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Φυλiξτε τd τεOxn τne uNldoUσTαξ))

Πολαld τε01η μnoρεΙτε vα nρoμηθευΘεTτε απδ τd γραφεια τoυ Συλλoγoυ

'Η (NΙAOYΣTA)) oτnρiζεται oτλv &γ6πn καi τδ θvδιαφθρov

των ουvδρoμnτ6v τnζ

Παρακαλoσμε vδ μεριμvlioετε για τfιv δvαv6ωon τftξ oυvδρoμfrq

τoυ 6τoυc 1986

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΑπoΦoIτΩN NΑoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ l\AoYΣHΣ

2) MNHMH ΔHM[Ι'.ΓPΙoY TΣAMH KΑP;\TAΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEΙ\ ΠPEΠEI NA ΛEΙψOYN

AΠo ΚANι]NA Ι\{AOYΣAΙ'Ι'KO ΣΠΙTΙ

MΠoPElTE NA TA ΠP'oMHΘEYTElTE AΠo τΑ BlBΛloΠΩΛElA

KAi AΠο TA ΓPAΦΕlA ToY ΣYΛΛolΓoY AΠoΦοlTΩι{ NAOYΣΗΣ

Ni6,ο Διε0,3υ,v,orη B.,!(0lγ)γglμ 12, 'Ω,ρ,εc λεlτoυργiα,c αΠ,oγ'εr(,lμlαΓrα Δευrτ,6ρ'α, Tρ,iτη, T,ετο'ρ-rη Π6μ,nτη
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ΣYI{TΑKTlKl..l ΕΠlTPoΠι.|
oδυοοε,αc Γ'lτl,vonoυλoq, Eλεvη MητoοΛo
Λευκη Σαμαod, Xρηοτoc Moυxαγ1gρ, 4tr.

ΓPΑΦεlΑ ΓlEΡioΔlKoY
βrq6. |(6γ6;6rvτi,voυ 12

ΑΝTlnPoΣΩΠΟΣ BEPolΑΣ
Γrδ'lvηc ΚορατorΦληc' Γεω'nδνoc 60.33J

ΦΩToΓPAΦ'Α EΞΩΦ'/ΛΛoY
l]dcuο.:: Η oδοc Av;οcτω,z τη δεκαετiα τoυ '1 97Ο

β βλiο τηc XρΟοoc Kιυο;oπoυλοι.; .Λοiκα oπiτlο
τtκd τηξ llμοθioc)

H (NIAIOYΣTA))

ειixεται
στoυq αvαγνιbστεq

και τoυg συvεργdτεq
KArιΕΣ Γ Ι oPTEΣ

ΚA Ι XAPoYF{ENo 1987

Aγαnητδ φiλε

Σκεφθηκoμε με τηv εUKclρiα τω'v γιoρτδv γo σοc
nαρcυoliccυμε 6vο dρθρo 1ρloτoυγεvνtατlκο Kοl οYloβασ]_
λldτtι<o. Φυοlκα 'δ1l με τov τ,ρδπo πoυ oφηγoιVτοl κοl τσ
.},ivε- oι δrακεκρlμ6νoι φωτloμ,6νol συγγρσφεic, κοl oιjτε
δn'ω'c υμvoυ'v ol ταλοvτου1ot KαI εμΠvευoμ6vol πoιητ6c.
Αλ.λδ δnωc τ]c ζoaσovε καl Zo0'vε τlc γloρτθc αUTδq ol
αnλoi dvθρωnol τoυ λαot' ',Eτol iδΙvετol η ε,υκαlρiο vα nd-
ρoUμε Kcil μεlζ μIα γε0o'η τo π,Φc Ylδρταζαv oι lNooυoα'iol
τογ.Πclλ!δ καλδ κorρδ" τιc μεγdλεc μ6ρεc τηc Xρloτlα-
vooυvηc.

t' *1 J"

Η δημoτlκη γλ,Φooο Tιξ TελεUτοi€c μ'δρεc βρΙoκεταr
καl nαλl oτη"r εnIκαtρδτητα- Xωρic vα μΠo'ιi,με σε λεΠTo-
μ*ρεrεc δεrr εivοl λiγor εκεivor noU τηv κακonoloδv καt
Tηv Kc,ΚoμεταxεlρiΖovτοl oτov γροnτδ Kσl στov n,ρoφορlκδ
λoγο,'Eτοr κρivομε oκδπt;μo vα δημoorειjooυμε μερlκ6c
αε:ρδc απδ τo :βl'βλio τoυ B. Xρroτi,δη .τo X'εlμωνtdτlκα Σl-
;η,ρCl.. ο οnoioq Xωρic vα αoxoλεiτοι .ειδικo με τηv φrλo-
,Ιcγlκη επIcτημη δγoοφε και μl,\.oιioε ζωrrrοvd Kαl εUΧδρl-
cτα τηv Δημοτlκη γλιbooα. Απoλο0oτε τov.

-i. -i" .i.

Στ:q oτηλεc τoυ περloδlκo0 φlλoΕεvoυμε εvα αξrδλο'
γo v;cκoυμivτo. Πρδκεlταl γlα μlο onδφooη nou π.ηραv ot
ooλαviτεq κδτolκoi ,Ναoυοαc τo 190'3' vα KτiσοU'v με δi-
κd τoυc λεφτd ΝηπIαγιυγεio oτηnr εvoρiο τ'ηc tMετα,μoo-

φιi.loεωc.

*|- f- -ι
Γtα τoυq δεvτρoκαλλlεργητδc δημoolευoυμε εrδικδ do-

Θρo noυ αφoρd τo πρoolνo oκoυληκι τo onoio τov τελεll-
ταic καlρδ δγlvε nοoiγvωoτo α.no τηv Zη,μroγδvo δρdση
oτα onωρoφδρο.

f. *n. ..i.

Αυτδ γrο oημεοο' Kολδ 1εlμ,ιi.lvα' pqγ1sβoι, μετd τρe:c
μηvεC.

Η
Συvτακτlκrj Eπlτρonri

orκovδμoυ

(Anδ τc
KΙ αoXοv-

ΣΤοlXEΙooΕΣlA _ EKτYΠΩΣΗ
-Τυnoγρoφiα" ΑvτΦvη Μαυρoγε,;η
Α'ν_rωι.ioυ Kοlμdρo 3 - τηλ. 260-140
Θεooαλοviκη

ΙΙερ1εx6μεvα
loτoρικ&- Λαoγραφικ6 - σελ.
Γλιυαgολovικ6 - Αφι6ρωμα

ΓlYPlΝcY Π' Ol oολ;οviτεq Νδoυoαc κτiZouv Νη'
Π Ιαγιιrγ:iov

ΣΠ,APτΣΗ Ν., Xρlo;oυγlvvο, Aγloc Bαοiληc, κι Φωτα
oτη Nlδoυοτα

ΛlΔΑΣKΑΛοY ιΦlΓ. o κρδκοc, τo λoυλoυδr με τrc
nολλδc rδlδτητ.εc

MπΑ'|'TΣHΣ TAK. Αιolδρω'μα: Φiλlnnαc olκo'rδμου'
Tακηc Δαoηc

ΑΠoΣτoΛoY ΣTEP. Tο γλωοolκδ rδiωμα τηc 'Να'
ουσαq

ilTlr{οΠοYΛoΣ oΑYΣ. o Bοoiληc Χρlοτiδ'ηc κοl
η δημoτlκη γλΦooα

Eπιoτnμovικ6 - Λovoτεxvικa -
Παιδαγωvικ6 -'Ερευvεg
ΓABPIF{ΛlΔH oΩM. 'o Kωvοτοvτouληc: o λοiκoc πol-

ητηξ Tηξ Nδουoαc
BAΑΣΑr'rlΔ1-| EλrιfΑΝ''Εναc oΟλλoγoc με,.. .Παθη-

τlκo"
/ιΕΓllΔoY EYΓ. Kατηγoρiεc nαlδIΦv μe εlδlκδc δυ-

oκολiεq οτη μdθηoη
ΣtsΑpΙ\jot]oYΛοY Σ. Enoγγελματrκο ψδμμοτα
Kf}r"jΣTAt'lTil{ΙΑΗ - KΑΡTΣloYΝΗ EΛENΗ Παρα-

oκειδoματα μηλου

Γεωργικ6 _ Δεvτρoκoμικ6
XATΖl-iBΑΣlΛElAΔΗ AΝ. κol ΣΑBOΠi}YΛc'Y ΣoY^.

Το nρααrvo οκoυληκl τωv οπωρoφδρωv
i']ΤltloΠoYΛoΣ οΔYΣ. o ψευδdργυ,ρoc - ot οvol-

ψ:oτ'κol ψεκοoμοi

Δραoτnρι6τnτ;εζ Συλλ6γωv
ΓΑΤΣοY XP. Γloρτη nραoIvo'υ μdλoυ oτo Αρo6vl

Eτηοlα σUVδραμη l'δlωτΦv
Δlημol, Koiv6τητεc, Συιl)rαμoi
Eξωτε,ρlκοιj δoλλdρ'lα
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'Evα dγvωσTo ΠραKτlκδ Tωv oολlαvlτΦv
I(αToil<ωv Ndoυσαc.Γlα Tnv iδρυοn

NnrΙIαγωγεioυ
Στην πρooπωΘaι& iioυ να 6ρω αρ-

aeια,x6 υλιx6, o1ετιιια ψe τy'|) εγν-

πωιlδευτιxτ] δρωoτηρ,ιδτητα oτη B3-

PoLσ" xΦL N&oυ,oα στα' ΧρδνLσ, τ'Li

ToυρxoκρακLωq, 6ρiμ.'ι aτo αpγa{o

τηq lεραq Mητρ6πoληq Βiοaιαq €νv,

&γνωoτo τιbδιxα' 1τoυ oL αξιδλoγε6

τ)'ηpoφoρi}q τaυ ωναφtρoντα'ι στΙ,ζ

προ'oπd',θοcεq τωy ooλιοι'iιτιbν' y'cl"

τotxων N&.oυoα6, να xτiooυν με δι_

Mεταμ6ρφωoγl6 oχoλεio tJε τηy 9-

πωνυμiα uNηπιωγωγεioγ ooλιανι-
τιbν xυκatxωu NαoJoη6r.

'0πω6 φω[νeτ,ωι στη οελiδα 3

oυ xιirδιxω, oι ooλιαyiτεq x&'τaι.x'^,t

τη6 N&oυoαq ατιq 27 Ιωνoυαρioυ

1903 πρωγμωτoπo[ηoων oτηv α'iθου-

σα, aηζ Τ'eρ&,q Mητρδπoληg B6ροια6

oυνθλευoη ηιε oτ"r'τ6 νq, y"τ{σoνν γ'αι

νω δω,ρioαlv oτην ελληνιxi1 xoι.ν6τ"rs

Φ τηq Ν&α.loω6' 6να Nηπι'ωγωγεio

με τηy πωρωπdιω lεπωνυμiα.

Για τo oxoπ6 ,ιυτ6 aρbτηxe ετ''-'

τρoπτ\, η oπ;oiω ατo'τe\ε[τα'υ αr'6

ΞαJ6: ΔημτJτριo Toiτoη, Ιω&ννη

Tωρπ&λη rιωι Νιxdλαo ΙΙε1λι6&νc'

E ιετtιτραπi1'ωυτ{1 εξoυicιoδoτ{θηx:

"να πρd.ξη'παy 6,τι o1ετ''x6ν πρoq

τελε{αy τ'ωυ !ννaμaν απoπερ&'τυlaιν

τω €ργαl τo0τoυr.

Φα{yεπαι 6τι, oι ooλιανtτeq ei'γα'ν

xi'πoιo oωμωτεio - oργανωaη, ^ρ,''ωτ{

6τo τρ'ω^11γγ6 τηg oυvdλευσηζ ανα_

φ€ρeτωιz ,rωνξ)'qι6oν yω xτioωoιν ι-

δ{α δαπ&νη εχ τoυ y'oινo'3 των απc'

θaματιxoιi xεφαλαioυ Nηπιαγωγεi-
oγ!>.

Ta αρωτ"τιlι'6 αυτ6 τηq oυν6λευ_

aηq υπωγρ&,Ψo.ν 19 ooλιαviτεg. oι
ενdργειε5 Υια, Ξην ωνoιxoδ6μη'oη τoυ

Nηπιαγωγεiou &,ργιaαν τoν Aπρiλιo
τoυ 19o3 y"σiL τa No6μ6ριo τoυ 1905

o1oδ6ν τελεiωoε τo 1τioιμo του σχo-

λεioυ.

162

Δ6Θηxων τLΦ την &lδει.q' ανo'''y"aδ6-

μησηζ στo Moδiρη 339,2Ο TP., στο

διη^γ6ρo Moυoταφd, 135,30 Υ?'.,

Φιρμ&νι 42L γρ' γ'αL στa' αργιτ€x'

τoνα Θωμ& Toιιilτoη 3397'20 γρ.
Συyoλιrι& δωπαν'l1θ'τ1lι'αν πeρ{πrιιl

περtπaυ 36.00Ο δηλ. 350 λ.τ. To

απoΘeιμωτιx6 των ocλιαy,ιτων ^iμα'l

18,836 γρ. Χρουωaττ1xε να γiν'ει" ττρz

Toυ
Παfλoυ Δ. Πυριvoιi
Δ) vτri Γυμιrαoioυ

α.ιρeτι.x6E 6ρανοq μεταξ6 τωy ooλι-
ανιτιily nl'ατotxων τηg N&oυoαE για
τ,ηy απoπeρ&.τωση τoυ Nηπιαγωγε|_

oυ. 'Β'lσυ 6λ6πoυtμiε στον xιbδιxα

(oελ. 6) να πρaoφ'!ρoυγ oι Δ. Tοi-
τoη6 10 λ., Ι. Toυρπ&λη; 1Ο λ.' N.

ΙΙεxλι6&νo6 7 λ., Δ. ΙΙε1).ι6&νo6

3 λ., Γρ. Δ. Λ6γγo6 5 λ.' Aντιbνη;

Πεxλι6&νο6 2 λ'' γ'q''ν αλλo'ι μιxρ6τa-

ρω πoaω'

fr.Ε.ρα απ' αυτ6ζ τιζ πληρoφoρ(εg,

o eιδ,ιxδ'q ερευνηττj6 rμπο'ρεi να 6ρει

xαι &λλ,ε6, 1ρτioιμεq, ο1ετιx& με τι:
τιμ66 των υλιxιily xαι ημ'ερoμιoθiιυν
ιι.α'

Δε γνωρ[ζω, c/"Υ ναd'ρ'y'ε'ι' oηrμερα

τo yηπια,γωγεta q'υτ6' To 6ε6αι.ο ε|'-

ναι 6τc oι ooλιανiτtεq lιωιο'υxaι 'ττ'6

Ndoυicαζ eυeργ6τ^r1oαν ιδιι.ω[τερα ττsl

ελληνιxτ) 7!"οι'νδτ^r!τσ' τηg N&ουoα6-

To 1885 πρδοφ'εραν 3Ο λ.τ. oτην

e^ιx}'ηο|α aη'q ||qγeιγtαq" γ'α,L τ1

1897 πρδaφeραν α.ρxeτα yρ^i11Lατιι

Υια' την α"νoιxoδ6ψηaη τoυ 7ον oρδ-

φOυ τoυ Δτ1,ιoτcιιaδ Σ1oλεiυa λτ&ου-

σq"t.

Tα 6oα, o,jντoμα, 6γραQα ax''τ6

6γoυν' να λoηΘiilcoιlν τo\) '"οτaρυy'δ

τo μdλλoyτo,E τη6 N&oυσαq γ'α'. ν1'

μty ξε1αoτoι1ν 6oor aτα, δι5aιιo)''/'

xρδνια τΥjζ Toυ{)y"oxρ'ατtα'q 6o'i1θτs

σq,ν νσ' xρατ\aaι η N&oυoα τηv ε-

θνιxτ] τηE oυνεiδηoη.

ΣυvιΞλευon
cαλιαvιτιbv Ι<ατoiκωv
}Ξαο6οnq

Σημeραν τT1| 27τ1l Ιανoυ'ιρLο''l

19Ο3 cυγελΘ6yτοly το.ly υτ|.oτετρα|L-

1rJvω,γ ooλιαν'ιτιbν γ"c.τotτωγ Nαo6_

ση€ εyτ η αl'θcυaη τηq leρα.q λ[ητρo'

π6)ιeω6 Ey πλτ]ροι ο'μoφων[α. α.ιiqφα-

o(cθηοαν τα εξ'fiq

Α' Οι oo)ιιαν(ται x&τaιxaι Νt-
oιlaηE ωνLλα6oν νσ. xτ[6ω5ιγ ιδiα. δx-

πανη εx τoυ xουνο'3 τoυ απa9'eι,ιατ'"

τ"oι5 τ"eφαλαtoυ Nηπιαγωγεi'ον 'aν τι,i

eνoρ{α, τη6 }Ιετα1loρφιboεωq ιιa$ 'r',,
eξ^{E επωνυiri'α.

nNηπιαγωγεioy ooλιαν,ιτιi'lγ ^ιL''-

τ.JLy"ων Nαo6cηEr.
B' To eιρημdνo Nηπιαγιυγεio';

παpαγυsρoι3aιγ ω6 δωρad,ν τιυγ πρrζ
την εντα'3Θα 0ρθ6δoξoν Eλλ. Koιγd-

1Υ1τΦ.

Γ' ΤΙρ",q 'απoπ'ερ&τωο:l' του tρ'

γoυ τo6τoυ ωρioθη επ,'τρaτt1 a'i,'ιiΞ-

λoυμ6,νη Θx Τιυr) τ",τ". Δηψτρρ[o'l Tc;'-

τcη, Ιω0"ννaυ Toυρπ&λη xαι Nιzo-
λdcυ ΙΙε1λι6&νoυ, ιδdα δε ταψtα:

ωρioθη o x. N' Πε1λι,6dινog.

Δ' ΙΙ eιρημdνη aπ'.τρaπt1 δl.oν γz
πραξη πων δτι axετι.xδν πρ'rq τe)'e|
q\ν γ'αl|" 6'lνaι;ον .ιoΓL€ρ&.xωσLν τη'l ξ2-

γoυ τo6τoυ.

Eν N,αo'jcη ;η2'tη Ια.νoυαρioυ 190'3

AxoλoιlθοrJy υπoγραφdq :

To ιεi1ιε,'lo υπoγραφaυν \9 θ.;ο'

ηrα, Tα eξηg:

1) υτraγραφi1 'δυoανd,γνωoτη, 2)

Δημ' Tζιbζα6, 3) Nιx6λαo; Πε1λι-
6&νηe,4)- υπoγ. δυναν&γνωoτη, 5)

Γρηγ. Δ. Λ6γγog' 6) Δημ N. Toυp

(Συvd1ειω oτη oελ. 16Ο)



Tδτl KI τΦρα
Xρloτo0γlvvα,'Aγloc Bαoiλnc

κl ΦΦTα σTn Νldouοτα.
Α,π' τ' Aγlo Φiλln'nα κl' ιjoταρvoc o-

1:ρvο0oεlν τoυ oo,ροντoη,μηρoU γΙq Tο

Xρ oτoυ, κl'οnoυ τδτl π,oυ on,δκρlβο

μι oμnου,ρo,υoαμl Kl Vο μιταλαiβo,υμI, μl-

ρlκoi μlτoλδβ'vtσκοv τlηc lΠοvαγiαc Ξl-
οπηρiτo'αc (Eloδ,δlα Θεoτoκ'oυ) .

ΤΦρα οληoμovηodμι ο'n' τ'α 'vτΙΠ τη
vηoτεiα Kl τη σορoKoυoτη, τoυ niραμl
αραδα, δvα τδ1oυμr Tlτρd,δεlc, Πορα-
oκloυβ6c, iKu,ρlα,κ6c κι καΘημlρvδc.

Τδτl θπlρvαv κι ε,δoυγαv τα φοooυλlα
τα vrρoβραοτα οl πIπερκεlc, ol μlλτ(lα-
VΕlξ KΙl ol vταυματεlq oτoυ ,ξiδl η oτηv
oρμυρo, η κoυμπδoτα μη λd1οvα oτoυ
ξiδl, ol oτιγvδc τηγοvιτιic ,vτon;.μdτεlc,

n,ραooυκlφτεδε,ξ, τoραμoUκιφτiδεlc κl
κoρυδα'ρ'μ,η. Tου τοoυκdλl μoυ'v xo0-
xλ:aΖεlv oτoυv πlρμο1oυ μl το φαoου_
λlα olμα σTQ ιpoluτχrα. Τοβovαv κI' oυ-
λiγου oελλrvoυ κr' ,ηβουδioΖοv. Mοc δ-

βαvοv μlκρd ,πlντYlα oυλiγoυ oτη φlλi-
τοα κl δi orο.π6ρα g19ιJ 

'μο.xαλd.
T' Αγlα |γvdτη ,η κοv' vτγlδ μiρεrc

Jστορvο,,εoφαZo'v κl τoυ γoυρoivr η
16μ g'ηlητtκδ 4υγo,0,ρl nοu τoυ τdiζοv
oov oρvi οΠ' τη'V rΠooκoλιd. 'oλο τα
Nlαoυoτt,vα gg1lητ1ιo κoΙτοζοv γoυρoιjνl.
TooφoZαν oτηrr ουλη ol,μα αrη lβρυοη.
Toρl1'vο'v οvαοκlλα μ; 6vο .οκlγi διμθ-
vcu οπ' τoυ no,u,δdρr κl τo.υ κα,βαλi'κlβοv
vτγlδ - τρειq ,vουμdτol Ylα vο μηV ,κo,U-

vl,δτεt. o,υ Tolδκηc δoφαZεlv noυλλα
γoυρo0vlα στη lΝ1,fr6ug'..

Mlρικic μnoμnloεrq ταiΞοv τo'υ γou.
opΟvl oτου oτδμα τo,1i β,ρoδl ,μl γlαρ-
μα'v Ξυμoυμθvgη,γ ,μl oυλiγoυ viρδ oα
λδπκεlq. Toυ τoυμoρl τ' δnλoυvαv τα-
vloμ.εvoυ μι καρφκlδ oτου μιτο'[oυ'ργεi-
oυ κl τoρι1vα,v oτδxτl πονoυ'θεlδ γiα
vα αργηοεr ιrα oτlγvΦoεl κl γα τo'U

φκιdoουv τoαροΟxια.
Tουv ποoτδ τoυ'ιr δλεloυvov στo,U κo-

Ζαvι γlo λiγδα κι' ο,nδμγloκοv ol τol'
γαρiδεlc γtα κδvο κoτolαμδκI, πiττα.
qιJι7δ μl τolγα,ρiδεlq η oκ6τεrc YΙ,α Π,ρo'U_

oφδγlου. T,o'υ κ'ρioc ,π,oυ ορτlρvoιjoεt,v
σΠ' τoU γoυρ'oιivl η τoυ ΖυγoΟρl τoυ
τοlγdρι,ζοv κl τδφκIοvοv καrβoυρμiιr, τδ
βοvorr μr δλαc ,μ6oα ατ.η λiγ,δα κr βα-
oτoι]oεlv Ι,otα,μl τoυ κoλouκαΙ'ρl. Νd-
τρoUYεΙc κoβoυρμ'dv μι φοooιiλlα νο α'

γλΟφεlc το δαxτυλα οoυ.
Τoυ κρdοc π,o0τοv γlo φογoυμα κρθ-

μοUVτοv oτου τolγγελl κoτoυ oτoυ κt-

λδρr κl' δλεrc τlq γroυρτic δπoloυc η-
θεlλεl'v 6κoυφτεlv μnρlζι,δλεlc κι' dψt-

VεlV στoU τolμni'δl nαvο'υΘεlδ oτη Zrα'ρl

οπ'τoυ τΖrακl.
Tη φoΟoκα on' τοU γoυρoιiνι τηv θ"

ΠΙρVo'v τg μiκρδ το πlvrγlα κι τη φoυ-
σKoυvoV γlo ,μ'n,dλα' Alnoυ πoΟ μπdλεlc

Toυ
Ni'κou Σπ6ρτo,n

κl μnαλδviα τδτl. Απ' τo oμπ,ρoυoτlvα

τα ΠoUδα,ργlα οΠ'τc{J 4υγo0,ρl ndλl ε'
nlρνδμeI τα οiγκια,δ,δξoυγ κι λrδ'βα

nο'υτοv μdi τραvυτη'ρ,α. ;MιpIκd πlvτYlδ
τα τρυ,πoΟoαv μι τo.υ ματκdπl 'κt τdρl'

xvαv καλdi γlα να βγdΖoυv nλεlδτ:,ρα

oεγκlα αn'του κlρvdρl.

TΦρα το nlvτγtd oιiτt Εδ,ρoυv κοv κl

καv τi εivοl τα oδγκια.
'o'vταq αXlρvoυσεlv τo,υ oαρο'vτdημη-

ρoU Tσ nιvτγlα oπ' τoυ μοxαλδ πηγ'η-

vαV TΙc Kυργlοκδc oτo,υ iβoυ'vo γlα Kσtρ'

τoloivoυc ,η κl γlα vα κδψoυv ξΟλα για
το Xρloτorj,'Eπlρvov μvlα καρκδλα κl'
δ,vα xovτρδ o0ρμα η δλu,oooυ'v κl'i-
vοv κλαlδουκ6noυ'v η τolκo0ρl κΙ τρα-

βoυοαιr μl ,μov6λεlc δ,Εl η oυ1τ6 μo(i
(ζlυγdργlο) τραvd κ,o0τooqJρο ToUc Kα.ρ

τoIoilvo.υc. 'ovταc oημoκ'δvτlβοv ol μθ-

ρεlξ, γrα vαxo,υv ξJλα κι πρcυoανd-

μoτα γlο τoυv κα.ρτolouvoυ τα πlvτγ,α

μδο' τη βρoυ,xη η τoυ 1ιδvl δ:βγlvαv vα

μαoο,υrr Ευλα γlα τo Xρtoτo0. 'Ντγlδ βα'
oτoυoαv τrc μαvδλεlc κι' dλλο τρiα -

τεoolρα μdi μrκ'ρδτl,ρα οno0 nδρτα οl
πδρτα ot δλουv τ'oυv ,μo1ολi φΦvα(αv
δλolvol μαΖi: Ξυ - λα - γlα - τα - Xρl -

οτoιjου.,.

lKl' δλoιvoI oI κδoμol iδoυrrαv noυ
καμvld oτrγvη μn,λdιrα, κοvo oτρo.υγγi_
λr ρδγγl, καvα γκδλloυ φ,pd,ψo,U rθροv"
τZο η δρδvlou η κl κdνοv μουρΙτικo'υv
vιi;μo,υv. Kr εiλlγοv σl δσo,Uξ δεv ηθει_
λαv vα δδoο'υv. .,Αv δε ,μαc δδσTεl δΞ

δα nοτηoτεt σ-ΓοU'v Kα'ρτσιoιjιroυ, 'κl' αrr

oημοκoυvτδψτεr δα oαq βΦλoυμl ζldρl
oτη τZδnη..

