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'onωc πδvτα oτlc oελiδεc τoυ nερloδt'κου μαc δημo-

,,rιouru αρκετδ dρΘρα norκiληΞιrη., εn'o'ημoν"κd" loτoJ
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ελειilερoc oxoλlooμ6ξ τnq επlKαlρδτnτoc

'oταv o κooμoc ακo0εl oo6αρh μouσtKli
Δημoorεriτηκ,ε στo'ν Αθηναiκ6

Tr3lrιo (Eλευθερoπυπiα, 20. 6.

s5) ρ'επο,ρτdζ τηq Mαρi,αq NzΙα-

prα\π<o'6 με τiτλο <<',Oταν o κ6-

αμοq ακοiεl oo'6αρrd po,Urσ1K(>>, cΙ-

πorαπ6οματ,α τoυ oποd,oυ παραθ6-
τουμε σ]τη αυν,6xεrα κα'. λ6yιυ επι
καφ6,ηπαq (π,ρ,oβ6χη τηq <KΑP
MBN> στον θερlν16 μ,oq κ1νημ'α-

τσ\Ιρdφo αλλ6 και λ6γιυ του γε-
νrκιilτεφυ ενδι'αφ,θρoντοg που
παρου'α16ζεr μlrd πoυ αnργiζεr 6να
θ6μα γlα rιoλλoηjc <T,αμπoιi>>. To
θ6μια τηq oo6αρiq μουαlκt]q κατ

των ε,πtλογιi;ν τηq αrπ6 τoυq νεο-
6λληνεq:

<<T,ρεiq δrilοκor μoνοπαf,,o,6ν oxε
δ,6ν τo ενδrαφ,$ρ,ργ τoυ κotνo6
αυτ6ν τoν τελrευ;ταio καιρ,6. To

γεγoνt6q δεν θα εξ6iπλυτε, αν
δ,εν τιjxαlν'ε ol δilοκoι αυτoi ν'
αφoρoιjν την κlλαοοtκr] και τη'ν

λεγ6μενη οo6'α,μ] μoυolκι]. Eiν'αr

η μroυoκf, Tηlq ταlνi,αq <<Aμαντ6,_

oυq>) η 6,περ,α <<Κdρβrεν>> τoυ Mπι_

ζt6 καr τ,α <<Kdρμlνα Mστoυrρaν,α>>

τo,υ Kαρλ o,PΨ..., των οπrοiων οr

πωλr]oεrq δiiακων 6.φτα,ααν οε υ-

ψηλ,6τατα γ1α τα ελληνκd δεδο-

μ6ν,α ε,πirπεδα μ'g ,cι,ηρηζλεαμα τηv
oιλ'iρη εξ6ντληoη τιυν απoθεμ,1-

Tων των ειαιριιbν δ{οκ,ων, ot o-

rιoi,εq αq οημειωθ'ε'i 6ΙΙ<lαναν μ6x,o1

τιilρiα παρ,αγγελiεq μεταξιi 50 καt
1Ο0 κομμ,ατ ιiν τo εξ6μηνo.

To γεγo,ν6g δημlοilrρryηοε οx6-

λlα αιοtοδoξiα,q oπoυg μoυoκ6φι-
λου,q κη]rκλ,oυq, αx6λlα πoυ εmδ6-

xον|ταt δι,&φορ'εg ερμην'ε(εq κ'or-

ν'ωνιoλoγl,κfrq πεlρ1lT'σ6rrεrρ.ο φil-
αη'q' 'Ιαωq 6ψιωq, πiroω απ' 6λη

αυτr] την εμFιopικ{ ε,πlτυxtα ν'α

48

μην κρδ'6'εται οδτε η κ6rπιυloη

πρo,q κdποlα μ,oυ'οικl1 π'ου fφrτqryg

oε αδ16ξoδο, οη3τε καμμr& oτροφ{
1B0ο πρ,oq κdπoια 6λλη κατε6_

θυνοη, αλλ6 μ,6νoν εξηγi,οεlq
του φα1νομθνoυ α,πλ6q καΙ μo'νo-
αdμαν'τεg.'Οrπωq το <{ευx6'ρ'ΙΙστο>

dkoυoμ,α των συγΙκεκριμ,6ν'ων 6ρ-

Yων - η <<Λiμνη των Κiκι'ων>
γt,α παρi&δεlγμ,α εiναr π6ν'τ,α μ16
εμπ,αρκτ] επt'τυxi,α - Kα1 η o6ν-

$g,σti τoυq o'τη μνl1μη τoυ θεαττj

με συ,\,ικrεκρ,-μ6νεq εlκ,6νεζ' 6πωq

το πdθοq τη,q K6'ρiμεν, το σrοlxεiο
των πρoεκλογlκιilν oυγκ'εντριiοε

ων (Kαρμiνα Ιν{πουρ,iν'α). τΙq

οκην,6'9 του γ6lμου o' 6λα οxεδ6ν
τα κl\,η1μ,α'ιo\rrpαrp1κ6 6p[,α pε τo

γαμdλlο εμ,6,ατflρl,o τ,oυ \,{6νιελ-
cloν κλπ.

To θετlκ6 ατην περiπΙfu)'ση αυ_

τ{ εiν'αr 6τl το μεγdλο κοrν6 θρ-

xε'ταl o' επαφfr μ' 6να 6λλo εi
δοq μoυο,lκf1, κlαr εiναι oxεδ6ν
66,6αlo 6τr ακofγονταq 6να τ6-

τo:ο δ,ilcκo θ' αν'ακ,αλ1liΨεΙ' 6lfτοJ

κα1 σε μl'κρ6 πo,αo,oτ6, την dλλη,
την πρlαγ1ιιατrκτj μιαγεiα τηq μoυ-
olκf q>.

A. O.

Φμ,.,ρ,o μ6νo με ν,o,f1ματα κα1 Yρυ
λlομoiq εν'ιt o: υ,π6,λ'clπoι 6xουν
αναxθεi oε liqnατεq απ6 πλευηrdg

τελεI,6τηταq, σφαiρ,εq, γλωoοικljq
εrπrκoινωνiαq.

Στη αυν6xεια 6θ6αlα ο,l δυ6
αυ,τ6q λ6ξεtq (ευδοκiμηοrη κα1 α-

ρωγd, 6πω,q θα κ,αταλd6ατε) xρη
αlμοπoι{θη,κ,αν τ6'oo πολi6 εκτ69
αlπ6 τlq παραπdvω αν'αλ6roεlq, oε

γε,λ,ololY,ραφiεq, οατlρ,'κd κεiμε-
να, λεζdντεq θεαιρικ6q εruθεω-

ρd,αειq κλπ., πoυ τo ν6ημ6 τoυq

6γιν,ε γν,ιrloι6 <τolq π6οl,> κ,αl δεν
πρ6κεrταl να ο6ηoτo6rl αirι6 τη

μ\ Ιiμη κανεν69 ν'6oυ <<εlq τον α1-

ιirναr>.

ΝΙε την ευtκαl,ρ.iα αυττ], καr γtα
πα'ρrηlγ'o]ρ1a o' 6,oουq oλo,φilρoυν-
ταl γ1α qγε,ηfiρ169ιεq του εκΠ]α1-

δ,ευ,ιlκο,6 μ,αq αυioτfrματ'οg και
των γγlfiggαJγ πoυ παriiρνoυν, i
μdλλroν εν παiρν,oυν or rl6ol μαζ
πorpr6βf.1g.ψ1μ'ε oτη ουνθxεια τo πα

Συμ6οivoυv Kt αλλo0 !

Σrdλoq 6γιι,ε σΙl,q τελευ'τα{εq

εξε'τ6oεtg ατην 6κθlεo,η των μαθη_
τιilν, γtα δυ,6 &γνrωαrεg oε πολ-
λ6 παlδ'r,d λ]6ξεlc π,cυ υlπ{'ρxαν

oτο θ6μα. Δ6θηκε 6τoι η ευκαi-

ρiα oε πrθ,ανo,6q και απiθανουq

γλω]σσoα1}tiντoρ,εq καl υrri6ρμ,α-

Χoυζ των παραδ]6t:εων (ατην πε-

ρi,πτ,ιυrοl1 μαq τ(υν γλrωrαorκιi:ν) να

μ'λl]tαoυν γ1α κ,αταστβ,oΨ{ τηζ

γλιfiαααq, γ1α πε,ρ1οtρl,Φt6 τηq εκ-

φρ,αστIlκTiq δυνατ6τηταq τιυν ν6-

Urν' κα1 αε ε,π6κταoη γ1α <<φαστ -

φουν'το,πoiη,αη> (Θε6 μoυ τi
<<κoυλτoυ,ρ,t6ρΙq{οq)) 6ρoq) τηq ζω-
{q τουq, γr,α απιilλεl,α τιυν μεγ6_
λωι, αξlιilν καl lδανlκιilν, γΙα α-

δυι,αμiα τoι-, iδloυ του εKΓτα1-

δ'ευτlκoi ουoτriμ,qτη'q να οπλfοεl
τουq ν6cυ,q με αρκετ6ξ γνιiοεrg
κι 6ν,α σα:,ρ,6 dλλα πρ&γμ,ατα, πoυ

αν τα μαζ6ψεl κανεiq κα1 τα τα_

ξlνομ(:εr δ$πλα δiπλα, θ'α νoμi-
αεt 6τl ο1 V6o1 }ιαq cι,νlενooiνταl
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ελε0δερoc oxoλlαoμdc τnξ επll(αlρoTnτoξ

ρ,6πoνο του προ,6δrρου τηq Eθνl_

κdq Γεωγρ'αφr'κfιq Eταl,ρ'iαq τιυν

Ην,ωμ6ν'ων Πολlτειιilν, το]U μεYα-
λιiτερου iloωq tδ,ρ,riματoq αιον ιι6
δσpο '[lα θ$ιατα Γεωγρ'arφriqq 9 ιr-

πo,ioq πρt6εδlρoq δ1απ-lστιiνεr oτην
επrφυλiδ,α του τελευταioυ τει3-

Xο'υζ τcιυ περiοδ'rκοι3 <NATIo-
Ι\ΙΑL GEOGRAPHΙC, την ρtαY_

δαiα αυξαν,6μενη 6γν,otα τ{υν α-

με,ρ,lκαr,ιiν απου,δα'oτιi'lν σε στο1'

xειιilδ,η θ6ματα γει,-lγρα'φiαg. Nα

με1ρxκΙ6q απ6 τlq ερωτdοεtiq π'cυ

τ6θ,ηκαν στουq σΓιουδαoτ'6'q: καl
τ,α ποαο,oτd εlπlτυxiα oτην απdν-
τ'4]oη' Σε πα,ρ6νθεoη τα πο'οcoτ6

εrπrτυxi'αq ατην iδlα εiρ,ι-6τηοη oε

α'νdλ,oγη 6ρ,ευνα που εixαν κ&-

VεΙ τo 1950 or <Ι{Ε\η/ YORK TΙ-
MES;

-- Πo 6 xιirρ,α 11μlρlirωζ δια,αxi-

ζεr o Αlμαζ6vloq: To 195Ο, 78ο)ο

απdr,τηiο'αν οωrolτd 6τl πρ6ι<εLταl

Yια την Bρlαζιλi'α. Tο 1984, μι6νο
27ο)o 6καναν το iδto.

- Σε πo16 xιilρ'α 6,ρiοκlg1cι1 η

Δεδv6c Δεvτρoκoμll(o Συv6δρlo
o Tο,πrlκ'6q Γε'ω,πcι,:κ6q Σiλλο

Yοq Nομot Ημαθi'αq ο,ργ6νωο'ε

τo Α' Δlεθv6q Σ,υvθδrμo oτη B,6-

ρo'α (25-27 A,πρlλioυ 1985 ).

Στο Συν6δριo αυτ6 μiλ,ηroαν ετδl-

κοi επrατf1μονεq α,π6 τo εξιυ,τ,ερi-

κ6 (Γαλλiα - Ιταλ{α), κ,αθηγη-

τ69 Πανεπl'στημioυ τηq Γειυrπ,ονi_

κlic Σxολ{q Θεαοαλονtil,κηq KαΙ

εrδκoi ε'πlioτ{μον'εq των Ιδρυμ4
των' E,ρειiνη,q τηq xιi-lρα,q. Aν δε

1lαq αrrτατ6 η μνημη εir,,αi το πρ<il

το δrεθι.l6q ,μγi$rρ10 Πcυ Πρ(αγ-

ματαrιoliεfταl στην xτilρα μ'αq. o'
6τι αφο,ρ,6 τα φυλλo66λα δ,6ντρα

1{,α] συYκε]l{lρlμ6ι'α την ροδακrι'd'
αxλαδι&, μηλ16 κ,αι κεραcl6. Kι'
αηlτ6 ο,ρ,γαι,,ιfiθ'ηκ'ε αrπ6 την <66_

ση> απ,6 6ν,α μικ'ρ5 Erπlρx:ακ6
Σ6λλ,ογ,o, α,π,6 θνα 1ιlκρi5 φο'ο16α

πoυ κ,αλd καλ6 δ,εν ουμπλr]'ρο:o,ε:

δil,o xρ|jνl,cι s,ηπεiα απ6 τ6τε π,oυ

liδρ'6,$ηκ,9. Που c'τo κr&τιυ κ'dπω

δ,εν εixε υΙπoxρ16ω]ση ν'α αι,'αλd-

θει να φ6ρεl oε π6,ρ,αq 6να τεριi-

σr1o κ'αl κoλo'οiαio 6ρ,γ,o. ν'α επιυ_

μriαiθεi δηλαδl1 τrq ευΦ0vεq εν6q

δrεθνο6q δεντρc'κο,μrκοi ουν,εδ,ρi-

oυ, πoυ α'π6 την φriαη τoυ πα'

ρoυσldζε] τερdoτrα π,ρ,ο6λfματα

οργανιωτ κd τεxνlκ'd κlα1 ollK|cνo-

μt,κd. Tην oργ6νω'oη τ6τ,οιoιl oυ-

Vεδρ'iου θα 6πρεπε rrα αι,αλd_

6oυν 6λλol φο'ρ,εiq π'cυ συY(κε\,_

τ,ριiνουν &λ,λ,ωαιε 6λεg τιg πρ'οii-

πο'θ6toειq 6πωq εiν'α'r τo Γεωτι:_

xι,l,κ6 E,πlμελητi]'ρro, ol Γεωπονl'
κ6q Σxoλ6q, τα Ιδρ'jμ'ατα B'ρ,ε$_

νr1q κλπ'
To cυ'ν'6δρlo πραγμrατoπolfθη-

κε γιατi 6ρ,6θηκlαν επικ,εφαλdι
τ,cιl Συλλ6γου 6ναq 6ξloq, παν6q
κ,α' δημlου'c,γrκ,6q πρ,6εδlρ,cq π'oυ

6φερε κα1 την 1lεγαλdτε,ρη ευ'
θ'liνη γ'α την ε,π'τrlx:{ ατoυ συνε_

δoiου.6ι'αq δραc'τfrlpΙοζ κrαl εp-

γα'.lκ169 ιrοαl,t'.l,α'τ'6αq κ,αι 1lεotκd
crκ6ιllα J.l6λη τοιl Συλλt6Yοιl πcυ
δο6λεψαν. μl6xθh'ο,αν καt ξενl3-
ΥτΓ{σαν Ylo να φ6'ρ,oιlν σs π6ρrαq

τη ναιπc,ιΙΙ.\rj τοιl. Λiγ,cι ,iνθ,ρω-

ποr 6λo κl' 6λ'ο.
,o Σilλl\οvoc π4τυxε στην αιπο'

ατολfl τοιl' γ''ατi ο,τη'ριii1βηκε κα-

Mαν,iλα: Tο 1950, 84o)ο 11ξεραν

6,τr flταν τrq Φ λ.lππiν'εq. To 1984

μ,6vον 27o)a' T]6"λ,oq π6οot νoμd-

ζετε 6τl μπloρo$σαν να αναφ6-

ρ,oυν τρεig Aφ,ρlκlανlκθq xιitρ;εc,

αlπ' τη Σαxd'ρα }Ιl6xiρlr τη μ6.r,,
Αφρπd, το 1984 (υπdρx'oυν πd-

γιυ απ6 30 xιiρεq). N''Ι6νoν 7o)ο,
καl 69'o)o δεν μπ;6,ρεlσ1αν να α'ν1α-

φ6ρουν ο6τε μιdll
Αc παρ,ηrγ'cρηθ'oιμε λο;π6r'.

Συμ,6,αiνoυν κι αλλ'οi.
Α. o.

τd κιi'ριo λ6γο, ατιq δrκ,6,q του δυ-

ν6μειq' Aκ6rμα καΙ οt πε,ρl,οο6τε-

ρεq δα'πdνεq κ,αλilφθ'ηκαν απ6
τ,oυq δrκoiq τ,oυ π6ρουq. Αυτ6
δεν π6,εr να ,Ιτε1 6τl και 6λλ,ol φο-

ρεiδ δεν 6,ofθη,σ,aγ τ,ον Σ,6λλογo
και δεν αυν'66αλ'αν Ο1κ]3νoμ1κ'dJq'

'Ιolα iσtα, η ηθrκ{ καl υλlκ{
cυμi6oλfl των φoρ,fi6ν εκτιμfθη_
Kε 1(α1 αναγvω'ρiοθ'η'κε α'π' 6-

λουq,

o τo.π κ6c Σiλλογoc Ι{ομοi Η-

μ,αθiαg' ξεxιilριoε απ' 6λoυq τoυq

Γειιl,πονκο6q Συλλ,6γουq τηg xιil-

ρ,αq }iα1 δlακ'ρiθηκ,ε, Γlα την r-

oτορ'i,α αναφ'6,ρioυμε τα oν$μ,ατα
τηq oρ,γανu}τ1Π<1ig Eπlτρoπrjq:
11og. Ι<,oυlκΟυριdννηq (πρ,6'εδροq

ιου Συλλ6γoυ ) , Eυ'αγ' Δημητρf-
ου (γρα,μt1lατ6αq του Συλλ6γoυ).
Eιl,ρ,. lη,6β.η61q, Λαζ. Σα66fδηq,
Παρ. Aνδρiταog, B,α,ο. Θεoxαρi6'

πουλoq, Παν. Bαglλεl6δηq, Nlκ'
Tor6μηq, Kων. Tο:πcυρiδ'ηg. Nrκ.

Kελ6αηc. rιαι Nlκ. Mπουο i:κηq.

o.N.

,tg



To πρδ6λnμα τnξ φυλετlκnc πρoθλευonc
Tωv lΨαoυοαiωv t(αl αnδΨεlcτωv lσToρlκΦv

Τρlκo0π[1, Aρα6αvTlvo0 t(αl Tovτδρωφ

(Mlα tλλn lεΦρnσn τoυ oδμoτoc}

A' 'o,ι αrπ6Φειξ τω'\, ιστo'ρι-
κΦv ΑραΘαvτιvoιi, Tρικoιi'
πn κiαι Tov,τ6ρωφ για τoυq
Nαo,υοα(,oυq

Π1g16lαφατα εiliε rτφ, φωε τηg δημo'
oι6lιη,τα6 μ[α ενδιιαφ,6iρ0Φσα ιστo'Qlι}ιli

Φqαγματεiα του Nιωoλiιiii Tοντ6lρωφ,
α'{ιγxlgoαloυ, β'ofλγqρ,oυ' ισlτolQ1ιΣibt, αr}ια'

δ,r5μαix'oli ιιn,ι πoλιτιηιb6.

ΙΙ π1Qαγιμαrτε(α αοlτd ,τbυl Erqδ6θηpιε

το 1982 οτα 'ελλη,νιxldr φ6tρει πον 'τilτλro

<d{ BAΛliANΙKrΙ Δm'ΣTiAΣtΙ TrΗΣ

EIΙΑNAΣTAΣIrΙΣ TοY 1821> ('ΙΙ ωε-

gi!ττιυαη 'τωα Boυλ1γ'ιi,q,ωrν) παι ηEo,λo-

γiξbτα,ι μ}ε, μu,i lεt}4τεΝ6κiτατη ιoπο,ριoοf

€ιrσcιtlω.ff αrf6 lτov 6lλλ1τρα ακtιδημαix6
xαι τ6ιo9' π1gωθυrπoυrψ6' Παιv. Kαη,,:λλ6-

πoυλo.
Σ]τo ειiδ,ι+α6 xΙεφdλαιο α'ιxτ{Iξ. τηi:iπl?α]γ

ματεiαg ]μlε fo\, τ'[ιτλο <<Bο{λtγrα1go'ι εθl:'

λοrγ,τ6,g ο1τηΜ Eλλι{ιδα oτηtν εαιανdαταοη
τoυ 182l>>, 'o Tbrνlτ,68κoφ xtιilνει Bπτilψυ-

μη αναφolρ,ιi ατoυg βοι1λγαιQloι,ιg αγ(rν'ι-
στr6ig που πoλiξμηααν' o'το πλευIQ,6l των
ελλfrνων επαvαIolταπci:ιv', oυγtxπταλ|6-γoν'

ταg με'ταξi ατrτιi:tν xαι ποv Atγγ'ελf Γιi-
lτσ,o.

Π]l1ψν αυτod, o συIt!ιQιcιιpr6αg xιiνει

μvεiα xαι για Botγαρoυg εη6 Niιiioυ"

σα,g, JdαlQαπqμ]rdofylταg γiια rdslQ'ιασ6lτE]QΕg

λ}επτo'μrfiQtιεg ατο {ργo τoυ 6λ|λiηrνα ιατo

8ιxο{ ΣπυiQ. Tiριμo{πη με τiiτλto <'Ι-

ΣTlolΡΙA TrΙΣ EΛΛIΙNΙ]KΙΙΣ EΠA-
ΝAΣTΑΣEΩΣ>.

Πqgαθ]{Jfω τo πλifρε6 xεi;μενo τη,g α'
lιαlφοiqifr g'τoυ Tοη''τ68ωφ σ|τfi 

'iα|Qαπdil: 
Ο)

oημε(α.

''EπIφανηc oγωvloτflc γIα τηv ελευ'

Θερiα τηc Eλλδδαc i1τov o 'Aγγελoc

ΓδτZoc. Mετδ τηv loonδδωoη τηc Ni'
oυoαq, δnoυ ovinτυξε πλoι]olα δραoτη'

ρlδτητα, δφυγε γlα τα vδτlα με μια

μεγδλη oμdδα oυμπατρlωτδv- τoυ καt

πiρε μΞρoc oε πoλλδc μd1εc.I58 o δrα'

κεκριμivoc loτoρικ6c και αγωvιoτflc
Xρroτδφoρoq,Περραlβδc, τ6τε υπoυρ-

50

γδc Πoλδμoυ, δγραφε για τov ΓdτZo

oτrc t6 toυγioυ 1823: *H nατρic θα

oε τιμ{oει αξiωc. Elc αuτ{v επακoυμ'

βδvrαc Θα λdβειc πpovδμIα κoι δlκαι-
δμοτα ,πατρrδToυ καl δι' αυτflc θα oε

γvωρiooυv τoloilτov και εκεivol δnoυ

oε ovoμiZoυv o{,μερov καl σε μετα-

xεrρiZovταl δlσ ξavov..l59''
158. Γlα τo,υc Boιiλγαρoυq τ'ηc Nd-

o,Uσαq τηc εrπo1tηc βλ. Σ' Ιρ'lκο0πηc'

Toυ
Στ6ργιoυ Σrιυρ.

Aπooπ6λoυ

Ιατ,oρrilα τ,ηc Eλληrvlκηc Eπtα,vοroιrdoeωq,

τοL)-l. B', Λlvδ,irvo 1860, 'oελ. 180.

159. Eθvικrη BιβλrroΘrηκη πηc Eλλdδoc'
τμηlμ,ο Xεll,ρ'oγρ'drφ,φγ. (Σrrη oυrv6ηεια με
τα α,ρ'1ικd EBiE) Αργιεiov Aγιbvoc, ορ.

19169 (1)

opθ6jταfα, νομr[!ζω, o σp*ryγι8αφ6crg αJ'

fi olφ,ε{ξ611 ηlα εcdεy]ταθ'Εi πElQιΦotdτE Q'o o'
αυπ6 'το θ16[ιrα, γ,ιατli 1τ{t σ1τlo'ιχΙει{ι τα o-
πoiα επιlxαλε0ται' απ6 το θ8γο' τ'oυ TQ'ι

xo{rbvη .αlιi{αχ,oι'lv>' οriωidδη't τloiτ€.

'Aγνωloτο πιiθ οιαι χlωplk να xtdιvιει

μνε,[α ατψ πrψd' απ' 6iτrρυ ei'χε' τιg

ατiΨηρ,o,φοg'iεg γlι.0 τηiιi Niιioη:oα 'χ1αlι ξηl,

φυλετυι}fi πρo61λευoη τωγ xατο'ioα':ι'

τηg, ο Trg'ιιο{irιηg αναφ6ρε'ι εqτ]i λ6ξει:

H πδλrc τηc Ναoioηc δια τo nλfl'

Θοq τωv iκoτoiκωv τηc Xρloτloνδv, Ελ'
λfivωv καl Boυλγiρωv, u,o 'ou" nu'

ρoυc τηξ και δIα τo περlτεixloμi τηc

εφδvη nρooφυδc oρμητ{ριoι/ τωv καT'

εκεivα τα μδρη εnαvαoτατlκδv κιvημδ'

τωv' δtο τoilτo πoλλαΙ καt oημovτlκαi

otκoγΙvεlαl, εv oiq καl αl τoυ Kαρo'
τδοoυ κql Γδτooυ' κατδφuγov 1δριv α'
oφαλεiαc εrc ,αυτfiv, καl εlor]λΘαv 'κol
τα υnδ τov 'Koρoτδoov καt τov Γδτoov

ΙΣToPΙΙ<o . ΓΛΩ]ΣΣorιοΓIΚΗ MEiιΕTΗ
NAoYΣdι

oτρατειiματα υπδ τηv οημoiαv τηc ε-
παvqoτdoεωq. Kοι πριbτov μεv εφδvευ-

σαv τoγ δloικητ{v καl τouq περi αυ-

τδv oλΙγoυc Toiρκoυc, τoυc μδvoυc
ευploκoμivoυc εv τη nδλεr' δlεxιjΘη-

oαv δnεlτα ειc τα 1ωρiα τωv Boδlvιirv

πρoc δlδγερolv τωv μη πρoΘιiμων 1ω'
ρικδv και 6καuoαv καt τρiο 1ρIoτlovlκi
1ωρio, τηv Εnroκoπiv, τηv 'ooλovηv

καr τo Δρεοiλoβov'

Α'1πj6 πorγ [,διo, α' ιi;λxο ημ,εio του
6η,6λ}iroυl τoυ' olι Kαρατrdσo'g tιαι Γιi-
τσog IαlQαfllτηQi,ξo,γ'τα,ι ααv ..... o Πd'
ταοE οπ-tλnηρ,1ρψ6lξ τωμ Bo,δlιιlcirγ lια'ι o

Ιiαtqατιirαog οεdλαφx1ηγ6s'τηg Blοq,o[α6r.
'(Δ)

'Aλλo6 aλληναq ι,oτoριnd6g "roΦ ,ΦεQ{Ι-

αμ61νου αι,ιilΦα ο Π. Atgα6αrι,τιn6ξ, oτοφ

αλ1φα,6ητ,ι,1β πilγαxrα των εθνιxiιiν lοαι

τoριιπkirν gμqμιiτω{ν πoυ' αυrνtikαξls, χαι
συiμ{π€,ρι6λα6ιε ατo 6ργο' τoυ <<ΧΡOtNo'

πΡAΦΙΑ' TEΙΣ ΙΙΠlEiIPOΥ", απαφb,ρ,6-

μ€Λ,iog σtηlγ .Νι,6oηJlσταr>, πημ φυλlεπιxf
πgo6λευαη των <<Nιαoυσ'τιtvιilιν τ] Nια-
oυldταi'ων>> Σ(αι t'oιJξ αγκiψvεe πουζ }oα-

τ6 τoυ' αλi6αtvof πα,αιi τοl'γ Ι'ωααiν'[ivωιl

Αλlf1 Tlεfiελειlψ, γpi&φει:

.{Nιdoιlατα N6α, τηg M,ιxFδov,iαg π6'
λι,g oιxoυμιθνη εx δltro 1ιλιιilδωγ χjQ'ιστι-
αvιndιi:lν' oιιιογiειlε,ιrilν φυffi6, Boυλγαρ:'
fi]is υπ6 την διoirξotιν 'τηg Θi:αααλtoι"i'
xηg. oι Nιαoυατιινoi f Nιαοιrcταiοι 6'

δhι,ξα,v ου,ti ευh1πτα!φiQi6lνητον ανδ{qεiαν

αηlτι,σ1τlαrθ6ν'τ€g'tοr 18014 xατιi Aληπαlα-

αιιxlιπo{r στ,ρατo{γ αταfu6rητοξ ειg λαφυ-

ραγ,ιilγηoιν, τηs π16λεd,e των, Ινft'γιi δi:-

xJdrμrψον πoλιorρxlαν τrvαγlαirotη η l'6-

λι6. αtlτη να υ,πο'ταxθfi €'Lζ τον 6γριoν

ε'ηe'i.ryoγ iΦλlιoloπ!'Jτ1i{ιr τξl!, xαι rooλλrιi

yιαθotoα δι6φυγ'9γ επι'δεξ'iκοg τσγL T αlν-

τελf 6λεθlρ,6rv 'ηs υσiο6fuηθ'sitοα υπ6 τη'v

dtμειobrν διoilr<lη,αιιv τoυ' Αlilμιευlν'otη'oυ

τoυ' Σουλlτdνoυ>r. (3)



0 E. l. Σlτουryιαννθιι}τ1g oτo 6,ργo

πoυ <<ΙΣTlolPΙ]A T}ΙΣ πCIΛEΩΣ NA'
olYΣlΙΙΣ> ( βααιαμ16νη 6u qγl$xi)'6:1 g ο];gιε _

δiαo1ια τoυ Δ. Πλαiτφilη) ιιαlταλoγi_

fuι ε.:dιπoil'αι6τητα oiτoν ABα6αα'τιν6
α1€ π1Qog το ,αημεi,o αυtτ6 rιαlι rdιoτεdiε,ι

6lτιο τεi$υ,τα'ιog ,!c4eασ{laθhΦ{E απ16 ,ην
{lπαoξm ξ]ειl6φοrvωιν οιtrιoγliιlε.ικirlν πoυ
εγ]xαταoτιiθηxαv στlTiη, Ndoυαα μ.:'τd
,Eηγ 10αlταd'i8o.φn] τoυ 11822 rοαι πEo6ρ-

loiι,ταν αqd6 τα πEo'g Bop'ρdν aηs fi6-
ληg χωQιd (4) τιroυ την eπο'1fi ει>ωinlη

μιlλοtiααν 61να εi]δog πα,ρεφtθαρμ€ι,η6

oλα6,φιrtig διαλidrftου.

Eliνα,ι ευν4ητo 6τ,ι ι(ιpι η &πo$η αυ'
τf του, Atρα6ανrτιγorj για τηtv φυλεlτιnοfl
πρ,o6λευdη'τ'αν Nαoυoαilο}ν' <trιdiαxει>>

xα,ι μrd[ι,ατα oε σio,6qQ6lτεl8ο 6αθμi6 απi5

αυξriiv ,τoυ' TlEιMoilπΙη, γιατ[, δbν ανα'

φ6Qε,ται μi6Jνoι, αε μdQog τ,ωγ fllα'τoιD{ωlγ

τηg π16{λtηg αλiλιi ατo αilrνoλj6 τoυ'g 1(ι'

αα$μα', γπατi δiεν τεc{μηρι<fuνεπαι με
την' επ[ixληαη απo'δb.ιlyJτ ιιαixv ατoι1'εikotν,

,Atrιl6μα, θεο:igιil αναγxαib να τοiνloω

6τt ιοα,t η ιitπoΦη πoυ' δ,ιαJγυαdιirγ€ι ο

To'ν,τ6ρ,ωφ, 1οι' {rutη, εμφανiξε;ι <<αδ'$'

γατα σημιε,ιbD.

λ4εταξt'τοrγ Bοι'λryιiigtωιν αγωryιoπιilry

πoυ πorλ€{μηααv oτo adλευιρ'6 τ'ι':α eλffi-

γω]γ €rτlανασf,ατιiw, 6lπqs rιαiι πpoηry'ot"

μlετα αναφ'6iρiθφι.lε, oυγιια;ταλ{6,!erι rιαι
τορ Aγγελ'ft Γιiταo. Ι(αι για μεν 6iλoυg

αυτo{ιg rι1dυει εαiιiiνυμlη αναφrο196 τoυ

τ16lπου, rι,α'ταγαrγ,'ig'orν' (tδι'ιiφo1gιε'g πe-

ριo16ζ τηg Boυλγαrgiαg rι.λ''6ι') για' toγ

Γtitτoο 6iμKυs δbν γlνεται xαμμιli ανα'

φo,gd α1ετι'}dl με τoν τ6'lοo 1α'ταγ'οrγf6

τοιr' }οα]ι xα dτaLχΕiσ. πιoΦ α'Jrrοδ!εlι'?σν'liου'ν

τηtν βουλγαρffi προ6λEυ'αfi τoυ'

.A&6iμα, μπolρ'ιil να €πισημdμω }ια'1ι τ'o

γεγoΝλ 6πι o Tqιxo{frιtηg ('oτοvorioiο

n*,lo:d6μru' ο Toγτ'6l8qp) x|ιiινε'ι μμaiα

τηs, iirfα,aξηθ <<Ι]ρισdιlαγdrfl' Boυλryιi]q@{v>

*,oroι,xru τηg Nlιiroυroαg, οντελci:lg α6'

Eιdτα, χαι πoυθb,νιi δεγ χαιραx-ιηQ(ξει

io, τιlr* αqν .(Bο{i'ψαlρoυ> ειοτi6g απ6

την' αrναφoρ,ιi που' xldtνει o' αυ'τ'6tν ο|αγ

.oοπλαQ,χfiry'6ζ B'oδινcir$>'

Πρoχοngd},liταs α'xt6μα πι6 αd6|Bα' ο'τα

voαο6u,eνα αrd6 τoν ιστoQιχΙ6 χ4'ι αγω'

,ιo.i 
'xρuo'aφο'ρo 

Πb'Eραlι66 (οτο'ν ο-

πoιo, εωfiαηs, cιαlρcωtaμrοει ο oυryγραφ6'

αζ) 
'τα1ρατηQo{lμε 

xι' e'διir 6τ'ι o χα8'tι'

πir1,ρrομ6g 396μ ηΦordδιrδΘ'ι στο'γ Ι:djτσο

.€dνοg" δαν αημπiνει lι:ιτ' αν'ιivιοτ1ρ

*α,ι Bo{λrγα1ρο,gl.

Συνεπι6ζ, ατd6 α, ατoι1ε,[,9 που πα'

ραθ6τουι,' oι TtQ'ιxodlπηg tαι' ΙIlερ,ραι 6'6q

δεν πρ,otιtπτε'ι <<αpωδiειο(τιrιiιb 6iτι o Γιi
166q flταν' βου0'ryαrριπfg ιιrα,ταγωγdε.

Δπ16 oe6αoμ6 6μω9 αqρ,og τtiΙiγ ι,στoQlι-

η αffiθεια' ειlμαι υ1πo,χQ€αψ,6νο6 να
ετπrgαθ6Jαιo χαι τηΙν ηροolωπιffi μαQ,τυ-
ρ[α πoυ παq'dθ6τει dτo 6Qγo του o Σ.
E. Σπoυγ,ια,ν'νιiπlη;g oψrεπιxl& ,με το,ν τ6-
πlο' rια,τlαγicιryfrg τoυl Aψγiελ6 Πιilγαoυ,.

<Elσ1φαλμl;'vοΙg o Γιilτoο'g Θbοηε,iται
ΙI|εριrαιορli'η3, υαd6 δε ,τoυ Γbφ6r[νoυ
BαδBγ'ιrilτηζ. Kατ'ιi πrλη]ροφοB,iαg τoυ
d'ιihιπρυ μou ( li80B - t E86), tjlτo εω
Σαlριαωι,νot, (μoρ1[loυ απi6};ον,τoq 4 dltραs
B1Δ,ιΙη τη6 Eδ6σ,ση6 ) , o,π1}Lυρ,1ηγ6g δe

του, τμftματog Eo,δbγ,ιilν" Ωg τoιoirτον
δε o'ρθιil3 θεωρεi rια'ι o Σgi. Tιριχotlπηg
(lΙατ. Eλ|λ. E1,τe.v. B,' xlθ.' 134). Ex
Σαρια*υν6t6ου μrε το,ιxf1,ααg ε ι g Πiιlgιαιi6_

ρι 6,γ,ι,νε xoιtρo6ο'o;μjl6 εi'τα δρ, δια τηg
αν'δρ,εiαg xtιι τoλ|μη6 του ανεδbiψΘξ o-
πAαρ1ηry6g εxτιμηβεig δε6γ,τωi6 τπ6
τoυ Kα'ρηατrilαιoυ>. (5)

To 1,ω,ρι6 ΣqQαπ(lγ,c6,o, που ο,Σ'του"

γι{ιγIvdjχηιg (ιγαφ1€Eε,ι ααν τi6Fιιo χlα,iαγω

γ,{lg τoυ, ffιiitooυ, ofuφωtνα με πληqo-

φo,ρiiε,g πoυ xατ6g]θωβα να oυγ,tφντpcil-
dω, πlQ,ιiγματι, fτα,ν ξεγ6φ,r']Ι\10 }qα,ι oι
*ilτa'woL ταυ μlιλotiααν τ6lτrε τ!ν, [δια
παρεφθαρμανη αλα'6,ιrxifi δι,dλbκτo, πtοι':

αι1ιυg αν'αφ6ρθηxε' πρo.ηγotlμνα, μιλoδ'
ααιl μ'εlρ,ιxjd αι16 τα 1,ωlριιii τη6 Nkioυ-
σα,g καiτld 'ην επoχfi τηg εbnανdiσταση6.

Edιrσrηi γ.cΔL τo ΙIb,ρυocΙη,ι 6πtoυ με-
τοilrιηloε ο Γιiτoog, χ1οxQι'6 ffoηJ 6rρ,iιαlxον

ταν βορειoδυ,τ,Lη{i απι6] την Ndoυ,αα, α-

νιiιμεαα Δrραξi1λο,6o xαι Γιαγ'ν'dιxo'6ιr,

xατlιl π}ηq,oφοEiα (βλ. ατη oυν6ι1εια')

xατo'ιπo{ruτα,γ απ6 ξεν'6φrωrνουs.

io I. K. Bααδρα6EλΝτε οτο β,ι6λiο
τoυ <(olΙ MAΙiEiΔONE1Σ ElΙΣ ToYΣ
YΙΙEP TIΙΣ ANEΞANΡTrΙΣΙA'Σ A-
ΓΩ,NAΣ (1ι7ι96 _ 1832) oαrν τ6lπio tια'
ταrγωγfs τoυ Πιi]τ'opυ αναφξρ,61 'οι' 

αυ'
τ6ig τo χlωQι6 Σαgαxιν{,, (6)' *εrQ,ιοo6_

τε]ρ{ε,ζ δ€ πf,jηροφοg[εg γlια τηlv πpoσω'
ωιtd6τηπα τoυ τελ'ευ'ταioυ μrαg παρ6ρgει

και ο Ν. Γ. Φιλιππ1il8ηξ στxιry ι]στo'Q'ι'

xf! π1Qαγrματεiσ ToilJ t;ttΙ'ττψ' επα,νd1ατα'

ση }οαt f;ην ,ιdταdτ,ρ,ο'φf τηs N'ιiουοtαg.

(7t
Eπi1ο1ηs, απ6 τα 6lρlγα τισν 'ιlστqQι}αi)\'

A. E. Bακαλ6ρioυλ,oυ (ΙlΣTtOΡΙA TlHΣ
MAKEΔONΙιA,Σ - 1]354 - 1E33) (8)

*αι Δ. A. Ι(οιΦ{ιFνου (αιαdδηl'αilιo{)

<{tΙ EΔΛIΙNΙiΙnιΙ E'ΠAN,{rΣTAΣΙΣ>
(9) ατα ιdεφ,ιiλαια aα σx|Ε|τLlιjd, prε τQ\'

επqν,6ατ'cιoη 1{iαι ,οα'τασlτiQoφfr' η6 Nlιi-

οa}σαζ 1(α1ι τoυg ,ιQωταγωvιατ,6lg τηg,

δεν γ'0νετα,ι μνεiπ' rdερl βoυD'.lγtcflριχtq

}ιΦταγοxγfq τω,γ Nαo1.loα'uωψ' ?ωιι του

Γ,ιiiτooυ.
Σixa'τιωd' lβ€ d1ν fyvαφξη ξbν6lφωνω'ν

xκ,:4ριιιilι,' στfρ ,0εiQlιoχrη τηgr N]ιiρυoο6 _
oQ€ιιlγf χαι πεδινd - oημrανrιπki δια'

eplωτrtστιRd ατoιμεiα μα€ πiggιθχοιl'ται α'
,go την <ΙΣTOPΙA TFΙΣ ΙΙ.OΛEΩΣ
NAloYΣ[D>. Tα ατoι/εilα αυlτιi δlεry 6-

,(oυγ σχ]6Φ με τηrν Nliloυoα ,(α|ι τ|oΦ]g

xα'τοiωoυ'g τηg, που, {1παν'Eλλtηrνε;
xαι η γλibbrαα τoυξ fiJαθ]α,οkij ."}λ.ημιιοfi'
eκτ6g απ6 <ολ(;φυ,g τιππg μ6n,ογ ξiενι-
oμιo{g xαι 6α1ρ,6qριoμο{6 (οι oπnloι')
61ραδ{iτε,ρ,oν παlgεια6φ]ρη1oαμ' ει6 aο

γλω,αoιiig'ι6ν τωiγ δια τηg μετ'd τ(nlγ γ€ι
τ6iνωiν' α1l6iαεro1g γ.iα|t εωιxοιιv,ωνilgrr.
(Σho οη1με'ιο αυiτl6 ο Στcυγiιαvν,ιixη'θ
oχoλιιiξBι τl,g αri6Φ€ιg πoυ δiιατυπκi:η,ει
στ'ο σχ€δilrσμid τoι o Δ. Πλαταrq,[lδηg

σχε,τιn{d μE ,την ελλη,νι*ft πpρ,o6λευoη

τωiγ Nαoυ,oαi(o,ν }qαι θlε,oο,Eιi:νταg α,cθε-
ν,ri τα επι1'ειρ{lματ'ιi του πρoloτ,ρ61ε,ι οε
oπιix'o{lρ,rραfi t'oυq., μΙη r0αlQσλι9[Eοrν,ταθ,

6μre , γα τ,oγ'ilαει χ'αrι αυiτ6g' 6,τ'ι .<ιαg-

γα[ 6ioυλryα,Qιμαi λl6tξiε ιg>>, πQ'ιi,vματι, ε'
νΦπ]i|Qlχοιγ df,o γλΙω!σσιyJ5 ιδiω;uα των
Nαιoυααiιιν, oι οποi,εg 6μωε, ιιε 'τη,γ

πritραδο τoυ, 16ρ,6νου εnj6λfiΘη1r;αv lοανο'
νlιxi&. Nqu,[ξω Jιωξ o Στοη-!γ,ιαννιi1xη,6 α'
τ61πoε στo σημ€iο αυ'τ6. .<Σλα6ιπi6,6>>

παtρεφ1θα8lμθγεg, να[, <ιΒ)oυλlγαQιrxαb>,

π6iθiε,ν,, τo oυlμ]fi6,Qαlομα; ( l0)

Σε, ιiλλο σηlμ€ι\o το|ιJ 6ι6λtiου σx|εl1Φ'ι6

μE τoΦg ξιευ6φωνοο'9 'τΙ1ig σιiεlQlιrr'χfξ Nd-
oυ'αα6, αναφ6iρε'ται:

.qAιι yωlqlιιiiτε,Qαι (τωιν πspi ηrν Nιi_
οιlααv ιιω1μιitlν) αi1τιru,εg {αιi ειJlQrισ,}oolν]τo

ειg ο'16lαε'ι6 t0αι €πtιr{lolιγων,iαν πl2'og τη,ν

π6λιν ε[ναι αι ε,ξ,fisi Πρo'g Nο,'l μ16ν

xαι Διilg τα: Σ,6]λlι (εξ 8010 oιxioγ.), η
ιltνκo μlνη1uονευ'oμ6,γη Σx'οiτιγα (120 οι'
χ,oY.), τo 11oι6Eν,o6ον' (65)' η Mαρo{'
oια (7σ). BΔrilg το Περι''oιιixqι (rεξ 120

o.uxory.), ,τo Δ,ραξiλio6oψ (450)' η Kουn
ταo,tlφλιανη (90), παι η 'orαλιανη (bξ

E0 oιlxογ.). Πiροq Ν μαι NAι6tν AlQηΦυ'

δ;o1ιilgι, Δι1αλεd,g,ι' Δια6r61qνιπαα rιαι
XlωlgιoπiιΙfuι. Aιils δiε }\{ον,6lo1πι,τα, Ιζοωα'

γοi, 'Aγιo xαι Ιζdiτω, ΠιιΙiντoιατα, Z1ερ

6oμiρι, B6oτιταα,ι δto ιια,ι Ι}οoλιoιιiνι
(Γρμ,νox'ι6ρι). Bωg δb xα,ι BΑ'cil6 'A'p"

αεrv, Etιlιαxoω{, Tlααρφ'ρIιν6iv' Mπdiνtια'

Δ,6δ,ο,6lo'ηl,'Αγ,ω ιωιι Ι{dlτω Γ,ια,ν'ναx6ν',

Φ6τιτoα xαι Mπ6λα - B6lν'τα (Aειτρ,o'

γ6Qι). Kαι, οι μ16lν nlιi]το'ιlμo'ι' Σ]ελ[ου,

Σ{oτiψα6, T1αιo1ρrν66roυ', Mα,φdioιαg,

A ρωoυrδο,1,ω1q,iου, Δiια6ο,gν i1ταη6, Δiι26α-

λιευ,Eioυ xαι Xω,Q,orπiαiνi'oυ' ωtμtilλουι,' την

Eλληruιxξιν, o,ι δ6 τωru ιiii'λkον ωωrμtiηl

(Eητ6g τωlγ' τηε Koυrταotrφλ'lαrν'ηg λ'α'

λo,i',ντωγ ηρ, Eλ0,ir$γo6λαχιtηiμ) ωrμi_

λου,ν τψ Σλαru,oμαμg'δoiν!ιr4dlp). ( 1| )

Kαι ατο αιημε[o αυτ6i, ν'ομiξω, διαrgilι
τεται oφιi0φα. ΧαραxlτηρilζaNτοιL c.!-'J

<<Σλαυ'oμiαa(lεδoνιxf γ0'tιi:lσαα> τα J-j'::]:'

φθαlq,μι6;να αλiαΘιrdιii πoυ μι}'tοΦαων, τ6lτε
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τ{ι χ1ωl8tιd αυlτd.
Σιτα τoιlρ,Χ,ι}ο6 αρq€(α 'τoυ ιε1Q'oiδ'ιιxα-

ατηρ,iου' (ιεqο'διxε'[oυ') Bιξ8oια'g - Nd
oυ1ααg δiε,ν γlνε.ται 111glμμiα qγαφlolQid σ€

<<Σλα6oμααεδ6μεg>> υπi6 τηρ 6bνο'ια ιδι'
αiiτερηg 6$1ν,iιτηταg, ο6τ,ε χαι σε <{σλα-

6ομαlxtεδοvιr{fl γλd:loσα>' η oΦoια γα o'

μ,ιλa[rται, ατην' aω'ρι'ο1,f τηg Nrdioυrααg'

Ax6lμα x,ι' o Tομτ(ρ'o31φ πoυ Θ|ε'οlrQε['

ται 6ινα9 ατ{6 τoυ3 ε'Er!iχo'γτεg Bοtξα'
Qtoυg ιστο18ι}ιotζ, ο'τηγ rlιε]Ql'ιρsτωση τoυ

olflαgγηryοt .Φγγελι] Γd'τo'oυ, <oλα66'

:i::ilμ'*μli:i.;::::' '" ' 
ι
I

.(ξl-' (rΔΙl) 
l

υΣllλ.ulΙ(ε.ιB) o}iiiiι'}*Ι'^rεorr{uι) 
Ιr /_ (._ .' I\ ιιlιxφμυι,ι εo2) 
|

ΗΙPΛzΙΑυbb(Lιi.}) lΔfλb))γLn3r'Α 
Ι aετεrετrιεoa)ε.r.ε 

l"'iii1ii]Ψ\:"'iΙj{if|2,,φ,, ;"*ψ^,,',,,^, ]

':Ρl γy+' ξ1!1ι"'ι hb'*l''u''
"'^*9ΨΨffiΙlitBi,,
-7Λ\λn^Ι-=---= l--+ΙηΞg ιτl ( ι.ιι ) B

'*'*t;fr,fuhJδi;:-,'- 
^ 
--{.*^

/d \ ΔΙλiOfllΙTεΔ(}iM) +*'uΙf*tii$rroro 'O 
}1

Ι ι.oλ.rζ
O ΙΦρ ιd
rrΔ Ιdτoιxoι 'ιoti μιλola.ν τr{ν lλιηνιιrt γλ6oιι'
ιΔ-tsΔ ' " ιλληνo-βλι1ιx{
[ΔB .λιβιι{ aιdλεχτo rιρεφθιρμdιt1

Ψ:a:1
.!,if iΙl'd;';3iiξi:,ι3,βJ:: liil,:i' :Ιi':iii::":ii;i:,il!:iliιη(βιοιoμJνη ο{ lν6ιioτo -
Δοon u, g,ριμνα τoο ι'ιrοiδi;iioioιi" r;n"'oυ^Γιjμνeg(oυ tg-
u6o.ic;euiιbriτoΣ rΙι-l.ιΙΔ 0 Δ0ΓΙ0ιr.d'0oαλονLΧη Ι:Ιt'

l

B' ΓλωoooλoYικoi x6ρτεq N6oυoαq και περιoxftq
(tΠρoεπαv'αiστατικ6ζ - Mετεπαvαστατικ6ξ)

φ](,]iνοιJD), *1$ ρε,Eι'oχd ττ16 ελληνιr:dE

Mαxεδoν,iαθ (Σαραοι1iψo6o), τloν θ6λει

<<Boirλ{γαροr> στrγν r(fliταγωγfi , oμολογdlν

ταg 6iτ,oι dμrμoα 6iτι raαiι οι' λβι'πoi ο-

μ,6γλω,oαo'ι του Γdiτα'cι' ε,iιναν τηg αrl"

τfg εθv,ιο.ιΙ6iτηταg. ΦrυoιπΙi εiναι μriα ιi_

πoψη την' oπo'[α oι oυνlιilδελφοl τoυ

τιον Σxιc:τ.liοrν ττ1ν αν'τιμιi1roι''ται, πιQlο'

oθιδρ,τμg o,τη θ6lαη τη6 τ'ην θl:'οηρiα 'τοιr

αυθdhαrρxτου .lαλtι6ρlμαp{εlδ'o'γ,ι0ιo{ θ-

θivoυ,Φ> με ι'διιοi, του γλιi,ooα, την <<αλα

6 ομα'xlε δoνlικfi>> .

u9!!E!1

την ,βε!Qιoδo απ6 πην' {διQυofr πηg μ6'1Qι

τι6 παραμoν6ig 'τηg επανιiiσταση'ε 1ιlαι

αυ'τ6 εξηryεiτtιι γιατi:
2) Σιiμφrοινα με τα πλp1g'οφ'oEιαxti

στolιχ1ε'ια 5ι1oυ iμαg παρ161οrιlται' }oι rdιi_

τ,Olι}ιoι τωiγ χ(iΙQ]ι{,]ν ρ1p6' 1φ1l1g',6',1ρ',fiφη'

ιιαν { εγxαταλεiφ1τηxαν μ[ε'τ'oiκηο}αv' 
_

στηv συ'γτlQul!τιx{ πλlειοι}ηφ[α πoυrg _
στιξ riεQ]ιoχ69 ΣεlgEdiν,, Mbλεn'o'[Dιoυ'

T.ξoυμαγι'ιir6 xαι Δ1gιilμαg,. E]πE]ιδη' δi6' η

μετ,οitxηαη αυ,τf αυ,νθ6η :παlτdJ τηv πε_

ρ'qolδο τηg επα'νιikIτασηg, 6ιtn'τ'αι 6τν η

Tp Θ16μα διεnr ε(Ναι' αν'τιrxεiψ1:νo εξ{'
ταtoηg αυιΦg φg μελ6fη,ε. AM'ι66 θi-

xtQηriε παρενθετιπιi.
Eν πtfαει π€,Q]ισnτ6οι.'ι, με 6&αη τι;

πλμ12,oφο,ρ,[iεg ]ι'oυ πE]8iι,6]χο\''τα'ι ιατlημ <<Ι

ΣToPΙΑ T,rΙΣ ΠoΛEΩΣ NAtoΥ'
Σi[ΙΣ>> αυν6ταξια δtο γλ|α'οαoγε'(DrylQαφ'-
rιoιig 1lιilρ'τεg τηg Nrιiroυο'αg 1οαι τηg πf'
ρ,ιο'1f13 τηE, o πg,ιil'τog {ιφ,o1Q1(i στη!ν JiQ|ο

εωαι'αoτατικfi :ω,ρ[ioδo (Nυ 1) tιαι o

δLε{iτε8,og ατην μιε'τιi την επαν'ιiοτααη'
(No 2).

τnζ

Ξ.,... ιllλcιg
]3...... Ιωριi
ιΛ1 l(iτοιxoι ιod μιλoσoαν τriν lλλη,ιxη γλjooι
iΔ-8Δ hΙτοιιoι ιo6 μιλoσoαv τι1ν tλλ'lν9-βλιχιι11iι-gr hΙτοιιoι ιo6 μιλoσoαv τι{ν tλλ'lν9-βλιxιι11
) Δh K{τoιeou ιoιj qιλo0rαν πrlεφθιρμJ,η σλα9!x{ 6ιdλξxτo
at. '., ΙωριΙ ιοιi ιιτioτρ{φηxαν il lrrαταλε (φθ1ιιν ,' ' )^:lt. '., ΙωριΙ ιοιi ιιτιoτριlφηxα? i arlατnλε ιφθ1ι(ν , ral^-.^1
lΛ.,. rlοιιi' r'ριΙ ιο'j lgΞgglPi9lι., i }γι.τ'λ'{φθηξν\Φiξlν

L
Aπ6 μι,ιi προαεωτι:οr] μεΜτη τωru ε'

πi μ{pουrg στo'ι1ειαl1ν' πων' 1αρ'τιilν αε

αυρδυα,oμi6 μls τ'ιg rιαιQα]τιθiiμrεγεg οπlε-

ξηγηioειs ατrψ αημε'[ωση τoυ χdigτη
Nο 2 oυ,γ,Φolιtται, 'μCιτd τηlγ ιilπroΦf

μplυ', τα :ια'qαxdtτοr σι'μadθiQl{iισμ1ατα:

1) oι oλiiψg λ6ξειs oλα'6ιDφ4lg 
'(Q'o6'

λευ,oηig π1oυ ενυffiρ,1αγ' ο]τo γλk''σ'σιi}ζ6

ιδ,[lωμα πηξ Nιιiioυ'oαg, pιli{Qιια, λ6ryιυ πωtν

αγ{αt'ωiν }itι,υ €πιrοoιΓrxωlγiαg τηq με τα

τ': rg 6o,ρρ,dν ξaν61φrω1να 1ω'ριιi', θlα πE6

rιlJι γα υπειof|λθ'αν σταδιαl4d' rιπ'ι rιατd
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π[εαη απ6 ,την gdλευQd ττoι αλb66φ'ιo-

γηg διαλ6roτoυ γ!ια ιτηΙν' ει"oδοχi σ'τoι'

1Eiων ,τηg lατo εlλλπνιοι16 γλαααιd6 ιδιi'
α,]μα τωι,, Nαoυioαi'ων, μετιi ττρ οιι'α"ι'6;-

ατα,αη' eξαdθqνηοε αηrrιγπιx&, αiαρ'ιi

το μγοrν69 rτηg ιια'ταφυγξ6 oτην Nιi'
oru'σα ,μi€lQiιxΙd}ν' οlιxbγεrε'ιιiν'

3) Πrg,oπlilπτει η 1ατιiγrη να €'iιχ€ι'

ρ,ηsεi ,μιιi rαυατηματ'ιrfi 6φυνα t'ι<r lτoV

εν,τ,,ο:tιrομ6 ,τoυ, 6αξιοi επlδραoηg τηg

o,λα6ιxlil: διαλ6xτoυ πdlνιo ο'το ελλαEνι'

x6 γλω,oα'ιto5 'ιδi'ωμlα τιοι μιλο{lααν οι

ιη1EΙtΑ! Ι ΣτΔ1Ι x'0 Σ

irqεεoιιQιtrΦΙιoΣ ΙΔΡτιtΣ
ιλoYε.ιΣ xλΙ Ι]EΡΙοΙttΙ TιΣ

0μΙΛΙH(ΓjL)
*i

)Lμlε]'3χΙ BΣTΣ1

1ΙA P

}l TPt u Ι Λ υιJq( Σn8 )

*orrrurrnιJr\ΨηΙ ΣΙ 0PΙ (

JΘΙΙ.{nσε(ΣΙB )
Ι0ll 0ΣιΙ ΙΛ ( ΣΔi )

iill-, -" 
^ 

*-4-*^
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Nαου,olαibι, "ηζ 
,o'πoiαg 1τα συμrdεQdiσ-

ματtα θα ε(ααι οιαθo,Qιοτιxlιi xοιι γιια τον
προ'oδιο,ριql6,τηg φυi.ιετrιπths π?o6λlsυ_
σtηt των ,τελει.lrταi1αtν,. Aιrι16iμα' τα αυ'
μπερdιoμlατα αυτd θα οdQι(νoυν τελεαi-
διιια ,τlψ οtρ,θ6'rητα τi'μli i"ωlν αrι&ψειoν
τοlν ι,dταEιnιlιiν Α12α6αντινoi ιιπrι Tiρ'ι-

x,o{υτη,.

Π69lαν αuτο{r, θα πρlεtτl:ι iιl{r επ1ιχlει'

gηθ:i ιcαι ,ιiλl}iη μiα 6]Qtυνα ηQo6 την

xα|τε{lθυυrαη τηs tπαQξηε χαiταiτbπιστι'
xιilι,' ατο,ιχεi,αlγ ,αε ξ6nι,εg πψ16'9, x{iρια
τoυρxιιx6q nιαι αλ6ανιαliiζ, τα ornοια fu
oυ,μι6ιi1λλroι'ιν γuποφασιστiιfilιi ατην φο'
oπιilθε,ια σηJναγο]ryft g ο,q'θoιi αυlμπεp,doμα

τloi.
t(ιi,νιoα,ταg αρχ't απr5 τι€ ξιξγε,t πηγ6g

αημιιbνιo α'μfoΦξ πα,qαoddlτiιο τα συ-

ιυπερ,d]q:ατα c{τα οαdofu tldατ6fuηξα ααν

αποτ6λε,oμα αυτdrg τηg 6lρευνα9:

Γ' Ξθvεq }ι,oβrrυβlEξ γxα
τnν μn oλαΘικft πρ06λευ'
Gn τωv Nαoυ,oαiωv

1 ) TloYΡΙnΙκEΣ'ΙνιAPTYiPΙiEΣ.

