μoρφη 'iπ'
τi.g xoπ6i}ιεe. SoTλiΙE (6λ' ο126' <FJA-

ΙJoR Ι GJUΙΙES SE SΗQΙΡIED F'
1020. TΙRANA 1978.

Xωρig νd ιiπonιλeiεlται δλ6τελα xι'
α{lτi1 f1 θQμξlνlεiι{r γιδ τip λθξη <<LULE>

πρor, μ{lQηx. α'ilτri1 πoil dη'αφ6'Qrετα1ι σ'τδ

*εiμεν'o. "Aλλ'ωoτε, ιiπδ μιδ ηQoσ1ε0{τ'ι'

nιi1 o{ιγrr"gι,αη τ6rγ δ{b θ'ρμηruε'ι6ν 'ει}'

xoλ'6τατα διαrπiιoτιirι'lε'ι ιοαιl'εi g μι& ατε'

ν61τατη δνψοlιcλογiιιιi αυ'γγ€1vε'ια'

(2l) α. NΙΙ{o GJ'ΙNΙ: "FJAΙ'OR
SιΙQΙP-GRrEQΙ]SΙΙT>. F. 3|2' TiΙRA'
NA 1971.

6. <<FJAΙ-roR Ι GJUΙΙES SE SioT-
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'oλorvol ουτoi φκrdvoυv τoυ lovδ-
φt noυ δoυλε0εl τα μiτoλα noυ λθγη_
τεl .'YφotoτocΣ Kl Ylouρτδζoυv oτlq
17 τoυ Γlvdρη τ' Aγlαιrτoυvιoi.

Χαλκrαδot oτη Νrdoυοτο ητov oU
Πρoυβοτδvoυc, οl Kδλlouδor, ol Kαλ_
τooυγlαvlδoι, oυ ΓlΦργoυc oU MΠoUiα-
τZηc, oυ ΓιΦ.ρYηc κl oυ ΝπΙ,vηc oτoυv
AγrαγlΦργη. ol πλεloπlρoι ηταv κt ol-
δηρdδεlc δπoυq ou Πδτρoυc κι oυ Td-
σηq oU ΤorΦτηc, oυ Kiρκαc oυ Γ6-
ληc, ol TZrΦvαδol, oυ Kορiiοc oυ A-
yα,φivαc' oυ Kα,vταρτΖηc, ou M,n,ογκ6-
μπoc, ou K6λloυc x'1 ηqλ,ηδτηρα oυ
KΦτoroυq oυ Πα,παvοoτdoηq πoυ εi-
Ε,εlρεlv κl γoλικd. EΙ1εlιr πατδροv πα_
πdv κl oυμδZoUvεlv τη Nloυλoio noυ
πη'γηvεlv oτoυ γυμvdolοU' ToUq vTγlo-
βαoμ6voυc. oυ KΦτοroυc oυ Πoπαηrα-
oτdoηc αvdγκα,οεlv τoυv κα'Θηγητη δv-
τοc πηγηvεlv oτoυ γυrμιrdoιou vο rlryΙο-
βdoεr orπoιi τoUζ λδγouc τoυ ΛυoΙα τoυ
.Koτd ΣτραirooθδvoυqΣ στ]ηv 4η Yυ-
μvααioυ. T6τl oτη Νlαoυ,oτα εixειv
μoΟ,γκl Σκoυλαρxεiou μη vτγlδ τδEεlc
κt' δoolvol εiΘεIλαν vο μdΘoυv ,nλεlδ.
τηρo nd,γηγqγ g7η Σoλoυviκη μη τ'
αλoυγo κl πλδρoυvαν γlα να μiθoυ,v.

Tδρα δεv οnoμεtvεtv καvκovδνοq
xαλκlδc κl ol olδη,ραδol δ1ouν πoυλδ
μηxαvηiματα.

Τδτl ol 1ολrκlαδεlq δφκlα,vαv καrαμd-
δεrc, φκlδργlο, δllKολΙο, τoαπtd, Tot_
κo0ργrο, μπαλτοδεlc' φoλκiντylα, κλα-
δoυ,κδ'πouξ, οξιδλεlc, δικρdvlo, δρln'_
vlα YlCr Θ6ρrqμα, κo,ρκ,6λεrq yro τα κoil_
τσοUρα, ψ.αλi,ιrrγια γ,α vα κoυρ.6lβoυv
τo πρδβοτo. Mt,ρllκoΙ 6φκlοvαv Kl Tρα-
,nlZouμd1lρα, oατoiρ,γlα' τΖoυγrκρdvεlc,
'Eφκlovov iKl noρdξlvαv lvld γrο nλoi-
κouc KΙ αλ6τρrα. 'Eφ,κlοvαv κl nλo0-
KoUQ κt αλ6τρlο βΠ ξ0λoυ, ZΦvεlc για
τηv κoiλη, παλoι]κlο olδηρ6vlο, oτld-
YKεlq γto vo βγδΖoυv πθτρ'εlq, nαλη,6-
τηpο δφκrovαv κl κoυodδεlc lκl oλυo-
σilδε1q ,a Θηλi'κlα Y!cΙ vα δδvoυv τ'
αμnρoωατtvd noυ]δdργιo oπ' τ' δλoυ-
Yα vα μη XdΛ/ouvτl oτη βoυoκη να μη
αμ,πouρo0v vo nηλoλflooυv.',Eφ'κtαvοrr
κl βαρr6c, μoτκδπlo κt oφiιlεlc γlo vα
oκi'ζoυ,l τα τρoυπld αlnδ τα ξ0λα.

ol ol;δηρξ,sg1q no01οv ,κι nλεrδτlρα
lργαλεio δφκtαvov Kl φκIδvouv KδγκΙ-
λo γlα oκdλεlc κl μnαλκδvrα' oκdρεlq
γlα yκλοβοv6c, κr ογΦγrα γlcι vα μη
βoυρyldZoυv, nδρτεlq olδηρ6vlεrc, τZd-
γκρεΙc, μδvτολο, oiδηρo κr 1εl,ρoιiλlα
Y|α Ttq πδρ,τεlc' κdvrZεlc γlα vo Kα-
θαρvoΟv τlq oκdρειq olnδ τα oliβο'ρα.
Παληδτεrρo or xολκldδol θφiκlα,vov κl
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μ$ιiδε!c oτπ llhιiυυoτο

τo βdvει κor τo oiδlρo
oτη φλδyα κoκ,κlγiΖε:
κl' δn'εlτα με τo oφuρi
τc oiδερo τo δ,δρvεr
κοτα τo εiδoq δ;<αοτov
ζεoτδ τo καταφδρvεt.
o 1oλκldq oθiγγα,voc
με τo oφυρi oτo 1eρl
oτo καρlβoυvο n.υρΦνετot

1εtμδvο κολoκoiρl'
o oθiγγovoc φl<rοvεl καρφκlα
κoθητεl ndv oτo τoo0λIo
εΙc τo μηΧαvtκδ τooυκoλl τoυ
το βρdZel τo φαootλlα.

Τδρα 61εl noυλoυc ol,δηρ'dδεlq αμd
δλorvor δoυλευoυ,v ,μη τoρvoυc o'Eu-
yοvoκδλuoη καr ηλεκτρoκδλυoη.

Tδτl δεv ηΕιρ,αv τiτolα' εi1αv τoυ
μη1dvl μη τoυ φυolρδ Kl Tηv ' lΠαρo_
oκld γ;o τα κoρβcυvο τα γlouφτlκo,
το κα,στα'riτtκο μη τoU ξυλi,vrou τoυ
nouoταβι nδβαvοv τlc μo.Kρlδc τlc τo-
vdλlεlq κt θδoυvογ .vtρiδ" δτο,v πο-
ρdΕlvov τo τol,κoΟργ:α μπoλτδδ'εrq κl'
δλο τα κoυφτrρα lργαλεΙα. Eixοv κr
Tlq μιiy,κrνεlq (μ,δρoεlc) μvlο μllκρη,
μvt'd τροvη κl τoυ oμΦvt noυ ;1τυ,πoi-
σc'v τo nuρoqμδvα oiδηρο γlο vα τα
δδooι.lv oκiδloυ. Εi1αv κl δρd,novouv
1εlρoυκivητoυv γlα vα τρυ,πoilv τρt-
πειc, εi1ο,v κt ,πivoεlq, φoooυλouμiτεlc,
τcrvαλlεlq, τotoυκdvlο, orδηρoυrnρiouvα,
λiμεlc' Elλoυφαiδεlc για rrα φκιdνoυν
αrυλldρ,για γ|o τα lργαλεio' κι εvαv
τροv6v τρoυ1δv Ylα vα τρouxoΟv το
φαλκivτγlα κl δλα το κoυφτlρd lργο-
λεiα' Ei1αv βαρlo κl βαρloυ,πoΟλα κr

ψαλiδr τραv6 για vα κδφτεl oi,δηρο,
ματ,καnto δrdφouρα, ζ'oιJrμndδεlq κr λο-
δα,κoυvoυ κl φlλlδρα.

IΣNAΦKIA
l(οiκlιiδot, Θtlnριiδol, lrυ0υττiδol,
τlυll(lτtiδol ill μu6τ0β0l [lσ αβ!-

καρφκld μoκρld μη τρovδ κlφdλl oοv
καραιrrovα γlo τ,q oυξonoυρτεlq κl
τlo'olρdγyoυ,vα μl μlrκρ6τηρoυ κιφ6λr
Ylο vct ,καρφΦvoυv τlc λoβδαρrθc.

Mlρl,κoi δlδρθoυvοv κl' δrnλα ΠoU-
λιμικd κl 'κlvηγητlκd' δφκlo,vαv κl ρ'oλο
γlo τo μαγαZld. Tα ρδλo τα λυ,Yo0oοv
μη vτγlo Φoρδεic κιiλlιrrρoυq μo,κρl.

Toυ
N[κoυ Σπ6ρτon

oιc ,μη κα,γκ0λlα noυ α,vdμlod τoυq
nlρvοrjcoν i,orειc λομορiνεlq φoρδl,ic
κl γεvoυιrrοv ρδλα' 'Yoταρvoq τlq κdρ-
φouvov μη μ,ntρτ,oirμvlo oτlq d,κρεlq κl
ατtc κατivεtc.

Σημηραc δλα γδvoυvτl μη τlc μη-
x'ovεc κl κorl τi'πcυταξ oπd,voυ κοτoυ
μη τoU 1δρl, δε,v αnoμεtvεtv καvδvαc
1oλκldc orτη Nldoυoτα.

Mrρr,κoi orδηραιδειc δnoυq oυ Kαv-
τορτΖηc ε1υvαν μnρotιrrΖο κI καλo0-
Γllο ΠoU τdφκlαvοv UΠ xΦμα μα0ρoυ
εlδιlκδ αlπ' τη Θiρo (ΘηραΙ,κη Yη) . Tα
μπρoOvτΖα τdλloυvα,v μ'η μnαrκo0ργtα
οt εlδικ6 oκειjoυq αiπo0 καμεvoυ πl-
τρoυlκdρβoυvou ΠoU δεv δλεloυvεlv.
Τδ ',βοvοv oτoυ μη1dvr μη τα γro0φτl-
Ko τα ,κdρβoυvo κl φυαoιioαv μνlα
δρo κr παρα ndνoυ ioια,μt vo λιΦoεl
Ylo vo τoU ρiEoυv αrα ,Kαλo0Πtο. 'E-
τoι θφ'x1gγgγ oιδ,nxlα γlα βρυioεlq, rκoυ-

Zrviτο YΙα μη.1οv6c, xτυrnι1τdργlα κι
τθτo ια.

oυ oη1oυρηlμivoυq ou Koυ,oτoιrτoυ-
ληc εiλιγεrv;
oυ 1ολrκlδc oτo κdρβoυ,vα
τη μη.1ovη α'vε,μiζεl



T6τr κl τrbρα

Γιο τoυc xολκldδεlc τη Mrγoλη τηv
Πθφτη τρο,γoυδoiv οτoυ "oη,μηρο μαι]'
ρoυξ oυραvδc.:

- 
Xαλκ:δ Xολκld φκldoεl κoρφ,K!d

φ.κlαoεl τρio nηρoυvlα
κl oυ 1oλκldc δε δε1τη,μg1γ

vo φκtdoεl oυτl 6vα
κι oυ γtcυφτoιJq 9μ lπαρdvoυμoυC

nlδvει κt φκrovεl n6vτl.

ΤΦρα το κορφκIo γεvoυvτι μη μη-

1οv6Q or oυτl μnδi Θiλεlc.

Tδτr ol 1ολκrα;δor δφ'κlαvov κt τoI-

μni'rτγto, φκlδργio Ylο τoU τΖd,κl, oκd-

ρεtq YΙο μnρrZoλεrc, nηρouoτl6c γtα
τηv noραοκtd, oβdρvεlq γrο τlq γκρoi,v'
τεlc, ooJγ,κλεlq, noτδφ,κtα,ρα' oiδηρα

Ylο Χαlμou.r'τ]xlo, ολυo,oilδεlc γtο τouq

φυλoκoυrμ,ivoυc κι κoρκθλεlc Ylα Vσ

τρoβoiv τα κουτoouρο Kl ToUc Kαρτσl'
oΟvoυc, κt καδ6γεlq Yiα ToU λllμ6 πδ-

βα'vov ατoυc φUλα|κouμivouc δnoυc λ6-

ε, κl τoU τρoγo0δl τoυ Nτo0λα η μ6vo

Kr oυ Ντoυλoμ στη φυλα,κd
oτο oiδηρo βαλμ6voυc
Ντo0λα μoυ ,δεv αrrρεtΦvηοl
το oiδηρo vα oπdαεtc.'

Kl ,oτou τρoγo0δr .Tηv nδτρο δnoυ

nοτηoεrc. λδει:

Αv μl Εlxοoειc μdτtα ,μoυ

κt ,κδμεlc αλλoυ τοiρl
oκλο,βoυv Vο σt rΠouλησouvε

oτηc Εεvητrαc τα μ6ρη.
Νo ol φoυρ.6,ooυv oiδηρο
κt στoU λιμo κoiδδvο
v' αvo,oτtvdΖεlq κl vo λεq
Πωq τo φo,υρoc γlα μivα.

oι 1α.λ'rκrαδειc εφκιαvοv 'κl 'oiδηρα
YΙα σilδδρoUμο Πoυ τo Ζθoτηvοv oτη

ζlδρl ,κl' iloταρvαc oιδδρoυvαν δεγ rKρο-

τoΟ,oov μθoα κdρ'βoυvα, τα noληδ τα

λοvαρ,γιo ,μη τα τροvd το δδvτγlα n6-

λr 1oλκriδειc ταφκIovοv. 'Eφ'κlovοv κι

ταvδλtειc, τotoυκdvtα κt oκlnδργlα κl

ndλεrc γlα nδλlμoυv.

Kl oτα κδλlvτο τρα'γouδoi'ooμl:
l(δλlvτο μ6λιντα
κι oυ Xρloτδq YεvvIδτl
JτoUq oUρovoOc οιπdvoυ
,κl' or ΑYγδλol 1oiρoιlvτl
κl τα δlμδvια oκo0Ζoυv.

ΣrκoiZoυ'r,κl,πλαvτδζoυv
το ,oiδηρ' αvαγκdΖoυv.

TΦρα δλα τα lργολεiα θρ1oυrrl δ-

τo;,μo γlατi τo Χεlρou,ΠoΙητα κoυοτi-
ζouv noυλυ οκρl,βδ'

Τδτι ol oιδηρdδεlc iφκlovοv 'κl' τα
κλεlvτγlo γlο βαΕrμo'υ τηv παo'κoλ,ld κι'
KαlσατoUρεlq. Tou rκλεlδi 'γδvoυvταv μ'
δvα τρ0πloυ oiδηρoυ 1oυvτρδ Kl κo'UV-

τδ δδ,κο δΦ,δικο nδrrrouc. Στηv τριΠα
δρι1'.'οv γορ,γδρα rμη τιdφl κr τηv,θ'
κλεlvαv μr ,βi,δα XoUρic Πασσα iσlα i-

oιo. H βiδο κl του oiδηρoυ δδνoυvτο'v

σ!'tq δκρεlq on9μ lμvld'κ6ρδα 'κl'δ'
Πouc ητov γloυ,μdτoυ τoυ 1τυπo0oοv
μη δavομη αn'τη βiδo ol γlρη n'6τρα

κt θβαXvεlv oov δnλoυ.

oυ KαvτoρτΖηc ,πou εΙ1εrv τoldρ,κl

μη vlρδ κdτoυ oτoυ Zoυργιδ εi'1εtv iκi-

vηση σl olδηρo,UΠρ'ouvoυ δρdnovouν
κl τδρvouv Ευλδτoυρvoυv noφκιovεlv

κδγκιλα γΙο τα σnητΧΙα φoι]ρλε|c Kl

κ.qχqLμo,κια μασoιργlα γlο τ' oρ'γouoτd_

σlα γlα τlc πoυρ'zl.δoτρειc'

ol 1αλκιαδεlc εnαιρvov nαλη'δc oυ'

βilδεlc αn' τηv Aρd'nlτoο κι' α1Πoι dλ-

λα μδργlα, τtc dγτγΙαΖοv, i'βγoZοv τoυ

καψo0λι κI τlc ζδoτηvov στη φουτ1lδ,
τlc nιiρcυvαv κt δoκιΖov ,μη κoυπiδl κr

τlq πλldτoκoυVαv κl αΠαvoυΘιδ oκlδrδ'

ζαv τ'Clρ\'oUλεiov μι κιρ'μoυλεiα KI

ioτoρ,7gq τοφκlovοv τoυ ιργαλεiou 'oτη

φoυτXld.

Tιbρo δλo δτollμ'ο iρxo'υιrrεl, oι 1αλ-
κli:rδεlq,γivη,κqv μη1οvoυργoi, ηλεκτρo'
oυγκoληταi κr δλλo οrκδδlα.

Toτl εixεlv,κl κoμnoooυvoυc iκαλoΙ-

τζi,δεlc η XoλKoU,ματdδεlc η μ,nοκrρτZi-
δalc οτη Nlooυoτο δnoυc or tKoλαi-

τζi,δol (Ηλιαδol) τα ιrτγιδ τ' ,οδ6ρφ,κrο

κι oυ KαλοΙτζηc oτoυ Tζlαμi κoυvτd

μl τouq γυιoυc τoυ. oυ Koυοταvτoι]-
ληc iλιγε.lv Y,o τoUq κqλοiτZiδεlc:
O Kα'λoΙτΖηc μ6ο' oτη φωτrd

μΠoK1oUργlο εYαVΦvεt
ll' τoU γiνou!μα lκα,nviZητl

κl' oΠ' τη φoυτrd ιδρΦvεt

oυ καλ'αΙτΖηc τoυ vτθvτΖερl

τη λdρα τηv εβγdΖεr
καΙ,Πσv τoυv ομμoυ εποτεi
τouv κdλou τoυ ταρδΖει.
oυ κoλαiτZηc o 'no.rηρ6c
ψευτιd δnoυ δoυλεiεl
μπα'κoiρι γιo αμdλγoμα
nωλεi κot lΠovηρειεl.

oιl γαvουματηc 'nρωτα τρi'βεr oτouv
οJlμoU _Γo 1μ'Π'α,Kloυργ!α. Γlα vα το τρi'
ψει nατdεl πονoυΘro τouc 1κl τα Ko-

Θορvαει ΗΠ Yκlζdnl x1 1q :βfivει rΠCΙvoU'

Θlδ oτη φoυτ1ια noυ οvαφτεl μη τoU

μηxdvι ,κl τo ,lloUφτoUκdρβoυvα. 'ov-
τοc ζΙστ'α,θoι]v τδτr βδvεr rnρΦτα ,oκδ_

νl vlοlαvτotρ't κl 0αrαρvoc 'oΠ'oι λi-

γoυ λiγoν 'κoλαi κr τ' αλεiφεl iμη μΠo_

μ'πδ'κl γlo v' αnλΦoει κl νο γαvΦoεr δ'
λεlq τιq dκρεtc.

Tδρα τα ,μ]ΠοY]KρδτσKΙCI, τo λιγγiρ'
Ylο KI τα γκloι}μvια γivηκαv αvτi'κεIq
δοο δεv λιιbΘη,κgγ γ,α μΠρoι\Γrzα.

Toτr oυ Yανoυ|μοτηq ouργlαvoυoεtv
οτo'υc δρδ,μoυq μη μvld λIvdτoα rμα0-

ρη 'κornvlolμδvη δlμdvη καλορτΖlvd μη

φδρτoυμα ΠoU τηv κρtμoυoεtv'oτoυv
voμoυ τoυ. M,noκo0ρ,γlα Yια γd'Voυμα|
φιbvαZεlv. Mioα oτη λlvδτoo τoυ ξ'
βοvεlv λoυγiol,μο ,μnοlκotργια γlα γδ'
voυ,μα. ΛlYY6ργια, ,μικρδ ,κl τραvd, vτt'
ιrrζlρδvτYlα μη τα κondικlα τouq στα-

μnoυλtdρlκα κ't αλλεlΦτr,κα, γκolβδvεtc
πoυ ,nηγηvοv ToU Y',6.μα oτo'υc οργd-
τεlq, vτo,βdδεrc ,n6φκl,αvα.'l τα γλυκd
κr τou 'μδλι μη 1εlρoιiλlο, τοψεlc κt

τoψoυnoυλεrc, otvId μιrκρδ κr τραvδ,

οπλδδεrc γlα ToU oκoυτiλl, !'κloυ'μr71q,

μoοτραnαδεlc, τdoκIο, τσlαlΠ'κo0vlα για
καφδv, 1αλκoUΤσoι]KIα κl κoζdlrlα μl
καZov6,κlα, 1oυλrdργrα κl,μΠoUV6λlο,
yoυλιδρεrc, Zουrβdvεlq γlo vtρδ η ,κρα'

oi κl' α,λλα τδτ1lo δ,πo'υc τηγδvtα μl'
κρδ κr τραvd.

TΦρα or vol]KoU,KUρεq 6xoυv τηγd'
vlα τεφdλ, σoUnlδρ'εc lnμρiξ, 1υτρεlc
ταxυτηταc κι 1iλrο vrylδ oκδδια τi_
τXlα στoυ μα'γεlργlo.

'Aλoιvol rnαληoi κoλαΙτζiδor ητοv oυ

μrπομndc τoυ ,KαλαiτZη τou Νlκ6λo oτoυ

ooυlκδκι τoυ Παλloυμoτoiκα. ol Γα'roυ'

μοτiδεrc ηταv οn' τo'v Kρoι]σoUβoU ot

nλειδτηρol.

Τδτl ποληoΙ τlvlκtτΖilδot oτη Νldoυ_

oτο ηταv oU τσιδμ'ΠαVηc ]ΠoU εiλ,γαv

γlα τoυτδ'vov δταv γδvoυrrοv μπoΟλα
πoυλημotoεrv ψηλδ !Kt τoδκoυvεtv

oτoυv αδρα τηv ,πdλα τoυ. 'Αλλoυc τl-

vlκlτΖηc ητοv oυ lποτδρoc ToU Γ|dvvη

τoU Mο,Yoι]λα' ητοv κl oυ Bδλoυq noυ

oυργlαvoioεtv oτoυc μ]oX'αλδδΙεc μη

τη φouφoι ιno0xεlv oγg'μθvα Eυλoυ'κdρ-

βoυvα τιc 1αrβι,6c τoυ γlαλi μη τoU
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γκlΖδnι KΙ τoU Vησlαvτo0ρl.'Ηταv κl

oυ ΑvrΦvηc oυ Λιδλιoυq, ou tKαζov-
τΖηc oυ Δημητρδc κt oυ Avαoτo'old-
δηc on' τo 1928.

oυ KoυoτovτoJληc εiλlγεlv γlα τoυv
τtvικlτZη:

TεvεlκετZηc με τη xο'βlδ
κο| με τα κdρ,βoυvd τoυ
τoυq τεγε,κδδεq olκoυλvdεl
κοt τρδxoυv εtc τov Lπατou

Kl δτοv τoυ δδ'oεIq rμvld δoυλεlα
θο τo μετοvoηoεlc
Θα δlαβεi καlρδc noλic
καl θα τov βnrΖlρioεlq.
TεγεκετZηq με τη xαiβrd
,Καl με τα κdρ'βουνd τoυ
τouc τεvε,κδδεq αrκολγdε.l

καl βγδΞεl τα δEoδδ τoυ'

Τδρα οnδμεlvοv oυλΙγor τlvlκlτζiδειq
στξ llr|;fi6μ-o γlατi δεv δ1oυv τi vα

φκt&ooυv οrn' τo 'nαληd oδΙο.

T6τl or τlvtκtτζiδεlc δφκrαvαv φα-
voρ'γεlo Ylo vcr φdγYoUVτt ol κδoμol
oτoυc δρδμoυc, oμnδρlο rκl αμ'noρoιilr-
TYlα γlο ολε0ρl, oτtδρl 'κl κcλαμnoOκι

για vα rμηv τα τρωV τα ,Πou\ΓrilκΙσ. 'Ε"

φlκιovοv κI φκtδvoυv ακδμα καρoΟτειc

γlα τα vrρd .oΠ' τα κlαρομiwγtα, κα-

φαoκlo vτoυλδnlα μlη oiτo γlα τo φo'
γlo vo .μηv ,nηYοivoυν ol μuγ'εlc, φou-

φo0,δεlc γlο κδρβoυvο, σδμ'πεtc τll,'l-

κrδδvlειq κt μαιrrrμδvlεlc, μ,noυργto,

oτδφεlc' α,κoυλνo0oοv μη καλdi τlvl'
κ6,δlc ιlΠ τυρi κl lμnατοloυv. 'Eφ,κtο'

vov ,κl αγYtd λoι.lγiοrμα' iμlτρivτγlα γlα
ΕυδI, λdδl, κραoi, γκd(r, τoυq τlvικi'
δεlc αn' τιq 'noλdvτZεlc' κotτλεrc Yrα
vα μlτρoυv τoυ olταρt, KoρδdρY'Ια YIο
δρ;μlγμα, λoδi'κεlq γlα λαδl, γκtoilμvtα
γ,α τoU γdλο, lκoυβdδεlq γlα oφoυγγd-

ρloμα, α'rτλiεlq YΙο vα βγδΖoυιr λoδl'
τoυλo0μ.πεlc γlα vα βγdZουv κραoi κl

αρακi οn' τoυ βoυτoi, .μrτρiιrrγtο γlο
γoλo κδoκlvouq γlo κouoKivloμo, xαρ-
πoυλδγια ,κl φυoουρεlc ,γlo τoυ τZακl,

φκrdρ'εlq γl,α τη Zrδρr, ,K9μx90,μvlq γtα
Vα φεγγoυ.μθ,oτol, oκαρεIc γlα μ'Πρl'
ζιδλεlc'κl' dλλo τδτotα.

TΦρα τα nλεrδτηρo σ,Π' τ' ουτd τσ
oδiα δε 1ρεlαΖoυvrεl γlατi βγηκov 'πλo'
oτl,κd ,κt γroλδvlα.

Tδτι μιτo τ' δλouγα ]μη Tα σαμdρ'

Yιo ol jKηρατΖiδεrc γi'vη'κοv αρσrμno_

τZi'δεlc ,δτov ο'xiρηoαv Vο φoρδοiγouγ
ol δρδμol YΙα Vσ 1ΠlρVoιiv ol αρο,μnd'

δεlc'

Πολroi μαoτδρot nδφκlοvοv oρομno'
δεlc ητov oυ Tδλroυc o'υ KoΖδκηc, oυ

fi6τρoυc Anooτδoλυ' oυ ,Ποvαγηq oυ

[\4παιrr.δλαc ,κt δλotvol 'μlρr,κοi' AυτlvoΙ

ηταv olδηρdlδεlc κl μoρoγKoi μαZi γlα'
τi εiXο,v ,μη'1δvl 'μη κdρβoυvα Kl o'μΦ'

vl γiα τα orδηρllκδ xl ,μn{'γκoυv μξ
ρoυκοvlο'κι oκαρn6λo lμη ]μοTκaΠXlα

Ylo _rοU ξυλilκl q,π' τoυ κδρoυ. Mη τη

φoυτ1ld 1τυπo0οοv κl' εφκlovov τα
vτlγκiλlo' το oτtφdvlo ο1Π' τσ τρou-
κoυλovτγrο, τo oiδηρα απ' τα κογd'
τXlο τα κδλro τoυ δκl το oiδηρo α,n'

το xα,μoυτ1lo τoυ σομoρd,Kl κt το τθ-
τ1r,α γtοτi τoυ ξυλiικr απ' τoυ κδρoυ
δεvoυvτov μη βiδεrc oτο oiδηρα γro
vδvεr μdi γlρδ τoυ πdτoυlμo το 'κoγo-

τXiο κt τα vτlγκiλtο oπ' τoυ κdρoυ.

Tα κoρα μη ιrrγlδ dλoυγα εixoν δκl κl

μοvdλεlq μIo τoU κdθt θVα το μouvd
τα κdρo εi1αv ,κδλlο οvδμιoα ToUq

οiβηvεrv τ' ολoυ,γoυ κl oκiλoυvov τo
κoλιo μι αλυooi'δεlc oΠ'τoU Χoμo0τt.
οτηρlιirvουvτοv oτoυ oαμoρακι κl γΙo
τουν κατη.φoυρoυ oκdλoυvα'v μη oλυo'
oiδεrq on'τηv nloτld.

Tα ξυλo ηταv 6λα ο,noυ oυξld, oι
ακτivεlq o]Γl' τlq ρδδεlc Kι oυ κΦκλoυc.

Tα οτlφαvlο τα Ζεoτηvαv μη ρoυκovi-
vτY|α κI Ε0λα γrα vο αvoΙξouv vο ιμΠoUν

οτη ρδδο κl vα σφiξou'v. Tα 'δrlnλδ rο
κdρα εi1αv iκovdτ1tα ,η9μ ξβ,γηvοv, εi-

Χov κt Θ6oεlc γlο vο oη,βοivoυv ol

κλιμvlδc vo ψηλιb,roυv τα oτηρiγματo
ovταc φδρτoυvov τρlφιiλλr' δ1υρoυ κι

τδτolo' Στlc ρδδειc δβαvοv κl 'κoυΖl'
vθτα γto vα ,κλΦθ'εl τoυ oiδηρoυ nο-

vouθεlδ oτoυ oiδηρoυ noυ τ' δλεlφαν

μη γρdoooυ.

TΦρα noυ τo κoρο γivηκαv τρoκτδρ,
,μη vτγlδ dξoυvεlc, μη ivογ dξoυvov
κt αφτoυκivητο oγρoυτlκo.

],ι



H ilεlτouβψiu τnθ πolυliθ ttlg ε|(πulδεuτlκi μθοo
Δ'

, . To o',, η ποινfi 1ρηoιμoπoιε'i',ιαι
oτoγ εx.παιδευτιx6 1ιbgo fi 61t tιαι oe

,ιαταφατιlPii απιiντηαη πrbg zιαι υπ6

πoι69 μoρφ69, εiγ,αι xd'πω,; oxετtx6 xx:.t

ο6ρι,oτo γα ε'πι6ε6αιωΘ'ε'i, επειδ'fi oι
τεριαo6,τεqεg απ'αυτ69 τιg πoιν69 o{_

rε πρo6λ6πoνταt ατt6 xdπoιo γραπτ6
If,oινιx6 Kιiτδt,xα αφ' εν6'3 μεν, αφ'
ετ(:ρου δε ερμηνε{ιoνται χαι εφαQμ6'

ζoνται αι,dλoγα με τηγ πρooωπιπ6πητα
τoυ παι,δαγιογoιi o οπoiog απooxoπιbν-
τα; στηγ αγαry{ xι 61ι ατoν xολααιι6
1(υν :ταιδ,αγcυγoυμ6νων 1gηoιμoποιεi
αυτr]v ωg μι6oo αγιογd,s xι 6xι ω6 αυ-

τοο:ιoπ6.

Ι{ rατiαταoη 6lμι'}9 με επixεντρo τητ

τοιv{' διαφ6ρει yJdπωζ ατoν ευριi xoι'
^,,ιονιrι6 1ιilρo, αε xτiθε' μορφf r-οινω'

νιaf,g oμιi,δα6. Ex:i τα πριiγlματα εi'
ναι x&τtι,ιg διαcρogετιοιd rοαι ιδια'[τερα

ατην πλατ.iτερη :',oινιονιxf o,μιiδπ, την

ιν6tητα 6λο:ν τιογ ανθριilπων πoυ ξουν
ιrε μια 1ιbρα, ττ;ν πoλιτε[α. Exε[ xαι

γραπτ69 xιbδιxα6 πoιγιor,ιirν διατιiξεωγ
ιφ[oταται, αλλιi y'lαι 6ργανα 'rτιτεlτQα_
u6ια την αlτoνoμd τηg πoινιx'r]g διιιαιo'
ιτiνηe υπιiρxoυγ.

M6oα απ6 το o{loτη,μα τoil ποιγιr'.oi
διxαiου' η πoινf εφαρμ6ζεται ωg εχ'
πληgof,αα τoν τριμερ{ o'xoπ6 τηg (γε'
νr,ιf πρ6λη$η - απoδο*ιμααiα ' ειδι'x{
πρ6ληρ'η) υπ6 πoιπiiλεg x'αι διαφo'φ_

τιΡ;69 6ψει9 6πrο9 αναπτ{1iθηxαν oτo

πριi'τo xεφdλαιo.

Αναφoqιxιi ,με τη λειτoυργ(α xrαι τη

α::οπιμ6τητα τη6 ποιν{'g 6xουν αο1o_

ληθ,εi xατιi xαιρο{ug πoλλoi ιιαι rυ'Q'iιυg

'ιi'υxoλ6γoι xαι ιpυ1[,ατgoι. 'Ε'τot, o

γνω,ατ69 $υ1[ατqog KARL M'ENIN-
(.ER πoτ αo1oλ{0ψιε μ€ την }ζoινω_

"ι,ιN{ ΦIιατQιxf, oτο 6ι6λiο τoυ <Tο

6γxλημα τηg ποινdgr> γ'gιiφει 6τι "το
otνoλo τιυν ε'γxλημιiτ'ωγ' τωη, τελε'α06ν'

τroν υφ' 6λοrγ τοrν μ61,ρι αdιrερα εγ'
x.i'ειoθ6ντωγ ειg ταt φυλαxιig εγxλη'
ι'ατιcilν, δεν πρoxdλεoε τ6oην xoινω'
νιxfν ξημiαν 6.αην τα εγπλ{iματα τα

:ελεαθ6ντα ιιατd τωγ εγιιληματιιilν (δια
τiig τι'μιυρ,foειoe αυτιirν)>>1

ΙΙολιi ρεαλιατιrι6τε,ρο6 o M. DAΝ-
NΕR διαoτiλλει _ oε εrιτεταμ6'νη εq'

γαοiα τo,υ _ την ιιιαν6τητα τoυ υrιo-
yJεtμ6γoυ να επιλ{.γει τιg εν6gγει69 τoυ

απ6 την ελeυθε,ρiα τηg 6oυλriαεtog. E_

πιoτμαiνει την ανιirγxη υπιiρξεω6 τoυ

θεoμoi τηg πoιν{1g αλλιi παQιiλληλα xαι
την ανιiγxη xατειθsνσεωγ τoυ αν0ριδ-

πoυ στη διdqxει'α τηg πoινfg πQog μια
υπεriθυνη συLμπ€Qιφ'o]Qd. .oEiγαι απα'

ραC'τητor>, τoν[,ξει, ..να αναπτυxθεi oτo

δριiατη ιιατ6 τrμ itx'τ'ιoη τηg πoιν'fg

του η επiγνωση τηg ευθjιπηgr>.

o xoρυφαlio6 Aυoτριαx6g θε,ω.ρητι'

χ6ζ τηs ι|π1oλoγiα6 KLAUS FΟPPΑ
εiναι οgι,oτιx6g αvα'φogιxιi μs τη σπoυ'
δαι6τητα τηg ποιν{,g για τη διαμ6ρφω'
ση τηg αυμπεριφoρ'ιiq 6ταν γφιiγφsι:

Toυ Ι.A. Tζιιilvα
Δαoκ6λoυ φo]τnτιl

Noμικlig

<.Tα παιδ[ μπo,2εi να μιiθει να o66ε'
ται τoυ'; απ'την xοινrrrvlα Θεαπιομ6'

νoυ'g rοαν6νε6, μ6γo τ'6τε,6ταν η υ'
π6ρ6nofi τoυq τιμωρεiταιrr.

!6,φd'g εiναι η θ6oη τoυ G.Iζ. STU_
RUP για την αναγxαι6τητα χαι τη

σημα,σια τηq πoινi1g, πoυ 6αοlζeται
ατην πεigα δεο<αετιιirγ για,τη 6ελτiω'
ση χαι την xoινtoνιx{ αναπρooαρμoγ{
εγκληματηοιiντων ατ6μων xαταλfiγoν-

τα6 στo συμπ6Qασμα 6τι <.η ατ6ρηαη

τη5 ελευθερ'[α,6 εiναι 6l'α δυαιiρεoτο,

αλλιi δυ,ατυxιbg απαρα(τητο μ5τρo>.
T'o i]διo ααφfg υπι6q τηg πoινfg ,oαv

αναγtlιτιloυ μ6ooυ 6ελτιιiloεωg εγxλημα'
τrΙσdντων ατ6μων εiγαι rιrιι o, xαθηγη'
τ4ε τηθ ιpυ1oλογlα; ατo Λoνδiγo Η.J.
EYSENCK 6ταν γρ,ιirφει: <tΙ πoινfi πq'6'

πει γα υπιiρ1ει rωιι μdλιατα γα ε'iναι

oxληQ,ι], για τοιξ υπ6τρ,oπoυ9 εγιιλη'

ματiεg ιαι επιειx'fi; ^1ια τoυ6 ν€oυg,

πρ6πει 6,μι*9, επiαηg να εξυπηρετεi την

fνcιVtoνιrx{ επαν6νταξη τcυ εγxληuα'
τiαr.

