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ta'υ 1822 _ qΠβ τ,oυq Τotρlκo,υc KαταiKτη|riq οτo οκλo-
βonidΖαρo Iηc KoρUτσdξ. Aξiζεl η/α ση1μεΙωiθrΘΙ τo σUγιKΙ-
irητ'llκδ εviδlοφ6,ρov τoυ oδ'εlΕε ,η lKo|yδτlητcr τηc Koρlυτ,οdc
π,oυ ,6lκαγlε τα .oδ8vorrα δυγoτd. πρorκεlμr6vo.υ vα σUrlKεv-
τρ,ιbσεl Tο, οln,αlloυ]μεv'o Χρη]μrατl1κδ rnoΘδv, οlπ,αραiτηrro γto'vq gξQg:φq|rroΘεi η ε,Εαγoρ,δ (αlπελευΦθρω1o'η) τω,v EλλΦ-
ι,ωηl 'oκλδβωv Πlou στηv oυvτρtιπτtlκη τouc nλεloψη,φiα fι-
oαv Niαolυloαiioι.

Τη,v 8-1 0 MαΙoυ 1985 oτη Σ,eβiλλη πηc lαπ,αviαc
,ηρ'glγμg19lπoιηθηrκε η 5rη Eυ,ρωπ,oirκr] σUvδld]σKεψη rωv t-
,oτoρ,ικΦv πoλεωv. Λδγω τoυ εEαlρετliκoιi εvδιαφδ,ρovroc
nolu iΠ'α,ρolυσlδlZ:ει τo θ6μα τηc δΙστη)ρiηiσηq κοl τηc lΠρ|o,σπα-
oiαe τηq lαρΧlτεlKτoγlκ]ηc κλη'ρo1voμιdc σ' δλeξ τlc ΠoλΙ-
τloμδvεQ xΦρεc, δrηrμoolεiouιμε 9,\$'κληρo τo κεiμ,εvo τηQ
τ'eλllκηc διακηρ,υE,ηc μroζi με ιτ,o αΧετικδ nq,ρdρτημα δrnωc
,δlατ'urnΦθηiκε oτηv 5rη Συ,vδldroκ'εψΠ.

ΦlλoEεvoljlμlε oτlc oτηλεq τoυ π'εριoδlκo0 εlδlκd dρ-
θρο τoiπlκo,0 καl λooγρ'αφιlκo0 π,εtρlεχoμδvoυ, δnω,c εivαl
η υlφ'oιr..lκli| oτηv Νrdorυc'α και η μlκρrr1 τ,ηc loτoρi,α' Ac
μ,η Eε1voιi]μlε 6τl η Yφoντlκil oτηv Π6λη 'μoc ιiγεl βαΦl'θcτlc ρiZεc. Ξεlκivηlgg ulπδ τηv μoρφi τηc oικoτε;1viαq' πE-
iραoiε σfrηγ ,μ,oρφlη τηq βuoπεxvioc' γlα vα ,εEελlyΘεi n,oλ0
oυ,ιrrorμo o'ε βlo;μlηx'αvιlκδ κλdδo δυvαlμIικδ καl nλoυτoπlα-
ραψιαylκo. Evδlrαφiρ,o,v r]αtρouσtiaεl giniio,ηq καl To dρ ρo
'η,ρψ ,q,φ,oρ,δ τηv loτo]ρio κα,l Tηlv πrαραroκευlη aroψ |r|qiorμσ,oii-
κoυ τoirπ,oυρoυ.

f- f- J-

Για τ'ηv εvηlμ,θρο:loη τωv δεvτρο,καλλlεργητΦv σε δ,ει]-
τε,ρlη oluvεxεIα, δημoolε8,o,υμε π,ερlληψε,lc ομlλlδv και δεv-
τρ'o,κoiμ.tκΦv Θεμδτωv πolυ ανrεπτi1ΘiηK,α]v σTo Δlεθ,vδc Δεv-
τρoκolμlκδ Συv6δρlο οτη 86ρoια (25-27 Anρlλi,oυ 1985)'
,Eπ'io'ηc dρΘρα nοl: α,φoρoιilv τlq ,nοlκlλiεq καl u'noκlεiiμεvα
δ'liαφδροw εlδΦv δ]ε,vτρωv

-1. /. -n.

Kol κδτ'l τo oηlμαvτιrκδ. Στo o'ημερ'lvδ τ'εi;1oc φrλo.
Eεvo'υrμ,ε α'ρlκετd 'δ,ρθρο vδ'ω,v oυvεργατ,Φv. T,o γεγovδc o'υ-
τo εiγοl πIoλι] ενΘαρ,σuvτtlκ6 γ.tα rrηγ Π,α]ραlΠliρα ΠoρεiΙο τηc
.tΝl,ΑoYΣT,ΑΣ".

,Aυτd yIο oflrμlερα. Θα τα π.οΟμε ,μ,ετα' τρεIc μ{vεc.
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αvΤΙστiξε1t
ελειiδερoc oxoλlαoμδc τnξ επlκG!ρΦτnταC

τ. ΠολlτlοΤlKα

To καΜκα(ρι πθραοε, π16, καl
μαζi τoυ τ6λ,εr,ωrααν Kr(Ιil 01 6vτωq
τιλoιiιorεq Πολ':,τrατ,κ6q EiKδηι}"d,'

qειζ πoυ ψilαq επεφιiλαξε. Kdνον
ταq μrι& α6ντομη αν,αοκ6{πη!ο,η

αro πειρlεx6μενο, ιων εκδηλιilοε-
ων, δl,απlατιirνουμε 6,τr κυrρldρxr1-

σe η μ0υσΙκr] καr το θ6ατ,ρo' Moυ
αοcd δι'α,φ6ρων εlδτiν _ μlε εμ-

φαν{ εξαiρ,εlαη (ματ{ dραγε)
olτη oo6αρ{ (κλαααlκl1) λεγαμε-
νη μου(ακr] - Y:,α 6λα τ'α γoιi-
ατα, αrι6 τo οκληιρ6 ρoκ μ6κρl
τoν αloθlηtoιακο Xατζηrdκl' Θ6rα-

τiρο, ειπi'αηq 'rωrικiλo,, αhι6, Λ6rρκα
καl Αrρβ6νη μεxiρl Nτ,6ριο Φo καr
Aρlotτo,φ&ν,η.'Eνα πρ6γραμμ,α

μ,α 6λα τα γο,6σπα,, γιiα 6λiεq τlq

ηλακiεq, που γενικ6 κdλυψε τ'lg

απαlτr]lαειq τηζ σωστηq καλο*δι-

ρινl1q ψυxα'γωγ1αq.

{Erκ,εiνο 6rμ,ωq *o- εiν'αι 6ξrο

αxολr,α,ψo,ri εiναι o τρι6ποq ανr,α-

πακρlαηq των ουμπολrπfiν μαq
αε μεlρ,κ€q τουλdxtoτc,ν απ,6, τrg

εκδηλιilαειq:

Αγνoτ]θηtκαν, επtδiεηκτκd θα
λ6γ'αμa, συl}lKlρoτflματαi [του α-

πευθt6ι,ηoν,ταα ατην νε'oλα(α α'rι6

την iδπ την νε'ολ,αiiα, πoυ τη\,

iδrα ιilρ,α <<6l\υ\,ε,> τα προ6λn]μα-
τ6 τηg ατlq PUB κα,1 τtq κo.φετ6-

μεq. Yποτrμ,riθηκε, με αι,6Jλoγη

oυμμετοxr] τoυ κd,ψου η δoυλrεld
τιυγ ε1ρ'ασ1τε>ιν:κιirν θ'εατ,ρικιilν c_

μ6δrων iτoυ Πολrτrατικoηi K6ν-
Ιproij', ΠC1rp' 6λη την οημα,of'α τιυν

6jμYων πoυ ιrιαρουσiαοlαν. Aκ6iμα
καt o Xατζηδ6κnq' 

'τoυ 
κα'νεiq

δεν τoν σ[Vοιεi, δεν καlτdtφ,εrρ,ε

να γεμiοlει αJαφυκπrκ6 το θ'6ατρ6

trlα'g. Kαι αq μην πεi κανεig 6πt

φταiεl το, εr13Ιτ{ιρ1o, ματi θα δo6'

με α,6ντομ,α να ξεx,εlλiζει τo θi6_

απρ,ο με την B,oυγιroυκλ6κη, καl
μ,ε,πoλΙi υψηλi6τειρο,ε1]σ1tτΙ]lp1oι

,M(tπωq πριθπεt να διiεν,ε,ριYηθεi

κ6lrωlο δημοψdrφοη]α για τΙq πΟ_

λrτlοrιπ6q πρoτrtμησεlq τωv συ-

μπoλιrιιiπ μαq ιiloτε ν'α γiνεται
Κr01, o'αν,6λoγο'q rqρlo\ηραι]{Ια,τl-

Φ6c; 'H μl]rπωq θ,α πρt6πεl να

γfι,'εt αγιirν,αq να πεqοθο0ν 6λot
6τl η <<εIοαγ6μενη> Koυλτo6ρα
δ,εγ 'εiναι ,π&ντ,α καλ16τεlρη iαπ'

αυ'τfv πoυ παρ'6γoυμε μ6νo' μαg
εδιi π6ρα;

Α. ο.

φαρμ6ζαμε <,'αi6φt'α> lj μlε <αια-

ραλλαγ6q> 6,τι ακοι3}:rα1rε, 6,,τr

b'iδαμε, 6,τr μdθωr,ε και 6,τt δ'-
δ,αxθ,Iiκαμε. Ακoλoυθο'ljοσL1lθ, σαν
καλof μαθητ16q κατ'd γρdμμα τrq

<ωrυντiαγθΦ ταEν πρoηγi}rl6νων δlεν
τiρ6κoμlκtilν x,ωρ,ιilν. Αυ,τ6 κdνoιl

με εμtεfc.

ol Br6λγol 6μωq πρ,ιυτοιιiπ_m1-

σcΙν και, dνοlξα,ν καη, ανοiγουγ
ι,6oυq διρt6μουζ. Συγκεκ,ριμ16να,

61οtτερ'α απ6 θvα τ'εloτ αξnολoγfl-
οεωg γθιυν πo:κ:λιιj:ν μηλιdq, α-

πo,φ,dνθηκαrv 6,τι πρ6πε'. να δtα_

δ,6lσoUV την iπorκiλi,α Tζ'6ν'α_

γκloλντ]. Kαi μ6oα ο'ε λiγ'α 1ρ5_

ν'lα (,ρ'εκ'6rρ ταx'6τη1τ'αq ανlαπριο-

oαlρ[ιoηηie), η11'{;φiε'pαν ν,α φθd-
σoυν τουq 50.00Ο τ6νν'ουq (1984)

Σξμειιilνουμε τ'n'\' τλξiρο'φο'ρ'irα

γιlα ο,6γκρroη, dτn η o'υνoλuκl]
παρ,αγωffi μτ]λων oτo B,6λγιο εi_

ναι 236.o0 τ16'ννoι. 'oτl η Ολλαν
δliα παρdγεl 25.000 τ6ν. μ,dλα
Tζ6να\πολ1ν'τ crε ο,r]ν'oλο [τα:ρ'α-

γ,ωlYd]q 43Ο.000 τ6ννων' (19M)'
καl η Ιtιαλ1iα 5.0Φ τ,&ν. εiπ,i ω'l-

νr6Νiου παραγurγr]q 2.149.Ο00 τ6ν-

νων (19E4).
Bδιil πρ6πεr ν,α οταθο$με σε

δr3o oημε{α' Π,ριιilτoν, τιrωq o, B€λ
γot δixru:,q <Tαμiπoιi>> καt <,κ6ιι_

πλ}εξ> ακαλοι1θηo'αν τoν δκ6
τουg δiρ6μο, επrλ6γoνταq μiα ν6α
εξαιρετκ{ ποηκιλflαr μr]λrων _ α-

διdφ,o,ρο ε&ν την λ6ν'ε Tζ6^ρα_

1τ<oλντ _ (πριfihα δriδαnμα) κtαr

δ,ε6|ιgρo πωq σε λiγo' xrρ,6νο ερ-

γαζ6iμε,voι μεθοδrκd η;gisrρβt']σαν

ν'α φθdο,oυ,ν στoυ,q 5Ο,0Φ τ6ν,

2. To Bθλγlo, εμεiξ Kαl To μfiλo TζbvαγκoλvT
Στην Eυlριhπη, ξ6p,αμε μθxρr

αr]μερrα, πωq την πρωlτοηο1ρεiα

οτην Δενδρoκoμ1iiα την εixαν oι

μεγ&λεq xιilρlεg, Tτiα1i'o, Γ'αλλfα,
Πεpμανiα κ]αr Mtεγdλη Bp'ετα-
νiα, 'oτ,αν ι]θελε κανlεiq να <φ'ω

τιoθεb αε δε,ν'τροκομrκ6 θt6uατα,

oxi'ετικ& με ην ψων,τ6,ρν,α Tεxνl-
κηi τηc καλλl,6μgεlαq πυV δ6ν-

τiρlιlr,ν. γtα ν6εq rrοrκιλirεq κ,αl ν6α
υπoκεiμενiα, γtα rπlκνl] φ6τευοη
κλπ., 6πρεπε ν]αι μlετα6εi οhq
rιαρiαπ&ν,ω xιfiρεq. Η εκπα'iδευοη
κα1 η ε]νηλΙ6|ρωiση γιν6[αν κn,τ6

πdγtα τακ,τικι] σπq κρ'τ' εξox{ν
δ,εντ'ρ,oκιoμικ6q xΦρεc,

'Yαεrρ,α αιrι6 μα πρloκαθroiρ1ομ6-

νη μαθητtεq στο εξωt1eριι<6 (Yπο-

1ρο,φilεg' Mετεκπαlδ,ειiοiειg κλπ' )

γυrρlζαμ'ε σJoγ τ6π'o μαq κ'αt ε_

100



αvτ1στiξε1q
(To δε6ταr;o δiδαγiiια). Αυτd οro
86λ\rιο. Eμιε,iq or3ιιε xαμlτi,ρι π{-
p,opiε OD<rθτ1κ6 μιε τη 6αθεld με_
τα6ολd πoυ πρ'αγμ,ατοποldθηκ,ε
dτην Bελγκl1 Δεr,τροκoμiα.

\'Ι{πιη xρειdζε'τlαt να αφI]οoυ

μ'ε τ1q μ,εγfλεq δεν1ροκoμιlκtθq
xιilρεg κα'1 απ' εδiυ κα,:, π€,ρ,α να
rt'r11γαiνουμε oτo B,6ληrrο Ylα (<μα-

θητεiα κhI γΙα <δlδαοκαλ(α>; \4l'1

πωζ xpι$l6ζετ]αι,ν α οc6,αρ'ευlτo.r3μiε

6(αο κα,1 ol B6.λγο1 661 γrgr gγ,oi_

Frουμε ε1π'Ξ'6λουq 1,g,ν $1μ'$ μqq
δρΦo; Λ6με καr ξαναλ16μ,9 6,τl

6xoυμε Tο' καλιiτ;ε,ρο κλiμiα αιην
Eυtριiπnη. Λ6με καl ξαναλ με dτ,r

εiμαoτ,ε ο,Ι πΙο <16ξυπνιol> απ' 6-
λεq τrg φυλ6q τoυ κ6,ομ,oυ. Kρi-
}Ια με τ6{ιοιεq πρpijrιοθ,6iαε1q Kαl
ν'α μην 6x,oμε τlην ανdλoγη προ-

κοπr]. M,r]lπω,q δtεν εiμrαατε 6'ξυ-

πνo1 Krα1,εiμαοτε <<εξυrrν6κrηrδεq>> ;

και ξ6ρουμ,ε να ,rπυλoiltrtlε μ,gγ'i1-
xα <<ε.ξυrι}νdδ'εζ>;

Tlα πρdηηrαtα εiναι απλd. Δει,
μαq xlρεrdζοryταl οΓ. <ιετερi6φωiΓo1

oοφοi>> o6τε οt <<αυιιο6lαπlIομ€.νοl

εlδlικod>> .o$τlε οι <πoλ,6ξ'εlρoι αι.l-

τοδiδακτot α6μ6ουλοl> καl ο,6τE

ο1 <(τlTλ,ottrxo1 τηg αλλοδlαπdq>.
Eκ,εiνο που x,ρειdζε,ται πριiτα
α'π' 6λ'α καr rτ1ρrrν αtrο6, τα παlρ;α_

πd.νiι,'l, εiναt νlα γiνουμε ηρ'αrκrΓ1_

κo,i καη ηροαγ'arωβ€lνo,l στην Eλ-
ληνlκd πρα1ψατικ6,τ,ητα, να ξ6_

ρουμε το <ιθvα καl 6ν,α>> κdν'ουν
διi'o, καt να 1lνα:1ρi'ζoυμ8 <<σωσ16>>

το Eλληνιπ6 αλiφd6η;το τηq Δεν-
τρcκOμiαq.

ο.N.

θεi οτα 20 fi 2J5 4 30 xρ6νr,α ιi
κ|α1 περ,1"ασ6τερο. Στη φ6oη αυ-
τr] ο oπωtριilναq xρονι6 με xρ,ο-

νιd Υfνrε'ι;αr Καi fιεrp1σσ6τ'ερο <iπρο

6λημ,ατrκ6q>.

μηηrρεi να ρiψτ,iσlg1 κανεiq. Y_

πdrpΧrθl οο6αρl$q λr6γoq να πiεlρ}-

μ16νομlε τον 6ιoλoμκ,6 θ&ν'αtο τoυ
οπωρ,ιi:lνiα; Ι(εlρδiζoυμε τiπο'τε;
'Exει ο1κ0νoμκ6 6φελoq o πα-

ρ|αlωγi6q αiπ6 την τtακτlκιi αυtri;
Tiα rid'ντiα εκiοΙυγxρονliζονEαt, κα1
ανανειijν,oνται, Σl]με,ρα η γεωρ-
γrκ( 6ρευνα δημιoυ'ρ,γεi νlβεξ
εκλεκtr6q rιοrκlλ,itε,q που παριcυ-
ο'l&ζουν τωλλd αξ16λογα πλεo'
νtaκlτημα'τα, Eiγ'αι πlo rΙιαlρlα|γur_

γικ69 καl Ιτ]ιo Οlνθlεκ1τ1fκ6c ατrq α_

oθ,6νεrε9, Παρdγουν κα1ρ,πο.ιiq

πordτητ'αq πoυ ταlριdζbυ{v. πε'ρ]σ-

ο6τερο αr'α γο6oτα του κ,ατ|ανα-

λ,ωτ,rj, ανπ6xoυν στlq μ,εταφο,ρr6q
και σJν'τηiροl3ν]τ]αr πε,ρ,lσοt6τtεlρ,o

oπα ψυγεiα κλπ, Kdθε x,ρ,6νο

Kα,1|VrolirpΙfllα αυoτ{ματα εκμεταλ'
λεi!αaωg επrνcοsνταl κlo1 a(plσIp-

β6ζo'ν'tα':, (lΠυκν,d φdτ,ευοη, μoν
τθρνια ουιoτfrμlαπα 6ρδευοηq, νd-
νεq,πο:n<lλi,εq, νι1ν'α ι.lπoκεiμενα
κλiπ. ).

,o οπωlριi1να,q γtα \,α <iαr'αΘ'εi>>

πρ{6πεΙ να πα'ρdlγει καlρrιol3q rωι.
6,τηπαq κiαl να <<λεrτoυ.ργ,εi>> μg
ι'ι1lΙ<lρ,6 κ6rστoq πα,ρ,αγιυγrjq. o ο-
Πιυlρiιi-lν,αq πρ16πεl να <,λειτoυρ-

γεli> υπ6 εντατrκl] μορrρfi. Δ,εν
πε'ριμ6νoυμ'ε νiα <Ψεrβ6σε1)) ο ο-
yιιυiρπilν'αq. Δεν πε,ρψ,6NIoυμε τον
6loλoμκ,6 θdΜατο ηq πoικrλfαiq,
αλλ'd τον (εμπoρ]iι<16>. Eκριζιirνου
l.liε τα δr€lvτρtα πρπ oλoκληρωθεi
o εμιrιοtρικ6g θdνα'τoq τ0υ otΙταJ-

pιilνα καl τηq πoκlλi,αq. Δt,αφo-
peτlκ6 xdνoυμε τ'o,παπνdδl. Καl
6tαo αρtγoι3μιε αΦ1ν α,ν'αν6ωioη, τ6-

αo θtα μ€νoυ1ιrε πrο πijoω. Αυτ6
δεν λθγε,τα1 τι1ρ{6i6$'6,q αλλd oπr_
σθοδrρι6μι(αη.

o.N.

3. o &oλoγlκoc Kαl o ((εμTloρlκoqD

δ6voτoc Tωv πolκlλlΦv
O δ:ενπρoκ'αλλιεργητ{q,'τοl',

φυτ:εl3iεl τ.α δ&ντ,ρ,α ατoν ο,πα1ριi:-

να του, τα θ6λiει αtιiνr,α, μακρ6-
6lα καr ,αθdν,ατα. Αυτf, εiν,αl η ε-
πrθυψιiα τoυ !κα,t τlo <<|π1lστ|ε:6ω)) τ0υ
,\υ|τ6 τo πtοτει]ιυ giγlar1 n,,πqrρiαδΟ_

σ1αη<6>, 6τυ'l τo 6ρr{κ,ε κ,αt 6τot
το εφα,ρμ6ζεr. I(αt ουν,εxiζεταr
αυτI] η τακτlκ{.

Tα δ&ντρα αυτd παrρ]αιι6}ν,ουν

oτον orιοΙριifνα 6ω9 6τoυ ξη1ρα
θoriν. Η ζιυr] τουq τεplιrατiζεταl
((φυσ'oλσp,κ6l> πεΦα;iνoντ'αq ri α-

π6 <,6αθεrd γηlρατεΙa> r'1 απ6 κ&-
πoι,α, <<αcθθνεlα>.

Tο δ6vrlρο 6rτιυc κdθε rτολυε_
τ,ηq ο,ρryrανηroζ δηαrν'6εr τlρiα 6α-
αrκ& οτdδlα: α) τηι, εφη6lιοf η-
λllκiα. To δ,6,ντβο ατη φ6οη αυtd
αναrπτiiασεταl κα1 δημIουργεi τo
ακελ1ετ6 κ1αl φκ'l6xν,εr το cηi:}rα

τ,ου. Tο δ,θντρo ηρη6,9τ9,μ&ζεταr
καl δημιoυρlγ,ε,i τα πμffτα 6νθη,
6) Tην ,i,μμη ηλlκfα. Ση Φοη

αυ,τr], το $]βγτrp,o μπαivlει ο1την

παραγωμκd δrαδlκαοi]α. Πλoιi-
αια ανθο,φο,ρiα. Ικανοiπo:lητlκd
πα,ραγαrγι]. Σiιρεμμ,αττrκ6q αrιοδ6
o'εrq υψηλr6q. To εrro6δηuα τoυ
δεντlρioκαλλi,εlρrγη τα] tη(αινoη,o1ηiti-

}n6. H φ&αη αυτd τηq ζωllq των
δ6ν'τlρων $Π,ρκεi κirμtπo,αα xp,6_

νlα κtcι1 εξαpIτ(τι6,1 κυρiωg απ6 τo
ε1δοg και τ,ην ποικrλiα του δi6ν_

τ(P,oυ κα'lr αrπ6 τιq πε'ριrrιolΙiσεΙζ
του δεντlροκαλλ"rrερlrηιτfi. γ) Tα
γ!lρια'r,εId. Tα, δi6ιν'τ,ρo α)ρxiζε., την
κατηφ|6ρα. Η παρ,αγωγ'd π6φ,ig1
<(Ιτασo|τlk,&> Ιiαl (Ποιoτ)lκd>.'oλ'α
τα συσrηι]αnα λ]εlτουiργi)cιq τ,oυ

$lf]γr1ριgψ γ1n,g,$1a$ιι1r]ζ,oγτlαl, Σtουq
oπωιρ,ιiVbq αρΧilζ,oυν να εμφ,ανi-

ζονταl τα πριirτα ξηp& 56νηρα.
'E]τoι 6x,cυηrε τον 6ιoλoψκ6 θd-
1:qr19 τ,ΟU δ,6ντiρ,6ψ. 'Yοτε,ρα 'απ6

κ6μ,ποι'lα x}p,$γ1'o δlαπιoτιiν;ει κ,α-

νεiq κα'1 τoν .l6iολογrκ,6 θdνtατo>

τoυ οrπωrp{.iiνlα [τO.U trlποlρlεl να συιΙ
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,Mε αφoρμrd τo βrβλio τoυ Π. Apα-

β,αirrl,voil .XPONO'ΓPAΦlΑ TΗΣ ΗrΠΕl|'

PoY. n'oυ εκiδδθlηlκε oηv AΦηvα τo
1856, p Αλβα,vδc λ,α,oγρδ'φoc, nto,tη'

τηc καt δηιμ,oοloγρδφoc T,Ι-llMl MlτKo
(Ι) nου δrξμεvε 'rΦnε oTο Ι(dΙpo τηc
Alγ0,moυ αυνrΦαEε κιοι απδ,orεtλε oτtq

6 ΑrιρrλΙo,υ 1859 γtα δηlμro'oiευ'o'η αrη'v

"ιΠiANΔΩΡAη(2) μ,ε τo ψrευδιbvυrμ'o *E-

vαc o,υvδρoμlητηc" rοτo,ρlrκδ o,ηuεΙωμο

μlεi τ1olv τiτλo .Mερl,κθc oη'με'lιiroεlc γ{l'

ρω οrnδ τηlv l(oρυποd"'.
Ι(oτd τηv dπo'ψ,η τo'υ MIΤKO' η α_

vοφoρd π,oυ κθvεt ο Αραβ'α'vτlηrδc oτo

πραα,vlαφερΘ6tr iργο του yια τηv Kb_

ρυπod rιε,ρlλαlμ'βdvεr oτol1lεi'α εσφολ-

μt6vο.

Eπrεlδη δε η γεv6τεlρο, τo'υ Μ|ΤKo
εiιrα,l η Ko'ρυπod, θεωρεi 'o1Παρ]α'iτηTo

_ finαlq o iδl,oq τoηr,iζει _ \lα ασxo'
ληΘεi με To θεμ,q ουτ'δ οvτικρoi,oΓ'/rταc

oρισμalvεq αinδψ,εlc τoυ Αραβοιrrlvoδ.

To loτoρικo oη.μεiωμ'α τo'υ M lTKo
δημ,ool,εilθη,κε πρdγμοπl oτην'rΠANΔΩ_
PΑ., oε oυrrδXεlεq, oτο υni αριΘ' 219/
1 -5-1 859 oελ. 69-70' 235/ 1 '1 -1860

σελ' 447' 45ο ' 417 l 1'8-1867 oελ.
175*177 , κo'ι 424 l 15-1'| - 1 867 oελ'
3j8-320 τεδx'η, απηv ελληvlrκη 11λΦο-

σια σlnf δnoυ με,ι'αφ1ρ,δoθηκε oτo qλ-

βQγ1ixfi ηrgρlληφΘ6v oτηv 6:κδooη τηc
Arκαlδη1μΙ,αc Enlοτημιirιr τηc Λ.Σ.Δ. τηc
Aλβαviαc (lvoπlτoι}r'o ΛαTκηc Ko,υλ'

τo0ραc) "TΗΙMl MΙT1Ι(o - VEPRA"r(3)

Φυorκd, τo Θδμ'α δεν βα εμφ'dvlΖε

tιδιαirερo ενδιαφδρov γlξΙ Tηlv Νdo'υσα

t(α'l τηv ιστolρiα Tηq οrv σε κd]Πlo!o-oη'

μεΙ,o Tωγ ιoτoρlκΦv oη'μεlΦoεrωv τoυ

Mlτι<o ξlεv yrv&rοv avα'ιprσpd Yιιι τηv

τοΧη 500 Eλληvωv oκλdβ'ωv (γυvοl-

κοrnαiδαv) πroυ ε,ix,qγ οιytμ,ολωτ'loΘεi oε

nroλεμυrκθc εrnιΧε lρη,οiε1q ToU τ'olu,ρ,KtKoι,

oτραlτ'oιi YlΙα Tη.f καtτα'oτoλη εΠ|ανQσTο_

τlκΦv κιvημδτωγ στηγ Eλλdδο.

Σιiμ,φ,ωrvα μlε τηη/ μ,αlρτυ,ρiα τo,υ Ml-
Τl(o oι 5'00 oκλdlβor-γυvbrκoι-l,αlδ,o ελ'
ληvl,κηc κατογαγηc oδηγηθiηrκοv απ6

To1Uq τoι1ρK91Uc oτo o,κλοβο,n*,Z,ορo τηc
Κoρuπodc καl,nrouληθη'καιr (IκολJτερα:

επlαvθκτ,ηoαv τηιr ελευΘEρiο τouc) σrηV
κο,lvδτητ'α Kορυταdc μrετd τηv 19η l-
o,υ,vioυ 1B22, δηλαδrη, Περιfiο'U 2 μil_

vεc μετδ τηv KατolσTρoφη τηc Νd'oυ-

σαq Κol τov εEαvδρ,αnroδloμδ τωv κα-
τoiκωιr ηc οn,δ τouc To{lρκoυc. Κα'l

εivαι μlωorrδ Π'Θq To πληolθ'οτεpo πρoc
τηιV η,μrερoμη]vilα. αυτξ οElοαημεiωτo ε.
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Γυγαlκδπαlδα Tnζ Nαoυoοq

σTo οκλαEοπαCαpo Tnζ Kopυτααc
lΣυrμ6oλιi στnν 6ρευvα για τnv τt5xη μ€ρικιi}v απ6
τoυg εξαvrδραπoδιοΘ6ιrτ|εξ κατo lκoυq τnq Ν6oυοαξ
κατa τnv κατασTρoφli τnq π6λnq απ6 τoυξ llbrlρ:

κoυq τo 1822

ΙΣToPIκΙ{ MEΠETΗ

π,αιvα,ατoτικδ κivη'μα αrηv B6ρεlο Eλ-

λoδα εivαI οurδ ;τηc Ndoυoοc.

Φυοlκd o MlTKo δεv ovαφ'δρετcI ol-

δικq o,ε εξ.οvδρ'οn'oδIoΘδvτεc κοτοiκcuq
τηc N]d,o,υ,o,αq, δμ,ωc εδρ,αrqμrξγη diπο-

ψη μoυ εivαl nωq n'ρo,κ,εlτοl γl'αU-
το'0q, οιl δxt dΙo ouvoλo, τouλd;,tιοτov

σ-llηγ σUντΓρΙ,ΠTlκη nλοιoψηφΙα το,υq.

Τηv dnloψrη μαυ c'uπη Θο ε,πlxεlρη-
σω vEα τεKμηρlΦοω cτη,v oυvδxεI'ο με

Γoυ
Στ€ρvιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

α.nδλo,},rο ο1Πo]δεlKτ,i'Ka| oτotx,εi,α κol μ]aρ-

τυp,ilεq.

Αln6 τηv iκδooη .TΗΙlMΙ M|τKo
VEPRΑ. nαpαΘiπω δnωq ακριβΦq 6lxtεl

τo o1rετικδ αλβtαvl,κδ κεiμεvo:

"Mi 19 qershοr pasdite tξ yitit 1822'
1 gjitht tregu, i οili θshtθ i ndarθ, dhe
ndodhet nθ mezim e qytetit, u bθ hi
bashki me mallrata, nga njθ ziarr i ta"
stit, ndθrsa atihere, duke qenδ koha e
revoluaionit grek, komuniteti vuante
ti gjitha tθ k€qijat, tatohej, ngarko-
hej me angarira, detyrohej per konakθ
ushtarakθ, (tθ paguante) gjoba e ti tje.

ra qθ njeriu nuk θshtθ nθ gjendje t'i
pirshkruaje... Po atδ vit, pas zjarrit,

kornιrniteti liroi, kundrejt njθ pagese

ti majme, 50O rοbδr grekθ, dhe me

kitδ shkaktoi zemdrimin e konrandan-

tit te pirgjithshθm qi ishte atδherο

Ηurshi pashaj, i cili i ngarkoi me nji
gjobd prej 120000 grosh, duke hequr

dhe 18 nga robδrit, ge ishin fshehιlt
nga tθ tjerθt.

Ni fund td νitit 1'823 qeveritari Αbu
Ι,obιιt pasha, qθ atδhere e kishte nde'
jen nθ Larisθ, thiri atje krerδt e komu'
niιeιit. duke kθrkuar njθ hua nt! tδ
1rοl1adhe, me qenθ se thanθ se janθ tθ

γaιf6r, burgosi dynibedhjetθ prej tyre.

Mbasi mori pas torturash tδ tmerrd'

shme, premtimin qθ komu,rriteti ti nu-

mδrojθ 200 mijθ grosh, i liroi giysmθ tθ

vdekur, duke derguar njθkohesisht ni
Κorqδ N{usta bej Plasθn pθr grumbul'
1imin e te hollaγe, .'....."(4)

Aκoλoυ,θεi η με,τoφρ,αoη οτο ελληvt-
κα .c,πo το,v yραφο.l';ε:

"Σiτ,lc 19 loυηliο'υ τo ο,nδleυμα, τoυ
i'lουc 1822 dλη η oγ'oρδ (τηc Κopυ-
τodc) Πioru ητev ;1ωρlo,μ'i,rvη (oε τμ,i1'

μ,ατα) κ'αι ,βρlolκδa,αν oτo κθvτpo πηc
π,5ληc, bγlν'ε oτ,dxτη μoZi με τα εμ]Πo-

ρειjμaτd τηiq αiπ6 nυρ'καid πoυ ξiσn'α-
o,ε τυ,;1oi,α, εvΦ τov iδlο κotρδ πoυ

αυvεx,rZε η ελληvικη εin,αιvdoπαroη, η

*o,r'5,r,ητΙt υlniiφερε τ,α πrdlvδεllrο, Ιρo-

ρoλoγoΟντοv, εrnιβiαρiιvoνταrv με CfiY'

γ,o1ρεi,εc, υ,n'oγpειbιrονrτοrv στηv εεει]ρε.
orQ κατrουλlo,μιbr γΙg τα (τoυρκ,ικi)
orrρ'ατtωπllκd τμη1μoπο, oτ'ηv πληpωμr]
π,ρ'oοτiiμ,ωv καr δλλo,, noυ o diνrθρωinoc

δ€ι./ εiν'αl oε Θδoη vo nερlγρδψει...

Tov i,δlo pαvo (1,822)' μ,ετd τηv
nυρκαird, η κolviτlητ,α αnελευΘθρωoε
κοτotβ,dλλo'vτoc μlο π,φ1uλfr oπoζηtμiω-
oη (λ0ιrpα) 500 'Eλληvεc oκλdβoυc.

To γεγovδc oυτδ εni;αυρε ηγ oρ-

γη τo,υ Γεvr,καi; Δl'olLκητη (τωrv τoυp-
κlκΦiv δυ,v,δμ,ε,ωv) πorυ ι]ταv τδτε o
X,ouρoilτ π,α'oilc, o olnoioQ ε,πlrβ6,ρυηrε

(τ'ηv κo,lvΦητo) με δvα nρδαrιμο 120.
000 γpooΙ,ωιv, n,αiρvoγπαq nioω κqt l'8
αη6 τoυq σκλδβ'9,μq rιou εi'μlv οfitolκρ(r-



,βεi απδ τσUc δλλσUc

Στα τiλη τoU δTo'υq 1 B23 o κυβερ-
vι'pηc Aμrι,cιi Λo,uμ'n9'!1 nοοdq noυ εi-
1,ε τδτε τη"v dδρα ToU oτηV Λdρuoο,
κdλεoε τ1ouc δη]μoγθρourεc τηe κοl-
vδτ'ηταc κgt τΙoUc Ζnτη,o,ε gra 6,ar'ιa
o'ε μi:τρηρd. Ernlεlδ,η α,υτoi τ,o'υ αnd,ιrτη_

'3αtr' nωQ εiι.αl .φτlρxρ,1, φυλd,κ,loε δΦ_
δεxo α'πδ ο,υτoιilc. 'Yαπερ,o αΠδ φρl-
κτd βα,o:α,vtοτηρ.ιo κοl crφ]o'0 oΠιδσπΕΙoε
την υn,δlo1,εloη ncuq σrl η κolvδirητο
θο του κατοβ,δλεl 200.000 Yρoσto, τouq
a'nl:λε υθ6ρωοε μι oon,εΘαlμ'δvo,υc.

1iα,υτδ1ρovο,οΠeστ/εlλε στηi/ Ι<oρU-

T,σα T|o,ν Moυοτd μn6η Πλrd.αr Ylα Tηv
cυγκivτρωoη τωv xρnμoτlυv...".

Ποοκολoι.lv, nρ,αγμ,oτl' εvτunωoη τα
oioΘημ,οτο αλτpolυioμ,oJ καl φlλολλη-
λΙαc το onοi,o εndδεI,Eαrv ol κdγotκol
τηc nr5ληq αυτηQ olπθvα,vπi σΙouq ελ-
ληvlκi1c Kοτ,oYα}vηξ σκλdβrρψq, σιJyKεv_

Tριbνοη/τοc τ'φ αlnιαροiτητo Yιο Tη|v α_

Π,eλεUθδρωση nouc Πoσδ. μo, γο'μ'i'Ζω

δτl αnοτελ,εi 6vα oLn6 τα ελdΧ:lση.α

_ α,v δΧ| τo μ9,MσδI1Kδ - 
Παρδμ,o'Iα

φαlvrδμεvσ, κσTd Tηv δrδρκεlα rΙ"ηc ελ'
λη,vl κηq εlnlαlvdqτοσηξ.

'olπωq κοt ΠρσηYoιμ'εMο UnoσΙηρl_

Εο, η dnoψη μ,oU εilv'oη Πωc oΙ ελλη-

vlκηc KοπαγωYηc oκλ,dtβor (κατ'd κα'
vδvα ε,Πρδκrεlτo γιο γu'vαtrκδnοlδo) ,πoυ

oδη'γηΘηκαν oπo o'κλoβoln'δΖαρ'o τηc
Kαρυiτ'odc, αrΠoτlελo'ιlσοV μορoc τωlv ε-
ξlοvδρ'o,n,oδloθδντωv καiτοilκωv τ,ηc Νd-

ouσαc μετd τηv καταoτρo'φη Tηc οn'δ

To τouρκlκδ σrιcoτεi]ματο τov Anρi-
λlο του 1822,

Aκdμo nroτε0Φr n,ωC, εlκεi μlg1gφ,ξp_

iηκoν με δrατογη τoυ Mεγ}μl6r ξμ,iv E-

'lnoυ Λοιi'μnοuτ καl δειv εi,v'αl τυχο'io
'ro γεγovδc Γ}σU ο MlTKo κdvε'l μνεilo
τoυ ovδμοτδξ τοU στo ιοπoρlκδ το'υ

αημ,εiο1μrα, αvοφ6ρcv'rδc τov, μδλloπο,
καt σ'oη/ κυ,βερvη'τη τηc KoρUτodξ, με
δδρo την Λdριοo.

Σ,oηr ο'noδεlκτικd oτοιxεiο τα onoiα,
κ,οri6 τηv γvQμη μoι.l, τεκμηρlΦvoυv
τηιr dπoψη δτt nρδκεlτcl γlο εξοη/δρα-
ποδloθ,θvrrεc κατoΙtκoυc τηc Νdo,υοαc'
εΠIκioλoijμοI το παρακdπω:

1) Τo xpo,vlκδ δldοτημα Πolu μl9oo'
λo'βiai ,q,ηo TlηV KloiΓο,στρoφfl τηc Ndloυ-

οαξ αfi,δ τ'oue τoJ]ρ,Kl)Uc τov Aπ,piλl,o

τoυ 1'822 μiy,ρυ καl Tο'V Xρδlvc ΠΦλη'

σηiq - 1ΞΠελεU.θJlρωσΓ|c Tωlv ελληνllκηc
κοταγωγηc ακλdβαlrv αro o,κλoβoπ,δζο-

ρo τηc Koρυτ'odc (iκoτd τα τilλη τoυ

μηι',oQ l'o,υvilo,υ l822) δπωc κοl οε dλ-
λo oημ,s,io ουπηc τηc μελδiτηc ετδν'lοlο,

καλι]πτ,ει nερi,π.ou 2 μ,r]vεc.

Σ,τo δIdioτη,μ,ο αυτδ, η Π'jο Π1ρδσφlα'

τη .πλoaroiα ooδεtd" τωιr To0ρκωv _
Kill vεωγραφΙrκd πlλrη'otεlοτlε,ρη Πp-cq τηV

l(ορυτοtl _ 9ε αiXμαλωrtα3δ,vτα κlαι

ε ξioιr,δρroπoδlroθδlvτε γ1υvα t,κδn,εδα πpo-
ε1pχiowov, αvομφlo'βηπηiτ,ο, αΠδ τIq Πο-

λε'μ,:κθc εΠlxlεlρη1σεlq Ylq τηv κoΤ,ασTo-

λη τo,υ εiΠlαvοσTα]τllKoι:, κtvξμ,οτoc τηc
Γ.j,*ουοοc.

H oλλη d,noψη δτη, εVδlεxrδμiε\no, Vο

nρ δtηε,lτ,α't γtlα ε Εrαrvδρonoδ rσθ,διr1εc κα-
τoiκoυc τηc X]αλκlδlκηc μεirδ τηv Kο_

Tlαστoλξ τo,U εκεi εΠlαΙvto,στ]ατ]κ,o0 Kl_

vηiμ'ciηoq' κοιτ'd τηv Y,vωμlη μ,o,U' Πpa-
Π,9t Vlσ αvτtμεπ,ωn,ιο'&εi μ'ε oκεn1τlκtομδ.
Δεv ξrrαv Π|ρoq no c,uμφ6,ρ,ov τωv Totρ-
κωlv, ο!Π,δ o,n,otαδη,nornε dinoψη, Vα σlUν-

τ,ηροJv εni δvlα τδ,o'c μ,εYdλo xρolvlκδ
δldoτη;α (ορxδc Nolεμβρi,o'υ '1 821, 6-

Tα'v o,Uσ'Iαστ,|Kd η εrn,αvdοτα1ση τηc Xαλ_

κlδlrκηc εi1ε κρlΘεi μ'ε τηrv nτΦoη τηc
l(iαLσ,σ,α]v'δρoc μraxlρι το τδλη lουιrio,υ

l822, nεlρiπo,υ 8 μdrvεc) τα εlκ,εi αl-

1lμολιqrlo'θEνrτα Kα! Π1ρoορl'ζδ1μειrα γ'lο

n'Φληοη VU'ν1αΙκδΠ!οlδο'.

2) Σ0μφωvο με τlη,v μoρτUρiQ Toυ

MlTKo' Tο ελλη'Vι]Kηq Kατ,ογωγηc γU-

vοliκδrnrαlδ1o ΠoU o,Π,ΘλεUο,iρωlσε η κo'|_

vδrητo Κo,ρ,υιnσ'dc' α,vrδιρXοrvrα'v σΞ 500.

AΠ!δ μlα δlioρ,orη τoυ βολιi Θεoo,α-

λo,vilκη1c Π,ρoq τov r,ερo]δiκ,η ('ερoδ'rκ'α'

oτη) κοr τουq nρolκρiτgιJq 1ηq Eδρol'
,αc με ηlμiερσμηη/i,α ε1γ1εirραc 30 ΡεπΖ6,n

1237 (22 Anrρlλiou 'l 822) αvτλoilμ,ε

την nληριoφορio στl τα α,lxμiαλω"ΓlοΘiv-

τα γυlvolκδnαlδα τωlv επαv,οloταiτΦv τηq
N6lou,oαq ο'vθρ1o,vταt oε 450.

Τα γυναlκolπο,ιδα αυiτd, ο0μ,φωv'α μ,ε

πλη'ρoφ,oρi,ο Π,o,U μοq Πορ'θXεTlοl oriδ
τιo iδ:lo δγγpoφro, επpδκεlτ,o τηv 25'η

Αn,ρlλiου \,α μετσφεpθotv απδ τηv B,θ-

ρoΙα - 
6,no,υ κρ,oτ,c,ι],ν'rlοv Πρoσωρlvd

_ oπηη,l σεoαολoviκη (5) .

Γυvαικ6παrδα τng N6oυoαg

Anδ θvοv κατ,δλoγo ε,οδδωM - εξδ-
δωγ noυ ο,υ'ντδyΘηlκε μlε δlο:Γoγη τo'U

Mεxμ,διr ΕμΙ'v EμnoΟ Λo'υμπo,i;τ με η-
μερο,μηvi,α εγεiροc 7 Σεβdλ 1237 (27
liouνi]οU 1B22) θγα κoνδι]lλlo 22'0a0
γρoo'iοw ατo olκiι\oq τωrv εoδ'δωnr n,ρo-
δρxεταr οπδ: .α'ξi,αν αin,ioτωιr lιΙαoιioηc
κοl 7ω'V n,αiδωv clυτΦv nωληΘ6vτωv
Πρoc τo,Uq π,ρo,ηρiτoυc τηc Π,δλεωc
(Θεoo,ολoνilκηc) . (6) .

Eivα,l βiβαlo δτr τ.o o0voλo τωγ αt-

γμcλιrrloΘδvrωv γυνοi'κ,onαiδ,ιυν iτωιv

Nα,oυlο,α,iω,v επαηrαoτατδv εivοr μεγo-
λ0τερo τo'υ ,αρ,IΘμ9! τωv 450 ο\, λη-
φθtεi υπ' δψη τo γεγoνδc δπl τ,ov τo'υρ_
κ}Kδ σTρατδ oυ,νδδευ,αv δτακτα οτiφη
Εβρo'iω,v, τol,yγdvωrv κ.λ.π. τ'α o,nrοio,

σlυiμ]φ0}v'α μ,ε υ,nδ,ρ1o,υoεc μ,αrρτυρΙεc,
Π]ρ&}ToστdiΓησοv οε ωμδτητεq Kcrl lλ-
λ'α ovoμ'oλδγητα εγκληματα oε βδρroc
τωv KατoΙκωv τηq N6o]Ulσαc. En,δμrεvo,
λoIπrδ,v, εiγα,l δrιnα μδpo,c τωv γUVΙαllKo-
παiδω,v nou αt1iμολωrliρΘηκαv vα Π]ε-

ρlηλΘε or,α xdρlα τouc ιωl vα oδ]ηγi-
θηκε αε δλλα oκλαβoπδΖαpο (7).

Anlδ μ,qρ1'r1. ενδc Yalρovτα Λεβαv_
τilvioυ nρoq τov Αlδομlαvriδη oτηv Θεo'
οoλoviiκη σε σUσXεTIiσμδ με τo κοVδ0'
λlo τωιr 22.000 γρ,ooiωiv Π.cυ εlσ'Πρa-

χΘηlκιε οπδ π,δληroη γυvαικδnolδωv Tηc
Νδo,υoαc, n,ρ,6lκ0niτlεl δπr o αρlΘμδc τωιt
ατξμ,φγ Γllo'U ΠcuληθrηKαv (π,oυλdγIoτov
,μδxρr τηv ηlμiερoμ'ηvi'α otιr,roΕ,ηc τoυ
vnrταλδγoυ εο'δδιυv - ε,ξδδωηl) ηTαv ε-
λd1.ιoποc.

J,g σμ,μlπ,iραolβ,α ο,UT6 oυvδ,γεται α-

β,;αo1ο ov ληφΘεi υ,n] 6ψ,η (oiμ'φ'ωvα

μ'ε τηrv μlα]ρτUρΙ]αι αUroιj τoU Λεβoνπ,i.
v,o,υ) Qτl α'πδ τα γυvαιlκδπα.δα Tηc Nd-
οUσα'c Π|oU εiγoν εκτεΘtεi, γl,o n,Φληoη

oτo lV1rno,ovldκ XdvI (,Θεo/,viκη) , o,l μεv
ν6tεc, ωραiεc γυ'v,οiκεc Καl κlδiρεq nω-
λoιjrvi'r,αv απδ 6.000 μδ1ρl 8.000 γρδ-
σlα, ol δε dλλεc σε Xαlμηλδπερη τl-
μη (8) .

lo n,ηλilκo no,υ π'ρoκι]nτεt απδ την
δl,αliρεoη ToU εlσΓlροx9avτoq nroσoιl

τ,ωv 22.000 γρ1o,oiωv με τΙq κατδ Πε-

'ρirnτωloη Tlμ1δc μo,rδδαq εΠtκo'Ulρεi Tην
δ,ποψη Φτl ελα1ια,rα γυvαllκδnqlδ,o τηc
Ν,δoυoαq ΠoUληΙθηK,αiv oτo oκλαβon,δ-
?oρo τηc ΘrεσσαλoνΙ]Kηq.

o κiρloc δγκ'oc τoυc, Πρ.oφQvδξ,
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δlo1ετε0θlηrκε Π]ρooδ,εU,T,l,Kd oε dλλο
οκλolβoπ'dζαρα Kο,l κοIτα πη,v dtn,oψη μoυ
o,δηγ,ηθηrκε τελικα o' α,υτδ τη,q Ι(oρ,υ-

rrodq.

3) Δεv εiv'oι τυx,α,io η αvα,φoρi του
λ4 !τΚo omoηr α,vΦτοτ,o Ιo0pκo οτρ,ο-
rrlωτliκδ Mεγ1μiiτ EμΙv π,αod τoγ επo.
voμα4δμ1εvo Eμ,n,oιj Λo'uμrπorir (ροn,ολo_

φδρo) (9) . Eni κ'sφiαΛηq Tωv τo,UρKι-
iκΦιv οτ'ρ,α,τεrυ,μδτωv nroυ,ΠoΛlδρκΙσαv,
rκοrrδλοβiαlv κοl καlτδ,απρε,ψαν τηv Νd_
οUσο .διo n'Uρδq Kαl αliδηρ,oυ., o οι-
μ,oδιψξc αυτ6q ToiρκoQ ητ'α,v r1vωoτδc
o1l μδ'v'o γΙο Tηv oκληρδτητα τoU Χjα-

ραtκ;r,ηρCΙ τorυ αλλd Kαl YI]ο lηv Un]ερ-

βoλlικη α:δ,υ,vο,μ!ia ToU nρoc τo 1ρη1μ,α.

Kol εi,vοι γvωolrδ πωG η K,olρ.υτoα,

η Π6λlη αυτη π,o,υ β,ρioκεπol oτηv Νo-
τlo_(α,vατoΛtκ,η Αλβανiio, τ,η,v εno1r] ε-
κ'εivlη ηταv γMω1σiτη γIα τorγ nλc0lτ,o
κσl 'ηη1v d,vΘloi1 τηc.

Πρoφ,g1γιιq' με δl,οirαγη To,U Eiμ]Πo0

Λolυlμnroι]τ, τio γυυαικδn,α,lδα τηc Nd-
ου,ooc oδηγηθηrκtαv oτηv l(oρuτod κοl
εiΚτ'irθiηKαv σ,olv εμΠ|δρ,εUμα σΙo σκλο-
βoπ,α1αρδ τηc. To γεγorvΦ δε δτr η
onrελευσξρωοη τoυc εnlτε01θ'η,κε μετiδ
onδ τηv κατοβ,oλη oημ,αvιrilκoιi noooιi

-- δlΠ,ωq μ,α,ρτυ1ρεi o MlTtKo _ αΠδ
τηv κo;νoτητ,o l(oρυπ,odc δ'sΙXγεl καoα_
ρδ τo φ,Iλoxlpηlμ|οlτo 'Γoυ χα,ρακ,τ;ηρ'g γρμ
οljμ]oσTαγo0q oUτo'0 τoι)ρκo'U.