Auτt6 ,τα ιστοrριi}qd αρ,1iεiα Mαxε,δoν'i'

αζ στα οπoiα tιατr6iφυγ]α 1Φ,ι €|ιlδι,}dd -
λ6lγω περιο,1 1g - σlτα αρr1εiα π,oυ ιε-

Qο,διχα]στηQ,ιου (iιεq,o,δiιxε[ιoμ) B'6iρ'oια3
_ Ndoυ'ααg, ,δεν πlροx'iq:ιτει 6iτι. oι Nα-

oυααioι {|ταν 6oυλψαρ'ι*fi,q, φυλflq. oι
διαπιoτ,ιiloιε'ιξ μ,oυ ιε,[ιναι οι πιαqαιxl&τω:

α) Η αναφoριi πoω γ[ιν'ε,ται α' αυ'τd

γ,ια ;τοηJζ NαουααLoυ,6 γ(αεται', αxφl1,-

6,ιb'g, με τη,ι, EQ{]sιη αυ'τ'fig 'ηg λβξηg

μιε την πρooθfπη _ ιοωτlιi rτερ(ππωαη

επιθ6το:ιν <<diπtισ'το'ιr>, <{επ|ανα'

o,τd;τεg>, <ληoτrξ6r> ιι.λ,.π. (l2)
β) ,oι Tod,ρoιoι Θ'εωιροttν oαν πlcμμιi'

τ'ι τoυ eλλnηυυωdlidθνoυg 61ι μ"6νον τoυg

Nαου,oα[,oυg αλillιi ηια,ι πoυg ιατοixtoυ'g

τωμ' γdtριο 1αριιilν. (l3)

γ) 'o,ταν εηg6]xlειτο vα γ('νε'ι αυα'

φoρ{ιi ,ατo εθvιrd6 6iνoμα <<8o{λφαBιo6>

f <<B'oι:lλγαρο'ι))' lo]ι τοtQi}ιo'ι ι€1gorδι0α'

ατ6s (πι.tιτi'δ€q) δlεν σ'οαρε1λεlιπαγ 1να τo

αημειιirooυν oτορ xιιirδιcι,α 6σιω'g, π'x'
oτιψ, :dε,ρiπτωση πoυ Ι]ιo6ιiγ, rιd1τo'ιxoυ

του 1οrρι.o{ι lv!πο6oιανη τηg B6'gi9r1g3

,ιου χαρα}(τηQ,'ιιξEτα]ι .<BloυlλlyαBο'g>.

( Πl86πFιται γ'ια σ0ε8/ισ,ταnιπ6' επitθεoηg

}0λ€φιτ,d'γ ατo 1ωEι6 αυτ6, oι oπoioι εi;

τ6ξ τωtν ιtλλοrv' λεrηλιlτησαν τ|Ι}ν πεQιοl,
αiα τoυ Γιο6qγ oιlαι ,6lωΦαν ]τηνl γυ'
γαilt+α τoυ'). ( l4α)

Eiπιi'αηg' dΝλη αoερ[πτ,οηη ,Φτου γ[,γε'
τοι μμε1α Boυλγ,ιigωw oταl poυμιxd
α8χ€iα B6eσιαg _ Ndoιloαg, Eιγi.]ι αυ'
τi1 πoυ αφorριi ατην Ε,μφ'&ν'ιroη λη,ατιilι,
ατην πε'ρ.ιο1 τη6 Nιitolι:oαg οι οπ'ο,iο.

o'μιλo6oαν την 6ουλγαρ,υqfi γfu6ειαα. oι
ληo'τ63 αυτoi, drγplωσlτο απ6 πoυ. πgο-
ερ'x6μενoι, xα,τ6λα6αγ του,g rουφ,ι6τε-

ρουg ,o,διαto,{νg rιfξμ6ου'q τωv γειτovιtt6ν
xαξιiδιον Eξq'oια6 rια,ι Γιανiιlιtτσιirrν 1ιαι
α:d6bdoιprαiν τo'γ, δι86μo oτουg εμπ6ρου,9

παυ rια,τευθ8νoνταlν oτην Θεoααλονi'
xη, Πoλλto,i αrι16 αυiτoΦg μdlλllσlτα' ,i€-

ξοi rοαι 6φ{ιrnπo'ι, πιεrgιφ16Qον'τα}ν γdQω
απ6, την Niιiουοα xα,ι πlρoξενottoαν <tζη'

μiε'6 ιιαι παlτ1α1στ1Qcφ6;g οτουg παξiειiδιiil'
τεgrr. Aπ16 τoν, βαλιfi ΘεoααλΙoνilιηLg' ρx'
δi]&ται xαι απoolτ6λλε'ται στιg ,τoιl8'

xιrιi6g αrρ,1ι63 τη6 E6Qο,:α,g αυoηr$f δια'
ταγ{ γ'ια .τγlν λ4Φη μετριιov lι.αι εξ'6ν'

lω1ση τo}ν <<tαryνrilατου ταυii16]τητοξ τυ_

χoδιrolχ]'(i)γ>. Στo rc[iμενo τη6 διαταγfg

γiνε'ται ααφ,fil6 διαμωiριoμ6g τωψ Nα-
ouαtα,iων απ6 του,g βουλγαlρ6φωααυ9
ληoτ6,6 oι ο.πo[αι αποιιtαλο{iν'ταlι <<τυ1o-

διιilrylτεζ dYν'οlσττ,g 1ταυ'τ6,τητ1cιgΣ χ}αlι 6'

1ι Bοtlλγαρoι απ6 ην Nιiloυ,αα. (14 β)

δ) Aω6 6ναν μαtορο'omελ6rdταrτo ιιατd_

λloγo 408 ογoμ6τα'ρ rοατοiωοlιν τηg N{i-

oυσα! ,11οιl 6l}α6αν μ16go6 olτην επανlιi'

σ.τrαlστ'| τoυ, 1ι82'2 xα'' σι{o1τ'6θiηχlαtv σlτιg

μiiιεs f αγνoο{tν'ταν η τ6πη τolJg' συγ'
xl6Ν'τtρ<ο,αα 20 μt6,νον, τα oπι}ια, }αα'τd

τrlν ιiπoΦi y1oυ, εiνα,ι oλπ6,ιπtfi; ω1o6-

}',:υ,o1ηg t υ.πo,|lτ,λofν τ,6tοια:

l ) ΔημriιτQ,:οe Mπ6λ{λigg

2) Tιiαιoe Γιlιo,ρ,i,ναg

t'1 Z|ζιρa Διiγrπαs
4) N,τ(ι,oe B6ιδα:
5) Zαφε(lgιοg lfur1ταη3

6) Xρ'ioτο,g Ιiιiμταηq
7) Δ,6Ιτorc'; Pαi]δι6ra,ηιg

8) Tloιιilτ'αιο; lpafμταο6
9) Γε,ωrργιiαiηs Tdνταηq

10) Θolμιds Σr:ιιiαrοoυ

Ι t ) Παναγι,ιil,ττ13 Tpdi.1tιoυ

l2) Kωtν'αταν'τts lγΙdi1ισξ

13) Nipοos Σ,τολ6νοg
t4) Λιixtη: π]6τιαoυ

1,5) Tιiioos B'iiνlταs
16) tkιilργιos Tρdfαου,
l7) Iζιiroταs Pο lτ'xα6

18) Λιirιηηs Mfrτoxα,g

19) Kαλιie Γιο'6ιiνναq
20) Pi&οe Πριiαtι.αg

(αελ. 284'
))>
> 285
>))
)> ))

>>
)) )>

>)>
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> 288
>>)
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)) )>

)>>

.Eudιrαηe, α,ri6 6γαιv ιiλλio ιιlαιιιΙλloγo

199 oγρμrιiiτιον πoυ αφioρrfr σε rιαtτolbωυg

τηg Ndloυoαθ που εγilοατ'dλlειι|-lαν την τ6

fuη Nατιi τψ επαvdroταη ωoι μοτιil ιη,ν

xατ'ιiληΦfi, 1τηg απ6 τα ε1θlgιπd; ατpα-
τει1μα'τα rιαι επανtxrθαν 6ατεlgα α:ι6 1o'
ρηγηρη t μ,γηστια,^, αυγαλ6,ντrρ,αoα fllλα
ll0 ον6ματα, αλα6ιxfi,g πιθαv6ν, πpο6'
λsυαηt6:

l') Δ,&τξια λ{πιlμπαlριiοππ' (,oελ. Φ0'

2) Δfilνηε Πψiγnιoυ >> Φ,|
3) Kιi}αταg Σ,ιd}γpι;qg

4) Φ[λιππog Noαπo'τξiνηε > 292

5) Tlιitoιos Tζor1μιιtιι: > )>

6 Mαlνηs Tξ6τQηg > )>

7) Δπiνηs Δ6παιρυ > )>

8) Δημf,τριog Διiiγxαg > >

9) Δηρηs Kολιiταιπlo'6 )) >

l0) TiEιi,iιιo5 > 293

Σb o{rνολο, δΦαιδi' 607 rοα,το[ιlκlγ
τηg NdioηJ,ααg μ6rν,oν Φ ον,6μrιτα εiααι
αλα6ιμfιg, rvgο6lhυαη! r] υπol&ηλlo,fν ια-
τιl rιιiπoιo πE6πo τ'61τoια, πoooατ6 δη-
1"αE1 4's4%. Πidνrτιog, εοd'ι πflFoν f επi
θλbττoγ 1τ(Dγ αQ,ι μητ'ι.nqd)ρ σΞoιχ{ειiαW
πoυ παtqαθ6τω πqlραridνω μ}πoQlε]i γtι μ_
enιiiqχ,ει rι,αι χιiirτ1οiια απ6xλιαη, ποΜ μι-
rοqηi,6μωe. (15)

2) AΛBΑ.NιΙ{EΣ MΑΡTΥΡΙEΣ

α) Aω6to αλ6αryrιM6 υdτo,ρωι6 δ1ψο-
rιιι16 τραγο,{lrδι Jtoυ ανlcrφ6iρerιιιL 61ιψ
xα,rαoτροφf τηg NdlolrlααE απ6, τoυ6
Toι1ρ,ι91.1g 'το' 1812, &ν πqoxιiiπτοι, oG
τe xdν ι6bl&lιξη' 61τrι ο,1 N}αουrοrioι 6-

1oυν βoυλfuαριtοfr f ev τιidki:ι, περ'ιπτci-
oε,ι, o;τοιαΦ]πo'tε ιiλλιη αλα6,ιaοfi προ6-
λευιαη, Tb τραγοniδtι αυ,τ6 ψταφ1g,ιiicτη-
χε 1{βι για πρ,ιirτη φ,o,Qr{i €a'δi€ τo φωξ
τη3 δηuo'αι6τηταg ηqdιαφατα. (16)

β) <SιΙQIε _ τ1E)> (Σπεrτ) rιαι 61ι
Boυλγα,ρουg d Σλα6ομαnωδ6νεg απoιια'
λοttolα.ρ γενιrοd τoυg oλα66φο:'γoυs τηe
πε,ριo1fi'g Nιiουoα6 o,ι αQ,6αη,lιkε,g Φπο'
ρ,o'ι ξυλls'ιαg', τε1μiτrε,g ξυλου (πελ1s}.ι-

τιiΙδεg ωo'qμιirν δθvδQ,ων,), ξυλoodrooι'
μεταφolρεig ξυλεiαg x.λ.π. ωoυ δb6'
λiευαν o1τα 6ουiνιi τηg Nιiroυoαg ( rΙΦ6-
ν'ια, ΓNoυlρν6oα6'o x.ιi.) απ6 τo δle{{τe'

ρ,o μιo6 του adεqαoμ16νoυ. α;ιιi:tνα lιlαι
που, €γ}α'τΦσ,τdθηι<αν 'τελlιΗd ατην' Nd'
oυσα (εEθqflπoι 25 - 3,0 οιoιoγι6ινειε9)

προε,ρ116μενοι, ιd{8ια', α:ιi6 τα αρεινιi
x,ωριιi NτιiρΜ xαι Σlιv(ταα τοο Mbφ,ιi'

6α, rdεIριo'χf]g l(οrρυ'τοldg' (Noτιαινα,τoλι
x,f Aλ16ανiα).

A,γ'τi€ιε.τα o,ι iδιoι, 6ταν Φοαναν αη,α-

φto,ρ,ιi οτoυg Nαoυoαiουg, χ{Qf|Ιolιμοtτoι.

ο,tσαγ το οθνlιo{5 olνoμtα (<GR]E]Ι(E>

(Γrxrρεια - 'Elλlληvιεg) i lιαι την }Jεξη

<NjEGOSIΙTALLIΝJ> NεγoιtooταΛJiμ _
Nαoυαα[οlι)' αοαrgιirγοlrγ! Μlη αoτ,6ι τo
<ΝEGozΗD> (Nεγπ6,!ρπ - Nιibυαα).

Ax6μα' ,oτην πε,ρ'iπτ,ιιtοη ωoυ rαiprοι_

og αρ6'α,νliιτηg fulαuρνlε' ναloυrωlα γυναi'
xrι, αυτfiν τ'ην απιoxαλo{lααv <GRE'
cΙω> (r!ι}qe6τσι}|α _ E}ιληrνlδα), eριii
αν αροι6ig,1οΜταν ααd τα αΜ66φtονα
1οxριιi τηg Nιiουααs <{SIΙKLΙRAs
(Σpιλftρu. - Σλjιi16α) βνιπld, 1ιορ,iιg να
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γiυεπαι διιilxριαη εθlνιMdtτηταg (B'oυλ'

γ,ιi18α, ΣtειQ,6[iδα rιλ.π.). H διdπEιo1η αυ

τ{ γιι,l6τα.v για (α &τομα πoυ. εi'1αν

πQαγμα'τιχd 'τrxγ ,{ατc{γlιt}γfi απt6 τηι'

BoιΛγαφ'iα, Σ1εE6iα d ,iλλη o'λα6ιxfi

xιiιgα. (l6 β)
γ) Σιτo αλ6,ανιn'ι6 λrεξιyj6 (FJΑLOR

Ι GJUIΙιE'S SEΙQΙ''ΡE" ('θx]δo'αη τoυ Ιv'
c1τιlτlοiiτoυ Eπι,ατηuiιiliν, 1'954) 6πtoυ ια-
τ,ilφυγα γ'ια ωεριαα6τει9εg πt},iη,gο'φooi'

εq, q1ε,τι*l6]6 μiΕ η]γ λ6ξη <SΗQE -
TE> (ΣΜθ-lτ), 6,ρflv.lα τιg πlαlρiiγιory'εg α'
π6 αυlτ'fiv λ6iξεrιε <S,Ι{QENIΑ' t 5Ηφ6-
RΙ,,A>> (Σl,.tι,γliα i Σπερiα) γiια τιg o'
πoilεg δtllδiει τογ αx6λtoυΘo ο1Qισμ{6: <<χ'oι

γ' 6,ιto,:l,α γtια'f,cυiθ Σil.,(r6oυ,g>> (17)' xιt-

τι τo αγτiκyτoιχio', δηλαδfi, πpο6 τo

<Φgαγtxtιd>>, ποι' εiγα'ι rιοιιν'6 6iνομα για
1'6ψ,9 Φ1ριilγxoι,g.

Φαiιγε,ται 6lτι η λ€ξη <SrΙQlE - T'E))

εilναι α8χαι6jτατη γιαπi, 'oε ιiλλo λiεξι'
xl6, 6hου επiαiη,ζ πατ6]φυγα γlια' σ1υ1μπλη

,Eω1μα;τιιι6.6 πλφgo'φ'οEilεg τo' <<FJAL'OR

SΗQΙιP _ GREQΙSιΙrΓ> (bπα,γ6ndδkloη

α,i6 RtL'nΝDJΑ, PRΙS,ΙITΙιNΑ 1977)

η ilδ'ια λιξξη αημαiνευ: α) Σildιθjεs' 6α"

o,ιι(ιi, (rρiξα SHQIE _ ΣM6, SIΙQΑ _-

U _ Σμι'ιi, - οηJ _ ο' Σft{ilQηs - βλ. o'x.

ο,τo i'διo λtεξnμ6 -), rιατ6πtιι'' β) Σλd'-

6ο,ι, γlgγ1μd, (χοrg,ι1θ γα γ[ινε,ται (Ι,Ιναφo'

gιi αε αυγωειι]ριμ,6iν'o dλα6ιπ16 φtλο)
x,α,ι τ,6lλos, (iεπ"rει,δ'ιi οι Eotλγαρ'oι εi-
ιrαι αλα6,ιld6 φι1λιo - fi ε*αλα6ιtαμι6iνo

6iλ. qγ. ιiπoψη τoυ 6λ1}.{rηνα αxαδημαi_

*o{ ΙΙ. Kα,γε},λ6πουλroυ ατo 6ι6λtlo του

N. T,oιρν6g,α1φ, αελ. 10' συσχ' μ'-9 π1α'

Qαπolμιrdf 1), γ) xαι Blo'ι1λ"yαgoι' (18)

Φυoια.]ιi, η τrελεuταiα εtρlμ'ημε'iα <<xtcιτ'

€π6lχτ(Ισιrv)).
'lQl{ωg fJα,ι rqθo{ηγo{]με|ι'α €τ6]γ'ισα,

ει1μαι 7ι,€9τ1ε1ιΦ6ιvroξ 6lτι η λ{Errι <<SEΙQE'

TE> (δι6'ιτ) etι'α,ι αιρ'1gαι61τατηr αλ16α-

γι}0η λ6ξη, ιλλru,ρικi's oαφιi's, πqoi6λει

σηξ }ιΙ1ι €ιi]γαι ιστοjρι,',tl& εξαx11ι6'ωμt6νo

6iτι oι Ajλ6π,γ'ο'i εiγαι απdryoινoLι tωu Ιλ

λυEιιi:rν, πανd1q11αιoυ λαroi τηq Bαλxα"

νιxfil3 1rεEοοvτjρου.

q,ιy]i f σπoιαδfiπατιε' &λλη αλα&ιrod πgo-

6λ,ευ'αrη,τοyν Nα'oυoci6gψ δiεν εξαν'τλο'{o'

ται 1μ6ntoν ,βιε 'dl',]V αναlφ'o1ριi; oτι's ξ$'d€g

μα'ρτυrρ]iε'g ,{i(Ιlι σε 6'oα ιiλλα σιχιε]τι}ιd

ιr'τoιxιεiα 61,ιο επιtn:αλ,:αθi*i μ€r1'gι'τιillρα.
Πα9,αθ61τω, ατην αυν61bια, orQ'ισp€-

γlεg oυοιιir,δaιg διαφlolQ'6g ηιq odοιl€g δι-
επilατωlαα 611gry τrρ6Fτio π1ρο'αφο,ριiξ τιυν

φθ'Φγο:iν' ωflgια, απ6 τoυr3 Nαoυoαloυ'θ

rιαι απ6 oλα661φiαlνoυ,g πη6 πεrριο1f'g,

6ταγ o,ι πε,}'lευπαiloι xiιirγloυν χlrlilση τ'ηξ

εlλλhlvιxis γλκilαααg. oι διαφo'ρ6ξ τ'ι;

6ft6lil,gg 6ν1τ6πι'σα αναφ]6ιρονπbι, ωg επi
το πD.lε[ρ'τcηl, oτoν διαφ'oq{ετ'ιx6 τ'Q6πο

π1Qoφlo,Qdlg ο'8ιαμ16γrωiγ συlμφεi)lvωψ )nαι

εiνα.ι xαιρα66' μιiι3 fiρ'ευ'ναq 
'ioηJ' 'iQαγ'

μα,τoπo(ηαα μετκιξn1 το:lν ε'τιiιν t961 -
1962 αε υrεrQ'Ιi]λιχα πρ6oω'πα, l':iiEια vυ

γα(ixε,ξ.

oι πα,gατηρf1σιειt μloυ:

oδ,oγl'τιxd

Tο γrqtιi1μμα Δ δ 1,) Σlτ'o γλωoαιm6 ιδi'
ωl!-ιE τ'cι}ν Nαoυ,ααiiωιν υ:ιldrρxiει χlαι 

'nQo'
φl5Q€ται χ!αγotνιMd π.1. δrρ'6μroυ9,, πιδ'i,

διrι16λι, δoι1λoυ,g' Δημflτρηg x'd'
2') Σ\τl's αγ'τ'ιrdτ'o,ι'χlεg λlξiειg το δ δεν

ωρ,oφi6iρεlται ααd6 τουg ο{λα66φωι'ουg

rοαι αγ'τi αυτο{ι 1rρηoιιμιo0τ1olι'€'ιτα|ι τo

α0μπtλργlμα τι,rν α'υrμφιirν'ωlν vτ ra'χ'

γτiQ6lμοξ, πιν'τi, γτιιο61λι' ν'τοtλog, Nτη

μ6'τρη6 x'd'

σδroγ'τιχd
Tο γlρ'(μιια Θ θ Ι) Σιτro'γλωtoαιx16 ιlδi'

oηl{r τlω\ν Nαουααitω,ν υflιi1ρlχ|ει xkιι πgο

φ,6ρε,τα,ι ιtgγoγ,ι,xd π.l1. Θι6i, θoυλ6s,

θftxη, ιirνΘiEουπρ1'g, θηρ'iου, Θανιiioηg

ιι.6l'
2'1 Στιq αlνiτ''uστoιχε'g λt6ξiaιe τo θ &γ

π,9ο'φ6iρ,31g' ατi6 toυg ο$'α6'6φωrνbα6

rιαι αγ'τi αυtτοd 1tρηιαιμορο'ιIεiιπα'ι τo

ο{1μlφοιν,ο τ π.,χ. Tι,6€, 'τoλ6g, τ{1xη, db-

τ]Eωlrτlo,ξ' tηρi,o, Twαιibηs }ι'd'

Λα,ρ,υγγικιi

1oυφγι6, τοl1ουg, xιilμα, XQ{ρτουζ r'.

&.

2) Σ'τιg αν,τ'ilατaι1ε6 λ6ξ'ειg το Ιr fuγ

πgoφ,ilgεται αri6 iτου,s αλα6,6Φοliνουe

rιαι αγτi αο,τοri x1ρηκrιμoπlο'ιεilτα'ι τo

oΦμφrωiνo 1ι Jt',^l', xrιigog, xοrp'(γlι) ι6,

rιlα]Q|d,' τ'oιι}ω'θ', r{dl1μα, Ιfudοτog x.d.

Ι1 λ ιc o'ο rl x ιil

To, γiρ,ιilμμα Λ λ (τγrρ6) 1) Στo γλωlο"
oιιe6 ιδiωulα τιυν Nαoυ,oα'ilωη, υιJidQ'χ€ι

,(lttι rιi]οφ61Q€lται χlαΙνloN'ιιd{i πl4. λ1ιirμπα'

λ{ιμ'oυs, λ6τ,αιου9, λαπιi'3, γιiλα, Α'λ'6-

xου'g t.d.
2) Σrτιs αγτ]ισ,το]ιχEζ λlθξiειg τo λ προ

φi6iρε,ται αcι6 τoυg oλα6i6φ,ωvου6 πdφα

πoλd 6αrρeιιi, ο1ιsΜιl διπλι6 λ0" :τ'1'

(λlλ)lιiιμπα, (λλ)txο,:, (λλ)6ταιοs' (λλ)

απi,s, γx{ιl(1λλ)α, A(}:λ)16ixog r.ii'

|ψ'ριo τιxιi
Tο γ,ριilμμα Σ α Ι) Στo γ0νιυαoιlι6 'ιδ'i'
ο]1μα τωγ Nαου'α,ωiω,ν υrτΙdlQlχ€:ι 

'{lαt 'iQο'
φ,6pεται xr,γ'olν,ιrdd; rt4. σιiφη, αταγ6'

να,,αixου,φ'otν ι, μ ι,ordlλα, μιordiνηg, Σoυ'

φiα x.κi.
2) Σlτιg α'γ'τ'uoτo'ιχlεg λ|61ξει9 το o προ

φ'61ρεται απ6 ταυg oλαl&6iφ'ο:ιlιoυθ 6ρτο_

να 'dυQισ,τι006, ααν διrπλ16 ωα'x{r α, (oα)

π.1. (λo)ικiφη, (σα)'1g(νχ)'6tνα, (oo)

χoυlφ06νι, μι (οα),&(λλ)α' μι ('oυ )πiνηι,
(Σ,o)οφ[α x.ιi.

Διαφoiρ,6g 6'μω3 δrεν πlα'ρατTQo6\'ται

βνον οτιg :τα,ραπdν,ιo roεgιπlτιiioειg'
ΙΙ,ρ6π:'ι γα σημtει(foω τρρ' ιδι6199'υ'

θμ,o τlg61πο ττ,g 1p{oηl: του αQ'σtεψιι}ιο'$

xαι θηλυxor1 ιfiρfu'oυ ατψ αιπια'τικ{
του' εlνιοιο{ι (,τον, την) απt6'τ'oυg iδιοω6'

oι Nαoυoαioι χdνοil,ταζ χQtiση τωx

παiραlτiιiνω,iΦρn- προ,φ;€iqουν' lQαγοlγι'

rι& τo γ τoι, dρθ18oι, ενιil αλα66rφκoiνοι

τo πα,qαλεicιουγ αγrεξlιi{ρτητα αν η erd6'

μενη λ6iξη αQ,χi,θει α:d6 φ'ωtνfiiεν i αi'μ_

φ(l]γ|o π;χ.

1) N,αουlααioι

α) Tην πfigι ωi τηv ε6ctλι oτην ιi'
χlQα.

β) Tοsν ε'[1πw ,τοr6iν Aλεhοι γα τodγ

αφ'ι]ilωLι τ'o{lv τoυρ'6d.
2) ΣiJα6,6φιονoι

α) Tlη πfuqε ,!(!ι τη ιξ6α}'b oτη ιiιxlEη'

β) To e,iιπε τρ Ai(λλ)Φ.ο να το αφd'
obι τo τοψι6'ιi.

Διευ'rορ,ιμξ6 xαι π'{λι 6τι o eγ,τιlfiι'
αμ.69 τιrν riαlQαπlilν'ω διαφαριilν τοg αiρoe

,oγ 1,ρ6πo πQoφoΦs oQ,ιqla'ωζv συμ-

φιil'νιαν αil6 τoυg d_λαf&φ<ονoυ6, 
'6rylιVε

αε πρ6iαοlilοα μ :οε19ιορι"o1μ61νη r(οιryιο}νι'

},rη ζo$, xrcοgi6 lφμμιιi rυαι,[iiε'ib ιαι κ&-

Qιια' σ€ γυναi1-.εg υπερifλιιωg' ,ι]συ' τo

Eπalμ6ν,ωg rιαι αr{6 την αιlαριiθlεo'l Tο γrρ,ιilμ1μα Γ γ t ) Σlτo γλκοιΦαιxt6 ιδli-

τοfi, ,ια,8απ16iι,ω αλ6αiνιpικiιγ ιlrαQrrυQ'ι6ν' ο]μα τωγ Nα,oυ,ααi1cw, 1.16ldlpfει xαι aτlΦ_

α6i'αατα γ;αι olαφt6io'ταιτα πlρrox|fπτει 61τι φl6iQεται 1{ανο\rιc{{ π"1. γlιiioτpα, γι6iμα,
οι Nαου!σαι,o,ι ε[,ναι ελληνιxιi16 ?ζαταγω' γoυ,μi1ρrι, γrgdφoυ, μ16rγα, Π6ληs ,ο.d.

γilc. 2\ Σiτυg αν,τi'o1το'ι21εg λ\6ξειg τo γ &γ
πQoφlεlQετα|ι Cf,d6 τoυlθ oλb66iφ'ωινlουg

&' ΦυoιΦδειq διαφoρEq xαι αντi αυ'τοd 1ρηαι'μoπoιE'ilται το αιj

στoγ XΦρο τnq φωvnτικfiq μlπλεγ'μα τroν αυμφl1i1γρν γnι π'χ' γπιi'

€1\f6$εσα στΦυq'ft;Φi;' il:-i;ffi.}i.;1'u**'n" 
γωE6φ'ω' βγ-

oυζ ?<eιι τoυq ΣλαΘ6φω
ν]οιJq Λαlρυγγ'ιπd

Tο γQ'ιi'μlμα X x 1) Σtτο γλωoαιnιi6' ι'δ'i'

'otμω,c, τα α'ioδεrι[ιlτιiυf dτoι1εilαπου Οlμfl τ'ωlγ' Νααυlααiω1γ, υπrd'Qχpι ,)Φι πQo'

αποιnλbiου'γ <ιτελεldiδικα>> την 6bυλγα- φ6ρεlται xαγorνιMιi π'1' 1ιiφoυrg, 1αiρ'ιi'

il



E' Ξ'6vα δ6νrεια oτo γλωooικ6 ιδ(ωlΨσ Tnζ Ν6,ουoαξ. Evτoπιoμ6q εκατo'στιαiαξ
συlμμετoxriζ τωv Σλα6ικιbv λ6ξεωv οτo oliv'oλo των δαrr'εiωv.

μεγαλ$τερo μ6ρα6 τη,; ξωη1ξ του,; τ{)

π€lEαoαν μ!3 oιωιαo469 eγαα1lg},filgg 1g

(απιτιιιf ζ*ri) γι' αυ,τ6 xαι διετftρη-

Θα τ]lταν,παg,ιiiλειψη, νομiξιο, γα μηγ
αναφιειqθt6 xκ'L στtι διi,νεια απ6 ξ6νεe
γλιb,αtεg πoυ υ,πεια,ft[λθαrν oτo' γλωooι-
α,6 ι.δiiωlμ,α ταν Nαoυ6αiqν κι' αυ,τ6

ααν πoλλιιi α'π6 τα cτo'νxεLια τη; φω-
νη1τιx{i1g αναλlλoilιoτα. Σ,τιg τελιευ,ταiε6
δbxαετiεg oι διαφο'ρ66 αυ'τ69 611ol;ν,

o1εδ6rν, εξαλειφθιεi παι 1ρειdζεται ιδι.
α0τε,ρ,η π,αlgαττl8ηlτιιd61τηlτα για γα τ]ιt

πr! :':lj Ξ'ε,ι ιοαiγε [,c .

1) Δdvεrο αno τηv

Ι ) ζb6αλ{ιδιιQoυe
2) ,xουρααdν,ι

3) γιμινιιi
4 ) rμιrvτ'6ρι

5) ντ'ιiλα
6) xoυμπ{;
7) μπιξι,ρrγιb
8) ταxiμι
9) παρτ'ιiλι
lο) μπιμπi,iλα
l 1 ) μοωατιρΦe
l2) tαι'ρ[.lαι
t,3) ν,ταlμrΦldg

l4) μlπι,τiξoυ
l'5) χ'oυξLμi6τι
1i6) ταiφ,ιiξ
l7) rμ,πι ρι,ttil1ι
l.8) ν,τι,μπιαi'ρι
19) ιαvιiφι
20) oι,ουλιiii
2l ) λ,6iαι

22) v.ντιρL
23) ,ταξdδιε,oυg

24) μπιλινiτζ(,πι
25) 6ι'ριiνιοοoυg
26) παQ,ιi'gι
27) 'τι'π{ιq

28) νταμIπdrrοιoιου

29') uυ'o:μι6,τι

30) ,μιφιrμ6τι

3l ) μαλuμπi
32) γrxα6tiξηs
3θ) oυλο{*cι
3'4) οιοruλιivι
35) τtααt'gι
36) αυ,ρμαi,6
37) μπ6,α,ιttqoυg
38) τoιλι,μ{πdig

39) ταtμι
40) πιoxirρι
4;1 ) ,τoυπniiξι

412) που,ρμπιiν,ι
48) oιαlρoi
44') α6'ιΕfie
45) rμΡιoυ,μπιi,Qι

4ι6\ 'ταπL
47) 1ανrτo6uη6
4l8) ταιοτμιis
49) oιμ[θι

Toυρκικη (,H

(ξιi6αληq
(ροoιραodγ ι

(γεμε.'i
(μιvιτ6,ρ ι

(ι,τιiλα
(*οoυ,μfτ6g

( μπεξε'E[ξα'
( ταoι\[rμι

(παg'τιiλι
(μπι,QlμF[λα
(,μoυ,ατερ{q

(rτoιrρiοι
(]ταμt/λκig

(μlπιτiξω
( χουoμιξ,τ ι

( τα'[φιig
(πEρντ,&1ι

( τεμllοεoiρ ι
(εα'γιlφι

(bζoλ{iι

(λι6Ιαι

(αρτε,8i
( ταξ,djδι,xθs

(,μπιλετζirrοι
( 6ιρ,ιiν ι
(xπ;ρ'ιilρι

( τεπι6g
( ταulπ,dπ,ιιο

(xι,oμ6τ'ι
(iμε,ρεμι6τι

( μolυ1αλεμπi
(lxα6,ιitαne

(λοdιιι
(xnkitνι
('τ,o,α{8ι

(αε8μαγιd
(μρο6tαιltο'E

('τ'oε}'ro}ιηg

(ταγirνι
(:τεαxigι
( τo.πo{lrζι

(xoυρμfοtiν,
(xαρ,oi

(τι&τξt:
(μπoυμ}πιiQι

(ταπL
_ ( χηντ'oη1μηe

( τ,ααlτμdq
(lαιμ]i,τι

τo θεr,-';Qιil σlαγ χicιθloQ,ιστιxl6 πα,q'ιiγ'ο,ll,τα, o,α χ,α,iQιατd) ατo οfiνολο τωγ δα'γ,ε,ilωψ,

γ,ιατi η συ1ι,1μ9,τo,χ{ του,g Φ εc(ατ€lστι' θα μβq ο;srηγf,rαει σtτηβ συΙι,lα,γ,{t]ryt, εν_

αib ανα}',oγiα (απ16 τηγ {ιiθlε ξ:Eγη γλdlο διαφε,96,ντω,ν συμπιεlqασρdiτωΙv.

ΠοραΘεση εvδεtκτlκη, δxl oυvoλllκη)

zAvΑLLΙ 1(1 l ) ελαττωμα,τι:d5,G, (xαι μειονεoιτιxi66)
ΙζoRAsAN 165) αμμοlxο,ν,iαμα (εiδ'o6)
YE'λdElNΙ 6l) εiδοg crαπoοταιoιi
MΙINDER 208) 1α,μιηλt65 πiανατν6'g

DAL 231 ) αxrQι6ιbg, απ1dγ'ο} π'oυ'

ΚUBΒIE 168.) τ,ρo6λλo19

BiEz|Ι\,ΙE]Ι{ 2Ι8) 6αρυ6|μαι, απαιτiμνω
TAiΚΙtM 359) rα{iγ,oλ,o 6rμ,oιo (πραγμriτroν)
PARTAL 268) xου,ρ6λ;ι

B'IR'-, BΙRrΙ 2t9) ατ,ρ[]φ,ωμα μlαiν,τTλιo,i (xεν'τ.)
MUSTIERΙ 214) πελtιi,τηg

QΙRΙS 3,E6) 6υrμιoλ1}1ητιπfi ουοliα
TABLA 360) συγrqo[η
BΙTMIEIK 2t9) τEλΕ,ι6v!ω

Ιιτ'zwfrT 429) υ{raηQεσ[α' εξυπηρ,6,τηoη

TΑΥFA 259) o,f]γoλo ωvθiρIιilπr', *un,r,
PERDΑ''}Ι 278) x6ντ,ρα ξ{rριαμα, ξr1λio (μrε,τ.)

TlEtsiESΙΓt 363) ιιιrμωλiα
ESNΑF 107) αυν'τεxμ(α

KOLAY 16t ) ευιιoλiα
1ES 1i83) ψο,φdiμι, 6,ριblμα

E,NτIARΙ 24) μ|xlχlQi γυναιo{iεio φ6g,:μα
TAZE 3159) φ,ρθαι*o6

EΙLEZΙK 219) 6rρα'1ι,6ihι

VΙIRA'N 51) ε,ρεiπιo (xαι επ{i α,ν8,Qιi:,π.)

KAR.ηR Ι'{6) αναλoγ'iα, δ6'αη,

TE}PE 364) xolρυφπ] (rιια'ι rωφαλιο{t)

TIAB]AK 360) 6υ'ραoδει},εiro,

ΙiΙS'M1ET 157) τr11η, πεπg'ωμt6ρ'ο

λ,iERE,}Ι'BT 203) επι,δι6iqθlωoη

MUfΙALΙ]EBΙ 2t5) εiδio'g γλυ'E[rαμ,ατοg

KAVAS 135) φιQουΦE, φtλαxαg

'oLUΙζ l89) υδιρroρ'ρΦ

ΙζΟLAiΝ l61) ζιilγιι
QΑYΙR. 38t ) λbι'6'ιiiδι

SERMAYE 322) xιεφιiλbι'o ('χ'Qηματι,lq6)

B,oS 220) 1αtrJαρ6g
OELEBΙ 383) ευγενdg
TΑ.YΙlΝ 359) σrιτηρ'6σιo

PESKrΙR 278) πi'εlτo6lτα

T'O,PUZ 370) 6αρt E6παλo, αiδεg,o ξυγοt
KU[{B]ΑN 1,69) θtlμα, θυαlα ξιiο'υ
KARSI 148) ωd6tγαηrτι

AvcΙ 3) ,(ιλ4ηγ6rξ

BUΙ\4BAR 22t ) παxf 6,"vτrε,gο

TAPU 36t 'τi;τλ'og ιδιοxτirtroib'6

Ι-ΙADΙM420 ευ,νot11'og

CΑT1MA 383) ξritλιvo6 tο,i,1ο3

SΙIMΙT 323) rωυλο{rrρι, εiδ,o,g rιoυ}.roυ,qιο6

55
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50) ταμιixrι ( τqlιix'
51) φια'i,g€τι (ιι,αυ'μiγιο) 52)

53) ,ι,1τιμπιirρι (b*τibηαη) 54)

55):τξιαμrιtοιιilγι (τζαμαQ'iα) 56)

57) ιμιiνι (εγδoιαoμf{s' 6Λiog) 58)

59) πι,μ6ρι ('π6ταιlνo πoqrτ'oφ6λrι) 60)

61 ) ταξι,ριiτι (αtυ'x'ib') 62\

63) γιo'αφι (φτdα'ει, εωαρ'xε'i) 64)

65) aιrμEιλξxι (γ6rνoe) 66)

67) τξιαγτ6s (,δημαoιng δΦμοe) 68)

69) 'τοr{ζλα (πολ6 αλμrurΦ) 70)

71 ) αντξι,ιitκ (Φορι6κile,) 72''

73) γιαξinο (ηsι$α) 74)

75) ξbμθτι (πahοg1 τ6'
77) ιλι,dτoι (φorsμ"μo) 78)

79) ιξinοι (λιΦ6 80)

8l ) xoυEμπ6]τι (ξεiνητre'uιi) 82'
83) αλ1ιiι6iερioιγ (,δ6Eα τω Θrs6) 84)

85) eοιαμ6τι (πoλi6) 86)

87) αιdε!ιιιι (,ρ6λo μαγαζιoi) 88)

89 rιαραlι6λιι (odε,ρ'iπ6'μ,1 90)

9t) μιπαντγια6ιi (τξιiμπα) 92\

93) lμlπιQιιlιlτ (ευττl1,ιilrS) 94)

95) μriριριντξi (μιιi 1α'Eιi, πολ{r

ιdαλrd 96)

TAIMAH 360) π?εονεEiα
6lρ,τζι (χdοτα, oειρd rιοιναlνιαni)

γιαlνγ[cιΙνι (otυρl.α11ιi)

ιμπρθτι (aε[αμο)
ηtιoυσ'ξθ (iγ,ιογι,ιi,), τζαnοιο6 ιιrihια

ριlτζι,ιig (πιιQ,ιi1xληαη, ιπεαiα)

μα'ιiτ'ιiπxια (πα,1ιιi ληιαl rιοr[ιαnαQQξ !'ιοαυυτ'|

ααrι{ν ( τiΙποτ Cι/ν.|ε1α.φ': μιλιιi! )

μποιξμιiig (pιατιlιi'δr)
,ατοt τξ'6ντ'ιμι (αrτο'ν διιi'6oλο)

1ατιir; (otαταoτρoφ{)

αν'τθτι (θθ1ιμo)

ξαρ,ιieι (ζηιΙ,ιd)

ξhvlιiτι (ε:αiγη,ελμα)

ιoιilrι (λογαQι{rΦι5'ζ )

οοιoυτε{ου, (,δ1ε'ιλι,ιiξω)

αλιξ6ιQι[o'ι (xατανιiλωroη)

ξαnρ6g (ξωoτρoφfr)

rοιρ'ιατ'6; ( ξruλεiα)
oιιoιlτι (αναδoυ1}ι{eι'd)

φυζα6iρη3 (δ,lα6oλl'6α'g, αυ'xοφdντη';)

μfiιιirQι[ι ( τοaλιixι ατo )

μποiilEουν, (ο,g'irατε )

μου,xαμπ€τι (διαωdθδααη, rpυ'1αγω'γ(α)

(DARE _ AVERE ITΑJ, 23l γτα'Q)iEι) δο'αoληψ[α'

(IPAILANGA LAIT 259 παf,niν'τξα) ξυγα'Qιιi
CAΦENA ΙlTΑ,L 152 xαlτ'iiνα) αλυαotrδα 1xαι xΙλε'uδαριd)

(DURO |\^lL 232 ντ'otlροg) dtκηιπταg, iαιog, ordλη'ρ6ε

(BAINDΙERA Ι'TAL 261 rτεν'τι6iρα') αηlμαiα ('ψταφ': 1ιrρταετ69
(RUFFIIANO ΙITιAL 3l2 ρoυ'φιιiνog) πρoαγ'ωμi3

(SAILITΑRE ΙTΑL1ΙΑ 317 dαλτ'deω) εEαxoντiζω, πηδ<il

ipnnι _ SoLlE Ι'TAL πqραο6λι 26,8) αλεξ{1'λιo (rφφυλ' fλιου)
(TIARΑ Ι;TAL 23t ντιirρα d τιiιρα) απ616αρο

(COrLΑ,STRUM LA|T 1'61 rωλιiκ/τpα) γιiiλα' μτιi τo'ν τoο'nτ6
(τo πEιilτο γιiillα)

97) vτι?Jτμιitλλοg (τrφλλ69' ξωη-

ρ6rs) 98) πι'oπ'6brι (δd'qo)

ss) σιαx'rq (αoτεh') 100) 'τlσι'μσ(lQ{iζ (τ'oιγιιn'{tντι':)

10! ) 1o61μ,ι (για φαγητ6:
}ψglμξνo) t02) 1otαμι (ευ1αE[ιατηo1η oτo φαγηrτ6)

!03) νταλxιns (πqημ6s) Ι0'4) oυ'ρν6xι (δεilγμα' εilδo';)

iiii λi-tnr,. (αρoιεγ,i) !06) ααλdlμιlxroυ3 (αr'or6g)' αrι'6'gαιog)

iδii "'"*nει'ηs 
(ndEoe,ε'xQE6'g) 108) αμπατξιιis (6ξoδοq) oxεπiε)

t09) μrτα'iιi (πoπο, αou *it) 110) φqαiρτ'σlμd}οoυs (τα φωιτψιιι1ιi 6iφα"α)

1,1,1 1 vτεμεx (rδη)αΦ, (lτιirxb) 1'12) ταμιΙμ (α{gι6ιils) x'd'

T oπoιrdμ,ια:
1ψqι?d{i)

Kορ<i ' ,μπουνιiρ (μα{lρη:Φγ'f), Xαμi-
τ]ι (6oι,νoοοoEφf, απβ to XAMrΙ'T)'
Tαιφλfiιι (μιεγιi,}.η γαιοllιτφ[b), Κου'
λotιrιι (gdαQατηφτηρ,ιo), IξμαΦι (πε'

ριo1f , απ,6 τ'o IlΣlMA'[ΙΛ), Mαν'τ6ψι

(με'ταλλεiο), Γπoυτξιιi ' TαΦιi (πε'ρι-

oxηi 6ξιo τ'ηg Nιijoυ'oαg) x.d'.

Σημelωση: οι α1ριθμο[ πoυ 6e[- 'Ι(o-ΛEΞπno TrrΙΣ ΙiolΙNEΙΣ NE-

λur*l, αfi6ναν,τι *,ι.'"16 Μξbιε με αEΛΛIΙΙNIIζΗΣ> ταυ N'Π' AvΦι'

αι1ξ. α,ριΦl. i_50 παρααi6μrτtolι'γ' σiτ'E ιil'ηη' (19)

ωrλflδε,6 ταυ 6u6λioυ' <iErrYN{OΛοΓΙ'

2) Δdvεlα,Π,6 Tηv Λατlvlκη (μ6oω lταλlκηc, BεvετotovιKηc KλΠ') (Η nαρ6'θεoη εvδειKτlKη'6xl

vολrκη)

1) ν'τα,ρα6,6ρι

2),πα}"6vdα
3) παdιπα
4) vτοtρoυg
5) πα,ιrτaaα
6) ρrαυ,φnιιΦoυs
7) αdλιντtil
8) παραoαλιι
9 ιlτdρα

10) oιουλιΙbαρα
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Ιl) αoυλτ'o8xoυ (SOLTU vEN 335 oο,υρ'τotrοo) ααrιdπiι, ε[δ,o6 επανcο,φωrρiου
t2) ,gιγιfiλου (REGALO ΙTAL 308 ρεγ,ιΙλo) διilρο
13) νd'να NONA ΙTAL 2Ι29 _ 2ω' γ,ιαγιti
14) μoυoαφ'6ξικoυ9 (,μεαo66ξιxοg Eν,διιilμε,oog ιilvεμοg rιαι μ'εταφ.: αυτ6,s πoυ, γ6ρνε,ι π6,τε ε,διi xαι ιfr'τ'ε ειιεt

l(qω6 απ6 τo MEZO _ vE'NTo
_ €{νδια]qμ16νο,g ιi'νε,μog. vEN/204

Ιι5) ριτα'6)τα (ρετα6iτα

Ι16),6ιγryξgα (6ιεγγ,6ρα

l7) πtιλrd,ρι (xlελιipι
|,8) πQo{"'ι,oυ (πtpοιJrνο

Ι9) rοo,t'ρ6α (nοoipt6α

20) ατι,6rιiλι (,oτ,ι6rιiλrι

21t ) μ,ιαrιlilνη6 μεσrοινη6
v2| xoil'τλα (,r(lo6τ1Qα

23) xαλιαιoliν.ι (ααλταοniνι
24) nι}ιi'φα (ηιirργα
25\ ilι6l6ντα (1λε6κirvτα

26) μιαtλ,α (iμEοιiλα

27 μotxoυ! (μ6xo!
28) φorig}α (φo{ρλα
29) μlπo{trjλα (,μlπoηlxΛα

30) 1rα}ψdiλι (xαrρκιiλ,ι
3l ) λibιrι,νoυ ('λ,o,fπι,γo

32) ν,τ'ριii6αλα ('τριi6αλ.α

33) οr1ρ,6ιταιιi1λι (αλ{oμα)
35) xιi,ρ,τoυ (π€tταρto)

37 ) λ'ι66α (ιπο,xi,vηοrη)

39) :ι6ντ8α (αγαμξtqηση)
4l ) α6ιiι,τα (πεlριθtirμo)
43) λιγγι6lρι (roπεtbg xουξ.)
45) ααxαEιi;τιπ (παλι6 μ,91, μξg'91
47) 6τ'ωr&Μ (1αραxτ. μloo1αρ.ιο'i)
49 ) 6ilρα (oυm6t1,ειαlεπilρ,' )
5l ) ζαμηq{χoυs (EiJδoq φυ,τ'ot)
53),o-lι'oυτiλι (lεJiιμlv:ιΙlμ. δirαxo6)
55) oτραπdτoα (επfiρ,; 1g δι6λυ,αp)
57) ταιp.6τoυ (τοιρ6,τo)

T oπo 1,6iμ{ια (lμrερ ι π ιi)

Σημεiιοαη,: oι α.ριθLμro[ :του 6,ρi. αilξ. αριθμ. l_32 π,αiqα€,tμfvoηJlν στlιξ σε-
α.,,cιγταlι απ6ηlαγτι α:i5 τιg λtiξtειg με λ:lδbg noυ !διoυ 6ι,6λi[οο. (βλ. παραπ"

RΙC]ETI]A ΙrTAL 309) σιιJν]ταγf

VEGG}ΙERΙΑ' ΙζΙlAL 49 εαπερ,iδα (6l3αδυ,νf αυγπ)oη)
CIELLAR,ΙOUM LΑiΓ l,5'5) απroθfxη τ,ρο,φi1μων

PRUNUS LAT 302) xoq'6tμηλιo', δα μιiα,lcη1νο
cURvA LAT Ι169) :n6,ρlνη

STiΙvΑL \lEN 342) μρτοτihι, σx,αQπaiνι
ME,scrΙiΙN,o ΙTAL 204) ιi,θiλιog

SCUTRA Ι70) μεταφ. οτουq Ναου]σαιουξ: εlδog μ,sτ'ρ. cixεriουg. I(αγioψι
xd: 1ιiτ.ρα, (xαι μ6τωπrα)
cΑtzαNE ΙTiAL 147) mdλ,τoα

CΑ'RGA vEN 147) γεμkiiτα επι,ρ.)
LIEVAINDΑ ITΑL 18CI) εiiδο,; μυρωιδ,ιxοt
MENSrALIUM LΑtr 204) τραπiοξo-μ,dn,ττμλo

Δ/Ιoccδo ITAL 210) αιωιπft!, τσιμοιJ]διd!
FRUιLO ΙTΑL 4t0) o6o{1lα
BUccULΑ LΛT nl) 6.o{txf,α

CARACΑLLA LAT l47) τo λrειρi το'υ πετε,ιιlο,t
LU1ΡΙNUλ,Ι ιArT 1E9) εi]δog φυrο6 <ιτoξιoq6)

TR,AUAGLΙO ITΑL 373' φασα Qια
34) xαrντιiρι (ο Eαrμαi*6rg ζυγEg)
36) ιφ]s0q6Λα (πEiπoq)
38) ατααι6νι (oταθμ{6s αιδη8)μog)
40) μκiμτζια (ε,fiδo,g π96η. φαγηlτοir)
4'2) ιΙ.iτoτ g (,λα1ν69 )
44) xoυoιilιiμι (iφ,ατ. μ6oo,/ δo1. με ιιγρ6 φιυτιατ,1',f' ng1rq{λαιο)
46) B,60Joυ (τoυλι)
48) 6ιγπfrxil (6ιγλ(,ζω' πqρατηlρ{i)
50) 6,ρα.yιιi (φΦxτηa)
52) μ6ιlτα (φυτ. αρ,ωμ,. +αrgαμlfi't)'g)

54) αlιoυτl (φ6ρεμα, ι1,φαoμ. μrιx1ρ. ng1[.
5,6) τ,αιiπα (ιoαιd")
58) φλιιiτolιαg (μg ιδι6ρ. ι"lαtατoμfl χlε,φαΙλ,ιοs, πlρooιbπoυ/απ16 τo λατιγ.

FLASOΑ) x.ιi.

Kα,'lιi,ρα (θολωτf,' αιpιδωτf ), περιο-
χi i{ξ:ω τη6 Nιioυααg Γα0'ατloιdυoυζ
([lαω,g απ6 to Γολιiτεg, εuτ1iαηg πε1ριo1{
v,.d..

r,9) (20).

3) Δovεlα cι]Πo τηV Σλo6rκη (Η nαρdΘεoη εγδεlκτllκη' 91, σuvCIλlKη)

|) γπl}.]ιil6α (ψιΜ6α GΙ,AVA 64) χ].φdλι, χο1,τQ6 xεφιiλι
2) μπιiρα (,μπιilgα BΑ'RΑ 217) ,τ6λμα

3) lQ,o{γτoυ (ρotατo RUDO 3l,2) 'trεΦτ6 
,αγoω,Q,6 μαλλli

4) ζαoιt6lνι (ξ<lo46,νι Z,AIζ{αN,A 1l l ) u1θψ,,
5) rιbυ,τ'6ται (π'oτθτoι I(OTETS t6s) οlρνιθιilναg
6) λ16ταα (]λo{iταα LUZA 189) ]λ,ιμνιiξoν νερ,6, τdλμα
7) γ'τ61μ1π?,du.g (,ντομπQoe DOBR 232) xr}.,6,61, ειλι1x1ρρνf,g

8) πtλιi6α (πλrfl6α PLAVA 283) 6rιipαα λiμμη6
9) μπριi'τιμroυg (μiπBιiτlιμog BR}A]TΙIM 222) ατεν6μ φ,il}.οg

10) 6uQ6ιq,i1τoα (6ερ'69,ρ,[11ιrα VERVERΙTSA 50) ox[bυφ,ο;
11) 6'iπαα (βiτ,oα vΙ,TSΑ 52) 6'6rρ,γα

l,2) oτρθγιxλα (ατgt€,}rΦ.α STRUK1EL 344) dλοry@μruryα (μιε,τ. εi.δ. α,ρδατ.)
t3) ,ψαilμπtoυ (μπιiiμπrω B]oB,o 2I7) γ,Qιd
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'l4) 
μοι1x,oυs μοt1og MUEΙU 2l,5 ox6lνη, τoiπα, ε,ξωτ. επii,oτρ.)

li5) τξιαντilλα (Φαν,τiλα TSEDlΙΙro 382 αα*μoiλ,ι γιαατφ,ιiγ. τυριοi)
16) xlαlQοrjτα (xαrQοtEα lK,oRYTo l47) ξdλιvη onffiφη

17) ιζ6,6pι (πηγf) 18) αλ61τα (lνερο'υλ6, π'.1. 1rι6νι)
19) γxtολιoυ: (γομγ6is) 20) ξμgιoυ,oijξου (φλruαiριil)

2l) ihrμιια (tαιιοτειν6 μ6ig,o,g) λ2) aiΙλτoα (οτεν6 oοxd,xι)
23) μπroυν6λoυ (πηrQotι,ι) 24) οοξν'τiξoυ ('ταxτolποιιil)

25) ιι{ιtc'ιιιnag (οτ,ρΦ66ξ) 26) ιLι&ιαg (απ16 τo 1λt6πα _ $ω'ιμli6, αν,6ηro6, 6λιhxαg x.d.

T oπ'ov6lμ ια (με q ι, :ι ιi): Nτο,δπ' (το ρι6iμα τηg Γιιiigγ,αιναg), Γoιoυλ€μα λαιlμο xαι γtdλ,ιi6α _ rοεφdλι. Mετα'
Nιq (τρ.i]π€6), Mωdψιτιq (γrQι&), Ιζ- ρdιια (rμεγιiλo φιrα)' Πxoυ'αι6γπλα6oυ φ,ρtiξ:ται: (:ιe,Qiπ,oυ λαιμox'6φαλo) ι.
6,6iQγια (πηγ,691, Γμι6{φπιiνα - ρ,6+ια (γrxο{οια _ το' μfiQoστι,ν6 β4Qoq του &.

Σημl:'iο:,αη: oι αqιθ]μo,i πoυ 6ρ[- α6ξ. αtQιθtμ. 1-l,6 παqωd6μπουν στιg ραπ. Ι'9 νro,ι 20') (21'
σ1!oη,iται αri6γαγτι απ6' τιg },j6ξιειc με oελilδbq τoτ ilδιoυ' 6ι60ιioιl. (βλ. πα-

4) Δdvεlα αΠ6 Tηv Aλ6o'vικη (Η nαρdΘεoη εvδεt,KTIKη' oxl oυvoλκη)

t) μπ6αα (μπ6αα EESIE 2l8) €μπι,στoσ*νη, πιστη
2) γ1xoψrρ'τl611i (γριlo,ρ,ιtoui GO,RΙITSE 65) αγριαπιδιιi
3) 'ταιoι3πα (ταo{lηρα CUIΡE 387) π$ρ!1gr1

4) ξ6t6o,xoυ,s (,ζ6]6ρtlιo€. zviERK ll2) 1'ρ,{1ηλo,s

5) μtπαμπ6ζτs (1μrτ!αiμρi6rσηlξ PΑEιESE 2t6) €πι]olQο{/οg, αναξι6πiιαdog
6) ιqα,τοirr+ι (ιoατα[xι KATS t53) γ[jδι
7) πλ,ιιiταlιoυ (d.ιιflταxo PLΑCIKE 286) λrεiα
8) μIιii (rιε'ρι,αα6τεlQo M'E 308) πι,6 πoλ6 (lαυγ'x,E. 6αθ,μde )

9) 'τ,αιοι1γrxoυr, (αoυλb,χι4Qηs CUNG 60) μ€ αrχtQωτfiQ. 1,6gι (ιιαlι ιιoυλ'16ε)

l0) τ'α6]πα (ιιoμμιiτι CotΡE 59) τεμαil1ιo
11) τoιαlπtiiρι (6fμα cAP 62) απ6οτ. ανο,ιx. αιrτix' lιαι δεixη/'6r]μα
12) "νταλιτ'rh (επι,1ειριi; DALLDΙS 72) €πιχει8d,, EιΦοi{.ινδυrνιεtιυ (,μεταφ. επιδi,δομαι 6,vτovα oε

13) αrxQoΦμoυg (rιαρ,6oi_ια^μα 3ii1*u*, !]'Q α,τlοιγ'θr;fj}.ωση

1'4) τζιo{1μπα (εEΦnαομα (rαΦ) XHUMEE 624) εξ6γπαψα (rμετιi απ6 χτ{πημα)
1,5) ,τα'ιo{rωνlι (τootγπQιoμα cοKAs 68) χτυr(6 την πξρτα μεταφ. τοουγ'lιJρ,(iζω

1i6) ,qρ6ηιαλoυ (κoμμdτι π61τραs) TRoKlE 575) αιολ6 οxληρ6 1ιil,μα ααlν #τρα
17\ τoιoιτatαaρου (6qιtrη ,μiε λiγο CURKE 70) }ιg.0υ1ν|6ξ' 6ρ'flαη/μlι*gξ φλ166α νeρori :rου σιγ'o'τ86χ€ι,

νερ6
t,8) τζιilγ,τζαs (με πoMιi, χoiiiα XA,ΝXE 62l ) ιlνθρωπog iιε 1oi'iα, με 6Lτoα
l'9) λiιiτq, (λεio oανiδι cι,τι16 το gdμαr LΑ"_TοJ 261 ) πελεπkb rddiτι γlια γtΙ τoυ xιiivω λiεlα την επιφ,dνrεια
20) τ,ρουxoυλι.ιi (*υλrb ωdi:τloιοη, RRUKULΙS 48ο fi'υλi6 ?qdπ'oιoγ ι+ατω/οωι oπρ61αιυ xιiho,ιo,ν ιουλιirατα,;

21 ) πλrια,ΦxιΙlται (παι11ν'iδι απ6 τρtπιοl"Jλ' n,lrl lαxidξοr, ε*q'fγνυ,μαι

ξ{λο, πoυ' σκιi'ει με α6gα απ6 το

Efμα PLΑS
22) iμπe{isαs (ιirνtEαg, μ1€ την 6iν,νoια,: BURRE 52) drνθQωπo'6 οioυ, ιιJqατιiει τo λ6γo τoυ

αιαλιrοιiEι
?3) rοdτ'αιoυs (ε,i]δo6 αγ,ριoλotλlαυδoυ KACE 190) dγ'qιo τlριαn'τιiψυλλο/αγ,ριoλο,Eλου,δο

24) μπoντoυ,g (αιχμli, μι1iτη BoDEc 42) αγιdiδα, μυτερrfr οΦΦληξη

25) γxαζγιιαλ,νιil (γα;ργαλιil ΝGAS 345) ιιlεντρiξω xfποι'oι, ατο α,ιbμα, γαργαλιil
26) 'τlαιiπoυ'6 (τlριiγο,g CJAP 59) τριiγ,og ιι.ιi.