Toτ| δ1Πouq 'κl τΦρο τα κδλtvτα τηv

η,μδ'ρα μtταλδlβVlσKQV. iM,vld μ,nδμπo,υ α-

φ,ηγrδτεl:
'EΙ Θυμvloυμι τδτl μl,o X'ρoυγιd κoυ-

ρiτol noυ nηγα 'vο μlταλΦβoυ τα κδ'
λIvτα τηv ημθρα, δεv εi'xα κl oτιβδλια

κουμπoυτα Ylα vα μηv πdvoυ μη
τtc nαvτδφλεIc στηV ικκλιold nηρο δ'α_

vεικd'δvq Zlυγο'ρl. Τinηρvαv δαvεlκδ
κl τα oλ}.α'κoυρiτoκια αΠ'ToU μαXο'
λo. Tδτr εiδα γrα 'Πρωτη rβ'oυλd τοu Θα'
vδo.η, τoυv αρα'βoυvιαοτlκ'δ μoυ, ι}oτo'ρ-

vαq οnoιj 6vον 1ρδvoυv oρραlβ'Φvα'v'

Γlατi δvταc ιi'ρΧoυyταv oτoυ oπιiτl lγΦ

κρυβ'oυμoυ'v. Ml εi,δεlv κl' oυτδc κt

κατακoυκκivηoα'μt lκl oι vτγι6. Mη τoυν

δδεrξ'εlv η τ1lα μ,oυ η M'ητoα η συxou'

-,Eloυ 
vο'κolτδζεrq βlρiβηκο'oυ-

λiγcυ, lα εivεl εlκεi 'o'υniooυ'oτου δl'
ξlδ τoυ ψd,λτη. Kαλo,ρτΖιvd μα,ρi κoi'
τα,ξα α,noυγoλlο. Ιd αυτ6c μη τα μo{J-

οτακlα τα τρα^rd, ου μου'ρlδl,ρδc εi'vεt

μη τo,υ μαδ,ρoU τoU lροUχaγIoυ τ'o,υ ooυλ
τoilκoυ πrδΧl γκοντlφδV στoU Ylο'κd".

Tδτι δλο τ,ο nιvτγid τηc Π1ovτρldq

πηγlvα'v oυτεq τlq ημερεlc στηv llKKλη-

ord γlο vα I'δoiv τα κoυρiτoκlα πoυ

μ Iταλδ.βvloκαv.

Tιi.lρα η vroυλοio δ.εv nατοεl oτηv
iκκληoId Kοv Kl KοV.

Tροvη μαviα εi1αv τα λIοvoυnοivτγtο
τoτl, κl αn:υ τα μαuρα τo μloovυxτα
εβγηvο'v oτουc δρδμoυc . ΕημιρΦvoυv-
τοq τα κδλrγτα μl τοU oακo,υλt αΠ' rou
oκoυλεlδ α'vτγtου κl τ,η τζloυμnαviκα.
To.υ oακoυλl α,Π' τoU oκoυλεlδ ηταv α-

noυ κo,υμdτl μnαoμdv απ'oι] 'παληδ φoυ'
oτdvl ρα,μθvοU στoU αnlητl 'μη τoυ 16-

ρr.,H τ'Ζlουμnαviκα κδφτoυvτοv onδ'vα
ξ'r1λοι.t πoδ1εlv ρ,δ.Zoυv oο oκιndρl, τη'v

iφηρvαv οl μnαμ,παδεlc αn' τoυ μnoΕi.
'Kl γτακο - vτoυκo oι πδρτεlc μl τlc τZt-
oυμnοviκεtc. Δεv αnoμvIoκεlv κoρκδ-
λl γlα καρκ6λl oτlc o,υξδ,n,oυρτεlc η 1τυ
πηταρl γlα 1τυ,nητdρι'
Kδoολl - vτα - μπi - μ]rouou Σoυoiρβα

Tιδτoυ.
.Kδλlvτα μiλιvτα, ooι]ρβα βαoΙλlvο
τoυ oκlλi ooυ μ' δφαγειv τραvδ κoυλΙ

κι Θδλoυ'
Θiλou δε Θiλoυ τη μivα oou τη Θδλou
κl' αv δε μι δδc τη μδvα ooυ δδoμ' εvδ

κoυρΙτoι
vα τoυ φrλδ vα τoυ τοlμπΦ κr πδλI δα

oπoυ φδρoυ..
''Hτοv ομαρτio ,vο ,μ,η δ6oειq τoυ π'ρΦ

TolιJ τοηJ πlδi ,no,u δα 1τυπoιioεlιr τη'v
πδρτα oου. ]ΑV ]ητοv nrδi τδπlρvοv ψη-
λα γrα vα .οvαγκdoεl το,υ τ,ZIdκt μl του
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τσΙμrΠiδl Ylα To'U Koλδ τηc Xρoυvιδc'
''Eδoυιrαηr oτα'nI'ιrrγIδ'Eυλο'υκδροτο,

οικα,'Kαριivτγlα, στoφiδ€|c, ]noUρKd

τζiντζιφα oτlγιrd, ρδvrγlο, κlδΦγια, κd'

oτ'orrα 'κt τδτ;1ια.

Tα πlrrη'ιδ 'iφl,ρvο'v Tα συXορi'Klα' 'E-

τol oντοc γl,vηθη'κεlν 'o'U Xρlστ6q, Tα

β'οΘιδ ,μlodw1τα κι εi'δov ol τZroυμnd_

'vol τα σημεio στoruv' oυροvδ πηλdλη-

σαγ vο lδo'ι]'v τα γιv'ητ'oι}ργlα τoυ X'QI-

στoι:,. 'ιo1/τoq γlργoi,σοl/ g1g 
'μο\rrρrd

τouc 'oυΠiσοU βρη,καv μvld μndμn'oυ nδ-

κlγεlV τo'U φo'υριroυ τηc εIκεiv' την

Lωρα γlα να 'ψ'ηoεr ψoυμi κl τηv εinα'v:

.ιMndμlπ'oυ 1σUXορiκlο γlvdΦη'κεlv oυ Xρι

oτoq noυ κo'ρτlρoiooμι τδoo xρδvlα''
Kο'ρτrρ6αrεl oυλiγoυ ToUc λiεl,
1Πσiρνεl n,ρoυΖi,μr 'μ'dιrr -μd'vl οΠ' τo'U

σKαφi'δt, lκouλoυρld,Ζεr Kl ρ'i1vεt oτη

xδβoυλr vτγιδ - τρio κo'υλi'κlo 'μιKρd, rK!

T'oιJq,δivεl γlα 'πlοκδol. Kl'o'noιj τδτl

φκldιroυv κo,Uλ.iK!α ot μιρrκd on'dτ1lα

κt τα δiηro'υv στο 'μ!Kρδ τα nlvτγld, γtα

κδλlvτα.
or τΖloυμπ,αγαρoi 'n,ρΦτoι dvαψov

φoυτ1ld στη 'φδτvη 'γlα 'vα Ζloταθεi oυ

Xρrαrδc δvτοq τoυv Πρouoκil/ησαν K!'

αΠ,oιj Tδτt αvdφτoυμt 'Kt τou'v 'καρτσl'
ο,ι}νoυ τα Xρroτoιiγlwο oτη Nlδoυστο.

Tα nlrrryιd σrα κδλlvTα τραYουδo0'

σαv 'Kl' dλλo τρoγotrrrγια δnouc τoυ

.Xρloτo,ι]γlvvο iΠ,ρωτo0γlwα 1ΠρΦτη γt'
oρτη τoυ 1ρδvoυ, γlo lβγεiτε δθτε μd_

Θετε πωc o Χρloτδc γεvιzdτοl...", τo
.,Καληv 'η.μ,δρα δlpχoιrrεq οv εiη/l 'oUρt'

σμδc σαc,'..
Iδρo τα 'nιvτγld Πa'Yoivoυγ μo'ι,γKl

σΙ σUYKlvεiq γlo inα]ρdδεlq, δεv παiρ-

γoυv 6λλα κδλlvτα, iβγαiνoυv Tηv η-

]μ'a,ρσ.

Τoυv ,κorρτolo0γoυ τoυv δατηvο'r η

οΠ,ot 1βρ,dδ0c 'η τα'xi - τ'α'1i δνταe 1τυ-
Πoι}σα1/ ot καμnδv,εtc. 'Eoτειvov κl d-

vαφταv lKο'ρτσloιvouc ol δλο,υq τoυc

μo,1αλd,δεlc' ',Oξoυ α,π' τlc lκκληolic α-

v,dφτoυv μδ.i τροvOτηρoυc.
Tα κδλrvl.o Eημr,ρδrro,υvταc θβγηvαv

,μl'rd τo μloδvυ'1τα κI τροιroi n'αρδε|c Πα

ρ,δεlc ,il o'0λλoυγor μη τouv .ιqgaξ,ρq".
',Eφκtοvαv μγlα ,φδτνη (θvα on,ητδκl)

μη ακδλεlc 'κl κοδρoυvdκlο η oκiZεlc
οΠoΟ κα'λδμΛ/Ιο μη δvο onαρματoδτoυ
oτη μioη γo φiYYεt τα oκαλloτd μ,η τη

γiνγη,ση, τouc AYYδλ'oUq κl το,Uc βo-
oκoι]c κl ,μ]Π,oμΠ.dκt γlα 1rδvlα., 'μr δvα

τραrr,δ d,oτρlo,U o.noU 'Ποvo,U€εlδ κl 6-

φKlαγ'ογ ,6vα τραrrδ δαrρlo,υ μr τη, γiv-
vηση ,Kl 'κrργrd αvο'μμ,θvα. Απ,' τoυ δ'
oτρroυ πfrρ'ειv τoυ δvoμα 'αoτ'δρoc"'
ol 'n'αρ,i'εtc δψrλvαv τrτραφ,oυrrΙα κl μ'
θγαιr κo,υ'μ,nαρδv 1τυ,n,oiloαv δλεrc τlc
rιδρτεtc κl μd,ζoυιroιl noρa'δεΙq:

fi4

.Koλiv ημiρα 6ρ1ovτεq, αv εiγι oυρl'

σμδc σαq

Xρloτoιi τη Θεiο γδvvηοη vα nω στ' αρ-

1ovτι'κδ ooc.,"'

η τ,ρογoυ'δorioον:
-Tωv Aγγδλωv η 1oρεiα δδΕα εv υψΙ-

οτoιc ψ6λλεl
ω Χαρδ, xορδ μεγ6λη, εγεwflΘη o Xρr'

oτδc, EγεvviιΘη o Χρroτδc'

'Enεμψεv αuτ6v εξ' ι}ψoυc τoυc ovΘρδ-

Πouc ελεiισαc
o τo nov δημroυργf,ooc επouρivιoc Πα-

τdρ, ε'πoυρδvloc πατiρ"'-

η τoυ δλλo'υ τα.l τραγo'iδ;:

Διboτε λolπ6γ τδρα καl εεΙq δλol Toν

oβoλδv oαc
ι(ol τoυ Xρloτoδ η γδνvηoη vα εivαl βο-

ηθδc oαc.
Κακoiργημα παυ δγlvε εrq τηv Mtκρδ

AoΙα
Πou δδιωξε τoυc 'ξλληγεc η iΠιστη

Toυρκiα.
Kρilo κδvεr, 1lδvl niφτεl κi' o βoρliξ

φυodει,
τα κακδμotρα κρuδvouv καt τα oρφανδ

BofiΘεrα γυρεiloυμε δlα τoυq δυoτυ_

;troιivταc.
'lββr,lηvειv κι ,o,υ Σ0λλoυγoυc 'Αθηvα'

μlτd τα μισδvυXτα μι το δργανα, τη

μl-l'αvτα, πcυ θ'πηΖεrv τo'υ "κoλ'ηlr ημδ-

ρcΙ dρXoνTεc" κr μδΖoυ-vαv Πaραδεlc γiα
τoυ οUλλoυγoυ'

Eικεiv'τo χρδvια, ΠρlV ΧτUΠησεΙ η

καμπδvα ,η δρo ,π,δvτl, Εημηριilvoυvτoc
το Xρloτo0γl'Wα, ΠtρνoΙ]σεΙv oU 'Kρd'
Xτ'ηc Kl ΧτUΠo0σεlγ τtC 'ΠδPτεΙC TΙC I'

vo{Jρiοq μι μ,vld τζloυμnαηriκο γt'ο vα

ξ,υn'vηooυι, ol κδομol κt rrδ'vει 6τo:μoι

γtο τηv rκκληord.'Ητοv oυ καvτηλα'

ναδτηc. ot vΦvlδοr αvrι]voυvτοv αnoδ

lβραδic μr τα or,oλlβδ'ργlο, τoυ μlvτdvl
Kl τlc KdλTσεtc μΙ τlq βoυδ'iτεlc' Tο1i -

τα;4i vτογκ η KαμΠdvο δβαvαν μoiγγl
τoυ ooυλτotκou lκl το γlμIvld κι κlvo0-

σctv γiα τηv rκκληo16.

Mlτδ τηv ο.nδλuο,η π'ηγηvαv βiZlτεlc
στοUq σUγKΙVεic κl ol Xρioτoυδ'ειq κl

τoυ γιδ,μο vo'U,ρic δτρoUYεlγ δλουq o'υ

ταiφδc 'μ,αΖi οτου ooυφρδ τosJq σoρ'

μδδεrc π,oυ δεv ιξλεlπαν αno0 δλο τα

oπητXια Tηq ΝlδoυσTαξ Kl τoU κρεq

τoυ γουρoυviσKlou μl τα ln'ρioαα η τq
oδλλlηrο.

'oλoυc oU μoxολδc μοZΦνoυvταv

στ,os.JV KoρτσΙoιjνcυ.'Enl4αv xαρτylδ μI

Κρoi τ]ροVoi' Tσ lΠI\rrYιδ δ'n:'Ζαrr του ''φ'i-
τσΙουΣ ,μΙ 'ΠαρdδεΙc, 6πl'Ζoν τα αiγκra

σΓ' αλδvt 'κt Tlc φoa,ρλεΙq. 'Eψlvαv Kl

μn'ρr,Zlδλεlc iloτα'ριrαc ο'Π'τ'oιJ γlδ'μα η

δληv τη'v ημiρα, μπ,ρlΖιολεIq γoυ'ρoυ'vE-

σKLεlq σ' δvo 'καμivo'υ oιiρμα 'μ'' 5γq

ξtλou ,μακρil ivq 'μηv κοiYουγτεr' T'οα'

βoυoον Ζrδρr οπ' τoυν καρτoIoιiVOU' T'oυ

,βρα,δυ τραβoOσαv τQ lE'υλα που κdnνl-

ζαv κl' δλου τρoυγlοiρoυ - γlo'υ'ρoυ τρα

γoυδcδ'oοv Kαντδδεlc κr xδρηrβov η εi-
λ'γοv nορομυτxlο iolομl oργα τoυ

'βpαδl.
TΦρα δλοl nαγαiνoυv oτα κδvτρο κl

τα καφ:vεiα.
Tη Δευτηρη τηv ημ'δρο oU'KαρτσI-

οuvcυc d'vαφτειv αξαγerc κt' οt κδομol

iφκlανον lβi,ζrτεrc oτo'υc lMα'vΦλlδεtc κl

τηv Τρiτ'η τη'v ημερo ol Στεφαvο'υc κl

Στlφo'viτoειc.
Σημα,κo,..:vτευο{J'vτοc oU Aγlα BοoΙληc

τα πlvτγlδ Ε'ovαμdΖουιrαv Eυλα γlα τουv

καρτotoυvου noυ lδυ οvδ'ψεI τoυν A-

γlo Bοoiλη nδλl δn'oυc την Πριilτη' τη

Δεi-iηρη κl τηv Τ'ρiτη μδ'ρα τ' AxρI'

orou.

19μ lβρδ,δυ nρlv τ' Αγrο 'Bοoiλη δλα

τα οπη'r1lo τηc 'Νlαo'υατοc φκIδvo'υv πd

τα μl κoυλoυκt'Θο μl λ+μδιr, 'γrο vα βd-

λουv κt τ,c'Uγ Παρi, μεσa.
'o'vταc ZμoυργtZεlv τα nrvτγ:d ε'βγη_

vαv κδvα vτγr6 Φρειc κι' θψlλvo'v τoυv

Aγlο Bοoiλη oτα 'onητ1lο Kl τα μοYα_

4lα ι<l μd(oυνοv λlφτd κl δxl κδλlντα'

Aγlαc BαoΙληc δρΧlτεl απoδ τηv KI-

σαρεi(ι
Bαoτdεl εlκδvα κl 1αρτi, 1αρτi κl κα-

λαμdρι...

η

Aρxη μηvrd κl' aρ1{ xρουνιδ ψηλη' μoυ
διvτρoυλlβovιd

Kι' αρ1fl, κι' αρ1ξ καλ6c μαc 1ρδvoc
ικκληord μl τ' dγlo Θρδvoc.'.

Kι η 'nηττα lγδvoυvτο'v oτη γdοτρο
κdτo,U σTοU μoγ,εlργlδ η οτου 'φoυ,ρvoυ.

Γlα vο μr1ν Kd'ψoUV 'noυ,λλoυc φoι]'ρνoυc

μα4Φ'voυνταν τρεΙq _ τaσσΙρεlc γεiτδνto-
oεlc 'KΙ' iβοvo'r 'o' εvοv φoJρvοUγ τ]c

ndτεlq τoυQ. l(g'$1 σ'ηlητl εix'εtv κl του

δ κo τoυ φoυρι'oυ γlο τoυ ψoυμi.

Kα τrc o,υ'xτΦ -Ivνιd η Φρα μaΖω-

vcuντοv δλoυq ο'υ ταΙφdc τρouYloι]ooι]

στοU σouφρd ,κt' ου πολlδq oυ τροιlΟ

TηρoUc oτη'v ηλlκiο εκοΙ.lvεlv TcU oταU

οδ τ'oU 'Kl ηυκloΟ'rταv καλη 1ρoυvrδ o'

dλcυc,'δκoυ,φτεlrr τη'v nηττα σl ooα

φ'λlδ ητοv το κlφd,λlα οτoυv τοiφο κl

δvα γlα του oπητt κt τα μoυλκιο κl'

εvα γrο τoυv lAγlα Bοοiλη. Tου κδqll-

μcU αΧ:ρvουσειv οΠ' Tη μ6αη κοτα

τoυν κδΘαρoυ. 'Yοτcρvαq δκλoυΘεlηr τoυ

olvi δd,ξα τρεrc βoυλ6c, γlο να nδνo'uv

δδ'ξο or ,δoυλεl6c, κι'o1l,ρvoilοεlv vα

αvoiγεl το φιλΙd Tηq Πητταq. Toυ πρΦ

τcυ ητον T' Aγ;α Bαoiλη κl' υoταρvoc

αl δλoυc 6vα φIλi απi τουv τραvιiτη-

ρcυ iolο μι του μIκρδτξ:poU 'κΙ oτoυ τδ'

λoυc δ'vα,φlλi γlα το μoiλKIo KΙ τη'/

Π'ρlouσi,ο η το Zo'υrrrαγil ov ητον κτη'



Vo'Uτρδφot.'lEnrvαv κl τoυ NIοoυoτlvδ

Kρασi ]Kl ηυκιoilντον καλη 1ρo'υvld. Kα'
θουγτοv KΙ στo'U τζldκl κl' 6πI,ζov μt

τα xαρτrα .,nλακdκlο. μl λlφτα. 'Eψl-

vαv κdoταγ oτου τΖlακl μl τη 'φκldρο,
εκα-lφταv κl κογο ολμnαodvlκoυ ρδδl,
τραγoυδoιjoαν iolαμl τα'μ!'σdvυΧτο. Kσρ

τηρουcα'v'vo ανδψoυ'v 11 'γq gtβi,o'oυv

το φιi.lτα τρεIq βjουλ6c δvτοc i'ρ1oυv-

τov cU κιη/oυργlouc o'U xρδγoυc' 'Eδoυ

vο,v lυ,κδq .δλοI oι oλoυ,vo,υq ,κl' ιioτορ-

Vαq Kοlμo0'vταγ.

Τ' Αγlα Bοoiλη την ημδρα μ'lτd τηv

lκκληoi,α τo Πl!Γr'γId δφκιovαv 'κoυ'
δoυv6ρηv.. lEvοv ψηλδv, τοιlv Tραvil-

τηρoU, τouv 6ρι1νov δvα τροvδ oοκ'
κΙ, xαρδ,ρl τoυv 'δδlvα'v μ' θrrα oκolvi
οτη μδoη Kl Toη.Jv 'κρ]μ'voισαγ τrροvd 'κl

μiκρδ κουδoιivlo κι nηγηvοv αnoi onη'

τl οl οn,ητι γιo ,vο μδoo,υγ 'ngρfr'$61q κι'

δλοrvοl μαΖi τρογo,υ'δo'0oαν:

-Aγlα BοoΙληc δρ1Iτει Γrvvδρηc ξημη'

ρδYεl.
Φραγκiτoα ιδΦ, Φρα κiτoα εlκεΙ, Φρα'

γκΙτoα μδo' τη βρι]oη.
Ml τoυ γκιoυρvτ&vι στoυ λιμδ μr τη λlα'

vi τη μδoη.,
Σr' αuτδ 'o., 

qη'fτt τoυ ψtλδ nδτpα vο

μη ραioεI
κ!' oυ volt(oυκιiρηc τoυ oπητ1ιoi 1Ιλlα

1ρδvrα να Zdoει.
η
*Σr' αυτδ τoυ ψηλδ γιouμi?ou κσλlα-

,κoι}vτγlα

τα μιoδ γlvoιiv το μιo6 'κλouooiv το

μrcδ βγiΖoυv τα μiτ1ιo
κl' oU vοιl(ouκι)ρηc τoυ oπ'ητ1loil 1Ιλro

xρδvlq vα ζioεl.,
Λdγκαp - λo8γκαρ μl τlc κλoυκλουτ'd_

ρεΙc ΧδρηiβεΙ,v 'o,υ 'κoυδo,Uv'dρηc AYro
Bαοiληc μδoα oτo,υ σακKΙ ToU.

Toυv θφκtα'voγ κl μvlα τρ'ι]Πο στoU

ivα μoτι γrο ι,o γλ6πεt κl λι1vιoilvταv
γlo vα ]KοιJδoιJvi,Zoυv τo κoυδo0vlα. Toυv
τρο,βoδoοv ,μι τοιloκlvΙ δπoυc τη'v ορ'
κcuδο.'Ovτoc γυριβεlv Vo ΠΧεl vlρδ.
κατδβαΖεrν τηv τρ0nα αΠ' ToU μdτι οτoυ
oτδμα ,κι' Βnl,vεtv vlρδ μ' ,θνο 'κoλdμr.

Tou 'βρδ.δl Πρlγ Tο φδτα rδβγηvαv

nαλl τo nlvτγιd κl τραγoυδoioαv τou
τρογo'iδl:
Σiμηρα τα Φδτα κl' oι φoυτιoμoΙ
καl xoρac μιγdλεrc καl αγrοομοi.

'Kδτoυ oτoυv loυρδδvη τoυv noυταμδ
κδΘητl η κυρi μαc η Δ,€oπorvο
δργαvo κρoτdεr κερΙ κρατεΙ
καl τov Αγιo ,Γιdvvη nαρακαλεi.,.,

Tα ΦΦτα Εανd oνdφτouv φoυτxld μη
καρτoloivo'υv,κr ΕοvομoΖΦvoυv E0λo.

Στο oπdτ;irο 6λoυ τo'υ δoυδIκilημη_

ρoιJ η φouTΧld oτoυ τZιδκr δεv ioβη-
Vεtv αΠ' το Xρloτoi iorομl τα ΦΦτci,

γιο vο 'μηγ αμΠouρoυv vο σ6βou'v αΠ'

τoυ τΖlακl ol κoλικdvτΖαρol. lΓrοτi i-
λrγοv τd1α τα κοκo,0vτγlα σηβoivo'Uv

αΠ'τoU τζιδκl oτoυ onητt κt μoγαρi_
Ζo,uv oλoυ τoυ on,ητl' Tα αγκιδ θπρl-
Πειv Vα βροoτotv μη oτd1τr 'κt 'vο nλυ-

θoδv κολd μη ολυoilβο γrοτΙ τo μαγd-
ρlZαv oI καλrκdvτZoρol.

'lλIγov τd,xα Kl oιJ Koρτσloι]voυc θ'
KlγεiV τo κακoilvτγlο. ,Πioτl,βov ol 'κδ'

σμot TdXα ol KαλιKdvτζαρoι oηβoivoυv
αη' τlc μοιiτλεrc, τlc φι'ρdδεIq τηq oU-

Εδnou,ρταc, τoυv ομ'nατZI,d μα nλε16τl_

ρoU αn' του τZlδκι, κl μαγορiζο'Uv τo
vIρδ τα oτlκdμlvο κι δλo τα φαγΦσlμα.
,Kαvθvαq γo ,μη nΧ,εl oτlκdμrvoυ νIρδ

οτou oπητι iλlγoν ol παλlδc. Kr' οv
,βρoυ'v κα'vδvοv μo,υναxδv υoτoρναc οn'
το μtoδvυ'1τα, τoυv ,παiρvouv Kt Χoυ.

ρεΟεr iorαμI ιrα μnοiλvrioεl.
Τιi:ρα γlδμo,υoεlv oυ τδπουq καλrκdv-

τZορoυc τηc μθ.ραc κr τηc v0xταQ, γtδ-

μcuσεlv κλδφτηδεlc noυ oη1βαivo,υv οτα
oπητxro για ,κλδψιμoυ.

Tα1t το1δ τα ΦΦτα 6λοrvoι ni1γη-

ναv στηv rκκληord. Toυ ,oτoυρδ τoυv
δρι1vαv: oυ Aγlο Σoυτηρηc στo.U ΠoU-

τdμl αn,' τα .tKομμδvo., ου Αγlο Mη-
vdq oτου πo,υτδμl κoυγτd, oτoυ Δημαρ-

xεiου, oυ Aγrα 'ΓlΦργηc oτoυ noυτdμl
κoυvτδ oτoυ rMπoUXωρ| τoυ ΣΠ!ητl ,KΙ η
Πovα'γlδ οτ' lAλ,ιilvι,ο.

'ovτοc nηγηvο^; νο ,ρi,Εoυv ToU σTαυ-

ρ6 μι τrc αvομδvειc τrc λο,μn,dδεrq, δ-
λοlvot ol δvτρεlc μoZi φΦvα,[οv: .Kι]ρ-

γrο λ6ooυv, iΚiρYΙo λ6ooυv..
Στ' ολΦvrο 6vτοc ,φΦvα,Εοv "Kι]ρ -

γIα - λ6 - σο'UvΣ iβγηγ,αv K|' Q:Π' τoU

1cuργιδ τoυ Πl.ρoIδρr oτου Erdγvοvτo,υ
κr' οπηλoυγIo0ντοv .]Kir'ρ _ γ;α - λ6 _

ooυv". .1Πoι] τα nαc το μ'ηλα" μl φoU-
vδc noυ αv6'βηvοv iolαμt τoυv oυ'ραvδ.

Σr ,δλo'.lc τoυc δρoμoυc κt oι δλο το
oni1τxlα nου nlρvο0oαv τo 'AγIα ,6lβα-

ναv στ.ηv ο'vorxτη oυΞδ.noυρτo ,η oτoυ

μnολκδvι σ| ]μ'Vlο κορiκλα μνΙα κlσμι_
oδνIα o;ρ,βδτα lκαλη μη ταvτ'δλεIc κl'
αnαvoυθεIδ θvα ooμoυvτδνl μι αvαμδ_

νoU Kιρi σ μvΙο εIKδvο 'oΠ' τo'U εικ0'U'
,voυoτασt κl ,Θυ'μvldμα μr Ζldρl ,oτoυ Θυ'

μvlοτη.ρr. tKl' θγo κo\Jρiτσl 'oπ' ToU σπξ'
τl κα,Θoυvτο'v olμd oτηv Kαρδκλο μI α-

vαμμθvη λα'μnδ,δ.o αroυ 16ρl.
oυ παπdq μ'η το'U στα'Uρδ αro'υ 1'δ'

ρl ovταc iλlγεlv τoυ "Ev lo.ρδδηrη βα_
,nτlζoυμ,6voυ oou κυρΙ€..'" θρlγvειν τoυ

σταUρδ oτoι; n'o,υτδμl κr' δ'noloυ ntδi

τoUν τσdκoυvεΙγ ToUv TρoUγlouρvoυσε|'v

oτο onητxlα Tηc lνouρiαq ,κι μdΖoυνειv
Πορi,δεΙc.

rKι'δvτοc oυ ΠαΠdc iλrγεtv '...καt
το nvειiμο ε'v ,ηδη nε.ρloτερijc.,." oΓΙoυλ-

γoΟo'οv κ! τα πιρloτ6,ργια σlαΠdvo'υ

oτoυv α'lρανδ. tKι' ιiloτoρηrαc δλoυ τou

lκκληoiαoμο θnlρ'vεrv αγlοoμ'δv κι μ'δoα
cτου τδoη μl To.Uv αγιοoμδ 'noυλλoi δ-

rβαvαv δvο κιδΦvl η pδδr η κολ0τηραc

μ,dλoυ ,n θρlxvον .αυτd τα φρoilτο 'μiσα
οτoυ κοZivt ]μ'η Toυv ογlοoμ'δ. 'Eτol εi_

γεl καλο Ylα vα oρτl,ρησεl η fιορο'

YoUYη.
Ol nαλη'θc iλlγov τδ1o Tα μtσdrvuΧτo

ξημηρΦvoυγτοc φΦτα μ'lτi το μtσaw'
;1τα οvoiγoυv ol osJρovoi κl' δπoloυc
πρoυφτδoει 'κΙ TοUq δεl κl κdμεr μvrd
ιυκd π.ιdvητει.