Aργδτερα' Φrοηr θο n'6roεl oε δυ,oμ6-

VθI:o Xσl Θα καΘαιρεΘεi οπ,δ τo αξ,i,ω-

μ|ο, τoU βoλη τηc Ρo0,μtεληc, μ,ε αU-

τolηροτolρlκδ φrρ1μ'dvι Θα δrετο1θεi d-
pΕ'υνrg γ1lq nη1v ε'ξαΚρiβωrσξ τξC Πιεpl-

o'υοi'αc τ,oυ, Ylια τηrV oιnoiα υπηLρX,α,v

υ,π,δrrοlεq ατr εi1ε αn,o;κρiψ,εl ( J Q) .

Aκσμ,o, η απoiτηoη τo,U vα ToU Xo-
ρ,ηγ1ησεl δiιrvεlo η κo,rιrαπητο τηc Ko-
ρ'υτ,αdc, 6vo, 11oδvo nερino,υ μετd τηv
α,n,εjλευ,Θgρωο'η αnδ οιπηv τωtv ελλη_
vικη,q 6ατογωγηc 500 γυvοιlκon'αiδιυν
Kση τ]q φρliKτd βαo'ο'vloτη1ρ:ο oτο oπo,Ιο

U;r'5β|αλλε τo'Uc δlημoγaρoLvτεξ αυτηc
τiηc nδληc nρο,ι<εlμθ,voυ vο α,n.conδoεl
τηv υ,πδroγlεo.d τoUq Yt,α τ,ηv .,orκεloΘε-

λη xoρηγηoη" αυτοt τo,υ δα,vεioυ _
oli1μ,φ.ω,vο π,dνιro με Tηv μορτUρiα τo,U

Ml,TKo _ δεixvε,l κοθ,αρd Tlq Πpo]σ-

φlλεic μ,εΘoδouq τlc olΠio,ιεc Χ.ρ.ησlΦ-
πο,;oιjοε πρoκειμδvo,υ vο εn,lτ.01ει oτo.υc
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αxolnoOq τoυ.

4) Khτ,d τo €πο'c 19B0, απδ nρo-
cω,π,llκη μοrρτυρiα τ}o,U ηλl,Ki'αc 82 ε-
τΦv Δ.M. Πρoq Toη/ γρd'φo,v'τa, YδvoU
n'oλldc oιlκoγδ,vεlαc εμπ,δρωv τηc Ko-

ρuTr'oαc, κλο1δor τηc orn'oi,oq εYκο,rooτο-
θηκο,v oτηv Θεο/vΙηη (rεμ,nqρllκδc εnι-

xεIρηoεrc) KαI σLτo Λ'o'Vδivo ('vο'υτlλt-

ακδc εργοoiεc) κατ6 τα τδλη τoU Πε-

rρσoμiδνro,U olΦvο, npolκ,υrn,τεl δτl npd-

Yμlοlτl, γUvαlκδnαιδο τ,ηc Νd'oυοο,c με-
ταφ61ρθηiκαlv οπδ τo,υq Ιo0'ρκoυc καl
no,υληΘηκο,v g1,9 gx|glβσn,iΖ,αρo τηc
Kορυτoοc.

ΣΟlμ'φωvlο με τηv μαρτυρirα ToU o_

vωπδρω, η ol,κοydvεr ' τoυ κοτθβiαλε
τα α,νiαγκαiο λι{rρ,α γlιo τηv οin,ελευ-

Θθ'ρωloη μIdq Nlο'o,Ulσοliοξ Vδ]οc, η oπoiα
α,πδ ε,uγvωiμ,ooilvη n,ρoq α,υ,τηv, nορδ-

μΞtVε μlδx|ρl Τo Θd,v]οπδ τηc c'ε βoΘEtd
γερdrματα κoντd τηc.

Tδoo δε εixε εn,:oυρεl τηv ε:<πiμη-

oη Kαi τlηv g,γαπη τl{r}v μ,ελιi:lv α,υlτηc

τηc olκolγδrvεrcc η Nοo,υοο,ilα κonθλα,
Π,oU To nοrIδld τη,v αΠro'κrολo0ogy .μd_
vοΣ, μη EεγqρiΖoντ'dc τ,ηιr oπδ τηv
nρrαγμ,o,τlκη μiΦvα'.

Πrρitnlει ακΦμ1ο vo nρooΘεioω, Π,ωc θ-
vοq αnδ τo,Uc ΠρωTεργδτεc π,ου μ.ο.
Ζi με τo,v H,λiο ΠδΖη (κoτογδμaνo ε-
πioηc απδ τo xuφl,δ Ντδρδα nεριoxηc
Kolρuτodc) iδρυoo,v τo ε1ργooτdoIo "Ε-
PΙΑ" oτξlv nσλη μ,αc, δinλα απo τo
NlolσloKoμεilc, αlvlηKε σ'α1U1T'ηη/ Tηv o'-
κoγδvεlo.

5) Elniαηc orπδ μl91ρτU,ρiο σ,UΡιΠoλΙ-

τη μαc κατoiκo,u βoρεrαc ouvoικ,Ιoξ
τηc nδληc nρo'κι),π,τεl oτ.t o n'ρo.nαnnoc
το,u ε,i1,ε 6λθεl oε vεrαρη ηλ:'κiα οnδ
το μiρη τηc Koρ.uτodq Krοl εγlvΦρΙaε
τηιv ολβ,ανrκη VλΦ,ooo (oρβαviτlκο,).

'Π1ρoφαvΦc θo n,ρδκε,lτιoι γlo Niαo,υ_

οαilo noυ σε μlφη ηλlκi,α μ,αΖi μlε τ,o

αλλα γwelrκδπαilδ]α τηc Ν,αoυoqc εi-
xlαv μεlταφεpθrεΙ oτo oκλαβo,n,dζα1ρο
τηc Kορυτodc. Eκε,i, αφo0 ο,nελευΘε_

ριilθ,η,κε 6π'δ τηv ηoιvδ1τiητ,α, nαρδμε.lvε

γ:'o ηδnoto διαατημ,ο κo,t orηv oυνδ-
Χιεtlα εlnεrστρεψε στ}ηM N,do,υoο.

Φα'ivετοl δτ,t τδτoιεq nερlητιbοε;q ε_
Π,:]στρο,φηq απqμιr.lv ο'nδ τηv l(o'ρυπod
Π,oU Π,ρo,6]ρχovταv οΠ1δ τα ο,n.ελεuθερω_

θοι.lα γυ,vοlκδrnοlδα 'r,ηζ Νdouσιo,q ΠιoU

εix.οv 9δηγrηΘai o,τo ακλolβoΠidζαρδ 'Γ,ηc,

υnηρEαv oρκετ6c.

Eivol noλυ nlθα.vδ η εnαvεγκοτο-
oτ,α,oη τoυc Vα δγl,vε στo βdρεlo Tμlη-

μo τiηc Π,δληc Κσιεiδιtκ6τ'ερο κοlτα μ'η-
Kοq τηq oημ,εριvηq oδ,oιil ΑνtτlορτΦν. H

οnoψη oυ,τη ΠρooεΠlKlcUρεi,rοl και onδ
τo γεγovoQ δτl cr:rδ τ':υc π,ολlo0ξ Νο-
oυa.:io,υq η oδδc οUiτ,η αiΠοKoλou,\rτov
.Αρβο.v!τ:,κo'υq" (μο11αλdc) .

Δεν εivot εE'α;κρIβωμ,iιro οv nroληi

γvωlοτ'η o.lκo,γdνειo τ,ηq Nδoυoαc, μ,θ-

λη τηc onoioc δ:dπ_cεψoν oτo εμnδ-
ρ;o, βιoμrηγο,Vi,α κοl τlη]v Πo'}.'τι,κ ' 

' η
ο,lοio ε,λκεl τηv κατοYω.Yη οno τηv
κα:,μiδπrolλη vooKoPoJE (Moο1o,noλη)
πsρ;o1ηc Kro'ρυrodc, ΠρoδρχlεrlJ( αΠo
τo vυrva:κδn,αlδrα τiηc Ndoυooq ΠoU o_

π:λ,ευθ':ρδ9ηκαv απ,δ τηv κolιlδτ,ητα
Kioρυτ6r!q η qy1.

Ιδλoc, Θ:ωρΦ αΠορioiτητo v'ο τοvi_
αω oτ,t η αlΠiδφiαjση 'rηc κcuvδτητοc Κo-
ρυτoδq vo o,n,ελευθrερΦoεl τ,oυc ελλη-
v;κη.q κoτοyωγηc 500 .ιgΚλdβοrμq. Kg-
τ'αβ,dλoντ,οc oεβαoτδ nooδ λiτ,ρ,ω,v, ο-
nδ τ,oυq Tioilρκ'o,υc ΘεqρηΘηκε .πρ,o-
κλητ,κη εviργεrα " (oqμ'φω,vα μl: το δ-
σσ μo]ρτUρei o MΙ1il(o) ' γιοτi α'υτη
καθ'oυτ'η, nερlε,κλειε τo oτolxaiο τηc
.oυμηαlραoταoηqΣ Πρoc τo,v αYtyvlζδ_

μεvo ελλη,vlκδ λo'δ.

Η oργrη κου τo μliαo.q τo,U ορx'lστρd-
TlηY'o|U τoJV τo'uρκικΦv δυ,vdμεων oτην
Eλλdδro Xo,υρoi,r εξ οlτioq τηc εKδη-
λωloηq τωv αIoΘημdlταlv αrvΘρωn'i,oμο0

καl oυμ,π,αρooτοσηc 'rωv κoπo,iκωv τηQ
Ι(o,ρυτoδc Πρoq ToUc 'Eλληvεc oκλd-
βo,υc n.oλδμo,u, εκτovιi:lΘηiκrε oτηc Γιλd-
τεq τωv Π.ρ(irτωlv l.liε τη,γ εnlβoλη υ-
πli,coγκo.υ np.o,o,τiμ,6,ιJ oε βdρoc τoυc.

1lo Θδμlα τηc εθακρiβωroηc τηc Tu-

X,ηc Tu.}v γυνοnκdnα'lδοr,ν τηq N,d|ou]σoc

no,υ αι11μαλurr,iαθηκοv κ,αr εΕο,vQρoπ,o_
δioθηrκov απo τoυq 'ΙloirρKoue και16 τηv
εE6γερoη τηc nοληc τo 1B22 δεv ε-
Εαrvlrλ,εi,τοι με τ,|q υπδtρ1o,υolεc μrδ1ρl
oηlμ,εlρο μoρτυρi'εc, oιirrε με τη)J nο-
ρδΘεση τωv οτoιXlεiιυv αυτηQ τηc μ,ε_
λαrηc.

An'αll16i1q1 o,uoτ.ηiμοrικξ 6ρευιlα πρoc
r.dΦε κ,ατει)Θυivrσlη σnδ μθρoυc τu.llv l_

(Συvδ1εια οτη oελiδα 137)



Mε αφoρμfi τo μελθτnμα τoυ Στ6ργ11oυ Σπ. Aπoοτ6λoυ

Γ0ρω αΠδ τnv I(GTαγα}γ:i Tωv Ναοuοαiωv
(A}|AΦ0PA ΣT}lN ΠPoHΓoγι4E}lΗ BtBΛ|OΓPAΦ|A)

νiα>> ) και α,π6 τoν Κ. Tοιιiψη ( μl
&q), lαια φιiλλα 471)16.4.1961

μ6xρl καr 479)11.6,1961, τηq iδι_

αq ε,φηηrερ,iδ'αq.

4. Σε dλλο δημοodευμd μoυ
(<Φωνf1 τηq Nαo,6οηg>, (πανηγυ

ρlκ6) φ,$λλο 5%)29'4.1962), μ'
τiτλo: <Yπr],ρx'εν η Ndoυοα κα_

τd τουg βυζαντrνο'ι1q xρ6'νουq;>>,

υτιοο,τ{ρlξα 6iτι δε'ν υπd,ρxουν

Toυ ΓιΦρvoυ Χ. Xιoviδn

ατοr,xεiα γrα π6λη μ,ε το iδro 6-

νoμα σiΙ,α μεoαt'ων-κd xrρ6νlα.

5. T,6λοc, ]rε αQorpflιl| τη γλωo-
oολoψκ{ μελ6τη τoυ καθηγητf
Φιbτη Π,6,τοα <<Nrdoυtαια κ'αr Γλυ
τoυνr,αη1iστ,α> (rπερ'. <<Mακεδoνl-

κ6> 7 (1967) 81-93)' σε ουνδυ-

αoμ6, με την ανεilρε'ση τηq ιιτιτo_

ρrκl1g εrπlγρ,αφ]ηq του μοναστηlρ1_

οi των Tαξlαριxιilν τ,ηq Ι'{6ουιoαq

(απ6, τoν Erμμ. Bαλoαμiδη)δημo
αlευμ'cι (<<Mακεδ'ονliκd> B (1968)

29'9_?Β8) τη, μελ6τη: <<o 6oιοq

Θεο,φ,dν,ηq, ο ν'6οq>, μlε υlπ6Iτ1τλ0:

<o εξ Ιιοαννiiν'ων rωλlo'ιixoq τηq

μακεδονκf1q N,αo6'σηq, η iδρυο q

τηq π6λεωq Kαl η ιnατα\ηΙr1γl1 των

κ,ατο(κιων>>, 6πoυ γiνετ'αl αναφo_

ρd αε οxrετικ{ 6ι6λ:ογtραφiα καl
δiνoντ,αι περlr\ιπτικd οι απ6ψ'εrq,

πoυ εκφ'ρdlατηKαν, γt'α την αυτ6-

x]θονη καταγury{ l1 καl γr'α η με'
τοiκη,αη απ6 την '[Ιπεr'ρo K'G1' O_

ri6 γ,εiτονκd xu:tρι6.

6. Ιδr,αiτε,ρα γ1α τoν εlΙτανεΓtοt.

κπβ τηc Ndoυ,ο'αq μετ]a ην κα

ταoτlροrφd τξrζ σΓξν επαν6οπαοη

τoυ 1821_1822 (για την o'rιο'iα

6λ. μελ6τη μρυ στo περ'lοδικ6

<,ιΝΙ,ακεδoν,lκd> 21 (1981) 155-
166, trωυ αν'αδημo,orει3lτηκε κα'1

Φ9 πεlρ1οδκ6 <Νldoυotτα>, 6πω'q

1. Πρ,6ιoεξα σΙo τελευ'ταio τ,ε6-

xoq τoυ πε1ρmδκο'6 <Ν16.ουο'τα>

(α/'α 81, Aιπρlλiου _ Ιουνioυ
1985, αελ 50--59 κ,αι 62) τη με-
λ6πη του Στ6ργ:ου Σπ. Aπooτ6-

Μυ, με τlτλο: <To πρiot6λημα

τηq φυλεπκdq π,ρoeλ,ευσηq των

N,αουryα(ων Kα.Ι o1 απ6ψεlq τιυν

lστοlpΙ]KrιiJv T'ρ,lκοilιπη, A,ρ'αβaψ1'-

νοιj καr Toντ6ρωιφ> Kαl σημεilω-

o1cι με ευlxαlρ,i]crΓη1αη τη δι'αφo,ρετr-

κ{, πρdγματr, θrειi:ρ,ηση του θ6-

ματοζ κ,αΙ rδlαiτ,ε,ρα τη'ν εξ,6ταo{

του (καr) απ6 γλωαουλογ:κ{ 6-

πo,ΙplΙ|; |Ι8 τουq αξr'oοημεiιυτουg

πiν,ακ,εq κλπ.

2. Συμφωνιil 6'τr xPrεrd'ζεται

πα,ραrι6ρα δrερεηJνη,αη τoυ προ_

6λτ]ματoq, rδlαiτlε'ρ,α αrri6, την d'
πoψη αν,αζητioεαη και dλλπυν r-

6γρ,ρrκιirν rηγιilν κα1 μlε το πρ'i-

qlα τη,q εaιrατ{μηq τηq αγθραJπο_

λογιiαq, αε ουνδυαroμ6 καl με 6'

oα δη,6αωroε η παρdδοοη. Γr' αυτ6

και δiνrυ παρiακdτω μ,ερικ6q 6ι-

6λlογρ,αφlκ6q πληrρoφo,ρiεg, που

θ'α ,εiνα,l', iiαωc, xρf1,o'rμεg γι' 6'

πoloν θ,ελr1σε1 να συνεxiο,εr την

6,ρ'ευνα.
3. Πrρ'6rιεr, vα oημεl,fiοω, α]β6_

σ{,ξ, '6,τ1 το ζl]τημα δεν εiναι, 66'_

6αlα, 6γν'ωατo, ο,l3πε ν'6ο, μ16, καt

αirιαοxoλεi την τorrιικr] δημo'αro'

γρCιφiα - xστoρilo\ηρ'αφlα εδιi καl
25 xρ,6νlα, τουλ6x,rroτο.

Σlυryκεκρψθνα, ο NIαουσαioq,

τ6τε,'!rι-:μναrordρxηq Eμμ. Bαλο'α

μ]iδηq δημσdlευtαε, στο φ$λλο
47L)L6.4'l%1 τηq τοπτκir]ζ εφΙlμε

ρ{δαq <Φιυν,lι nηc Ι{,αοi61η'q>, ειπ1-

σroΜ, με τiτλο: <Π6πε εκτiοΘη

η Ndoυοα>. Erιακoλoriθηoε η δη_

μoαiευαη μl6q οειρdq αxε'τrκιιilν

απιoτoλιilν, απ6 Φνo (τlρπfiν),

απ6 τoν Αqτ. Arιooτολου (δ6o

και dλλιryν οτη οπ{λη του' <<Bο'

ρεiου> τη'q εφημερ{δαq <,λ{ακεδο

Κα1, πρ,o,η]γolilμενη, rιου δημοοlε6-
τηκε στo rιε,ρloδκ,6 <<Mακ'εδον:-

κδ 8 (19θB) 2ll_22a,6rrιoυ καr

&λλη 6r,6λrογρ,αφi,α) 6ρ16θηκε

καr δημo,cπ'gr3'τηκε το' αxθτ1Κt6' ΨnP

μ6νr (του 18E0), μ'ε το οποiο δ6-

θηκαν τι&λr τα φ,Οlρολογu{'a Γιρo_

ν6μια των κατo'iκlαJν τηq Ndoυ_

σαq (βλ. lαxε'τικf μελ,6:τη μoυ
στο πaρ,Ιοδ1κ6 <Mακεδ,oνrκdl> 19

(1979) 98-123, 6που καr 616λr'

ογ1ρiαφiα, ενιil περliληiιΙrη - Γιροα'

ναγγελ,iα τηq δημοοiευ'oα α'τη

<<Nrdου,ατα>>). Α^6 'ρ $1{τlαγμα

το6το μαθα,iνομε (κοντ6 οτα 6.λ_

λα) 6τr oτη N,doυιοiα aYlKiα{αστla_

θ,ηKαν, τ6πε, K,α1 dπο.tκol αrΙd &λ-

λεq πε,ριox6E.
7. 'Aλλω'αιε, ξ'6ρομε 6τr η Nd_

oυoα εixε εrιηtκlοτ'εi απ6 ρ,αγld_
δεq καr απ' 6λλεq περιοx,6q κ'αr

πρtν απ6 την εlπανd,olτα,oη, 6rκυ9

αrωδεκνιj'επαl απ6 θγη,iρ,αφα ηq
orιοx{q του Aλ{ παod, τ'α olτυοiα

εlrο:μdζω να εκδ'ιi1οlιυ (κ,αl dλλα,

μαζii) αιην προ,αiγ'γ,ελθlεirαα, {δη,
μελ6τη μo,υ μα τξV εlπΙκυ1pιrα'p'

xliα τoυ Aλl] Tεrπελενλ{ των Ι'
u'αννiΙνων στiην Kενιρ'oδυτικri
Mακεδoνiα.

B. Tο πρ166\μα λοπ6v εiναl
πoλυοi6νθετο καt x,ρεl&ζε'τ'αι δrε'

ξοδκf1 καl rιoλrjrπλ'ευ'ρη εξ'j6ταση

K1αt σε ιo'0το 6oηθd καl rτραKα_

λεi - προοtκαλεl η μlελ6τη, πoυ

6γrν,ε αφ,ορμd γu, το,sτο το σrl-

μεi,ωμrα.
9. T16λοq. 6oo α,φοιρ6' στον Kα_

ρατdοο ,rιρ,6πει ν'α δ,ιbοουμrθ ΙΤ8_

ρπio6τεiρlη πilατ'η στον μ'6 του

Tζdμη, o orrωiοg, γρdφoνrιαq, ουγ
κα'ταλ6γεl την οrκoγ6ν'εr,& του

ατην <<Eλληνπ{ φυλl]> ( βλ. .η
μελ,6τη μoυ <δxεδiαrαμ'α περ{

(iΣυνr6,xε'ια αιη αελiδα 1Ο9)
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€,TII l{Φoυeα πρΞU απο "rtrΨ κιITα€EΤρoφn Toι, 1822
H ftolμlη1ovΙ'o Kαl To θμn,δρto ovο_

nτ*yΦηlκαv noλri vωρic οπη Ndouοlα κot
α,n,oτδλε,oα,v πηγd πλoilτo,υ \rl]α τo,υc κo_
Toi'KoUq τη,c. Tα πρo!δwα Tηc xεIρo-
τεXivi,oq, ΠοU κ'αTοo|Kε,U,ΦΖoγτα,v οε κCt-

τοicrnημσr,α (βoτε1viεc) i1 oε lδlωτrlκi
οiπirrια το αβραΖοv δμrπορoι κo1 Tα μlε_
τδφ,gρqγ γlα nΦληοη δ11ι μ,$γρ gT. a-
oαπtερl,κδ τo,υ Kρdτoυc αλλd κοl oπo
εΕωτερlrκδ. Στη Blθwη, oτηv Π6ατlη,
oτη Mδ,αxα, o'τηγ oδηο'oδ κ,o,r oτη Γερ-
μ'οviα υrnηρ1,αv υnorκαπαlστr11μαΓrο καll ο|v_

τIΠ]ρδσωΠoil noυ δ'tdΘετοv 1q χ'qρμιoσriΙ-
κα nρ,oidvτο.

ot κdτol'κoι' αloγoλo0vπο'v μ,ε 6Λεc
τtc τθ1vεc, αλλδ on.o,uδα,lδτερεc ηταv
η υφαrrrtκf, η oπλoπoIiα καl μαχotρo-
πotTo, η λεπτoυργΙα [ξ,υλoYλυrrrτlκ'il, o-
oηrμoυρ,γ1Ιο) κα,l η βαφlκf,. Mετoξt 6-
λωv δμωc ξεxΦρηζε η υ,φ.ο,νπllκ,d. Σ' o,υ-

τηv οlnαo;1oλoι]l'vn αΜ δλεc ol γυvαiκεc
κol πroλλoΙ dν1δρ,εc. Kοταoκει]αζοlv u-

φdσμ|o['α μlδλλιν,o (olογrdκrα), μετοEω-
τd καl λlιd, lδi,ωc Φμωq πρo,oiψιo (ηα-

βλtd). Τα τελευπα'iα μdλlo,τα ητoιr τo-
oo π,ε.ρ,r'4φηπο, ιi.loπε εiγαιr lδρυθεi π,oλ_

λδc βloπε1vi,εc Ylα τηv π,oραγωγfi τoυc.
Σε κδΘε μΙ,ο αΠδ α,υτδq λεlπoυ,ργo0'oον
n,αραπiδvω olnδ 30 αργαλlοri.

Anrδ τoυq lδlorκτilTεc τθτolων υφο,v-
τ,ηρiilωlv oνα,φδρotμε μδvo τouc τελευ-
ταΙoυc Θωrμd XoτZηγεrμιbvα ι] Σιδμo,
Γ.Z. Mrπδrγ,lo,υ, Χ. Γlακoμη κοr Θ. Πα_
τηπ'ld η Πλαrdρο.

Auτoi μ,ει1iφgρoΛ/ το πρoirδιrτα τoυc
ατη'v Eυ,ρΦrnη καl απδ κει εnδorρεφοv
μ,ε δφΘovo, 1ριlodφr, δrαiμ,αvτθ,vrα κo-
oμr]μqγq, μoρvqρlτdρlo καΘδq κο'l n,o-

λιirliμrα oIκlαlκd oκε0η. Φα,Ιvεr,ol δε δτl
o Aλη n,αo,l,δc o Φdλoριc ουτ6c τωv
Ι,ωαWivωv, αn,δ quT,& δελεdοτηlκε κ,α'l

Zητηoε τη,γ κoπdληrψlη τ,ηc n6ληc. Kd-
'noτε εiδε δvo γυvottκεio κεφαλdδεoμo
αr'oλ,loμr6'vo nλo0olo με 11ρ,uοδφl κol
noλιiτιμoυc λiΘoυc' κοl ε'κoπαπlκδc τδ_
τε φΦrιnolξ,ε, δτl o,ι]τε o,υτδq μrnqρ6i y,ο

φoρθroεr τ6τοtLα nλοιjtotα κoρΦνο'
'l]6τol,εq βroπ,εγviiεc υ,πηρχov τo 'lB22

περinoυ 40.
oι τ,ε1vi1τεc τηc onλo,rιoιioc, τηc μ'α-

Xαjρο!Π,ot'iαq Kαl τηq λεnτo.υργΙoc ερ_

γdZοντοv μ,εμo,vιlη-ιενα, on,d,vlα δε ou_
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vετotρt,κd' σο μ,εγ,dλο iργα δμωc ol
iμrπεlρoι τε1rvΙlτεc δδlδ,ov αδηγΙεc κol
βoηΘεlα oτo,uξ κατΦτερο'υc τε,1viΙπεc.

To δπλα τωv μ,θ1ρl τελεuτοΙα yvωο'τιbv

αlδ'ελφ'ιllγ Τζloβdρα, Xρ. Πλdκα, τωv 4
dδελφ.Φv Kω,ο'rroiλη (rΝrrδτο,η, Δημητρi-
o,υ, KΦατα καr TZitμ,α), τo,υ A'vα,oτ. Λl-
λldtμtπiη κα.ι τoυ γ'rot τo,υ i1τοιr περlζi-
τητ'α Yια τη oτερεδτητα, τηlv ελαφρδ_
τηTcι' T;ηv καλλrιrε;1viα l(ol |-tρo nαvrδq

Ytο τηlv ε,Urσπoxiο τoυq. Tο μα1ο,iρl,α,
τo ξiφη, τo τροπ,εΖομδXolρro, 

'o u'o_

Xαri]ρΙα τωlv κρεon.ωλιbγ κοr dλλο εΙδη

Ιlιαοκευfl στn δnιΙoτικli
τt.ιξ Ελ6vτιq

Mliτoιαλα - ZεvκΙνn

τηc TθXMηC oυrτηc εΕ6γolrτογ o' αλδ-
κληρη τηrv Mοtκεδαιr[α.

or eκκληro,ilεq ητα'v διαlκooμ,η1μ'6,vεc μ'ε
λεnιτο,υργlrκd δργα δrα'φ$'ρφιr τε;1vlτΦιr,
lδi'ωq τωv καλυπθρ,ωv α'n,δ αuτoilξ, τou
Zlομlπoι}ρ'α κα,l τo,U KIδλη Σομαρδ.

Γtα τoγ ηελευταio μdλrαr'α αvοφθpε-
ταr τo εΕηc:

Λilγo nρlrv απδ τηrr επovdoτοoη τoυ
1822 εΙaε καταoκευtdoει, γΙcι τηγ εK-
κλη'oΙα τou Αγi'o,υ Γεωργriroυ, δ,vο παγ-
γdρt οln6 EilΛα καρυδιdc καl ρoldc(;)
δlαrκo,oμηiμ'θ,vo με πollκiλο 6οτrροrκo κοt
ελεφ'α'vτ6δovro. Α,υτδ εiγε 16 o,uρτi-
ρl,α τα orπoi'α d'volγοv κοι θκλεlvαv μ'
ivo 

'μtδvo 
κλεlδii, εiτε δλα με μuα α,rρo-

φi1 τoυ κλεlδlo0, εliτε κοΘivα, oπolο_
δηnoτε' μ]εμovoμ6γο. Mε τηv δλωοη
τnc π,δληc μετδ,φgρ,qγ τo κoλλlrδ1νη_

μ:o α'Uτδ crroγ ArJιnol]l Λoυμπoiτ, oπ6.
τε Zητηoε o n,αodc vα δε'l o iδloq τoηr

κ,ολλrτθ1vη Kol τov p<iπηκltε αv μπoρεi
vα κδγεI dλλo 6'oγo τελει6rτερo. o Kd-
ληc εΦαρρυμ,δvoq οrnδ τη φ,αlvoμεvlκd
vαληrvη τoU Π'olσd τoυ οπd,ψrηoε nωq,
ov τoU δoθoΟrv τo κoτdλλ,ηΛο υλrκd,

μrπoρεi vα κoταolκε'υ,δoει φτερd με τα
αn,oio vα Π,ετd dvΘiρ,ω|Πoq σ' 6Mα oρΙ-
σμ6vo i,ψoc. T6τε o παo,δq γrο αιl,ot_

βη τo,υ δι6τo,Εε vo τorv αn,olκεφαλiooυ'v.

'Kor η αρχlτε'κτovl'κη 6δωoε πoλλδ
δoiγμ,oτα πρoδδoυ. ol πρδτεc καλtβεc
τωv ηrμlαγρiωv τηc Πoληovl,iο,υαrqq με-
το]βληsηiKαν orγδ - ο,lγ,d oε ευlπρ,ε,n,εic

κατo:rκ,i,εq καi μ,ε Toγ κοtρδ οε ωρoΙο
κοl ε'υρuxωρο oniτιo oιi]μ,φ'ο.lvo με τ{l
nρδτυ,nα τηc yεlτοvlκηc Bδρoloq. Πoλ-
λα απ,δ τo olικηlμοτα α,υτd oρ.Yloτερο ξε-
π6ρ.αοαv o'ε oμoρφlο, μ'εγολoΠρan€lο
κol ρ,uθμδ τα ollκoδoμrημ,οτα τηc Biρol-
αc. 'Eτοt το τετρoδρoφ'o μL6γgρ9 .16-
ρdΙ" τoυ Zοφ:ε:,ρ,δκη Λoγoσιirrη ψnrηρ€ε

nρδτιlno μεγαΛδnρεno'υ μεldρou. Σε
κdθε δρoφo υ,nrηρXαv βρioεc με δloυ-
γδoτατo nδolμ,o vερδ, ενΦ oτov τθ_

ταρτo δρ,oφ9 oυ,vτρr,βδvr μ,ε αlvαγλυφα
ιμilρμαρα. 'Oλεc ol αiθoυ,oεc ητοv ε_

π:πλιυgδνεξ με π,oλυτελη δnlnλα π,o'U

φovdρωvov τov nλoΟτo κο.l πηv καλοl-
osηlοl|α τo,u lδloκτητη. :oλα α,uτi nρo-
καλoι]σαlv τo Θουμααμδ κοl τηlv 6,κπλη-

Eη τoυ θεατη.
oι vαoi κοt urdλtοτα αυτδc τoυ Α-

yi,o,υ Δηlμηrrρ,i,ου i1τοv εrnlβλητlκoi κol
μ,δoο nλoιjlolο oτoλloμ'iνol με αoημ,6-
vlouc noλυελοiο'υq, καvδiλIο KQl ε_

nδργυρεc εl,κοιlεc.

Mε,γoλon,ρεrn,δoτατη iμαv κo| η .Σxo-
λη., χωρισμ]a,vη oε πoλλθc ο,iθouoεq,
μ'tα orni TIc oΠ,σi'εq, η nιo μεγ6λη' i1-

ταv αrρ,ιqμ,iwη μ'ε ,κo,λλrπe1vικ6 δdπε-
δα κοl μlε τo,ιyoγραφiεc oτoυQ τoi1oυc.
Σ' οιrπην υrπ,ilρxε μ,εγ,dλη .κυ1ρωτηD ε-
λoloγραφΙ,o μ,ε θδμο τov l(δβητα, δρ-
vo lκ,dΠoΙο'υ εγ1Φρloυ Ζωγρdφoυ, τo,υ

orιoioυ δμιοc το δvοtμ,o δ,εv δlooιiΦη,κε.
Στ'o πρoουλlο τoυ Σ1.oλ,εio'υ κοl n6rπlr
αταv τoΙγo τo,u υin.ηρ;1ε 6vαc τρoy.δc
noυ οιlμrβλrZε τη rμ1α|τα|δτητo τηq oν-
Φιfuπ,rvηq ζωηc. Eκεi κovτ6 iταγ X'αr

η βlβλloΘηκη. o 1Φρ'oc oυτηc ητοv δl_

α:ρημδ'voc oε τρΙα τμflμoτo. Στο ρ.6-

φlα πηq ητoιr τοnoΘετηrμδvol καl το-
Eιvoμrημjγρ1 3.000 τQμol, μ,εταΕ0 τωv
olΠlo'i1ω'v n,oλλ,d 1εlρδγρoφα, κol noλ-
λoi κδδllκεq ιldvω oε μεμβρ,iη. 'oλα
ουτd μαρτ'υp,dv την ογdπ,η Y|.α το lρiiμ-
μoΓr'ctl τΙq τδγvεc κol τη φlλoμdΘειo πou
δl6κριvε τo'υQ κοτolitκoυc τηc rτoληc.

Aπδ τo πopαtnd,vω φαivετol δτl δεv
δiαψ,ε$gΘa,*. ξ 'εuιpυrηq ιδθo, τoυ oτρ,o-
τηγοi Γο4η {βραvoi, γl.o τηv i'δρυoη
τηc nδληq κ,αt ol ελn'Ι,δεq n,oυ i1rρεφαv

γ|' oυΓr'η,v or δι]o δolol Θεoφ,drvηc καI
Σ'ε1-Λεol1' Πρo,π,δ,νrnωc 0μωc δrrκgrΦΘη_

(Συvδyει,α oτη oελiδ,α 109)



ρ@ffi

Εllκε]ν'' τα Xρ,δv;'q oη κoroμοl αvrυ-
vcuvΤαv pr| nοUu\α Zτραvlο α]Κδμrο KI

ΤoU κoλourKαiρl δ'εν dβγοZοv τοU μαλi-
τ'κoJ τoU κσrrασδρ.Kι ol cl\τρεlc η τη

μαλiτjΚ,η τlη φoυlστα oι γ'υirα,iκεic. 'o_

λα τα ovτ'υlμοicl ToUc τdlφKlονc'V σToU

αnηιrl o,τo'υv οργο'λεlδ μη τo 1δργια
τουc. Ti εiθεlλεlc ,κl δe*r iφκlοvαv.
Πρlv γεvoυv τ' αργουoτd'olα δφ,κ:αvο'v

οι,αiακi'ο δλα τα gη,ητ1ια' τηξ Ν:dou-
οταc nlou τ' αγδραΞοv oΙ Λο,Vαpαδol κι
xξgηlηλνοv ,oτη Σlρlβiα s(t σ' dλλo μ'θρ_

ir1g. 'ξφκtογοv κl βiλθrroεrq' ζlλrd' λi.
τοU γtσ Καtrασαρκ:ο ΚI φo0στε,c, μη
τηη/ Kdvouρ,α δrnλrγα,v μ,η τlc Kλoι]lIσεtq
oκouφo0vlα μσλiTlκα, X9Ιροτxicl, σ'Κ]f,!]-

φoυc, φoviλεlq, πυλεtq γ α τrc noρ-
Tεlq Ki Tα no,ροΘιiργrα, Kl μη τoU μiΠα-

μΠα|κδγη]μο, Π,σι., τ' α{δρα,ζqγ iτοlμοu
6φκια,vαv παvi, τρolnιΞorυμdvτηλα,, nιi-
λεic, olρβδτε|c \.Ια ToLU τρ'αin6Zl, πou.
δ:';c. μloαλεlc' nαvi γ.α ΠoU,Kο.μ;tο, κ|

crαλlβδργlα καλoυ,κiρvd κl oυτl αλλoυ
εiθειλειηr ivο απητoυμδ,4ο'υLμlα.

Tιbρο δλα τα πoiρvoυμl iτo;μο'
γIατi γivoυιrrt μr μη1ανiq.

Toυ μoλi τ' ογδροZαV του Mtl'η αn'
του π,α4dρI Tα Σαrβ,βdTα, Πο,U τoU Πcυ-
λoι]'οαηr oτα ooκld' ot κlΧαγlοδεlq κr

ol oαrρ,αlκοτold,vol π,οjρxouιταv oτα βoυ
vd μαc τηv d,vorEη. Tσυ ρoιivτoυ τoυ
μαλi ητgι.r μαi cκρ,βΦτηρcU c,Π'τctt ο_

δρυ, τoυ αonρ,oυ ητ,αv ακρlβιLπηρcU αfl'
τoυ μc0ρoυ. To,u nουλoυοαv μη τη'/
oυ,κα. Mvtd o,υlκο Φπλυτoυ γθvou\rrοV
μ:tη oUKd ΠλUμ6vcU απdvoυ κoτou.

TΦρο καlv κα,vdγαq δε ι. αγο,uρα4:r

μαλi oτoυ o,nητI, γlατi δεv θxεl τi vα
τou φlκΙ'ασεl. Moiγγl σT'η B,irρι/Ι,α αΠ'δ-

Lt.]vεΙη/ δvα λα,vδρr yrο μολi Πo.U τoU

φ<;αvcl φυτiλl.

'ovταc τδφηρμαv To,U μολ,i οτoυ on,η

τl αXlρvοι]σεl'v η δουλIεd Kl τo]U vU-

γriρl. Πριiπα ΠρΦTα τoU τir,α'ζ,α,v κl
iβγοζαv ooo τolτοlδκlα ητοv αnαvo.υ-
θiο - αnαvoυθlδ. Λiγoυ πoυλι] δλα το
Πρoβατο δπtαrrοv τolτοtδκlο,. Mlτtl τoυ
ZroυμdτlΖov σι KαΖονl μl βροοτo vlρ'δ
γlα vα nλυΦi κl τoυ oπλoυγcΙ'v οι σ0ρ-
μoTα η καλομrιoυτ6 γlα vα oτlγvιirοεl
κt' μ.oτορvοq T' dvοlγαv μη το 1εργIo.

Τoυ κoθ.dριΞαv κl τoυ Εl1ουρvoισοΛ/ Toυ
ρo0'vτou τη-c κolλric σΠ' ToU οδρι] τηc
ρδx,ηc. Mη τou ρoiιrτου γEνo.U.\rτov τoυ

Ψ'rλ]δ τoU λiτoυ γlα τ{r, YU'vηκεiα κοTc-

μ,αλi.

ooυ Kbυoτοηrroυληc iλlγεrv γισ ToU

λα'vαρd:

oυ λαvαρdc δδvτrα Zuγi οTov iσκIο
(oπα ρα1δτια

καl φκt6vεl Tα λαvdργlα Tou μnoiv-
(loυv οαv τrα ιαγκdΘΙα.

Mη τoυ λαvdρl τoυ μαλΙ γ,3ν'oυ,rταv
σδρKJο, oι φouσ-Ιεlc i(l τα σκοUφo0Vlα
πριi.rτα τoυλo0ΠrεΙq κI' O'oτορvαc oΙ τοU-
λojnειq gKqlμdγκtα. Το oκα1μ,dγκIο τi-
γvl0αv στ'o,u τotκρiκι l'| τlq τoυλο0πεlq
τιc iβ,gγcιy αlΠoυ μV]δ μvιd oτη ρ6κ'α
κl' τδoτρtφτα,v μη T' οδρδxτι κr τoυ
oφo,υrrriλl oπoυ 1iρl.

Toυ τorκρΙκI εi1ειv vτγlδ τρoUx'oι]c
τραvouc i,oιαlμl lβ,δoυμ,ηιrrα o.υγδδvτα
π]δvτο'Uq o.u δγαc κορoi α,ni τou': dλ-
λoυ n,oυ ιγΦvoυv:rαγ μη EUλdκια it Kδρ.
δε;q κl' dκλouΘεrv μr' ivα xεlρo.ιiλr
(φωτογρ,α,φiα,) ' oυ δl,nλ6c αυτδQ τρo,u_

}{δc, γUρvoi]σεlv μvld κδ,ρδο Χoυιrrρit
πoυ nηγηιlεtlr σΤ,ηγ οUΛαKιd αΠ' T' α-
δρdxτl κr τδκλοuθ]εIv. Για vα οrpiγγοl

ξ κδρδα τηv dβρι1οv μlρ;κ,δc β,oυλδc'

Η yuvοiiκα μl τoυ δrΕi γδρl θrκλoυθ,οlv

τoυ τ_olκρiκl κΙ μη τ' ορiσ"Γiρδ βα'οτoιi_
οεi\./ τoU ακαμ.αγκι γlα vc γδvεl κα-
voυρα. 'oταv μniτl4lv του διrα τoU
οKlc'μ,ilYlKΙ θvο,υvεlv dλλo.υ κl' δοου τo,υ

τ*ιrζεlv T6σοU η κdvoυρ'α γi'troulrrοv
λ:nτδτηρη. H κivουρα αμα oτρiφτoυv-
|Τα1γ o:Γlq ουλακl*q αα βiδ,α n,οtταv
oτηv ουρ'd οΠ' ToU αδρtrxτl μα(ιi.lvoυv-
ταγ στη μδrση ο]Π' τoυ αδρδ1τl xoυρic,
ξ οl θvα, μ|ασoι}ρΙ καλομ,9γ16μ Πδ'σφ|γ-

γ'εlv 'σT' αδραΧT'l Eolα-ilolα YIα v,α μηV
'<λιbθητει. Σl τθτoιο μαοoliργlα μdZou_
,vα\/ lKΙ To,U μtnqμnακdirημlα { τou μiτα-
{6vημα.

TΦρα αυτi τα Ιπ,ηPYα αiΠrdiμεΙvα'v μo&Y

T&τa wn E€foβffi

Η υφαvτIκι1 στn Νr&oυστα
τα παλr& τα xpov1Φ

τα YομΠρlαiτlKcl κl Tηq vι.jφηs μη τα
no.;ητ'xl,α. Aυτd πλδγoυι'το,v μη τrc
κλο0τ,οrεtq κΙ YΙcr τα n,olητxlο iβ,αιlοv

Χ,ρloUμα'ΓrσTα v;itμlαιτα οlπoι} μπα1μπdtκr η

μlτd€r.

'Yoτο'ρvαc σΠ' τ:oU d,vοrγμα τoυ
λαvαρrΖαv oτo,υ λovdrρl. Τα ncλrd τα
λαvitρ,γ.,α εi1αv oυλi'γα δoιvτyiα KI Tρα-
vi αα ooυγκλl,d καρφo'uμivro o' δvα
oαviδr 1oυvτρδ iolαμι ιrrγιδ δil1τυλα,
δelκ,α πδvποuq φαρδoυc κl δl,κοπθντl

μδκρ,o,υc n'oil1ειv π,δρ'o α,n' το καρφlκιd
τo oουγκ}'ηρ,d δvα x,εlρoOλl Ιoιαμl τρl-
αvrα -oοραvτα n6vτoυq γlα τodκoυμα'
T,α ooυγκλr,d εixαv μdκρiο,υc oυxτΦ μη

Toυ Niκoυ Σπ&ρτon

δ iiκα nδν"rouq' An' τ' ουτd του ivο
οτη3tιirιrcυvταv γtρ,d ο' dγα οοlyiδl κl
τ' dλλoυ τρΙ1β'οu,r,rrοv απαvoυΘl6 τoυ.
AvΦμ.loα αrn' τα δto,ντγl,α οδlβ,ηvεtv γol-
οΦμειc μαλi γlα vα λαvο,ρi4ητl.

Aρ,γδτηρα σrα'v ο,Niiρησα,v Vα φα,i-
vouνiτ'Ι μηx,αlvδc δΠ|ηρ'Vοv ηβρoυ,π,α'iκδ
.119μ,μδτ1tα onoΟ λαvdργια φδμ,nρη,xqq
ΠoU Q,LΙ TζιoυτΖloιjλαc κ' ο'υ Tδληc ou
M,oυ'λi'βαc Tα κdρφ,oιJγqιr ol vτγtδ oα-
viιrrγlα ΠoU αΠ' τηv ouπ'ioo,υ τη μηρld
,κ,dρφ'o,υvαrr Yl;ρδ ξυΛd'ηrrα 1εlρoiλια.
Τoυ 6ηrο oπ' τ' αuτδ oφiγr7οuvταv μl
οφ,ivεlq ol μvld oανrδivlα βdrση μη μα-
κρi Ι,αιαμl lvdμlαη μδτρoυ κr φαρδi i-
otαtμl τρl,δ,vτα πδηrτo,υq ααviδl. Στηρ,16-
voulvταlv oι μvld βdo,η oα'v κoυτi τoυ
λα'vdρl α,υτδ βαΙζεlιl oμχil!.o'υ 6,ξoυ μl-
ρld κl τα δδvτγlα τoυ κοΙrοΖoγ κl' ου-
τd orα δξoυ. T' dλλα τou βαoτoιiο'αν
αΠ' τoU xεlρoOλl μη τα vτγr6 το Χ'θρ-

γlα .ιt τ6τρlβ,α,v nοvο,υΘεt6 oτ' δλλ,oυ
γlα vq λοvαρiζεl τlc τloι]μεlq οΠ' Toυ
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<ψια εlπlστIilμη μλd στην Ψυ,xη
του λαο,i, τ6πε η α,rωο,τολr] τηr;
lπρ,6πε,r ν.α ,εiναl εθνrκ,f >>3 Eθνlκf]
αrιοο,rολf κ,ατd τον GRΙλ4M εi_

να1 η εlΙτlστξt|ιrοrν κ{ απο,;roλti κd
πο'tαq αΙτxστ{μηg κlαr ,6xι η 6κ1ρα-

τη x,ρηiσxμoπoiη,oη του ουν,αloθd_

μlατoq. Kαl κ6νrω αυτlj τiην δlευ'
κρiivηioη γrατ{ δrIατυιπιilγ'Oνταq τoν
παρ,α'πdν,ιυ o,ρr,oμ6 o GRΙM,M δ'ε,ι,

{ξερε την λανθαqμ6νη κατ,εiθυν
ση που θα ,6rι{αIρνε α,ργ6τερα το
εθνικ.oτrκ,6 κiνημα.

o Eθνu<6q x,α1plακ1i,ρ,qa Γιoυ 6'
δωσαν ol Γερμανo{ οτη Λα,ογρα_

φ1α ταυq γΙα τηlν ,ε,ξυtπη,ρrθτηυη

κdrrιοι,ων οlκoiπι(w τoυg ο'τdθηκε
πρ6τυπo μα την ελληνrκl] λαο_

γρ,αq'Ια, 6ιαν οt 'Eλλην'εq 6ρ16-

θηκαν αιην αv6γκη νlα ,αν,τlκρo6

σουν τlq 0(ατηγo1ρiεq τoυ FALL-
MERΑYER. 'Oπωq ε(ν,αr γνωrοτ6
o Γερβαν'6q ,αυτ6q rcτορικ6q εξα-
π6λυοε &να λi,6lελo κατ6 τηq ελ_
ληνrκ,{q ,εθν]6τηταq λ6γονταq πωq
ο''ιrq φλ66,εq των σημερ,.νιilν Eλ_
λτi{νων δεν ρ,6.εt iρανiδα αiμ,ατοq
αη6 εκεiν,o τωv αlρxα,i,ων. Tην ε_

πox{ εκtεliνη, που εξαπολι1θηκε
η κατηγoρiα αυτη, 1ρ <<6μαlμιcι'>>

r]ταν το 6αακ6τε,ρ,o ο;τollxε,io Φζ
ρoμ,αντ,ικ{q 6ννoriαq τ,oυ 6'θνoυ9.
''.Eiπρrεπε δηλαδ{ οΙ 'Eλληνεq
πd,ο,η θυ,αiα να 'αrrιoδrεiξρυν 6'ιl
στIq rρλtθ6εq των αρxαiιυν Kα1
νειi:τlε,ρlων, Ελλr]ν,ων τ1ρl6x,ει το i.
δrο h1μα. Αυτd τ,ου εlδoυq 6μωq

η οlυνr6xεια, 6rπωq εiν,αl, ευνi6ητο,

{ταν, λογlκ& αδ,ιiνατη να αrrιοδει
xτεii. 'Erπρεπε λο;π6ν rvα 6ρεθ'εi
,6ν'αq dλλοg τoμ6rα9 σ,τ,oν ο{Ιι.Οio

θ,α γιν6ταν οι κατ&λληλεq 6ρEυ-
ν'εq γ1,α την ,εirριε,oη τ1ωνl τεΙκμηρi.
ων στoυ xρ,ειαζ6ντουloαν. Kαι αυ_
τ69 r]τ'α'ν o πολιτ,rqμ6q. Kοντoλo.
γiq θπρiεπε ν1α αlποδεrxιlεi η, αδli
σrτα'στξ εν16τητα αρxαiου - νε{iJ_

τερου ελληνrκo6 π,oλlτtομ,οil.
'iEπρεπε δηλαδι] να δ'οr3ν ιο

φωq 'τηq δηuοol6τητιαq τ'α rΙ]ροΙ-

6ντα του λαi]κο,6 πολr'τiqμο6. δ,:-
λαδr] τιυν κατοdjκη.,-lν τoυ xιυlp1o6.
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μελ'ετηθ'oι}ν μ6νο α,ν θ'6iιι ζαν '.κdτι την αρrxαn6τητ;α. 'Eτρι, (l-

rrιιυq αηρl6ιig οτη Γε,ρμrανi'{t, ιiαl
οτηγ Eλλαδrα η λαογρ,α,φiα γεν_
ν,{θηκε μ6oα απ6 τη Pεμαντlκf
,6ν,νοια τoυ 6Jθινουg γ1α να εξυπη"
{ρ,ετΙiiσlεl οτην ,αρx( κdηοlοιlq εθν;
κoιig oμοrιο,6q καl πολιi αργ6'τε_

ρα μrt6,ρεαε \,α απcδεi:ΙiΙευτεi κ'α:

vα αrαxοληθ'εi με τo κ,αθαυι6 αν-
τrκεiμενο ψιελ6τηq τηc,

Aν,αiφ'o'ρ,r,κd με τη γ6νaoη, τlg
,φdιαεlg 

'ανd]πτ,υξηq, τ g ρcπ6q και
τουg φoρ,εiq τηg ελληνικ{q λαo-

γρ,α,Φαq δεν πρ6κεlταl να κ6ν,ιrl

}$lγo στo lσημεiρ αυτ,6, μολον,6τr
το ζl]τημα θα 11τα,ν αρικlετ,6 ενδ,α-

φ6ρoν, γlαιi δε,ν dlπτει01 του πα
ρ,6ντο9 Qtfμrατοζ.