T o fr ο γi 6μ ι α,: εν6:iιαα τo B,ιiιντου; VADE _ σilσηlrα ποτ[οματοg με αυ'
(αγrρoτιx{' :;ε,Qιο,χ{), πιθαrγ6ν αττ16 τo λ'dDζια/595

Σημεiιoαη: oι αgιθμοti πoυ 6'Qi- διo 6ι6λiο. (θλ. πα'gαπ. l9'20'2l (22' 8_26 παραπθμπoυ,ν ατιg oελl€bg τoυ

σrοoινlαι αrnξνα,γτι α;!6 τιg λ6ξιει'9 με _ oι α,gιθμoi πoυ 6qι[,oιοο,γται απ6- 6ι6Δ.ξoυ <FJΑLOR l GJUΗES SHQ-
ατξ. αEιθμ. 1-7 π119απλ61μπoυγ στo i- γαν'τι απ6 τιξ λ6ξiειg με α{tξ' α1ρ,ιθ,ιι. ΙPE> (23).
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'Yιττεφα αfi6 fi}ν :wρ'ιiθεoη το]'v πlα-

ραπιiΦω ατoιxε,iωlν γlιΦ την ωιiθb g161',

γλrioαα χl(υlρlιlατd η εoιoτε'ριοιfi αυμμε'

Ι ) Δdνε,ια, αr16

2t>>>
3)>)>

4) )) )>

τηγ Tουiρlxιtιfi:
> Λlατινιcιf,:
> Σλ,τι6ιωη

διdfνειιT ο:
)) την Aλ6ανιrιη

γενιπ16 αι}ρoλo

Eπαναλαμ6,riν,ιο 6τι η rταριiftιrη τιον
JοαrQαfidiνω γλωαοιπκilν δαγBliπotν ο,i,iαι
e,νδjειιιJτιηf . Tαυ,τ691.ρ'oνα, 6,μι'19, εiιvαι
ι.lαι αναrλογιffi αε oμθαη με 6ropg ιiλλeg
6[lω oυγπtεντ,gιiπει μ1θ1prι τιilBα xτοι αυ
νε1rξω να αυγοΦν,τp.ιilrνto. Alv πE61rοει-

ται γα υπtιiqξει ιιαtroια απ6ψdλιαη, ε,i_

γαι 6]6i6αιo 6τι αυτf Θαr ε,iναι {0υξητι-
rιf ( Ιερα'ρr1ιlιιi) των τoυrqxιιιkirν. παι
τωγ λατιγιxιirν.

,Aρι6 τo μιιιρ,6 ποooα'τ6 τ,αν δαγεi.
ο:rν oλα6ι*fig πgοι6lλ]ευοη5 που οι-lμμετ6-

χρlι σlτo oυγoλio τιo{v ξιfνιoν λtι61ξbωρ xαι
ενυωιig1ει ατo γλlo:iαoιx6 ιδ!ω,μα τη'6

Νdουααg cιαι αr(6 την αυ1ντpιπτιxfi
π{λiειoι|π1φiα. αυτιi:,ν τηg f 6ψρο<lιaοflg rοαι

€πld1μiεγα τη6 Λατιν,ιffig (φαιν6ιιιlεvο
xαθ,oλιxr6 xαι oε ιiλλα ελλtηνιιdιi: γ0,1ιoo-

αιxιi ιδιιΙημαlτα, xαθιbg χαι ο1τη'ν 1ΦιΝf
νεοε|λ0'[ηνιι{), Φ8οxr6F{τ€1ι α6iαoτα τo
iαυμπ6iραoμα 6τυ τo' γλtααoιπ5 ιiδiωμα
τα1ν Nαoυoαllωiν ανα:τlτ{ηΦμs rι,ωι εξε'
λπilxβψcε δια1ρoνwιi μ,ι6αα oτ,oυg ιο61λ'

πoυlθ τηg ελληνιxι]rg γfuiloαφιg μιe αrτ6'

λι.r,τα φυoιoλογrιπi6 τρι5bιo. Ax{6μα μiα
μQqτυ,Eiπ,, απ6fuuτα αι,'τι'(i:ιμErι'ιιDζη ,((rι

τ€}dμl''J8ιΦμ(6jνη, που απoδ]ειDqv{1ε,ι Ψl'',
ελλtrψι*fi πQo,6λευοη τΦJv Nαo'ιrσα1ιιoΙ'

παι οιδηγε,t στο]ν χαQαιqτηριαpβ των α-

π6η|lειοlιν Aφo6irν'tιν'o{ πlαι Tιp*ιxotkη
σαrγ, €υfuι1Φτο}νl ιστorQiιdd α6ιiοιμωv
rιr,ι <ΦΦθ' o,xωadfuηρ'i1c1γy q]rιlο'ρrρι,πτ6kqν.

Ιiαι 6λεq oι μα18τυQιIθ,g lιου μιξxρι
τcbρα επιxαλ6o1θξlω για γα αrio,δbιξΦ

την ε,Mη,νιxri ?{αrτ{rγ'ο)γf των' Nαoυ,oαi'
ων, πρoσl€πιcΦι,,ροι6νται }ιjΦι ισ,χσQorfoι'
o{iγ,τα,ι απ6ψ πεlqισα6iτeEo ψ' τr}ν €uι'
aοληαη rιαι ιi]Mηs μl,da :ιnυ πqοιθψεtαι
αr{6 τογ ευΦ χΦρο τωα' τiθιilιν, ε'θi'

μο)γ, τοσfιιdftg ει,fΙυμαοiαg (αι,δριΦs
χgι γυγdι{ειαθ), φαγρυδιΦ (24) ι.
λ.π. πbυ, δεν eμφαν'iξoυν ιοqμμι,,di - α'
:τολ6τιο9 _ σμjoι6τητα με τα αυτiστoι'
χα τ(')rν α}:α66φαlrιlcυν.

ΣT' A.ιrακεφαλαiωon τωv
tκτεΘ6νιτω\r.

Kα'ταλfγovταg, ηsιγω qπ6οτιφ να α'
γαlχιεφαλαιdΙσro με'λ!γεg γeαμμ6e τiα 6'
αα' μ61φrι τιilρα εtιτ,6θηπαυ:

τοιχi τηξ πtιiθiε μιd,g ατo ο{iνολb των
λEiξbt* πoι υπειαfλl0α,ν oτo γf,.,ι,loυιn;6
ι'δ(κυμα τηg Nιilαυrααrg oαν δ1dνεια (αε

αrjνολο λ5ξε,ων llt9 ,50 %
)> )) 60 25,2 %

> ) 32 l'3,4 o/o

> )> 27 1'1 '4 
oλ

238 l00 Υo

l ) o 'Eλλφfιs ισtτoiQι]rq6€ A,ρα6αγ-
τιι16ξ υπoατil,Eιξε 6iτι η N,dουοα rι1ατο,ι-

}ισ{1v,ταγ απ6 2000 oιllι]oψ6iνειεg 6oυλψα'

ρ,ιωfq φι,λιf!g.
2 ),'Alλλo,g 'lβiλλ,π'yαζ ιστblο,ι.}ιi5ιi' o

},g1xο.ι1flη6, εγραΦε 6iτ'ι η Ndoυ,αα xα-
τoιoιοt}vπαν απ6 1φ,16,11gψοdig'Eλλη,νεg
+ιαι Boυl.ryιfρoυ,g.

3) o Bουλryαρog ιατoρI1.η$g Tbtv,τ6-

ροJφ υπoστηQ,iξει 6τι o [dτα,og fταν
Bοfλryαρo6 lοαι xιiη,ει αναφo,ρrιi αε Bουλ
γ,ιi,Q,oυ€ τη'5 Nιibυ,αqg.

4) Σkην <Ι]Σ'TioΡΙ{A TrrΙΣ πoΛE_
ΩΣ NΑ'OYΣΗΣr> αιπφ,6xονται ατotxεtα
σχiε'τιo(d' με, τα ξεν6φωνα 1ωlρlιιi τ'ηg

;τtε,gιο1fr,g Nιiου,αtιg.
5) Arι{6 i1ρευνα oτα τoυlgoοιrlι}fi αE1εiα

τoυ Ι1ε'ροδιοιε[.ου E6|Qοιαg - Niιibυoαg
δεv πgοNtπτε'ι iiτι αι Nαου,ααiioι οllvαι
B,orilλγαlρ,o1. Aγτiθετα oι TοΦρlxοι τουg
θεωiρ,o{iν οtαν xoμμιiiτι του ελ}rριcιοf
61θνoιι3, lιαiθιiιg lται τα ΙαQι,ιii γttQω α-
π6 την Nιioυαα. Eωitαη;, πoυtθlενιi δεγ

Ι{ιQαr>ιιτηqlflξ6γqι ο Γιi1τoo6 σαν Bio{λ'
γα8og.

6) Alri6 oνoμαoτ'ιeι,oι1g rιατολΦου'g
των τoυρ'xlιιoιilν α,gixεilων rioυ α,φ,αρο{s

αε επαlναοJτdτe6 Nαουααiloυg δb,ν πQo-
rι{πlτoυη,' αλα6ι,ι{ιi oν6ματα rοαrso,ριατι-

r{ιi ,τη1g 6'oυλtγαiριψfrg f. dλα6ιffiξ, γε\,ι-
xιi προ6λευαη9 τωι, Nαoυoαiωrν.

7) E:lloηe rοαι απ6 αλt6αν,ιx6g μαrρ-
τυgfiεg προπioατιeι 6τι οι Nhrαυ{oαioι fi-
ταν 'Eλlληνεg vlι 6γυ ΣλΙιi6roι.

8) Yπdρ,xloυν 6αoιru6g διαφo,ρ,dξ oτα
στolιχE.ια τηg φοlνητ,ιrιlfiig μταξ{r τoυ

t'λωαoιnιo{l ι,διιilμαιτοg τηg Nιiioυααg
,nαι τ1oυ τρ,&πoυ, μιΘ τογ oπoliο 6ωαναγ

χιQftαη τοrγ ελληνιtdιλν oι ξ1ει,6,φιαvoι

η6 ,dεigιo,χig lτηg.
9) Aσ16 τo]γ €ντroσoισμ6 το:iν ολiγωη,

λθξεο:,ν αλαl6ιωfiq τiqo,ελ]ευdηg ατον 21dr-

Qlo τqν ξjεινι,ιιilν (ryλ,ωdoιιdιilrν) δiανεi-
ο}ν του γλωαoιπo{ ι,διιbματο,g τηs Nιi-
oυloαg απo'&'ι}ιν{{ειται ανlτιrΦιμενιxtft η
ελ0ηυιω6τητα τη6 πqοιΦιευοfrg τoυ rια'ι

η ελλφ,ιNtη, €πισηg, ,i8o6λΙευ,σ1η] τωlν

Nαουoα'uοlν.
Ι0) T,dλog,, χαrι στolν χd,)Q1o τoυ φoλ-

dλr6ιρ (λpoγραφiα xλiπ.) υωιilρ1ει δια'
μετ,ριωf διαφο'ρβ με,ταξf τoυ γαιoυoαi_

€}ζατσστtιαια αναλoγib) εμφανiiζbται 6

πqg παiψldιi:τω:

ixου rιαι αιyτοι] τι'}\, 4*,6,6,φ,olνωN', dλ-
λη μiα β|αlQ,τυQlilα ηζ €λλ,ηνι0,J6lττlταξ
τοlυ ,τ1Ql(6lτoυ flαrι αυv1αχ6λΦυθα τη,g ελ.
λφ'ιωfiq πρ,o6λlευ,αη,9 τω,ν Nαoυααirυγ.

Bι6λιoγρ,αφΙα - Πnv6q

(oι αιiξοντεq αρ1iθμοi α{pοριοi$γ
σ,τ1lζ παp,O;Ιτ0μπ6q του κειμ'6ν,cυ )

1) Nιxολιil Toν,τ6,ρωφ: <(H BAΛKA_
NΙιΙffΙ ΔΙΑlΣTAΣrH TrΙΙΣ EiΙΙΑNΑ.-
ΣTΑΣrΙΣ TroY 18θt> (IΙ πiε,ρibτlτωεη
τo:ν BoυλιγrιiηQων), α:λ. !5l0-l]5't, A-
θh]fuα t9E2.

2) Σpιfu]Qlδ,αl\Ι Tριοιo{,tπηg! <qlΣiΓo-
PΙΑ TrΙΣ EΛΛΗNlΙlΙ{HΣ EiπANΑ.-
ΣTΑΣEe}Σ>, 

"6μ. 
B'' oελ. 1,72, Λ.oν-

δ]i;νo ( 186! ).
3) Π. Alρα6αvτιν6g: <αProiNolrrPA

ΦΙA TΗΣ }ΙΙΙiEΙ]ΡoY>' τ,6μ. B', οελ.
1116' Affirvα 1856.

4) E.Ι. ΣT]CIYπΙiAiNNΑtΙ{H: "ΙΣT,oΡΙ1A TlΙil ΠioΛEΩΣ NlAoYΣtrΙΣΣ
(πατ' αγf1xδοπoν α1pδiιαιαμα Δ. ΙΙλα-
ταρi,δroυ)' oεL' 46 (ε.ωαγ16ιδoαη απ6
Σ,{tλογo Ardoφoiτων Γι,μlγαlοiου, Nhtot'
rη,s). Θ}εαobλoγ,all{η, 1976.

5) E.I. ΣTOYr1ΙANNΑ{K]H: 6'π'
αελ.70.

6) Ι.K. B.\ΣΔΡABIEΛΛ[Ι: <olΙ MA
I(EΔrσNEΣ EiΙΣ TOYΣ YΠlEΡ TΗΣ
ArNEΞΑΡTΙΙΣΙιAiΣ ΑiΓΩNAΣ> (1t796

-11832)' oελ. 1,19, (6ιxl}oαη Eιταιrρεi-
αg Mαlωδoι,,ιγdΙν Σπbυ'δ6γ) Θεα)xη
195ο.

7) N.Γ. ΦΙtΛΙtΠrΠlΙΔI1Σ: << ΙΙ EiΠΑ'
NAιΣ,TrAΣΙΣ ΙiA1I Ι(ATΑΣTPοΦΗ
TΗΣ NAοYΣΗΣ>> ( ιiατοrgιιxι{ πραγμα'
τεiα), αελ. 36, Affiνα ltE81i.

8) A.'E. EAΙKAiΛo,ΠtoYΛoΥ: (Ι-
ΣT,ΟPIΑ TrΙΣ MΑjΙiEΔoNlΙAΣ>
(Ι354-l,833), oελ. 585. Θε,αααλ,o,ν,inη

1909.
9) Δ.A. ΚoιKKΙιNtoY: <<}Ι EΛΛΗ-

NΙiΙ{H EΠA.}.ΙIAΣTAΣΙΣ> Tρ[τη 6rx-

δoαη, τ'6,μ. E', oελ.. 57_78, Αθ'r1vα

1957.

(Συψsχε,ια οτη oελ[δα ιj2)
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FΙ Ndoυσα τ6τε και τcbρα

19:]4. ΙΙ r)'me[α kα1ιliνα" xα|. 'η

( Π :ι)',.4 ονc'l'α.τ!.α τ^rιζ τ^λα'τι[αq
'lροι,ιταx4"')

τ€pl.οχT1 1-QQ,

\''cιι'rρ^r'ρtον

1 940. Ι1 lδια τeριrγln

1 2-t 2-30.'Ιο τα")'α-. i"ιι
(Φωτο1,ραφ tε.' Π"ιν' Mαριjρη)

'Ε?^',' -'r,Ξ x. \4ρη-: Mc'jγγρη
τeριο^1 h s:'r,ν δeιαιτ[α'

('ατ ε ηκο ι [γ' ε'. τ ^r;l

τaυ '60)

T c τα^)'ατ d,^1'' 5{1rιeρα. l ΤΙ',C6't'!:ιι-' ι,.'r'
λω,τi του qe onιyδ'rα',t'γ'δ μ'ι :c ^,'!r,--eiο

τ α:ιe'.l &|ιτ x.,' 5Ξ'rι't τe7ι'ο*Lr,'1
( ζlωτο^(?l'?is: λ)'. o''ιC'l1γ'c'ι')

q'να''σ,i\-

ioυ xα-

6Ο



,ol πελαρYoi τng Yεlτovlαg
Στη γειτoνιd, ψα." ιbτιαoαν

',''αν'ρ'υνa[ τaυρ'ιoτ'eq απ6 την Ai-
1f)-ιι!ic, 6πω< ι&.Θs' aρδνο. 0ι με-
^γ&),εq &'oπρεi φτε\o$γεq τουq
τ$,ραν ψ,.α αν&)rαφρη xιτριν'dδα
Lτ' τc ψq&),a τc'ξ[δι. M' 6λη
;'r,ν ιο$ρατ$, το'lc δεi1,l69γ *ιo,
"'ιαταψ&1ητη αιαιοδοξtα ιαι ρi'
1νaνtrαL ψe τα" ψο'i;τρα πη δoυ-

),s''.& ν'α cτficolν την xαλοιαι-
iινΙ, το')< oτ!γη. Πo'i αλλo6;
aτc τLc ι|.iηλ6 μ3ρoq ττ1e πολιπe|,-

ιq ιοντ& ατουq ανlρilτto'ιζ ιαι
τ&νω 'ατ' αυ;a"ιq.Σπc τζαlψi' τηq
πα)ιd'< }Ιητρjπολη <' Καλd.. τον
tπε,ce ο μoλυ6δ6νιc; τρο'3^λο.' που

- 
ο Αλλdχ α'ζ |ιΞ' aι^γaωρ'!'c€','

- 
y'cr|' 6ρfiιαν ο'' πsλα?το[ τo

ια)"'hερo a'x6πεδο ^(Lα να frαια-
θερ ioουν.

Ανdμερα πο δz')'ι.νδ αν'i6η'xαν
'l7ηλα oτο ψτα)''ιδν'' τaυ 1ι''ναρt
ι\ αTνf, ιc'. &.?xιoαν να )u!νe ανπt
του γ;6τr'α τηγ πρaσευ1'l1 <rμπιρ

Αλλd1, sα. 6&,cαν'α yια|' ιcι)e
xατ,ι''ιο{4 το'ι<.

}'[α δεν ,|y", L'h αυτfi εxε[
xd'τω. H ζi'qτα !γet γ[νeι ια-
μiνι, 6ρωμoιοτο'3ν τα ψαραtψτo,3
τaυ Nεiλoυ, ο ο''l'μανδq 6ρ'!γe,. 1ιa'
}''3,6ι ιι' 6λo xινδυνε[ειq να φαc
ια'1ι1ιι&, oφαtρ α ΤΙ α),αιατ [ν ιο,J αν-
τ&'ρτ'η oτο πλατ&,9n.

λ{jνη αωτη ρ[α "r1 φυγ{1. Mαc
ε['7"αν πε'. τ!ρo'. οt γονι'οt ψσ'ζ &-

μα δε['τε tα oιο'5ρ'α ειe[ να τ&.-

τε ,],,ηλοi oτο τ .(^ωψ[ eιe| που ααq

1'εννdlcωμε. Aν τo ταsριiιl ααc
το τ\ρ'αν οι &ν'ειιοι ν'α aπ[c'ετε
&),'t'ο, τ'r,ν δουλeιl την E6ρετε.
\'[η θαρρεiτ ε τωc, x,.' ε'ιei, tα τρd'-

τ!Lαi7' etναt ρ6Eινα xι' ωρα[α.
MπορεΙ αφαiφε 'c να μη\i π!φ'τ'9υrl
α)')''&' t^7a'ιν ρ|ξeι τ'δco φαρψ&nι
cτυ. oa)'λα' ια'|. σtrα ιλωνιd, των
a'jντρων το'' ιφ&.ν',οa:1 ifi γ'.ρxι-
ν!("ι'α xα'' τα ,}α).λιδωπ.&' τα γ.ε-
),'.F'6νια. Κ',' 1'τ' το'ι< Σιιο'3c ι,ιηc,

)'.i:1'o'ιq θα 6ρziπiε' }Ι6νo πετρo-
y,ελ|δoνα xαι ιε[νη την πληγd
τoυ oν9αrιo'3 τιq x&'ργεq. Nα ερο-
τiaετε τ'r'ν τρoφ{, cαq.

M' ωυτ'dζ τιq 1ονιι!g τιζ συμ-
6ουλiζ, ηcορ[q lια6ατ!r,ρια xαι 6[-

\εc, οι πe)''αpγοt τ[.7α,oαν qα q,'5-

'lc?α" y.αl. ιf,τ,.αoαrl 
"τCν 

τδτο ψαq

Toυ
Στ€λιoυ Σ6αρv,6πoυλoυ

δε['y'νονταq !-νoι cε6ααψb στην
τe),αρ^γ |'o'' α. τ α9'αδ a'αη'

Πριilτη φρoν'τi'Σα τa στeτ'α'σπL-
x6. M{τe dδειεg αr' tro πoλεο-
δοψ''v[' ψ$,π'ε τραξειq π αxπ οτοι$1-

σεωζ. 'Aρτιa τ'c οιιf,πe86 τoυq
*αι ο,.κοδa'ψ,.x'd, υ)''.ι&. d'φΘονα oτ,.q'

τλω1ι[.c, του Bερ;uiου y"α'\ σiα
cτ'εγν&' τoυρν[.ρ,'q.

Σrγα - τ'.γ&. xαι με με'θ:διx6-
τ'ητα Ζτλeξαν το c.τ[qι πanιζ ,,''e

ψ,.α ατι9&.'uιλλη α.ρaπ ετ"πoνιι$,
τ,a.J τ"r|) (ηλε,iουν οι 1ιηaαν'.xo't
x'.' οι !-πλε'τ,εζ τ"ri< αντιιρινfiq
το)υ:rr'ατ cιι[αq τ ο''l Ιcρδdνη.

To θjlμα τηc διατρoφhq πo αν-
τ'.1ιεπωπi)Υ'aιrν με π,,q τρaηειcb-
σeLc' ,tο|.)ζ oτο'ιζ φιΣδπaτOνζ τω\)

6ρ&γων γ'α'L ψe &γριεq τρυφερ,6_c

ρ'ι("εq xι' δτaυ ν&ν'αι θα γιoμi-
oουν τεcψiνα oτ&'1υα oτα θερι-
α,ι!να cταρογ/υραφα,

ΔEν εiναι ψ.ονd'aα τi ilρα τ1

6ρ,αδυνi1 που tντνd'ει. πaνC. π6-
lcυq o'ιν πα'ιζουν τα ψτο'ι('ο0ι'.α
rου α\Ι+νl..ιρlυνο{l πoυ ψωγαζιο{ι ψε
τι6 γυμν6ατηθεg τι-c xαλλονdg,
Θtνα,' k,'' ο τpalpι.'σ'!ι:[; τηq δημι-
ουργ[αq, τη; διαιιilνιoηq τaυ e[-

δουq.

H πελαργiν ι γtι1yηι5g δ6ο αυ-

!d. ι'.' 'r, φρ'οντ'ιδα το'l (,e'ιγαριο'iι

διπλ{ να r'ι ιλω'qchαουν 6&'ρ-
δια - 6ciρδια. Tα τo['φ),'.α cx&'-

σσJν 
' 

cL νεοoc:[ l"ντ'ιxρυ'Cαν rο
φωζ του \'iιι'ο'l τcυ τ:υ-c τ6φλω-

σ€. y"αL ι'αναν τα πριλπα αδjξια
6τ1ψαπ'&ιxια ι&πω ατ' τιg προ-
στ α'τ1ε'υa |.,oιC, φπ eρο{ι1 ε1 τηζ μd,ν-
ναq. 0 α'ρcενιιδq, a Tο|ιρκοg, [-
τΞωζ τcν ατay'α)'e[ ο ινρ-L&ζοq,
ο)r6ρθac, cτο ξνα του ποδ&'ρι x&-
νΞ|. ταp'αι"f1ρdoει€ .ιυ'ι ΣιατιaπιΙι-
"'ε\ .< ^(Lα τ'Qν τιψι.[1γ''τα ιLα|" α-

φο'o[ι,'ι'oτ, τηq o'ιιψ6[α< taν.
Eξ ,iλλου dλλο-< αρoενιx6q ε-

δiυ ιοντ&. δεν εΙναι exτ6ζ απ' tro

xα'ψταναρ,.δ τ'ου Lγtου - Γιιi.,ργη
nο Στανp6...

Aλλoilμoνo cτην πελαργΙνα
που θ' ατυαπ{ρε,., T6τε αυγφ,o-
τelτ.αι Σιιωoτ\ρ'.ο ψε εφετειαx^'η

τιiνθεcη y'αι εLσTιτηπ{1 τaν ατα-
τηlμjνο o{ι('2^1'q xαt eτc6&}'λει πην
ic^1α''η το,lh, τ'ην Θαν&.τω,η τηζ
μοι1,αλilδαq δια ραlμφιoμιilν.

H τελαργiν α ττ1C γeιτaνι&.q
'ιαq e[ν,α,, τ|]σπ+) o'il\ν,γοc'. 'Βπαι
α'ργ[ζε'. το τρ'["γραιψιψα τηc, εr\-

''αiδευ,η€ xωc[ζ διαρρcij_c θqμd,_

των. }Ιdθημα τρcΙlτο. Θ' ανc[γε-
τε ιο ρd'1ιφοζ 'σαζ τLα να π!'φπoυν
o'e τατ'ιδα οι ψ'3γεq τ\αL .tα ι6υ-
νο{ιτια xαL τl.α γ[ρπωoη εψε|q 'ε-

δι6 εiμαατ,ε. '0ταν o τε),αρ^γ6q

'τ[ιeται ατ'a ξνα π6δι ε[ναι πρ'o-

μ"ξνυrμα 6ρ'oγηc (φiτο< πολλjc
φο9!C, tγ.αce 'στα τρο1νο.,cπιx'&) 

'[ταrl x&aεπ'αι τo θερβμετρo θ'
ανi,6eι, δ'ταν ι&νει πο 7 ψα0α[-
ν'€L στα ται'δι,&' του αριθψ,ητιxd,
ενιb ο,. 6ιαatιxο[ ττ,g ταρ'!αq πα-
θα!νo'ιν 'ν[λα μη μτoριilνταg vα
xατ'ανa{1oουν πωζ i!'dσεQα ισ"L

τρi.α ι&.νaνν eφτ&'..

0 {λιo'c ιαteι ψεεο{ιρανα' fiα
ιoJ"τ αioτ,ρ x" π α τe)ιαρ^γ'&xια xινδυ-
vs'1ο'υν απδ τ,}'|αoτ1. Nα θjμα για
r'ι'lγραφιxs1 c,jνθεηr,λρεc, απ!-
λειωτεq 'η ψ&'να {1ο ταπiραq να
ι&νeυν t?οστα:,Θυ,tιxi1 αxι&, ψe
rα φτερ&' τcυ6 απλω1ιiνα ωaν
"'η)'.ιc.

\ρ7"[ζουν ιL δ'3'τιολα. }friθη-

61



v'1' σωιια"τLι$,". σ""(ω"(hq. l{α d-

τ,αι θ,α ιο'ινd.τ:-- πα cτερ&. oαq.
T !α'cεp g" (e'ι^γ d.p,'α φτ'eρο'3γ εC, , δ'3a

1s-,'x'.riq ιαt δ{ιο 
'1.'-^γ&}ιac, 

oa[T'ονν
,ιΣιdxοπa. Tα )'ciOη τι1'Lα:ρe,Jν-

ται. o τατtρα'q δεν γαρ{(eι κi.-
qi U.\0' l δiνει xλωται6q.

}Ιrif}ημα ωδιz"ic. 'aταν a τe-
^)'αpy 

[ 4 ιp οτ'α'}'[ζ': ι κ&ν e'' τ αρ α"π'δ-

a,.' δτωq λjνε. Στην πραγψατιxδ-
τ^fβα. ετ'υτ"φare[ δ'-t4 αν&."γxec,:

xαθαρ[(aι τΓ' σi'c:(Lσ'iι.x"|, το'.l xο'.-

)''[π"rρ α xo"ι α'l3^i7pον u τ vα"i cυE &'-

Ξ\ 1|,σ,?α"συ?i|J'[νoζ ατ' τ"r;l φ)''3a'-

ρ"η γα')'l'd'ν;?α τcυ γεpο - r}'3'τα-
νC'ι lrι ατ[ xανl-ιu ,:α'ξurι&x,. τ'ηq

u1{ιμ6ζα:r..' 0ι μιNρο[ το'/,|'l το
θ jλουν 'lι" τρα^γ.'υ}-'ηqa'ιrl α)'λJ". πα

ψα}'αxi. το'ι< ρ&',ιφ"r, ι&.νaυν πι.φ

;<αι τpc'υνε ο*'τι<. Θl' τ'' μ&θουν
.ι,'' q"υτΔ.

Lργ[Υ-c'ιν οι ατο1ιι,ι!πε,,q σΞ

1ιιιρl" υΦοc, oπe γ!υpc r'r'.< τ[cταc'
τηq φωλιcιq x''' α{ιριο τιο lγηλd'
ια\ x^f)\) &'λ)'.τ, υ.ι['1ι.ιx πιο ι!ηλd

",ιcτr'-l''!τ 
&ν'9,' "r, 

1ιε^i &)'"η ατ ι^ιιJ'h

-.^ - ^!,1,.^ -! rι i ιJLY,]t.

aι γονιοi. 'lιου'tπο το xροτJ"'-
^l\''i'!lry" "iιι bρ'α' πολ),d ξτ'oι oαu
τv,Cαν&ιpl''lc1l'α 1ιd'ντ'C "γι'α να
εμ'J.,υ7'ωsc6ν rυ" τα''διd. τcυq. Κι'
'jgτe?α' ατi' trc ττ'r,θα[ο τηζ φο)-

'l.ιi: 
δ[νουν :ο ττ7ιΙ'L'.ψ.' 12! α'
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Σπoυ,v κrρδ αΠ' το κourκoilλlα δο 1η
πληρΦοεrc;'lλιγαv nlργ'rλα'oτl'κid. Kt'
ου;o onoiμ'ειvεii/ σαjV Π,σlρotμια γlοτΙ δ'
λo:νol τδτl, oτoυv κ,lρo orΙ'τα 'KoU-

κουλlα rιλ:ρο,Uγiorv, 7δT1l 6rnιφτlv μ'qζρμ-

μδnroυc π,αρrδc.

Το μ,lτο'Εouo'κo'υληκα τρ'iφoυιlταv μη

μcUρδφUλλο. Tδτ'r oλο τα μrπ'αE'i'wγlο
r:'.l ποu,τiΖouvταv εi;1αv μoυρ'lic φυτη-

μδvaιc. Στη Mlnλdvο' Λα?οροοlκα, Mοv'
τρi, Α6ραvτoυ'v, Mlλiτοα, Γκληooilρο'
Moυοταφο, B'dλl,α, Αvrο Θαvdiσηξ, Σlα'
olοlκl, Koι]κο,υv, Σκiλ,o, Kαρ,οiδ,ο, Tρoυ
yoυc, Π,αvαγ:oυlnoΟλo, ΠλακδvIα, Γouρ-

Vσ To'U M,πIα1ρ,iτα, Iαlφλiκ,l Miπ'αλταvδ-

Tc,ιJ, Bδι.πo,l, Mrπαγoιiπoι, Bllργlιbτlκη,

Γαλοτoκtovoυ' Παλloυ'ο'Φτηρo κt ο' δ'
λo τα oημ,ακoυrrτιvα μiργlα τρoυγ:cυ-

ρ3] στη Νlο'o,υοιrα.

oι μouρrδc φUΓrει]oυvτον μη κoυλoυ-

ρiZlα, 4'κλ,i,vτγ α η κι onδρouv α,noυ

τραlvδc μo'υ,ρiεc noυ κΦρπι4α'v. M'Iρυκo'i

κl τιc αlμΠ1δ]λΙ'αΞαv. Tlq φurηβοv πrivτl

δΕl μετρo or τιolρδγκoυvα η κoλαρ-
τζlιr,d μrnolκλα,β,o,υrd.

Τδρ,α μou,γiκl για lλιdτolt οtnolμ,εlrrα'r

μoυριδc,
Yπlηρxα,v αγρ,rεlq μoυρι6c αρο,ιtvltκεc,

ΠrQlμ $οy καρπrΖorv, θηλlκtic πo0δlνοv

μουρο δ,ornρ,g, η K'l μα,Οrρα μ,ικρ,δ' μ,η

φ0λλα oκrαrτd κι λlnIτd. Απ' τ' ουπθc

θκo.υφ'ταv φJιλλo'υ γlα τoU πP,ιirτoυ κl
τo,υ δειlτη'ρoυ Χδρι.

ol μ,ουρεIc ol Nl'αou,oτtηric, μ]η φrσlρ-

δυτηρα ,oτρoγγυλo rμδi 1ovτρδτηρα φ,iλ
λo, ητοv μ1ιρiKlεξ αlρioιvικθc κI μιρtκ6c
Θη},lκ'εc πoδδlvov μoιiρtα τρα,v&τηρα

κou_':jrisrειc, donrρα η μ1oιjρα. Γ,tο τoU

μπδΕl δεv ητo'., κολεc αυτδc nou καρ'
noυcοv γIοτi oτoυ τροvδ xδρI ΠoU χρ9I'
δζoιrταv π,o'υrλΟ φ0λλo.υ τo δ:μδιτ'1lα απ'
του'v κορnδ ηπαv μlδ,i βαρrd.

Ταvolu'lτοξι] μ,θo,oυc o]π' τlq μoυριεc
ζηυ'γαρiζovτοv 1κt οlΠ,iρνoUVταV κoλα'

μΠιοU]Kl μη φ,οoo,iλια, nοτldiτεlq, τρt-

φiλλ,r κl dλλα.
Τδρα πou oι μoυρ'lεc γi'rη.κο'v φδ9-

με|c σ1Π' τα 1939-40_41 κπ διbΘl.

Xα,θηκαv Kl' o1 μlouρoτZi]δoη. Ξlo'κoυrατδ

μ'o'υρα εiiΧlεl'y τοU MlΠiοΧo'a,roη. 'ovπ'αq

εiθ:'λα'v V,α ΠoυlV vlo KοVavσv πο'υ εi'
λlγεlv ψδμoπo κη' ε,τ,αZlv Χ,ouρic vα δ,i-

vεl, εiλιγoν δ,ο πdlρrε:'c .M'oιjρiο οΠ' τo'U

[ιl1ηq,xoιrrol. η γ,rα δ'vα nρdrγμtg πoυ δ,εv

αμ1Π1οUρroιjσε|v vlα' YiδvlεΙ.

oU KοU,σταr.,'ουληc ε,i1lv βγdλει οτοl-

XσK|ο γiο τoυc μο,υ,ρ,ατZηδεlc:

Tα μoiρo εΠαρδ6λησοv orn ,rrξn *o,

(oτη γδoτρα

Αρ'v,η',Aι'πιvoi υτγιd,λlγ,ov Kqilι|ο κ6ψrκo!]'

λlο κt τ'dφιvαlv vo βydλ,o,υrv ΠilΠ]tρoδ-

YKεlq ΠoU Ζtυγοριbvoυvταv 'κl γlvo0'
oαrv ornδρlc,υq. 'Eπιρtvαtv κl αργαιτivεlc

γlο τ' οuτηvαv τη δoυλεrd.
Io,υv κoυLκo'υλδο,πoυρoυ τo,υv φ0λo-

Yo'v σl ψu,γεiα orrlη Σ'αλoυviκη, τo'uv

αlδροζov τou Mdρτη KΙ τoU../ δβαvοv
στ,o]U εlKoruvoυoποlo,η. Τoυ B,αγlηλl,oμo0

πξγrηrvov -α κ]olυ|TΧ1ιd στηlv ιKKλησtd ν'α

τα ιβλo,u,γηroεr oυ Π1αlnld,q vo δ6oο'υ'v πoυ-

λd κouκουλlο. 'Evα κoυτi εiXεlv 25

Yραμμdrρ1Ισ ioroμu 36.000 αυγ''

'Εβγα Anρiλλη δvτοc α1lρvo0σαv vα
τραlrευoυv το φ0λλα στlc μouρΙ'δc, 6'

βγoζoηl τη o,αrκoδλα, τηv nαvi|rllκη μη
τo,υ olπloρ,ρrιJ κ,l τoιJ]v dtnλoυνiαrv o' θvο

ΠοivΙ dtσΠρro1u orlμrd oτoυ τ4ldtκπ Π6K,l-

γειv. oυ σ]Π6ρouc σxΙpΙvoι]οεlv vα ρo'U_
'i'ζεI. Τα μικρrδ oκo,υλΙtκιο αv6βηvαv ol

μ|irKiρd μbuρ,δφ'υλλtα γl'α Vα β,oluσKlηrσouv'

ΠrοvoLυθilδ o' οuπd τdφεtρvαtv σ' δv'αΛ/

Π,ρlolulαηλΙrοlKδlv voυvτ6'v KΙ τdβ,οναη/ σ' i-
γα τσlαρτσl]dφI. Eκε'i liβαγα]v κl T' οU'

Yδ τηc Π,αoκαλl,dq αΠ' To'U εIκtovιolμα,

κl τoυ υψ,o,υμα T'ηc M,lγdληrc Πδφrηc.
Mrη τιc Χdρεlq α,υιr6c vα yθvoruv π'o,uλ6

,(Ι YIρ]α κoυiκo0λl,α' Σro,u γo,ιοtρτoldφl

δρ,l 1lvlov ψιΛoυrκ,oυ μtivα μoυρiδrφrιJιλ,|g ηr,

'6'6a1ρμιφποrv 
μ1η τoιJ κo'unliδl.

oυ onoρouc ρoiZεlv αroυ δμ.π'α τo'υ

Mαη κl μlη Z'lorrδv κl.ρov βαloτoirαrιr τρεtq
τioοlρtεtq μ,ε]ρlεllc τo'U ρrδiotμ,q' 'owαq
oυ xο1βdc vrrtγlκλδrwΙΖε,ιv θβαvαlv κl κα'
vd μαγκολl μ'| Ζtδρl οτou voυvτd.

Τlq μθlρlεlc Π,oU ρ6iaεlv τorυ μιτ6El
κυτoZov Vο μηv ερΘεl κ,αv6vα,c μη Kα-

κ.δ μΦl κι μ'αιτ1I'dοrεl τα orκo,υλiκια. 'Ε'
τot α;1tρvo0ο,εΙlv To|U ΠρΦιrou τolu x]δρΙ

μη Tρri,α τoli'σ]μοΙτα τηv ημrio'α. 'oooυ
τρ&vllβ,αv τα o'κo,υλiκllα α,n'' τoυ μlrδlξl
τ' δploυ,vov κη or' dλλo,υc vo.υιr'τdδεlq,

ol ovιilrγεlα, οτo,υ μιπoEoυ,ργεiου κt ol
Φρα oν,αγκηc Krl σrlc αxυp,Φvεlc' 'o-
ooυ α,ρrllιirτl,ρ,α η]το,v τα' σrκ}ouλΙκro τ'δ-

oo,υ καλl:rτηραυ γtδνo,υtvlτοv τoU μlΙT6ξΙ.

Tδεn ul τd}pα

TA I(oYKoYΛlA
κl' oυ δ{μαρ1oυc δldταξεlv vα μηv τα

(τρωv τα doπρα,
To μoilρα τα καλι)τηρo μlρμiγκεlc τα

(πλακΦvoυv
κl oι μouρατΖfδol πoυ τ<: τρωv τη γλΦo-

(oα τoυc δαγκδvoυv.

Τo μ'oΟρrο μoZΦvoυνπαιr oι κoλdιrxrα

η γlα μδΙ τo4i;δυκα σ'τ,η μ]oλα,Yκοηjirο,

noυ δσvrouvπαlv μη nrδmoα oπo0 μo'uρδ-

βιργα oπ: τoυ lκo'υτotdvΙ κl τη σoU'

φpoυlμivη κoυ'ρφη τηq σοη/ καλdθl. Mη
ooυφρoυμ,ivη κoυρφη τoοκου'μεvη μ'η

Toυ
Νiκoυ Σπ6ρrron

τoU X.ερ,l εφKrΙ,αVδ1μ4 κrl ταlo,η γ;ο vα ni-
y3,μιμl vlρ6 o,τη μ,ολοψκoilτα αlnoι]l κοηrd

l?βδ,ρ,l'

Πt,σKδ,οlη τoυlρtφovτδ o' αvημnouριoυc

η φiλouc ηπ'αv μ'vrld μαlλorγtκoιj:rα μ,oi'
ρα. 'Ητο'ν του πρoυilμrδπηρloυ ToU φρ,oι]'
τo,U βloζi μl Tα κlrρdοlKlq. ι<qrγζ'i-1οq δε

φσλα'γειv τlc μ;o,υρ'ιδc, δλrolvοl μδΞoυ-
ν!αlV α'Π' oιlΠlo,U εiθ]θlλοv K,ι oU 

'πτ]ρ'αγd-
Tηq To,Uq dlφηivεIlv αν δεν n,αrro,toαv

τoυ καλrαlμln'o,ι]ltκ,l.

Συ n,ivllc,u τot1,αv το nυ,vπYld ναγo,uv

δ&xτ,uλα μα'Uρlo]μavο κl μo0Γοlκ,α λrρoυ'

μ:vη ο;π' τα μ,οιiρα noφαγο,v'

Τδρα n,cυ κl Πlo,U σl K]oμMIi dlKρ'α

ιlπdρ1εl KαlμιV:d μoUρ{t'd ομno'υλlο,o1μιδιιrη

cιn,cυ κο,vε,vαηz μlραlκληv.
Τdτr δλ,α'vor niηγηvαlr γl,ο μoιjρα oα

ατou nο,vη,7ιiρl.

Touv κoυκοuλoo.noυρ,oυ τo'υv iφ.llρvov

lμnδρσ on' ''η Σ,αλo'υ,vitκη ol Xα,ρToU-

vεrvlο κoυπiα o,φ1ρtαψlloμ,6rvο,, μη τρi,'
ntεuc μ'lκριεc γ;,α vlο οiρ,iζηn'ει. Kdθl onr{'

τl εnl,ρvεlv δvο ioι,αιμυ τρito η κι πtδρα

rιαrvαυ κo,υτιid. KourκoυiλδoΠοUiρo,Uν δ-

φκlοVεlv oυ Ko.υvτδinoυλoc ου Στρδ-
τηc Πiou κlδΘ'cυrvlτοv oπ'o,u TΖllαrμli κ'l o'υ

l(o,υio'υrμrrΖηc μ6iσα σΓoru oo'uκΦκη τoυ
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6τι κ1 τιbρα

'Evα κo'ιrτi εiθε,ιλεrv oπdιroυ κδτoυ
wγl6 voυvτdδεlq. 'oλou τoυ oπiiτι Yi-
vouγroΜ vnαρ - μοMΓdM' σr o'nηΙτlκo,i κoι-
μoυγrov αr' ovoυγotrοτY{ο κ'l oτοUι/ Ct-

λιoκrδ.

ΤΦρο αληoμou]vηΘηKαΛ/ oυτd, μouγγr
oΦ, Πορoμruτxtο οrnδμ,εlvQv.

Τα κρrβαlτ1,lα Ylα, τσU μl:,τοξt γiνoυv-
τov αln,o8 πoυδαρ:κd δl1ολo,uτδ Ευλδ.
νtlα μl ιlτγlο ΠαΓrΦμorlσ ol oυγlδδurro n6ν-
τoυq κl ol lvqμloη μiτρo.υ ψ,ηλd. Στo
πoυδoρlκd lξβα,vοv vτγlδ λαβoρlδc κl'
oπ'oιroυΦliδ δπλoυ,vo,v τα κ'αλqμfiρUπ6 μa

φαρδoυc ιrrγlδ μiδrrρο αn'dιvoυ κilτoυ.
'Er,αι γδ,voυνποv τρiο nroτΦμroτο μioζi
μl τoU π6τ{υμ,ο κdπo,υ no,υ γθvoruMτοlv
αβρoylο. Tα πoρ,αΘυ'ρ,γl,α σroυ μ1τα-
Eoυργεi,oυ εiηolv καvdtτxtα n'oυ aκλεl-
γtoη/ κl' onot μi,loo ξβαvov π,Φλειc μη

μrποΟρwε,rq η πολrd Ζlλι,o yια vο μ'η
olβαiivεl KρΦιroU.

Π,αιvoυθI6 ατο καλαμ]ΠoιJτd dπλουηrοv
ηρ{.iriα ιφηlμlpiδεlc η noλιic λlvδrοεrc η
σακιt,d i κl μ1oλo1γiKoιjΙτεlq vlα vα μηv
nθιμnouv τα ακoυλilκi,α Kl' oI κoκ,σpd-
τζεrc τoυq. Tο, oκoυλΙtκιο τ'δρilloυvοv
ανποc αvdβηvo]v o, οrK]iρlγια φ*λλo.

lf1rtlη του ρoioμα τoυ μ,lrτdΕr oδβηνrεrv
στoU inρdπoιJ τ,oυ 16,ρl nεrιrτlr iξl μiδ-

ρε,q δσπoρvοc κoιrμo0ιzτ'οlv μI Tο'ιJ κl_

φdiλr ψηιλd το oκoυλ,iκ,tα, Χouρiq vo
τριiw 12-24 Φειc, dλλοζov τηv π6-
τorο τoUQ κl oθβηvοv ατoυ δειiτlρoυ
x6ρ1. Σl E,€ι μiφlc ιiα,roρvoc 6ρ1oυ'v-
τclv τou τρirrαυ 1iρl, oι lφrd τ,oυ τ,θ-

τορrou κι αt δitκα μiδρεΙq τα σKoruλi-
κΙCr σirβryvαv oτoυ τροrvδ τolu Xaρ,| γlα
vα φκld,αει Κl τoυ κ'σUlK]σOλ,l τo'υ. Στoυ
τραMδ ταJ Χ1δρl τα ακouλirκrα εiθε,ιλαv
πoυλιi τd'ιoμα' dlvo κ'cι.lτ;i γ,iρlβεrv 336
κtλο φ,0λλro. Σ; δλη τη ao1uη TolU i-
τρoUYαv 420 κtλi. Mrρlκo,i τroτr πηγη-
vov v01πα μη τd1λoυγ'o oτο Boυδlvδ'
Ylα v' αγouρ,doου,v φ&λλoU κι δxΙ μl
τoυ φoυρτ1lo οiμi μt τηv oυlκd. Tρiα
ταioμοτο γ6voιlιvπο'7 τη.v ημ6ρο'

Σπlc αρxθc τα οκoυλ,ilκtα ηπαv μ'αυ.
ρlδ,ερd iκι' δooυ τραvηβov, γδvoυvτοv
μδΙ qo'Π,pdτηρo μη vτγlδ β,o,fuλεlq dro-

Πρε,tq κo{.rvrrd σrου κrφδλl τouc. 'o_
σoU τρδvηβοv τα oκoruλi,κια τo,U φ0λ-
λαυ κδφπoυ,vτrαv μοΙ 1ouυrρ6 κl oτo
τραν16 Tα 1,6ργ,lο' ξριx,vοv φilλλα κr

κλowdργl.α δκουπα.
Tlc μoυ.ρδβlργ:1c τIq iκoυφτov μη

τoυ Ζoυβov6 κπ τtc δφrκιοlvov δlμ&r1lα
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δl,μ,6vο ndλι μ'l μο'υρδβlργε|c κ,l φ6ρ-
το,U'νlo1v τ6oοtρα 1-1iι,lγ1 s1μιi-;1ια oτ' d-
λo'υYoυ κl wγlo oτου γoυμdρr. Td,φ:p-

vοM σrτηΜ ουλη κl το κλαριroilοαv μη
τoυv κλo,δovκδπου η του κoυn,iδr. 'o-
τov ξταrv βρrlμr6voυ τoυ φ0λλoυ or βθρ-
γεlc oτlivoυ,vταrv κι αριιilvoυv:Ιolv στ'oUv
ταixου γlα γq gτlγvδαoυv, γ:οτ'i τo
oκο'uλΙκl,α αρΦ{Τrηvο)v μ,η βρυlμrδvο φuλ_
λo. oιπ λlρoυ,μεlvα ilπρlπ]εrv vο i\rεl

γlαri δo κoφrο".liυrα^/ η κλoιJσlrη οΠ'
τo,υ κouκo0λ,r. or βiργε:q κλoρv:rcυιr-
τorv o' δvo Ζrλ,i κι μl τlc nουδηiq τd.
φlρνlοlv κ| τdiζoν γα oκοrυλi,κlο σriα κρ4-

βδmxrα.

Σroυ τρ,olvδ τoυ 1iρr κο,υβονoilooμι
κt στlq αYKιαλtεc φ0λλo,υ yIα τdic'μα.

Τlc βργεlc τlc τροrvυτηρειc τlq ξl-
φλoυloαμυ Kt τtq nεηorεlc τlc ατεγrvoυ'r"d-

μ1I Ylo vα δavouiμι τoυ τρrφδλ,λr κι τlc
β6ργεtc τtc εφκlο,voμl μ0τη μ.η τoυv
κ'λαlδoυlκiδn'oυ o' ev,α κoι]τo,oι.}ρoιU κΙ T|c

εβαvdμl βlργld oτo φοoιο0λια. Tlc δλ-
λεllq rrrξ μ.llκρiΦrηρΞΙc τlc βαoτlciαoν γ:ο
τηv ολλη xρoιr\Ι',d Y|CΙ τoU κολδ. Mι
τ' α'υπδq iψrηvov τηv πlη1ττo τα Φιbτα

γlα vα γdvo,υv μοΙ κoλιj;rηρο το KcU.
κoOλtα τηrv αtλλη τη χ;poluvrδ. 'Η τηc εi_
Θεlλorv κl γ:α rιρ,oυ'ο,οv&μοτσ γlo τoU

φo0ρ,voυ η τoυ τΖrδκl.
Tδρο κοiv κα,vε,voξ δεv xρ,εrο(ητr

τodiκιr'α.

Στo'υ τδλo,υc ,o1Π Tου τp'αvδ τoυ 1i-
ρr γivolυ,νrrοv τo μlo,υρlg xn g,1,IρMoι]o,εtv

τoυ nlαvηγΟρ,l Y'α Toυξ μ'cιJρ,ογζi$,g1q'
'o,nioυq θiλιγ,g1γ κι' o,υ Koυoταιπoiληc

.To μoι]ρα εΙvει dβλαβα i1oυv μlγδλη
(xδρ,

κr κdΘι 16φτoc μoυροτZιic τα τρδεl κoι
(γoυoτδρεl'

Tα μαιiρα τα κολδτηρα μrρμiγκειq τα
(πλακΦvoυv

κl ol ]μouρστζΙδεlc noυ το τρωv τη
(γλΦooα τouc δαγκδYoUY...

'Oηrταc αημο,κlcνιr,:βεlιz vα μπιτioεl
τo]U τρ'clν1o τoυ xdρι oγlρrvo0oοv o'l πρΦ-
τoι,καλ,α ,υζlδo,t v' οi,ltβ'ο,;vo]U,v σlαnαvοU
cπ,o noυδορt,κδ κil' o1lρvo0oαv vο nλd-

Youlv τσU κo,υκoι}λη'

TΦρο oδπl ξlδρουv ol vδοl τi δα n,st

KoUiKro0λl,α μ'r μ,lταΕι.
Tαrι δ'π,ρlnlεlv vα γdvε'l τo,υ κλdδ,oυ_

μα. Πηγηvdμι oπη Σεrro, oτoυ Σrπrηλloυ'
αr,oυ'v δξoι.l τo,υ,v ΑYtο Σoυτηρη κl μη
τα φαλκiiνγγl,o εκoυφπd,μ,l πλεlδιrηρoυ
τυΕαρl olμo x1 g19ιJιμdρt, η βρoυlμoυΕυ-

λl,6c, φρ,αψο η κl γdlβρo' Mιρrκοi iφrρ.
vση/ κl' 6ιrα κλoυvi ογκdθr nολroυρυ η
oγρ,lo,υonδρογryο,U Πif,]U τδβ,oη/1οΛ/, σΙrην οU-

Εδn,oυρπα Yl,α τoU κοκδ τoυ μ6rι.
Iα κλ'o,vτγrα ητοlr κoυlviτd πηvrivπα ωc

oυγδowο novroυq' o' o,υtrd oη/dβηrrαV

τo σκσυλirκl,α γlrο vο πλ,δEoUv τoU KroU-

κouλt τoυc. Tηv npΦ.τη τηv ημiρα μη
το κλ,ωrrγlo iφκloνοv τoυ .oτουρoυ-

μο". Σrrη μεrοη αΠ' το κριβοτxιo δβo-
γ1αiv μΙρlΙκεq nllρo,υotκlic μl iοlο κολo
κλoηJ'ViρYlσ αn'oυ nll,ξdρl. Tlc βεργεlc
7Ιξ μ]ΠοUηrτo'lσo]v στσU αrροτoυ (υnο-
λoιno κλοδld απ: γo τdiομο) , ΠouΧεlν
yεvεr ωc το,τl iοrα.μ.l τρlαrrο c}ορo\rro

πδιrroυq nδ1ouc. Σl κο'.'ο ι.rY o μiρε'c
6βοvoν κI' dλλoυ κλαδi. Απ' τη μvlο
ntuρσυo,κld ατηιl δ,λλη εφκrοvοv κομο-

ρεlc, oεlρ6c καθrτε.lc oτlc μlα<lδc τlc
nlρoυoκlθc κι ο,vδ,μl,oα τ6ΙΖοv οκδμη
τo σκουλiκ'lα no,υ δεv οviβηvον, Tο
τlλιυπο'iα τα λiγο τlμπδλlκo oκoυλiκια
τα μαZoυvαlv σ' ε,vον κ oυοεv κι ταβ'o-

vαv οvθloμδvη λ γlα γ ο vo φκlαoουv
κoυκ'oυλr. Στou τρ.οv,o τoU χερl παρ,oυ-

oιο,Ζoυνπογ κl oroτεvlιειc. 'oοo ακo'υλ'i-
κιo ηiτo,v Φρ,oυαr,α τ;α noυλl,μ,ρι.1cΙ,qν στo,U

πouτd'μι γlo vα γΛυτιboo,υlr τ' dlλΛο'
Flα δlrκοtπθvrτl μrδρrειc ξηonδoτεlMον ol

oπηρtκο,i ioIοlμι vο μlππτioεl τo,υ πλi-
ξl'μoυ on' το κoυκciiλlα. Tδπl ξldlvπγlg-
Ζαv κr nrαρδεIq Π,oρ6εlc η,ηψηιvοv γlα
μoιlρο,. Γ,lα vα ΠIεt oυ Ko,υoπαrvτoiληc:

Tα μotρο εivεl vδoτlμα κι δλolγol το
(Ζηλει]ouv

τov ovoμαoτδ τo μoυρατ({ δλol τoν
(κoυρoυiδει)oυv.

'oλor τα τρωv o1δρτoγα ψl τιq Yoυρiq
(ovτdμα

κl δλoιvoι το πlργιλoiv, πrρiεργov τo
(πρdμo.'

TΦρο οιπα φοivoυιrrl ααv noρομυ-
τχtta.

'Oτ'ov μniπlΖεIv τoυ nλεξlμου μοΖoυ'
vαlv Tσ *,1oφγ16 μη το κouκσΟλrα κt

uγκoΛι6c oγκoλ|ic τo κcετiβoΖοι, oπηv
ouλ,η γro vα μα4oυ1τoυv o' κοviαrρlα.
Σrημακ6νπιβειν Aγl,o Aπoαroυλουc κt γrα
vα μ''dαoυv τα κcυκ'cuλιο ακαλvoυ,αα,v
τouc σUγκtMεiq κ,l τoυq γεlτ6vουc μ'η

βδτ1roυν' Tδτl γivoι.ιιrrαv nητεlc, μ'πoυ-
μn,6ργlo Κρεc μη λoυβi,ιrτγlo KIl τoρlο-
τdρl. Mlρr,κoi δι:,λaυl.ηαlv τo κcυ'κoδλl'o
o' εrrαv vouιrro.v nou oηκoυoαv τoυ
ατρδτoυ, To Kολo]μΠcUτ,ο κt τα πo'υlα-
ρl'κα κt απc0 κsI το μoZο,υvοιr σirα σα-



T6τι κt τ<bρα

κld κt τηv αλλ'η τηv ημ]δρa τα Πηγlη-

vοjv σlτο (3,μιivο γlο nroιiλημrο.

Mαζδvolυ,viταq vτγl,dλιyον τα μ,αλο-
Κξ 7q.:μ'i,xirσrκllο> KiΙ το τ'ραvd τoUq
.μπ'oυ'ταλδδεlc. K,i Tο β'αorτo,ι]oov γlα
τoυ on/μl. Q$,ρlΙlglμγgψ τ1α σο]K'lα στ' d-
λouγoυ η τα,n:ρvαv oτουv vΦμoυ κl το
nd,yηvov oπo. l(oμ,δvο. Τo,γξροΖαv ol
XαnΖη'vιirrηδol πoυ1'αv κl φo0ρ,voυν κι
τoψηvov Ylo Vc! μη β'γo.υv niπ'ρo0γκεlc.
Α,Yδρoζ,οrv κr' oυ Kοηurrornoυλo'υc, ou Koυ-
Ιoυμrτζηc κι' dλc';ιrol.'Eβανrα,v τoυ 1,δ-

ρl τoυq στolu σακκli κι τ'α ζcυλ.lYαv ξl-
πtτoυτorυ γlο vα γε,voυv μiιlκliloκιο η δ-

βρυoκαlv κα'vα μrαλ,ακδ γta νο τ]ο Πlλη-

ριi-loioυv lφτηvδrrlηpο.
'Ev'α lπlπυ;1,η1,'llδνoυ μυτδΕl 6δ'c,υvειηr

α'π' δvα κo'Uτli Π1;vΙMir,ο iollαiμ'ι rξirvrα ou-
κiδelq κ,ou,κο,OΛlo.

'Mηρtlκoii voilκσULKlηtρo]i ηπαv μξi μ,1ρg-

κλiδolι κl τδiZοv μlη φιoφlο,:λo0κl. Απτ'
αurουc αγδ'ρ,oΖαrv κoυrκo0λlο γlα on6-

ρ'crrUΛ/.
'Yατορ rαc α,n' τoU μαolμο'υ τα πl-

ξδρ,γlα κl ol μ,αΙ τρrοrvεq βερ,γεlc ο,n'

τo'υ oτΦτo,υ δ,δvo,υ,παγ δlμοτxια γlο
ηρloiυ,ororvδμ,οτ,ο. oυ αλλ,oυξ ου oπρiξγgιJq

μα4δvo,υtvτοlv σt xαρ]dρYΙio η rιαλ,ld Zl-
λ:d κ'l π,oυλη,μrvι'oυ,wlαlv αr'ηv π,α,λtδ'oτρο-

τα' Tα κ,ολ,orμtnοruτο κo,υλoυ]ρ,ldZoιJντα}v,

δθvιo'υ'vτα,r κl μ,αΖ,i 'μη τo nloυδ,o,ρ'lκ6 μ'α-

ζιyvro,υvτ,αq σΓiolu μ,lTαξouρrγε'ioυ γl,ο τηlv

dλλη τ'η χρ,o,Uv,lδ. l(l ι]oΙΙαpVlσ1c βdρTεl
βo0ρπoεlc κl λ,οvdργrα.., o.vαoκoυμ.no-
vouv|τοv ot voικcυ,κυρεc κ.l α;1lρ,vo0oοv
τo φ,οuκc \iαμ,ατο. τα ξικαn r.iο.μ.οτα, τα
qφ,9lμ,γ;1gρ]oiμloπo 

",''gg,βηοτΦμοτ'o γlα
vδρΘεΙ σt α'ρdδo τoU σΠητ1.