'Ετoι τδxο δvαq noυ ανδβη,κεlv oτoυv
ολlακδ τη vri;4τα τηv 'Φρα εtκεivηv πoυ

αvotγo'v ot oυρovoΙ αvri vα n,εl Θδ μo,υ

δΦolμι μvld κo0τλο λiρεrc ολδΘηψεtv
κf ,εin,εtγ Θδ μoυ ]δδμεl μvΙα κo0τλα
κl.φδλι. ιKr οU rΘειδq τoυγ dκoυoIrr κl
τουν .δδoυκεlγ μvld κlφδλο τδση ld Kι

τouv δφκlαoεlv κlφdλτoov.
To φΦτα nηλoλoOoo'v ,κl τ' δλoυγο

ηταv γlο γεld τoυ iλoυγoυ. Tdβαvov
Kl στo,U 'πoυτ.dμl γlα ,vo κoτηiβo0'v τα
vιρd αn' το noυδdργlα τoυc.

TIq τραvδc αυτθq τlc 'μδρεIq δρ-

xouyTοv Kl ρoUγι(ατσιoρoi. IΠlvrγrd αv-
τlμ.δvo μr ,φoυoταvδλειc, donρoυ πo,υ-

κδμloo,υ κι nιoλi Xouρic oσημΙKd Kl

xδρηlβοv oτα vταo0λlα .μη €υλivrειc
πδλεrc. LMd,Ζoυγαγ nορdδεrc γIο τo βα-
κoιiφκlα oτα 1o,υργrd τουc. Στoυ Poυμ-
πλoι]κr, τουv Σoiμnoυτoκo,υ η τα Mt-
γκλlvδ κl αλλα 1oυργrd.

Ζt ΙABAZEτE Ι<ΑI ΔΙAdtΙΔETΕ
TH ((NΙAoYΣiΓfu)

Κ6Θε συ\rδρoμrι,τriq αξ γρ6Φει
και dvαν καινΘ6ργι0 συ\rδρolμπτfi

ΙbJ



MAKEΔ0μ|IK}I ΛA0ΓPAΦIA

Anδ τlc Πpr(1".a μaρ€q To,U 'oκτΦtβρη, ολλδ κl oλ6,κλη_

ρo τo Noiμβρη ]μηγα,.oτηv δ,μoρφη κωμ,δ,noλη τηc Koζar-
Vηc - τ,o'v iK,ρδκo - 

lxfrβg ,n'ρω'i' nριv oKδμα σKdσεΙ o η-
λroc oτηv αvοτoλη, γυvοiκεQ, δvτρεc, κoρiτolα Ι(l ογδplα,
lΠoiρvouv το δρδμo γlα τα Xωρσφlα. Πdvε με το κολoθlα
oτo 1δρl κoι μαZε0oυv κ'ρδκo,υc: τ' o'VθΙσμaγα κρΙvαKlσ, με
τo .βloλd Πρoc τo μ,πλθ xρΦμα, τηv ευ1δ'ρloτη μυρoυδιο,
Kαl τηv πl.κρη γε0oη 

- 
19 γγωg7ξ λo'υλ'oι]δl'ο τoU κρδKoU

με τlc φαρμoKεUτtKεq,κο,I ιαματtκ6c ιδιδτητεc ΓΙos-J ξεφl)'
Tρωσo,/ αnδ τουq φυτε,μθvο,uc βo|βonc.

Tα μοΖευoυv lΠρlv oκδμα '1αθo0v οnδ τα niτoλ'd τoυc
or δρooooταλiδεc τηc v0xτοc, γlατi τδτolα Φρο, τρυ'φερδ

'καΘδq εivαr,,onδζoυv ε0κoλα καl τo μdZεμ,α γivετοl γρ'd'

γoρα.
Το μdΖεμo γivεταl μ,ε τo xθρl. Πldvoυv ivα-6vα τ,ρu'

φερδ λο,υλoιi.δl, τo .oτρiβo,υv ,κl αυτδ oπαζε,l εγιil o βoλ'
βδc τoυ μ,ivεl θομ'μ6voc oτo μbμα. M6γ,ρl να βγ,εr καλδ o
,ηλloc, κοl vo σηKιbσεl μnδi, τo μo,Zεμ,o n.ρ'oγωρεi και το
καλdΘια y,ε,μiΖcυv ο'ηδ T' αvΘ|σ'μδrr'o λoυλoι]lδlο τoυ κρδ'κoυ.

Τα ,κoυ,βαλοιilv oτo oniτl ToηJc, Kαl τ' α,πlθδvoυv oε

μ6ρoc o,κlερ,δ γlo vq oτεγvΦo,ο,υv. Mερlκoi 1ωρtοvoi τα

ατεγvΦvουv oτo φoιjρvrr. o κ,ρδκoc ωστiδσo δθ'v 'nρξη'g1 γo
oτεγvιi.loεt noλ0 γrοτi τδτε τρiiβεταl. ]Πρ'6'πεl vα διατηρεi
δvο nοο{Joτδ 10a/g 'on oτηv υγραoiα τoυ.

'Εvα καlρδ η δlαλoγη τoU κρδ.KoU γivorrrα'v μ,ε ΓΙρω-

τδγοvο τ,ρδno, με τα λυxvδρlα το,βρδ;δiο κοι με τα <Π'

κρδ,β;α", 11q,βgλδ\ΓΓΖεc αn,δ μ,oλλi,κοτolκiτσIo υφαoμivεc.
ΛυxvrZαv τ,ο Εερομivα λoυλoιjδrα, φεiγονε τα oτεγvd n'i'
ταλο κl απδμεvαv τo ,κδκκιvο oτiγμοτο * g1 i1ηgρ91 

-δηλαδη .o iKδKKlvoc Kρ,δKοc. 'δ,n,ωc τov λ'δvε και o onoi-
oc δivεΙ τηv npΦτη πol'δτητα τoυ κδκ.κlvου ΧlρΦματoc. E-

vΦ ol oτημovaq του λoυλoυδlou εivαl o .κiτρlrroc κ,ρδκοc",
noυ δivεr τη δεiτερη nolδτητα, το'κiτρlvo Xριbμα.

Σlημ,ερο το πρdγμοτα i1.oυv αλλdlΕεl. To λi1viομo του
κρδκου γivετor με τουc οvεμ,lοτηρεc. Δinλο απδ το Εερα-

μεvα λoυλoυδ:α τo,υ κρδκoU τcΠoθ,ετoιV τov ovεμ'Ioτηρα'
κol μioo σε τρεΙc Φ,ρεc καtθαρiΖεl τ,ρiο μεγσλο κ.αλδΘlο

ξερd λoυλo,i,δlο ,κρδκo,υ. Koτδπ,: ,γi'vετοr η δrαλoγη πoυ
εivαl μlα noλi λεnτη ,δoυλεlο, iθdλεγ,ε κovεic οωοτδ κεv-
τημlo, γlοτi ,Yivεταt lμε τo x,διpt olγ,d - olγd ο,nδ το κoρiτolα.

Pωτηοαμε καl μoq εi,πov ,δτt 'μIο κonδλλο oε μlα μδ-

ρο unoρεi vo διoλ,6,Ε'ει 120 'γραμlμδ,ρlα nερi,πoυ κρ,oκου.
κ*τl oαv λεπτεq κ.δ,κκlvεc 'κλωoτδc. ιKοl vo oκεφτεi κα-
vεic nωc τηv Φρο τηc δlαλoγηc οπδ τη δυ'vατη μuρo,υδiο
τoU ]κρδKoυ, τη onlpατδlδα δnωc λθvε' τα μδτlo τo,Uξ γε_
μi'ζουv αnδ ,δdκρυα. 'ooo δμωc ,κpδκo μα,Ζ6'ψoυv cnδ τo

Xωρdφt τo .n,ρωi, nρδnεr α,nοραιτητα.lc τo iβρδδυ vα τov
καΘc'ρiοoυ'v 'γrοτi ολλoI,Φc θα oοnioεI. Bγδζεt μlα υγρη
ουoiα, no,υ αv oταθεi, οα,πiΖεl, κοr μo'υxλldZεl. Eivαι πoλι]
ε,.;οioΘητo λo'υλoJδI.

'Evο oτρ,6μμα Xωραφ|oι φυτεμδvo με ,κρδκo μπ,oρεi
vα δδoεl θvο '6ωc εvdμlου κlλδ ,κδκκlvα oτiγματο ,καt 0,5
κlλδ κiτρlvα.

rAnδ τα δμoρφα καl oυμπαΘητlκd γωρlδ, o Kρ'δκoc'
;βρioκεταr 5-,B xlλlδμετρα δ'[ω onδ την Κo,Zdvη σε 6vα
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0 Kρδκoζ, To λoυλo0δl με TIζ πoλλic lδlδτnτεq
ευφορo κδμπο με τo ,κoτα,nρ,δolvo βoυγιδ Eoιiριvo ατο βδ-
θoc καt το noλλα τρεxοliμεvo rrερα. To σlτd,ρl 'nou κολλl-
ε:γουv, δnωc ,κol τ1δλλα δημητρlοκα εivoι εΕαlρετlκi, ω-
crδoo oμωc ο κρδ,κoc τo λoυλoιjδr, ,εi'vαl ,α,υτ,δ πoυ τoι]"
δωοε τ' δνoμο 'κol αnδ τo εμ|Πo'ρ|δ τoU στo εΕωτε'ρικo εi-
vαl γνωoτδ κl δξω oπδ τα ,ελληvrκd οivoρα.

To φ,υτδ τoυ ,κρδ,κo,υ εΙvor γvωoτo o,nδ τoυq oρχolo-
Tdτouq 1ρ.δvoυc. Σε πoλλα oυγ,γρδ,μματd τouq ol ο,ρ'1αioι

μαc σιJYYlρ,αφεic αvoφiοoυ'v π'ε'ρi κρo'κivωv κοl ,κρoκoβα-

φιb'v 'υφ,ooμdτωv. Αnδ τδτε ηταv γvω.oτδ για τη βo,φικη
KαΙ φαrρμοKεU_11xlη oτυ ιδloδτ.ητο, ο,nδ το λoυλo0δlο τoυ

Tng
Ι φιγθvειαq Διδασκ'6λoυ

δlβγαΖαv κοl τo κρoκtvo,v μδροv. Tδoo ol αρxoi,ol 'Ελληvεc,
δoο καt ol ,Αlγυ,nτlol εixαv τov κρδκo γrο τo 1ρΦμο τoυ,
τo αρωμd ToU κ'οl τιq loμοτtκθc τ'oυ lδloτητεc, oov Ι1ρo-

oφlλδc φo,ρμακo.
o ,κoδκοc n'oυ κολλlεργεiτοl αrηv nερlφερεlσ τηq

KoζαV,ηc, δηλoδη oε μεγαλη ,εκταoη oτo xωρlo tΚρ,δ,κoc καl
oε λlγδτερη oτηv,Kορuδiτσα, τo γεtτovlκδ 1ωριo' - 

9

" ολληvr,κδc κρδ,κοq., δnωq τov λδvε 
- 

ε,Ιrroι μlα noικl-
λiα αnδ το 70 nερinoυ εi'δ.η τ,oυ φυτoυ o,υτoil, πlo.υ dλλα
εiναl κooμητtl,.o, αλλα αρτυματlκα, μυ'ρεψικd ξ φο'ρlμolκευ_
τl κα.

ll': τo'z κooκo σαv,βαφlκη oUσiα rβi{]φo,Uv κiτρlvo το

μαλλlvc καl τα βαμ,βακερα υφooμoτακοΘδq ]Kοl τα vη-

μοτα. Ιvlε τov,κρδκo, oov ο,ρτ'υμα, οι ζαXαρo,ΠλdσT€q τoV

1ρηorμono;oiv oτα γλuκα τo,Uc, γlα,vα δivouγ τo κiτρlvο
yριi.lμtο καI τη XορolK"Γηρlστrκη ,γειjoη. ]Kσl στα τυρ.ld τoυc,
ol τυρoκδμol τηv κlτplvωπη ono1ρωoη με τov κρδκo τηv
επlτυγ,1ivουv, κοθ,Φc εnioηc καr oε noλλ.α Ζυμαρrκd. Στη
φoρ.μοκει.lτlκη ο κρδκ'oq αvαφαi'ρεταl ωc .εηJστδ,μοxo φdρ-
μακ,o>.

Στηv Toυ,ρκiα ξoδει]ovταr 50 κrλd κρoκo'υ τo x,ρovc
γlατi κdvo,υv μεγαλη xρηoη oτη μαγεlρικη τoυc. To περi-
φημo .οιοiφρd'v πlλα.φi" 1ρωoτδεl τo 1ρδμο κοl τη γεioη
τοU στov κρδκc. ,Aλλα κοl τα λlκ,δρ τηc ,Γαλλiοc Ko! τοU
Λοιrδi'voυ, με τo ωραio ,κiτρtνo χρΦμo' τo Χρωoτoιjv οτlq
xοιoοτ:κδc :,διδτ'ητεe τoυ,κρδ,κoυ, ncυ αρκετη 11ρηοη τoυ
κiιvουv εκεi.

Tο φJτεμο τωv ,βoλβΦv τoυ ,κρδκo'υ oτo 1ωρdφlα γi_
vεταl απδ τov μηvο Αnοi,λη μ.i1ρι τoν Αiγoυoτo. Eκεivol
nου φυτευ'ουv μ,ηvo oκτιλβ,ρη μαZεJoυv το λoυλoι]δlα τoυ
τo'v δλλo 1ρδνo.

Ποlv :πδ τa φιiτεμα τω,v lβoλβΦv εoτtμdZoυv τo xρΦ_
μο ToΙιJ Xωροφ;oi. To καiΘορi,Ζoυv ,καt τo λlnαivouv με Πα_

λlδ κon,ρια. Xωp,iΖoυv τo xωρo.φr σε βrρoγl,δc o,υλo,κlo κol
xΦvoυv τcυc rβολβcOc f 5 nδvτoυq περi'nου βα,Θεld oτo 1Φ-
μ.ο αφηv,ovταq μlο .αnδoτοo,η μετα,Ei τo'υc τεooδρωv nδv_
τωV.

M6oα oτo xΦμα 'ol βoλβoΙ μ,εvouv 7 ;ρδv:o. Στo δlδ-
oτημα αυτδ no,λλαn,λoo:,dζovταl, 

'βγ,dζο,υv δηλαδ.η ,κl 6λλoυq
μ;κρoιiq βoλβoυc, oπδτε oτο 7 xρδvlo τouc εεΘδrβouv Kοl



τoυc .εεxω,ρiζouv. Kα'ΙrδΠriv ToUc Ko'ΘoρiZoUV Kσt TοUc Eo_

voφυτε,ioυv αλλδ τ'Φρα αγτi 6νο oτρδμμo φ'υτεioυv δ0o'

Anδλου'oη γlα τα μdτlα Kαι γlo τlc οlσ'sη'σ€lc εivοt

τ' ovΘloμ,6vo 1ω,ρδ'φiο τoU Kρo'K'oιJ. Θoρρεic κl εiνοl οτρω-

μθvα 'μ,' ,δvα ,oλδvΘloτo xoλi κl δλoc o τδnoc μoοyoβoλdεl
o,n,δ τo λεnτδ, τo χopοKτξιplστlκδ τoυq ο'ρωμα. lKdΘ'ε μ'θ'ρα

οl γυvo|,κεQ'κol oι κonδλεc με τlξ κδκκlvεq' LKαl rKiτρΙvεq

φoδoτεc oκυμμδvεc γεμ'iΖ'oυv οnδ λoυλoυ'δ:α τo 'KαλδθIα

τcυq. Τo i'δlo κο,l oι αντρεc με το κiτρlvα Πoι,Kdμtσα σKι'

βo,υv 'υπoμovετικo κοl 6'vο λo'υλo0δι τo στρi'βοUV, τo Kδ-

,βoυ'v ,κοl το μ,oZευo'υ'v κοr τρογoυδoι!ν:
.Mωρδ καλδ μου κρδκε καr noil vα oε φυτiψω;
Nα oε φυτiψω oτo γυαλδ αε παiρvo'υvε τα κι)ματα

vα αε φυτiψω oτηv αυλf, φoβδμοl μηγ σε κλδψoυν

Θα οε φυτδψω oτηv καρδrδ, ε1ΘρoΙ vα oε Ζηλ6ψoυv"'

Eivαl ,βορilc o μ'δΧθoc τηc δoυλειdc 'κdΘε n'ρωi κοl

κdΘε βρδδυ, ,κοl μδvη Eεκoιjρ'ooη, 'Εεγ'δλοoμο n'ρo'oωρlvδ,

τδoo τlq δρεc τηc cυyκoμlδ'ηc, ,δoo καl το β'ρd'δυα oτη

δ;αλoγη εivοI τα χαρtτωμ|θvο lΠεlρiYματο Tηq Παρθοξ' Kαt

κδn,clo απ'δ Tα τραγoιδ|o τcυ τδnoυ. 'oxr 'ε11διlκδ γlα τηv

περΙ,πτωοη' ολλδ δ,nωc τo φ,ρvεl oτo xεiλη η δlδθεοη

τ'ηc oτlγμηc, εiτε η ,μvΛυη των nολlδv. 'Αλλ'oτ'ε με λδ_

γ:ο α'γδnηc κl dλλoτε μι n'δνo κοl nδθo γlα λευτε'ρld οπδ

κεiv,α τα δμo,ρφο κλθφτικα τρoYo0'δ:α μαc. Ωoτδoo, δμωc,

τα vidτo ο,ρ'6oκovτοl ν' α'κoιV κol rrα ψlθυ,ρ'iΖoυν κοl τo'uq

ουγ1ρovcι.lc ,ρ'υθμo,υc, γl' oυlδ δiπλο 'oτoγ τ'oρ!βο με To

ψωμoτυρr 'και τηv ελlδ, ,δ1oυv 'καl τo τρovZioτoρ, πo'υ ο-

φηvεl v' ο]Koιγοvται oι μελωδiεc τηc εlΠoΧηc μαc. 'oμωc

noτi δεv nα0oυv vα'vοt οn,δ _Γο Πlt'o γ\riσΙ'α σε μελωδiο Kα|

'nciη,oη τα τρογc-n,δ:α τoυ κ.ολοΟ παλιοι) κοrροi δnωq oυτ'δ

noυ τ,oαγoυδcJv ol γερovτδτε,ρol Tηc παρ,6αc:

Στο ψηλd, nδρτα-oiρτα-φδρτα, oτα ψηλi τα παραΘιiprα.

Στα ψηλi τo nαραΘilρlα, οτiκovταt δυδ μαilρο φριiδlα.
Kr αγvαντειi'niρτα-oilpτα-φiρTα' κι αγvαYτεiouv τα καρiβrα
nδρyoνταr on' τo Mloiρr φoρωτμEvα με φκlαoiδr.
Τo κoλδ τo κoκκιvdδl' μlo δραxμi i1εl τo δρiμι
καt τo 6ρμo τo φκlαoiδι' δoo Θεc αυτ6 οξiΖεr.
Κr αv ρωτδc γlο τα oloφρδvl, δoo θδλεlc αυτδ κivεl-.

.1Kr οv ρωταq γlο τo olαφρδγt, δoα θδλεlc ουτδ κα-
vεr"' λδ,ει τo τραγoιi]δι γtαTi' τo σlo,φρdγΙ (o κρδκoc) πoυ'
λιδταv ποvτoτε σε Π.oλι] oκρ,llβη τιμ,η. 'Ε'vα 'κrλδ κδκκιvα
oτiγματα ,κρ,δκou ,nouλlδταv π,ρtv ο,n,δ δ,iκα 11,ρδvlα πε,ρIo'

oδτερo οnδ τρεlc 1lλlδδεc δ'ροxμldc 'κοt Tο κiΤρIvα λiγo
.φθηvδτερο. Mlο xρovld nου δλεlψ,ε o οντLαγωνΙσμδq τoυ

ι,σπαvlκoυ κρδκoυ, o ,ελληνΙ,Kδq κρδκoc ,μαc ,ΠoUλη]Θη,Kε Πd-

γω .αnδ B.500 κοτd lκtλ'δ, ,δ,nωq μαc εiXε nλη'ρo'φ.ορηoεl

τδτε γvωoτδc 'δμnqρoc Tηq Θεσooλoviκ]ηc.
'Εvα κοl,ρ,δ η ετ'ηolo nορoγωγη,κρδ'KoU σTηV εΠαρ'

xiα ,Koζdηc ,δφθαoε γιjρω οτιq 7.0Ο0 κlλd. Σημ,ερα oti_

τ€ στα μloδ δεv φταvει η ,Παραγωγi). MεγαλΟτερη δldδο-
oη ,εi,xε στο Χlρδvlα τηe To,Uρκo'Kρατiαc η καMιδργεlα τol.l
,κρ,δκoυ lκl δnωq μοlθοΙ,vouμε α,πδ παλrδq μα,ρτυ,ρi'εc καt στο

xωρlδ Kdλλlαvη, τη (rημ,ερι'v,η, oλλd 'και αρ,xαiα AIαγη, i-
vo 1ωρrδ τ,δτε πoυ εix'ε εEη'vτα olκoγiνεlεQ κοMιεργo0-
σαν lκrρδ,Ko K,αl τov ο.rθλvονε ,μ,δ1,ρr τηv oυγYα,ρiα. Στo 1ω-
ρlo XρΦμ,lo δloτη,ρεiτοr μδxρl oη,με'ρα μΙ'σ τοΠoθεσiα με Τ'

δvoμo *Παλloικ,ρδKΙα'.

Στlηv iKοΞdvη ,- δ'Πωc 'μαc πλη1ρoφδρησεv o δlευθυ'v-
τηq τηc lβrrβλloθηκηc κ. Kωvoτα'vτivoq Σlαμπovδn6μ}9q 

-
UΠαlρΧocjν γρo,πτ6c μo,ρτιJlρiεc ,πoλλδq 'on,δ Tο,υq διdφoρoυc
Kιirδ:κεc. Λδγo'u 'xδρη, o' δvα εEoφλητlκδ ,nερlouoiοq τoυ
1775 οvογρdφετo!: <...To δε ,κρo'κo16,πIov ,δλov τo π,ερi

oonητtοv ορyδμεvov... εδδ,θη τη,\ικοτερivη..

Σε ,δrαΘiκη ToU Γεωργioυ Eμ'noκ'ri, [θτoc 1785) o'

VαY,ρδφεται επioηc: .<...LK'ot εv ΠρΦτolc τo oondτrδv μoυ

α,nδ τηv ΠρωτηV γυv'αi'κα ιμo'U πoτrδ Περlστaροv κo'ρd Π'o]Πd,

ομ,oι Καl τo δnloΘεv κρ'oκoτδnιοv". Σε λoγ'o,ρl'οoμδ ε'π'i_

σηc εσδlδωV κοl εξδδωv τωv XρδVωv 179'3*1794, ανοφαi_

ρεταt: .'lEδωοα ,κσ,l rδ:α κlρδκoγ oΠoι, 'δ'oT'εlλ'α ειc Θεooα'

λcvi'κηv...". Σε ε'nl'oτoλd ,εniοηc τoυ Θεo'φiλo'υ Bερoιθωc,

Enlοκδncυ KoΞdvηc (17lB5+1'81 1) τηq 9 Noεμβρiou'1794'
,Πρoc ,Θεσσαλovlκ6α lωδvvηv iΓotτα 1Kουτovτ(δγλou' οvo-

φαi.ρεταr: .Πο,ρακαλιil τηv ευγεvi'ov τηc 1/cι η,Θελε κατο_

vεJοη δlα vo 'δεX'θη oλiγoν τr δΦρov xdριv ε'UΧηq δv ToU'

λουμr lβo0τυιρov, 2 δε'μδτl,ο TιJρi κ'ol lδκ'α μ'αvoιi'ρια καl

ολiγov κρδκoV εiC χolpTi lβoυλωμivov 'καl vα lμε σU'μΠo-

θηoεl '.
Apγδτερα' οτηv niρ'ΦTη δεκοετiο Toυ 1'9ο'υ oιΦνα, η

καλλlδργεlα oτην πδ,λη τηc Κoaδ\.ηξ' εγκoταλεi'φΘηlκε γlα_
τi βρηκαιr π]ωq τα ,γεvvηματα Θο τoυc οn,δδrδαv nεριooδ_

Tεrρα κaρ,δη.
'oτοv με τo ,κολδ τελalδoεl η oυγκoμrδ'η τoυ κρ6κoυ,

τελ,εlΦoεt ,και η δroλoYd, τδτε ol γω,ρlοvoi τou Kρδκoυ

γlo,ρτδΖo'υv τov ('KΙρτσμδ"x. 'Eτοι'μd,Zouv εKεivεq τ]q ω-

ραiεc γoλατδ,nlτεc, δnωq LKαl Tlc 'Πo'σXαλtdTlKεq καl τlq

'μo}ρδζouγ oε δλ'oυc, δoor βρioκovτlοl εκεi, βγαivoυv οτηv
,nλατεiα τ,oυ 1ωριo,J ,nlδ'vovτot ,στo χorpδ ,κοt Xoρειjovτσc
τρογoυδoυv:
.ΕΙδα Yεivoυρou αnδψι, oι μlα λtμoυvrδ πoυ κ6τoυ
iπlol oτηv oγκαλrδ μoυ, λrμouviκl μuρoυδiτoυ.
Kδτα μoυi, κoτoι]λα μoυΙ, vα Ζεtc γεtτovonoiλα μoυii.

ΣκlΖαρi4oυ τoυ λιμδvl, βρioκou τηv iΠαvδ'iou μδoο
'ΕβαΖrv κι τoυ φoυoτδvt κlvrηrμ-vou μl γαiτδvr
Kdτα μου'i, κοτoιjλα μoui, vo ζεlc γεlτovoπoιiλα μoυΙ,

'ΕβαΖrv κt τoυ φoυoτδvt xIvτημδvου μl γα'τivι
κl τηc δρxoυvταv κoυvτδ,'μαa,ρα εiv' τα μiτtο π' αγαπιb,
Kδτα μoui, κoτoιjλα μoui, γα Zεrc γεlτovoπoiλα μoυi.

lι4oκριd {ταv η noυδld τr1c, αΧ φrλδ τα μdγouλi τηc
κι τη ρoυτδ: Κoλ{ μ' Kυρδ πolδv oγonic καλιiτlρα
τoυv δvτρα ooυ fl τoυv γεΙτoυvα;

oυ &vτροc μoU γα γivεI lμδρμαρou !κl ou γεΙτoυvαc
τρrαvτδφυλλoυ
Kδτα μoυi, κoτoι]λα μoυi, vα Zεlc γεlτovoπoiλα μoυΙ.

Γlα vα πατδ του μδρμορoυ, vα φτδvoυ rou τρtαvτδφUλλoυ
vα του φrλδ, vα τ' αYκσλliZoυ κl vq ξημlρoυβρqδυδZoυ.
Kδτα μουi, κoτoι]λο μoυi, vα Ζεlc γειτovo,πoiλα μoυi.