Κλ'ε.iνονταq θα {θελ,α Να οφl-
ερ]ιi}αω μsρ1lκ6q αρ6δεq συνoιπΙ1-
κ69 τα}ν '6,αων αν6,φεpα παpαπ&_
νιυ.

H λαο,γρα,φiα εiν,αr ειrιloτl]ηrη
lπoυ γεννdθηrκε ηrι6αα α,π6 τiq
,rιo,λλαπλ€q και αλε,π6λληλεc ζυ-
μilοειq rωυ αυν166η,ααι' οτην Eυ_

1ριilπη την ε{πα6Iρ}c' τηq Γαλλ'κ{ι;
'ε]παγaστΙαlΟlηq, ζυμιi:,oεlq που']-
(Ροrρ,o6, τ6'οη τoν κor\'ων1iκ,6 6σo
τοry ,rιολrτrκ6 κ,αl οliκoνομtκ6 τo_

μι6α. Σαν γι"r]toro τ16κνο του ρo-

μανΙloμ'o,li εixε οαν ακοπ6 τηq
την εiπΙτ6λεση ρομαντ]κιitν ορα_

ματlοlμιilν. Xρ,ηΙolμο,rφιdθηκ'ε oιo
6νoμα ιηq λεtτoυργiαq τηq 6ν_

νo]'αq τοU ,6,θ,νουq α;ril6 6ναν λ,α6
rπoυ κdrω'l,α οτnμ,f φ6vηκε να
,6ρitοκετiαr μει6ω0ο9 ανiΦεσα σrα
γερa εδ,ρ,ειυμ,Δνtαl υtrι6λomπα Biυ-

rpιωπαiiκd κρ6τη, xurρiq 
'ρtiζεq, 

πα_
lρεΜ6ν, _,Ιtαrρdδοση. ,λ,Ι' αυ'ι6 δiεν
θi6λιω ν,α 0-!ω πωζ παρατη,ρεiταt
θλλlεψrl λααγ'ραφικoιi ενδlαφ6_
lρ,oνFoq lσlτη γslτρνlκf ΓαλΜα d
οτην Aγγλiα { ο,ια λοlπ6 μο'ρ-
,φrωμ6νlα κiρ,6τη, αλλ6 πωq η. αν6'
πτυξη εδ'ιil,{ταιν περ'rο,ρtqμι6νηq
σημrα,oΙαg, κλεlηl,6,νη oε τοπ,κd
,ril,αlοtα, xωlβig να παiρνεr εθ,ν -

κr] { aθνοκεντ,ρ.lκ'd x,ροt6. 'E.οl
,oε κ,6rοοηα rπερiοδο τηg ελλην:-
κτ]g ,lοτο,ρ,iαq, 6ταν το ελλn,ι,'κ,5
6θνo,q xrρ,εldστηlκε \/,α 6ρεi το ι'{_
,μα τηq loτορiαq l ουq c,υν,6rεlοq
,oτo ,παρελθ6ν και μ,L\lοια ]-].() α_

'rαirτατο πα,ρ,ελθi6'ν, γεlνν,τ]θξκι:
κ,α1 στη,ν Eλλαδα, και6π,iν εθν -

κl]g επιτ'α,γ{g, η ε,πl,oι{μη τηq
λαογραφi,αg' Σαν οικ6lπο τηg 6τα.
ξε την α'πoκ&λυιΙlη 6xt των τ'οπι_
,κιil,ν xα,ρ,ακπηρ:αιlκιiτν, αλλ6 τηυ
εθν'lκο,6 xαραKτι1lρα τωV Eλλi-
νlu:ν, Κaτl δrηλαδτ] αν6,λογο με τo
Γερμhνlκ6 voLKSGtEΙST. [Ι
μ|εγαλ6τEρη φlλοiδοξi,α Ιων Eλ_
λri'νων ι]ταν ν'α φflν,cυμε 6,π'-υι;

oι rriρ6,γονοi μoqr. Γι' αυτ.6 Ιο
λ6γο μι6.xρl εr,6,q οrρ,κμr6ν,fυ \ρJ-
ν-κο,li oημεΙnυ iΙιαΙρατil1ρ,o6lμε π'-υq

η λαο,γραφiα,εiν,αr αν.ilπlαρ1κ;τil
1μιρig τξν,αρx|α1oγνωlciα.
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ΠP0ΣΩKPATIKΗ l{ΑI ΣΓIKPΑΤIKΗ ΦIΛ0Σ0ΦIΑ
Σπη,v A,ρxοi,α flχλlη'vllκη Φlλoooφiο

σUivδβη qrμη$ ηg,ψ δεν on,lτρinετοl vo
oυ1μβεLi o,ε rκο,μιd καλη τραγωδiα δηλ. ε-

vο 1λlαρδ τijλοc. H .ηρωllKη. Περio,
δtoc τηq επlo,τη1μηc κoι τ'ηq φ,Ιλooo,φi'
οc κρ]diτηoε οn,δ τov Θαλη 6ωc το,v

Δηrμδκρtτο. Kατd τη'v Π,ερi,oδo, αυιτη ol
'Eλληvεc στ]oχorσrδc nρooπ,dθησ'cΙγ, μ6
π,dΘoq κοl αlπiο,τευιrη ερ\lαiτ'lκδΓητlα, vrcι

εδηγηlooυv τηlv n,ρ,oθλευοη τo,U κiσσμo,U

Kα' v]ο Ι(αirαvoηlo,o,υv τo,υc Πlo γεvΙ]κo{:.,c

vδμo,υc n,oυ δlδn.oυ,v τηv κivη.oη των
oυρo,vlωv κoI γηιvω'v οωμδτωv:

Η Eλληlvrrκη Koo]μ'cγovΙo εYκ,α,lVlοaε-
ταI με τηv δ'ι'νoψα του v1ερo'ιj KαI o-
λoκλ,ηριiwετcl με τ.ηv ivvοlο τoυ ο-
τδμo,υ, δrαtμolρφ,ιirvovταc oυoτημ'ατα κol
ox,oλθc στoν Xδρo τo'U πρorβλη,μαiτl-

σμoι τηc. Σ'uvη'$ωq δεv κorr,αηroεΙιrοt

κοl δεv 'yivαrαι φοιvερδ τo μδγεθoc
καl oI διαεrdσiεlc αUτ1oa τoU μ,εγδλo]υ
εγ1,εlρ,ημiατoc. 'o,τo,v oι ΠpΦTcΙ φl-
λδcroφoIl ξεκl,v,o0'v γ,lο τηv κoiτο,KTηoη
τ|ηq γrvιirσηc καl τ'ηγ εδηγηoη τlo,υ κo-
σμoU, o δρqμ,oc τηc ε,nloτηlμηc δεv a_

;1ει α.κδ,μα Χoρ.o,χΘεi κοt Π,ρθΠεt vcι τov
ο,voΙξoUΜ ol Ι,δlol. Σtτηv ε'no1η τoυc
τo μovo δnλo π,oυ 6yloψv εΙrvαt η δld_

χUiτη αlΓΙoρiα μlΠρoσιd oτηv π'oλυμo.ρ-

φΙα, n,oλυinλαKσrηΓrα και δIoφ,oρ,ηgημ5.
τ.ητα τωγ φuotκιilv φαlvoμ6vων σlΓην

oδιdrκonη γrivεoη κrol φΘoρd, oε δο,σ

oυμβαlivoυv στQ oTεpld κοι οπη Θd-

λαοoq, oτ,ov oUρoV6 καl στiη γ|η, στη
(ωη ταrv φυiτιirv καt τωiv ζδωlv. Aλλd
δn'ωc γρ'dφεl o E. Ρo0o,ooc .H οπroρEο
o.UΓIη arχε| nηγrη τηc, τo]U CtρΧ,αio,υ 'Eλ-

ληvα τηιr εφηlβlκη oιρμη Ylο YvδισηΣ.
'oμωc τo υλlrκδ εiγ1ol φτωXδ, Ια δρ_

γovo λεinoυv κοr η, κρ|lτlκη γlα τo Ki-
ρoq Tηc γvδoiηc οvi,iΙt|αρKτlη. 'Eτoη oι
,πρωτon,δρol Iηc κoσμloλoγΙQc Π,ρεlΠiε|

μoζΙ με τη θεqρΙlo τouq vlα oiκoδo-
FlΠ,ooι.lv κol τη γλΦiσrο,α τηq φrλiooo,φri-
οξ, τηη/ oρoλoγ'Ιoi τηc εrnloτημηc κοl
τov κρIiτικδ λδγo. H oυv,dηεlα τo,U Eλ-
ληvlκoi καt τio,U EυριυποΙiκoυ Πvει]iμ'ο-

τoc lδεlξε την εΓlllTUXισ au11Φ]v Tι$/
σ-l,oχao,τιi}v. Γl,α n,ριiπlη φoρd δη,μIο,Uρ_

γloυ,virtα'I δροl δnωc oogrμoc, δnειρo,
φιiση, χδρoc, 1ρδvοc, δτoμo, KονΙo,

$λη, δυvο,μη, μεγεθoc, κivηοη, βdρoc,
ορΙΘμ,δc, oυνExεlο, ασUvδxlεα, μ,aρoc,
oλo, φθορ,iι, ivιυoη, δl,dλυση, - dρvη-
ση' θ6ση καl δvα πληθoc δ,Mεc Evvor-
εξ τηq φυοlκηc π,ou niροoοv σTη

γλιilοoo Tιηc εΓltσTημηc κοl κoΘlερΦ_
θηκαv.

Ι-! κoο'μολογiα αjuiΓη εivαr ανδoτη-

μα καi δημroυρYηrμια Tηc KoΙvωviαq τoU
6o,υ αrΦγtα Πριv τη vδlαr xρoγoλiογΙο.
'Ηδiη cn,δ τo δεirε,ρo μlroδ τou 8oυ
α'lΦvα αrζ τ,ο τiλη τoυ 6o,υ αΙδvo Π,ρlν

τηv viα ;ρovoλoγiα σUlvΦελεiτοl στη;v

t \λdlδα μlo ιοληθivη εΠανdoτoση oToν
οlrKov'oμiΚδ 19'με,q καl κ0ρtαl oτlc πο-

ρ.αγωlvtrKδc δυνδlμεlc. To γεγovδc αυ_

-,,δ δyεt τ'ερdο'τlα oηlμ,οο'ic οτη δrα_

μδpφ,ω]ση τoru κolvu}vIlκoιj noλtτεiμloπoq
ο.t.1v Α. Eλλdδ,α δrηλ. τηc δη,μoκρoπi-

Toυ Γι&wtι Mυλωvθ
Φυ,oκo6 - MαΘιτματικoιi -

Eρευvnιτft Φιλoooφi,αq

cΙc- Η α,νδΠΤUξη εiv'αl nooοεικη κοt niot_

o,;;κη κ,αt οφ,εi}.igiα| σTηv τερdσrτ1σ

nρδoδo τηc τεXlvl,Κηq lδιoiτερα αrηv
καi;α,οlκευη nλoiωv, δ,nλωv κ'αl ογγε'to-

πλα,oτικηc- Trηv εnroγιη αυτt] η oωμ,α_

τlκη εργαοi'ο Kοl ol Πρ'οXτικdc τδxv,εc
(o,g αντiOεοη μ€ τηv o,ηlμερlvη Eλλ6-
δα) δεv θεωροiv,ΤαΙ ωq τοπlεlγωlτ'lκΦ

υn,oγiριδωoη πο,u τrα'lρlδ,Zεl μδvo oε δot-
λoυq κol κατΦτερo'υc nνrε,uμ,αrικd αιr-

θριilπoυc, αλλδ τlμη κ,αl κoθηrκo,v γlα
δλoυq αv'εξαi,ρεTα TοUq αιrΘρΦπoυc. Ι-

δ;ο,iτε,ρα εKTllμroιv.r1α| καll εivαl αlvτtκεi-

μενro μεYαλoυ $q,μ,μ'q,σ'μoιJ δooυ ουμ-

βθ;λlo,υιv oπη'v τε1vικη πlρδoδro. H πlα_

ραπ,θρo ovd,nτυξlη τηc ollKovoμlιαq δη-

μ,loluργεiτοl δTο,v η Ζω{ οτην Eλλiδ,ο

με τolUQ on,o,1ng,μioiQ, τη vαυτlλiα κοl
τo εμn,δρlo Π|αiρVεt μoρφd οα,rlκι]. TΦ-
Tε στct λlμdvια τηc Mεσ'oliεΙοιJ δl,α-

oτουριiwovπol τ' ογαθδ τηξ γlηc Kα,|

ol lδδεc τ.ωv αvθρΦπωv. Mε τα ογΘ-
θd τηc YΠc ol 'Eλληrvεq nλoυτiζoυγ τ,o

σ.Π]ilτΙ]α τouq με τtc lδ6lεc, τo μiUολδ
To,Uc. H Zωη n,ρoδγετ,αt t(ot ε]Kλεnτι]-

voται. 'Erοt σχη1μα'ΓiaεT,αl μrα loγυρi1

μεοα,iα τdErη πo,υ μπo'ρ,εi vlο ο'μφl,oβη'

τεΙ oτo,υq εuγlεvε,ic τo απoκλεloτl,κδ
δlκα.iωμα _oτηv εΕoυ,oiα. ol τελlευτlαi-
εc ]δiε,κo'ετi,εq Toυ 7,oU iαl,δνtα καl oλδ-
κληρ,oc o 6oq αlΦvοQ ;1lορqκnη'giζριJ,-
τοπ ο,nδ oκι,\ρo0c noλrιrllκorc oμb'vεq
,'o, o;r1o,γ,ia noλrrευlμdπωv. Σε αυrξν
τηγ πlερrioδo η v6α α\iε,ρXΦ,εvη εμΠo.
oεluμiαΓlKη κ'αl εφonλlorτlκη τd'Εη εγ-
δlαφiρ,εεταl κiρlα γlα Tηv αvδΠτUεη
τηq ε,nισΓ,η1μ'ηc, TαΙ.v γραμμdrωv και
Tηc τδχvηc. oΙ πδλειq - κρdrol περ-

vδvε, μ,g1ξ οn,δ κοiγω,vlκoυq αYΦγεc,
αlΠ'δ TΙj βαoλεiο orτη δηrμοiκρlαriο, τ1o

δiκαlo γivετ,αl Vaioq δηQvΘρΦπlvoq θε.
o,μδc κοl το κραroc οφηvεl oτov η.o-

λiiτ'η oλo,δvο nιo πλαiτlδ nερlΘΦ,ριlo ε-
λεu'Θερi,αc καl ΠΙo πλαrrιic δυνοτiδιrη-
Tεq γΙlcι σUμrμε.rloxη oτα κolvδ. Η πrvευj

μαrllκ{ Zωη τo,υ 'Ελληvο α,vαιπτι]oσε-
1lq1 ρ,αγ$rgiilq κοι γΙvεrαt αvdγκη nλ,i_
oγ η αlΠ'o!μiκρluΙvση τ,oU πvε0μοτ6c roυ
α1Πδ To μuΘllκδ κδ,oμo τ,ωιr ΘεΦv τoυ
oυ,ραvoιi οτov κδoμo τωv αvOρδπ,ωv
Tηc Yηc. Aυτδ φοivετοr δκδηλαl oτ,α

κεiμεvο τωv λυρt,κΦv π,olητΦv ΠoU eκ-
φρidζσUv μια βοΘμiδα Π,vlεiuμ,αiτΙKηq Zω-

ηc μεταγενiοτερη οπo τηv εππκη noΙ_

ηση κα.t nρoγεvδoτ ερη onδ 'rη.v nρo_
σ'ωκρlατ|Kη φlλoooφiα. Σi'η λυρrκη
'Π,oiη1ση σUγαvτio'υ]μ,ε τα π,ρΦτo nρooω.
nJ]κd ερα}τηiμαiΙrαr γΙα τov κδoμ,o, το,v
dΦρωπo, τηv ψυyη, τ'ηv γvΦroη Kαl τη'ν
nρdEη δη,,\. ουlτδ πoυ oδηγo0,v οΓΓη

φ:,λoοo'φi,α.'Eιrol λo:π,δv δηlμr,oυργo0v_
τ'αl δλεq or nρounoΘ,θoεΙξ YΙα τηv γdnl_
vηση αMδριbV n,oυ θα οημαδrδψoυv με
τ'η,v δldvol,d τouq ToiV Γ|1αγKδσμlo Πoλl-
τl,oμδ.

Τηv επ,olη qμ1lη τo Πoλi,τεUμα εi_
vοl δη1μl6,x,6g1lκδ iαλλd To κoΙvωvlKd
oυαrlηlμlq δοuλoxrrηrrlκδ. Ev τoJπclq η
δlουλεio δεν μπ,oρεi vα Θε,ωρηθεi ωc
α1μ,δρτημig αλλd 6v,o nρorσδrευτlκδ γrο
τηv εinoxη τorυ oioτημα oε oxθο,η με
τα fiρroηγ.oι]μεv,α. 'onωq γρδφεl o 'Ev-

γκελc "iΓlα τo,υc δo0λoυξ nυτ6 ι]τov μι'α
πρlδiolδοq: ol αι'xtu'dλurτol noυ ητlov η
βαroικd μdΖα τιuv δoι]λωηr, dtμεvοv τΦ-
ρα τo,υλd1loτo,v Zωνταvoi, εvδ π'ρolη-

Yo0μtgγq τoυc οκδτωγvlo,v, KοΙ ΠΙo Π1σ-

λιd orκδμ,α τo,υc θψηvαv καl τouq θ-
τρωγ1ovΣ.

Mε τη'v n,dρoδo τrou Xρiδ,vou τα πρ6-
γ.μ,αiτο αλλdζo'υ,v κCΙΙ επiρ1ovιrαl τε-
ρδoπεq ολλαγθq ατη δ'ol|.lΠ τηc π6ληc _

κρ.dτoc. Γlα vα κoτ,α,voηΘoiv o| Kol-
vωvlκ6q αλλαι1δc ΠρδΠεl κι]ρ|α vα κα-
Tσ1vση,Θεi η βδση Tηc ιrλlκηξ Π.αρ,αγ(υ-

γηq τω'v ογo,Θιbv. Πp6rn'εr vα κ|ατ|αΛ/oη_
θεΙ bx,ι αinλd τo τi nαρdγiετol αλλd
lκδρl,ο τo nιbq nαρdγεπ.αl. Kαπd τηv
π,ερΙoδ,o ουπη λoιπ,δv δ,rα,φoραnolεiτql
o KαiΓα|lερΙσ1μ,δc ερ,γα,oiοc. Ano τηrv

μ:,α .μερlα γivετοr τ,ερdoτtο oυγκ6rv-
τρωoη nλoirτ'oru σT.α x'6plο μi,οc oλl-
γdριtQμηc τ,dξ.ηq κοl αrnδ την dλλη τε-
ρδοτlα οu,γκiδνηrρωoη δoιjλωv. H δoυ-
λ:κη εδδpτηoη, η τοκoγλυφiαl, η γαlo'
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Mrλιiνταq γt,α P'oμrανtιιομ6 αν
δεv εννοoiμε πdντ,cι' 6να o,6οτη-

μα τουλdxIατον αναφερ6μlαστε
σε μ1α oτd,αη κ,α1 μJ1α νooτρ,3;ηi.q
τωv ανθριilπων μιαq εποx{,q. Kαι
η εrrιox,r] αυrτπ] καλl3πτ]ε,1 την Γtε-
,ρ,ioδ}o με'τd 'το π6λoq τηg Γαλλr
ιΦq ,ε,rιανiilστασηq μ,dxoι τ:,q α,ρ_

x,θq του 1&8Ο.

Σκοπ6q ['ι,oυ εδιi δ'εν lεiν,αl ιlα
αναφιgρiQιiJ iστ.,o κ,αθlαυτ6 πνευμα_
τl,κ6 κiνlημα τiΟυ Poμανπομ,cil,
αλλd να κdν'ω λ6γo γ],α τc πlΙΙζ
εiΙrrΙιρ6iασε τlq εθνκrrο,τlκ6,9 αυν'εl-
δτ]rοειq 'των ,ανθρ,ιirπιυν ι<α1 ,τ,o 

Γtiι-υq

απ6 μθαα τοιl αν,αδ,6θηι<]ε η €rτ1-

στdμη τηq λαογραφi'αg. Eπ,iοηq
ατo oηηlεiο ,αυτj6 θ]α αjθiελrα νlα α'-

ναφflρ,ω lπω,q 6q1σ,lμ$ 6iοιilθηι1d μ,oυ
oτdθηκE το ,6ι6λ1i,o τξrζ K. Kυιρu,α-
κfδου - N,6,oτo,ρoq <H θε,ω,ρI{α τηq
ελληνηκ,r]q λαoγραφiαq,> 6,rιευ υ-
πd,ρxεl 

'6ι,,α 
icruνlα'φ6q κεφιiλα o.

Tο κiνημΙα του Pομ,αν'ιlφιοil
6ρlxlετ'αι oε ,αντiθεο'η με εκεiγo
τoυ Διαφωηroμο-6' Νrοηοlουρ'xi,α
κlαt ρι,ζοcπ,αoτiκ6τητ'α εfν'αι τcι
xα,ρ,ακτηρl,oτκd του Δlctφ'ιυ,ιιο-

}r'oι3, ουνααlο9ημαrrικ{ Γπpιαg{1ηz1gη

Kα.: Ισυντηiρξτιψl$g τiΟIU P,ομ;qι;11-
qμοri. T,α Kο,ΙlνiιiJνlΙ(οiπολlτrκd xα-
ploκΙξrplrσr'Ι{κld τηg περl,6δ'ου στου

πρ,oηfε'i'ταr τoυ Pομrαντιομο,il μπo
ρoliμε ν|α τα aπroημdνουμ,ε σΓα
εξ{q orμr'εiα:

Η Eυριilπη 'αυξ,dν'ιει ι<'ιι1 μεγ1α"
λιilνrεl. Αυrξ6i,-iεr o rιληθυqir6q
ηq. Αυξ6νουν οη' ρυθμοi τηζ rτα-

ρ,αγωμlri6τηταq.'Αμεοη συν6ρ,τη
ση τιυν lΙtαιραπd,ν,ω fi,ταν η, ανd-
πτυξη τ]η,q ι]εσαi,αg τ,&ξηq κlαl η
αιiξηoη τοrυ αrρ, θμο6 τα;ν ατ6μων
πcυ lπαiρι,ου,ν, μ6'ρ,οq σι1q Κo,1ν]ω_

νrκ6q δirεμγααiε,q τηq πολrτεiαq.
ol 'αλλαγ6q που ,αυμr6,αiνιουν ε_

rι1ε,κτεiν.oνl αt κα1 ! l,ory ο|ι(ονομ1-
κ6 τομ6]α με oυν6πεtα την εξα-
φ&νιoη των φεουδαrρklκ'ιiν δο_
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Π01/εiτα1 απ6 τουq Γερμανoriq γiα
να οβilοουν τη|ν Eθι,lκf'q τουq
ταυτ6τητ,α, 6ταν οl ,iλ'λ,eq επlατf
μεq, ,6πωg ,εκ|εiνη τηq lο,τορiαc.
λαγo'τεxνiαg'lj 'α,κ6μη καr η υπ. ο

xουσα lποι\,rτr'κd κ,ατ6,oτα,οιl δεr'
1'Ιrπo,ροiαε ν,α δlιilioεt ]]κ'αrVO1rιolΙη t'ι_

κr] απdντ,ηloη αε ζωτ,lκd ηρο6λil-
ματα $tπα,ρ,ξηq τοU Γερμανrκοil
€θνοι;q.

Στη Γερ.uα\/iα η ,ρ.,}]clν'ι:κ,li 6ν,

νo1α τlου 6θνουq drρxlο: ν,α δ:α_

μ'olρφιiJν'ετlαl 1lετd την (ττα τιυι'
Γερμ,ανπtιilν Cπρατ.ευμ6τrων αrττ6

τlg o,ρrδ,6q του }ιΤ,απcλ,6οντα, αιη
1rdxη τηg flβγ;qq 1ρ 18Ο6' T,α α.πo'
'r.ελ,6σματα τηq ιjτιαq αυτ,riq πρo-
κ,&λεο'αν. ,6πωq {δη αγ6φερα,
τηV rπαρ,αδοxd τoυ Pομαντrκcιi
κιι,{μαlτοg, τσττo,θiΞτημ6lνο στοι-'q
ανι.iιπrδ,εζ τoυ Δjα|φ,ωτlcμοιi' κα'l

με εστt,αψl6να τ,α ε\ηδ1αφ6]ρ0ντrι
τoυ στo αυ,ν'αioθημα, οlτo lδl,αiτε-
,ρ,c, τοU κ6θε ,ατ,6μου &(α!1' ανα.λο_

γlκ& κdIθε λαο,6' ατην ε'πιο(μαι,,-
ση των δlαφo,ριillν, στ.o, 1]υγκEηζρ1-

μ,6ν,ο, lo'Ιo rπα'ρελθ6ν' Στc τελευ-
τα'iο αυΙτ6 ση1μεiο ,εν,τoπ(lζετ.ατ καt
η lαναζ{τηοη των ρlζιfiν ,τ,ηq κ6_
θε ,εθ,ν,6τηταq κα1 η δl,dκρlαη που
γiνlετ,αt πdvω oτη 66οη E trl 'ε i qκα.: ο1 ,dλλλol'

Tα lηρ,ιilτ,α φαν,ε,ρ.ιiψαια τηζ ε-
πl,οlu]1μηq 1τηq λ,αογρα,φiαq τα 6οi
σκουμε πd,ρ,α irιoλ'ιl π'αλt6, την ε_

,τolxη των ,φιλ,o'ο,6,φ,ων τ0υ 5ου π.
Χ. ,αιιi:να, dπωg αν,αφ16ρΘι η κ.
Ι{l6,στοrp,o,ζΙ. oι φιλi6οοrρol τ]ταv
οΙ rι|p,ιfi1ρ1 1Τιoυ ,6,καν,αν δ,rdκρlαη
q1$μrωV κ,αl ιρ6πoυ οκl6ψηq τοιlι;
σε 2 ,εlπirrdεδ,α. Σ,ιουq πurλλoiq
(τo λα6) καt τη <<δ6ξαr,> τoυq
κ]α1 τoυq λiγoυq (τ'oι.r,q φrλ'6οο-
φο,υζ) Kα.l ιη(ν <,αλr]θεlαl'> τουq.
'Eiιο,r rrιαρ,ατηρο6με οε 1t,l,α πριi:"

PfftrlΑNTlΣM0Σ-P{}ruIAruTg*{H ENt\lO!A T0γ ΕθΝ0γΣ

Αρxθc Τnξ λαoγραφiαc
μιi,ν και την ,ειΙ1φ1ν,Ιoη καlνoι3ρ_

γlου τρil,πoυ πα.ρ,αγωψ]g, του ι{'ε-

φαλα.'oκιρατlκο,$.

Απ6 6λεc lΙq Eυ,ρlu;παiκ6q xιil-
ρεζ μα'q,aνδl,αφ6ρ'εη, πεlρrαtr,5τερo

η εκδoxd του Γε'ρμ'ανiκοi Pομαν
'riηltοι';, γιατi α' αυτ6ν εντoπi.
ζον'ιαι οr 6d,αεlq τoυ λαο1ηραιρl-
κο,6 εγ$:n'φβρ,οντ,οq' Στη xιil,ρα

Tnq
Λiλnq Nικ. Πατgiκαq

φoιτιiτρΙαq Φιλ.oαoφικιiq

αυτrj η α'νilπιυξη Ιηq ι-Ιεσ,αi,αq Ι6_

ξηq 6νοlξε ηα,ir,ο,ιiιργliουq ορiζ'cι,-
τεq 0{iα1 ν,6εq πρ,:oπτlκ6g γ' α τo
λα6 τnq. Σ,τη Γερμlανiα π,αρ,ατη"

ρ,εfιαι μl,α αhια'τ,ιiδηq αrl,6πτι,ξη
των ,εlπΙσιημιirν, γρα1'll;i,t'τωry καi
τεxι,ιiν' 6ν,α κ'αl'νοil.ργro 6θνoq

φαdν,εταl γ' ,ανατ6λλε:, πoυ dρ.
Χ1σε ν.α ,αυν'εrδητcπο:tei τlζ lκ'α-
ν6τ'ητ6q τ,Oυ Κα,1 ν,α δlεκδ κεi μlα
.απ6 τtg rτρ,fiτ'εq θ,6lοεrq ανfμεοιι
oτα dλλ,α Eυρ,ωlπαikd κιρ'dιη. C)i
αlπ6τομεq αυτ6q ,αλλ,αf6q, 6πωq

dταν φυ,ακ6, δηιr,ιοi,ργηl:i{l{ν ιtlα
ραiξll με το παrρiελ.θι6ν. H ρ,{ξη
αυτr] 6γlr.ιε γεν,ε]σ1loυlργ6q,αΙτiα
πολλιilν δrεlνιiν, π,ου απ6 πo\-
λo6q αΙωδ6θηrκαν οτ'ην Αναγ6ι,-
νηlσ]η καL oτη M,εταοlριiθμ,:rαη. Για
\,α i6'ρoιν λοlιπ6r, 119' 1,l]μl,α τη'q :^

στ,ο,ρi'αq καt τηq κhταγιυγ,/1q τουι;
οt Γερμrανοf lροψιανιrκοi θiπρεπ,ε
nα 'q,γ,qζη.τiiiσoυ\, τΙq ρi,iεq τroυq

ο,τo lvΙ'dααiων,α, τ6τε πoυ η Γερ-
μανiα {'ιαν !ακ6iμη ενιυμ6λ/η. 'E-
ταr κ,d,ιιυ αri6 .αυτ6q τ,lg cυνθfl,ι<,εq
,αναπτri'xθηκε στ]l Γερipl:ινirα μ:ο
sπrστriμη' μθαιr: τl]c c,ποi'αq θα 6-

φηαγ1αν ]στην oυ,σiα τωtr, πραγιLiι-
τtι}rV. FΙ ιεrπ].ι}τ,{μη αυι.{ εir,,,αι εκεi
νη, τηq λ,αυγρ,ο.φlαq πoυ xρησ1ι-ι1



τη φ&,rη η 6l'6κ'ρrαη αν6μεοcι

oτουq πολλoιiq κ'αι oτoυg λiγoυq.
ατο κατιilτερo καt ανιilτε,ρο οτριi-l'

μα, στην εlμπεtρlκ'{,'απrατηλl1 καl
ανα,π6δ'εr,κτrl γνd}ση τιJν ηρdrτω\'

κα: E CοUTRARΙ'O οτην αηρt_

6ι] καr αληθlνf τlων δrεsτlε'ρlιt}ν νa
τοπcθετ,εiται καθ,α,ρ& και βνo
οtτo ε,πiiπεδo τηq γνiιiLαηq. H δ a-

ηρι,ο,η ro' αυ'τ6 'το αημlεio Γtερ1ο-

ρ(ζεται σΙo αντrθ'ετ'lκ'6 ζευγdρr
Eμlεiq - oι dλλοl. Aργ16τε'ρα

or Eλε6πεq t'1τ'αν οr ηριiliτοι απ6

τoυq,φιλ,6,σο,φ,oυ'q Πoυ αοxoλrjθη'
κ'αrv με τo να ,oξε'i&ζου,ν την <<δ6-

ξαν)) των πoλλιilν Kιαl 'αναδεixτη
t(α|ν ο,αν οr ιrιρ,drτοr λαογρ'iiφοl.

o λ16γοl τιirρα rιου K'ατd Kαl_

ροιiq υrποr6dλλουrν τcυg λαoγρα_

φο'l3ν'τrεq δηλ. τουq λ'α'ογρ6φου';

ν,α'εξετaσσΙ-!V τοrUq λιιογραφοil_

μενουq, 'rο λα6' orρiζoν'ιαl απ6

τιq ioτορiκ6q ,ουγκυ,ρiεq rιια'r δι'ο_

φoρσΙτo1,o6νται οl3μφ'ων,α με τα

1,g1q,ρrκ6 πλαiolα, μ6lααι οτ'α οποiα
εμφαν,iiζανταr ι<α1 α\tα]ΠτηjLσσoν-

ταt.

''Eτοι ,o'ε πε!ρl]πτdrσε q που 6-

ηρlslπε να πρrο's}ηθ'εi 'ιo Eθνrκ6
E γ.i,, τ6τε η δ,l&ηρrοη ηrετατoπi-

ζoνταν οιο ε,πirιεδο, Eμ: εiq o1

ξ 6,ν o r. M'ε τον 6ρο ξθνο εννo'
oriμε ο' 'αυιτj την περ'1πτωο'η κ6-

θε γειτ,ονrκ6 εxθpκ,6 { 6xr λα6,

6ν'αν,ιι τoυ ο,πoi,ου θπβεπε να α'_

ποδεiξουμε 1σΙ'opπ6 τε,Kμηρ1ω-

μ,&vα' 6τr υιπερ,_oxr3oυμε.

Kdτιυ ,απ6 αυτ6q τr'q εθνκ6q α,

ν'6\πεq αναπιsxτηrκα]ν τ|α εθνlκ6
κrν{ματα, με μεγαλiτερη 6ξαρ-

ση εκεiνου τηg Γε,ρμανiαg του

Ι93Ο, ιrιου πr].ρε 6ντονο εθνοκεν-
τρικ6 x'αρ'α,κτf'ρα καr κατ6ρθ'ω'οε

ν,α lεπr.6&λλιε1 τ1,q ειπ1ταγ6q του α-

κ6μη κα: σΙην lπνευμ,ατκri ζωlt
τη]q X{ilραq. Eκεiν'o πoυ πρoεixe
την εrποxr] αυτf γrα τουq Γερμα-
νo6,q ,εf,ι,lαt η αν&rπυξη τηq εθνι-

κl]q :δ6αq, καr ο' αυτ6 τo oημ'εiο

εixαν πραoανiατολiσΙμ]6ν'α τ,α εν'
διαφ6ρ,οντα oiαιi τηlν ηροοοx{

τουq ιKαi αιlτ6ν 'ιον ':κoπ'6 θπρ'ε_

πε νiα υlIτηlρετo'iν oι εθiνηκl6q επl-

oτ'r]μεg.

Σ'αν 6'6'αη τιilρ'α γ'o την Aννοrα

του ,6tθνουq θrε'ωρ'o,6rααν οr Γερμ'α_

vo.i, 6πωq rπαλ16 01 αrρ'xαiοl 'Eλ'
ληνεg, ττ|ν αlpι\Ι] τηg φυλετικt'1q
ουνεiδηoηq, απαρτl'οιτlκ& στο _

xεiα τηq οlrιΟiαq 11'ταν τ'o 'οιil6'γλω'ο

οο, η κοrνl1 κ'αταγωγ'l1, τo κοtν6

πα,ρrελθ6iν, αlπο'ιελo;$μενo απ6

κοrν,d riθη, '6θrμα καr κoινθq δr"l_

ξαο4εg. 'oτ'αν μlια βικrp{ t'1 μ'εYq-

λriτερη rιληθυομr'ακfl ε'ν'6τη'τα εi_

xε τ,6τοtου εiδ'ουq ουνεκιrκodq
δεαμc0q τ6τε η tακiεραt'6τη'ια, η

αρxαι6τη'Ια καt η'αυθιεντ κ6τητιι
T1ιι}ν στοιx81ι,:ν τηq θεωροiνταν
απαρα,6iαoτα. Στo 6r6λi'o τηq <<[Ι

θεω'ρ,iα τηq ,ελληνκ(q λαογ,ρα'

φiαq> η N,6l:ιιο,ρ'oq qγa'φ'ξρgl τα

λ6γπ τoυ Γερμανο6 π'οιητf il
δ'ημοοιoγρ&φ'oυ ToSE,PH CΟR"
R|ES για τα δrικαl'ι-(Ιμ,α'τα μιαq εθν6

τηταq, rrιου ,πε,ρiπου εiναr τα ε-

ξ'ic, 'o1λιεq οr μνflι-ιεq του Πα_

ρελθ6ν,το9, 6λεq οr στrαlρ'α$$'6. *

πoυ ο,υνοδ'ε$ouν μr'α εθν6τη'τα α-

π6'το λiκγο τiig 6oεφrκfrq τηq η'
λικ(,α'q, οτrδriπoτ'ε 6κανε κ6πo'ιε

τη λαilκd ψuxτ] r'α oκtρτ{ο'εr καl
ν,α τ1ραγoυδdοεr κoν'ι'ολ'oγfq οιr
δflrποτε αυνltoτ6 τη γεν'εολογiα
κα1 τηΙν ιδαtτaρ'6τητ'α κ6θ'ε εθν6_

τηταq xρ!ε1dζε'ταr την :δlαiτε'ρf,

μαg πρoοοxr]'.

λ,Ιε εoτlαqμ,6νη την πρoοοxf,

τ,oυζ σ' iαυτ'd. τα φωτειν6 οημ'εiα
,αν6πτυξαν ot Tερμανοi τηlν επt_

tο'τημη τηq λααγραφiαq, εξυπηrρ'ε_

τιilνταq κ,αταρ,xf1 καθαρ6 εθνrκl-

οτlκοιiq οκorιοtiq καl αργ6τεριl

Ιτjaριοιρlirζο,ντ'αq τη qρμοδι6τητθq

τηq σΙ,α καθαριfiq ε'πισtτημονl|κa _

λαογφαφ.rκ6 ειnδ αφθρον'τ'cι. o ε-

θιvrlκιtoμ'6q'6μωq που αΝαπτιixτη-
κis ,σlτη Γε,ρμανiα δε'ν πρl3πtεl να

ουγxr6ετ,αι με την 6ννorα Του

παrτ.p:lωlτllσ}ιοrs. Eκεiι'o rτου εν-

δι6φαρε τουg Γερμανo6c δεν Ιi-

ταν η. δrdκριοη σιoυ γiν'εταΙ στην

επlοτl'1lμ,η τηq λ'αoγραφiαg π6tνω

o,τη 6dοη Bμεiq - οΙ 6λλol
αλλd το rπωq μ6οω τηq λ'αογρ'α-

φiαq θα orιοδεiξουν την καθ'αρ6

τηΙα τ,oυ αiiματοq K'α1 τηq φυλ4c
τουq, γ:α νlα κατorpθι{ilσoυν να ε_

πffiληθ,ο'6ν 6ναντr lτ'ων dλλιυν
λαιiiν, lπου τσυq θε'ο:,ρo'ιi}οαν 6τι

ζο6loαν οτ]ηλ/ πεlρloxf1 του ο[<οτα'

δlo'$ ενrιil οι iδιol o'τιq περlοxr6q

τoU' επruτητοη].

Σιiμφ,ι,J,γ,α με {oυq Γεlρμανo'$q

τo κρdτοq λεrτου,ργεi o'αν 6ν'αg

γερ6 δομημ6νoq ορfανι'ομ6q με
6,ρτια ουν'α,ρμολογημ6να 1ια εξα'ρ

τf1ματ& του κα.Ι με 6ηματοδ6τη
το V,OLKEΙGST, την ψυxf του

λαοδ, το clπoio ε,iναr, αLν 6x' αν6_

φ11Kτο, τ'oυλ&xrc'το υπερ'6ολικ6
δ'απαν,η,ρ6 ν'α εξlxνια,oτ'εi. Eκεi
νοq στoυ θα μπο,ρ,ο'$,oε να ειο'6λ_

θrεr ο'τiα μlixrα τοU α(|αi ν'α αυλλd_

6εtτην oυroiα του θ'α {ταν t'l κ6'
ποlοq ποιη'τfιq fl κdπο:,οζ με(αφυ-
αrκ6q φ,ft6οο,φοq. Γ:α να δ'oυλ6-

ψει αωoτ6 ο oργαν1σμ6q αυτ6q

οt Γε,ρμανοi πl,oτεtiουν 6τι πρ'θ'

πεΙ ryα δt,ειρευ,νηθ'εi η ψυxr] του

λ,αο6. Ι(αl η μ16ν,11 επloτflμη oτη

oφ,αiρ,α τηg o,πoi'αq εναπ6κε'ιταt

η ,εξ6ταoη τηg ψυxl1q τoυ λαo'$

εiν,αl η Λαoγραφiα. o WΙL-
HELM ΙΙEΙNRΙCH RΙE[ΙL. ο

πατiθρ,αg τη'ζ γερlμανlκdq λαoγ,ρα-

φiαq, αν'αφ6ρ'ε1 το'ν εξflq ααν οκο

π6 τηq λαογραφiαq: <<Η λαογρα_

φ(,α δ,εν νοiεiτα: καθ6λου σαν ε_

πloτ{μη, εφ' 6οoν δεν θ'θτεr' ιο

κθν,τρο τrιι]fν δ1εσlπαlρμιξ)"ζω'ν ε'ρ'ει)-

νrιitν τη,g'εγ τη 1δ6α του 6θνουq>2

καr κ6που αλλorj μrλιiντiαq γtgι

την iδπ επ,lο'τfμη την xαρ'ακτl1ρt

σε σαν <,τον προθdλα[rο' τηq επt-

σrΙiμηc τoυ κυ6ερνdν>>. Aπrιilτε'ρoq

δηλαδi ,ακο,π6q τηg λ'αογ'ραφ(αq

δεν 11'ταν μ6νο η 'αν'ακ6λυΨη τηq

Ψυxηζ του λαο'6 αλλ'6 ακ6ηη η

xαλlν,αγιbγη,ο'η KαΙ η δrdπλαol1

τη,q, ο6μφωνα με τtq κlα{a κα1_

,ρrοιiq εθΝrlκr6q εrπ ταγr6q. 'Eτοι' ο

Περμαν6q γλωoooλ6γοq, φιλ6λo-
γο,q, 1στ'orpκ6q και λαογrρ'&φoι;

GRIMM αν{αφ6,ρ'ε1 lΙιωζ 6ταv

11',!



T6τr ΗI τιbρα

γΙ σΙlα, μoυσεio. Τα μαroo0ρ.7lα γδ,voυv-
ταv Θηλlic μ,η τoυ τuλrγcδl, μvlδ φ'9ι]ρ-
κα κραviτ,tκη 70_80 πδyτουq μdrκροuc
μη τραvα τοt,ατδλlo οτη μvld τηv Κou,ρ-
Ψn κr oτη β,δoη μ' 6viα τραvδ κα,ρφΙ
n,ρdβγηvεlv κι oδβηvεrv μI ηυrκoυλio.
Tiq ξ,xρ61q αΠ' Tηη/ καvοuρα τlq θδI-
vαv στη μ'νια τi1 μlρlo γrο vα βρiοκο,υv-
τl αγλiγoυρα, uoταρvαq τ'lq s,:.iλ1fq μlη
τou μολi τlc εβοφοv oτoυ καζδy: κδ-
οU σ:ro,U μαlγεlρlο η δEου στoU μIΠο-

€6. Tη μα,iρη Tη μ,Πculα τηv εJρlοκα'v
ο1Π' Τ1ξ καρ,υδiοπlτo:tq δvταq κo,υπαγt-
Ζαv τlq κ,ορlac. Kr τlc dλλ,ειc τΙc μlΠ'ouΙ-
δc τ:c ο,γδραζοv αn' τ,oυ Σlα,γδ, τo,υv
Koulκo,0Λo,υ, η τ,ow Αλvτiκoυ μοΖi μr
cιτ'iψη οvdλoυ,γο' γIα μ,cλi, μιτα]lr η μ,η,g-
μln,dκι. 'O'rrαc οxlρ,voυ;οε:v vο Ζlουμ'α-
τi,ζεl τoυ v:ρδ δρlγνοv τη μπo,υid κl
τ,η oτiψη nou τηv αvdλo,υγo μη τ,oru

μlαλi π,,:cθ,οlλαv vα βdψoυ'v, dl..: vτvlδ
η κl πdρα πdvoυ δρ,*ιμ,vlα. ΠρΦτα θ'βο-
vαγ δvq μlκρ,δ κouμdτr κdvoυρα γlαιrα δc'υrκl'μ,&oouv ToU 1ριi1μα αv ηταiv
καλδ η xρεldΖoυrr,τοv κl' δλλη μrnoυid.
'lEτol d]βοφ,ο'v κα',,oυρεlq ογγrτoεvlεtq,
κΙταρvs;q, κδ,κκιvειξ, μδρr,κεlc, yαλd-
Ζlεic, 1qlγκδ, oυρcη/Iεq, Πρα,σΙvεΙq,
Χλoυρ,$q κl τΦrotα' 'oταv η μπoυiο δεv
iμαv καλη η κdvoυρ,ο γδvoυvταv τδ-
π,ο'υiδl τδtπo'υδl κt ητοv καλξ μ,oiγγl
γlα κouρlλ,otlδοrq. oυ Kc,υoτοvτoJλ,ηc
iλlyεtv γlα τoυ μrπoυΙοτ?η:

-ou μπouiαrrrZ{c ακdθαρτoq ,noυ βd-
(φεl rαπα κoζδvlο

αn' τo β6ψlμo τα 1iργlα τoυ {εΙvr μαι)-
(ρα oαv τηγδvlq..

Kι τoυ τραyoυrδl του μnoυΙοπζη πoυ
τcU ξδρcυv δλorγol oτη Ntil.oυoτα:

.TΦρ,ο il-,:ε nηρε o λoγrομδq ,κ'τηq καρ-
(v:γrdc μoυ η [αδρα

vα ,πd vα βρδ τo Mπoγrατζr] vο μη το
(βriφεl μαιiρα.

Kl' οv μ,ε ρωτrjoεl ο Mπoγrατζric πoIi
(εiv' η αφορμ{ οoυ

τι τdβαψεlq κl τα φouρεic το μαιiρο
(oτου κouρ,μi σoU-.'.,

Mlτd το.υ β&ψ:μoυ τηc κdvouραc ol
o0τl oυρviκl γιjρlβοv ol θηλlδc oτ€-
Yvouvrογ oτα oηρlματα κl' ioταρvοc γi-
v,ou..rτοv μ,αlooυργl'α γlα τη ooiτo η κorυ-
βδρ'γlα oιη,v οvθμη δlποuq δεΙxvοr η
φoυτουγραφΙο. Η αvδ1uη ηταv θvα rρ-
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γaλεioυ μη μv;;: κουτocυρεvια βαcη
πoυ nαvoυ3εlδ τηc oiβηvεlV tφαρμrU-
oτα ει-αc ξι;λiv:oυc αΕcυv:c ncυ βο-
σ,Τoulσε.lv g€r λlnτα gc'livτv;ο ΠοU τα
τiloolρα (αnoιi γτγ;5) ηταiv ol βαoεrc,
το απα rου ;Ji,<Ι_aJTηρ: κl τα κατoυ τρο-
vυτηoο, Tα κilτου ηταv τρ,υ,π,ηiμδvα
ο;:υ oταυρo ylα ι,α nlρvαεl oυ δξου-
Vo,q KΙ στα ηlτ,δvου σ]Π'τo]ι] οτα,υρδ
π.ρvoio:lv iι,α κοριρi καρφoυrμ,$l.3ψ
oτ11v κουρφ,i ρπ'τcυv dξo,υηr,q. Απ'
τηlv οviμ,η η καγoUρο μαZΦvουvταν μι;o: τcll<ρ iκl ol μcοoiργlα οncι] κα-
}.δμvlα μlκρ,δ η :ραvο ΠoιJ σiβηvοv σT'
,aδρ'dxτl αi;Ι Τcυ τα:κρiκt rφαρμουοτd
γlα \'.ο μ'ηv κλδθουv-

:]τησiμoU τ' αργολεloυ γi,voυvταv τoυ
i,{rτylcσμο γ jrα vα μαζoUγπεi τoυ oτη.
μδrγl στ' αγτi. Toυ ivτylαoμο γθvoυν_
Tοv στoU μncΕd η or τραvη ouλη.'E'
βαv:l,, τα κouβdργlo αlΠ' ToU oτημδvl
ncυ ητα,v αlπ,:J μπ,αμπδrκl σ1 XcUρ]:]σTδq
Θο'αεiζ τoυ καθl δvg, οl π,οvακ,δτsic,
oi Yτlvτζ|ρδvτYΙα, σl μΙσoUργlα β,οθε'lα
λlγ:ιεργlα Kl τδτο'α' Tα κo,υiβδργlα η-
το l τδ:α oοεlq φμρξ$6lc εi1εt'., τoυ
γτilvl Kl δσοU φdρδoυc εiθεlλαv vα
,l.lφαivloυv. Ταδκ,oυιlαv δλειq τlq o,ρ-
χiq κt τlq πtρι7gij,ggγ o' δvα o,αviδ; μl
Ti.:*1Π.lQ κl' δλεlc μ,αζi τre iδηvcν oτoυ
ο.lτi.

}..ilτd τou oτη,μοιll, δn,oυc εβγ,η,vεlv'Cvτoc εiθεlλαv vα c]'xlρηgΩUV Π3- c,il .Γlξ Tρ0lΠεIc, τoυ μdΖo,υvοv σT' qγ-
ρ:.:':9l siλ;γ:.lv: τi 1;υρ;q vα n:5Iκλδvητr..oιrrαq εi-
Kδκκlvι1 κλοuoτι] κλoυoμivη ατηv αγi_ 

9εtλο'" ι'α φΙKΙδσοUv βΠ'o]μlπαiκδvtα -^ο-
(μη τυλlγμδvη 'l|(cu:'l''τολα δβαφο'v κl τoυ oτη,μδιzl.

δδοτη''r 

,j"ffi;,:: 
YUρΙσεΙ πορομιiθι i.:j ::: J11";T::, 1il"l"J JJJ

11 οτΠ Νloouο:ο τραγcuδo,i:α'l 61 1.,::αΖ:..lvτοv, τδτr βαoτoυοαv δλεrq
πoλl:i τou- τραγoJδl: .l: ο]κρεlq ατου o'αvΙδl μr τlq τρilπειq'

' Mvιd κδρη μτlδ αγραoκlιi,τlοα ξαvθη 
';:Jτ9lι 

ο 'l τo vτy, j τιr μiταργ:ο πcυ η_
(κt μουρoι-:μδτα Taτν i}rK!αtμ,avα αlπo0 vτy,ιo βΔργεlc μη

α.lδμ:οg αn' Eα vτYlδ βoυvcl α.ογc}ιειδv r,ο.i'"τpδ ψaρο.ι,ημα οl rrγlδ'καρ6κλslc,
(θiλεl vα οτ{οεr κl μ';α γυ'iα:'κο απoδ δω κl μ,z'ξ q,;l'

τηtr dλλη τη μlρlο οπ'τα μiτδργιααvεμ:Ξεlv γrli μου καλδμlΖεlv..'. n:ρvο*οοv 
'," *ior.'ra on: ,o, a'n-ΤΦρo vε οvιiμεlc Vε τσi!(ρIKΙα στΙq i-Ιolvi αvδlμΙσα σΠ, τ|q ΘηλΙac μνΙομiρεlq μqq oλ,ο x'δθηκαv. Πρlv gπ' 19'ψ κ)'ουoτη oτQu εγο κr μvtd oτoυ Φλλοu

Aρyωλευ6q, ιοιxοixι xι αι,!'ul1



T6τι κ1 τωρα

του μIτδρ'l. Η μvlδ γυιrαiκα αlκdλου-

vεΙv την κλουoτd οΠ' τoU oτημδv' ol

1:rliο κλο0τoα nδιβαvεlv η dλλη γυvοi-
Ι(α ο';1' τ'η\/ δλλη τη μrρld. H κλoδτoο

rρ,οJ:υroε:ν την κλoυ'oτη ωc μ;;δ μδ-
';ρ,ου δΕoυ αrnJ TοU μlτδρl. 