Πoιj vο vταληηrioiεlc τιirρο vα πεlQ

YΙlα μrriξI.
o,u αrirorτolυq, το 'πσdlKviα αiΠ' nιc μοu-

ρ.δβlρYεlc κι το πlξαρι/,lα 6nl,ovov τδ-

ΠαU,v στoU μiο1γεi]ρηιμο' τo,u τηγdvιο1.lο,
δφκlovotv KΙ τolUM Kαφi στoU Kαφαμn'ρ,l-

κro]U τ'o,U καλo'υκiαiρl μdlvl μαιrr. Σl βα-
p'υ1εlμou'viθc l}τo^l Χρ,91,q4guμllv,α κι Tα

Πouδα,ρ,t]κ]d δΠo,Uq γρ,δφε! o,υ K,oυoτ,ov-
τoιrληc oι Φρ,o ovοyκlηc.
Kαl dλλoc nδλι iκαμε μια ωραiα πρδΕη
iκοlγε τα ,πoυδορlκi πoυ κιjταζε μΙτδξη.

Mlρ,t,191 wγl,δ lβδoυμ,dδ€llc gσgρη/,οa

σΠ' τoυ Πρδτo,υ του μ,lταξl ΚΙ' ivη"oc
τρdMηβ]σv το ν'εο το βλαoταργια o,n'

τlq μoυρlδq δ,ntlρ,vοrv το κλαMrγιd αn'
τo.U βλαoτoυλδγημα τηq μoUρlαc, α-

ΧlrρvoOσαv τoUη/ τσlοrρκθZη α,noυ oπδ_

ρoυν πδφκlαvοv ol iδlot οποi vrγlα-
λlyμtεvο καυκουλlα τ,ηc ΓιρΦtrηξ |ooυ-
δεi.αc. 'Αλorvor ογδραZοv σn.oρouv llα
κiτro]ρvα K1oUκ1o0λΙo. o,υ τol,oρ.κ6Zηc δ-

φlκl,oMε tlv μrdΙ μrlκρδτηrρα x9rμrK90λ16 .ζ.oιJ -

vαΦrιo* μη λlovιiπ,ηρoυ vημα κο1λ0τη-

ρoU γto μrπrlμπiλειc. Tlα κ,o.υlκ,oυ{λl,α ου-
τδ τα βαoτo0σα|v Ylο τo,U σLΠryrlt.

Mlρικo,i βαoτotoοv κr καλα κouκoi-
λtα οπ'' Tηv ΠρrΦπη roo,υδsri, α1Uτd ο-

μα δπio,υQ κ]Ι τo,Uv TσιoρΚiaη Yι1α vα
σταθoulv nroυλΟv κ,:1ρ,$γ τdψlηιvq]v σl Td_

ψ,εlq στoU φ,oυρvou σαlv Π|o]U θβ,vα,ζα'v

τou ψoυ,μi κt εixεllr πυρd ου φo0ρ-
vrouc,

T'o μtlκi,oκllα Kt τouq μπoυ,rrrολdδειc
δπoι.lc κι τα καλd τdlβρrq,ζgγ σΙτoU κ1α-

Zdvl γlα, vα ψoυφ,iotεt τoU σΚoυλiiκl Kl

vΙcr μ'αλolKΦσloluv' 'Yoιr,oρ,vαq oΠ' τoU

β,ρ'Φoιμ,oυ, δπoυc ητrαv Ζrο,υ1μ,σrnστ,5'a,
v]lβδ, i:iπηIρilα,v δvα φo,υκαλ,dκ'l κιοΘα,ρ1o κ|

τoυ βoιπoυo'α,v αrο βρο.o,με|vα το Kσu-
ιΦ,iλ|α, Ιolorμι vo ακ,οΛd]σo,U,v vηlμa'rα,
nouλd η ouλiYα, Ylα vσ γδvεll χοUvrρη
η λιαvη, δooυ εi,θε.lλoiv η κλoυoirη αn'
τo.u μ.lπdΕl. Mlτο τραβ'o8o,οv τlq IMoυ-

μαvεl,c κλοuα,lδc α'π' τlo καυκo,iλlο μ,η

ToU x6ρl K't τηιv α,nλoυη.lαtv κioψκ,δλlα

ι!oγκ,δλlo γlσ vct μlηlv nιδιlκλΦιrηεr o' θ-
vα ollηr'i δorπo,υ vα δlr.υλlγrεi oλη η
κλo'υoτη αΠ' Tα KoυKoUλrο Π'oU olKο-

λουloolv oιroυ φo'υκrολr κl vro φo|v'oOη/ τα
oκo'uλilκqο. Αv ηπov ζιoυμlo,τιαrδ τo]U v1-

ρ6 ξoν1iβ,ανloiv τo,ιJ φσUlκfoΛ'| Ylσ vα τσlα-
κd}σεl κι' dtλλειq κλo,uoτic μιτo,ξ,ivlolq
ΠαU τΙq iρ,ι1vov oη dλlλ,ou σιlvi. Δεv 6_

βοvolv κl n'glJfiα xΦμlκrοΟλl,α στoυ Kοζdvι.
Τlq ra}qlψσ,rξq απ'το,υ olrri δvΙroq

σr,6ψoιrvοM ifuιoκα,v τηlv αρr1d κl τlq
μdζoυνlοlv σrη'V oMθ|μ!η oι θηλl,δc κι ιi_

ατ,α.ρη/o.c αroυ τolκrρ,iκ,l μασoUργlο γlα
]'oυv qργαλεlo. 'Eφκ'tov,oν Klotμ,lρri nigμ

λδγoυrrrov . μ,ΠoUρoUvπZlo.Uκl ".
.Mlρllκ6c τl1,viμρiε1q δ119,Uq η Nτov-

νπαMlMo κι' dλλεlq gi,Χ6lv glδllκ6 .μo_

γκ&vr" πδφκrα'vov vημ'oιro μtταEo,υτd
λlrαrvd η xorυνπρd.

Mη τoυ μrταΕl ol Κdλlδror δφκlοvαv
μΠlρσi]μMιa' ;1oυiv,τρο η λrαlvd oll δηi-
φoιιΙρ,α oUρMEiKlα αiΠloι Χpιi.liμοirq Y';a ,.
ι(Λρτσι]Ιv λIμnrαrvτγld, nλ6κιiα α,νrτρllκd, τu-
nιλo0κlα κl' αΛλ.o.

Mη τo,u μ,lτδΕl Οφηvo1v στoU οΠητ!
κoυ,κoΜλd,ρ,llκα υrφ,dαμοirα γrrα αιrr.ρικδ
κouoπoι1μlα, δφηvαv κ:'qμιρyld Yιο τσl-
αρτoιdφκtlα, πΟλειc, σlρ,βεlrεlc' Πouκd-
μισα τηq vι}φηc κl τoiu YolμlΠiρoΟ, σd-

βαvo κl τδτorα μη .μ&vειc. κr .δοD(τυ-

λΦτα". Σll Π1o,uλd αΠτ'α,Uτd ToU ατl-
μδγ| ηiro,v o1Π,ci0 μΠαlμιΠa]KΙ ΠoUλ)ι] vl'
αιlιrδ κl τo,U Uφi]δi μιτrdΕι. ol Zδoτ.ρεrc
κl τσ Ζαuvrδρlγιq τ' qρwρi]Kllo ητο]v δ_

λα απoil μ.πdΕr βο.μlε'vou μη μ,Πouiεc
o]Π' τoU Σlαvδ, τoυv Koυlκoιiλou i1 τoυv
Αλ,νπ6κo,υ. Mr τou μlτdEι κlvτoι]oΘ]V τρα-
1ηλric, dφiκlο,vα,v κlot}λol}φ]Κlα απ,o,0

ηρσUlσι(δφαλ,ο,, rτ&λεlc κη YKδφlεηq rr*,]-
Ki]εΙq κt' Φλλο n,oυλ6 Πρσγ1μoτo Uφ]οrv-

τd YΙo τσU σΠRT{.
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MAKEΔΟNΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η KOKKiμΙ$-! ΓΙ!π[P!Α ΣΤA

Ψηηωμ jνη, ξ'εφλου'δ ιcμ ['ντ1, Ευδ &πη, μ' αλd"-

τL xαl λdδι, d),ο τ|ε$5Tι xΓrL \)c\σπηlιl,&" η φ?'ξ''*ro
ιαι ^γλυτ'ει& x'ξγ7,'';'ρ, rιτερ'.'J", i^tra'' 1q{2η'q τaν xσ.ι-

ρδ π^ην πριiτη Θic"r, απ'ο xαθηrμεριν6 πρατ6ζt που

cτ,.τrc{ι ψαc,.

ΤΙαγ6'cαρwr' ιt oρeγτιι\ πρ6^ρ91'λ'' με πoλ_

λ'\ e'υ^γα'ρ[c1η]σ'rι. Στιq τα6ipνaζ al. xα)νcφαγ&,:

δεq την xαλοπληριl \cυ\) ' 1'Lσ"nι αν&',ψ'e'5q 6ηnu
το,.xι},'Λα των d)")'ωγ μεζjδων πριiτη ιαι καλ'3-
περ"r1 e['lαι 'η x6vιτ'L'')T) Qηrμrμjνη τιπeρι,&.

To'iτη τ"ην eτ'cγ!r' την τρc|lμο φ9!'"κ'.α xaψψd-

νη σ'1Υl oα),&.πα μα-c, ,|lη,μμiuη h ζεματιoμ6νη
xαι ξeφ),ο''lδ15,ψt'lτ' ψt α'),&τι,ξ6δ'' xα,. λtγο cxδρ-
δa 1'.'1' n,'9 7',.7)!y'u,.ι'r,. Ετ['oηC μαγ'ειρεμjνη ατιq
;ντρdδε-c μαq'

Πρcxλητιx& xδκκι'rr, κ,. αoτραφπlερfi α'ιτδ

φρεox&Σ'α φανπ&ζε'. ανdιψecα cτ' d)')rα λαγανt'
xd. τ"r,< α^γοραζ,. }'[πορεiq 'lα τε?'λcειζ α'πδ ιa.πJ.
G^r)ζ xα'L να μη την )ιι,μliιcτ|Ξ[ζ,' ')α ψην αγaρ&.-

αεg xανcιδυ'δ x)''αι Kι eδιi'l τ2υ xα λjμε, δεν ε(-

\αL y'αL φθηνi. A}λi, [),α το'ι 7[νq('. \f,511ψηl'

Kαι δεν e[νιαι ψ['ic αυ'τδ, e[ναι ια.ι τολ{l ωφ6λι-

ψη τLα τ'ην υγe[α ψαq.

λ,Ιια x'6y.xιl)^fi τLπΞ?υ&. ατ[ &το{η 6''τα,ΨL-

νιiν 
- 

6πωs λ6ν; -- ιαoδυναlμεi μ,ε π&aoε?α τa?-

π,οιdλtα' λ[ια πιποριοi δηλαδii μπoρεi να xαλ'iι-
,|.,ει τιq αν&"γxeq ψ.'.\Lζ "rι\ψ'ε?α.q oe 6'.ταψt'tη C xαι
gιxο,cιδ'jo τcπep,.{q aa θcταψ[ν'η A..

λ'Ιε την xα''|α'iι[ν'r1

- 
T,aν τ]ε?LξlleL oe 1ιε"γ&);r' το'a['πητlυ', ανο|,γet

ττ'ν [peΕλ ψαC, γυ"τ[ διεγεiρει τ'ο τιετπ'.ιf, ψρg
o{ι'sπηιJια' H πιπiερΙνη ιq; rc τi''.τιeριx[ ττ,q οΕ'()

διαλ,jο,rγ π(L a?τα\)\|x'&. o{ι''ψ,ατα ια'θιbq .κα|. 'tα
ανδρ"γαν,α &λαrα, εlμποδiζc'uν π^η Θρ[ι1ι€ιω'o^η y"αL

την εu6ολd. (Ωιaπδ'αo, ρωτεiατε x'' !να "γιαπρ6
τ|ο\) πα _E6ρει xαλ'jτε,οα).

lια πτ,'l δυ'απrε,];lα 'xα'. 1ο\ rυριgn"[ ε'[να'' φ'&Ρ-
|!'αιa σ'τaπελεclψαπιιδ. Σ'η \αψ'α'cx^ηy''! λ.y".

rο,υ Βc'taν, αλ)'&' 'ιαι αι τολ)'& &)'λα aωριl" ψx-

66

MAKΕΔ$μlIKΑ
\.\.ιr\ι\r\.\.\ι\.\r\.\.\ι\.ι. Ι.ιruβ

ιεδονιι,d., ταtρν:n2γ 9'. γυναiι'εq x,bxxινec, (τ1σl'-

ca'τ'αιe .Cr, 
- 

a,'ξ ι,ι\τ:iο'5)teζ οxa-νe'o oτρoγγυλdq
τιτeρ'.iq, τcυ 1-ιc'.&\''υr1 γ.g γ'f,γκ'.')α" xeρ&,oια, αλ-
λd, e[να,. qω'c;!rt ι;cοτιd' 'rτ, γι!'cη - 

τιq 69'&"-

|o'υν, xαι |J'ε ac ιJα'')τ'eρf, πονqξου'ψi, ιd'ν'cιlγ ε'/τρι-

6!q ατ^r1ν τ)'"&τ'r', cτa ατ"fi(,ο4 xαι 5Gα τ6Σια xι''
^γιατριε'{ιa'ιπ αι ατ6 τa ιρυολ[^μηηια'

λ{ια γερi cντρι6!η με ζ:υμ[ u'"Cο{:oιιζ π''-

regι1,.qr, ι&.νeι ;ιν &"ρpωcτc..' τερδ[ιι. A;ri'o-

Tnq Iφlv€vειαq Διδαoκ6λoυ

ρ,ε{ιουν 6μωζ 'lα φ&:.', x'['xι,'νεq πιπeρ..θ_c !'το'.Cζ υ-

πo φ'{ ριε ι ατδ rrτ ρ ιγiυιι,l,ατ α, - σ c6 α?!η α ?'? 
(bσ i Ξ ι. α.

των ματιιbν -, ο!ιτe τ,.τ!"?,. ι[xxινο.

Στo 1ωρι6 Tαpiφι, ατη Σω,αd,νΣρα, oπο'ιq

ΤΙροiγ&y;ο'υc, α)')l&' ιαι α' &.λ}''α πoλλd γωpι&'
σi^fP τe?lφ'iρeιι :'r,q Α'ριΣι[αζ,, ιf,'ιγ'.'tτ,, xανηε'

ρ"'r' τιτερ'.&' με λciδι !r, ψe ρωx , ''η xιε ο'.ν'δπνeυ'για,

ιi.'lιι τc ιαλ!ι-'ιρ5 τ:"ιq φαρι1ι'αt"c \(|'α πc x9n2'6)'['

\''rιiγ'x.. Αxl'μα ιx'ι. :.c' τ,'ιρeτ[ ατd τ"r,ν eλaνa'τ'ια

τoν 0εραπε'ir9,μ'7 μ' ι'υ'τ'δ το φd.ριψαxο'

o α^γρ,δπ'r'c, Γ,.d'lν'riζ Toπciλη; - 
ΝΙαιαρt-

τ'riq πλρα 
- 

διηγ"iθηite xd.τοπε oτaν x. Πα'ι-
λo Λιoλ6πουλe. γεωπ6'νο, το'5;'c το τeριcτ'ατ'.ιδ:

Φυ)uαxιcμj',''c !"ξ^r, c}rlx)tr,ρουq ψ!r,νε4 ο Tr
6"νντ'q T οτ&}rr' -c cτ cν τ[)''ει|La i cυ |9 | 4 , e[γa

τρο'c6)eηf,εi. ατ[ e)ιωlcc'[α y'α,. ιαθτ,ψeριν&. xαι^γ['

ταν βτ[ τ'\) τ'J?Ξiι' \Ι&τα'''α τ'αρaια.}'clοe τον

0eρ&τοντα Γ'*λ)'ο "γιατ7δ τQυ ν'α τ!''J Ξτ';?dψΞl'
ν:ι. ?&€,. y-δx'xινεc τιτeρ,'i4 ιαυ:eρ,!1 rc'ι γωρ''2'!
1?υ' τLα \)α τa') ιοκei ο πι,vι;δq. o ^iιατρf,q tου
)εν jδιν,ε τροoο'7'i, cτα )rξ",'''ι :ο'ι' Ωqτ['"a,, Ψ'e

την επιlμoνh πcυ c Γιd,ννη: ' ιιτ'&φeρ':. να π&.ρ'ε'.

ττ,ν &Σ'e,'α ιου ^(ι'a.'?a"ι. Τ''''l φ'iρανι.. λο',τδ'l c'
iνα" γι}'&.()'' ψ[o* ι'iιx,,νei τ,.τev'.l .c, τc'ι lrτα'l π'.ζ

ψtτρ'ri'αα'ν τιc, 6ρ\ι'αν 2i.

0 Γιdννηc, 1ιτvοc;'&' 5τc' τ|,αa?Δ τcυ &ρ'



rΙ κoκκrvn πrπερrα

yL'σΞ \)α τριbει τη 1ι.ια τ[,τω απ[ ττρ dλλη τιq
xα'υτe?!.ι τιτιeρι!!q, eνδ α'πδ τα ψ&τ''α τaυ τ,?ξ-
"/L\'Ξ aα δ'αxpυα.'. rο:iιμ'''| Tt,:c ιαντερ'!a {ρα-νε
., -rnaarIa

'oτα.l τ't}'ειalce το'.' ιαυτe7δ του εxe[νc

^γευ'ψα a Τ''.dνν'ηζ' e[ya γ"cν'cι!,{,:ι cτον ιδριllτα,
et7'-ν τρη,cτε[ τωγet'ι'ri -,,cυ ατf, την xαa(lgα, αλ-
).i. ce eιxccιc'lcσ'εριc ιiρεg a π)?'eτδq τηζ ελO_

νο'ctαq, τ'c'ι qf,το το'ι 6'αcd;ιι\ε ιαθ'r1ψeρ,.νd., ε[-

7ε πl,ει τeρ'[n6'6 -''1'''. u6ρ-r,, cτα 6cυν&">, δ-

πωq )ιj,με γ'L ο{Jτ'ε tυ:ll"φ&''rr,ιe. 0 Ι'ιdννη q ε[y"a

γ ι ατρsυτ,ε i!

o'' 1υlvιανο[ o;ο Γ'α?'!cl' }|.αL σiaυ.a Πρoμri-

TOυζ, τl..ι ν'&acυν γne'o-,&' τ'α τδ'δ'ια τaυq στ|'ζ τρ-
}''3 ιρ''je.' tiirljρ3-1 τc'ι γε''υ"1lνα, 6'&γ'ο'.lν ι6ιι,.νο
τ,.τ:!?,. ',ι!cα ot'.c, ^; &),ταe c :,a'J< τ,?Lν τιC, φορi-
σ'a1υ\)' NL' '3cτεp'α 6&f-ο'ιι ';ι rατc"ιτcLα τO\J<.

Tη μjθοδο α'υτλ 
- 

).jνε 
- ξρτ,'cιψcτa["η-

5'α'\ xα|, ψε9'.ιο| oτρα.τι[o;'εq l,J.αζ i,'2ν γ'ειψιΙlνα,
ατaν τ6)ιεqιο πο'ι Lg \0, ,::ο Ε)''}'"r'νaα-),6ινιxδ ΝΙi-
1ωτic, Aλλd xαι οι Τeρ'',ι'ιι'οt tτc Pωτ,.ι[ Mdτω-
τc, lxαrιαν χρ{gr, το'ι ιt'ιrιι',':|.) γ.αυ-,Ξ?aι τ''rΞ-
ριc6 1ι!αω cπιq ψ&}Jlι''ιe< ι&)'τ,aεζ Ξουζ' ^(|'CΙ νrJ'

φ'ιi'&ξCυν τc" πδ,δ'.α τ,c'ιq l"τδ τ'.q τα^γοlrlι!.c.

o,. Βδ?οιο,' λαοi, το'ι xιτανα)r.cιcι'l^l ..κc)''λJ.

)'',.τα?i" xρ'!α.τα', τριiνε πολλjc πιπεριj_c.

0ι uιηπ&μπε_() 
- ^(?''iζ - 

π'oυ Ιοl9,'ο'! γ''1--
τρε'3cν; ιq -r, u}μμ:jνοu αφα}"δ caυ d'ρρ'ωoτο'ι,

1ιο'ιρ1ιο'ιρtζουν: λτad τ'!?' tου 6'cυν'Δ, e[ναι πctα
τn'αριd.. T'l'νι 1ι,!)'' τ' &^)")'c'l r''τ!?' ;' &)),'c'ι δiν'
τουν αοα^)rδ )ι'. ce$γ'll .

Tο παλληx'&ρι' τc''' πρωτογνιiρισΕ τa c|Ξν-
tρi, τηc α"γd'τηc., τ) tιe'' :ο cτ[7o:

Δuδ noυλδκlα τα κoημθvα, nδvε κl 6ρ1ovτol γrα μivα
τ6vα τo πoυλi αγαπiω, τ' δλλo nαiΖω καl γελdω,,

Tδvα τo ταiΖω μδλl, τ' dλλo κδκκtvo πtπ6ρl.

Moιjnε τo noυλi v' αnE1ω, γιατΙ δlδφoρo δεv θ1ω.

Πιi.tc γ' αnδ1ω απ' τηv αγdnη nδnoθα πoλλd γlo δoδτη;

Η αγ6πη εΙvοr βελδvη κl δnoυ oτδκω μ' αγκυλΦvεl

η αγdπη εivαr κoρφΙτoo μ' oγκυλδνει τηv καρδiτoα.

Λυτj-< τc'ι γν{oρ'.τε'xq')';' π1r, γ'.,yαjarι y.a,'

-|.ζ .ιτα|.i$l'σ€'Lq trT)< τ).!"ιτ'' :ο Σιιδ τcυ G?aτοd-
Σ'' 7l'ε τυ. ).[^για:

Fi γυvαΙκα εivαl κδλλα κoi 1ρειiZιτι αn' δλα.
Θiλεl αλδτι κι αλoτdκl, κl nlπδρt κl πtπερδκl.
'onoιoυξ Θδλει ν' αγoπηoεr, Θiλεr vα 1αooυμrρ{oει
θiλεr γρδoο vα ξoυδrdo' κl vο μη το λoυYαριδo',
σι}λα, oiλο vα μη θiλ', Θiλεr αλδτl κι πlnδρ'!

Aτδ πο δε'iτερο δεxαπενθdlμΞ?,c τOυ Σεπτεμ-
6ρ[ου ψ[γ"ρι πο τ'!λοc i99 Q'γi11'ξρlιο,'l του γl'leται
η αυ'γxο,u,ι,δ{ι r"\ζ T|'Tcε?|'&'ζ' τ'r,ν 6ρ[oιονf,rlΞ στα

'*αν&'(oιια φρ!cxια, ταy{lqαριτi xσ"L ιLα'ταxδxxL-
..'η. '0λc τον &)rλa γvδνο - 

qαν x'6γ'ιινc τιτ(-
ρι - τη x?'rι'σLψοτ,a\ο'jμε cτην xο'ιζ[να 1ιαC,' T'η
διατ^r,ρa$lψε δ'ψωq ια'' ξεp!r,' πεpαt1ιiνη oε α?ψα-
0'"i.<' Nα(JΔs xα"ι διο.;τ,ρ"r,/.'Jνη αε xον,τtρ6eq.

Σ"η Mαxεδονlα xi"ν,c''lι,l-ε xρh'cη xδxxινoιι
τ,'τaριc[ σΞ α'Py'erd" φα^γτρα tηc, xαθηψιερινd<

',lαζ ψατ|Ξ'.?l.ιhζ, Tcορ6αq και oα)rτlcιoτ'[ l''nαρι
(γρι6dδι) στ'rfl lζa'"ορcα' l,'ω1[q ιδιx,''lο τιπ{9'.,
a'!ιτε νlr'cτ,'l',ιο el.'lαι, ο'3τ e ψccγ ο€'lο),'&.e,', ο'ιπ'ε γ α'9-

"i αλ,.c'τ''x6 e[να"'' oπτ,ν [l,l"η.

Φα.cου^λdδα ι'αι φαoaν)rοπα'6'd'ζ σ.uc φa13?νο

γ[ν*αι ^l"ωρ[c yiα" ι,'τ'ΞL ψ[oα xdxιι\)ο τ|.τι?L' σ')\-
'l.&. ιαι ψια - δυ'δ ,,τoιa,3ττxεq, πιπeρlτιoεg1

Χιυριz.νjg νa\Lxογ'υ?ι< τηγ ανtζουν α')τ J' ψσ.-'([ ιe αυτv'r, ψυ(!ηθρa, x^r.ν T'ερl'γ'ιν,oυν μ,ε λ{ποq
,.y ι ),[^,'c xδx'ιινa τιτ!ρι y.1'L.'' ν'c\σπ|'ψεl3ονπ αι'l.

'Ε'lα" τατ'υ?ιxδ ^ιαiι[ τετρλατιγa ),!'eι:

Φρdγκo μoυ στo καnδλo ooυ

αυγd με τo nιniρl
vα τρi€ει η μdvο oou

vo γλiψει τo... oκoυτδλt.

'Αλλοτε c| ^ιεω?\cι ττ'r,ν Aρναtα τηg Χα),_
ι''διx{;q, τpιν ξ'exιν{1"g9ι; ι(l'σ. ccυq ατ?ο{<, tτρe-
τΞ \α φ&νe -uη\) (τατ,&,?\ια') 

- 
την 1τρω;γi'l τOυζ

cο'3τα' 'Β6α(υ"ν, δηλαδ'i σ1'ην xατ'σαρδ)'α α.ρxe-
τδ νeρδ, !ρ9ι7ν'αν λdδι, τloιγαριclψiνο χρεμμiiδι
xαι ιρxe:b ιδ'xιcνο τ''πι?|.' τρL6ανε. ψ[.oα Qωi',ιt
},-i'|. 'r| (ιrα'r&.Ρv.'0"' !r,; ιν tτc'.'γ'^r,. Tην τριilγανε
ιιι.'' δρ,[ψ.ο τl.α τa γωρ&.,2ι.

Στα "stυρ''d" τη-c Φλιb'οιν.'.q) :.η.\ Πτ:λεμαi-
Eα. 'c, 'u'r,Ξ 'Εδoαcαq γ'αL τ'rιζ Aριδαiαq τcυ γ"αλ-
)'ιegyοiιν o'ε |ιε\&)',eC τοc['τ^r,τ,e .c τη,'l γ[,γγ,.yη 11,'-

τepι&', ιο{'lττi qη') €'τc^ιh πτ'4 ecοδttαζ) ατa"τ€"-
^l'e[ α'ταρα'ιτ"ri7a oVν}"1i')ιJfl90J\]\Lα σ€ ιλ0e 1ε{ι'ια τιtν
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,τ1 ι|
χωριανων. Ι ι .αν τoυζ ?ω'iηισΞηtε πωζ τrα'\)Ξ αra
[ρrξη, Θα oαq το'3ν'e 6τι uτριilνε ιαι aορτα'aψ6
}ε,l dχoυνr. Tδ'οη l'ρeξη τουq δiνει "η xαπ'ανdλ.ω'

'rΓi τηζ x,διx'.y"r,q τιτ'"pιd.q.

Κ&'τον πενdντα τοιιι),[εq τιτεριd..q υτ&'ρ-

χOνν. Σlτην τoριφtρε'.α Aριδαlαc 6,μωq xαλλιερ-
γo'iν δ'jο τa''.aι.}\|.'i4 ττ,q τiτ'x','lτ6 π'.περn'&.q. Tη

γ)ιυ,xειd' ^ισ"L tr"fi:) κα'υτερ$'. 'lο xδxx'"νa γρ6'ψ
τηζ γλυχειd.q τ'.τeρ''[q e'ινα'' eξα,.?ετιιd λαμπε_

ρδ oαν rα xd'xιι^lα γ.&γου).α των χOριτσιι{:ν ατο

1ωριj Kριμ[νι ιου Βο'to'l , γι' α'lτf, y.'.' ο ),αix'δζ
τραγoυδιατd q δiιιια ξτ).ete πο cτ|aο πο'l !πq,.:

M{λo μoυ, γλυκδ μoυ μηλo κol vερivτΖl μoυ γραμμδvo
oδvα oτoi1ημα oε Θ6λω vα oε oτf,οω κριjo βρ0oη

μαρμορEvlo κυπoρiοol"

Νδρ1ovτoι δμoρφεc vο πλ6Youv, τQ κoρΙτoιo vα λευκoiγoυν.

M' {ρΘεv δvo, μ' ηρΘεv δλλo, μ'iρΘε ivα φτω1δ κoρiτol

noυ δλαμπε κl oυτδ κr η βρ0oη.

Στ6κ(εl) η βρrjo' κοι τo ρωτδεl: A, μωρδ φτω1δ κoρΙτol

πδΘεv τd1'c τα μαilρα μdτlo, τo φλoυρι6 τα μερτΖrαvdτο;
'E1ω δvτρα πρδτo κλθφτη κr oδερφ6 πρδτo γρoodτo

nαv κor niτηoαv 1ρv {λιo κo| τoU φεγγαρloil τη λδμψη.

Πfiρov γρ6olα, πfiρ.αv doπρα, πfrραv κδρη ρωμronoιiλα

noιj'ταv 6oπρη oov τo γδλα' κδκκrvη oov τo πrπ6ρl!

H x'αυπερ!r' N6ιιn.\'r, τιτ'eρι&" !:1ει 6αθυ ιiι-
Iχινο χρωμα.

Η γλux,ειd τιτeριd' !y"ε'. τον ',ιi"e1ο tηq'γ.aν'
l ι 

' λεπτΔ'τρ,0, ενω η χαυτερη

Λιγνjμε,oη θ&.τα'ν xα,. η xδρη, πoυ γι' αυπhν
o λαi;ι6e πραγoυ'Σιctηa tτλ'εξε το τρα^γο'3Σ|' iοι')i

ΠιπερδρlΖα, ψιλi, λlγvi μoυ μ6oη

κol vo o'δρlΖο.
Mα τη θδλoooα' ψrλfr' λrγv{ μoυ μioη
νo o'oγκδλlαZο.

Tο αν&'cττι{J.σ' xcυ φ'ιτο!ι ).i,1εq φορ!,' φτ,&"-

νει τουζ πeν$νaq τ'f,'ιτουζ. λτ' α'ι'τδ y''α|. πο'ιτο
ca x.α?LπωΨliνο ταaπ&ρl.σlι'α t\q ψ&.ν'αC, Ιu'α ;:

|ιlι

μωραχι ITiζ' τCυ τ?ωτakανεl. \ια τpωi'Q Q'ο!α'
τα 6ηηιατ&xLα. qου:

Στρδτo, oτρoτΙτoο, φoυvτωτfi μηλiτoo
κovτoπlπερiτoο !

τ] l ι ι ιvL'.'ι νL ^l',ιγει η Ξ''τΞ'.ι.7. rLτ,Ξ'?'. γ.?ΞLα-Ξ:1.'.

6B

'.:'' ε[ναι ξzρh. 'Aλ).cτε 'r' ατοξJr'pανoη τ'ηC, ^([-

',i\ταν cτcν $),''ο, !ξω 
"';"r;l 

bταt\ρο' σ'νσ. (TνL-

r:ρciλωναr.

Ανα,τxοr,μπ11ινον: c.'ι a,'').''ι''ι.l?€ζ ) ια0l"?,'-

ζαν r' α},lsν,.α ατ6 πα a[ρτα' τι'c πjτρε-c y'αL trα

γrb1ιατα r.αL πα ιατd,6pεy.αrl xil''& ψe al.q τ'c'τL-

'.τ"b1ρ'eq ιι iι'oτερα τα ξαναoιο|ιτιγ'αν' F'τοlψαξαν
|,)'L.ι α?αl,L\:l|λ'!νη φ?i'c'xια xcτρ'.d ιτl' tl €'Lδ,.α τουζ
LαL 'ψ α'-τiρl rt}'gι.φα'ν τ'ο α}riηι ι.'/.,. x' iφ'r,ναν
)cL σ-.eτνι)σε'L,

Στεγν,6 T,|.α 1' α"λ6ν'' το ξανα'cιο!ιτ''\α'ι ι''
d,πλωναν τιq πιπ,εριj C, αφου τρiυτυ" τιc ιο1ιu&-
τ''α(^αν' ψ.!cα oτ''q ξ6λινεq cιdφεq \Le iο C'λιρ!-
νιa ι.cφτιρδ φτνd.ρι. H δcυλειοi 'hταν το)''3 ιο-
τLωστ|'y'i!. Aργ6τερι τ{iραν γeιροι[ντ,τ'eζ Ψ'fl^/.α-

ν{q του xαaa 1ιια" ;C'ιq ε[γ''erι !ξτ, oeιρlq ιοφ:ev&.
ιiJ.αxαL?aa.,

Στι,g μη1α,tiq cι τ''τ':ρι!q ιι'ι i3'1.α'7l.Υ'ονταν

^γρη1ορ'[τeρα, α)').d' xαι δeν q'ι'''θ),[,6c'νταν. Kομ-
1ι€νεq ιατδτ'. q'.τ^) ilνονταν τ'ic αλιbνι Ι|'α \)α στΞ-

γνιil,ooυν. 'Eτρεπ,εν [1ι'ω .c ιυ- υ-νυ-ιατe'!ε:αι'η 1l'i"-

|α δυ'[ φορlc τ'r,ν 'r1ι!'"'

Exτeθeιμ,jνη 
' 

ωστισO' ο:ον αipα ιt'|. σa'fl
tt'r

σw0νη' Ξ|ι1'ΥΞ Υ'σ'\ a'τ0 1' \ω'r!?a ^ι?ωaa" τ'fιC' x'L?.

ιπδ τ^r,ν xα)'i1 π"r'c τaι'f,τ'r,τα. Aιdrμα, τ'.ατ[' xq'.
l l .. | ι / ,

Tι υ^(?α|σLα tηζ \)υx'1 σ.ζ' y'σ'L 'rι πρωινη o?cσια ε-

τ,aφ'iαν eτ/..νω τη;. Γι' α''':,L, ι&Θe σΟ|ιρr'τ'q' 119

τη δ,5oη τcυ i''}'ι.οlι φρδντιfoαν xa|. :,lιμψd'ιΞυαν
τη 1ι&ξ'α σ1^f| 1ι|ι\5'η του αλωνιο{ι xα,' π"rP o,ι!τα-
(αν ιi'd. 1Lε x'c':€!ρ."t .c ιαι το^).)'l' ταy,.J.'

Ορ ιαμjνc ι α'τ6 τ aυ q 1ωρ,' αν c{ι < ταρ α"γ ω"γ ο'3 q

ατdγνωνιν τιi τι'τερι!ζ ιaυζ ετ&νω cε ξυ),ινq.
τε),&'ρα' εν1rι x&τιι ,ιτ' αντ'd. y'q/1ι,ιLl)Ξ 2ωτι&.. Μe
τον τρ6το [\Lωζ ιιιτLν a|. τ|.τΞ?,'ιΞ γ'1',. 

'μ1'l2ρ,.γ-'αν
xαι κατν'ι".ο'lτα.y' cτΔtε 1. τ,'τ!?'' μ'νρι\e ιατν[-
λsc.

Tα τe}'eντυi"α' yρ'[ν'.ι !\c'ι'l l)'^)'αξει δλα.
ΙΙ Γεωργιx!η Υτ'ηvε'ci.α ιiι-{ i',.) .< Συνεταιρια,μοJg
τη-c διαθ,jτaι i) α rα τ!ι^γ1vο'lι ψ!cα, τδoο ^για
Ι^f'l1 o' cξ{?αν''τ ' [sο ιαι ^(''σ' a'r|ν &)'ε'α'η x'rjζ
τιπepι&'q'

'flνq 7a''ρ'ι, 1 .,l.C σΞ'Ξ^(ι!.. τιτε9'.!ζ Ι,.α νq.

G|.ζ ι&.νaυν τ,.r!?ι i'.q J.'l.ιθυ'ν a;ο'ιq τετρδψt



H κ6κκιvn πrπερr&

λου-<. \'^γρa'cιο'τιιlr, l,ψωq τ, τιτερι&. ια0ιb.. et-ιιι, 
'iτ.reτe icο i,ταν ια)''α c;eγνd, πρ:τo6 δη_

Lι-δ'b, υγ9α,,r0sj να τ&'ει cτον μ'jλο για d)'eη.
li αυc[ aL τα.?α^(ω1ο[ ιαι μ.rλωνοiδiq συνΞνγO-
ο|ινπα'l' τρlnα, ιil'c'τe ο ψυ)'ac, νrα etναι ξπο,,Ψa 

.<

aττp' ιΙlρc' του. Tο τ6oο 6ιαττιx!η \ταν |ι|;α τ,α-
ρα^γω^γ.[c νcιιοιυρ&. φα[νeται xι α'πδ ;οiιτο το Σ.r,'

1ιοτ,.ιδ τ 1αγtc'!')'., πο'υ λdeι :

Aμdv, αμδY βρε μυλωYd, δλεoδ τo Yo 1αρεΙq
κι oπδ μivα δτr noΘεjc.

Aμδv, oμdv βρε μυλωvδ μoυ, Θo τo βρεrq.
_ Να qτ' ολioω κoιjκλα μoU, vα κoι τηv κoρδoιiλα μou
Yα κΙ o μiλoc 16ρloμδ ooυ, vα κol δλα τα κoλδ ooυ!

, Κ'. iνα 
"'7iι1ια 

τρα""γο'3δ'. τ' αναφα|ρeταL στa
τιπsρι:
'oλo τo δΞvτρο τηc oυγric δρoorδ εΙvαl γεμloμδYo
καl μδvo τo ματdκlα μoυ noλιi 'voι δoκρυoμ6vο.
Πoιi {ooυv τρlαvταφυλλivro μoυ τ6oo καrρ6 1oμEvη;
'HμoυY oτo πλ6γlο noυ δβooκα, oτα δiYτρα πoυ κolμδμoυν
καl στηY ψlλ{ τηv nlπερld πoυ μdΖευo nlnδρl.
Πlπδρι γrα τlq δμoρφεc κot γιo τlc μoυρoμ6τεq
vo πιnερδooυν τo φαγri, Yo φαv τo πoλληκdρlα!

ΤΙ&'νοl oτ"r,ν d)''ec-r, πcλλjq φορ!q οι πjτρε-<
του μ'jλου xr))'ο'icαν τ\α|. 5τU'u,αaο/παν. 'Aρπα_
Υ..e τlηε a ψυ}''ων&.c |,ι\α x.;3φ1α α).e6ρι, τ'δριγνe
γa',ξαναξeιινa'3qε ο 1ι"i'οc.. Αν 6,μω; ,,3^ιur',ρ no,.
δεν εixεν^ αλε'jρι }Lcν.,;. 1.'υ' ι?'?L^/.ν, *i'ou,.ot1/-
νc ιeρα11ιi"δι, οτ|τe y'α.L iα. δ'ι[ αυτ&' 

- 
α),ε,3ρ,' "fi

xεραiμi,δι 
- 

yα)ο{ιcx.\) 1T|) τc|.δτ-fι,trα τaυ τ.τε-
ριο'3, τ);'η'θα|.ναν τ"rP ι!φριι 

"o,r, 
oi'.λd' τρ[lγα'ψε

ια|. |,ιει<.'. :Kοχv.\ν6xω:p.α|..

^ Σi,μ.ρ α σ'υa6 δεν γΙνεται ) |ι'ην τ'a φ'ο6&'απe.o i)'εγ1'c .< απi το eργαct"i,ριο τoυ Χημεioυ εi-
\ια'L ταιτ|.y"ιζ x'α.l. 1c 7;cιι|'νa'τ[τ:Ξρ6 

',ια .c απα)rλα-
γ1ιiνο α.τ[ οτ'οιαδ-\τοτε yοθg[α.

'oτων ψιxρd" τα,)ια - θ,'ψα,ι'|αL * ξεoπο-
ψ[ξα'ψε 'ι'&.τοια u,xa,ι!r,,, }'!'qτ', i.ρπaζe .η 

ψηπ'!ρι"
ψια τρtΥ^α xδxιι'lο ια'lx'ερδ τιτipι ιτδ tην τι-
τeροθ$,xτ, yaι. ι,J'αCs ιο iy.ων'ε 5Ξ. στ[ψ,ι. Κ,αι s[-
τΞ' π'υ, τ[υ, φωτιd.', Θε6 μ.cυ! Φο'.l):&ιια-Υεν τ,

γλdιaoα ψαζ yJα.L τρi,Caνπ;αν τα γε[λη' Tρd1ανε
γ"αι aα.δαιρνα ατ{ qα ψ&πια, α}'),α πο iφ&ρ-

*!"9" k'ταy uι'ιι&. ιι 6ξωu, αia1ε.λεσ\|,ιατιy'Δrατ'o.
ΙΙ,'ο'3 ν,α,τ ο),.ιι'r1oo'r'1"e ν'α ξαν ατροφjρoυμε ιr'xαxs,ll
λ6Eη. uBoυ6αιdτι,r!

ι<H γλc1.lαcα, - 
λdει ψtα ταρριγιι1α 

- 
xιx-

ια}'α δeν iηeι, αλ)r&. x6ιnα)rα πcαxtζe,. γι' αυ-
τ6 τ'ην xαι["γλωαaη ^γυνα[ια τη λ6νε, u'Ar"r,
ψωρ"'η τιτiρω! Φωτιd oτ&ξει π'ο cτλp.α αου>.

. 
oΦωτιd, τρiτe,. ν&π'αν κι c ).61οq του ν|.O$

το.'υ !xc'!ε τι; ελτiδεq l,ου x|ο?ιτσLc"3 ψ' αυτ&. πα
λδ1ια:
Av κδvεl o πετεlvδq oυγδ κl η μuγδoλιδ nιn6ρι
τδτε κl εoιi vο καρτερεiq γlο vσ σε κdμω τoiρl.

ΤΙo)''3 1αριπωμjνo $ταν το τρα^γουΣ&xι τuου

],?*μ, τριν απδ x&θε παιγνtδι y'αr. του !.y'ει πα
),t1w:

Αv6βηκα oτηv πlπερld, Yα κδψω δvα nlπiρι
κι η nlπερld τoακioτηκε κoι μotκoψε τo 16ρl.,
Δ6c μoυ τo μαvτlλ6.κι σοU τo 1ρυooκεvτημδvo
vα δ6oω τo 1ερδκl μoU nou εivol ματωμ6vo.

Κα'. θα xλεl'oου'με με δυj αιλψα δη,μoτιxd,
γ'αq πρι^,,ο{ι'δι1, τcυ μαρτ,υρc,1ν, ,,'rq δ., "i[r, ψo-
ν&γα το ιαυπeρ,δ τιπtρι, αλλd που *ω[r, 

",. 
luo

φι)'{ γυναιιαq $1ιο9ιαoιο{ι' Ta τριbπo:

Πραμoτευτ{c πlYδΘικr o' δλα τα παvηγιiριο
πωc γδλαol κι φiληol xιiρlc κl πovrριμδvlc.
oι κoλoυγρ6c κι or πonoδlic λoγαρlqqμi δεv εΙ1ov
μα σαY τηc βλδ1oc τo φιλi, γλυκδτlρou δεY i1εl'
Γλυκ6 εΙvοl oov τη Zd1oρη, μo κoiει oαY τo πrπ6ρll

Tο δε'3τερο τρaγo$δι:
'EYoξ κovτδq κoλ6γερoq, ivαq καλoγερdκoc
πδ;1ει τo 1Ιλlα nρδβoτα, τlc δUδ 1lλlδδεc γiδlo
oπδxεr μiλoυc δΦδεκα, μovrdvlα δεκoπθvτε
i1εl κι Ξvα Zερβδμυλo, n' oλθΘεI τo nlπiρl
τov δρρlξοY μιov oφoρμi1 φiληo' 6vo κopiτol
κol πoiληoε τo πρ6βoτο καl πoιiληoε τo γiδlο
και πoiληoε τoυc μι}λoυc τou μ' δλo τoυ τo μgvτdvια.

69



32. To BαΙναviδιo
χ'6χυμ'@nrττiριo

'Ηταv ,6q1 f,lμ,g,1γg γrα τov τδ'
no 6vα oραrμα, η μεγολη δω,ρ'εα

του μεταvο1στη σluμ1Πoλiτη Kωv)-
voυ Bαivανilδη. To 6ργo E'εlκivη_

o: τo 19c7 με τη δωρεi τoυ BαΙ-

vαviδη. Η τo,τε εnlτρoln'η Π'o'U o_

n,oτελoι]vταv αrn,6 τov δ,l1lμαρ;1o

Aλ6κo Xωvo καr τoυq Avαoτ6-
ot'o Toiτoη, Δημδτρlo Boiνοviδι1
καr Γlαvvr1 Γιαvνικoυρη ωq τε_

x'vLκoc, ηρ3ε oε εΠαφη με Tov

δωρητη toτερα αrπo 'μ19169χξ6η_

ση ToU 'Aγγελoυ Bολταδιbρoυ.
To o16oηεδ6, 'gggξlρωv 

σTρεμ-

μ,ατωv, Γlαlραxωρηθiηικε oπδ τov
Δηtμo και τη'v Eπtτρonη τou Γυ'

μ'vooτη,ρ,ioυ. Η 6lslα Kοl Tα σiXε-

τtlκd o1θδrο ε,κδ,6θηtκ'αv o'no τo

Ynou,ργε:o Γεωργiοc, 0cτερo α_

πo oυvτov;'ομ6vεc εv6ργεrεc noλ
λιbv n,οραγdvτων. Avοφ,6ρριJ1μg

Tο'v 1K. KoλφoρθZo, τov Γιovvη
KαραμπατZ6, τηv Qrχμμπloiκη E'
ΠlΤρoΠη Kαι Tov E.o.Σ. A)Θηlvιi.lv.

oι δlοoτ6,cε|q TοU κoλυrμ_

6ητηρi,oυ,κο0'oρiοθηrκοv,με δlε.
θ,vεic no'o'δlαγραφ,6c 20 X 50 μ.
καl εixε καtμlπiνεc, Kε'ρiKΙlεc' ο_

μoιj1δΙα, 6o0τεc xλωρi'o,υ Ylo Tο

n6lδrα, π0ρ'γo κατoδ,(loεωq μ'ε κU_

ματlo,μ,o γlα τη'v οv'αvθωroη τo'υ

vερot. Eπiοηc πρ'o6λε,n6ταγ aiΠ6

τo ox*δlo vα γ'ivει Kαl χειpspl_
vδ. 'Ητο'v o1εδrοolμ6vo γlα δrε_

[αγωγη δlεθνδv ο'γ'Φ'vων.

Η δω1pεd οurτη noρ6'μεlvε ο-

γgξl,6,n,oi'ητη, γloτi τη'v nερioδo
ε!Kεiνη δεv 6ρ69ηκε 6'vα nρo'o'

δευ,τl,κo κοt τολμη'ρo μuαλ6 γtα
vo φ6ρ'εt σt Πl6,PoC τo 6'ργo αυ_

τδ, καl η Nd'o,υιοα 61ο,oε Τη'v εU-

καlρiα vα γivlεt 6vο οξloλoyo α_

θλητ:κo κ6vτρo.
Η Enιτρ,οπη ov6'.lα'oε τo 6ργo

-BΑ'l'NAΝlΔElo l(oΛYMBΗ-
TΗPlo" nρ:c lrΗη Τ'οU εU1Ξpγ6_
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τη. Mε τηv δω,ρεδ τ6λειωoε η

lnlαivα κοι η 6'αοη τo,υ nilρ'γoυ

κα'ταlδltro,εωc. ΔUiσTUXωc 6lμ'ωq

με Τη'v αλλογη τηc Δηlμoτικηq

αρχηc Kοi Tηv εEdvτληιoη τωv

xρr1ματωv τηc δωρεdq τo 6ργo

Toυ Δnμ. Mπ&'ιτοn

δμεl'vε ηlμιτελ6c οτo oτdδιo αυ'

τδ. o δωρητηc Πρoσεrφ6ρΘηKε

vα οlυ'vεXiοεl Tηv 1ρηματoδατn-
ση Ylo τη'V οlnolΠlερ6'τωoι'} ToU

6ργoυ, nληv orμωc δεv 6γιvε τi_

iIoτε. Σημερo o'τη:v θ6'oη ο'υτη

υtπα,ρ11161 τo κλ,ειoτo γ'υiμv'οoτlp

ρlo.

o δωρητηc π6Θ'οvε με τη'v nli'

ι<cα, 1ωρic vα lδεi ιlα υλolπ'otεi'

Tot To δ,pα,p,d τoυ. H δ'ε no'λη

1,οc 6'1oorε Tηv εUIKolρiα v'o ο"

πoκτηοεl Τo κ,cλUμ6ητηρtδ τηc

Kαl vα καταloτεi ιlv'α κ6vτρo α_

Oλητroμoιi' Eυxoμαοτε noλιi o0v-

τciμα To oραμα τoυ Bαi'vο'vi'δη v'ο

γΙvεr ,πρ,αγrματl;κ6τητα κol vα δo_

θεi τo ovoμr6 τo,υ, oπωc dλλω_

σTε Kοl τoυ oξiζει.

33. Η Παvαγιι$πoιiλα

Eivαl ;nαλld μovαoτηρl κοl 6ρi-

σKετοt oε οn6oτclοη εvδc xlλroμ.
ο'vατoλl,κα αno τη Nooυoα. Eι_

y61 q'φ'tερω,μ6vo oτη Zωoδo1o
Πηγη. Η Παvαγtω,-lo0λα ηταv μo'

vαoτηρι γυ'vοllκιbv Kοl 6,Παιξε ση-

μοvτικo ρoλr oτη'v E;ταvdoταοη
τηc noληc aτα 1822 κα'Θιbc και
σΤo Mcκε5o*lι,κo α'γιbvο ΠoU

nρooφερε τlc ;lριilτεc 6oη,θεlεc
σToUq τραυματΙεc.

Η εrκκληoiα οvο'κοlvi'οθηiκε στα
'1895, με οτηρlγματο τoi1oυ οτη

μlo μερrα, κο,φαοωτd κτλ., εi'
vαl οY!ο,γραφημ6vη oλη, oLΠωξ

και o Aγlδργηc με τηv iδlα τε-
xvoτρoπiα. Π:λλα θ6ματα εlκo-
vωv εivαl nαρ,μ6vα αn' τηv Πα-
λld Δrα3ηκη.

M6oα οτov περi6cλc Τηc μo'
vηc ηταv φlκlογ'μ6vα KoI Tο t(ε_

λrd το oinciα oηrμε'ρο δεv υ,πdρ-

xουv. Σι.i.lZετοl 6μlωc τo σΠ|τl Γl'ou

μ6xρr τελ:υτοiα οτ6γαΖε Tov μο_

vοx6 Mε}ι6τio, Iδρυτη ToU olκo-

τρoφεioυ KοΙ ToUξ τρ6φ'lμoυc.
Eπ1oηc u'.rαρ1εl Kαt Τo nηγαδl
novω οτo oπo,c εivαι τoncθετη-

μ6vc τo κcμrαvαρ:δ. ol n6ρτεc
τηc εκlκληoiοq εivοl xαμηλ6c o_

Πωc σε 6λο το μ,ovαοτη'ρlα μοc.
γlα vα μη μnαivoυv μδcα ol

Toιiρll<ol ι1φlnrπot.

Παvο.l g,;"!o τηv ;ι0ρlο εi'oο5ο
εivοl η εiκδvα τoυ Aγi:υ Θεo_

φαvη, f,ρ:στατη πoλιoιixoυ τηc
N'αουοοξ.

Mlο επlγραφη μ6οα στηV εK-

'κλη,oiα μαc δivεr τα ovoμοτο τωv
,πρωτεραγτιbv τoυ μovαoτηρloιi
με τα εlηc:

EΓENEτo En|MEΛE|A τΩΝ EΠlτPo
ΠEYoΝTΩΝ IKYPtΩΝ ΔHMHτPloY APΝl

KΑl KΩNΣTAΝτlΝoY KΑKAΛE ΕτΕl
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Πρocφατο ol Να,cυoοiot σUvε_

xiΖoντοc τlc παραδ6cεlc Tωv
lπρoγ6vωv τ1Uc, ovοKαivloc'v τo
κτiρlo. H Ποvoγlιυnoι]λα αvηrκεl

οτηv εvoρiα Aγioυ Γεο-lργioυ. Πα
λrd λε;τ:υργo0οε κd,Θ'ε l(υρlακη.
Σ(μερα κα3ε Ποραoκεuη.



( Η εξθλlξn Tωv lδεΦv σTn φUσ|r<n )

ΦΙΛoΣoΦΙA ΚAI ΦYΣΙΚΗ

Η φυclκη επ'lοτη,μη (δxr βε'βο:α με
τηv oημερlvη Tηc rμoρ'φ]η' oλλδ με την

'μοpφ:1 φυ'orlκηc φlλoooφΙαc) γ'ενvηθη-
Kε Kαl αVα,Πτu1θη,κε oτην Aρxοiα Eλ-

λδδα.

,Πρδτor oι Aρ'1αiol 'Ελληvεc φtλδ-
ooφol Ζητηοα'v vo ερμ'ηvεilοoυv τηv δη_

μloυρ'γiο, τηv ovοnτυΕη κor τηv εEi-
λrΕη τoυ κοoμoυ καt vo δδοouv lKοVo-
.nolητ:κθc αnαvτηoεIc oτo μυoτdρlα καt

ακαταvδ'ητο φυolκd φοιvoμεvo τoυ o0μ-

Ποvτoc.

Ωοτooo 'η εμφαvroη oτηv Αρ1oiο Eλ-

λοiδα τηc ,φιλoooφiαc, τηc κo,oμoλoγi-

αc, Tηc oloτρovolμiαc κol τωv ολλω'v ε'
nloτημΦv δεv εi,χε 1αροrκτηρo αυτδμο'
τηc γδνvηoηc. 'Πoλυ nρlv ,ornδ τηv Aρ-

xαiα Ελλdδ'ο δroφoρor λαoi τηc Αoiαc
Kαl τηq εγγδc Avoτoληc 6φ'Θαoοv οε

οΕlοθουμοοτα εninεδα noλlτroμoit, ε-

πηρεdZovτοc τoυc ολλoυq λooυc καt

lδroiτερα τoυc 'Ελληvεc με τoυc onoi'
oυc ηρΘαv σε ε1Π,oφη δIα μ6ooυ τωv

oμnoρ;κιi-lv o*o1trg,γΦν.'Eτot λolrπδv

οτηv Αiγυ,nτo, oτη Συρio, oτη Bαlβυ-

λωvio oλλα κοl rroροnθρ'o oτηrv Περ'
oiο ,κοl oτην lvδio γεwηθηrκαv κοt ο'
vonτυ1Θηκαv oι πρΦτεc αρxiγoνεc t_

δδεc τηc φυoικηc φrλoooφiαc κol o_

oτρovoμiαc. Σ0μφωvo με τo Δloγδιrη

τo Λαδρτto: .To θργo τηc φrλoooφiαc
μερlκoi lo'1υρiΖovτοl nωc δγεl Tηv κo-

τoγωγη τoU στηv Aoiα γlατi oΙ εlση-

γητδc τηc φlλooo,φiοc οτoυc μεv Πδρ-

oεc ητοv oι μdγor, oτoυc BοβυλΦvl_
ouq KαI Αooiριoυc oι Xoλδαioι καl

οτoυc lvδo0c oι γυμvoooφloτ6c (oο-

φοi - lερεic)". Eiνοr λoιn'δv λoγικδ να

uno-4Δooυ,με οτι ο'n' .αυτδc τlc 1ΦρεQ
δημroυργ,ηΘη'κοv τα nριbτo δεiγματα,

τα ,πρΦτο σΠ]θρμoτο τηc φrλoooφioq
Kοl τωv ,εnloτηlμδv ε'πεrδ'η rl Π'oραγω-

γη τoUξ oξορτ|Φτov o'nδ τo μεγολο
noτdμtα καΙ Tlξ κorλοδεc, τtc r]δlοiτε_

ρεc oδoφoλoγrtκ6q, κλllματoλoγικθc καl

γεωγραφlκθc oυvΘdrκεc ,κoι εnεlδη για
το λδYo αuτδ yρεld,oτηκε vο γivo'υv με'
γdλo τε1vlκδ iργα iπoυ onοlτoιjoαv
αφ' εvδc μεv Tη rψΦοη τωv μα'Θ,η'μο-

τlκΦv oφ'ετδρoυ δε τηv 6νωoη με-

γoλωv oμoδων οvΘρδnωv. H dlμυvα ε'
nioηc οτlc εnlδρoμic τωv εxθρικιbv φυ'

λΦιr α,notτouoε τηv δηrμroυργiα μεγα_
λωv ικρoτιbv κol πδλεωv σTlc οΠoiεq

δημιoυργηΘη,κε τo lερατεio ΠoU ]ικo1Πδ

τoυ εi1ε τη'v κoλλlδργεlο τωv ε'πl'στη-

μΦv καr τηc φιλoooφiαc. ('Mε τη λδ'

Εη lερο,τε,io δεv ,εwoΦ ]μδvo τouq rΙα]Πd

δεc κdΘε ορ1δγovo,υ d ορ1olioυ λα,oι]l oλ
λit lκαι τoυξ ooφoΟc και τo'Uq ειδlκoOq

πoυ οo1oλoυ'vTοV με τηv oυγrκθγ1ρ1xgη

γvΦoεωv κοl με τηv μελ6τη και τηv i'
ρεUVα τωv φυorκΦv φοιvoμδvωv").

To ,ΠIo ,nρo1ωρημ6vo rερoτεio, o'no

α,ncψη ooφiοc κοl γvδoεωv κατd τηv

διdρκεrα τηc Aυ,Yηc τηc Αρ1αiαc Eλ'
ληvlκηc φlλoooφiαc ηταv τo lερατεio

Toυ
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Φυoικoιi - MαΘnμα,τικoιi

τηc Aιγinτoυ γl' ουτo και ncλλoi 'Ελ-

ληvεc φlλδooφoI 'Kαt οτo1ooτδc μεταΕιi
τωv olnoiωv o Θολ'ηc κοr o Δημδικριτoc

μαθητευoov γlo oρκετα 1ρδvια oτηv

Aiγυnτo.

,or 'Ελληνεc 'oτo1αoτ6c 'noυ an'l'oκ6'

φθηκοv τη'v Αiγυnτo, τηv Boβυλωviα,

τηv Περoio καl αλλεc αoιατlκδc 1Φ-

ρεc ψελδτηoαv εiτε 'δlμiμ'εoα 6iag ξlμεσα

τo ιερατt,κδ oρxεiα τωv 1ωρωv ουτιbν
καl δlδα1θηκov .noλλd δ1l μδvo γlα o_

ρroμθvεc τaxvl,κθc γvΦ'oεlc αλλd καI

YIο τlc βα,orκθc αρχδc τηc oσTρoγo-

μioc κοr τωv δλλωv ε,nloτημΦv.