AMd ,και τηv dv9lαη τoυ ,κρδκoυ, τo,U ]μ,oσXoμ'ι]ρlστo,U

αuτoli κρiνoυ οl ,xωρrαvoΙ oτov lKρ,δ,κo μ,ε τρογoιiδrα κol
xο,ρoic υnοδιixovταl. 1Παo1ολιdτlκο τ'η'v TρiTη η'μ6ρο γ,υ-
voiKεq, 'πολληκdρlα καl κ,onδλλεq,φoρoOv τtq κiτρtvεc μοv-
τηλεc κοl τlq κoρδιiλεq, τα 'κΙτρ,lγα 

,πo'uκd,μIoα κοt τtc κδκ-
KΙvεc ,Kαl μnλ6 φoJοτεc δ6γoυv σTη μlδση τoυc κλωγiρtα
λu'γορlαc 'κοt oτ,ηvoυv θ'ξω αnδ τ'ηv ε,κκληoilο τo'u Aη - Nl-
κ6λο τo yoρδ. Χo,ρειioυv ,κοl τρογoυδo0v:
Kαλδc μαc llρθε η Παo1αλlδ μ' δλo τo καλoκoiρΙ
vα βγoυv τα κρδκlα αnδ τη γη, τα 'λorjδro αnδ τoυq κρδκoυc
vα βγεl κr η κδρη τoυ nαnδ ψηλδ αro ΠαροΘιiρl..,.

'Ωρο xoρoιiμεvηc γlο,ρτηc γtο T' αMθΙσμ,vα ηρivο ToU

κρδκoυ, ολλδ καr γlο τ' ο'vΘloμδvα vlδτ.α τoυ 11ωρloιi πoυ
ndvω oτo Xo]ρδ κοvouv τηv εκλογd τηq ,καληc τoυc.
ΣημεΙωoη:

Tο τρογoι]δlα υπαγδρ,ευoε o μα,KσρiTηq KoZαviτηc
Θεμrοτo'κληc TldλIoc.

1) *.Kρlτoμi. τov λθvε αλλoi.

Lb?



AYTοΙ πoY ΦEYΓΟYλI

ol πρωτoποροl

τ. οlKoNοruIΟY ΦIΛIΠΓtΦΣ
Δυ'6' ιdιnflQcοπoι, δυ6 εno16'E, δυ6

δη,uιoυ,ργ['εg. E[ι'αι 'αuτa[ noυ σ'υ-

'ιr!'δεααι, τ' 6'νoμd 70υζ ιuε τη Ndoιl-
aισ '14σt'ι τlo τα6τιaαy ''uε τουζ Συ'λ-
λ6ybυg ι.ηe.

Φlλιflπαs oιuoν6\uoυ 
- Ε.o.Σ.

T6nnc Δdsηs ΦΙΛΑPJΙo-
NΙΚH'

Εlyαι 'αυτoi moυ nρ6οψ'ατα ,!'cρι,-

yαν 'απ6 vιoντ(ι 
'μαg, πoι'! 6l,u'cοζ απ6

ιιg ψυy!|g μαe. Λlγεg α|Q|iιΙδεζ αn6
την τ6'ao y|ι'oμaιη N'd'o'υ'oα -Γrlfie
'ιoυζ' στιζ aeλlδ'eq τι1; ι,Νι'd'oιπτau
εl'yαι τa πι6 'pιιng6 γιι1t1''ι'ι661,'1,16 ,,o
τoυq δu6 ,uεy6λoυg.

'Eφυγε πι&, ωπδ xοντ& γα'q a πρι!l
τoζ Nαουoα[og oρει6&rη€' cδρυτ^i1i

xωι πρ6εδρoq του EoΣ Nαoιicη6 Φd_

λιππα6 or.xaνQ'μο,υ του Πα"ντ. H 1ιs-

γ'!ι)'η του v"α-ρδιθ. cτω:ψαττρε να χi.,)-
π'd" oτα 91 τηe γρ6νυα την Κυv'αx.l,
27 Ιoυi^{oυ ψ6ρ'ω τηq γιoρτi1q τa'l.

ΙΙoλλod τιαλιo[ γαι νtoι ορe':6xτεq
τoγ oυy6δευoαν την τελευταtα τοι'l
xωτocxiα, aυψπαραc'τex6ιμενο''" σiην
π6νo τη6 oυζιiγoυ τoυ yναL τυ)\) ,ilα'''.-

διιilν τoυ, πpoaξαργaντοE τo'l φi')'a'l
τoυ Αντιjlνη Παπαδδπoυλoυ Nα; τQ'1)

Δ.Σ. τoυ EoΣ Nαoι}η6.
Σiγoυρα δεy θα ξαναδori';ιε .:a' y-,ι

ρωκeηρυoιιx6 ψπ&ρ1ιπα Φlλιππα ,rε

τo ιψδνιγι'α ν"a)er1ψi.νo xδxxινa γαρι)-
φαλo, ,oao πε^Lo τaυ xω'. δ[πλq" τaν τ,:'

oliμα τoυ EoΣ.
Αv θ6λα1με να τ"απ,αγρα,!oυ|}Ε. iτΡ

δραcτηρι.δτητσ' σ,L τΥΓ) τρaαιc,οριi
10υ στον τδπo 1l,αq θα γo1ι[ζα1rε τd_

μου6. Θα οταΘoυtμε 6μω6 oε oρiισμ{-

vε6 oτιγμ66 τη6 1-ιεγ&λη; τoυ ερωr1ιj-

νηζ ττιν oρευ6αοi'α δπωq xα"c ο tδ''ιc
{) .n""

To 1932 oτo aπtτμ. του ιδρ'Jε,ι ;ο,l

oρει6ωτιx6 Σιiνδεoμo τηq N&ουοα6,

τ6τε πoυ a xωθe Noμ66 εixε μδνo
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€να, xαι eιλ,ξeται πρδeδρδq τOυ ωξ
τo 1940. Αρxiζει ενθoυοιιυδιb; 

1.ιε

τoυi τ6τe οινε.ργil'τe; :ο'ι τι -< ;clρεi-
εζ xαL ανα6θ.oe,'c τaυ y'q',' εν>ιL1'p!-

ρ'€ταL ^(|'α ττγl αξυaπο{τ1c^r, τι'l 6ιυ-
νo'j μα6.

Πωταευ δλα τα Ε)'λτslιx'α 6ουν&
xαiL πιεργ'rt' το 1935 το φαρωγ^γ''. 

.rτ1;

Σωψαρι&q. Βρα"6ε'5εται τo 1936 οα'

δε6τερo5'Eλληνα.; ορει6ωιτ16 ΥLα
τιq περιdcδτερε; ανα6αaΞ.; γ".]'L .:'

oυlμπληροlμα τ!ζ li-ιeγα).rjτεaτ6 νQο-

1ιετριxt1e'δυαφορ&ζ. \νε6αt'lιι y.7.,.

cε ξdνα 6oυνα, (Bουλγαρiα.1938)
πανπα ι1ιε δ'υx&" τoυ 6ξο]δα'

Tο 1938 αργtζe'' το 1ιε^γ&λ,'l τa:l

αγilνα τLcι την ^l"αταcxευ^i1 xσ'ταφ1)-

γ[oυ xωρητLy"aτ.rjταζ 1o9 ατdμων
oτα Π6yτε ΤΙτ,*α'δr.υ' ται το τeλ'eι-
,jlya'. τo 194Ο. Αυoτιl{"ιbq τa xατα'-

φdγι.ο xαταoιρ&φτγ'ε α:πδ -,aιli |gp-
μανo6E y.σ'τθ" τ^Γιν reρ[o|δr''l exε[ν.η.

ΙΙ{ρα απδ dλε_q τι6 διατρ[aeι; ;o'l
τoν συΙy"|'\)εi o ΠoΣ λαρtaτ1; τ,
1982 τ6τε πoυ ο Πρδzδρδc τaυ τ"
Γιανν6πoυλo6 του α'πον{-γιτ1 το c'lγLα'

τωy 5Ο yρ4νιι't ορει'6αc[o''c' '\υ:4 τ.,
aiμι τo ccρoνcε ιυ; ττ1 ;,ι'!ρa' που

μα-c d,φ:ε.

fΙιρα ττ,'ι 
''J|,\φ6Pτισ\ 

ιιου et.,7'z

υπosτei ;α :)'eυτy.tι 1ρ6νια" δεν ;ξ
6αζε τωτιι 7".ι'. :7'i[t2gι.1"- zιL;τα τι.''
oε xαρ6τcα φoi'-.τ,^1c,3 ;ιl''ιa ν' υ'.tl''.-

6et, aτo 6cυ'l6'
Στην L1τ, B.\P. Σ-lγiy-T15Υi -|rι

"]'2B4 
a-' α T ρt α' Π τ'^ 1 θ.;',. ι- - 

7'Le ρ ! .:τ,s e

ττ1ν εnδ^i1),ω-''η .t,s'ι l')'c'.l; :.rι,JΞ rι?Ξ,"-

6ατ'εζ.

o EoΣ Nαoi:η: ^('',J- iτl tl.Ξ^(α)'Tl

τrJυ πρaaφapθ. .a'/ Τl'.l.''l0'?'',' 1.ι')

1986 τoy τ[μτ,οz γιε ;)'zτ.iτυ. ce e,.-

,δ,lιi εxδ^4λιlο^r1' Toο,' :υ^γι,''i-i,0^r1ιε

πo'l l,ιετ&" δυ6 )'l'^για ττ7c ο:ι'ιι.l'l"rι':' 
=ο'l

Toυ Δntx. Mπdε:ιταn

&'ργυcε να xλαteι. 'ΤΙ;α'ν ο γ'α'λ'lτ:-

ρoΕ αττaλaγιo'μδ -c i!'α|' y'a.''ρε:τιsι''.4:'

μιde ζω{e.

Στην rε)'ευτα[y' Γ. Σi:.,vdλ:,::r,
τoυ Συλλdγoυ (12.5.sι3) τι'i.'\"l,=s- r.i:.

τι.; 2.30 τo προ.li. Δεν "{θελε να ,iη,)

ξεφ6γοι τ[τοτι ορε'.'6ατυν"δ.

}"πi1ρξε aπa':Λδα[οζ apeυ6θ"ττ1E',.e

γ.eγil.τ1 πρalsφοpα -Jτoυ -C νΞ..τξρaυΞ'
'ΙΙθελ,ε δ)'a-c a τ'iic',ιa: 't' α.y,Lz&' τ,,

6oυνδ xl'ι ν.J. :.J τaa51.J'::υ::. 'Bφ:.l-

YΞ |-ιe η 7zρC. οτι rtιι''l το''l &'φιsε €-

')1''l o?^{αν0Jψ6νo y'α''' ,ιτολ6 ανο6αοp!
νa o3)'λoγο, πoιl δcγ'α[alοε τa'lΞ ^ιlr'

nο\J; xσ'|' αγιbνε6 μιdq ζοlli:. E{δe
το 6ουνδ Ψq'ζ Υa',ια"'cο τδaψc "γι'a''l'd.τo

παιδια.
Mπ&ψ.πα Φ|λιππa θ&' οrJ'ι. r&.'t:.υ'

xοντ& ι,ιαq oε 6λε6 1'"q ν.aρτ!: t''.e .:,'l-

νoδ'εtα το γαφ'3φil'δ -29ι1' ar' ^1!)',.r2

σaυ y'α'L ττ1'/ xαλι-'lιs'l'lα-'τ, sc'l ιι,.;,-
δι&.

o Θg6c α'ζ 5ε .J.^l.J.-*L'!5g,. "111-,' r.1ι.

xoρφtE αq oε Θυψοiντω'' πd'νια'
Ti oα6 τρα'6& '!τ1)'& στα Υ'appr'2$r'ι!y,'r1'

ΕLναι ι,",,ρP!'< pε Θ^ηcιυροι5c γι.οψd.τε:
Χρ6ν''α. πrιλ)'θ' δtνο'lν oτου; oρει6&τs':

^(Lσ' σσ"ζ πq'ιδ'.*.



2. ΔAPHΣ TAKI{Σ
'Ενqζ ιπδ τ,oνζ π,ριJjτερΙατεE aιτ;ι

1ιεταφoρα τωy γ'dων εφευρ6o,εων τoυ

αι.ιbνα, aτην π6λη μαg. dφυγε τελευ-

:αiα ατ6 ιoντι 1tα.:.

o T&ιη6 Δωρηg πaυ τa 6νaψ/l'

.a\) σττl N&oυoα oυνδdθ'ηxε ιιε τOγ

Κtνηψατoγραφo, αλλ& xq"'' τoν H),ετ

τριoψ6.

'Ιoω_< να αxo'3γοντα'r' πυ'ραξενα

αυτ,!" oτoυζ νειbτερoυ6 που τ1 τηλε6-

ρ^fq^rl !Lc/J,' τo VIDEΟ, για τaν τ|'eu''

τμqι6 σ"q ψη oυζητηooυμε , ξy.r''-y)

',ιπεt γcα xα\α oτη ζω'{ ηιαg. Για
τoυ6 παλιo66 6μωg πoυ o 1/''"ντ1\Lατa'

τρi.φas t1ταν 1ιια ατl' τ''ζ xυριιbτ'ε-

ρε6 διαoxεδ&σΘLζ, y'q'L για φιυτιoiιd
οτo aπ[τι'εtγαν γτ'αζδλαμπεE i, "τ"r'ι)
xo0'μιαr, αυτ&, rουq λdνε πολλri.

o Tαxτi," Δοιρη6 γεννηΘηxe 'cτ'r1

N&oυoα το 1902.
'Hταν o γι,.xρδτερai α"πδ τυ' 0'λ).υ'

δυo αδdρφια τ,ol, r'Υ1 ΝΙαpι^γο'3λα' π''l
;α τελ'ευταtα γρl',νια ζe[ cτον Κανl"
δ&., ια''' τo Nixo που πiΘανε τrρ''ν

απ' τOν π6λεμo'

Aπ6 1ιιxρd6 θ,',rεινC aρφαν6< ατi
πα-νiρα, xc {τoι 6γ'l'1τ'ε cττ1 6ιar&).τi

^lρiργoρα, δoυλεrioνταq cαν seρ6''τ}'-

?aζ σ1η Θεoaα)'ονtx,η' 6πηυ τaν 6?'it

xΘ Υ"ι' τ1 ι,ιεγα)'τ1 πυριαi/l' ;c 1917 '

Ta o22, θα τ,l' €'lρε[ οτρατ''6τ"η

aτη ΝΙιxρα λatα c-,a }τlγq'ν''y'δ ' τΞ'

γνι'xδ cιbψ'α. Θα' πd'qιtρει 1ιαζi 1ι:

6λoυ6 τoυE &λλoυ6 τLσ" iLζ n1αμ'dνε:

πατρilδε6,,, οττγt ωτυγ'η εxa:-ρωτε[α''

Mετ& τoν π6λeμo αργtζεc ν1' α'6-

y.ο\εtτα,'' lμε τα <ηλεχτρυx&" 1ιαζi 1ιε

τον ωδερφδ τoυ Niιο. H eπ[cτi::ιτ1 x-

δεια τoυ τ,)'ετ'τpο)'lιγoυ - g^γxrl';α"s:θ-'

τ,η τ'a1) εi"γ.ε ^iiταν απδ τ''Ξ πριλ;::
π.)υ Ξtxe α'ργtοει να' ex7'!.lEe'' το τΔ::

υπoυργeio. Οι δυd 1oυζ1 lJτiυJζ xL .

μαxαρkηi ο 16λ'τ1; .\ρ['lτζτ1. !ν'α''

ναν τLa πριilτε6 eγxαταaτ&'aειζ στγj

N&oυoα.

Παρ&λληλα γriρω oτα 1924 ξe"
y"Lν&,eL 7|"αL τaν πρ,bτa xιντ1ψατδγρα.'

Φa στQ Kαφενεio nΤΙαρ&'δειaoeo, τ'ι
παλι& "oλ,jl \r,LΦ>>' ειlεi πaυ al'1ιερα

ε[ναυ τa ΣoΙΙΙEP MΑPKET τoυ

Συνεταιρucμoιi. Mια ντηζελoγενν'l)-

τρLα xαι ψLχ' πρωτδγaντ1 |ιτ1χ.αν"i1

πρo6d'iiq, τoυ 6ω6o6 ^/'Lντ!iJ'σ"τoΥρ&'-

oτoυq πατεραδεg iiιαE y"α'|' στoυζ 'Ιlα'

πo6iδε6 ψα'ζ να πρωτodρθoυν σε ε1τσ'-

φ{ lμε τη ν6α αναx&λυQη' Δεν i1τα'ι

δμω_< η πρδτη φορα πoυ 66λ'eπx'l

Kιvηματoγρdφo oι Nαoυoαioι.

ΤΙco πι)'ια 1ιεριxοi περιπλαν6iι:-
νoL y'Lνηψατaγραφcaτ€q εtγαν περα-

sεc x'. ιπ6 ττ,Ν&o'lsι' xι jδω:αy π:-

?αστ&"σΘLζ y'oν-|&, .51a Κι6oxι πρo6d-
λoνταE, τi dλλo, τα ΙΙ.&θ"η τoυ Xρr.-

oτorj. Σ' αυτ6ζ τιζ παραaτ&.aειq ο''

γριoJλε6 'cτη aν'τp'\ τη_q Στα6ριυoη';

γονωτ''ζων, cταυροτιrιτιa6l11q,y xυ ix-
λα''γαν ΥLα -'aν Ecταυρωμdνo Ι^ηco6.

Δεν dμεινε α)i\t'LoxoE y',' απ' τα

αθλητυν'α 6iμιυ;. 'Eτoι στq' νL&.τα. aa1)

iπα-ιξε πaδδoφαιρa στην .,Aθην&,

παλ'cα πdδοoφacριxt1 δ6ξα τηq N&oυ-

6'ιζ'

Γ'jρω οτα 1926 o x''νη',ιατδγρα"-

Ψoζ |ΓLεταy'LνΘtται' cτo πα'\υδ υsτaριx6

τ"αφeνeta ττp πα'λ''& γνυlcτi' 1ιαq uΟ

',ιδνοια'', τaυ Ζαφεcρ&l"τi Τ aυργaθ'''α
τoυ. Tδτε δεν iρα"ν q'γ6',ιη y'ωριa1ι{-

ντi η αiθουcα απ6 τo xαφενε|'a. Εxεt
εν'τ6q απ6 παραoτ&aειq y"|'ντlψσ'τa'

γρ&'φoυ ψeτατ'αλ'a'Scε xαc γνωaτ&' a'

νδι1ατα τoυ θεd,ματo6 lιcι'L τΥlζ ψoυ5L-
x^{e. Aνd,μεcα τoυg o γνιυoτ66 1ιαg
ATTΙK, α)'λα y"αc a "1ιαγaq" P€ταc
Φ4τμαc pε Θα.υ1ιαοτα tρ"ιτι τ"α''. €νl'

ay'ι3)ι' που πρoaδιδρ'"ζε ττp ι1lρα.' ^1.:υ

ρ| να λεjι|,loυν οι πυ'ρz.aτθ'aΘιi τc)

Ιiαρα^γxιδζτi.
Στα διαλεiμl,Lατ1" 1,. γραt,ι'ι'δφωιr-l

ια. πρ6lτα γ"ρ6ν,'υ' 
y'?''' τQ πιN - &'π

αρ1δτερα' [τeρ'νε y'ι dδινε. H 1-ιo,-l-

cι'xii i1ιαν τ1 αδυνυ.\ιtα τoυ Ταx'r,
Δ&ρη. Edy'ε 1,Τ|) li|'a πλ'ο'3αcυ' δ'''cxa-

θi1xτ1, π&νι'l απ6 1ΟΟ0 δlooυ; τοlν

78 cτρoφil'l φυcιτ&, πoυ dμιl6 δ':ν

c6Θτ1ταν α'πδ τ'.ζ διαψορε; ^r''σ'-νσ'σ1Qc

φiq xι'. τoυ6 πολd.1ιoυE.

Στη Θεοoαλoνixη ιτσ'ν γνιυcτ4:

οτα τδτe ^nα"τcιστ'ty|\αiα δ[aγ'ων a,J''l

o τ'ωλtτεροq πελ&τηι. ol δtcxοc

xλαaoιτιt1€ μoυσιχiζ e[γαν τoν ν'iι-

ριo )'δγo xαι αναψεaα τoυE τα Bαλ6
του Tυ6γα't Σραουq.

'oλoι παροιδ6y'ονταν δτc cτaΒil'q
δεν υπ!ρ1ε rδεδτερoE. 'Hτ,ιν αy'οiι-

ραστoζ aττρ) π[cτα, '5τa Κ|'δσy"L1 y"L

o γνωoτ66 μαE Mπ&λιαq ,εγτατdλε:_

πε πριilτog τo 6υολ[ y'αL ψ€τα" a Ti"
xτ'c Δ&pηc τ'η'ι τtcτα'

Στην περ[aδo πρ'"ν απ' τoν πδ)'e-

μo δo6λει}ε y'σ'L τa πα)'co Κυδcxι.
Πολλoi xαλλιτd1νε6 ττ1ξ εποχ'i1ζ ε[-

Χσ.ν περi,'σεL απ6 εγ'εt. ΤΙ'ιρα)')'τ1λα

o-'a Κυ6cy'ι δο6λευε τ'αc τον θερcν5

Κuντ1l,ιατaιγ ρ&.φ'ο ιι "T υτ&LLi:α,,. T6:ε

πρdπeυ Υσ' ^l'βαΥ τioυ ΥLσ" νσ' π&'νε γ'σ''

)'d, oι Σoυλει i: τιι,' nγια. νz 6oτ,θi1zι''

ο xαιρ6q δωρ'i,aανε lμ9 τOγ 7;δελφ6

τoυ ,μια clστ1γμξyγq. εcx6να σao' '-\

γιo - Nιτ'6λ*. "Ιο αποτ{)'ecμ'α "i1ται

να tγoυν το ττιr'' 6ρaNερδ xα),cxαtρι.
Σωoτ& τoυ( εiπε xαποcaq 6τι ae λi"
Θo6'Aγιo διbρηoαν aLγ"6νσ'.

To o4Ο, ετιcτρατει\εται xα'' τ:θ"\''

τLα ν7. πρaoφiρl τ,': υτηρε'z[εq τοl

fΙαντρει5ετα'c τo 7943 την Eλι:-
o&6ετ τa γ6νaq Tcιa'3τ'α'' Θα απaν'τ'fi

oει δυo παυ,δια, τaν ΤΙ€τρc ^/.α''' -:'')

Γιιbργo τ,.')υ 6iΙLaPσ' ζr'υν xα'" g?Υ6"
'ξοντα'. aτη Θεοlαλaνtxη.
Mετ& τoy τδλεψο γι"α iνα δι&aττs
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|).α' Θα, eρΥαστεi σε μια, απδ τLζ 16iε
παρθηxεq, oτην Aλd,να που αργ6τ,ε-

ρω Nτtaτητ"ε o xr.ν'rtrψατ6γραφoE oAγ-

γ6}'ιτ'α'', oαν eοτ''d.,τoραζ. Εxa[ xατq'

}'iryανε γι.α φαγτp6 6)'ου ου πολιτ:-
xot τηe eπoytρ 6τα"ν πεμοδe'3α'νε

ΥLα' yα, 6γ&'λoυν λδγa'

ΝΙι'α φoρ&, ε(γε πeρ&cει o Σoφο-

xλτ)E Bενιζdλο6. T6τε oτω εaτr'ατδ-

ρLσ' τo ψαγε[ρεγια" xρ6'ατoq εττL-νp6-

r'oνταν μ6νo οριoμ6νεE ηr6ρεE τηζ 9-

6δoμ&δoq. 'Υoτερα λor'π6ν απδ oae-

τιν't1 &.δeυα τη6 Aατυνoμiαq, Q'i1aανe
6να αρν&v'ι, xυ 6ταν €φταaε τ.σ. φσ.-

γηrδ o Bεyιζdλog τoυ πρaaφ€ρανe

την xαλυτερη 1Lερiδα 07ητδ. 'Eλα
dμω6 πoυ o Κρητ'ιx6q πa\cτcu"δq lγ
ταy αλλιιilζ μαθηrμdνo6 τ'α,. ζ'fiτη'οe
τo v"εφα)'&,xι") τoυ τo ξεxou'&λιαoε 1ιε
τα γtρια τoυ.

Mια &λλη φoρ&, Θω 6τρωγε ο ΙΙλ.α'

oτipαq' Pωτd,ει λaι'π6ν o Mα6ρc;
Κω6αλ&'ρηα, τi. φαγητδ υπ&'ργaι.
oΦαo6λια cτo φo6ρνo Συνταγματ&p-

χα |μαJ> τoν απαντd,a o Τθ.'ιιr1q Δ&'-

ρη6. l ατdlτηaη x€ντριaε τoy Πλα-
oτt1ρα ^ιαι ριδτηoε περιaο6τερα, ο-

π6τε o Δ&ρη6 τoυ ωνd,ηερε 6τυ t1ταν

oτo Σ6νταγμ0' τον τo "22'r. Taν τα-
Θηoε δiπλα τaυ λ'aι.π6ν o Πλαoττ]-

Plx,ζ νd, α.lμφ&γoυν y"σ'L να θυμηθo6ν

enι.e[να τq, aρ6νια' Md,λιoτα a T&ιιτ1€

Δ&'ρηq πθ.ντoτε θψ-r'ι6ταν 1-ιε θαυμα-

αp'6 ιι'αι exτLψη'οη δτι o Πλαoττiρα6
αφo6 ταιπoπoiηαε 6λoυq τoυζ στρα-

τιιilτε6 τoυ στα. xαρ0'6,υα, μετ& τη Mι
xραoc&,τ,;xη xαταοτρoφ{1, eπι6λξπaν-
τα6 o iδιoE, επι6υι6&'oτηxe τελευταi-
oζ.

λπδ τo 195Ο xαι ψετα ιμ{'γρ'' rτ1

oι5νταξi1 1o|) τo 1'972 Θq. αοxoληθεi
ατonιλ'eι,'cτιx&.' με τα ηλεxτ ρ'ιι,'&" ν"cιt

aaν xLνη[LαΙCoΥρ&'φo. Aπ' τo.i τελευ-

tαio Θα απocυρiθεi xθ"πιlsi νωρ[τερz,

βρω oτα \962, αφ^lpoντσ"ζ τ() 1τ,.-

δio oτoυE νειbτερoυ6.

Aφτjoαμε τsλευταia ττγl αναφoρα.

oτην Κoινι'lν,'xΙ1 TΙρoaφaρ& τaυ Τθ.'

ιιη Δ,*ρη.

Ενeργ6 μ,dλo6 oε πoλλoιig ουλλd-

16ti

τaυζ '|αL 
oωματεiα.

TΙρδeδρoq στoυζ'rp'εx;ρολ'6γoυ;
δao ^fiταν oεν ενερ1εtαo xαl ι,ιaτ*.

!ντιπρδε;δρoζ στoυζ oυνταξιoιiyoι'l-:

τoυ T,E'B.E.

Στην ετιτpοπii γι'α ττγl ανtγεoc'ri
τoυ ΤΙρoδρ6μ.ου ωπ' ττρl α"ργt1 δο'3-

),eQε ατ'ατατlαυcτα, xα'. αι'o'Sραaτα'

irε ζωντd,νια εφiβoυ. Αλλ&, εxεi ποl.l

πρoc6φaρε τα τ,LQ πa}'λ'α xα'' tpαν
τo παΘog τoυ εiyαι η Φιλαρμoνιι^,i.