-o"rτcc n'ιρ-

vo0ο,α'v δλειc ol κλoυoτθc αlΠ' τα μ't'

τδρ.1:α τδτr δλεrc π,oλι μη Tη'v κλoυ-
τo: π:ρvlo0vτov κl α|Π'τoU 1τε'll κl

ι':':ορvαc δiνouιrrαv αnot rrrγrδ τρεtc

cr'αvτi n.ou μαZoυvεIν τoυ υφαομα

αυ'.5 ε.ixaιv μvld xΦρloη oτη μioη,
Τ' αγlτi μl τoυ oτηrμ'ovi σK,dλoιJ'/e v σΤc
Θιicεtc ατηv oυπ'ioou τη μιρ;θ. Στoυ κ:-

φd,λl no,0ταv τιοlρdγγc'υvoυ εixεlιr τεo-

olρειc τρσnε:c γl.o vα olβ'q,iγg1 μ'v'δ

μαrκρrd βiφγrα πo]U Tη' βαoτoιiloεtv η
υφdvτρo Kι oταiμoτoΦo'ε11/ TοU KλΦ,σl'

μoU αln' τ' or-'τi.

Τα vτγrδ μIτdργrο κρ,ε1μoυ^rτοιr oτη'v

απdvoυ τη μιρld τoυ κ&Θl θVα ol vτγl'δ

καpoOλι,o noux,αv xΦρ:,o,η. τρoυγro0ρoυ

γloΟρoυ γlα vα n:ρvd,εl κ'oρδ'α. Ια κα-

pου,λlο κρ,ε:1μ9u\rΓαv σl μvlα βiργo κl

οl κiρδεlq κοτdληγοv oτlc πατητρεlc.
o; π,οπηπρ'εlq παrtoδ'vταrr μη Tα ΠoU'

δ'dρ,γ;rα μι':d α'Vδβηvεllv κt μvld κοτθ'

βη,vεiv η:<dθl μνld σηκoU1/εlv τlq μΙ-

c,θq τιq κλouoτic αrΠi ToU αrηiμ6vr κt'

α"::'iαv 5οi,μcυv γ'ο vα nlρv*εr η oαi-

το.'orαv n;ρvoOοεlv η oαiτα τροβl_

ci: ηαv τou 1τε'.'t κι' θoτρoυvεIv η 0-

φovση. Τo,υ Xτ,δvl σθβηVεlv ol ειδ'rκi1

Θηlκlη n,oυ κρξμ,oυvroν απ' τηv αnoi
,:ldvoυ 'r η- μrρio τ' o'ργολrοι! κl δ,ivo'υv-

ταv οt μ'vld οτρδγγ,υλη βiργα. T' qvτi

:i:υ i,ιοΖoυvεt'.';ου υφαoμα εiiiεlν κI'

φδλl μI τδ,orρεrc :rρ0,nειc οτη δ'δEο τη

1llρld. Eiκεi niρvcυα'ε':v Κo'U\rrδ ξυλoU

π,:υ μδΖ.oυvεlv τoU ι1φασlμα κl σ'ιΙηρl-

δvoυντοv vα μ,η κλΦθεΙ do'φlγψεlv κl τoυ

oτηluδ'vι.

,Kl oυ Koυοταrroiληc εiλlγεrv:
-oυ υφovτic oτoυv αργαλεlδ τηv παi-

(ζεl τη oαΙτo
υφαΙvεI oαv πooγδ με τηv doπρη τηv

(πολiτα.
Kl τoυ τραγouδl τηc nαnαιrτγlαc noυ

ξ*ρεl δλoυ τoυ lλλrvlκ6:
.Mγlδ nαηαγτγιδ oτouv αργαλειδ τα

(nδvτγ:α Tηq κouvoιjσεtv
κl μη τoU voil τηc iλlγεlv κι μη τoυ

(λoγιoμδ τηc
δεv τoυv εlθδλoυ τoυv nαnd τoU Yδ'

(ρoυ μlη τα γδvIo

μauv Θδλoυ τζtoυμnαvδnoυλoυ vα nοi'
(ζεl τη φλοuγiρα.

Kl αrη Νιδ,o,υoτο ol nολloi τρογou-
δcυv gκ'δtμ,η τoυ τρογo0δl:
-Mvιd κδρη Nιαoυolδτιooα Eαvθ{ κl

(μαυρoυμdτο
αviμloα αnoli vτγlδ βoυvd αργαλειδv

(Θδλεl vα στ'iσεl,
Παροoκloυβ{ τoυv tvτγlαΖεlv Σοββdτoυ

(τouv υφoivεl
τηv ,Kuρloκ{ ovrilvoυvταv στηv rκ'κλη'

(οIδ nαγαivεl.
Tηv εΙδαv τ' αρXouvτδπouλα 'πoυλi βα-

(ρoilv τα ιρδoκιο

κi' ivα μlκρδ αρ1oυvr6πoυλoυ πoυλι]
(τoι-l 1αμπηλδvεl.,

Στη μdvα του επ{γηvεlv oτη μdvα τoυ
(rιαγοΙvεl..

Aκδμα olτη Ν δoυoτo λεv κl τα οτοη-

x:κl α:

-Ax !λΞvη, α1 !λδvη, τi τραvδ κακδ
(δα γδvεl

Ι]9U τηγ δxειv τηv !λδvη πoυ μlταΕoυτi
(υφαΙιrεl.

Mδoα εΙvl κl κolμδτι τoυv Avrδvη δε
(φoυβdτι'.

Bloμnxωυio !(0l tιεlρoτεt(Uiu οτn ftlioυωα
(Σ'υvi1'εlo ,qrπδ τη oaλiδo 106)
κε η nροcδoκΙο τou μεγoλδψυ1o'υ ooυλ-
ταvoυ Moυρdτ n,oυ X'dρtο'ε σ' αUτηv

πoλλd καl απouδoiα nρ'ov6μlα καl τηv
δΘεoε κdπω απ,δ τηv nρo'oτο'o,iα τηc
.βoοrλoμητoρoc... Xδρrc o' oι116 τα
nρo,ιrδμlα, ol κ'dτοlκol α,vαπrrι]lΧΘηκοrr

καl ξεπδρoοov τιq yεtτovlκiq nδλεlc
Kαι Ku}μ,oΠδiλειc. Σω,oτd λolπδv η πd'
λη, δn,ωc μ,αρτυρε,i o Πo'υκε'βiλ, Θ,εω-

ρc0ιrταηr .ελευΘiρα μrητρδ,noλrc τωv
Xρtoτrovιiw τηc εvτει)θiεv τoυ Aξloι]l

Mακεrδοviοq.. ,En,oμrivωc δΙκοrα η *βο-

olλqμητωρ. κο,υγloταv Ytα τηv n,ρδoδo

τηc nδλ,ηc quτiξ Kα! τηv ovδμ,οZε ρo-
διirvo τηc (Πκr,oιiλ - μiΠοxτσi) .

'oτo.r κατδ 'ro 1822 o Α,βoυλoυ,βoiτ

κατioτρεψ,ε τηv n6λ,η, xωρ,ic τη Yvδ'
ση ,K.αl τη σU,Yκ'ατdoεση Toυ ουτolκρd-

τoρα Mα'1μo0τ To,U B', η μητθρα τoυ

μδλlc τo δμο$ε o'ρViroθη]κε καr' oυτoi.
Λiryετοl μdtλιατα δτl δρμηρε ξ$grκεrnη

oτ,o Δrβdvl Ylα vo στραγγολ,i,oεr τo γl,δ

τηc' Krαl μ'δvo δIτo'v εiδε τη φovερη
λΦnη τoυ, lκατolnραηvθηκε o Θυ,μ,δc τηc,
Zητη,oε δiμtυc την nοραδ,εlγματlκη τI'

μωρiα τoU θvoxoυ δrolκητη τηc Θεs-

oολoιrirκ,ηq. Προγlμoτl o Σouλτδvoq α'

φoΟ κ,dλεo,ε αυτδv o,ηlv Kωv/rnoλη τοv

κoθoiρε,oε ο,nδ τo α'Εiιυtμd To,U, ToU o-

φαiρεoε τα πλo,0τη ToU και To1/ εεΦ-

ρlσε στo βdΦη τηc Αoi,αc δ'πο'υ εixε
oi]Kτρδ θivaτο.

Aυτ'η ηποv η ΠoλΙrτlKη, olrKovoμlKη,

δlαvoηrrlκη Kσt ηΦt|κη καTdστα,ση των

κατoiκιυv τηc Ν,do'υοαc. AvαπτJ'1θηrκο'v

επioηc oτηv ndλ,η κol κoλλlεργ{Θηiκοv
τα ψrη,λ6περα κοl lερ6τερα αισΘηματο

τoU Π'ατρlωTισ,μο0 καl ουτoouoi'αq. Ι(αl

θα δr,αρ,κoiloε πολδ α,κδiμα η αlκμι] κοl

η nρδσδoc αυτη τηc πδληc, ov δ'ειr γl-
vδταν oτδ,1oc τηc πλε,o'vεEiαq καl α'
nληαri,αc τoυ Α,λη n'οσd. Aυτ6c αvο'
λαμβdlvovτοc Tη σαTραiΠεiα τωv lωrowΙ_

v,ι,rv αμ,δoωq δβαλε oτo voil τoυ vο

κ,οποκτη,οiεt 1ηv πλoOotο κol oκμαiα α,υ-

τη n,δ,λη, Yιο τη'V oinoi,ο noλλd g[xε α-

κo',]o,εl, vο λδγovταl. Aλλn η σ0Mεση

καj η αvδρεio α,υτΦv n'ou δl'εi€,υvαν

τδτε Tlc τδ1εc τηc π6ληc, αvδ'δ'εtξοrr

τoυq καγoiiκ'oυc γεwα,i,o'υc υtπδρlμ,αlxouc

καl tπloτo0q Θε,μoτo'φι)λα'κεc τωv Πρo-

voμliω,V Kαl Tηq ελε'Urθερi,oq, T'α o'ΠoiQ

olnδ olΦv'εq σ1oλdμβαvov,

Γι5ρω απ6 τnv καταγ,ω\nι

τωv NαoυσαiιΙrν
(Σrυv$1εlrα orπ'δ τη ο,ελiδ,α 105)

Ιου Γ6ρο - Κ,αρ'q1,fr66υ κα1 τηq

olKoYενεilαq τoυ>' σ1τo περlΙ0δπ(6

<ιMακεδoνκd> 9 (1969) 295_
315), ενιil για Toν Aψγελι] Γd_

τυio ,απoδ,εixθηκε πr& 6τl δεν εi-
ν,α1 αληθrνfr η dπoψη 6τι r]'ιαν
- δl]θεν - Bο6λγαροc (βλ. τη μ'ε-

λθτη του Πρ6δροψιου Kουκουλd_
Krl, στο [τερ,1οδ,iκ6 .(p5,g'ουιαΙκ6

Χρρν:κd>, τεtxoq 3 (Σaπτεμ6ρi'
οU, - Δaκεμ6'ρiου 1972) , σε'λ' 22

-28 και τo,υ iδ1,oυ, γlα τον θ'ετ6

μ6 του Δημτ]τριo; στο αυτ6 πε-

ρ1'oδ1K]6, τειixοq 4 (Ι ανoυ'α,ρioυ _

Αrπριλioυ 1973), σ. 20-22)'
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κTηoilo oδ,ηlr'lησαv σ]τηv eEοΘλiωoη. τωv

μοZΦv καl oτη,v α0Εηοη του αρlθμoδ
:Γrυ{r' φτωγΦv. EλεΟθερol n,olλiτεq μrη

μ'Πoιο.Φ,\lτ,αq vlo αrvπαlΙ,'rεξδλΘoυγ oτο θ'
ξ,ο,δ,ο, Yiηrovι'αl δo0λοr. Η xεtρo'lοκτl'
κη εργ'οoi,o πoυ εΘεωρεiτo τlμi1 Kall

κα$ηκov π'αλolδτερο, YΙvετοι τιbp'α κα'
τilρo, οφoi εivαι η κ0ρi,ο oo1oλΙο
τωv δ.o0λωv κL δxl ελει)Θεpωv αrvθ'ρΦ'

,n,::l'l. Η δoυλεiα, τo δoυλoxτητrκδ ο'0.

στ]ηlμlαl, ΓloU ηταv η κιjρlrα orιrio τηc
δ,ηlμloυρYiοq τηc πδληc - κρdτουc, τηc
δrη,μtoυργi'οc τoυ δημoηρ'ατl,κoi n'oλl'
τειj1u,α;τoQ Kαι τoU Aρ1οioυ t(δσμou, τΦ-

ρ,α φ,δρεr μδioο τηc τα on6ρμ,ατα τηc
ciU"ΓojKαiτlαorροφηq τ'o'υ. H ο'vτiθεoη αυ'
τη Θια λυθ:i με την β,iαιη υlπoτογd τηc
κcτ,αorρεφδμεvηQ κolvωviαc απd δλ-
λεc ,lοxυρδτερεc (n.X. η Ελλdδ,ο κo-
ηqa1,ηiθrηκε αrπδ τη u M'αlκ,εδο,vi'o καl
κ'αη'δnlv ο'n'δ τη PΦμη).

Τηv εnο1,η ουτη εrni,κε'vττρo τηc φl-
λoooφ;,κdc δρευlvαQ yΙvετlοl o dvΘlρω-

r,Jξ σε ο'vτiΘεoη μ.ε τοuc nρoγεvi-
στερouc 'lο.lvεc φrλ,ocδ,φoυq nοι.l τo
κ*cl,o πρδ'βλημο Tηq φlλo'olo,φiαc τουc
ξlrrαv η εξtγηoη καi κoταvδηoη τoυ
κδοJμlρ,υ. ]d;ρlq ol φlλδooφ'ol θδπoυν
,ερωτηlμrοτο dπωq πi εΙναl lδilα, τi εi-
ιlαl Zωη, τi εivo.l o Θαvοτoc, η ψUΧη'
η vδη'oη' η ,οVδρεiiο, η o'oφiα, o vδ-

βoξ, ι] δl,κα,:oο0vη, η αρεrτη, η οlυvεi-
δηoη, 'ro καλδ, τo κο,κδ κ.λ.π. Δixoν_
Ταl οlαV κ0ρl,α αlτio δηlμl'oυργiαc τoυ
κδο'μου, το nvεiμα, τηv Iδθ'o, τo Θεδ.
To μεγdλo α,υ,τδ φlλo,ooφlκ6 ρεiμo o-
volμ,d96ηx. lδεoλroμ,δc (οε oιvτiΘε,oη

με τov υλloμδ των lΦvωv φ,rλooδφ'ωv).
iKi,ρlol εκπρδ,σα}Πrot τoU lδεαλIoμoδ θε-
ωρoυ'rταl lo Σ,ωκρdτηq, o Πλdτων καr
ο Aρloταr6λ,ηc. 86βαr,ο και nρlv αnδ
Tο,V Σω,KρδTη εμφlαvioτη,καv φrλδoo-
φοt ΠoU δiγoηο;Kγ oαv ορ14lη π'o,U κδ-
ομ,oU To πvεΟμlα, 6lnωq ol ΠυΘαγδρro,l,
o Π'αρμrgγiξηq κ.d' αλλd μ,ε τoιr Σrrl-
κ'o,δτlη καl lδlοΙτερα με τov Πλd,τω'v,o

η ιδε,ολlοτl,κη φlλo,οoφiο γivετοt 6,vο
,o,λorκλη,ρω1μδνo βαθuo,τδ1ο,oτo οJ,oτημo
noυ θ'α επηρεα.oεl τηv μετinεlτα φt.
λ,oooφικη o,κ6ψη.

o Σωκρατηc, γlδc τoυ Σωφρovi-
σκou Klαl τηc Φolvrαρδr:ηq ΘεωρεiταI

μl,α οrno Tηq Π!o οηLμαvτlκδc ολλ6 κοl
ΓlIo αlllv,γlμiοiτικδq κol ο,vτ|φαlτtiKaq φ,U-
ο:.oγvωμiεc τηc φιλo,ooφΙαc.'E1oυν
lρ,αφτ'εi dπεlrρα θργlα γι'o, τηv - Ζωη
Tο]U' TηV δrδα,οrκoλiο τo,U, τη δiκ,η τoυ
καt το Θdηrθτδ τ,oυ. Γrα v,α καΙrοlvoη_
Θεi 11 δlδα,οκαλΙο τoυ Σωκρδτη 1ρεld_
ZεT,αl vq κατ,αηr,o'ηlΘεi κιjpl,α η ε'n,o11,η

1i4

τoι:. O Σωκρδrηc εi1ε τηv Tιjxη Kοl

Tη,v εluir'Uxilα'vα ΖQ,ο,εr σε μtα λαμnρrj
εn,oxη τηc ΑΘηvtαiκr1c δηlμo,κροτ,iοq

δ,ηλ. τη,v εnlcxη τoυ Π'ερlκλd Πo'U συμ'
ni,πτεl .με τηv μεγαλυτ'ερη δvΘηoη τo,υ

AρΧ,ο.ioU Eλληνlκo0 Πoλlτloμo0, αM6
KσΙ TηΛ/ δ,υoτυ1iα' εrnioηc vο δεr τηv
Παρ]αKμη κqΙ τ,ηv K,αΓaοατρoφη τηc A-
θηvαc με τov Πελonoιvvηοr,ακδ nδλεμo.

o 'Σωκρdτηc εixε oυμnληρΦοε'l τo
20,δ θ.roq τηc ηλlrκi'αc τoυ δlτq,v o
.Πεvτηlκovταrεπηq Π,δλ,εμoq" (500_
449 Π.X.) τωv Eλληrvu,v καrd τωv
Πlερoδ'v, ilου κδοτ.tοε στoUξ Αoη{vΙαi'

'o,υc π'ολλδq δυ'v,δμεlq καl ενaργ'εlα,,

ο.riφΘηrκε μ,ε οπδλυτη viκη. H viκη
c,υτη o,δη,γη'oε oτov Θρiοlμ,β,o τηc A-
θ,ηrvα,iiκηc δ,ηιμ'oκρ'ατiαc καl oτην d'vo-

δ,o ToU n,oλlτloμo0, n'oυ η μεγQr\ι:,66-

ρη δlr'θ1η'ση π'oυ οηrμ'ειδtθ'ηκε τηv επo-

Xη rηc δ|οκUβ]aρvηcfic του Π'ε,ρrlκλ,η

(444*429 n.X.). Στo,v αlΦvα τo,υ Πε-

ρl,κλη η AΘi1vα πoυ δφτ'α,οε oτo αn6-

γ:iο τηc εoωτερlκηc τηc ευημ.9ρioc

Kαi τηq εΕωτερr,κηc Tηc ισΧηζ, σrdΘη-
κε τ'o εniκε'vτpo τηe Eλλη,vlκηc δη-

μcκραriοc καl τoU Eλληνlκoi πoλlτι-
oμoυ. o Σ.ωκρδτηc ητoν 65 1ρο,vΦν
δτ,αv η Aθηv,α υndoπη πλdρη ηrτο oτoν
Π'ελto'πovιvηot,α,κδ πδλεμo (431*404
n.X.) κo,l 6γtαοε τo ρδλo τo,υ nvευ-

μ'ατrκo'ιi ηγδτη oτov τδτε πογκδoμ'lo
oτiβo. o Σωκρdτηc ψοv μd,ρτυραc
τoυ μεγ'αλεioU κα,| τηc πτΦοηc τηc
A,θiηvοc. H Ζω{ κor η δρδ,αη τoU συ-
vi,nεoο'v με μrα o,nδ τlq ΠJo ivτ'o,ιrεq
εno1εc τηc lστoiρiαq τηc,

H ΑΘηvo η πδλη - κρ6τoc τou 5o,υ
α:δvα n.X. ΠαρεiXε δλεq τιc τδirε δυ_

vατiq ανδα,οlq πotoτlκδq Kοl noooτl-
κθξ οτoυc ελεilΘερoυq ΠoλΙτεc Tηq γlα
μIα 'δlμ,oρφ,η καl ευτυ;1to'μθvη υλικη κοl
nvευμοτlκη Zω,η. Γι',αuτδ Kot i1το,v

οδl'qγoη6. Ylα, τoUξ ΑΘηvαioυc καl γ,ε-
v;κδτερο γ]α τouq 'Eλληvεc vα δttα_

VoηΘoιV τοv εiο,ιπδ τoυc δξω α,πδ τηιl
π'δλη - κρiιτoc. Αnδ εδΦ n,ηγδΖoυ,v κα,l
'ol tδ,iεQ τoυ Aρtoπoτi:λη γlα την φ8-
ση τoU αvΘρΦn'oυ δτr δ,ηλ. o dvΘρω-
πoc εi,vc'l κolνιuvικδv ZΦov.

To o0,oτημα τηc nδληq - ηρdτoc o.
noτελoι],oε μlα α,nδ τΙq κιjlρtεc σηiΙiEq
τ,ηc δνθ'ησηc τoU ο1ρXο!oελλη,vl,κo! nο-
λπl'oμoι] εvδ τουτ6xρlov1o' ητα,v κl ιi_

vcq αnδ TοUc αlΠoφα,σιαπrκo0c πορδ-
γοιrrεq τηc πτιiloηc τo,υ. 'oτo,v δηλ'
π,cλλδc ,αn.δ Tlc nαλεlq oρΘΦηποιγlτα,ν

εvιqμει,εq c,nδvα,vπl oτo'v κΙrvδυvo τηc
Πiερoικηc υn,oδ'oilλωoηc noυ nλαηrlδrο,v

n,δν,ω τo'υc, τ,o κoπ6φε,ρvαv noλιj Kα-
λi vα UrΠlεραoΠΙζoMnαl Tηv λευπερ16

'KaΙ τη,v q,γ6ξαlρτη,o,ilο 19,μq. 'Qτο'v δ'
μu}c dρxlααv vα opΙμδzoυv εvδoπoλι'
TεloKδq ovτrΘθoεlq κal o σγΦγαq Cιr-

vilpθσα oτην A€ηvα Kαl στη Σπdρη
γΙα τηv lllεμro/i,σ o' δλη τη'v Eλλdδo
n,ηρε τηv μoιρ,φη ToU oκληρoi Kοl Ko-

τlαoπραnτt'κo[l Πoλaμo,U, η τ0Χη τoυ
n.oλtτεl'α,κoir oυοτημαεoc εi1ε nια, nρo'
δlκ,ο,οθε i.

O Σo;κρδτηc tε'μελ,iαloε δλη την
δl'δα,oκαλiο τo]U oτη'v lαιJτoγvα}σiσ. Θε'
ιi.:'ρηoε oοv κεvTρlKη oρετη τoU ov'
Θρδno'u τηv γvΦοη καl κoπανδηoη τoυ

εαυlτoi τo,υ. Γlο Iov Σ'ωKρdΙrη ol γvΦ-
σεΙc KαΙ oI Π'ρoξεlc δηλ.η Θειυρ'iα

καl η nρα'κτlκη αnoirεlλοOv μia ev,δ-

τrlαo, η γ'vδο'η (λoγοc} καΘoρiZεl τηv
α€i.ο τηc πρdξηc κ,oI η πρdξη τη,v q'
ΕΙ,α τηc γvωLoηc. ol πρoγμ'ο;τllκδc γvΦ-
σεlq rKctl η φrλoooφΙο Πoυ εilvα.t

πρooητd οτov θvΘρωno, εivol oδlo,;1ιb-

ρloτ'α o'n'δ τrq δiκαiεc nρd'Eεlc καl τtc
oλλεc εκδηλιi.lσ'εΙq Tηq αρετηc. Σι:,μ-

φ1υ,Vα με τηv οπoψ,η του, δεv μ,noρεΙ
vα oνoμ,α,oθεi φIλδooφoc εκεΙvoq noυ
κα,τδxεt μεv γ'vιiloεlc oλλld o TρδΠoc

Ζωξc τoυ δεν δrδπ,εταl ο'Πδ αρrειrθc.

Στo'v δlολoγo τoυ Πλdπων,α Mειv,6ξε-
voc o Σ,ωtκρdτηc oivοφδρεl δτι κdθε
πvευ,μ'οτllκη ε,nΙδo,oη Φαν 1ωρiZετo.l
οπδ τηv δIlκοιoo0vη, τη'v oρετ{ κo'l

την σωφρioσιvη φαΙνεταη nqγoηJργιο
κal δγr o,oφilα. 'Erοl drlo αn6 τo χo-
ρtοκητρ'l,oτlκd Ylvωρiσlμ{oTα τηc YvηqΙlαc
φlλoοo,φ,iαq κοΙ τoru \rvησlroυ φlλδοo-
φlou αrΠoπελεΙ η oιlo,yvιiφloη τηc ε,vδ-
τηiταc Tηq γvΦoηc Kq!ι τηq oρεlτric. H
φrλoooφi'α, δnωc ηv Θεωρεi o Σω-
κρdτηc, δεv οvdγεrιαr oιrηv κ'αΘαρd

Θεωρηrlκη yvιi:oη, αλλd εμnερld1εl
καt n,ρ,α,κτ,lκη Φdoη' o Πρoσαviofrαλl.
oμδc τo,υ Σωκρ|drrη πρoc τιc ηΘlκδc
oθiεc καl τo vδo nερlilεΧqμεvo πolu
iδ,ωoε qτη φrλo,oio,φ,iα κ,αΘδρΙσε κοt
τη o1,6oη τoυ οtndvοvτt σTηv. 6,ρεUivo

το'υ κδ,oμo,υ Kαl των φα,t{voμθγωv τηq
εΕωτερlκi1q φi1oηc γεvlκd. EιlτελΦc
λ'ανiθoorμ,6,viα Θεδρηρε ovΦφελη οπια-
oxδληoη την 6rρΘU,V'α, τηc φ0σηc γ|,(Σ-

τi κατd τη γvιi1μη τoυ δπ,oιοQ ερευ-
vd τo θεilκd 6ρ,γo κ,αl τouc vδμouξ
ποlυ δl6no.υv T1α ou1ρiδ,υl€ φαιvδμεvα
δiε'v θα σlΠlo'κlrηiσεl π'oτ6 τηv δuηrοτδ-
τηiΙο v]α qλλd]ξεl T,oUq vδμouc ο'υτoic
n v,α δ,ημ,loυργηοεl φ'αl,vδμεMα, τηξ φι]-
αηc 6π,ωc εΙγo'l o αaρloc, η βρo1ι], ol
ε,Πox,ac τoυ xρδvo,υ (lΠλdτωvoc Aπo_
λoyiα).

O Σιυκρdτηc ονdn,τuξε τη φιλooo-



φi'α τσU δlα μ'δo,oυ τωv διαλδγωlv 1ρη-
ο:μo,π,oloνπoc τηγ λεvσμενrη oΠ' oηrrδv

ε:ρωvlκd .μο,ιευπικη' μεΘoεΙo. o,l oυ'
Ζηiτηo,εlc τoυ εnoοιρνοv Tηγ μορφη λo'
λαμ,q,X'lιbγ. o Σιυκρ,oτηc Θεurρ,oiloε τηv

Ζωιi oδrovδητη 1,ι,_ιρic τouc δtολδΥoυc,
τrc o'υζηiτη,σ.εlq καΙ T|q δρευvεc' Γl'
ο'υτδv o'κQμα κ,ol o Φηroτoc θο τoυ
δδ,:vε τηrv δυvαrrσrητα Y,o oUZηTησεlc
ιpε ?o'UQ nlρloηlγοι]iμεrvoυc φ,ilδσroφo.υc,
n'o:ητic, ηρωεc κ.λ.π. (ΑnoλoγiIo). o
δ:δλoγoc απoτ,ελεi 6γo εiδoc εrρYlα-

οτηρitoυ κct θιν,ο εlμnvε,υoμδvo nεδio
οιrο,4ητηoεωv. 'Eτoil α,ξiωνε o,nδ τo'v

ουΖ,ητητη τoU vα Yvωρiaεl τηv Tixγη
δlεξαγωγηc τoU διαλδγ,oμ "o, σΠ,οv-

τιirντοq ατιc ερωτη'oεlq nou τoU U-

πoβdλε'r v,α εlκφραΖεl τlξ κρioεIc τoυ,
τιc ιδδεc τoU κroΙ |τc οηrrιληψε]c τoU

αn,oκαλι]πτorrτoc a'Tσl τrc γ'vιir,oεlq η

τηv αγv'oli τo'υ. o δldλoγoc αln,oτε-

λoψc,: τηv δoκlμο,oi'o ToU oυΖηrητd

τηv αιJτo'σno]κdλuψη τoυ. Η μEθoδoc
ουτη θδ:r'ε τηγ δι}νqτδτηrro oT ov οv'

θρ,ωlno vο γMωpiσεΙ τov βoΘuτερo ε-

cυτδ τoυ Kα,l ν'α oδηιγηΘε'i oτην αυ!τρ_

γΛ/ιυσilα n,oυ ηποιl κol o τελικδq oκo-

n,δc. H μο'l,ευτlκη μ'i'οoδoc τo'υ Σωκp|o_

τη δφερvε τoη, oυζητητη σε δiσκoλη

Θδοη, τov oδ,ηγoiloε σε αv{τlφdσεtq κol

τo'v δφε,ρvε σε o0γ,1'ψ6'η κ(rl σμlηΧ'οF

v]ο. Ωατooo η dγvolο η o'κ'ρrβ'ioτερα

η γνΦoη τηc δγvoιlαQ oδηγεi oε τε'
λr9rμi1,qiq οvδλυ,oη oτη'γvδoη, η d-

Wo,lο onωrελεi nrροijιnδΘεoη τηc γνιb-

oηc, ω'θεi oτηηl oΜoΖrlrrηση καl αη/'{Ιγ'

κ,δζεl τoν οvθρωnο vα οκεφτεi KcΙI

v'o ε,ρευvη,o.εt. EvΦ o'vτiΘετo o dvθρω_

ncq Πjou δε.-' αμφιβdλεl Yια Tηv αλη-

θε'ο τω'v γvΦoεΦv τoυ, ouvη9ωc δεv

μ,ελεπδ κ'αl oιiτε διolλoγiΖεται, nρd_

y]μο οlΠα,ρtΙlδεKτo. o Σωκρ'δτηc dκαμε

o'υ1vδ irκ,κληαη vlα μηlv Π'ερlo'ρiζετoΙ

Kαvεiq oτΙq ετolμ'ac ληoεrc κ'αι oτtc

oυrν,ηΘloμδvεc οvrτlληψεrc κοl υπ'i'β'αλ_

λ: οε i,λεγ1o καl οvαlρoυoθ δX'l μδ-
vc T jq γγι.i:lμεc τωγ α,rΘρΦπων αλλt
Kαt τlc γεvl'κi nαραδεκrr'ic εκτlμi1oειc
κοl δ,cE,οαiεq. Mε oυτδ τov τ'ρδπo

κθvτρ.rZε τo μ.υrολd, δεv δφ,ην'ε ηοu_

Χ,cυq ToιJc ou1μ,Π,oλiτεc To'U, Πioo'K'ολoΙ:,"

οε τηv δυ,oοpδακεl,d τoυq γt' ουτδ κι:'l

oτηv απoλoγi'α τo'U oTο δΙκα1σhηρlro'

π,αρoμoIdΖεr To'v εoυτδ τoυ με oλo-

γδμuγο κο'l τoUQ Aθηrvlαio'υc με δλo_

Yo, μεγdλo, Π'oxι:, KσΙ oκvηpδ n|oυ 6-

Xεl τηV οlrαγ.κη viσ To κενlTρiZεl κδ'
nic]]οc.

Η δloλε,κτl,κη, δnωc τηv ενvoεi o

Σωlκρdτηc, εivαι μ,6θoδoc δρευιltαc εv'
voηΦv, τ,ρonoc δlloτ'ΦΠ{r{oηc olKρ'lβδγ o'
ρ'oμ,Φν. o opιoμδc μr,ic θvvolοc o_

ποτελo0ο,ε γri' οrυτ6v σrΠοrκdλUψη τoυ
ΠερIrεχoμavoυ Φc. 'EX,oγToQ σα σKo-

πδ την δloτiltπωoη αικρηβιbv oρlομιbν
o Σ,ωκρdrηc δlrα1ΦρlEε Tlq θιrvι:tεq σε

εiδ,η επηδιιi.lκolvτoq dΧll μ6vo Π,ρaκirΙ-

κoOc ,oλλi κoι θεωρηiτl'κoιjc oκoπoιjq.
'Fkrοv n,εln,εlομ6ν,cq δτr o λoγr,κδc dv-
θ.ρωlnoQ δlu,1,φr14o*o" τlq δWοιεq oε

εijδη ela κατdφερvε vα Eε'1ωρ'iα:l τo

κα,λδ ο,nδ τo κorκδ, v'α δlολδEεl τo κα-

λδ κol vο γivεl εvdρεToc. Η δrioλε-

κτικη κoτd τov Σωκρiτη Πρo'iλΘε α'

no τo δτt or dvΘριυπol δποtr oυγκεv'

τριiwovτol oκδn,τoντoι κοl δlα1ω'ρiZoυν

το nρδγμαlro oε γθvη. Πlρ'6rn'εl λoιπδv

καvεiq vα nρoετorμ'δΖετοι δoo τo δυ_

voτ,δν κ'oλ0τερ,ο Ylrct ηv το'Xη/η οU-

τη και vo ε,n,tδiδεrrοt σ' σUτliν ε'n'iμo-

rnο γloτi με ουriδιr τov τρδnο ol dv'

Θρωn,o'r YiMovτα| σε αvΦτ'ατo β'oΘμιδ

κ,g,|ρ1 x'g1 ξξ,ιiol.

H η&κη δrδ,αo,ιrαλilo αΠoτελεi κεv'
τ'ρ!'Kδ μ6lρoc τoυ AΘηvοio,υ φIλδooφoυ.
Συιμφ'αlvα με oυτdlv ov κδnorοc αδι-

κεi κδfiolοv dλλo ουτδc noιJ ΧdMεl

δεγ ε'ivol o oδl,κημ€"loc' αλλd ουτoc

πoι.l crSlκεi οK.δμo κol o1/ αlΠoκδμησε

o,π6 τηv,v οδικiα olκovoμuκd ιoφ'fλη,

δ:δπi η α,δlκΙα oδηψεi oτηv dγvottα τηc

σUτoγvω,σiαc Kοl στηrv Tαρ'σXη τηq σU'

νεiδ'ηoηc. Γto τoηr Σιυκρδτη η οUiτo-

γvωαιi,o, η Yεlμ'dτ'η ηlδηiμο Ζιυit, η Π|vrευ_

μοτΙκη υγεiα, o αιρLμovllκδc σUγΧρoη/'Ι'

oμδc τωv εσlJτ'ερtKdw δυvαlτoτητωv με
τηv εEωτε,ρl,κη δρd'oη καl η lκαvo'noi'

ηoη οln6 τηv ηrΘl1Kη δrαγωYil αlnoτεΛo0v

u,n'δlpτoτo αγοΘδ, υn,ξρποτη αξι'ο ΠoιJ

oδηγε,i ατηv ευπυxi'α Kqι oμo'ρφld (Πλd-

τωη/,oc: Xoρ1μilδηc) ' Θεωρ'εi tl,εYdλo α_

γα-sδ τ'ηη/ σι,)φ,ρolσ'i,lvη. ol εLΠ,l]στillμ,εq'

ol τδ,;1,vεc, τo Yρ'aμiμαιΙo, η nιoλlιrllκη

ξι,qlκ,ψβδρvηloη δεv i1|oυιr nρογμoτικ]
οΕio δi1ωc τ'ηnl ηΘ,rκd κοl τηΑ/ σ(,}φρo_

oυvη. Koμιδ Yvδoη, Κση καμld oυΦ'
Θεια δεv εγγυ'ιirνταr ηv ευδαlμοviα
n9'ψ gνθρδΙΙoυ και δεv τoiv KiμoUη/ εlU-

τυ)φl'gμ'irvo. oll επ,loτrilμεq καl o! rξXMεq

καη ol δλλεc γvιiloεlc εivoι ιυφδλrμεc

μαvo με τη YvΦοη roυ κο,λoi; κο,l τoυ

κο'κo.i. Enlnλiοv, καLl η Yvδση τoU Ko'
λ'o0 κοl τo'υ κα,κo,υ δεv οπoπελoiv ο-

ληΘlvδ αγαθδ αιr α,uτδ Ποiρσ,μ'θ\rε| μ6'
vo γuμνη γvιiloη καr δεηl oδηγεi oτηv
Qg,ρoΠ,ε,iα τηc ψυ1'ηc. 'Erol τo δελφ'r-

κo ρητrδ .ΓrvιilΘr oαυτδγ" i1τοv γΙα τo
Σιuκρdπ'η oμ'oλoγi,o τηc ψrυΧηc σxIετ|-

κ,d με τηιr καιΘtoδηγητrκη oρxrη τo,U αιv-

θρΦπoυ δ,κκληoη Προq τηv φρoγr,iδσ
γlο τηv ψ,υ1rη, nρ,oc τηv καταvδηoη
ToU nMεUματΙlKι}0 βibu' nρoc τηv δlο-
πolδiαγιil,γηoη ευγε'vικo8 Πηrε0μoτoc. o
ιp,:λoooφ:6q rFov οκραδαιrrο nεnεloμδ-
\ioc ΦΙ βovο μlε τηv δtοvroηπrμη κot

η0Irκη διεi,oδυσ,η αTο, .gγΦ" (δ'ηλ' orov
εoιυrερtlκδ κδoμ,o τo,υ ovθtρωlΠou) η-
ταv εφllκτrη η τελεlorΠo'iηοη τοU κοι
τo,υ δδlvε τηrr δυvατδτηπα γiο μια, d-

ρtστη κol εν'δρtετη 7'η.

o Σωκρdπηc με Tη'v δΙδο|σKαλiο τoυ'

με τo .δοlμivl6 τoυ" καl με τη'v 6λη

τoυ oτd,oη οn6ivο,vτl στoιJc ΑθηΙv]αliio'Uq

Πlρ,oκtαλ,εσ'ε τηv 1'Ο1η To'υ. Σε κ'σlρo0c

δΟoκoλoυc καl 1ολεnoOc' λiγο μετθ
τηv tiττ,α τΠc ΑΘηηyα'c αnδ τηv Σπiρ-
τη καπoδ,ικδoτηκε σε Θdνοτo καl ni-
Θαγε τo 399 π.X. o,ε ηλlκiα 70 1ρo'
vιiw. To κεiμ'ε.vo τoU κσπηYoρητηρioυ

n,o'υ δγρ,αψ,ε o M'ελητoq (o oλλoc κo'
τηγ,oρ,oc o AVUτ'oq δειl π,ioπε'υε 6τt η

δiκ,η κατd τo,υ Σιυκρδτη Θο εixe ε'
πIτυxi,o, γl'αιrrδ το κοΘi1κovιτo τou

επioηlμou κ,αιrηγoιρoυ τ'α αν6θεσε στov

Mlελητo) 6Χ,εl ωc ε'ξΦq:

.Alυτδ τo xlq'rηγ9ρψηρlo τo θγροψε

καt τo δlo,βιeβroΙωoε με dρκo o Miδλη'

τoq τoυ iM€,ληT,o,U, lΠlrrΘεθc, €ΙVδηrrlα

σTo Σω,Kρdπη τoU Σωφρoγioκoυ onδ

τo δημo Α,λωπ,εrκηq. Παρovoμεi o Σω'
κρδτηc εnεr'δη δεrr ntoτεtεl σrouξ Θε_

ouc Πo,U πtoτεΦoυγ iλor oι noλiτεc,
,αλλd πρoonαΘεi ν1α εl,σoγΦεl dλλεc,
vdεc δευτερε0oυoεq θεδπητεc (lαιμδ-
vr;α) ' En'ioηc Π,C}ρα|voμε.i γιο,ri δr'αφΦεi-

ρει τ,α ηΘη τ]ωv viσW: TΙlμημο o Θd'

vατocΣ,
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Λθηονταq αλλoτρiωαη εVνrooιj-

με Tη δrr6αrαoη oρxσιμdνfuJν με-
ριilv τηq προο,ωιrnκ6,τηEαq τoυ α-

τ6μου απ6 ση{μαντxKι3,q πλευ,ρ,3ι;

του κ6σμου. Συγπεκ'ρ,lψri6να, ειl'
νοoιiμε την 'απoξ6ν,ur,σrl ιου ατ6-

μου α,π6 τo, Ko1νων1κ'6' o,6νrολο,
qη$ grρισμt6Νlεq εKφaν,σlειq τoυ, 6-

πfuη [τ,x. την εργαo'iα κι απ'6 τoν
iδ'iο του ακΦ1η τoν εαυτ6. Bilναι
6ν,α, φαιν,6,μεryo τlo o,πc{o 6ιι'υνcιr-

μ,ε καθημερτνd στη αiγx'ρονη
<(ν,αρ0οlασ1στlκl1> μ,αq κοιrν,ωι,,iα. o
αλλοφιωτlκ69 X'α,ρ,ακτηilραq τηq

εντoπiζετ,αt στlq Ko1νωνικ16q μαq
αxθοεlq, την πoλr,τκ{, την π'αr.

δεi,α, την εργαlo'iα, την ο':κογ'6,-

Vθlσ 1{ro1 την κ'ατανdλκυιοη.

o οr0γx,ρ,oνoq d'νθρtrποq ζε,
μ€tαα οε μ1α κtolν,u}νd,α rπου υπερ-
αγαπdrεr rroν εαυτ6 τηrζt Ιτ1oυ εν-
δlαφ6ρlεταr' πριirτlioτα, \η'α την
rκανorιοiηοη των υ,λπηirν αναY-
κιiν κ,αι'αδιαφορεi γ11α τ'η,ν πΝlευ

μαι:κτ] τηq ouγκρ,6iτηση' μΙα KοlΙ-

ν,αlν,iα, η o,rιoiα υπιΟKiρ)iνετ,αl παjq

6xεl πioπεt,q και rδανrκΔ9 εVLt

στην πραγrματrκ6τητ,α 6xεl xdαεl
Kιαl τ,α δυo, κατακ}.ιiζεr τoν ,tν-

θpωπο μ'ε Joυq πεr'ρ,αοiμο'6q 1tυιν

υλικιilν αγ,αθ,ιirν, του κ,αrιαν'αλqυ-

Φoμο6, τηq ιaρ,αi,αq καr 6νε,ιηq

ζω'ic αΦ τη μια KαΙ με τη μlζ6-
p,11α 6iα, απdτ,η, αιofιλαxγiα απ6
αrπi6 τηlν 6λλη, rιου ι(ηιρr6σσεi

οτουg ν,6ουq τη,ζ την <αγ] ι6]τητcι

τξζ spι}'ασi,αq>) K,α1 τ'oυq πρ,o,orφ,3-

ρ,ε1 την <<αθλι6tητα τηq α,νεργι
'α,q>).

T,o φrλοrooφκ6 τ,ηq α6νθr]μ,α

eδ,ρ,αιtilν,ετ,αι ,πdrν,ω οrε 6ν,α κυρi-
α'ρxo ολ6γκαν: <Zljο,ε τo ο,τ]μερα
6αc καλ6τrε,ρα μn_ιolρεiq>, τo ο-

ποio εξηγεiταr ιr.l,q dρν,η'ο'η του
xθεg, τηq Ιlστo'ρli!αq, αδ'ιαφ,o'ρi,α γl,α
το μ,θλλον κ,αr αrποδοx{g εν6q

μ6νoυ αγαθoi, ιη,q επl'6iωl;ηζ, το
οπoiο γiνε ι.αl κα1 ηθ:κlj aρλfi.
Παρ6λληλα, μειιiνoι,τα. τα κλη-
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Bα,oικ,6 αiτlo τ,ο'υ αλLoτριωιl_
καi xαrρ'ακτrj,ρα oιrq μr3'i,γιυ,γ'η1ζρ

αx€oεlq εiγ,α:, 6,πωq υiπο,οιηρiζεr
ο OGBURN, η πολtτ:,cτlκ,τj 6ιρα

δυ,rιoρi,α, η αδυι,rαμi,q' δη,λαδd του
πoλlπlοτ:κοi στorxεiου, τηq κ,:υλ
τo$,ρ'αq' ν,α πα,ρακολουθfll:,εl τ,o'r,

ρα,1δαiο ρυrθμ6 εξ6λlξηq τηq τε"
Χ\,ιo]λΟγiαq' αυ'τ6 6φ'ερ,ε ωq απl)-
τ6λεομ,α την κο,1νων:κ{ αιπoδloρ

γ6ν,ωo'η, τη xαλ6,ρrωi-η δηλαδij d
εξ6'ρθ.ρπυoη των κοiνrων,iκιi-lι, oυ_

,1o},χqγ6ν. O α6γxiρονοq 6νθρυ:-

ποq α,loθ6νε'ται απ6 τη φ,6οη τoιl,
πωq 6xεl ανdγκη τ,oυq ,iλλ':υq,
τ,αυ'τ6xρονα 6rμ,οlg τoυq αrιr<ρεil-

γεl. o Σf1rμαν υlΠo,στηlρiζε,l 6,τl τo
αλλο,τρ 'urμ6,ν'o dτομ,: π&,αxεr απ6
α'ircθημα, 6λλε:ψηq κ,οlι,ων;κιilι,
καν6γιων' πρα1μ,ατlκ6 εiν,αr κ,6τr
το o,π,οiο επl6,ε6,αηιi:ι,,εται d1ιε,cα
ο,τrq 1-ιι6ρεq μαq, 6ιπoυ o dι,θ'ρ,ωlπ,cq

6λ6πει τουq 6λλoυq 6,xl ιυq προ-
ε,κτdtαεrζ τ,ηζ rτDοαωlΠcκ6τητdq

τ,ου, αλλd αlq ι16αα, τα οπο'iα μπ,ο-

β]εi 6ποτiε θt6λει ν,α κ,ατ,απ,ατεi
K,αι ν'α εκμεταλ'ε6ετα1 πρι]κε-μe_
\,ου να πρα1ψατιi:ε,εr tδtoτ,ελI1
τoυ ιi-nμlφ,eρoντα. Tο c6γxρονο
{τομ,o αγνoεi πcλλoιiq απ,5, τουq
κ'αν6ν,ε9 τoυ δltκαiου, τ1Oυ α,νθ1ρiιΙJ-

πlqμο.l3, τηq ηθκr]q καt αrπηδ,9xε.

τ'αι, dκtρtτα, δα,νlικ6, τα cιπoiα' εi_

\iαl πλαlσι6, ,6πιυ,q o αμ,:tp,αλ:l;q'l,6q.

ο ανηθtκ,:rαμ6g, o αιομ ιομ69, η α_

δtαφο,ρliα κα1 η φυYοπoνiα. Απο_
i6λ'εqμrcΙ ,αυτιijν εiν,αι 4 6iα, η ε-

πιθ'ετlκ6τηlτα, η κ,ατ,αrο,τροφr{, ο
,αλκολrιομ6q, Tlo, V,o'plKrUJτ,iα{li κiαt il
κατdληlξη,πολλιiι, ατ'6ιr'ιllν σtο
<πε,ρ,iθ'ιi.lρ'ro>.