Aλλα αv oι 'Ελληvεc φιλ6οoφor δr'

δδx,θη,oαv τlc nρΦτεc ορ16c τηc φrλo'
ooφ,iοc κol τωv ,εrrroτημδν ο]Πδ τouq

αoιατlκoUq λοoOc εv τotτotc εργdoΘη_

καv lμε ,nδΘ'oq, οφoμoiωoov πληρωc τιc
,πρΦτεc lδ'δεc, πtταξα'v o'τl dr1ρηoτo

κοt ,nεριττo υnηρ1ε οinδ τlq ορxlκδc
Θεωρiεc, δη'μroΟργη'oαv γ'θεq oνΦτερεq
ιδ6εc κor φlλo,o,o'φl'κ6 οgoτdlμqτg και

παρouoiαoov ivov ΠVεU,μοTικd κοl πol_

oτικo αvΦτερo πoλιτroμδ oτo πογκ6-
σμΙo ln'VεUμοτllκδ oικoδδμη1μct ΠoU Θα

αnoτελoΟoε τη βδoη γlο τη γ6wηoη,
τηv αvα,πτuξη καl τηv εEδλιΕη δλoυ τoυ

οιlγ1ρovo,υ δυτικot ,noλlτloμo0. Mε ου'
τηv τη'v ivvorα λoιnδv o ΑρXαioc Eλ_

λr1vικδc Π'oλlτloμδc εivαt πρωτδτυnoQ

καl lΠoloτΙκδ αvΦτερoc οinδ κdθε δλ-

λo lnoλlτroμο τoυ ορ1αioυ κδcμoυ: 'o-
nωc γραφει 9 'Evγrκελq: 'o μιrκρδc oε
nληθυ,o,μ,6 ελληvικδc λο,δc πδραoε οnδ

oλα το μovonοτIo τηc εnroτη'μovικηc
οκδψηc ,καl δημιo0,ργηοε θvαηr μlεγ6λo
nvευμoτlκδ noλlτloμδ noυ τov θoυμd'

Ζoυv ot olΦvεq'.

iEτol λolπ'δv δημroυργotjvτot ol κo'
ταλληλεc oυvΘdκεc κoτδ τηv δrdρκεlα
τoυ 8oυ - 7oυ - 6oυ otΦvo Γlρlv Tη

vθo 'xρovoλoγiα για τηv οvdlnτυΕη τoυ

λοιμnρoδ πoλlτιαμ.o0 τηc Kλooolκηc Eλ'
λα5cc: Η ,oυγκivτρωoη τωv οvθρΦnωv
oτtq πδλεtc, η ανδπτυrΕη τηc τoτε βro_

τεxviαc' η οvonτυEη τoυ εμnoρioυ κοl

τηc ναυo:rnλo'i'οc, η lκοτdργηoη τηc δl_

γραφiοc, o ξεnε,oμδc τoυ lεροτεioυ κοt

τδλoq καl noλi o'ημovτlrκδ τo δημoκρo-
Tllκo ΠoλiτεUlμo ,noυ επ'δτρε1Πε τoν €'
λει]θερo oτoxαoμδ κcrl τηv ελε0Θερη

δlοκivηoη τωv tlδεΦv ητov oι κιiρlεQ

καr κυρiαρ1εc οlτiεq π,ou η oρxoio Ελ'
λdδο iφτο,oε oε τθτo:o ε'nin'εδo αvd_

nτυΕηc Φoτε vo δΦoεl τδτoιo καθoλl'
κo κοl γlγovτlα nvευμοτα oτov παγκδ'
oμlo lΠvε'Uμοτlκδ noλlτloμδ δnωc o H-

oio'δoc, o ΑvoΕογδροc, o AναΕiμαv'
δρoc, o Avοξημ6vηc, ο Eμnεδorκληc' o

Δημδκρlτoc, o Hρd,κλεlτoc' o Πλdτωv,

o Αρloτoτiληc, o Eπiκoυρoc κ.d'

Στηv αρXη' oτηv πρδτη nερioδo τηc
Eλληv;κηc φlλoooφiοc ol 'lωvεc φt'
λδocφol εvδlαφ,6ρΘηκαv κυρiωc vο λιi'
σοUV To lnρδβλη,μο τηc οΟoταoηc και

τηc ουoiοc τηc υληc: κοt αργδτρεο ol

δrdδo1oi τoυq κoτo'nlα,στηKαν vο βρoυv
τηv αρ1Χη τηc κivηoηc τηc Οληc: Ερ'ευ_

vΦvτoq τo nρδβληlμα ο,υτδ εvδroφ'δρ'Θη'

καγ γα μdΘoυν οv o εΕωτερliκδc κδ_

σμoc στov o'πoio Zo0με κot αloθαvo_

'μαoτε ο'noτελεiτot α,nδ noλλd oivΘετα
'oτolyεiα η οπ6 δvo μδvo oτol1εΙo.
Πoλλoi δixθηκov δτι o κ6oμoc οnoτε'
λεiτor αnδ $vo μδvo οτol,11εio, dλλol

απδ δι]o η κoι περlooδτερο.

o 'Hoio'δoc, πoυ κοτd τov Aρr'oτoτδ_

λη ητov onδ τoυc πριi.lτoυc φιλo'ooφi_
oαvTεQ τoU 7oυ οlδvα fτρtv Tη vaα Xρo'
voλoγiα' δη,μloilργηoε τo nριbτο φrλo'
ooφI,κδ otoτημo γlα τηv γawη,ση Kl ε-
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-Φlλoσoφiα 
καl φυσrκfi,

[iληξη τoυ ;<οoμoυ. Στο iργo τoυ .Θ,ε-
cγoviα. δ:xεταr oτι οτηv αρxij ητοv τo
xοoc απ,δ τo onoio γεvvηθη,κε η Yη κol
ο δvοoτρoc oυροvδc (nρδτη αvτiΘ,εoη).

o Ηoioδoc εδιb δεv ενvoεi βεlβαιo μδ.
νo τη γ.η μοc ολλο γεvlκd τo οτερiω-
μo σαν βooη για τηv οvdπτυΕη τηc ζω_
ηq. K]ατδπl,., γεvvηθηκε η v01τα κα,l η
μδρα (5ε0τ'ερη αvτiΘεoη) ,κοl μετα γεv-
νη,θηκε o ,δρωταc. O 6oωτoc dxεl τηv
lδlδτητα vo Yov,μoΠotεi, vα φερvεl οε
εnοφη το αvτiΘετα. Mε τov Ηoioδo λor_
πδv γεvνlΦvταt το πρΦτο δεiγμοτο τηc
διολεκτIκηc noυ Θο οπoτελεoεt Tη βα-
ση γIα TηV παροπερο αvδnτuΕη τωl., t_

δεΦv ,γrα τηv γεvvηoη κl εΕδληΕη τoυ
κ5oμcυ.

o Θoληc o Mlλη,oloc, ο Γεvdρxηc
τηc Αρxαioc Eλληv.r:<ηc φlλcocφiαc δl-
αoημoc γlο τlq γvδοεlq τou, θεωρεi
oοv ,πρΦτη ορ1η τcυ κδo'μoυ τo vερo:
Tc vερδ α,ποvτδτοl καl οTlc τρ'εlq μoρ-
φ6c τηc nληc δηλαδη τηv oτερεδ, τηv
υγρo καl τηv οερlα κοl To γεγoνδc
oτl γlα vo ovαrnτυγθεi κοl δroτηoηθεi η
Ζωη xρεloΖετοl τo vερo, o5ηγηoε τo
Θαλη oτη θεΦρηoη τou νερcυ σov ορ-
xη τoυ κδoμcu. O Αρroτoτδληc επioηc
γραφεl oτr o ooληc ητov nοvΘsΙ,oτηc
(uλloτηc) κοt δiδoo'κε πωq δλα το
πρdγuατα μθoo οτηv nλοoη εxoυv ψυ-
xη. Αλλα η ψUΧrη cτη Φlλoccφ:κη γλδo_
oα τoU Θαλη οημοivεl τo οiτlo πoυ
κdvεl το πρoYματo, τo δvτο vo κlvoυv-
ταΙ,,rα μεταβδλλovτo, καl νσ'Χouv
Zωη .7g, λiθov, Oφη, ψυγηv δxεlv, oτι
τοv oiδηρov κlvεi.. o Θαληc υnooτη-
ρrΖε nωc o rκδo,μoq εivαl δ.vαq καl δτι
δλα γivovτοr απδ καnolα αvδγκη (αl_
τiα) .

o ΑvοΕiμαvδρoc, Mlλησloq κσl οU-
τδq κol oυyxρovoc τoυ Θoλη, υnooτη-
βrZε δτr αρ1η δλωv εivαt τo δnεrρo.
Aλλd λdγovτoc οΠε,ρo, εvvoο0oε τηv
υλη. To onεlρo εivαr dvαρ1o καl d-
φθαρτo. Δεv δγεr o0τε τiλoq. Tερα-
oτ,εc ]μεTαβολδc γivovτοl οτη φioη
oλλδ τinoτα δv γδvετοr η δ'τr γdvετοl
oημερα, Θα Eαvα'γivεl αΟo:o. To d,πεl_

ρo λolnδv εi'vαl dφθορτo κt οιιbvIo.

o AvοΕoμεvηc εnioηc Mιληoroξ Θεω-
ρεiτol οno τoυc μεγoλoυc oτoxοoτεc
ΠoU Πρδσφερ,ε rΙoλλα οτηv Eλληvrκη
δlαvδηoη. o ΑvαΕrμδvηc δi1εταr oαv
πρΦτη oυοiα τou κooμoυ τov ο'δρα. o
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αεραc βρioκετcΙι Παvτo0, δε oταlμοτd
noτε η κivηoη τoυ, ολλαζεl σUvθxεlο
καl .εivol η οlτio τηξ ζωηt και τηc κi-
vηoηc oτο δ,μψυ1α δvτo. Mε τo vα
κtvεiταl 9 αdραc ουvδ;1εlο δηiμloUρYεΙ
τηv αραiωoη κol τηv nrjκvωoη. Mε
τηv oραΙιooη γΙvετol φωτld, με την πΟ-
κvωoη γΙvετοι oιilvvεφo, xΦ1μα, n6τρα
κλn. Kατd τov Αvαξlμiι,η οτo oilμποv
οxημοτioτη,κε nρΦτο η γη, ΠoU Kρο-
τ16τοl ,αrov οδρα κot πoυ η βd.cη τηc
βρioκετοι oτο βοΘη τoυ οnεIρoυ.

o Hρdκλεlτoc. o εΠωV3μαζo,μεvoc
:(αl oκoτειvδq, o rοτερoc τηc δlολε_
κτlκηc, o lδρuτηc κοr αρxηγδc τηc oχo-
ληc τηc Eφ6ooυ YεwηΘη,κε τo 544 και
nδθαvε τo 4B4. Enlρεδoτηκε αnδ τtc
δrδoοκαλiεq τou AvοΕiμαvδρoυ καl Α-
vαεΙμδvη κor εiδε τov κ6o,μo oοv ε-
vlαio oilroλo δixωc oρxη κol τdλoq-
Θεωρεi τηv φωτld oαV τo nρωτoρ1lκ6
καl οlδvio oτoιγεio τoυ κ6αμou. Αnδ
τη ,φωτli γεvvtΦvτοl 6λα το δvτα κοt
o' ουτηv €αvοπηγοivoυv. "ouoiο κol
αρxη ndvτωv εστt τo ΓlUρΣ. TiΠoτα δεv
εivαt ο'κi'zητo, oτοθερδ, μovlμo, oιδ-
vlo, d,γιo. .Πdvτα... ρεω, εivοl δε 

'nα_
γiωc ,oυδiv". τo Σ0!,ΠoV δεv εivor κα_
ταοκευοoμc καvεvδc θεcιi η κοvεvδq
ovθ:Φncυ' μα στηV ορxη το norrτο η_
τov φωτlα. Kοτο τo,., Ηρdκλεlτo τo ou-
voλo τηc προγμοτlκoτηταc μoldΖεr με
noτoμδ ΠcU τρι1Χεl οoταματητo. H δε
οuoiα τωv nρoγμδτωv oλλdζεr oυv6-
xεro. H οδvαη oλλαy,η εivot τo κΟρio
XαpαKτηρIστΙκδ τηc οvτtκεlμεvl'κηc πρα-
γματικ6τηταc. Xωρic κivηoη δεv υndρ-
1εl Ζωη κl 'εδiλrΕη. Aφo0 δε δλα ρ6-
ουv, uετoβdλλovτοι, ολλδΖoυv κot τi-
πoτα δεv μεvεr oταΘερ6 καl ο,μετd-
βλητo, αλλd δλα ,κινoδvτol, υndρxεr αr"
Φvlο αλλαγη. Πoρo'μo:dZovτοq τηV οl"
Φvlo ουτη κivηoη με τo ρε0μο τoυ
n'oταμo0 δλεγε πωc .δεv μ,noρoι]με vα
μΠoυ1με δυo φoρδc oτo i,δlo Πoτdμl".

o Δημδlκρrτoc γεvvηθηκε oτo 'Αiβδη-

ρα γUρω oτα 460. Nεcc α,κδ1:α μελε-
τησε τq ouγlρiμμoTo τωv lιbvωv φr-
λooδφωv και lδlοiτερα τoυ Λευ,κiππoυ
Kαl τoU ΑvοΕoγδρo τoυ KλoΖομενlου.
Θεωρεiτοr ο π,οτiραc τηc οτolμljKηc θε-
ωρiαc τηc iλ,ηc δlδτI δε1δτοv 6τl o
κδoμoc α,noτελεiταt α,n6 τα dτoμo καl
τo ,κεvo. 'H μεγoλεlιbδηc ουτη lδθα Θα
οnαo1oληοεl καl θο nρoβλημοτioεt γlo
2.500 xρδvrο τouq εΠloτη'μovεq Kοl τouq

φιλoooφουc καt Θο οnoτελioει τη βd-
σ,l γlο τηv αvαπτuΕη τηc oυγxρovηc ο-
τoμ:κηc θεωρiαc τηc υληc noυ nατε-
ρεc Tηc ξτov ο Νταλτωv, q fiqlβouο.
Ζliρ, 9 1ρrorδoωφ κ.α. O Δη'μ,δκριτoc,
:lvειilμo ,καθoλικδ :καt oυvΘετtκo, δεv
ΠεριoρiσTηKε μδvo oτη ,μελιiτη τωv πρδ-
τωv αρΧΦV τoυ κδoμou ολλo καr ε_
ρευvηοε δλεc τIq εκδηλΦoεlq τωv φU.
olκΦv φolvoμδ'vωv. Mελδτηoε εnioηc
τα ,κotvωνικil φαlv6,μεvο τηc εΠoΧ,ηc
τoU κoI γloυτδ θεωρεiτοl ocv εvoc ο-
n6 τoυq πρΦτoυc κοt Π c μεγολoυc'Ελληvεc oτoxαoτιlc noυ αrεκετοl δi-
nλα oτov Αριoτoτθλη. Πoλuδlοβοoμ6voc
δnωc ητov, 6,γρoψε ,noλλd γlο τη μoU-
olκη, τηv ηθrκη, τη φυo,κη. τo μα-
Θηματlκd, τηv τ6γvη. Τδoo ητοv τo nθ-
θoq τoυ γro μδθηoη noυ πρoτlμo0oε vo
βρεl τηv olτiα εv'δq φαlvoμεvou πoρd
vo κερδiσεl δλo τo xρυoοφr τηc Περ.
oioq.

T6λoc o Eni,κoυρoc, o τελευταioc
μεγdλoc 'Eλληvoc φlλoooφoc Γlρ,v τηv
nορακμη τηc Αρxαioc Ελλdδαc, θα nρo-
Xωρ.ησεl nαραniρο τηv θεωρiο τoυ Δη.
μδκρtτoυ καl θα εφoδlοoεl τo dτoμα
κοl τo κεvο με εoωτερlκη κivηοη καl
δcμη γro νο εΕηγηoεl τηv δημroυργΙα
τωv εnlndδωv oργdvωoηc τηc iληc.

ot,nαραnδ.vω κoταnληlκτlκδc φrλoοo-
φlκθc lδδεc, πoυ Θο ,απoτελo0αov τηv
βdoη oλδκληρoυ τoυ Δυτlκoυ πoλlτl-
oμoi, εi1αv oοv oκo.nδ vα εξηγησouv
τα φuoικα φorvδμεvo κοl τlq olτiεc
ToUc ετσl ιboτε vα τεΘοι!v υπδ θλεγ_
xo ol δυvdμεlc τηq φισηc, με οΠΦ_
τερo oκoπo τηv οvαπτυΕ'η oυoτημδτωv
γlα σσφολη vαυoιnλoi'o κοr nαροniρα
ovd,nτυΕη τηc βloτεXViαq κQl τoU εμ_
πoρiou.

Mε τo nδραoμα τωv ο,Φvωv, η Aρ_
x.οiα Eλληvlκη κotvωviο nαρακμd(εr. Η
φlλooo,φΙα απ6 οoθoλογlοτlκη' γivεταt
,με τov Σωκρoτη κol τoV Πλ6τωvο ε_
σωoTρεφηc κot θεωcητlκoλδγα. Τiλoc
ot Pωμαior κατολομβαvουv τηv Eλλδ_
δα, επlβdλλo',ταc οnoλυτορ1l,κδ noλi-
τεUμo κol Κoτoοτρεφouv o,τl καλ6 εi-
xε αnoμεivεr οπδ τoν Αρxαio Ελληvικ6
noλlτloμδ. Ν4ετα απδ ουτδ κ.ot γlα 1500
xρδvlο οτηv EυρΦπη Θo επrκρoτηoεl η
αμδθεlα, o οκoτoδloμδc, ol Θρηoκoλη-
ψiεc 'KαΙ oι δεlolδαlμovΙεc. o δvΘρω_
πoc Θα εκβαρβορωθεi και Θo 1doεl τηv



οξilο τoU σοV ovθρωΠoc καl θo γiVεl
ερμοlo τoυ δεαnoτlolμcΟ στη oεoKρα'
τoulμεvη Ευρδπη Tηc ομοθεlαc. H ε-
nc1η αυτη Θα nεραoal στηv ]στoρiα με
το δvcμ,ο μεoαiωvαc.

Τov 1 3ov, 14oν, 15ov ο'lιbvο, ορ1i_

ζg1 ,μlο viο 'εno,xη oτηv Ευριbrn'η. Η ο-

vοκdλυψη τηc Δ.μερl,Kηc ,κοl τωv dλ'
λωv ηlπεiρωv, η αvα'nτυΕη τηc βloτε'
1vioc καl τηc'μovηφoKτoιρoc κοl η

μεγdλη ουγκ6vτρωoη τωV o\r'θρΦΠωV

oτlq π5λεlc θiτουv ν6α nρoβλη'μ,oτο

rlοu απαlτoιjv εnεiγoυoεc λΟoεlc. Τηv
εIloxη oυτη γεvv:Φv;οl nvευμοτο κα-

Θoλlκα, δnωq τoυ Λεcvδρδc Nτo Biν_

τσι, τoU Pαφο,6λ, τoυ Mικελdvτζελo,
τoυ Tlτoldvo καl dλλωv. A,nδ τηv dλ_

λη ,μερlα, o ,μg,γαλoc Koniρvl,κoc δi'
xετoι δτι η γη δεV εivαr nλθov τo κθ'v-

Tρo τoυ Σ0μ,nοvτoQ o116 6γ,qq ο,nλοc
,nλοvη,ητq noU Γlεploτplδφετοr γiρω α-
nδ τov ηλlo. o Tixo MnρoΧδ μελετd
τlq κtvηoεrc τωv nλαvητΦv, o μαΘητηc
τoυ Kinλερ οvακολunτει τoυc vδμoυc
LnoU δia,ΠoUV τηv κivηo'η Toυc, o Γoλl'
λοioc δiδεr τιc ΠρωTεc ο'πλ6q ονoλo'

γrκ6c ,ox6'oεlq γlο Tην rκivηoη τωv oω-

μoτωv καl o Nειjτω'r, ,c Mεγdλoc Nευ-
τωv, ,γρdφ,gr oτηv γλδo'oο τωv μοθη_

ματl,κΦv τoυc vδiμoυc Γ|oU α'κoλouΘoιv
το oΦμοτo καl ot πλovητεc τoυ ηλιο_
Koι ,ouστη]μοτoq κατd 7ηγ δrδρ,κεlα τηc
κivη,oξc τoυc. 'onωc γρdφεI o 'Ev-

γκελc: .Aυτη ητ'αv η εnc1,η πoU oιΠοl_

τoυos γiγovτεc. Kαl γεvvηoε γiγovτεc.
Γiγoirτεc τoυ πvευματoc, τηc μαθησηc,
τηc Θ6λησηc κοl τoυ 1,oρακτηρα"' Aυ'
τη dοτv η εΠoXη noυ nεροoε οTηV l_

oτoρiα με τo δvoμo ovoγεvvηoη.

o 'Nει]τωv, μlo οnδ τlc μεγoλtτερεc
δlοvoιεc lnoυ γεvvηloε noτ6 η οvθρωnδ-
τητα, δθ,εo,ε τle βdtoεtc τηc κλαoorκηc

μη,Χo]Vl,Kηc Kοl τηq μoθημoτικηc οvdλυ'
οηc 'κl εΕηγηoε δλο τα μηxovrκd φοl'
vδμεvο τηc 'επo'xηc τoU με oξroΘοilμα'
oτη o,κρiβεlο. Αργ'δτερα o Md'Εγoυελ
διοτιjn'ωoε Tlc Γlερiφημεc εξtoΦoεlc πoυ

δlε,πoυv το ηλεκτρo,μ,ογvητl,κα φolvqμε_
vα. 'Ετοt με τo Νεuτωvο κοr τo Mdξ-

γoυελ oλoκληρΦθηκε τo olκoδδμηiμo
τηc κλαoικηc φυolκηc.

Στα τελη τoυ 19oυ κοl στtq αρΧδq

τoυ 2Oo0 οιιbvα, νδεc ovoκαλ0ψειc δρ'

Xovτol lστo φωc. Τo 1900 o φυo;,κδc
Mοξ Πλοvκ γlα vo εEηγηoεl τo φοιv6'

μεvo τηq ακτrvo,βoλioc τωv oωμδτων
δlατι]nωoε τηv θεωρiο τωV Kβdvτα.

Συμφωvα με τηV θεωρio ouτη, η ε'
vδργεIo οrrορρoφατοI KαJ δloδΙδετor
οτo xΦρo κltτα τρono οoυvεxη κοl με
noλιi μlκρd oωμοτiδlα noυ λθγovτοl

φωτδvιο. H Θεωρio τωv κβ,αvτα εivοt

μια απo TIc ]Π!o,ε]ΠαvαστατlKεq Θεω-

ρiεc τηc ΦυoIκηc δlδτl εlodγει τηv ο-

cυzεxεlo εκεi noυ επ,κρατoυoε οπδλυ-
τη oυvδxεια, δηλαδη oτη δrα,δoοη τηc
εviργεloc. To 't905 o μεγαλoc AΙvοτα-
i.l δIατυπδvεl τηv εl'δικη θεωρio τηc
Σxετlκδτητοc καl τo 1916 oλoκληρδ_
vεl τo λαμπρδ .αυτδ οr,κoδδμημα με τη

δ:ατυnωoη τηc γεvlrκηc Θεωρiαc τηc
οxετικoτηταQ. Τo 1925, 26, 27 6ιoτυ-
πΦvε;οl η κβαvτικη μηxovlκη αnδ τoυq
XδΙ4εμπεργκ, Σραivτrγκερ, Mnoρ' Πo-

ουλi, Ντiρακ, Mnoρv κοι dλλcυc, πou

θα θdoεl τlc βδoε:q Y]α τη r' οvd'nτυΕη
τηq ατoμlKηc καl n.Jρηvlκηc φυo κic.

Φrλoooφiα κα1 φυσlr<n

καt τt1 δ d:nαοη τoυ οτδμoυ.

Mε τo δειiτερo Παγκδομlο Π5λεμo η

Φυoικη επloτημη βρiοκετοl οτc εniκεv_
Tρο τoU εvδlο'φiρcvτoc τηq στροτΙωτl_
κηc τεxvηc καi τε1vcλcγiοq r3t Kατο'
,o,κευαζovταi ol nριbτεc οτο,μlκ6c βδμ'
βεc οr οno,εq Kοl xρ1ο:μonoloiι'rο'.
Mετδ τo δευτερο Παγκδομ:o Πδλε]μo η

ρ.ογδαiα εΕθλrΕη τηc τε1voλoγiοc, Tηc

βloμη1oviαc τωv η-\εκτρovlκΦv υncλc-

γlοτΦv, τ'ηc ηλεκτρcvlκηc τωv αερoμι]-

ταφoριbv οφεiλεταl κυρlο 'οτo μαΘη_

μoτlκα κα' oτlc φυοlκεc εnloτημεc.

oI lδεεc τηc φ'λοoοφiαq. TωV τ.j-

xvΦv, τωv μαθημοτlκΦv. τωv φυolκιbv
ε'Π]σTη1μωV, αnoτελoυv το κλεlδi γrα
rηv ευτυ1io τoυ οv0ριi:ncu η γ;ο τηv
οUτoKαTασ-rρoφη τcυ. Στov ovΘρωnc
λοlnδ,., ε,lοφiετα.,1 εκλoγη τηc Xρη_

olμonciηoηc τηc φυo:κηc εΠIστη]μηc γjα
τo κoλδ KαJ "j il7 εuτυxiα του.

Δrα6αoαμε
...o οvθρωnοc θ6λεl Vο εivαl KαTJ ΠflρoΠdvω αn' δ,τι εivαl

μovo o εαUToc τoυ. Θ6λεl Vο εivοl 6vαξ oλoκληρoc αv-
Θρωnoc. Δεv τcv αρKεi vο εivαt εvα Εε1ωρro'τo ατoμo, ολλ' o-
ΠctιTεi vα μετοTεθεi αno τηv ατ6λεlα Τηc ξεXωρ|σTηc ToU ιiπορ-
ξηc oε μlο .oλoTηTο.... o noθ:c ToU γlσ σUμΠληρωση UΠoδη-
λιbvεr oτl μΠ,oρεi vο oλ,o,Kληρωθεi μo'vo σv KαvεΙ δl'κo τoυ αυτo
ΠοU εivαl 6iωμα Τωv dλλωV, Π'oU δUvηTlKα θα μΠoρo0'σε vο εi-
vαΙ διιΦ τoU. Σ' αUT6 ΠoU o dv3ρωnoq To αlοθ6vετot oα'v δtκη
ToU δUvοToTηTο, Περld1ovΤαl oλο δoα εivοl σε Θ6oη vα καvεl
oλoκληρη η ο'vθρωΠ6Tητο. Η τεγvη εivαt 6vα αποραiTητo μ6σo
αUτηc Tηc σUYΧωvεUσηq ToU ξεXωρlστo0 οτoμou με Τo σ0Vο-

λo, τηc dπεrρηc iKoIvωvlKoΠoiηοηe Toυ, Tηc σUμμετoXηq ToU

σΤα 6ΙωμoTο, σΤΙc εμΠεrρiεc Kαi στ!c rδ6εc ολorκληρou ToU ov-
θριilπιvoυ γ6V,3ι}ξ.

Ερvατ Φiοερ, Η αvογκαl6ΤηTα Tηc T6xvηc,
Εκδ. Mπoυκouμαvη, AΘηνa 1972
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1'o zεi'uεl,o τoι''οlygdcγ'oυ'.ιΙ''
αχ(1δτ]uα.ι' ιod N. ΧατξηxυQιd,xo;- -

Ι'x!,xιl loι αxολoι.i)ε[' δη''ucaιεdιη-

Χ€ iι14 nQ(h'ι] q;ood στo ΙΙεgιoδιxi'
ιΣi1'uεoαtl , χQ6',oζ Β' ιε{xcl; 3 τoι'

lΙdqτιo 10γl 1!)31, χ(tι σ'yαδηLιoaι-

εΔ8ηxε aιοy τ6''rc ( xlιΙτ ι οlριlioνι
( μι(l' ιε9ιi1i'rlοη οτl'Jγ )'εoελλ'l]γt:17i

ιαzo^7oιlοιιd.) ' !,τδοοη ,,61 11'!)'η179'1'

nεQιoδtxod .l1λ'7',Ιr, Αι'Ιi1να 1981.

Ι{9iι'α'ιιε 6τι t1 αναδl1'uoaιευaη ιoL)

aΙLζ aελι'(\eζ 7()υ πεQιoδιxoi μα''0α
ιιnogodaε να πρoxrlλlaει μιy'ι. οι'ξtj-

τηaη i,ι\ρrι απ6 τo τερ(ιοτ ιo 0l1ιrι

noυ πQαy'u{]τιxd' 'uαaτiΞει 
ιηι' aiy-

/oorι11 χoι'''oll,itl ιιυ'ζ, ι'Ι]'' i4αι,oyoι'-

aιια δηλαδfi, ι161ια ιoυ δεy στeQει-

ιαι xαfl6λrlι' xoινtοl'ιxcbν xαι iλλων
πgοεxιdοεrιl, 170.ι noυ o.noτελεl α-

ι7926πτη τoι- a{γηρoνoυ noλιτ ιaι ιy.od

,ιι'rιq επιn6δoυ.

Η ιυρ'αrοrι6θ'εlα dλ,λοιε δ'ει' υ_

lllρ,xε. Eiναl καrν'οιiργlo προi:6rl
*,6rπιυ,ζ κ'α1 τα \Ιουoεiα. Oι <Ιδ -

α,iιερ'εq Συλλoγ6q> δlαφ6ριυν φr
λoτ,6xν'ων ιlLετετρiιlπηrlxν σε \{'Oυ

σεi'α σταν 19oν αrιiιlα, ι<α1 τ6τε

μ,6νo 6νolξαν τ1,q π6ρτεq τουq

ο'τo πολil κo1ν6. or 6νθρωlπ,οr α,ρ_

ριilοτη'o,αν απ6 ω,ραtοrΠdθεlα λ(γo
αρlγ6τερα. o ση'lr,ερ1γ6q 6νlθ'ρai-

η,g'q, μ,αβ,η,μ,6'νοq αrτ6 τ'lq εYκυκλo-
παiiδ,ε:εq, πflρ'ε τη ουνl1θ'εrα να
κUiνηYd,ε' τ.o <<,ωρiqi'oy, I] μdλλον
εκεiν,o ,πoυ τo\' 6ψιαθαν να νομi_

ζεr ω,ραio. Kαν6ναq o'dμερα δεν

ψωνiζεl oliτ.ε 6ν,α oπ,dγκο, ol3τε

1116 6osρταα, αν αυιa τα πlρ6γ-

1-lαlcι. εκτ6q απ' τηι' καταλληλ6-
τητ6 ιουq, δεν τα νoμiζεr κα1 ω-

ραi,α. ol ευριυrπαiκ6g 6:ομηxανiεq
6ρρlξαι, στη1ν αY,Oρ6 {φθον,α rθ-

τorα φτηνd μηxανοπο,iητlα αντ1_

κlεiψι,ενα <ωραiα> και πριilτηq α-

ν6,γκη,9. 'Aλλoτ'ε τα (σ]ραiα αvι1_

κεiμ,ε\,α dται' oπ6ι,lα. \'Ι6ν':l ο'τα

παλ&τrα 66ρtοκεq ωlρ'α'iα Δπlπλα.
ωP,α{,α 66ζα, ωρ'olα ταΠ(θΤ'α κα'1 α-

κρ66. 'Ηταν κ,cιι1,ωιι6να γI'α αυ_

τιιltρ'dτ,ορεq και δαι3κεq κα1 fτα_

ραγγελμ,6να ε,π(τηδεq οε μεY6-
λcυq { καλotq τεxνiτεg' κα1 σε

74

Fl ΩPA!0ΠΑθΕIA

μερικ& εrδl,κευμ€ν'α εργοoτdotα.
o λα6c εixε τrq λαΙκr6,q τ6xν,εq,

πoυ τlq 6κανε μ'6νοq τoυ. 'oιαν
τα Moυ,olεiα κl ο1 εγικυκλo,πα{δεr
εζ {pαν6rpιr}],αν o,' 6λο τον κ16σμο

τουζ θηtσαυρο6q τ'ων 6α,οrλldδων,

δrdφοροι εργoσταlσldρ,xα] dπlα-
οlαν ν' αντrγρ,6ψουν τα αx6δ:α

πoυ ατολi,ζoυ'ν τα παλ6'τl'α, γrα
ν'α τ,α κ,oλλ'{οoυν 6,ππυq απdνω

στlα μα)(αΙ,ρ'ο,πflρ,gψψ'q, ο'τα φλυ_

Toυ
N. Χατζnκυριaη<oυ - Πκiκα

τζdνια κα1 στα ντoυλ&]πΙα τουζ.

To oτολi,δr π,oυ εixε 6'να ωριομ6-

νo ν6'η,μα μ6roα oτo' πλαiο'ι6 του,

6γlνε ψεilτlrκo με τη \η6α τcυ xρη
'Οlμlc.πoiηση. 'o,τ r]ταν αLρ'αiο. γl-
αιi flτ,α'ν καr κ'αλ1 φτΙαγμ6νo, θ-

γιι,ε &o,xημ,o_ γlατ,i η 6roμηx'ανt-

κr'1 κ,6,πlα δεν 6ξlζε +o$τε μιπo_

pc6lαg ι,' αξiζεl- τo πρrιυτ6τυlπo.

Σ' 6ιrα τ6το,lο ψεtτlκ: περl_

66λ,λοι, ζο6lμ,ε or o,η,μερlνoi 6ι'_

θ'ρι,:πot, κcιt δεν εiνα παρiδοξo
6λ'εζ οι τρεxoliμενεg lδ,6εq π'ερl

ω'ραioυ, καΙ εποlμ,6νωq περi τ6_

xνlηq, \lα 6,ρiοrκ,oνταl τ6'αo 1tακoυ&
α,π6 τηι, αλfθ,εια.

\{,ερ1"oi rιαλλιτ6xνεg αrπ6 μαq
νorμiζoυν, καλd τη πilατει, πωq
,αντ1iπρOσω1πr€6ιoUV }Ιε τη ν6α τ6_

xν'η τ,oυq τoυq ανθρrιij1πcυζ τηq ε-

πο,xf'q μ,αq. Eγιil θ,α θλεγα τo αν-
τi]θiε,το: α\]τ1ιΠρoσωtπε6ουν τo μ6λ
λον, δl6τt 6xoυν μ16 διcρ'ατ κ6τη-

τα πoυ λεiπεl ατoν &λλο κ,6oμo.

Aλλ6 το παρ6ν τo 6,ρ,i;cκεlq ο'
αυτ6 π,οιl γαλλrκd λ6γεταr ..

Δεν ξαiρ'ω αν 6xετε ιl,πεi lτoτ6

οτη LOGE καμιdq Co},ΙcIERGE
σΙ,Ιl Γαλλiα. (Σ.Σ. δl'αμθριομα
Φυριυρο,il)' Αλλa και εδ',il, τo iδlc
θ'α παρατηρdrsετε. μ,ε λiγεζ πα_

ρ,rλλrαγ6q, oε πολλd εilπ'ορα λαΤ-

κ6 απ(τlcr. Σε μικρ6 δι'ry6τrα' 6'

rιoυ μ6λιq πε'ρν{q, 6ν'αq τερdοτl-

o,q μπο,υ,φΔq, οκαλlrομ6νoq σ'ε

oτ,6,λ ψε6ι:ι<ηq Aναγενν{cει';q 11

Eρρ}ilκου τoυ Ι3', π16νεl το 6να
τ16'ταlρ1Ιο του xι.iρoυ. To dλλο τ6-

ταρτο εiνα1 η θΙ6οη Ιου τpιaηgζ1-

oυ. 'Εν'αq κανα,rι6q επ,cxl1q Λοιl_

δo'6iκου-Φrλitrιπoυ, τραπεζ6κlα
κα1 η(,ο\rσ6λεq δlα'φ6ρ,ων εlδιiι',
κ'α1 σ1υΧ,νa <<x1ρ,υσo'πoi1t(Ιλτ'εqr>, κα-

ρ6ικλε9 μoντ6ρν,εq, η ο,6μrπα γ'ερ_

μ,αν]iK'oli ρ.υθμοi, η ταπεΙσαρdα,

ο1 Ltπερντfi$gq, .' \ θεγραφiεq,
τα <κd,δρ'α> καr 6λλ,:ι δ16φορα 6-

xρ]ηi]lτα ανιlrκεiμιει'α π:6ι':υι' τοr'

υπ6λo:rπo xιilρ,c' καl καμμ16 φoρd
κα1 τo ν,υφκ6 κρε66'tτl ι.ιε τ1ζ

μπρο6ντζινεq κολ6νεq, την κου-

νου1πΙi6ρ'α Kαl τα K'cμoδi\'α τoυ.

Δ16φc,ρ'α νται,τ'ελ,6ν'α oκεπdομα-
τ|α <κοα4ro$ι,'> τα 6πlπλα. Σ-α
τp'αrπεζ6Iκ1α υrΠ6ρxoυγ φω,τoγρα_

φiεζ, κ6ρτ'lπ:,cτdλ, κoυ'ταλ6κlα,

αxr6,6δ,εq αε,ρ.6iiq α λ:rκ6ρ, μ{π'cυlκα

λ6κlα, κ6'κι<lνεζ καρδ#q, μiπoμrΤτo

νl,6ρεq. xαρτο'φ6,λ'ακεg δεμ6νοr

με καρδ'θλ\εq, δlακ6κtα, μαξlλα_
ρ6iκlα γ:α τlq καρrφIiτσsq, ημlερo-
\6γ α. τερρ,ακ6τεq. 66ζα, λd-

μlπεg_ d,δεlα ιιελαν'Οδ'oxεiα, μπι_

1.:πελ,6 κdθε επ,cx'fq κ'αt προ,ελε'3

σεωζ.

'oλ,α αυτ6, εlπεlδ{ θεωφ$νται
<lωρα(α> καl οτ'olxi'ζoυν 6ν'α α'
x,ρηnrατ:κ'6 πcσ6ν, xρη]σtμ'ε]jουν

να α,π3δεiξουν τoν' rλο'6το καr

1ην ι.lπεροx{, την κ'αλαιοθηoiα

κrα1 τoν πoλlτl,oμ6 τηq olκοYεν'εi-

αq στ'ην ο'πciαι, ανfrκoυι', Εfναl
τo κοlνtυv',κ6 καt Ψυxολογ-
κ 6 θερ'μ'6μετρ'6 τηg.

,1ν{{ νcμioετε 6ιr ανε'6α,iγιr1lτlgq

μερΜ6q 6αθμiδεq τη,q κοlν'ωνκl]q
:κ6λαq, τo γos,στο καλλrτερ'ε$εl.
Kαμ,μl6 φoρ6 oυμ6αiνει (και αυ_

τ6q εiι'αl τρ6ποq τoυ λ6γεlν) Γo

ανι1-4ετο. Αλλ6 τα 6lπιπλα κα1 rα

μπrμιπε\6, εiν,αι ο'πωrcδ'fiποτε 1_

κρl6ιiτερ.α, π 6 Περtfl1o1ηu6να.

Π\ηo:6ζoυν περrαo6τ'ερο στα

πρ6τυ.πα. στα οlΙτoiα θα l]θελαν
\,α '}1ola'σουν. Kl' 6,τ,cl επrτυγxd-



νεται o σκ'απ,6,q να ξεγ'ελαoτεi η

ανθριilπινη ματ,αιοδoξi'α.
'Aλλlυq τε, εκτ69 απ6 τα oxr]-

μαια, τ,α ox6δια, τα μoτ(6α κα1 tη

δrα,κ6ηrηο'η, πoυ κλ6'ψαi-ιε απ'
τα Mουοεiα Kt' τα παλ6τtα, κt\6-

Ψαμε K'αl προ;,παθ,oiμ'ε να μιμη-
θο6με ι{αl τoυq τρ6πoυq τζυν 6a-

ol,λl6δωr, κα1 1ων πlρr'γκ(πiων. Tα
olrιiτrα μ,αq _.καl τoυ πι6 μl,κροf
αοτο6- εiν'αr 6αolλllκ6. πρ'γrιl'1_

πικd., δlη,ρημΑνα. To oαλ6νl, που

εiναt ωq επi τo πλεioτoν κλιε:αι6,
κα1 στουιq πι6 πoλλοi-,q δειl xlρη-

σlμειjεt καθ6λoυ, τo oαλ6ι,i, που

τα ,παγτζolilρ1α τoυ εiν,αι πdντα

γυρ'τd γΙα να μη\' το 6λ6πlεt o f,-
λlοq και πο,υ ανci,γεταl μ16ν'c σε

εξαr,ρετrκ69 περιoτdoεlq, εiναl τo

ωρα16τερo κα1 τ'o μεγlαλlj'τlg'ρρ
δ,ωη_ιd'τ ο τoυ απι'τιοrj, 'Oλ,oq o κ6
cι,rοq θθλεl, καr δ{νεr τη μιεγαλ6'
τερη προ'σoxfl του, 6rlι(il Kα1 J-Ιε

dλλεc θυoiεq, oτην <αiθ,cυ'σα Tηq

ιlπ'cδοx'flqr'

Ξαiρω πoλλo6q πλοirotoυq που

dθ,ελα { θεληματrκ6 παiρνoυν
κ'α1 τ,α 6θlμα του περι6dλλοντοq,
καl, 6ταν αlκ6μα δεν υΠ,arρ,xεl Kα}r

μιd υπoδoxιi, εν ιοriτorq περ,rδια-

6dζlουν οτα oαλ6ι,:α τουg μlg f'
φοq πoρφυρ,ογ6ν'νι1του Αυτolκ,ρd_

τoριoq.

'Oπlω,q 6λ6πουν τoι, εαυτ6 τoυq

αλ'λ,oιιilι κ,ο αtπ' 6'τr εiναl ο1 oη-

μερινοi dνθρωπol φ,ι6ιιουν να
6λ6πoυν κα1 τα πρ6γματα αλλ,οl-
ιilτiκα. Tα αlο'θ{ματα λ,6γoυ xil-
ρlν. \'Ι'ε τη 6οfθεlα του ρΦJμαντl-
σ}t,Oi, o 6ρ,ο;q γρ6φεται 1-ιε το 6-

qrtλoι, κεφαλαiο, 6oxετ,α αν δει,
x|ρ.ησtιlε()εI πα]ρ6 σε πoλil κοlν6q
loτcρriεq. Η φραο,εολογi,ιι, η 1l:-

γαλοoxη1r,ο':sνη, η υπc11(ρ:,c(α, η

ρ'ητoρ]iα, ο 'α'καδημα'i'σμ6q, τo τε-

τolμμ6νo το PONCΙF, 6πωq λ6-

γεr ο BEΑUPELΑΙRE. δεν εlναr
παρd τα ε,πακ6λoυθα μι6q κακfg
αρxfq.

Πoλλd Ι{α]Ka φ6jρνει λοlπ6ν η
αrραΙοπdθε'lα οε 6λ,α τα Ko1νων1-

κ'd επiiπεδα: 'αγορdζ,ειg απ&γγrl

<ωραio>> αν:τi να τον δlαλ,6γεtg

γερ6. Χτiζεlq oπi,τt' 6xr για τιq

α,νd,}π<εq ooυ, αλλ6 \' α τo θεαθd-

ν,α1. Δ6xεααl ευxαρilσιτ1ωq κ6θε

κακ'{ κ'6πια Ο)1ραiιυγ l] π'αλtιilι'

πlρ,α'}η]dτUJν, και δεν κdν'εlq και-

γοf1ργlα. ]ιΙoμiζεtq, στo τ'6λοq,

πω,q εioαι καl 6λλ'οq dνθρ'ι,;ποζ

aπεlδ,d ζεiq ο' 6να qlε6τlκo γi-
ιμινo παλ6ιr. Δηλαδf1 μ' θνα λ6_

Yο: l]ετα'τρ,6πrεlq αληθlν'6q αξiεg
αε ,ακατdλληλεq, ανιiπCl'ρκnεq' d

φανταoτ-κ'6q.
\Ι6ι'o ο λαik6q 6νθ1ρxjΓπlοq σiτη\/

Eλλdδα γλ6,τ,ωοε.
Τα νηlαlιirτlκ,α c'π,iτtα, ot π'ρ9'σ-

rρυγlκ69 ψιπαρ6,1'κεq' τα τσαρoυ-

x1δIκα, τα μανd6:κ,α' τα olδερd-

δlκα. ol τα66ρνεq. τcl ξfλινα κα_

φενεδ6κ',α τ,oυ,q, o1 ατ6μνεq καl
τα Χ,tυρlaτ'1κ1α ρ'oιixα, 6λα αυτ6
καr rιcλλ6 6\λα μriιr:υ\' αν'επη-

ρ6,α,οτα κα' γι,{αlα.
f{ x1,oαl6τηq τωι, λαi]κιilι] σ1πΙ_

τlιiι' δει, εiι,αl εξεζητnnl6ι'η. o
νηolιi;:ηq πrυ xτiζεr τO alπ,'1τ1 του,

δει'γυρεiεr \.'α τo κ6'νεr <<ιυ-

ρ'αiο>. Χιυρiq περlτ'τd ατολiδtα.
11μ,ρ(,q μlεγd,λo xιilρ':, xαl'oiq ακ,ρt_

6d υ\',κ6, τ,α λαi]κ6 oπiτl'α τρα-

6οs'ν τουq ξθνουc αrπ6 την Eυ,ριil

πη Υ1α ι,α τα θαυμd,ο,cυν.

Και τιfiηα io'ωg 1-lπορ,c{'l'ε νcl

6γdλουμε 6ιrα οιlμπ6ραl]pα: Ψd
Χ\,1\,Ταq το ιlραi,ο, ποτ6 δεν το

6ρirκεlg.
'Elτιi_ ll'6ιlο. 1lπoρεi να ερηlηνi-

qrεl και,6ι,6q τη rρρ,dοη πoυ ε{πε
κ6,πoτε ο Πlκαοο,6 Ylα τo\) εαιl-
τ6 τ:υ:

- Δει' ψ6xι,ω. β,ρ,iιoκω.

'Eτoι καl τα \α'iκd cπiτlα <<6ρi

Γ]r{^ιJ\')) xοlρiq να qldxνoυν.

Γlατi 6ρiοlκουν; 'Ιοιυq γrατi
δει, ιμ&xι'ουι'. 'Ιαι,lq γlαπf 6lxoυν

ο;ρlοηl'6rlεc α,ρετ,6g rρυ,6lκi6'g καr
αυθ6,ρμη'τεq ( 6λ'cl o] fr1,βiριL'rποι

δ,εν 6xουl, τlq i'δlεq *,.γ$τητεζ

\:lα \]α εiι,αl καλλrι6xγεq. oιjτε
6λο: οl λαci ) . 'Ι,:ιυq γl,ατi εiναr
6λλο να ψ6x'νεlq με 116,θcδo, &λ-

λο ι'α Ψ6xν,εtq τo ιυραiο, και dλ-

λο νtα ιμdιxνεlq τηι' αλl]θ'εlα' 6λ_

λo r,α qr6xνεlq την ενιilπι,lοη και
dλλο να ψdxνεlq ι,ον εαυι6 ο'ου.

Δεν ξαirρω γ 'ατi 6ρ'iοrκ'οιlι'. Ξαi

ρ'ω 6,μωq 6ιι η μ6θoδοζ noι, αι(c_

λου'θoilι, οε 6,τt κ&νου'ν εir'αι ορ_

θf.
Ψ6,xνοrlι' ιc cr'π\6' 1^ LJ1'lηιι ιi,

τ,ο λ,ογικ6, το μετ'ρημ6νο,. τo oρ_

γανlκ6, τo Πalp,αpQτ1σ1μ,6νo, το θε

τllκ6, το κατdλληλο, τo 'πpla,κτ1α{6,

Mιiρtιηq 1934

N. Χ.-Γ.

Σηlμ,εiωoη τηq ο16r,ταξηg

Α'υτd o'ημεi(υνε το 1934 ο ζω-

γlρ, iφ,οq N. Xατζηκυρl6κοq Γκi'
καq. Tα xρ6,νtα εκεiνα, 6!(lαlι,
η ι6'xνη τoυ λαi]κoil αι'θριbπlr-l

δ'εν εixε δlαοτρ,g'β\ιι)θεi 6οο o{-

μερα. H ελληνlκ{ κo νω'νi'α δεν
εixε υlπoοτ'εi τtq κ,αταοιτρ]εlΠΙ1κ6c

αλλ,c:ιilcεlq α,π6 τ ον τoιlρlοl'ι,5 και
την cιιlr,αη αιlillπιυξη. \{,6xo. ι-6_

τε, μ6νo o λαικ,6q dνθ'ο,l,lπ'rι' ''i-
xε γλtτιi'loεl στ'ην Eλ\1δα. Αλλ6
πενfι,τα x,ρ6νl,α μεοολ66ηcαι'
και o ]Ψ. Χατζηκυ,ρl,6,1;'3q - flκiκαη
δtατilπιυνε τo 1982 την παρ'qτ{-

ρlηlo'η που α,κoλουθεi: (1)
(Η πρo6ολΙi τηζ λαικiq τ{.-

11,ηq, 6,ι,θloε, ηυξl1θrη. Ψ,οilrlτωσ'ε
}ιαι ε,πoλ\απλα,:'6c,3η oε τ6τoιο
6αθlμ6 Ιτcυ α\'i π'ερ,6οεlq απ6 τηιl
Αιρ,dxο;6ο λ.x. καr π,αρ6,'.τol,α μ6-

ρη, μπο'ρεi η τ,ουρΙσΙΙΙΙ<{ λα'r]κ{ τ6

Xνη να οε πν'iξεr με τουq 6νυ-

xαq' τ,oηjq κλ6δoυq κ1α1 τουq πλο_

κ6μ'oυq τt1g. τ6αo 6xεl πτ]ξεr καl
τ6iο,o 6xεl γiνεl θc,ρυ6ιiδηq' εκ-

κιυ,φαι,τlκ,{, φ,ωναrκλ16δlκη K'α1 ε-

π:θετ κl1 6ο.o καt μ'ον16'τονη, 6xα_

ρη, 6γουcτη καr φρrκαλ6α>.
\{di:oq 1982

N. x.-Γ.
Σημειιi:αει'g
(1) A|πι6αποrομα α'# την o,uιλiα oτην

τελετf τηg αναεl{2υξfirg τoυ ιog επ[τ'ι-

μoυ. δ,ιδdι4τo.qα τη; Πο0ιτεyrνιxf1; Σ1o

λ{; του Aqιατοτελεloυ Πiανε'πιατημi'

oυ Θεοααi.ον[r'η3 τo M*'ic τoυ |982,

6πcυ,3 δτIuooιe6'τη1xlε oτo π''lp' <'iEυθ6-

1'Υ.ι) τχ. 126 (1982'' o' 295,
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'1 983 ol Κc.vj rητεc Avl1ι"cυτιi.lv Tηc
Ιonικηc Eφcρ,εiαc Πρoακδ,nω'r Bδρor-
αc Πρ.αγlμοτoΠlοilησαν εlκδρo,μη σΤη γρα-
φlκη Φυτεiα Hμcθiοc. μ,ε κυοloτsρo
oτδ1o vo ερευvηooυv τηv tοτoρiα;oυ
Xωρlοιi, τη''/ ctρxj;εKTov;κη τcυ το η-
θη καl εθ'μα τω,v κ.ατoiκωv τoυ,

Σ'κoπδq τcuc ηταv vα γvιυρiooυv κοl
vο π,ρoβd,λoυv δ,Jo τo δυ y:τδv n:ρ;:-
αδτερo τη,v αυιΘεvτlκη Eλλα]δα.

ol Avlxvευτεξ εργοσTη<αl κοτα o_

μiλoυc' μ'ε οvτlκεiμεvo μiρoc τoυ δ-
.\ου θa;-:οτoc. τo οnoio φυ: κο μncρoυ-
μ9 Vο τo 1αρ,οκπ.ηρiο.oυ.με τερδοτto, αv
θδλoυ,με vα τo εξ,ετα'o,ouμ,ε με λεπτcμ6_

ρa'σ Kοl εnογγ,ε\μοτικδτητο.'lοιυc δ-

μωc αυτη η nρooπα3εlo κοl η π:ρουoi-
α,oη τηc vα γiv'εl οφoρμη γrlα δlεΕοδl-
κδτερη μ5χξ1η ε,iτε ono τoυq Aviyvεu-
τic εiτε απδ κδnol'ov αλλo ε,lδr,xδτερo.

Eκτδc onδ τηv ερευγα oι Αv'llYνευ-
τιlc οoxοληθη|KqV ,Kαl μ,ε τηV κοθlερω-

μ,δv,η rιρooφoρd U,Πlηοεσiαc oτo yωolδ,
κ,αΘαρ'iΖovτοc τηrv εiooδo τηc Kolvo-
τητoc αtnδ τα xlδv:ο KοΙ To αlμ1μ3xdλ1-

κ,o. oη κδτoi,κoι τηc δtμ,οoφηc oυτηc
γωv:'dc τη,c Eλλην,l'κηc un,αiiθρoυ' noυ
δrατηρεi τα ixνlη μ,lαc παρoδοοlοκΛc
εμφαv:oηc, πρ,o,on,αθoΟv vo κ,oοτitcoυv
δoo τo δ'υ'vοτδlr Π€ρ:σ,σδΙερ,ο στoιΧ.ε1lο

τηc. Toυc Ανl1vευ,τic 19,μq gl'l'1ξ,\1,gggγ

α,n,δ τo nριiyr,o λεπτ6 κοt μ:ο nαγιo δ,d_

θεοη πρ,o,θυiμiαc α'vτα,vrαlKλoι]oε oτo ng,δ-

oωnδ τouq.
H Φυτεiα εivαl εvο μ.κρδ o::.vj

xωρlo, π,oυ βρiοκ,eταr BΔ τηc Biρo',αl
καl απδlxiel αn' ουrηv 14 xlλ. o n}η_

Θυ,o,μroc τηc υrnηρEε Sπλd,o,ιoc α,n,δ το
σημ,ερ,lγo πro,υ εlitzαι 200 n;p],π:υ d'το-

μiα. oi ΠερΙσ1οδrερol απδ τo'υc xωρIcl-
voυq κolτο:lκoυv oτη Blδρolο κοl n'1γαi-
voυv εκεi gμr.ηΘωc τ.tq γ;oρτδq κal τα
κολolκοliρlα.

Πδτε cκρlβΦc 1τioτηlκε τo yιtlolo δειr

γvωρ,iζo'υμ,ε, αλλd υrπoρxoυ,v ε,vδεi,ξεlc
δτl Χρovoλoγ,ε'iταr εrδΦ κοι τρ]εlc αΙ_

ιilvlεc. ol κ'dτol'κ'ot τηc Φ'υτεioc εivαl
καΘαρδαl1μoι 'Eλληvεc γηγεvεic ,καl δεν
δδΧrηκαv nρooμ,i ξ ε l q. Σ,υ,'7,κεvτρ δθη κ,ο v
εκεi α,π6 dλλα xωρld πoυ aγκαrαλεΙ-
φΘη,κα,v εΕοlτilοξ τωv τοtρκl,κωv επr_

δρομΦv.
Στα xρov:ο τηq ToUρK3Kροτiαq τo

x'ωρlδ η-α.l Kεφαλo,xιitρl. ovoμαZδτα'l
Toδρvoβc. επ,εlδη εixε πoλλδ oμn,θλlo
καl δβγ,ο4ε πoλi καl μοιρo Kρ,ασi Πrou

ovομαZδταv βivo.'Eτol ο'ργδτερα τo

76

xωρlδ ovομδ;τηκε Tο'oρvoβiνo. Toδρ-
voβ.ο θο π:'μοjρo κρooi.

Τo 1ωρ'llδ κ,αrηlκε δυo φop'ιlc' MΙο ο-

rιδ τoυq Τo0ρ,κουc Kot μ'iα κατδ τοv
εμφ,ιlλlo nδλεμo j 945-1 949. Στην
nρΦτη πυlρκαγld κα.ηκε καll η εκκλη,oiο
τo,υ AΙ-N,l,κδλα ε ι.δ ηταv γεμοτη οnδ

xρloτlαvoυc. Πlθα'voλoYεiταl δτl η τoυc
μδ,Zεψ,αv ol ToΟρκor εκ:i μ,ε,αq η g'μγ-

κεrτρΦtΦη,κα,v γlα vα o,ωθουv. Πρlv ο_

nδ μερ,;.r.j xρδvlα δγ vοv εργα ovαο,rη_
λωroηc κctl βρδθ1rκov οvΘ2Φπιvrα o:τd
κcl κ,c,i.lι.l,ατlα οπ,j αγtoYρcφ:,εc. Το oη-

μiερlvo τδμlnλo θγll'.ε τo 1957*-195B.
H oυμ'μ,:τo1η τωv xωριovΦV στoUξ

εθvl,κoι]q α'γιilvεc εi,vol μ,εYδλη. Bδβoιο
ntoτδ δεv εγ:vε μδxη εκεi αλλo βoη,Θoι-
σαlv με κ'σθε τρδπo τoυζ ε,π,οvαoτΦτεc

κα,Ι δ,λλoυc o'VΘρδπ,oυc n,oυ κοταδ;ω-
κov τοUq Τcυρκoυc.

Xo,ρα'κτ.ηρlαrtκη ητov η μoρτυρiα τoυ

ηρωα Mαlκεδ,cvoμd1ριJ KαiΠ,ετdv - Κδρο-
Κ,ο. τo Xωρ:δ δεv γ,Vωρlσε τoι!ρκrtκη
κατo1rη' ol Φυτε:Φιτεq εivαl π,oλιj πiερ,il_

φα'VoΙ Kοl yl' αυτδ κοt γlοτi κοτδρΘ,ω-

σοV v.ο κροτηooυv ζωιrrαv,δc τlq no-

ρoδδαεlc TcUq KlοΙ τα δθllμro τo'υc με-
XρΙ oηlμ,ερ'α.

Τo 1795 με 1805 o Aλη Παοαq τωv
lωowiγωv Θελη,αε v' ογ:ρd:εI τo Xω-
ρrδ, αλλα oι καπotκ'o,l κ.o-iφυγ,gγ g;ρy
Π,ατρldρΧΠ |(ωlγg1gr/'τ1γρlμ,n c,λ:ωc, o o-
πoi,oc κοταφερε vο α'vοτρ5ψ,εl τα oXε"
δl'α τωv ToΟcκ,ωv ol o,ποioι εrn,αηρηrov

μ-:c τo xο:it-οl μl9 $1irιφgρ,g oΠ,oσnrδ-

oματα. H εvsrμoσi'ο τoυc εivol xoρα-
κτηρ,roτl,κη τωlu oρεlv<bv Π,sρΙ,oxιi]V.'Av-
δρ,εc κοl γυvαliικεq φoρ.oioοι, τα oι-
γκo,irvlα, noυ μot,δΖα,v n,cλιi με κ'd,n,α

(πρδβειο η γ:]δrvο μ,oλλi) καl Ylλδlκo
με κειrrημδ'vo δtalrκoσμo καt φ,λoυ1or,d.