T6ao oτην πρωττ1 περ|'aδο πριν απ'

τoν π6λεμo, 6oo xα'ι' lιe τηly eτανLδριl

aη τηs τo 1959 δεν dλλειQε y'αι tιoν

oταψ&"ττ1ae νL δoυλε6εl. Γυν6τα-

νe iινα ψe τα παc7ιυα T,aU i.ιΥ Cι\σ'-

πa6οαν aαy πατ€ρα i,"γ -q. 
Χυ.ρατ'τ'r1ρι

οτιx6E lμε τo 1ιπερεδ&ν"|' 1,aυ γ'ρσ.-"a')^

ce π&ντα τaν γ'aυl\τiαρ*", γι.α' ττp a''-

xoνo;ιιτ"i1 6oi1Θεια τη; ΦEN α'π6 τι
λα6 τ'r1Q Nd,oυoαg, ιl-ιε τoυ€ α'τ"o'3ρα.-

στoυζ συμεργ&τεq ,τoυ Nlτηφδρo Ke,i
λη x,ιι Τr'ωργo Δει,i6πaυλo, a ζ-

τοiοq τ'αι τoν διαδdxθηxe σττlν πρo-

εδρεiα. Παρdμεινε ιοδ6υoq πρδε-

δρo-c τη; Φ)'αρr,raν'"xiiq απ6 τo 1963
ωζ την τ1ψ€ρα πoυ |Lα"q αφι'a6 γγη'

π&,ντα'

Νlαxαρc'η πα)'υπρcιγψυl:d'lτ1 xα','

η eωντανtα τoυ 'lακη Δ&ρτ1 να et-

να,' παρdlδευγιLα ΥLα τoυ6 νειilτερoυ;.

L
Πρακτικ6 τιdv oσλιαvιτ'Φv κατo(κωv Niroυοαq

(Συν61εια απ6 ττρl oελ. 152)
πα)'ηq, 7) Aλdξαvδρo-c Κ. Tciτoη,
8) Γεωργ. Λ6γγo.ζ,9) Tζdπogl,
1Ο) Γ.Δ. Toυρπ&λη€, 11)- υπογ. δυ

oαν&'γνυlaτη, 12) Δηι'. Πε1λιθ'1-

'/!ξ, 13) ΓειbργιoE Δ. Γειυργio'l,
74)- λναaτdιoιοq Γ. Tι1μηι, 15) A9.
Κ. Kιπρiτη6, 16 δυoων&γνωoτη, 17)

Χρioo_c Δραγoψd.ντo6, 18) Ανυl;.
Πε1λι6dνηq xαι 19) Αντιitνιo6 Δ.

Tο|τaηq

Γεvικγi εκκα96ρtσn

Συμφιbνω6 τηq oτιcΘεν υ'πaφαοε-

ιt)ζ τωiy ooλιανιτιilν eλ0"6αl,ιεν ^η ε"

πιτρoτ'fi η x&τωθι υπογεγρα1ι1ιiιτi
Δτyιt1τρι,'q Χρ. Tciτcηi, Ιωd,),iξζ

N. Toρπ&ληg xαι Nιx6λαoq Πεγ')'ι-
6&νoq, το απaθεγιιτtυιιδν xεφαλυ.r.ο't

lιρoq αν!γ'eρσιγ του ειρημdvoυ Νη-
π,ια'γωγεdoυ, παρα ττ1e Eθvι. Tρzπd-

ζη6 Eλλ&δo6 t1τ'ιι τo δ)'ο'ν ε"' λ. 100
Γρ. 18,836 δeτq' cNτιb γcλ'"i'δ'εq τ'α'.

oxτl'xιbουα τρι&,xa'lτz dEτ1. Eξoδεl1-

σαμεy δε προq αν€γeρcιν αυτοιi μ.d-

γρι aiψερaν ι,)ζ 9lι ατιυθΞν oηtμειb-

σειζ 1€rlζ λ. 10Ο Γρ. 2Ο3,8b4 eιtxoο''

τρο:q 1ιλιd,δgζ "/'α|' ,cxτιxiιιιc πaν-

τt1x.'νιz. -.!aaeρl. ι'): εξγlζ:

,\xολoυθoιilγ δι&φoρεq !.γγραφι.'
δυ'πανων.

Bι6λιoγραιpiα
1. o rui:iδιrιαg αυ,τ6lc, δ, αατd'α'._οr'

2l'5X3s {tι!og' 61ει 50 οελ[l}εg γ'gα'ι-

μ,θνε,g eiναι μ6ν,o oι 1'3'4'5 xα'. 6.

Σtτην πgιiliτη oε1λ. του xιilS,,xα δια,6ιΙ-

ζoυμ,ε: <iBι'6λ][οrγ Q,ρλ',gγιτ6,ν, σι,8'οg

oιωoδο,μn]rv. lr{ηπιαγωiγ'εi,oυ ι,δiα δαπ,d-

γ,η, Nldoυrαα. η 27 Ιανoιιαl_,',oυ 19}3>>.

2. llΙ 'roroλια,νη εiναι 1ο19ι6 τη; Nτi"

οιοαg, παlλgι,6τε,Qα lμε 80 ο,ιπoγ,6γcιε;.

KαiταlσnQ]dφηxε lμεdE Vην επανdoτα,οη

}ια]ι πι{ιτrαrσ'τ,Qoφf τiηζ N1ιΙουoα,ζ. ΓΙε,ρι,α.

α6τε'ρεE πΙληg,oφ'o1q,i6:'g, E. Στoιlγι ανν.{ "

αη, ,Ιtoτqρiα τ,ηg π6λ,:ω6 Ναo{'oni, Θεα

ααλον,i}xη 1ξΛ6' o.' 24, 63 'o., 64 α.,

74' 11a6' l44' 14ι6' 1l4v "ιm 2:'16 a.

3. Για πεlρ,ιαo6τερεg πλiπ,9o'φ,cρliεq'

T'ριμηιrιαio Πε'Qιοiδιnιi6ι Συλlλ16γoυ Α,πo-

φoilτtωtν Nαοtοηe''τε-f11og 4, lαελ. Ιt7.
4. Για πε1ρι]σσ6τε,ε€g πλη,ρoφolgiεg,

TQlιμηΙvιΦιa]o'Πε,ρ ι'o,δrι,x16 Συλλ16tγoυ A,πο'

φoflτων Nαο6απ1g, τεft1io6'l4, α. 15'



Τ0 ΓΛftΣΣlK0 lΔifltrIA Τ}!Σ μlA$γΣAΣ
(ΘEMΑTA MoPΦorloΓΙAΣ)

I. ΠPOΘEΣEIΣ Ξ

IΙ. ΣYNilllEΣMoΙ : (Aπ6 τα 6κλιτα μ€ρn τoυ λ6voυ)

ΓΛΩΣtorloΓΙΚΗ E]ΡEYN;A - ΜEΛrETH
T'oυ Στθργιoυ Σπ. Aπoοτ6λoυ

I. ΓΙPoΘEΣEΙΣ

A) KYP!EΣ

ol κυρ:εc nρoΘδoεrc ο'nοvτΦvτοι Kοl στηv o0v'θεοη

Kal oτηv ουvταξη (μερlκic μδvo oΟv'θεoη η o{lvταξη) κοl

iivοl ot οκoλoυΘεq:
εv
o) oυvΘεoη: ivloη (εv - iημι)

dvvolα (εv - voυc)
δwoυ'μoυ (εv'τ'iμvω)
δνouxο'υc (εv -'δ1ω) κ'λ'π'

Σημεiωο'η: Σε noλλδc ο0vOετεc λi'ξεlc με n'ρΦτo oιtv-

Θετl'κ'δ τηv πρ'δθεoη εv τo v τρδπεταt σε Y' μ' ρ' κλn' α-

vαλoγα με τo οilμφωvα με To on'oio oρxi(εi τo δε0τερo

oυιr'Θετικδ τηc λ6'ξηc' Π.x.:
_δγκυ.oυq (εv 'κiω)
*iYYομoυq (εv _ γαμoc)

-,iYYραφoU 
(εv -γρd'φω)

-εμnYUoυ 
(εv - n,υov)

-iμΠλ]οστροU 
(εν - πλdooω)

-εμπ,oυροc 
(εv ' n'δρoc)

-,δρρ.'vouq 
(εv - ρlc) κ.λ.n.

β) oΟvτοEη: (βλ. ox. τρoπη τηc nρδΘεo'ηc οε lv)

tv

o) o,υvθεoη: lvτδπ'xloυc (εv - τδπoc)
ιvoυρiο (εv - oρlov)

- tvoiκιoυ (εv - olκio)
rvδδ,ρo (εv - δδρ'ο) κ.λ'π.

Σημεiωoη: Τo v τ'ηc nρδΘεoηc τρδπεταl oε γ, μ, κλn'

cvdλoγα με τo oυμφωvo 'με τo onοΙo oρ1iZεl τo εnδμεvo

oυv9ετ:κο τ,ηc λθΕηc. Π.1.:

-'ι7κΦμιoυ 
(εv - κιilμοc)

-lγγδvι 
(εv - γδvoc)

-αγκοoτρ(;α-εd) 
(εv' γαoτη'ρ)

-lμnοθηc 
(εv - πδθoc)

-1μn$$'9ι..1 
(εv - n,δδloc)

-;μη$ρ16ι, 
(εv - nδρoc)

-lμnλoυκη 
(εv - nλoκη) κ.λ.π'

β) oΟνταΕη: ιv ταξεr. Δα ο'ιrrαμoυΘo0μl ταxlα

lv τδλεl τoυv'βρ'ηκlq αυτδv απo0 nαλδγlΖlc:

rv μ'δρεl δ1εr κl'αυτδq δiκloυ
εivl lv γvι:lσει ooυ α'υτδ αnoυ γivηκlv; κ'λ'n'

Σημεiωoη: ol nερlπτΦo'εlC τr|Q 'πpδ'Θ'εo'ηc lv oε oiv_

τoΕη αnοvτ'Φvται κΟ,ρlο oε α1ρΧαΙoΠ]ρεΠεic εκφρδoεlc oi

cnο;εc ε,π.;κρα:ηoov τελlκα. Στlc nερ':nτδoειc ουτic η πρδ'

Θaoη oυwδoo€Tαl με δoτικη.
εlq
ο) oυvΘεoη: εlσΠρd'XτοιJ.ροc (εlc - nραττω)

εlo1oυρvΦ (εlc - xωρΦ)

εloφoυ,ρδ (εlc - φ,6ρ,ω)
εlΞβoυλd (εlc _ βdλλω) κ.λ.,π.

β) oυvταΕη: δλoυ εlζ iβdρoυZ μoυ ουμrλdτl
(τρonη τo,υ o οε ζ)
ε'rζ διnλoυν vο τα φ,κ:δo' ο,υτd
(εnioηc τρo,nη τoυ σ σε ζ).

σl
ο) oΟvθεoη: ο:βοivoυv (εlc' β'αΙvω)

Σlημεiωoη:,Πρδκεlτοl'γiα Πε]ρin.τωση αvoγραμμoτloμου
(τρoπη τoυ εlq σε σεΙ - ol). Σnδvrεc o'l περιnτιboεlq nα'

ρδμo:ωv oυvθετωv λiξεωv'
βJ ουvταξη: σΙ Πlx,oloV ου'μlλdc ετol ορd;

οΙ KαVα καρτoυ ερx'oυμ,δoτl Kl'lμεic
ol τi Θελlτl vα βdλoυμI οτoixημο;
οr μ'vld μ,lρ (lδ-εδ) γθρvεl τoυ φoυρτ1lδ κ.λ.π.

otα'ndvoυ (εlc - ε,πdvω)

olοκδτoυ (εlc -'κclτω)

αiαμ6οα (εlc - ,μδoα)

o,:αδξo,υ (εlc. - 6ξ,ω) κ,λ.π.

β) oυvτοΕη: (βλ. ox. σημ€iωoη 'nο'ρακδτω)
Σημεiωοη: 'Eivol δu'vατov vο ΘεωρηΘεi δτι η nρδθεοη

oIδ οπαvτατα,l Kαl σε αιivτα,Εη μ'ε τα ovα'φερ'δμεvo τonlκd

επlρρηlμοτα noυ oncτελo'tv Tο δει)τερo oυvθετlκδ μ'i'ρoξ

Tηc λaεηc. (old πο'voυ, otα κδτoη'l, orο μδοo, oιd 'δEoυ) κλπ'

o
cJ ο0v'θεο,η: oτo(lv - σro{Jq : (εlc - τov) ' (εlc - τoυc)

στηV-στlq = (ειc-τηv) - (εlc-τlc)
στoU-στα = (εrc_τo) - (εlc'τo)

β) οιivτoΕη; (βλ ox ο'ημεiωoη παρακdτω) '

Σημεiωοη: Στηv ουvτα'Εη η Π'ρδθεση o εΕομolΦvεταt

με τηv σ| δτοv η τελeυτοiο ευρioκετοl nρo φωvηεVτoc' η

δlφθδγγoυ καl οnoβδλλεταi τo l. (θκθλlψη) ' Γ'l'x':

-g' 
$|cxγ6,ιJq δα ,δΦoου vο ,nxloυν αρμ (ld-εα)

-g' 
gι],γ1 θ6λlτl loεiq να lβδλoιμr oτoixημα

-9'1μfγg βρdκic vο ToU φlKidσ' αUτδ; 1K.λ'Π.

(η nρoφoρα τηc'πρδ'Θεοηc ο n'α1εld κοl τ,ρα1εId)

Στηv οΟvθεoη η iδ:α πρoθεoη onοvτδτοl κιiρια οε

λiεθlc ΠoU τo δε0τερο οuvθετlκδ τoηJq εiVοΙ oρ'Θ'ρo.

εκ
α) oυvθεοη: εκθloη (εκ - τiθημr)

θκφ,ροοη (εκ - φρδζω)
δκnτouoη (εκ - πinτω)
δκρη'Εη (ε'κ'ρηγvυμl) κ,λ.π.

oυvτοEη: (βλ, ox. τρonη τηc Πρδθεσηc σε lK)

ουvΘεoη: lκκληo:o (εκ - κολιb)

lκκα,Θdριoη (εκ - κοΘαρiζω)
ικλl1τδc (ε,κ - λ,iγω)
ικλo'υγd (εκ - λθγω κ.λ.'n.

Σημεiωo,η: ο) To κ Tηc nρoθ€σηc εκ τρaΠετclι σε γK,

x κλπ. αvdλoYο με τo oυμφωvo lμε τo o'no'io ο,ρ1iΖει τo

επδ.μ'εvo oυvθετlκ,δ τηζ λaξηc. Π.'X.:
_,iγ,κδoυοη (εκ - δiδωμη)

olδ
α ) oυvθ'εoη:

β)

lκ
α)
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-ixτα1το,υQ 
(εκ - τdooω) κ.λ.n.

lβ) Tο o,υτδ .oυμβαivε,l 'KοΙ με τηv πρδΘεo'η ικ' Π.1.:

-rγκδρoυμ'η 
(εκ - 6δ,ραμoν = οdρ. τoυ ρ. τρ61ω)

-|γKδiκηση 
(εκ - δι,κΦ)

-lγκδηλ'oυoη 
(εκ - δηλ,Φ)

*lxτilμ'ηoη (εκ - τrμ,Φ)
*r1τδλloη (eκ - τελΦ)
*tl1τδπloη (εκ - τ,oni(ω)
lβ) oυvrα,Εη: l,κ Θlo0 ητοv o'uτδ (oπ,δvrεc ol περInτΦoεIc)
εξ
,α) oιivΘεoη: δΕoυ,δoυ (ε,Ε -oδδc)

δξunvoυq (εΕ - ιinvoc)
'δξoψη ('ε,ξ ' d'πτω)

,β)

lξ
α)

δΕoυoη ('ε,ξ - ωΘΦ) κ'λ'π.
o0ιrrοΕη: (lβλ. ox. 1ρ,nlη τηc ,n,ρδΘεoηc oε ιΕ)

o0vΘεoη: l,Εδγ,κgψ,ro (ε'ξ - oγκΦ)
ιEdγηoη (εΕ - ιηγο0μαl)
lΕ6τooη (εΕ - ετdΞω)
l,Εδφλ,ηoη (ε,ξ _ oφλΦ) κ.λ.n,'

ιβ) oδvτ'αΕη: l'ξ lτio.c αn' oUTδv'Ζoυ,ριΖoυμθoτl δλoιvοr lμεic
l,ξ αlρxηc oτoυ εinο vα φoυκολioεrc τηv αυλi
l,Ε lniτ.ηδrq κλΦ'Θrτl τδoη Φρα rδιiliα κ'λ.π.

ouv
'ο) o0vΘεoη: oυwιφκιd (oυv - vεφoc)

ο,υvητ1εloυ (oυv - ηΘoc)
oυνdx,r (oυv _ dγxη)
oυvdiμα (oυv _ dμα) κ.λ.π.

Σημεiωoη: To v τηc nρδΘεαηc τρθnετοt σε Y, λ, μ, ρ
κλπ. οvdλoγα με τo oιi,μφωγo μ'ε τo on.o,io οργiZεl. To ε-
,n,δμεvo oυv,θετικδ τηc λ,δiξηq' ]Π.x.:
*σUγKoθισΓδc (ow - κdΘημαr)
_ouyιθ,μl (oυv - 1,δω)
...-σUYK'αiYoU,μr (oυv - καioμαl)

-συγYδvεΙα 
(οcJv _ v6voc)

-σUλλoUYΙoυ'μ,l 
(oυv - λoγiZoμοl)

-ουλλυπxlδμl 
(oυv - λυ,noιiμαl)

-αυμπdτxειo,υ 
(oυv - π,oo1ω)

-oυ 
(μ)lφουρd (ouv - φ,δρω)

-o0,ρρr,Zα 
(oυv - ρiζα) κ.λ.π.

β) oιivr,oΕη: Aπ,αηrrδταr κriρlα oαν μoθηματrκδc δ,ρoc (oη-
μεiο) καl oυvτdooετοt με ovoμαoτrκη. Π,x.:

,-n'irrrl σUv l{pτ.d iooυv ,δΦδrκα (5+z= 12) (πρδoΘεoη)
πρoc 1 'Ξ]; rEξ
ο) oivΘεα1: nρ,δooυnoυq (ηρoc - δψlc)

ΠρδσφιJγγαc (nrρoc - φευγω)
,πρδoφoυρoυ (n'ρoc - φθρω)
ΠρδστυΧouc (nrρoc - τυγ1dvω) ,κ.λ.π'

rβ) oιivτa,ξη: (βλ ox' τροnη τηc 'nlpδΘLεoξc o,ε πρ,o'υc)

πρoUc

o) oι)vΘεoη: 'ΠlρoUσΙφ'Klη (n,ρoc' ευ'xη)

nρou,σφδλl ('Π,ρoc - φΦλoc)
ΠρoUσηλ]oUc (π,ρoc _ ηλloc)
ΠρoUσKαλloT'η,ρloU ιπρoc -'καλω) κ.λ.π.

β) oιivτο,Εη: Πiρouc τα n.o8 δα nd'μι;

n'ηγrv ,nρουc vlρoil τo,υ

nρouc ωραq δα ,κoρτlρo0μr να υδo0μl τi δα

γθvεl κ'λ.n.
πρo
ο) oivΦεoη: ,n'ρδ'κo'υnoυc (π,ρo - κδnτω)

'π1ρδβατou (πρo'βαivω)
nρδδρoυμoυc (nρ,o - τρrεxω, ,oδ,ρ. δδ,ραμov)
'πρδΘU,μoc (π,ρo - Θυμ6c) ,κ.λ.n.
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β) oυvταEη: lκεivouc γlvvηΘηκιv π,po X'ρloτoυ κ.λ.π.
Πρoυ

o) ουvθε,oη: ,nρoυγε'υoυ,μl (προ - γε0oμol)
n,ρoυδουold (πρo - δiδωμl)
nρουκδ,φτoυ (n,ρo - κδπτω)
π,ρoυErvld [n,ρo _ ΕεvΦ) ,κ,λ.π.

β) oυvτoΕη: Δεv αnανταταl
αvd
α) o0νΘεoη: οvοnoυvτγ.lα (αvo - noδoc)

αvdnοψη (αvd - nαι!ω)
αvdμ.loο (α'vd - μfgq)
οvοoκlλo (αvα - oκελη) κ.λ.π.

'β) ουvτοΕη: αvα nεvτl μiτρα ειβολdμt τlq δρoυκlι,δq κ.λ.n'
κατδ
c) oυvθεoη: κοτdvτγlα (κοτd " αvτδ)

κοταψuxoυc (κοτd - ψΟxoc)
,κoτοοαρκl (κοτα " odρ.κα)
κcταπλαΞμα (κατo - nλαoμο) ,κ.λ'π.

l}) oυv,οEη' lλατl κοτo δΦiα δλοl'voι μαΖi
τρoυκoυλioτl του κoυτooυρou κoτο κεΙΙα
κoτ' lμαc ερ1lοεoτl' θδλlτl δε Θελlτl κ.λ.n.

δld
α) oυν9εoη: δlαλaIμμo (δlo _ λεi,πω)

δlδρρolα (δlο _ 
'ρδω)

δ:α,δoυoη (δro - δiδωμl)
δiαΘ,ηκη (δlα - τiθημl) κ.λ.,n.

Σημεiωoη: lKατα τηv πρoφoρα τηq
κλivεl ηxητlκ,ir nε,ρiπ,oυ Πρoc To δsd.
β) oυvτοΕη: Δεv onαvτατor nαρα μovo

η n'ρδΘεoη αnο"

oοv μοθη.ματlκδc
δρoc (oημ,εio) ,Π.Χ.:

_Δiκα δlα δυoυ iooυv πδvτl (10 :2= 5) (δlαiρεoη)
Ylα
o) oιjvθεoη:Δεv οnοvταταl (βλ ox τρo,nη τηc πpδθεoηc

oε vτγiδ)
lβ) ouvταΕη: γlο xαZov μl πlρνδc αρα;

δ'vτε l Γrα δδolμoυ εivι oυτδc α,ρd.
lnlτoυτoυ γlα τ'lμdc ερxloδoτl; κ.λ.π.

vτγlα
ο) ουvθεoη: rrrγlαβouλoυc (δlα - βαλλιυ)

vτγlαβαΞμα (δld - βllβαΖω)
vτγlαλr'γμα (δld - λεγω)
vτγrατογη (δlα - τδooω) κ.λ,π.

β) oυvτοΕη: Δεv οποvroταl

μlτδ
ο) oΟvθεoη: μIτολαβγld (μετο "λαμβdvω)

μlτclιrolα (μετα - voδ)
μrτδxl (μετd - εxω)

μlτακoμloη (μετd - κoμiZω) κ.λ.n.

β) o0vταΕη: μlτδ '1ορ'αc vα οl φ.κlαooυ τoυ xoυΖμδτl
μlτo λΟnη( μoυ δα οl nαροτηooυ κl δο φυγoυ

Σημ'εiωοη: Στηv o0ντοΕη εμφαviZεταr καl oov εniρ-
οημα 1ρoνlκδ. Π.,1.:

-Mlτd 
απο0 lκοvο vτγυo δ'ρlq δα κlvηoουμ',

-μlτd 
δα ol nω οtδ πo,Ο δo τρα,βηΕoυμl κ.λ,n.

μl
α) oυvΘεoη: Δεv οnαvτατol

β) oυvτοΕη: μl τη φκυδoα φουρvlodμl τα πλooτδ

μr τoυ γoυ,μδρl κouβαν;oαμl τoυ καλαμno0κl

μl ψδματο δoυλεrα δε γ6vητι κ.λ.π.
Σnu.:iωoη: Στην περinτωση Π,cU η Πρ,δΘεοη οπαvτδ-

τσl στηV oιjrrταΕη με πρooωπlκη η δεlκτI'κη οrrrωvυμiα oτι1v

οlτlατtκη εvlκoi,η n'λη'Θυvτrκorj αρ:θμoιi, τδτε μετoΕ0 αυ-

τηc καl τηc αvτωvυμiοq τiΘεταr τo γρdμμo τ'τo oπoiο μπo'



ρεi Vα θ:ωρηΘεi δτl υnoκο,θloτd τo dρΘρ,6 σ' δλεc τΙq

nτΦoεlq καl o' δλα το γivη. Π.1.:

-μl 
τ'iμivα, μl τ'lοδrrο,,μι τ'ουτδv-τdv-τδ (,εvlκ.)

.-'-μl τ' ιμαc, μl τ' lodc, μr τ' αυτoιjc-τ6c-τd (nληΘ.)

-μI 
T't,κεivoυv, μt τ'rκεi'vηv, μ'r τ'Iκεivoυ (εvι,κ.)

_μl τ lκεivoυq, μl τ'ικεiνιc, μΙ τ'tKεΙVα ('nληΘ.)

Παρi
,:) οΟvΘεoη: πορvυ1iδα (nαρd - o'Wxic)

n,uραγrδμoυΖμ.ο (πο'ρd - γε,μi4ω)
Πορδγgψro (nορδ - δvoμα) κ.λ.n.

β) oιJv;α,Εη: nαρδ πouλi oυμrλdc μl φοivrτI' σδvεt ωq !-

δδiα.
φdi καμnδοoυ, εivl παρd πoυλi ου,ροiou οl

λδγoυ
ol φ11ορloτιb Πο,ρδ ΠoUλi οnoi μι Θυμlη,Θηκlc

κ.λ.π.
Σημεiωo,η: H n,ρδθεοη δεv nρδπ,εl vο oυγxδετol με

τov,δlαζεuκτlκδ oιjvδ'ε.oμo π,oρd (μδi κολ6 αυτδq nαρi l'
κ:ivουc) κ.λ.n
αvτΙ (c)
ο) oιlvθεοη οvτiδlρo,υ (αvτi - δΦρov)

ovτηλlδ (αvτi - ξλloc)
αιrτdρ,α (οvτi - οi'ρω)
αντδ1oυ (αvτi ' ,δxω) κ.λ.π.

β) otvτο'Ξη: Iκεivoυv τηρo αvτic lμδvο
αvτi vα καθtoδoτl 'μl τoυ 4δρr, φιβγdτr κ.λ.π.

αμφi
α) oJvΘεοη: ο,μφ:βoυλiα (ομφi -βdλλω)

Ση'μεΙωoη:,Περιορ'lομ6vεc ol nεριπτδoεlq.
β) oΟvταΞη: Δεv οπαvτδταt.

εni
ο) ουvΘεoη 0nslτ'ο (.επi - εiτα)

εnlvoυc (εni - οlνΦ)
dπα'ρ1oυc (εni - δρ,11ω)

6noρoη (εni _ αiρω) κ.λ'n.
β) ουvταΕη: (βλ. οx, τρonη τηc,nρδθεοι1c οε :ni)
rni

α) oυνΟεoη: lniφoυrβoυc (εni . φδβoc)
ln,lταφlουc (εni - τdφoc)
lπlμεvoυ (εni - μδvω)
ΙΠ,lσTdτηq (εni - ioτημ,ι) κ.λ.π.

,β) oιivταΕη: lnΙ τoιjτoυ τδφκtαoιv γlo \r'α μt onληvioεl
lrιΙ λδγου τlμη ,ol λδγo,υ, δο oτo πλrηρΦooυ
lπi πληρ,oυμη, δxl βlριod κ.λ.π.

Σημεiωοη: Aποvτdτα,l lκαl σοv μαΘηματΙ,Kδq δρoc (οη.
μεio) . Π.y.:

-,vτγu6 Iπi Ivvιδ iοoυv δεκαoυyτιil (2 X 9 = 1B) (,Π'oλλα-
n,λαo:αoμ'δc)

πtρi
α) oιjvθεoη: nlργ6λloυ (nερi _ γε'λδ)

nιρiπτouoη (nερi - n'Ι,πτω)

nlρlφρδvηoη (,περi - φρovιb)
π,lρloυδεiα (,περi _ oδεi,ω) ,κ.λ.,π.

β) o0vταEη: oκδμα δεv αμΠ6rρiσo vα ,Kατoλdrβou πlρi τi-
νouc π,ρδκεtτl

πlρΙ ovδ,μoυv κl υδdτoυv oυ'μιλοιjv κ,λ.π.

oπδ
ο) οivΘεοη: cnδnοτο,υc (qn,δ _ πατω)

α,nδλυο,η (αn,δ _ λι}ω)
ο'πoγloυμο (απδ - yειiμ'α)
απδτcυμoυQ (οπδ - τiμ'vω) κ.λ.n.