Eπi'oηq, O α.lτilllα δ.αιηρηιιΞ:-
νcq θiεoψι6,c τηζ orκο\z6ν,ε1αq γν{Ιj-

ρiζεl oo6,αρi6 κλιoνrlι:l}l1J στιζ p6_

ρεq μαq. ΙΙ πολ,tι,t,ρη εργαο,iα
των γον'6ιυν τoυζ αryα1tI}κ6ζεl γq

AΛΛoTPΙΩΣEΙ
ροδ,oτr]ματα μα Κ,o1]\/lων1]1κοιjq οικο

ποir3q κ,αl ο,1 aπε\lδ$σεlq με μελ'
λoντrκι11 απ6δοαη, ενιi αυξ6r,'':ι,-
Ι'αι o1 δ'α{π6vεq γ:,α ψruxrκr] καt
σωμ!ατlκi υγεiα. γr,α ψlυx,qγψv{α
ι('α1' ,πρ6rακαlρεq απολαJiαε q.

o dνθ,ρ,ωlποq αiπ6.xει απ6, κι1θ,ε

πν,ευlματ.:κl1 δραo,τη,o'16τητα lj εκ-
δr]λωiοη' πρo,τlμ,6 νrα μ6ryει κλεt-
qμi6νοq ll4,οα οτουq τ6iοtαε'ρl'g τοi-
x]!υq κα1 \lα oioiκεiταI σΙ'ην τυ1π1o_

Toυ Σωτιiρn Tζfiμoυ

πo1ημθνη και 1tον,oδι6ατατ,η δια-
οκ6δαοη i] πληροiφ6ρηrJη τ,ηζ τη'
λε6,ρ,α,αη,g. παρ,& να σηJμμετ6Χε1

αε δημ'6οl'εq oυζητl1lαε g, καλλt_
τεx,νlκ6q εκδηλιiα,ε:q, θ6,α,τ,ρ'α,

ε,κθrθcεlg 6ργων τ6,xνηg, μr€'οiω

των orιoiων l'lπOrβεi να εK(ρρ,α_

ατε,i ελε$θ,ερ,α, να κ'αλλrεργl1ο,εl
τo x'αρακι'f ρα. τoυ κ,α1 να κατευ-
θυνθεi πρ'o'q τlα γνl1o:α rδαν:κ6
τoυ. H μονοδ1,6rατατη, ε'ξ6λλoll,
λειτου,ργiα τηq ιrιαiδεiαq' η Οιπciα
δ,εν επiδll,τiyι<rεr \'α ολ,:κλIηριilο,:l
τo aτoμb, αλλd αν,ιiθετα 'να τoυ

πρ,o'αφ16ρε.' μ6,νo xρl1ι:r'μεq γνdl
σalq, πρoετoψdζεr τουq πεlριοο6_
τlερoυq ν,6oυ'q να 6α,αiζο,νταl μ6_
ν1o rστoν ε,αυτ6 τ,oυq Ι<iα,Ι \,α α_

γ'νοο6ν αξiεq καr ηθ:κο6q κ,αν6-
νεq μηρo,στd την επiτευξη τcι:
ουμφ6ρoντ6q τ,Οι,ζ.

or πεpltαα6τε'ροi απ5 τΟυq αγ-
β,ρ,ιi;lπο,υq αdrμερcι αx:lθ6νονα1 την
α,8l:6α:,5τη..α κα't αν,αtσjφil\'|Ξ:α τ,cυ

1-l,6λλοι'ιοq, τηι., αφiλlο,ξενiα'τ,ου
τεxι, κrο6 πολιτ:α1_ιο6 ωq :15ιJνηρ6
α]ποτ6λεαμ,α τηq απο,κoπriq οπ6
τo φυ1;-rκ6 πε,ρ_16'6,\λ.:ι, 1ic11 την
αποη.ι6,νrω,αη Ιt'ου εlΠ6φερε η α\-
λoτp,i,ιυ'or1 t}τ]q ]ζ,o1γ_'ι].)ν]1κ16q οκ6-
σεrq'



Aλλoτρiωon

6ρ}il:κο,νταr κατd το l'rεν'αλ6 ιε'ρ'ο

δ:,6οιτημια τηq ψι6ρ,αc flξιυ απ6 ι'ο

ι-ιfuiι.: καt \'.1 συναντ1οsrνται 'ελ&_

x:ιj'tα ιrε τ'α πα:δι6 τoυq, σε ση'

μεiο μ6λ;οτ|α Γιου οι ο'x6αεlq γο_

νtιilν - rπαlδr,ιilν τεiνουι, ν'α εξα'

φαvllατο,6tν. Tο πα δt{ δε 6ρiοικεt

τη ζεοταotd του olκoγενε't'ακοil
περι6I6λλοvτoq rι0υ αrπαιτεi, αi-
,ι1θ6ν,εταr μ6νο κt α6οfθητo οτα

πρo&λf1ματ( ."r' q1'α'μ<'&ζεταl 6'

τσι να αν'αζητ'fiο'ει την αγ6Πη

καt συν'τρoφΙκι6iτητ'α τ'ων γονtιbν
τ,ου μθοα αε παρr6'εq, α cπoi'ac

6,x' σιΙι6ναtα τo cδηγ'οιi'ν σε α1Ιτο-

κλi,νουoα, ωq πρc'q το κ'c'lrνπυνlκ6

αi νολο, ΟυlιΙlπιε ρ'lφ'.ο,ρ,i'

o αr\λοτρiιυτrκ6q Χαrραlκτfliρ'αq

6μ,ιrη επεlκτ,εiν'εταl κα1 σ'τo\] το_

μ6'α τη,q ε,ρ1'αοiαc. ΙΙ γρ'αφ'εΙο_

Klραiι{α', ξ aVτlιπρ161611;πειl'ιlκ6τε'ρη

}rοrplιpi| αλλο'τρ'iιυrcηq. c'φεiλ'εται

οιο τrερdlστtο μθγεθοq του μηΧα-
r'tc,':l(, :.ι:q δη1i6ο:εq ι:ιπη,'lετi^η

11 τα εργοοτ6iαlα-' ο'l Yρ'αφε ':ιιρiil'
τiεq 6λ6πουν τCυq δ:ο':liιο'6μενουq

οα,ν αiπλd αιrτ:lκε1μ,ει'αr r/l'Cl To o:

ποiα δ'ε'ν αlοθ'6νον'ταr o.iτε μiοοq,

οilτε αγiιπη. Tην αλλoτρi'ο;lοη

του εργ6',η την εtν'τ,6ιΙτ1σε Ιιρrj'_

τοq o Mdlρξ' ο oπο{o'q υπo'ατ{'ρι

ξε 6,ιl ο εργf:τηq αυτoκαταναλιil_

νετα]1 μ6σα α,π6 την εργαroriα, με-
τ,ατ,ρ{6πετcιl δΦαδt'r οε οθην6τ'e-

ρο αγαθi6 6,αo περlοα6ι'ερ'ο πλο't'

'τo αγαθιiν o iδrοq παρ&γεr' Al_

οθ11νιε'ια; 6τl το πρ'oΙ6ν τξζ εptfα'

οii'αζ του εiν'αr 6να ξ'6ν'ο ανττκ'εi_

}Ιr8Υο', εlΙτoμθγωq αΙτιοισΙ1ρ16φετ'αi

τ'ην ε,ργ'α'αi'α, γ1α'τi δεν απο'ιελ'εi
ολοκ,\ξιρ'ωoη τcυ εαυτc'0 του' αλ

λd 6να KιαΙαναιμ(1αστιrκ6 μl6ο'c ε'

ξαrαφ6λloηq αγαθιiw. o {δ:οq μ&_

λ-ο,ια o dνθρ'ωποq Χρ'ησ:μerΙτ01εi

το οιιixμ,α,, το πνεriμ,α Kαl τ'ην ιpυ'

xt'1 τ,ου ωq κεφ6λ'α1'q, 'Ισ ΟiΓtroli'll

εdν <<ε,πενδηj,σ81>> tυN0'ι1κ'&, θ'α α-

η916μilσεl κ6]n"cΙ'i] κ6ρδaq }10r τoV

{1, r.

A\λο,τρi,ω,ο,η 6μrυ;q. υ'rιl&ρxε:

j("al o]την lιατανrlλιr;,αil' η κcLσμο_

πcλiτ-κ{ Voo{roΟrΠiιo_, o 6κ'ρiτοq

1ζ.ατ'α,!_lαλω1Ι]ι1Ομ6c, η ('ανtυlΙε'ρ6]τη -

τα>>, π{)υ xα1ρiζεr η κατox( υλr-

κιirν αi1.αθιilν καr 6,τt 6λλο προ_

6iλλετ'αl με τσ6π'ο ε'π,"τ{δειο κιrt

πα,o,αt-λανητ:'κ6 απ'6 τα μ16σα μα-

ζ:rκ{q εν11μ6'ρ,ι:c'η,q οδη,γο'6ν ο'τη

δix,ωq λεrτουρψκfl xρ{lorη κiατοxη

εν6,q αγαθοs. Πολλ'ο'i dνθρωrπo

αγορ'&ζουν αγαθd αriλτlrq καl }16'

\,ο Y],α να τα 6x',ουι' 6'πι'iq π'τ'
ουψlr6ια,iνει με τci κρυ!στ6λλrγο 6&-

ζc, το οrποiο δε xιρηrσl.lμ'crιη1lc'ljμιs

γnα \''α ι1η το οrπ&σoυηrtε. 11 με θνα

παν'd,κ'ρ116ο $1'q1κ':,:ψη'τl,ιiΙ5"'

Η Δνlνοι'α τη'q 'αλλ'sτloritω'cηq ε-

πεκτ'εiγεται α'κ16μη ιιαt οτιq οx6'-

σε1'q τ'{)υ ατ'ΦrOυ 11ιε t'ην πολ:-

τεiα. o σ6γχρl0νoq aν1θ]ριυ1π'Οζ εi
ν,αl α'πολ'τlκ6'q' δ'εixνεl απiθ'ε:'α

καil απ6X1ε1 απ6 εκδηλιbσiεiq που

απαl.τoiν τη Cυμlμε'τοxi του ωq

υlπεilθυνου παλiτη που εκφ6ρ'al

τη γι,ιilμη του ,αlπ6Ν'c_ντ1 σιι']ην ε'

ξουιοiα. o α0γxρον'oq dνtθρωποq

δ,ε'ν εηnδrlι-ilκει ρrζτκ6q αλλαγ'θι
K* eυ!τ,6 γllατi εiν'αt KlΟμφoιρll-li"

αιdq, ουμι6l6dζετ,αl με τ'α υλκi
αγαθ& rιου του rιαρrθxουν καr δ6-

xεΙα1 να εiναl αν'ελεiθ'ε'ρ'oq oτη

ακ€,qη καl oμ:λiα'.

T,α μθ,oα μ,αζκl]q ενηιrr6iρωiσηq,

τ,α ο,πoi'α sπη]ρΘ6ζουν aΙμεσlα τη

οκ,6ψη κ6θ,ε ατ6μου ελ6γxονπαt

μονοrιrωλιακ6 απ6 κ'6θ'ε πολιτικ(ι
εξουοi,α, To γεγον6q 6τr η εικ'6-

ν,α κυ'ρrα,ρ'xεi ε$κολα νΦ ιιετ'α'
66λλεl τ'η ακ6ψη καιl τlq πεπo'-

θfioεrq τoυ απ6μ,oυ, μετ616αλε
τηlν -ξηλ]ε6ρlαση σε υπoxεiοiο' προ

παγανδιιομοs τ,ων 1$rg{iJγ τηq κil-

θ'ε,κlυE6ρνηtoηq.'Αμεαα, λolπ6ν,

δl,αoιρ,ε6λιilvετ,α1 καfν α]πιΟκοljιΙττε

τ,α1 6ν,α σ!t}'!αντl]ai6 ψιθροq τηq

κοrνflq γνιυιιηc κ'α1 μlΘzf μ{ε αι]'

τ{ν κλονiζετrαl κ1 11 δημlι<rρατ 'α'

Bλt6πoυμε τελκd πωq κ6θε

πρ,616λημα, κο'.ν'οiνκ6 f1 πολlτι_

κ6, πηγdζεl απ6 τον 'αλλ'οτ'ρrωτι'
κ6 x,αρακτfplα τΙlζ αilγxρο'vηq a'

ποxrr]q μαq. Eiναl γνωroτ6 πiωq o

καπιταλιαμt6q δηrμιoiργ'ηαε rη

<ν'αρiκrlσαlσtκf > μαq κ]ο1'ν'ω|ν{α με
6λεq τr,q αμvητ:κ6'q τηq λεlτ'ουo-

γlilεq ιi(α1 τoν Ι(ομφ'O1ρβ''t'|1σ|τΙi du_

θ1ρ,ι,j|Π9, ο οπο,iοq σ'την ουlσiα δεν

εiν'αr παρ'6 μ ια αδ'ρ'αγfl'q Klαn α_

πλ'{ ουδ,6τερη μονι1δα με 1σcfi9_

δrωμ6νo x,αραητliρlg' Γιproσrωιruκ6'

τητ'α xωφiq δrκαrιbμ'ατα' IΙ επi-

λυ1oη τoυ rιρ'ο'B}ι{μ,ατοc. λοτrτ6ν,

oυνδi6ετ'αr' 6μεοα, με τη αλλαγ{
του πoλιτrκοrj cυo,τflιrατoq KαΙ

την εκλογrj εν6q ν'6ου, τ'c οπ'ciο

θ'α φ,ξρ'g1 σωlσΙ παιδεiα, θα δlα_

φυλ6ξεr, 1,g βaομ6 τηq ΟlΙKογ6νε1-

αq, θ'α κ,αταιrιoλεμf]σεl τη γρ'αφ'ε'

οκρ,ατ1i,α καr θ,α' πρ'οο'τατ6ψεl τον

ερry'dτ'η, Π'ροαφθ'ρoνlιdq του Κ'α'

λ6τε,ρ;εq αwθ{κεq lεlρlYασiαq Kαl

δiκαio, μr,οθ6.
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((EΨIAΟYΣTAυ μ|α πδλn απδ εUεργθτεc
34. To Ωδε1o:

Π,ρ,6κεlταl Y,α To κτiρ,lo noυ
oπεγdoθη,κg τo oμιbvu,μo σωμα-
τε[ο τηc π6ληc μαc, τo, oπoΙio
δlοδ'6ηθlηκε Tηγ πρonoλεtμllκη
xορωδiα καl μαvδoλl,vdτα Tηc
Ndo'υoοc.

Εivα'l το 'ΠαT'ρlK6 σΠiτt τoU
otυμπoλiτη Γρηγ6ρη Λoναρd,
πou δ6Θηlκε σToγ vεσσU,αroΘ.6γ-
Tσ lκσ;rd τo θτoq 1952 ouΛλoγo.

Αc oημ'ειωΘεi 6τl ol Π|ρ'ωΤol ΠoU
o,ργ6,vωloοv τη,v 1,o,ρ,ωδiα Kσl τηv
μαVδoλlvdτα η,oαv οl αrδελφoi
Δη'μ. καl Ι(ωv. BαρΘ6ρηc, ol o_
δελφoi Xρloτolδo,0λoυ, o N. Tα-
o0Λαc καl 6λλol, με π,ριbτo nρ6-
εiδρo τ,ov 'Αγγελo B,αλταlδιbρo.

Γvωroτη oτο,v τ6lno ηταv κα't
εivαl η δ'lαiτερη αδυ,vαlμiα τoυ
δωρητη γlα Τ,ov ο0λλoγo.

Mε nρo,oωlπικ{ εργα,oi,ο Kαl
ξuλε[o no,U μg1θφε,ροv αn6 τo
Baρμlo, το μθλη τoυ ΩiδgiοιJ μqq,

Η Ξεoτξ γωviα τoυ Ωiδεiο,υ lμ|ε Tηlv nροθκτα,oη τou lοoγεiou

o Γρηγ6ρηQ Λα,vαρdc ,κ66εr τη
B_αolλ6nlτα τoυ Ωδεiου 1966
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6γlvε μlo επ6rκτ,αoη, δηλαδrj τo
βllKρo lo6iγεl,o, μ6σ,α oτo orno'Ιo
ani oει,ρ,αv δεrκοrετ.lιiyv δ6Θηκοv
μoθlη1ματo κlΘtdρoc Kιαl αlKo,ρWε_
6γ αn6 τov δdακoλo Δημητρ6
BαρEθρη.

Στα δ,Φoκoλα 1o6vlα μ,ετd τo.v
n6λεμo τo Ωlδεib ηταv μi,o μ|_
κρη n,oλrτυτlκη 6α,oη Kαl η α_

Toυ Δnμ. MπαΙτon

γotπ,η τω,v []ελιb,v γlα τη μιrκρil1
noλiτrμη γω,vld το,υ, ηταγ noλ0
μ'εγ6λη.

To 1975 o δωρητηc δivει τo
πoο'6 τωv 500.0ο0 δραγμιil,v γlα
τη ουtlτηρηση ToU κτl,ρioυ, αλλd
δεv α'ξlοrnoΙεiταl γlατi τo Δ.Σ.
oκ6'φτεταl vcl To xτi,οεl on6 τo
θεμ6λlο.

To 1978 γ,1vεταl πρdξQ ταlKτo_
ποlη,οlεφq με ToUξ δοκτl1τεc
γlεlτ'ovl'κιil,v oικoδoμΦ,v fΙQ V. σ_

voικolδιοlμη εi. 'Eτο'l τo 1979 κα_
τεδαφriZεταl, τo ποΛl6 κτilρlo,
in,ou ταoα nρoο,φ,g,ρg ,g19' τo-
,l-lo', Kα| oτη θ6οη τou αρ1i(εl η
καταοκευ,η μlαc v6αc olκoδο_
ιμtηc, πoυ γivtετrα, μ,. δωρε6
1.ο00.0ο0 δραxμιδγ τoυ Γρηγ.
Λα,v,α,ρo Ko]l μ]ε τo ηο,o6v ταlv
450.000 δροxiμΦν ηlo,U CΙιUγ1K1εγ-

τριbθrηικε oln,6 θρ'α,v,o μ'εταξlιj τωγ
μελΦv Krol TΦV ο'υμπoλlτιi-l,v. Ση-
μερ,ο ol qργ,αoitεc πρoxιυρo0ν
olγd. o ο0λλoγoc oτεγdΖεταl
nρο,oωρvd ατη,v Eoτ[α Mo,υoιbv,
αλλα nωτε0ουμε Ιτωq To Ωδεiο
Θα τελεlιi.lo,εl κοl Θο oτεγ6,οεl
oτη v6α φ.cλrd του, 6λoυc αυ_
τo0q π,c,υ τo αγdπηααv καr δθ'
Θ'ηlκοv τ6oo noλι3 μαΖ[ τoυ.



5n EYPtltlA[κ}l ΣγNΔIAΣKEιΙ,}| lΣT0Pl KΩr'| loΛEΩN

Tελlκt'τ AlακtiρυΕn Επιμ6λ,εια - Mετ6φραon
Αλ6ξαvδρoq oικov6μoυ
αρxιτ6κτωv πoλεo,δ6μog

Συvε1iZov'.τoc τηv παρoυσiqoη Θεμδπυv noυ δ1oυv o16oη με την nορεξσolακη αρ1lτεt(it'rικη μαc κληρaγo.μtδ ξol με
oτδ1o τηv δoo τ.o δυvqτβ nληρ*απερη εvημδpωαη τoυ κoιvo0 oτηv μεγdλη υnδθεoη τηη πρocr1qgiαc, qvinλαoηc καl εl1α-
vaxρηοιμoπφiηοηc 6oωv qτolχεiωY δ1olrv αnoμεivεl καt oυvΘδτρυv τηv αρχlτεκ.iloγtκη μqc κληρovoμιδ, 'rιαρ,oυoliΖoυμε

ι;ξμερο οτιc oiflλεc τρυ περιoδrκoΦ μαq ivα cημαvτlη6 vτoκo,Uμδvτo: Eivαl η Τελlκd ΔrακηρυΕη τηc 5ηc Eυρωηαiκic
Σι.qvδliαηεψηc τωv lαεoqlηδv Πδλεωγ πp.ψ qυYiλΘε oτηv Σεβiλλη τηc lorιαvΙαc ατrc 8_Ι0 Mαiρu 1985, καr oυvoψiZει
δλov τov npoβλημαηq]μδ πoυ αvQrιτilαοi;τοι oξμερα oφv Εuρδπη πδvω oτηv πρooτ]οσΙ,o τηc αρxlτεKτavικηc κληρovoμIic,
τδoo oτo θΞμα τηc ovογκαιδ1ητlec διατηρηoηc καl Tηc δυvο τδτητοc εnovi1ρηοηq τωv nqλrδv κτtρΙωv, δoo καt oτo δld-
φcρα θεqμιι'.i: μδτρα noυ πΡiπεl vα ληφOοiv oαv κΙvητρο Yια Tηv nρ,oδΘηoη τηc lδiαc oυτηc.

Πιclllειiυ'υμrg δτl 6οτω και κδπωq αργd, Θα πρiπει vο εu αloΘητoηolηΘoiμε δλol o' αυτηY τηv κατεOΘuYοη καl vα εvδ-
σouμg τη φω.rξ, κοl τlc δυv&μεrs μαc με τlc φωvic καl τiq δυvdμεrc δλ.ni τηq Eυρδπηc Yια vα t!ερlφρουρηoouμε καl vα
δδooυ,μ,ε νΞα πvoi1 σTηγ αρxtτaι{dovr,ηη μαc κληρiοvoμιδ, δοoδζovτoc τηv iδlα τηv loτ,ορlκi1 μαc μvημη καr βδZovτοc Θε-
μiλlο γrα τηv ορΘoλογκQ uελλo.ετικ{ υαc εEiλltη.,

ΣYMpoYΛΙo TΗΣ EΥPQrΠΗΣ
ξ'f6νιμn oιivoδog τιΙ}v oρ\lαvι,σμd)v Toπικ,ιig &τ;τ'oδιοiι<nσnq Tnζ EυpΦπnξ
$n Eυρωπα'ικιi Συvδι&'σκεΦn Ιo,τoρικιilv ffi6λεωv
ΣεΘiλλn (Ιοπαv{α) 8-10 MαΙoυ !98s

TEfiaΙ{Η ΔEA!ζΗPYΞΙ-Ι
ol εκ"}εγμ,θvo'| €rκΠ1,]'δrσωΠ,o,I 'K1σΙ Ql UπQpεσlακ'ο'i rrαρδγο,v'rεq των orργαvlrσμΦγ Tornllκηc A,υτoδloiκηoηc Κα| Tω,v οvε_

Mδ''ll'μ,η Σ0vοδo τι:rv Oργαvlαμιiw 1ionικηc Aυιοδlo.ilκηoηc τηq lEυ,ριi1nηc, σ|ε ,σUvεΦlαoΙiα μa τo FoRUtν1 τω.v l6τoρ;ηbv Πδ_
λεωv τηc ΕυRo,PΑ NοSτRΑ με πρδoκλη,oη τo'υ Δ{μo'υ τηc Σεβiλλ,ηc:
1. Eυxtgρ,lεηρi,γ θιερμ,ο την π,δλη τη'q Σεβiλληc Ylα τηrv εYi(α]ρδIα υ,π,oδο)iη noψ εnεφuλαδε o'αυri1'v τηv ΣυMδl,dorκlεψ,η.
2' Eηαv'αβlεβhηΦvo'Uv Tlq αρ1ic πoυ x.αβg,ρigτηlxq,v oτ4q δΙ ακηciΕεrc noυ υioΘεer,dΘηLκα,v α,πrδ τrc n,ρolη'yo01μrε,vεq Σ,uνδlρ_

oκiψεlc oτo Σ'πλi'τ (1971) , Σπρoοβ'oi.lργo (1976), M6 vο1o _ Λdνιταoυτ (1978) κοl Φρiμ,n,3ψργ11 (19B1) δnωc κα,r

119



3.

4.

τη!v Δiιλιl1αη τoU "A]μστερWolμ' 
σpx!ιrεκτοη/|κiic i<λη-

d;Φ.;" *,, ,,o,ρ' λ, jxr,_δlαnIoτωθε,i δτt τo ε'vδloiφ'δpo'v τ'ηc δldο'ωroηc και διoπηρηoηc τηc

ρovoμliιc .αrvαγvωρiζ€ται δλo καI Π]ερισσolτερo, noλλd ,αn:l;δrvroυv νlο γiνουrv Y!ο τrγν n,ρooταοiο' τωlr ιoτoρtκδv ητt_

ρi.ιυv τηc Eυ1ρΦπηc κοθΦq κql 1'9ψ nEρrβ'dλλo'ΨΙδc Toυc εvδ'νrτl'ο oτrηrr oλδγloτη η κε1ρiδooκolΠ|!ι(Ιi καTαoτρoφη τoυ η

Tη'νολΙηηαvοlκoταo.κευηκotυπ.εlvsυ1μii?oυ,vδτlκoτdκon:;oγεvικδτρδrπo'ΠρθΠ,ε,lv,αδoΘεiπiρoτεραιδτηταστηγοπo.
κατoloτα αη - ]ε]Πiοιv1αΧρ]η1σl μo'π'oi'η'οrη τo'υ υ πd ρ1ο'v τ'o : l oτoυ'

Λυ,n,o'tvτιαι πoυ, μnρooτδ -i,u'orno*,μιlκη κρiοrη, oι nl σTιij3ιΞlq Π]oU δι1αTiθεγΓriο,l Yliq τηv nρo.στo]σiα τηq αρχιτεκτo'

v:κηc κληροιvqμl,dc δx'o,uν μlεlωΘtεi oε noλλδc xΦρεc τηc ΞU3Φlπηξ, oε oγ6lo'η μιε τo εrnitrιεδo π'o'υ εixε εΠilTευxΘε'i 01Πδ

τo EιυρωποΙκ6 'Eτoc τηc Aρ1'lτ'εlκρovικηc 
'Kληρo'voμlαc το 1975'

Y!nσγρ.ομ.μiζo.Uιrσrlπρθπεlvαε,nιδεtxΘεiφ|α.vπorσ.i'ooτηv;ρ;υvlανθωvxρηαεωv,γl,οrτiουτ6αιΠ,oτελεi6vαvα'nδτo.υc
καλuτερ,c,υc τpδno,υq θετlκdc $,1rqγr!:l1p,l.]σηc καr μεplικic φrJρic η μ'g111'6q τρδnoc διθ'oωοηc n'αλrΦv κτlρiιυγ η κοl nε'

?:Tχ:' 1η,γ qγoγtκοlδTηrα Πρoiστα]σilαc ,κoτδ Tηγ αΠolKo *:,ταοη nολrΦv n,ε,ρro1Φν, τιrlv κolηrωvικΦηr κοl φυoικιiw δo'

μΦv τηc n':ρlo,1ηc Koι τηlv εθoοφ'δlλlo,η τηc oυlμ]μ:τoΧηc δ\oυ τ'o'υ dμεoο εvδl1αφερδμεγoυ το'nlκo'il nληoυομoo'

,|γtε gμ'γαρ,icτlη,ση δlο1Πloτιiw'oυιr δτl σε Πlcrλλδc n'ερ:c'xθQ τηc EυpΦιn'ηc oι vδo'I ε'υ1oιoθητοnοloljvτοl δ1λo κιαt nερlσoδ'

τερo στoν τσμ6lσ τ'ηc nolδτηταc τ,oυ nioρlβdλλovτδq τoυC κ'ol Θeωip'oιιv dτl o't κρ'oτllκo'i φορεic nρδηεl Vο υnοοτη'ρi'

ξ.cυvτιcδημαoυ.ργικicToUq.nlρωrτoβoυλi.εcεlδ;'κδδταvcnoβλθnoUνσTηvοjΠolΚοiτiστlοσητoυn.α,λIoυδoμ'ημδvo,υπε.
ρ.;βδλλovτoc μιε τIc δl'κδq τo.Uq Πlρoiσ'Πldθεψεq' t.--;^$^,
Eυxc,,,τοι vα- γivουv n'ρ'οonδθlεlεc υ,n'ooτηρrtηc τ'ηq σJμ..!εTcχηc 'rιυv γυ'vα'iκΦv ατην δl'ατηpηση Tηc oρΧllτε1Kτovl'κηq

ε.

-?

κληρovolμ'Iδc. -.._. ...,.a^^^"*π-,.n, aιnλ\ril. στnv σTιΙo-

οφιο:ρΙKη μδλυvοη rου θδτεI o'' g9'βoρδ κivδυvο τnν α'ρ]':'τε:(τ3γl'4d xληρcι'-οlμtδ'

.1Ο.Γt,ατoυξλδγ.oυcc]U1cUq.,Ζητo0voπlδτlcορ'μ'δ,5:'εqαριfqι..ακoλουΘηοroυvτo'UcoTδi..ΞUcπ'cυπ'ρooδloρjZcντoloτo

ncοδρτη1μ,α '9μγηq τηc ΔιαlκηρυΕηc. ''-'L^''?'- -^.. Α^i,'-^,,Λ(n- n 1on n,nβ_

11. Χ,; ρ:τiZ,ου'v το γεγοvδc δτr o*lμφ,ωvα μ]Ξ Tηv ευ1,η ncυ aκ,φρδο-.ηlKιε oτηv Δ:'αrκη'ρυEll του Φ'pi'μποu'ργκ' η 10η ε'nd

τεiοq τoU Eυρ,ωιπrαilκoι] 
,Εro,υc Aρ1rτεκτoviKηq K1ληpo,vο:1iδ,c θο αημ'αlδιευτεi απδ τηrr σuγι'$\ησ'η μιdc δlει|]τερηc Σ'Uv6'

δου τωι. Y,no,υργ'Φv πoυ ε'ivαι υnlε0Θu'vοt Yliα Τηγ ορ1l :εκτovlκη κληρovoμ'rδ στtc xd}lρεc rμ'iιλη τoυ Συμrβo'υλiου τηc

εUριb,Πlηc κo,l !ητoι}v απδ τoυq Ynιsυργoic vα λδβουv UΠ]5ψη τcυq τEa υΠ'οδε;ξειq n'ου n'ερlλα'μ'βivovrο'l o'ουτηv

εδδ τη,γ ΔταlκηρuEη.

12. Ζητcilν αiιδ τηv Enlτρonη Yπ'ουργΦν τou Σuμ'βa'υλioυ τξe Eυριirnηc:

Ν:α ουvεyiooUν Τtc n,ρδσφατεq βελτlΦσεlq ΠoU ε:riτεΦ'1θηικαv στηv 6,6u'oon τηc nλη'ρoφ'δp'ηρηc στov Toψeα

Tηq ορXlτεκτ.€γ1l*ηq κλη'ρovομιδc' εnlτρ.inlc'\Λταc o'τηV πε'ρloδlκ,η δrκδoαη 'Un avenit'pour notre pass6" (Στ'μ'

'Eνο μ,Φλλov γllα τo π,αρελrΘδv μοc) vο ε,κδoθεi κοl o' dlλλεc 'εU]ρωiΠ]αΙΚ'δc γλΦoo'εc, εΕro'οφ'oλiΖoνπitc τo'υ ταυ

Tδχροlvα, με σlηlμαvτιlκη αi'ξηoξ Toυ Tlρiz' εUριJ iερη διdδοoη'

Νr3 π,ρo,βλδψ,guv τηlv αυλλογi και διδδoo'η τηc nληροφ5ρη]σ'ηc πδvω oτlq olκovrolμt'κθq'Kαl φoρoλoγι'κdc ε'vΙσxt'

oεtc Tωv δIοτηρητδω'v oiτlc 1Φρεc Tηc EUρdJrΠ,ηc, δ:':υι<oλι}ιvovτIαq δτσl τ'ηv YvΦαιη των δloφδραw oυοτημαrωv

rKο!ι σUστηνo\r'Tαc τlq Kα1λιΙτε'ρεc nρακτικδc',

-lχΕΧiοησl.μ]σncI'ισoυvnλη.ρωcτη.vEυρ.ω,n.α'i.κξKlα.μn.dvi,αγt1ατov.αγροτtlκ6κδroμroμ.εoκoπδvαεξΦσΦoλiσσU.vlnλαπεl,d διαδοoη τωv θρ,γωv n,ou δ1o.,, οv:ληφθε,Ι ,α,nlδ το Σ,υ,μ,βουλιo τηc Eυ'ριbn'ηc α'nδ τη'v 'ξιxκληoη τηe Γρε_

γδδαcTo19.77lιqrτηγUlΠ,ερ,iiσlΠll,σ'ηTηqα.7ρ,cτlκηcκ}rηρovoμ.:δcKαtvlαφρσVτiαoυvΦoτεαrυτηηΠρo.
oni'θ,siα v,ο orυvεXlστ'εi κα'l νo καλιilψεl τα nρoβλ'flμαirα δnωq σιJ'Eδ τωv εγκατολελεlμ'δvιυv xωριιiw'

Niα ερiεU,νησε, τ!c σluYκ1εκ,ρrμiwεc δυvαrδrητεc γlα τo ο'τηoιμo μtαq σ'UvερYαoi αc με τη:v E'uρωrrαiκη Kοtvδrητo

οτov τoμ,5'ο τηc σlρXtτεKτoηrlrκηc κλη'ρov'oμrrdc'

l[ι{iq ξdJg,g,ψη/ YρηιYο'ρo oυvδ1εια on,c ε,n,α'rr,λη,μ|μ,6η/εc ]εiKκλirσεlΙc Tηc Kolvoβουλ'εlυτrκi'lc Συvθλευοηc κol τοaJ

CPLRE(r+)' υlcΘετιj:vταc μlllα Eυριυnαικd Σ:ιiμ,β,αoη nου 9α εΕcoφα'}.ιiZει cιημ'αlψιικη μ]εΙu}ση τηc ατμooφlο'lρrκηc

lμδλυνοηc,..l'δiωc γl'α τo δ'roEiεiδl'o τoυ θεi'ου'

13. Zητoιiv ο,nδ το,υq oργ,α,ν,roμoυc To,n,lrκ,ic Αυτ,oδιo,iκηo,ηq vα λδβoυ'v εvεlptδ μiρoc oτo nρδγροlμμο τηc τεxνrκiιc Μ|'

Φειαc oτov τolμilo τηc oρ1lτ,εrκmvrκξq κληροvolμιdc σιiμφωvo με τΙc ρUθμiσεtc !Πo'U θo μnoρo0'o'αv vg διαooφηvlοτoilν

με μlο κol,v( oυ1μ,φ'ωviα τoυ CPLRE(*1 καl τηc Διoικoι]οαc Enlτρoπ'ηc Yιο Tηγ παλιτικi1 Toυ α'σTl!κσι xΦρoυ κοl τηc

- ΠAPΑΡTΗι-IA
αρxrπ,εκτovικηc κληρ'ovoμrΙ6c.

ι'Σ,o,TlAΦoPΑTiΗiNE;ΠANAXΡΗΣΗTΩΝΠAΛAlΩ.ΝKTlPlΩΝ
or αρ1μδδιεc oρ1'ic ο'ε εθvr'κδ' flερtΦερεtοκ6 κot τon'l'κδε'nirn'εδo n'ρδπ'εl:

Ν,q δημ,ιo'υ,ρYη'ourv Κα! ν'q τ,πΦ.oυ'v ,αvtαλυτlrκd ε,Uρετ,ηρΙα των κενΦν [ υπro1ρηοrμ'o'Π'oloι]μεvωv ιoτoρ'lκΦv κτιρΙωv

fΙoUεi\,αtδ,υγ,oτδvγ'€tX,ρησ,ιμοΠoιη€,oυ,vμ'cvδεcxρi1o:lc
Νrα nρoω,ηrοoυv T]ΠV υlοθδτη,oη ,noλlτικΦ,v 1ρη,ο'ηc γηq ]ΠoU v'q εntτρδπ9t τη'v ενθd'ρρ'uvσιl T'ηc δrοτi1ρηoηc τωv l_

(x) Conf6ιence Permanente des Poιtvoirs 1ocaux

A,υτοδIοiκη,o'ηc τηc EυρΦn'ηc (Στμ.)
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l

στoρl]Kδv κτtρiωV ησl να ΠερlορiσοUV τηγ δ.UVαTδTητiα ,Kαταc.κεUtηc η/θωv εni τ'δn,oυ εφ' δoov U,Πd'ρXoUν πλεovd-
ζoντrο κεvd η υπ,oxρηαrμοπ,oιouμεvα πiαλlδ κτiρrο.
'Να θ1oυv υπΦψη τo'υc δτl η ευελι€'iο Kol η εφευρετlκ6τητα διoov o,φ,oρ,θ τιc επtτρ'ειπτiq 1ρηroεlc για τo παλι6 κτΙ.
ρlο 'μπoρουv vο επlτρε'ψoυγ 'σ1ε Uπoβοομr,oμEvεc η φΘΙ vcυο'εc Π€ρto1ic v' ,οvoγεwηΘo.ιjιr oπδ μlδvεq τ'ouq 1ωρic α-
nαΙτηoη l.lsYσλω,v εΠ,εΜδυσ.εωv oε xδρoυc η καrvo0ργlα υnoδo,μη.
χ'gγ,grγγω'ρio'o]υrv τo α'v,α'rτiρρη-r9 yεγovδc δτt η n,ορoυoi.: loτoρlκΦv κτl,ρ,iων μ€ εVδlαφaρoη/,aΠoτελεi πδλo δλΕηc
YΙlcl τoUq τ'oιJpiαΓεc καl 'οιlξivει αini τo γεγ,ovoq οrυτδ τ,c o;,κοtvo,μlκo δυvομ,ικo μ,lο,c ZΦvηc κοl ν1α αυ,ξη'ooUv σUνlε-
π'Φc τηv βoηθtad τouq σ,ε σXrdδια - πρoγρdlμμιατο τoυρl o.τ'κου ε'..διαφθρoηrroq, εΕ,αoφολΙZ,oνταq τοUτδXρov,α δirl ,ηlovαlnτUξη τ'o'U TοrUρlστlKοΟ δυvαlμllκoυ Θο nρα,γμiατoΠolηθ,Ξi λcμβ,δvovl"αc υnδψη τo πlερrβdλλoν γεvlκd.Να υn'ooτηρi'Ε uv τ]c τροn'εZεc καl τ'a δλλα olκovolμlκd lδρυ1μοτο,'vο εξετd,oo,υγ τηιr n,lΘαv6πητα μεγαλδτερωv επεv.
δooεω'v crrlηv εΙΙ1αVoΧρησ;μοnoΙ]ησlη τωrv nαλlΦ'v κπ:ρΙωiv Ι(αl Vα εvlc,;1ι}ooυv τlc εnι1εlρ,ηlolεic ε\rrισγμ6vηc δημιoυρYi-
lκηc.διoτηpη,oηc σov εvαλλα;κτllκη nρδτα,clη oτtq ε,πενδ0.σε1c o,Ttq viεq καπ,αcκευ,δc,
Ν'o δρ'd'ooυγ o'ιiμ,φ'ωvα iμε τιl1v αρ1η δπl η vθiα 1ρηo,η τω'y n,cληδγ Ι(rlρiωrv (lδi,ωc τιυv εκκληo,lΦv) θα π,ρirnεl vo εΙ-vαl αuμβrβαoπi| δn'ωq κοl ουμ'φωvη (πlθ'αvη) μ'ε iov ορ1:κδ xο'ρα'κτηρo καl 1,ρηοη ToUq,,κol δτl η o,noiαδηπoτε τρο-
nono,iηoη Θε nρ6n,εr vo θ1εl 1,gρ,olκτηρο bvτlorrρ,εiππδ.

ιl. Σ' o,Tl AΦoPΑ ΤΙΣ olKOΝroMlΙ(EΣ KΑl ΧΡΗiMAToΔoTlι(EΣ oψElΣ TΗΣ ΔlATHPΗlΣ|-{Σ
,l. To εvδl,o'φliρoγ πΦ,υ ε,n';δεiΧπηκε σrτα lloτoρlκδ κriρlο εnεκτεivεταη αlnδ'δω καl π,θρα, o' oλεc τlq XΦρ'εc Tηc EU-

ρΦnηc, Q1t μδvo στ.ο μr,,ημgiq, αlλλδ oτo otvo'λo τωv κτ:ρiωv ΠοU Kl]τασiK€Uα,oτ.ηκοv oτo παρ,ελΘδv. Αυτr] η δ,rε(l-
ρυ\,σlη τηξ iη/voιoq τoυ toτορllκoΟ oυvδλoυ oδηγεi 

'oτηv 
τo'noΘετηο,η μ,ε vεouc δρouc τoυ nρo,βλημοlτoc τηc xρημ'α-

τoδiαrηoηq τωγ ερvασl(iw cνooτ0λωο,ηc κ'οΙ αΠ))Kοτασ τοση,q.
2' Πr'o vα npoufηθεi η o'rκovoμljKη δ,ρσ,σTηρlδτητο, κlοt \rc' ε,μιΠλolυτIσitθi η κolvωlvιμη Zωη oτlc πσλl,δc γεl,τovlθc, εivαl

οrπαρο'iτητo or lδlοκτιiτεq, or δμnoρot, ol βloτθxvεc vα βρoΟv τηv δldθsoη \lα Kοrvouv ε'nεvδραlεlq σ' σ'Uτ6q Tlq γεt.τovliq.
3. K,α,τd o'υ,vδniεlα oι ορμδ5lol κροτ|lKo'i φ,oρ,εic rιpinεr:

'σ' Να δρ'doo'υ'v oυlμφωvα με τ:α δoα oMαnrτ,0ooovτοΙ στo κεφi1λαr'o ll| Φoτε vο σUVεvδiσ]9Uv ToUq ιδιulτtκoΟc ol-
κovorμlκotc n.oρdrγovτεc oτo δργo τηc αnloκατd,στClσηc.

β' Nο μελετηαolulι/ τo ΠροYρο1μ1μlατο xρlημoτ,oδoτηoηq κoΙ φορoλoγlκΦv o1ΠαΛλαYΦv Φoτε vα Π'ερloρiσouv rlq
π'ρoιi'πlcΘεo'glq nο]U εΧoU]V σαv o,υvδnεl,σ τηv ε,viα1u]lη τηc KIαlrvoUργ:αc ανol,κoδoμηc,ηc oτηlv πlερ,lφδρεlro σ,ε σX6-
σιη με Trηiv εnοvf,Χρησllμ1on'oiηoη τωv υφilαrαrμ,ε'vαw lKτl;ρ;ιυv {γlio n,α,ρdiδrεl,γμα T,oiuq κorr6vεq n,olυ δχo,υtv oon, or-
vεπlelο τηlv uπ'οlγωγη τηc ovο'oτΟλωσηq - εΠo,vοΧρ'ηοr ;:πoiηoηc τωv πo'λlΦv κτlρiωv oτov Φ.,Π.,Α. εvΦ ol vθεq κo-
ταoκευδq εξ,αr.ρo0,vταr) .

Y' Νο δημ'loυiργησou'v αΠ' εvovτioq Π'ρoγρd]μμοT'ιr εvioγυoηc τηq ε]Π,αv9xρηiσ:]μroΠ,oiη'σηq' lδ,iωc δlε,υκoλ0vowlαc τ,ηv
εγκoτδοποo'η vilυv oτιq nαλl6c γεlτovlδc ταyv ο,πoΙιυv o πληθιυo'μoc εμφorviζεταl γερ'ooμ6,v,o'c'δ. Ν,α οvαΞητη,o,oUv τlq μρρφδc noυ θα επlτρεψl9μγ Tηv Kj./ητοΠ'oi]ηση τω,V lδlqTtκΦ,v κ'εφ,ολ,oiιιι,'v Φlατε
τε'υβε'i i'ιΙα n'oλλαπλαοtοστlκo απoτiλεoμ,α oτηv e,;:cxυοη τρυ δ'ημooioυ καl Vα ε\/δlU'V,ομιυΘo0v ol
προπoβ,9μλirεq.

4' oι εργο'oiεc Πo'u εκτελουvταt στο rαroρlκo κτiρrο εivοl ,i'VTοσηc εργαoioc κοt αnαtτro&v εη,δr'κδq γvΦoεlc' 'σλol ol
rδrη'μδlot'oI φoρεic nlρεlΠ'εt vo διi-lo'oυν μ.€γαλη nρoσoΧη oτ,η,v n9:κIλig καt τg sμ,γ.g,μilκ,δ τωv'εn,αγγελμ,dτωv π]oU αrΠα|.
τoυ',iτoι Y:ο τηlv διoτηρ,ηoη τηc σρXlτεKτoνlκηc κ,ληρovο μιdc. I

vα ε'nll-

lδιdτrκιEq

ΙlΙ.

1,

Σ' o,Tl ΑΦolPΑ THΝ EΠΑNΑXPllΣlMcΠolΗΣΗ TΩiΝ ΠAΛΙΩiΝ olKΙlΣΤlKΩΝ ΣYNoΛΩN
Mιπlρooτd oτrηv δυακoλiο αυu;βlBαo,μoυ iω,z otκovcμ'κΦv καl l<olγωrvtκιλv oτo1αlv ποu μrποivoυ,v στηv εΠ0νoΧ,ρηoΙμ,o.
π'o'iηoη τιυv π'oλrδlv olKl|oτriKιbγ oυγδλων, η ληψη τηc οnoοl:sηc nρiπlει vα τoπ,oθετηθεi oτo 'επinεδo τωγ τonlκΦν
o'υλλ'oγlκδ'v εvιiloε'αrv, ,ηqriρvovτοc υn' δψη το lδlοiτερα Χιi!ρα'Kδηρtοτilκδ αε κδθε γειτοvId. Ol nδλεlq πρinεt vα
iμπo'ρo'Φv vrα Π'ρoοloρμο]σΘ'Uv στ'lc τonικiξ oναγκεc τtq Xρημlxlτ,οδοτικgq πoλtτl,κiq noυ κoΘoρ'iΖovτοl σ,ε εθ]vlκδ η Π€.
ρlφiερlεlαrKδ εiΠΙiΠ{εδo κoΘΦq κιlr τηv απ,οτελεoμοτlκδτητd ToUq σε ox'θoη με τ]οiUξ ToΠlKoι:,c στ6xouc,,
or α,ρXEc nρiπ,εl:

lNo αrrαYvωρiσ'oUv oTl o τεΧrvt]Koc κ,ol o Kolvο}V:κδc oxεδ;,':oμl5ξ π'ρεn,εt V]α ΠiηγoiVoUγ 1iρl.xiρl ξαl vo βα]σiζov-τot, στ'o μθτρo τou δυ'voτoO, οτηv κolvη nαρoδo1lη ποu εntτυ'γxd|,.εiΙαΙ μ9 τto,v σUVεχη .διdλoMo μετo,Eιi εργoλd-
β.ων' oυ'vτηρητιirν, oρxlτε,κτδv,ων κοl xρηατιilιr. 

" ι

Nο nρoιυΘη'ogυv μ' αυτδv τoη/ σIδλ}] Tηv Προγμ,ατliκη ouμμετoxη απ,δ n,λε,υρdq τιαv κoιroiκ,ωv' τωv tδto,κrη-
τΦv, τω'v βroτεx'vιiw κο| τ(υv τ'onlκδν εμ.nδραrv otηv ληψη Tωrv α]Πoφdoιεωv'Πou oφoρoιiv μlεγδλec π'ερlo1θc
onoκατδoταoηq - εΠαVαXρησlμonoiηοηc nρooδ1lovταq ιirg,τε τo nλoiolo ζωηc vο βεΜlωθεi l<,ο'I vσ Πρoσορμoσηεi
cir,lc ,αviγκεc α,υτΦv noυ κοTcl]Kοι,v και εργdζoνταt εκei.
Ν' αnoφ'0γoυιr τηV Π,ρoσβ,oλη τcu υπορΧl:vτoq αoτ| κci loτοιi αλλ'
τερt,κ,oΟc Kαrl ε,σο{rε.ρl,Koιic xΦρoυc XρησlμioΠoΙω:\Γrαc nαραδοoι,c,κd
δρorμωv, τωv πλατεlΦv Kαl τωv oυλΦηr.

α^,,τiθετα vα εΠ]ο,vαδl,αlμ,oρφιi.looυv ToUq εεω.
&ο,μ,:κd υλlκ.d Ylο Tηγ α]Πo]κιcΙirδστnrση τιt:ηl
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τηv o'vdιΠ.rU,ξη τolu EUριl)ΠlαiKoυ Klθλ{τρoU Εκπo,iδευoηc τω"l ,nοροδool,αtκΦv επ,αγγελμdτωv oτη Bενετio.
Niα nροcn,αΘησouv γ(ι δ,looΦο'oυηl εΠΙoηξ τηη/ κolVωvl1κη δlcμ,η τιυv n,αλlιiιlv γεlτovlΦv o'υνδυdζo,vταq το μdτρο
γlrο τηv oln'ακοτδοτα'oη TolU] δoμηlμlο'vou n,ορlβdλλovτoq μ]ε τc μ6τρ,ο γ,l,o xdρη μειovε,κπtκιiw κotνωvικΦv oμd-
,δωv, ot oπ,oiεc χα.lrρ,iq ouτd, κlνδιryeιjoυv vο μηv μπορiε,cuιr r'ο μ,εivουrr εn'i τδ,πο,υ o0Ιτε vq Ε'ovα,γυρiο,o'υv
εκεi μiετα τηv οrn,oiκolτdoτοοl1'

Νiα υ',o'θοτηοoυlv σ]ΠoΓΙελε]σμ,οτlκd μ€τρα Ylo v' αvriμ'εlτω'n,ioo,υv τηlv κερδooκo'nio oτ;ο ,α'κi,vητE.

lV. Σ' o,TΙ AΦoΡΑ THLN ΣYMiΠPAΞ,Η TΩN N,EΩΝ ΣTΗ1Ν hlATHΡlΗiΣΗ Τ,ΗΣ KΛ,ΗΡo,NroMlΑΣ
or ορμδδεc ορxθc oε τonllκδ, ΠερΙφ1ερ4,|οΙK' η εΘvl,κδ ε,π,:nεδo nρilnει:
Lχ,q 11γηa'6Γι,9lησouv ToUc vιζoυc οτηv 5l'οδlκαoiα βeλτΙ ωoηc του π,:ρ.βδλλowoq nηq ?ωξc τoυc.
No nρorαφ,iρoυγ κdθε δυvoτr] βo,flθeliο (επιx,o'ρηγηοη, τε1,vIκη Ε,:ηe,e,α κλn.) oτ'ouc vδ,oυq noυ oUμ]μεirεχouv σTcι
,nρorγρdμμrq1Q αrπ,oικο6doτqlσηc - oυντηlρηoηq κrτΙρiωjv γlο δ:,ομoιr,η η εξαoK,ηoη κdιno'tοξ εnαγγtελμ,ατlκηc δρα,o.τrηclδιrη-
τοq, αMα]γvωρiζoγτoc δτl μllο τθτ,orο nρo,oδγγloη δεv i1'εr μδνο or'κοvoμ,:κη θwo'l,α, oλλd δ1εr οΠδ μιδvη Tηc Πλε.
o,vεKτηrμL.3r'a, on,ωq.
E ,Πρoω9:i Toυq r:δoυq vis εn,tλ&oiouV απ,δ μδ'vicl τouq τo πρδβλη,μ'α τηc κατolκiαc.
Π Eoηθα το,υc Virouξ Vo εvδιαφερΘo0v για τo μ,δλλov τηq Yrεlτovιdq δπoυ ζoυv.
'ι' Πιρo,o,φδρει oτoυq vdoυc iδοφoc δπ,oυ μπoρoiv ιlo α,vαnτ0θc,uv τlq δl,κ6q τoυq noλlτιατllκεc ovαΖητηεεlq, εV.

ΘορρΟlvo,vndc τσUq iriα,ιΙToxροvo v,o o61βovrτ,αl ξ καI vα oυμμ13791,9μ'γ oτlc αvοZητη]oεlq κοι dλλιrrv κolvωvlκΦv
olμ.dδιυv'

l Boηθi τo,υc νδouc ν''cιΠo'ι(τηrσo,Uν μlιο εμnεrρiο η,onoiο θα τc,υq επrιrρiψει nrQοvδv vα βρoιv drη oυ'vθyειο
δo'υλε,ιo.

Νε $1qΘr5σ'ριJ, τq μaiσo γ,Ι(r τηv Πραιγiμοaro1Π.oiηση Π1ρol ρoμμlδlτωv εΠlοYYελμrοΓrlιKηq ε'KΠ,οilδ'εUσlηc oχετrlKηc με τov τo-
μilα τηc ,qinοκοirδoτα,oηc - tσUγtηρησηc κπrρiωv, noυ Θrα δΦocυv oτoυq viouq YvΦolεlq no,υ Θα Tσυξ bivοl 1ρ,ηolμ,εc
oε ευριrrερ,η δνγo:α.
'Nlα' εvirdξουv τηv μδρφωαη τωv επ,oγγελ'μ.ατlΦv gir,1q δο,μ,θc τηc γevlκηc aκnoiδε.υoηc, καmευΘilγovταq τηv τελεU-
τoilο πρoc τη1v εΠiαγγελματικη εκnrα,iδεUση, τηη/ τ'e1vl,κd ε,κlΠοiδι3Uση η τlη'v εφ]oρμ'o'σ1μ]irMη καλΛlτο)φvlκη b,κπα,iδε'υoη,
αvαγvω,ρ,i4oιrroc ταiυπoxρovα τlc ειδ.l,κδbητεc ρ,9μ qiΠo:<τoΟVτ,αΙ με τοv τρδn,o αυτδ.
N' qrn'oιτηloo,υν οlπ'δ τoυq εργoλα,βoυq no,υ .αvαλομβdvoυv ερYαoi,εc c,ΠaKoτdστα,oηc, Φπ,oυ εiγο,Ι δυ\rατδ,v vα nερlλαμ-
βανoυν στo Πρ'oσω'lΠ1κ1δ nομ g,ηq,σxoλoΦv δvο μiροc με τε:olεq εlδ:,κδτητεc.
Nο πρoo,πloΘηlσouv vα δηlμ'roυρι,tηlg6,μv, μiοω τωι, ο;1oλl κιi.lv πρoγρ.αμiμ,ατω'v' oυvεiδηση nηc oημαo,ioc Tηc αlρXlτεκτo-
'vl,κηc κληροιnoμtdc κοι τηc ouμβoληq τω{v εΠoYy/ελματιιi.lv οτην cuντi,ρησ'η Kα,l α,Π,oit!oτdοτο,oi! τηc τδoo οπδ τε-
1vl,κη δο,o κol o,π.δ κoλλlτε1ιlι,κη dlnoΨΠ.