Αργ6τερα φcρ,cl}oov παλrd βελoι!δι'vα
καl μετθ τηv ευoωLπoiκ,η ατoλη.

ot κδτ'οlκot κoλλlεργoυα'αv κc't κολ_
λlερyoiv τα αμrπ6λlα,'l'α κrdοτο,vα, κrol

τα Kερδσlo.
ΣIπoυ]δo,io μ,Vη1μrεilo τοu 11ωριoi εivαl

η B.υΖoντivη Eκκlληoi,α τo,υ Aγ,io'υ Α-
Θογo'oΙ'oυ η oπ,oi,α α,vα,κοιvioΘηκ.e τo
1760-63 εn,i Mητρoπ,oλiτoυ Bε,ρoi,αc
Δωρoθδ,o'υ, oι]iμ1φα}Vα με δl'αo,rο,υρω1μ,i_

Vεc κ]αl δγκυρ,gq πλη,ρoφoρiεc' Αυπ6
εi,vα,t μ:ο δvδrειΕrη δτr τo xωρlδ xτΙJατ.η-
κε γιiριυ oτο 1700.

Τo 1925-30 ωc τo 1958 η εκκλη-
oitα εixε π,οθεI iημr6c Kαl οlΠoφασiσΙτlη-
κs vο κατεδαφ,oΘεi. Κοηz'δvoc δμ'ωq ξεγ
7olλμ9ιΙ6,9 v,α βγ,.'λεt τo nρδτo κερα_

μυδl, εvδpγ:lο π,oυ τελtκd εrκαvε o πα-
πα-Θοvδιoηc, o o,πoioq κ,α,ι πlδΘovε λi-

!εC μrδρ€q μlετo To εγxε,iρ1ηiμο Toυ αU'
τo- Πoλλoi Π,οlΠlΠ|o,Ulεq τηc ε,πox,ηc δ,εv
δφηvov '.'α τελ:lΦο:l τo γ,κρεμ ομο.
το onrorio κοi oτοlμlδτηoα,v δτο'v εi11ε

φταlc'εl κcv:d cτo lε,ρδ (iοωc μετd
απrδ κ'dπolo δρcμ,q). 'Eτ,σl oη1.:,rρο U-

ΠΦρ]χiε'l τo ι'ερ6 τ,ηq παλllδc εκκληοioc
oαv μtlκρδ ε,κκλ1loδκl κοt δ'itπλα o,κρl-

βιbc o κolvoυργlα - μlεγολ,η εKrKΛηoiα
no,υ xτioπηκε οαv οvτiγρ,αφo τoυ Aγi-
oυ Arrτω,vi,oυ B,ερoiαc. Στlηv πrολlδ ε,κ-

κλη,gi,. .., εivοl βυΖοwrvη υπdργlg'μγ
τρtδlr εtδΦv α'γloγρ,οφi,εc οs ΖΦvεc oτo
τδμηfi6. H μio τolr1o,γρα,φio περ:,λoμ,βα-

vat nαρο.oτdoε,q orΠlδ τ'ηv Αγio Γραφη,

η δλλη τη Ζο:,d τoυ Xρl'olτoυ α1t1' iηv
Γεwηoη Φc τηv Avooταoη κοr η τρ,i-

τη τηιr lερd Πoρdlδooη κοι η αλλη τoυc
Aγioυc Απo,oτδλοuc Kαl τo,V 'A'γ,:o A"
θαιrdoIro. EKεi UΠ,δρ,XεΙ τo τdλαιrro η

oη'μαvτρo κατooκε,υα.oμ'ivo α'Πδ σ'τοv-

δδvη, δ,π,ωc αυιrd ΠoU Χρ,ησltμoπo'lo0-
σαv oτo 'Aγro 'oρoc. Aιπο dτοv η

κoiμΠδiv,o μ6:xρl n,ρlv 20 1ρoνlα' Αnc
τδτ'ε xρ,ηoιμoπolεiτοt μδvo oτηv γloρ-
τη τoυ 'Αi Θαvdoη. H ηoλld εκκληoiα
δε'v εi1,ε n,α,ρ,d υρo' ,Kαt εiivοl xoμηλη
α'πδ τo Φδβ,o τωv Τo0piκωlv. o ΑilΘο-
Vδση'q εil\rαΙ Θαυ,μ,ατ9μργ5a. Π,oλλoi dρ-

ρωσ1τol ΠoU 6μ,εηrαν μtδοο oiτηv εκκλη-
oi'α γlα 40 μ6ρεc ε'φ,υγ,ο,r θερα,n,ευlμi-

vor.
Πoλλ6c φoρεc o.l τo0,:,Kol npoolnd-

Θηoαv vα κ,dψcυv τηιr εκ'κληoiα, αλ-
λα αυτξ δεv οvαβε. Στov τδno τηc
εκκληoiοc u,ndρ1'εl 6vο vερδ. τ.o ο,γlc-
vδρ'l noυ λ6γεπαr Kοll Πηldaεli αlnrδ κ6-
τω οnδ τη'v παλIο εκ,κληοiα,

Kδπ'oτε o,t κdπο;rκol τηc Φurτε:,αc θi-
ληoα'v vo 1ρηolμonorη.ooυν ro vερo γlα
υ,δρευ,oη, αλλd η πηγd oτερεψε. Kαl
μlα dλλη φoρd καiτδβ,αoε τδοo noλr]
ιrερ,δ no,υ πoρ,δ,oυρε xΦματο κοl αωλ,η-

ν1εc.

Σηlc 1 B Ιοvoυoρioυ ημδρα τηc γ,-
ορπηc τoυ Aγiου A€,αvo'o,ioυ' γiιlεταl
π,ovηvJρl oτη Φυτε,Ια. Πανηγ0οl 1ωρic
τι-ιnlllκαrητεc, ε,n ιoηlμrδτ,ηπεc κα l λδγoυc.
Γiηrεταr ε'vα n,ρ,οvμoτl1x$ ι1λε,vτι. Απ,δ

βρoδ0c o γερoιrrδτε.ροc κοτolκoc τ'ou

Xα,)]ριo0 σU,ντρoφld ,μiε dλλouc χωρlα-
voυc ψηvoυ,v τrc κoΘιερ,ωμ'ilrεq κoτεc
οτηv ooυ,βλo, κoKoρετ,σΙ Ko{ δvο εi-
δoc λoυκ,ανlκα. Πρωi - Π,ρωi εΙvα.l iδη
6πoιtμ,oc ivαc o'ρκ.ετd μlεγdλoc αρ,,Θμδc

αn'δ αoυβλl,oτLσ Koτ'δΙnoυλo κol βδZouν



σrη φωτlθ τo 4 Kα'Ξdv|α μ1ε Tηlv yiδo
κ1αl Τ'q Kρqμlμ,υlδlα, no,υ εδΦ και μερl-
κδ 1ρδνIα d1ει γivει κι οuτδ n,ood-

δ.oo,η. 'Eτoι μ.δλrc τελεlΦ,oεl η Λsιτoυρ-
γi,α, ΠoU ol πηoτoi Yεμ'iζoυ,v τnv εκ-
κλη,oiα καl βγου'v oτ,ην ουλη, μoζε'0o'l-
τοι γυρ,ω onο τα κ,oiτooυρα Πou σ|rVο-

κoirvε γlo vo ζε'oτ'ο'Θotv, αρ1iZε'l o
nλεtαπηρ:οoμδc. Ψημiv'ο Λ και Zωvτο-
vd κοφδnoυλα, ο,κδlμrα κ,αl μiκρd γοlr-

ρoυvδκlα Bγοivoυv oλο oτo oιρ,υιoi. Φω-

vθc α'Γlo 'ioUc αρμrδδΙoUc Ko,l Tl'μ16c Πrou

αvεβoivc;v κλιμα,κωτd, 2.0Οο_2.50n
δρx. noυλliπol i'vα κoμrμοτι κοKoοε-
τol. T]q Xρrη]μ1οτο π'oυ μ,οZεΦovτο,l n,η-

γoivoυ'v oτηιv oκκληoiο, αlκρΙ]βΦc δ,n'ωc

nαλlο' M:vo noυ τ'orrε To .lκcu9μΠldvΙ-
* δΠωc λivε 1oρακ'ηρloτικd τo πα-
vηγ0ρ,r 

- γlvδτα,v γlο λδγoυc εθvr-
κoυ'c, γlα vα μδvεl Ζω'vτο,vδ και οτi-
θααo τo οiδoOλωτo nηaευυο τωγ Eλλiι-
vιlrv. 'oλα αιgτd με τη oυyoδε'iο τ,ω'l

oργdν,ωv π,oυ ξunvdv τo δμφυτδ τou
δvoτtκτo ToU τσdμιKoU' Moλlc φτdvεl
μεoη'μ,iρl. αλol ετo'μαZoυv το noτηρto
καt τ,α πlατα Y!α vo σρβlρl,στoι,v α,Πδ

τo Φυτεtιiιτικo κoκ<lvελt κ.ct ο,no rη
vδoτltμtη yiδo πoυ εγlvε oτο κoΖdv,rο.

A,φoι]l λoιi;-lδ,v φαν' nloυ,v καl 1cρξψρ'μγ,
αλoι μαZi σαv nο}.t,Πl'l κατευΘιjvovταI oτo
σnlΙt! TσU non'o-Θoν,δo'η πoυ γloρτdζει,
o oπoioq δεv nρoλoβoiνrι vα ToUq κ9ρ-
vdεt To π,oτρo,n,οllS,oτo δυνατδ ρακi.
.Kοl τoυ xρδvo,υ niοtδιd oτo κoυlρlμrnd-

vl μiε Uιγεi'o.... ε.ι}χsτ,α,

Στlc 23 Δεκεμβρioυ, τoυ 'Αγloυ Ko-
λθvπη, τo μ,εσdvUXτο κοiv,ε κδδρο oτη

μ,θoη τη,c πλαrnεi,οc Y:o vσ ΓιUρ,(bΙσo!U'/.

δrιωc λcν,ε' τov vεoγδ'wητo Χρl,oτδ. Tο
iδm fudlΞυ κoπ,iλεc nρ,ooφθ:oυv κε-

ρdoμ,ατα, τα λεγδ,μεvο κδλlγτα. Aπ6
τα nρoΙδνττo τou ταnoυ oε μ,εγολo ι-lc-

vδριο. Τα nοrδ,:δ γυρi(o'υv oτoυc δρδ-

μouc λδYοvτoc τo τo,πlκd Π,αραδoσ'α1Kα

κδλιιπο.KδλΙντο, κ6λtιzτ'α κl o Xo'.
στδc Yεwl,iπαr...". Τo nρδτo nοlδi τηc
πορ,δ'αc, κδΘε φoρ,d τo Πα1iρvo,Uv μliσα
αr'o on,iτl καl τo κερvδ'v. 'Eπεiτα τo
βδZoυ,v vα σK,αrλiσεl τη φωtτrα oτo nζd-
κι κσl vo Π,ει .α.ρv d' κοτσiK.Ια, Παl-
δlα, δλα τα καλδ vα φ6ρεl o Xρloπδc.
Auτδ δεv υπ'ηlργε oτο iθl,μα, oλλd E-

γlvε τελευτα'io'
Ιηv ε,n,δμεvη μ'b''ρο, 24 Δ,εκε,μrβ,ρioυ.

oφdΖoυrv τo γoυροιivια α,no το on,oiα
κd,vο,υv λcυκδviκα Kol Πtαοτδ Kρaοc. Tα
λo,υlκδvικο .μδvo,υv,κ,q;6μ grgμ,εJγη oτο μnολ
κδvιo ωc τηv ημ6ρα τωv ΦΦτωv, πou
τα εuλoγεi o nαnrdc. Aniδ τα θΘιμα οu-
τ'd oxlεδδv δλo δ1o,urv Εa1αoτ'εi. Tο κε-
ρ'&qμ,o-rο δx,o'υγ οMrl,κoτ,αrσnοΘεi αlπrδ Kα-

ραμθλεc Ko] τU'Π1oΠoiηlμιδ'Vo σrρ'σγdλ',o

κoι oτoφiδεc.
Iα Πρωτο,xροvI,δ'rικο l(δλαντο α,κo0-

γo,,trol 'μετd τo Xρ,ιoτoι]γ,awα Φc τηv
Πρωτo1,ρovια, οΠ]δ Tα n,ο,lδl,d τoU xω'
ρroυ, noυ γυρvoυ,v oτο,υc δgδLυoυq καl

ρτlc γεtτovιδc ιpων'tlΖovταc .Σo0ρβα -

σoι]ρβα κr o Ai-Bα,oiληq". Kδθε oπlτr'
κδ δ1εl δτotlμη τη,v πiτ;α nου oυviι-
Θωq ε'iivοl τυρ,δn,lττo η σ'Πctvolκ'δΠΙττα κο|

μdo,ο uπdρ1ε, x9ιlμ'jδVo vδμιoμ,α πou
τo λδvε μυτηλilκI. H κo,nΛ Yiivεπol ο-

μδσωc μlεiτα τlηv ολλαγi1 το'U xρδ,Voυ.

γuρvΦvrαc τη'v n,iττα τ9εlq (ρo:οac ο
α'ρΧηγδc τηc oικcv,δv'εl,οc κοt nοiρvov-
ταq o κo,Θ,δ'vαc τo Kομιulαlτι Π,3U βρiοKε-
ταl μnρδc τoυ. Koμμ'ατro βγοlivo,υv vIα

τo Χριαrrδ, τov Ai-Bοoiλη κ,αl γlα κ,δθ,ε

rιερtouloιακδoτ'olxεio.'o,nωq: oniτι
X'UrρδφΙ, ζΦ,o κλn. To nρ'ωi' o nqnθξ
n,ηγαirvεl oτηv εκκλη,οiα. Π'ερl,μ,ivor:v

τo v6,o Xρδvo, nαiρ,vουlv αlτdρι μ,ioα
α!Π]δ το oτα1u,α καl ρ,i1,vo,υν o κoΘδv,οq

on,δ δvα απrqρo ο-o τΖαrκl. 'on'oιoυ οnδ-

ρoq nετoxτεi nlο ψηλδ oημαiv:l nωc
Θα ndεl κολd γr' α;υτδv η Χρo'vrd. Aιl-
τd τouλixloτo αποtτεi τo δθ,;μo.

An'δ τα XρlαrοOγεwα μixρl το Θοn-

φδvεια κδΘε βρdδυ ατo τζdκl κοiyov
λlβdvl, γlο vα Ecρ.κ,iοo'υv τoυc διαβδ-
λoυq η τoluc κo:iκo,vπΖολδcUc. ToUc
κα'ρlκα,ιrrΖoλioΙU1c τouc φc\π'dΖo:JαΙ μι-
κ,ρoοtκoπlκoJc μlε oυρ.d καl κcnθΛo κo'
τo'Uc Πtlστ]εU,oυv τδoo n:λι]' δoτε κd'θ,ε

πρωT ξ1'υvov τo vερo, μη,n,ωc τo uιl.
yαρiοoυrv. oη κοoκονuTζoλi'εl τo βρ'dδιl
Π]ορδ τo γεγovδc δτl oτo xωρlδ υn{ρ-

1αv μδvo 22 βpυο,εc, δoot Yο,wloιiv-
ταv σlΓo fi1fioτrη1μ,o oυrδ, γ:o o'λ,η τoυc
τη Ζωη, τoυc φΦvαZo,v καρ'κα,ιrrZoλi-
ouc.

Tα nερiφη,μ,α λoυκdγ',κα τω'r Χρ,:oτou-

γrδWωη/ τα φωτiΖεl o nα,nδq Ποραμovη
τωv Θε,o,ζoαvεiω]v .ΠοU δ6vα,v ot oτoυ-

ρoi. ιboτ'ε Vα μlΠoρcuv vo φαγω,Θo,υ.-,

τo Θεoφdvεlα .α../oiγoUv ol oυ.lovoi καl
κoτεlβαivεl τo Π,v:0rμ,α.. Tδτ'ε ιδλα τα
nαιδιd κollτd,Ζouv στov o'UροjV6 μηΠ,ωc
κοt δoι.lv τo Θαilμα. Mlο φoρδ ivοc
Bλi1oc βoυτη.ξε vo πtoo,εl τo αroυcδ
oτo παγωμivo vερδ ncυ εi1αv συY-
κειRrρδoει ot xωρlαvoi "σ"ro τρσγδ Πη-

γdJδι' τo Θ,εoφ,ξ,7619, ητοlV δμωc Tδσo
ΠαYΦμlδvo τo vερδ Π]oU ovoY'Kd'στη,Kο,v

ν1α τov Θδψoυv oτηv κ,onρ,rld Ylα vα

γλυπΦoεl. Αrnδ τoτε o oταυρδc ρiyvε-
ταl στη β'pυo'η τηc n'λατε;αc. Tα Θ,εo-

φα,vεro γi.vετ'αl "Η δη'lo;l:αοiα τωηr εl-
κδvωv". MoζεOovται πoλλ6 ;4ρi1ματο
ακ,δμo κοt oημερα γlο τo πo:oc θα κρα_

τi}oει τtc εlκδvεξ τoυ Α'-Θα,vοoη, του
Ai-tΝικoλo κol οιnτi,oτρrοφα.

Tα αniτro τoυ 1ιoρ,loιi δεv nορoυ-

oliZουv τincτε τo ιδlοiτερ'o. Eivαl τυ-

ntκδq κατα,οκευdc τηq Mα,κεδc,vlκηq αρ-

1ιτεκτorl'κηc, Koτoo,κευ'δc γlcl τηV εξU-
Π'η]ρδΓrηo'η τωv οvα,γκιirv τηc κ:Θημερl-
\,ηηc α,YρoτllK,ηc ζωηc.

Φτιαγμivα οn'δ λoo.nη κol πiτρεc με
εvδlδμ,εoα Ευλlvο Ζωvαρlo oτουc τoi-
XoUc ltο τηv κολuτaρη οτερiωoη κοl
οvτo1'η τηc Kοτο]σKεUηC o,:ο xpδvo απ,δ

τoυc 21τlοτα5εξ τηΞ Φραγκoτοηc, oη-

μερrvη Eρ'μ.ακio τ,ηc Πτολεμ,αiδοc κα.t

τo μ,ερo,κ,oμoτδ τoυc πlληρωvδταrz oε
κραoi κol αλλο nρciδvτα, oτεκovταl
oημερα βouβoi μ,αρτυρεc τηc loτoρiοc
τoυ 1ωρloi.

Tα nερl,αoδτερ'ο δiδρ'οφο με τηv

βΠlpo'στ,l'vξ αυλη κοl τo lσδY,εlo δΠoU

αiΠoΘηlKrειo\r'ε το εpγα\εiα τ,ηc δoι.lλε,rdc
τoυq κοl τηv noρογωγη τoυc αnδ κρα-
oi, oταρl κλπ.

EEιυτ,εo:κο ιln,ορXεl μlο Ευ,λlvη aκαλo
ΠoU oδ,:'1γsi οτov πδvω oocφo, στo
αvδl η xωλ δ,πoυ κρεuο!οαLvε γ q To

1ειμδvo τ'α λoυlκοv -<.o. Mlο ωρoio πα-
poδoolη noυ o,υ'rcxiΖεταl KοI oημερο.
Eoωτ,ερlκα εivoι yωc::μrδvo oε δωμd-
τlο (τoυc oντd1δεc) , το τζo,μακιαv oα-
λδvι μ,ε τo τζδκl αtoλιο::,6rvo uε τα
vτεκ,λiZια δrn,lrπλο. Tiλoc τo uαι1ε9εtδ,
κoυZiγ'ο με τo δ d,φορο οΚs0η δπiωc:

τα τ'oou'<δ,λtα, λοiv:ο (oτδ|u,vεc vερoιj),
μπακρατclo (oρεrxα\κlvο οκευη μαγεl-
ρειiμoτoc) oυ,μ,π'ληριil',',oυv τov εEoπλt-
σμδ τo,υ v9|lΚoK,υplou. Α,πλδ κ'αr με τδ-
Εη τonοθa;ημi'lo μsoο cπo oniτl το
κοΘετ'i φτlογμδvo μ'3 ovΘρΦ,nlνn κλi-
μ,σKo., }tΞ σ,εβ,ασ'μ'δ Π,!f,c τo π,εoIβαλλοv
τoυ ο,vΘριbπ,oυ.

Α"nαροiτητo oι','.rπΛηραrμα τoU vcΙκo-
κυρloiι εirrol o φcιiρvoc Υ ο τo Ψωβ:i
Kο't Tlq n,iττεc, φτlαγμ,δvoc αiΠδ λiσΠn
καl πδτρεq. Δεv,δταv αρμr)\r!ΙKδ μa το
οπiτl κοl τov εξωτε3:κδ nεoiγυρo.

Xαρακτηρloτlκo δεiv,.lα τηc τoΠΙκηc
αρΧlτlεκτov]trκηc οΠoτελεi τo ετoιμδooο-
no oπiτt τoυ Δη'lηTρi,o,υ Πορη'φοvδπ,oυ-
λoυ noυ 6iγrg1 611gμlil-,g τo 1731. 'A^-,-

τrξ,ε στ,ηv noρεic τo,υ xρδvoυ. Klvδu-
vευεt σμωc Vα Π]εσει αn6 τηv αδlα-
φ'oρio κo,ι τηv μ'αv'io τηq κοταoιrρoφηq
τou veoiλληvo.

Τo μe'vαlδlrκδ αvα,c;uλω)l.l,ivo κτiρlο
nloυ δεoπδζεI με τολ/ oγ,κo κol τη l.ls:.

γlσλoiπρ6nlει6 τoU στηv κο';τρlκiι nλα-
τεi,o τoυ xωριoυ εΙ,vαl τo nολl6 oyο-
λεio, nou σηrμ,ερα oτ,εγdZεl τnv ΚolLv6.

τητα K,α.l υinεvΘυμi,Zεl μ: TηV nαοoιroiα
τoU την ευθivη δλωv, noλlτεiαc καr
πoλlτΦv οniv,αvτl στην tσ"roρlα Κοt τηv
πoρδδοoη τοu τδncιl
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1. Η oιι,μαoΙα τωv αvαvγω-
oτικιlv

Tα αν,α\rr'll_1ατI,κ,d εiναι γlα rη

δημ'ο,τl'κ6 αxολ,εio τα 6αο'rκ6_εριι
ε:,γxειρiiδlα γ1α τ1l δlαμ6ρrφιυοη
ιιυν μαθητιilι,, 6xι μ6ι.o τη γλιυο-
ollκ,f ,αλλ'6 τη γενlκd δεoλο,γ:lι<ι]

τcυq δlαμ,6ρφω1ση.

Σια cιναY\ηωστ1κ1 εμiπερl'6xε_
1t11 Ιο ο6νολ'ο τι,;ν αξιιiiν i(αl τ(ΙJν

α1lxιilν, που θ,6λ.ει \Ι0 ε,Κπαilδiευτ1-

κ6 o(lo;ιηlμ,α να trtετ,αδ'ι1'i]εt. Η εr
κ6ν,α τ'oυ αι,θ,ριbπου, που τεiι,εl
να δlαμ,ο'ρφιiloει τo αxoλεiο, ε1r-

φ,αν,iζεταl πo πλdρηq μ'6loα οτα

ι<εiμlεν(r τoυq.

Η μεγ6λη αημ'αα1α τoυg οφ'εi-

λεταl oε δilc λ6,γηυq. o πrριi:τοq

εiν,αr η oιlx'νf απαo'x6λη,οη l'l'
cιι-,'τβ. o δ,6;ακ.αλ,oq κα1 ,o1 μ,αθηη6ι]
Xρη]σ'μ,Ο1πo],o.fν τ' αν,αγν,ωατlκ6
πoλf περl1:ο6τεpεg dlρ'εq απ' 6,:l

ι' dλλα εγxειρ'iδrα.

Δlεiτε,ρ,οq λ6yοq εiναι η η::γ6_
λη lδε,cλογικf ο'ηιι,α,oiα το,υη.

Παiρ' 6λο πc,υ περ:axουν την i-

δlα lδεoλογi,α μlε τ' dλλα εγxει-
ρtiδtα, τη μεταδlδloυν με τ'ρ6πo

6ψlμε,αo Κα1 eπομlfγ1υq απο-ελε-
o1rατlκ6ιε,ρo. εξoυδ'ε,τεριilνο,ι,ταl;

6,τroι tη δυ'ι'αι6'τητα κlρ'lτIκiq α\]_

τiοταo,ηq.

2" Γεν ιεiq παρατ'nριiσ]ειq
r.irvω σTα πρ,onvo'ιitμεvα
και τα καινoιiργια αv'α-
".fvι$JτιiΚ&

Tα αναγνιυοτ:,κd πrrl x]ρη]r-|_ι(l-

τιοιc'-iμ'ε αfμ,ερ'α οιo οxολεiο d'ρ-

x]σαν να Eκδiδ'oν'ταi ,απι6 τc 1982

κ,α1 \lα ανlτIrκαθi rατρ.ιiν οταδlακd-

τιl ΙιρOηγosrμενα. Aυτd εixαν λi-
γα xρ6νrα ζωric. Mπfrκαν σιo δη-

μ,oτlκ6 μ6λlg το 1979, ενιil μ6xρr
τ6'τ,ε iσ,xυαν α'π5 το 1954 τα iδlι
α\rαYν|Lυστ]lκ6 με μlκ,ρ,6q μ6νο πα-

ραλλαl 6c.

Σ' 6λουc μαq εiι,αt γι'ιυαιd Ia

εyxε'ρiδlα αυτd' lΙτoυ γ1,α μ1α
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6r,iμ,q 6τ Ι.α Ιτρ]1Y}ιαιrι f'.9ψ1' φτd
σε στo tδ.ανlrκ,5 r'οι.lq οημ'εi'l.

Στην ε]ρYασiα }ιαζ αυτl1 θα

προοπαθr],ooυ]]_1ε να παρ'O'l) ι,'''i :'o'υ_

με .αναλυτ, κd την ε'rκ6να. π'οι-l

προ66λεr μ6,oα απι6 τα .ι\'αγν1ω-

σΠκd των διiο πlριilτ,ω;ι' τ6ξεu;ν

6ocν αφορ6 τη θ'6οη 'τiuJ\l δic φl!-

λων oτην olκ'ογrfγ91q σΓη\] κο1_

1',i11iγ{q,,;τ,o oxολεio.

3. FΙ Θ6on τnq vυvαiκ,αq
ΙΙ οημαo'iα rηq μητ6,ραq μr3:cι

oτηι, οtκoγθι,εtα ουδ6rπ,]τt α}ΙlrQl-

o6ητ,fθηrκε, 'oλol οl πoλ: ι:,α1μοi

συμφων,oιν oτo οημεio αυ'ι,6 και
θε,ωρ,c6ν πρU)τα]ρx']i<6 το 1rητρ:κ6

ρ6λo. Φυ,ollκ6 αυ,τ6 $'g1' 1ιπ:,ροil-
oε ι,α λ,εiΨεl καΙ απ,5 τα σ_|1ε'ρ1_

ι,d αι'ιιYνο:ατl,κd.
]ι{,6'oα o' αυτ6 η ε:rκr5να τηι;

Eλληνiδαq μητθραq εiναι εlκ6νrr

}ΙΙαq Yυναiκαq ευαn;θητηq, στoρ-

Y:'κt'l'q, τ]ρυ,φε'ρ'f]q. o κ6toμoq τηq

6μω,q κ,αι οl δραoτηρ-r5τη,ι6c τrlc

δεν περιοιρiiζoν'ταr ]16\',c σ{ην ι1_

π'.rκλε1σιlκΙi υ,πηρεοiα τ'ων,πα'-
δlιilr, καt τoυ dν'τρα τηg, ol δorl-

λεl6q τoυ απl,τ,lοi δεν α,π,οτελ'cilι'

πΙα ιx6νc δι'κf τηq φρ,οντiδα καr

ευ,θ'6νη. E'κτ6q αrπ6 τη γlαγ:d 6o-

ηθ'oi τηg εi,να1 ο dι'τ'ραq τηq κcι1

rα παlδ:6 τηq. Eργiιζετα κ1 αιJ-

rl1 6πιrlq rκ,α1 ο πατ16]ραζ (A, ι:l'

146)', (Β, β' 27\,. (B, γ, 56). Η

Σημιεiιυοη 1

Α : Aναγνωιατlκ6
'α : πρ,ιirτ,o τεixοq

τερ: τεrixοq.

Σημεiωlo,η 2

B : Aναγνωoτllκl5
α : πρlωτ.o τεrjxoq

ρο τεixοq
γ : τρiτo τ,ει3xοq

rο τε6xοq.

A' τdξηq

β τ: δεil-

B' τdξηq

β - 
δεil ιc-

δ : τ,6ταρ-

Η lΣοTIlTA T9}l Aγ0 ΦYftg},Ι ΣΤA A$|At}IgΣΤtκ& Τ}lΣ A',

ffiI B' ΤAΞI{Σ T0γ IIIMσTIκΦY

25ε ιiα γολιυxοιi'ooν τιr Ei\\η'γ$-

πrουλα. 'Eι,,r-ι cttπ6 τα xα,ρ'ακτη,ρΙ-

οτtκd του'q, η <oεξιo'τ, κfl> τ'Ουil

τοrποΘ16;τ'ηοη, τ6,:o ο,iμ,φωνη Jrε

την ελλ'ηνr'κi νcoτρOπ'α, 6'πoυ o

πα1ρr&γονταζ φιiλο 6παlζε ΓEρ'ω-

τε6oν,τ,α ρ16λο.

\'Ι6οα απ6 τα ι<εiμε\'α πρ616α-

}.l: η εliκ6να μlαq κf}tνιιυ'νiαq, που

συιγκρ1oτoilνιtιν απ6 δ'6ο dνlοα
oτρατ'6πεδα, Στo 6ν'α οr d'ντρ'ε,.-

ε,νεργa καΙ πOlp'α}ωγ'rκ6,:τοrxεi'α
τηq rκ,olν6τηταζ κα1 οτ'c 6ι\λο τα

Eλ6vτι Φτερvιιbτn και
Eλ€vn Mιiτoαλα

δαοκ6λεg

παθη,ι,rκ6 iι6iλη, or γυ'ναitι<εq.
ol εκδ6oε q του 1979 ιtjq προq

το lτερlεx'6μεν,o κ|α1 τη μ:Lρ,φιj ε:i-

xαν 6ελτlωθεi οημαντ'iκ,1 αε αx6-

οη με τlq προη'r,-o$μενεq.
Στο θ6μα io6τητ'α τιυν δ6'o φli-

λων>> εixε αημεlωθ,εi €'να πριiiτο

6{μα γlα το αv66αομ,α τnq γυνα{-
καq ηl'6oα ατ.' αναγ\]ωισιΙlΓti του

δηlμ,oτl,κοt' To 6l]μα 61rι119 αυ16

δεν {ταν αρκετ6 Υ:,3 να αλλ6ξεr
την εlκ6ι',α ταyν δilο φ'iλιυν μ'6oα
oτα 6ffiλiα α'υ,τa, τ,c πεrρ:'sx6μει'ο

των οπο'iων αν'αμφ ιο'{]f1ητα Γtα-

ρi6μενε πiοω απ6 την π,ρ,α\ηιαr'-

κ6τητα'

Tα r.,o'γ6$,ργtα oV,il'{Vωllτlκ6

φ6ρ,νoι-lι, τo oxολεio πlo κ'oντα

στη ζr'i ol ουγγρα,φεiq τoιjq

ιραiιrεταl ιiτr προ,θλημιατilσ,ιηοiαν
Γι1ε]o1σ|]1 'ερ,o πd'ν'οj αιη απor;δαl_

6τητα rτυr, αxθοε,ω,ν, που τ,o rΙ,αl'

δΙ θα μdθ.εr ν,α δημlουργε(, μ3αυ
των προιi'πων πΟ'υ θα ουναντd-
σε1 στ,α oix,oλlrκ6 6l'6λiα. E,iι'αr ,οα-

ιρ,69 6τ1 6γrι,ε κ,αι 6ι,α αo6αρ6 6{-

μα 'πρoq τη,ν εξiοιυ,οη των δlio

φ'ιiλ'οrν. Δεν μlπc,ροriμε ν'α πoιjη-ιε
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δουλειd rηq δ,εν ε}ι,(Pαν'iζεταt σαν

οικoνομικ.ij ενiοlxυoη τηiq oκoγ6-
νεΙαq, αλλ6 onν μlα φυor'κd δρα_

σιηlρι6τητα, ενιi.l κ&τl τ6τolo δε

αυν166.αlνε παλl'6τε,ρ'α.

Τη μητθρα ιηq 6ρiοκoυl1ε 0(o\'-

τd ,:,-ρ παlδi τηq α,π6 τ'q πρ,ιilτεq

κli6λαq εl,κ6ι,εq του αλφα6ητdρr-
ου, To oιlι,οδεiεt οτην ,παt,δι,κl']

xαρ,6, πη,γαiνrεr μαζ{ τoυ στο τα-

xυδ,ρo1rεio κα1 στην α{o,p6. To
αυlμlBουλε6εt (Α, α, 113). 6ρilοκε-
ται κο,t,τd τoυ στην α]ρρ'driστεια

Ιoυ ( A, α, 119 ), φρ'oν'τiζεt γrα
τlq παlρ6εq τ,cυ (A, β, 125). Π6-

ρα 6μιυq απ6 τη φ'ρ,οντ'jδα τηq φυ
οrκi]q ευηi1rερliαq τoυ π,αδ οil τηg,

αρ'xiζεl ν,g επr,δ,ρ,6 συνεlδητd Kαl
61lπιc,ιικτα oτη μ6rρlφ,ωση κα1 τη

δrα416,ρφιυαη του xαρακ|tf,ρ,α ."υ.
Σιrνφδεljεl τη,ν κ6lρη τηq στo t|_loυ

oεio (R. γ,32) Kαl τηζ εξηγεi rα

εκθtθlμ'ατ6 τoυ.

Δ,εν περιμ6'νεl α'π6 τον 6ντρ,α

τηζ, να πdρεr αυτl6q α,πο,φ6tοεrq

Kl01 V' ακoλουθdι:ιεI αυ,-,d υ}Ιτoτα-

κτlκ6, αλλ6 απο,φα'ciζ,ουν αlπ6

κο"ν,οi. Aποφαοtiζει μ'6νη τηq γlα
ο,ρr,αμ6να καθ'ημlερ,rν6 πρo6λιjμο-
τct κ,α1 η απ6φαo,rj τηq 6xεl 6qρ6-
τητα (A, α. 128).

Π6rρα απ6 τα Ι(αθiημερrν,6 πρ'o-

6λflματα την απαοx,ολo6ν κα1

osγxiρoνα KoιVi(rJlVlK,d θ,6μ,ατα Ια

olπoi.α,πρ,9ο1ηαθεi να μετακεν'ιbαεt
ατα παlδr,6 τηq (B, Y, 90).

Η εlκ6να τ,ηq μηι6ρα9 δεν πα-

ρ,ου'oldζεταt 'π&ντα oτην rδανπfi
τηc μoρφΙi. Bλ6lπουlμε κr. 6να αρ-

\'lΙ-|τlκ6'Ιτρ16ιΙυlΙιo1 (B, o,51 ) μtα
μ,ητ6'ρ,α 6iμωg πto πραγματικf1 καl
πtc καθημερltνΙi, cτου εiκνευρiζε
τα1 με τ'η φλυ,αρiα τ1oυ γrοri τηq

κα1 τoυ φ6:ρεταr α'Ιι6τ0ιια.
Στην πα,λrd παιριαρxrκfl οlκo-

γ6ν,εlcι T1ων ανlαγνrω,oτlκtiν r]ταν

αδιαν6τητο ιlα θxεr η ο$ζυγοq

με,γαλsτορ,η ηλr κf'α α,πl5 τ,oν dν-
τρα τηq. Σ{μερα τα αναγνωστl-
κ,d τoλμ,o0ν να παrρι0υ]σ16υουν αυ

τliν την πρ,αγματικ6τητα (πατ6-

ραq 37 xlρoν'ιiJν - μητ'6ρ'q 38). (B,

δ,21).
Σε ορrl_'rμ,Αvα oημεiα 6μ,ωq -r.'ι

και,ν9,6rρrγια εYxε1rOliδ1α εξακoλoυ
θofν να ε1ιφανiζoυν τη 1ι'ητ6ρ'α

l.1ε Τη'ν πα,ραδoo'Ιακ'i .ηc μορφd.
o ψυxκ6q τηq κ6rοlμοq εiναl πlo
ευαiο,θητoq oε c'_x6οη με τoν dν-
τρα. Kλαirει καl γελi6εr μαζi, 6-

1c11, γυ,ρiΖ;εr o 6ντρ,αq τηg αrπ6 rη

Γερlμαι,iα (A, o' 173)' Η γυν,αi-
κα τoυ t αυτtικ,cιl. πoυ μ,θνε' o:o
απiτl με τα π,α δr'd τηq περψ€νο-
vιαζ μlε αγι,iνiα γρ,6ιμμrα απ6 τον
αντρ,α τηq, εiναl μiiα εικ6να πoυ

δε,καετiεg τιirρ'α τη 6,λ6πουμιε οτ'
α\,αγ\'αJσ,ιΙ1κ6 (B' β, 57). Δια6α-

ζουrμε orρ κεiμενο <...,εκεiνη το

π{lpε τo γρdlμι1ι,α κ,α1 τo 6ιν,οrξε 6ι-

ασrι]ικι&. Tα x,6ρlα τηq 6τρεμ,αν ε-

λαφρfi κl 6ακιοε λiγο την &κρη
τ,η,q 0i6λλ,αq... Tα μ&τlcr τηg 6τρε-
xαν πiνω στo xαρτi oαν δio φω-
τε νd μπαλ6,κtα, α,ρll:,ιερ6 δεξl,6.

To πρ,6rαωlπ6 τηc dλλαζε 6ψη. Σε
μrα ατrγμd 6clμlξε τα φρ,$,5'α τηq

σc6φrρlωlοε τα xεiλη τηq καl φ6-
ν,η{καν ζα'ρ,ωηlατll6q σι,] 1lr3ιωπ3
τηq... 'oτ,αν 6lμωq γiρ'loε αελi-
δ'α, το πρ6,oαlπo16 τ]ηq aρlxlσε να
στlρoγYυ1λε6εΙ κα1 τα μ'&,ιια τηq

να μιiεγαλιirνουν. Σε λiγo γrθμl-

σαν δaiκ,ρυα, αλλd f'ταν απ6 γε-
λα'ατ6 μ16τlα...>. Bλθrrιουμ,g σ'τo

πα,ρ'αtπ6ν,ω,αlπ6'σιπασμ,α μ,1α εξωτε_

ριiiκeυ1:lη α'llν,αιoθημd,των, πoυ δεν
εμiφανiζεταl πoυθεν,6 oε κdrποtoν

d,νιρ,q rι,plιrrΙα}ιυν ιστ.l| τ,ων αΛl/lα-

γνωοlιlκιi.lν.

4. Η Θ€on τoυ avτρα
Στην ελλη,νικ'{ κolνιυνiα ο Πα

τ6ρ'αq θεωρ,οrjνταν π1ντα α'π6λυ_

τοq αrρxηiY6q τηq οxκαY6]\1ε1αζ εi_

τε {ταν ο,aπι6q εi,τε 6xι. Aπ6 τιι;
δllκ,6q,του lκαν6τη'ιεq εξαρ'τr,6τ'αι'

η υλκd s,παρξη ολ6κληρηq τηq

orrκογ6,ι,ειαq. Tην πρ,αγματκ6τη-
τα αυτr] την καλλlε,ρ,γο{lοαν 6λα
τα πρ,oη,γori,μενα αν'αYνω1στΙKd.

Πα,ρoυo'iαζαν τον πατ6,ρα σαν τη

οlημ'ανlτllκ6ιε,ρ1o Ιιρi6σωlπc τη,q o'κo

γ6νεlαq rιoυ πρ6'oφε'ρε γενν'α16_

δω,ρα υλικi καl η'θ:κ{ ευημερiα
o' αυτf1ν lκCιl (σζ α,ντdλλ,αYμ,α πε-

ρ,irμενε α,π6λιlτο ο,ε6α,οη'ιr5 κα1 ιJ'
πακ,οd.

Η δ,ανπl1 ε:lκ6ν,α τ'oυ Ι1ατ,6]ρir

δlα,φoρ,αrιοlεiταl ο,τα v6α εγxlε:,ρi-

δl,α. Δ'εν τοr, 6λ6π,oυιμε 31ε πρoνo_

μlακf θ,6oη σlην οκoγενειακ/1 l'
ερ,α,ρ'xiα. Η θ6oη τoυ μ161]'a στην
oκογ6νεια φαiνε,ταt 1]σ6trμη με
τηq oiυζιiγοιυ τoυ.

Απ6 τιq πριbτεq ε1iκ6]ν,εq τoυ

αλφα6ητ6ρl,oυ φαiνεταr η δlα,φο-

ροrπor1η,o,η τηq θ6oηc τoυ μ6oα
στην ο1κοΥ6νεt'α. Γl,α πo'ιilτη φc_

ρ& αε ελληνικ,6 αναγν'ιυ,o,τlκ6 τoν
6λ6rπ:υμε να φο]ρaεl ποδ, d κ'αl

ν' αοxo,λεiιαι μ,ε δ,ουλει'6q τοι,

απιτtοi, Kαι οτο αν,αγνωl]]τπ6,τη,q
B' τ6,ξηq (B, γ, 56) εμ,φανiζεται
\'α l-lαγε]ρε6ει μ6ν,ο ;του εδιii η
εiοcδ,6q τoυ στην κ'oυζ{να γiνεταr
κdtπωq {lππ (α,oxoλεi,ταr με το

Vo,]ιnOrκlUrβι6 ε'πε:,5ιj ο iδloq εiνα'
αδεrοr3xoq εν,ιil η γυ'ναiiκα τoυ ερ-

γ6ζεταl). H εlκ6να αυτl1 ξεφειi-
YεΙ εν'τελd}ζ απ6 την πα.ρ'αδο,o'rα_

κ{ ε:lκ6να τoυ πατ,θρα, γ'ι αυτ6
Kαι πlρoκ,αλεi π,olκλεq αντlδ,P6-
oεrq. Eiναr 6μ,ω,q γεγον6g αναμ-

φrοl6i]τ,ητo 6τl o ρ6λoq του uβσ,α

στην olll('cγ6νε1,α θxε: αλλdξει'
τιirρα που η μητ6,ρ,α επεξ,6τεινε
τη δραοτηρι6τη'τ6 τ'ηq στoν ε1π'αγ-

γεlλματlrκ,6 κ,α1 νo1ν1ων:κ6 τομd'α,

M,6σα oτα αναYνωlστtfl(6, πα,ρoυ_

ο'rdζεταl o πατ6ραq πΙo rτραγματ1-

κ6q κ'α1 πληrg'1{qr' περ10Ισ6τερ'c

κα 'ι}ιε φι;o:rκ6τε,ρo τρ'6π'o τα πlαr
δ16 1ου (A, β, 125)' Tον συν1α\'_

τ,6με να oυζητ,6εr μαζi τoυq γtα
δ16lφoρ,α θ,6ματα. Γlα τξ λ'εtτουρ_

γ(Lα του κομπ1,Ο'sτε,ρ (A, β' 117)

Ylα τη συlμπερltφοrρd τoυ ν'εογ6ι'-
ν,ηεου (B' γ, 22) κ.'τ.λ. Δεν εi_

ναi αυταρxlrκ,6q καl δεν πρoοπα-
θεi να ε,π16'6λ'ει τη γνΦη τoυ υ_

π6 τ6ιπο διαταγ{q. Συζητdεr με
τ'α παlδ d του κlα1 6γdζουν απ6
κoινori ο,ριαμ6να συlμπιεlρaσμ'ατα

(B, α,89).
Σε κdiπotο κεiμ,ενo τηq β' τ&_
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ξηq δrα6d,ζουrμε τΟν παραLκdτ,ω δr_

d.λογο:

- Δημηιρdrκη, μ6ζεψε το xαρ-
τi κ'αt ρiξ 'ro οτα οrκουrrιiδrα

*- 'oxl μ&ζεψ6 το εο,6.

- \{α, Δημ,ητρiκη, εοil τ,ο π6-
ταξεq καr θθλεlq 6λλοq \,,α τo ση-
κtil'οεl.

Ar, δει, μπ:οci,oεq, εντiι'ξει.
o Δηl1ιητρ&κηq τo καιdλα6ε.

Πτjρε τo xαρτ6κl... κλπ.
\{θoα o'ε αρ,κετa κ'εfιμενα γiνi:_

ται (o }ιΠαrμΠ6q) φiλοc ιtε τα Γ1α1

δld του. παiζε μ,Cιζ,i το1)ζ κα1 δ,εν

δiνεr ιην εικ6να του πανιoγνιil-
στη κα1 του αλ6\'θαστΟυ (B, γ,
49), (B, δ. 18).

Aπ6 τη θ,6οη του Π,ατ6ρ,α καl
τηg μ'ητ6,ρ,α9 μ6oα σΙην o1κoγ6-

νlεια 6,πωq την πα,ρ'oυ,σl,it:αμε π,α-

ραπdναl γiνεταl rpανεp'6 6ιl η ια-

ρου,oiα κα1 των δiο γoν,3ιυν κον_

τd oτα παtδld ε'(ναr εξ it:'oυ €γ-

τoνη. H ro6τητα τ.oυ πlατθιρcl καl
lηq μητ6ραq 6xεr φτ6οε σε 1κα-

\'οlΙ1o] η τ]κ16 ε'πiπIεδo. Παρ'α τη ρoliμε
6μωg ουxι'd 6να διαxω'ρ1,σμ6 στ1q

αx6oεrq των παlδtιilν με τcυq Yo-
νε,iq του,q αν,dλογrα μg τo φ' λο
τουq. Δηλαδ{ o πατ6,ραq π1o olυ_

xν.6 παροιlol,6,Γεταr με τo γ16 11 o

|παlΠlΠoιi'q με τoν εγγoν6 1κα1 η μη-
τ6,ρα με τ.ην κ6,ρη f η γιαγι& lle
τnν εYYονll (B, γ, 69). (A, n,

100)' (B α,23), (B, α, 89)' (B,
Υ,22), (A, β, 117), (A, α, 1Ο5),

(Α, o' 138), (A, β, 196), (B, γ,
32), (B,β'83). Aυτ6 ε{V,αl 6να

γεγ,ον6q πΟυ }ιαq πρ,o'ξ6νησε εν-
τ6iπω,ση, X'ιΙ}roiq \ηα μπορ,cιi1_ιε να
διi-l'cουiμιε μ'α κa]ποlα εξ{γηoη.

Παρατηρ,o$μg ακ6rμη 6τι συ_

xν6τερα εμφ,ανiζονταl o πατ6rραζ
'1-lε τ'o γ16 πα,ρ'6 η μητ6'ρ,α με rην
κ6ρη {υq πρ'ωταγ'ων11ο,ι,6q κεlμ6-

},ωνΙiστ6,q κθ]1]]lβγuJγ (6 προq 1 ),

γε'γοι',6q, 1πoυ πlριcσ'φI6ρlεl ποooτι-
κf υπε,ροxd ο'ιην εμ,φ6ιν1ση του
GVτlpΙKo6 φf λoυ στην olκογ6_
\'ε :o .

'Eι'τονη δlαφo,ρ6 6μωq ουνεxi-
ζεr να υ,πi,ρxεt oτα δ,ιiο φιiλα, ε-

BΟ

κεi 6lποιl τα 6λ6,πoυμε 6ξω ,απ5

τo ο]κiolYενε ακ6 τoυq περffi6\-
λoν. or αυγγρ,αφ,εiq. 6ταν θ,6-

λoυν γα πt'pr{rσ,6ψγ ο,τα παlδld κ6
πclο σο'6αρ'6 μfiνυμα, τ'o 'π1α,ρoυσ1_

6ζoυν o,υ'νflθ,ω,q μ6oω του dντρα.
Στo κε1μ.εν'o <ο κλ6ο,υν>> (B,o,
35) ο πρ,ο:ταγωνroτl1q προ λημα-
ιilζεl τα παlδli 1ιε πoλs 6μ,o,ρ,φc

ιρi6;πο, π6νω οε οιiγx,ρ,cν,α κ'o1ν(υ-

νlκi πρ'o6λr]μ,ατα.'Aντ,ραg εiι,αι
o ζωγρ6φ,oq (B, β, 13), που προ-
οiπαθεi να uυi,σε1 τ9υq μ'αθητ6q
oια μυoτl,κ6 τηq ζωγραφ'Kfr]q. /)

Y'θ'ρo - Λdμπρ,οq (B α, 97) εiναr
o πολεμι,o,τr]q πcυ στα ι,:dτα τοι-l

αlγων,ir:τηκ,ε Ylα την π,ατρiδα.

Tην αγ'd'πη Yια τo 6r6λiο την
εμrφυ,od οτα παrδtd ο θεiοq Στ;ρ,α-

τ{c ( A,β'51). \'{6νο μ1,α κυrρiα
(B, δ, 38) η κυρriα Λ,6να, αγωνi
ζεται γrα τo κ'αλ6 του κο1νιυν1_

κori cυν,6λου μ16οα απ6 τo α6λ-
λ,olY,o τηq γεlτoνι6,q τη,q.

'Eνα ακ6iμ'η θετrκ,6 c'η0r!εio των
o'ημ,ερ ι'ιitν αν,αγνωtατlκιilι', πoυ
δεν πo,6tπεt να πα'ρlαλε(ψoυηrε εi
να1 τo 6τ.l πα,ρου,o16ζουν καl dι,-
τρrα δ16lακ,αλo oτηι, πριilτη τ6ξη
του δημ,3τ1ηρ11j.

Πρ,6πε1 6μ'ιυq να αν,αφ6ρoυμε
6τr τα καlvοι1ρ1Y1α αναγνωrοτlκ6
6,πuig καr τα παλι6 τροφ,cδοτοtν
τη οκt6ψη ιιυν μαθητιiν με dνιο,o

α,ρ:θμt6 επαlγγελμdτων σε ox6oη

μ,ε τα δri,o φιi]λα. Η αν:,ooρροπiα
του πiνακ'α (Πiν. 1) με 35 αι,-
δμ;κ6q αoxoλiεq καl 7 γυναrκεi
εq εΠ16ε6α1ιbνει τη φυλετrκ{ θ'6-

ση Π,cυ εξαxολoυθiεi να υloθετ,εi_
ται απ6 τo αxολεiο Kαt ερμηνε'i-
εl { δπαroλoγεi την αντρικl1 κι-l-

ρlαρxiα, rαρκετa 6ντoνη α'κ6ηrη

oτην ελ,λ'ηνl,κf κolr,ων(,α.

Eικι6q απ6 την πα,ραηfrγ6, ,''u_

ρατηιρ,οiμε και μερlκθg 6λλεq α-

ν 1σ]oρ,ρoiπiεq. Στα τε$xη τηζ β'
ιd,ξη'q 6xουlμε 30 μ'α.θfiματα με
Πpωτ,a[,ιυVtστ6q αρ,αενrκ,ο$ φ6λοιl
ενιil 14 μαθt'1,μιατα με πρluΙταγωνt-
οπ6q θηλυκοli φsλου.
Στα ανα,γνωοτlκ6 τηq Α' τ6ξηq

τα κεfliεν,α εir,rαι lσaρΙθμ,α ωq

πρoq τρ' φfiλο των ηiριilων. Eπi-
σηq πα.ρoυσt6,ζοι,ταr 6νδrρrεq επιil-
νυη1lo1 συlY\,']ρ;α{pεliq oε 51 μ,αfiμq-
τα εν,ι-il Yulναriκlεq μ6νuc oε 20 oτα
6l6λi,α καΙ των διiο τdξεων.

5. Παππoιiq - γιαvιd
o πα,ππoiq καΙ η γlαγ16 εξα_

κ,ολ,ουθo6r, να θ'εωρο{νται 6αol-
κiι μa\n τηg ελληνrlκflg οrι<ογ1-

\]ε'αq. Αν και δ,εν παiζουν στα
ν6α αι,αYνωlστla<d πρ,ιlrτεsοντα ρ6
λo. $gν ηαi,gψlγ αρκετ6q φοΦc
\iα ιltπ6ρxουν στc οπ,iτr, 6rιου

ζosν με τα παlδl,d και τα εγ'γ6_
νlα τcυq. Eψιφανiζoνταl α,κ6μη ι'α
ζo6ν οιο xιuρt6 1lα,κρυ,i απ6 τα
παlδld τουq x'ω,ρiq 6μ,ωζ να x&-
νΟυν την επαφf μαζi τουq. Eι,τ,-l-
ν6τερη εiναr Ι παrρ,3ψ1g1ig τ,oυq

Οlt α α,ναYνiωστ]iκd τη,q A' τdξηq
( 11 κεφdλαtα ) απ' 6τι οτιq B '

(S κεφd,λαrα) καr μερ κ6q ακ,6qiα

α6ρ,cιεq ανα,φορ,6.g.

H lδανκr] ε:κl6νiα τoυ παππo6
δεν εiι,αl trι:α πlο,τr] αΓιgμiiμ,ηο,η
τoυ παραδοσΙCΙlKoιj orκ,oγενεI6ρ,xη

}.ι'ε xα'ρi3ματικ{ εξουαiα. o ρ6λοq
ιoυ εiναl περ1.σσ6τερc κcντa στα
ε1γ6ν α του. Tα κρατ;6εr συν_
ιρ,oφ:&, παiζει καl oυζητdεΙ μiαζi
τουq (B, β, 17), (A, α, 135). B-
πioηq 6λ6πουιιι|ε ν,α δ'iνει με τo
παρdδ'εlγμd του 6ν'α πατρtωτlκ,5
δiδα,Yμα oτα παιδιd (B, β' B3).
<tEγιil θ,α μεiνω να πρloσ6xιυ τα
απ1τlα>> λ6εt o παππoiq κατd 1ην
εlo,6ολι] ταrν T,o6,ρD{U.lν oιην Kil-
πρo, εν,ιi.t η υ'ΠL6λοΙlπη ,31lΙ(σY6\,ε1α

g,γκαταλεilπεt το xωrρ' 6.

Σε κ,6lποιo κεφ6λαlο τηc A'
ιd,ξηq δlα6dζουμε (A' α, 146)
<Tο μεο,ημ6ρι σTo απiτr 6οηθo$ι,
6λor να ετolμ,α'ατεi τo τραπ6ζr,

- Στo'ν καlρi6 μqq o1 γυναiκεq
ειοiψιαζαν το τραπ6ζl, εilπε η γr-
αY 6.

- 
'Αλλαξαν o1 Kαllρ,ci' γlαγrd,

εiπε xαμ,cγελιbντ,αq o Ιιlcιιππofiqr.
o παππο6q εδ,ιit εμ,φανiζεταl 6ν-



θρ,τιπ:.q πρ:oδ,ευτtlκ6'q, που α!Ko_

λoυθεi τηι, επoxt] του εν'ι-il η γt'α

γ16 παρ,αμ6νει rιl1στi οτo παλι6
rτρ6τυ,πο τηq γυναiκαq - γ'οΙκ0ΙK1J-

ρ'dc.

Σε (lλλα oημεiα 6λ6πoυμε η

γlαγ16 να 6,ρd'ακετ'α1 κ'oν'τd σΙα

εγ,γ6ι,lcι τηq, να τ'α μlλrirε τρυ1φε_

ρd καr να Ια δlηγεiιαl παραμii_

θια <<rγrα 6αo:λ,ο,πciλ,εq κα1 κοιlτ6
ορνiθlα,> (A, α, 179). Δεν εiνcιr

6μ,ω,q και clυτl1 'τελ,εi,ωq ξεκοψιμ6_

νη ΚαΙ αlπ6 τα ο,ηrμερrιl1 προ6λd-

ματα (Α, β, 95). <Χtλι6,δεq dι'_

θ,ρ,rrπcι ζητοilο,αν ν,α ':ταματ{'
c;cυν ο η$\gIμοι κα1 να γ(lνε1 ε1-

ρfνη oε 6,λ,c τον κ6'ομ':r, γ:lα ν't

ζoilι, 6λ,cr αγαπηηr,6νοr κ!αt xαρoi
lΙ'εν']1>), εξηγ'εi μrα γlαγl'6 ατηι'

ε,γ,γoν{ τηg.

6. Av6ρια - κoρiτσι'α

!,1q ηq1νρ$,ρrγπ qγ,aγνLjlρ11κ6,

6,που διαπl,oτιirg,αμ'ε μια γεν:κ16τε-

ρη πρrcαπ6θε1,α αναν6LυLσlξζ, o, trισ_

ρ,aγcνταq <φiλo>> δ'ε φαiνεται να

πα]1iζε' τo\' iδl'o καθορr'oτlκ6 ρr$i\'g

Y1α την Γιoι6τη'tα τ]ων δ1απρoσω_

π'll<ιilν σx]6σiεων μεταξil παrδlιilν.

Kαl τα 6l,6λi,α τηq A' και τ'α Bt_

6λiα τηq B' τ6ξηc. δ'iν'ουν πcοc-

τlκ6 αλλ6 κα1 π|o1oτ1]κ,i την itδlα

οlxεδ6ν 6'μ,φα,:η στo αγ6ρΙ κiαl στo

κορi1τo . Bαθl& ρrζωrμ6νη 6μωq ε-

ξακολου'θεi Vα U'πlrPxtl. Klα1 ανα_

ρωτΙ]6τα1 κανlεiq Π16,σο καΙ'ρ16 'αrΙζ6-

μα θα υlπa,ρxει' μrα δrαφο'ρετrκfl

oτd,oη ιυq πρoq τc φ6λo, 6ι,cr πcυ
ιελrlκ,6 να Ιτερνa σ1τoν αν1αγνι'υ-

σΙη τtΙJν oxoλrlκι-bν ε'γxειρrδiοlι'

μαζi με τo μflνυμα τηq ια6τηταq

κ6που _ κ6,πoυ 6μ,μrε,ο'α τo μijνυ-
μα τ'ηq αν υr6τηταq.

ΞειPυλiζoνταq κ'ανεi,q τo αλ,φ'α_

6η,τ,6,ρrο θ'α δrαπi,οτιilο,εr αμ,6οωq

τ'ην lir6lτr]Frl πα]ρ,Oυισliα αγ'οριιilι'
κα1 'Kορ1τσ1ιiν. E6ν εixε κd,τιolα

ε,πα,Ψ'fl μ,ε τα 6ri6λiα τ,cυ δημoτι-
κο6 θα ανιrληφθεi αψι6rαωq 6τl η
εr,κ6να τοι) κ'oρ'Ι'τσ'o'li με τηr' κoil
κλ,α στο x6ρl 6xεl εκλτ]ψεr. Αγ/:-

ρ1α καI κο.ρiτο,lα xορ'εfoυγ τ'ρ'i-

x'ουν, παiζ,oυν μαζi. Στα περlo'
c,6τε'ρ'α κεilμενα εμιφ'αι'iζ,cνταl μα-
ii1, ααν αδ,6λφrα, οαν ιpiλo:, οαr'

cυ1μlμlα'θη'τ6q.(Α, o'. 152), (A, α,

166), (A,'6,67), (8, 6, 67), (8, 6,

s5). oι friρ,ωεg - Tτ,ρ6τυ'πα λειτουρ-

γo6ν ir,6ο,α ο'lην .ο1-ιdlδ'α π:ρ'οο5τε-

ρo σαν παιι516 Παρr( ginγ α'γ6ρiα

κa1 η,g,ρ'iτο,lα. (A, 6' 44 ) ' (A, 6' 9(} ) .