Aπ6 την αντιxει'μενιπf θ'ειilQηoη 6'

λιoγ τωγ απ6ψεων xορυφα[ιον εrτιστη-

1ι6νων, εξιiγεται το αυμπ6ραoμα τηg

αιrαryxαι6,τηταg υπιiEξεω6 τη6 πoινd;,
πλην 6μο19 για τηγ oλ'οrιλπi1ρωoη, τoυ

."παιδευτιγ.o{ rιαι 6ελτιοrτιxοt>> σχo_

πo{ ηθ απαιτε0ται oυνiδτ'αoμ6€, με xα-

τιiλληλε6 μεθ6δoυ9 επαν6ρθωoη9 τηξ

συ]μπεQιφοiQdζ xαι επαν6νταξηξ τoυ ε1){'-

iραπ6ντoq ατ6μαυ oτoυg x6λπoυ6 τηq

xoινωνi.α6 με rιαι,ωνιoθεqαπευτιxd μ6_

2. Πρ6πει γα δoθεL ιδιαι]τ'εQη ση'

μαo[α οτην πoινιxf μετα1r:iρηoη τoυ

εγxληματiα 6ται ιilοτε η επι6ληθεiαα
πoινf να ε\iεQγri1σ€ι αναμο'ρφωτιr&, να
τoγ xατευθιiγει αε oρθoιig τρ6πoυ6 αυμ_

περ,ιφoρd,5 xαι ιδιαiτε,ρα ν'α τoν 6oηΘfi'
σει στην επαγα)ζo,ινωγιxoπoiηgfi τοι
με oμαλ6 rιαι αρ 6δoξο τρ6πo.

o πoιι,ιx6g xoλαoμ6g δεν ε[γαι f'
σχ,ετ06 με την πQoσωσiι}ι,6τητα τoυ eγ-
xληματiα. Aν,τiθ,ετα, o τελευταiog ατoν
Π Ι(. δεγ αντιrβετωfriξε'ταL Φ0\& 1ι.aL

μ6νo ααν πηγf oριαμ6vη1 πoινιxιi α-

ξι6λoγη€, αδικοπgαγiαg αλλιi επιπ1.6-
oν }ια'ι ο}ξ πQoσοrJτ!|y.6τηjτα α'φ'εν69
μεν επιriv&υνη για την 6ννoμη τιiξη
αφ' ετ6ρoυ δε 61oυ,αα rιαι o,ρι,oμ6νη ευ-

αιοΦηαiα 6ναντι τηg πoιν{g. Π'ρ'og τοt'
τo ερευvdται τo εaτιxiνδυη,ο τoυ δριi'
ατη xαθιig xαι η 6ναντι τηg aroιν{g

ευαι,αθηο[α rιαι lo 6ελ,τιrλαιμo αυ;τot.

To ε,πιrxiγδυγo τoυ' δQ'dlστη oυ'γitotα'
ται στην πιθαν6τητα (,μεγαλirτερη f
μι,xρ6τε,ρη) 6τι xdπoιo dτoμo, πoυ 6'

γιγ€ αυτoυraγ66 f oιμ,μ6το1o9 αε 6να

ιiγlx.λημα Θ6λει ογxλημα,τ(,αει εx γ6oυ.

'Eγει λoιπ6ν αημααiα 61ι η διιiγνω-
ση τoυ τελεoθ6ντog εγtιi.fμαlτog αλλd

η πρ6γνιοαη rιrιι πρ6,6λετ|-rη επανιiλη'

ψηg στo μ6λλoν. Ι{,ιiΘε εγxληματiαg,
δεν εiναι rιαι επιNiγδυνοg. Η τι6λεαη

εγxλfματoq απoτολεl ο{lυπτοημα επι'
xlνδυγηg πgoαωπι'x6τηταg, τοt.το 6μι,19

δε αυ,μ6α'iνει π6yτoιε, εiναι i'νδ'ειξη
xι 6xι απ6lδειξη.

Exεiγo πoυ 61,61 ιδιαilτερη oημαoiα
εiναι η εξ6τααη τηg ευαιoOηαiαg τoυ

δqιiloτη 6ναντι τη5 πoιν{1g xαι τo 6ελ'
τ,ιιi1oιμ,o αυτot. Π1Eω1τ6πtειρo ιlτqμo dg
61οντα αυταιoθηματιxfi ευθιξiα παgου'
oιldξουν μια ιιilπoια 6ντονη ευαιαfu-
oiα 6ναντι τηg πoιντ],; η oπoiα λ-ε'ι"

τoυ,gγεi παι'δευτιDιd xαι αω'φ,ρονiξει.
Yπ6τgoπoι εγxληματiεg d ιiτoμα που

παρoυ,αιιiξoυν μια εξoιπεiω,ση με τηγ

π'oιν{, δ61oνται αυτ{ν αδιιiφo'ρα. 'E-

lουγ ftδη πdθει ..ανοo[,αrr. Ιδιαiτε'Qα

με τη στ€Qητι'}οi τηθ ελευΘερiαg πoι_

ν{, 6οο ,μα'χQ6tτεQo 1,ρ6νo ιιαι αυ1ν6-
τερα ξμεινε xανεi,g ατι6, φυλαx6g, τ6'
αo λιγ6τε,ρo αιoΘdγεται τη oτ6φηαη

τηg ελευθερiαg' Eπ'iαηg, 61ει oημαα[α

η εxτiμηαη τoυ εννξuoυ αγαθο'i.l τoυ

δριiατη που πρoα6dλλε,ται με τηγ ποι-
ν{''oταν πρoo6ιiλλονται 6ννoμα α-

Ι. Aνδφoυλιioιη N. K. <<Ποινιx6ν Δ[xαιoγ>.
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γα,θ,d που 6qiαxoνται ατη 6dαη τηi
πτ;αμ!δα; των αEι6ν τoυ ατ6]ιου, 6-
τε oυ'δ6λω6 επενεqγεi αναμoρφωτιxιi
xαι παιδευ,τιrxιi η πoινf . 'Εταt αε 6-

γαν oιoioγομιιd ε'6πo,ρo λ.1. μια ε,πι-
6ολrfi μι}οEfts 1ρημαlτιtxf,,g πo,ινΦg 0α
περνοri'oε απαgατ{'ρητη.

o Πoινιιι69 Kιilδιxαg xατατ6oσει
τoυE εγ,xλη1ματiε6 αε ειδιx6g χατγιγo-

ρ[εg. Αυτ69 εiναι: α) Aνfλιιιloι, 6)
Aπα,ταλ6γιoτoι tια'ι ηλαττοrμ6νηg ιxα-
ν6τητα9 πρo5 xαταλoγιαμ6 γ) KαΘ'
dξη xαι rιτι=τ' επιiγγελ'μα δ) Αλxooλι-
xot y-αι τoξιlχoiμαvειg ε) Φυγ6π.oινoι
xαι ρ6πoντε9 πρo,6 ιiταxτo 6[o.

oι ειδιx66 αυτ6,9 xαττ1γo'2iεq δεγ
περιλα,μ6ιiνoυν 6λoυ6 τoυg εγxληματi-
εξ αλ}.d 6ι,α μεγ,ιiλo μ6ρο9 αυ,τιbν. Γι'
αυ'τoιig, χαι σε oQισμ6νεg xατηγορ[ε6,
6ταν η πoινf δεν xα]λ{ιπτε'ι πλdρω6 το
σ'χ1οπ6 τη;, εφα9μ6ξoνται ανdλoγα rοαι

μ6τqα αoφαλε[αg. 'lΙ αx.61μη,, xαι αε
ιiiλλεg xατηγ,oρiεg πoυ θεωρεiται η πoι-
ι,{ 6τι δεν θα μπο,Q,6σ€ι γα λειτoυQ.
γ'fioει παιδευιτrιιi, εφαρμ6ξoνται μ6νo
μ6τρα ααφαλεiαg.

Ιlδια'ιτε,Qη μεταχsιQηση 1ρfξoυν oι
ανdλιlχoι εγxληματiεg xαθ' 6αoν oι υ-
π6λoιπε9 xατι1γoρiεg 6xoυν .ιπτ6' xα-
,16γα Q,ιξιoμ6νη τη ρoπιj πgog τo 6ry-

xλη'μα. Aνfiλι+ιοι εγrιληματiε6 νoο,tν-
ται oι διανιioντεg ηλιl}οια απ6 τo 7o
6τo9 μ61ρι το 17o αυμπλη9ω,μ6νο, Kα.
τ6. τα{lτα o αντ!λιxog τυγ1dνει ι,διαi-
τε8ηg μεταχεiριoη6 rιαΘ' 6ooν αυτ6g
δ,εγ εiναι α:ιλιbg μιxρoγραφiα τoυ ε-
νηλlxoυ αλλιi αν0gιirπινη fπαρξη ιδι6ρ-
gυθμη με διx,f τoυ λoγιx,l] rιαι διπd
τoυ ηθιx{ 6τoι cboτε ιιnτ6 τιg περt-
ατtioειg ξ αντrδρα,6η τoυ ανηλixoυ 6-

γαντι τoυ, εξωτεριaιot πεrρι6,dλλoνtoi
(φυ,αιxοd f xoινωνι;xοιi) ε[ναι εντs-
Δ.ιb'g διαφoρετι.rfi απ(l την αvτiδραoη
τoυ εγηλιιοoυ αε παgξμoιεg πε.Qιστd-
αει,g. Tο 6γπλημα τoυ ανηλlxoυ, συγi-
θοlg oφ'ε[λεται σ€ ,{oιη,ωνιιιotg f πα-
θoλογιxο6g συγτελ'ε,στ6g. E,ξ ιiλλoυ o
αν{1}"ικo.g εiγ,αι πQoαωπιpι6τητα <(εγ ,(o

γ[γνεoθαι>>. Yπιiρ1ει ωg εx τotτoυ o1ε
δ,6ν 6ε'6αι6τητα 6τι με xατιiλληλη με-
'ταxε[ρηαη μπogεi να διαπαι,δαγroγηθε[
γal \σ, εθι.αθεi oε νoμoταγ'f ,οαι χανo-
yι*6 6Lιo' Η rrα,ρατr]rgηαη δι,διiα*ει 6τι
ο,υ tcα,θ' 6ξη εγnιληματiε'g οτρατολογo6ν
ται α:ri6 τη μιiξα των νεαqιirν εγxλη1,,lα.
τιιilν, π,ατα,πoλ6μιαη, επoμ6νω9, τηξ εγ.
xληματιx6τηταζ τωγ ανηλiιιων oηlμαi-
νει αυγxρ6νωξ χαι ε'rιQιξοrlση του φυ.
τω,gioυ τηs χαθ' 6ξη εγιλημαiτιι6,τη-
ffαε.

Συνεπιilg ιδιαiτερη ο.ψααiα θα πρι6-

16

πει γα δοθεi oτην επαν6,ρθωση τηθ συ_

μπ€]8ιφο8(θ των α'νηλιlχ{oν xι 61ι μ6νo
αυτιbγ αλλιi rιαι 6λωγ 61σων χQιγox,ται
6τι διαθ6πoυγ περιθ,ιbrgιo Θεραπ:[αg, α-
ναμogφιi:oεωg xαι 6ελτιιiloεωg τηg συ-

μπεgιφoριi6 ταυ,s' χαι τ6:τoιoι υπdρ-
χουν πoλλoι. Γι' αυτo{6 θα'πρ6πει να
ληφθεi ειδιxfi πq6νοια ,ζαι μ€ταχlειQι-
oη 6τo'ι <irατε oιjτε oι iδιoι να θεωρη-
θoiν <<απoxoμμ6νου> απ6 τo χ0ιγωνιχ6
αι3νo}'ο, μετιi την ποινf , αλλιi oΦτε xα.ι
to xoιγωγιx6 oιjγoλo να <<απo6dλει>>

ΥβιL "vα <<αlπαμoνιilrαειr> αυτot6 αrτ6 τουξ
x6λπoυ6 τo1J ο,π,6τε Θα επι6Ξ6αιωθ,si
η ar|ση τoυ K. MEΝΙNGER.

3. Mετ6' απ6 μαxqο1g6νιεg παqαrη9ι]
σειθ ?0αt 6ρευνεE αε πoλλ66 ευQω!ται_
rο6,9 xιil'gεg, διεπιατιilθη 6τι η υπo6oλ{
των τιlμιoρηΘ6,vτιυγ αε rioιγ{rν:οθεQα-
πεiα εντ69 xoινιoνιoθεραπευτιxd;γ rια-
ταατημιiτων απ6δωoe ιiριoτα απoτελ6-
σματα. Koιγωγιο0ε'Qαπευ,τιlχ6, xαταoτi1
ματα ε,[ναι τα ιδρ{ματα, στα oπoια ε_

φα'gμ6ξονται μ6τρα xαι μ6Θαδ'oι τρoπc-
πoιfοεωg τηg συ,μπ€Qιφoρ.dg xαι xoι-
νωνLxflξ αναπρoααρμογf,g εγy"ληματη_
αdγτωγ ατ(μων, ε[τε απoπλειoτιoι6, εt-
rε αυνδυααμ6 με ιiλλα ιδρ{1uατα xαι
l!πηQεσι€g (x6ντρα παρατηρdoεω,g, επι-
},oγf6 παραιιoλουσfr1αεοl6 τωγ εξ€QΙoμ6-
γων α]rn6 τo xoινιoγιοθε,ραπευτιx6 6δρυ-

μα), πoυ oυμπληριirνoυν τo 6.ργo τo,υg.

FΙ xoιvων'iα θεgαπε[α περιλαlμ6'ιiνει τo
οsνολo των μ6τgων ltαι μεθ6δων, τoυ
εφαρ,μ6ζovται στα χoιΛ,ωγιoθlεραπευτι-
x6' κατααrfi1ιατα για την €Jia'τ€υEη τo'υ
πα,1απdντo σχoποt' 6πω6 επ[loηg 6λα
τα ΙQησιμoπoιotμει,α μ{οα γlα τηι, o-
λoxλfrEω,αη τoυ 6ργoυ μετιi τo πfραg
τηξ αγαyyfs μ6oα oτo iδρυμα.

To 6ργο τηg xoινωνιοθεραπε.iα6 πρoδ
πoθ6τει για τoυ6 α,oxo{ντεξ αυτiγl
γγ6,ση τη6 Ψυ1oλογiαg τηg Ψυ,1ιατρι-
ωfl16 παι Παιδαγιoγιιαfig' υπομoνd' τdil(r
?οαι ηθιrοli υπ6oταoη xαΘ'' 6τt απoτελεi
εξlε'ιδια.,ευμ6νo, &6oxολo, χαι πoλιi ευαι-
osητο εγ1εiρημα. Kαι τo6τo eπειδ{ η
τρoποπolηoη τηg $υ1ιx,ι]q ατdαεω6 xαι
τηg συμπεQιφ.ogιig τoυ α.τ6rμoυ χαι χα-
τειrθυν6μεγη r{oιγωνιχf αγαπQoiσαQμο-
γτj τoυ, αυγθ6τoυγ αo6αρf επ6μ6ααη
στηη, πQoσCt}πιx6τητα τoυ ατ6μoυ. Δη.
μιoυργotν επoμ61νω6 μεγιiλα ηθιx'd παι
νoμιxιi εριoτr}ματα αφ.oir αυ,γxρotoνται
με την αντiληΦη τrιΞ αν0q<iπινη6 προ-
ar*πιx6τηταg oαν απ6λυτη9 αξ[αg.

Στα πλα[,αια τηg oμαδιοι{rg }ιoιγωγιο-
θεgαπε[αg εντ66 xoινωνιoθεραπευτιxιilν
ιδρυ'μιlτων, τo dτoμo 67ω τη δυγατ6.
τητα \,α πρo,6ιiλλει χαι γα φ6ρει oε
aυξi1ιι';οη πρo6}'{ματα r'αι δυoxολiεe

τoυ' μαΘ{ιγει να αυ,μ6ιιirνει χαι γα
συνεQγdζεται, δε16,μεvo τoυE γ:νι:.ot6
xαr,'6γεξ αυμ6ιιirαεωg χ11ι πQoσα,Qμoζ6-

μεγ,o σ' αυτotg 6αθμιαi,:, ενιil παρ,ιiλ-
tr"ηλα 6ιιbνει,6,τι γiνεται δ,:xτ6 xαι
αναγνιορ[ξεται ατ6 την ομιi'δα, απoxτιi
δr1λ.6ιιiηματα πoυ τoν 6λειπαν ατην
ελε6θeρη xoιγοrt,[α y-'αι που 6ιl λsιΦ,:l
τlrυ,g αυ,ιl,τ,6λεo€ στ1η|ν αivτιfic,'γcοιrιxt επ
τροπfi του. Aπ6 xoινot με την ατoμι_
πn] Θε,ραπεiα o τρ6φιμo9 αποιι6. τo αL-
oθ,ημα ευ0tνηg, αλλd xαι oυνυπιiρξεω';
με τoυ'g ιiλλου,q ατην επιiατoτε oμιilδα,
αλ)'ιi xαι γει,ιπ6τερα ατη ξωd τη; y"οι-

νωνiαg τoυ χαταστi1uατog, xαι επiαηg
δ61εται την frταρξη αξιιilν rοαι υπoχQε_
ιil'αεωγ.

To α{γoλo τo}ν 1{oιγωνιοθ:qαπευτι-
xιilν μεΘ6δ,ων xαι πqοαπαs'ε,ιτiν ::α.ια-
τεiνουγ ατην εξαοθ6ντlση tια.ι εξα-1ιiνι-
αη ανεπιθ'ιiμητων α,Qνη'τιxιδ./ μo.ντ6λcrγ
oυμπεριφogιig τoυ ιiτ6μoυ, τωγ οπoiωγ
ε[ναι oυνιilρτηση η αvτιχoιγωιιxfi oτ6.-
oη' παριiλλη$.α με τη δτ1μιoυ,ργ[α, ενi-
σχ(|),ση 1|αL αταθεροπoirτη Θετιxιbν δειγ
μιiτων αυμπεgιφoριig γ,ια τr1ν επ[τευξη
}ιοιγωγι0{iζ επανεντιiξειbg τoυ uετιi την
τgoπoπo[ηαη τηg ψυΙιti: ατi,αεωg του
εγxληματr],ααντog ατ6,,-toυ 6r.:ντι του
oυν6λoυ }ζαι τηξ oυμπεριφoqd.g τoυ
πρog αυτ6.

Eiναι ααφ66 6τt η dloxτoη χοινωγιo_
Θεραπευτιxo{r 6ργoυ oε 6αo τo δυνα-
τ6 πεqι'αο6τε9α 1{αι Jiιο ετεgo:ιlδ,f πε-
δ[α iαθλητιoμ6q, εxπα[iδευoη, ψυxαγω-
γ[iα x"λ'π.) ε[ναι επιxoδoμητιx{ για
τoυg επιδιιox.6'μεγoυg aτ6γ'oυg, yιατL 6-
τoι επιτυγxdνεται η επiδραoη ατην
ποoοιoπιτ6τητα χαι στηγ ουμπεqιφoριi
τoυ τροφiμoυ, να γlν,εται απ6 πoλλ6g
*"αι διαφoρετιcι6g oδοtg '

xoινωνιo0εραπεiα oτo αιiνoλ6 τηg
εv61ει δtο σημαvτιrοotζ xινδdvoυg oι
οπo[οι 6iμωg δ6ν,αγται να απoφευ1Θo{lν
δ,α xαταλλiλων μ6πρων xαι xε.ιqιομιirν.
Η αυ1ιπεqιφoριi των εxτρα:dντων ,ν-

θ9ι6πων μετιi την ειααγωγ{ τoυε σEo
['δ,ρυμα δημιoυργε[ ην εντtρ,ω'αη αυνf_
Θωg 6τι πρooαρμ6,oΘηxαν. IΙ εντtπ:ωoη
αυ'τ'f εiναι, 6μιo9, εoφαλμ6νη ιαι oτη-
qiζεται σe επιri6λα.ια παQατiQηση. Σ,την
πραγματιx6τητα πληαι<iζoυν μεταξi
τoυ6, α1η'ματiζουν oμιiδεg, αναπτta-
ooυν 6ι,α ε.ιδιx6 ομαδιx6 πγειj;μα χαι
φρoντiξoυν γα μηγ απoαxιρτf,oει lοα.
νεLg απ6 την oμιiδα (αoι,ητιιι69 υπo-
+ιοινωνiεg). Exτ66 τo{τoυ φqoντiζoυν
\,α <φυtlσoυγ)) ατo πνειiμα τηξ υ,Jroχoι-
νο;viα,6 xιilθε ν6ο ειoερ16μενo ιiτομο
ατo iδρυμα, E[ναι τo επιxiγδινα xαι
$xl6dιρε'oτo φαιγ6|ιεγo τη6 <ιεγxληματο_



γ6νoυ μoλ{rναειogr, Toiτo παgουοιdξει
πεQι1σσ6τ€Qεg πιθαν6τητεg εμφdνιαηg
οτιg φυλαx6E. Στα Noιγωνιoθεραπει-
τιx1ιi xατα,oτιj,ματα 6μιo9 εiγαι δυνατ6

',α lιαταπoλεμηθεi xατιiλλrp'α.
To δεl3τερo επιπiγδυνο oημεlo τηg

χoιγωνιο]θεQαπεiαg ε[ναι η ι}π6QμετQη

επ6,μ6αση στηγ πQoσωrτιx6τ'ητα τoυ α-
τ6'μoυ. oι τρoπoπoι oει6 πoυ' επuδι,ιil-
χoυμε γα επιφ6φουμε ατα &τotμα πoυ
εγlNλημιiτηαε, πρ6πει r'α αφο'Qotγ λει-
τουgγiεg, εx&ηλιilαειg y.drι χαQαχτη8ι-
cτιx6 τηq πρoαοliπιx6τητιig τoυ xαι ε-
πioηg να 61oυν τ6oη 6ιιταoη xαι 6α-
ρι1τητα, ιir,ατε τo ιiλλoτε αι,,τιxoινωνιχ6
ιiτqμo να γ(νει xoινωνιxιi πρoααρμ6.
61,μo, ιxαν6 γα 6ιιi:,οει μ6σα στην χoι-
γωι,iα χωQi'g να xαταφειiγει σε αντι-
xoινωνιx6g λfαειg, τ6λo6 ωφ6λιμo
ατoν εαυτ6 τoυ χαι ατo αr]γoλo.

Mιxρ6τερη6 εxτ6oειog xαι 6αφtτη-
ταg επθμ6ααη στηγ πQoσοrτιcr6τητα θα
ε[ναι ανεπαgxd6, γιατi δεν Θα επιφ6-
ρει τo επιδιιυx6μενo απoτ6λεoμα otτε
για τo dτoμο otτε για τo α6νoλo,

Πιo εxτεταμ6νη 1lαL πl.o 6αριd, 5-

μωg, aπ6,μ6ααη εiι,αι απαgdδεrιτη, α-

φoιi &16,μαατε την π8οσοΙπιΣο6τrtτα σαv
θεμελιδδη αξ(α, επ6μ6αοη ατην oπoi,α
ε[ναι επoμ6νιo6 επιτρεrτfl μ6vο oτο
u6τρο πoυ ε[ναι αναγπαiα.

o D.N. RoBΙNSON επι'αη;rαiνε'ι 6-
τι: <<'oταν 6xoυμε oτη διιiOεοd μαg θε-

ραπευ'τιx66 μeθ6δoυg' που μπoροiν να
μετα6,ιiλoυν την ανΘριilπινη φilαη, τ'6-

τε δεν 61oυμε απερι,6Iριατα τo διxα[ω-
μα γα χ'QT.σιμoπoιodμε τιg μεΘ6δoυg
αυ'τ69. Tο διxαlωμα αυτ6 περιoρ,iζεται
ζ'τ.' τη μια πλευ,ριi απ6 ν{μουg 1ζαL αfi6
την ιlλλη πλευριi ατ1' ττ|ηι] ηΘιxd, &υνα_

μη, που απορρ6ει απ' τo διxαiα1μα να
διατηρεi xανεig την ατoμιnt6τητd τoυ,
ι'α διαφ6ρει>.

T6,λo9 τo 6gγ'o τηg xoινωνιoΦι,ραπε[-
αg πq6πει να συμπληQ6νετα'ι με τη μ6-
Qιrμγα d)iστε τo εξερ1,6lμενο €χ τoυ ιδ,Qt-

ματog ιiτoμο να lι9oααρμ6ξεται στo χoι
νωνιx6 α{γoλο ,(αι γα επαναcιοινωνιχo-
ποl€ιται oμαλd.

o ιiλλoτε τ86φιμοξ τoυ ιδρ{ψαtο3

μετιi την 6ξoδ6 του αν'τιμετωπiξε:ι 6να
περι6,d,λλoν, πρo:ιατειλημμ6,νο, επιφυ.
7αxτιx6, δ{oαπιoτo rιαι πoλλ66 φoρ69
εxθ'ριx6. Aν δε 6orβηθε[ να xατευθε6-
γει τη συ.μπsqι,φoQd τoυ σtlμφωγα μ€

τoτg lιαν6νε9 πoυ <<6iμαθ,ε> τ6τε θα.oτρα

φεi ξανιi ,ιQο6 τιξ παλι69 αqνητιx6g
ατιiαειg ya.ι ξ,τoι θα πciει 6λo το xoι_

ναrνιοθοραπευτιx6 6ργo 1αμ6νo.
E. Eπιοt'οπdrνταξ 2ζαι ουνοιp[ξoντα6

τα πρoτ',lyouμ6νιοg λε1Θ6ν'τα xαταλι]γου-

με στα αx6λoυΘα αυμπε,qdοματα:

l. H ποι'νf zιαι6, τυg xgατοιiοεg α{-

μ€8α στη Noμιx{ χαι στην Ψυ1oλoγiα
απ6ψει6 απoτελεi αναγxαio μ6oo αιl'α-

μoρφιiloεωg xαι 6ελτιτirαεω,g τoυ δριi-
στηl επιδoxιμdξεται επoμ6νω,g, μ6νη
6uιog δeν επαExε[, 6π,ωg διαπιoτιilνε-
ται για την επiτευ'!η τ.oυ σxοrπot αυ-
τo{. Aπoτελo{,αα ηθ'ιxd απoδoxιμαοiα
xαι τι,μιαρ(α τoτ δQ(iστη η πoινd αυ-
νεπdγεται μ6vo ..αqνητιxf ιo1υ'ρoπoiη-
oη> (εξααθ6ντ;oη'ft απ6o6εaη) αγτιxoι-
γιoγιoιιbγ τd,οεων xαι lιατει9ιiνoεων τη:
αυ'μπε,ριφ,ogιig, δεν πφoφ'69ει 6,μι119 oτo
δριioτη παριiλλτ.lα θετιx6g ιiloειg για
την αναδιαμ6,ρφωση τηg ιpι'xιxi1g oτ6'-
o€ωg 2ιαι τηg συμπεQιφoριig τoυ. Yπo.
δειxγ{tει δηλ. oτo δQlιiατη τι θ,α πρ,6πε'ι

r,α απoφεriγει δεγ τoτ λ6ει 6μωs τι Θα

πQ6π€ι γα επιδι,drιει. Eπoμ6νιυg η πoι-
νfi απoτελεi τo πριi:τo μ6νo 6{rμα για
την επiτευξη τηg 6ελτιιiloε:ωg τoυ δ,ριi'
στη.

2'Η χoιγ(DγιoθεQαπεια επιδιτirxει
την τφπoπo|ηoη τηζ oυμπεριφoq,ιig
τoυ δρ6oτη σε συ,ω,ι,ασμ6 με αλλαγf
τηg Φυxιx{g ατιi,αειi:g τoυ, με ατ6'xο
την χoιγο)νι'χ,lj αναπρoααρμoγf του.

Απoτελεi δηλ. η χoινω,γιοΘεQαπεια
απαqα[τητo συlμπλ{rgcο'μα τηg πoιν{g

για τηv oλoxλf'ρeoαη του παι'δευ'τιxot
xrιι 6ελτιιoτιxοt] αxoπoι] τηg τελευταi'
αg.

3. Aντi 6μω9 να 6,ριo*6μαατε ατη
δυαιiρεατη θ6αη τηθ αvτιμετ(bπισηg
τη6 πoινdq 1ιαι f,ηζ αινdδιαμ6Eφωαη'6
τηg συμπεQι,φo.qd6 - πgotoriστl€ ftη τηs
εχτQoπfζ - oρΘ6'τε,ρo tιαι φ,ρονιμ6τεqo
αλλ,ιi xαι πoλιj απoδoτιx6τερο ε'iναι xα'
τιi τo ατdδιo τηg πgoo1ολιxfig xαι α1ο

λιxfg αγωγ{g, 6που τiθεγται τα θεμ6'
λια ανoιxoΜμησηs τηg rt8ιoσωirτιχ6τη-

ταg να xατευ]θιlνοΙυμε τη oυμπεφι'φ,ιi xαι
την ιpυ,1ι*f ατιirαη τoυ ανθριilπoυ'αε ε'
πιθυ,μητotg ιαι υι|.ηβ.ot6 οτ6,1oυ9, με
παττiλληλεg +ιαι πoιxiλε6 μεθ6δoυ9 πoυ

μαε πα86χ€ι η Ψυ1ολoγ[α. Δι6τι εiναι
..τo 6δαφo9 γ6νιμο xαι πq6,οφoρor>.
'otταν αφ{οoυiμε ανεxμετdλλευτεg τιg

τβ,ιxiεg αυτ6g τ'6τε τo dτoμo θα 6ιιb'
σει χαι θα αυντβ[oει τυγαioυg τQ6bτoυ6

oυiμπεριφoρd6. Και αυτ6 Θα αποτελ6'
αει xαsoριατιx6 παριiγoντα oτη μετ6.
πειτα χoιγωγurii1 ξ&yΙi τoυ γιαπι 6στωξ

eiπε xαι o μεγιiλog διioxαλog τηg αQ-

1αι6τητα9 Aριατoτ6λη9: <(χαι γαQ τo
ειθιαμ6νoυ ιi:α:ωρ πεφυx6's itδη γ'iγγε'
ται>.

To{tτη η μoρφoπoiηαη xαι oλoxλf-
Qωση τηg προoιoπιrc6,τητ αq επιτυ"γγ'd'ν ε-

ται με μια πρoαex,τιuαi oυντοιrιομ6νη
αυrνε,ργαoiα oι,,lιoγ6νεια6 ιιαι αxολεioυ,
rιαι ,μ6αα απ6 μια (ιrγτιαυ(τ[Ι8χιχd εχ-
π.αiδευoη με xριτfρια τη αυνεργαo[α,
τoν αλληλooε6αoμ6' την αυτoεπτiμηαη
χαι τηγ ιδιαιτε,ρ6τητα τηg cιαιδιxd6
πqooωπιnι6rηταg.

Kαι το6τo τo τελευταiο αg λαμ6d-
γεται πdντοτε, μα πdντoτε, υπ' 6ψη
rοαθ' 6τι τo dτoμo εiναι oντ6τητα oτη
φitαη με τα χαQαΣζτηQι,ατιnιd τηg μoγα-
διN6τητα6 χαι τηg ιδιαιτερ'6τητα9 πoυ
την διαxgiνoυν απ6 τα oμoειξ τoυ

γ'αvoυg.
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R. DREΙKURS.

7. Διατηgιilνταg τlην ιαoρροπ(ε οτ'ην
tιtξη. R. DRrEΙKURS.

8. Πrilg θ6λω το διirorιαλ6 μoυ. Iω.
N. ΞηρoτilEη.

9. ΙΙ αντιπαι,δαγωγιx,6τητα τη6 Παι-
δαγαlγιxr]g. Aθ. Παπιi.

Ι0. Θεωρ[α xαι πρdξη τηξ αγτιαυιταQ-
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lt. H εγπληματικ6τη3 των ανΦιciωγ
εν Θεα)νixη αrι6 τo 1958 μ61,ρι τo
1965 Σ. Aλεξιdδη, Χ. Koυμilδη' Θ.
}ιΙ;παλiδη' M. ΙΙαπαζfoη, Χ. Χα-
τξ6πoυλoυ.
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Πvευματlκoi πρoEλnμαTIσμoi καl δnμloυp1oi Tnζ HμαθΙαc
Ι. lEilγαι :ιαιρ,66 πoυ ε[μα,ι 1qεcilolrηg

oε lα,gnιrε,τοd,6 πνευματιοιοliq αvθφιbπoυg
παι ουλλ6γoυ9 τρυ ιl'oμοd μlαg: Mbυ
δδριoαν αιντ[]τrlπo επδ6πειit6 fτioυθ μ1ε
lτηru αι1τoμ,6η,τη πlαι υπoνoo,{μενη ηsιιιτj
υ:ω,1φι6ωorη να i]xoυν,χα,ι iτη &ιxnir μου,
τα:ι!gιιΝξ1ι' γρcilμ1 για πην πνrευμαπιxf
πρo,qφρ,Qd τ9,υ.6.

,Ndr, 6μι,Ιs, πoυ 6,ρxovrται pqαι σnιΥ-
μ69, πloυ,, απ6 δι'ιΙφqρoυg (blνrτιοι,ειμε-
ν,ιπo'ι1g παι υ,πordειμε,νιxοdiξ ), b,νυπαlitτ,ι -

oυg fr ιιrcιι υ:οα[,τιου6 λ"γρυs, δεν, αι-
ο'θiιiνrεοtαι (,παlgo,διnοιi ι| παι μεγιiλο 1ρo.
νιnd6 διιitατιμα), οoιi, ο πqραffiρrιηq
οιαι αlναγiν,ιiloτηg τ6lτoιων 6ψων, τη,ν

ΦυχιpΦ αιvdγpqη, f την α:ππ,ιτo6μενη
ετlφοrρlfa .rj, απ6μα, xlαL ttη δυινατ6lτη,τα
να οιαταγ,g,ιiψειg 1σ1τo χα,Qτl (αtαrι ιδιαi.
τ]εQα ryα iδημoαι8ι|.rειg) πην ιiπo$fi oου,
μιιi aιαι, αx.Ι6μα, nοαι η πι6 απλfi ιιαι
δευ'τεrqεtουoα -,τg61oυoα πvευμαlτιxf
εrργαloilα (]6iατω xαι μrε ,τη μoρ,φfi 6ι6λι_
olπαrρoυιηιιdiαε'cυg' πολιi δb περιoiα6l'ιερo
6ι6λιoηριlτιπ.η9) πgαi}πoθ1ι4τει oρ,ιαμι6-
νΦ, πtlν lιατιiλληλη, Φυχ'oπιφιμ,α;τι,lgi
διιiθεoη σiου,' $ην τ1Qε,μη αιποφ68'τιoη
απ6,ιiλλα 6ιiρη nιlαι ηφo6λfiματα γ,ια να
!rοio,Q,6σειg γα οilιηαιdαε.ι,g, ιlα εμ,6αθιi_
νiε]ιg 1}ζαt γα 0r]QlιτιD(ιiQη6 (πετrυ1ημ6vα
oια,ι,αωoτ'ιi)1α riγlεx1ματ,ιi&ιi πoνflμαlτα
.τ.oυ ουναQριitπoυ σioυ], 1,ιοgig ι,α αlδι,>α{-
o1ει6 τoι1τolν, μ,d ο6τ,ε xαι τoγ εαυα6
αoυlt !