V. Σ' o,Tl AΦoΡA ToΝ KΙΝΔYNro ΑΠo THΝ ΜoΛYNΣΗ TΗΣ AT.MOΣΦAiPAΣ
1' Or κοrrοoτροφ6q noυ npo'καλoi,vτoι oπ,α μ,vlημεiα κhl τo lοτoρικα κrriριο απrδ τη,v μδλυvoη τηc olτμδoφ,olρoc, kο.l

lδ:c,iτερo ο,πδ τηv "δElvη βρ'ox,η., lgiγtg1 iviα φο'lνδμεvρ ηl9,ψ 6111$g1γΦνεταl γρηyoρcr καl σε θ,κτo,oη κot orε irrτoο.η.
2' Τo κδ'oτoq τωv uλικιbv Ζηtμυιiw πιcυ oφεiλo,w,o,ι στ'ηr,, μδ.\UιJση q'τo oΟ,voλo 19μ sg,μηlμivolu Kαl φιUσ!,κoil'ηε.ρlβdλλoηr-

τδc μ,οc cvrιnρooαlnlεuεl πολλδc φoρac τo κδοτoc τωv μετρωv ε\ηερYητ,iKηc πρ,ooταoi,οc.
3. or κυβερvηoεlc' δΠωq κο| o| τoΠtKlεq Kοl Πε'ρ:φεΞεlια:(εq ορ1εc nρinει:

N'cUεa]σoUV επεlγδvτιυc 7q s,!,α@iiοιμα μ,δοα γlο τn^; δο'κιμrη Ko'l ε(ρ]ορμ,oγ';i nρcγμοτl,κδ α,notελεolματl,K(ι\., με-
Θolδωιr y:'g τov 'Π,ε,ρloρl.σμδ η εEo,υδετδρωοη τιυv ε,nll<,iι,δ,υ,vωv oυoηιilv'
Nο πιδρoυ,v ε]Πrεlγo\.rωq μδτρrο nολ0 Πlo εvε,ργ'ητΙκd anδ τo n.ορελθδv γΙ]α τηv κατο.κρoτηoη ατηv πηγη ToUq τωv
aκtn,oμπιilv εiΠtκl]\ηδ&v'ωv o]Ulσ!(bΙv.

ιElδ;'κΦπερα vlα'εφορμδ,σoUη/ Tηv α.ρχη δfl'Ι ol υ,rτει]Sυv-:l τι]c μδλυ'roηc nρ6n,εl vα ulπoxρεωσo,il,v vα, οvαλαβ,oυv
iνro ονδ}'oγo μrε,ρcc τoυ oυηroλl,κ,o0 κ'δoτoυc τηQ εn;οκευηc των ζημlΦ,v πoυ π,ρoκολo0νtroι oτo $φμ,ημiγι1 n,6-

ριβ,dΛλov.
Νlα o'υvερiγαοτlo0v αμ,δσωc olε σ.rρωπl:Ικη κ\iμ,αlκα, πρlι' εiι.'αl nοiΟ αργδ, YΙα vσ oιrτΙιμεπιuΠiσουv oυτηv τηv
,α,υEοrrΦμεv,η,α,πεl,λη.

4' oι oργlαv,loμoi τorn,rκηc lσυτcδΙ,oiικησ,ηc Πρi1Πεl vlc| δρδ:oυ'r iμ,εoα γ,;ο τηv εφιο,ρμioγη τωv υnoδεiξεωv noυ nερι_
λομβdvoιlτοl στo ΓΙrαlρaρTημ,ο τηc 151 Σ0οκ,εψηc με θiμcl .Θ,δυiατoc τ,ωv δαroΦv, οloφuξitο τ(υ1v ,Π]δλεα}V κlαl δρd-
9η Tω1/ oiΓΑ" nou υιoΘετηθηκε qΠδ τo CPLRE κατd τηv 1θη orjι,oδδ ToU (]oK]τΦβρI,oc 1984).
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TG TΣΙ[ΙσYΡo TE{Σ }Ψ€.ΟYΣAΣ
\'\'\'\ta'\ι\'\'\'\'\'\'ιι\r\'\'\'\!\t\'\'\r\r\.\ 

ιι\.\.\.ι.\.\.\.ι.\.\.\.\.\.a.\.\.\.\ι\ι\.\r\.\

lετoρlrιi δtol:{εiΙ - Tp6ποq grαpΙo!{ευιιg . l(πμlκ:1 ειiετoan
1. EΙΣAΓΩΓH

Σε 6λo,υq μαq ,εiν,αi 
\r\'10]1σrι6

ι{ror 6λior1L θ,α 6xουlμ,ε γευτεi αυτ6
το, παραδoα,αlκ6 μrπο,ρ,ιii να πiω,
,αri6'ατα'γ1l,α πoυ στη ΙΨ6oυ'oα λi6Yε
ταr τσitπcυρro d 'ρiακIj. Π,α,ρ,*γεταr
α_lπ6 την αiπi6,αταξη ταiν αι.εμφ16_
λων (τ'oiιπου,ρα)' ποι1 πρ,o{λθαν
α'π6, ιη ζiψl'ulη τ,ω,ν C1Ιαlφυλ1d)\,

Ylα την π,α,ραγαrγr] κρ,αc,iο,i. H cι-

π,6roτq'ηr] \.iγετ'αι oε αrποοτα,κlι1l_

ρ'ε.i, του{: 6lμi6υ,κεq, πο,ι; δει. εi'
t,αt τiπο.τα dλλο απ6 τα λεγ6με_
νcι <ρ]α,κClκ6ζανα>.

+*

2. ΙΣTOPΙA - ΠΑPAΔOΣH

Π,αβ,ακdιω παοα'θ6ιουψrε .}Ι]ερ,]-

κd ιατ'o,ρκ6 oιοtxεiα rιου μπlο'ρ,6.
σorp]ε γα ου'γκεντoιiο,ου1'lε. or
ΧρηΙσΙμ,απo1oι3,1rει,οr, για την ονο_

μααiα αυτο,3 τoι.l c,ποoτd,\ηrατοq,
6,ρ,or oι,η },Jdcυ,ο,α δη,\. τοflπου,ρο

f ρ,ακ{ εiνα παλlοi. Yπ'6ρ,xουι,
KαΙ Ciε 6'λ,λεq περlο,x,6q τηq Eλ_
λdδαq ol iδior 6lροr καθιilq κcl-ι δι-
αφ,οiρετrκ,ci 6πωg γρ1πΠα, σιlρ3_

φυλr'd, ταlrκουδlι6 (oιην Kρflτη)
Στην orι,oλογi,α το ταitπoυρ,ο ο-
r'ομ,6ζεταr οτε1ιφιlλ6πι'ευr1rα i'1 α-
π6,οτ,αγ1rα οτε1rφtjλ,ι,lν,

'oπωq αναφ6,ρiθηlκ,ε l1 πipr:,6'-

λευrαη του οι'6,ματοq εiι.αr ατ,ο._

λld. Συγκεκ,ρrμ6ι,α 61rrωq γ α .o

ρiακi ατην Eλ\ηνlκ;] 616λlογ,ρ,α_

φiα αν]α]φaρε.τα1' με δ,6ο γ6νη
(δηλ. η ριlκr], τ,ο P,αlκ'i). Eiνα:
λ6ξη Toυiρrκliκf (RΑKΙ). Η λr5ξη

ρ,ακ( δηλι1lν,εl τc κ,αθ' αυτ,6 αιπ'6-

σταγμα ει,ιil η λi6ξη τοiπcυlρο αlρ.
xικd odμαινιε την oτεμφυλ,6ηr'αζα
(τoirπουiρα ) ' κt επ,εκτ6θ,11κε- κ,αl
ατρ, απ6:ταγμια. Αυ,τ,6 δ cιmοι.ιil_
θlηrκε απ6 6ι6λ{,α oιr,ολο.1'iαg που
εκδ6θηiκαr, ι:ια τ6λη τ}Οι) Π,ρ:rη.

γoiμaνου αtι-bl,α. Aκι6μη σε εγ_
xεl,ρ,iδιο olνoλο,Yiο_q' του 1842
43 αναφ6p,εται στη ο:ελiiδα t51

τrιδτα ιΙ'φoii τοιo{τηC λo7Γ1; Βοτ.ε[-

φ0ηacιι, tιπ6 ιδ πιοτy'19ι'οι δ[l'tll"ται
d,x6μη l'iι. πρodξοι'ι' E Erοe 11 )'ι-
ι9αE xαλoδ 9αlι[ι'ι, τi'yiι xdι\ε β'xα-
ι6λιιρ'oν τoδ iδ/οι' 6a'1aι''q τωl,, 'J-

τo''ι' tlπ(ιρ7ουν ιι'ι 39yrlι'1'ε,Erι y",t"i,ij

μi{)ηοιq διi yr\ x/'ι,ul1 ιiq zιι8i,lζ

Toυ
Bαοiλ,n Poδo6(τn

Πτυxιοι5xo$ Tεxvoλ6voυ
Tρoφlμωv

ng6πε ι τ iil' Βιlyιlο'/'rll' τoil c}.:ιoοτ eι.',-

1'ιοtiυ..'

Σε α,ρ,κετ1ι 6r,6λiα εlπircηq ανα_

φ6lp'εταl τρ τoilπουρr; ξεxωρrο:6
αrι6 ιο ρακi. Προφαr,,ιiiq θα εννο
εiιcl: το τoiπcυ,ρ,ο τo πιρ]3i6ν τηζ
α,π,6,oτcrξηq oτεμιρi-,}.ων ενιil ρ,ακi
Γo lτρl6i1$γ απ6'cταξηq φλ,6γlrαιοq
(γρ,irππαιi ) δηλ. το δ:rπλ{g ,αrπ6_

oταξηq τoiiπαυ,ρc. Σfrμεlρα 6μωq
δεν υπdρxεr δtα'xιυ,ρl'q1rr6q ο'' αυ_
τo,6q το,υg 6ρ'oυq rιrυ δηλιilνoυν
το iδιο Πρ,o,ι6,ν.

Σ.η Ndουo,α γiνεταt απ6 πα_
λrd, aιπ6αιαξη τoi,πο'υρ,ου. Σε εY.
κυlκλoπαiδεtεg αι,,αιρ6iρ;επ,αl 6κδο_
αη ν6μων α,π6 το 1917 μ6xρr τ,c

19E9 πoυ 'αφορ,oiν το τοiiπoυrρ,c

κα1 τoυq Χρ,η1σaμοlΙt1ot1o$μ'ενουq 6μ
6υκεq. Eιπi,πλ6oν α'π6 μ,αρτυrρiεq
γε,ρ'oντ6τ,ερ,ων Nαου,οαi,ων οι dμι-
6υκεq λειτουιρ\ηΟ,li,σαν απ,6 τα τ6.-

λ.η του περ,α'οlμ6νου α.lιiiνα 6'ιαν
η \{αrκεδονiα τjιαν ακ16μη Tοιlρ"
κοκρ,ατ'oliμεν,η. Eiir,αι α'rd6λυτη i-1

6,ε6α16τη'τlα 6τι απ6' τ6,τε υπdρxι:
πα,ρ.αγιυγf τοiΙπl:ιl'οου,
Υπ6lρxεr 6';llι.lg η πiθ,αν6,τητιι

παρ1α\ru}γfq πlο παλ16' στην εrτο-
r1i τηq Tουlρκl],κ,ρατiιiq. Δ'6,ιr αι'
πρ,οα6ξο,υμε τ6ιε γlν,6ι,α,\, Ιτrαiρ,α-

γ,ωγ{ το,υ oνοlμrqg1ο{ κ'ρ,α,orοιj ΙιΙd
oυσαq την εrι,ox{ δηλαδi1 τrig 6r'
θηt:tric τηq πολλ6 xρ6νl,α πρlι,
l,η'ν 'Ιiαιαστροφll τηc τοι, 'Aπrρ λη
ιου 1822.

Στο,ν dλλο Eλλαδικ,6 xιilρ,ρ 11.

Χ1σε να γiν,εταr .απ6ο,τ'αξη oε 64-ι_

6ιlIκεq μ,ετiι τη o6,οιαοη του Eλ_
ληr,ιlκοi Κρ,dlτoυq. Eδ,ιii, αι,ιiθετcr
απ' την Mαrκεδ,ο,ι,iα ο,ιo ελεilθε-
ρ,r ηρ,dτοq η αrπ6ο,τ'αξη oτεμrφιi_
λων γryr61αV σ8 o]1Χl9Ι8xνiεq στ1ζ
oΙν,clπαρ,αγUJγlκ6q πεlρrox€q οl ιl'
ποiεq εξελixrθηκ,αν οε 6loτεxνιjει1
πoυ 6,φθαoαν oε τ6τοια αν6,π'nl .

ξη ι}οι,ε 6καν,αν εξαrγαlγ,6q α,πo_

ιταlγμrf,161γ. Αιiι6 αυτ'6q τ ι; 6ιο'τε.
xνiεq ξεπr]δηrααν ο1 oημε,ρ,lι,6q
6lομηx,ανiεq o,iκ'ων - ποτιi:ν κr cι_

πoοια'1ψ6των. Kι εδιi υ,π6ρx,ει rl

Ιτrθ1αν,6iτ]η'Γα γα θxεl 6αθ6τε,ρεq

ρi'ζεc η α,π6oταξη o,τεμφiλων
που xd.νονταt oτην Tουρlκlfιr,ρ,α_
τiα. Eξ' d'λλου ξ τ,6ιxνη τηq απι'l_
αιαξηg ι],ταν γν,ιυoτ{ απ' τουq
αrplxcιirra.

** ** **

3. AΠioΣTAΞΗ -AΠoΣTAKTΗΡΑΣ

H oυακευr] οτη,ν οποiα \ηiνεταl
η ωτ6o,ταξη με την οποi,α παiρ-
νετα1 τ,o τοilπουρο εiναl' o αrοο-
σΙακτ{,ραq. or xρηolμοποtο6μlε-
νο1 αlΠoστ'ακιr]rρ,εg ο,την περrοxi1
τηg N6oυ,oαq ε.iναl αουνεxο.6q
παρ'α,γιuγrjq, οι λεγ6μενο1 6μ6υ_
κ,εg (<,ρ,ακ,οκ6ζαν,α> 11 απλ6 <κα-

ζ,6νlα> )' Eiν'αl καταoκευ,αομ6νοl
αrd6 xαλκd. ΙΙ xρ(αη xιiλκrνu;ι,
αrμ66lκrων εφiαρη]6,στηlκε ολο,κ'\η-
ρ,ωτκd ,αrπ6 το 1917 κ,cιτ6πrν εl-
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Συνε1iζουμ e π"ηy δημοcleυαη
περιλii,}εων g,μιλιιilν χαι ερευνη-

τιιιι|:ν ερ'1,α.αιι|rν τoυ A' Διεθνo6q

Δεντρο;r'ομιxo'J Συνεδρiου. Ωq

τνωσπδ τo oυν6δριo ορ^γ&.νωoε ο

Σ6λλoγοq N. Hμαθiα c απδ 25
jrc 27 Απριλ[oυ ατ! Βiροια.
'Γ'r,ν ο7^γα'tωτ''ι{1 eτιτ7οτ#1 ατο'
τ jλεoαν ο Βα'. Kοrxoυργι{,ννη;
(πρ6εδροq του Συλλ6γoυ) Bυαγ.
Δημητρicυ (γραμματθα ζ 1βr)

Συλ).6γου), Erρ. Ζηαtι'αa, lναξ.

Σα6'6'l8i.r'c, , Π oρ. Aνδp Ιτ αο q 
'

Βατ. Θεcγ'α1bπουλοq, Παν. Br-
τιλει&δηc, I{ιx. Tcι&,μlζ-, Κωγ.
Tτιπουρi'δηc, Nιx. Kελ6αηc xαι
Nιι. λ[πoυΙσ|.&x'riq.

H α..lντ αxτικfi Eπιτpοπ'ξ

t) Η rταραvωγfl Poδακi-
vωv', N8t<|rαριvιιbν και Συμ
nυρlivιrv στn Γαλλ(α. Mε'
λ6τn και Eπιλoγti τωv πρo-
τειvoμθvωv πoικιλιιirv κα_
τ6 eπoxli ωριμαvσnq.

l10u

S. SAUINTIiER

l,N'RΑ. ΔENrΔpoιl(oiM llKoΣ ΣTΑ
oMoΣ .LA GRiA]NDE FERAΝ-

DE,, poN1t DE LA MΑYE -

FR,ΑNciE

Η Γoλλlrκη rnαlPoYωYΠ ρoδ'αiκ[-

γ6γ 111μ,μqivετσl μετα'Ειi 450_
5O0 xlλl6]δεc τ6νv'oυc. Erivαr δ-

μωc'ο'oτ'αθlηc, λ6γrω κλlrμοτl'κιilιr

αvτlΕοoτητωv, lπαγrυvl6'c,'ρl'Ζl'κη

oιαφυ'Eiο (1975, 1977, 1982). oη

ρoiδαικtvt6c τηc ΓολλΙ'αc 6γo'υν υ-

noλογιoτε'i oc 31.845 'εκτθ'ρrα τo
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ΛlΕθt{EΣ &Γ1{^ΓΡ0K0MtΚ0 tγilΕ&ΡlO
(ΙΤερrλnψεrq ομlλrebv}

19s2 (320 xrλ. oτρι6rμμoTα f'l'ερi-

π,o,υ). ιl(ατ'6'Xouv T'η δε0τερη θε-

ση ,μrε 20% τηc 6lκτα'o'ηc, μετd
οrno τoυq, ιμηλεΦ'vεc με 3B%' ολ-

λα nραηγoι3u1g1 σrΠ'o τoυc'o1λα-
iδ,ειiyvεq μ,ε 13%, iδαιμα'glκηvεω-

ιrεC lU'E 12o/o, lΚεpoΘεΦνtεq μ'ε
't O%, 6lερuκοlκκεΦvεq ψε 70/o' τo
'1970 ηταν 500 xrλ. oτρ'6lμ1μ'qγg'

or rκlτριv6oαρlκ,εc noικrλi'εq

κατθ1oυv τo 13β%, τcl εlΠ'lTρα-

nθζt,α lρoδ,αrκιvα θ.ρ1ovταl πριi.l_

τα ,βθ 80,6% τoυ oυγoλo'υ, το

v'εtκτoρivlο μ'ε ο'vεp16lμrgγ'η ζη_

τη,oη α,κoλoμl$6'fγ rpε 140/o' και

Tο σUlμΠι:,ρξ'vα μ16' 6% 'π'ορα'μ6-
γ9'μι7 6γ99ιlμα.

Η μεγολιiτερη Παρογ(,-}Yικη 'η'g

ρro1η εivαl η lκolλdδo τ'oυ P'oν

μ,ε 14'090 εlκτdρtο (An6 τηv Λυ-

ιbv lμ6xρr τη Mrε'oδ'r1εto) 'αrκcλoυ-
g,ofμεvΠ απδ τηv nερlο1η RoUs
SlLLON (Περ'n'1γ16') με 4'970

εκτ6ρtα Kαl Tην περlox( LAN-
GUrΞDoc (A6lvrov, Toυλo0Ζη)

με 4.600 6,a1ξrplo.

H lμελ6τη LKα,l η 'εΠlλoγη των

γ$φγ ΠQ|1Klλlιb'v π'o'υ εirrol πdρα

πoλλ6c γΙv:εταl 'σ'ε τρiα oτοδlα

με Tηv εγκ'oτ6oτα'oη o'n'ωριbvωv

εnrλoγηc (A, B, c).
H ε,γlKοτdστασ'η αυλλoγιbv

(οτdiδιo A) ln,ρο,γματ'ornοtεiτο l κ6

θε χρ6vo οτo B'O'RD'EAUX' Nl'
lMlElS, lK,α| VALiENClΕ 1μ1Ξ 'KαΙ-

v,q0ργrεc'ε,nrλoγιic (100_120)

- πρo6λευoη'c ,εξωτερltκo0 η με υ'

6ρilδlο γaλλriκα τηc ,nρoεπlλo-

Yηc.
A,υτη η 6'αolκ,η μελθτη γiιlε_

Tol oΠ,δ τo liNrRA (ιEθvlικ6 Ιvoτl_

τo0τo Γ,ε,ωρ,Yικηc 'Eρευvαc) u'ε

τη σ,Uvεργαtαiα τo'υ cτ|lEL (Tiε-

x'virκ6 lErnαγγελμοτrκ6 g,nφrρolKQ'

nευτι,xΦv) .

A,n,o δ,ιbiδ,εικ'α ο'πωριilvεq τ0ποu

B, lΠorU '6ρ'iοrκοvτol ατην καρδ16

Tωv πqρα1γuJγl'Kωv περloxΦv
παiρνovτοl' rπ'ερloδl'κα oι καλλi-
Tερεc ,εrnlλoγf:q τoυ oταδ'iου A
(15_2o ικαlθla δl'ετio). ol onω'

ριi:v'εc 'αυτoi ειntτρ6lΠouv τη γ1/dJ

oη τη,e σ,U1μlΠερΙ'φoρ6q τωv vθ-

ωv ιnolrκlλlιbv ,κατο ι-ιερrorxη.

T,ελltκα oΠ,ο),ρ(bνεc τ0rnου C εi-

vοl Πρooρloμιlvoι vα ελ6γxo'υν

τo εμlπoρικo'εvδroφ6ρov oρlo'μ6'

vωv noικtλlιbv, πo'υ ξo'υν υπo-

δεyrθ,εi οrπo τα oτdδlα A η B
Τo o0voλo Tωv Π'αραTηρησε'

ωv ΠoU lnρoγ]μαToιΠoιηθr1καv

στouc 'αlΠ,ωρcbvεq A, B, C επl-

τριf,1lg1 ,vα 'σ,Uμ,nληρωθιο[ γlα κ6_

θε rμεγ6λη παραγulγlκη nερloyη
o,κατ6λoγoc Τωv πρoτlεIvoμθιru:v

στcuq ιno,ραγωγo0'c πolκtλκ.i-lv.

Σηtμερα οl 'κυρl6τερΙεq no't1Kl-

χigq ΠoU rnρoτεivoντot εiναl:
α) Λ'εuκδcoρ,κo g'n1rρ'qπ6ζlα

ρoδοrκινα
PRllMιERQSE' SPRilrΝG TlMrE'

ALEIXrAINrDRA, RoBιΝ, RIED Ro
BlιΝ, GΕiΝiAD|X 4, REDνγlΝG,
GEΝ'A,DlX 7, MlRElLLΕ, lMPIE-

R'O, MiECrHlELlrNil.
Πρllμ PoZ, Σrnρlγκ Tdiμ, Aλε-

Eαvτρο, Poμπiν, prγ1 p'οrμ'n[v'

ΠκεvαvτiE 4, Ρειrτ Γo'υiV, Πκε'

vαvτiE 7, Mrρθiλ, 'liμnερo, Ml'
oελiγl.

'6) rKlτρIvooαρlκο ε1ΠlτραΠ6ζlα

ρoδLοΙKl'vo
MAYCRIEST, SPRI NG CR]EST

SPR|ΝG LADY' RιoYAL MAY'
EARLY RED HrAVEΝ, RED ΗA-

\ΛEN, FLAvoRcR1EsT, Lls'
BιETΗ, RED ToP' SUN CR'EST'
ELlEGΑNτ LADY, EΑRLY a



'rεδvθg δεvτροκoμrκδ ουviδρrο

ΗENiRY, FIRE RiED, RED cAL,
o ,ΗlEΝiRY, M1ERrR]ΙL, SUNDAN-
cE.

M6i Kρεoτ, Σnρiγκ Kρεoτ,
Σrπρ,iYlκ Λθivτl, Pouoγlαλ Mθi,
'lE'ρλt Pεvτ Xd6,εv, Ρεvτ X66εv,
Φλd6oρ Kρε,oτ, ΛΙoμπεθ, Piεvτ
Toπ, Σ,αγ Kρεoτ, ';Ελεγκαvτ Λi6-
ivτl, 'lEρΛl ,o ',ov,β|, Φ6i1ρ Pεvτ,
Pεγτ ιl(ολ, o,vρ,i, M6ρlλ' Σo,0v.
Tαvc.

**** ** **

y) Λευκoooρκα Nεκταρ[vtα

SNroW QVΕ,EΝ, FUZALODE
Σrr6ou rKoυ'[v, Φo,υZαλ6vτ.

**** ** **

δ) Krτριv6oαρrκo N,εκταρΙvt'α
ARMllKllNG, MAYFΑlR, RElN

JUlΝlE, 6Ril'MΘo1N GoLD, sμ
ΡErR CRllMSoΝ, Ι\4AYGRAΝD'
SΡRlN RED, EiARLY SU,N
GRANiD, !{ΝiDEPEΝDIErNCE, Mio-
ONGRANιD, FllFiE GOLD, FLA-
VoRτoP' RED DlΑrMoND,
SΤΑRK SUNGLo, SU,γιγ;gg
GF}ΑNiD, SτARIK RED GOLD,
FANDASIΑ, τΑSTY FREIE, AU-
TUMlN FRIEE, HOΝEY GoLD,

Aρμ'κi'γκ, M6iφigρ, Ρεvτ ΤZιoι]v,
Kρiμoo,v Πκ6λvτ, ΣoOnερ Ι(ρiμ_
ooν, M6Ι Πκρovτ, Σηρlv Pεvτ,
'iEρλυ Σov Πκρα,vτ, Eγτεπ,ivταv,c
M,oο,υγκραvτ, Φd[ρ Πκoλιrr, Φλ6-
6oρτon,, Pεvτ Ντd'iαμ'αvτ, Σταρ,κ
Σαvγκλooυ, Σ6iμlμερ Γκραντ,
Στoρκ P,εvτ Πκ6λrrτ, Φαvτdζrα,
T,6i1oτl Φρl, oτ6μv Φρl X6vεi
Πκoλvτ.

LOADEL, .BABY GOLD 5, VI-
VlAtN, BABY GOLD 6, BΑiBY
GOLD 7, A,NiDROSS, BABY
GOLD 8, BABY GοLD 9, E-
vΕRTS.

Tρo0μπαvτoρ, Φρεvτερiiκα, Λ6
(oυ),vτελ, Mlπ6i1μrnl Γrκoλντ 5, Bii-
6ιαv, MiπεΤμΠΙ, rl-11ρ}γ1 6, Mπ6i'_

μnr Γlκoλvτ 7, 'Avτροc, Min6lj1μ1,n1

Πκ6λvτ 8' Mrπi6iμ,πl Πκo,λιrr g,
''E6ερτq.

2) Tα υπoκεΙrμ,ε\rα Poδα-
κιvιdζ

l,ou
CHARLiES GRASSΕι-LY

ST,AT!,oN DE REcΗERcΗEs
FRUl T l,E RES MED Ι'Ι1Ε RKANNiE-

EΝNiEs. lΝRA
MON]τFAVET - FRAΝCrΕ

To rnρδγραlμrμα Tηs 6ελτiωlοηc
Tωv U1ΠoKεllμ,θvω,v Tηq ροδα1Klvl_
dc dρxιoε oτη Γαλλiα μετα Tov
n5}lgμo α,n,o τoυq F SOUTY καl
R. BiERNIHAR,D, α'n6δω,oε lμε Tηv
εnlλoγη 6vα ,αρΙQlo υιπoκεlμ6.
v'ωV ΠοU 6Χ,ouγ r|δη δlοδoθεi oη-
μερα τ6,oo oτη ΓαλλΙα 6,oo καl
στlq Περισσoτερ,gq Mεooγεlo,κ6c
xι-i-lρεc.

Τo'πρ6γραrμtμο, αυτ6 ακoπ,ε0εl
oε διd,φo,ρouc οηrτlκεlμrεvlrκoιiq
oκorno8q, 6,πωc'nρ'oroαρlμoγη oτo
περl6αλλov lKαp σTη μελ6τη τηc
Zιυηβτητdc τ,oυc. Πoλλd εiδη
αvαiφ6ροvτol ,σ' ,σ,UTQ τη iμ,ελθτη
Kq.l 'μinορo,Ov ,vα Tαειvoμηθoι]ν
oε 4 ,με,γd'λεc oμdiδεc UΠ,orl(tιμ6_
vωv.

α) Tηc ρoδoκlvlic αn6 o,n6-

ρo.
6) Tηc 1Eυρωιπαi]κ{c Δα,μαoκη-

vtdc καt τα u6ρiδld τηc (εEα.

δ) Τωv υ6ρδiωιl μετα,Et τωv
εIiδΦ,v ,K,αl δlαφ6ρωγ dλλωv ει-
διbv.

Στη μελθτη ,μαc ουτη, τo πρo
Yραlμlμο τoυ ]IN1RA παρoυ,od(ε_
T'αl σε oμdδεc,καl,εi]δo,c. Γlα κd_
9g ,σμαδα ι(αl cΙφoυ αvα,φlε.ρQη{lγ
ol iK0ρ|εq l,δioτητ6c To,Uc, To U-
nolκ,ε[iμ'εvα Χωρ,ιζovταΙ,σ1ε Tρ'ε1c
κατη,γoρiεQ:

1) Eκεivα no,υ 6ρioκovταl η_
δη οτo εμπ,6ρlo

2) Tα rnρoιεlnlλoγηc lπ,ου ηδη
n ::ραματlζioμοσT.ε lωΙ

3) Eκεivα {tα ,μgχλργτικη ε-
πlλoγη.

,') Υπoxεiιlειncl q'oδαxιl'ιd'E αι6
aπ6ρο

Τρεlc o,εIρ,6q ulno,κεl,μ6vιυv 6ρl
σKovΤclι οτo εμtπt6ρto:

GF 305, Θε,ωρ,εiταI σοv
ατdvταρ τ8'π,oc πoυ 61εt rΠ€lpo-

1.ιατιoΘεi εδιb κ'αl 20 xρ6rno._ RUBΙTΑ, τ0noc ,με κ6κlκl"
vα φιiλλα Kgl μ6σηC Ζωηρoτη-
τοq 'μαq δi,δεl ,μ,1α rιριbημη εi o-
δo oτηv παροiγωγf.

MO;ΝITCLAR, τ*π,oq Πlο
Ζωηρ6c α,π6 aκεivo τoυ GF 305
μ;ε ox,gτllκη αvτo1{ oτη xλιbρω-
ση.

Αvαφ6ρovταl σαV μ,ελλovτl,κoi
σKorn'o,i ,κατd ,κ0ρlο λoyo, η οv_
τo1,η τoυc σΤouq ,vηματΦδεlc.

β ) Δα'uωaωηι'ι'i Ευρanαilxi1

Tρεlc ικλιilvol ΧρησlμorΠolηΘη-
Kοv KlUρi'ω'q:

_ GF 65$2: Kλιbvoc Tηc sτ.
JULl,ΕlΝ 'μ,6'oηq 5φq ,μκρηc Ζιυ-
ηρoτηταc._ DAttγl4S 1869: Δοrμd|σKηvo
ηlg'γ1g,η'|g,g11δ6c rκα,ληc Ξωηρoτη_
Tαq' 'EX,εl τo ,μεlov6,κτη,μα vo
δivεl nαρα'φuαδεc ,καl vα μ,η

ε) Συ'μ,n0ρηvo καt πεvταiπλo'εδη) 
'

Y) Τηξ ρο1δαrκrvlαc Χ αμυ,γδα.
TROUBADOR, FREDERlοA, Λrdc κol
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λ6q και φυ,οirκ6 6γνιυrcτεq γr'α κd

πo1oν π,oυ δεν θxε.l γνιiο'εlq Χη-

μεiclc. Πα,ρtltι6'τ'ω θ,α τlg αlV'αΨθ-

ploυlplε πεlρ,ληιπτlκ6 1tε oκουτι6 να

γiνε,: κ,ατανοη'τr{ η xημκf1 σn-

σταlση αυ'τΟ.i του α|πOστaγματo'q,

πoυ rιoλλ6q φ']ρ6q θ'α 6τυ'xε να

}ιαq to πp'o'σφrf'ρ'gψ1' ατo δiοιιο ltε
ιουζ }ιεζ'6.δεζ.

Η αλκoολικl1 ζriμuloη τoυ κ1ρ'α_

οrοil δ,iνεl τtq πε,ρrοiο6'ε'ρ'εq οι)-

αiεq που 6,ρi!ο{κrrν'τ'cιr στ]o _tσiπου'

ρο. Yπ6rρxoυν 6μrulq κi 6λλεq ου_

οiεq πoυ σxlηlματi]στη,κ'α\': ω(.' ε_

ξdc, ',ριilτο, αιη δ:'6'ρrκε{α τηq

παρ'αμον'f1q ιων τlσiπoιl,ρ'utν μ6xρl
ν,α Υi,\.ε1 η απ6,ο'ι'αξ11 τoυq, 6'πulq

εiναLΙ τ,o οξrκ6 oξ(l, δ ε ιi τ ε 'ρ ι''
o,τη δldrρκε1,α τηζ απ6cταξηq 'i_

rαυq ξ ιp,oυprrp,cυrpdλη iια κ6'rο;lα

πo,σ6Ι'ηΙα ε,σι,6'ρ(ιrν κα1 τtρ i τ ο \'

αυlτ16q Πoυ ηροflλθαν {ι,rι' την

πρoσa{κη αP'ωματlκιilν υλιil'v'

Aq δοillμε 6ηrωq πor'6.q εiναι οt

oυlσiεζ:

(1) Afiαν6λη 11 αlθυλlκr] αλ-

κο6λη: Eiν'αt τ'c γν1ωστi6 κ'αθαιρ6,

6x'ρrωμο 01ν6πν;ευμα τΟυ εJtΙΙι'clpi_

oυ. Περι6xετα1 στη μεγαλ'6τερη
αν,αλογiα καl σε πολλ6 τloiπου'ρα

πληcld'ζεr τo 6oo )o του 6γκoυ

υγρ,οli. Η περtaκτ'lκ6'τητd τoυ }ιε

τρ:,θταr οε αλκοολικrcrjq 6αθμοic

με εffitκ,6 α,D,α16μετρα, τα λεγ6-

1-ιεν,α,αλκοoλ6'μετρ'α. Στη Ndου_

σα xιρη,σ:μο,*919$γτ'αt τα γραδ6_

μετ,ρiα αλλ& ]'ε. &αφo,ρεπκl1 κλi_

}ια'κα, τα λεγ6μ'εν,α <γρdδα> (6α

θμoi CARTΙER). 'Eτiolr 6ταν α'

κο'ii1με 6τι κdπorο τ'οitrιουprο 6xεt

25 γρdδα δεν oημαiνεt 6τ1 6xεl

25,αλα<οολικοιjq 6αθμori'c.

(2) Aνιirτε'ρεq αλκο6λεq: εi_

ν,ω δευτε,ρο'γενfl πρoi6ντ'α τ,ηq

αiλκοολκ11q ζriψιωrorηq "του ι('ρασΙ'

οf
(3) Πτητrκ'& o,ρYανlκ'& οξ16α

(a) Αλδεl3δεq - Καρr6ονυλlrκ6q
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εν,ιbοεrq
(.) ) Ι1,στεlρεq

(6) Φoυρφ,ουρ6λη
(7) λ'Ι,εθαν6λη
(8) Tερπθι'i'α - Tερπενrκ,6q ε'

ι'ιilσε1ζ
(9) Aι,ηθ6λη: εr1ιl,αr η 6ααικf1

oυιoiα του γλυκ'dνι,o'ου

(10) 'Aλλεq ε'νι'bοειζ ο'ε ixνη,
που ,πρo6ρxoνtα: α,π6 πρoατl's6-

}ιενα α,ρ/u)ματirκ6 υ'λκ6, τ'η'\' α!nο'

σilαKτlκd αυrκευ'd κλπ.
( 11) Nερ6.
H αιθυλκd αλκo6λη 1ιαζi με

το ν,εlpr6 αιπoτελoil'ν oυrστ'ατtκ6

που περ:,θxoiVτOι στ4 μεγαλ6τερα1
αναλoγi'α αν cικεφτo'ι3με 6τl or υ'

π6rλolriτεq ου,οiεq απoτελ'n6ν τε-

ρ'iiπου το 1o)ο του απcοτdγμα-

τoζ.
Kαr 6μ'ωq αυτ6 τα cιlο'τατtκ6,

που υπ6rρxου'ν στη μlκρ6τε'ρη ir'

ι,αλcγi'α, εiν'αl εrκεiν'α πoυ ευ-

θl3νοντ,αt γ1'α τo dρ'ωμ'α Kαι τξ

\',εir.jiη του τσilπουlρου. }'Ι riπαρξfl

f o τσiπoι]ρo τnq Νdoυοαg

τουq εΠη,ρ,ε,d'ζεταi τ,6οo απ'6 την

πρ,ιilτη sλη δηλ. τηγ πoι'6τητα

ιων τlσiiπουρων 6,oο και οπ6 τo'''

lρ,6,πο που γ1γlειαl, η αιπ5οταξη'

Tελεlιill,oνταq αυτ6 το 6ρθ'ρο

ελιπiζιυ ! πarpoUrσiιΦo{ του ν'α θ_

λυοε 1ιε,ρ;,κ6q απορiεq για Tο π]α_

ρ'αδο;:ακ6 μαq αυτ6 ιιτ'5ο'ιαγμα'

Σηl μεrιjl:σr €1ζ

1) Ιiρ,[μ61'α1 'α'fiiπιμo r'α διαχιυ,Q'ι_

οθεi η αημαα[α τ<ον &tl: λiiΞεωγ το'i'

πoυrρα (cdλtηΘυμlιιοd6:) ιlα''l ταilτoqρo (ε

γιli6ι:). ..TiσΙπου,Qαr> εvν'oοtμε τα ζυ'

μωui6ν,α αταφ{iλ'ια (ατε'μφυλα f oτε1ι'

φυλ6μαtα). <Tοl9τοοgo'> εννοοdμε το

αrd6ioτrq,γμCt που ηgc'6i21ετα'ι απ6 το' ταi

:!συ1Qα.

2' Tο μlνημ'o'ι,ευilμνο ε1"1ειqllr$1ρ Q'1

γο'}.ογiεg φ6lQ€1ι τoiν τ'.lτλο'<oιν'oλoγ'irα'

i1τοι πε,El ο,ιγc'πο'ιihg x1ατααxbυrfi6 rιαι

αυrιlτηρfαει,w τω'ν oiγιυν, €0ι τoυ' τυ_

πo,γ1ρα.φεiοο Χgfατoυ Aθιαγtιoibυ, eγ

Aθiγ,αι.g 1842-1Μa>'
3) Mε την' Μξη xαlξιi'vι ενrνο'o{!με τογ

fu{$]ητrα τοο ιiρ6ιυιιο, αλλιi rοατ' επ6'

}ιiταση 10αι, 6l?η 
"ην 

α7noστ'αχτιrcfi συ'

οrωυ{.

ΔtABΑΣΑruE
Συxν,6τε,ρα η ζr]τη1:,r1 του ν6oυ

,στlρlθφ'ετα1 στα Πε]ρ'α'αμ6ν'α κα1

πρ1ν 6lρε]i την dι6τυrrη θκφραο'η'

πcυ θα ΙκαναπΟιflο'ει τη αν6γκεq
τσυ rιtιρ16ντοq, αναζητ6 στ{) Πlα''

ρεi\rΦoν τ.g lδανκ6q αξiεq, που

εiν,αt οt ο,υ'γγe ν6σ'τlεIpεζ καl εlΠo_

μ6νι.,:q οt σxετtκd 1κ1ανοiΠo]η1τ1κ(Ι

τεlβεζ }ια τιq σΓ6rYxρονεq ορμ6q,

κα1,!πρlo]απαθεi o' ουτ'6'q να ξ'εx6_

ση τη δξF.ου,βYΚfl πνοl1, r] αυ-

τ6q ν' αφομο,lιiroεl κ'αι να πdρεr

τα στoxxεiα γlΙα να πλ6:lει τιq ν6._

εq αξfεq. T6,τε τo παρ,ελθ'6ν γi-
νεταr, απξp1μα ζωο1n6iνου γ1α Γο

Γpαρ,6'ν, 6oη,θd τηrν δlαμ6ρrφιυο{

του, δiν'εt tδανικ6 πα,ραδεiγματα
καt 6xr κα,λο,0π α, Γιoυ να πρ6-

πεr αυτοirorα νιω επι6ληθιo'6ν καt

ν,α οlυντtρiψουν κ6sε ο'ριlf"' o
,αρμοlνκ6q αυνδυαcμ6q τωι' αξt'

ιirν του παρ'ελθ6ι'τοq με τrq δυ-

νdμειq κα1 τ1ζ oρ;:6q τoυ πα1ρ6ν_

το,q. 6τοt που κο1 τα ,τaρ'αοiμ6να

νια δ,iνoυν κ6θε στο,lxεio, πoυ

]liΙτorpεi \'α xρηrσIμε$εl για lδ'ανl_

κ6 παρ6δeηηrα Κα1 ν' αψ'oμo1ιil'

νεταr α,rι6 το rrαlρ6'ν κα1 η σ\ιjγ-

xρο,νη ο,ρμfl ν' απλιiνεται 6νiετα

και να εξυψιilνεl τα δ:rκd τηq

oτoιxlεiα ο,ε αξiεq πoλrτιομοιi 6-

οo μπο,ρεi πε'ρ't:ιο'6 rε'ρο lικ'αΝο'ποl_

ητ'rιd' για τlg oιi,γxρονε'q ψυxικιθq
αν6γκεq.

Μμ{,τ,ρ,ηq Γληγ6q. Eκλεκτ6q
Σελ. Eκδ. ΣTtoxAΣTΙΣ,1971
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Tο φετειvο καλoκοΙρl xωρic
αvτiiρρηοη καταγροφ,εται αιn6
Tα Πlο ..θερμα. τηq τελεuταiαc
θlκo,gou-'oa. Tο n6οo Θερ,μ6 υ_

πι1ρΕε, aυτo φαiνεταl αrΙo τα
μετεωρoλoγlκα oτol1εi,α ,Π'oU nα

ραθ,θτο,υiμ,ε gμ'6oωc nαραiκdτω
κσl σ{pio,OIpfγ Τηv θερ,μorκραο'Ι,α,

ηλl,oφοvεlio καl 6ρ,o1,δinτω,cη. Tα
στοlxlgi,g οUτα αvτα,nοrκρivovταt
απoλιlτωc σTηv Περloxη τoυ lv-
oτtτο'0τoυ Φυλλο6oλωv Δ6vδρο:v
Ναo0rαηc.

Στoγ npιLηo π[vαlκα Π,oU ct-

φoρd τηv θερ,μοκρα,οiα δlα'πl_
oτΦlvεl καvεic oτl o φετεlν6c
ΙοΟλlοc ηταv ?εοτ6c. lδlαiτε,ρα
.!καυT6qΣ lηTov o A0γo,υοτoc,
τoυ o,πolo,u εi,κo,ol τ6ooαρec μ6-
ρεc (|4) οηiμεiω,σαv oερ,μ,olKρcl_
oiο πdηrω οπo 300. T6τoro ζ6_
oτ'η εiγε Χlρ6'vlο vo sμ,φα,vloθ,εi
οτov τolno μαc. Kατd τα 6τη
1966 κοl' 1967 o Α,tγoυοτoc υ-
n,ηρΕ,ε αρlκετ6 ζεoτ6c. Στιc εi_
κ'ool εn'τα μ6ρεc (27) τo θερ-
μolμετρo n,6ρα,oε τoυc 30 6α,
Θμο0c. Αrκoλoυθεi To 1985 με
εiκoοl τ*οoερlc (24).

o δεtτερoc π'ivοlκαq α,φroιρd

τηv ηλlοιροVε|lα' γΙcl τξv χ1povl_
κη περΙoδο 1979_1985. o φε-
τεlv6q ΑOγουoτoc υlπηρEε ο πlo
φω'τεlvoc' xωρic οEl6λογεc oυv
vεφt6c. Tο o0vολο τωv ιυρΦv
πoυ ιl,πηρξε .ηλtοc" o' 6λo τογ
μηvα 6φΘασε σTlq 323,6 ιilρεc.

To vdα γρcφεiα
τωv Αvαο'τdoloc

Π6,ρ,ο1 εixcr,με oυv,oλlικ6 225 ι$-

ρεc.
o τρiτoc nlvαrκοq' δεixv'ει τlc

6ρo'1'οnτΦoεlc no'U οηlμεlΦθηrκαv
σTo,Uc Θερrvοιic μηvεc. Φ6τoc
κατα τov μηvα lo0λlo δ,εγ θoτο-
ξ,ε καΘδλoι'l oτoιl 1ιi.lρ,o τo,υ lγ-
oτIτo0τo'υ Φυλλo6δλωv Δθv-
δρωv' Στη'v εlκo,oαετi'α 1966_
198,5 τo φlεTεlv6 καλorκαiρl Θε-

ωρεiταt κατ' εξοXηv Εηρlκo.
ΠρΦτo f,ρ1ετ,αl τo 6τoq 1978

Toυ Avιiοτn Σιδ'ερd

μrε σ,0]vo1λο 6ρ,ox6rnτω'οηQ 21 '5
xill'ooτα 6ροxηc. Δεiτερo Tο

1985 με 28,02 xlλlooτα Bρoxηc
καl τρiτo τo 1974 με 52,5 xl-
λlοoτα 6ροyηc.

1979 21 15 S
1 98ο 14 23 14
't 981 1A 16 16

19B2 15 19 19

Ι983 4 21 1ο

1984 I i6 I
1985 I 20 24

2, Ηλlo,φ'dνεlο σ,ε d]ρεq

'Εrη lοι]vloc |oδ,\ιoc Aiγoυατ.

'r 979 292,8 294,6 264,4
1980 278,6 333,8 286,0
1 981 305,0 298,3 279,1
1 9θ2
1 983
19,84

1 985

32 0,0 323,0 269,6
198,1 278,1 249,9
303,3 37ο 

' 
3 225 '5301,7 337,2 323,6

Πoυ

'Eτη

1 966
I 967
1968
1 969
I 970
i97 1

197 2

1 973
197 4

I 975
't 976
1 977
1 978

1' Aρlθμ6c ημεlρω'v
η θερ,μ,crκ1ρα,oiα nιiρααε
τoυc 30 ΘαΘμο0c

loυvlοc loιjλroc Aiγoυoτ
13 23 27
62127
I 22 15

15 1B 19
17 19 2ο
12 14 20
19 17 15
I 18 13
B 22 18

14 20 13

6 '1 ο o
15 26 19

- 1B 21 '14

3. 'Yψoc eροxηc o'ε' 1,lλlοoτα

'Enη loδν. loι]λ. A0γ. ΣOvoλo

1966 44 5 15,5 5,0 65,0
1 967 43 ,0 1 49,5 4,5 'r 97,0
1 968 88,0 A 21 ,0 109,0
1 969 1 3,5 41 1 I ,5 66,0
1 970 37 ,0 1ο9'5 25'0 171 '5
197 1 36 41 ,0 31 ,0 108,0
1972 20,5 15'ο 49,0 84,5
'r 973 22,0 100,0 77,5 '1 99,5
197 4 48,0 0 4,5 52,5 (3)
1975 B1 ,0 18,0 19,0 1 18,0
i976 70,5 82,0 55,0 207,5
1977 73,5 34,0 8,0 I 15,5
1978 6,ο 2,0 13,5 21 5(1)
1 979 7 ,5 54,5 48,5 1 10,5
19εο 21 '5 52'5 7,0 81,0
1981 23,0 16,0 40,5 79,5
1982 12'0 25,ο 98'0 135,Ο
1983 127 ,0 56,5 37,5 221 ,0
19,84 11,0 12,5 38,5 62,0
1985 21 ,0 0 7,0 28,0 (2)

ΠPoΣoxΗ
τoυ nερl,ο,δlrκo0 .qΝ'lAoYΣTΑ.
Mlxαηλ ο Λ'6γl,οc, 6ρiοlκ,ov'τοi

oταvτΙvoυ 12

Kαl Tou ΣuλλOγou αtrloφ,o,i'

ατηv οlδo B,αorλιiωq Kωv-
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To τoiπoυρo τng ΙιΤ&oυoαg

δ:κtτ]'g ΛΙομ,cθεoiαq τcυ Eλληνrκοi
Kρdτουq, σxiaτ1iκΙi }ιε τoυq ο1\]o_

ΠV8U|ΙlCtTolΓιl3:ο6q Α', κατηry1αρiαq.

Aυ,τ6 θγrνε εξαtτfuq τηq xρdrοηq
στον Eλλαδilκ6 xιiρrο αμ6ilκ,ων
καταlσκευαομt6l,,ων απ'6 o δη,ρ6.

φυλλ'o d ψευδ,dρ,γι_,ρ,ο rι:υ 6δ:"

ν'αν επικiν,δυνο ν]lα την υγ,:iα
προ'i6ν.

Γl,α το αν υιπdρxε εξ€λrξη
οτουq d,μ6υ,κεq κlα1 πι6q 6γ.l,νε αιl_
τr], ιiroτε να φθ&1:,ουψl'ε σ'τrΟυq ση-

μεlρdνlο6q xdλκrν,oυq { αν ο τiρ6

Ιτo,q ικlατ,ασlκευl]q τoυq προ,θρxεταl
αm6 τo ε,ξωτaρ,κ6. ειδ'κd o,τη N6
oυ,αα, δεν υπarρxoυ1ν οιοιxεiα.

Σriμε,ρα μ6αα στην π6λη β.-

x,oυν α]πoμεiγεt κ,αt λ,εiτουργο6ν
περiπoυ 20 ρ,ακοκdζαν.cΙ' κα πΞ.

ρ,iiπcυ &,λλ,α ι6rσα σ,τΙζ γliρ.ω κοt_

ν'6τητεg. Kατα'oκ,ευdoΙξκrαV αrπ5

ε'lδiκo'6q ε]μπε]tριcτεxνiτεq κ,αt η
xωrρ'ηtτxκ'6,τητd τουq κυμ,αiνεταt u
π6 Bo μ6x,ρι 130 λilτlρα. }Ι κατα-
ακευ{ τoυg εiν,αr αrπλi]. Συιγκε-
κρ:μ6να με τουq dr1-ι6υκεq Πloυ

xιριηρlμοrωlοf νταl στη c]ΙΙARiE_
NTIE τlηq Γαλλiαq για Πiα|ρ'ασ_

κευ{ Koνl'drκ, δr'α,φi6ρ,3ψν o'τo 6-

τ: δεν 6xοuν α) πρ,οθ,εlρμlαντ'Iiρα

οiνoυ, β' οlερrπαν6Νεq σ\ιoν Ψυ-
κτr]rρrα (οn.lιuFιυkνιυτric), γ) οφ,_
οεlδd 6ρ,αxiον'α πoυ αυινδ,6,ει Γο

λθ6η,τα με τioν ψΙυrKτr]rρ,cι καl δ)
ιξxoυν μικρ6τ9ρη xω1ρηrτ1ι<6τητ,α

(130 6ν,αν,τι 5Ο0 λ{τρ,ιυν ηq CΙ{_
ARENTE).