Πα:δ16 Ι{αΙ τrων δrio φ6λι,.lν oυ-

ζητoiν κ'αr πα,iρν'ουν Ιno1ν,6q απο-

ιρd'αεlq. Eι,τirπωrση κ,d'νεt 'ο δl,6λo-

Y,Oq rπcυ ε,π:lKραιiεi οιlq δl,α,πρ,o'oω

π;,κl6q τουq αx6lαεl,q. Kανεiq δεν
C.|υθα1ρεΙεi κα' δ,εν ,επr6dλει τη

γι,ιi-llμη τoυ. Tα π,αl,δι,6 δ,εν υπo-
τ61σ1J3ντα1 και δεν υlπαrκ,:l3ουν πα
θη ιlικi σΙoι,q }ιlεγ,d,λουq. Aκ6μη
κα1 η δαO,κ'6λα (B, α, 43) (B, β,

23) αναθ6τεr εργααiα o' αυτd 6-

σΙεlρlα απ6 πρ6,τα:d τaυq ll ιrοrΙε-

ρα αrπ6 oυlμφωνiα 1ι,α'ζ{ τ,oυ'q. Πα_

ρoυlοl6ζοvια1 C'αν .αυτ16νlμεq ι'-

π6ρ,ξεrq, πcι) ορ,γανιi_lν,:υν στα

πα',xνiδl,α τ,cυq τη δlrκ,f τoυq μι_

κρd κclνωνiα xωρi1q ειΓιεμr3aσε q

ι;ιυν μεγd'\ιrlι,. (Α, β, 38), (B, β,

65), (B, γ, 6). Eiκφrρ&ζoνταΙ ε_

λlεirθ,ερα μ6οr απ6 τo παlxνtiδr θf

Ycνταq μiλloτα μrερl'κ6q φορ6c
κ'αiρια κοtνωνlκ6 κ,αι παrδαγωγι-
κ6 προ6λl1η'tαια, 6,πωq δι'α66ζου_

l_ιε σ'τoν πα,ρ{.ιlκ,6τιυ δr6λογo τoυ

εγxεiρlδi,ου τηc β' τdξηq (B, α'

95) <...EΙ\ΙA KoPΙTΣΙ: Θα fθε-
λα να εixε κ6θ,ε Υε1τον 6 6ι'α or_

κ6tπεδ'c ελεriθιερ'o.

oΛΗ Η TAΞH: \,{αικ,i'ρ,1 να εi_

Xε.
E,λJΑ AΓoPΙ: Θα fθελα κ'αr

τα 6ι6,λiα τ.oυ oxολ'εioυ νcι' Ι1τα\]

αστεirα σl:ι\' τα μiκlμr6,cυq.
oΛΙ{ Η TAΞ[Ι: λ{ακdρr ι',α {-

τ,αν !

ot'd,ζoνταl o'αν 6ντα ενεργητrκi-
που παiρνουι, π,ρ'ωτο6cυ\i'εq κιl
α\]αλαιΙ66νOυ,ν ει-rtθiνεζ (A, β'
26), (B, α, 43), (B' δ, 42) <.o

Θωiμ6q καr η αδ'ελφ{ τloυ η P6α..'
6ρr]iκαν ιι]α συν1τlαγt'1 μαγεl,ρlκdq.
FΙ οι-'νταγll 6λεγε: ...

- 
'Aντε να τo φτl'dΕ,iυ1lε κt

ε1lεie. εiπε ο Θ.υμ6q.

Aν1ασκοι)μ!πιιi;θηκαν λοlπ,6ν καr
oτριi9ηtκαι, oτη δουλεl>.

Tα παlδl6 Που εμlφ,ανiζoντ{11

}}aσα οτα κεiμει"α 6xουν δηιιl'ουρ

γl,κ,6τητα. φαντασiα κ,α1 x1,c;6μoρ.

(A, β, 128), A, β, 32), B, β. 65)'
(B' β, 27). Πρ'ο6ληματ'iζ,ovrα:
καl κ6'νoυν δ,ldφορ,εq ακ6ψ,ειg rι6-

νrιυ σ' αυτ6, Πιcυ τouq λ6νε ol μ'ε-

γ6λοl. <Tr δilcκlολο πcυ εiν'αl γα
κ6νrεlq 6αα σcυ !τlροστ6ζ,0υν οι

μεγd\οlΙ> λ6lει μ'εταξ6 irλλ,ωι' i-
1rαq μlκ,o6q oιο κεiψlεν,c τηζ β'
<τ,ο 'ρα,δ16φιυνο>. Kαt o' 6να dλ\ο
κrεiμlgγ. τηq A' τ&ξηq δl,α'66ζ,rl-,_

1lε: <Η \4αρiα ξ6ρεr πωq κr o Δ -

ονυιο6κηq μεγαλιilν'ον,lαq θα κα_

ταλ6,6rει 6τr εiναr με,γiλη xαρiι
6xr μ6ν,c νιt παiρν'εtq αλ\& ι*,αl

να δ](iνεlq. Kι α,κl5μ,α πωq εiι'αl
πολ\6 πρ1,γμlατα πΟυ τ' αΥαrπ6l,lε

πολ-i κα1 τα μοlραζ6rμαcτε ιl'ε
τl'υ,q,iλλ,:υq.

Αυτ6 ο,κ,6φτετ,α1 η \{'αρiα κr :l

νο6q ιηq π6,εl αιoν dλιo κα' οιη
δα,oκ,iλ'α τηq>, ol rr:ο,6iλη'μ,αι cμoi
αυιci 666αl,α ανε61'ζουν τη θ,6οη

τ'Ου κcρ,1τσ1οi μ,6αα oτα 6l6\iα,
rπαρlgγQ'..',"6 6,μιωq αναφ6ρoυμε'5
τl τ6τo:'εq ακ6ψειq δ,εν εirlαl δυ'
νατ6ι' να γiνουν απ,6 παlδllι 'αυ_

ιi,q τηq ηλι,κiαq.
Στηι' οικο'γ6νε α 6λrθπfι)με τ/

αδ16λφ:,α να υ!περ6'-xουν 6'xr λ6γιυ

φ6'λ,ου αλλd λι6,γω ηλlκiαq (Α, Β,

21)' (B, δ, 7).

trlΙ.JA K'OPΙTΣΙ: Θα l1θrελα ν' M'6ο'α clτα κ'εiι1ενα συν'αν|το6-

dφηναν εμdg τα παrδ16 μια 6ρο_ με παrδl6n Πoυ 6xoυν το δlκαi'ιυ-

μdδα ν,α r<υ,6ερνf1,c,οψμlε τoν K,ιi_ u;]μα \'α 6'xoυν ελαττιi:μαlτ'α xω_

ομι;, ρ'iq αυτ6 να τα κατ'αδlκd'ζ'εt υπ'ο_

oΛΗ FΙ TAΞH: \'Ια,κdρr γα ΧPI8ωτ1κd (B. β, 65)' Tα 6λ6π'ου

μαq 6rφηναν.,.)) κλr-r. με ν1α μαλιilνουν xωρiq να υπo_

- Aγ6,ρrα Kαι κο,ρ]iτ1σlα π'αρ'Oυ_ x'ιυροliι' τ' αγ6ρlα 11 τα κoρri'τρlα'

8i



Γ

<- Eμ,εiq δεν ξαναπαiζ,ουμε trια-

ζi ααc, εirπε rl Kατερiνα.
Ero'εiq 6λο τ,ο δ:κ6 ααq θ,θλειε

ι,α γiνεται.

- Kαr εo,εiq δεν πdτ.ε π1,οω εi-
πε θυμrιυμθν'oq o Πα6λo,q.

o κ,α'8γdq o,υνεx1ο,τηκiε κα1 μr3-

σα στην τaξη>.

E'iναr cρανε'ρ6 '6-r' η θ6oη τoιl
κορι,τ,οlori 6x,εl αv6,6εr σ,ε σx6ση

}Ιε τα προηrγoilμενα αγ'3γν1iΙJστ1_

κd. Εξυlπι'dδα, απOφα]σJ!στ1κ6τrl-

τα, (Α, β, 85)' (B' β, 65)' (A, β,
26) x'α,ρ,α,κτηρ(ζεl τα κο,ρliτοrα εξ
itι;ου με τ' αγ6ρια. Δl,αθi6τουν δlα
νοητrκd. πρ'οσ6ντα κα1 τα κατlα-

φi6lρiνουν τo i]δlο κ,αλ6 μ,ε τουq
αυμμαθ,ητ6q τ,oυζ στα rΙαlxνiδ α
(A, β, 128)' (A, β' 44),

Biiν,αr αξl6λογη η rιρ'c1σ1Πd'θε1α

των συγYρ,αφ6ων να αποφitγoυι,
εκδ,ηλιfiο,εrg φυλετto1io6 στα ν6α
αι,αγνωlοιl'κ6. 'oμ,ωq τα 6ι6λiα
θα dτ,αν δlα,φορετlκ6, αν o μη
φυ,λετroμ6,q πρo6ρxονταν 6xr μ6_
νo απ,6 μι,α προ,απ6θεlα τψγ 6ψi,-

γραφ,6ων, αλλd απ6 μl,α 6αθ{lτ'ε-

ρη κiα γενrlκ61ερη oτdοη τηq κor
νωνiαq. 'ooο,κι αν πρ,ο,clπαθ,εi κα
νεiq ν,α κρ,liψεr 6'αθrd ρl,ζι,ψ6.νiεg
ι&oειg, 6lpxετα1 π&ντα μtα στtrY-

μι] που πρ,oδ(δετ'αl.
Αναιp6ρ'ο,υrμlε μ]ερ,1lκ6 xαρ]αe(trη-

ριoτικ6 πα,ρα,δεiγματ,α :

o αυναισθημqτ1lκ$a πλ,ciτoι],
που α,π6 Παρdδo,ση xα,ρακ:τη,ρ1ζεr

τη γυναiκα κ'&γει κι εδιft την εμ-

φ6ν οl1 τ,oυ. T,ο κoρ(rιor εμφανi
ζεταr ρομαvτκ6 (A α, 120) oυ-
ναlo,θηlματllκ6 (A, α, 128 ), ευαi-
orθητο (B, α, 32), 6πulq στο πo1-

η1μ1ατaικ1 πoυ ακοΜυθrεi.
<... Σ' 6να κλου6dκr εoι1. Kr εγιil
σ' 6νiα oτ,ενdxω,ρo μrπαλκ6νι
Kρ,υφ{ σoυ αν,o(γω τo πορτi.
Πιilq xαiρομαl τη λει.l,τερ16 ο,oυl

π6tτ,α o',τ'ου κ6μπ,oυ τη γi,o]ρτΙi...)).

Tο κο,ρ,iτlοr oτο πα,ρ'απ6νω Γrοi-

ηr}Ια ελευ'θεριit'νε1 τo μ1κ1ρ6 τηι]

φiλο, το π,ουλdκι κtαΙ' Χαipετα1 τη

\:lυτερtd τoυ γlατi τo iδlo ζει ο

6να oτεν6xωρ,o μrrιαλκ,5ι,ι.
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Σ' 6ηrα πctlxνi'δi ιων παιδtιilν
<(i]]αY'αζl6> τ' α,γ6'ρlα δl,αλi6γoυν

επα'γrγlf\μq.α πOυ απ6 πα,6δ.'οη
giγ,611 cI1l1ρτ.κ6 ψαρdq, μιπακ6ληq,
καφειζdq, 6μτilτc,ροq και μ6νο 6να
κορiιo: γiν'ετ,αl φαρμαlκοπor,69
(B, γ' 52).
o R6Ιοq ( B, β, 37 ) δεixν,ει

θ6rp,poζ κ,αθιilq πηγcιiι,εr σι,c σxο_

λ,εio αnl6 τo αlπ'oμ,cνιωψl'6νo οπiιr
του' περι'ιi'lντ.αζ arπ6 6ι,αν ερημi-
,1f $,ρ6μ,ο κι 6να ετo.1ιι6ρ1ρoΠ0 γe_

φ6rρ'l, ενιi κ6τr αι,6λογο δεν 6λθ
πoυ1μlε oε καν6ν,α κoρiτσl των i]-

ναγν,ω,oτtκιi.lt,.
Σηlμεlιiiνc,υ,με 6,66αlα κ,αi lt1α

αν'τiθ'ετη συ1μ,πε1ρiφo'ρd αγορt.cil.
o Γrωρ,γ6κηq δ ακ,ατι6xrετα1 αlπ6
τ,c φ,66c ιηq μοι,αξlliq (B α, 69),
αλ,λd υ,π6ρ,xεt η δ:,ευικρiiι,l'αη 6ιl
τo α'γo'ρ6κι εiναl μ,6λ19 5 xρ6νιυν.

o Δl.αμανι{ζ (B' δ, 60), πoυ
εfναl oυ,νομiλ:ικο,g τηq 'Eφηq εi-
να1 σΙα παlxνiδl,α πολil πιο τoλ-

μηιρ'6c αin' αυτfν. Σκαρ,φαλιiν::r
oτo δ6ντρ,c καr κdν,εl αικρ,o6α,]i-

εq, ενιb η 'Eφη τoν πα,ραlκ.oλ,oι)-

θεi με θαυ,μα':μ6.

To τολμηρ,6τερ'o πα:δli pΙlΟζ /)_

μdδαc απ6 αγ6lρ,1α κα1 κolρiτ]σΙιΙ

εiναι o Παντ,ελ{q, που πριiτοq
cικα'ρφαλιilνε1 στην κοrρυφr] εν6ι;
xιυμdrτινου λ'6,φoυ σαν αρx,αiοq
πoλlεμι,oτri,q (B, γ, 28).

M,6,σ'α (rτ,ι) πν'ε6μα ιl1q εξ6λl_
ξηq τι.lr, αρxιδν κ,α1 τ1ων 1δ.εd,\,

πoυ επ11κ1ρατοi'ν οτα ν6α εγxεr-
ρ'iδl'α 6xοιlι, γiνεr πο,λλ6q αλλα-
γ'6q θετ:κ6q ο,τ,ο θ,6μ,α τηq -o6τη_

ταq τιυ\r δ6o φ,iλιυν, 6rπωq τονi-
cjlαμlε κατd τη δ16,ρκrεl,α τηq μελ6_
τηζ μαq. }gν μlπopodμε 6μulq ν,:
παρα6λ,6ψουrμε 6.τι σε α,ρα(ετ& ση-

1lεiα τ'α 6.α,ρα,iι,εr ακ6μ'α το Πα-

Plελθ6ν.

'Γ,c ευx6ρlο'το εiι,αt 6'τι γ,iιoν-
ταl θ,ε ι:κ6 6d,μαια 6ο,ον αφ.ορi τ'c

6'α1:l.κ16 υ'λικ6 τηg δημ,o::n<r]q εκ-
παiδ,ευ,oηq. X,ρ,6νo }ιε τo Χρ)6ν,()

τo οxoλ,εiο αποκτ6 τη δυνατ6τη-
τα να μυdοrεl τ'α σηlιlερrνd ελλl1_
ν6,πουλ,α με τ,ΟV πlο riατ6λληλο
τρ,6πο oτον πcλrτ ,αμ6, του οlποi_

'oυ α\l oτ]μερα εiναt τo προt6ν αll

ρ:,c θα εiν,αι ol ιρo,ρεiq.

ιρo,xον6i;_ιοg

ζωγρ6φoq
καπετdνlοq
ζευγdq
μrrιουλτοζr,6,ρηg
τεxνiτηq oTE
καφ,ετζl1q

61rπορ,cq

1ιηxαι'οδηγ6q
καραBο,κriρηq
riθ'οπ,οl6q

ψlλ'κατζflq
τεxνtκ,6q τηλεο,ρ'dοειυι

Γυναrκ,εi,α
Δα:κlιλα
εργ1τρlα
καπετ6νlooα
πα:δiΟ 1η6q

δ 'ευ,θ,iντρtα
τocπdνlαoα
φα,ρμ,ακοστο16q

A. ΠΙΝAKAΣ EιΠΑΓΓtrΛ\'ΙATΩN

Aνδρlκ6
Tαxυδρ6,μιοg
ν αll τ1D(|6ζ

Ytατlρ,6ζ

Ψα1ρdq

ξυλ,οκ6ποq
εργ6τηg
οδηγ6q ταξi
ι1l;\lκατζ{q
ιS6οκαλοq
αουρ1ιατlατfq
λoατρ6μοq

1-ιπακdληq

μανd6ηq
jοακ6q

Yεωρη/6q
τεxνiτηζ
κουλ,cυ ρτζ{q
rc:ητf q

ο,ιαθμ'6tρxη,q

οικcδ3μoq (μ6οτoραq)
κλ6ουν



BΙBΛΙοΓPAΦΙA

\Ιυιρlτιil Γεωργiου - N,iλ.αεν: <Η

ο1κ,ογ6νεια στα αν'αγν,ω,στlκ6 του

δημoτrκο,f> K6δrρoq 198Ο.

'Αννα Φραγκoυδ'dκη: <Tα α_

ναγνωloτκd 6r6λtiα τoυ δημοτ'_

κoι] Lοxoλ,εioυ> Θεηr,6λι,o, Aθdνα
1978.

Α. Bελαλiδηc - K. Kαλαπανi_
δαq - N' Ι(αν6κηq: <H Γλ'ιil,οLοα

μoυr>, Αναγνω,οτtκ6 πριiτηq Δη'

μ,cτlκο6,

Α. Bελαλiδηq - Α, Bουγιοiκαq
_ K. Ιζαλαπαν,iδ,αq - }ιT. Kανiκηq:
<aΗ Γλιfuαoα μoυ>. Αι,αγν'ω,οτlκ6
δευτ6ρ'αq Δημo rlκο,6.

oδolnoρlKδ φUTεiα 1983
(Συvιi1lεl'o ο.nδ τη oελiδα 77)

To σδoln,o'olκδ μαc δεv τ'ελεIιilνει
εδΦ, Φα ygειαoτεi oυvd1lo'η τηc Πlρο.σ-

n,αlθ,εtoq Ylo τηγ αvi'x,νευo'η τoυ παoελ'
θδvτoc' noυ oiγoυρα ixεl rro,λλd ακδ'

μη 1''α μαc αποκoλ0ψεl.
Mδ'oo ατo o,uγ1ρovo nεριβdλλo'v τα

δργ: καr ol nαoαδδ,oεtc roυ nαρελΘδv'
τoξ n,ο.ρoμi'vo'υv, oοv μllκρ'δc noλλia
φopdc oοoεlc, πoυ δxoυv τo στoιx'εlo
τηc tooρρo,π,iοQ τηc n'olκιλiαc 'ΓoU αv'
Ο;Φn,lvoυ μ,}τρρηJ Κο'l μ'αq οπorκαλr]'

ΠτoUV τIc ρiZεc μαc.
Ac nρoonαΘηoo,Uμε vο δrατηρi1ooυuε

α'-;τδc τlc .καΘορδc οvΘρΦnιvεc αEiεc
noυ δεv ψ,παρ1,o'υv nλδov o[π,ε oτα θo'

Yα nσU δiηlμ,toUρYoUlμε' αλλd o0τε καl

cτ-'r τρδno τηc ζωηc noυ Zoιiμ'ε on_

μερα.
ΕYXAPlΣTIΕΣ

Eι;1αρ"οτcιilμε τov Πρδ,εδρo τ'ηc KοI'
vατ,ηταc Φι'ιτεiαq κ. Kωιv/γo T6τo,κα,

τo Kolvolτtκδ Συ'μβoiλIo, τov lερθο n.

Aθοvα,o:o Mορ'μορο Kgι τo Σ&λλoγo
Φυτelωτιi.lv - B,ερoi,οc, γl,α τη oυμnορδ-
οΓΓαoη σJ,ηv προ.oπdΘεId μ,αq, καl τ]orv

κ. ΓεΦ'ργro ZΙΦlγα, γlo τη]v oiκoη/oiμ,tiκil

εVi1σxUoη.
ΠAPoYΣlAΣH ΕPEYΝΑΣ

Τo uλl,κδ τηc θρευvoc "oΔo'l;Πo,Pl_
Ko ΦYΤElA 'l 983. nα,Poυ,otdoπηtκε:

o) Στη Bερoια 21 l,oνo,υoρ,ioυ 'l 9'84

oτηlv αiθo,υ'oα BαΘμroφ6ρωv Torn,κic F_

φ'oρεiαc
β) Φυτεiα 7 Moρτioυ 1984 οτην οi'

θoυ,oα τoυ Koινoτrlκo* 11g-qgγηυoroQ

γ) ΑΘηvα 1 0 Mαρπioυ 1 9B4 ατη 2η

Πoλ lπr oτlrκη A,vrγvευτl κd Evημ,θοω'o'η, α.i -

Θoυoα A9ovα,αiou Λειllκ'ο]δ,iπη.

Στηv δρευ,vα nη,ρ,ov μ,θρoc ol Bα'
θμ,oφoρ,ol καt Αvt1ivευτεc: Ν. Aμ,nοτZi-
δηc, Α. Bυζοc' Γ. Zoρ,κdiδαc, Γ. Kα-
Zα,-πΖi'δηc, Λ. Λdζoc, M. Λdrμπρoγλoυ,
N. oο,υ,ooυλτζδγ'λcυ, Λ. Σπ0ρo'u, K.
Στoυ,ρδnoulλoc' K. Τομπ,oκδnoυλoq, Σπ.
Tελλi,δ'ηc κol l. To'ομ,ητρoc.

0ι διjο x'3ι)'cι λα1ιπ[ριγnαν ταρ&ξeια
|J'e ζ c 1 "fi ψeσTιlLε?'. d1 ικ^r, ), i€'ι'α..

Σιι€c, ξεy αcμ}jν;ζ i'o6"r,ναν

τLα να ξαναγεννη'θο'3ν oπc 5γ'a:,&δL

Mυρτιο{q xλωνdρι σ1eφαν(i'e\ :,l,ζ

11'.ψeντ!νιε< ιa)''ιbνec τ'c')

,Ξ πΞριτρυγυρ[γ'ο'ιν.
f!,.q ανdlψν"ησιν ηρci)ων ξι1αc,γ.Lνων.
uTdδε xε'ι.peΘα'' τfiδε xεiμεθα"'..υ
τeιaδψε'lc'., i1 μη πειθjμενοι.
Το z-,ιγ.τ'5 γρiοι,ι'α ιω'l 1ι'α)'^lr''iιν cc'ι

ic6^ηνe αργα.
,rι!τ'α ,cτο oωc τ'rιζ ψ[ραq το'ι ανατjλλsι.
Θολaμj,lη μ,lirμη, εχπνOi1 \'hc.
}[ι: jxz')'ιo^Q αιδιι'!.α, |J.:r| 5'| αt!.α'" ι.q
\[''ι :.ιι^)'ιτ'rι JΞ xιi
Στo τι, τaυ σε πρOσμ6vΞι.
'Eδgαω ''o }ra''γι[ ',ιο'ι !ιι x'n&)''.')? γ'eνταnγ,"δν

',ιε γ''3ρια γpιlυ'ψaτ α 6α'1ι,γ.!νο
',ιι'. ξe'!{ιy'ηοα. -\'ξρr Γεωργiα

α Τnδε Kεiptδαll
Κ,' [)'α iτ''uo', &cτρα, ο^)'δαcτ'ρα'
'Ενι ει'ι)'J ουρ}''.ιξι 'ql'φνιια
ι.,ι,' a|, ιniω1fi1e.' oτο ^λ''',ι&'ν''

ι.l 7: ι ρ'.ιi Υ rJ. τev''q1!', 2'r'',.

'1Ιρη,μοg, !ρ'η11ιοq o δρ6μoc.

"Tdδε 7g[lψeθα' τiδε xε(,μaθα'...>

Kι jμιο; τ[τοτe Dιν υ'p^γasα-},e!ιe,'

Κ'. [γ.ωq ο'3τe iνυ" &'oτρο ταν[
ττc 6&f)'cq το'ι τeλl'^(ο'ι'
']Ιiηiμη, !v'r,ιψ"r, τ, 0&λα.ocυ'.

K, er'j 0α" τeριnρ'[νe'ι: :ην Αυi'd
'lι dι''ζ τον rpιbτc ''r,}''''ο

τi'τω ατ[ ;''< αvγιiτlc ιο)'[ιιe'.'

uΣl'ιτc?[ν-r' Απρiληq'84υ

B3



Λ!ΕθzuΓΣ AΕr,ΙTP01(0M|K0 Σγ]ιlΕΔPlO
(Περlλnψεrg oμrλιιbv)

τηc τιμηc α,π6 τηv Korvη Aγoρ6.
or δ0o πlo εvδlαφ6ρ ,U1σ,εq Περl_

ox6c τηc ρ9δ'α,;<.vo'καλλl6ργεlοc
εivαl η Elμιj'λ1g - P,οlμανlα (,τo α-
vα,τoλt,κo τμηrμο τη,c) κοl η Kαμ_
παvio (KαΖ6ρτα, Νlεdlπoλη κ,αl

Σαλ6ρvo). Η ρο'5α,κtvld καλλl-
ερ,yεi"rol επiloηq KcιΙ oτlq Πlερlo-

Χ6c B6,vετo καI Π l,s,:6.,rτε. Tα
τclλευτo[ο xρovlα πορατηρε1ταt

μlο 6οΘμlα,Ια μeτατor:l: cη τη,q,Koλ
λlθργεlαc Πρoc Τ!c Noτlεq πε-

ρlox6c. Πloτε0lετοl 9111 'g,μTo βg
oυ,vεXl'oτεi Kοl σΤo μ6λλov.

Τo πto δlαlδsδ,:μ6vα o1ηlματo
οτlq v,6lεq φlUT:':εc ε,ivοt η nολ_

β,6τα (,με τlc δ:dφrgρgq n,oρ'ολ-
λαγ6c τηc; Kαvοv:lKη, ,αiKα'vovΙ-

oτη, ελε0Θερη κλn.) Kα! o σT'ρα-
KτoεΙ1δ'ηc θ,drμv,oc (,κυ,nαρlo6rκl)

μ,ε πurκιloτητα φ0τευοηc 70-150
δεvτρ0λλlα oτo, o,τρ6,μμο (α,no-

oταtoεtc φ,0τ,ε,u,οηc 4,5_5 μ6τρο
μεταEt Tωv YραμμΦv καl 1'5_
3,5 επi τηc γραlμμηc.

To nlo δlαtδεδoμ6,vo u,ποκεi,με-
vo εivαl ακ6μο To ΓΙiΠoρ,oφUτo

(80_B5%) εru,ιb τ' αλλα υπ,olκεi_

μεvα 6πωc τo α'μυγδολg,ρoδdrκl-
vo GF 677 και oI δciμο,σrKηvΙ6c
DΑMAS 1869, SAN GΙULΙANo
655,2 καl GF 43 61oυ,v Xρη,σlμο-
nclη;θεi Ylo εδο,φ,η εlδIκηc κατη-

γoρiαc.
Τo ειiρoc ω1ρiμοvoηc Tω,V Πot-

lκλιιi-lv εivαl π,oλι] μεγ6λo Kο| Kα_

λιjlπ,τε,l μrα x,ροv:κη nερi'o,δ,o πoυ
αρxi?εl αn'6 τα μ6οα Mοi]o,υ κol
τελεlΦ,vεl τ6λoc Σεnτεμ'6ρioυ.

Mlα τεxvlκη εEιlδtllιεuiμ,6vη,Π]oU

6λo καl πlεριοo6τερo επε,κτεivε-
ται, εivοι η εvτοτlrκη καλλl6ργ,εlo
urπ6 κ6lλuψη, Ylο τηlv nριilΙμ,η ω_

ρ1iμαvση τωv καρnιbv 'κοτd 20
τouλ61lοτ'o μ6ρεc.

0 ΣJλ).ογο: γeωπjνων \. H-
γ'ι{lλι.. o,ιq 2il-''27 AπριλΙου
l {)85 cρ^,,dν ωσ. σ.-rι\t Β!ρ"'ιυ" ( α[-
θ:νc'α Αγτωνι&δe''cc Στjγη Γριμ"
μ'!ιτων ιαι 'l ε7ν,!'lγ l'i,uoυ ]} j-

?',.!ιq) διe0νj-c δcντ 2οy"g'ρ'.^a[, 59-
ν!δ9ιο [το'ι etδ,xο[ 1a'.5i"i^11lονec
'Ιlλληνεq xαt ξiνc'' α.'tiττυtι.'l
ο'εντρcxcμιx d" a'!''!.g.τ x τaν !γ ο'-lrl

cγ'!α'r' ψε xt" eiδη οτ<,lριoδ9οl'l
το''l ιx),),leργcaν;α',. σ1'Γ|) τερl'-

'χ!f' ixιq [τωq e|ναι 'r' ροδα'x''-
ν'.i', ^r, ιeραcιi', 'r, ιγ)''ιδ'.&. ια'.
τ, ψτ,)'ι4'' Γ''9',. 1'ρ,'1 eν"r,ηl[.ρωc'ri
:ωι 1"')a^(νω'"τtbν' l'τδ το α'r,υ'e-

vινδ τeυ1οq 7'α.|. σ'Ξ τυν!γeιe.q θα
δ'r,μ"ο τ'. z'3 cC'.;με περ ιλ"ξ,|Ξ ι -( τ(!)ν r-

μι').ιclν τc'ι αrleττ,!.lγθτ,ιαν σic
τυνjδρ ι c.

ΙΙ c''lrlτ αιτ'.ιJr, eτιτ ροτ^|''

1) ΓΙαv6ρα,μα τnξ Poδα-
κιvoκαλλι6ρvειαq στnv I-
ταλiα

TOU

(cΑRLo FlDlGΗΕLLl
(l{dρcλoc ΦIvτlτo6Λλl)

ΙΝSTlΤUΤo SPlΕRM l ΝlEΝTΑLE
PER LΑ FRιJTΤl coLTURΑ

RoΙMΑ - lTΑLlΑ

Η nαραγωγη ρoiδ'οlκivω,v σΤηV
lταλiα 6ρilακετοl εlδΦ καl μερl.
κα xρο,vtα ,oτo οτd,δto τηc εn6-
KΤαiσηi. H ετηrοlο ,nορα'γωγ,η 6'xεl
Eε,πrε,ρ.d,ο'εl τo '1 .5 εrKαrτ,oμ,μ0ρlo
τov'vouq. Απo τ: οivολn Tηc Πο"

ρ.α]Yωγηc τa 700/n περirn'oυ ε[ναl
nοnκlλiεc γlα vιυl.lη κο'τοvα,λωοη,
τo 15% ουrμrnOρηvα 'καr τo 'l 5%
vεrKTcΙρΙVια. Η μεγολ0τερη εiπ6-
KTαση γivεταt σTα vΞ]KTορi,vιο ικα-
θιilc ι'.αl oτα ouμπtρηvα, πo,u δl_
α5i5οvταl Χd,pη τηc εvio1uoηc

B1

2) Πρooαvατoλισμ6ξ τnξ
καλλι€ρvειαζ τnq μnλιaq
κα,ι αXλαlδιdq oτnν Iταλiα

TOU

(cARLo FlDiGΗELLl
( Kορoλoc ΦlvτlτoιiΛλl )

l ΝST ΙTUTO SΡ1ΕRΙMl ΝΕNTΑLE
ΡER LΑ FRUΤT| CoLTURA

RoMA - lTΑLIA

H καλλl6ρ,yjεlο Τηc μηλrαc 6ρi-
σKlετ,αl εδιb και μ1ερliKd Xρoγlo
oτo oτd]δto τηc εln6lκπ_α,σηc, εvω
εκεivη τηc αxλαδldc μ'ετd τηv
ο\lτULΠωiσlαlKη επ6lκτo,ση Tηγ Πε-

ρΙ'otδ,o τηc δεκα,ετ[οq τoυ 1960,
n,6ραo,ε oτη,v o,υv6γεlα oε περi"
oδo lo,o,ρorπ1αc'

Η ετη'cΙ1g noρoγωγη μηλωv α-
v6ρx'εταr περinoυ aιε 2,5 εlKioτo-

μιjρlα τ6wouq, εvΦ εκε[vη τηc
α1λα'δlαc εivαt 1,2 εκoτoμ0ρ,lα
τoγvοuc.

sa

H παραγω'γη τωv μ'ηλωv εirrαl
σUγΙKεvTρωμ6vη στη'v κolΛdlδα
τ,oU Πoτοιμlo0 Aiδ]iγrη (MlnoλτΖdvo
- Tpιlvτo) Kαl σTηV Eμiλro Po-

μα'vrα (Φ,ε,ρρdρα καl Mrnoλιbvια).
Σηιμ'α,vτlκ6c ncooτητεc μηλωιr
nαρd,yovταl oτo Bθvετ,o, oτo Πlε-
μo'vτε KCΙl σΤηV Kglμlηrgγ|g.

Η n,αρογω,γη τωv μηλωv κατθ
π'oικlλiα εivαl ωc εΕηc:
1) 0rμ6δo Πκo,λvτεv Ντε-

'λiτ,oro,υc 40%
2) 0rμ,61δα Pεvτ Ντελiτ'ol'

o,υc (Στdρ,κlv κλn) 25Υo

3) ,o,μα1δα P,ρ,μ Minl,o0τl 10%
4) Λorrnr6c n,clκl,λiεξ 25%

100%

'oo,ov αφcρ6 τη'v Πκoλ,vτεv
Nτελiτοl,oυc oι κΛιbvοl π|o1U KU_



Δrεδvθq δεvτρoκoμrκ6 ουvθδρro

ρlορ1o0v αrrηlκoυ'v oτov τ0'no

Σταvτα,ρ. lδιαiτερη Θ,θo,η 6,Xo'υ'v

ol κλιbv,ol τωv ο'r'o,iων η ε,πl,δερ'

μiδο τωv κcr,ρiπΦv δεν n,αρo'υοld-

ζεt ευοιoθηοΙο o;'η'v o,κoυρ,lα o-

nωc εiγol η Σμo0θ (SMto'oil'iHE)

η Γκo,λvτεv B, η Mπελγκδλvτεv
(]BlELGoLB;ErN) ,κλn. ol κλΦ'vol
orn'oυP δgγ ξlε]Πεpv'otj,v τo 5% τo.υ

αυvoλoυ. Γl6λoυ'o,ono0ρ (YEL-
Loιν SPUR) κλn.

'Ooov oφoρ6 το Korκκlvo Ντε'
λiτoιoυc, α'vτlθtετα ol 'κλΦvoι το'υ

τ0,π,o,υ σiΠ,9U,ρ υ,nερ6xoυ,v καl ξ'ε-
nερνoOv το 60% τoυ oυ'v,oλο,υ

τωv δεvτρ,υ,λλiωv Πo,U φ,Uτεuθη'
Kαv τα τελευτ,ο,1α x,ρovto 6πωc
εi'vοt τ,α Ρεvτ τoiφ (RED c'Ηl'
EF) ' 'o,ρ,εγκov σlΓlouρ (oRE-
ΘoN SΡUR) κλπ. ol nιo δlα-
$,orμf,vol κλιbvοr τoυ τ0lnoυ Στ6v-
τoρ εivol η XdΙ 6ρλl (Ηl EARLY)
Στdρκlv (SτARι(IΝG) ' Ton

ρ6vτ (IoΡ R;ED), Kλα'oiκ
(cLASSlc) κλrn.

Tα υtnorκεilμ'εvα τηc μη,λric
-_l,ou'Ku]ρlαρ1oi,v εivαt το M9 ,καl

M26 γlα τlq Σταvταρ i-13ΙKlλi,εc

καr M]Mi1 06 κοr To σ,Πo,ρ6φUTο

Ylα Tlq σΠoυρ rloΙiKlλiεq η κΛΦ-
voυq.

***

Η καλλ16ργεlα τηc αxλαδldc
εiγοl oυγIκεvτρωμ6vη οτηv Eu,i.

λlα - P,οlμαγlο με ΠαρclYωyη nου
Eεn,ερv6 τo 3) 4 τηξ Εθvllκηq ,πα-

ραγιυγ{c. Evδαφ6ρov nορoυo,ld-

Ζoυv για τηv καλλrθp,Y'εlα Tηq α-

X,λαδdc η Kα,μπαviα καt η Σl-
κελi,α oτη,v κατηγoρiα τω'v καλo-
καl ρ.tvΦv rnotrκtλlιilγ.

'Q1,ηl1,g εVδrαφ,6ρρ.μrσεc Πo|iKΙ-

λiεc τc οxλαδldc εiγαt ol Παρο-
δ'o,oιαiκ6q Πδο,α Kρα,oαvο (PAS-
sA CRASSANΑ), η oυi'λlομc

(\Λ/ΙLLIA}MS), Alμndπε Φθτελ

(AιBAτE FETEL), Kdiζερ (KΑl-
ZER), l(o,olο (cosclA), Nτε-

'κα'vα vτελ Kcμiτolo (DECAIΝΑ
DEL coMlZIo), Κovφεροvc
(CotNlFlERIEιNC,E).

Τo 95% τωv o,πωριi.lvωv αγλα-
δrαq εivοr μ'n,oλlo,oμθvoI σ]ε KU-

δ,ιi.lvlα τω'v κλΦ'vωv A' C' BA29'
'Ανταlμc (ADAMS)

3) 'Eρευvα αγoρaq, πρo-
τιμιi,σειq καταν1αλωτιi}v,
πρoo,πτι!κθq vια τιξ εξαγω-
v6q vωπιilv και μiετlαrπoιn'
μ6vιΙJ\/ ρoδ,ακfuωv, t<ερασι-
ιbv, μιiλιυv και αXλαδι,ιbv
oτn Δυτ. Γερμαvlα.

XP. KoYΦA}<ΗΣ
Γρo,φ,εio Πaωργ;κo0 Aiκclλotθoυ

Movd'1o'u

1. Po,δαlκιvα.

M,ε τη'v 6vταξη τη'c oτlc E.K.

η E,λ,λ6δα σξrμiε11i1'γr, μ'εiωo'η τωv
εξαYιυγιbv vωtnΦv ρo'δοrκ1vωv
Πρ,oc τη n,r'. |_g:ρrμαviα, o,ε αv-
τiθεo,η ]με Tη'V Iτολiq η olπ,oiα ι-
σX'U,ρolΠ,oiη1σε αrκolμα nερl,σ'σ6τε_

ρ,o τηv KuρlοiρΧcιjσα θ'6oη τηc.

Tο oυ,ξα'volμεvo Ko]στo,c {'Ιαpα-

γιι}Yηc Kαι μ'εTαφoρωV oδηγε1
τouc E'λ,λη'v,εc ρo'δαlKlvo|Παρα-

γωγotc, oλo6vο καl περloο6τε-

ρo, vo ,Π]ρoTlrμ,o0v τ,ηv αrn6oυρoη
τωv nρoiovTωv To,Uc αvτi vα τα
nρooφ6ρoυ,v,εni,nrρ'oμηrΘrε{,α oτηv
αlΠoμα1KρUlσrμ6'v,η καt, o1l orndvlo,

α6616αι,η γερtμ,αvllκη ογoρd.

'Aλλol Παρ,αlYoVτεq Πο'U εΠl-

δρo0v α'ρ'vητllκα oτlc εΕ,ογωγ6c

ρoδακivωv ,Πlρ,oq τη ,Δ,υτ. Γερ,μ,α-

viα εivοl, η ανεπαiρlκηc πoλlτlκη
δtαvolμιbv, τα rK6lΠolα,πρo6λ,4rμα'

Tα σTlq μεταφoρ6c Kctι στη σ,Uv-

τη,ρlηiolη - 6lnοtΘrηtκε'υ,o,η καθ,ιbc κοl

η ο,δ,υvαμΙο oμολo0, οτοθερo0
Kαt σ'U',vεlΠrcΟc εφo'δlαoμ'o0 oλωιr
Tωlv ,Πlε'ρΙoxΦ'v τηc Δυτ. Γερμο_
viα,c.

Π loτε0ιεταl oτt εivοt δυ'vατη

η εΕdλεlψη τωV σηiμαvTtlκ6τερ,ων
αlnl6 Tα Πρoαvαφερθ6vτα Πρo-

6ληtμoτα κοl κοτο oυ'v6πεια υ-

πd,ρxoυv κολ6c,nlρ,o,o,nτliκεq γlα
τηv llσχ1uρoιΠ'oi'ηoη τηc βlθgηq τωv
ελληvlrκιi:'v ρo5α,κi'vω'v oτη Δ,υτ.

Γερrμα,vt[α.

Εξαλλoυ, η Ελλαiδo κοτ6xεl
τo μεγαλiτερc μ6ρoc τηc αγo'
ραc'μετοrnoιηη.l6vωv nrρ,oilovτ'ων

ρolδα,κiνoυ oτη Δυτ. Γ.ερ,μαviο'

Yπ,α'ρ1'g1, o1.lωc, οv6γlκη 6ε'λ-

τ[ωroηQ τ,ηc n,ltoτηταc τηc ελ,λη-

vtrκξlq Kgr1r,6oταq δloτr, o'ε αvτi_

θετη ,nερinτωι]η, η lταλiα θα oυ'
vε1ioεl vα α'_,ξαvεl τo μερiiδ6
τηc, Π,ρc J'φ6ρ c'vταc καληc nor-

6τηταc nρoiorτο oε, ouγκ,ρlτllκα,

oυtμφrερ'oτερεξ TlUθξ.

**

2. 'Kερdοlo.

A,v κοl το ελληvιlκd κερd'olα
ο,vτllμ,εrrωrn iζoυv δ.υvατo α'vTαγω-

vl'σμ6 α1Πo το tτολl,κd, εv τoι]-

τotc τυγ'1,d'vouv ΙKctvo'Π,oΙηTlκ,ηc

αndδo1ηc αlπo τouc Γερμαvo0c
κοταvoλωτ6c.

lηfrp,χoUv κα,λ6c'ΠροoΓlτlκθq

Ylo τ,ηv ο0'ξ,ηioη Tω'v εξσγωγdJv
τoUC, οprKθi vα 6ελτlωθo0ηr oΙ

oυvθ'ηlκ:c μεταφ:ροc κοl σUv_

τηρηιo'ηc καθιilc Kcll τo o0οτημα
δlαγo'μηc 11g1 η,ρ61fu]βrηo,ηc τoυc
oτlc oyoρ,6c τηc Δι.lτ. Γερμαviαc.

Tα 'Kερd]σ'lα σε olρ,otnI Πo'U

Πp,ο'σ{ρ,ερ9γ161 ο'n'o την Ιτολiο,
o'λλαVδiα κol Λoυ'Eε,μ,6o0ργo εi'
vα| Πα1ραlδo,olαtκα dρloτηc noI6-

Tη'τcΙc Kαl δεv nαρ6γouv Π1ερ|-
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ΘΦρlα εnlτu1o0c αvταγωvloμoι1
οτο ελλη'vιlκd πρoiovτο.

t; ;r ;i

3' Mηλο.

ol καταvoλωτ6c τηc A'uτ. ΓεP-

μoviαc Πlρolτliμoιv, κυρiωc, μ,ηλo
u;loξluvξQ γεtoηc, εvΦ η ελλη-
viκη,nαρα,γιυγι1 α'vτllπρooωrει]lε-
Tοl, σTo μεYαλι]τερo τηc μ6ροc,
α,π6 no:,κlλi'εc μηλωv με γλυ'κId
γε0,cη.

To μικρo μερiδro Tηc γερμαvΙ-
κηc oγoροc αε yλυlκd μηλα δt-

εκδlκo0v μ'ε επtτυ,1'iο η lταλiο
κοι η Γαλλiα πρooφ6ρovταc Uψ,η-

ληc πoloτηταc nρ'oTovτο.

A,ξlo,λι:,γη nαρouοiα ελ,ληvικΦv

μηλωv οτι1v αγo.ρο τηc Δuτ.
Γε,ρ,μα'viαc μncρεi vο ε,nlτευγθεi

μovo με 6'ελτiωioη τω'v oυ'vθ'η-

κΦv oυντηρησ:lc Kαl nροcφ,oρdc
n,ρoΙovτω'v 6,ελτrιυμ6νηq εvΙαiαc
oτα'θ,ερηc πol,oτηταc.

Mεγα\:c π-:oτi1τεc σUμrU-
KVωr'jεvou μη''.)X' 'lο0 καt μηλωv
6loμηxcviοc ε::iγ;t η Δυτ. Γερ-

μ'οv'io αno Tlq XιbρΞc τηc Αvα-
τoλ. Eι':Φ,nηc. δnoυ ol Πρoσφε-

ρdrμεVac τlμ6c εivαl πoλ0 Xα-
μηλ6c.

H Eλλαδα, κυρiωc, λ6γω αυ-

Εηιμ6'vou Ko'σΤoUc παrρογωγηc
δ,ε,v μ,1-13ρai vcl clvταγωvIοθεi τιq
εv λ6γω 1ιilρεc.

***

4' Αγλdrδlα.

Tα lταλlκd, γαλλlκ6 Kοl lσncι-
vllκα οxλdδrο κυρlαργo0v_ στηV
αγoρθ τι1c Δuτ. Γερμαviαc. 1-

δlo,iτερο τα lταλtκα vω,πd KαΙ
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Δrεlvθg δεvτρoκoμtκ6 oυv6δριo

μετα,nοlημεvα o1λαδlo Θειυρo0v-
ταl ο1:δi'., αουvαγΦvloτα.

Η,o,υXvd οl1μ:ιcΟlμεvη πλ,e'oιrα-

σp'στlrKQ n'αρο'γωyη θερrvΦv α-

x,λοlδlιb'v μoc δ'Ξv a1εt 'πρoonτl-

κ6c δlα'θεonc Τηξ οτη Δυτ. Γερ-
μα'viα δloτl ol εΠITU'VYα'v6,μεvεc
τt,μθc oτlq αγορεc τηc εivοl α-

o0μ,φ,o,ρεc.

To ilδιo loxιiει Kαl Ylcl τlc φΘl-
vornωρtv6q,Kο l X9 llμ,ωVldτr,κ6c μαc
πoικtλiεq ot ornoiεc 6rtJωC, ΕUτU-

Xιbc, δεv oηluεtιi.lvouv gμlγvσ,

Π]ρo,6λημαTllκα nλεovδ'σ!lαTα.

4) Tα Ελλnvικ6 oπω-oo-
κnπευτικ6 oτnv oλλαvδ(α

(6ρ,ευvα αγoραc - nρoτtμηoεlc
κoταvαλωτδv - Προo'j'I]ΤliK6c) .

l. XATZl'KolΣ
Γρoφ,εio Γεωργικo0 Συμ6oυλoυ

Xογηc

i:! {; {+

1. Pο'δΟ'<lvα - Nεκταoivια.

Tα τελευ'ταiα xρ6vrα τα ελλι1-
vlκ6 ρ'o]δ,dκlvα Kαt vεκτορivlα π6-

ραv μlο oΕlδ'λcγi1 Qξigrη oτΠv ολ-
δαvδl,κη αγoρδ. Τα μεv ρoδ6,κl-
vο αvτiΠlρo,oιbrnε'-,οv T'ov Περα-
αμ6vo xρ6vo (1984) nερi,nου τo
190/o aε οOvcλo ε aαγωγων 22'
Φ0 τ6vvoυc, το δε vεκταoivlα
τo 30oλ οε ouvcλo εlοαγ'ω,γΦv
3.000 τ6'vvωv.

Παρ'oλα αυτiι orμωc δεv πη-

ροv αiκ6μ,η Tηv clνcΙiμε'vΦμεvη θ6-

ση τouc oτηv oλλοvδl,κi oγoρd.
Ynd,ρx,oυv ευ,voilκ6,q πρo,onτκ6c

Ylα Tη'V ΠioραlΠ,6ρα αιjξηoη τωγ
εξαγιυYΦv μαc.

'o,σov 61lφo,pcι το κo'vo'ε,ρ6,o-

πotη,μ6'vα ρο,δθ,κl'vα κατ61οu'v την
π,ριi)τη $L$c,η καl κατο τov nερα-
αμ6vo xρ6vo αvτlπρo,oιbnευαv
π'ερirπoυ τo 80% τoυ ουvoλο,U Tωv
et]σοYωlYωv τηc oλλαvδiqc. π,ou

α'v6ρxovταl oε 12.000 τ6vvoυc
π,ερ1πou

f. i'. .**

2. Kεραοlο'

Tα ελληvlκd κερoοrα 6xουv ε-
δρolΦoεl τη φiμξ τoυc οτηv oλ-
λαvδικη oγoρd, γl' ουτo ιKαt ol
εΕαγ,ω,γ6c μoc αυ,Εο'vovταl κ6'θε

Xrρ,ovo

T,ov πε,ρ'αo'μ6'vo xρovo τo ελ-
ληvlκd,Kερd1σlα αVτirΠρoσωrnευ'αv
τo 30_35% oε o0'voλo 5_6.00ο
1-ovvouc εlo,oYωlYωγ τηc oλλοv-
δ1αc.

ol εEαγurγ6c τω'v Kεlρcισlωv

μαc σTηv oλλαVδiο μ,Πoρo0v vα
αυξηΘοι]v με δlεt'ρuvσ't"l Tηc ε'
ξαYωγlκηc nερroδoυ.

***

3' M4λα - Axλ6δlα.

H oλλα,vδiα εloαγεt κdΘε Χρ6-
vo περilπoυ 150 _ 160.00ο τov.
vo,uc μη,λο.

Η Eλλdlδο μ61ρι τΦρο δ,εv κα-
τ6ρΘωoε vα εξο,γεl οΕloλoγεc
noooτητεc μηλωv oτηv oλλοvδl-
κη αγoρα, αv Kαl δlοθ6τεt α'ρ-

κετ6q π'o,ooτ11τεc κ6,κκlvωv μη-
λωγ καl ιlnο,ρ1oυv ορ'κετd Πε.

ρlθιbρια.

'oloov α,φoρd τα ο1λo'δlα η
oλλοVδiα ειcoγεl π'ερinου 20_
25.000 τo,vvουc κοθ,ε χρ6'vo.

Yπdρxoυv ou'σlσlστlK6c δ'UσKo-

λiεc γrα τα Eλληvllκ6 αxλdδtα.



5) Η καλλιι*ρvειζι Tn,ζ κε-
ραoι6q o'τn Γαλλi'α, εργα-
oiεg 6ελτiιrlong, κυριιbτε-
ρεq καλλιεργο$μεvεq πoι-
κιλiεq, πρo'oπτικ€q Yια τo
μ6λλov.

R. SAUΝlΕRS' lΝRΑ
STATlolΝ D' ΑRBoRlcULTU-

R]E FΒU|TERE LΑ GRΑιNDΕ
FERRΑDiE-PιONT DE LA MAYE

FRAΝcE

Η ετηro'lα noρα,γωlγη κεραoιιbv
oτη Γαλλiο εiv,οr γ0ρω στouc
100_120.000 τ6vvoυq' Kοτδ1εl
τηv τρ,iτη θβcη μετοξ0 τω'v xω'
ριi:v noραγωγηc, μετd τηv lτα-
λio κol τηv Δ. Γερrμοviα.

Εlδιb κol 20 xρovια, η Παρα-

γω,γη αυτη δεv 6xεl ολλdξsι, ε-
Kτoξ αlnlδ τlc xρovrec nou ol o-
volξlα,τtκεξ πα,γωvlιlc nρolκαλε-
oαv μεγd,λεc Zημ;6c (1975, 1977)
Arn6 τη'v o,υ'v,oλliκ{ nα,ρα,γωγη
25-30.000 τovvcι κερdolα xρη-
otμo,notoι}vται 6,1η β1'ο'μη1αviα.
To μ,ε,γαλιJ,τερo μ6ρoc αυτΦv
(nερinoυ τo 3/4) ovτilπρcoωlπ,ε0-
ετot on6 τo BlGAF}REAUX, πoυ

χρησ|]μoΠoio0vTαl oτη Zο1αρo-
π'λα'oτrrκη rKol σTξ κovο6ρ6α (τ0-
Π,oc NAΡoLEioΝ)

Η nαρο,γω,γη κεραoιιbv εivαl
ouγκεvτρω,μ6vη oτηv Kolλ6δα

no,0, ο"rαθ'ερδτ11το τηc odρκαc
καt α'vτo1η σTη μεΤαφoρα, ο'vτi-
σTα1ση oτo oxiot,μc, τo10τητo 6-

vαρξηc κορ,nο'φoρΙοa, o'μ1ρlγ,oιvl-

μ,oln,oi,η,οη, δυ'vατoτητo oυλλοYηc
με δovηoη, o,ψilμη αvΘoφoρiα, α'v-

τoxη oτlc αV,ot ξια]Τl KεQ,πoYωvt6q,
αvτioτα,οη του δ6vδρoυ oε 6α-
Kτηρlω]σεlq.

Π lΝAKAΣ 1

KΑΛΛlEΡ,ΓOYM]E]NEΣ ΠoI,l(lΛllEΣ ΣTΗ ΓAΛΛlA
KATA ΣElPA XPoΝoY Ω'οIMΑiΝ]ΣΗΣ

B lGARΒΞAUΧ

1) PREcoCiΕ BEΒΝΑRD
2) MOREΑU
3) BURLAT
4) GULLT,AUME
5) STARK HARDY GIANT
6) MARTMOTTE
Z) VAN
8) RATNER
9) RΕVERCΗoN

10) ULSTiEK
11) NΑΡoLEoN
12) GEA,ΝT D', ΗEDELFlNGEΝ
13) TARDlF Dl VlGΝoLA

'o,oov οφoρo τlc μελλovτlκ6c
nρoolnτlκ6c, ,ΠρθΠε| vo διευρυv-
θεi η να ΤρcΠο'Π,f,lηθ,εi η oη,με-

ρlvη ,κλiμαlκο Tω,v notκlλtΦv, με
vθεc nοlκlλiεc ξ6vεc η υ6ρiδια

MΠ lΓlKAΡ'o (Tρογαvδ)

1) ΠPEiKoΣ nρωiiμo MΠEPΝAP
2) MOPO
3) MlΠoYΡΛA
4) Πl(llΓloM
5) ΣTARK XAPτ| TZ|AN
6) MAΡMoT
7) BAΝ
8) P,ΕΝlE
9) PEBEPΣoΝ

10) AΛΣTEP
11) NAΠOΛΕΩΝ
12) TZlAN vτε X,EΝTlEΛΦlΓiKEN
13) TΑPTΙΦ NT| BlΝloΛA

INRA πcυ θα α,no,δ'εlXθo0v εv-
δlα,φ6ρo,υoεc. Aυτ6 θ,o Yivεl με-
τd α,no μελ6τη Kαl ,Πεlραrματ|lσμo

πolrκlλlιbv με τo'nικo εVδlα,φιiρov
καl αnoτελεο;"lατlκη εnrλoγη.

Δrεδvθq δεvτρoκoμ1κ6 oυvθδριo

τoυ Ρov (72%) ' oτo K6vτρ,o Τηc
Γαλλiαc, oτηv Kolλdδα τoυ Πκα-

ρov, oτη'v nερlcxη RoUSSlL-
LoN 'καr 'στηV oρεlvη nερloxη
LΑNGUEDoc.

Σημερα or εργαoi,εc 6ελτiω-
oηc oτη ΓοΛλiα 6xouv ToUc ]Πα-

ραlκατω g1olxouQ: p]f,,γεθoc καρ-
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ΠαραγovTεξ απδδoσnc Τnξ KcρUδl6e
El ΣAΓΩΓH

H καρυδrα (γδvoυc JUGLΑΝS) εi_
'lοl γvωατη Y:ο τouc κ,αρπο0c K'αt τηv
nαλuτlμrη ΕuλεΙ'α τηc. Y,π'αρ,X,oυv ι_loλ-

λδ εiδη'αλλd η n,ιo γvο.lοτη εi'vLαt η

Περo:lκrη κaρrJδ:i (JUGLΑΝS RΕGlΑ)
n,ου καλλ ερ'γοiτol o' δλo Tov K61σμro

YIo τouc κο:,ncr]q τηc. o,vοlμ'δΖεiτo]l κlαl

Aι7γλικη κ:':uδ i o,λλα nρolτlμdτ,οι o

δροc Π'εροικi κορυδIα ncυ δεi1'vει τov
τδtπo καπογιαγηc δ,πoυ εilvοl κlα'r lθογε-
vεc giδoc. K,αλ}. ερι7εiτοr oε εμπ'oρrικη

κλi1μακα οτηv Γαλλilα' lταλiο' Toυρκtiο,
I{i,vα, lvδiο καr oτlq H.lΠ,Α. n,oru εi'
vαl η n,ρΦ.τη XΦρr nορoγα;γic κορυ-
δlδ'v. Προκτ:κδ oλη η nαραγωγη τωv
ll.Π.A. εivαl oυγκcιπρωμδlψη οτ,ηv Kα-
λrφδρ'γ1,g (κuρiωc oπtq κo:λdδrεc np,oq

τo εoοπερ:κj) οlncυ καλ0π,;εταt μlα
oη1q,g,η 712.000 σrιρjεμlμlατω'v με δδ,v-

δ'ρ,ο nου βρ,icκoντοl o,e ποροYω,γΦ κοl
με μrδση οnοδoorη 350iKGRioιrρδrμμα.
ΠoλλoΙ καρυδεδvεc neρδγo.υ,v πdvω ο-

n,δ 500 KGR/ατρ,iμrμα εvδ noλλic vθ-

εc φυτε,iι6q φ dvoυ,v τα 750KGR/oτρrδμ-

μ,ο.

Σπη 1δρs μ,οc το nλεrioτo τω'v δ6v'
δρωv εivα; δrαonαρτα onoρδφυτα κol
ivo μrκρ,ο Πlcσοστιδ βρ,ioκετol σ'ε σU'
oτηματlκcjQ κ:ρυδ:δlεc μs vεεc nol-
κrλ'iεc καoυδrδc.

KΛlMΑ

oη ΠoηΚ!λi€ξ κα,ρυδιdc εriνο.r ευαi-
o9ητεq τδoc cτlc Xoμrηrλ.q δαo Kιcl τrc

υψηλ,6c θ:ρ,μ,g,xrooi^". Yψηλ6c θ'ε,ρtv'δc

Θερμr3Kρ,q'g;cq ε;1oυv o,ov οπαrθλεo,μο
εyκουμ,απο oτcv φλc;δ κοl oυρLκ'vω.μ'i-

vη ψixα σKοlrlεlvoι xρΦμrαπoc. Mlκρη
4ημ,:d oε κοοnοιlq oυμiβο,ivεl oιroυc 3BoC
ολλd ooβ:ρoτερη γi,vεπαl o'roυq 40,5

μ,ε 43,5οC (η uψlηlλo,τε,ρ,η, lδrαir'ερo δ-
Tοv τo δ3vδρ,q βρ,i,ακovτοl κdrω αn'δ

oυvθ,jκεc υδαir,lκo0 oτρεc). T'ηv d,vol-

ξη, δτ,oν oρxiZεl η ο0ξηcη, τα φ0λλo,
cι βλαcrτoΙ, τα α'vΘη κοι ol καρ,noi κο-
τοoτρiφcn'το'l ευκολο αv oι θερμtoκρo-
οiεc rιδooυv Kiliτω ο1Πlδ τoυc OoC. Γrα

τ οv λδγo ουτδ' nοlκ.lλ,iεc oψlμηc εμ-

φdvloηc τoυ φυ,λλΦμο;roc φυτεJ,oιrται
oε oρεIvεc nLερlo1*c 6η9μ μηlflρx,gι κirv-

δυvoc αvclΕldτlκ'ωrv n,αγε,τΦv. Zωηp'δ
vεαρd δa''/δρα KlορUδ|dq Πoψ σU'vΕχi_

Ζουv τηv αΟ,Ε,ηo,η τoυc αργd τ,o φθl-
vδnωρo υ,nδκlεIγταl ο,ε κ,ατoorρoφ' τωv
vdωv βλαcτωv α,πδ φΘrvon,ω,ρtν,oic π,α-

γ:τo0c. Tοv xεlμιbνα δτ'olv το δ'δ,wρ'α

B8

βρi'olκov,τοr οε λdΘαργo' μrΠqροιv vα
αvτ6Eoυv Θερμoκροo,i,εc _9,4 δωc

-1 
1'1oc xωρ,;c oo,βοlρlη 4ημυ,d. To no-

cδv τωiv ωρΦv Χα,μ,ηλdlv Θερμo,κρ'οo,iΦv

γlo Tηv δlακ,oniη τ.oυ λη dργoυ ε'ivαl
δvοc cη1μ,α,γ,1lκδc κλlμαi-rικδC π,o,ρtdγμγ

no,u nρooδ:oρ,iΖεl τtq ΠlεριoΧ6c ΠιoU ε'i-
vαl κατolλη'λεc γlα τηv οvdinιrυ,Εη τη,c

καρυδrdc. Av δεv lKαvoΠo4]ηοεi o'υτη η

c,υvθrη,κη, δ1oυμiε oo,v αnoτελeoμlα κο'
θuο,τδρ,ηlο,η οτηιv dκl;ττυξη'rων oφθαλ-

Toυ
Δnlμ. Aλμαλιιlτn
Γεωπ6voυ I.Φ.Δ.