β) oυιrrοΕη: (βλ ox τρonη τηc nρδΘεoηc οε οn,oO)

αΠoU

α) o0γΘεoη: οn'oυκdμνoυ (onδ -,κdμvω)
οπoυαΦvoυ (ο'π,δ - oΦvω)
o,πo,υλvδ (o,nδ - λιi'ω)

onoυ'θdκη (αn,δ - τiΘημι) κ.λ.n.

β) oivτοΕη: oΠou γdλlα πlρnοτdτl vο μηγ nθστl
,δ.1εr οnoO κα'vd vτγυδ σΦκα η σU'κld

α,Πo0 τ' lKεiVο,UV τo iμ'σθlv Tο xα'μΠθργlα
αΠoιl oin,oυ Θδλoυ lγιi-l δo μdooυ τoδκ'vo κ.λ.π.

Ση,μεΙω,οη: Αnαvτdτα,t καl ,σογ μοΘη,ματIκδc 6ρoc (oη'
'μ,εio). Π.X.:
*rφτd αnori lvvld iooυν vτγυδ (9,_7=2) (αφo,Ιρεoη)

υπδ
ο) oυvθεοη: υnδγeloυ '(un'δ - γη)

υnδΘιo'η (υπ'δ _ τiθημl)
υπδvo,υμο,υc (,υnδ - v6'μ'ω)

UΠδληψη (υn'δ _ λομβdvω) κ.λ.π.

β) oι]vταξη: ouλloilρμl, μ'vιd ζoυη υnδ δα 'g]μ1 1γδ; κ.λ.n.

unoi
α) orjvθεoη: υ,n,oυ1δvτ1ρlo,υc (υπδ - βvδρ,loc)

υπoυμoυvη (υnδ'μδvω)
UΠoUιKδΠrα,voUq (υn,δ _ κδποvoc)
υrr,oυκρtτi1Q (υ,nδ - κ,ρivoμo,l) κ.λ.π.

β) o0vτα,Εη: Δεv οnαvτdταl

υπiρ
(βλ. ox. oημεiωoη)
υnΙρ
α) ,oivθεoη: υnlρτδργlα (c) (υ,πδ,ρ - τΦρo)

U,ΠιρoUρiα (υnδ,ρ. - Φρο)
υnrρ,βoυλη (,υn6,ρ - βdλλω)
.UΠlρασΠ|ΙζoU'μ| (υ,n,δρ - οon,i(ω) κ.λ.π.

β) orivτα'Εη: 0βλ. ox. oημεi,ωoη)
Σημεiωoη: Πε.ρl,oρloμ6vεc ε,ivαl ot nερlπτΦoεlc κοτd

τtq onoiεq γivετοl X,ρηση σTη oivΘε,oη η oivrαδη Tωv Πρo-
θδoεωv υnερ, υπiρ. Π.,x.:

-υ,πiρ 
τ.ivoυc εivl αυτδq; ,UΠ,δρ l,μ6vα. κ.λ.π.

_υnθρoυ1oυc (,υnδρ _ 
'δxω) , υnδρμο1oυc (υnθρ - μδXo-

μοr) κ.λ.π.

B) KAτΑxPΗΣTlKEΣ

ol ,κoτα;1ρηoτικθq ,nροθθοεlc αΠαvτd}vταl μδvo αrηv
oivτοiξ,η κoι εΙvot ol αlκδλoυΘεq:

xoUρic:

-1oυρic δουλειδ nρoυ,κoυnη δε'v 61εl
:ηδq qμη.6,μριo,iτl να κδμ,lτl 1oυρic l,μιθvo;

-Zoρl XoυρΙc Πo,ρd,δlc

-σσ μΠdμ,ΠoqJ γivηκIv Χo'Uρic δδvτYlα κ.λ.n,.

δixoυc:
(ταυτδoημη ,μ€ Tηv ,Πρδθεση γouρic)
Φolαμt:

-,oΦvε'l 
δoloμl ι'δΦ

-,Φοtαμ.ι 
τoυv vδμoυ μ' δρylτr

--.δα niμι Φolαμr τη Zμi'Ε,η

-Φσlο'μI 
πoυ εοκα,ψθτι τ' αμnδλl; ,κ.λ.π.

ωq:

-ωq 
1ι(9j κl μη ΠαρδKε|

-lδΦiο 
ηταv ωc τα τΦρα

-lλdτl 
6λolvοl ωc r,δΦ

-φq 
n,ρ,1] vα π'ηλαληooυμl;

6ooυ:

-$ggιJ 
vο nδvoυ IγΦ. oυτδq εi1lv φτdoεr

_i69υ vο κλoυoτιb, vo γυρroτΦ, π,δροolv η δρ'o
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-δσoU 
Vο ToUV l,δΦ, οφ;ιvoυc γivηκlv ιι.λ.π. ρi1μ. γυρi'Ζoυ)

μ61ρl: Δ

-μδXρr 
nου Ζμoiργiαoιv, δoΟλβrιr αυτδc δεδ = διδ

-δοoυ ητοv μl τ' lμαc δεv εixιv Zδργ.rο δδoIμου = δδorμo

-nαμl1τl μixcl τouv Πo0γγου δrd = δlo

--lλoτl 1.:εxρl rδιbiα δlδδουoη = δrdδοοη' φηβΠ

-γ,δμoυorv η κd'δο μ,δ1ρl οπδvoυ κ.λ.n. δ:α,6ηκη : διαΘηκη
δrdλε μμο : δrαλεlμμο, δlακon'η

,ι,EΞIΛoΓIo. δ:α'ρρolο = ευκoiλtα
δixcυc = 1ωρiq

A δουλlβlv = δoυλευε (γ' εv. nρ, oρloτ' Πορατ' τoυ ρημ' δου_

ογ,κοοτρ'(lo-εd) = εYκυ,μooι]vη }'εJoυ)

αμ,πδρloo = 'μnδρεoo (o',εv. πρ. op. oolp. τoυ ρ. αμnoυρΦ) δΦοoυ (δα) = θο δδoω (α' εv' nρδo' ορloτ' μ'6λλ' τoυ

αμπoυρIoδτl = ]μΠoρδσετε (β'nληΘ. Π,ρ. oρlσT. σorρ. TοU ρημ. δivoυ)

ρημ. ομ,noυρδ) E
ομφi = ομ'φi δγγαμo,υc = Πctvτρε,μivοc' aYγομοc
ομφ:βoυλiο: ομφlβcλiο iγγ:loφoυ = dγ'γρσφo
ονil = αvδ ιi.'γκ5oυcη = θκδooη
οvαμιoα = cvαμεoα εγκυoυc = iγκυoq
αvonοψη = ξεκδιjραoη ε:Ζβoυλη = εrolβoλη
οvαnουvτγlδ = οvonoδId ε]μl (δο) = θα εiμοr (ο' εv. nρ, oploτ. μδλλ. TοU ρημ.
οvοοκlλα = οvi'oκελα εiμr)
αvταμoυ9oJμl (δo) = ,Θα oυwαvτηθoiμε (α' nληΘ. πρδο. εloπρdxτoυραc = εισn,ρdKτoροc

oρloτ. μδλ. τoU ρημ. οντομΦvoυμr) ε:οφoυρα = εισφoρd

οντδρο = oμixλη, κοταxvtα / noλλη o'κδvη 11 κonvδq ε oxoυρvΦ : εlσΧωρ(,], XωρΦ (oε δ|αiρ')

οvτδ1oυ = οvτθΧω εκθloη = θκΘεoη

αvτηλlδ:,οvτηλια ιjKΠτ3uciη = εΚΠτωση

οvτiδlρoυ = οvτiδωρo iμcrρlv = δμαθε (γ' €V. Πρ. oρ. οοp, τoυ ρ. μaΘαivoυ)

αντi (c) = οvτi δμnγυoυ = π0o

ααδvoυ = εnονω iιrrιλοoτρου = θμπλοoτ,ρo

ο.nδ = οn.δ JμΙ;3.ρi]c: iμΠcρoc
απδ'γιoυμα = αnδγευμα εv = εv
απδλυοη = oΠoλUση (κυρlο εκκληoiοc) cvlοη = ivεoη
οnδnατoι-lc = ctΠo1ωρηTηρΙο LVoUχorc = φταixτηc,.avoxοc
οnoτoυμouc = αnδτoμoc εvτoUUοU = δvτoμo
αno0 = οπδ εξ = εξ
απoδ γdλrα = gl,γd, oiγδ - olγd εΕouδoυ = δαndvη, 6ξoδo
απoυ,θ'ηκη = αΠ,cΘηκη iEoυοη = 66ron
ο,noυκdμvoυ = κoυρo,Ζoμαl πoλι] δEuπvουq = dξυπvoc
οπουλνιi.l = οnoλυω, οφηνω επο,ρXoUc : δπ,ορXoc
cπουοδvoυ = τελεlιirvω επi = εni
ορd = β,ρ,ε, ρε εnivο,.;q = 6ποtvoc
αρμ (rα-εd) = λ6χο.vo με €υv;'oμdvo Zωμδ αρxloθoτl = ερXδοοστε (lβ' πλ. n.ρ. oρlστ. εvεoτ. ToU ρη'
διpαvoυc = αφοvτcc, ε'Eαφαvloμivοc trjor. θρxoυμl)

Β iρylτl = iρxεταl (γ' εvlκ. Πρ. oplσT. εγεστ. τo,U ρημ. 6ρ'

βdλouμr (vo) = Vα ]βολoUμε (b' πληΘ. npδo. υnoτ. oop. 1oυμl)
τoυ ρημ. βdΖoυ) ερxουμεoτl = ερΧδμοστε (α' nλ. Πρ. oριστ. εvεoτ. ToU

βlρIo: = εn,j πlοτ,Φoει, βερεα6 ,ρημ. ιξρXoυμι)

βρηκlc = βοηκεc (β'ε.vr,κ. Γlρ. oρloT. ι-Ιoρ. T,oU ρημ. βρi. εοκαψετl = o'κiψoτε (β'nληθ. nρ. ορlστ. οoρ. τoυ ρημ'
oκo υ ) οκδ β'oυ )

Γ :1;',αxτoυc = :κτοκτoq

γδγεl (δo) = θα γivεl (γ' εv. nρ. oρloτ. μiλλ. του ρημ. z
γiνouμl) ZμΙΕη : ογρoτl'κη nερlo1η τηq Ndouσοc

Yδvlτl = γivεταl (γ' εv. Π,ρ. oρtστ. εvεστ. τoU ρημ. γδvoυμi) Zυcjργ:οolv = οoυροJnωoε (γ' εv. Π'p. oρlστ. cloρ, τoι_1

γlα Ξ Ylα ρημ. ζμoυ,ρYldζου)

γivη,κlv = δ,γlvε (Y'εvlκ. Π,ρ. oρlστ. οoρ. TcU ρημ. γivουμr) i-δρl = δυoκoλiα

γlvvηθηκrν = γεvvηθη'κ'ε (γ' εv. πρ. oρloτ' οoο. TοU ρημ Ζoυ,η = 4rη
γr,vvroι)μr) Ξ'ουpIΖoυμδoτl = δυοκoλευoμοoτε (ο'nλ. nρδo. σρΙoτ. ε-

γl'δμoυolv = γθμloε (γ'εvlκ. Πρ. oρισT. αoρ, τoυ ρημ. vεστ. TοU ρημ. Ζουρiζουμr)
γlοc:lμδζoυ) Θ

γoυμdρι = γdiδαρoc sιiλητl = θδλετε (β' nλη9. πρ. oρΙoτ. εvεσT. τoU ρημοT,
γυρloτΦ (vο) = 'vα γUρiσω (ο' εv. πρ. UΠoτ. αoρ. τoU θ6λou)
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θυμ,η,θη,κιc = Θυμ'η'θηκεc (β' εγ. πρ. oρlσT. ο'oρ. τo'υ ρημ.
θυμιrlo0μ'ι)

Ι
ιγγδvl = eγγovδc
rγκ'δdλουoη = €'K'δηλωση

lγκ'δ,,κηoη = εKδi'Kηση
:γκδρcυμη - 9Kδρoμη
ιγ,κrΦμ:oυ Ξ εYKδμιo
rδΦΙα = εδΦ οκριβδc
l'κεivo'.,lq = glx,6iγoq

lκ Θιo0 = cnδ τov Θεδ, ΘεδΘεv
lκKοθd1ρ,ση = εκ,κoΘd'ρloη

ι.κκληold = ε'Kκλησiα
lκλl1τoc = εκλεκτoc
lκλoυγ,η = εκλoγη
lμnοθηc - φιλαοθεvoc / ορρωoτoc
lμnλoυκη = εμΠλoKη
lμnδδlcυ = εμΠδδlo
rμnδρlοu = εμn,δρlo

lν γvΦoεl = εv γνΦσεl
rvδδρq = εvθδρα
lv μερεl = μερlκd, εv μδρεl
ιvvId = εγv,δα
tvoiκlc'υ = εvoiκlo
lvoυρio = εvoρio
lv τd,ξει = εν τδ,ξεt / oιjμ,φωvoI
ιv τ6λ:t = τελικο, εv τθλει
ιvτδπ;1loυQ = εvτon,toq
:,ξ = ε'Ε

lξ αρXηc = οnδ τηv ορχη
l'ξ'δταoη = εΕ,iτααη
ιEξvηoη = εξηvησ,η
ιξ rniτηδlc - εnΙτηδεc, τdιΧο
lξ lτiοq = εε οΙτΙοq
1εδγκoUμο = εξδYκωμα
tΕδφληoη = εtξδφληoη
,I,πi = εni
lπi λδγου τΙμη = λδγιυ τlμηc
lnlμivou = εΠlμδvω
lπi πληρoυ'μη = μετρητo,ic
lπtoτoτrηc = εnloτδτ,ηq
lnlταφloυc = εnrτd,φιoq
υπlτo{lτoυ = επiτηδεq
lniφoυβoυc - εntκ'i,vδυvoc, επiφ,oβoc
iooυv = ioο,v (o'ημ. ο,ρΦμ.)
l,φτξ = 9nτd
l,1τ6λroη = εκτθλεoη
lxτi'μηoη Ξ ε,κτiμ,ηση
t1τδn,loη = εκτδπroη

Κ
κdδο = κ'αδi, βoρδλr
καθισθoτl = κο,θoσoσTε (β' nλ. πρ. oρΙστ. εγεστ. τoU ρη'μ.

κiΘo,υ,μr)
,κολομπo*κl = κoλομ'ΠoKl
,κdμlτι (vο) = vα κdvετε (β' ,nλ. π,ρ. U]Π,oτ. αoρ. ToU ρημ.

κα (,μ) voυ)
καμΠδσσU = λiγo (εniρρ.)
κο'vο (οl) = σε Π,ερiΠΦιJ θνo
καρτl,ρoι)μI = Π,ερI]μavoUμε (ο,'nλ. Πρ6σ. oρtστ. εV€σT.

τσυ ρημ. κ,ορτIρΦ)

κοτδ = κατ,d

κατd διbio = πρoc το εδδ
κοτo κεiΙo = Πρoc τo εκ.εi

κατδ'vτγlα = lKατdιrrημα
κατdnλοZμ,α = κoτδ,πλooμo
καταoδρ,κι - ,φοviλα, (κ0plo μ'dλλlvη)
κατdψu1oυc = δρoσιi, δρooo0λα
κοτ' lμαq = Πρoξ τα εμδq
κlvηooυμl (δα) = Θο ξε,κrvηoou,με (α'' 1Πλ. ,Πρδσ. o1ρlστ.

μ.θΜ. τoυ ρfμ. κιvΦ)
κλο'υoτΦ (γο) = 'vα κlvηΘΦ γιjρω - γι]ρω ('o" εrr' nρ. υnoτ.

οo'ρ. ToU ρrηrμ. κλΦlθoυlμl)
κλδθlτl Ξ ΠlερΠοτdεt ,γil,pω _ γιiρω (γ' εv' Πlρ. oρ. ε\lεσ.

τoυ ρlημ.. κλΦΘoυμl)
κoulβαvto,dμl = ,κoυβαληoομε (α' ,Πλ. ,Πρ. oρlσT. ooρ. τo,U

ρημ. κo'υ,βo'vΦ)
κo0τooυρου = κο,ι]τοoυρo

Λ
λiyoυ = λθω

M
μδi = πlδ, Πειρ'σσδTερo

μdoo'υ (δo) = Θ'α μαζ6ψω (o' εv' πρ' ο'ρ'Iαr' μδλλ' τoυ

ρημ. μo,ΖΦvoυ)

μδxρι = μδXρι
μι=με
μl πlρvdc = με Θεωρεic

μrρ'(lδ_εδ) = nλευρ'd, με'ρtd
,μrτd = μετd
μrτoκ'δμlo'η = μετοκδμIoη
μ,τολαiβγrd = μετdλη,ψη
μlτd λδnηZ μ,o,υ = μετd λOnηc μo'u

μlτdvo:ο = μετδvo4o
μlτir μρdΖ ,μoυ = μετd Χορdc μoU

μI τ' tκεi'voυrr = ,με ε'κεivov

μt τ' lκεivηv = μ.ε εκεivη'v

μt τ' lκεivov = με εκεivo
μ! T' t]κεivouq = με εKεiγουq
iμi τ' ιKεΙ,vIq = με εκεΙvεc
μt τ' lκεivo = με εκεivo
|.lι τ' ιμrξγg Ξ μ,ε €μavο
μt τ' lαδvα = μ,ε εσavar

μl τ' αυτ6v-την-τδ : με ,αUτδV, με ο,υτηv, με οUτδ

μl. τ' lμdc = με εμδc
μI τ' r'odQ _ με εodc
μl τ' αυτoiq-τ6c-τ6 = με ,oυτo0c, ,με ouτaq, με ο.υτd

μlτδx, = μετδ1l
μvιd = μ,ld, μiο
μ,nδμnoυ = γρl,δ

N
ιrτγrd = δIο
vτγldtβαoμο, = δldβοoμo
vτγlδ1βo'υλoυc = δrdiβoλoc
vτγIdλrγμα = δldλεYμο
vτYlοταYη = δlαταYΠ
ντγυδ = διio
vΦμoυc = Φμoc

o
δλolvoη = δλot

'δo,οu = θ,ωc, δoo, ιbono,u
ουλ(r)oiρ,μl = αλλoiμovo / φτθ,vεl f εiνοι δυvοτδv;
oυ,μιλdc = μrλδc (β' εvικ. Πηo. oρlσT. εvεσT. τoιU ρη,μ. ou-

μλΦ)
oυμlλdτ, = lμ'lλdτε (β. n,λ. n,ρ. oρ. εγεστ. τoU pilμ. oυμrλΦ)
oυμrλo0v = μrλδ,vε (γ' nλ. n,ρ,. oρ. εγ. τoU ρημ. oυμlλΦ)
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οvτε! = ,αv εivot δυvοτδv! / πιbc εivοl δυvoτδrr;

οinoυ = δπου
oυρoio,υ = ωραio
ο.iτt = o,τl

rτ
nαλδγIZιc = δψοxvεc (β' εv. nρδo. oρIστ. οoρ. τoU ρημ.

πολαγiΖoυ)
πδμ: (δα) = θα πd'με (α' nλ. Πρ. oρΙστ. μδλλ. τoυ ρημ.

πογοivου)

παμiτt : oc παμε (nρooτ. οoρ. τoU ρημ. r:αγ'oiνoυ)

nδ'lου (vα) - vο ndω (ο' εv. πρ. UΠ. οoρ. τoυ ρ. nογoi'voυ)

'πορ'δ = πορδ
rΠαpοYlδμoueμο = γεμtσμο μ61,ρl εnαvω
nοραδlc = ycηματο, λεφτd
ΓΙα'ραvoluμ;α = nαρiJvoμΙο
παρατηooυ (δo) = θα n,οροτηoω (α'εv. π'ρ. oιρ. μ'δλ. τoU

ρημ. nοροτΦ)

nαρ6'κεl = Π:o Π'a'ρα

πορvυXiδu = nαρωvUXiδα
nορ,δvουμα = επΦvυμo
πδpαotv = n'δρασε (γ' εν. nρδo. oρ|oτ' οoρ' τoU p' πlpvιb)

nioτl (vα μηv) = vα μηV π'δo'ετε (β' nλ' nρ' UΠoT' αoρ'

ToU ρημ. niφτ'o'υ)

πηλοληo'oυ'μl (vο) = να τρ6Εoυμε (ο'nλ' nρ' 'UΠoτ' ooρ'

ToU ιοη,μ. nηλαλΦ)
πiργiλrου = κoρoiδiο
nlρi = nερi
,πlρi αviμoυv = Περi οv6μωV

nIρloυδεiο = Πε,ρ]o'δεiα

nlρinτoυoη = περiπτωoη
πlρi τivcυc = Περi Tivοc
nrρi υδατoυv : Περi υδατωv
π:,ρκpρδvloη = Περ|φρδvlση
,π'rπατατl Ξ,Πε1ρΠατdτε (β'nλ. πρ. oρlστ. εvεoτ. το'u ρημ.

n lρ π'ατιi.l )

nληρΦοcυ (δο) = Θα π'λη'ριiloω (α' εv' nρ' 'oρ' μ6λλ' τoυ

ρη'μ. πληρ'Φ'voυ)
lΠο0γγoυc = 'αY,Poτ,κr] πε,ρloxd Tηc Νoo'Uσοc

Πρo = Γl,ρo

πρδβοτoυ'= Πρδiβατo

Πρoδρουμoυc = μ'9vοoτηρl καl εκκληoiο τηc 'Νδ'ο'Uσαc

nρδΘυμουc = Πρ'δΘU,μoc

n'.:δκεlτl : Πρ,δ'Kε1τα1

nρδκουnουc = Π,ρoKoΠη

Π,ρ.oξ = Πρoc
nρδoοunουc = μασKo μnoiλαc (γrαvvlτodρoυ)
nρoοτuxoυc = Πρoο_ΙUχoζ

rrρδοφoυ,:cυ = πρδσφoρ,o
πρδoφυγγοc = ΠρδσφιJYοc
ΠρoU = Πρo

nρουγε0oυμr = ΠρoγεUoμοl
ι-i:oυδoυο ο = Πρoδoσic1

πρoυκcυnη: Π1ρ'o'κoΠη

nοouκδφτoυ = ΠρoKδ,Πτω
npου,Εr'vlα = Προξεv1α
πooιjξ = ηρgq
n2:,:.lc v..ρoi τoU = γtο vο oυρηoεl
πρouo,ηλιoυc _ Π1ρoσηλ:oc
ι'ιρoυolφκη = ΠρoσεUΧη
npoυοκαλloτηoroυ= εγγοΦη πρδoκληoη ouμμετοx,ηc oε γiμo
π:οuoφoλl =,Πρoοφδλi
π1toιj'v (vα) = vο πloι]v (γ'πληΘ. Πrp. ιJΠOT. αoρ. τoU ρημ.
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nivου)

Σ
σ' = €Ιc, σε
οl = εlc' οε
σlα : πρoc τα
σlακdτoυ = Πlρoq το κoτω
σiαμ'θσο = Πρoc το μιioα
ο:o:δΕoυ : Πρ'oc τ.ο 6lξω
orοnδvoυ = οo?ζ το εnαvω
o:c,nο'υ; = Πρoq τα,noι];

o βοivoυ : μnι:ivω, εlo6ρ1oμol
αnλη'vioεl (vα) = Vα στ€vo'Xωρ'ησεt (γ' εv' Π'ρδ'σ' UΠoτ'

αoρ- οU ρημ. οπληviΖoυ)
o,υγrδμl = oυγχi,ζo'μαl

ouγκοΘroτδc = 'εiδoc παραδooιακo'υ 1oρoi τηc Ν'δoυooc

cιJγKοj'YoUμ1 = εμφαγiζω δερματ,κδ ε'ρεθlσμδ οτα o'κ'δλη

αn,δ τρlβη, (δ'oτη η tδρΦτo

ουλλcυγro'uμl = ο'κ6πτoμot
ουλλ,υn1ιδμι = oυλλυnουμor
oυμπατxεloυ = σUγXΦρεση

ου(μ)φoucα = σUμφoρδ, KατοσTρo'φη

ouv = cuv
oυvητxεloυ = σUvη0εtο
o'UvvlφK α = ουwεφ,d
oιi.l'vεl : φτdvεl, ορκετδ

T
τηρg = βλd,n: (πρoοτ. εvεσ:Γ. τoυ ρη'μ. τη,ρΦ)

iφκ;αolv (τoυ) = τo δκo'vε (γ' εrz. oρ. ooρ. τoU ρημοτ.

φκldvo,υ)
τ;qlβηξoυμl (δο) = Θα κοτευθυv,θotμ,ε (o

ορloτ. μδλ. τo{J |3ημ. τραIβdJ)

τρoυκουλioτι = κoτρακυλioτε (κdτl) (nρ.
τ'ρoυ,κουλvΦ)

τοilκvα = ξεpο κλοδlα, φρ0γαvα

Y
υπδc = ,'lnθο

υnερ lμlivα = υn,iρ εμo'ι] (γlο μ,θvo)
U'n|ρ = UΠlaρ

υn':οoniΖoυμl = υΠεrρσσfl'i'ZoμοΙ

υn'cβουλ'η = U'Περ1β'oλη

υ,nlρoυρio = UΠερω,ρiσ

υπ:ρ τivoυc : υnθ,Ω noioυ (γlα πolδv)
υr:cτιirργlo (c) = πρlv. πρoηγoυμδvωc
,.l'':5: υnδ
υnδγ'εlο'υ = υnδγεlo
υnδθrοη = υ,n'δθεoη
υnδvouμoυc = υπδvoμoc
υπoιj = υnδ
υπουκδnονουq = υ.noκδπ'ovoq

υno'υκρrτηc = ι.,Πoκρtτηc
UπoUμoUνη = νnoμoνη
uncυx6vτριoυq = υ,no,X,δνδρloq

' nληΘ. π,ρδo

οoρ. τoU ρημ

Φ
φd'i : φαε ('π,ρooτ. ασρ. τo,U ρη,μ. τρΦγου)
ΨαΙvlτl : φαiveτo l(γ' ,εv. Πρ. oρ. εveστ. ToU ρημ. φοi-

vcυμ r )

φ:βγδτl : φJγετε (nρooτ, ooρ. ToU ρημ. φευγoυ)
φκloo' (vα) = vα κδνειq (β'εv, nρ, UΠoτ.,οo'ρ. του ρflμ.