Πιirq γiνεταt η απ6,αταξη; Ei_
ν,αr απλ6. H oτ,εμφυλ6μαζα με_
ταφrξρεταl στον αrrιocrι'ακτ{ρ,α.
Tαrιοθετεiτα1 σrτoν λt66ητα (oo_
(6νt,1' τον &μ6υκα, αiρα,:ιtνετ'αι

}ιε νεrpr6 (γπ μ'εια'φο,ρ,6 Ι4ζ υ-
π&ρxου,ααg θερμ6τηταg ρε 6λη
τη μ&ζα του πε1ρ1εXlc1rl6ν,oυ ). Ka_
τl6,πtν πρ,oαιilθ1εντα: α,ρ1ωματu<6q

fλεq καr κλεiγ,εταt μ,ε το καrι6-
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€xeΔ]lo Αnο{τ,ARτΗp^ 1T€Γ1ΦYz19V ;

l. t'lP01oΨΗ

B. }ιΑτ0γH
(α-1 €ειΙa ua,}e1t

(e) tιιlγ,s
6) Rαπ,i*, Λi0γι' (κρλ"os1

(δ) 8ρα1λ,ω ,.α.o*'o''1

(η Ψ,"4g"s

Ceτ,) Χαndιι γrμηΡo
(3) Δiοuo' yυrηρo ('".Lo,)
(t) 1μγs t,ε"5oυ oY.Jv

(θ].qr"tr, εU5o, oιoιJ'61o-s
(ι) NΦ βn,
(ι) 2k g"x"46* ι,qnαω,iv

A.

tt-

κ1 του ο λθ6ηταq. \4ε τ,ο 6lprαgμ$

πoυ δημloυργεiταl απ6 την δrο-
xετ,ευiΦεγη θερμ16rτητα τηq ε,oτi-
αq κ,α6οηq rιρ,αlYματοΠΦlεi'ιαl η
απ6lαταξη. or παρ'αγ6μενoι στo
λ66ηιια απrοi πε,ρνo,riν ο,τον ψυ-
Krτ{lp,α, Φxoν,ταl (υγ'ροrιοloliν-
τ,αl). Tο απ6oιαγμα ουλλ6γε,rαr
αrd6 το,ν αrωιY6 εξ6δου του 6μ_
6υκα. Tο τθλοq τηq απτ6oτpξηq
καθαρiζετ,αr με μ16τρηοη των αλ_
κοολπιilν 6αθμτilν τoυ εξε,ρx6μ,ε-

νoι) α,πooτdr1ψ,αrτog, ηρ,ησrμοΓrοι-
ιiινtαg αλκoολ6μετιρo (γρdδο).
'Yoτεiρ,α απ6 τη,γ πα,ρ,qffiγ]ω 5'a-
δκαοiα ανοiγεται το καrι,6.κl, α_

δ,εl'dζεται καl κ,αθ,α,ρiζεται o, λ6-
8ηπαg. 'Eταlι εiναι 6τolμο9 γlα
μiiα dλλη απ6ατ,αξη.
ΔliνοVrτiαι στblxεi,α μ[αq σxημnrrt_
κ{q παrρdo,τααηq εν6g τ6τo,ioυ dμ
6,υrκα. Αlrιοτελεlταr αrι6 το x,6λκι_
νo λθ6ητα το,rιοθετημ6νo π6νω
σε μ,α κοrλ6τητα αrri6 πυrρ,6του-



To τοiπουρε> Τrιg Ι{&oυοαg

6λα πcυ x,ρ'η'οη1μεliεI οαι, xιi.lρoq
κα6icrηq τηg καi'oι,μηq fλ,ηq. Δη-
λαδl] 'εiν,αl η εοτiα κiα'6'αηC rΙJOυ

τροφ,ο,δoιεiται με ξiλ,α. Η παρα_

γ6με,νrη θερψι6τητα, δrοxετ,ειiεταl
κ,ατ' ευθεiαν στον λ166ητ,α (.i-
rrαι 6μ,εoα θερπr,αrν6μεν,ο9 ). ιΙ
οτεlμφυ'\,6μαζα τoποθετεirι,αt μ6-
σα στoν λ66,ητα o 'οιrιoiοq κλ,εiνε_
ια':l σ'τ'εΥ.αγ6 μ]ε εlδ'lκ6 θ'c\ιωτ6
καπd,κi ( tlo κρ,6νoq ) πcι-l ιP,6ρε

6lρ,αxiο,ιlα οτα πλ6γlα για δlox6
Γευlση τιt}ν παρiα\/6μενων ατμιil^,,

οτον ψυκ,ι'flIρα.

o ψυ,κτι],ραq εiι,αl 6ναq κ6λlι,-
δροq απ6 x,αλκ6. Στ,ο π6νω μ,6-

ρlcq φ,6|ρεt καπ6tκι Π|Ου xρησ:με6εΙ

Yiα ν,α αν,oi;γεταt κα1, να καθαpi_

ζεταr οτo τ6λοq τηq oαlζ6ν παρα-

YιΙ}Yηc. Στo εαωιτ,ερ:ι<,6 του υπdρ-
x,ουν γ6tρ,ω αri6, dξονα L:ι16&(ε\/_

τlροι δ dτ,ρητ,ci δ,icil<οl π,ου εiναr
παρ6λληλοι μεταξi-' τουq, τα λε-
γ6μ'εrrα <<ιrt:.dτα>. Aυτ,oi xoη|:':ψιεri

ουν ατην παρ6τ,αοη τoυ xρ6νου
δl6λευοηq των ,ατμdrν πcυ δlοx'ε-
ιεfονταl στoν ψυκndρ,α κ,αθιiq
K!α1 Ιηrv αriξη,oη τlηq ιμυικτ-κt'1q ε_

πιφdνεrdq του. 'Εlτ,cl trιε την ε'
πrΙ<ρ,q1g$lolq Ψυxρi θερμοκtρ'αo,iα
oυμπυκνdrνεταl 6λη η ποο6τηι6
τουζ σε υγρ6. Γip,ω αrπ6 τον κ6-
λ:ι,δρο υπ4'ρxεi δ,εξαμεν{ με τρε
x'o-iμ,εr'ο \,oΦ rιoυ υ1πeρ.xε1λ,{ζε

γiα \,α δiατηρεiτ,αt αταθ,ε,ρd η
θ'ερμoκρ,αοiα τΙoυ ν,ερ,oil. or, αλκo-
oλοr]xοr ατμιci εLj6'ρx'cντα1 στον
κilλrνδrρο απ6 τοι, αγωψ6 εlο6-
δ,oυ. 'Yοτaρα εξθLpxο'ντα1 υγρo
πol,oliμενοl απ6 τοι' αγιυγ6 εξ6-
δ'ου απ6 6που κα ου\\,6γεται τo
απ6οτα1ψ'α. o α}'ιι}γoζ εια6δου
6ρiοκετ,αr ατο επ6ι'οi μ6ροq του

ψυlκτdrρ,α K,αi ο α1"ιογ6q εξ6δου
αιον πυtθιιi6,να τoυ. o ψυκτ(p,αq
x'ρη1oημε6εr στην oυιπι6κν,ι;ο'η
τ?υν αλκοολoilxων ατμιi-lι' οε υ_

γρ6 καθιilq κ'αr oτην ψ0ξη τoυ

υrtβο,6 αυτοιj.'Oπιυg φ,αiν,ει,cιt
Κrσ1 σΙΟ αxf1μα ο ψιlκτflρ'αq δεν
εiναl <ο'φιoειδoιiq> -ιiπcυ με 'C]ερ

πανιiνεq.

***

4. lν{EΘoΔoΙ ΠΑPAKEΥΙ{Σ

oi μ6lθ,οδ,or παο,αεrκευt'1q τ0υ
τoiilπoυrρου- που οlυ,νηθiζεlτ,αt, εi
ι'αι δilo. Η πρ,ιfiτη δiνει Τlc <<α-

πλοi6ραηι6,r,ο> 1:gf11ρυrρ,o κ'αΙ η
δε6τερη τc <δlπλο6ρ,εη16νο> τo,1-

Πlf,υρo,

Στ,η μ6θοδo τ,ου α,πλ,o6,ρα,αμ6-

νου σε κ6θ,ε αIr.15,αταξη (καζ6-
ν α) αυλλ6γεταl 'αιrt6oτ,αγμ,α: τo
αlπλ,o6ρ,ααμ6νο τ]σilπi]υlρlJ (απ6-
cταγΙιια μiαq αrπ6t:,ιαξηc ).

Σπη μ6θοδ'o του δlπλ,o6ραοψr,6-

νου αυλλ6γετ,αl τo αατ6,αrαγμα
κ6θε καζwldq, ο,υγκει,τριilνει,αl
ιnαl αrπ,oτελεi αυτ6 Π,οι) λ61lε
<!lp,dlΓJπ0>> ri αλλcrιilc <tpλ,θγμα>.

Kατ6rπtν η γρ,aππα που θlα ουλε-
xθ,εi τοrπoθετεiταΙ στον λ66ητ'α

YΙα να ξαι,α,αlποoταxθεi. Tο το,i-

Ιτoυlρo πoυ θα πρ:κliιpεr εiναι ro

δmλlo,6ρ,ααμ6νο { αλλοtιilg μεια-
6ρ,cιομr6'νο τo1πcυrρ,ο (αrrl6ioτqγμq
δLrλιdq αrπ6,oιαξηq).

Ν{εταξli απλοi6,ρ,αοηr'6r,ου 1(αι

διπλ,oφrρ,ααμ6νου τl-fπoυρου υuτ6iρ

Xε:l δl,αφ,oρ,{ που γivετα,l αν,τrλη_
πτι] trlε ιην οργανoληiπτκ{ δoκl_

μli αλλd κα1 με την xlημκr] αν6-
λυrαη. To δlπλο,6ραοtiιι6νο παρ,ου_

ordζεταt καλniτερο πυιοτ;κd καt
πl,o <<εξeυιγενΙσlμθνο>. Αυτ{ η δι-
αφαρ,& rpπorpεi ν'α φαν,εi rδιαirτε-

ρα 6τ,αν'η παρ,αγ,ο:γ,{ αυτιi;rν των
ιιirηων fοiπoυ,ρου 6'1z,:ναν απ6 το'ν

iδl,ο πqραγι,rγ,6, α.π6 την iδ α τιο-

o6τη,τα oταφυλrιiν καr με τα i_

δ,iα αρtιιψ,ατπd υλκd (γλυκ6lνl_
σοq, μαlστixα κ.d, ),

λ4fu dλλη μ6θοδοq παρασκ,εt,-

{q, λlβτερο oυνηθιoμ6ι,η εiναt

η μθθrοδoq 6πωq ιη'ν λ6πε εδτil

<<6ν,α μ,β,6ιcι ατio dλλ,o>' Δεν 6ρi
clκω τον κατ6λληλo 6ρ,o c,την or
νoλογiα Ylα να αrιοδ,ωθ'εi το τσi.
πoυρlo που παρ6γετα1 με αυτr1

τη μΔθοδo. Σ'υγκεκtρ,1ρ6να η γρdπ
πα πOυ θ,α αυλiλεxθεi απ6 trιiα

μ6ν,o καζανιd ρixνεταl oτην επ6

]'ιενη ΙΦζlα\rl'd που θα ακολουθ{-
σε'ι H ργ,6μιq,rηiicι <.6να μ6σ,α ατο
dλλο> δηλιilνεr τη γρdππα τηq

πρoηγοιiμε'νηq αrπ6αταξη,q μ16οα
οτην dλλη αιrd6οταξη που θ'α α.
κoλoυθ'f,oει. Ποlroτrκ,& τo τiσilπoυ-

ρc ,αυτi6 εiναι παρ6μ,c1o με τ,ο f-
πλo,6ραομ6νo { δrαφβlρεr ελ6xr_
σια.

***

5. XHMΙKH ΣYΣTΑΣH

'oταν τελεrfi:εt η ζ0μlωoη
τα}ν o,ταφυλlιilν ατlq κ,6δεg καl
<τρα'8ηκτεi>> το κρlαrgii, μι6σα σrα
τ,σtrπoυtρα δηλ. τη μdζα τωι, ζυ_

μιΙJ]μ6νων αταφυ,λιι1lιν π,:υ τιilριl
λ6]γετlαι ατεμrφυ,λ6rμαζ,α πα,ραμ6-
νax κρα,σi πoυ φθdνε'' μ6xρl καi
40o )ο του 6drρουq των τoilπoιl_

ριυν. Αυτ6 τ,o κlρ.ασi μtπορεi r,α
εξαxθ,εi μ6νο μιε πiεoη πρ'd\ψ,α
που γiIνεταl μ6ν,o οτrq 6roμηxα_
νiεq. Αd6 την απ6αταξη λοrrrι6ν
του gμrυo1ωrμ6.iνoυ κρiαolοli lJ|τα

το'iirιου,ρα θα πρo'6.Μ,εr τιο <τσfπoυ
,ρ1o)> που εiν,αι aπ6μεν1o να πqρ16-
xεl τΙq πιητlκ6q ,]υ|σiεq τoυ }<ρ,α-

οιο6.

Tο τ,Oriiηgγρo εi\ηαl λοrπ6ν 6να
α,π6,αταγμα rιου πρ,o,6ρx,εταl απ6
την αri6ιαξη υλιilr, πoυ περ'β_
xουν Γιτητ1κ69 ουαiεq. ol ιiλεg
αυτ6'q εiναι το κρl6lοif πOU ]1ε,p]:6_

xετα1 σΙα τ,αi1Πoυρα (,o'τεμφυ16.

μαζα) και εi,ναl εμποτ\aηι6νο οιη
μdζα τουq.

ol ουοiεq πoυ αiπoτ.ελο6ν, την
σ[3lστιασ)η τoυ Ισlπου1ρου εfναι πολ
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Δrεlvθg δεvτρoκομrκ6 ουv*δρrο

οuγγεvε0'εl με 6λα τα Νεκταρi"
vlα.

_ GF 43: Δα,μdorκηvo πoλ0
4ωηρo χpξοlp'o,Ποlεiταl οτlq φυ-
τaiεξ, rΠ;ou θ6λou,με ,μεγ6λεc
κλα,ooκ6q αno'oτο,αεlc.

Τα oηrμεριvα iΠρoγρdrμμαTο
cτο1εi.louv οτη δη,μlo,υργ,[o,πεν-

τα,πλoεliδιj;v δ,ο,μαο,κη'vωv, fioU
vα δiιlouν noλ0 λiγεc παρα,φ,υil-
δεq ,κot να ,u,π6ρXεt οuγγ,6vεια

με oλεc Tlξ .l-|o.llKlλiltξ'

H εnlλoγη'κλΦvωv τηc Δα,;'lα-

σ;{11ι71frq,Mυρo6,oλαvηQ πο,υ 6xεl
oυγγ6vεlα i];ε τξ ρo,δοlκl'vlδ ;τt-

οτεiεταl δτl αε ]μ,ερllK6 xρ6vlα
Θα i;αc ,διbοεt υlΠοlKεiμεl/α Kα-

τaλληλα γrα 6ορrα εδ'6φη.

y) Poδαxινοα'ιιυiιδι.ιλiγE (oμ,''-

),δαλoQoδd.x ιyα)

Σ l]μερα rn,oλλο,nλο'ol,αζοvrαl o,
κλi:vol Gr 677 ,κα't GF 557. To
GF 677 εivοl υ,ποlκεiμεvο P,oδ'α-

γ.lvl'αq X Aμυ'γδαλΙαq καΙ 61εl
μ;α αvεKTllKoτητα oτηv υγρα'oiα.

Tο xαραlκτξPloτlrκd Tηq οvTo-

1ηc οτo,υc ιδl,6φoρouc vηlματιi.l-

δεlc MlΞLolDOGYΝ,ΕS,orΠοΤε-
λo'Οv γιo μαc τ,ouc ν6oυq ο'vτl
t(θlι},llgγ1,;46,ia σKοrΠo'8q Kαl Tηγ i_

καvoτητα ,πoυ ιiχoυv γιo τ,oγ ct-

γεvη πολλαrn'λαοlαομo τoυc.

δ ) 1'6.2lδια ,uειαξd ιc'.ll' ειδcbl'

Τα u6ρi'δlα MYRΑΝ (Mυρο_
6ολαvη X Potδα'κιuδ) ,nου τα ε-
ρ,ευvηα,αlμ,ε n,εριoo'6τερo, μαc 6_

διυοαv liΚαvΦ|ΠοlηTlKα οπoτελ6_
.flJατο γlο υ'nακε[iμ'εvα τηc Pο-
δα,κιvtθq, αλλ6 εΙvαl δυ,oτυxιbc

ε,..l,παθ( oτη xλιbρωοη.
Mια δι,nλ( δloοτα0,ρωοη (Mυ.

ρο6oλdvη X Poδdκlvo) πoυ ε-

ρευvηoα,μ'ε ,nερloo6τερo, μαc ε-

δτ'oε εvθαρυvτlκd οπoτελ6o'μα_
τα, αλλα τo ρlZικo o0οτημα εi-
vαι φτωxo. Α,πo τα dλλα υ6ρi-
δlα μεταδ0 Mυρo6oλαvηc Kοl
P'ο,δακlvldc, Mυρo6oλdvηc Kαt
Α,μυγδαλl6c πoυ nαρηγΘησα,v σε
πιrλ0 μεydλo ορlΘμ6 6piα,κ,ovταt
οτo oτdδlo τξC μgλf1ηc. T|α u-

6ρiδrα PRUNUS DAvlDιΑΝA X
Poδαrκlvlαq noυ 6;ο,υv πoλλ6c o-

μ'or6τητεc 'με ε,κεΙvo τηc Poδα_
κlvtαq X Aμυγδαλιd,c 6ρiolκοvταl
oηiμ,ερα σTo,Π1ε.iραlμοTlrKo σTd,δΙo.

A,π,o τo ,no'λi δrαφoρ,ετΙ,Kd εiδι]
oπωC P. TOMEΝΤOSA X P.
PESSEYl Kο! τα υ6ρiδlα δεv
μαc 6δεlξo'v 6τ1 6xoυv πoρo nο-
λΟ καλη oυμnερlφoρi.

3) Προ6λιiματα συvτn-
ριioεωζ μιiλωv και αxλα-
δlιilv.

Tωv
Ε. ΣΦAKlΩΤΑll(Η, M' BAΣlΛl-
KΑKH,καl Δ. ΓEPAΣolΠoYΛoY

Αρloτοτελεioυ Π αvεnloτημio,υ
Θεo) viiκηc

Avοφθρ'ovτα} ol rKρΙiσllμol fτο-

ρdγovτεc π,o,u ε,πηρεαζoυv τηγ
ωρiμovoη Tω'v κλr,μαvτlρl,κΦv
καρπιiv ,καt δiγεταl 6μφ'αοη οτo
καταλλληo oτα,δlo TΠQ φυoloλo-
γlκηc ωρrμδτr1ταc ,n,oυ εEαoφα_
λiΖεl καλη ,πo16τητα και δlατ,η_
pξσrμl$aη1g oτo μηλο καr αyλd-
δl,α. Π,ε,ρiγραιφ-oνTαI τα κρrτ(ρlα

Τηc ουλλε,κrlκηc ωρlμoτηταc
πoυ εφορμ6ζovτol oτα μηλα και
α1λαδlα καl δiνoνταt ol αρlοτεc
orγsrηκεC oυ'vτηρηοεωq των
κορ,πιi:v αυτΦ,v rσt lKotVd ψuγεiα
KοΙ σε ψlUγε[α pε ελεγx6lμεvη α-
τμooφ,q1'ρg. Mε δεlyματoληψiεc
Πo,U θγlvαv iKαTd To xρovo oυγ-
κο,μlΙ,δξiQ σ,ε' δισσφρεc περlox6c
πoρα,γω'γηc παρouσldΖolrrol ol
τlμ6c τηc εoωτερlκηc oυγκθv-
τρωσηξ αlrθ,υλεviου σε μηλα καl
αxλαiδlα.

Σε oρlαμ,6vεc πotκlλi,εc ,μ,l1-

λωv (DΕLlcious) η εσωτερl-
κη'ουγκ6vτρωoη αlθυλεv1oυ 6ρθ
Θηικε vο ,εivαr υnερ,6oλιiκη υψ,η-

λη (1_100 ppm) λ6γoc lπσU δΙ-

κα:cλcγεi 'Kcll Tη μ,εlωμ6vη oυv-
τr1ρηrolμoτητo τωv καρπωv α'υ'

τ ιilv.
Δεlγaματoληψiεc iπoυ qllναv

oε δrdφoρα 1εμ,ΠoρilKd ψυγεΙα θ-

δωοοv υ,φ,ηlλ6c τl,u,ιiq οuγκε*ρ'
ο'εω'v αlθυλεvio,υ, ΠoU ,εivctl κ]αl

τα ,κ0ρlα α'[τιο τηQ ;Πριbiμηc ω-

ρΙlμαvo,ηc KαΙ τηq υno6θ,θμlοη'c
Tηc Π,oΙ6Tηταq Tω,v ικαρnιbv αυ-
τΦ,v oτα lg1μrπopΙrK,i φυγεΙα. Ωc
μιiτρα γlα δlατηρη,oη τηc πolo-
TηTοc των μηλωv καr οxλαδlΦv
προτεivovταl (α) o καΘoρloiμdc
τ'ou oταδiou τηc ουλλεκτr,κηc ω_

ριμoτητoc με αυoτηρoτερα lKρι-

τiρtlα (6) η δlοτηρηοη καλι1_

TερωV oυvθηκιi:v στouc ψUKτl-
κo8c 1ιbρoυc με ε€oερloμ6 καr
(γ) η δlαlδo'ση ,Π'o'ΙκΙλlωγ 'no'u εi'
vαl lΠp,oσοpμooμ6ιr,εc oτlq δrd-

φ'oρεc ,Περl,oxr6q ,καl δΙvoυν dρl-
oτη πol6τητcl lpε iKαλξ rσUγTηρη-

orrμοτητα καρπΦv.
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,H ιιηgυδι,ιi (γ6νο6 JUGLA[.{S) εi-
iv1ο0ι γι1(tidτiη γι{t του'g ια,ρπtοi'g χmcl fiηrJ

ηοffiιμη Eιlλεlα τηs. Yπtiρ1οι'tν, ωo},_

Μ εiδη αλki η πι6 γν<υoτf εiiν,αι η
Π1εpαιπld, Kαgυδ,ι,ιi (JUGΙ,AΝS RE-
GΙA) παυ πiαλλι.ε,ρμiται σ' 6λ0 ον
xi6olμο για τσυg ?οα!Qrrο6ξ τηg. otνoμ,d-

ζεται ιια'ι A,γγλ'μi Kωψδι,ιi αλ$.lιi προ-
τιμd'τα,ι ρ 6Qoe Πε,ραιxι{ Kqρυδιd πρυ
δεilνει το,ν τdπo }qιιταγ1(0γli1g 6tπου, εi-
γαι }ιlαι ιθαγευθg εilδo,g. KαIλλιε'ργεi-
τlαrι σε €μIιloQ,ι0qi x[λ\[μαnι]α oτηv Γαλ-
λ"Lα, Ιπαλiρ, Toυ1ρoιJiα, Ι(i.,,α, Ιγδiα
,{ιlι οlτ'ι,g H,ΠΑ. που εiταlι xαι η

ηadlτη χd}Qα πα,Qαγαyγt1g r0α,Qυδι6ν
(l,). IIQ,αl}gτ,ι)dιi 6λη η πlαιQαγΦ]ryf, τωιv
rΙ.π.Α.. €ιiνα.L σι}γ]μ€γτQrωμi6νη στηη,
Kαλ.ιφi6rριν,ια (bιrυ1ρ,iηg στιξ xιο,ιλrdlδ,s6

πQ+o,g τo εαιοτε,ριnι{6) 6πoυ' x'αλ|tbιτετα'ι

μιlα 6xtααη 71i2,0oο οτρεμ,μ,ιiτιον μ]ε

δε,νδρα αιου 6.ρ[roτloνται oε παραγoηf
xαι μ μdαη ar6δοoη 35o KGR/oτE{ι_
μα. Πoλ"λοi rιαgυδE{iλεg ;ταριiγoιν, πιi-
γto α:i6 500 KGR/oτρfuμα ον,ιil πoλ-
λ6€ νεεg φιτε(εg φtθιirνουν τα 75s
KGR/oτρΦtμα (l2).

Gι πoιοιιΝiεg *αrρυδιιii6 εiνα,ι ευ,αi-
oθητεe τ6iαo oτιg xαμιηλlθg 6σo xα,ι τιg
υΦτΦ,lξs θε,ρμolrιραα[εq του' περ,ι,6dλλioν-
τοs. Aιπoδiδoυν xαΜπερα οε εδiιiφη, 6-
,ηo1, τp ,ριξωd6 α{lατημα μπlo|9€ι γα αγα
π1μ,1βigli αε. 6iνα 6rιiθog 2'5-3,5 μ6.
τlQlο}ν 

'ι1Φι η ,Φ3Qiiojδog ιilgδευ,αη'g α,ρ,ni-

ξει vωEis τηγ dγο.ιξη xαι τελε,ιιiyνει
τo ιoαλoωα(lq]ι πριiν τη oυγlιομ,ι,}{
(4,10).

lEhi ciλ6oν για Φ}ν €πιτυ,χ[$r υη}η1.

λciν, ααqod6αεωγ αrρυδαiio ρ,6λo αgΦi-

ξουrν o τQ&ιo6 ιcα1ρπoφoIg'i'αζ, η χαQσrο.

φρQo{t]σα eπιφdνε,ια, η xr τα6'oλfi τωlv
,αvΦο:rv, η ?α{aσ!6δ€ση, τo μiiγεθiog τoυ
,{qaσιo6' +ιαθιilg rιrαι τl αναλογl[g ,oo'

η rτοι6iητα τηs ψi.{Ιαs. (2ΑJa,nJ4),

**

ιΙ P;A'Y'Ι\ΙE εi,ι,αι μιι,α παλι,d πo,ικι-
λiπ πoυ επελαγη σlα,ν, σ:oοrQl6φι,,το, dτo1'
xqρυlδβdΙvβ τoυ GIEO,RGIE ΡΑ.YNE
γJα.t φΙυ,τ€f,τηxiε γ,ιαi πρii|τη φqρid τ1o

Ι92χ}. '[Ιτοv η πριbτη πο,ιruιλ,[ιι α'ττμ
Kαfuιφ,6ρvια με, πλbγlιαlιJα1ρlrι1iα κα,ι φιt,
τε&ται αo{μη oτα παριiλι,α '(αι το
6dpe,ιo τμftrα τηg SAIN JOAQUΙN
VΑLLEΥ. Αrτιπροοαxωi.ει τ.o 16"/'
τηe o'iιrvoλωdη3 6τταατμ τ{αν δ6Ν.δQωι
πoυ ξa.ιrΦ((σνται oε :ταgαγο:γf (12',
E[λnαι α1or,xιλια υψiΙ'i{€ τα,ραγοrγιx6-
τητα6 (15). ΠεEibεoυ 80 με Φolo τιυν
d.l{iγιtoν oφθαλμitv το:rν 6λαοτιirν παρ
αrοφogαυν. ΙΙ eiμφιiνιoη του φτ,λ.}*iψα-
τog εliνg,l, πριi1μη rοαι αυτ6 λαμ6ιiνε-

υqJiηD'η. Elνtαrι η }αυQιζi}τ€lρη πo.ιrζιfu{α
δ:ιlτi&επαι με ii1λ1υ,φ'oq, μΙΞ χiqιi]ιu{ι ψι-
26α9 λευtd6 rlQro,ζ οrQφrν6λευnιο δεν πα-
ρουoιιirt3,ι πQοσ6ολ6l; απ6 r{nιQffibdαΦα

rιαι 6αιqη,Q'(lιααη, με με.,rlιiλro μ&yεθοg
xlαι xα|ιιi χqQμαDοτη8,ι1στιcι6 ωα,ρπo{l. E]i"
1,αlι €υαιlσqητη στroν xlα,ρr+ι{μοl τoυ φλbι
οE (D|EiER BARrK CΑN'ΙiER),Σε αυv
θΙfiixi:g ylαρ<ioυ;['αq αfi6 υγQασια d σ€

φ,τοlχld εδdiφη 9 j1g,E}diνΦ,G του φλoι.o{
βπloiQεi γlα ε(1νωι πε,ρ,ιogιατιrd6g fi:ιρE-
γω]ν στηγ lταραγlωγd, trηg ποrιx'ιλliαg.
Ιια τoγ. λαγ,o αυ,τ6 η πoιπελliα }ΙAR-
TLEΥ απαιτεl 6rαθi.,ιιi, γ6ruιμα, ιοα.
λirir: ατρπγψιξiiμvα 6β(rφη xlr,ι €π-σ,Q-

lcf εφα&ιαoμ,6 με γε1916 για χlαΜ π.ο{Ρ

eαγοΙy (5'13).

H IΙARTLEIY πλαγιοrια,gπεi σtε 7oo-

νει 6lτ'ι η πoιωιλiα αrgγεi ιdιiπαrg να ει-
α60.1θiεlι oε παlρb,γαrγ{ 6μω9 απο,δ[rδει
πrαλJ& αργ16τε,ρα (15). H ημε'ρoμτμiα
ε1μφrdγlιdηg ταυ, φυλλιiψατοq τηq ΙΙA'R-
TΙ.]EY ε[γ,α,ι ,ι1εrQ0rioυ' 15 ημ6,ρε9 μrιi
την PA ΜE. Aφo6 η πoιoοιλiα α,νθi-

ξε,ι &$ιμα η μ6νη πο,ιπiιλiiα ,rου, μπo-
ρ€Ii γαl πηN 

'εσnιιrJclι1l,d1oε,ι 
εi\l,αι η FRA-

NQUETTlE (2,7\. E\Lια,ι μ6loηq εσio-

1ι]6 αυγxoμιδη,ξ μ9 o}Qiμαιηση τω|v xdQ
πιiry τo δεtτε,ρo πρoi6 τg'iτο δεx,α{1με-

Qο τ,oυ Σεπτεlμ6ρ,[ιo,υ. o xαqοd6 εiναι
γ€γ'ι0ιιi μ}€γdlλoυ μEγ6θoυe' μ€ σχημα
rι1oυ μιlιιi'ξει με rια1gt$,1f, μ εqψ[α, e-
π1iiτioδh 6lιiιαη xαι. οξtληππη xiclQυΨf,
Η αν,αλo,γiα ιp[iy.αg ε[ααι ldεld[5o. nu,
χlαι τ]ο, χlQdΙμ,α rηe λευ,xl6 6ιη ορφν6-
λiευxo (8).

***

Η IΙAR.TΙJEY εiναι μ6τρ,ιο 6<οg με-
γrιiλo δι6νQρο, μ6τQ,ια nλαγι6xλπδb με
xαffi ξωηρ6τητα otε γ,6ν,ι1μα €,δ&φη.

Aiπαoτιiroειg φdτευoηg γitρ,ω ατα ]Ι2

μ,ε 13 μ1ηρα.

FΙ FRA]NQEITTIE, rι1oιω:λl'ιh Γαλλι-
ηft6 ηqοi6λευ,oηg, frταrν η ατ1ι6 Φιoυ,δαiα
πoιπιλ[α αηα Ιiαλιφ6τlψ{α π8'ιν, το
Ι9Φ xα,ι ,αld6ψ xατfuρt τo li\o/o tt1q
ουη,noDιιηrfi6 6ixtααηg τ<ov δr6vξρωrν πbυ
61ρ[io1μ9γ'ταl1 σ€ r_rrα_Q,αγωfγfi . T]α τελrbυ-
ταlα 1g6ν,ια η παιιχιλlic dιE1ιos να' εγ-
xα,ταλεirοθτ'αι }bγω τηg 6|ι0νε,ιrΙη9 Jdλα.

lτ 0Iκ lΛ lΕΣ KΑΡrΔ EAΣ

τΦι σα1, ημξQα αrΜαlφ,o'ρ,ιiig για τηru αi1γ_

?ι8,ι1ση το)γ πloιριιλιrirγ. Η πε,Qi'oδio τηε
αlωλιευlθ6]8ωoη6 τηs γi,gηs συμσ{ιρr.τ€ι

α:ρlxετιi xπλιl με την περiοδo ιlπoδε-
t{τι1){i6τητds των θs,fuxlιil'ν αlν06ωψ, ,(αι
αυτ6 εξηγεi γιατi ctαgυlδειilαlεg τη,g

πo,ιπιλt(αξ ΡAYΙ\ΙE 1iιυρ'[c επικoν,ιαoτπj
5l[ψ.g1 6υr1ρ,i :τολili παρ'αγωγιxloi. Ι{α-
λo'i εg(ιx|oα,ιαrοτ69 τηg πioιxιλ[lrg εiruαι
οι C]ΗICO rοαι ΡEDRO (2,7).

E[,γαι πoιωιλ(rα πg'ιb'uμηq αυγtιoμ,ιδι{g

με πε'ρiΦo 6'ριμdι^oειυg το ηριbτo δε-
r-απειΦftυερο τoυ Σεπτεμ6'ρ'[lου. Tο μ,6

γεθp'c τoυ rq,α,ρποd ε'iνα,ι μι6τριο η2og

Toυ
Λnμ. Aλrμαλιιilτn
Γειυπ6voυ Ι.Φ.Ι1.

μιruρ6 με qνlαλoγiα, Φ[rxα's πε'ρiruoυ
4,90/o ο,gφιv6λε1Jx_loψ, β1ρg αν,oιmτoi ο,ρ_

φνο6 11ρωματιoμoιj (8).

Tlo μηεθog τoυ δiruiδρου εilναι μ6-
τQ'ιο μlε οτ,ρογγιΛοπ6 α1f1]ια xιαιι rοαλf

ζιυηρ6τητα. 'oταν τlα δi6ινiδρ,α ε'[Iνα,ι

ν€&Ed α.r!α'ιτθiται μ6qρ.ιo 6ol'; αυοτη;ρ6
cιλιιiδtευμα για τ'ηvL αlποφ|U-γf τη6 υrοEQ-

6toλιadfis *αρπoφorρ[αg. lι,α τιη,ν δ!ια|τi-

aiηση Φs ξιυηρ6τητα6 των, δ6Ινrδrρ,αν

ε6oυ 61ρi[|Φqgiγ,τα.ι σιε αφ,gαγ'ωγd, απαι-
τεlται xατ'flΛlτfllo xλiιilδeυ1uα.

Αιπoατ'doειg φr1τευ,αη3 γigω οτα 9

μ,6τρα.

Η ΡΑiy]NE ε1γαι πoλ\i ευα,ioθiητη
t6ιαιo, oτηγ, xn'ριπoφορiα 6tαο xαι ατην
6αi:oτηρiiωαη ηq }dα'8ιδι,di6 (Χ,AUTιΙο
Mor.ιAs JUGLANDiΙS) (9).

***

Η ΙΙARTΙ]EiY eiναι 6,να σlπo,Q6φυ,τo

Γαλλιοιιfε Φ9ο6,λευroη9 πbυ επελfuη' g-
gι6 τoν' JοιΙN IΙAR.TLEY οτηru NΑ.-
PΑ VΑLLEY (Ι{.]II.iA.), Eιαξ1θη
ατηlν χ]αλλ,ι6Qγ€ια τ]o l9Φ' xιιt Φiμε,Qα
εfν.αι η ,l€]Qισσ6τ€,Qo διαδdδolμιiγη ποι-
xιλ,{α με 280/6 τηg αυvoλιrxifig 6ixταlαη,3

τω,v δ6vδραrν ;τlαυ 6,ρ'iοlιoνtαrl σ€ 1l]0-

ραγιογη ( Ι2).
Η ωοqαγιrγ,ιx6τητ& ιηg ε[\oωι μ,dqρια
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γιo}οαQσiιfug, μ€γ1dλ.rου μ.εγ6θoυ9 τοηJ
l.ξγδQrοrυ,, }0α'ι τ(r]ν o1ετ'ιι4& Ιαβξλκil,γ
αποlδ6toεοrγ' (4 

"lQ)' Eivδια'φ6ιooν παρου
oιdξpι η eπιλογ{1 tη5 SC]}ΙIARSCIΙ _
FRANQUETjTiE ar''''''''''''''oυ r(|Q{xdιμorτo,ι€rταiι
σσΛr €ΠΦCσVltΦστrlg γ,ια πoιn+ιλj[εg μι4αηg
6qg &ι].ιιμιη16 επoxr!6 ιiν@ηηs 6bοωs η
πριD{ιΜα rΙARTΙ]EΓr. Iiαiλρi επιοιογια
στds τηs πoιωιλ[1αg θεqρο,6ρ.ται οι πoι
xιιiλiεg MAYLΑ]NINΑISE χαι RoN-
DlE DiE MoNiTΙGNΑc. H εμφlιiνιαη
τοιJ φnJλλdiμαlτoθ τηξ SC[iARclτ -FRAιNQLΙETT|E γiνετ,αι 29 ημ,qQ€6
μετ'ιi αην'PA,YN]E xαι 6ται α.πoφroliyει
τ,ιξ ,'ρoα6oλ]6is απ6 τηjν 6αxτηρiωlαη
( 16).

Tο μρryoθοg τoυ rααρπο,6 ε[v,αι μ6-
τlQιο προg μtιaοg6. H αrναλoγ(ια ι|ri1α6
εtιrrι 4ι60/o ?ιαι το 11ριilμ,α τηg λiευx6
d<qg op,φν6λευ]>Φ (8). T1α δ16ι,δ,ρα εi.
ναι μεγιifuηg ααιihιτυξηg xα,ι θται oι
qπqστdiσ€Iιg ι{qμαiνoν,ται αw$ 12_15
μΦφα. H ξκ,ηig6f,α}τα εilvαι μ6τριb '6-

qe μ€γldλiη με oρθtoοιλαiδη διαμ,6,ρφtο-
ση,

ΙΙ ΡEDRO (Uc 5i3.-1 13) εiν,αι δια ΙΙ SlERR (U.c.591129) ε'iναlι δια.
ατα6ρωoη τtυγ CoNWΑ.Y MAYETTE ατα,6ρωαη ΡA,YI.ιIE x PΙ-139566.
x ΡAiyt{E xnlι r,ιofi11flη κα1' αQ,dν (1'''1!). Eiναι ποιπιilliα xαμ1ηλf,g 6ω9
σαν €9nιl}οoγια.1ατfμ6 για τ1q πQ,ωi]μα,ι,- μιδτρι,α υr|ffig α9ι{6iδΘrαη5 xlα,ι αυ,τ6 ε.
fulg πoιιιιλ[εq (Ι,3,7,12,Ι5). ΙΙ eμφιi- ξαpτdται α16 rηγ, τοαroθεοiα ,qαι τι6
γισlη τoυ φυλλιilμ,ωτοg γ[ν,ετιιι 1,6 ηrμ6- αυtviffiψ6 ταυ rια,ψ,δειillγα" o.ι απoδ6-
ρ€s μ,€τd τηγ ΡAξNrE. Παrρoυoιdζει o]ειg εiναrι ποAJ6 μαμnfltξg αε ψριcο6'g
πλbrylιoπα1ρ:τJiα σ€ πooooτ6 8(Η09/ο τοοι,oθεα[lεg eιδιnαιi 4πoυ οι πkιλλιε1qγη-
χ1αlι γι' αυτ6 €,[rγα,ι σfoλhj riαiQαγ(η'ι11ιΦ. τιn{ιi€ rοαι eδαφι*6g αuνθipxε,g {iταν ε_
Κbλbt επιριolνlιαατ6lg τ,ηrg πο,ιnιιλiκι6 θε. ξαιiQετιοιιi rqαλ6s μΙε αΙvoπ,flεoμα υoοερ-
οηραr1ν'ται o,ι ωoιoιιλliεg AMΙGQ xαι 6Φιnοiι αfξηση των δ6ιvδQωιν, Σε μe-FRANQUrETπE. o flrαpπξs εiναrι με- ριπ69 πε,qιπτci:tαειg 6ταν η πoιιοιλ[α
γιiλos μρ αναλoγ(lα ι${^7rιg 49oλ xiαι φυ,τεtθrμε αε α6α0fi,, 6ια,ρtτεgα d λι-
τo χ|86μα τηs qQφν6λευωo πρog λευ- γ6]τqρo γ6η,]ιlμα ε,διiφη φkiγηpιε 6τ'ι α.
{6. }Ι :ιεοioδo6 αι.lγμψιrffig eiνψι τo π6δωοe xbλ{rτε;ρ,α. H ποιπιλiα ατ,τf
δεtiτqρo δεxπτ]rμε,ρo τoυ Σεoiτεμr6lQ,iου εμφαν'i.lξει τo ηg'6l6i}ψα τηθ ,nf,(iσηg
(E). Σε ΦQtμιξs περιρ1l6ig η πoι,6Lαnππ τιoγ αγθiωιv ,τEjQ1ι,σσ6τ€Qo απttr τιg dλ-
τ6bo τoυ ιε1λJ{!φου,6 6oo xlα'ι τηs ψi- λε'6 πoωιιλ[,εg (l2). ΙIαrpουlαιιifuι πλα
1αgl rω1ρ[1ωg ιlπo6,αθμffoντα,ι αιαθητd γ.ιooιαρvi[α οε rqο,αoατ6 Φ*5r0χ. H
(i12). Tα δ6vτQlα ε'[ruα,ι μιηQloli 6ω6 μι6- €μφιdlvιιση τoυ φυλλιirμα,τog γ[νεται
τριου μεγ6Boυ,9 xh,ι oι α,πoατ6oε,ι,; ιρ!- μ1iα ημ6ρr ,nQιν ττ}ν πoιnοιλΙirι PAYNE.
τευσηg εiναι γtrg,ω oτα 9 μ6iτ,ρια. KατtiλλΦαι €πιδcο1νlιlα,στ6€ €/ιlv,αι. η ctrΙ'ΙC,o xαι η TrE[liAlMrA. H περioδog

.t * * oυYxl,oμιffig ε[ruαι πριiliιiμη 6kυ6 μ6αη.** ** ** . 
'o ,oqρd6s εiναι μpγlιiλo6 μ" ανoλo-

tΙ GUSTΙ]NE (U.c.52_61) 
il|^*, iT #'h"JΨff' &ilrlffi'",}11Tff:

διαατα,{iρq:ιαιγl τ(ιyν πoιxrιλιdrιl Ψ4- m γr, o.rL *o., ,n'oλ*iJui φ,:'ru,TERtοoxx PΑYNE xfrL e'ια!1γθ'η σng 'oιι ra"ru"-.m'*,i'i.J#., 
'* "r'r,
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ατην ruλfuιd,Qγ€ιlα τo 1968 (l3,5). Eι-
ναι μlilα απ6 τ,ιg ν6t6 Aμερ'ιxενιx,6g
πoιηιfιtte's υr|ffig παραγοrγια1'6τητ9,9.

Tο, δ6h,δρο e'iν.αι π]λεγι6iιλαδo, πo-
λ,ηi ζοηd6, μετρioτ μεγ6θαυ9 (,uιτo'oτι6
αει6 eρ,ilτετ'',αη; 9 μ'6τ,ρα) με πoλι1 ηρdl.i
μη εμ,φjν'ιαli φ-"-1λtiματog (1 6ωs 6
ημξρε6 μετ,ιi τηγ ,τοlιD,,. PAYNE]). H
ηε1ρiοiδ,og ιiν,&rdαη,; εiναι ηpιir.dμη παι
σ{ιγ, lεπιlχιoΛJιlα]στ6g x,qπ!οiιμοαolιοηjfνταιoι πoιιοιλ]iε,g cΗΙΟo, PΙoΝEΙ9R,
Λ4ΙIDΙ,ΑND Α]ND PEIDRO. Eilναι πoι-
lιιλiα μ6toη6 .€πoχfis ωρilμαν,oηq, ,Φuα-

γιoιtα,gπεi oε ατοοo,ατ6 πε,ρ'ilπ.oυ ff}χ
?ιαrι α}g εrc τor]lτιrυ, 6xει υ'ι|ηλlfi πα,ρα.
γ,οlγι(6,τηπ,α 1Ψ'ιι aα76'1fo εiα,rδ{o oτη,ν
χα18πoφoQια (5,8114).

o αlα,ρΦ619 εiναι μ,ετlQiου 6ω,9 μγιi-
λου μtγ6θουg, eλαφiΦe xολ,oυροπωνι-
1463 (πε,ριοo6τεgo επι.μfη; τηg PAY-
NE'), με lοαλ6 rdλεiαιμo πλ{.φου_:. H
αναλoγirα ψiβg ε'ιπol 4Φ47% os_
φ,νi6λευmo 6ιυs λευ,yω,6 χrQt}μοι,τtισμ.ο{
(8).

τoυλιi1'ιοτον 12 μ'Φeα. To o1ξμα τoυ
δενlδ1φυ, ε[ναι μ6τφια liλ,αyυ6xλαδο lιαι
η ξαηιQdτητ,α,ε'iΦαι rιελ{ ιirαg ]roλf με-
γΦη. Πα,qoυαιdft,ι ευαιo{0ηο[α ατηι
πgoα6ολf ,τ6oo τtrlζ χrαφπ6iι:αφαq 6σo
}qαrι τη6 6α*τη$[ωοη9 (l2,l5).

-tt-*-,.

r}Ι πoιaαιλJiα c}ΙΙcο UC 51206 εi,
ναι διαoτα{1ρο:ση ττ6 S}L\RKEΥ x
MΑ,RC1ΙBT]TΙ (1,3,12). Eiyαι πολιi
πα,ραγrογ,ιffi με π{λbγιozαρπ(α ,τ.ου

φθlιilvει ae fiοcactθ 90 6.,ξ 1Φo/o' H
εμφ1ιfvιtoη τoυ φυλλ,ti{ιμτοg γ[lνeται
τρο[,q ημ6ρε,9 μ€τd :τr}ν. ΡΑYNIE. A,γ-
θilξει νrqρig ,π]ι αστiελβυΘεrgrirνεrι dYEν

γri,ρη αργιi (πρωτdγυ'νη πoιaιuλiα). Eν
,τo{lτο,ι,g, διαo1ταυ1ρtiνετα,ι πρλ{ι rftλd
με ηEυ[μαι,θεis πoιοcιMiεe 6pτ}πg ΡΑY-
NiE, SERR xαι GUSTrΙ]NiE. IΙ crΙ-
ΙCo φυ,τε,6Qηιε, ηριοτα'ρ1ιnι1'd' σαlv' €rι{-
lοανιαoτfi5 για πoιxιλdεg πρωiμου εμ-
φrdνlι,αηg τoυ φιf.lffiματoξ, αλ,λλil 6χρι
υιptιfι}6]e' ατιo,δ6αει'9 χαι μWtoQlθι ,ιrfr σηα-
θεi oαγ ,rd6g.ια πo,ιaο:λiα. Η riεlQ,ioδοs
συ]γi1doμι]&irξ εiναι πριillημη. Tro μ6γε-
θo,g τoυ ,ιΦQiσso6 ε:1v,αι μiιpζQ3 γι, 

'αυτ6

αaτ1αlιτεiται αυlατη96 xλiιi]δlευlμκι' γιE τι}ν
διατ,fi1ρηη,ιιx]ανοo0o,ιrγιτιoιot μεγι60oυg.
ΠαiE61λπ ατd, η αναλοψ,iρ ψi1αg eiναι
4E0/o νια'ι" τ,o 1ρtiψlα τηE παλt ανοι.
flIh.

Tο μ,61γιεθ'oe τoυ δθρΦoυ eiruι μι.
ηQ6', βε αilftμα πα,{qμοιro τηe :ιoιχ.
PAYNIE αλlλjιi πεrgιoα'6τεQ'ο oρθ6θr\α.
διo. ΙΙ πoιnοιiλ[rα αττf φαir,ετoι 6τι
πρoαqgμξετα,ι xαλιi oe γpαιuι:d φli.
τεuαη f σ€ ,fι,(χjη φiτει'aη ./f,'L 1Ι1ω.
οτd,og1g 6,5 6ω9 8,5 μ6τρα (Ι2).

lH rooιxιλ[π ΑlMΙGο τJc 5#v26
ε[ivαι διαατα6ρ<,lrη τη S[Ι,ΑR1Κ1EY
x MARCηETTΙ (1,3]!2). E.iγαι gιo"

λB rιαραγοlγ,ιραf,, πto μ,61yεθog' πoυ, δi6νδρου
ε1['ιιαι μιηρ6 3cοg μ6τq.ιo lιαι x0'Φιο-
1qlρztε,L oε πoσotατ6 Ηa%, IΙ εμφιi
γιση τoυ φυλ{λ]ιiμκιτο: γ,ilι,επαι 12 ηι6-
rQtεζ pετrd τπ,ρ P,AMNE. Moiιιiζει μ
την CΗΙCio 6τo 6ιlι η ιtποδειτιπl6τη.
τα' τ{t},ν θ,ηflrumιiν α19'11iζει ηQι|νl τiiν α-
φλiευθξψrΦ tηs γtgη€. H eυε,ρiοδog
αυγμoμdffi6, εiruαι πEiliμη. To μιξ1γε.
θo,g του 10ιι8'foιi eiνα'ι μεγιiλo μ,€ ψι.



ΓΙoικrλiεg καρυδr&g

'Oποrs ηρο]r{d*iτει απ6 τα oτoιχtεiα
τo1, Ιιηατυπο{lτου Φυλλo66λκoγ Δ6ιv"
δQαγι, xlα' τηg 6ι6λιoγ,gαφiαg ο1ετιnοιi

μ'θ τιζ πo,tr{,ιλiεg }qα]gυδι{ig dυινiιστιilγ_
ται τα εξftg: oι πoιnιιλiεg H,ARTLEY,
ΡEDRO oοcrι η AMΙGO οCιν επιcιoniια_
ατfg μρiqρo6ν να καλλιlεlργrβo,tν αε
6λ,b6 τι,g eτεEιο16g τηg 1rδrραs αε ε,δd-

φη γ6γιμα 6ω9 μετrρiω'g γ6ivι,μα. ΙLρο
rοoημ161νου 'uδια(τερα γiια τη{v ποιnοιλiα
EEDRO vα απo'φρυ,fΘοdtν m,ριο,16ξ uε
ξηg.oθεrρμ,rrxoq αυη,lθfrx]εg πoυ' υπo6iαθlμi
ζουν τo ηgo:iαν'. oι προrilμει.ι0εflg πο,ι-
xιλ[εg Ρ,dYΙ,ι]E, GUSTΙ]NE, SERR
tιοι C,ΙΙICIO poτopo{iv nlα επεxτ,αΘo6ν
rαuρiωg ατιg θqρ,μ6τε,ρεg v6τιεg πεrριo-

1ιθg (11φEig αγo,ιξιdτιoοoυg arrιγρτοηie)
εν'ιil η &ψιrμη πoι,xιλ[g FRrANQUE'f,-
πE ληω τηg ζο}ηρ6τητ$6 τηg ιιαι
το:1v αrriΦuΦσ€ιilν 'τη oε xqμιηλ6s θιε,ρ-

μοηραloiεg (li500 ιiιψg 17oC) μπoρε,[
ν,α rιαλ0υιε;qγπftL τ6αo oτη B6φια Eλ
λιlδα 6αο rιαι τι6 oφ,ιvΞig πεEιo16g
τη:6 Νlotτιoυ Eλlλιilδog μtε eξαlρεοη τιg
περιογ{g εrc,i,ι'εg &πoυ εiγαrι fu'oxο,λ'ιη

η oυγnooμιξ λfoω πρrilημlου 1ειμιi:αα
,foυ filαβlιστo{Jν τιrιν συγ}ζo1μ1ιδlη δ,i}rσ}ω'_

λη { υiπor6αQlltrξoυν το προi6rν.