μΦv, xαμlηλθc αnοδδoεlq κo'l Eηρ'd.νιoε'lc

τωv κoρυφΦ'v τωv κλolSω'v. Η n,o:'κlλiα

Fi]A]NQι.},EΤτE κ,αr αλλ,εc noικlλiεc μtε

δψlμ,η εμφα,vlση τo,U φ,υλλΦμoτoc κα-

Θυo,τε,ρoυv τδoo noλι] oιrTωc Φo1τε Πρδ-

ΠΞl vο αΠoφΞυγο'.'τοl περ:o1ic με σΧε-
τIκα Θερμlδ Xε|1μιbVα.

EΔΑΦoΣ

Η κoρuδlο απoδiiδει κολλirερα σε
εδd'φη 6πcυ o: ρE?εc ο,lqlη6!9,96γxlq1 9_

μo,lδ'μoρφο μ:xρι ivo βδtΘ,oq 2'5-3,5
μ,δτρωv η πleρ:ororδπερo. Τo δδoφoc ,nρ6-

πει vο εivοl μεo.ηc oυoτooηc Χωρic α-

δlαn,iρ,αoτo cρ,iζo'vτα η oτρΦμμαi'rο με
υψηλη n,ερlεκrlκ5rτηπο olε drργrλλo, Eδd-

φη o,υiτot τoυ τυiπ,oυ ε,ivαη τα ολoυβια.
κd τω,v πoτ,oμδv. Kοrrω α'n' αυτiq τtc
σUvΘηKεc καl το δυo εv 1'ρηo,η υnto'

κεi1μ1g,γg J. ΗI,NDSll κοI PΑRΑlDoX φαi-
vεταο δτt oυ,μnr:ρIφ'δρο,vτο,l εΕiroo,υ κα-
λδ. KΦrω on,δ λιγδτ,ερo ιδοv,Iκtq oυιr-

Θηκlεq' g' τoυ,τolc, τo PAR,ADOX n,ρo-

τlμd;τ,αr 9πεlδη εi,vοl Π,|o 4ωηρo κοr πlo

αvσε,κπlκo oτηv φuιrδφΘoρα τωrv ρ,lZΦv
καl τoU λαl,μ'oυ.

AΠoΔoΣH

o τρδnoc καρnoφoρiαc εivοl iνoc
oημο'vτlκδc nrαρdγων ατov Πρoσδloρl-
oμδ τoυ δυvα,μlκoυ αnoδooηc τωV vεο-

ριiw δivδρων. Πlolκrtλilεc μrε υψηλδ (80
aωc 90%) noοοoτδ nλιαγtoκα'ρ,πrilοc o-
vo,μ,dζovτ'αl 'ιυιηoυ PΑYNΕ κ]αl KloρΠo-

φoρ,oιiv nro noλΟ καπd τα nριirτα δτη

αn' δτt ποικ:λiεc με xομ,ηλδ ΠΙo,σoστδ

rτλ,αγlo'κα,ρnlioQ. H πλαγroκορπ,iα εi,vαι
}r,γδτερο glημtovτlκlη στη1v οiΠoδο,τlrκ6τη-

το εVδq Φ'ρ,lμlου κiαρυδεΦvα Φnoυ η π,α-

ρο'γωγη φδρ,εταr Π'ρ'ω1το:ρ,;1!Kd σε μΙκρoι,q

βλοorτoιlc, Π,αρ,δ ΠλειJρ|Kd oε βλα'ατo0c
εvoq δrroυq. Eν τoilτ'otξ UlΠd1ρΧ€l Πρδ-

γμαπι κdiπlo.lα ογ6αη μlετoΕi fulΘμo0 nλα-

γ,cκαρπliαc καt αrπδδ'c,c'ηc oε πληρ,η nο-

ροY,ωγη. Πρ,3,xr"1 ,o σημ'εtωθεi oιrt n,ol-

κlλi,εc πoυ nΛl:γtοκαρπoi,v χρlε'ldζovτοl
ιl:λΟ π,aρrοoδiτερo κλ,6δ,ευμlα α,Π' δτl ol
δλλ,sc.

Η καρπoφoρoioα εntφdνεlα ε,ivοl 6-

vαc oηtμ'αvrτlκδc Πl3ρδγωiv oτ'ηV μrYlστo-
ncirηο,η τω,v n,ρΦ,τω,v ο,nοδδoεωv. ol nε-

ρ ooδτ:ρol n.:2ογωγci xρηo μoποloυv
μ:γαλ0;τερεc Π,U'ΚVδrητeq δεvδρωv μ,ε

r.lΦi'::ξ nolκ.tλiεc γ;o τηv ε.πlτυxΙo ε-
vωρiτερ,α 61111ργ9μ;lxη|γ αrΠ'oδδσεωv. A-
nooτd::lc 7-9 μδrτρω,v εiVα| κolvεq
αε oπωpΦνLεc noυ φuτευθηκα]v nρ,l,v α-

nδ 15 dωc 20 1ρδvια καl τΦρ,q ιJηξp-

xεl εvδrαφiρo,v σε γρxμ.l κη φ0τευ.o'η
τηc κoρυ,δlδc oιjιrωq Φoτ,ε vα αUεηΘεi
ακΦμη ntερ,.οoδτερ'o o αρl μδc δδVδρω,v.

H καταβoλ{ τωv αvΘiωv εEα,ρτdτol
α]Π,δ τηv ε:r'5ρα,:η τoυ φωτlolμro'0. Mδ-
ytoτη Π]o'ρ3rγω,γ,η κ,αvoνllκd εΠ,l]τ'UYΧdV,ε-

τσl σε αΠroσταοειc (9 x 9 μ. η λιγδιr,ε-

ρo) nερ,inoυ κοlτd τo 10 6τoc τηc ηλι-
κioc. M,6Χρr τδτε τα δδvδρα ονrαniτ[Jrσ-

σowoI κα/ov.κο καl ε1oυv περiπ:υ τδ_

oη φuλλlκη επlφαvε'iο ooη μ,ncρεi vο
εκτεθ,εi αro φωir:o,μ'δ. Σ' ourδ τo oτd-
δlo η oκ,iα,οη κigl η α]ΠΦλ'ε|cι τηq Kορ-
Π1oφδρloU επlφoνεiαc τo,υ κα,τω μrδ:oUc
τoυ δεvδρoυ αρ,1i,Ζει vo γilvεiταl δvo
ooβα'ρ,δ nlρδβληrμα. Aυrτδ μnoρεi vο ο,v-

τlμaτωrπloθlεi μtε κλd!δrευμ,α η ε'κρiΖωro,η

O:loμliγ1gγ δ6vlδρ'ω,v yto τηrv δlευκδλυv-
oη ε'lo;oδoυ τoυ φω,τl,oμoι] μ,6Xρ'l τ,ouc
κα,τιirτερoυQ KλαδilσKoUc.

H καρπδδεoη oτηv κορ,υ,δ,ld εiνtαl κ]ο-

vovtκδ πoλυ μ1εγδλη, αλλδ μn,oρεi vα
εnη,ρεαoθεi oημαwlκο o,πδ τιc κοlpt-
κ6c oυvθηκ,εq τηc δVoiξηc κοθΦc κoι
τlc oυvθηκεc εniκoη/i]ασηq.

'oψιμoc οvo:ξldrlκ,oc nrαγεiτδc d βρo-
xη ncυ εEon,λιbvοl τη,v βoκτηρΙωση Tηc
καoυδιαc (XAΝΤΗoMolΝAs JUGLAN-
DlS) μnoρεi vο nρo'κlαλ,δoεl Zη,μlδ oτo
φuλλωu,α καr το δvΘη. Αυτ6 oημ'α'ivεr
δτι η η;μ,ερoμrηvirα εμlφd,vloηc τoυ φυλ-
λιi.lμιοτoc καl dvΘηo,ηc εivοl πoλι} oη_

μιglγ;r 1lx9,i Ιl1αρ,drYovΙτεq στηv συμΠ1ερ | φoρd
τα-γv π,o l κ lλ: ιi.yv. Π,ρΦi μεc πlo l κl:λi εq πlρoο-

βδλλovτοι nεριooδτ.ρo απδ τηv κoρlπδ-
K3ψcl κlοi βοrκτηρiιυolη.

ol ηrμ'ερομ,η.'li,εq α,π,ελευΘ6ρωσηc τηc
γ0ρηq καl υ,n'οδεκτικδτηταc τωv Θηλυ'



Kδv o,vθ,δωlv εivα'l noλι] ση1μrα\Λrlκo,i Πo.

1.ο,γc.vτεc γ:o τηv εrτlK|o.\fiιοση κα,l Πορ'α'

γωγlκδiτηlτα. 11 απελευΘ'6lρ.ωση τηc γ0-
PΠe n,ρ6πlει vο o,UμlΠ1iΠiΙεl μrε τη)v dlv_

Cηoη τωv θηλυ.κΦv Y:o τηv noραγωγη
aτοΘερ,ξ υψηλΦv αnoδδo,εωγ. Σrε noλ-
λι1q π,oψκλi,εq η γ'0ρlc ελευθερΦvετοt
n,oλi vωρic (nρΦπ'οvδρεc) γtο ο]Πoiτε-

λεoμ,ο,τlκη εΠllκlσνiiοση'rγ 1gλεU!ταiiωv

θηλ,υκιil,v ο,vΘdωv. Γt' ουτδ, σUxν6 Πpio-

;εi,vtετol vo φυτεirετοt μrrα δtεt;rερη nbι-
κlλiο n,oυ Θo olnrελ'ευΘερ,δvεl την γ0-
ρl oτo τδλoc τηc υn.oδεκτικδrηποc τωv
Ο,ηλυκΦ'v τηc nρΦlΙηc Π,o|κηλiοξ.

To μEγεΘoc τoυ κορno0 εivαl i,vοq
oημ,αrrτικδc Παρiγωlv γιο τlq nωληoεlc
roυ καρn,o0 μ.ε κε.λυφoc κ'ol ioωc δvαc
ΠορdYοJ,V γlα τηΙV oυνoλικη οlπo'δoιrtκδ-

τηfΓo τηq πolκtλiοq. T,o μriyg@,oq 19,
κoρn,oΟ εi,vol ε,vα χορσKirηρloΓrjκo τηq
n,ollκηλi,οq dλλ,α μlΠo]ρεi νο επtηρ,εοοΘεi

πολ0 μrε τo κλdiδεuμο ι<α! τηv εδoφrκη
υyραoi,o, llδl,α,iπερo οργα τη}v d,vo,tε]η

κoι vα.rρiq τo κoλoκοiρt αro,v oυμβoi'
vεr η μrεγαλ0τ,ερη αυδηοη ToU καρΙnoι.

Tα 1oρακτηρroτικ6 τηc ψixoc ει,vαr

oη'μα aτlκd lδΙα]Ι,τ,ερο Y!o Π,ojι(lλi]εq ΠoU

πωλoδwol oοv ψi1o κJl εi'vol Χoρα-
κrη.ριolτlκδ rδιo,iτερo τηc nollκlλiοc.

Η nolδτητo τηc Ψiχαc εivοt noλil
oημαιrτικo XοροκlτηρIσrlκ'δ γ;ο τη,v o-

γoρα. H o,vo:lκrδ1ριqμlη ψi,1α κεβi'Ζεt
uψηλδ,τερη τιμη oτηιr q,γoρα. ort noικl-
λi:c δl,οφδρcυv κα'nωc oτo 1ριilμlα τηc
ψixoc, αλλd o oκoτεIvδq 1'ρωlματloμδc
o1ετi,Zεταl oυ1vα μ,6 Ξη,μιId α,nδ τo,v η-
λto oτoυq ε,κτεΘεtμδvoυc Kορn,oυc. τα
η,λtoκαυLμ,ατα μlπcρεΙ νrα ε]iiv]οη εlδrκ6
ooβαρo δ,nou τα δθvδρ,α δεv 61oυ,v

orη'v δrdθεoη τoυc ορrκIεrrη εδοφlκη υ-

γραoiα τo κολcκ,αiρr. Σ,UρριK\rωμ,θ,vol,

μoιryλlο,oμθvor κot πρ,oolβεβλη1μδrvoι αno
θvτoμrο κορ,n,oi, μrεlιi:rvoυv τηv εδΦδl-

μη nloσδTηrTo ψ,ixοq. ΣroΘερο μllκβ πo-
oooτo υπ.oβoΘμιoμ6vω,v κο]ρ,nιbv εivol
θvo noλι εnlΘU]μη.τδ ;1,αρακτηριoτlκδ τηc
ri,otκlλiοc. Παρ' δλo ουτd η δγκoιρη
αυγκoμlδη εi,vol ε.n,ioηc o,ημrαvml]Kη γΙα
τηrv olΠoφUYη 4ημrΦv ε,iτε αnδ oκouλξ'
κl η αnlδ μ0,xlητεc.
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o εμ6oλlαoμδc Tnq ακTlvlδl6c
o εμ6oλrασμδc Tηc o1Kτlvl-

tδιdc (εvοφθαλμrorμδc) Kοτd ΤηV
,θερlvη Περiοlδo εΙvοl εt'κoλοc
,Kαl δεv δηlμroυργεi Πρo6λημοTo.
Π6ρol (1984) στo Mα1KρoXωρl
(iΠαρlμα Ιvoτlτouτoυ Φυλλo6o-
λωv Δ6Vδρωv) ol Yεωρ/Tεc K.

Xoρ. Ψαλτηq Kαι μ1. }qζα;κλi-
δηc δoκr,μο,σTlK6 μΠoλlοσαv σε
εTησloUc 6λοoτo0c ορσεν!κιbv
φUTωv, Θηλυκl6c ΠoιlK|λ1εc. H μ'6-

θo,δoc πο,υ XρησlμoIΠolηθηκε η-
Tcι'v Τ'o ,κλα'oοικo .T" Kol To TσlΠ
Mπ6τlγκ. o εvoφθoλμισμ6c ΠρcΙ-

YμαT,oΠolηiθηtκε lκατ6 ToUc μη'vεc
loιjλlo κοl A*'γoυ,σTo, Kol οlΠ6-

6λεiπε σTηv μετοTρolπη τωv ορ-
σε'vllKωV φυTωv oε ,Θηλυlκd. o
aμ'6oλloσμoc Προ,γματοlΠoΙηθηKε
στα Tμηματα Tω'v εTησΙωv 6λα_
στωv n,ou εi1αv καiπωq ξυλoπ,ol-

ηθtε1.
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4\EI\ITF,ctΚΘtvlIl<A GIElι,ιΑTA
r.ιηριr ffi'

1. ΣυFt(oμ|διi κtrt ouυτipnοn tnq πotrliliog μnfr!*e [κpiυυn ΣμlE

H Γκρα,wη Σμ;θ ,καταγεTαl ο-
no τηv Aυ,oτρ,αλi'α. ol καρrnoi
τηq ωlρI1μ,αζcu'v αβY,α. Γlα την
,n,ερlοxiη τoυ l,v,oτtτo,0τoυ Φυλλo_
6o'λω,v Δ6vδρωv η κα,λ0τερ,η η'
iμερ,o1μηvi,α σUγlKo]μlδηc τolπ'oθ]ε-

τεiταt μεταξι 5_20 No'εrμr6ρiρμ,

ητol 40_50 μ6ρεc μετ'd τη'v o,υγ-

x,glμlδ,η τηc Πκoλντ,ε,v Nτελirοl.
oυc η 200 μ6ρ6q μετd τηv nλ'η-

ρη 6v0;'1οη (lκορ,nlrκη π,ερiοδoc)

Η ε,nιδερrμiδο εiv,αr κηρΦδηc,
'nραolvη, y,uαλtoτε,ρη, xω,ρic κolκ-

lΚΙ1vo εiΠ]ixρωμα. H oαρrκo ε,Ι,vοι

τρογανη, noλ0 xυlμιbδ,ηq, Εlνη
κα,I λΙγo γλυrκεlδ. ot γ'ευοτικ6G
δι6,τητεc rnαρ,ο'μ6vouv οvαλo'iιο-
Tεq Ylα n,oλλo0q μ,ηvec. Avτ6-

χεl στlq μετoφoρ6c καt oτlc δtα-

φoρ,εc μεταxεlρ,ioεIc.

Στηv Ευριblnη η Πκραvvη ΣiμlΘ

κoλλtεργεilταl,κuρ'iω'q oτη'v lτα-
λiro καl Γoλλiα xΦρεc κα,τ' ε,ξo-

xηv δrεvτρorκolμlκ6c. Στηv Eλλ6-
δo oυγκ,ρrvotμεvη με τlq αlvTcΙ_

γωvioτρlεc x_ιilρεc Γo,λλiα καl l-

ταλiο υrπ'ερτ'ερεi, γιατi θ1εl ευ-

vo'i]κθc nρoiiπο,Θθotειq για Tηv Πα-

ραγωγη καρπΦ,v Πκρ6vvη ΣrμlΘ

με dρlοτε,c γεutoτlrκEc lδ6τητεc
(Ξε,α16 σχεa1lx(;q καλo,καiρl κol

φΘlvδrn,μρ,o με εΕ,αtρ'ετιrKη K'αl σU-

vεxη ηλroφαιlεlα). Η ζιbvη τηc

μηλolκολλlιi1ργεlαc oτηv Eλλdlδα
6ρiroκεπαt,πληοlθoτερα Πρ,oq Tov

l1oημlgρ1γo (μrlκρoτερo γ,εωVρo_

φικ6 nλαrτoc). A,υτ6 φ,οivεταl α-

no τo,v nivοκα l.

Π lNAIKΑΣ l

Περloxη Γεωγρ. πλ6τoc

α) Ελλαδα
Νdoυoα 400 30'
Λαριοα 390 3ο'
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oι κορ,n,oi τηc Γrκρ'6νv,η Σμlθ
i'loU σιJvτηρo0vτοl oρ'κετo xρo-
Ψo σΤoυq ψ,uικτlκoιjq θ'αΛαμo,υc

ειp'6,o,:'v srgγ χη,φθl90v τα αvαγ-

Toυ oδ. Nτιv6πoυλoυ

κοiα μ6τρα UrΠ,3{plfρ6ιJ'γ οrn'6 δι]lo

,pl,_.loloλoγt,:<6q nαθrηοεlc. Aυπ6c
εil'yαl: o) T.o ε'πlφα'vεlo,κo 6γκα,υ-

1lο (Σκο,λvτ) (ScALD' ΕcΗAU-
DURΞ). Eivol τo γvω:τ6 Kα{prf-

ΤtοlΞlJα πoυ 6λθn,:ι κα'vεiξ vcl Kα-

λιjrnτεl μεγαλo τ,μηlμοτo τηq ε;

πl'δ,ερrμilδαc τoυ κορrπo0 κοι 6)

Η εoωτερt,κη δρφvωcη ΠoU ε,μ-

φαv14εταr γ0,ρω oτo Xιbρ,o τωv
σΠ'tlp'μrq1φγ (coRΕ FLUScH,
B RUlNil SSEIMENT |l\tflt βχtξ)

Τo ε,nιφαv,εl,αlκo εiγκαυ,μο To

εμφοviΖου,v γεvlκα 6ool καρlπo'i

εx,o,υ'v ουlγ,κolμrcθεi filγ'oυρ,ol Kαl
nορ6lμεtvοv αρiκlετo xρ6rvo σTo

ιμυrγgi,9. Eπo'μ6vωc ε|ivοl o'Voγ-

l<o'1c vα γvωρiζourμε τξV .σω,στξ

ξri.lεpopQιliα oυγκo'μrδηc,> vlα vo
περloρiαoυ,με τlc. πlΘαv6τητεc
qμφοvloεωc T,oU εiΠlφ'αVεl'oκoι]

ε,γκο0,μoτoc.

Σημlεpο Yιcl Tηv οvτtμετιi-lrπlο'η

ToU εΠlωiclvεlαlκoιj εγrκα0,μοτoc
( Σrκα,λvτ) Xρηισl|uolΠo|'oι]vταl δld_

φoρα ΧημιKd oκε'.,ldο,ματο ΠoU

nερι6;1'oυv δlφεvελο,μ,i'vη (D lPΗΕ
i,|YLAMltN1E DPA) η E,τoElκivn
(lΕTiΗioXYQUlNE). H X'ρησlμo-

π,o1ηloη Tωv cι.,]σlωγ α.υτωv μ,nο-

ρεi 'v'α γ'ivεl μ,g δυ,o τρ,ono,υc: α)
Ψ,οκrοoι'loc τωv δ6vτρωv ΠρlV
τη'v oυ,γκoμl,δη με Tηv υπ6ψη
oι.loiα Λ 6) 6,σnτlo,μc Tωv Kαρ-
ηιi.lv oε εlδlκo0c 1ιi-lρoυc (δε-
Eομ,ηv6: ,κλrπ'). Η εργαοiα γiιrε-
ταl nα'ντoτε σι]}μφωVα με TΙq o-
δηiγiεc Tωv Π,cιocl.σlKε)UοσΤιbv oi-
κωv (lnolo,c'λoγ[iεc τoυ o,κ,ευαoμα-
T'cc, Xρ'cvllKη δl,iρlκ,εlo τωv Kορ-
nιbv oτo δlα,λυ,μα κ,λn. ol κoρ_
noi μετd 16 gτf,lγvωrμ'd τoυq με-
τα1φθρovTαl σToUξ ψ,υrκτlκo0c θα
λΦμoυc Ylo τηv ου'vτη,ρηcη.

ol δεvδρoκαλλ:'ερrγητ6c oτην
περιo1η μαc, xρηισi'μc,-l'cto0v τo
ΣToΠ Σl(AΛNτ T,o oΠ,oio Περ|-

δxiεl ετoΕιlκ,ilvη. Π ρ6,π'εt vα ση-
i.lεlωΘεi oτl η α'rα,φrερ6lμ'ε'v'η oU-

οiο nαρ,εμnolδiΖ'εt αrn,oφ,αοloτlκα
τo ε1Πlφαvεlοκo 6γiκαuiμα orτο μη_
λα κοt δloτη,ρ'ε{ οvαλλoiωτo τo
nodioιvo Χρωμο τηc επlδερ,μ,isgq
τωv καρ'πιbv_

Δεv πρθnεt vα ληο,μovεi κα-
vεiq δτl υ,nrdρxoυv ndρo noλλ6c
ΠερlΠτω:σε|q Π'oU εfit6ολλεTαΙ vα
gulγ1κo,μ iZoυrμε εvιυρ'ic (0rκτΦ6ρl-
oc) η ,πoλ0 εvωρic (τ6λη Σε-
nτεμ6ρioυ) 6ταv oι KαρΠoi Π,ρo-

oρiZoντor γrα εEαγωγ6c (ιΓεP-

μo\liο) η αμooη καταvαλωloη. ol
καρnoi Tηc KαTηγoρioc οuτηc
αvταrnoκρivovTcll σΤα yo0οτο μr-
6c o,ηιμαvτlκηc μερiδαq KαTovα-
λωτιilv. Εivοl πto ξrvoi, 6γoυv
ελκιnoτl'κo o,κo0ρo π,ροοlvo xριb-
μα, T'ρα1γoivoi κλπ.). 'Παρoυοld-
Zoυ,v $,μωq 6,vα τρωτo οη1μεio.

KιVδυ'vε0oυV C,Πo To εΓ!lφαvεtα-
,κδ 6Yκαυlμα τo orΠ'oi,o ;,κδηλιbvε"
"l-αl Πlo 6vτο,vo 6'o,o nερloo,6rrε.

ρo καiρ6 nαρα,μ6vouv στouq ψU-
κτlκoιjlc βqλfiμoυc.

'oοοv οφoρα τηv oυ'vτηρ'ηcη

β) Γαλλiα
M,ovπελl6
Mrnoρvτ6
Αrvζ6ρ

Y) lταλi'α
Mlnoλτoοv,o
Bερovo
Φλωρεvτi'α

430 35',

44ο 50',

47c 30',

46Ο 5ο'.

45o 5ο',
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Τ$V KΟlprΠ'(fuγ σε ελεγXolμεvη α'
TμO,σφαlρο α'no ΠrεΙρdμoΓΓα Π,ou

εγlvαv σTo εξω,ΤερllK6 o σUvδU_
σσμoc (3% oΕuγ6vo Kοl 0% δlo-
ξεiiδlo τoυ d'vθρακα 6διυ,oε lκο-
voπotητlκα α]Πoτελ6]σlμαTα. Γεvl_
κd τo δloξεiiδrο τo'U ανΘραKα
(c0,) θU,Voθi τη vε,μφd'vlσ'η ToU
εiΠlφ'ανεlαK'o'0 ε,γlKοι]1μαT,oc Kol
τηrv ε]σωτερllκη 6,ρφvωοrη σToUQ
l1oρrEo0q TηQ ΓiKρ'α,vvη Σ'μl'9. E-
π,1oηc ol KlσpLf1l3l| π,oU τo]ΠoθεTηθη-

κοv μι1σα σε οο,KlKo'0λεc ΠλασTl-

'κ6c υπιioτηlσov ΠlΕβtσrσoτερη Zη-

1lld. .Kοτατo,nιoτl,κoq εiv,αl ο ni-
,'lo,KσC 2.

Π ΙtΝΑKAΣ 2

l_'ι εμφd,vroη ToU εΠΙφαvrεΙαΙKoυ
εγκα,Oματoc (scALD) σ,ε Kορ-
πo0c ΓKPAΝiNΗ ΣMlΘ πoU σ]Uv-

τηρ(t3ηκοv στo ψ|UY'ε,io μθσα σε
oακκo0λα noλυαlθ,υλαιvioυ.

2' Πolκlitiεg κtlt κiιilυol f

τυ!l0υ

Οι:lλ'6,vlo) ε,πtδ'ρo0v δ,υoμεvΦQ
σTηV σU,vTηρlo;μ6τητα Tωv Kαρ-
,πιb'v καl oτηv ε,κδη,λωση ΤοU ε-
Πlφο\ΙεΙαK,o0 εγiιαΟματοc.

ol καρ,πci Γ,κρdvvη Σμtθ πoυ

ουvτη,ρηθrηκαv αε 2,5 6αθμo0c
Kgλοi'o'υ εlμφ,dvtοαv λrγδτερo ε-
ΠlφογlεΙαrKδ θγ'καυμα σU,γjKρlτΙrl(δ

1"l' εκεiv'oυc ΠoU σUvτηρηl$,ηlκαι'
oε 0 6αιθμoι]c. ΑvτiΘετα η φ,U-

K6θε πolκlλio μηλldc nεριλαμ
6αvεI ,noλλoOc κλω'vουq oι oπoi-
ol αvαλoγα με Tov τρ6,no καρ-
no,φoρΙαc καt οvαrrτυEηc μlΠο-

ρ,otv να κοταταγ,oOv oε δ0o τ0-
Πouc (γKρoυ'n), oτov τ0iπo Στov-
ΤcΙρ Kαl oτov τ0;ro Σrnoυρ.

'o,o,ol κλιilvol αvηκoυv στov
τ0,n,o Στdvταρ 6xouv Zωηρη α-

v6nτυEη, ol ετηcloι 6λooτo1 6_

xoυv ,μεγoλ'0τερo μηrκoe KοΙ To

μεooγovατlo δlοoτηματο ε1vαl

με,γαλ0τερα. Tα δ6vτρα τηq Kα'
τη'γoρ1οc αυτηc οργo0v vct μΠouv
στηv KαρlΠoφcρiα.

ol κλιilvol σiΠ,ouρ μποivoυv ε-

vωρiτερα oτηv καρπoφoρiα. H

n(αρΠlKη ζω'vη 6ρiolκεταI κovτd
'στouc 6ραxiovεc (μnρdτoο) κοl
δε'v μετα'κlVεiται oτηv α,κροio
6λ6'οτη,οη. Η αvα,nτυξη τωv δ6v-

τρωv εivol nερloρloμ6vη. ol κλΦ
vol Σ,Π'oUρ ':ivοt nlo ΠοραγωYI-
'κoi. Τo πλε,o'v6rκτη,μα Tωv σΠoUρ
κλιbvωv τηc ομdδαc Koκκlvα
Nτελiτotoυc (DΕLlcloUS RloU-
GE) 61εr εlκτr;lηθ,ε'i oτo εξωτε-
ρt'κ6 (ΙταλΙα, Γαλλiο κλπ.), γl'
oυτ6 ε'nεiκτεivεταl η δl6iδooη
τouc σa 6dρoc τωv κλιbvωrr Στοv
Tαp. 'lQ,go, αφoρο Tα σΙ]oU,ρ τηq
Πκoλvτεv Nτελiτol'oυc δεv 6xoυv
19 1μlntlκd γvωρilομlοτα εv,oc ..οω-

oτ,o0 απouρ". Αnoτελc0v κατδ
κdrnolo τρ6rπ,o μιο ε'vδ dμεση Kα-
τdioταoη μεταΕι3 τUrΠl]Ko0 σΠoUρ

,σloλoγιKη εo'ωτερrκη oρ,φ'γro'n
ε,κδηλιbvεταl περloοoτερo οε 2,5
ΟoΘμo0c Kελoioυ καl λlγoτερo
oε 0 6αθrμo0c. Ein1:r1c δεv πρθ
ΠεI vcι ξεXvc0με τ,o γεγovoc 6τl
,cl κορrπcri floU σUvTηρη'θηiκαv oε
0 6αθlμclι]c Kελciο':.l δlατηρη,g'qγ
nερ,ιoo6τερo xρovο TΙξ oργαVo-
ληln'τιlκ6c ιδιoτητsc καl τo πρα-
αlvo xριi,μα ττ1c επtδ:ρμiδοc.

και τυπtκoO Στdvτορ.
Meρltιoi κλιilvol τηc Πκoλvτεv

Nτελiτot,oυc παρoυοldΖcυv Εεxω-
ρloτ6 ε'vδlοφ6ρov, ε,nεiδ,4 δεv εi-
vol ευοioΘ,ητεc oτηv εμφοvloη
οlκoυρlαc στouq κoρπo0c. Mερr-
κ'o,i κλΦvol αvοφθρovτα| σTov
o;1ετl,κ6 πivαlκα.

oI κλΦvor τηc iδlαc nol,κtλiαQ,

μεταΕιi τo,υq δε'v στοUρoY,ovllμo-
n,olo0vται εlnεlδη ιl1oυv τηv iδlα
κληρovoμirκη oυoiα. 'Eγoυv δη-
λα,δ4 τo'v 1διo γεvv6τυrπo, 6lnωc
λ6vε or εl'δικoi εrπtoτηlμovεc. Aυ-
τ6 πρ6nεl vα Τo γvω,ρiΖoυv ot

δεVδρorκαλλlεργητ6c'κατα τηv
εγκατdoταoη T'oU oΓlωρΦvo, οτol

1εio αlπαραiτητo γlο τov oυVδυ-
αoμo τωv κατα,λληλωv πolκlλlΦv
ol olπoiεq θα olγoυρ6ψoυv μlα
καλη oταυρo'γovlμo'πoiηoη.

ol ειδικoi ερευvητ6c αvαζη-
τoιjv σΠoUρ κλιi-tvoυc κοl σTlq
6λλεc noκtλiεq Πκρ6vvη Σμlθ,
TZovdθοv κλπ. M6xρl oηtμερα
δεv 6xoυv επloημοvθεi κλΦvol
oEloλoγor 'ΠoU vα μlnoρεi vcl σU-

oτηοεl κovεiq ClvεΠΙφ'0λαlKτα.

Πoλλoi κλιilvol Π,o.U UlΠ6σXovτol
6ρioκoνταl υrΠ6 ΠoραlKoλoιiθηoη
καr οΕιoλ6γηoη.

Γlα τoυc ,σΠoUρ κλιi-lvoυq ωq
ι;nolκεΙ,;.lεvo XρησliμoΠolo0vτα l τα
MtM106, MrMl1'l η καr onoρ6φ,u-
τo. Γlo δε τlc πoικlλ[εq καl κλιi:-
voυq Στα'vταρ τo υtπoiκεiμεvα

μnλtιig
Σπofp Πo! τtιroυ Στιiυτop

0 3,0

|xvη 15

1 ) 10 επlφ. καρπο0 8

1)8 " 7

Eπlφοvεlακδ

δγκαυμo

KαρnoΙ KορπoΙ

yωρic μioo oε

oqκκoiλα oακκoιjλα

;
12
't5

28
60

1)6 Σ

1)4 l>

1)3 υ

1)2 Σ

ΣOvoλο

(tlftnη 3-11-75,

2-6-76)

θ0

Δεlγματoληψiα

Γlα πoλλo0c Kαl δlοφoρo,υc
λδγo,υc ol KορlΠo]i Γρdwη ΣrμlΘ

θ,α πριinεl 'vα σ'U]vτηρoι]lvταl oε
χωplc1of q ψ,UIKTIΚo,ι:,c θαλ,dlμoυc

xωρic Tξv ΠClp,furσiα αλλωv καρ-
,nιb,v. Etπ[,oηc θα 'Π'ρ6Π9l ιrο λαlμ-

66vετcl rδl,o1τrερη μ6,ρllμvα γlα
τηv d,γrκοlρη οlnolμdlκo'Uvση T'ωv

oκλuc]l6'vωv α,ε9,iωv α,πo Τ,ouc

ψUlKτιlK,o0c xιi':ρoυc. Toοo τo δlο-
ξεiδlo τoυ d'v9ροκoQ o'σo Kαt τα
ξΠrφoρο εκλu,6μεvα α6olα (αl-
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M9 καl M26.
Avdλoγα με Tηv (ωηρoτητα

1-oU κλιi-lvoυ ρu'9,μ,iΖοvτοl κcll οl
απ,o,στd'σεtq φ,υτε0oεωc τωv δε'v-
τρυλλiωv μετοΕ0 τωv Yραμiμωv
καl ε,ni τωv γραμμιbv.

Πoρακdτω δημoοrε0oυlμε δ0o
nivαlκεq α) τηc notκlλiαq 'K6κ'κl-

vα Nτε,λiτolouc Kcll 6) τηc Γ'κδλ-
vτεv Nτελlτoroυc με τouc Πlo
oπoυ'δο ioυc ,κλιbvoυq τ01Πou

Στ6vταρ κol Σnουρ. Aξiζεr vα
oημεrωθεi δτr u,nαρxoυv κλΦvol
,με To iδιo ovcμα ,Kοt σvηlKouv
oε δtαφoρετικo τιin,o, $lηφq γlα

Πl
o) DELΙcloUS SτAΝDARDS
CLASSIK
DoUBLE RED DΕLlclous
EARLY RED
HI R.ED
KlΝG DELlclοUs
RED DELICIOUS
RED PiRINCE
RlCHΑRED DELlcloUS
ROYAL RiED DELICIOUS
SKYLltNιE SUΡFiEMΕ DELlc.
STAR]KING DELICIOUS
TOPRED DELICIOUS

κ.λ.π

6) DΕLlcΙoUS SPURS
CAMSPUR (RΕD cΗlEF)
RED DELICIOUS SPUR
RΞDSΡUR
ROYAL SPUR CooPER Nο 5

SPUR ΒrED D'ELlcloUS
co,oΡiΕR 4

STΑRlK| ΝG DEL lcΙoUS SΡUR
COURTEAV,EL

STAR1l(RlMsoΝ
τOPRΕD SPUR 527:

α ΝiANlSAΝT
b TR]ES NANlSΑΝT

TRUMDOR (ORTEGON SPUR)
TRUiMDOR _ORiEGON

SPUR No 1

WΕLLSPUR DELlcloUS

noρο,δ:lγμα η Σταρκlv Nτελiτot-
ouq (κλΦvoc Σταvταρ) ,K€ll Π

Στdρκtv Nτελiτ'oloυc σinouρ
(κλιbvoc Σπoυρ) . l(υlκλοφoρoι1v
noλλoi κλιi-lvol κοl oτηv φιjoη
aμφαviΖovτoι Kοl κolvο0ργloι.
Πορdλλληα oi εlδl,κoi anιoτημo-
vεξ στα εργαοτηρια ToUc, Χρη-
olμ,o,n,oιΦvταc Τηv ρoδlεv6ρyεlο
δημloυργo0v κI' εκεiνot καtvoιiρ-

Ylouq κλωνoUc. Περloo6τερεc
λε,πτolμ6ρεlεc γlο τηv ομdiδα
K6κκινα Nτελiτοl,ouq (DιELlCΙ-
oUS ROUGE) δεc .Nldoυoτα,
τε0xoc 28, oελ. 124' 1984)

ΝAlKAΣ l

ΝTlEΛlTΣΙoYΣ ΣTANΤΑΡ
Kλαoiκ
Δc0lμnλε ρεvτ Nτελlτσlouc
'Eρλr Pεvτ
Xαi Pεvτ
Krγικ NτελΙτσl'oUc
Pεvτ NτελiTσlouq
Pεvτ Π ρε'vc
Pioloρεvτ Nτελ,iτcιoυq
Poυαγloλ ρεvτ NτελiτoloυQ
Σlκoi]λ6Τv ooυrrρ6μ Nτελiτoloυq
Στoρ,κrv Nτaλiτοι"oυq
To,nρ'6vτ Ντελiτ::ουc
Στdρ,κlv Νo 2 (l.Φ.Δ')

ΝTEΛ|TΣ loYΣ ΣΠoYP
Kαμαπoιiρ (Pεvτ Tolφ)
Pε'vτ Ντελiτσ:ouq Σrπoυρ
Pεvτ Σ,πoυρ
Poυαγlo,λ σΠ9Uρ Ko0περ Να 5
Σπoυρ Ρεvτ NτελiΤσΙouq

Ko0'nεβ 4
Στdρκlv Ντελiτοroυc Σ,πoUP

lΦ0ρτα6ελ
Στdρκρllμoov
Τo,n Pεvτ Σιnoυρ 527:

α Νdvo
b n,oλ0 vd,vo

Tρdlμvτoρ'oρε'γrκov σiΓlouρ
Tρoμvτορ _ 'Oρεγκov

onoυρ Ν,o 'l

Γou,6λoπoι]ρ Nτελiτotoυq
Γloυραo,noιiρ (Poδoxωρi'oυ)

ΠlΝΑKAΣ ll
α) GoLDErN DELlcloUS

STΑΝDARDS
GoLDiEN DELΙcloUS
GOLDEN No 2
GoLDΕΝlR

(LYSGOLDEN): S.R.
GoLDENSHiE)EΝ

(BELGOLD'E:N): S.R.
SMooTΗEE

κ.λ'π.

Πl(oΛΝTEN ΝTEΛ|TΣ loYΣ
ΣTAΝTAP

Πκoλ'vτεv Nτελiτoloυc
Πκo,λvτεv No 2 xωρic ακoυρt6
Γκoλvτεviρ (Λloγ,κoλvτεν)

xωρic oκoυρt6
Γκ,ολvτoε6v (Mπελγrκ6λvτεv)

xωρic oκoυρtd
Σ,μoιjσ xωρ1c oκoυρld

6) GoLDEΝ DELlclous
sΡURS

GoLDEΝ AUVIL SPUR
GOLDEN SPUR
SΤARK GoLDΕΝ S UR
YELLOW SPUR
YELLoνη/ SPUR

SANS RIGOSITE
κ.λ.π.

ΠKoΛNTEN ΝΤEΛlΤΣ loYΣ
ΣtΠoYP

Γκoλvτεv 06iλ Σnoυρ
Γκoλvτεv Σrno,υρ

Στορlκ Γκoλvτεv Σnouρ
Γ6λooυ Σπoυρ
Γ6λooυ Σ,noυρ

xωρic oκoυρlα
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lpαoτnplδτnτεζ ToU ΠoλIT!σTII(o0 I(iyTpoU Nαo0οnc
1. TMrΗiMA KlNΗMAΤOΓPΑ-
ΦoY.

T,o τμηiμο KΙVη,μoToγ'ρα'o,φ,μ g-

Π,ραγμα'Τo]Π,oiηlo,ε 28 ηρo,6oλ6c με
rooρlθtμ,εq ταtv1εq υψηληc καλ'
λlτε;1vlrκηc oταi9μηc. 'oλiεc τlq
πρα6oλ6c nοροκo,λo'0θ,ηloε μ,εγα-
λoc αρι3μ6c φi,λωv τoU KΙvη]μα-

τoγρ6,φ,cu.

2. TM{{MA ElKAΣTΙKΩIΝ TE-
XNΩtN.

α) Eu:36'o'εlq ζφrγραιφl,κηc.

oργd lωloε 'KαΙ πορoυiο[α'oε
:τη,v εrδ;κη αiθ,oυrοο εκθt6oεωv
n'oυ δIα]6τεt 5 εκθiιiro'ε,ιc Zωγρα-
φικηc Nαoυ,oοiωv Zωγρdφωv καr
κoΛλlτεxνιi:v α,n6 dλλεc in6λεtc
τηc Eλλdlδoc.

6) Erκθt6loεlc X]9lρoTεΧviαc καl
ιpωτoγpαrφ1iοq.

Στηv trδlα αiθcυoα εrκθ6oεωv
r],ρo,YμoToπoIηθiη,κα,v 4 ε,κθιioειc
φωταγραφiαc και 1 ax'sgiση x'εr-

ρoτε1viαc.

3. TMιΗMΑ ΘEATPOY

To τμηι'.lα θr:dπρ'oυ τo'"l Πclλl-
τlατικot K6vτρoυ Nαo,0'ο,ηc ουμ-

μ,ετεiLX,ε με μεγdλη ε,πtτυxiο oε
δι1o φεoτ16αλ θ,εατρo,υ τηc Ko-

ρivθoυ καl lθ16κηc πloρ,o'υ,oιiζov-
τo 6ρ,γo τo,υ Kωlcτα Moυρoελd
."ol φiλol-.

H Ν,:αvlrKξ Θ,εατPlκξ orμdlδo
τoυ Πc,λlτl,στικo0 Ki6'vτρoυ Nοoil
,σηc Παρoυtoiοlolε μ,ε μεγdrλη ε,nl'
TιJrxlΙ,α oε 6 πα.ραoτdto,εlc τo ιiρ_

γo ToU δldloηrμου lτολo0 σUγγρο"

φ6α Ντd,ριo Φo .lΗ loο66λλα,
Tρεtc K'αρα6θλεc κl ιivαc Πορα-
rμ,υtθiαc".

Στo Δη,μ,oτliκo Θ6ατρo πρα'
YμoτοΠorηιaηlKα'v 17 Θε'ατριι<6c
lnαρα,sτdloelξ olΠΘ τo,nιlκ(i Θdοτρl-
,κd o,υYκρ'oτηματ'ο καl αn6 θld-

Ulα TnU πεpioδo 1984 - 1985

Eπι,μθλ'εια τoυ Θωμ& Αλδ&κoυ
πρo[σΤαμ*vου τ'eυ Πoλιτιoτικoιi Κ6ντρoυ Nαoιionq

ooυc αIλλ'ωv Eλλη,vικωv noλεωv. oυ,vαυλiα με d.olεc α'π,5 6rnερ,εc.

Εrniioηq oτo Δη,μoτlκδ Θ6oτρo Στo Δημ.οτlκo Θ6οτρo η ΣXo-
Πραγiμοτo]Πlolηiθ,ηrκαv 5 αυvαυΛiεq λη Mnαλλ6τοU τηq Eloτiοc Moυ"
α,n6 Eλληvl,κ6q κοl ξ6vεc Χoρω- oΦv ,πορoυoiαoε ani,δειΕη τωv
δiεc. μα,θlητιbv τηc.

4. T]MHIMA BlBΛloΘHrKΗΣ

H Δηlμοτlκη B16lλ|orΘlηKη Nοct-
σηc ε]μ1Πλou;Γ,i,σΤηlKlε με πoλΛα v6ο
616λiα αιn'o το ο,π,:,iα dλ,λα ογo-

ρ,oloτηrκov κoI o'λλα ε5ωρη'9ηoov
ο,n6 o,υμ,no,λiτ'εq μοq oτηv Nd-
oυrαα αλλα κσl orΠo θλλεc no-

λεlq τr]c Eλλdi5oc.
Η Δηrμoτllκη BlBλloθ,ηκη δlα,θ6-

τεl τιbρo nd'vω απo 6.000 τ6-

μουc 6l6,λiωv δλω,v Tωv KαΤη-

γoρlιbv (φl,λoo,oφ,iα, loτορi,ο, τ6-

1vη, Θρηακεiο, λoγoτεxviα, ψu-

xoλoγio, KoIvωvlrKi6c eπloτηlμεc,
π,αrδlκη 6ι6λroθηiκη κ.λ.π.). Tηv
,,fχ,6@iηrκΠ εrΠΙlσK61φ9η1Kε μεγα_
λoc αρrθ,μ'6c α'vαγvιυοτιilv.

5. EΣTlA MoYΣΩN

ΤΙ αιδ ιιJr, ^1 ο ρ,,i ! x :'a'ι TΙ'c^/.,.'

τrcιιιa'3 Kjντρου Nα:'jcη;

Η n,αrlδ:κη xoρωδ,lα π'αρoυ'oiα-

σ'ε με μ,Ξ'γαλη gιn11μlxii,cι oτo Δη-
poτΙiK6 Θθατρo 2 oυ'vαυλiεq πα-

ρoυ,ol6Zo'vταc 6vο v6o nρδγραμ-

μα μ'ε δloλε1τdl τραγo0lδlο EΛ-
ληγωγ καl ξ6v,ω'v oυvθετΦv.

H 'nαlδι,κη xoρωlSiα 6lδο.l,oε καl
δ0,o oυνοuλiεQ oτη,v B6ρotα κ,αl

αrηv Koζdvη'
Στηv οiΘoυoα κoγτ,σ6ρτωv

τηc Eoπiοc [ι_4o,u,οιbγ εaρογlμοΤo-
,πolηθiηκα'v δ0o ρεοrτdλ nidvoυ
καI δ0o κlθdραc α,nδ 'Ελλι1νsc
,καl ξ6voυq καλ,λlτ'6ηv,εc, ]Kοl μlΙα

ΠoΛ ΙTΙ ΣTI}to ΚENTPo ΝAoYΣHΣ

6. ΠAPAΣTA,ΣiElΣ ΧoPEYTl"
KΩN ΣYΓι(Ρo,τΗ1MATΩΙ!

Στo Δη1μ,ο,τt'κδ θ,εοi ρo ε'Πρα-

γμoτ'orπorηθ,ηtκο,v δ,0,o nοoα'οτ6-
σεΙq α,no xoρευτt,κο oυγκρoτη-
μαTα Tηc Πoλωvi,αq κ,ol τηq Τoε
xooλo6ακiαc, Kαl TοJσεoεQ nα-

ραoτdloεlc α,no τοnlκd ΧoρεUTl-
κα oυγκρoτηr1.lατo

7. ΔlAΦoΡ,EΣ EK,ΔΗΛΩΣElΣ.

Τo Πολrτ:οτlκo K6vτρo Nαoυ-
σ1η1c, lΠοiρl:]Χιilρηαε τηv αiΘo,uoα
τo'υ Δη'μoτt,κο0 Θ'εilτρcu σε σω-

ματεiα Kαl oυλλδγoυc τηq π6-
ληc μαc το ,cnoliα n,ροvματoπoi-

ηloα,v 20 [1grφopεe ε',ιδη,λΦoεle
τouq Kα| τη,v εlπovω μlκρη αi_

Θo,υtoα Yια dλλεc 18 εκδηλιb-
σεlq.

8. EiKΔHΛΩΣElΣ ΓlA To o-
ΛOΚAYTΩMA THΣ NAoYΣAΣ
1822.

Γlα τηv εln,6τεlο τ,oυ oλoiκοu-
τιblματoc τηc'Ni,o,υ'c'αc τoυ'l822
oτo Δη,μoτlrκo θ6ατρo 6δωιoε oυ-
vαυλiα η n,αlδ'rκη xooωδii,α του
Π.K. Νοo0lοηC KοΙ σTo Θερlvδ
Δηtμoτlκo Θ6οτρo nαρdοταoη
Τωv Χc,ρεUlΤικΦv o,υγiκρoτ'ημ'dτων
τωv oulλλoγωv .lMlno0λεc - Γεvi-
τσσpoΙ., .Eιj,ξelvoq Λ6o1,η., .fi6-
κειo Eλληv1δ,ωv., "Π,υρ,o6c. καl
.Σ,υλλoγoυ Bλd1ωv Ndoυ,oαc".
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MAPTΙOΣ
1) Τo E'θvικo Θ6οτρo με τηv

κινητη μovdδα T'oU, Τo .'Aρ,μο
Θιiαπlδoc" θδωoε, oτlc 1 -2 κoι
3 τoυ μηvoc, Tρεlq παραoταοειc
με Τo αρl]σToιiργημο τoυ πογκo-
oμlου ]δρα,ματoλoγloυ, τξ'v "A'
γρl6,ΓΙο'nια, τoυ Ερρ'iκoυ 'lψεv'

To 6ργo, το oπoio dφ,ηoε d-

ρΙστεq ε'vτurnιboεlq Kαl XεlρoKρo-
τηθηκε θερμd αlno τo κotv6 τηc
πδληc μαc ,ΠoU κατ6,κλυoε τηv
αiθouoα τo'υ Δημoτt,κo0 Θεd_

τρoυ, οv66ηlκε oε,μετ6φροση B6
ooυ Δαoκoλdlκη' α,κηvoθ'εoiα KoΟ
λαc Avτωvlαlδη, oκη'vlκ6 1q1 lKo_

oτo0μlα AVδρ6α Σαραvτ6lnoυ-
λoυ κοt μoυoιlκη Γlιbργoυ Tοα_

γκ6ρη, εvιi.l Ιouc σημαvτllκoτε-

ρoυc ρ6oλuc ερμηvευααv η Mα-

ρiα Σκ'o0vτζoυ, o Xρηoτoc Mdrr-

τZαρηc καl η A,γγελl,κη Bελou-

'δαrκη o' 6vα πραγματlκ6 ρεolτ6λ
ηθ'orn'ol'iαc.

2) 'Εvα φoλκλoρl,K6 Πoλωv6-

Ζlκo oυ'γκρδτημα, πoυ ,nαρoυloi'

αoε 1,oρo0c 'κol τραγo8δIο τηc
noτρiδoc ToU, εμφ,αVioτηlκε oτo
Δ.Θ. τηc noληc μαq στlq 'l0 τoυ

μηvoc.
3) Η "Πollδκη Σκηvη. τoυ E'κ'

nq',!9ψi'rκ30 oμiλoυ,Πoρouσiασε
oτo Δ.Θ. τηq noληc μαc, σTlc
14, 15 ,.<αl 16 τoυ μηvoc, τo 6ρ-

γo τoU Γ. Ξov9o0λη .Τ0μ'παvo,

Τpcμiηf1g κot .κ6κκlvα κoυφ6τα'.
Toυc 3'1 ρoλουc τoυ 6ρyo'υ, πoυ

οv66ηκε oε oκηvo'Θεo,iα Niκoυ
Σlπα,$dκη, μoυotlκη Π6τρoυ Στoi:
δη Kctt κooτo0;:lα Φαvηc Bλd-

xcυ, ερμηvειJrσσV μαθητ6c ToU

3oυ Δη,μoτllκo0 Σxoλεiou Tηq n6-

ληc μαc.
4) Στα ,nλoiolα τoυ προγρα,μ_

uαToq τηc Eoτiαc Moυoωv, γlα

Σδvτoμn καταYραφιi τωv
κυρι τερωv γεγov6τωv
τoυ διμfivoυ πoυ n6ρασε

μouotlκ6c εriδηλιi:oεlc υψηλo0 ε'
πιπθlδoυ, δoΘηκε oτηv αiθouoα
κovτ'o6ρτωv τr1c Eoτiαc Moυoιbv,
οτlc 23 τou μηvδc, μe ελε0θερη

Ylo Τo κolvo εiooδo ρεolταλ τωv
Mlλτldlδη Mcluμoυλiδη (κλορlvθ_

τo) καl Γrαvvαc Πολυ,ζωi:δou (nr'

dvo).
5) Σε μlα v6ο iκθεoη ζωγρα-

φr'κηc, noυ δldρκη,οε απo 17 _31

τoυ ,μηv6c, η Zωγρdφoc Eλ6vη
Avδρoνrrκiiδoυ nαρoυoiοoε στηv
α'i,Θoυoα τoυ Π.K.N. Τlc τελεU-
ταiεc τηc δημloυργiεc. 60 6ρ-

γα, 6λα λdiδlo.

AΠΡΙΛΙoΣ
'l) Στo ,nλαiorο τoυ πρoγρdμ-

,μαToc ε'κ]δηλιboεωv τoU Γl.K.N.
Kcιl σε oυvεργαοiα με τo Aμερl-

Eπιμ6λεια
Δnlμ. ΞoυλΙδn

καvικo ,Kθvτρ'o Θεo) viκηc δoθη_

Kε σT|q 4 τoυ μη'76q ρεοιταλ πl6'
vou τov δld'oημc E,λληvoαμερl-
καvo rπtαvioτα Niκo Kωvoταvτt-
v1δη, oτη'v αiθουαα κovτo6ρτωv
τηc ,Eoτiαc MουoΦv. To nρo'

YραμμCJ nερlελdμ6α'vε 6ργο Mnε-
τo6εv, Σo'π6v, Πovηρi'δη, Λloτ
κol Πκρiφc lKοl η εισoδrc Ylο τo
]Kolv6 ητov ελει]θερη'

,2) ''Eκθεoη Ζωγροφl,κηc nρα-

γματonoiηoε ,στη'v οiθoυoα τoυ
Π.K.N., γrο πριilτη φcρο σTηv
noλη μoc, ο v6oc ερoolτfxvηc
καt αυτoδiδοKToq ζωYρ6φoc Ml-

xoληc ZΙαiμΠσKαq, απo τηv 1η θ'

ωc Τlq 10 τoυ ]μηvoc. H 6rκθe'οη

neρlελ6μ'6αvε 35 6ργο τoυ ,καλ_

λlτ61vη oε γκρα6o0ρo.

3) 'EκΘεoη Zω,Yραφlκηc τηc
καλλlτθ1vlδαc,ΓεωρYioc M,nο-

Θρ6λoυ - Νiλο λεlτo0ργηoε α,no

16_21 τou μηv6c oτηv oiθoυoo
ε,κΘ,6oεω'v τoυ Π.K',N. H θ,Kθεση

περlελ6μ6αvε 50 ουvoλlκd 6ργο
καt εlvαl η 6η κατα oεlρo τηc
κoλλlτ61vlδoc'

4) Στα 'nλο[οlα τωv εκδηλΦ'
σεωγ τoU oλoκουτΦματoc τηc
πδληc μαc 1δoΘηκε σTlc 20 τoυ

μηvoc oτo Δ.Θ. oυvαυλ1ο τηc
Πolllδκηc XoρωδΙαc τoυ Π.K.N.

με δrε,01θυvoη τoU Νiκoυ Tοo8'
λα. Στo nρoγραμμo nερrλαμ6d-
v,ovταv τραγoL1]5lα Mnετo6εv, Θε
oδωρ6κη, Χοτ4ηδα,κr, Λoi'Zoυ καl
Avδρι6rnoυλou lKαl η εiooδoc γlα
τo lκoΙvo ητov ελε0θ,ερη. Στo
1Sλenτο δ16λεl,μo εμ'φovioτηlκαv
o Γlιbργoc Π6καc lKσΙ ol μοΘ'η-
τ6q τoυ Θαvoc Mητoαλαc κοl
'Aγγελoc Kαραμητρoc oε 6ργο

γlα κλαοolκη κlΘdρα.

5) o Σι.Ιλλoγoc Bλ6xωv Νο'
ouσαc ]δloρYovωoε αno 22_28
τoυ μηvδc την -Bλα1lκη E,61δo_

μ61δα., nou περlελf,μ6αvε aκθ'6'

σεtc φωτoYραφiαc ιKot Ζωγρα,φ|-

κηc αno τηv λαoγρα'φικη lπαρ6'

δooη τωv Bλαxωv κο,9ιbc κo|

1ορευτllκι1c εκδηλΦοεlc oτo Δ.

Θ.N. oino Bλo1ι'κα oυγκρoτηlμα-
Τα τηc 'Ndoυoοc, τηc B6ρoloc,
τou Τ0ρvα'6oυ, τoυ Bελεοτivoυ
κοl olno dλλα μ6ρη τηc Eλλα'
δαc'

ΠοΛITIΣTIKH AτaΕNTA
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Κυκλoφ6ρnoε Evα ι/εωρYικδ 6ι6λio
"Evα 6ι6λ(o κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μδ xρωματιστθq ε]κ6νεq

" lαι τ& κoκκoειδft (Φ6ρεq) καi π6lq καταπoλεμoσvταιll ει\
I

Δδv πρ6πει vδ λε(Φει &πδ καν6vα &lρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓIoY tIAΛoYKΗ
Mπoρεiτε νd τδ πρoμnΘευΘε[τε &πδ τ& γραφε[α

τoδ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ NαoΦonq

TIMH ΠΩΛFΙΣEΩΣ 1000 ΔPAXMΕΣ

M6λιq κυκλoφ6ρn,oε €vα γεωρlικ6 6ι6λi,o l.ιovαδικ6 oτo ε(δoq τoυ
((TA ΓEflPΓIΚA ΦAPMAΚA ΠoY Ι<YΙζfloΦoPoYΝ Στ'}-ΙN EΛΛFΙNΙΚH ΑΓoPA))

ΣTEPΓICIY ΠA,\ΘYΚH
xΞΞl{ΣTcIY ΓιAΠAl\ΘΠtrlYr\ΘY

-Tι περι€xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξινo'μoιiντ'αι
- Πivακεq κατατonιoτικoi xριioιμoι και διαφωτιoτικo[
- 'Evα 6ι6λio απαραiτnτo για κ6Θε α /ρoτικli Θι6λιoΘriκn

'Ι'ΙMΗ ΠΩΛHΣFΙΣ 600 Δραxμ6g

EKΔOΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ κΓlANlTΣAP0l KΑl MΠOγΛEΣυ

}. TΑ ΔΗMΟTΙKA TPAΓΟYΔΙA THΣ NΙAΟYΣTΑΣ

2. KΩNΣTΑΙιITΟYΛHΣ - o ΛA'["KΟΣ tΙΟΙHTtΙΣ
THΣ Ι\ΙAOΥΣTAΣ
Toυ Tdκn Mπ6Ιτon

MΠoPEΙTE NA TA ΠPoMΗΘEYTEΙTE AΠo TA BΙBΛIoΠΩ',ιEIA κAΙ
AΠo TA ΓPAΦEΙΑ ToY ΣYΛΛoΓoY ΑΠoΦoΙTΩN NAroYΣHΣ
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