Kαι πlα ζι}τfr1ματα aiεQιqoεtoυν 6ταν
oι π)νlευμ(Ι1'τιχoi ;δημιoυlργoΙi Eitναι xαι
φ,iλloι ooυ. ro,ι &υαιoλiεg γ[ψoηlτgι α.
vυπ6lg6λητεg πuιi 6ταρ ηρ,θπει να η2[-
ν)ει6, λ.1., δ6ροα πνlειματuιοιi 6lQγα rtrιι
δημιoυψo rlg (6ατιo xαι με ξlεχωlρΓσiτd
αημειti1ματα), γιατi, π6τε, γ]i1νειαι, tε_
λιn(ιi, xαι αυγtlιgιτιxι1 διtλι'oη \τb)lv αν-
τiiατoιγrυν, ηEιτιιιcirν σtoυ, }0αι bπιτsι.
ν1σνlτgυ τα 6πoιlα προ'6λr]μrtlα' μια κα,ι
6rγlαiiνoυlν αυθαilρε,τα αυμριε,qιiiqματα
απ6 τουξ iδιουg f απ6 τρi[rτoυ,6 για
τηv αξl[r ταυ A f για τ'ηυ απαξiα
τ.oυ lB 0ι,o.lκ. Ιζαι ιi;ντε, ι1αtτερα' ι,α
6,ρεiig ιi,η9η. Ti6ττε, t] fiQ,6ρει rvα αιωιπιi-
αειe (pπri{τε υπιiρ1ει o αliγoυ,ρog x[rv-
δυγ;o6 γα θεωρη€ιε'i5 αγενfg οιαι )τ,o χlει-
ρ6τε,ρo μεγαλ9βαiνdi6 οιαι εγtυiiorτξg f,
τoυ}ιiμιoτο, αοοα,τd'δ1εχτoξ ), ε[lτε, αν.τ[-
θε'iα, να γiQ,Φειe , οoτ16πrε δεν μ,6ruε1 l.,α-
qιi vα ,xιilαειg, εiτε, πο αγαπητ6 ooυ
πρ,6iοω1πo, εLτε ftΨ :wευμοτιιxf ε,ιλιη9,i-
ν,Θ,ια }ια]ι αxε,ραι6τητd αoυ,, μιιi πrαι oι
riν€}ρ'ιαrvαι (rιαι, αυ'vεπιile , }0αι oι σlυγ.
γραφiεig) 'δεν, αντ61ουν, στo,ν rιαν6να,
τηγ' ,6aφpααη t(αι ,τ(ον πι6 ελdx,ιατκον,

1B

αΟιilο:ψ, επιφυλιfξεcoν, .ιi xιiπυιιοIν υπo-
&l[ξε<ον παι, πoλri πε,ριoαι6ιτερο., επι-
ηρiiαε,ωiγ' qi1Ι4φανα μιs lτ1Ιν αιιilριαg α.
Eiiαg l$μa161o1rroη 6,τι (ατη ξωlf, γενι-
κιi) μαg α,Q'6σlιcυν οι ευ1ld1ρ,ιαιo,ι oοαι 6-
χlι 1oι ωlφ6λ1ιμoι, ,oι {irταιν,oι d, αιι6μα,
rιαι η (α,οlυ,ν'ε,0δηη f xαι αιlνειδηrτfr)
lιoλαoιεlα ιmι 6μ η ,επιφυλαxπιxfi κgι-

Toυ ,Γ. ΧιovΙ'δn
δικnv6ρoυ

ιιoιι1 γ'allι oι υoιoδεlξειs. ΚqEiιog, Μν
αvτ,61qμε ,ηγ ιιατd]χlQ'ιση αιαι α,ν,, αx6-
!rα, lgliψlα', αγαrycι{ια, σωιστf' δ1xα,ιη, ει-
}.ιιηqισfi s οιαι ιιελ6πιorτtη...

Aπ6 την dλλη rιλι:'υρ,ιi, πιiλ,ι, απEππε-
τα,ι nιαry6iναg 61τι ,o πoλιτιqμi6rs (πνευ,μα_
τlιrrq@g _ ιτε1νιnι6g nι;τ.λ.) δεγ εiγα,ι απlo_
:ολειo1ιιιxd η συ\itστ'(μεγη δ{lιαμη rτων
ιiλλαv,,τ6λε,ιωiν,επlιrτευ,γμd'των' τωlν αγ-
θiQιυπων, η 'αilμπτtααη, μoνιi1α,, ι!ρψ6-
τ,ων, δι,ιiφ,oρωγ θQγ,ω,ν ιοαι η1,oαπαΘει-
ιilν (για'τ[, lτ16τε αrrtrο{,αταtα, δεγ 0]α
υπflQχlε), αφοιi, ιiλλωατrε, <<6λεE οι ο.ια-
qυιδι6.g ;$gγ, xι!μαουν rιαρ,liδlια>>' f doτω,
τα ΦQoΙory,τd ,τoυ.ξ δεν εiναι d1μoια x,α,.
olι 1διIεg nιαiρυδι6g δεN ριdrμli'lοι}ν, πdυ1ο.
τε, πα [lδια rιαρn1δια, 6iπω,g λlfo'ει, απλd
μιιi αo.φιi, o λα6s μαg. ΥπdiQΙlει , αυιxυ4'
(α' 6λιε9 lτιs επιδι,cirξε.ιg π,ηg ξαΙfu) δι-
diqτα'σrl f mαι διαφορ,ιi μετα,ξ{ εxε[γου
lvoυ επι]διιδlranuL 1u'L του dλJλου, τo o-
πo[b, ,tε,τυ1χα'[,ν,ε/τα,ι, για πoλλιξ6 xα'ι δiιιi-
φoQlε6 αι'τa€g, πoυ 6;ου,.'l πηv πηγ,fi 'ιoυq
στιιξ α'liτiιrιε]ιμενιxθg αυ,νθr]E,εg i oτoν
αruθ1ρcitιινο παρ'dryονlτα.

Eiξlιiλλoυ,' ,αυμ6αiινε,ι, αx6μα, το λ6-
θog oτη 6αθμολ6γηoη eηg αξ][bg εv5g
6pγoυ ,να οφεilλε,ται (απoωλε,ιoτι.πi f
6χ') ι"n, oττ'μ ιιrnιfi exτiιμηαη τoυ 1{{Q,ι-

τtκσis ouιυ ιiται lαοv6l6,ηιε ε,πανειλ,ημ-ι6-
να γα' υΙjι|ατιιμηθo{γ' ,ιi, αι,,τiθiε,τα, να υ-
πε,Eεx1τιμ$θo{Φ εαφαλιur6τα ο,ριομ6να δη

μιoτ1ργfματα f oι fuμιουl γ.oi τουg.
'roλα, λoιπ6rν, εiι,αι a,6αo οiγθετα lιαι
α666nια' rjlατe ηα ιιτi Ei6ρει6 (αiδ[,ατα.
?(τα i?οαt ανεπιφ{λαxτα), αν η oιιoπ{
χ]αι η αrqQαξir, fi, αι'τΙnιQloφα, η sη-
μ,6roια αμιλiα - ,τo liημοα['ευ,μα oc.π,.λ.
xαι η πρ,ιi'ξη ιeιnoι πt'6 nοo,vτid oτηrν, α.
λfβbια τηg EΦs 0,,αι ατα δι,διiγ1μα.τα
τηg αυθ1gti$πιν19 σoφligg...

,lΙ πnτtiiατααη, πιivτοl,g, r!Ξ 8,ιrqλ6r0ε,τα ι,
αlο6,μα πεgιαα6Φρo,, dlταν ,τα πι6 πιiν'ω
πgro6ffiμα,τα ηρoιι1rτoυ: σlτlα JΙερ,ιoQι-
αμ6lvα, ,1jlgg'*1i πλαiαια μιιi6 ε:rαq1(α6,

6που' 6lλ,oι εiγαι γνω,αlτοi f xαι φ[i..,cι.
2. Nιi, 6μωg, πoυ η ξιo{ oυνεxtξε-

ται, dιoχ]ατα απ6 τιg (oπoιεαlδfπoτε, δι
xαιoi}.ioγηiι6νεg { 61ι) ηρo,αωπι1}ζ6g α.
'ι1ησΙυ,χ(bξ',τι6 αναζr;τ'{iαsιι,g }ιlαι επιφυ-
λ'ιiξριs! ! Ι(α.ι, ξτoι, πiρο6ιiλλε,ι 6γ'το-
να η ανdlγαη να γ'[rnει, 6η1,361$lfrπoτs,

μιιi απffi, 6]ατrω, αναφο,ρ,d o,τα ωvειμα-
τιoιιi,6ργα, 6rαcιlν, rιατ6,Qθω,ααv ιrα ξε_
φ6γουυ, ruα απoμοΛ,ω]θiotiν,' να *.oπ,ιd:
σoυn|,' 1,α ,rι,oγ6,ooυ,ν 0ιαι γα δ,rιιoυργf-
αoυ,ν, ιiιατε να μrαg xdiν,oυtν {iγ,:oη πιrε,υ-
ματιxoιpυ1ιrι{6 αrνο,['ξ,εω5 .φτη 6,α8ι,lχει.
μο1νιιi ιτoυ πε'ρi,γυρo,6 μαg.

Η αφoρ'μ{ γι' αυ'τ6;9 rτιg οlx6ιpειg,
δ6:Eψιε, πΙilλι, μ€ τα ,τελ?υ,ταια πlν:υμ,α-
τιδ{ιi iσ}ιι8,τ{lμα1τα ιτ(ον φ[}ιωiv, Σl:6λιου
Σ6αQ'ν6rπoιλου, Γιdανη Ai}.'εξιιirδη, Ιαl.
Mελrεlτ'iδη, Γιιil]gγοι Mελilx,π' (Kc,τξα-
μπα,α6πoυλ'oυ), orq. Σlι.δirip,6πο,ψ}.oυ, τoυ
(λογι,ατi) Γιdνι,η Ι(ρι'οτιiλη, Πιcδ,ταq
Φω'γιιiδoυ . Mrgαiλfιφι6ir1η, Mα9ιιivΘη6
Kα,πoυlτor6λη, Eλ6lνη,q Ψr,μ,i - K,ου,ταo-
γιαν,ν'6πoιλ,oυ''ιt'L τωιν,} Toι,ρ,ιατιxoι]
'oμιλoυ τηs B,6Qοια6, Λαο}Qα{p,ιxot
'oμlλoυ τηg Mελiil;η6, ΛαογEαφ'ιxοi
',oμιλ,oυ'τoι Λαξo1,ιορioυ, ατEιixodi oυλ
ληoυ t!μαlθiαg ,(αι τηξ λιoγιorτιnοfi.g x,
τλ. Eiτα,ιQεiαe <ΓQαφil: E.Π.,E.>, πηe
E,6]Qoιαξ, x.'τ.λ. toυg οποiου,g 4ρ6πει
να ευt1αριατ,{roι,:, για,τi ,ε[rχα,ν ,τηγ παλo_
ο6νη να μoυ xαρiooυν αψπ'Lτιπc αα'6
τα 6ι6λ,iα τbυg (}αογQαφ,ιrζο6' .ατo,ρ,ι-
χoιi, ληο'τ,Eχ,ν,ιrdot, oιrΦνoiμ ιryrlis γ'ι.r}'.π.

πεQιεχΦi6,γoυ) rοα'ι πε'ρ,16η5fγ€1ρo' πει-
ffi' αφor1 ξ6,φυγαν απ6 τo μ,αγlxα,ν,oπl{-
γαδ'o xαι τoν ,μιxρ6rοoqμo πτx3 πα9ημε_
ρ,ιv6iτηταg ( 6πoυ, o'υrντ]rgωg, οι πl:ρ.ιαα6-
τ€Q'o,ι, lεπιδι,δ6μαα,τε μo,ν6πλευ,Qα xαL
Ιrα'Qαδιν,6μασnε) oτ61ειiααν ιpηλl6iτε1α
rιαι α,rωι6παααν iτην 5ινευματιη{ γ(μ.ι,ια
μαξ, 'ταQιiααo,νlτα6 'την α1τoπ1vιπτι.*αfr η-
ρ,ε,μr[b f ο<αlι xαυilrdrτητα rτηg Dv1μψ66.r.
σαl: χαμοξω(6 iΙrα6, ρfi1o"oltαξ τα ,iE-
τ9α1δrdlxια τoυ6.

'Kαυ lτ€λριιiινω με 'την ε,υ1f τα πlν]sυ-

ματιιιιi τo{iτα 6Qγα (oυe γα α,ν,τι6ξoυν
ατη δbxιlμαα[α ,του 1,ρitνου ,{α,ι γα] lι{ι-
τη,ρdpoιlv πo'τρ,ιnι{μια1τl.ιια (rτηg λα;με.ιρ-
τ,[lνια6 λ[μνηg) γ'ια 6,σο τo sa-rγοιτ6 αε-
Q,ισσdιτε]Qo, iδιιiiατrf,ια, ιi:olτrε ryα απo,το-
}'6αoυtν απειρ'dλdχισ,τα μιi μg{lαιμα αοε.
τφιi1δια 'oτo, x6,oμη1μα, που. φι6iρνει rηα
πoλ$ηgoτη rοαι μονd,xρι6,τl ονομαrαiα:
<9ΙΙvευ'ματιοιr] lδημιοιlgγ ib> oιαlι .oανθlρti:_

πιrγ,oe πολι,τιqμ6;>, στα τοπιlκιi πλαi_
σια lτηs xiε'ι'μαξ6μενηl6 (πνε,υμα,τιx{) αl
1α,ιdrτατrη3 Dια'L tατo'ριd|ε ΙΙμαθiαg
μαg...



Mnπα}ξ x6oαμε To vonμα ToU iρωτα;

A

Χειραφθτnσn και
απελευΘ€ριdσn 6nωq
ενν'oεirαι o' ε'μdq

oδnγε( oε αδι6ξoδα

Eiκεiνο πoυ παρ'ατη'ρ'g{ xcιγ6γ'aι,-

ε1να,r, πωq η λεγ6μ,εγη οεξoυ'αλr_

κf αrnελευ'θlθρlωlση τηq \ηJναi1κ'αq,

61σo κ,α1 π16 πολrj αυτ.i πρcx'ωlρεi

rιP,οζ }r1d ελε,υ,θ,ε,ρiα xωiρiq μ6τρο
καr εξdριηαη 6,cο και παρ'αμ:ρi_

ζεr l1θ'η, 6θψα, πεlθα,ριxilα, r",6μουq

κrαν'6ν,εζ κ,λ.;π. τ6,oc και πl'5 πολlj
υlπoδουλιilνεταl η YυιJαiκα, τ6οο

καl πi6 πoλλιd προ6λrjμ'aτ'q qη'c1_

κtiπτου.ν πoυ μ6ν'ουν 6λυτiq' '[_
τ,οι μrιοiρεi ν'α πεi καν6ναq εκεi_

νΙ9 πο,υ τ6νlαε κl(1η1n'1g η Σrμ6r,

ΙιΙτε λ{πω6ου6ρ. ι5ηλαδ11 προοιυ_

πlx6τητα, η οπoiα αγωvi]o,θηiκlε αρ

κετ6 γ,α τη xε1jρ'α'φ16τη:ση τηq γυ-
ναiκαζ, <,πιυq α{ηlερ,α η πcl6τητα
τηq ζωdq 6λo και Πειρ[,πλ]Δκi9lα1

6λο καi cριιυxαiνει μ,6ο,α ατlg κοl_

ν,ιrlr''irεq μαq πoυ η τεxνοληiiα 6-

γw,ε θε6q τoυ'q. \{,6οα o' αυ'ι6 το

πλlαiloto ενιdοtοει,αι καl τc πrρ5-

6λ,ημα τοlν ox6oεο)ν τU)\/ δυ: ιo'f-

λ6v, ο'xr6;-,ε,:,q ΠoU γf 1l_γ'1αl 6λο

πr6 ελε6,θ,ε'ρεq και ολο6να καl
πl,6 σκλd,6εq>>.

Eκεiνo που μlΠΟριεi αKl6μη ν'α

παrρατηρl]αει καv6ν,αq με τον τρ6

Ιτο 'Ιιoυ πPiΟrπαYανδiiζεταl c,ιον τ6_

πo μrag η λεγ6μ,ενη <αεξουαλloιfl

απελ,ευθ16ριΙιση>>, η αiπ]Ιπ,ρΟσωΙπo-

πo1,ημ6νη οεξoυαλlι<l1 εrπα'φf εi-

να1, πωζ η αlπoυ{ci'α εξdρ;τηοηq

ιου εν6q φilλου απi6 τc dλλ,o δυ-

oκoλε$,ει πoλ6 τη (ω{ τωru αν-

θρrιfiπων. Ε,iν'αι αδilν,ατο ιilg τo δi
ακoλo ιrα ζo6ν cι 6νθiρiωποr αι;λ-
λλoγlκd x,ω,ρiq dθη, 6θψα πειθdρ
xηση κα1 ν6,μ,oυq, x,ωρiiq o'ικrcγ6-

Vθ]α' {10.τi o ε,λ,ε,ιjθεροq 6'ρrιυταq

αντrστρ'ατεi,εται τoν πl6 θ'ερμ61l

ΓJυiρ{νcι 1ηq ανθριi,πινηq ζ,οηc,
lτου xu;,ρiq αυτ16ν o dι'θρωlποq, τo

61ι'oμo μ6.νε1 ο,ρ,φαν,6 μ,6oα αε 1-ι,t,&

αΘ6oταxτ,η μcναξιd. EΙ o:κ'oγrfι,rg1q

o{tu,ερ,α κυrκλι-ilνεια: απ6 τα μαl-
ι,6}ιενα οιc,lxεiα τUJ]ν αλλ,αγιi:ν
Kα1 τ,ω'ν ε,πtθυi1rtιilν, ο:iαε,6rοio αυlιll
εiι,αι τo, }.ι16νo καταφ,riγlο του αν-

θrριil,η,ρψ, η αναγκα'iα και αναrπ6-

τ'ρlεπΙη oυμι6iωαη των δrjo φ'3,\ιυν
κατ& ζεriγη'

<Π'ροαω,π:'κ6 α'oθ6νo1ιαl ευ ιι'-
xlic μ'6νον, &ια,ν 6rρfl:κ'oμ1α1 σlΙο

T,oυ
Iω6v. Ξnρoτιiρn

oμoτ{,μoυ Κ,αΘnγnτιi
Κoιvωv'ιoλoγ(αg A.B.Σ.Θ.

απiiτr μoυ, αν,dμε,oα στ,oυq δι}<ο,i)ζ

1-ιcυ>, λ,6γεt, o ,αrρxηγ'6g τιυν οolσiα

λ,ιιrτιiν τηζ Γαλλiαq Φρανοoυiι
λ,{lττερ&ν. Kαι μι'd καr 6ρiακο1lαι
στo γαλλiκ6 ,αoο )κ6 xιil,ρ,3 θιι
ανα(φlε,ρ1θ1d, αε μ,iα d,λλη προσω-

πΙ,κ,6τητα, τo'ν αοrxηlvi6 τηq Γαλ-
λti'αq, τoν Zωρiζ \'{αρrαα,i o ο,πoi-

ο'q (fiIiσιεiε1 πωq μr$'γg η πεrθ6,ρ-

xη]],η του ανrθρ,ιirπoυ σι-cυq ι,6-

}-ι,oυq κα1 ατα frθη κ,αl 6θl,}lα μπo-

ρεi να περ:cρf,αεr τnζ σδ(6σε1ζ με-
'r,cι,ξ$ 6lρ,pενοq καr θt]λ,εo]q απ,6 την
oλοκληριυτl,κr] εκτρcπd που λ6-

Yrεται ΕλευθερLiα. Πιiοτιειiω - αι-l-

νεxi'ζεl - 
,πιυ,q ol oxθαειg μ,εταξil

τι,iν δυο φil'λ,ωv ατr'q μιαρξιo,τκ6q
xιilρ'εq,εiν,α1 αυΙCΙrτη]ρ6τερ9q κα1

εiναt και υιYι6στ1ερlεq, Θα i,ταν 66-

6,αl,α αoτεiο Vα αρν,ηθrιi, 6τι $g,
υlπa!ρx,oυν 1ζ1 εκεi προ6λ{μ,α"αr,
(<Mακ,εδ'oνi α>> 12.2'75) .

Η κoμηroυν'iζoυσα 6μι:9 oτον τ6

rτo μαqκrοπ6λα fl η ν,6,α κυρiα θεω

ρεi την πεl,θ6rρ,xlto,η κα1 την αυτο_

συr}κρ6τη6,η, την αγ6rrη κα1 τον
' Eιprωτα σαγ ('αστ1ιι<6q πρ,oλl]ψε'g>

σCιν κ6τ1 τo 'νlτ'εμioν]τr6> πι,d. Tο

iδ:c καr o αpιστεlpiζων ν16O'q. Δε
θ16λεr ν' αγαπ,6, π,αρ,6 να ζεi μ(''
γc τ]η σεξ,ουαλκd τηq r] τη αsξου
α\llκf! του πολυ'γ.α,μiα. Αυτ6 νομi-

ζεται αιο xΦρ,o καr την κ{νηοη

τη,q ν'6αq κ,olπ6λ'αq καt ν'6ου τη,l

εφη6lκdq η)ιlκiαq ααν κ&τι τo

Πplω[olπOlp1,σκ6. τo π'λιτraηri6νο,

τo εξελιrγrμ6rνο, το, πρ,oοδευ'τrκ6

κ.λ.iπ. Παrρ,6μ,oια θλι6εlρ,dq αν'oηαi

αq κ,α1 αν,ω,ρlμ6τηταg εν6q λαo'ri

υrπανdiπ]τυι(τcυ, πoυ ζεi trιr6oα ο'ε

μl,& θλι6ερ11 o,ι1γxυi;η φrρενιilν αl_

οθηψι6των.

To κακ6 giγ'q1, η1μlq 6ταν μr'6

ιro,οτ,ρο,πi,α ε'πηρlgrt'fgi τη νεoλαiα
εrr6q λαο6 ααν αυτi] τηq <'αεξoυ_

αλl,ι<dq αlπ'ελειlθ6ιρυ:1σηq)) πlcυ α_

π\ιiνrεταl ο1η xιi,ρ,α μαq, τ,6,ιlε εi-

ν,αι δlir:κoλo γ,α 6ο,ηθl|1σε1 καν6'
ναq θνα λα6 να μην πθoεl. o τρ6-

πΟq με τoν οπoio εμεi'q θ16λομε να
xεlραφετ{,ooυiιι,ε oδ1ηγεi κ'ατ,d ε_

ξ6φθα}ψιο ιρ,6tπo ο'ε ν,6α θλ'6'ερ'Δ

αδ116ξοδα τα δυ6 φ,liλα. Δ,εν εiναl
μ6ιrον rιου ξεrκlνciμlε απ6 qμlρlαilεζ

θt6αεl'q καιd παρ&λογ'o 'τρ6πc, ε'
π'π6λαlα, ε.,,dν,τlα. αε κ6θε εiδ,οq

lιειθ,d,οlxη,oη,q εiι'αι κα1 πoυ δε Θ6,_

λ'ομε μιε καν,θνα τρ,6tπc ν,α λ36oυ-

με υrπ6ιyη μ,αg osτtε τη ν'g'gτ,ρ,orπ'iα

του λ'αο! μαq οilι'ε τα 'iθη κiαι τα
6θ.tl,α τ,oυ τ6,που μαq. Δεν μπο-
ροliψlε να ενν'οfrαουη-ιlε 6τ,l οι οx6-

o'ε1ζ ιων δi,o φr1λο;,ν παι,τos καl
a,ε 6λα θ,α πρ6πεl να δ-6lπ,οντlαr α-

π6 καν6ν,εq και αtπ6 11θη. Kαr τo$-

τc )ΖΙ|αΙ'i oιl'γx6oηr,ε τηι' ελ'ευθ'ερiα

lnε τ'ην ααυ,δcο,iα. Σ'ε μ,αq Krαι μ6_

ν,o η λi6ξη ν,6,μοq ηροκαλε'i dρνη'
oη κr 6xι αlπoδ,oxi και αε6ααμ6.

Η ευ.θr]ι,η μαq φαiν'ε'τ,αr δut6dοιτ,α

xτο φoρτio κα1 την πε'ιοilμε απd

ειΙΙ6νrιΙJ μαq αμθοωq. Tη θrεωρoι3με

κα,κ6 olυμiπλoτr],ρ,cι ο1rη ζrll μαζ
χα1 την αποφεriγ,oμε σαν τη xo'
λ,6,ρ'α. Kι 6μωq απ6 καν16ν,α πεδ{ο

των αx6lσεαrν των ανθlριi:πων δεν

19
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Mfrπωg xdoαμε τo v6nμα τoυ tρωτα;

μπo,ρεi ν,α απου'σrdζεl καi π16 πc-
λι1 ακ6rμη α,π6 τιq oxi6,αε;q μετα-
ξ6 των δio φilλων.

H φε'μιvιoτικιi κivιιon
,o τρ6rπoq με τ'oν ο,ποdoν εγ'gρ-

γεi τo λε'γ6μ,gγq φεlμ1νilστκ6 i(i-
νημα σToν τ6,πo μ,αq δlεν ενιilνεt
τον dντρ,α κα1 ιη γυναiκα, παiρ6
τoυq θ6τεt θ,λ16,ερ,6 ανlτ1μ,6τ,ωιπ']υq.

Λυ,πo,liμ,ε, αλλ,6 δ'εν μlπOρlιi, να μη
σημ]ε1,d}σω, 6τr ατη xιfiρ,q μgg _
κι 6xr μ6νloν σε μαq - 

τlg π16

φ'αν'ατi1ιKi6q φεμvirorτρrεg δεν τ1q

ωθοiiοε ι6σo o αλτρoυιoμ6q d η
αγ,d,πη γΙα τo φ6λ,o τoυq, παρd
μιd αοiυν(θl,ατη diγρlα (fλεrα f
μtd 6,ντoνη πρoαωrrπκ( δυoαρ'6ο-
κε1α πpιo,ζ τ,oυ,q αντ]ρεζ { τoυ,q dν.
τρiεq τoυq τj μl,d 6ντονη φlλοδ,c-
ξiα ωq τη μαιαloδ,οξiα fl oιρd,τευ_
αη oε πoλιτr,κ6 κ6μματα τα οπoiα
με μ6tαoν τo φ,εμ11ν σμ6 ,ειπεδ,iκοι<αν

κα,1 επ1!δ1ιi}Ko,υν ψηφοθη,ρiα. Y_
πf ρ'αξαν xαr μ,ε,ρηrκ6q ελ,dxιοlτεq
ξεx'ωrρtlcrτβq εξαlρi6αεrg dξiεq ε,κτi

μησηc και σε6ααμoιj rιoυ με νοli.
μ,6ιρ,o και αλπρ6ψ1-r,6 προΧd}Lρη_

σαν κt ε,ργd,Φηrκαν μ,ε πρo,oοx{
κι αγdπη ουvεργαζ6μlενεζ l'ιε τoυζ
dιlτρ,εq Ylα την αν$ψωoη Tηq Yυ-
ναiκαg κα1 τηζ π,o',6τηπαζ τ,ηζ συ

ζυγκriq ζω,dq κι 6xr αν,τιμ,6τωπlεζ
κι εxθρlκ,6q αri6'ναν,ιl αιo dλλo
φιiλο, α,νταγu}ν1ιστ]κr6q μlε πεilJΙ]_lα_

τ1α κα1 πρoκαταλι]ψειq fi μrg $η-
μαγ,ιr.lγ:κ6q πoλιτrπ,6,q τdlαεtg καt
υ,rοoox,6',ο,ε g d,1iαταl6δoξεq εlπtδ,εi
ξεr'q...

Θα εixαν πo,λλ,6 να κερδiiooυι,
oι Eλληνiδιεq αν τ,α λrε,Y6μενα Yυ-
ι,αtκεiα oωμαιεiα δ,ημ,oκ,ρατlκιin
τ,dxα'τrεq 1.υνlαllκιiiι, - σαν τα ε_

κατoμμ6ρru των .γ,υναrκιilν Τηι]
xιilραq μαq Ιτoυ δεν εiναr μtθλη
αυΙτων των σωrμlα'τ,εiων ν,α 1lην εi
να1 δ,ηη_ιclκρατrκ6q, μ16 μ'ονo,rubλr1_

2A

Oη πoυ δεν εiναi α,πλιbζ fIπ:lπ:η,
αλλ6 κα,ταφανιilq υ,ποδ,ουλ,ωμ6.,ν,η

oε ο'τεν6q κιoμμ'ατ11κ6q επrδrιilξεlq

- 
αν 6δε:xναν πρ,d^ματι ουlσ,1α-

oτrκ'6 ενδr,α,Ψ,6ρ,oν γ1]α μ16 πρ,aγ_

ματκl1 μι6,ρ'φιμ19η τηq νιεoλ'αiαq.
K,αr πριil,τα _ πρ,ιil1,q γι' αυτ6 πoυ
λ6γε,ται αγαlγf, η οπo,iα μαq λεi-
Πει πd:ρ,α πολ1] ,καr πoυ γt' αυττ]ν
υπε6θυν,η περ1σσ6ιεlρ'o αiπ6 τoν
dνtτρα εiνα1 , γυνiα.irr.α αlq μdν'α,
αυ]ΙΙi η οrπoi,α εiναr κ,6τl ιo αναν_
τικαΙarστα'το. K,dτι που θα κrρα_

τo6loε τrg σxlβgιε1q τ,ων δfο φ6-
μ6νoνλ'ω,ν σε υψηλ,6 oημεjo
κι 6xi απλιfiq ο,τo oημεio το'υ α-
ποlηρoσωlπ01πorημ6νο,υ αεξ καr τηq
xυδαlο,rιoiηtoηq τ,oυ 'Eρ,μ1q. Θα
ανd,6αζε την πο16τητα τηq cυζυ-
μκr{q αυrμl8i,U:rσηq κα1 θrα 6;ρ,iακoν-
ταν λ6oεlq γlα 6λα τlα πρ,ο6λi{μlα'
τα, που παρουlσΙdlζει η oυζυγlκτ]
κ,οw6τη'τα.

Tε(vαiμε vα σκΘφτ6μαoτε
και \lα ζoιiμε

xωρ(q συVαιoΘfiip(lf;q

'E,ιol ιo ουναiοrθημα κ'α1 ο Ψυ_
x,κ6g δ,εoμ,6q 1r,εταξi ταlν δ6o φil
λ,ων ατlq ox,6'αεlζ τoυζ δ,εν θ,α θ,ε-

ωlρoηj'ν'ιo cηαγ κdτt τo αρριωοιημ6_
ν,o f τo αrναΧProV1σlΙ1κ6 μlε το πνεi,
μα πcυ ]-ι,αq τo περιγρ'1ιpεl ο 'Ω\_
ιrτ,:υ,q Xdξλ,εij c,τlο <θ,αυμαοτ6 καr
νoi]ργl,o κ6ομo> (ο. 8a) 6που ε_

πr,τrμητιrxd ρωτ'ι,6τ'αr o ν,6ο,q μl]πωq
τυx6ν κ1 εixiε αx6roεlq p€ μl d 6.-
π6λα, δηlλαδl1 οx6,cειq ψυxlκο6
ση.;ναΙ1σiθηματl,κoι3 δε'αμ,of που εi-
ι,αl κ6,τι το dtπρ,glηg κα1 o νi6'cq α-
π6ντη,αε: (<μ]η φανταoθ,εiιε πo'τ6,

6,τr μαg 6νωνε κ6τl τo d,πρlεπc
τirποτε τo oυναl,9θημ,ατΙκΙ6. Tiπιoτe
τo μ'ακtρoxρ6,νio. 'Ηταν απ\ιiq
φυαioλογ,κτ] και υγlfq αx6tc,η __

μ6ν'c οεξ...>.

Σrγ6 - οrγ{ φαiνεταl πωq γi-

ν'ετ'αt rδανικ6, τρ'6ποq ζι,:iq μαq
να oκ'ε,φιτ6μαστε Kαl να ζo6με _xιυ

,ρiq cυν,αrcθι]ματα. To ν'α εiι,αl
καν6ν,αq συγ,αllσθημαiτ1κ6q αlpxi_

ζει να xατανrτd κ,α1 γα λoγrdζεταl
απ6 τ:q πoλi v6εq καl,νθoυq αυ_

νιil,νυμtο με Ιo να εliναt καν,6ναq
νtο,σ'η{ρ,6q κα1 :lΙη lαoiρ,ρ,crυημ€.νo,q.

Mε την αποδ,ox,d αυιο6 του καν6_
να τ'o dτ,οlμo 6x,εl εξαrοθrενιi,cεr πιi
ρα πoλi. Ι{ ακ6ψη Τoυ φτ{i;xυγε
κt 6γrν,ε ανο,61σ11α. TD 6!,:μηΧg1,1.-

κ,6 καr καταναλ,ιυτlκ'6 πνειiμα μd.
σα στlq κolν'ωιΙilεq μlαq 6καμ,ε τo\)
6,νθlρ,ψηρ πoλi ατoμtκι,o,τt], ανiκα-
νo ν' αγαπl]iαεl 6,λλoν εκτ69 αiπ,5

roι, ε,αυτ6 του. o αri,γxρoνoq dν_
θ,ρ,ωπoq τρ6xεl παγ,πo,ιj κrαι ανlαζ4_
τ6 την απ6λαυloη, την rnιανοrιo,iη_
ση των αlοθΦ,αειilν τ,cυ, xrρησnμO-
ποlιil,vταg 6λ,α τα εξιυτερ:ικ6 μ6]oα,
θτol ιi_lατ,ε να φιωx,αiν,εl I] να κd-
νεl αν,o,$,α.o αυ,τ6 πoυ λ6με αγ6_
πΙl, ωζ τo o,ημεi,o ιlα }.ι14 μπcρ,εi
π'lli ν' αγα,rι(lαεl,

fiιq,φιiiμιοn και Yυ,}.ιV6

Eκrεiνo επi:,ηg πo,υ πcιρατηρ,εi
και,θναq αfμερ'α κα1 'ιo oπο,iο 6c-
fθηαε κι αυτ6 α:νaμεσα στα πcλ-
λ6 dλλα γ1α να rρE6oουμrε cΙ'1ηγ

απιiλε''α τηq 6ννcliα.q τoυ 6lρ,ωτα

l(α1 στoν απσγυμν1ωμ16νo απ6 κd_
θε ψυxliκd αυ'γκ(νηoη o,εξ'ου,αλl-
cμ6 εiναι πoυ το γυνα]lκlεio σd}μ,α

κα1 τιc σεξ, η κoινωνiα τη'q ανo-
x{q καl τη'q καταν6λω,αη,q τα 6_

καμ3 }ζαrαν,αλωτtrκd αγαθ,i. To ε-

μ,π6ρlo μ,ε τη δl,αφl1ηuIloη γδ6νεl
ιη \rυν,αiκα ουν,εxιiq }<α1' Kαικομε-
r,αxεl,ρ;iiiεταr τ,o Yυιιν6 αιillμα τηq

Y α την πρo6oλf κα1 των πι6 ε-
τεlρ;66}η1r,u πρ'oi:6ντων. H κ,ατα-

ναλω,τlκ,{ κo,Ινlωνiα εκμεταλλεf-
ετ'α1 τo γυtμν6 ι(ατa τΦπo ΓtΟυ

μιπo,ρεi καν,6ναq να πεi <<πωq κλ6_
6'ει τo αιi;rμα τιυ,ιl γυναrκιilν>. ΙΙ



διαφ{ιμι,ο,η μετατlρ6ιπει το 1,υμν$
αιilμα αε εμlΠoιprεij1gi1μo εiδ,o,g καl
το oεξ γiν,εταt δr,αφημrοτrx6 μ6-
σoν YΙ'α να πωληθ,εi κdθε λογ,fq
εμπ6ρ,ευηr,α. Η καταναλrα:,τrκl1 καl
τΙ|rζ αrrιlλtη,olτiαq κοrνιωνiα 6x'εt με-
τ'αΙp,3ψrg1 το γυναlικ,εiο αιiηr'α oε
ανιιtκεfrενο, αε πρ,6γμα, τo γυ_
μν6 του κα1 τo αεξ μαζi σε κlατα_

ναλωlιrκi6 αγαθ,6, orπ6ιε εrπl,66λ-

λεταr οιγd _ οrγiι η απ6λυ1:η ε-
λ,ευθερiα του o,εξ η crrιο,iα κατα-
λ,r']γει o,ιην απc1Ιτρ,o1σωlπOπ.crημ6νη

πολυμiεlξi,α καt στη αεξομ'qγirι.
Προ6λdματα πoυ o,Ι υπo,o,ιηρlx'τ6q

Mt'ιπωg x&oαμε τo v6nμα τoυ tρωτα;

<<Τη,q oεξουαλκdq απελευθ16ρω-

σηζ>) δεν τ' α,πεllκdlζoυν, αλλd
καl δ'εγ μπο,ρo,$ν νiα δ,ιircoυν λ6_

ση' 

-o-Η τ6,σξ Πρloq τη xυδαrοπo'iξoι1
τoυ'Erpfu]iτα κα,ταιo'τρ6tφε1 τ'ην

Πνευμ,ατ1χη κα1 Ψυ'xlκ( πo(η,olη

1,ηq ι:16αζ καt του ν,6ου. Θα irαν
καλ6, αν οl ν.6or ανα(ητoilοαν κd
πcloυζ ηq1γρlirργιoυg κανi6,νεq η-
θικdq ,πoυ να ουνδυ6,ζουν 6να

μiεγ6λο πο,oioloτ'6 ελευθε,ρi'αg με
6να εξioου μεγdλο πασ0στ6 1-

δεαλloμ,o6. Αλλlιirq μεγαλιilνον-

ταq orγιi - oι,γ6 ot κo,π6λlεq κα1 τ'
αγ6ρια μ6οα oε μl,1 ατμ,6,o,φαrρα

αεξoυlαλικdq ελευθεrρ'(αq ωq την
ααυδooiα,απoγυμνlιυμ,6νηq απ6
τlρυrφlg'ρ,$1η1α αγ6,πη' oυμπdθ'εrα,
6ρ,μ,1o καt απ6 κdθε 6λλο λ,εrπτ6

αitαθημα τηq ψυxdq καr τη,q πoiη-
c'ηq πρoq τo dλλo φilλo δεν θα

ξ6,ρcυν π6 ν' αγαποιiν καr θα

ζo6ν απλιilq μΔοα στην α)Πρ1oσα,-

πo,π'oxημi6νη κα1 απ0γυμνωμ16νη
απ6 κdθ,ε τηq ψυx,dq κ,ivημα oε_

ξουαλrκι]g τουg πολυγαμ(α, xω-

ρic αlσθr]ματα, κυνllκοi ατolμ.'κ1_

o'τ6q.

o ,μ6ooc 'Eλληvoc αvαγ'vιi:-
σrηc _ ,o,φε1λ,oυμε vo τo no0-
,με ξεKαθαρα δεv ovτ6;1εt
στo'v ΠvεUμοτ:κo κδπo, noυ ct_

nolτεiταl γΙα τηv ο,vdγ'vωoη o-

noloι,ι1δηπoτε σo6αρ,o0 κεlμ6vου,
6οτω κl ov αυτo εivοt εlδηoεo_

γρoφl,κo, nληρoφoρrα,κ6, ενημε-
ρωτικ6.

o μ6ooc 'Eλλη,vαc, nερtoοo-
τερ,o o'Π' on'orcvδηnoτε δλλo
nρoτlμdεl τηv εlκ6'vα, τo o'iv-
θημο, τov ηXηρo τiτλo. Tov τ1-

τλo, noυ .δovεiταl, απo nοδo"
oφαlρlκηc μoρφoλoYiαc εΠiΘεTα
Kαl τo o0v9ημο noυ Εεnερvdεl

- υ'n'oτiiθ'εταl _ τη'v o]vd'YKη Y|o
α'vαλυoη Kcll εΠl1εlρημαT,oλoYiα.
Kαl ερωτ6τοt: Α'v ouτo δεv εi-
vοl εκ6αρ'6αρloμoc, τ6τε τi εi-

vol;
lΕiv'αt εκ6αρ6αρlo,μoc, διoτl η

oκ6ψ'η Kl o σΤoxασβoc, vαρκιbvε-
TcΙl Kol o εVΤUΠωσlασμoc _ ol

γυ,αλloτερ6c Χαιrrρεc Tωv ογρi-
ωV _ κερδiZεr 6δαφ'oc. EΙvαr

ε,κ6o,ρ,6,αρlσμoc' δloτr τη θ6oη
τou δlα'λ6'γoU, Tη λεlτ'ouργiα τηc
iδιολεrκτl,κ4q ουλλoγt,oτlκηc παiρ-
Voυv ηXηρo φρα,oτlκα .σrKoβΠi-

λto., 6πoυ To φlλoθεdμo'v Kolvδ'v

Γlατi δlα66ζεl o'Eλλnvαc
ΚειρlδiZεTα| απ' oυτov, noυ εiπε
τη'v τελευτοiο oυVθηματoλoγrκη
οoυ'voρτηoiο.