'Etχ1τ61s απ6 τ,ιg πoικιλil:g αι,τ6ζ πο,υ

61oυv δoοuιμααθιεi oτη xιblρα μαg υ-
πιiQχon:ι, Φλλι6s ιiλΙλrθs πoυ rιαrqου{αιιi-

ξoυν αξιdλoγα χαrQαlχτηgιστ'Ηld rιαtι υ_

π6d1ον,τα,ι. Mεταξ{r αυτti:iν, εiiναrι oι
πo,ωιιiJ0eg ΑSΙΙΙ.]EΥ, SUNiLA,T,{D, VI-
vΑ]' TΙiErΙΑM.η' ΙΙoιηlΑRD xrα'ι C[Ι-
AiNDΙ]ER' oι rιεgiuαgf,r€ρ€ζ των' οJιοi.
ωv 61ου,ν' ε,ιloα1Θε[ τελευταliα σ,τη χdr-
QΦ μαξ. Ebαl(g αυτ]ιi}ν, υαiιi,ρ,1rει 6να
μεγιiλο αriftμα εγil[6lΦοηJ rιfl"iη0υαμot
απ'6 oπαρ6iφυrτα ιαiQυιδιldls πoυ &α μπο_
φοi- ε να απoτεΝ€joει ηιν 6tιΙbη γ'ια ε-
πι1αιrη ξιoλoγοrτ α,τ6μtn, d xαι πlα-

ικt56qα 6ε?.τiιυaη6.
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fuα0αoαμε

To καλοκαiρr ανθliζoυν|ε ταi ltο
σι{oΦσσυλα κ,αt τ,α ζουζo$νrα
ιου νεροιi τρrαγoυδ6νε ο,εlp.εν6-
τεq στ,tq μαΙ|'iΓΓ6λ ζoυζο,riνεq, μrιαq
κα1' τIq κ'αταφθρ}oυνε...

Στιζ πoλr'τεi,εq τα θηλυκd ντri-
νoντα1 ,αρ'αxνaτα, 8'ρ6ζετ τ|o αi-
μα ταiν σε]ρlνIlκιi]ν μ6oα οτην κd-

Ψα, μ,ο,αK,o6oλ,&ν,ε o]' ρo1ρ16q κα1
καρδαμιilνoυ,ν τ' αγγοl31ρlα τα &α
λυ6ιιilπlκα.'.

Kαι το λοt'π6ν, μ1α KΙ'o ,\π6,λ.
λωναg κατε6αiνε1 απ' την Yπερ_
66ρ,εια δr,φιoνd του τη xεlμων,tο-
τirKη ια εilνrαι 6ναq θιε6c _ rια(δα-

ροg, 6μιo1ρφο,q κιαx 6α,ρi6dτοg, πι&'
αtιν.a ol ηρ6γoνoi μαq κα1, τιlν

φ.o,ρ]τd}σανiε 6λ,εζ τoυζ τtg καλo-
K,αΙρΙ6τ,κεq λiρεq κ1 ε|Πlθυμiεq...
Aπ,6λλωναq ο α66jσrα|Χτοq.

Niκοq Tolφdρoq ΕΛΛΗNIKΗ
MYΘoΛoΓΙA Eκδ. EPMHΣ.

Αθ{να 1989
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Δ'EhΙTβ€IΚc}ruτ!E<Α GIEIvlATA

I l TΦπol κυδωυlαq ωζ α1λαδlοcυπoκεΙμεr0
Γrα τηιν α,xλrαfird xρηlσ1μ0lπο1-

ο,ιjνταl ωq υtrιorκεiιμ'ε,ν,α η κυδlωνιd
ιζα1 τ'α σπο'ρ'6φυτα αxλαδldq. or
φυ,τrωρ.ιο,i,xol και Ιnalραγο:γoi τηr;

Γαλλiα'q, Bαλγiου απ6 τον 16o

α.lιirνα Χlρη]σr]μcπO1o6b'αν μιε επl-
τυx'i,α την κυrδιrrv 6. ωq υπoκεiμε-
νο.

T,α υrπoκεiμενtαι τηq κυδωνl6q
συ"!τξpατιrκd με τα οtπορl6φυτα ο-

xλαδl,6q 6xroυιν μ,lκρ6περη oυ,γry6

νε1α με τlg μπολlαio1μ6ν,εq ,αxλ'α-

δ#q' Tα δ6r,τ,ρα Γι{ΙlριoιlιrΙ6ζ0υν

μrηρ16πε,ρη αν,6rπτυξη, μπαiνουν
ε'νlιυlρiτερα στην KαlρπΟφ.olρiα κα1

παlρ,iγουν με,γα,Μτε'ρoυq κ,αι xυ-

μιbδεrq κ,αiρπΟ,6q. Tα υ,πoκ,εiμlενα
κυδ,ωνtdq Πρolσφ6.ρ'o,νται γ-α εν-
τατικf εκμετ6,λλ,ευση τ'ων ο1rιω-

ρ'ιilν,αlν αxλαδl6q.
Γενκ& τα σπιOlρΙdφυiτtrα xρησ,ι'

μιοlπctο,6rν,τα1 Y1α τ1lq rιοκlλiεq α-

xλαδl6s rιου δεν 6x,ουν καλf ευγ
γ,€ν,εlα με τα υrτοκ'εiμεν'α κυδω-

νldg καt β) γ,o καλλ{,τερη αντμ

μlετ(iiπllση τηq xλιυριiιοεωq α,o6ε-

ατio,υ.

'Γl,α την αν,τtμεtιi}πtοη του προ
6λdματοq τηq 6o'τανtκ'ic σιJγγ6-
'vεriαq (αxλαδrdq aπi κυδι,Nldq)
xρηlσIιιοrποlεiταr o ενδι6]μεοrog εμ
6ολικn-ιr6g, εrnλlθγονταq πo'κrλi'εq
rιoυ 6xoυιν' αυγγθνrεια κ,αλι] uε
τηv κυδ,ωvl&, 6πω9 εiνα,r, η BE-
BERR,Ei }ΙAPDY (λarπερ6 Αrρντi)

η PASSE CRASSANB (rπαq κρα
οdν ) και 6λλεq. 'lElτor oαν πα1ρ,α.

δεl1ψiα, επi τηq κυδ,ωνιdq μrιολl-
dζουrμε (oτο φυτfiρlo) την Mirιε-

β6 ,\ρντi κα.1 r8'rti τηg Mπερ6 A,ρ_

νιi την Aμπ6τε Φ6iτελ. Πoλλoi
παρrαγωγoi σε ανε1πτυiYμ6να δ16ν-

τiρα Παq Ι(ραo6ν τ,ρlιi:Ν καr τε'o_

odptων ετιirν μπ6λrαbιαν Αμrπdτε
Φ6lτελ μα 6μστα αrιοπελθqi-ι,ατα,
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Toυ
oδυoαdα Ντιv6πoυλoυ

'Ξτοl 6vο δεvτpo οτηv περiπτω
,o,η οι;τη οτo lnρωro iηqγφψqr 1;'1g-

,ρ,6,Yει Παc K'p,αοd'v rκoι οτo δε0
τερo Aμπ,d,τε Φ6hελ Αic oηιμε,l,ω-
)θ{ε{i 6T, oΙ lΠ]olKlλtrεc ,Π'οc,Kρ,αroα,v

Kα,t Aμniτε, Φ6πελ ισ'U'vlα'vθoiιjν

Ι(αΙ lσTαlUρoYlo'vΙlμolΠto'lio(Nrrα l.

Αναφξρ,oυμε μερικ6q πo κιλi-
ε,q αxλαδitdq πoυ 6xου,ν προ6λ{-
μα'τα συγγεν,εi,αq με τ'ην κυδο:-

νld. \η/ΙLLΙAMS (oυiλlαψlq),
BΕURRE BOSC (KΑΙSΕR) K6
Τ(ερ' Dr ΤULΕS GUYOT (Ντ6-

μτo,Q 2lο6λl Γκlγ16). PΑcKΗ.

1. ANGERS (Aνζ,6,ρ)

oι κυδurr'lfq rηq A},tcΕRS oxη

μrατ{ζoυν 6να γκiροliiπ πt6 ομol-

Yεν'6q.

Trη'ν 6νοιξη, ια φ6λλα 6xουν
0V,o1ixτ6 πρ'd,αlνο xριilμα. Οr 6λιr_
οτοi θxουν λiγο x,νo,6δ' 1ιε π,oλιi-
dρffiμα φ'ακiδrα στ,ην φλο'ζδα.

Λi,γα 6νθη.
T,α φriλλα εiναι ευαiοθη,τα

στην εγτομοlqπo!ρ,iαση.

Tο ρ,lζrκ6 ο,6iατημα ε'lν'αι ττoλυ'
oxιδ6q μ,ε πoλυ,dρrθμιεq }lgη1βq ρi
ζεc.

Πολλαπλααr&ζετ,αl 1lε μοοxε6
μ,αια εiκ,ολα.

Δiνrεr αιlg,rιoκlλiεq μrκtρ6τερη
'ανdiπτυ1ξη, συγκρι,τ1{κ1& ηrε τηιv PRo
VENCE,

Oι πoικλiεg μπα{νoυν ενο.lρi,
Τε,ρα στην καρπo,φorρiα.

Aντοxr] ατη xλιirρωαη αα6εoτi-
oυ ,6xι πε,ρrοα6τεrρο απ6 8ο)ο ε-

νεργ,6 ασ66qτιο ,αTo 6δ,αφοζ.
Miε αρκετ6q πclκαλiιεq η συY_

γ6rV81α. δεν εilν,αl rκαν,orποrητlκ,{.

AMS TRΙUN,ΙPΗ (Πdκαμl Tρdτ_

cμiφ), ΑRATE FETELE (Φ*α-
τε Φ6τελ) καr 6\\εq.

,ΠlΦρlακdτω γiνεταr αi,ι'τoμt1 πε
px{ραφf των κ"_pl6τε,μrι' κλιil-
ν'ων κυ,δ'uyνtdq που xρηolμοπolllv
τα1 στη xιilρα μαq oε ευρεiα κλ{-

μαΙnα.

Arπ' 6λουg τουq τfiπουq κυδιυ-
ν:dq η ,κυδun,rd ANGERS και η
κυδ,ωνrd PROVΕNCE παρουοι1-

ζoυν το μeγαλl3ιε,ρo δεντρoκομt-
κ6 νδrαφξρον. Mlε,ρ'lκ6, xαlρrαα(τη-

ριοτtκd γνα1ρiψ'ατα τ'ων αναφε-
ρομ6ι.'ιυι, δ6o τirκυι, εiνqι τα c_

ξric,

2 PROVENCE (Πρo6dνq)

Yπdlρxουlν πcλυ'&ρrΦμο,l κλtil-
\,ο1 κα!Ι τ6ιποι.

T,ην dνοlξη, τα φιiλλ,α '6xουν

6,αθ'ι1 πρ,&olνo xlριiηlα (π6 cκο0_

ρo) οr 8λα,ο,τo( κ,α1 τα φ,0λλα 6-

xουν qρKετ6 xνοιjδι.

Πoλλd dνΦη.

Tα φ$λλα εiναr oλiγο ευαi
oθηια σtην εν,τομoοσ'ορiαcη.

Tο, ριζlκ6 oι3,oτημα αποτελεi-
τo1 oiπl6 λiγεq καr πoxιiτερεq ρ,i-

ζεc.
,Δεν πολλ,αtrλαοlαζεται τ6οι;

εiκολα.
Δiνrε,r ατrq ποlκι\iεq μεγρλιiτε-

ρη αν,6lmυξη σιJγτrρlτικ& με την
AΝGERS.

ol πoκrλ{εq δ,εν μirιαiνουγ τ6-

οο ενωlρig σΙξV κrσrpΠoφοiρfα.

Aν,τοxd rrτη xλιirρωαη αοt6εα"

τiου 6xι πεtρrσα6,ιε,ρο απ6 9ο) ε_

νεrp}6 ααE6αιrο οτο, 6lαφοq.
H αυγγθι,εrα εiναr κlrλ6τε,ρη

α,π6 την κυ,δωνrd ΑNGERS.



1' ΑNGBRS (Ανζεlρ)
Πpoοαρμ6ζετα1 σε 6xl θερμ6q

,πεrρ'rοx6g (B,6ρεroq !αλλilα κλπ. )

υπ6 την προUπoθεοη τα εδdφη
κατd 1ην dναξη ν,α εiναl κ6πωζ
ζε,οτ6,

or κ,αμποi εiνol, 1ι6ooυ μ,εγ6-
θουq σxΦματοq σφαl:1μ0dα6 (μηλ6
μo,ρφοl ).

1) Kυδων:d A'' Efν,αl παλαlι1
επlλoγd τoυ EΑST MΑLLΙNG,
Ανταrτιoκρiνετα,Ι στo1ν τ$πο <STA
ΝDΑRb τηq κι.lδωνldq ΑNc-
ERS.

2) Ι(υδuπιir SYDO Kλιilνoq
rιoυ πρ,oriλθε αrπ6 aπlλoγf riοτε-

ρα απ6 σιJνεpγασiα. τoυ ΙNRA
και cprυτηρiου LEPAGE (καλ6_
τε1ρη συμιΓιεiρxφοΙΦ oια φυ'τrirρrα ) .

3) Ι(υluyνl6 ΑDΑλ,ΙS (B6λ-

γΙο) Π,αιρουσldζεl ενδmφ6ιροv

γnα την DOYENNE DU CoΜΙ_
σE (Nτα-:αγιαv6 ντl Kομiq).

2, PRοVENΟE (Πρlο6iνq)
Προoαιψr6ζετ'αt κ'αληiτlε,ρ,α στ q

μεαoγει,απ6q rπεiριΙo,Χ6q.

Ot κα,ρrιοi εiναr μεγ6λoυ μεγ6
θoυq οxτiματοq κιυνlκοi (,αxλ,α-

δ6μoρrφοr ).
Kυδωνrd BA 29 Erπrλογf1

Bνδεiκνυταl γt'α 'την ποlκ:λiα
WΙLLΙΑMS,

o κλιilνοq BΑ. 29 ΙΝFEL εi-
\,]α]1 αiπαtλλ,αγΙμ16νεq lιilαειαν,

γ) ΚYΔΩNΙA C

H αν6mτυ,ξη αυτl1g τηq κυδω-
νldg εiν,αl 10o)o πaρflπου μ ηρ6_
ιεlμη ,α,rπ6 το,ν τηjπο Α τα πριilτα
1'ρ6νια και 2Οο)o μ'ετd την εiioo-

δo ατη,γ κιqρηo'φοrρiα. Η ουγγ6-
viεld τηq εiναl καλτj μrε την DoΥ
BNNIB DU ColMΙCE κ,αι GE-
NERAL Ι'rEcLERc. Tαa,ρ16ζεl
cjε κ|λjμ,ατα 6πω9 εiναl τηq Mε-
γdληc Bρετανiαq. Αντεδεiκνιl-
ταl σιlq ποκtλfuq rωυ θxoυν μt-
κ,ρΙi ζιυη'ρ,61η1a 6πω9 εiναι ο1

DR ]ΙJLES GUYOT' WΙLLΙ-
A\1S κ\π.

2. l-l καταπoλθμnσn ToU (Σθv Zoζ*ν καl Toυ

σφαlρoλεκαviou ΠρouvdσTρι {xελωv&ε<l}
Tα γνιαοτ6 ο,πω1ρiο,φ,6ρa πρc-

ο6dλλoνταl απ,61 τ'6ουεiρq! κοκκo_
ειδιj (ψπiφεq)' Aυτ6 εiν,αr τα ε_

ξ'{q, 1) H παρλ,ατ6ρα,α 'Oλεε'
2) o Ψευδολdκαrοπιq (N,ιiαο-
πιq) πεντdγuΙνια. 3) o Kουαν-
τρoασπιντibVτoυq rιερνrτο':6,ζοιlq

γνιrlοτ6q ωq <Σαν Zοζi$ καr 4 )

To αφαιρολευκ,dνιο, rιiρουι,ιdστrρt,.

Γlα τα παραπdνω κicκlκ,oεlδfl
6xει γiνει πoλλ€.q φoρ,6q λ6γοq
αrι16 τtg ομt]λεq τηlq <<Nlidoυotταq>.

Σffμ'ερ* ε,παΜεpΧ6f]_1'εθα γα ν'α
υrωνθυμ1oουμε 6τl το KrlκKo,εl-
δ6q (Σbν Zoζθ>> μtπ'α ο'το δfψιηνο
oκrωfpioυ - Nο,εμ6pioυ, βbfζε:.

Eμφαrν'{ζcνται ο,t κlν!τ'6q μoρ'rρ6q
του εντ6μoυ τηq τρiτη,q γεν,6dq.

'Eiζαr, προ1Ψ6lρ191'., η ευκ'α'l,ρiα

για αrrιοτελ,8σμ'q';Γrκ6aar1η κlατlαlπc

λ6μηο-η. Χ1ρ,ηrο'lψ,cυ-tolεi κανεiq τα
οργαιν'ο,φωrσφορ:κ6, o,υλτ,ρ,αciν r,

Ιμrντdν, Aζινφιbq μεθι3λ, Zclλ,6η',

Χοlο'ιαθ,εiο, Nτα,ρi:μπitν, Alκιελiκ,
( μrεi1ψαlτα Qglρrν'ιiΝ πολ rιiiν με
oiρfανο,φω,oφορκd κ.λ.π. o ψe_
καqμ6rq γiiν,ετ,αι riοπε.ρ,α απ'3. πα"

ρ,ατ'ηlρ,r]lαεrq. Erφ,6{οrcιv το ρ6il;μlα
αυν,εxiζεταt aπανα}'lrψi66νετα1 ο

ψε'κlαiαqr,6q. E'vνο,εiταr 6τl, τo λol3-
σ1μo πρ6πε1, \,α γiγlεiταr με ιδl,αi-
iερη επlμ,6λiεtlα προπαν'τ6q oτr'q

κoρlυiφ16g τ,uτν δ6ντρωv.
Tογ' xεlμιilνα κα r.αlnc,\εμ l6\'_

τα1 σε ;μraryη,nρ1ηlτ,1κ6 6αθμ6 ο

Σαν Ζoζ6κωτro xελων,d,κi (Σφαl

ρολ,εκdνl,o πρoυνdοτiρl) π:ι.l προ
α6&λλ]εl τ1α πυiρην'6κ,αlρlπlα κερlα-

α6q κλrπ. Γlα τον xlεtμιιυνlbτ'κο
ι1iεκαc1τi6, xρ'ησlμolπΟ1εi και,εiq
τ1oυζ x,εΙflrεlpινοriq κfτρ,lνουq π,lλ-
τοηiq (δνlτρclορθοκρεο6λ\, δ:νr
τρo6ιoυιυλο,φlαlν6λη, dλαq τρ:ιαl-

θυλrαμiνηq πλπ.) { ε}icι16,ixql 9'ρ,

}.αVlol{pru]lσrprοIρικd ακ,ευΗ]cμ,ατα,

Σημεilωιαη: Δεg .<Tα ιιtυpι6τε'g'α xοx

rιnlειlffi τοW απi.ι]iQ,ο,φ6?.ωι, δ6fftρ,c}ν στη

EΦειb Eλfiιii|α" τoυ Σ. ΙΙαλoi1y,ln'

3. ΠolκlλΙεc μnλ'dc avδεκτlκθc σTo Φoυζlκλθδlο
Α.νdμεoα αrη ποrκ,iλf,εg μηλl-

dq πoυ κυκλοφο,ροiν, ξεxωρrοτd
θ6αη θxου,v or ποtκlλfεg εκεiνεg
πoυ εiνrαt ανθ,ε'τικτu€q σro Φου-

ζlκλdδιο. Ag αν,αφ6ριΟυμ'ε τρεlq,
rlg o'rιoυδ,αti6 ιεrρ,εq.

1) ΠPΙλ4Α. Αη'ιrεiρrκ6ινlκη. Mε-
αoπριiψη. Συ'γκoμ,iζιε,τ]q", 19 1υ

δεκα,πενθ,l]βερ,o
(πεδπd),6ν,α
την Γι<,6λντεν
θiζεl οxlετlκιtq

ιoυ Aυγoiliαι,ου

μ,ltνα πριν αrι6
Ι.,Ττελlτοlουq. Αν-
πρ{iηΙα. λ4ερrκr6q
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PR|MA Kο! JoNAGο!-D ιΠρΙμα καl Tζοvαγκoλvτ)
NEEΣ ΙIoΙΚΙΛΙEΣ MIΙΛIAΣ

A'n,o καlρo εvδlαφερi6iμαστοv
vα εγKατo,στηooυlμε 6vαv o'nω-

ριbγo απ6 ,μηλr6c. Για τo σKolΠ6

αυτo ,nηγα'μ'ε ,σTo nαρdρτημο
,Mα,κρox,ω,ρ[oυ To,U lvστlTo0To,U
Φuλλo616λων Δθvδρων flρolKει-

μ*vou να nληρoφoρηθio,0rμε o1ε-
Tιl:11i1a γlα Tηv rπρoμηθlεlα εμ6lo-
λiωγ v6'ωv εκλε'κτΦv π,olκlλlιbv

μηλldc.
'Eτol, τo 1980, 0oτερα ο,n6

ουζ4τηοξ πou ε'iγαrμ,ε μrε Toγ U-

παλλληo κ. Ηλio Σα'Zα,κλiδ,η, κα-
ταλη'ξομε vα n,dρo,υμε ε,μ6,6λrα

μηλldc τωv noκlλlιbv |DARΕD
(' lvταρεvτ), PRIMA (Πρημo)
καl JoNAGoLD (T,Ζ6voγκoλvτ)

Tα εμ,β511q τα 6δωoα σToUq

φυτωριoιil1o,υ,c Γr,d'vvη To'd,μη κο l

Kωηl Γεωργldlδη Kq1oilΙ(,oυq Mα-

κρoxωρiου Bθoρrαc.

To 1981 φιiτευ,oα τα δεvτρ0λ-
λια, αlvειniπ.lγμθvα αlυ ,κτη1μ,α, μο'υ.
Τα ,εμ,ββ1;q 1δuoτu1Φq δεv μ,n.φ
λrα'oθηiκαv oτo'vdvo U,ΓlolKεiμ,εvo

Tων
Κυρι6κoυ Σoυνr6πoγλoυ &

Γιdvvιι Κυρ. Σoυv'i,rιoγλoυ

M 26 αλλd oτo ημlv,dvo MM 106
καI ι1τol σημεpα ,6xoυv μεγdλη
ογαinτυξ,η ol, ,μηλlθc μoυ.

Φ6τoc no0ληoα μηλα τωv πor.
κrλlιbv Πρψα rκαl T(6vαγκoλvτ
πρoc 35 δρ1. τo κrλ6 τoιr μivα
lo0λlο. To TΞ6vαγκoλντ ητοv
κδlnω,c ,α{oupωlΠcΙ. T,α Πρiμα η-
ταv καταlκ6K1Krvα, με ελκυoτl'κ6

εΠiXρωμα καl μεγ6λo μθγeθoc.
Εiμ,αl,εvθlo,u,oιαομθγqq α,n6 τtq
διjο nαρo'n,d'vω πolrκlλΙεc. Tα δ6v
τρα εivαl ζωηρα Kαt σKdlΠToμαl
γα μη τα λlπ,αvω. Σκ6nτομαl vα
μ,noλdσω τlq dΜεc πoικlλlεq
no,υ 6xω σ,ro,KTημα καl δεv καρ-
π'iζo'υv με Πρiμo κol Tζ6vα-
γrκoλvτ.

ΣtHtM. NilΑoYΣTΑΣ. To μη_
λα T(6vαγκoλυr ποrληθηι(clv σαv
nριbiiμoc iκλΦvoq τηc nolκtλiαc
Γκρdwη Σ:μlθ. Av καl ητov o-

γoυρω,no'i o| ιKαpΠoi εixοv πoλ-
λo8c 1rυlμο0q. Τογ μηvο 1οι1λlo
KαΙ To 1o δ'ε,καημερo τo{J Aυ.
γo,0oτου τα rμ,ηλo TZ6voγκoλvτ
εi,1,αv εnιδερ,μ,iδα κqτα|Πρdσlvη
δixωc i;1voc lκ6lκκlvo,υ επl 1ρΦ-
μoToc. Tα μηλα Πρiμα κ6,πηκαv
κo'vτd στηv ημερoμηviα φυοlo"
λoγlκηc αυγκoμlδηc.

μ6ρεq πρ1ν την Γκ,6'λντεγ. E,lα6l.
xεταl ι,ωiρiq στην καρπo'φoρfα.
c κ'αρπ6q εiι,αr o'ιρογ\υΛ6q^
οφαηρ,rκ6q, { λtγo σφαΙlρκ6'q κ'αΙ

καλιj{πιεταt απ6 6να 6ντ,oνο ελ-
κυlστ1D{6 κ6rκκινο επixρtωμα, που

μrπoρεi ν,α ξεiπε,ρ,6ο,εl το μιο16 τηg
εiπιφ&,νεr6q τoυ ,σ'Ι'α πεδl'ν6. Ι(αρ
μ6q xυμιilδηζ, τ|ρiαγαν{6'q με πoλ$
καλi6q γευtατlκ6q iδl'6τητεg, H
Π'ρfμ,α εiναl η πlο πριiτμη απ6
τΙζ )ηVωiσn6q πorκlλiεq ΙΙoυ εiνα'i
,α,vθlεκτlκ6q ατο Φoυζκλdδlo. Ei-
νiαt δt3νtρo ιJταlp,α}{υ[rα<r6 κlαr Qop-
;rlιi:νεταr πoλi. Σιi1 πεlρΙlΙτΙ'ιιΙσεΙq

l-l1πε|ρtπαlρ αγulγf g rπ,o,αιμ,α]ιcατ"c 1 ε i-
[α1 lαρ{αi1uΙμα (xημκ6 ι] με το <x6

ρι>). Συνlτηρεiται ατo ψlι;γ,εiο πε
yrfπου 3 μdν,εq oε θiερμroκ1ρασ{α

+2"C.
6) ΠPΙAλ4. Aμ,ε'ρικdνlκη Πot;

κ.lλiα, Συγκ,oμiΓ1ετ,αι το 2o δ,εκα-
rιιεVθr]μ,ε,ρo του Aυγoil1οrτου (*"_
δtνd). Kdπoυ δ,6ο . ε6δομdδεq
πρtν απ16 τηρ Γκ,6λντεν Ntελi_
τσtουq. Mθγεθoq καριrτοi καvον1-

13θ

κ16. 'E'xεr οxl1μα επlμ{iκlεg. H E-
π-δ,ερlμiδ,α 'εiναr κiτlρiνη ι<1α1 κα-
λ,ι]iπτεlται, απ6 6γα, κ6κκι,ιηo ελ_
κυιατlrκ6 εrπixριr:ιμ,ο. Σdρικlα 6απρ,η
υπ6ξlνη, μετlρiiωg γλυκiεr11, αρ,,r'

ματ:κli με πoλi κ'αλi6q γευlστ1_
κ69 tδ:,6,ι.ηr,ε.q. Δ6'vτ'ρο μ61τ,ριrα9 α-
νdrπτυξη,q. Ανθiζεr λHγo πρlν απ'6
τηV Πκ,6λι,τεν }.{τελiτσrο'-lc.

Y) Ι<OΥEPΙNA. Γαλλlκ,fl πol-
κurVα,. Συγκοβiζεται 10 μ,6'ρiεq ηg-

ρilπoυ μ,916 τiην Γ1κ16,λ]νlτ,εγ Nτελi-
]lσουq. o καρ,n6q 6xε,l l,κ.ονοποI-

ητlκ6 μ6γεθοq κυλwδiρ,rκl5q κd-
Γτα-}q. συμμ1ετ!ρn<,6,q. Tο επ'ixρωμ,α
εilναι κ6κκlνo βα6δ'ωτι6 Klαl κ'α-

λιirπτ,εr ox,εδ6,r, 6λfi την επlφ&-
νεlα. Kαρπ6q μ,u καλ,6q γiευι{rτI-

κ6q lδl6τηιιεq.
oι παιρ,αlπ6νο-l ποtκ,lλilεc πρo,{λ

θ,αν 61oπ,ερ,α αrπ6 μi,α σiεllρ,d δi,αδo-
xtκιilι, δlαoταυριilο,ειυν 6που xlρη_
οlμοποlr]θ'ηκαν εκλ,εκτ6,q πorκlλf-
εq (Γκ6λντlεν κλπ.) καθιilq επi_
σξζ αrπαrprαlτ1iτ,iυq κ,αr η λ4ΑLUS
FΙ,CIRΙBUNDΑ BΡl1 (M6λoυq

(Dλο,ρ,:μιrιoi,νlτα ) που εiναt ανθ,ε-
κτlκI] οrο Φουζικλdδt,.

ol, αναtpiερlQμ,gγlgg πolκlλfεq
σταυlp,ol\zoνl{Ιoiπo'lοηilνται. Ωζ εστ1-

Koνil0στr6q μΠ|o,ρlεi Vro XlP|ΙiσΙ}ιorπ,οτ

flαεl κ,ανεiq και dλλεq πoπlλ('εq
6πο:9 εiν,αι: Πκ6,λΝ,τ'εν, oμdδα
Ι\Ιiιελiτro,lουq κλπ. Στ'o εξωτε,ρκ6
Χrρ1η1σΙrμ,{]πο,1o6ν επ,ioηq uη εΓτtΙ(o-

νlα,oτ6ζ ανθoφ,6rρiεq κ,αλλιαrnαιt_
κ6q μηλu6q. σ, εν λ16γω ποπlλi-
εq μrπoρo(n' να παiξου'\' σηJιa\'-

1lκ6 ρ,6λo στιq περ:lcxi6q 6που τo
Φουζlκλ6δι ε,βΨlανiζετ,αi επlκiι'-
δυνo κ,αl τo κ6oτοq καταπ.ολ€1ιη-
ατ]q mυ εiνlα1 υψη[6.

λ4ε την ε,υ[{α,lρriα αι'αφ6.ρουμε
6τr η, πο:rκιλiα αNλαδ:6q coNFE
RANCE (Ι(νφεlραι'c) εiναt αν_
θ,ε'κiτrκi οrο Φoυζκ\6δl, Αq οη-
μrειαlθ;εi ,6τι ol 1ευ:πκ€q ιδl'6πη_
τ6q τ'η'q, εiν,αl παραrιλ'l1σ,rεq Lι8
την rω,rκιλiα Ι{ρυoτrαλλl (Tαα-
κωνrκ,d). λ{6r,ο Γιου η δεritElρη
εiναl υπερ,6oλlκi ευ,α,itοΦητη σΓΓο

Φουζllκλdδl.



(Σ,uvd'xειο οΠδ τη oελiδο '1 04)

στ/oρiKΦv Kοl Tα}V ερευvηπi.lv π'oυ oδ-

βoιrταr τoυc καvovεq τηc εnloτημηc.

BιBΛιoΓPAΦlA - ΠΗ'ΓEΣ

(oι otEοv-rεc αρl,9μo,i αφ)ρo,0,V
tτlq ΠαραlΠ,oμΠ6c 1ρ,μ μ1gl'μ6vou)

Ι ) o TrΙΙMΙ MΙlTΙKo θiaωρεiiται
αli6 τουg Αλ.16qvo6s μιιi εξ161οιloα προ
σoiπιh{6rητr oτo 1ιbρο ηg αλr6αν,:,xτ]6

Λαoγραφlhg, Πo(iηοη,E *α,ι Δημoοιο"
YiQrα.φif,αs xατd, τoυ'6 χ'ρ,6νου'9 'τηθ αλ-
6αιιrdfg eθνια,{ng αιvαγ6ν'νηοη6.

Σlτo 6Jψο τoυ <<BLEiTA SHQΙR-
TiAlREb πoυ εξ6&ωrαe oτ,o Ι(digo τυ
t&7E πεEιλqμ6dιν,ετrιι πbι τo ισnolριχ6
αλl6rqνι04α τρσγο{iδι αιi6 την, N6τια
Aλ6ανri'α πoι.r αναφi6{Q{εlτd!ι dηl,, &ατα-
diaoφf τφ Nιiloυαα; αιri6 τουl; Tαυ1ρ-
,4o/υ,g τ16 lιB!2, 6ηιl'αoτo μ619,ι πq6, τι.
νog. To, τ,gαγο{{δι ατ,τi6 μrταφrριioΘψ
xε ι6fuμε,τ1ρα ,ατα ελλlηνιπ]ιi απ6 τoν
γQdφoryrα. (βλ. ox. ιστoiQι}ιο - λαo-
oραφrι,xii, μρΜη Στξgγ,ιου Σπ. Aιπο.
oτ6{λbυ με τ(τx'o (H KAiTΑΣTΡοΦιI
πrΙΣ NAOY,ΣAΣ Aπo Tο;YΣ TOYP

ΙiΣlTCIΙPllΙ{o ΔΗMo,TΙKo TΡΑΙοY.
ΔΙ>> Περι'oδιοι6 <(NI1A0iyΣarA,>, τε$-

χ,os α} Iiανoυαρ,ibυ - M,α,ρ'τ,[oυ' l9B5,
αελ. 7-lll1 . 'EhJδοiαη ΣoD,λ16ryoυ Aπο-
φρ|ι1το}ν Νιiαιlααg).

To 196t τo ΙΜατ,ιrτo{lτο Λαoγρα,φi-
.ιg 11'l}ξ Λ.Σ'Δ. τη6 Aλ6α,ν,ib6, εξ6διo-
σιε στα T]iιραlνα τo 6ργc <δ,Ι]BLEDΙiES
TE IΙERSΙΙEM TE FοΙ.]KLΟRΙT
SlHQΙtP|ΙlΑ]R> πωι πε'qιdlλαi6rε σi!ν t-
λt1 τoυ το τρ,αγo{iδι αυτ6. (ρl1 . vEL-
LIΙM lt' FΑQ. 232)n3υ. E]π1iαηE τo
]lr983 τo liνατι,το{iτo Λαnxhs Kουλτιcι6-

ραg xtατα16i1ριtαε τo [.rδιo τgαγ,otiδiι ατrψ
Φdδοσi τoυ, <iEPΙΚA ΗΙSTtolRΙiKiE>,
VELLΙM Ι, FΑQ. 4{l0' T]IRΑNΑ)'

2) <πΑNΔαgA}, ιατο1ριxο - φιλo-
λroγ,ffi πεlg,ιoδιoιfi,,1lοδοrαη, grργιilιi'15ν-
θrμ,.lρη lι]αι με,τ6irτε'ιπα μμlγ,ιειib. (ΙE5ο

-1872). Eιdδ8τεs oι N. Δ'ραγο,tμηg,
K. Παπα,8Qηγ6πoυλoE xαι A, P, Pοαy-
xπ,6,η6. Mιιi απ6 τιg πι6 6γμω'ρ,ε9 nE-

Qιοδιod6g εrdδ6*rειg τlμ εooo,1fi,g τηζ diηψ
oπαiπ φιλoξhr"f'sτπαν μελEtε6 τ'ωiγ €-
161gtημιbτε,ρω,ν oνquιiτιυν, τωυ'ελ[,ηρι.-
xιirν γ1gαlμμiτων, ιαθ<iη rιαι μεταφ,3,d-
rrε,ι,q 6qγ'ιυν Δoυμd-, ιDεγι6 x.ιi.

5) "T'ΗΙMΙ MΙTKO-VEPRΑ" Αka"
demia e Shkencave e R'Ρ.S. tδ Shqipθ-

risδ. Ιr-rstituti i ΙζuΙtures Popu11ore. Fag.
537-555. Tirana 1981.

4) ',o. π. αελ. 539_540.

5) Ι]ΣtriopΙιΙ{A APXEΙΑ, MA'ΙζE-
ΔoNItAΣ: APXEΙON BrE,P,oΙ1AΣ -
ΝA]CIy'ΣtΙΣ ('lr598*1,8E6). Eπιμ6λεια
Ι. K. 8ααδρα166λ[lη, αελ. 291 , Θεα)'νi
xξ 1954. (δημrοοιiεiετ*ι πε,ρ[λ1ηιpη δι-
αiταγfiijξ τoυ' βαffi Θεαo'αλο,ν,iiηg πρρg
τι6 τoυqzπrd6g α916g B6'qoια3 με τ.με'
gομηrν1iα Eγε[iραq 30 Pετζ6π 1237 (22

Aιπριλiοιl Ι822). Για 19 nlλtξIρ,εg xlεi-

μ1€γο o συγγ]Q{ιφl6αι: πα,ραπ6[rπει α,εο

6ι60:io τoυ <oΙ MΑ'ΙI1EΔοιΝEΣ EΙΣ
TloYΣ YΙΙlEP TΗΣ AΝIEΞΑΡTHΣΙ_
AΣ AFΩN{AIΣ> ('1'796-1832).'Eb{δo"
αη B' , αεin, 25*259, Θ,:αc'αλ,ον,iπη

1 95CI.

6) ',o. π' (oI ]!',lAlΙ{EiΔ,oΝEΣ EΙΣ

Γυvαrκ6παrδα τnξ Nαoυoo.q

ToΥΣ YΠEP T,ΗΣ ANEΞΑPT,}ΙΣΙ-
AΣ AΓΩNΑΣ) αlελ. 265-267,

7' E. Ι. Στoυγιανυιinιfη: <ΙΣTo-
PΙΑ TrΙΣ ΠoΛ{E]ΩΣ NΑοYΣEIΣ)
(nοατ' αiνΦι1δοτσ.ν, σχlglδιπdμα Δ. Πλα-
τα,ρι]δbiυ ) . E:οανι6bdδο,oη αα6 Σ{λλ,oγ'o
Afυo,φ,o,i:ιωιν Ndοιoααξ, oελ. 29. Θεα-
ααλoν[iφ ( 1976. ('Ιδιr6x19r11ρο qη1μpiωμα

ιprQ,6α α':d6 tηγ 'Eiδ,εαoπ, γε,ιτoν'ιιι{5
π5ληq, αναrφεlq.6μενo στηlν' χh{ταdτQoφi
χαι τοlν εξανlξρα.1οr}ιαμ6 τωv' xατο,i-
x]ωγ τηζ Nιioυαα6.

B) E. Ι. Στoυγ,ιανrν,ιiFη. 'o. :ι. αελ.
27'6 χαι <EπIETΗPΙΣ ΙΙΑΡNAΣ.
ΣloΥ>, Η'' αελ. l97.

9) A. E. Blαrxαλoποiλιoιl: <<ΙΣT1o.

ΡΙiA TlιΙΣ MAΙζElΔoN]ΙΑΣ> (1354_
1E33)' αελ.,. 57l, Θεαααλoνilrη 1969.

l'0) ΙΣTOPΙIKΑ AΡXE:ΙΑ MΑΚE-
ΔoNΙΑΣ: APxEiΙoN BEPOΙAΣ -NΑoYΣΗΣ. ''o. π, aε}'. Β'8_B9.

- EYxAPΙΣTΗPΙo
o Σιiλλoγoc Alπo,φoiτωv Nαο0αηc <AlNAtΣTArΣlOΣ M,lXΑ.

HΛ o [iQr|-]|Q,l" ,εUχα,plrσTεi βrgρiμα ToV ΓΙdvvη ,Kαρατolιirλη γlα
Τηv ollKo'voiμiκ,η ειr'iο'xrulση Ιηq nΝlAoYΣTAΣ" }Jε To Πoσ6V τωγ
3.000 δρx. ε,lc μγημηv τoU lΠαΤρ6ξ Aβαvα,oio,υ l(α,ρ'oτol,ιbλη ειni

Τη σUlμΠλ,ηρΦlο,εl τlρετiαq α1Π6 Tov Θ6'Vατ6'V τro,U.

ΔE&BΑΣAME
Eκεiνo τo 6'ρ6δι. εrκοiτrαζα' τα

&ατρα κ,α1 τ,oυc αστεlρ1l]μο6ζ. 'ο-
μαη, στo νοi μcυ frτο ημ6ρα. \'{6-

1c]α στο φωq Tηq, με κo,iτ'αζ'εq E-
σ0, αγαlπητlη, ,ροδ,6x'ρουq καt, α-

παλd, ντυiμ6.lVlξ, κral κ&ποτε - κd-
Ιτο'τε ονε]ρεηj6σoυ'ν αυξ&νονταq

μ,6ioα μ,oυ τ'η1v ζωη,ρlf φ,ιυτιlΧυ]σ'iτ.
Ι(αt 6ηrrαiq, 6ξω ε'iτανιε νι3x]τα.

Αλλ,d τi rηilκτ,α: Nixτα, γ1,Ομdτιl
θdμαπα, νi'lxτ,α σπαlρM6νη μ'dγ:α.

Eγ,i, εrκοiτα'ζα τα doτpα κα1

τουq αστερ1lητοiq, μα 66λεπα E-
σ6να τlαυτοx,ρ'6ν,ωq. Ιδοf ο To"

ξ'6nηq, 6λεγα, lδo,s o Atγι6,κtε,ρ,ωq,

o Σεiρloq, o Ω1ρi,ων. Aλλ6 ουγ-
xρ6νωg 6,6λεπα Eο6.να'

Aγαlπητd, ρioδ,6xrρου,ζ κlαl1 απα_

λ& ντυβ6'νη, στlεκ16σ,oυν Ι}ιι6σα

μoυ. σε 6tπλετrη Ψ,ωτoxu1σ,irα, κ,αl

π6τε 6γερν,εq δεξrd, Κ,αl π6,τε α-

ρllcΓrε,ρ'a τη'ν κε,φαλt'1 σΦυ, με Γoν

Ωρirαr,να, f με τoν Σεf'ρrο στα

μαλλrd σoυ', με τ'c,ν Tοξ6τη ατην
κα,ρδl,a σOυ'
Αν,δrρr5αq Eμπεrρiκοg, ΓPAΠTA
f ΠPοΣΩΠΙKΗ MYθoΛοΓIA

Eκδ. ΠΛEI 
^Σ, 
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r,ΙA'Ι'oΣ
1J Η γvωoτη ,κl αrπ,6 dλλεc εμ-

φαvioεlc oτηv n6λη μοc μεγd-
λη xoρωδ,iα τηc Σ6φιαc .nΠλονι-
vdρο,κα Π,εo6v., 6δωoε oτlq 4
κol 5 τo-: μηvoc ατo Δ.Θ.N. δ0o
oυ,vαυΛiεq ]με Tηv oργdvω,oη τoυ
Ωδεioυ Νdουoαc.

2) To Π.lK.lΝ. oε oυ,vεργαoiο
με τcr Bρεταvlrκ6 Συ,μ,6c0λlo Θεο_
αα,λovi,κηc ,πcρoυοiαoε οτlc B
τoυ μηv6q oτην Eoτiα MoυoΦv

'o, 
'4,γγλo,κlθορioτα Nηλ ΣμlΘ

oε ρεotτdλ rκlθdραc με 6ργα Bi.
λα Λ6rμ,n9q, ιM,πdβΙoC, Aλμrn'6vlΘ
,καl Ντoυαρτ' Η εlooδoc YΙ'α το
κorvo ηταv ελε0Θlερη.

3) Η vεοvilKη θεατρΙ1κη oμ6δα
ΤοU Π..KN. lnαρoυo,Ιαοε οτlc 8
καl 9, γlο τουc μαθητ6q τωv Γυ_

μvcoiωv lκαl Λυrκεiωv τηc π6ληc
μαc, KαΙ στlq 11_12 γlα το U-
πoλoino κolvo τηc Ναouoαc τηv
ιιωμωiδΙα τoυ δldοη,μ,ou lταλο0
αι"lγγραφιiα Nτdρlo Φo "'H Ιoα-
B6λο, τρεrc ,καρα'θ*λεc καt 6γoq
nαραμυθ,αc. oε μετd,φραoη Kω-
oτη Σlκαλloρα.

Τo 6ργo, τo οnoio αv6Eηκε
oε otκηvoΘiεοiο Xρηατoυ Moυxα-
γΙερ' σKηvlrκd-,κooτo0iμlα AλεE'
olrκov6,i''lοu, μoυ'ollκη καΙ φ,ωτΙ-
αμδ Av. Kτd:γo ,καl Θωμ. Φρογ-
γη, dφηoε αρtoτεc ε,vTurΠΦiσεΙq
oτo ,κoivo ΠoU το παρακoλoι1lθη-
σε ]Kαl 1εlρoκρ6τηοε θερrμd 6-
λ,o,υ,q τοluq σUVτελε,oτ6q Tηξ
n'ραγματκd θαυμdοl'αq πρoonδ-
θslαq.

loYNloΣ
1) }fuiκλoφ6ρηlσε T,o vθc θl-

6λio τoυ γvω,oτo,ιi ου,vτoπiτη μαc
Π'olηTη 'Hλi,α Tio6γou μ'ε τiτλo:
.,Φωv6c o, θvα μoruσε.ilo, qΠ,ρ6o-

nτη ιiλη, μ0θιoι αγo,urρd.. To 6ι_
6λΙο nou εΙ,ναl η 6κτη ouλλoγη
τo,U ,Π,ol,Qτ4 KUrKλο,φoρη,σε αno
TΙq ε]K'δi6iσεlc ΗPlΔAΝoΣ.

2) Eniδεlξη μαΘητΦv nld,voυ
τηc Kαοτo,ρde καl τoυ Ωδεi,oυ
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ΠΦf\βΤltΤEI(H ATzEruTA
φ.,ιrjιlr#\rrιJ,

Σιiυτoμn κsτει,psφf; ι&tu fiUp:dεεβaυι,

oτo Θε,ρ.lν6 ΔημoτIκo Θθατρo
τηc π6ληc μαc.

8) Η Θεατρllκη oμαδo τoυ K.
E.K. Nld,o'u,oαq' ΠoU μ6λlc φθτoc
δημlουργoθlηtκε, 0αrερα απ6 13

Xlρo,Vlο λεlτoυργioc ToU, Πρα-

γ'ματotπoiηlgΓε τηv nρΦτη Tηe εμ-
φdvroη αηrε6dζο,ιrrαq σε σUνερ_

γαiαiα με Tη NIEΛE τo .6ργο τo,υ
Ion,αvoι] oυγγραφθα Φεvτερiiκo
Γκαρθiiα Λ'6ρκα .Tb oniτl τηq
Mlπ,ερv'dρvτο'Αλμ,nα..'Ηπαηl
μlα φlλ6IδoEη ηρoαπdθεrα, με
μεγ6λεc δυο,κολiεc yl,α πq 6iπ,ει-

ρεc ,κolπθλεq τoυ K.rΕ.,K., Π]oιJ τ,ε
λl,κο oτ6φθηlK'ε με anlτ,υγi,α.

9) To Kι,vηlματογραφlrκ6 τμη-
μα ToiU Π.K.,Ν. κoθ'ι6ρωoε αin,6

φ,5τoq καl θερlv6c Kl'\rηlμαToγρα

φl1κ6c Πρo,6ολθc cΓΓo Θε'ρν6 Δη_

μοτικ6 Θ6ατρo. Η ι1,vαρ'Eη τωv
θε,ρνιb,v noρ6oλιirv 6γlvε σΤlq
30 τoυ loιivη με το 6,pγo ..rKdβ-

μεv,, ειrΦ ακ'6lμη Πrρ'o]6ληΘηKα'v

Kαi ol ταl,viεQ .Yn6θεoη NroT,6-

Pl,ο,Uξ., "'if ξqψη., .iΠUμνοi σTov
ηλlo., .ιH Tρoτ6'4α., .A,vατoλlκd
τηe Eδr6iμ., "o καλ6c, o κακδc
καl o 6toxη1μoqΣ Kclt .S.o.S. Πε-
γ1$rγω,vo xσλ'g[ ffiξrΦ(q..

ol θορlvιic πρo6,cλ6c δΙηlρ,Kε-
σ,αv iΠ]ε]ρ[iΠ,ou 2 μηιlεc' σUγKε,KρΙ-

μ6'vα αrπ6 30)6-25)s Kαl αlΠo-
τ6λεiοα,v μlα 6,ααη μ,6οα crrηrr κl-
vη|μα,Toγρoφltκη ερηrμ16 ToU Kα.
λοrκαlρtoιi'

I oYΛ ΙoΣ
Στ,o εκθετηρlο ToU Π.rK.N. η

Zωvo'δφ,oc Eιρfiνη Mιnαδ6λα ε-
E6θlro' 'oro τηc niρ,6rο;φ'ατηc
δioυλεldc Tηc σε θκθlεoη π,oυ δl"
ηρ,κεαε α,η6 1 - 10 lουλ1ou.

μsyι}t oτιllυ EΠιi Ι.$-85 θωg 3t.?-8Ξ
Nid'oυ,oαc, ΠρclγiμαlτolΠol'ηΘηrκε

σTηv αiθouoα KovT,σ6ρτωV Tηq
E'oτlαq MoυoΦv. 11 gix?δrηλωοη

θγl'vε oτα ,πλololα τωv αγταλ-
λαγιilv μoυoltκιi-lv g1x$,ηλιbσεωiv

με dΛλεc noλεlq.
3) Eγκαl,vld4εταl τo Θερlvo

Δηtμoτικ6 Θ6ατρo τηc π6ληc
μαc, ι1,vα εVτUrlΙωσ|α]t(6 αrn'δκτη-

μcl ΠοlU oτ6lγα,σε 6λεc gχrgrξ5γ

τlc καλλlτε1,vllκιic εκδ,ηλιb,οεlc
τοu καλcκαlρrο'0. Mετd Tα 'εY-

Toυ Δnμ. Ξoυλiδn

καiι:lα 6lκοηrαv τηv εμιρdvlοη
ToUc η Παlδικη Xοριυδiο ηc E-
oτiαc M,oυοιbγ, η μ'ouoliκη τηc
Φιλα,ρμovllκηc Ετοrρεi'αc Νdου-
ααc (Φ.E.lN') καl Τo χ,o;pεUT!lKi6
σU,γlKρoτ|]]μα τou Λ*ικεloυ Ελλη-
viSωrv Ndο'uooq (Λ.E.Ν.)

4) Σ,υyαι;λiα oτo Θqρlv6 Δη-
1':cτι,κ,6 Θ6ατρο τηc noΛηc μαc
τo,υ ουvθ6τη Ηλiα Αιlδρ,16που-
λ,ο'υ' ;.tε oψμrμετ,oxη τηc 'Aλκξ-
oτι1c Πρωτoψ*λrη ,καl τo,υ Ni.
κo,υ Mη,ngo6,oλ6α'

5) Παρ6,οταoη μnολ6τoυ αrn6
τ,ο .Αιivαo X'o,ρoΘθατρ,ο" To,U

Kροτllκo0 Θε6τρoυ Boρεioυ ,Ελ-
λαδoc, g.n @ig,ρ,;vο Δηr,"loτllκ6 Θθ
ατc,o με ελειj9εoη εiοoδ,o.

6) Η Nεαvt,κη Θεα,τρlrκη 0μ6-
δα τ'oυ Π.iK.lΝ. ,παρoυ,oiα,σε στo
ι,6o'θ16'ατ,ρo τηc π6ληc μαc, To
6ρ'γo τoυ χγξlplο Φo .Η ]οαE6λ
λα, τρειc Kαρα,66λεc κl 5,vοq
Πα,oαμ'uιΘ6,c.

7) Σuvα,υλiα τηc Χoρωδiilαq
τoυ Ωlδrεi,o'υ Ni6o'υ,oαe μαΖi μ;g
τη'v Λαiiκ,η oρxηoτρα Νld,o,uιoαc