φκrοvcυ)
φκlαooυ (vα) = να κdvω (o' n,ρ. τηc dvω nερi'nτωoηc)
φκυα,:ο = φτυoρα φoυρvοu
φcι:καλioεl (vo) = vα oκoυnjοεt (γ'εv. nρ, UΠ. οoρ. τol.J



ρημ, φoυκολvΦ)
φoulρvΙoδμ,t = βdλομε To ψωμi στov φoυρvo γlα ψi1olμo

(o' πλ. n'ρ. oρ. oαρ. τοU ρημ' φουρvi,Zoυ)
φουρτ1rδ - φoρτio
φuγoυ (1δα) = Θο'φ'uγω (αj ε. Γιρ. oρ' μθλ.τoυ ρ. φε0γoυ)

x
1ομniργlα = γδo, εrδηoεlq, 1αμπo'ρια
xcυZμετl = εΕυnηρiτηoη, υπηρεoiα

Χou]ρiq = δixωq 
Ω

ωq = ειlq
ιbοrομr = ioo'με

Ι Ι. ΣYNΔEΣMoΙ

ΣYM,ΠΛEκτl+(oι
κι

-9ρ6ργ1ρ'μ 
αnδ κεiiο κl iλα κοτd δΦiο

vo0δι

-voιiδl φιbvαZrv voiδι oι.ιμιλoυσiv' μouv κδΘoυvτοv κl ouλ-
λoυγrο0vτοv

vη

-vη 
oυτδν vη t.κεivoυv, κoγκοvενοv δεv Θ'δλoυ γα lδΦ α-

μnρouαri μoυ
oι]τt

-oιjτl μvl,α 1αψ:δ ψoυμi δεv μoc dφηκlν, oλoυ τoυ 1λrα-
πdτηolv

μητl

-μfiτl η,ρθαv μιiτι π,ηγoμl vcl τouq rδoυμr τi φκrdvoυv
Δ|AxΩPΙΣTlKol

i
-vτγrdλlEr 

μI πxlov δο i1εlc ολl4βlρior, ιj μl τ' ιμδvο i1 μl
τ' lκεiγoυv

εiτι

-γ$gαJ 
εivt τoυ μlργldτrκoυ εiτl oαq αρ6ζεl εiτr δεv oοc

α ρ,δzε l

AΝτ!oΕTlKol
μoiγκl

-κολiYoυot 
τ'oλoυγou δμα Θ6λειc, μoιiγκr τη'ρα να μη

φoc κoμγld κλoυτo:,δ
δγκr

-δγκl 
δεv ορταivoυμt δα φ,o,γo,u εvov,κoυρμπ,(r)δv, μ'ο-

ρδΖoυv noυλΟ γlατi
dμα

-γκa,βγκi(εl 
τoυ oκuλi 6μα δεv δ'αγκιbvεl

δμoυc

-1σgiq φκιdoτι oιjτr θθλιτl ιμdc δμoυc μη μαc αvoκατιil.llτt

μηv

-αυρl 
τΦρα or λ6γoυ Kι μηv τouv καρτrρδc δλλoυ, οr vτd-

μπλoυolv τδoην ιi.lρο

rvδ

-tvδ 
οUτic δε θθ'λεl μoλoυoι6c κl τoοκΦμoτο oυτlvoi τoυv

nαγοi'voυv κovτρο
niλr
_nαλ| οUτ.6c αvΘρoυnoυq εivl; Ντlπ Ylο vτΙΠ βoυvτo0ρl
αλλο
_κολ'η η nλατoivτα oλλδ oυλiγη. Πλεrδτιρη d,μo ηταv γ,α

vο xoυ.pτdooυμl δλolvol
ΣYMΠ,EPΑΣMΑτlKoΙ
δατl

-d1g11 
rδΦ κoθlo6oτl, o' αυτδv τουv μο1oλd;

λoιnδY

-λoln6v, 
οno0 λεq Pηoτoυ, α'υτd επroΘdμl n,ρo'υxτδ(c)

dρα

-.dρα ioεiq φτoiγlτl γlα o0τl γivηκlv
ElΔ|Kol
Πωq

-κομιbvητl τα1α πωc τα Εθ,ρεr δλα' ομα vτlΠ κoιτσo'Uρou

ε ivl
δτl

-ToUv 
εinlv δτι εivr 1ο(δc αΠoυ ToUv ξιoυvιρiZrτl

ΧPoNlKol
ovταc

-δvταc 
εi1ομl τηv ογlλoδα δλoυ nαndρα εφKΙαγdμl

δταv

-$1qγ 
τουv γλδnoυ ομπpουoτd μou μI αvl'βαiγεl τoU oi'

μα oτoυ κlφαλl
πδτl

-πδτl 
d,βρι1lv δλolvol κdΘoυvταv ιδΦ

σαv o.Πoο

-σαv 
αnoι] μnrτlooμI τoυ oκδψιμo'υ εκoτoδμt γα 

'τρoUγl-
φτo0μl

αφoi

-μg1gργqq, 
oφoι} εκoυψdμ! TοUv μoυoτοU, εφκlooδμt κι

μ6,λr μr κδ,ρlc
δooυ

-$6ρψ 
vο nδvoυ Kt Vο YUρiooU oυτδc εi11ιv τoυ π&ρεt τoυ

δlκ,δλl κl εiXlV αX],ρiσεl γg σ,ι<αlβεl

nρoυτoil

-ηρ9μ1g! 
ndρεl xoμπd,ρI τi γεvrτl τoU φoιτXloσαv κoτο'

r/ηq κr τo'υ'v ,β.dριvαv μl του κouvτovθκl
rvιir

-1γΦ 
g|x1γ τoυ πoοεt τoυ vlρδ rKt ΠδτlΖlv' ol αλλoιvol τic

τoυ εκoυψοv
δμα

-fiμq 
γUx1Φγεt vτin δεv γλiπoυμl

μδλ'c

-μδλrc 
τoυv lδεiq οπου μcκρ (ld-εα) nηλαλ'ο γα μl Πε!c

δπoυτt

-}1ρμ11 
βρδΧεl βγoi'roυv τα oloλl,οκlα κι βouoκoiν

EΓlEΞHΓHMAτlκol
δηλαδi (c)

-loιi, 
δηλαδi1 (c)' τi λεc μl τoυ μυολ6 σoιJ Vα φκιdooυμI

A!τloΛoΓ|KoI
γιατi

-oλοrνor 
oπoυc εiμοoτouv μοζoιJXτlKdμI oτηv κολ0'βα, i-

βρlxlv γlατi
rπειδi (c)

-lnεlδι](c) 
τoυv γδλαolv στηv μoιρασlδ, τoυv τρd,βηΕιv θ-

vαrr otiτoυv onoi τoυv αoτροψlν οU ouραvδc
αφδooυv

-,δo 
αvoi'Εoυ κl tγιb τoυ oτδμα μoυ αφδooυv κl loυ μt κα-

τηγouρdc δλoυ
δ (l-ε) δτr

-σl 
οuμιλιb θτor δ(l-ε)δτl κl loιj μt l1τιoaβ'σΙ

γΠoΘΕTlKol
rdv

-lδγ 
δεv ερθrτl, vo Eiρlτl, δε δο oοq oυμlλ,{'oouμl οΕ,σvdc

Cιv

-δα oι ο,ndooυ τoυ xθ'ρl ov το,υ βoρ'δo' oΕ'ovdc τoυ πlδi
δμα

-δμo 
Θελlτl vo i1lτι παραδrc δoυλ,δψτl

TΕΛlKol
Ylo vα

-ξKg16q για vo Εοnoυοτdooυ κα,μπδooυ

16',{



vα
*oiβηκiγ oτoυ κιλ6ρl vο rβγdλει κραoi οπo0 τηv καδo

ΔlΣTAKτl,KoI
μη (v)
..-γg ,Π,ξγ9ιJ λεc; Avτlργιθμt μη μ| δεη κοvivοq

μ{πoυc

-,φουlβη,ΘηKσ 
μi1noυc τoυγ ξυ'nvη,oou κl oεβηκα οnoυ Yd-

λlα oτοqJv vouvTδ
ΣYΠKPlτlκol
πoρδ

-xgχυ1lρq 
o'υτolvoΙ nορ6 ol δλλolvor

ΛrEΞΙΛoΓΙo

A
αγlλδδο = ογελdδο
dγκr = αv Kοt, nαρ' δλo
'g|1ζβιρiol = δoooληψiα
oλλd = oλλδ
αλλolνol = αλλol
o,μo (xρov.) = δτον
αμα (υπoθ.) = εdγ
dμο |ovrιΘ.) = δμωc
oμn,ρo,υoτd = μ,nρoστd

'αrroκατδγtτl = 'αvοKατε0ετε (β' nλ. Πiρ. oρlστ' εvεoτ, του

ρiημ. ovο,κατδvoυ)
o'vlβα,i\rεl : qγg]β:qiγg1 (γ' εv' πρ. oρloτ.

,orrlβαivoυ)

αvoiiξo,υ (lδo) : θα οvoiξω (o' εv. π,ρ. oρ

οvoiYoU)

€vεστ. τoU ρημ'

. μδλλ. τoυ ρημ.

οvτlργltδμl = 'ιrrρδΠ,oμ'αl (α' ,εv. Πtρ. oρ!στ. εv. τοU ρ.ημ'
ovτlργr6,μl)

οιεαvdξ = πd,λl, ξοηl'd

oΠoi, γdλΙα = σlγ6
,οΠoΦ κεi]i'ο _ α,πδ ε'κεi
o,πο.Ο λεc = πoυ λεq
oρα = δ,ρo

α,ρδΖει = oρ'iσε| (γ' εv. Πρ. oρ. εv. τo'U ρiη'μ' ο,ρ'δ'Zou)

ο,ρδZoUv = σρaσo,Uv (y' nλ' nρ. τηc ποροπdvω Γlερ'irΙrωσ.)

αpταivoυμt = δεv ,κροτΦ vη,oτε'iα (o' εv' n,ρ. oρ. εvεστ.
τσU ρ,ημ. oρταΙvoυ,μr)

oρτοiνουμl (δεv) = οrrτiΘετη .ΠερiΠTωση αΠδ Tηv 'no'ρonθvω
ooτiροψιv = doτραψε (γ' εν. lπ,ρ. oριστ. οoρ. τoυ ρηματ'

αoτρδφτο,υ)
oυτolvoi = ouτoi
''d,φηκlv = δφησε (γ'εγ. nρ. oρ. οoρ' τoU ρ,η,μ. οφηvoυ)
αφδoo,υv (αrτ.) = επεrδξ,κaΘδσov
αφoΟ (xρorr.) Ξ μ,ετd Πo,U

ο1I.ρioεr (εi1rv) = εi'Xε α,ρ1ioεl (γ'εγ.nlp. op. Unεlpσ.

τoU ρiημ' οXlρvΦ)
B

,βορδo' (δv τoυν) = αv τov 1τυnηoειc (rβ' εv. Π'ρ. U'Πoτ' o-

oρ. τoU ρημ. βαρ'δvoυ)

βo,ρlvον = xτυnoi'oαv (γ' nλ. ,nρ. olp. 'nιΙpατ. τoυ ρηματ.
iβορεγ9μ1

,βoυντoυρr ='1οvτρδμυαλoc, οnoλiτloτoc' oκotνΦvητoc

βoυoκo'δv = βδoκoυv (γ''nλ.;n,ρ. o'ρ. εV. τoU ρη,μ. βoυoκΦ)
Γ

γελαoIrr (τoυv) = Toγ εξαΠdτησε (γ'€v. nρ. oρ, oo'ρ. τoU

ρημ' γrλΦ)
Yδvrτι = γivετot (γ' 'εv. πρ. oρ. €v. το,U ρη,μ. γθvο'υμr)

γlα vc (τaλ.) = Ylo-vo' vα

1.68

γloτi (οlτ.) = διοτl

γivηκιν = iγιvε (γ' εv. nρ' oρ. ooρ. τοU ρημ' Y'6νoυμi)

γκοlβγ.κiΖει = γoβγiζεl (Y' εv. n,ρ. oρlστ. εvεστ, τoU ρημ.

γκαβγκiζoυ)
γλεnoυ = βλθnlω

γλδnoυμl = βλε,ΠoUμε (αJ nλ. rιρ. oρ. εv. τoU ρημ. γλεnoυ)

Δ
δηλο'δη (c) = δ,ηλαδη

δlκδλl = oκοπτtκδ YεωργiKδ εργολεio
δ (l-ε) δτl = δIδτι

δcυλδψτι = δo,υλiψτε (nιρooτ' oορ. τoU ρ'ημ. δoυλευoυ)

E
iβρlxlv = aβρε'Xε (γ' εν. n'ρ' σρ. nοροτ. τoU ρ'ημ' βρdxoυ)
εl';οoτoυv = εΙμoστov (o' nλ. nρ. oρlσ' nαρoτ. τoυ ρημ.

εi'μr)

εivt = εivol (γ'εv. πρ. o,ρ. εv. τou ρ'ημ. εiμl)'
c ιl v = εinε (γ' €V. nlp. op' οolp. τoU ρημ' λiYoηJ)

εiτr (δlo1.) = 6,iag

εi1o,μ: = εi1α'μ,ε (α' nλ' np' oρ'στ' Πσροτ. τoU ρημ' δΧoU)

cκ:lτοoμl = κoΦη,oαμε (α' nλ. nρ' ορ. οoρ. τoυ ρ. κοΘoυμl)

εκοuψdμl = κ6ψoμε (ο' nλ. π,ρ. oρlστ' ooρ. τoυ ρ. κδφτoυ)
dκcυψαv = 6κo,ψoγ (γ' nλ. nρ' τηc ποραndvω ΠεrρiΠτωσηc)

εnα'Θdμt = .πdθαμε (α' ,π. oρ. σolp. τoU ρ'ημ. παθοiνoυ)
cc,9lτl (:dv δεv) = ov δεγ δρθετε (β' πλ"πρ. υnστ. ooρ.

τoυ ,ρημ' ip11oυμl)
εφκlαvα.μll = κδvo'με (α' nλ. nρ. oρ' Παρ(rτ. τoυ ρ' φκrovou)
εφκlooο,μι = κ,dγομε (o' n,λ. oρ. αoρ. τoU ρη'μ. φκldvo,υ)
θxιτl (vα) = γα θXετε (iβ' nλ. πρ. U.loτ' ε,vεoτ. τoU ρημ.

δ1oυ)

Η
η (δκx') = η

Θ
Θiλlτl = Φι)λετε (β- nλ. πρ, oρ. εv. τοU ρημ' θελou)

Ι
ιαv = εαv
rδouμl (vο) = vα δoυμε (o' nλ. Πρ. υ,Π. ooρ. τoυ ρημ.

γλδnου)
lδιb = εδΦ
ιvδ (x.ρoν') = ε\16, rκσs' ov xρ6vov
ιvΦ (αvτrθ.) = Πoρ δλo πoυ, μoλoνδτr
ιnεlδη (c) = ε'nεlδΠ
ι1τρδβloι = εX,0ρ,ε0εσαl (lβ' εv' n.ρ' oρlστ. ενεστ. τoU ρημ.

l1τρ δβoυ,μ l )

Κ
καγκοvεvαc = κοvε'vοq on'oλιjτωq
καδα : κo,δi, βoρiλr
κοθloεoτl = κοΘδoαοτε (β'nλ. πρ. oρloτ. εvεσT' τoU ρημ,

καθoυμ ι )

καΘoυιrroν = κοθovταγ (γ' nλ' nρ. oρloτ. Παρατ. τoU ρημ.
κdΘouμr)

κα'λiγoυ,οl = Πετoλωσε (nρooτ. οoρ. τoU ρημ, κολlγδvoυ)

κoλιiτlρο = κoλυτεlρα

κομνIα = καμμiα
κα,μ,πδooυ = λiYo
καμΦvlτt = ΠlρoσΠolεiτoι (γ' εv. Πρ, oρ. εvεoτ. του ρημ'

καμ'δvoυμι)
κα,ρτlρ,dc = 'Πε,ρlμδvεlc (β' εν. nρ. oρ. εv. τoU ρ. κορτlρω)

κoτd διbiα = Π]ρoc Tα €δω
κατηγoυρdc = Koτηγoρεic (β'εv. nρ. oρloτ. :εγ' τoυ ρημ.

κoτQ}oυlpδ)
κl (ouμπλ.): κοl

κlλdρl = κελdρl



κrφdλr = κεφdλι
κλouτo:d = κλωτoιi' λi'κπoμ'α
κδvτ.ρα = κδvτ,]oο, ο\rriθετo
κδρrc = κδpsc: Ko'μμdτrο κoλoκrjΘαq η μελlτΖdναc oε μ6'

λl 'oτοφυλlΦv η oilκωv
κoυγταv,6κl = μnοoτoiνt' ρdβδoc
κoυ,:μn.(r) δc = κouρoμπι6q
κoυτooυρoυ = Ko0τσoUρo (κor εni ανoρ.)

.Λ
λornδv = λornδv

M
μoζoUXτlκi]μI = μclξευτηκαμε (α' nλ. Πρ. oρ. αoρ. τoυ ,ρημ.

μαΖΦvoυμι)
μακρ (r-α) = μo.rφυo

μολouo:α = iρrδο
μαχολdc = γεrτovrd, oυvotκiα
μηi'('v) (δloτ.) = μη,Πωc

μηv (αvτl.θ.) = μη, μηv
μη,noυc (δlοτ.) _ μ'ηnωc
β;'ιτl = (oυμnλ.) μητε
μtργl,dτ:κoυ = μερoκiματo
μι τ' lκ€iγσUv = .μ€ ε'κεivov
μι τ' tμliνο = με εμδvo
μοιρoo:d = διαγol.lΠ

μ,δλtq = μδλrc
μo0γκl = μovo
βοU'v = μδvo, .

μo[tατoιc = 1υμδc σTοφUλlΦv
μnlτloομl = τελεrΦoαμε (o' nλ. πρ. oρ. ooρiστ. ToU ρημ.

μ.nlτiΖoυ)

N
vε = oιτε
vlρδ = vερ,δ

voι]δl = οιτε
voυιrrδc = δωμiτIo
vτδ'π,μλoυοrv (ol) = oε εoκooε (γ' εv. πρ. op. οoρ. Toυ

ρημ. ιlτομπλΦvου}
vτγldλrlΕl = δlδλεξε (πρooτ. ooρ. τoU ρημ. vτγloλiγoυ)
vτlΠ = εVτελΦc
vτlΠ γIο γTl,n = τελεiωq, Π,il,ρo Ylo Γiiρα

Ξ
ξα,nooτδooυ (γιο γo) = YIα 'vο €ε,κα-lρoοτΦ ('o' εv. nο.

,υΠoτ. αoρ, τoU ρημ. Εα,noυoτοiιloυ)
Ε,6.ρlτι (vo) = γo Yvωρi,ζετε (β' nλ. υΠoT. εγεστ. τoυ ρ'ημ.

Εδρoυ)
ξ'roυvrρΙΖlτl = σU'vερiζεταr (γ' .ev. nρδσ. oρ' εvεσΓ. τοU

Ρr1ι.r. Erαuvlοi(αrμl)

o
δλolvot = δλol
δ,μoυc = δμωc
δvταq = δτoγ
δnoυτt = δπ.oτε, καΘε φoρd
δταv = δτov
δτr (εrδl) = $a1

ouλiγη = λivη
ouμrληooυμι (δα) = Θο μlληoοu,με (.ο' flλ. nροσ. oρlστ.

μ'dλλ. το,υ ρημ. oυμrλΦ)

oiτl (oυμnλ.) = oUτ€

oυ,τι (αvoφ.) = $,11

Π
πογοiv.oυv Ξ Πηγ'οivouv (γ' nλ. Πρ.oσ. oρ. εv. τoυ ρημ.

παyοi,vou)
nr6λl (αwlΘ.) = 6μωc

π&vου (vo) = vo Πdω (o' εv. fiρoσ. U'Πoτ. ooρ. τo'U ρ,iιμ.
πσY'αiγou)

παπd,ρα : ,ψωμi τριμ,μδvo σε Ydλo (η μlκρd 'κoμμ'δr!ο)

Πoρi (σUγκρ.) = πoρo
Πo'ρδδtc = xρηrμοTα
πdρεr (εi1rv) = g!:1'ε n,diρεl (γ' εv. nρ,fu. oρ. υ,Π'ε,ρσ.. τoυ

ρηlμ. πo'iρvο,υ)

πηλdλο = τρiξε (π,ρooτ. εvεστ. τoU ρημ. 'πηλoλΦ)

n,ηγoμr = πrηγαμε (o''nλ. nρ. oρ. ασρ. τoU ρημ. ΠαγαivοU')

πrδi = ποlδi
nλoτoiντο = εiδoq Πiττoc
'nλεrδτlρη : Περlσσ6τερη
πδτl = δταv
nδτrζιγ = nδτl'Ζε (γ' εv. Πρ. oρ. flορ. τoU ρfl'μ. ΠouTi{ou)
,ΠρouYιφτoι'μl (vα) = vα Πp'of'εrυθοΦμ€ ιo' πλ. Πρ'oσ. U'Πoτ.

ααρ. ToU ρlη,μ. πρo'υγε{loυμl)
πρoυτo0 = Πρoτou
προυpδ(c) = Π1ρoχΘ6c

nωc (εrδ.) = 1ηq
P

Pηoτoυc = Xpηoτoc

Σ
oο'v αnoi (xrρ.) = μετi. ,noυ, οφo0
oδβηκο = μn,ηκα (o' εν. n,ρ. oρ. οορ. τou ρ'η,μ. olβoivoυ)
σarβηκΙv _ μ,ndlκε (γ' nρδo. τηc nαρα,ndvω περinτωoηc)
orαλιdκro = οαλlY'κdριo
oldτoυq _ ρδnloμα, 1αατο0κt
oκδψrμoυ = o,κδψrμo
onορvtot = κoυγilooυ (αrr,6 τηv θioη οoυ) (nρooτ. ενεoτ.

τσU ρ,ημ. σΓ}oρvlοt,μι)
onδoo'υ (δo) = Θο 'on,doω ('o' εv. 'nρoo. oρIoτ. μ6}λ. τo'υ

ρη,μ, oπδζoυ)
oυλλoυγro0,vrαγ = oυλλoYr'Ζ6τov (γ' εv. nρ. oρ. Πoρ. τoυ

ρ,ημ. oυλλoυγtoΟ,μr)
σιi1ot = otρε, nηγαlvε (nρooτ. ooρ. τoU ρημ. oδρvoυ)

T
τοxα = δηΘεv
τ.η,ρα = βλδnε (,nροoτ. εγεσT. τoιl ρftμ. τηρΦ)
τlξ τoU (6,κoυψoν) = TσU To [δκoψov)
τρdβηξrγ (τoυv) δvoν otdτoυv = τoυ ,θδιυoε 6vο 1οαroi'

'κl (y' ε,v. .ιρ. o'ρ. ooρ. Toυ ρi1μ. τροβΦ)
τodκoυμα = δρlδo/.nr6orμo

Y
0oτορvα (c) = ioτερα

Φ
φδγou (δo) = θα φdω (α' εv. nρ. oρl'oτ. μθΜ. τoU ρημ.

τρΦγoυ)
φκlδ'voυv = κdvoυv (γ' nλ. ,nρ. o,ρ. ε'v. τoU ρημ. φκldvoυ)
φκιd,ooυ'μι (vα) = νd κdvou,με ('α' ,nλ. ,Eρδσ. υΠoT. ooρ.

ToU ρημ. φκldvoυ)
φκldoτl = κdvτε ('nρo'oτ. αoρ. τoU ρημ. φκldvo,υ)
φoilτyl,οοαv (τoυ,v) = ταv δρrtΕov, τοv nθτοEογ (Y' πλ. nρ.

oρ. οoρ. του ρημ. φoυτ1rd'Ζoυ)
φταi,γlτl = φταiτε (rβ. nλ. nρ. oρlστ. ε\r. τoU ρημ. φτοΙYo'ιr):
φΦvo,Zrν = φΦvοΖε (γ' εv. ,nρδο. οριoτ. Π,α,ρ. Toι, .Φημ.

φoυvdΖου)
x

xοψ:α = μnoυκrο
1λlαn'dτtotν = κοτorβρ6Χθloε (γ' εrr. Πρ. σρ. αορ| ταJ ρi,μ.

1λlο n oτiΖou )

1ouιoτdooυμt (γlα vo) = γlο vα γoρτ'doouμε ('α' nλ. nρ.
UΠoτ. οoρ. τoU ρημ. 1λlo'nοτiΖo,υ)

Ω
Φoτt = Φoτε
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0 BαoΙλεloq Γ. Χρlοτiδnc καI n δnμoτlκn UλΦooο
(A')

o Bα,oiλεloc Γ. Xρroτiδηc
(1902* 1966) υnηρξε μlο Εεxω'
ρloτη πρoοωnικoτητο oτηv Γεω-
novt,κη Eηιoτημη. 'iHταv 6vα'κδ-
σμημα τηc Γεωποvoδoo,cλoγrκηc
Σxoληc του Παvεπιοτημiου Θεa-
oαλoviκηc.

O B. Xρloτiδηc ητοv θvαc αv-
θρωn,oc με ondvια xαρioμοτα, 6-

vα φωτεiv6' κοθαρδ Kοi KoφΤε_

ρo μυαλo, 6vαc εnroτημo'vοc με
ondvlεc nvευμοτlκ6c t,καv6τητεc.
,Mε το nρooo'vτο ουτd κατoρθο_l-

σε vo επ16ληθεi oοv μεγdλoc c-

ρευvητηc κοl α'καδημαTκδc δd_

oκαλoq καI γεvl,κd σοv εΠlστη-

μ,ovl,κη,nρ,ooωπlκ6τητα δrεθvoιic
κtρoυc καr προ6οληc καr vα Kcl-

τοoτεi μiα αυθεvτiο clvαγvωρΙ_

αμ8vη nο'γκοoμiωc oτα θ6ματα
τηe ι<αλλ16ργε!αc TδU 6oμ6ακr:*.

Σοv μεγ6λoc δαακολ.oc εixε
'ΓηV tκαv6τητα 'vcι μεταδiδεl
σToUQ ακροατ6c τoU τlc οκι1ψεtι:
ToU Kο| τlc lδ6εs τoυ με μεγ4-
λη dvεoη ,καl γλαφυρoτητα. Εi-

Xε Τo μεYdλo nροo6'v vα εμφα-
viζεr απλonolημ6vα το διjοκ,oλα
nρο,Bλημoτο ,Kο! vο τα κdvεt κα-

τοvoητd στoUξ απλο0c αψ9oιb-
πouξ. Tα 6:t6λΙα τoυ εiιlαt γραμ-
μ6vα oε τilsη αlτλti κοt ευy6pi-
oτη γλιbooο nου δlα3αζοvταl με
πoλ0 dvεoη καt εvδtαφ,6ρ,cv ο-

n6 κil8ε καλλlεργημ6v,o αvθρω-
Π,o Π,cU δεv 6xεr κομiα α'x6οη uε
τηv γεωργiο. Mrλo0υε καl 6γρα-

φε σTη δημoτrκη γλΦoοα' μiα δr1-

μoτl,κη ."ζ961η, καl .ζωVTαvη"
nou καθ'ηλωvε κυρtολεκTlKd Tοv
ακροατη 6oc xρ6vo μlλ,o0oε.

Γlα τo αΕroλoγo εnlo'rημοvl,κο
θρ'γο καl τηv τερdoτrα oυμBoλη
το,U σTηv Eλληvlκη γεωογiα θα

μrληαουμε dλλη φ,ορd. Σημεoα
με α.φoρμη τηv oυ,Zητηοη π,cυ Vi
vεTc,l γ8ρω αno τηv δημοτrκrl
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γλι.i.looο' ,κρivoυμε οκoπlμ'o vα
nαρoυotdo,ouμε μερlκα κεiμεvα
(αnοondoματο) απo τo 6116λ[ο

τoυ B.iΓ. Xρroτiδη .TA XE]MΩ-
ΝlAT|]KA ΣlΤHPA- B' 6κδοoη
1963 γlα vα nληρο,φ,cρηθεi o ο-

vογvΦoτηc πδoo αnλd καl Zωv-
ταvd 6γραφε o B. Xρroτiδηc. An'
oλ,o τo 6l'6λiο πoυ ορrθ'μεi 350

αελiδεc 'δlαλ6Εαμε μερlκα .κoμ-

βdτlα, nou 6xoυv κυρiωc toτc-

ρlκ6 κοt λαογραφl,κo εvδ:αφ6ροv.
ON

1. To ΣΙTAPI

Tο cτωρ'' xωλλ''eργ,ei'ται, φαiνε-
ται, απδ τδτε πoυ o πρωτδγονaq αν'

θριlπog 6ρEθτ1xε cτην αν0.^γτ"τ1 να 'l.'

oyoλη,θεi Iι-ιε T1 ^γειlργ[α". Πcλ)'6<

Ετ1λαtt1 7_ι),ι&δε6 γ-ρδνυα πρaτου α'ρ-

7.i:':ε,. να' γρ&οε;ιc ^r1 ιaιορiα', oι &ν'

θρωπo'ι t'γιαΘαν ν,ι xrJ.λ)"''eρΥη'3ν τc

οιτ0.ρc γ"σ.'' να y'?η7|r|Laτi,a|'.r\3ν ia'/

τ'αρπδ για ττi δ'.υ':ροφi1 τaυΞ' 'oλυ.

cyεδδν τα' εtδτ1 ''ου cταοιοil υτ&c-

y.oυ,i ενδεiξειζ π(υ( y"α},λ'.ερΥο'3ν;'L''

υ.πδ rαν&ργα'υα επoγi1'

To οιrjgι οε looi'οτooιxοlc y,,gti-

l,oυζ. Ε[νυ'ι. αδ6νατo να τ.αΘ'cρ''aτεt

iιε ωxρt6ε'"α. fiδ-ι€ io οτ&'ρr' xα)'λ''.ε1-l'

γ'Lβ^r1ιε γrα πρc6τη φaρ&. '\π' τ,υ'

1,εxt,JipLL d1ιω6 πoυ υπαρy'ουν a^/μe'

ρα, τ, xα.)'λιtργecα α'ιlτii φα"tνετα'ι ','u.