Yndρ;4oυv ευ1Θ0vεq γli' αυτη
τηv κoταοταoη; Mα κol 666αrα
υπαρ;1oυv, κα,ι μoλtoτο τερdoτl-
εc. Tερdοτlεc, 'Π,oU ερμ,ηvε0oυ'v
τo γε,γovoc oτl τo αvο'γvωoτtκo
κolvo o1ι μovo οvαλoγlκd, ολ-
λd καr oε noλλ6c nεριnτιboεlc
οn6λυτο μεIιb'vετοl ovτi 'vα αυ-

ξovε,l oε 6χi;μαIκα οvτioτoι;1η με
τη,v αι}Εη'οη τωv .YPoβματl4o0-

μεvωvΣ.
Ynαρxει ,6α,ol,κα ευΘ0vη Tωv

Φop6ωv ογωγηc κol nαliδεiοc, α-
πo τoυc yovtooc ιbc τoυq ,δα-

oκoλo,υc Kα1 To εκnotiδευτl'κ6
o0oτημo, ΠoU μαΘoiv,ouv Tο nαl-
lδlα να λεrτoυργo0v oαv 6λoγα
,κo0ρ,oαc μθ1ρlc oτoυ vτoπαρι-
oμ,6'vα .κατακτησoυv. Tηv Πo-

λυπ6θητη εiooδo oε καnoιo A.
vιi-lτατo Eκnoilδευτlκ6' lδρυμo.

Nτonαρlομ6vα με 12 'και l5
ιbρεc δoυλεld τηv ημ6ρo Ytο vα
εivοl ο'vτογωvloτικα oτηv κo0ρ-
σα τoU θdvατou ,καt 6τοv "φτα.

σou'v>> μ'loo0v Πlo To 616λΙ,o, τη
μd,θηoη ,κι αυτη τηv αviγvωo'η.

Ynαρ1εr εnΙoηc ε,υΘ0vη των
o'Εl,oλoγlκιbv nρoοα,voτoλιoμιirv

μlσq ι(olvωvioq ,6ooloμ,6vηc oτo
κ6,ρi[9q Kαl Tη,v ,καταvdλωoη, 6-
ΠoU .ΠεTuχΠβθvoq" εivαι μ6'vo
εκε1v,oc, noυ μ6o,ο αn6 μlο κα-
ταvαλωτlκη εniiδεlEη .αndδεl-
κv0εl- oτl τo .Ko:Γ6,φ,ερε., l(αl
6,γdZεl καt 6xεl πoλλd' iMldq κol-
vωv1αc oπoυ τo dγγoc ToU <.φiΓα-

6itματoq, καt o τραγ6χqrφoc τηe
KαΘημερl'vrηc Zω4c σκoτιb'vε,l κol
εξοφ,αvizε| κolθε oυolα,oτtκη καl
αμεoη υnαρΕIακη xαρα.

Ynαρxεl οκ6μα κοl η ευθ0vη
τωv δtαvooυμ6vω,v, noυ μrλ6'vε
μεταΕ0 ToUc α,KoTαλοr6ioτlκα, α-

viκαvot vο περiooυ'v αn6ψg1q,
nρot6ληματloμoOc καt εVδιαrφ6-

ρoVTα στo ευρ0 t(otV6, τo <nKo'

n,αiδl., 'πoυ με UΠερo,ψiα α'φ,η-

voUv <'vα oθρ'vετol, vo κλοiεl καl
Vα δ6,p'vΕτσl,,.

Bοoiλη Φiλlα: Ι(ol'vω,vloλo,γικ'6c
nρooεyγioεlc,
Σιiγxρovη lEΠoXη.
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tuAoYΣΑ: Moρφoλoγiα ΤoU ασTIκοu lοτo(l
Kα: εlκδvα Tnξ nδλnc (19oc - 20οξ α!.)

Eivαt ο' 6λoυc γ,vωοτd τo ση-
μο'vτlκα γε,γov6τα τoυ 19ου αl.
(1Enα'vαoταoη'22, oλoκα0τωμα,
εΕοVδραnotδlo,μ6c Tωv ,κατoi-
κωv) nου oημεlωoοv σTηV iσTo-

ρiα τηc Ναoυoοq τo τθλ'oc τηc
πριilτηc εnoΧ{c τηc ακμηc τηc
KοΙ Tηv οnαρ1η μidc v6αc επo-
x{c, oημα1δεμθvηc α,no κooμoΙ-
oτoρIκ6c ολλαγ6c o' oλoκληρo
τov κooμo (6loμηxαvrκη επαv6-
oτοoη), oλΛογ6c ΠoU με τo,v θ_

vα η dλλo τρ6no εnηρθα,oαv καl
κα'Θιbρloαv τη,v αvθ,nτυΕη Tηc
οημερrvηc n6ληc.

Τoviζovταq oΠ' τηv αρxη 6τl
u,ndρxει oτεvη αλληλε,Εdρτηoη
α'vα'μεoα στηv εκ6lo,μηxd'vloη
.Kcll Τηv αoτlκo,πoiηoη, η onoΙα

με τη oεrρα τηc oυVδ6εταl dμε-
σα με τηv αvαπτυEη τωv Πορα-

γωrγlκιbv ,δυvαμειυv, Tηv TεXνo_
λoγlκη εξ6λlξη Kαl Tηv δlοδrκα-
oiα τoυ .εKσUYXPovl,oμo0", Θα

nερolρloτoι1με σTo dρΘρo αυτ6
σε μ!o oε,lρ'd πρot6ληματο noυ
αφoρo0v τηv 1δlα τη oυ'γκ'ρ6τη-
ση τoU oσTllK,o0 rαrο0 καl 6λο
τα oxετlκd θ6ματα noυ oυvδ6-
ovTαl με Tηv οσTlKoπoiηoη, δη-
λα,δη: τη μoρφoλoγιo ToU .ασTΙ_

κo0 loτo0, τηv τuπoλoγiα τηc
κατotκiοc, τηv τεxvoλo,γΙα τηc
καταoκευηc KαΙ τηv oεlKovο,,

τηc n6ληc.
1'ρ 116noρακ6 κ6ν'τρ,o τηq N6oυ_

cαq 6'ρΙ.oκεταl α'r,o εrπilπεδo, πoυ
εκτεiγεταt 6,6,ρ,ε',α απ6 την Aρd-
πliτσ|α κ1α1 oε μiα μrκ'ρΦ περloxl1
ι,6τtα απ6 τo ,πoτdμl, ,g κ,0γιι1,ν6

απ6αιαo,η απ6 την 6xθη. M,6αcι
σ,το ΙlJ|rορ1χ6 κ6ντρο τηq π6ληq
δrαοιbζoνταl μεγ6λα τμι]'u'ατα με
αξ16λογα αρXlτ,εκτoν1κd oiνολ,α.
Tα περiαo6ιεpια αiΙτ6 τα οωζ6,1lεν,α

Φμ"ρo κτi,ρrα 6xoυν ανlε{rερsgi

22

μιετd απ'6 την κατααιρ,οφ{ τoυ
1 B22. tr λ ix ]σ'τ α κlιi cli-Ι,Ιl τ'α 1ιπ,ο ρ,ri'',
μ,ε 6,ε6,αι6τη'τ,α να xρcν1ολo,μ1Θsι3ν
σε ΠρLcηγoiμε'νlεq πεrρ16δου9. \{ε-
ταξri αυτιi'lν γνωρiζουμli: 6τl εiναr
ο να6q τoυ Tψiου Πlρ,οδρ,6μ,oυ
(x,ρ,oνoλ,oγiα αν6γaροηq 1750 )

καr θr'lα xti,αμα rιoυ tlIΙ{oVo\rlpα-

φεiταl o'τ,ο 6ι6λio τoυ Στουγι'αν_
ν6,:ιη. ΙΙ oυ,ν,6lxl:η 6μ,ι;q κ,ατ6 τoν

N. Καλoγtiρ,oυ
αρxιτ6lκτωv - πoλεoδ6Ηoξ
Mιx. Noμικ6q αρxιτ6κτωv

ΕnIμ6λεlα: AλεΕ. orκovδμoυ

19o αιιi-tνα τηq μ,αx!ρ6x!ρογηζ 1Πα-

Pdδ,α3lη', κατd την κα,ταοκευd πο-
λυ,αρiθμιων κτ,ιρiων με Tα τυTτο_

λoγlκd, μo]ρφoλoγ1iκd καr δoμlx{
x,α'ραKτηrρ, σ,τικd τηq λ,αliκ{q μακε
δoνκr]q αρ\xiτlεκτoν1xf,q ε'πrτ,ρ6πεr
να κ'dνoυμ,ε την υrπ6θrεαη, 6ι'ι πολ
λd απ6 τ,α αωζ6μεν'α α,r]μερ'α κ,τi_

ρlα. 6.xουν παλ16ιερεq φioεlq rj

6Χιoυν αναα(αΙασκευα'ο,θε,i σιt{q Πα
λr6q θ6αεr,q με τα iδι,α υλrκ,d, Αυ_
τ6 αrπδrεlκν'iεΙαl κ1 απr5 γ,ρ,q1^'.6*
πηγ'6q. Συl}rxgηρ,1πβ'να oθ,ωlμ,ανr:κd

βrγγρ,αiφα του αριxεdoυ ιcυ Ιερo-
δκεi,oυ B,aρo,iαζ _ N,αo6οηq, απα-

ριθrμιoiν σπiιια, εργασιfr,ρια. απo_
θηκευτκοriq xιfiρουq κλπ. (1) α_

μ6,αωq μετ& τη,ν καταlατρoφr]. K,α-
τd oυν6rπεtα μrιορ,o6,με να θεωlρ{-
σoυlμ1ε 6τr μIερ1,π6 κτilρια απ6 τα
παλα,16,τερα x'ρlΟν'oλΟγ'o6νrια1 c|ιο
18ο αlιirνα, με μlκρ,69 μ,6ν,o μεια.
τρ,oπ6q. Eiναl 6,A6,αr,α δ,6,orκoλo να
εντ,orπrσιoιiν αl]μερ,α, αν δ,εν Yi-
νε1 συlστη}ιατ:κ{ 6ρευνα.

H διατ{rρηοη πρωτογενιil'ν μορ-
φιilν ιo,xfεt σε μιgγqλli1ερο 6αθμ6

γtα τον α,ρxικ6 πολεοδ,ομκ6 ιoτ6
πoυ εντoπiζετ,αt oε αρlκiετ6 ση-
μlεiα τηg π6ληq. Πα,ρ6 τιq δ,lαδ'o-

xlr:ι6g α'νotxoδ,υμLdοεig, τα γει,J+iε]-
τρrκ,& xαραlκτη'ρiσ,ιlx6 _rου ασt,]_

κ,ο6 rοτo6 δrαoιbζοr,ταlι κ,αι cηiμ,ε_

ρα. FΙ π6λη δlα:lρεiι,αl c,: μεY6\α
κα1'ιπυλ6μoρφα ollκοδο1l:,x6 τετρlι_

γ,ω,να (lμαxαλcιδεc), η'π:ρ(μετρ:q
των οlποiιυν ,ορiζετ'αι απ5 i:α,τol-
κi'εq κτ,.ηr6ν,ε,q ((εν οεllρ6>, με 6-
ιμε1ζ στο δρ6ηr,o κα': οε κοrν{ εοω_
τερrκf1 αυλ11. To πλ,6γiμ,α το.ir, δρ6
μι'}\' Ι(α1 των δη;r:,liων xιbρων εi-
ναi ,πcλijπλ'oμo |ιΞ ελικoεLδε1q xα-
ρ1ξεrq, δrαiπλατ$ν':εiq καl αδr6_

ξoδα.

Tυrπrτ6 ,παρ,d,δ,ειγμ,α εiνα,l η .γεr_
τoι,16 τιυν Αλιυνlιilν που π,ερ,'ι<λiεi_

εταt α,π6 τrq oδοfq Χατζηκουρ-
κo$τ,α, Α'γiου Θε'οlφ6ι,,ουζ κ,αl Αν_
ταρτιilν. Tα απiτr,α εiναι αυνdθωq
στενομj6τωiΙια, με περdlα}nατα στ,Ου

οδ'ηγ,ο,iν απ6 τoι, δ'ρ,6μο σg ggιω-

τερrκ6q αυλ6g, 6που cυxνd υrπ'6ρ-

xουν 6λλεq κατol[<iεq, - με 6Ψη

μ6νο ατην εοωτερ:κr] αυλιj -, α_

πο,θdaεg, oτα$λ,ol καr 6λλα πρoο-
κΙilμ'cι1q. T. πλα'ιυμ6πωπα, Πol.)

εiναl λ,:γ6τερα κα1 oτεγ6ζoυι, oυ-
νr] ωq τlq πλουα 6τερεq ol,κογ€'-
νεlεg, ,αν{κoυ'ν τυlπoλoγtκd o'ε π,α-

λαr6τε,ρεq φ6,αεrq. 1o 5φγ,oμi6,ιω_
πα Δxoυν πρolκ6ψει α,π6 δlαδοxι_
x6q διαφ6oεΙ1q τηq αρx.lκ{q lδro-
i('τ,η]σ}ilαq, κ6θετα πρ,O,q τoν dξονα
τcυ δρ,6,μcυ. Αυτ6 δli,αφαiγrg1cιl 

'_π6 τη ο,6γκρrαη τiων oιο,,xεiιιrν
τoυ κτηματoλoγrκο6 πiνακiα, τoυ
οlκtoilιo6 Nαοi,ρηq (2) με τουq
καταλt6,γoυq τιυν o1κoYlενειιilν δι,α-
αμr$fγ,1;x1γ Nαου,ο,αi,ων απ6 την *α
τα'αιρ,oφr] του 1822 πoυ αν,αφ,6-

P,oνταt o,τo rοτoρικ6 αρxεiο Bιερci-
αg - N,αoioι-1g. Ol απ,6γ0Φ0l TrUJι'

αρxlκιilν l,δ:οκ1η11;, Lι,orρ,dζoνταr
τo ο.:κ6πεδo με απoτdλlεσμ,α ν1α ε_

ξελ/iσσΟντα1 ο,x'6αεrq συγγ16νε1αq
- γειτον169 ,πoυ πρ,oκ,αλo6ν Γη



Φωτ. 1

6αθμlα{α ηψlκγ9$,6lμξlση τoυ ασΙι-
κο.ri xιil'ρoυ.

Α,π6 ια μcρφο\c,γlκ6 καl .rυ,no-
λ,oγrκd lc(Ιolxεiα, ιη λιτ6ιητα τ.ωιι

6ψεω,ν,, απ6 του,g μrκροtq ωq τ,cυq

μlεσαiουq 6rγκoυg TujV KrαΤflσlKtU_

ιi'lν, γiνε,ταl, φαν'ερ6 6τr η περlο-
xd γ6ρτυ απ6 l.ην πλατεfο Α\ωνi
ων .11ταν μt6 λαilκι] ,oυνοiκi.α οιο
π,αρελθ6ν 6πωg κοr :,f1μερο. ol κιl
ιαclκευ6,q 6xoυν ελdxυια ανoiγ-

ι1ατα στο lo6γε o, που ουνl1θ,ωq

απ,oτελεi μiα κλειoτl1 αυλd, η o-

πoiα oτεγ6ζε1 6οηθ,ητrκ6q x,ρfr-

σεlq. Στον 6ρ'o,ρ, υ]Π&,ρXOηJν -πε-

ρ'lοο6πrερ,α ανοiγμ,ατα xαι ελαφρ6-
τερη κατcισκευl1, με αlρx1[εκτον1-
κ6,q προ,gξgx6q (oαxνι,ol6). Στην
εοlωτεpl]κ,Ι] 6ψη πρoq την αυλ6; υ-

ηf'ρlxουν συΧνa ημlυ,παiθiρrlor xιil-

ρo1 ('x'αγιdτIα ), ενιil η κλεlατ{
αυλf τo,υ lσ,oYεioυ' rιου διαxω,ρ,i-

Z;εται με 6αρ16 θυρ6φυλλα αιπ6

το δlρ,6μo,'ε,π1Ko1νlωνεi ελειiθ|ερα
X]ιιj]ρiq τoixο,υζ με τoν εσα}τερ1_

κ6 κοιν,6xρηrστo υtπαiθiρIo xιilρo.
(Φω,τ. 1).

T'α δ'oμlκ6 xαρ,αι<τηρΙlσlτ:κ6 τιυv

KαταiσκlευdJν εiν,α,l τ,α τυrruκd τηζ

μαxεδιoνrκfq o'ρx1τεκ1τoν1κr]q. oi
φ6lρ,oν,τεq τ,oixot τoυ ιcογεioυ :i-
ναt πι6τρινοr με μ,εγdλo πdxoq καt
ξυλoδεol,6q. o1 61ρο]φo,1 κατασκευi
ζονιαr μlg φ'βρ9γτq ξiλrνο ακελε-
τ6 (rπλ6ι4rα) πoυ oυμ'nληiριilνεταr

με πr6τρ,εq 11 πλdνθουq (ν,τ,ολμd

μπoυλμ6) { με ελαφlβo6c ξljλι-
νουq πixεlq εiπ1x]ρ1σμ6νoυq (μrπαγ

δατi). Ξriλlνα εiν,αt κα1 τα ,π,ατιir-

}]ατα, o1 ε,πlo,τε,γdlο,εlq, οι ηλrααιoi,
τα οτηθαiα κ'αΙ τα κουφ'ιilμrατα. Tο
πο,οoατ6 τη'q ξυλο,κατα:lκ,ευι]g εi
γαι λοlπ6ν lδr,αiιε,ρα o'ηqrαr,τrκ6.

xωlρiq να φτ6νε1 6μ,ω'g τ'o αντi-
σιοixo τη,g βε,ρr91ft1:ι}iηq αρxlτεκτο
νικr]q (S ).

'Eνα δ'εrjτερo αξ16λ,oγo αρXlτlε_

κτovικ6 αsν'oλc πoηJ δ1'ατηρεiταr
o,ε μεγdλο 6αθμ6, εiναι η περ1o-

x11 γιiρω αrπ6 τl,g 6xθεq τηg Αrρ6-

πΙiτσαq, η ο,πoiα q,ρxiζεl απ6 την
εοωτlεlρικ{,πλατ,εi'α τηq \{ετ.μ6ρ'
φlιι}ση,q xαr επεiκ'τεiνεταl πρ,οζ Tlq

δ,il,o 6xθεq τo,υ ,ιo,ταμo6, ωq την

οδ6 Α,ρ,'oιoτi6λ,oυq. Στη γεrτονld
αυτ{ τα απiτtα εiναl γενrκd με-
γαλιiτ,ερα και 6xουν τιr,o α,σtτrκ6

XrαραlKlτΙilρα α'π6 τα απiτtα Ιηq πε-

ριοxl1,q Αλωνiων. Η xol;ν,ωνtκ,i δt-

αφοlρoπoiηl:η εκφ,ρ6ζετα1 Klαt olτα

τυπoλoγκ6 xαpαlκΙ!p11σlτ1κd του

ασΙ1IK1oιi Χιilρ,ου. o,l εαωτερ,:κ6'q

αυλ6q εiναl oυxνd αυτoτελεiq
Ktαl,c,ρ11σμ6να σrtiτtα, δl,αφ,o'ρετι-

κιii'ν περl,6δων' μ]πoρ,oJ'ν να xαlρα_

Kτηρ,xσlτloιjν 0Jζ arρ;x'oγl1111r6, - xι1rρ'lο

tδιoκτηιαiαq Kω,ατdκη, κατolκiα
κατ μrιiλοq lvΙ,ατθ'αiου, xτirρro rδ' o-

κ]τηlσi'αq Χατ(η,πq,ρ'cισDζη (Φωτ. 2).
Eιδtαφ6ρουσα εiναΙ η γενrκι] δl-

dταξη των κατorlκllιilι' olτlq 6'xθ,ει,'

τoυ πoτα:}tlo6, πoυ εixε 6ν,α rδιω_

τu<6 X,αρ,ακτriρo, μ, Τlq 6Χθiεq (ι'

πρ,c,σπ6λαστ]εq κω σε απ!6ιJΓtασ]η

α}π6 τoυq δημ6orαυq δlρ'6ψlουq. o
εγκλω6roμr6q του υδ6ι!lν0υ στo1-

Φωτ' 2

x,εioυ, οlε μ:lκρ'6τερη xλiμ,ατα, εi-
V01 'ιUrΠκ6 xαραKτηrρ11στκ6 τ'ων

oικoδομiκιi.lν τετ,ραγιilιrαlν τηq Νa
oυiσαq. ot οiυι,clκiεq δrαοx1ζονταl
απ6 μrrηρ,6 ρ6μ,α,τα πoυ κα,θo,ρiζ,ουν

τα 6ρl,α των' xδlοd(Ιηοιιiν (4). Tο
νε,ρ,6 αυτ6 δiνεl κilνηαη σε 61οτε-

xν, t(d Xαταoτr]lματ'α (μ6λ'oι, πρr,ο-

νloτf ρtα ) πoυ xuJ'ρlρ.θrgΙo6Ιντιt1

σ]τ[1q 6xθεq.

Av6λoγοq πoλεοδoμικ6ζ r;oτ'6q

oιiζετ,αt κα1 σΙοιγ εlπcν0μ,αζ6μενo
αiπ6 το Στουγlανν6rκη M,εYdλο
Mαxαλd Ιιου ηgrρlκλlεiετα,t απ6
τι'q οδoiq Σωφρ,oγ{rρψ, Xατζη,περ_
διxαρη κ,αr Plγγα Φερ,α,i'oυ. Πα,ρ,1

τη δr,ατr],ρηαη 6μωq τoυ πλ6γμα-
τo,q τΟJν δρ6ηr,ων, τo π0σloστ6 τlιυV

παlρ,α$o,rro*ιilν κτ'αμ6'ιων πιcυ σιiJ

l1oνταl εiν,αl μκrρ,6,

H αν6rπτυξη τηq ΙιΙ,1ο,υο'αq κ6-
τω απ6 την ε|πiδ,ραση τηq <,'εκ6rο-

μηx'dνl,αη,q> κα1 τηq διαδκαoi-
αq εκσυYxρcνlσμo,ιj αlπrτυπιiθηκι'
oτ,ην ε.rκ6ι,,α τη,q π6ληq.

H Ndoυοα δrατl1ρη,αε τα ου'
olιilδ,η γνω,ρ,iαματα τηq ηροκαΠl-
ταλπτlκdq ,sπox,fq, αλλ,d ταυτ6_

χρoνα υπflρξαν μεγdλεq αλλα-
γ6q και οrτην εξωτ,ε'ρκl] τηq 6ψη.
Γγ,ιιlρiiζουμε απ6 δημοα'iευ,ση ηq
εφημερiδαq <<Mα,κεδ'oνiα>> 6τι η
μελ,θιη Yiα Ιo ρυμlo,τομrκ6 ox,6δlo

τ4,ζ N6ουοαg rrιροκηrριixτηοιε τo

1919 (5). Xρει&οτηκαν δ,6κα xρ6
νηα γ'Ια Tην oλoκλflρ|ωlση Kαl την
τελrκd 6γκρrοη του σXεδioυ πoυ
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6γlνε το 1928. To κ3ν,τρo τoυ ο1-

xrοtrι,οιi δrαlμορφιiνrειαr α0μι,φα;ιvα

με τΙ,q ι,6'εq απαrτlli:lε]ζ τηq Πoλε_
οδ,:μ,1αq. ΙΙ ν6α κυκλlκi κεντρrκr]
πλ,αιlεiα με oυγκλ,iν,ovιaζ σlΚΙΙVαJ_

τοri'q δρ6μουq απoτελεi τoν κυiP16_

τερο δη,μ,6clo xιilρo τηq π6λlηq. Ei_
ναι xαρ|α]χτη,ρ1rστrκ6 6ιr η θ16]οη

ποlυ ε1Γιiλ61xθηκε γrα,τη δημrlου,ρ_

γi,α τηq πλατεfαg 8rρ,irακεταr oιoν
ε3lιr}τερ]'κ6 κ'orν6 ακdλυrτiτo xdlρo
εν6q μεγ6,λoυ πα1ρα1δο1σr',ακο6 ol-
κoδoμrxof τετ:ρ,αιπ'*1,.6- (μαxα-
λi ). o iιcλεοδομικ6q loτ69 διαφο
ρ,c,πclεiταr μ.ε την δlα,π\dτυνοη
κα1 την <εκλαγiκευοiη>) των υφ1-
αταψι6νων δρ6μ,ωγ διαrτηρ,ιilνταq
ιlq iδlεq 6α,αικ6q xαρ6ξειg καθιig
κα1 μlε τη δη1'ιιουργiα ν,6ωγ αξ6-
να}γ ,Ιτoυ τ6μνουν τlq παραδοo,α-
κ,6q ουν,οlκiεq,

}vΙiα ειδπι{ περfπτιυοη 6μεt:ηq
εniiδραοηq τηq εκ6lο,μηx6νlαηq
σιον ααιlκ6 υτ6 απoτελεi 6ναq
μιlκρ69 orκιαμ6g πoυ δηι}ιloυ,ργf-
θηκ,ε ν,6ιrα απ6 την Alρ6πltοα,
ατα 6ρ:'α τοlυ lστoρ1lκοf xi6νπ,ρoυ,

απ6 τo,ν 6',oμr]xανo Δ' Λ6γγo γlα
να ατεγdοεl εργ6τεq τ,ηq 6rrομ,η-

xαν(αg Του. FΙ δldταξη Π{ου εφαρ-
μ,6ζετ,αl με τη Kατoltκiεq <<εν σlε1-

ρ'6> καt to,Uζ 8'σωlτarpl,κo,6q οιπi'αθr_
ουq δρ6μουq (<BΑcK STRE-
ETS>) παρουo16ζεr diμε,:rεq ανα-
},grγiεq μ|ε τ1q εrρYαιiκrθ'q αυνο.κi_
εq Ιoυ \tΑ'Ι\TcΗBSΤER lπoυ πε'ρ:-

γρdφ,oν,ιαr το 1845 αιο κλαοηκ6
6ργ, .'o,, EΝGELS <'Ηκατd,ατα,οι'l
τηq εργατικfi,g τdξηq ατην Aγ_
γλi,α> (6).

Ι'{ εφα,ρμoγr] των πολ,eοδομr_
κιi:ν δIα,τ6ξεοrν ουνδ,υ,dζεlταr μ.ε
ευ'ρ,sτερεc αλλ,α\:i6ζ,cτον τρr5πo
δ'6μi1,οηq. Eμrρατiζoν,τql γrg$iτlεpεζ
1{ατα'σlκευr6q αlπ6 τlg αtρx,θ,q τ,ου

2Οο,il α:ιilγα αlq το μεαoπ6λεμο,
πΙ:υ δlατηlρ,ο,rjν τα τυπoλογ κ6 xα-
ρα'κΙ,η.ρ:.Τtl,K6 ιων αρ,xlxιfiγ Kαι
εντdσσoνrτ.αl oτoν υφιoτ6μεγ0 πο-
λεοδio,μ',κ6 tοτ6 με ελαφρ,6g δlα_

φ,o,ρOlΓιoΙΙi'αεlc (Π.Χ. αλλ,olιilαεlq
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Φωτ.

του ]ταραδ,oοlακοs tοτο6 μ'g γ,η9-
γ6lρ(lσ,ε1ζ απ6 την o,t<,οδομπr']

γραμμΦ που oφε1λoντα1 στην ε]_

φ'αρμoYfl τoυ πρ.ιilτου ρυ1μoτσμ1-
Nα6 οxεδ(ου 1919 - 192B). (Φωτ.
3) . Kαταlcκευ6ζoνται δηιι6α,r,α και
θlpξ1σκευτtlκd κτiiρtα. Π6ργο'l με
ι-rrρ,ολ6γrα r] κα,μtπανα:ρid oτlg κει,
τρ,lκ169 πλατεiεq ι(α1 τoυζ ανο1_
κτ,οilq xιilρoυg απο,τελo6ν o"ημεiα
αναφo,ρ,dg,

Τα μ,o,ρφoλoγlxd xqρqκτξp1στ]-
κ6 τωiγ νlεoτβρ,ψγ αυ,ιι.iι, Kατ,α-

tlκευιiJν εiν,αt δlα,φroρorrιolημtfγq,

3

με ν'εοκλαoικ6,q xg1 εKλrεlκτlκΙστl-
κ69 επιδrρ6oε1q στην 6ψη, η οπ,oiα
oυxν'6 επlκαλ6lπτετ,αι με τα xα-
ρ,ακτη,ρ11στ1κd το.f6λα Πoυ rτα,ρd-

γoνΙα,1 σιo Kεραμοπo εiο τηg π,6-

ληc' H xρηση των εμφανιitν ο-

πτaη}(γsr6γ μiπo,ρεi να απoδoθεi
οτην επiδιρα,ση τηq αρx1τεκ'τον1-
κf c τ{υν μeYdλ,ων 6ιoμ,ηxανlιilν
πoυ lδ,ρ,ιiθηlκαν την πε'ρiοδο αυτ'(
oιην π6λη, με πριilιο το εργ,O1Jlτ6-

αr,o Λ6γYoυ - Kri'ρτ,ο,η - Tουιρα-ι6λη
( 1875). Eνδlαφ6ρoν παρου,oιiζεr
τ,o γrεγoν6,q 6τr ουxν6 τα δoμιx6



καt τυ,πoλoμ,κ6 x.αρακτηlρ1στlK6

τηιq καταdκευdq παρ,αμ'βγουν iα
iδtα xα'l δlαφoρo'ποιεiται μ6νo Ι
<επrδ'ερμiδα)) του κτ1ρiου' σlτην

6'ψη πρo,q το δrρ6μo. Παρ'ατη,ρ'ο6_

με 6τ1 oτη'ν περi,πτιυση των xαρ,α-

κτηrρtrαιικιilν νε6τ'ερlων Nαoυοαi-
ων σπlτ1drν η ν,6α τεx'\'loλ,oγiα εν-
σωμlατgiγgτ.' -, 6να oυμ,6ολικ6
τiρ,6πo στ,o πρ6ljiωiπo (6ψη) τoυ

κτlρioυ xωρiq ν,α υ,παiκof,εt κατ'
α'ν&γκη αε μi,α <φονξιογqλl,στικ,f >>

λoγκfi. (Φωτ' 4).

Η ζωlr ατη Ι'{dουο,α 6xεl αλλd-
ξεl ιιαr ol μετα'6oλ6q εκδηλ,ιirνoν-
τ,αΙ με oαφI] τ'ρ6rιo oιην oIκoδ6-

μηο]η Ι(ατioxκlι-iiν v6,oυ τ'iπου με
πoηκiλλα xαρ,αlκτη,ρlστrοιd πoυ α_

πoτυπιilν,ο'υν τo ευιρωlπαi1κ6 πρ6-
τυlπ'o σε α6νθεoη με τoν τοπ,1κ6

xαρ,ακτd'ρα. N4ε λiγα λ6,γlα η ει-
κ6vα τηq π6ληq αποκτ6 τα γ'νuJ-

ρiαμοτα πoυ απoδ(δ,Oντα1 }ιε Tον

6ρ.o (α,στ1κ6τητα>.

Σηu,ε ι,ιilαειg

(t) Στο αlg1,εiο τοι-r ιε'goδιxε,[]ου B,:','o[-
αg - Nαο6dηs ,0εlQ|ιr6χε]τ|αι φι1ρμrιiνι τηg
7hτrg otxτω6p,[oυ 1822 (1238) πoυ xα-
ταγρlιi1φε.ι τα σnεqιοruσιiαχd στοι1εiα' των

φoνειjσ6γτωγ, το}1,, εJrαi1'απrαlτigι αΘ6ν,ταlν

αυτι6γ που εγο<οrι6λειιplαν' o'gι,oτιxti την
π6λη πιrθιil,s γ'fr,ι. 7α adaριoυoιαxd o'τoι-

1εriα 'τηg elοtληαiα6.

(2) o <xτηματολογιοc6'g πiραξ οιιcιlαμod
Νααsαηg> 6γινε τo !950 xαι απα9ι9μ,:i
τιg ιδι,oιιτηoiεg μs συγιΦlχlριμliιv,α oτoι-
1iεiα για τη θ6αη τo eμ6αδ6υ, τo αilδog

τφ ι,διοxτηαiα]g' τ!o oνο.μcpτlεπ6Ινυμ,olxlαiι

τοη, τ6:τo διαμ,o,ν(g τoυ xαrτ6)ζoυ. o ιτη
μαtoλογιrdξg πilναrια,g' τηr; Nιiloυ'αα': οi'
ναι μiα α'π6 τιg απκiiνι:ι:g ,τ,εQιπlτ(ilσ€rι€

rοoηματoγEιiφτμrιξ στoηr ελληα'ιω6ixιiφο.
Η μελι6τη τoυ δ,ilvει πολilτιμα' ατ1ol1χεια

για τηrγ εiξ'6rλιξη τoυ αlστlιiχο,s 1<irρ,oυ.

Yπιiιρrroυν αoι6μη δυνατl{r1ηγ'ε,E α{tγrxrgι-

σηq με την απο,rtrπιιoη πoυ ιi]ργιoε, το

1919 xrαι eγxgιΘη>ιε το 1928,

(3) Bλ. a7εtιm6;
_ Moττα6'πoυλοg Ν., λαixf α Q x ι-
τετ'oν, ιrοf τηξ Bι6gοιαE' A-
θfipα TEIE' 1967' o. 69'

(4) Elντiγπωαη πgoxαλε,i η α,ναλογ[α με
τα oιxoδ,o'μ'ιxd τετ'ρ&γω,να τηg Bologna
πoυ 6μυν συ1στηiμα,τιιχd διεφυινηΘεi.
Bλ:

_ Cerve1Ιati P.L., Scannavini R., De
Αngelis C., La nouva cιl,ltura de116citta.
λ4i1ano, Mondadori, 1977 ' pp. 142-163

(5) Συγ'xεxlριμι6να oτo φ{λλo τηg <tMα-

ιιaδoν(rαgr> τη3 3l''7.19'l9 υπ:!'91ει η α-

xfλου8η αναNoliνοrαη:

.ιE'xτiΘεται σε μiειoδioτιi{{ δημ.orτ,qα'

oiα η εx,π6νηστι τoυ Σ1,ε'δ('cυ Π6λεω;
l.{α,o{tαη3 με 6ρoυ6 ατlοι, υ,πdlρχtoι:ν αlτo

Δη1μα,ρΙ.ε'ιo. Δlεixlτα,l πραoφοραi μηχανrι-
N6;ν τoπcγρtiφ,αw Ι'5ι7,l'4'19' o δΦ:αρ'

χ0EΣ.

(6) Fr. Elgels, Η xατd',αταoη τηξ
€Qγα τυ*i1 E τιi'ξηg o'την Aγ'
γλiα, A'θfi,ι'α, MπιiδE'oν' 1914' o. 113.

Πρoσ{ξατε

ol oτηλεc TξQ .NlAoYΣTAΣ' ειvαl στη

δld,θεoη δλωv τω'v Nooυoαiωv Kαl TωV φiλων

ToU ΠερlolδlK'oι].

ol αnooτελλoμεvεc για δημoσiε'Uση ερYα'

oiεq καt ορθρα Vο εivαι ,ο0vτoμεc oε 6 τo noλιj

oελlδεc γραφroμη'Xαγηc Kαl vο μη 6xoυv δημo_

οlεu,3εi σε ολλo ΠερΙoδlκo η εφημερitδα.

Πορdlκληoη οl ε,ρYασiε'c vo Yραφovταl σTη

ΔημoτIκη.

H .oNlAoYΣΤlA. δεv φ6ρεl Ι(αμiα εUθOvη

γlα Tlq εKφραζoμεVεc Yv6μεc τωv oυvεργατΦv
τηc.

Εργooiεc εiτε δηrμoοlευθοιjν εiτε oxl δεv

irΓl lσΙρ6φo'vTα l'
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ΔIAΦHMIΣH KAI ΓYNAIKA
Η δlα'φrjlμιοlη στ''q μ16ρεζ μαq 6-

x81 αναxθεi oε ε,πrolτι]μη. Πlιρα
πcλλ,ci εlΠl]στημ,oνΙlκ,oi κλ,6δoι επι_
στρlατε6ovτα1 γ1α την εξυπηp,6πη-
ση τ(Ι}ν συiμ1φε1ρ'6ντujν τ'ηq: Kor-
νωνr,oλογi,α, Γλωαοολoγiα, Ψυxc_
λ,oγiα κλπ. Aκ6rμη κr η T6xνη 6._

xεl τεθεi σιξν υ1Πξrplεσiα Tηq.

Στη αι1γx,ρoνη κoινωνiα μ'αq η
δlαφ{rμrυη 6xει πdrρει τερdoτtεg
δrα,ατdο,εrq κ1 αυτ6 o,φεiλεται
Olτην α,λματιilδη αν6πτυξη των
μ6αωv .ε,π:κorνωνiαq. ΙΙ τερdroτrα
διdδoαj τηq εiν,αι φαιν6μ'ενo, πot;
oυνδ6,ε'ται dμεoα με το πανdσxυ-
ρo ,σ,6lστημα ιο,υ καπtταλ1σμιoi$ 

^,o'rιυρirωq σιtq ο']κoνομiεq τηq Δ6-
αηg θxεl γνω,ρiiσεl ilεγ6λη δl,dδo-
ση.

K6πoτε η δi,αφrjμrcη oκ6πευε
r,α τρα,6{ξε1 την πρloσoxri, τo εv-
δlαφ6;ρον, να ξυrrnifιlr,ε1 τη\: εlΙτi_

θυμiα, να πρ,oκαλ,6σε1 την qiγo,ρd,

T6τε τc αντIlκεiμ,gl,,g τηc δrαφftμi-
oΙ,ζ ilηα'ν η πo16τητα, η δidrρκ]εlα,

η 6'ix,ρνc,μιi'α, η συjαx,ευαoiα. Σ{ιr,ε-
ρα, 61lω,q. 1ιε τo ατrθλ,εrαlτo πλfrθog
και.αν,αλιυτ;rκiιilγ εl$1iγ, ι(rα'1 τ'rlV α-
νdlπτυ,ξη τη'q <xlρ,lαηι;)) toυ ι<ατο-

ι'αλ'ωτf, αυτ{ η }ιοlρφf δεν εiναl
απoτελlεσ}Ιατiκ,l].'Etol, τιi-Lρα πρ,6
πε1 ν,α xρηt3,:1}'1o1Πο1ηθo6ν πολ6 πi6
λεπ'ι,6q ,φ,6,ρηrεq Υ:α να π,εtLο,τεi o

liαταναλrωτΙi,q ν''αY,Ο,ρr6,αει κ6,τl,

oι διαφηrμ',oτ69 ιιilρα πο,i,ζoυν με
την φαντα,σfα, τo υlπo]συν,εiδητo'
την αl,σθη'τ'lκfl. 'Eτol η δ:αφ{ψιr,οη
δεν πεirθεr .πιd iμiε τo λoγ:ι<'6, αλ-
λa x]ρηlσ]μo|πo1εi τtζ εκφr11,,σg1q

του αc,rυvεiδηlτου. \4ε την ανaπlιυ
ξη τηc κΙνηtμιατογραφυ{f c ι6xι,ηq
η δrαφr]lμοη αlρx]ilζεr να κtνε,iιαt
σε δrαφ,oρ9τκ,6 εrπjπεδ α. Ζo,bμε
τΙlν ,ε1ποxη τηg εllκ,6ναg. \{16rοα ιι,αι

πdοω αlπ6 την εtl;ι6ν,α κdπ'olα J_ιl-
νiματα τυtπιbνονται στo. υιΙtloσυν,εi-
δητo κ,αι ααυνεiδηrο Kαl δημ1oυρ-

γo6ν υrrο6ολψlαi'εq αν,dγκεg. Mε

26

6να'ν καζαlο.lνιolμ6 δt';θεν αυθεντ1-
κιbν πλη,ρο,φο,ρlιilν εlπ'xε]ρε{rΓ.α1,
καl μ6xρrg εν'6q πo,σ,c,σiτcil επιτυγ-
xdν,ετ,αt, μια ομαδrκrfi πλιj,o'η εγκε-
φ6lλ,oυ των ανθ|ρ{i;π}ιυv, τηq r:oιiγ-

xρον1ηq κorνωνiαq. Πrρ'ο$(}1or.,o'

Toυ Δnμ. Ξoυλiδn

δηλαδr] πtε,στiκ6 πβ6τυπlα κατα-
ν6λ,ωrαηq και τελrκ6 πρ,5ιυπα ζιυ_

{q κr αξlεq πλ:αατ6q, ν6,θ,ε9, τυ-

φλd υιπ,oια,γμ6ν,ε9 ο,ιην επιδi,ωξη
τσυ μ6Y1στoυ κ6ρδ'oυq Kαl τη σι,σ-
οιilρευοlη κεφαλ,αiου. ol δlαιρημι_

τoν κ,rjρro οι6xο αυττjq τηq <(γ1-

γαν,ι'αi'αq> προ,απ,dθεrαq rIτoυ αlπo-
6λEιπει αlπo,r(λε1iστ1&(6 καl ηr,6ι,ο
οτην παρd π6ρα αriξηlοη των l]δη

μυθωδ'ιilν κεφαλ,α'iων τ'ων μεγαλo
6ιαμηx6ν,ων, δlαμ,6oου φυolκd
τηq dψρrαg εlΚμεΙaλλ,ευ'σηq τoυ

γ"υrlαlκεiου rnλlηθυrομoιi τηζ γηq'
ol ,ιατασlt<ευαστ]6ζ κα,\λυντt-

x,ιbν, ol δημtουrργοi 1,ψ1l,a1η1gicιq

μ6δαq κl 6λλol π,αρ,εμφερεig κερ'
δo,ακ6πoι τηq γυνα κ,εiαq odρκαq
μεθ,oδ,ε6ουν ε,πι1σlτημ,oν1ικ6 την εκ_

μετdλλευαη τιt]ν γυνα11κιi'lι,, δημι-
cυργιilν,ταg δυναorriκ,6q α]ναγι(α16-

αιt6q εrπrxαλο6ντ'αι τo κλriμ,α ψιl-
xr'κr]q εφoρiαg που δlημl,oυiργεiτcΙl

ο' αυ'τo6g που xiρη\σΙμ,oπ,oιo,ιiγ rα
δr,αφημlζ6rμaνα,πρ,o'ι6ντα Kαι ταυ_
τ6xtρoνια δημrου,ργοliν oυμπλ16γ-

ματα κατω;tε,ρ6,τlηταg,,αlαθiμ,αrα

φθ6ν,oυ, o6ιιδρ,ομα σι16ρη1.r* r'
αυιo6q 'που αδυνατoιjν να. τα α-
π,οκτrjοουν,

iErδrκd or γυναiκεq απιrτελ,οilν

τη'τεq' π6ντα με το πρ,6,oxημα τηq
lδtαr'τ,ερ6τι'1τ,αq το,υ φ'iλoυ τoυg.

'Eπ,ol, 6λ,θπουμ'ε μ6σα οτο 6.διr-

φoq του υ{πaρlκαlταν,αλ'ωιrομο,$,
που καλλlεργεiταr με τη δlαφ(-
μ11οη' να 6λαoταiμεr ο οπ,6'ρ'oq τηq
απληroτ(αq κα1' του μη.lη'τrcnr,o6. ΙΙ
ο{γx,ρoν,η γυναfκq, ωq επi το,
πλεitoιoν μrμεiταr τηlλ,εο,πτιx,6 πρ6
τυ{πα κα1, xl6τω α,π6 6να αυγκα-



ι

λυiμμι6νo κolνωνικ6 κ.αΤCtVQ'\zKQ_

ηι,6, πoυ }g11gιψ,ρrγεi 6ν'τεxν,α, ω-

θ'εiταr οε αγ,ο,ρ69 dακο,πεq. ΠερΙΙ-
τ,6,ζ,,πολλ6q φ,ο,ρ6q δαπ,ανη,ρ'6q,

που 6μωq ε,π166λλoνται αfI6 τη
οilγx,ρ,oιrη μ6δα, απ6 τo ου,ρμ6
τηg επoxfq, απ6 τo υ,π6ρxoν ο6_

στη}ια.

,or γυναirκεq (και φυαlκd 6,xl

μ6νο ,αυτ6q) δ'εν'μrπo'ρ,o,sν ν'α συ_

νεlδητ,oιπorr]rσοlυν, 6τ1 μ16loα g;τ,o l_
δiiαται<ια ανταγωνtατtκ6 κ,αθε-
clτιilq τηq κεφrα}'α19iκ'ρq11x{q ο1ικo-

νομ,i'αg. rεξαναγxdζoν,ταr ατην πρd
ξτ1 να xρηlσψ,olπo1ο6ν 'ι,α_ συγη(ε_

κρlβ6να καλλυντrκ6 κα1 ν,α ντr3_

\,,oν|τα1 μiε την τελευτ.αiα λ16ξη

τη,q παρ,ιζldινlκηg μι6δ,αq. Xρηo.μιlο
ποlηou τo ρημα <εξαναγκ6ζoν'τα:))

γl,ατ{ οτην πpαfμlq'11κd,τητα δ'εν
υm6]ρ/xεΙ πε,ρ'rθ,fiριo ελε6θε,ρηq :κ
\oγiq : o μηxαrνtro1μ6,q εrκμετ6:λλευ
σηq, η κερδ,cctκοπιι<d μηix,ανri τηg
δlαιρdl;rωηq δεν το επ1τ]ρlβ'ηg1 γ1q-
τ,i, ε'πlδ,ρ'ιilγταq ε'πdνω τoυq ανε-
παilcθητα, τ'q αΠοrπρorσ,qγlcιl1g}iζ'g'i

χjαι τΙq ,ιαθεi πρoq roν επ1,δ:ιυκ6ιιε-
ν,o στ6x'l,'ιην αψ,ρd.

H γυναiiκα δεν μrπo,ρεi ν'α αν"τ1.

αταθεi στoν rr,or,r'ατlnι6 xεiμ,αρρο
τ1ων διαφ,ηiμ'l,oτlκιiiν μηxαr;ημα-
τ'ων, δεν μ,ποlρ,εi, ακ6μα iΙ(1 αν .o
θL6λ,εr, να κλεiloεr αυτ,rd κ.αt μ6-
τ1α κα1 ν' αrιoμoνωθlεi α,π6 τ'α σα-

γηνευ,τrκd μη'ν6μαiια των οε'lρ/1-

νων τηq δl,αφdlμ,oηq. Η oδ,rjb:ειιl
τoυ ο,61rxρ6,νo,υ καταναλ'ωπf δεν
επlτρ6'τιεt τ6τoιουq ηiρ!ωiiΟψlο6q.

' Etιoi κ,ατο,ρθιiνουν ο,1 ση}Yxlρ,J-

ν,εq 6l,oμηxανiεg ιο oτ'6,xo τoυι;.
Δημloυ'ργ,ο,ιiν 6'να xιillρ,ο γoηιεiαq
που θια τηlν ον6μαζε Kανεiq ιιαiv_
γ|ανεi'α, κ,αθιilg ε'κεiνη Ιτrcυ xlpξσ1-

μοπoloirαε ο, Mε,φrοτοφελ{q γrα
ν,α κερδiloεr την ψυx'l1 τoυ Φ6_

oυrστ μ,6σα στoν οπ3iο'ο ανi1]xυlροζ
κt ευdλιυτoq xαταγαλrωτliq οδlηγigi_

τα] σιην αυ'Ιoκατ'ασιρ,ο,φf του. Tιl
ελ*υ1:,ιlκ6 lδανlκ6 μιαq <<κoiνωνi-

αq τηq αφθ,ονi,αq>, που επ1μoι'α
ηρ,ο'παγανδiζεταl αirι6 τα μ6oα μα
ζπ{q ενημ6Iρ'ω1σ,ηrq σαν τ'αυ'τ6οημo

τηq ευ'τυxtσμr6νηq Ζ;ωdq, μεγαλιil-
νε1 τo αioΘημ,α τηq ]στ61ρηlσηζ στlq

γυναirκεg πcυ δεν ]ΙπOrρ,o$γ νδ αν-
ταπoκρrθ,oiν, τrq κ6lεt ν'α νrιir-

θ,oυν απoτυ,xημ6'νεq.

oι επlτ{δrοi δlαφημιοι6q rια_

ρου,o16ζoυν,πρ,6δυ,πα tδανrκιilv γυ
\,αΙlκ(-iJν καθη,με,ρrνrd μ6αα απ6 ια
μ,6oα πρo6ολric. Tηc τβλεr,αg oυ-

ζfrγoυ, τr1,q oπoi,αq η αYdπη τlαυ -

τirζεταr μιε το σ1δερlqμ6νο πουκ6_

μ1]σlο, το πλυμ6νο παντ,ελ6νl ll
τoιν κ,αλlοΨημ6ν,ο πρ'ωiν6 καφ6,
τηq τ6λε1αq μητ6ρα9, rιου η αγd-
πη τη'q Y1α τo παlδi τ,ηq εξαντλεi_
τα1 )ciτη;γ oρ]:σμ'6νη p'6,ριx61 πο,ιi_

δρoc 1i π,dν,αq, τ,η,q τ6λLευαq γlα_
γld,q, πoυ xρησlrμo1πolεi ο,ρrcμ6lo

l-ι1αγlε1,ρxκl6 λirrιοg, εξααφ,αλlζονται;
6ιοr την αγdlπη των εγγονιilν τηq'
τη,g τθλεr'αq γυν,αi[(αq - ε,ρrωμ6νηq

πυ oαγην,ε6ε1 τυq rιαντεq oτο π6-

ρrαοrμ6 1ηq με τrlν εκθαμi6ιυικ{
,cipOprpι6 Tηq, πcυ ο,φiεiλεταl οe

μiα συ\nκεηρψ6νη μ6οκαρα f κρ6

μα ΠρLοlαιilπου, }ιε τα. oλ,6ξανθα xυ_

τ1 μαλλlι ιηq, πoυ τ'α λ'o,6ζε1 1ιε
ε:δlκ6 παlδlκ6 σαμlηoψfry, τηq τ6-

λεl'αq νotκoκυrρ,6q που καθαρiζει
το απilτι με καθο'ριcμ6νη ηλ,εκ,τρl_
κ,f ,οrιο,6lπα,. Ι{ερδiζογ,ταq την εκτi-
μηlcη 6λων των μελ,ιilν τiηq οΙκo-

γ6νεΙαq, τηq ε,πιτ,υxημ,6νηq BΙZ-
NESS woMAN, η εrπrτυxi,α τηq
ο,πoilαq oφεilλ'εται c'την αγο,ρd ε-
ι,6q περrοδl,κof { μ,:αq πrανdκρι
6ηq γ,o,6'ναq... oi εrδlκoi δ,ι'α,ιρημr-

αι6q 6'x,ου'ν τ,oν δroι6 τoυ'q τrρ6πιl

να εm1λ6,5c]υν τα δι6,φο,ρα γυν,αι_
κεi,α πρ,ο,6λrdrμα'τα. T'α π-6'νια,, απ5
τα κενι( κ,α1 To iιγxο,q Που 6ασα_
νi'ζουν τιq γυν,αiκ'εζ, το ανiι('ανο_

πο{η'τo f τqr ενox,6q 'πoυ νΙdrθουν,

τα διλ]μrματα, τ]q απoτυxiεq αιην
ε,παγγ'ελματlκf| του,q f την oικο-

γενεrακf ιoυq ζιι}i|, μr6xrρι τα ζη-
τd,μ,αιcι υ,γεiαg, οiμιορφldq. επΙτυ-
xiαg oτη oεξο,υα\:κr] ζ,ω,ι], 6λα
τα'ΚτοLπct,oι]iνΙαl prθ δ:,αρlx'ιfiq δαπ'α-

νη,ρ'6τε,ρεg αγoρ6g.

oποrοδdrπο:ε πρ66λημα που ιι-
πααxoλεi την γυνlαiκ,α γ(νετ'αι ,τη

yi πλ'oυiτlοψιοil για τo,υζ ε'π1τfδεΙ_
oυq εκiμεταλλευτ,6g τ,ηζ. Η παxυ-
oαρικiα. η κυτ ιο.ρiι δ,α, η ανεπl'
θiiμlη,τη τρlxoφυiα, η ακμ{, αx6-

μ]η κlα1 τo rε,ρ.6 δ,lκ,αi,ulμ,α τηg κ6-
θε γυναiκαq, η εγ{κrυ]μΦσ6νη, η

μητpι6τητα, 6λ'α γiνoνt,αι αντικεl_
μενα καιπηλ,εiαq μ' 6ν,αν τρ6πο
πoυ σoυ δημrου,ργεi -,o oilgθrημιr

τηq 6δελυγμ(αq.

or δlαφ,ημιατ6q, υrπoxεitρ]01 τω\'
,αδfioτ,ακτ,ων με'γαλo6rομηxdν,ων
κα1 των μεYxστaγιι]lν τρυ πλro6του
κ,αt γενrκ6τε1ρα o α1Ιτ6νrθrριυrπ,οq μη
X]ανl'σμ6ζ τηq δr,αφdrμ,lιοηq πcυ αλ-
λ.oτrριιi.πεr 6,6'ναυloα τ4ν ανθrρlιilπι-
νiη oυι,rεiδηlcη, rrτoυ γελ,ctοπolεi κr
εξευτ,ελi('εr τα αυνα:,οθ(μ'ατ)α κjαι
τ1q α iθlρ,d]Γrtνε,q ox6αεtq, που 616-

ζεr τ16λο9 την ανθlριilπiνη πρ,o,σ1ω_

π κ6τηrι,α, δoλοφονεi πνευ, ιατ1ικ6
κα: ψυxιrκ6 τ,oυq ανθrριilπ]υq, με-
ταιuο,ρ(ρd}νoνιdq τcυq οε θλt,6ερd
ενε,ργo6ψιεlrα'

Θα πρ16πει, λο,l,π6ν νlα εξαφ'α\'1-
σrεi, \,o_ ε,'"λεiιμεt η δlαφl]μιcη'
τoυ,λ,6xl'cltιον }ιε τη o6γxrρονη
ακαιr] μο,ρφ,i .'ηq, γ1α να μιπoρ6-
αεl o 6νθρ,αlπ,Oq νrα ξανα6ρεi τη

x,αμ,6νη πι,ευrματlκ{ του υiπ6'στ,α-

ση.

BΙEΛΙ'oΓΡΑΦΙiA

1, 'Θ. Λιqνοt: <<}Ι διιαφf1:rιo,η xα,ι o 95-

λng τ'ηg>>

2. E. Piη,τ: <<H μη1αν,fi μαξιx'i,; π8o'-

παγd,νταgr>
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ΣEΛTΔA TΩN NEΩN

NYXTA κΑΙ κAΛo,ΙζAΙPΙ

'oταrl ν''ιγτα α)J'dξει 1ιe ν'!ι7(τι γαL,. ζec.'
Σ6"'ηνει D'i φoρiq Ι r"ω'i γ.o" '*, "oγ,irrr,...Oνομciζω τ^rp αγd'ττ, .^α|. trο ψ[cοq ατλd.,..
'0ταν ι'3γτα αλλdζει 1ιe ν67τα aq.'. Le'..'.
)iΙοιJ.(et 1ιe c{να.,.
1,[ιοdζει \L''Ξ i.\')ζ τ[θουq το'l 1ιωρcL y\α|, Gcυ νe-

Kαι δsν ζsι... ('ιρaiι το''lλ,.ο{ι'..

\Ιδνο ιο'τ&'Ξ\ τ'riν &νοιξ'r, ιαι γe)'&,'..
Θ'ιψd..τ α', -'g φQ',y[,n6?ο y'αl. δαιρiιroeι,,.
'Εργeται c y'.eιψ6ναq xιι τeθαtνει,,,
'oταν α)')''i.γ-eι ν[7τα 1ιa ν{ιi1τα "aσL,'. 'ζιι πο ιαλο-
Ιζαι δεν ζει... (ια[ρι,..

Σωτi1ρη < Καρ αy ιd.νν"r1c
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ΙΙ ΣEΛΙΔA TΩN NEΩN

-:- /94

6u saιi1ι l{α7ur1ια ιι7

ξ

I

ΠAIxNΙΔΙ

A'x6ψα ιι'.α J"νοιξη

τLα tro\) ι[τρι'lo "'η)'ιο

1ιια 6δ)ιτα στc )'Ξ|ιcνaδ&.cg 
.<

c d)'εψα π't^|ζ φa6L5γ.['νηq o α'3ρα.'",

r\x6μα i'lα xα)'aιαL?ι

τLα aaν ^γα)'&L'.ο cυ?αν[
!να ψτaυx€το 1ιω6 τc.νσιδΞ 

.<

1/l7'ιι. i1 Ιl'2y'a ιe?17ι.,

\ι[',ιυ' iνα" φθιν[τωρο
^(ι.1" τ1" yxρ[ζα o{ιrlνgaυ"

,ΝΞ? :?'ι"(aυcι' Ξ0! ia?!1^,'ι'11ι'''
\/ tia oαy"?') τ'fiq kU'J: 1"νal! αi1'ζ.

!rι[',ια !ναq γeιγ.ι',i'l l :
ιl

Υ''aa τ'')ζ αστ'?a!: ια!J"τ'C'Ja
ιlτc T'α.^((oΨε\)c τcτα'U.|'

:^r'ν τ'ιι"ν\ οψty.)'τ νl" τ)''ανι!τι,.,

Nτiνz T(&.ψου
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Mvnμn Aλεξαvδρoυ Πonαδlαμ6vτn

0 μταρμπα-fΙ[τηq, ο γ'ηραιδc, φ[}"ο "c ψο'.l'
ε'ιγεν εττ& Ι7 οιτil xατ!),},α, δ,.αφ[ρων γρω1ια-
τω\)' σ^/'ηψd,τωrl ιαι μeγεθιbν, δλα' ει ταλα'.ο(ι

γvΔνcυ y"q'ι δ)'t' ια-uαια[νου?τα' Gα οτοtα eφδ-

ρΞι εχ τeρι,τροτ$,q 1ιeπ'&" πον ευπρεπo'1g μα6ρoυ

'.ψατ[aυ τaυ xιτ&. ταq μεγdλαq εcaτ&.q τOυ ενι_

α,ιtrO|ι, aτf,ταrl !καψνε δJ: i1 τρειq τ"εριτ&πουq α-

τ[ τ'r,c 1l.'.&"q τ'i'ατe[αq e''q την dλλην Eια τ"r,C ο'

Z ο{ι Στ α;δ i.ου' o c &x,. c eφ δ ρ ε'. τ ον xαθ'r,,γeρ ιν 6y ιo'3x-

iL.\) ,'c|), γ'e τc c&)rι του διπ),ωμd1qy g',q οιτω s1

Dιτ.αi'q δ[τ}''αc, ετ[ τaυ llψου, εανν''ηθι(ε να ι&.-

θ"r'ται eτ[ τι.να"< {0?αC ''"l.q ΞC ^γeιτaν''ιδν τα.ντi-

τυi),e[cν, υποπΙνων cυν{θωq γ-eτ& τοl^l φiλων,
ιαι' !r1. ττοl1l"'l^)rοq ιαι δrr,^γe[το τc^)'')'&- χι gμsι-

δ[α" τρο .c α''ιτο|ιr,,

'Oταν eψe,.δ[ι a μ'τα.?ΨτL - Πiπη;, δεν ε_

μ.ειδiων ψ.[ιaν α'. γotν[αι των y-ει)'jων' 
'1|' 

τσ'?Ξl.-
'α[ 

ια-,' τα a'ι^λα των oδ6ντω\ :-c'J) αλλ' εμeιδiων

Cι λαρο[ γα,' \1ιερCι οφθα)ψο[ το'ι, eιιeιδ[α cτ[')'-

6ουqυ" τ, αυ1''ιη Nα'' τ'en)'ατυαμ6νη p[q του, c ψ'!l-

cτιξ το', ο ευOυcμjνo c, γ'ι }'.e6&.ν1 7'\) γuα|' ,,-c δια'

xcλλητ:,j xηρo'3 λsλετr''lc,,ι!'lcζ, Nαι' Gc 'ιτo1!"'

^1g,.[,'1 i2''l το },ευxδll xαι ετιμελιb q διατ'ricο'31l,eνον

xα,' oxeδδν ο xo{ιxιcq τc'l ο iιαιτε.ρ[q' ο λοξδ.<

k,. Ξπ,.N}l.νJrζ τ?οq το ο'3.c' δ)'α τα.ρ' q')i{ο gιιε'"

Κερι'!lρι' 6)ια τα τερι'iγ.o-o, γ.ετ& γ'&v'.16q ΞLζ

τονq φ[)rου3 τcυ. Δεν iταυαg το;i 'lυ' σΞψν'!g"*,

δια ττ,ν τpοτ[ψ^rριν, l"Γ'll o*o\o-u a[1e δetξει α'e['

τοτe Σ,'ι την K6ρxυραν ο 6α'cι)l'e'31' xι'. !γ'"r,se'l

αριeτ& Eια rlq' '')-*'L?'rιφανΞ')0i1 ετt τ-r, eι).ογ!r,, "r,ν

!τ-υ'ψε Τr) .C σ..').hζ ν$'oου τροc διατρι6dν uη ε_

cτ cιιο,j.τι,?,'q5 α "'r1< La'3cτ vιrιq''. Ι')νθυμεΙτc αμυ-

δpι|-l: ::.l }'[:lατ:ξ6δη'l' |l.α δδττο' δοττιcoιll"ο ιe
τ α)'ξ'l: :,|, Εiy-ε γνωρi τει ι'ι^)'ιlc το'' \f&:lτt'αιτν'

ψυ- γα')'ιιτο'llr'!'οl. τον Κερι'3ρα.< AθLνd"'c|'cν' ιια

γ'τρα6ο|. τcν Σ'.a?τι'!??a, y'Ξ τι?αl φι)'δr'οcο|. Tο

ig)'g,.111'|6'1 [ν''ψα [διδεν Eι-C τrν αοtΣ'.1ιcν Βρ&i'
λαν. δl:r τον τ[τλο'l cν l.cυ e[Υαν ατaue[ψει, cα[-
\).iα|.':ι 'Aγ^i).οι. (SΙR PΙERRΟ = SΙR Ρ]1_

TER).

30

ΠΑΣXA PΩME'Ι'KO
Ε[γe ^γνωρ[oει

nοiτυ'|.) , τc''l cτclου
τινl"ζ, απeγγj),λων
δειγμα:

ετic'r; τον uΣ6λωμο, (r.ιι
ατεψν'rιllcνΞυΞ ka'\ στL^/'alζ

/ ι 7ι ιαυτaυζ }ι.Lτα' ia Ξζτιζ υτa'

Ωoδv τη on1Θo κρυμμ6vη oτη oταxτη

'nο0 εκρoυ6oτο,v γlα μαc λευτερlα;
E'i,oa nαoα μ6ρη nετl6ταt κl ο,vα,φτεl

'καl oκoρntιiτol σε κo9ε μερld.

o ψτα"ρψτα - ΤΙ[ττ,..' jλειπεν 'lriρ τα etιο-
cιν !τ'ri εx traυ τδτaυ ττ,q ^γeνν$,sε6c τc'ι. Ε[.!'e

^,,υρ[cet xδ'oψον u [.xαψerι εργαc[α .c πcλλds. 'E-
ττειλ6 τ,οτε y'x'L Ξ|.ζ τrP ΤΙα^γιδc1ιιcν 'F'ιτεc,.'
),.δ',ι !r'το α1εδ6ν α-91ιτtιτοlν, xα'. e'ιγe 1ι&)'',oτα
γ"'L'. ψtαν ,.yξxr176l'f,yg. Eμiτει τaυ .c τc\)η?a{ιc ια,'
iaυc ιδιοτελεiq, eξeτ[ψα τcν ανθρaπιcψδν ια|.
: ^r,ν τ,'1l",'δτ"ητ α. Aπετρο τι &γ'ετ ο τ ου q φ αiiιcυ q.

uΙλ τραδιτ6ρs νOν α ιο1ιlιαo'.'δν
τΞι)ναζ δεν 61ει λJπηαη. Ιiνiοτε τ&.)ιι't e1ια),&t-
τΞτο k|. εδεixνυε τ'lτιατd6αcιν ειζ ταq αrιθρω-

;:i''lαq α"τz)rεiαq. n0υδ' Tι Ι'rlζ αναψd'ρτητοq -ξ^γx'ι ),α τ'!ρρα 'lcν ε ,.ψ'τexx&'μ'πιλευ. Και {,jl,s-

ρι'l, αφο{ι η γη δεν e|'ια'''. τιb.c 0q. e[νrι,' a ΤΤ&-

ταq1 'oτα:l του τα9ετrr'3e|' i|"C [ιι c fΙd.ταc δeν
. \τ;φ'c τΘτ,,''1agγ7!'1'a'')'ι, ιλ)'&. ινφαλ i,-Lπ lλ:, δε ν

i^θ:)'ε γ' zνα^γνωρ|cτ, τ'r'ν δ'αοο?&.ν.

Δεν i;τo &ψoιρac ια,, θ?ηcy"e,-lτ'.ιil'l συ\!αl'-

τΘηψ&πωι. Tα.< δ,ja ii 1ρ911 τροcευγi.4' υ.c t
.teυ1e' τα"4 d-Eευρεν ελ)'ηνιατi. ,,Τι τατεrγγιd. του
'i,truρ. ρωμjixαυ. 'Eλεγεν ,r' L^γ,.a7, &^γ'.ο."' d,-

γιοq, Κ'3ρ'.6q Σα6αιbθ... ω-c e ν &'ν τ ι ο .< υ!l[-
στar.φ'. 'oταrl liιε ^rl?6τ'ησe διc ''r, ιρ''c ;[ o^r,,rια'ι-
t,eι τoi'lτο ωζ εν&'yτLο.c.' τρcc'eτ&θτiceι 'lα
διορθ6αω xαι eξτ'"ilrical το τρ&^γψα. \\λd. ψeτd.
DiLο {, τρeιc 'r,ψLρ'αq υ..'cτ.'cτe|'&(^ων τ&)','^l {λεγεν:
u'Aγιoc, i"^γιοq, &^('.oq''' u'- ε ν i'ν τ', ο <'ιai'
τ'νcl' .c1.>).

E,; μ.Jνaν ε[γεν ελdττυlγ'α, δτ'. eψιcει α8,.-

α)J,i'xιοlc τry.ν [,iι €.k τ?οιαiα),"i'}eω-< eγ.[oε',

;'':t|. ^/-ιii[4 ri α.'ll^/'riται α'lτ[θeτο'l γνι'υμην d ε-



T|.^/"Ξ{?τlψα. Πολιτιxti.l< ι'ατeφiρeτο ra'i'{ι xL'"α

τουν 'Aγγ).ων, θρηαxεντ,.xf,ι.c Σε xατ&. τοlν Δυ-

τ,'ιln. Δεν fθε)'εν ri αxο{ι'oτι 'uο 6νοψa τo'ι ΤΙ&.-

ia, l,"ω,' Jf'τa α.ψe['l,ιιτοq ιατ$1οροq του ρωuαi-
ιr'3 ιλ'h?ου...

T"r,ν ecτlpιν του }Ιεγα)'ου Σα66&.του rcυ
j;cυq 1880 τε7[ /ηιι er)&τ'f,'), ^γερl'ντι/'ν i|' €')'

rveτoιq eνδεδυμjνον , xαθ'δco'l ηδ'iνατο νι δ-:.z.-

ιρ[νη τ,.q Ξ1.C, i7 cι[τοq, ιατfipγετc την απ' A-
0ηνιλν eιq Πeιρα,.& &^γουoαrl,'."r1ν αψαξιτijν. Δεν

e[γeν ανατei'λaι α"ι['1'"ri η αε).{;νη, ια|. c oΣc''τ[-

7ιq eδtττl(, ν' ι.να-C,h υι|.,ηλ6τερον, tτ,τ[υν δρδ-

'l'ν ψeτι''4{' .Lnν yω?aφ[ων' F'φαtνετ, μη γνω-
it\ων ια^lι!'ζ τ7\) τ[τον' 0 γjρων θα {3ο |cω.<

ττωγJq, δεγ θα e[γε 50 λeττ&. Σ''α rlα τ)'ηοιi-l-

a'f1 ic €|.σLi!ri?,'cν το,) oιδηρ:δρ6μcυ !r,0ι τα' e{γe

ι'. !ια-ψr17r1 οιι''ονaγ.[α.'l '

Αλλ' δγt διν ''r':ο τ,τι,lΥδi, δeν h-"o ουι,
r^}ιο!'lq,.c:' ι[^y'a δ''ι να |''ηo'r,. 'Hτa ε''..λα6!n<, ι,ι'.
ei'γe τ&ξ,''1'C νl' ια";ι6,ι|νη xaτ' !τοζ τc ΤΙατγα
τ.e(δ< e,'. ia. TΙει'αι&'' '/ ακcdτi τ"rp λνd-oια.'

J|.\) Ξ|'ζ τον '\^{,.οι Σπυρiδωνα γq,. [,η'. eιc &)'-

)'^r'ν oιxλ'r,c'tαν' 'ι,ι )rε,.τc'ιρ^γ$,cα'' ειε'| γ'a'. ψ.ιτi
-'rι y.τδ}'υ"'.') ')' "'t''/'€rry'|ν^r, 

τ&)'''ι τr([c e-',< τry"c

.\θ'lνα:.

'Hτο ο \LτL?Ψ..,a - Πiπηc, ο γ'r,pα,.δ4 φ[}ιο'"

!j'a,)" ι"Ll. ιxτ!6α.,llιι ι'.c Πeι?'z''& δια γ' αι''da'rι
το Χρ'.oτ[c α'ιt"τ'r, iι.4 aa\) ναδν τaυ ομιυν'jμου

'α,, 
πpoττ&τ.υ ,cν, Σ,,α νυ- x&.',ι"η ΤΙ&τγα' 3ω'ι!i-

ιc y"'. ευφ)αν0'lη'η'b'η\ -'cυ.

Kαr jμιυ; \το..' Eυτιιδq|

o 1ιτιρ1ιτα-Π iπη; lrρο Ιτ α}'cι*eρι'ι94'υο'',

ατ),ο'iκΔq' Π).)'ηνiδcq ψ'r1τρL4, 'Eλλην i\ν x1"?-

δ[α'l , xx,.'lφ|'ττα"το &xωrl [qωζ, ωζ ια'' τδccι &λ-
^)'ο,', io i'τe,.cο^l γ'ι^γαλe[cν NαL s'r'ι\) &'oαιον ^γλ'ι'

ι'|.lτ'r,τι' τ'r,'. eιι)'τ,cl'αq ττ,q ελληνι:ι{;. Exαυ-

7'J.τc [τ,. '" τα;Jr'ρ rου, δαi''-c $ρo τ;ρ'υ'τιi'lτ"ηc,

τ:'l l{zπ:). iCντcq ,\', ue|γε γ'eτα),&6aι ρωωj[-
^'ιu ξτ,αν exι.rδ'jγευcs 'i ατοθi''l'ri, ex6ι'&cα''' ψ&-
^!',",jτα τριc :ο'3τ'ο, δ,d τινιυγ συστ?LτLωif,yl το'ι,
τc'l ,'r?!α ;ον ιγxa[ν. Kιι δψιoq δταν^ xα:,δτ'''ι

:.,1;ι,'lν. c,ro,'rllr, το'l !)*eτi i,,q1 ,,\,'.ιτ[ Σeν 6α-

r;'ι"-ε'rr.'' |J'τ,α?U'τα - Π [πη;, "r' ατ&'ν;-r,α[c τQ|)

!r':ο' ξ:,. 4"τ''t| e6:'τ.=[:θ'r', ια'' δa'' e''C!θ\ eιe[.

Φιi.νeται δ'τ'. οι ΤΙj'.τzι. 1.Γιζ Pι!ry.'r,q, μΞ την

c''l',.L,'i!r, επιτη,δεiιν τCλ',ι,.ιλι τω.i ' e[γ'ον α\)α-

^"')(J'i[''Ξ,' εl.c :-'υ< ?ωι.J-α".οxα'θoλ,.xo{'l< των Ιον[-

1.,1^1 r2^'7''i11^1 π|'ν&. τω,) e|'a τOυ< 0υν[τιc Lτ"'a\)Ξγ"a-

μJνων rp.''ll1ι[ω.ι, eτ,ιτvi'!α'ντεc, αυπoi4 να συ\)-

zορτ&ξωτ'. β,gτi των ορθοδjξων δ}ναc' ταζ εο:'i&,ζ'

Αρxεi .;'e τp''τx'ιν!ηα^r, τιζ τηγ eψ6ωΣα τaυ fΙον-
τtφ'ηκο.' τz ').Cιτ&. e[να'' α'δ'.&.φο?α'

o ψτι-7ψτυ"- Πiπ'r,: !τ7eφ μεi'i:την ευ-

i.&6ειαy τ?'a το\) το)L,ο'3γcν 'Aγιον τ'r,< τ;ατρl,'

δaq του τ.'ι|. τ'?cC πο cεττδ'l α'ιτο{ι )''ε['J1ινoν. E_

τ|cτgυ'eν ε,'ζ πι Θι{ιμ.ι το γεν6ψενο't ιατ& n"ιor)

Bε'rsτι|)ν, τcλγ"r,c&ιτalrl τ''': ! νa ιΣρ'3τωtιrt |Σ''ον

θυc''ιctrJr,ο,'cν ert αυ:dl, τcυ cρ0:δ'[.tω ναil , (Ιt
SΑΝ'ΓΟ SΡΙRTDΙΟI{ HA FAT1'0 QLTESTΟ
CASΟ) . δτe ο',\γιeq ετ''cα"νε[< rl{'lι:',ιο εν oγ!η-

l}.1Lτl''|ι.\) L7 ο"ι, ιριτι',lrl δα"υλ6ν αναμ.1l'iνον, !xaυ-

5ir1 '"'1[1n,.q,'i των απo),ιθωθ6ντιi)\/ gχ τc'ι τcδ''ιο''l

φρο'ηιbν το αρτιταγ'!q αλτ&'ρe' A'φ'ν eυi[cxeτο.

ir',*"ρ&'u τη. Kερr'jρ α<' a Ψ"τ'α?ψπα - ΤΙ[τ'r,C τοτ!
δ:ν θα lorepn,'e \)1' Ξ\c?τ&"σ^rt το ΤΙd.cγ.υ' ψ'α\i 1'ιι

: c c|'l φ r, J'^γ :' ο'.l''.

'|'r'ν eττ!vα'l )'ο''τδy eιe[ν'r,ν του }Ιεγ{)'ου

Σα'66&τz'ι, δτε ιατ{.6αινεν sιζ flg'.ρl'ι& τeζiq,
τ"ρατllrt'Ξιζ την γe[vl' τ'r,'l λα1ιτ&'δα πο''l' "ην i-

μελλe 'i αν&'!τ' xα:6. τ'r'ν l\ν&'cτnq''ν, ψ''ιρδι
τρ,sl φΘLcτ, gι.ζ iσ' ταρατ!r1ψα:.x. Ξ"f;ζ ψ!cτ'q a-

δc'3, exονv&:θ'r, ι:ι'' ηθθλητο νι xq.0! c'r, επ' ολ{-

^l2ν ')' t''lα'ταlιθh. E'jρεν υπdνεμ":ν τ[τον [ξ,'lθeι

ψι&c ιι&.νt""'.' oΥο'!r'τ, 'c ιι,' οιι'ιoγ.ον ταc&' πτ,ν

,'ιεττ,υ;fi7,.'1!η\) nι,(l')\)[c"'). ι,' eιet eγlι}''qιrl e''ι qrlν

^ι.δοτι,lν, α'οr'3 uτrloτ'(,,'r. τ0 g''1 γ)J4'c δiτ)'α:
^^l.ιsμ'!νc .τi)'ι' 1?,). 'F'6yrr)'e', aτ[ τ'r'l τc[τ'r'u

'ρr1 5n,'.ιCθJ""'r)) ,'''l' 'λ'lcι,bτ 5,.^"α"2!ττον x|, ει&-
:',',γ-ε'l 'r7'"l''r r',''- '

Τ:-'ιe[ ι'ιa'ie'. [τ'':aiν πον e)ια.:|l'ν θρουν ω-c

6τ'ψ&τω', ιτ. rrl'e[q.c γ)lη,- aql', 1ii|.') τ7ο'20&oτi

't:ι cτρα'ι!ri νz- [)'r', αιo"ιι'' δε'jτ"p:ν ιρδτον e)'α-

φCIτι.9ο'i. O δ;'jτεροq c'3τc< xρ[τ'ο: i'υ x&αι^rγ

ιι' l,τ,. $.τcν ιοΞ ανυ'b'ι'ιψ!ντ,q cxανΣ&):r,ζ φoν|"'

".ciι δτλου'

F,xe'ιν-r,ν τ'r,^l oτt^γ1ι^|,ν e[γι. ^)'αγ'τ9'ινθe τ9ο 
.<

ινxτο),&".< ο ορ|'(οn, y-α|, icυ Αιγd),eco α'. ι'ρυφα'[

ιφ&'rr,c'υ''l τ,'a .< |'ιΞ5"rιιJ'6v{α'ν λe'ιx&Υ'.aυσα'" Η αε_

)'!r''t'ρ,, 
"r'-4iτ'r,ν 

'r]ιlραν &Ιο'ιαα ατ'δ τ''c τ'α\)σε'

?.dνcν' θ' z'r{;ε).)'s ,ιgτ' ο)'[n(α )'sτιiι. 
-F'xε[ 

i-
-ru !'τpr'J7Ξ :'fι') ιΞφaλ!r;l r1οq τα Σεξ''4, εΥγ'j;
:'r, : 6ο 3 ε.,'ο α'' l ι.τ ο')ι'x!η q "γ ωι[α'' i cυ .L^( ?aτ |'γ'ο{ι τ'e'

,ι66)'r,'l' lnο''t eι&θ^r,το, το') ι&cττ1xε' ιυ: διηγεi-
1ο T^,,fxr'.ι' ο |E''οc, δτ,. e[δε ανθpοlτΙνην σy-'.&ν'

Ξ,'c r1ο6c)'.!rι τ:Δτον 1,.'1ξ ,.1i'aψ!'rf,ν y.α'. τε[^l'ου-

5.J.' Ξ^(kc'?5[ωc γ.αxp[ν Ξ|' (iζ ?δτ,ι'λoν i xoνr&''

.|'.') τ?). 1) ι!'!'2.C' α'.lτο{ι' Πρjπει Σε ια ''ηπο πον-
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?leι|.aν.
o '',ιτιρψτω - TΙ[ττ,c eνδητeν αψ!τalq το'ι

xi,lδυγoγ. ΧωρΙq 'ια xι^rr'θ/r, dλλω: ατ'[ ττ'ν 0!-
σLν icυ) jτει,lε τ"r,ν y'ε'tρα' τ?aζ τον &"γνιυττcν ιι
!ιρ'αξεν εναγωνiωg'

- 
Φi}ιc'c ια),δq| ψτ' ρ[γν'r'.c.'.

o &'νθρaπο< !ια1ιε 1uιρ[ν xtν.r,1ια οτι.cfiο-\ , \\ , Ν,\οψ"ηceω4, ι),)'d δeν ετινloeρe το δτ)'ον ειζ sι-
?'rP|.ι!rιν θ!c'.ν, cυ}i κατe6[6xqe την αxανδdλην.

- 
ΦiλοcI xα,' r| θjλειc οδιΙl; ηριi.lτηoe με

ατe;},"ητ'ιx!ην φων{p.

- 
Ti θjλω; eτανi)'α6eν ο 1Lταρψτα-Π[-

τ'r'.. Κiθο'll!'1-L ι'1'l. φ:'ι,,ι&'pυl τc τcι^γ&'ρο uc,ι.

- 
Κα|. δεν πα: ιt'λο'3 νx. tc .ca!iJ'&.e|,c'

p!; ιτ'i,'lττ;:ey g''lαιδll< c J'γνωττoc. ΙΙ'3ρeq τον
τ[το, ρ!, Ι|'α ')α ,ιουι,*J.ρτ,.c το τcι^ρ&'ρο ooυ!

- Κ.ι\ "iιι'τ[1 ετανi),ι.6eν ο ψταρψτ'α - Π[-
πηq. Tι zι"c !6)'αQα;

- 
ΔE.i ξ!ρω'^,'δ ιτ' ι,ιx&, z[τ'eι ορ"γ[),οιq

ι α^γρ'δτ'r,i' eδ6 ε[ν'q"ι cιτο}!ηι'r', i7'ι'. 7iρτω' !γει
ι,' d}J'ι τp&',l"ιτα ψ!lα. \ftνcν ι[τei δεν d1ει,
τριτ('θ'r,x: 1l'e: & τx):r,ιο'3 cα:xιτ1ιο6' F'γ e')'&'ττη-

'Ιlτa τρ6δ'r,)'ον, t:,. -"|γeν ex}'d6€.ι' τcν Ιτi-
3αιδν φlλcν |!'') ο)ζ ορνιθοιλδτc^l , y'αL δια' να
toν eκΣιι'r'l{, του jλro.,":ν 6τ,' r4'γα Σεν ε[γe δρ-

ν'.0LC, ενι''l ι'ι3i'υlc ο x^γvον!ψcc Zιι τnιc [ρν''Θd':
τc! 0ι eιCrdlrθτ, ιl''' ι,π)'i.τΘ'rι |J"Ξ tr.Γιν ιcι'pα6[ναν

o ψτzρ1ι-x - TΤ[τ"r,< e^,,!),ατe τ,'ιρδq τροq
τ ι'ι υ6ρ''oτ'.7ξy ga111'1'.^γlμ'[ν.

- 
Συ εγε),&'cτ'r,xeq, ιτ!f''ti'7'5gr1. eγιb ιδ-

τε; δεν ι)'iφτω' c{ιτ'ι )'ωτlδ,3τ^r,q ε[ια,,, Cγil ττ'-
"γα[νω cτον ΤΙeι?'ιιi" ν' zιc{-ιι Aν&'cτα,jT| σiaν
'Aγιo Σπυρiδιυγα.

o ^1ωp'.γ[, .'i aι*"^γγυ""ε'

- Στον fΙει1αιd.; ττον 'l.r;- Σπυρiδωνα;
κ,. 'ατδ το'3 iργεcα,';

_* ,\1' ;ην Aθ{νι.

- AΓ' την Aθ'ξνα 1 ια'. δεν !γe,. ειe[ ει-
ιλτic[εq ν' αιo'3τ''r,q Α.ν4ττααη;

- 
'Eχει ειι),ητ[ε-c, 1ια e1[ο 

=ο !1ω τ&ξr
ψο, ιrs;l-'-r,σeν c !'τ.α?l'ιτα -Στ'3ροc.

o γωριιδ< εcιf,lτ"ricε τ?cζ 5τ|,^(ψ!rιν. e[τα ι-
τιν!λα€3ε'

- Nα φγαριcτd.<, xωτ,'ψ!νε''.

Και τ[τε 1ιδνcν κα.τe6[6ιce τ-r,ν τιι',)4'/'-r'y
xα''. [υρ}ωae το δτ)ιον τ?'C trc\) llψον ι:,.l.

- 
l{α φγαρoτ&. -<, ια'r1ιiνε', τ.ηι .r,1+!.oι'l τoυ

.t'r,ψeg['ινe'ι α.'3vtcν,., δε μi, δeν τδ7α ^για π|πο-
ieζ να qε Eατ)'{ιcω 8ω γαγ'c'l.'lρ&6α τιbη'αl..

0 γjρων Κeριυρα[οc ei.7eι e^,,evθ^'r, ια,' "r,-

το,ι'ψ&(ετc ν' απjλθη, α)''^l'i λzν .r,)τ,ν''r,0τ' y5ι ψ.η
διΙlτη τελευ τ α.|.αν ατ&'lx'r,/τ5l'\).

- K:iγgι-c &Σιια Lα'' τ'ιγaηεψi'lοζ ν&πl'ι
t.ι') |λΞ τ9οτoo4')'^)'eιc, e[τe ' Σ' e'lγαρ,'cτΔ ω4 tioο
που δe '1.' eτc'':!ιιcι.c' l)|l'α νcν 6'α μπjνo... δεν
ι&.νeι .c ια.),'&. να γ'e. τα[ρ'rr;n γιx x)r!φτ'r,. Eγιi-l
ι[1ιαι 8ια.6&'.'Γi<) y'l' eτ$,γ'ιι'tx, το,ι λlcο, sτο'l Πeι-
pαι&'

- 
'Ε}\a, zι[)'z, cκ[},α" τ[υρι' ρe..,

Και ο ^1.οlριιδ.. ατ,o!'!α': τ'r,ν ρ47,'y ε,'σ+ι).-

0'eι ανιτcλιxιΙl-c δ,ια ττ, 'c θ'3ραc το'l τερι6c)'tου,
τ.'. !^,''''11', iφιν: c<.

0 γ3ρων φ[-λ'ο .c 1ιο"ι e'ξ'r,ιa),ο{ιθ-riαe τον Σc6-
\cν .ιaυ'

Tο α'ι1ι6'e6'r,ι[< που;ο Σeν ημπ4διαε ιcν
U.τα?l,ιτlα - ΠΙπην να eξαxο),,ο,'lθ!r' ιατ' Lτcq τ'r;l
eυce6!r, το'l τ'lν^'ηθe'..lΥ, ι1q' ιιτα'6'α[ν-r, ται-Yl'. e,.ζ
τcι TΙe'.ραι&', να τρcc!ργ^r]Iα|. Ξ|'ζ τO\) l!^γιc,)

Σπυρiδωνι y.a'|' νL ια',ι.-ri ΤΙ&.oγα ρωψiixο'

Εφε:οc το 1ι'.cοcα.ρdxc51a\) ψο'. aτρf,τιe,''le.l'
α'ν {θελα να iΟ') τυνcδε,joω εφ!τac e|'ζ trτ;1 nρ9-
αx{ινηc[ν το,ι τα,3i^r'ν. Θι τροοεγ'6p,ουν δε Ξ|'€ τ-ΓιΥ

eπιθυμiαν xcυ) α\) ατΔ το},},i,yl ετιilν δεν etγ"α ;τ1l
σ'Jνhθe|.αν 'lα eορτ&tιο eιτLq το,ι 'Aττecιq τa
'Αγιον ΤΙ&.cγα.
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llρoδlαtrpαφic Tnζ EυpωπαΙκnq Kolvoτnταζ lIιI TnU

εμΠoβε0οlμn πolδτπτα κεραοlΦυ καl Eυooiυωυ
(JOURNAL oFFΙcIΕL DΕs coMMUNΑUTEs ΕURoP ΕN'Εs

Dυ 7-7Φ, MODΙFΙE PAR 'LE s.Q. D,E c.E. DU 3'4_65)

'onωc κoλd γvωρiZoυv oΙ ΠοροYω-

γoi, η τunoπoiηoη τωv γεω,ργlκΦir nρo_

iδvτωv πoυ πρooρiΖovτ,ol Yrα ε'ξο,γωγ'η

61εl τη μεγαλ0τερη οη'μooio γtCr τη

διd,θεoη τoUq κοι τηv εniτεuΕη υ'ψη'

λιi:v τlμΦv αrηv oγoρd.

Eξoλλoυ δλεc o1εδδv or 1δρεc δ-

1oυν voμoθετηoεl εl'δlκδc nρoδιoγρα'

φθc llο τηv πorδτητα δλωv o1εδδv
τωv nρ,otδvrωv noυ δlοτiΘεvτοl στηv

oγoρd κol φυolκd κot γlct τα Yεωργl'
κd' Tα ,μδτρα oυτδ 61oυv oκoπδ vo

nρooτοτ,θψoυv τov κοταvαλωτη κoι vα
εEυγldvoυv τo εμnδρro,'δημloυργδvτoc
κλiμα εμnloτoo0νηc μετ'οΕ0 εμnδρou
κοι κoτοvαλωτoι].

Avdλoγα μ6τρα 61ει noρει καl η

Ε'o.K. γlα δλα τα γεωργrκα πρoΙovτο'
An6 τo μθτρα oυτ6 οvoφθρoυμε 'n'oρα'
κδτω τlc nρoδloYρoφ'dc n'oυ αφoρoιiν
τo vωnd κερ,dolα κot iβOoolvo, δnωq

i1oυv δημoοrευτεi σTηv "E'φημερiδα
τηc lKυ,βερvηoεωq τηc E.o.'K." (oc μoυ

εnιτραn,εi vο τηv ovoμdoω θτoι), τo

1962 καl δ1oυv τρonoπorηΘεi τo 1965.

1. Πoli Χoρoκτηριστικδ πρ6πει vα

i1oυv ol κoρπoΙ γlo vα εivαl κoτδλ-

ληλoι γro εμπoρΙα,

- 
χq g[γq1 oλδκληρol'

_ Nα i1.oυv φρ6oκlα εμφdvloη.

_ χg giγq1 μγ1g[q.

- 
Να δrατηρoυv τηv τραγοvδτητα

τηc nor,κlλΙαc.

- 
N,|q g|γq1 καΘoρoi, αnoλλαγμθvol

κυρiωc οno υnoλεiμματο φoρμdκωv.

- 
Nο μη φ6ρoυv uγραoio oτηv ε-

nlφανε,tδ τoυc.

- 
Να αr.ερoδντοt onδ Εθvεc ooμic

κοt YεiloεIq.

- 
χq μηγ φiρoυv nρooβoλic onδ

nαροotτo.

- 
Να δ1oυv lκovoπotητtκδ μ6γεθoc'

οvdλoγo με τηv πoικlλio.

- 
To oτoδlo ωρlμdoεωc κατd την

κοnη vo εivοt τετoIo ΠoU vο οvτi11oυv

oτouq ΧεΙρlσμoι]lc κol τη μετoφoρδ.

- 
[ι|q gμγ1ηρoivταl oε κoλδq oυv'

θηκεc οnδ Tη σUσKεUαoiα μθ1ρr τoν
τδno nεριoριoμo0.

- 
χ.q gvτg,ηoκρivovταl στlc εμΠoρl-

κδc onαιτηoεlq τou τoπoυ δlαθioεωc,

2' ToΕrvδμηoη τωv καρnδY oε l(α-

τηγoρiεc noιδτηταc

ol καρnoi ταΕlvoμoυvτoι oε τθoοε-

ρεlc ΚστηYoρiεc norδτητoc: Στηv κα-

τηγoρiα .,EXTRA", oτηv κoτηγoρiα .l",
σTηv KoτηYoρiα -ll"' καt στηV κατη'

voρio .ll'l..

H κοτηγoρiα "lll" οnοYoPευετοi vο

Ι. Χατζnxαρi'σn
Γειυrι6voυ Ι.Φ.Δ.

δlατεθεi oτlq αγoρδc τηc ΕoK.
H κατηγcρiα .ll" δεv oυμφθρεl vο

δloτεΘεi γlατi noυλl6ταr φΘηvd καt δεv
δ1εl olκovoμικδ δφελoc. Eξoλλou δεν
noρdγετοl oτη xΦρα μoc κoρnoc κo-
τηYoρi'αc .l l., με τιq noικlλiεq πou
κ αλ \rεργoivτo ι.

o) Kατηγoρio .EXTRA.

ol κoρnoi αυτηc τηc κατηγoρiαc
nρi:lεl vo εivol oρioτηc πoιδτητοc.
Nο θxoυν τo τυnlκo oyημo κol τo μδ-

γεθ.oc τηc nol'κιλioc καl νο μηv δ1oυv
κοviγα ελδτrωμo. To μiγεθoc Toυ

κορno0.nρδnει vα 6xεl δldμετρo πd,rω

αn5 20 MM.

H αvεκτlκδτητα noυ εnlτρδnεταl στηv
κατηγoρiο oυτη εivoι:

Mixρl nooooτδ 5χ τoυ 'βdρoυc των
κoρnΦv Vο μηv οvτοnoκρivετα| στα

χσρoKτηρ4oτlKd τηc κατηγoρiοc'

Mi1ρr nooooτ'6 2o/g νo εivαl ol κoρ'
noi μωλωπroμ6vor, o1loμθvoι η οκωλη-

κδβρωτoι.

Mi1ρl nooooτo 100/6 vα i1oυv ot

κορnoi δloμετρo κδτω αnδ 20 'M'M αλ-

λα o1l ,μlκρ,oτερ'η α'no 17 M'M.

To oivoλo δμωc τωv παρoπivω no-

ooατδv δεν nρδπεI \lo υΠερβoiνεl τo

1ooλ. 11 υπδρlβooη τωv παραnοvω oρi'
ωv ovεκτlκoτητοc κοτεβδζouv τηv Πot'

oτητα oτηv κοτηγoρiα "1".

Kορnoi υnερΦρ':μoι η oκαταλλη,λoι

γlα εμnoρiο oπoκλεioιrroι ono τ'ο δρια

ovεκτlκδτητoc.

β) Kατηγoρiα 'l'

ol καρnoi oυτηc τηc κοτηγoρioc
πρεnεt vo εiναr κoληc noιδτητοQ κol

vο noρoυotdΖoU'V τα τυnlκα 11αρ'ακτη-

ρloτlκd τηc 'nolκιλiοc. Eivor 'δυvατoν
vα γivεl οvεκτδ θvο ελoφρδ ελαττωμo

οτo o11ημ,ο, τo μ6γεΘoc η τov 11ρωμο-

τloμδ. 'Πρiπει δμωc vο εivot αnολλo'

γμδvol οπδ εγκoυμοτο, o1roiμoτo, μΦ-

λωnεq καl εnoυλωμδvεc nληγδc οnδ

1oλdΖr. Τo μiγεθoc τoυc καρnoi πρδ-

nεl vα θ1ει ιδι&μετρo πδvω οnδ 17 M'M

καl μδvo γlο τ'lq unερπρΦιμεc n'otκιλi'

εc ndvω αnδ 15 MM.

H αvεκτtκδτητo noυ εnlτρεnεταl στηv

κοτηγoρiα αυτη εivαι:

Miχρ.l πooooτδ 1 0χ τoυ βdρoυc
τωv καρnΦv vο μηv ovταnoκρivετot oτο

ΧορoKτηρIστΙκo τηc κoτηγoρiοc.

Mδxρl nooooτo 4a/" νo εivαι ol κορ-

noi o1ro,μθvol η οκωληκδβρωτol αλλδ
κoτdλληλor γlο κατovdλωoη.

Mεxρl nooooτδ 1 00/6 να 6xoυv ol

καρnoi δ16μετρo κdτω απδ '1 7 M]M

c,λλδ δxl μrκρδτερη οnδ 15 Mλ4, εκτδc
αn6 τlq υnερπριi.liμεc πolκtλiεq noυ ε'
ntτρinεται μδxρl 13 MM.

To oιjvoλo τω.r ποo'οπδvω πooooτΦ"r

δεv πρδπεr vα υrrερ,βαivεr τo 150/". H

υnδρβαoη τωv nαραnαvω oρiωv αvε-
κτlκδτ,ητoc κoτεβdΖo.υv τηv nolδτητ:
cτηv KοτηYoρio "lΙ'.

,Kαρnoi υπεριbρlμol πολλic φoρδc α-

ι1 )



ΠoKλεiowαΙ οΠo τα δρια αvεKτlι{δTηταq.

3., Συoκευαoiα καl τυπoπoiηoη'

To nερlεxδμενo ToU καθε κιβωτioυ
πρδπει vα εivοl oμοloyενδq και δεv
nρθπεt vα περlε1εl nορd μδvo καo-
notc τηc iδlοc πolκlλiαc καt τηq i"

διαc κoτηγoρiοc. To μdγεΘoc τωv κoρ-
πΦv nρδnεr vο εivαI o1εδδv oμolδμoρ-

φo. Στηv κατηγoρiα .EXTRA" ot Kαρ-
πoi nρ,δnεl εni πλ,iov vα θyoυv oμotδ'

μoρφo Xρωμοτloμδ καl oτδδlo ωριμα'
σεωc. τα κυ,βΦτlα κατd τη oυoκευαoio
nρεnεl vα εivοl onαλλαγμδvo oπδ φυλ-
λα, ρoi6τεc, κλαrδioκouc κοl κδΘε dλ'
λo ξθ'ro σΦμα' Γlou τυ1δv μnηκε oτcv
κoρnδ κατd τηv oυγκoμ'ιδη.

4. Yλlκi ouοκευαoΙαc.

Tα υλlκα oυoκευαoiαq πoυ Θα 1ρη-
olμonolηΘoιiv nρδnεt vα nρooτ,ατ'ειioυv
τo nρ'oΙov.

To 1ορτ16 η oλλα υλικo πoυ xρηol-
μoπoloυvταl στo εσωτερ:Ko τηc oυ-
oκsuοoioq, nρ6πεl vα εivαt καθορα
κοl Vα μηV φiρoυv εntκivδυνεq ουoiεc
γlο τηv Uγεiα τoU ovθρΦπoυ. Σε πε-
pinτωοη noυ φiρoυv τυnωμ6vεc εvδεi-
Εεlc, αυτ6c nρδπει vα φυγouρdρoυv
στηv εξωτερtKη εnlφοvεlο κατο τρδno
ΠoU vo μηv θρxovτol oε επoφη με τοv
καρnδ.

5. Mαρκdριομα,

Kαθε κlβιi_tτ:o nρεnεl vα φcρεt oτο
εΕιυτερlκo με ευαι.'ογvωoτoυc xορα'κτη-
ρεc Kσl αvεξiτηλα γρoμμοτα τlc Πα'

ροκdτω εvδεi'ξεrq.

ΠρoδrαYραΨθq τnq Eυρωπαiκi1g Korv6τnταq

α) Tηv ταυτδτητα τoυ nρoΙδvτoc: Τo
orομα ToU oυoκευοοτη κοt τo ovoμο
καi τη δlευθυvoη η τo εμnoρ,rκδ oημο
τoυ απooτoλεα'

β) Tη φnoη τoυ nρoΙδvτoc: Δηλοδl1
τη λiΕη "κερdσlα. γtο τα l<λειoτd αμ-
lι:λαρloμivο καt τo δvoμα τηq Πolκ!-
λioc γro τηv κoτηγoρio EXTRA (,πρo-

αlρετlκα),

Y) τηv κoταγωγfl τoυ nρoiδvτoc: Α-
vαyρδφετo,r η ζδvη oτηv oπoio nαρη-

1θηκοv η η εθvlκη ovoμοoiα nρoελεi-
σεωξ τηq εnαρxiοc η τoυ τδnoυ.

δ) Eunoρlκd χαρoκTηρ,στlκδ: Αvο-
Yραφετα] η κατηγoρio oτηv oπoiα ο-
vηκεl το πρoΙo,r n.1. "ΕXTRA..

ε) Εnioημη αημοvοη τoυ ελδγ1ou
πoιδτητοc (πρoαlρετlκd).

Στη oυvδ1εrα θα αvοφερΘoiμε με
λiγα λδγlο oτηv κατηγoρiα ΙlΙ στηv
onoio ταΕlvoμo0vται oυvηΘωc τα β0ο-
oIvο.'onωq αvαφiρομο nαραπα'l,;l το
κερdolο ουτηc τηc κοτηγoρiαc δεv ε-
πlτρ'insτ,οl vο δt,οτ,εθor]v oτlc oγoρδc
τηc EoK.

or καρπoi αυτηc τηc ;κοτηγoρiαc
nρinεl vο εi'rαl εμπoρεuorμol Kαl vσ
αvτοnoκρivovτοl olo xαρoκτηρloτlκα
τηc κατηγoρiαc .l". Mnoρoυv v.o Γlα-

ρoυοldZouv μrκρα ελorτdluατα οτo oxη-

μo, τo μεγεθοc KσΙ τov xρωματloμo.
υrδ τov δρo δτl δiοτηρoυv τα Xαρο-
κτηρtoτlκd τηQ nolκIλioc. Εni nλ6ov

μπoρoυv vο δloτεθoυv Kοl Xωρic τoν
noδioκo, ορκεi vα μην 6ΧoUv ζημIω-
9:i, cλλα πρθnεl vο oυoκευdΖcwot xω'
ρlοτα. Η ελαxioτη δlδμετρoc ToU Kορ-
rrj αυτic τ'.1c Kατηloρiοc nρδπεl vο

εivαt '| 5 [i"'lM'

H cvεκτlκoτητο ΠcU εniτρεπετοl
σ-ΓηV KΟτηγoρiα αυτη εivoι: Mδxρl no'
aocτo 15o/o τoυ βδρouc lτo:v κcοnων

ι,iΙ ιlην αv;onoκρivεταt στο ΧαρσKτη-
ρlοτlκd τηc κoτηγορiαc.

Mixρl noooοτo 40/1 νo εivοl ol καρ-

noΙ υnερΦριμ,ol η oκωληκδβρωτol'
M6Xρr nooooτo 15o/o νo εivοl ol

καρπoi μlκρδτερoU μεY6θoUc.
Τo oυvoλο το:v nαροπανω nooooτΦν

δεv nρinεl Vσ UnερβαivεI τo 150,,; τoU

βθρoυc τωv καρnδv.

Eni πλιl.ov ot καρnoi noυ δlοθδτov-
τοl xωρic noδioκo επlτρεπεταl vο φδ'
ρουv nο,δiοκc μ,ixρl πooccτ6 150λ'

Kοτα τα αλλο lo1ιioυv ol γεvlκoi
κοvδvεq ΠoU αv,αφ6ρoμε noροπδvω.

ΠΡoTAΣElΣ

Aυτic εivαr ol πρoδιαγραφδc τηc
EoK γlο τηv n'oloτIκη τqξlvoμηοη τoυ

κεραolo0 κoι β0ooιvoυ. or notoτlκδq

κατηγoρiεc noυ nρoβλinovτα', κoτα τη
yvΦμη μoυ, δ,εv εivαl ο,ρKετ6c. Πρi'
πsl vα θεoπ:oτεi κοl μld οκδμη κατη-

γoρiα nlo nονω 'αnδ τηv .EXTRA"' η

κατηγoρio "cHolcΕ', (εκλεκτd), με
πρoδrαγρoφsc iδrεc με τηv κοτηγooiο
.EXTRΑ. αλλο vο oυμnεριλαμ,βδvεl
καοnδ με μδγεθoc πdvω αnδ 25 η

2δ MM. Δεv εiιrαι δiκαιc vα nωλoυv"

ταl στηV iδlα κoτηγoρiα καρΠ'oi με δl'
ilμετρo 20 MM καl με δldμετρo 25

λ4,M, τη οτlYμη noυ δIαφoρδ δlομδτρoυ
κατα 3 Ν4M μοc κοτεβαΖει τηv Kατη'

γoρiα .EXTF}A" σTηV Kατηγoρiα .l'.
Στηv A,μερlκη υnδρxεr αuτη η nolδ"

Tητα.

Πlo oδlκημ6vη στηV Προκεiμεvη nε'

ρirτωαη εivol η xδρο μοc ΠoU τo Kε"

ρiιol nου εΕdγεr, τηc πoικlλiαc Tρα_

γαvd Eδiooηc, δXεi στo μεYoλι)τερo
μδρoc δlαμ,ετρo κoρnο0 ndvω απδ 25

MM.
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ΔEΝTΡoκoλ,ιlκΑ ΓEΩPrlI(A @EMAΤΑ

Η ευδεμiδα τnq αμniλoυ καI n καTιInoλiμnon τnζ
(κA/1J1ΙEPΓE{TΙΚΗ ΠlEPloΔoΣ 1984)

5) Πoλλd Nερd ομrnδλl Mαρκoβiτη
AφΦv.

Erδικη αvαφoρd κοvω γΙα τoυc o]μ'

nελουργo[lc noυ τα ovδμoTδ τouq Πρo'

ovδφερo, γloτi nρooεφθρθηκαv αvrδro'
τελΦc κοt σΠδ τηv συvεlnεlα τηc δoυ-

λεlοc τouc εΕαρτηθηκε η εnτυxiα τoυ

nρoγραμμοτoc.
To 6vτoμo τηc ευδε'μiδoc (LOBΕSlA

BOTRANA) (Λoμπδolο Mnoτρdvο) εi-
vαl λεπIδδnτερo με δvoιγμo nτε2υγωv
1B-2o 1ιλrooτΦv με κεραiεc μοκρ6c
καI λεnτεc. To μπρooτIvd nτερα i1oυv

1ρΦμα κoφθ μαργαρlτoρΦδεc με μl_

κρδc ΖΦvεc κοoτοvτo0 υ'περ0'θρoυ καt

με τρεlc XαραrKτηρlστtκδc τοrviεq ελα-

φρδc nλαγlεc.
H nρovtrμφη noυ εivοl η oιτio τωv

ZημlΦv εivαr κδμ,nlo τωv 8.-9 xlλ. οτε'

Toυ
Avτωv. Χατζn6αoιλει6δn

γειrπ6voυ

Vη με 1ρδμα πρδolvo, υrπoκiτρtvo ε-

ωc nραolvo υnδφolo' με κεφαλη κοr

ΘιυροκIκη nλoκο xρΦμoτoc κlτρivoυ υ-

noκαoτovoι]. Η κdμnια εivol noλιj ευ-

κivητη κοI μ,ετσKlvεiτo! γρηγoρo' δτοv
εvoxλεiτol α'φ,ηvετol vα πεoεt oτo δ-

δοφoc κρεμαoμdvη αnδ 6vο μετδΕlvo
Vημο.

BloΛoΓlΑ
Η δlαxεiμαvoη γivεταr υnδ μoρφη

1ρυoαλλiδαc κδτω οπo τουc φλoloOc
τoυ nρδμvoυ κοt μdao oτtc oxloμ6c
τωv noooαλωv oτηρitεωc.

or ψuxδc ('nεταλoiδεc) στηv Περlo'

Xη μoc γrα τo 19B4 εμφαvioΘηKαV στo

τρiτo δεκoημερo τoU Anρiλη εvΦ oτηv
nεριo11η τηc Θεo/viκηc oτo μδoov τoυ

πρΦτoυ δεrκαημ6ρoυ τoυ iδloυ μdvα. o
μεγoλiτερoc ορrθμδc oυλληψεωc oρ'

ρδvωv εvτδμωv δγlvε oτrq 6 MαΙou ε-

vΦ oτη,7 nεριo1η Θ'εο/viκηc oτrc 16 Α-

nρlλioυ. EvτOrnωoη nρo'κdλεoε o Xρδ_

voc εlμφαvloηq KαΙ o nληΘυ'oμδc τωv

ψυxΦv γlοτi o καιρδc τoυ τελευτοΙoυ

δε'καημθρoυ τoυ Anρiλη ητov βρo'1ε'

ρoc με xαμηλδc Θερμoκραoiεc. Η κu'

Το ivτoμo τηc ευδε,μiδαq μαq αΠo'
c1oλεi κdθε xρδvo' γlοτi εivαl οtτiα

ΖημlΦv oτo oτοφιiλι τδoo δμεοωv (κα_

ταoτρoφη ραγΦv) δoo κol ιiμμεοωv (o-

vδnτυΕη τoυ βoτρυτη). Enειδη δεv υ-

nηρxε καμld μελετη oτoν βιoλoγlκδ κδ'
κλo τoυ εvτoμoυ γlο Tηv nερro1η μοc,

η κατonoλδμloη βoolΖδτοv στo φοtvo-
λoγIκα oτdrδo τoυ ομnελloδ, 1ωρic nρo-

εlδoπoiηoη καr xαrρic'nρδγρο'μμα οnδ
τοUq Παρογωγc0q. 'Eτol με oρκετδc α-

βδβolεc ,εnεμβdoειc δημloυργdΘηκαv
κoτd καlρoic Ζημr6c οnδ τo oκoυλi_

Kl. οnδ τov βoτρυτη κοl nρonovτδc
οn6 τηv ovαγκooτlκη xρ,dοη φoρμdrκωv
oμδooυ αnoτελioματoq τα olΠoiα ωστδ-

oo δημroυργοι]v δvο oωρδ δλλα'nρo'
βληlματo (τετραv01oυc, κoκκoεlδη).

Η ovdγκη vα δΦooυμε λJoη μαc δ_

καVε Vα εργαoΘor!με εnovω oτηv 'πρo'
ληΠτIKη κoταπoλε,μηα,η τηc ευδε,μiδοc.
Aυτη εΕαρτδταl οnδ τιq εvδεiξεlc πο-

γiδωv (SEX), τηv δγκorρη ειδonoiηαη
Kοι τoV iγκorρo ψε,κooμo. Tηv oλη υ'

πδθεoη οviλοβov κol εργdoΘηκοv

ο) To Γεωτεxvlκδ τμ'ηrμα τηc 'Evω-

oηc Γεωργικιbv Συvεταtρloμδι' Nαo0'
σηc γlο τηv εξευρεoη no'γiδωv' τηv

τonoΘ6τηoη Kοl τηV μελδτη τωv εv-

δεiξεωv.
β) o Αμnελoυργl,κδc καt o oιvo'nol'

ητlκδc Συvετοrρloμδc Nαoioηc YIC

τηv πρoειδolnoiηoη τωv μελιilv τoυ.

γ) Or ομnελoυργoi Γlδvvηc Φρd'

γκηc, Niκoc Φoυrrrηc, Στ6ργloc Θυμl-

δnoυλoc, Tδκηc Mορ'κoβiτηc γtο τηv

κοθημερlvη nαρακoλoJΘηoη τωv nογi-

δωv εni 4 (τδooερεlc) μηvεc.
oι πο'1ilδεc εnεrδη δεv βρioκo'rτοv

oτηv Ελλδ'δα ηλΘαv αrπδ τηv Γoλλiο
καl ητoν nρooφoρδ oτηv 'Evωoη οπδ

τηv ετοtρio γεωργικΦv φoρμdκωv PoΝ
ΠoYΛEΝ oτηv onoiα εκφρδΖoυμε τlc
ευxαρroτiεc μαc'

Eγκoτοoτη,οομε 5 (πδντε) nαγiδεc
oε αvτioτolyεq nερlox6c:

'1 ) Tρiλoφoc περlo1η KοΤφα oμn6-

λr Θυμlιbnoυλoυ Στδργloυ.
2) ΣτραvτZο nερlo1η Pδμvloτα αμ'

nδλι Φoυvτξ Νiκoυ.
3) Στρdvτζα nερloxη KορooΟτolα

αμn6λl Φoυwη NΙκoυ.

4) Στρδντζα, oμnδλl Todvταλη.

ρio M. Σο;ββonc0λoυ εvτoμoλoγoc, μoc
εξη,γηo,ε δrl o xρovoc εΕoδoυ τωv ψυ-
1Φv εΕαρτdταl περlooδτερo αlnδ δνα
oυvoλo υψηλδv ΘερμoκραοrΦv.

Γεvικδ η nτηoη αρ1iZεI δτov η 'Arμ-

nελoc θ1εr 3 η 4 φ0λλα (STELLWΑΑG
1926). H Πτηση τηc o' γεvvεdc δlηρ-
κηoε nερi τlc 30-33 ημερεc.

ol πετoλoΟδεc πoρομivouv οκivητεc
κατo τηv ημερo κοι μετoκtvoΟvταt o-
nδ τηv δυοη τou ηλioυ μεxρl τo nρωr.
Mnoρoυv vα nετoilv oρκετεc εKoτov-
τdδεc μiτρα κol ovαΖητoOv ξηρd μδ-
ρη. or nτηoεlc oυμβοivouv δτοv η Θερ-

μo,κρooiα εivοr τoυλα1roτov ioη nρoc
'l 4 β. Kελoioυ καl κoτιbτερη τωv 31

β. Kελoicυ (oρloτov 20-27 β. Kελ-
oioυ) . H δlορκεlο Ζωηc τωv ψυ,xΦv
εivot μδvov 10-12 ηlμ. κoτd μδοov
δρov, oλλα ol δξoδol κλl,μoκoυιrror (δεv
βγoivoυv δλεc μαΖ0).

H oiΖεuEη γivετol δτοv vυxτΦoεl
κol η ωoτoκiα αρ1iZεl 2-3 ημδρεc ορ-

γδτερα. To αυγd τonoΘετo0vτοl τηq

μεv πρΦτηc γεvεdQ oτα ανΘoφδρα 'μδ-
τια gτlq κλιματiδεc καr το φ0λλο. T,ωv

εnδμεvων γεvεΦv δμωc οπoκλειoτlκ&
oxεδδ'r oτηv εn'tφdvεια τωv ρογΦv. Kd_

Θε θηλu,κo γεvvd 40-60 αυγd.
Η δrδρκειο εnιi.looηc τωv ουγιbv εi'

vαl τηq πρΦτηc γεvvεilc 6-9 η'μiρεc
οvαλδγωc τηc θaρμcκροoioc εvιb τηc
δευτερηc Kοl τηq τρiτηc 4-6 ημθρεc.

Η νεαρη καμnlo noυ θο βγεi onδ
τo ουγδ κuκλoφoρεi εndvω οτo φυτδ
εni 10-24 Φρεc (o' γεvνεd) ,Kol σTην

oυvδ;1εοι μ,nαivεt στo εσωτεριKδ εvδc
oφΘαλμoυ. or κδμπtεc τηc β' κor γ'
γεvvεdc δoγκΦvouv τrc ρδγεc Ko|

τρδv τo εoωτερικδ τoυc. Αrnδ τcr ση'

μεiα δε τωv δη,γμδτωv (εlδικδ τηc γ'
γεwεdc) τρ6γεr oοrκyορΦ]δηc Xυrμ'oc ε-

πi τoυ onoioυ αvαπτιiloαovτol or μCnκη_

τεc τηq odψηc. Σηlμ,εtωτioν δτl oτηv

γ'γεvvεα ol κdμnιεc μlπoivoυv μ'6'oo

oτov κορnδ oφoi μετακlvηΘoOv μδvov
oλΙ,γο λεnτα.

ΣYMΠEPΑΣMATΑ
oI ποροτηρηοεlc ol δικδq μoq ovo_

(Συv61εlα oτη oελiδo 42)
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Mετα1εipnon ToU εδαφoυc οε poδακluεΦuα

Για τ,ην καλ6τερ'η απ5δοοη ε-
ν6g ροδακr,1,φιilνα, αι,6λογα τη,,
Ιην η1λ1κliα ''u,', 

$rfγτ,ρlιυν, μετα_
xεlρ:ζ61:rα'oτε το 6δαφcq ιυq εξljc; :

rt ) .Ι[ gt.bτo lτoc.

Ιdατερ,1.ggfq του εδdφcυq κα'ιd
την δldρ;κε α τηq 6λα,αrrκf q περl-
6δ,o'υ μ'ε φrρ16Γ;α Ii δ crκο,α6'6ρ,να ii
καλ'λ,lεργητ{' Στo τμ,{qr,α του ε_

δ6φcυg πο.υ δεν φτ,6ι,ουν τ,α FΙ_
x,αι'fψιαrα ε,φαρμ,6ζ,ουψr,ε τlodπt-
αμα i'1 6οτ6νlαμα.

Tα φρ,εζα,ρiiι:tμιατα να αlπrοlφ]ε(;_

Y,cντ'cι1 οε 6α,ρ,ιi 6δαφoq δr,6,ιl ουι,-
τ,ελ,ο,ιiι, στηiν κατα]αιροlφI] τrlq υ-
cρ{g ιοιl εδdφο'υ,q, οτη μ,εiιrj,oη τηι;
δlηθη ιrκdq l,κανι6τητlαq τoυ εδ6_
(ρcυq κα1 o'ιη δ,ημroυργ(α αδl'αrπθ_

ρατου ) ο,τριilματ:oq κdτω αrπ6 το
olπo{o εl'-liπoδiζεται η καλl] ανd-
πτυξη των ρlζιilι,.

E,6ν εφ,αρμ,oστεi αυγlnqλλ 6ρ_

γεtα (clυνl,oτdταt να μι1 γiι,εταr)
μ,ε ετηιΟ]α φυτ,6 θα Πρ6]πεl τα σ1υγ

καλλrεργοιiιtε,ν|α φυτa να 6ρio_
κoνΤαt oε απ6,o,τααη τουλ6xm'τ,o
1 μ. απ6 τα δεντ,ρ'6λλtα καr να
λ,αμ66νoνιαl υrrι5ιμη κα1 ,cI α1παΙ-

τi]οεlq του o,uγκαλλ εργo6μενου
ιρυτo6.

E,6ν ,εφιαρμ6'οουμε xλω,ρli λi_
Πα\:l],η Π.ρ1ν τo παρ'dxωμ,α τηq φυ
τlκfq pι6,ζ'αq, καλ'6ν εiν,αl να ρi-
xν,oυιlιε 25 κ)iιια θεrκ,I] αμlμωνiα

YΙα να δrευrκολ6νoυμ!ε την μlκρo-
6rακ{ δρα,oτη,ρ16τητα τoυ εδ6-
φoυq.

β ) Δι:dτερo !τoq.

H κατε,ργα,o,iα του εδ/ιφo,υq
ιαξli τιυν 1.ρα,μη_ιιi;ν μπορ,εi να
ι,εxtαιεi. E,πi τιυι' γραμη.rιfiν

Toυ
κ. Tσιπ,oυo(δn, γεωπ6v,oυ
Ιvoτιτ. ΦυλλoΘ. Δ€vδρων

υπ'dρ,τεr ευx6lρεiα εργα'τlκιilν xε_

ριιbν ειρα,ρ,116ζoυμε τc τ'c6πr'c,μ,α ι1

6"1f,γ1lοlμa. δ αcρορετ:κι( κdν,ουηrε:

xrρ,l1,οη ζlζανlοκτ6νων (CRΑ\Ιo-
Xo'Ι{Ε, ROιJΙ\ΤD UP).

7') 1'aiτoι, xα'ι τ!:ταoτol' lτoζ'

Απi6 τo 3,o μrg {9 6τοg α'ι'dλoγcl
}lε την αν,6rπτυξη τ,ων δl3νδ,ρ,ωι,

μπoρ,οfιr'ε να αφdοoυμε την αυ.
τcφυ,{ 6λ6oεη,αη ν,α αναtπτυxθι:i
κα'ιd τουq φθI,νoπrαl'ρtνο,iq - xει
1r,ε,ρrν'οig μliνεq κα1 Kαταiσiιρ161φ,cU

1ιε τα ζlζ6ν1α την 6νοrξη }ιε xορ
τoκο,πτlκ'6 { α6ο6ρα { καλtτερα
με κατ'αστροφ6α. Eπii των Ylρ,αμ-

1'lι'υν εφαρμ,6ζου,μιε ζiζανlοκτoν(α.
Ε,dν υlπ,1ρ,xεr 6ντονο πρ156λημir

πραo,6oλ{q απ6 μυπητολογlκ6q
κα: εντο,μολoγκ6g α,oθ,dν,εrrεq ( κo
ρ6ν'εο, \'Ιoνiλru, τετ'ρ,6νυxoι K.
6.) μπoρεi να γiι,,ει μειd τη πτιi
ση τω'ν φιiiλλων φ]ρεζ,alρJlrμα γrα
να καταστ,ρa]φεi τo μολυ,oμ,6ι'ο
φriλλιυμα,

Eπιiο'ηq μπορ,εi να εφ,α,ρμοoθεi

φρεζd,ρtoμα και 6ταν θ,3λουμε να
ενoιυμα'τιil,οουμε 6αοtκil λrπ,6oμ,r-
τα.

Tα rpρεακαρiοματα ια μ,τ] γi
νoν|Ιαt οε 66θοg μ,εγcιλi;τερο α,π,5

10 π6,ντoυg' γtατ( καταατρ6φoι,_
τ,αl πολ,riτrlμεq ρi,ζεq καl μrιορεi
\/'α lπlρl.1κληθεi ιροφcrοει,iα Ψει)-
δn,ργ6ρcυ (Zη ).

Aν,τi ν,α κdν,ο.υμ'g (lζαν, o'κτοι'iα
σιiζ \rpα'}rlpιβq, μiπCρl3i,με \'α τoπo_
θετr{1οουμε ο'π6 τηt, πρ,ιiJτη xlpoVl,d

i:l6 λιυρiα q'ηf μα6rρo πλαrαrrrκ6
καληq πo16τηιοq, ατtq oεl'ρi6q ταlν
δ,6ι'δ,ρ,ιυ,ν.

B,6ν 6xομε χsηι\1μιβ1l'g 6.δαφοq
( ημroρ,εiν6 ) κα1 υπ]iρΧ.oυν Ιτρc_
6λ{ψlατα δrd6ρωrοηg μπoρο6μ,ε να
αφ,ljooυμε Tη\Ι αυιo.φυl1 6λ,6αιη-
oη d τον απαρμ6,ι,ο xλω,ρ,cτ6,πητcι
κο1 νjα επ'6μ6οuμε 6,ιαν x,ρεr6ζε_
ταΙ μrε xοrρτorKοπτ κ6 καl 6,xι μtε
α6oslρ,α d κατα,oτrροφ6α γlα να μη
κα'ταστραφεi η 6rλ'&ioτηοη.

H xρrjoη ταlν ζIζανιοκ'τ|6νιυ,ν αε
6λη την επl'φ6νεtα τ,oυ ο1π,.,JIριiJνα

6,ρ,6,$ημg $,11 αυξdνεl αημαντlκd
την απ6δο'cη, 6xει 6,μιω,q πρ,οq τo
πα,ρi6ν ]Ιε1ωμ:βγη εφrα1ρμογf.

'oλrα τα γv,ωcrτd ζtζανιoκι6να
6xουν μια μl,κρrf οπlζ'dμ' α ε,πiδρα
ση στην αν'd'πιυξη των δ,6νδ,ρων
αλλ6 η ζηηuiα ,που πρ,oκα,λoιiν ο-ια
δ,6νδ,ρα εilναl πoλ6 π16 μliκρr] απ6
τη ζηLμiα Ιτ1ου κidνουν τα ζlζ6νlα.

\,{ε την κατεργαοliα τoυ εδ6_

φ,oυq ν,α μη Kα,τlασ,τρ,6φουμε την
καλιi στρdγγlση 'Γ,oυ οrrιωρ,ιilνα
(κρρi6ξιμo αlρα,γγrιoτlκιilν αυλa-
κων κλπ. ) καr να γ,iν,ε,ταl κατιi
τ16τοlο τρ,6,πo, ιilοτε να αlπcφε6γε_
ταr η δ d6ρ,ο1oη του εδ6φoυq.

με-
ου'

εα \]
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ζΓεωργ!κα φ6ρμαt{α ΠoU κUκλoφoρo0v

σΤnv ελλnvlκn αγoραυ

μπορεi να xρησΙμ,cπ,olηθεi Kαl Vα

αξιοποιηθεi και 6ξω απ6 τον Eλ-
λαδlκ6 xιilρο.

Tην <(εlrσiαYιι]Υ{)), που πλη'ρo-

_φ.ορεiταr 
κανεiq 6τι τα <γερ)κ6

Toυ oδ. Nτιν6πoυλoυ
γεωπ6v'oυ

ιρ6ρ,1r'ακα>> τα ο,ττoiα κυκλoφορo'riν
ιι-]q εμtπο,ρl,κ6 οrμ6γf qματα αν6.Lρ-

Xoνται αε 1345. Tα <γεωrρ)κd φ6

ρrμ,α,κ,α 6xουν καταταγεi οε διiδε-
κα ομ6δεq ακευα,αμdτων και κ6_

θ,ε oμ6δα xαρ,ακτ'ηρiζεται απ6 6-

να o,6μ6oλo. Στην uε:ο'αγιυγt'l, ι'-
πdρxr-l ε,πiαηq πivακoη κα|αtοπt
αιlκ5'q που δiνει τlq μορ,φθq ;κευ
α[μa'τωiν κα1 συγ'Kεκ1ρ1μ}θνο σ6μ-

6,oλo που xα'ρ,ακτηιρ1iζει κ6θε 1ι,o'ρ

φf1 ακευ6αμα roq.

2. <Πiνακα περl:εxoμ6νων>) αρ_

κετ& δiαφωτi,ατr,κ6q κα1 ενημε'ρtυj-

μ6νoq. Πληρoφορεi τ,οι, αναYνιil
σιη σε ποiα οελiδα τoυ κεtμr6νoll

6ρ1oκoνιαl ot δ16φoρεq oμ6δεq

ακευαoμ6ταlν ( εντομοκτ6να μυκη
νoxτ6ν'α ακαρεοκτ6να κλπ, ). Eπi
oηq σε ποiεq oελiδ'εq ευ|ρliσi(oντ'αl

τα δldφ,ο.ρα ευlρετf ρ1α <γεω,ρ )

κιilν φαρ,μdκων>.

Π,ρΔπει να τονloθεi, πωζ o α_

ΞBΙEtΔΙoΓΙAPofrΣΙAΣΙ{

Πρ ν λiγο παrρ,6 εiδαν τo φtυζ
τηg δη'μ,οcr'6τηταq <Tα γ,ειυ,ρ )κ&
ιp,dρμακα που κυκλo,φορ,c6ν oτη''
Eλληνικl1 αγo'ρ6> των Yεωπ6νω"'
Στ,6ργtoυ Π,αλ,oiικη καt Xlρ'{oιoυ
Πα,παδ'6,πcυλου. T,o 6l6λi,o αυτ6

μ.οναδ ,κ6 οτo εilδ,oq oτην xιi]lρα

μιαq, 6ρxετcιr να o,ιl1r,πληρ'ιillαει 6_

να μεγ6λo κεν'6. Eiν'αι 6να 6l-

6λiο πολ6 xρf1olμo γ α 6cουc 6_

x;υν 61l,ε;η d 6rμι,ε,οη ox'6οη μ'ε ;α

γεωρ ),κd φ6ρμακα, γε'u:rπ6r,'ot, xη_

μ:,κ:i, αγρ6τεq, συν)oμ,ci o' 6λ,εq
-ιrq 6αθμr1δεc, 6μπο,ροι γεωρ)κιilν
ιρ,αρη:6'κων, αγρoτlκοi o$λλογοr
κλπ. Εlπio,ηq Γειυlρ)κ,6q Y'πηρεοi_

εq, Ιδρi,μ,ατα Γεu'lρ )κ,τ]q Eρεrνηq
κλπ.

or ου'γγραφεiq με επlμoν{ καr
υ'πcμονd, με υrπευθυν6τητα κα1

αο,6αρ,6τητα και με lδιαiτ'ερη επι-

μ6λεtα oυγκ6ντρω,οαν 6λο το α-

παραiιητo υ,λrκ6 - μtα δ,oυλ'ε16

π,:υ απ,6 την φiοη τι1q εiναr πο-

λi δioκολη - το επεξεργ6οθη_
καν, τo ταξrν6μη,oαν κα1 τo πα-

ρου.οliαoαν κα:τd τ'ρ,6'πο 6ψογo. Ei
ναt μ(,α ερrγαo'iα υπε6θυνη πoυ

φ,6ρνεr xωρig αντi,ρη,ση την σφ1ρα

γlδα τηq πo16rη ιαq.

Avαλυτrκ6τερο rο 6 6\io περl
λ'αriι,66νεr:

l. Κατ' αρxflν τoν <,πρ6λοYο>>

Ιην .<εισαγurγf1> και τoν <,πiνακα

τωγ πε,ριεxομ6νων>). Π,cυ 6xoυν

γρ,αφ,εi oε δυo γλιboοεg την Eλ_
ληνικd κ'α1 την Aγγλ,κ{. Bαorκ6
πλ,εoν6κτη,}rα. 'Eια τo 6r6λio

vαγι,ιiαιηq πολλd 6xεr να ωφε-

ληθεi, ε6ν μελετ{'ο'εl προηγουμι9

νOJq }ιε rδιαiιερη πρoαox{ την

<εlυαγωγf1> κα1 τoν <.π(ν'ακα των

περlεxοlμ6'νων,>.'Eτ'σα θ'α αξιοrπol

11ο,ει καλl3τ,ερ'α καt ευκoλ6τερα
την i3λι1> του 6ι6λ{oυ.

3. T:ι' <και6\oγr γερ )κιili'
ιραρηr,6ιιιr;ν A>. Περl,\αμ66νεl αρ

κετοilq πiνακεq των διiδεκα ομi._

:,::' 
r"."..μ6των>. Συγκεκ'ριμ6-

1η Εντοlμoκι6να απλ6, μεiγμ,ατα
αελ- 3 και 15

2η ιικα,ρε,ο,κτ6ι,α απλd, με1γμαιιl
oελ. 17 καr 18

3η 1ιυ,κητο'κτ6να απλ6, μεiγματα
οελ' 19 και 28

4η νημ,ατιυδοκτ'6ν'α - εντομ,οκτ6να

1.ιυκηνοκτ6να εδ6,φουq απλd, μεiγ
μοτα oε\.33 κα,: 3-{

5η αlιευ6crματα οιlνδυαοηrιiν oελ.
35
6i1 ει'tο,μoε\κυ,oτrκ6 οελ, 37

7η τρωκτlκO,κτ6να oελ. 38

Bη κοxλιoλεtματoκτ6να oελ. 39

9η ζrζανlοκτ6να απλd, μεiγματα
oελ. 40 καl 47

10η φιrτoρ,υθ,μlο,τlκ6'q ουc'iεq q-

πλ6q. μεiγματα oελ. 51 καr 53

11η,πρ,οo,θετr,κ& οκευ'6οματ.α α-

πλ6, μεiψrατα οελ 54 και 56



12η rxνοοτοrxεiα α,πλ6, μεiγματα
(Ιε.\, D/ καl Dδ.

Kdθε πiνα,καq lτερiλαμ66ι,ει g_

πτd οι{\εq. Ι{ πριi;τη ατ,{λη μαq
πληrροφoρεi τo <κolν6 6νοηrα> τoυ
clκευ6cηrα'τo,q, η δε6τερη το ((ε-

μrπoρικ6 6νομα,>, η τρ'iιη την πο_
ο,5τητα τηq δρ'αclιtκrjq oυoiαq ε-
πi τοlq %, η τετdρ,τη τηγ μoρφll
τoυ οlκευd,αματ.oq, η π6μπτη τηv
παρα,οκευ6,oτρlα Eταt,ρεiα, η 6,κ.

τη τηγ αν,τrπρ6:,ωπo Eλληvκ11
Erαlρεiα κοl η 66δο,μη τoν αρt.
$,μ6 κυ,κλοφoρiαq ατην xιi-lρ,α μαq.

o <oηiγcι,καc> δiι,εt α,παντIiαειg
οε πολ,λ6q αrιορ,1,εg. 'Eτol πληρο.
φορεiιαr o αναγνιi.lo,ιηq 6τt τo ..

δ;o φdμrακ,ο 6xεr πoλλd ον6μα-
τα. Διjο παραδεiγrματα: α ) τO

CΑRBΑRYΙ, (Kαρμπαρil οελ. 4
κα: 5 τoυ 6i6λioυ ) κυκλoφορεi
1lε 29 δrαφο,ρ,ετlκ6 ον6,ματα. β)
1o \ΙALATΗΙo},T (μαλαθεioυ)
κυκλοφορεi με 46 δtαφoρετtκd o_

ν6ματα (oελ. 10-11).
4. T,oν <<κατ6λoγο γερ)κιilν φαρ

μd,κοlν B'>. Περrλαμ,66νε1 6λεq
τιq Eiμπορlrκ6q Eταιρεiεq γερ)κdlν
Φαρlμd,κιυν κα1 τα εiδη γεωρ)κιilν
φαρμ'dκι,lν που πω\ο6ι, αιlην xιil-
ρα μαq. o κατ6λογο9 6xεt oυν_
ταxθεi κατ' αλφα6ητi:κ{ οεl'ρd.
(αελ. 93).

5. To <<παρ6ρτημα Ι>. Π,εριλαμ
66νεl ι,6μ,ουq, υ1Πουργ1κ6.q α,πo_

φdαεrg που ρ,υθrμiiζoυν την κυκλο
φ'o,ρiα καl την xρ,ι]οη των γεωρ )
κιilν φαρμ6κων. Ιδlα{τερo ενδlα-
φ,6ιρoν παρου,ordζουν οι δrdφορot
πiνακεg που κατατdo,oυν τα φdρ_
l,ια1κ,α α ) oirμφωνα μ,ε την τοξl-
κ6τητα (oελ. 99) β) αν6λoγα με
τoν 6αθμ'6 μελιοι:,oτoξoκ6ιηταq
(oε\. 117) καr γ) με τo LD 5Ο
τηq δραo'τrlκ{'q ου,oiαq τoυ φαρ_
μdκ:υ (oελ. 127) κλπ.

6. Tο <<παρ)μα IΙ> (οελ. 127),
Περιλαμ6dνεl Yπη,ρεοεq καt Ι-
δρ,irματα πoυ αo'xολο6νταr γενl-
κιiq με τα YεωρY. φ6ρμακα (6_
λεγxoq, 6μ<ρroη κυκλοφ,oρiiαq

38

κλπ. ).
7. Eυρετ{'ρr,o γεω,ρ)κti:ν φ,αρ-

μ6'κιιlιl με 6dοη το <,κοlν6 6νoμ.l
(αελ.138).

B. Eυρετ{,ρ,:o γεω,ρ )rκιilν φαρr;.ι6
KιtJv με 66,αη το <ε1lπoρlκ6 6νο_

1rα (αελ. 146 ).
9 Eυρετι]ρlo EταIρεlιi:ν Yεωρ)

κιilν rpαρμdκων (οελ. 165).
Tα γειιlργtκd φ6ρηr,ακα. xιυρfq

αντirρηοη, εiναι τo κυ,ρ,16τερο μ6_
σc Που δlαθ6τεl o καλλlεργη'τflq
Y]α \]α αιr]υ\,θεi εναντ'ioν ταiν ε-
x,θlρ,ιilν κα,l ιων αoθενεlιitν πoυ
επ:6oυλεioνταr την παραγωγfr
του. 'Eτ,οr κ6θε πληρoφoρiα γυ_
ρlω α,π6 την <ταυτ6τητα> του κd_
θε γεω'ρ)κo6 φαρμ,6κου, 6οηθdεt
πολ,i τoν κ6θε υ,πειiθυνo καλλlερ
Υητ{ Ιi ερευνηττ], { πωλητfr φαρ

μ6κιυν πρ,ιtτoι, oτην αξloλ6γηc,l]
τoυ, λαμ6 νoνταq υrπ6ψη T,ην
δpαoτlκ,i] oυ,σiα' το πoooοτ6 τηq
δρ,αtc'rlrκflq oυ]σiαq, τον δrαλil'τη
την μoρ,φ'd τ,oυ σlt<ευ6oματοq κ.λ.
π., σε ουν6,ρtηοη μ1ε την τlμ( rπυ_
λl1'οεωq του φαiρμ6κου καr δεf-
rερo ,τερ':ορiζεr τη,ι, o,riγxυoη που
προ6'ρ,xειαr εξαrτiαg των πoλλιi.lr,
ονc1ldτι'iν πo,υ θxεl κ6θε φ6ρμα-
κo αν καl περl6xει την iδrα δρα
oτlκr'1 oυοiα.

T,o αναφερ6μεν,o 6r6λio εiναl
xρ'ljlο'llμοq και πoλιiτlμoq 6oηθ6q
του κ6θε καλλrε,ργητf. Eiναl 6_

ναq απαραiιητοq α6ι'π,ρo,φ6q τoυ.
Λiνεt π6ρα πολλ69 απoρ'iεq. Γr'
αυτ6 aπι66λλειαl να μπεi ,οε κ6_
θ'ε αγρ.oτrκ6 απiτι καt oε κ6θε .:_

γροτlκ11 6 6λlοΘ,r]κη.

2. To ασ6iσTIo
Tο α,α66o',τlo παiζεr πβ,ωτ,α,βxι_

κ6 ρ6λο οτη θrρ6ψη των φυπιilν,
Pυrθμiζει τoν }ιετrα16ολlομ'6 τ'ων δr
αφ6,ριων oυlJlιirν μιt6oα οrιουq καρ-
πo6,9. 'Otαν τo αο,66οτlo 6ρiσκε-
τ1αl σrε Ικαν'olπoιηΓtu({ πoο6τητα
ατo κilτταρο, ευ'νoεi την α6νθεoη
τoυ νoυiκλε'iκο6 οξ6ωq κ'αt τω\/
πρωτεi:νιi:ν. To αο66,ατro $ηψq ΚαΙ
ο φωαφ6ρog εiναr cι1π6 τα κυlρ16-
τε,ρα δομκ6 υλπd Των KυT,τ&-

ρων. Yπ6 την μo,ρφ{ πεκτlγικo6
αiσEεστilου αποτε,λεi 6,αotκ6 oτ,or-

x,εio τω,ν κυτταρiκιiν τoΙxωμdΤων
r{α,1 συνlτιελεi α,πoφ,αοtυ'τrκd οτην
εναλλ'αγr] κα1 μετlαe<liνηlση των
g'μlοιιt,γ αrπ6 την μfα πλευlρif πρog
την dλλη των κ,υτ'ταlρllΚL1Jν τo1_

xαημ,dτων. Edιν τo αoi66ατlo αντι
κατααταθεi α,π6 6λλο στοlxεio,
λ6γου xd'ρη α,π6 τo κdλro { τo
βαγν(,σ,19 η λεrτου,ργrκ6τητα των
κυτ]ταρlκιirν τolxιrψ,&lιων μεtιilν'ε-
ταΙ oυ.σtαστlκd. H 6λλεryη τΟυ .ι_

ο6ε,o,τ{o'υ olπω!σδf,πoτε αυν,τελiεi α
ποφ,αfl.σΓtΙlκ6, στην απoδlο,ρηrdνω_
ση ΤαJν κυ'τ'τdρων. Η παν,οrτlοη_

ιlκ{ παρoυoiα τoυ α,o6εοτiου 6-
Πω'ζ κα1 τoυ 'φ,ωοiφ6'ρου ο1τα

μl]λα εrm6ρ'α,δ6ν,εt .ιην αναrοvοf
καr 'θτror συντελεi στη1ν μαηρo-
616,τητα τo]υ καρπoι3. A'ντ{θ,ετα
ε6ν η πο,o6τητα αα6εoπioυ στα
μ,l1λα εiναr xαμηλπ] τα φαιν6με-
να τηq αναπνor]g επlταxiνroνlταl,
ξβθηκε απ6 πεφdμlατ.α στo εξω
τεlpι;K6 ια iεξfl'g. α) 'oταν τo α-
σ6fl3l11,9 qτα μιiλα υlπερi6εi τα
110pprn (μdρη οτο εκiατσμμiρlo)
η αναπνοf τoυ καρπo'6 εξελiοoε_
τ]αΙ 1tανoν:ι{6 καr εξααφαλiζεταr
μακρoΧιρr6v1α oυντr],ρηο'η. β) Edν
To αοi6,6οlτro 6ρ,i,ακετοl σε π0σαστ,6
9Ο ppm καt κ6τιυ o K'αρπ,6q ανα_
πν6εt εντoν6τερ,α κ,αl τo μι]λο
παρουο16ζει oτη o6ρκ,α μiα εο.ω-
τε'ρικr],$,ρφvω!οη (καφ6τiαομα γri
ρω στ,o xιilρo των οπερμ16των ) . [Ι
6λλειψη αα6εοη'iου αrα μ{λα εκ-
δηλιilνετ,αl με τη φυiσlολομκr] π6
θηoη μπiτερ πiτ (πrκiρd κηλ{δω-
ση ).

To α,o6'6loτtro εiν,α,1 6να δυοκi
νη1το, στοlxεio. Αντlμετ,ωπiζεl μri-



ρlεq δυ,σκoλiεq καt πoλλ,6q περι-
π6τειεq γt'α ν1α μπo,ρ6oει να ξε_

περdαεl 6λ'α τ,α εμπ6δlα ιiloπoυ

να φθdιοεi στoυq καρποιiq. Δυ'oκο

λiεq αro 6.δαφ'o9 6,o',oν αφoρ& τηι'

απ'o,ρ,ρ6φηαf τoυ. Δυrcκoλiεq κα_

τd την μετακiνηlοη t(αl μrετατ6Γι1-

orr] του, μ6σα στ'ο φυτ,6 ατlq αγγl-
ιilδε'c δεαμiδεq' δυ,ακoλf εζ απ6

τoν αντ,{ιYωνιoμ6 των νεα,ριirν και

ζ'ωlη,ριiliν φfλλu:'ν ια οrπoi'α πα,ρ:-

μrιoδiζουν ιην μετακiνη,oη τoη)

πρ,oq τουζ καρπo0g.

AναλυτIκ'6τε,ρ,α! Στo 6δαφoq,

αν6λ,oγα με την φυoliκ,oxημ'lκr]
σ,6σιiαiση, την δο,μl1 τoυ εδdiφουq,

την υYlραrσiα κλ'π. τo 'αα66,αιιo ιl'

φiαταταt lαxυ,ρ,6,τα'το αVταγ'ων1-

αμ6 α'π,6 6,λα τα στιoιxεi'α 'H rιρo'αρ

ρ6φη'ση α,π6 τα ρυζκd τρlxiδrα
τ,ων ρllζιirν ,πα,ρεμπoδi(e.o' 

",η$ 
τ,ο

κdλtο καr το μαγν'{loto' Yιπ6ιρxε'

1_ιεγ6λοq,αντ,αY;ω1VJ,σF6q μ'εταξi3 α

o6εoτd,oυ καr καλt('oυ, 6rπιυq επi-

cηq κα1 μεταξl3 α,ο6,ε,στioυ il<lαl μα
γvηo,iου. ',oταν η πoο6,ητ,α κα-

λioυ οτo 6δαφoq εiι,αr υΨηλfl' πα

ρ.α1τη1ρlεi]τα1 μrκ'ρr5τερη rιo,ο'6τητο

αo6,εοηioυ στα φ6lλλα K'αl στο\'

καρπ,6. To iδlo lοxiεt K'α1 1]ε το

μ]αγνl1olο, αλλ6 σε ι]lκ'ρl$1'gr'.
6αθμ,6'

To 66ρ o ευνoεi την κrνητlκ6'
τη1'tα τlcυ αα6εoτi,ου 'στc φυI.6 και
την oυγrκ6ντρωι:11 τoυ, μ6oα ατα

μ,iλα.
Kαιτ6 το θ,6ρ'οq 6πoυ εΙΙτΙκρ,α-

το,6ν oυνθ,{κεg ξη,ρ'α,οiαq μεγa-
λεg, το αo66oτlo δ.εv προο'ρc'φο_

ται εsκoλα, o$τε μετακlνt'1ται εi-
κoλα και μ6rοα oτ,o φυrτ'6. Tα μπ]-

λ'α υrπoφ,6ρουν απ6 6λλειψη αο_

6,εατ(ου (εμφdνrαη τηq πlκlρiq
κηλiιδ,ωοηq ι<λπ.)'

Η αιπoρρ6φηση τoυ αo6εαl1ioυ

φαiν.εταl να ο'υνlδυdζεταl με την
κυκλο,φo,ρiα τ'oυ νερ'31i Ljjιc tpυτ5.

61 $1dφοpol ερευνη16ζ ατo εξ'ω-

τερ:ικ6 ε'πlοfμαναν το εξ{q γεγο-
ν'6'q. 'oταν οτo dζωπo 6,ρiclκεταi

υπ6 αμμωνrακf μορφη εξαοκεi

μiiα κ,αταπiεοη δ,ραoτlκ'd o'το ro-

6,6ατlo κα1 παlp,ε}Ιιπoδiζεr την oυο

oιiφrευαη (,cυ,1iκ6"ντ'ρ,ωrαη ) τoυ ο-

ο,6εloτiου μ16σα CιΓoυq καpπ'οιig. A-

κ6iμ,α κr' αν τo αμμωνlακ'6 dζω-

τc αν'τ1tπροσ1ιΙΙπε6εl τ'c 66δ'οηr'o I'oυ

αυν,αλlκ,οil δ αΘεofμ'oυ αζιbιου' αιl

τ6 αρκεi YIα ν'α πα'ρ,εμπ'oδ'iαεl την

απo,ρ'ρ'6'φη6rη τ,cυ'αlσ6εστΙoυ ι(α1

τ,ηiν μετα,κiνηση - μεταν'6iο'τευοη
πρ.o,q τουq κα,ριπoιig. To ι'lτρ':κ'5 6_

ζiωiτo ιΙ<αt η oυ'oiα $gγ g|nn'pLε(ζρψν

ευθθωg την απ,0rρρ6φη!ση τoυ ασ_

βgglτioυ. Eπioη,g δεν πρ6πε'' να

ξεxν,o,litμε κα1 τ,c γ'εγον6q 6τr

πλ,orjοια αζωτ,ο6xoq λΙπανiοη ανe-

ξ6ρ,τητα υ,π6 πoi'α μoρφili αζωπo6

xου λ:lπdοματoq δ,iδετ,αr, ευν'6εt

την ,6λ,&rατηoη ( ανrdrπτυξη ζωηlριilν

6λα,o,τιilν καl φυλλιiψατoq). Στην
περitπτω,αη αυιl1 ο αντlαγ1(JυiνΙjσμ6q

μεταξιi φriλλων καt καρiπι-irν γtα
την κατ6,κτηση τoυ αo6εoτιioυ α-

lιo6αiνεr oε 66ροq των καρπιυι'.

Στo εαιυιερtlκ,6 του φυ1τo'ti τo

αα6θo,τto εiναι λiγο κινητ6 ιζαι

Υiρ(γoρα μπλo'κ6ρiεταr υrπ6 μoρ'φl1

λiγo δι'αλυη.
Aιπ16 ανlαλsoεlq - Ιτoυ 6xoυν γi

νε1 στη Mεγ6λη B,ρετανi'α διαtπl_

oτιilθηπε 6τι α' 6να δ,6ντ'ρo ηλrκi

αζ 35 ετιiir, περl6xεr oτα ξυλιilδη
μ6ρη αυτoιj ('κο'ρμ'6q, 6'ραxioν'εq

κλdδ:r ξυλ,c,π,ol,ψlt6νcι) 2,54 κιλd
αlσ6'6,oτιο πoυ εiνιαι ααφιilq πολi
περlαo,6τερo απ6 το d'ζω'τo' κ6λι

φ,ω]Jφi6ρο καl μιαγνdo'c 6λα μαζi
αθlρol,ζ6μεν'α τιυν οπc'iωr' 11 πoο6_

τητ,α υtπoλογiζεταr o'ε 2,17 κlλ6.
Η oυαoιilρευ,ση τ'3υ αα6εατioυ

οlτα φ,fλλα πραγiμlατoπc:,εiτ'αι κα-

τ6 τ'ην περioδo πcυ πα'ρ'ατη'ρ'εiτ'αl

6ν'τ'oνη 6λ6oτη,oη. Tο αo6θoτtc

μεταφ6ρεται κυ'ρ'{'llq Γρ]q τlα νε-

αρ6 φ,ιiλλα oτα dκιρα το.l'ν 6λα-

ατιirν' Αυ'τd τα νεα'p;i 'φ'rilλλα' 6'αα

6,ριiroκoνται oε ανdπτυξη, 6xcυν
την lκαν6τ'ητια <(ν(α ελκl]'ουν -ιo r_

α,6'61oτlo>. 'o,αoν αφορd τoUζ Vrto-

σx,ηlματΙζ6μ]ενΟυq καρπo'6q 6xoυν

κl' αυτoi τ'ην Ι1καν6τ'ητα να συσ-

oυρε6oυν το cιO66στ1o τlg πριilιεq
ε6δομ&δεq o' orπoiεg αlκoλουθ'o6ν

την κ,α'ρrπ6δ,εoη (rπερiοδo'q Πoυ αν
ταlπfclΙ(ρiνε rα1 113γ!p'lκ6 ιιε τον

rιoλλα,πλ,αoιαLαμ6 των κυττd,ριυν

τoυ καρπ,ori). Σ.η oυν'6xεlα 6οο

μ,εγαλιivεl κ'αl δloγrκ,6νετ'α1 o K'αρ

π6g τ6oo η συ'\ι7κ16ντρ'ω1ση του ασ-

6εo,τioυ μ6o'α oτη μ6,Γ1α του καρ-

rιο'li μlκρiqiνg1.

5. TρoφoΠεUiα αoEεσTioU-MπΙτερ-ΠlT
}Ι 6λλειψη α'ο'6εoτiου εκδηλιil-

V'εταl κυrp,iωq oτ,α μl1λα. Σε προ-

x,ω,ρημ'6νη τρ:φοπενi'α, αυμtπτιijμα

τα ελλεiψεωq αα6εoτiου εκδηλιil_

νον]τ(αΙ και στα φiι\λα τα οποiα

κoυλ'oυ,ρ16ζoντα1 κ]αι δiνoυν τηι'

μ,oρφ( 6πω'9 6να ουνηθ:αμ6νo oι-l

λoιiκl. Eμφ,ανiζoυι, ]Ιi:α xλtilpωlσι1

συ1YX1ρi6νωq κ'α1 στα νε6rρ,α και
στου,q μεσονειiρlουq xιi;tρ'οψq. 1o
πι6 νεαρd φιiλλα τα ιΦ1ρυφαiα

τηq 6λ6οπη,ση'q παρ1cυ)σr6ζoυν την

μεγαλ6τερη πρoσ6oλll και εiν'τ

π:,6 κ,iτ,ρtνα. Yπ6rpXoUν, σε αρlKε-

τ,6'ζ περιπrτιilσεlq, σrtην &νιυ ε'πιφlι

ν'ε1α των φ0λλων κηλiδ'εc lr φλi
K)Ια1νεζ.

T'α oυψιπτιilμαlτα ε'πi των Kαρ-

πιil'ν εiναl n:,6 oo6α,ρ,d. E'iι'αt δe

π16 6νιoν,α στ1q ΙTερ:rπτιilιcεrq 6_

πc|U τα' δ6ντρ,q 6xουν δεrθεi l;'xυ

ρι6q αζωτoix,εg λιπ6νr:ε-q.
Η 6λλειιμη α,:,6'εοT{cυ εrιrδρi

δυ,orμιεγ1ilg στην clυμirτερl'φ'cρ'i των

καρπ,ιilν κατd τη'ν oυν'τflpιηoη καr

εκδηλιilνεταl.
α) \{ε 1liα ο'υ,ντ6μευ'αη τηq ζιυ_

llc των κα,ρπιiν (6ν,τoνη ανα_

πνori ).

β) Mε μiα τdrο'η αrην αλλοiω-
ση καΙ 6ρ,φνiωtση τηq σdρ'Kαζ τoυ

καρπ,oι3. ( Tα κυlττα,ρrκd τοlxιiψα_

τα καθioιαν'ιαt πt6 gt,θlρ'αυβπα)'

γ) λ4ε μiα ευαι,αθηιαi,α ο'την α6-
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ξηrη .ηc εμφdν;οlηq τηq πlκ'ρ{ι;
κη,λiδιυ,o,ηg (BΙTTER PΙT --
lΙlπiiτερ Πiτ)Ι Kηλi5εq φελλιiδεlq
καθrζdνoυαεq ατην επrφdν'ε'α
τoυ κα,ρlπoi, πρ'oπαν ι6q γ6'ριrl
οτoν xιilρο ng,γ $,ριiακεταt ο κ6λl;-
κ,αq τcυ κα'ρυτoi-l ('μ,1τt). Aυιθq οi
κηλ'i5εg θμφανiζoν'ταr μετd ιην
ουγκ,ομlδf , κα,τd την δl,dρκεlα ιηζ
συνιd1ρησηq,

δ) λ{ε μiα ευαrαθη'ciα :την ε'μ-

φdνr,oη τιυν φελλlι,r5iν κηλiδιl;r,
coRK SPOT (κ,ορrκ cπ,oτ), oαr,

μtπrλir'oεq, 1;.6μlπor στo ε3ωτερ':lκ6
τηq ,α6ρlκαq τoυ κα,ρπoi. Tα ουu.
πτιi.lιμιατα αυτd εμφα'νiζον,ι'αr 6τ,αι'
o] κ'αrριπlο,i 6ρiακονται ακ6ηlα οrιo
δ'6ντρ,ο.

Η r'ρ,οφο,πενiα αα6εατiiου ,σε πa

ριr πολλ6q Γιε'ρ πιιijσε1q ;,υ1r1,jg-

τα1 με tην τ'ριoφ]c1πει,iα Bο'ρiοιl.
(Δ,εq λΙι6oυ]στα τεi)xΟq 23 1983
B6ρio οελ. 82). ΙΙρ6uτεΙ να τoνΙ-

αθεi 6τι 4 πlκρ{ κηλiδωrοη (\{πi_
ιερ πiτ) εκδ,ηλ.ιitνετα1 κα1 σlε ε.
δ6φη αλκα\rκ6 (ΡΙ{ iνιυ α,π6 7)
6'πcυ υrπd,ρ,xεt αα66.οιlο, ι{α1 φυσ1-
κ6 oε εδiφη 6ξεrνα (ΡΗ κdrιιl
αlπ6 7) 6,ποι-l δει, υπr6'ρxεr α:63-
σlτ10.

Η αν6λυοη .n11 gδ(,φουc πρε_
Πε να oυι,δ,υαo,θ'εi με την ανiλrl-
ση των φs\\ι,;'ι, (φ,υλλ,οδl'αγι,ι,l-
ο'ιlκf ) ,KOl τlllV ανdλυoη ταjν καρ
π,ιilι,. Σ,ε πd,ρα πoλ'λ€q π'ερe,πτιir
σε1q, οΙ α,ι.'αλ6,αεlq του εδ6φ,ουq
1(α1 τιtJν φiλλων 6δ,ε:ξαν περiυ_
οεlα αο6εoτi,oυ εν'ιil ol καρlπci π1α-

pουciαζαν 6λ,λεrqlη αα6εcτiου.
}Ι εκδflλ,ι,:,οη τ,ηq ππtριfq κηλi-

δι,:,οη,q εξιlρ'τ6ταr αLπ,5 ιην oυγκ6ι,
τiο,ω1ση του αο6εοtιiου οτην εn1-

δερηr'iδα του 1r-r]λ,:υ kαl την ο,6ρ-

κα, Απl5 πεlρ6L1-ιατα που 6γ ι,αι,
σΙo εξωτερlκ6 6ρ,6θηκε 6τl 1liο
oυγκ.6ντριυcη τουλ6xrοτο 750 -
8Ο0 ppm (116ρ,η oτ,ο εκατc1ιμilρ:ο)
στ'ηγ φλoriδα των μliλu;ι' πιιρ:-
1ιlποδilζει 'ι,ην εμ,φ6νlοη τηq Π1-

κρ,{q κηλiδιυ,οηq (}E,ιilιερ πiτ ).
Eιπioηq μiα αυγκ6ι,τρ-Ι]cη σι,c ε-

οωτερικ6 τηq'αdι'ρκ,αq περlαc6ιε_
ρo απ6 4 xlλrotοτd τoυ γρα1llu,α'ρi-
cυ. σε 100 γραιlrμi,ρ1α Φ1ρ,1:ci,cυ

1ιflλoυ εξαο'φαλiζεi μiα π,ροoια_
οiα ,oτην εμφ6νrαη των φυlo:,oλο-

γ:iκιir, αι',ο.ll1rαλ,:ιilν'

4. ΘεραΠεiα TρoφoΠεviαc ασ6εσTioU
Η 'απoρ'ρ16φη]ση ικα,1 tl ir,εΓα{]ii','rl

(,'lη τoυ αιy6εατiοt.l καθι'υq κiαi ]l

",μ,σg{irρευσ1l μ6lαα o'ιουq καrποιig
εξα,ρ'τrd'ται απ5 πολλ'cjq παρiγοι'-
τεq 6π'ω,g εiι'αι η ξη,ρα'οiα κιιι
o προrκαλο$,1ιεr,oq αν'ταγ,ιr:νrοηr6q

πρ,ο,ερx6trιειr:lq α,π6 τα θρ:,πlτκ6
στDlxlεilα κ1λro ηlαγνfirοlο καt το

_αμ1μωιr'lq,6$ 1ιζαrιo, 6ναντt του α-
ο,6εοιfου.

Η υγροαiο ιου εδ5φcυq πρiπ:.
να εiναι α1ρtκειi γΙα \rα ευν,cfl--εl
την απoρρ6φ,η]ση ΙΟυ αοl3εcιiιlυ
α,n'6 τtq ρ,iζεq καl μιd'λlo.ια οιην
περi'οδο τηg 1lετακiι,ησηq - ιΙετα-
νdl:,τ,ευoηq του αοBεoτiου στ'oυq
καρπc6g (λ{dioq - Ιοr3νroq).

H ξηραo,iα γεrl'κtil1 clυ,ιlτελεi
σ'την μεiωloη τηq περiεL:<-κ5τη-
ταq του καρποil clε αol6,6iοτrο. o-
μ'οiωq η υ,περ169,\16,{ υγoασiα η ο

πciα ευι,οε,i την κ]\,ητΙ|K,6τητα τ'cι.l

καλiου μπλο'κ6ρεl πα,ο'1λληλα
κα1 την α,π,ορ,p,6,φηοη ιoιl αc6εο_
τiου.

'oπω,οδ4,ποτε επr66λλετα': να
υΓι6,ρrxει μiα lοορρ,οπ,iα αν,1lrεοr
oτα θρεπτtκ6 o,τotxεi,:ι. Η καλλr_

4Ο

ο6xoq λiiπανοη rπρ,βηg1 νιr δ:,ατη-

ρεiταl o' 6ι,α <<αιυrοτ,6 επiiπ'εδο>

γtα \]α επtτ,ευxθ'εi μiα ^μ,αλ,d καl
ΚCιν1c'νΙκi θρ6qlri τωι, δ6,ντο,''υι,.

ol υ,περ,s3\Ilκ6q αζιυτo6Χεq Λι_

π1'νοεlq γεν,κιbq i'xουι, 6ι,α απο-
τ,6λ'εα}rα (.καταπ1εσι]rκ,6> στην ιt-

πορρ,5φ,η,oη ."u oo6εοrιi:υ. Eφ6_
σcν η α}Ιη-ιιΙjν1ιαlκi }ι.,ρΦ11 αζιbrol-l
δ,η,μloυργεi ποο6,λl'1lrα rα σε o.υγ-
κεκιρ:ηr.6νοιlq οπιυρ,ιb1' gq λlrπαiι,oυ-

]1,ε καΙ' αι,d,Y,κΙ μ,ε α,α6εoτο,6xο
νιιρικl1 { μ,ε ουlρiα. \Ιiα εδαφο-
λoγrκd εξ6τα;lη θα 6δlνε μ(α κα-
τεfθυ,νοη Ylα την εφαρtμoγd, τηq

ιι]ρiφ{q κα1 τOυ xρ,5,νου τlηq αζαl-
τ:i-lxοιl λ ,π1νroεωq.

Σε εδ6φη που 6xoυlμε ΡΗ κ6_
Ιω ,α1πi6 7 (ο,ρεlν,&, ελαφρ1 αμμιi-l_

δη ) 6,ποιl η α,πcυloiα τ'Oυ ασι6,εσ.

τiου εi,ναι δlαlπ:c,ι,ωμl6r.lη, oυι,ro'ιιi
τα1 η α'ο,66αιιυοη του ε5dφουq
πρ1ν την εγκατ6oτααη τcυ Οπr_υ_

ριiiνα. AνdλoYα με την περ,{πτιιl_

ση κiαΙ ιατ,g,ρ,cι απ6 την ανd\υl:η
τ,oυ εδ6φoυ,ζ xρηrorμolπorofμlε κ6-
Π1o1o αο,6εατιirδεq υλπ'6, κd,rιοrl
40Ο - 600 κrλιi το ο,ιρ16rμμα. Αυ-

ι{ η ποc,6τητ,α α'\1ε6aζεr τo PΗ
κατd μ:iα μοι,dδα. H αα6'θoι,ωoη

μ,πcρ'εi να Yii\/ει liα' στoν οlπω,ρiil-

να αν6 2 - 3 x'ρ6ν:,α α\/6λο,Y1α '1ε

ιην περiiπτωοη. Σε τ,6'ιοtα εδ6φη
){Ι)ησ'l].Π|o1εiται ενωρiq την'_{-
\rorξη η αο6ε':,το6x'oq \,1τlρ,1κlη αμ-

1l l,;rliα.

Η μετακiνη,ιlη Τoυ αo6,εοιiοιl
ηρ.Oq τουq κrαρlποιig πρ'αYμα,τ,Oπor_

εiταt αε 1ιiα περioδo πoλ6 ο{ν,ιο-

}Ιη (4 - 6 ε6δοη-ι6rδεq pετ6 τηrl
κα,ρ,π6δεαη). E,ii,αr αυιcν'5ητo 6-

t1 πρlθ1πε1 να συγκεντ,ριl;θεi αρκε-
ι,ιj ποcl5τητα αα6εοιiου σΙουζ καρ
ποiq γrα ι,α εξα,αφαλrο,θεi 1l{α κα
λl] oυντ{ρηcη. Αν αυτ5 δεν 6xεr
:υμr$gi εiμαατε ι)lπox]ρεnjμl6\]cl γα
ε:πl6,μi6ουμε με δlαφυλλ,,κ,6q λι
π6ναεlq αο6εoτicυ. Πρακτι,κιiq
xρησ]lΙalπc1oiμε τc xλι-,:ρtοi-'xο ιi_

ο,6,6oτtο κα1 σε δ6oi-1 περirποιl 500

γρ,αμ. σε 1Ο0 κIλd νερ6. Tο xλ,ω-

ρlo6xο ασ816στ ο εi\,α1 λrγ6,τερo
τoξlκi6 καr περ,-οο6τε,ρo αrπ,oτελε-
αματκ6 απ6 τo νlιοiκ6 αα6,6οιrc.
Aν'6λoγα με την περ,iπι'ω{:η δtε-
νερrYo6νrτα1 περirπoυ 4 ψεκα'ηroi.



o πριiτοq πραγμαlτoιπolεiιαr 6 ε-
6,δαμ&δεc μεiτa την καiρfi6δ,εoη καl
o τελευτ,αiοq το,ν Σεπτ6μ16,ριo. Ei
ναi ,αiπαραiΙητo τ'ο Ψεκα'σιrκι5 υ-

λικ6 ν'α 6,ρxεταi oε 6μεοη επαφij

με τoυq καρ'πoιiq, δt6τ,: αrπ'6 τoυq

κ1αlρ1π,ο6q πε,ρlμ6ν',oυμε την dψι'ε'oη

απoρ,ρ6φηοη του ασ6€στf,οιJ.

Π,ρ6rπεr ν,α αiπo,φε6γετα1 o Ψι1_

κ,α,η]{5q 6,ταν η θ,ε'ρ1μ,οκ,ραo{α εiναl
dνω απ6 25"C. Tο xλωiρlο6xo α-

ο,6lθαrιo αυνδ,υdζετ,α1 i|'1,ε Ι0 lΙτlθpιo

α6τερα μ,υKητoIK]τ6να κα1 εντoμo-

κτ6vα υιπ6 τoν 6,ρo νrα xρ'η131μo-

ποrηθοfν υ'π6 ' μo,ρ,φ'l1 6rρ6ξiμηq

ακ,6ν'ηq. Στη \,Ιεγ6λη B,ρετανiα
πρlο1κε1μ6νου να μεΙd}σ'oυ'ν ακ61lα

περ1οiσ6τερo τη'ν φυτDit'c'ξlκ6τητα
του xλω'ρ, o6xoυ qrσ6g-Jτli9ψ ουγ'η-

θliζεταl να τo αναμε1\'νιjoυ'ν με το
Kdπ,ιαν.

Σημεiοroη: Δε6 αxl:,τιοοd ιnqΘρα Nιd-
oυ,στα,ζ 1) Κo'Qoξ'ενiιδη Nliιoυ Παπα'
δoπο{iλου N['να - Αν,δρoτλ,d'rrη .<o,}r'lγi-

ι1: γ1ια τηγ α'o616'οτηοrαη τωrν 6ξ'n''aον ε-

δαφιiν>>'τε{r1ο3 2ο_zl Σεπι6μr6'qιog

1982 oελiiδ'α l42 _ 1'43. 2) ΣαxEλλα-

ρi,oυ, Γρι,}Qγ. ..Θερααιε'iα' τηg φl,tσιoλο-

γι,κftg πιiιθηαηg EΙ'TITE'ιP PΙlT (πιxρ{
xΦ'i1δ'ωαη) τqν μfλρψ μlε' ααι6i:'α'τoδλη>>

τrειf1ο'g 2'9 Δεx6iμ'6pιoε Ι9M oελ. l70'
3) Nlτια6ποοtλoυ σδ. <.To MΙπuτ'ερ πιπ
τωv μf,λ,ω,ν (πιirqqi yΦ,iδη,Ισrη) τ'εdl1og

l,1 Aσqριλ[οι t9B0 oε{λ. 74 xrαι 4) N'τι'
γ6]πoυλoυ oδ. τ,eι1χ'oξ 23 Aιπiρ'ilλrιrog Ι983

oελ. 78 - 79').

5. Kαταπoλiμnon Tnζ ψ0λλαc

Tnζ α1λαδlαc
Γlα την ψliλλα τηg αxλ'αδrαq

μrλi{o,αμε πολλ6q φορ6q καr μdλl-
οiτα πρ6oφ,ατα. (τεixοq 27'oν l-
οiνrοq 1984)' Αν επq1,igρ'x6μ,αoτυ

τ6oο ενωρiq, το κdνουμ]ε γ1α να
πληρoφoρrjoοUlpt τoV αxλαδ,οκαλ
λιεργητl1 6τt υπ6lρ,xoυν καινoilρ-

για οlτοlxεi,α στη\, t{αταiΙιoλ6μηοη

τηg ψιi'λλ,αq. Αξiζεr o κ6,ποq να

γραφεi η 1στο1ρ(α τηq υ,ποθ6'οrεωq.

Πuη μliα πε1lρ1αμ,ατ11κη δοiκrμt'1 πο'υ

αxεδldΦηκε γ'α 1ην κiατα,πολi-

μ'ηση aλλ,α}ν εν'τ6μ,6.1γ, οδl1γη,οε

oτην ευx6ρrατη δr'απdο,τωiση τηq

κiαταπολ6μη1σηζ τη,q ψιiλ,λαq.
Σ,υγκεκrριμ,6vα, π,6ρυlcι τα δio
συνlερYαζ6μενα lδ,ρilη'ιατα Ερεil-
1,ηq' T,ο Ινoτιτo6τ,o Προστασdlαq

φυτιilν Θεοtααλονiκηq καr Ινοτt_
τοilτο Φυλλo,6,6λrων Δ6νδrρων Nα-
ο0o'ηq εγκαiτlaσrηl]αι, τo 1984 6r,α

Ιτεlιρlαμrατ]1K6 στo l{εντ'ρ]]κ6 αγρ6-
κτημα τoυ Ι.Φ.Δ. iΙε 'αντ1lκε1μεν1-

κ6 ακoπ6 την αξl,ολ,6γη,oη ν6-

ων εντ,ομoκτ6ν,ων κ'αταπ,cλ6μηo,ηq

των δ,6ο φυλλορυκτιilν. α) τηζ
Λlθοκoλλr6nδαq Ko,ρυ'φολl6λλα
(dcπρη νd,ρ,κη) LΙTΗocοLLE-

TΙS CORYFOLΙELΙ-A πoυ πρo_

α66λλεr τα φl3λλα τηq αxλ,αδ ιiq,

μηλι6c και κυ]δ'ων16q καl β) τηq

λrθοκoλλ6τrδαq \{iπλdν |ζq'ρντ6λ_

λα (Ι,. BLΑNCARDELLA) που

πρ,oα6,6λλει τ'α φι3λλα τηq μηλι-
6q. Tο ,πρ'6,1rραιμψ,α τ(υν Ψεa(ασμdrν

εφ,αlρμ,6ε,θηκε κανoνtκ'd στlq Κα_

θolρ,1rμ|6νεq η,μερ,ομην(εq, α'πο6λ6.

πoνταq την ταυτ6x]ρoνη K'αταΙΙΙo-

λ,6μηoη τηq καLρ{Π'οικ,6ψαq ιηq 1ιη-

λrdq κ,αr των δi-lo ανα,φε'ρ,oμ6νων

φ,υλλoρυκ,τιilν.

Tα ουμtπερ,dlαματα που Πlρo'θ!κυ-

ψ,αν αrπ6 τoν αναφε,ρ,6μενο πει-

ραη:ατικ6 εiναr τα εξflq:

α) 'orooν αιporpd τ'ουg φυλλl-
ρ6,κ:rεq, o αvαφε,ρ6rμενοq πε-lραμα

τιrκ6q δεν μαq 6δω,oε καμiα πλη-

ρο,φc,ρiα. 'oλα τα δ,6ντ,ρ'α τoυ

πεlρ,αματ]rκOri (μdρτιl,ρεg καl μη )

δiεν εix'αν Kαμi'α ηρ,o'σ6oλ{. Eπo-

μθνοq κ,αι16να εντoμc1κτ6νc δεν

μiπο'ρ,εi να xαραiΙ(τη,ρt,αθ'εi πριilτo
11 δ,ε$τ,εlρ'o fl τελευταiο, Γενlκιi;q
τo 6τοq 19,84 δεν f ταν ευνoiκ6

Yllα τoν πολλαπλαοlα,αμ6 των φυλ
χolρυκτιiJν. Aντiθετα τo 6τoq 1983

dταν Aτoq των φυλλoρυlκτιilν.

β) 'ooo αφo'ρ,6 rην ψ6λλcι,
εντυΠωrσιακ6 αiπ,:,ιελ6,oμ'ατα 6.δ'ω_

σε το εντoμoκτ'6ν'c Σ6i-iμiπολι'ι
(cYBoLT) μ'iα πυ,ρlsΘipir,η τηq

δε6τε,ρηq γενε,6q. 'oroεq αxλαδι_
6g ψεκ6rcθ'η1καν με το Σ6ijμπολν ι

δεν εixαν πρoo6oλ11 11 ε6ν εixαν

fται, αodμαντη. Aντiθετα, ']1 σε1-

ρ6q αxλαδriιq τoυ πεl'ραη-ιατlκο6

πcυ Ψεlκr6oiθη1καν με 6,\λα εντομο
κτ,6να πα]ρ,Ου1;{1αζιαν αξl6λογεq
προ,α6oλrθg πΟυ o 6αθηr,6c κυμα1-

ν,6νι,αν ανdλο,Υα μ'ε io εiδOq τoι)

εν tι'μο,κr6νου.

γ) Aν δε ληφθεi υrπ6ψη 6τ:, οι

ηlμερ,clμηνiεq ψε,κ'α:μl,:li επ'sλ6Yη-
σαν σi],μ1φ,ωνα μLε τo πrρ,5γρ'αμμα

τηq κα-, αrπoλ16μηc'ηq τηq κ'αρπcκd_
qrαq τηq μηλldq που εφαlρμr5ζεl

το Ι'Φ.Δ. καr 6xt ο,liμ,φ,ωr,'α l-ιiε την
6roλογiα τηg ψir\λαq η πλη,ρ'ο'φo-

ρiα αυτf 6xεl rδIαiτερη οημα'οiα.

Δ16τl δεν 6xουν πρ'ο,ατεθε{ επi
πλ,6oν ψεlκ'αoμοi γ1.α την καταπ'υ-

λfuηr:,η ιηq ψr]λλαq. Aυτd oυν6_

6η1oαν ατo πεirραμα τoυ Ι.Φ.,Δ' ro

6τοq 1984. oπο:οδfπoτε αε dλ-
λουζ αxλαδειi:ν'εq Γτoυ εlπ10<'ρx-

τoiν dλλεq oυι,3riκεq iοιυq να α

παιτηΘ,oιiν 6.να { δrio ql.εκαlαιlοi

εηi πλ6ον'

- [g1l xω,ρεi καμiα αμ'φr6'oλiα

6τl η καιαπολ6'μη,oη τηq ψ6λλαq
πβ16rπεr ν,α oτηρ'iζεταl oε ετ{ο α

66,oη, x,ρηαlμοπolι-ilνταq τα αν λo-

Yα φdtρlμαlκlα γιια κ6θε ε'πcxfl. Πε-
ρlαο6τερlεq λεlπτoμ6'ρ'εlεζ δεq <,Γ{r

6o,υt;'1qr, 17ον τεfxο,q ο,ελilδα 170,

19oν τε6xoζ oελ. 82 καr 27oν τε6

xoq o,ελiδα 83 ).
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Σiυτoμn κuτοψρπφιt ιιilψ l(Uplιiτερωυ

μεμoυ6τωU τoυ δlμιiυou που πθρooε

lΑNoYΑP!oΣ

i* 'H μrκτη xoρωδiα τoυ Ωδεioυ κl
η ΛοΙκη oρ1ηoτρα Ναoυoοc oε κolvη
oυvουλio nou δδωoαv, υnδ τηv δlεu-
Θuvαη τoυ μαioτρoυ κ. Hλiα Mδρα,
oτo Δημoτrκδ Θδοτρo Νdcυoοc 12 κοl
13 τoυ μηvoc, ερμηvευoov τρογoi'δlα
γvωoτΦv Ελληvωv oυvθετιbv.

J* Pεoιταλ κlΘdροc, απ6 τoν δtε-
θvouc φημηc'Eλληvο καOηγητη τωv
Ωδεiωv ΑΘηvΦv κα.l Θεo/viκηc, KΦoτo
Koτoιιbλη, ,δδΘηκε oτιc 16 τoυ μηvδc
oτηv Eoτiο MoυoΦv.

*** Η θεατρlκη oμοδα τωv Λuκεiωv
τηc nδληc μαc στlc 1 9 τou μηvδc oτo
Δημoτlκo Θδατρo Ναoυoοq. oε μrα μδ_
vo πoραoτooη, επαvελοβε τo εργo τoυ
Στdvloλαβ Στρατiεβ: "Τo Σοκoκr noυ
βελαζεr ".

f- 'EKΘεση Zωγραφrκηq τηc Eλδvηc
Αvδρovlκiδoυ, nραγμοτoπolηΘηκε oπδ
τlc 23-3'l lοvouoρioυ oτov ,Πορvαooδ.

--" ΔtdλεΕη - αuZη,rηoη Πρo,γμcιτoΠ,ot-

ηθηκε oτlc 25 τoυ μη,/δc στo Π.,K.,Ν'

με Θεμα:.Η Yλωooα κl η nρoβληματl-
κη τηc.. Tηv εκδηλωoη oργdvωoε o
Εκnαlδευτlκδq'oμ;λoc καl oμlλητηc η-

Eπιμ6λεια Δnμ. Ξoυλiδn

τοv :: Σtμ'βoυλ.oc M:oηc Eκnαiδ,ευoηq
κ. Xρηoτoc Tooλoκηc.

ΦΕBPoYΑPΙoΣ

J* To τμημo Θεατρoυ τoυ Π.K.N. oτα
nλoiolα ταtv πoλtτlοτlκΦv αvτoλλογΦv
noυ καθlδρωoε, nορ'oυoi,οoε oτlq 2 τoυ
μηvδc οτo Δ.Θ.Ν. τoν Θεoτρlκδ 'oμl-
λo Koρivθoυ oε θεοτρlκη nορδoταοη,
μ: τo δργo τoυ KoρivΘroυ oυγγραφiα
Bοo'λη Kωoτoρα: .Mε ορlΘμδ nρωτo-
κδλλoυ " .

l* To.Ynερθεαμα τηc Πραγoc., i-
vα αnδ τα φημrομδva κολλlτεxvlκd
oυγκρoτη'μοτo τoυ εiδoυq τoυ, εδωoε
oτo Δ'Θ. τηc nδληc μαc, oτlc 8 τoυ

1:ηvδc δυo ποραoτα:εtc καl oημεiωoε
εΕαrρετIκη εntτυ;1io.

"\ Στηv oiθoυoα εκΘεoεω,l τoυ Π.

K.N, iγlvαv τov Φε,βρoυdρro: o) οπδ
'1 0-'l 9 τoυ μηvδc εκθsoη Zωγραφl-
κηc τcυ Νlκδλooυ Mπλrοτκο κοl β)
οπδ 20_28 τoυ μηvδc δκΘεoη φωτo_
γραφiοc τoυ Aργυρη Δημητρακη.

*** Tελoc oρxrοε vα λεlτoυργεi oτηv
Eoτiα MoυoΦv μoυolκη δovεroτlκη βI-

βλ'oΘηκη. H β βλlοθηκη εivαl οvοlΧτη
για τo κotvδ κdθε Tρiτη καl Πεμnτη
απδ 6.00-8.00 μ'μ.κοl κoΘε Σοββο-
τo οn6 10.30-1 2,30 π,μ.

Eυxoρlοτliρlo
Tο Δrοικητl,κ6 Συrμ16οiλlο τoυ

Συλλt6γoυ Αlποφοi'ιοlιl },Ιαοiοηq
ι)υΧαlp1στεi θε'ρrμ,1 i,η1, 'Ε,λ,λη Kcr-

ζατζij γlα τη'ι, δ,ι,;o,ε6 2.000 δρx'
Πρcq τo\' Σ6λ,λ'ο εlq μ'ν1,.lη'ι, τoυ
oυ(iγOυ τηq Αρ.1στoτ6\η Kαζιιν_
τζη,

(Συvδxεlα c:δ τηv cελiδo 35)

φδρovτoι oτηv 1ρcvld τoυ 19B4 καl
oε ωρloμδvo oτolxεiα noροτηρηoεωv
τoυ 1983 (κυρiωc δooν oφoρd τoυc
ψεκooμoυc) κοl oυ,roψiζovταl aτο εΕηc

c) H εμφαvlo.1 τηc nτηoηc τωv ψU-
1δv τηc o' γεvvεoc εxεl o1εoη με τlc
Θερμoκραoiεc Kol τηv τonoθεοiο' Θεo/-
vi,κη αρ1δc Aπρlλioυ εvoρΕη nτηoηc
'1 6/4 μiγloτo πτηoεωv. Νooυoα τδλoc
Aπρlλioυ ivoρEη πτηoηc 6/5 μθγιoτo
πτηoεωv.

β) Τo δvτoμο nορoυoioo'ε Tρ,εlq γεv-
vaδc nληρειc.'Εvα nερloρloμ6vo ni-
':αγμο στα μεoο κοr τελoc τoυ Σεπτδμ-
βρη πiρo ο,n6 τo φυotoλoγlκδ τδλoc
rηc γ' γεvvεαq (περinoυ oτo μδoov τoυ
nριi.lτoυ δεκαη'μδρoυ τou Σεπτιi,μ.βρη),
e,J)c vα ωφεiλετοl oε τiτoρτη γε l-
"εo λoγω θερμou φΘlvοπΦρoυ η κ.l;

}I ευδεμiδα T]Iζ αμπiΑoυ
in π;θoνδτερo oε ατoμα τηc τρiτηc γε.
vεοn noυ εixαv κοθυoτερηoεl.

γ) H διαρκεlο τω,., nτηoεωv κdΘε
γεvvεαc φΘdvει τlc 30-35 ημ. περi-
Π cU.

δ) To πληθυoμlοκδ μ6τρo κoθε γεv.
vεoc εEαρτοταl ο;rδ τηv oωoτη κατο-
n:λδμηoη τηc nρoηγouμεvηc'

ε) H πρoλη'nτIiKη KoτσΠoλδμη'oη εi-
vαι α'vαγκoiα oε κδ9ε γεvvεd oιJμφω_
Vα με τlc εvδεiξlεc τωv πογiδωv, τηv
εyκαlρη εvημ:ρωoη Kol τηv oυvoλrκi.1
επδμβοoη.

oτ) To nαροθεio μεΘΟλ 40χ (δδ-
ση '1 

-1 
,2 λiτρo αvo τδvvo) iδωoε

πcλ0 lκονοnorητlκal αΠoτελδσμoτσ στouq

nρoληnτικoιic ψεlκοoμoΟc με δ0o δlα-
δlx',κδc εnεμβdαalq γIα κo,Θε γεvεδ ο-
να 12-14 μdρεc Kα, με τηv δlευκρi-
vηoη δτl o ψ'εκαo,.:δc πρεnsl lzο γivε-
τoΙ oε δρoοερη Φρo, εlδlκδτερα δε
oτlc εnεμβooεlc τηc δε0τερηc καl τρi-
τηc γεvεαc.

Ζ) 'oταv η κoμπlο βρioκετol μδoο
oε κλεlοτδ τoαμni (γ' γε,vεd, κοτα-
orολτlκoc ψεκαoμδc) oτηv nερinτωoη
cυ:i δλα τo εvτoμoκτovα δ1oυv περlo-
ρlομεvη δραoη oτηv κατοnoλεμηοη
τηc. H οδυvαμio αuτη oφεiλετοl oτo
δτl δεrr μ,Πoρεi τo ιραρμοrκo vα θρΘεl
oε εnαφη με τηv κirμnlo. (Δεv loxυεl
τo iδlo γlα τov πρoληnτlκδ ψεκοoμo)
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Κυκλoφ6ριιoε Evα lεωρYικδ 6ιΘλio

"Εvα ΘιΘλio καταToπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ Xρυματιστδζ εiτ<6vεq

T''ι εTvαι τdt κoκκoειδfr (ΦΦρεξ) καt πΦq καταΓtoλεμoσvται

llδv πρ6πει vδ λεiΦει dπδ τ<αvθvα drγρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY ΠΑ/LΟYΙζFΙ
Mπoρεiτε v& τδ πρoμnΘευΘ,εiτε iπ6 τ& vραφεiα

τoσ'Arrρoτικoσ Συλλ<1γoυ Nαoιioιτq

TΙMΗ ΓΙΩΛΗΣΕΩΣ 1000 ΔPAΧMΕIΣ

M6λιq τ<υκλoφ6ρn,oε €vα γειΙJρYικ6 Θι6λio μovαδικ6 oτo εiδ'oζ τoυ

((TA ΓE€}PΓΙΚΑ ΦAPMAΚA tIoY Ι<YΙζnoΦoPoYN ΣTΗN EΛΛΗNIΙ<H AΓoPA)

ΣTEPΓ!ΘY ΠAΛtrIYΚFr
xΡl{ΣTcIY ΠAΓIAΔeIΠΞf,Y/\ΘY

_Tι περι€xει κdΘε ((φ&ρμακo)) και πωq ταξινoμoιivται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xρrioιμoι και διαφωτιoτικoi
_ 'Evα 6ι8λio απαραiτnτo vια κ&Θε αγρoτικιi €ι6λιoΘfiκn

τ'ΙMΗ ΓIΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ6q

E1{Δ0ΣE!Σ ΣγΛΛ0Γ0γ (Γ|AN|TΣΑP0I 1(Al MΠoYΛEΣυ

1" TA ΔHMOTΙKA TPAΓOΥΔΙA THΣ Ι\ΙAΟYΣTΑΣ

2" KΩΙ\ΣTAIγTΟYΛHΣ " Ο λA.Ι"ΙζΟΣ ΓΙΟΙtΙTΗΣ

TΗΣ }\{ΙΑΟΥΣTΑΣ

Toυ Tdκn Mπdiτοn
mΓIoPEΙTE NA TΑ ΓIPoMΗΘEYTEΙTΕ AΓΙo TA BΙBΛloΠΩΛtΙΑ ΚAI

AΠo 1ΓΑ ΓPAΦEEΑ ToY ΣYΛΛoΓΦY ΑloΦoΙTf}Ν NA'oYΣΗΣ
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