^i1ταν πoλ6 διοιδ:δoμd,iη σΞ δλ'oυ:

τo'l; πα'}'''a'5i λ'αa'3q, γ''α :.ODζ cr,rιi'

Oυζ !1c'l',ιz oπ''l''α'δtτ,'τε r)'ηρcφο'

ρtq'.
Ο'ι Σoυrμdριoι, 7la1J α'ναφ!ρoντα:.

οτη Moιοπaτωμtα απ6 τo 6.50Ο π.

Χ. (tραν iaυιc ο," πριbτοc &νθρωπoι

oroν xδοι,ιo που €ζτ1cαν σ€ πaq:(|Lσ-

'ιcxt -< rδλεcq\ ' καρaνc[q'aαν α'ξ''[\r,'

γο πο}'r'τιal,ιδ πoλ6 νωρig σ:-τΓl L5|τQ-

?{α τ,cυ υ'ν'θ?ι|lκου. Σιην γ"a'.λθ''7l'y'

τaυ Tt^γρ,τ1 y'σΔ'' τaυ Eυφρ&τη ';ο aτi'.-

ρ'" xσ'λλ'''sρΥbταν y.rj','. πρo των Σoυ-

1ιερiων, πο)'ιj δε νυlρi'q yοτρt''τοπaι-

"i10τ1ι'1 για" .," O!?'.σlL''λ δριπθ.νιι ιι"'

μωμ€να α,πδ πτ1)'δ. 'oοο γc'ι ττ1 σr'a'

ρ&,, etγαν επινotρει €να. εργαλ.εia

που 1ρηoiμευe ΥLα δφlοl 3α γ"α'L arc'
pω ιιωζt. Eπioηι -!o πρ(0τo ^γει'lργ''x|

6'υ6Ιta γρ&φηxε π&γω oε r)'&'τα. l'τ}'l

πηλ6 με ττ1 opτ1νoευ\δt1 γρα'γ't'' raρ|

τα 1.7Ο0 π.X. Αyα.y"αλδφθηz': c::

Eπιμ6λεια
oδ. Nτιιl6πoυλoυ

NΙPPUR τoυ Ιορα^L1}' aτα 1950.

|'xe[ !ναq γεωργ6q λ€a'' aτoν γυιδ
τoυ πωζ τρ6πει να ιαλλιeργεt τr' s'-'

τ&.ρι τaυ Υ.α, να d1ει επιτυ7.iα (S,\R
TON. 1953' KRAMER, 1956).

Σ.η Nεολrθιι{; Eλλ&δα επ{οη:.

αναoxαφtq oτη Θεocaλiα iφeραν oe

φωg oπ6ρoυg oταριon3 γ'σ.'. y"ρLΘ|ι'?.οb,

τη( 4τ6 xιλιε:ηρiδz: (Toοiν:ι:.
1908) . o'. oπ6ρο'. σ'υτοt. 6πι'lC γ-ι'.''

αλλα eυρtιψα'iσ' fia1) pαρτ'ιρc$ν γιι
ττ1 ^1eυlργιτ""i, αν&τ:υξτ1 iτ1ζ Ξraf-*13

ε)ζειyηζ, 6ρ{sτaνται σ^il|\ερα 3Ξ'ι :\'ι
y' α''.oλ'oγιιδ Ι\{oυοεio των Aθτ1νιilν.

'ooo ΥLα τΥ|ι'Απο: Ανατcλ{,
oτην Kiνα τo cτ&.ρι xα).λιεργεiται
α,π6 πq.ΙιΦ γρ6νια. Στa 2.838 π.Χ.,
a \υτaxρθτ,,ραg CHEΙ{ - I{UNG
θdoπ'ιoε ι,ιtα ετ.tcτyμτ1 γιaρ:^i, ^(l.c' 1τl

aκoρα τι,lν riντε ιαρπιbν. Πριbτο;
,ιπ' τοιlζxαρπa6q αυτoιig iiταν το οτθ"

ρL1 
y'αL αιιoλoυΘη'aαν τo ρι1ζι, -νo a6c-

γa' τo ιeγ'ρi" xαι. τ1 o6^για. 'Ετ,aι φα'i-

νeτυ'ι. πδcη δι&δooη πρ€πει να ε!'y'α'l

τ6τg οι' ιαλλιdργειεg ,ι'lτξζ aττ'ν Κ|'-

νΦ.

Ε'ιδεiξειs απ' 'ιlt7,ι' Πα)'αrd Δι''''
ι1l1xη xαι '1111'q o''u'ιioιzot; 7'96νοι';'

H ΤΙq'λ'ωω !ιαθi1τ-τ' ι-τaιε)'etτq.'-

q'τ,δ τd'λ'α 6ι6\i.q.. roυ 1σ' iγρα'!ι'l
δ''α'φοροι oιγ^i ραφ ε| s ε d'.αφ οi' ετ''x0'

διωoτfηια,τα. B Γd,locη, ro πρω';ο

6ι6λ'i'o ττ, -c Π aντωτειi1oυ (τα α)'}'ι

τ{ooeρα εtνα,' τl 'EξoδoE' τo Lε6''τ'"'

x6, o'' _4.ριθμοi y'q.L aa Δευτερoνδ_

μιO) , e[ναc το πιb αργωiο ττ1-c TΙα"λα"ι

d.ζ Διαθ'fixη;. Για πριbτη φορ& φα.{νe



τα'. νσ" τρσ.φ^ηne στo 10η i1 9o αιυl-

να π.X., εyιδ τα ω)'λα 6r6λtα τΥβ ΤΙα
λι&q Δια'θ{xηc d1oυν cυ'lαρ1ιoλ'oγτγ

θtai οε 1ιεταγaνξσ1εPο γρoνa (α'ιτ' τa.i

7a υli τoν -1'a 
ωιωνα π.x.) . 'o)'α' τc.

6ι6).tα ανωφ6PoνταL σε γεγον6τα' πr''l
tγυναν πoλ6 προτriτ'ερα' H αξi'α ττi:
Bft6λoυ δεν dγιει'τα,ι, aτη'ν caτοριxi1
τηq αxρ[6εια, αλλd, μιiλλov στιζ με-
γ&λε6 ηθιι6E ωργig πaυ y'αΘ.ε?(DνΞ'''

Περι61ει επioη6 xα''. πλi'1θoq πληρο-

φoριιilν, πoυ αν|σ'φeρOΥaΦL στ^tp ^r,J)'-

λιdργεια τωγ φυτ6y γναιL xη',) εxτρa-

φ{ των ζιbων την επoγi1 exetνη.

'E1oυν iβη προaδι.oμaτe[ 6y3 ).,'-

γ6τeρα αrπδ 242 'εtιδτt γ'αι ποιιιλla;
φυτιilν, ωπ6 εxε{)α' πaυ αναφ€ρoν-

1α'L στη Bi6λo (MOLDENKE AND
ΜOLDENKE ' 1.9b2' \,VALKER
1958) . 'Lπ' αυτα., 1'33 εty'αν αξιδ-
λoγη οtxονaψιxi1 cτ1ι,ιαotα τ|'σ' -η)E

ανθριilπoυq, πηυ xατoιxo'3aαν τ6τε

oτην Παλαιcτtνη. Tο aταρ'', τa ν'".l-

ριo 1ωρ|q αΨP''6oλtα o''ττp6 ce δγx'l
ι.αL ωξiα, αναφ{,ρ'εταυ σττi Βi'6λa
77b φορ6q (MOLDENΙ(E 1954)

'oaa γαt την Οιμηριxi1 Επoa^i1,

πoυ περcγραφετωι θαυμd,aια aττ1ν Ι-
λ'cωδα xαι ττ1ν oδricoε,ι α', xαλ'5πτει
δλα i,α' τε'Υaνδτα1 δσσ' 5υν!'6τPαν

οττγt ηρω'ixi1 eτoγi1 τηq ED'&δo;.
ιar' τa 1.4ΟΟ ωE το 1.00Ο περi'π,lι

π.Χ. To oτ&ρι. x,ατατ&'oaετα'' aτι'
ιι1ρια γοωργιν"α πρa:t6ντα" 

'Lα'L Nρη-
ci,μευ'ε για ττρ π.ιρασxευη ι|.,ω1ιιo'i.

Σ6qrφωνα ψε δcα α,ναφe?εL ο 'o1ιτ;-

Ρo -q, \ γεωργiα τδτε 6γ''ιι6τα'l xι'
6λα6 ,c,ε ηιεγ&)'η π;εριυιπt1. Αν 1-ιd)':-

σiα iα τa).lεμxgi61 aρδνccι δεγ oυγιj-

6αινε η τρa',ιερi1 |Lτιxανaτi.[τPη τι,l'/

π&ντι':lν, πoυ επdφερε α"νυ"a:6'τυlaτ,

y'α'' στη γεωργ[α, oc τρδr,ac ν'αλ),cερ-

γεiα6 δεν' Θα τυ.r,'o'lo|.α:i'ιν ια-''' ι,''gγ$"

)'r1 δr.α.φaρα α.πδ τιll επoγ.^l1 eτ's[ν"r1

ωE ofμερα.

Nα €ξα.φνα πωζ περ''γραφεc .
'aψτ1ρaq τoν θεριoμ6 oτo Σ τη_: [-

λι&δαE ('cτiaο'' 55Ο - 56) : Σττjν r-
oπiδα τoυ Α1ιλλdα o 'Hφαιaτo'g το-

πaΘ6ττ1aε xα'' €να xωρ&φι 6τiaυ oε?-

γd.τεq θtριζαν y"PατtJνασ.ζ aτα a€ρ'"u
^νoυq xopaεp|' δρεπανυα' Meριx& 1ε-

ρδ6ολα π€φ'ταν ο,ε γρωμrdg πd,νιυ

σττ1ν y'αλω,Lι&, eνtil d))'α τα €xι-

μγαν oι δ6τεE δε1ιατι α' xρτρLψοfiο'.'
6νταq ^ρ'.α' δE',ιατιz6 οτρ'.ι,ι1ι!γgi ^7.t'"

λα1ιιdE. Tρεig ,δj1g'C αcao).oι3νια'ν γ"e

iΤρ ΞρΥα5iα Φυτγi, εν6 T,t'5Φ :'rιυζ

παc1διω ,',ι&ζeυαν ;α aeρδ6d'o' γ"q.|.

τ'oυ6αλ6νταq τω στην αΥy'ι)'La. τaυ 
'ζ

τα 6διyαγ γρi1γoρα' oτcυq δ6τε6r. ;\γ

επρ6ι'ει.τa να τερι^γρα,l7η τ'α'νt'ναq a^l1

μ9ροι πωζ γ[νετυ.t τa θ6;'co1tα' ψε :o

γ!.ρι, hι'lq δ,εγ θα etγε να πρocΘ€zε''

Εix. 15.'o T9ιπτ6λεμo9, δd7εται oτιi7oα oταριo6 dπt :,?1ν fΙεγ
oεφ4η ιαl τ}1 Διlμητρα.'Ελληνιxδ dyyεto oτδ Bρeττaνιxδ

MoυαεΞo (περ| τδ 480 π'Χ.)'

ιtπoτe περιι.oo6τερa'

Καιαγal'yli1. Tα πρoηγob1ιενα" δεv

αφiνoυν xωψ1ιι& α1lιfu6ολ[α πω; ;o

cτ''ιρι etναr' 1ψl'c. ''αitδ τLζ 1l.δ αργα"te3

xαλλι6ργaιε_<. Γι' αυτd γ-αc οε 6λ;Ξ

τι6 παλιd6 γλιbocε6 6xου,με ,ιδιαiτε-

ρo 6νopα γι'α τo oιτd,ρι (oα,νoι'ρι.τ'.xω

SLΤλIΑNA 11 GODHUMΑ', xυνeζιν'ω

Ι\{AΙ, ο6ρωiιxω CΙΙΙTTΑH. αιγυ-
πτιια.xd, BR) . Eπαμ6yωζ δεy γρε'.i'-
ζεται να ασχoληθει xαν{'ναq ψe τδ
ο'ταρι οτη xλ,ωaιxi1 Eλλιi,δα, οτoυ;

Ρωμα'ixo6E xρ6νoυg i7 αργδ'τeo,α'

Πoλλ& γρ6ν,ια τροπι5τ,ερα τ1 xα)')"ι€'ρ

γeια αυai1 i1ταν xoινδταfiα' τνωστη\
εi1ε μd,λιατα φτd.aει ι',.' 6λng oε 1ιε'

γ&λη περιωπη. oι Aiγι5πτιo'' x'ι.L 6ι
'Eλληvεq, 6oε6 φoρdg ψ"λo[aαν γcα
10 ξ'τ|d'ρl', dλεγωv πιυζ τo, €ιμαθαν α-

π6 θεoιje ν'α': ι1ιυΘι'ν",θ. τρ6οωπα., 6πιlq

η 'Ιoι6, η Δtμητρα y!α.L a Ιρcπ'τδ'
)'εμoE. 'ooο για, τoυζ Β6ραιrυq, το

o1αρι. tFαν τo xαλdτερo διδρo τoυ

Θεoδ' γι' αυτ6' c6μφωyα ι1ε τoν ιε-

ρδ τoυq ν6ψa, oτο Θε6 πρδaφερα"ν τα

πριjlτα'oταγια τηζ συγy.o[.ιιδ/jζ.

Eπο1-ι6νω6 efiυ'ι φυcι.x6 τιιq τtτo-
τε δεν 1ιπoρεi' νc'' πst Υ'αl€ναq ι,ι.,g $g'

6αι6ττ1τα για aην ^/,ατατliτ^i| ..''J

aτα.ριoυ, αφο6 τρ6v"εtταc γr'l' φυτ4
πa:) xα}'λ'ιεργetτα'ν' οε δ}'ο aγ'εδδν

τoν xδa''ρο απ6 1ιλ:&δε; γ'ρδ';''α. Ωs-
r6cο υπ&ργoυν ενδεiξει; τωq πα';ρ!"'

δα τoυ στLρLο\5 εtνα,'' \ Mdoη ,\νe_

τoλτ] (Συρiα, Παλαιοτiνη, \|εcoiτο:

1ω'i''iα' loιυc TΙeρafu xαc Aφγανι'
oτd,ν) , 6πον νεωτ'ερο. eρευντ1τσ'i 6ρ'ii

y'σ.ν 10 'cτi,'ρι να σ"ναrrc6σ6eτω aγ'εt

αυτoφυdζ. Aυ'τ^{ εivαlι πeρi'τoυ ν"αι

1 γνιir;ιη DE CANDOLLE (1s84l .

δπωq xι'. τoυ VΑVΙLΟ\' (193h.

1951) , πoυ αcγο)'i1θηxaν ετ.τ'ενιilq

ιr9 την xαταγυlγ^i1 των xαλλιεργoυ_

μdνων φυ:ιilν.
'Αλλωc:s Ξaν τηtτa αιιi-lνz. π.Χ..

o Χαλδαie; ιερε6: BηρωsιΔ: tγρα-

ι!.,ε (ατην Eλλτ,νιz.η) τ'ι Βl'6υλων'-α.'

v"d', πoυ xαλ6ττoυν δ)'e ',α τετaν6τq"
απδ xατα6oλ^iiE x6o1ιο'ι ωζ την επo-

Χη τoι'l lfεγ&λoυ Αλεξ&νδρoυ. Aπ'

'ξ-
t
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τo 6''6λ.i'o αυτ6 oιjlζovτ αc βνa απ"l-

aτωqιατα, τα. oπotα ανα'φtρcυν 6ιι
αγρcoι πυρo[ φυ6ταν aτη Ν[ιοoπoτι'

μ(ω τry fo ". Χ. 1ιλιeηρiδα". -'\π'

τα τ.θντρα αυτ*' τo ατ&ρι πoλ6 νοl'

ρ{s (ffi' τη Λiθινη ωxδ1ι:α Βπογii).

διοιδdθηxε ατη.ν Eυριilπη r"αι :ην λ_

νατdιcτ"i1 Aotω, 6πoν xα.λλιεργ{'θη_

xε oε μεγ&λτi νλhμαι'ω.

To 6vαμα a[τoq eiνα.ι' φo.tνεταr a'rγ

μιτιxη6 xατα1υι\\lQ (CΙΙΙTTAΗ) .

'Ωoτε η Δημητρα, πoυ λeγδτιν xα'.

Σιτιil, tμπopei να i1τα'ν Χα)$αiα. ^ι1

Σι1ρια (Γενν&δ,ιοc, 1914) . Στουq αρ

1αioυq ('o1ιηρo' Eoiοδο) ' iτ'aq ct1'

ψαl''νε γeνιrt τPoΨη, ενιb o ν'αρπδq

τoυ oiτoυ λ'eγ6ταν πυρ6'".'Aλλoι
ouγγραφεi6 (Eριitδoτo;1 Ξεvoφιir'i,

Θε6φρα'oτo6, Παυoαviα-c) , με ;ι'ζ

λθξει6 πυρ6g xxι ai'τaq g'lyoo'S'l το

φυτ6 t τoν xαρπ'6 του oιταριo6, η
τaν xωρπ6 xωι &λλωγ oιηριilν. 'o-

βωζ απ' ηv επoxτ) τoυ Γαληνo{

(2η'exαπoνπωeτηρilδα μ.X.) xαι μj_

xρL Φμερo eπεη&,τηοe oριoιιNa'

ατα Eλλτ1vιx& τa 6νοt,ιυ. otτoq fi s'"

τ&ρο'

Στιq Eναη-ι6νεζ Πoλιτεiεζ το aι&,'

ρι tμαν oτηv ωρ1f *γνωoτo. Διαδ6_

θηxε ψι6λιq ατιg ωρy.dg τou 17oυ' αι_

ιbvα με τoυq απoi'xoυζ' πoυ 1ιετα"ν&.'

στgυσοιν 'ωr,' την Eυριbπη ιcτ'f1 Υ{-α

^i1π'eυρo' To iδιo oυ1u6αiνει r/-α'ι lιΞ

την 'Aυoτραλiα. Mι1λo τoυ' oη1ιερα,.η

παραryωγτj aταριαι εiναι εxεi πολ'j

αξι6λoγη, η xαλλιdργεια δεν &ρ1ι_

ae ττα,ρ&, oτo τθλoE τoυ 17oυ Cι'!'llγα"

e. κPrΘAPI
' A''τ' ι'oν 'a1ηρ'ο xαι {a'ιε'Qα.

λπδ -'lτε πoυ υπ*ρ1ουv oοιφdoτερε';

πληρoφoρiε6 τLα, την εξ6λιξη τηg

γεωργiαq, τo xριΘα'ρι αναφ'['ρετ'α'''

π&'ντoτe ευριiτα'τα. Στην TΙα)'α.ι&,

Διαθ{xη τo xρυΘd..ρι μνημoνειiαεαι
32 φoρ6q. Tην επo1η μd'λοcτα ειεi-
νη χαλλιεργ6ταν φωiνετα)|' a6σο 19

δioταιxq 6ar xαι τo'eξd,αroιao x1l
θ&'ρa,, πoυ πρoaαφ,ι&"6τα,ν' 6τωζ x'ιL

Φμ.ρo, oε μεγ&λη πaιτ;λ'iα y"α''ρ','

772

b)ix' 1'1' Σxlπcιo1ια τoιi oπ6qου μ! τδ πιiτημα xριαριdlν oτ)ν dgγαtα 4iyυπτo
(rjnδ τδy tδιo τtiφο, 6ιω9 fi εlx' ]1).

raυE, Υ6να.τα. oυτ €γoντeq. To'6τoι6

δ' dδoι oπ6τe τι6 διι}ιirτ1 λα66ντα ειE

το aτδ1ια μυζεiν. Και τ0'νυι &ιρατc.:.

ην, εi μti ,τι6 6δωρ ετυ'tr'i.oι' γαι πα'

νυ ηδ0' oυμμαθ6ντι -uo π6ιμα' {ν'. Ο

Aρι,oτoτ6λη6 Jια,i-ι'ε eνδιαφ!.ρ'''ι'lcei

παρατηρiρει.ζ τLοL -L'''ζ oυ'ldπειεζ. πoυ

€xει η νπερ6o)utxi1 tιατανωλ'υιar1 ψ"6

ραq (ταρ' Aθην. X, 441β)ι *Πληγ

iδι6ν τι oυμ6αiνει τeρ[ ταq a0'ν ./'ρ'.-

θrιδν, τo xαλo0μενoν πiνo,l. Tπ6 ιrον

Υαρ iων λc,'.π,Δy τ. Lα'l' μεθυoτιιιt'i-rv

oι μεθυοθdvτεζ επi τc&ντα τα l1.{ρτ1

πtττa'lcc' xx"'. ^(α? eτt ια αρ''oιaρω

xαι δεξ& xα'"ι' πρηνεiq xα'. dττιο'-.

lVΙδyo δε oι τω πiνω μεθυοθdvτε; ει;
τoυ πicω, 1Lα'L ]31τ't"'"aL xλ(Υaντq.ι".

METAΦPΑΣE:

"IΙληy x&τι ξeγυlριcτ6 oυμ6*iνaι

ψe τo παρa6xε$αaψα ;ου ι.ριθαριου

το λεγ6ψιενo r,iνον (';πbρι) . Δ':6τt 6

ooι 1ιεθo'jν ,ιπδ τι' iλ).ι ;rsΘυσiιγd,

πoτd,' π6φτοιlν τ'r,oζ 6)'εζ τιa βερ'd;.
ΤΙροq ;ι ωρ'.οτερ&", τα δεξ''0-, l,p'ιζ --r

μπρ66 (μπρo6μιτα)' xα-r πLcω (ιν:ι.'

oxελα) . M6γο 6οor' n,ιεθa'3y |}Ξ -.a'/ τι'
νo (-ιπιiρω) π!.φ--ο'lν πρai <α rLsιο,

o'ν&sxελα'o.

}Ι aπo',ιδαιδ';τιτq- 1'ι! xρι0'l-ριο'3

πρoxdπτει ι'-' ι.τδ τa γε^7ονδ1 δrι

το cτ&,yl' τaν ε'-xoνLζετα-'' σe ψεριν.α

ατc6 τα πιL πα}'''0. νo,ιtoψατα.

Σl-!Y ΞιΥ'. 18 (τoυ 6''6}"!ιου) il'!''
πει γ"ανξναζ ι"ωθ'αρθ' το εξαaτοιγο'

xριθαρ'' nrtιioJ 6iα πριilτα ay'εδΔν νο'

1ιiαμα.τα, L.Jυ aoν 6ο π.X. αιiιyα t'-

Υ'.να"ν 6τη μ6i19 |τα).(α (NΙeταπbν-

z'ιbν oυνθηxιilν. Ta xριθ/ι"'ρι σr'eLρb'

των xαrτθ. πρoτi1ιηoη rστα. υψ6lματ?',

ηταν δε τ&.ντoτe φττ1ν6τερa ατ6 ο

aτωρι' Σtην αφxfi x6oτ,'ζε τo 1νca6

απ/ το oταρι. (ΙΙ Bαcιλειιilν YΙΙ,
1)' αργδτeρω dμ.ο:; η τι'.ι't1 τaυ xα-
τ€ι6τμε oτο €να τρtτo zτ1€ τι1ι{E τoυ

oταρι.oι3 (Aπox&λυ,}η τoυ Ιω'dγνου

vΙ, 6) ' 'Eτoι τo τ"ρ''θαρι xατd.νττ,ce

τa '5''τ\pδ τηE φτοηxoλο^γι'&"q τ'αι γρτi
oι|1oπaιδταν Υ'|'α Υσ" oυμ6oλiζει φτιil-
y\ΞLα' φτtiνεca xq'|' xατυιτερ6ττiτ:ι'

('\ριθμoi 1r, 15' Κρι.τα'!' \'ΙΙ, 13'

Ωcr1d ΙΙΙ, 2) .

Στην EρωΤιti eπoγ\ τη: Eλλα-
δαg, πoυ πeριγρd'φει. a 'o.ψτpoq aτα

πaLι\|\σ-τα. 1.oυ1 τQ xρc'θαρε" απoτελo'j_

oε xιiρια τρoφi' για τoυ; αvθριilπoυ;.

Κα6oυρντo1ιdνο xρυθαρι τa &λaθq'ν

με μυλ6πετρeζ xαL ro πωaπdλιζαν
πd.γιυ oτo ιρdα6 (Ιλιdrδα Σ, 560' Ο-

δ0cοειω ξ,77' β' 289 - 91) . Mε τoy

ιιαρτ6 6τρ,εφαν επiαη6 τω α),oγω. TΙ

γρηaηιοπoiηaη τoυ xριΘυ'ριr''3 υ'π,}'l

τo'l dlθρυιιtο'διαττ1ρiβη:ι'ε φcLtν εται ε

πi πoλλ& γρδνια'. o Bρ6δoτo6 Υραφε''
δτυ uαπ6 πυριbν xαι xριθ6ων ι'bλoι

ζιioυcι, (B' 36) . H μπ6ρa eπ[aτ1;

δεν {ταν xαθδλoυ 0'rγνωcττ1, iβ^η e'
π6 την ,επoy'η των Aιγυπτiοlν, αφοιi

γ"αιτd. τoν Hρδδoτo oι Aιγ6πτιoι noi_

yιυ δ' εx xριθdων πεπoιηrμdνω δια_

γρ€aντuι (B, 77) .

Στην Kιiρoυ !ν&fiαοτ1 (Ι\', γ,

26\ o Ξενoφιilν ανα.φ€ρeι τα' eξi1q

,,'Hσαy δε (εν Aρμoνiα) ιω'' πυρtlt

xαc lιρυΘα'i ιco1eιλεiE, ια''. x&λα.ψc'.

ενdιειντo, οι 1ιεν η.ιεiζoυ -< 
,ι'' δε ε}-(l":'

Φ'? a7 4 d"Η α. Ld'lb-
#1.-,Ε0ffir;λ=lΓ?.[^ Β

a Φ:u 
.s-L= Qιr^γE}λΦ



το) απ6 τoν Πυθ*γdρα. Στ6ρου xρ'.-

θαρ.ltc.l'3 ε''xον[ζaντΦL επ|οτ6 ο' ξγ'J' ι-
cηη'ιdνιο νδ1:,''ογιυ' τηi Λeoντiντ1; ([-

ταλiα') , xατι.cτ"aν&cθτiτ"z τl'τθ" 1'
450 π'Χ.

3. BP{?MH

o 'oμηρo6 δεν 1ι'rηl;roν,ε6a'' "ι1'{l''-

λoυ τη 6ρ'ψη, 1116λο πoυ γλαεr' πa-

λ6 ου1ν&για τa cταρ'' xα'ι το τρι.θ'1"

ρι. To iδιo r,α'ρ'ιττlρ,ε[ται 1ι: τη Πι-
\αια Δl"αιΘiγ"τ1, bπaν oυτε γτ''α' φορ0'

δεν γiνεται λ6γοq γ''α ττ1 6ρ6'μτi' TΙ

xαλλ.ι{ργει,k τηζ rΦαε|. να t1ταν eν'

τελιil6 οιγνιυc-Lτl σ1aυΞ Ιoυ,δα{ουq.

H 6ριiν,ιτ1 λ'ουπδν eψpι.ν[ξε.-α''' ιe

ιreτaγεydcτερτ1 επcy'ii α'πδ τ,' &λit'ι.

c''τηρα. Πρoτo6 6μιιυ; lr'αλ).ι,: ργτ18ι!"

xανoνιv'α, για αρxετiq ε'y"α7ayi'ιεaτl

ρitδεg {ταv φq'tΥετσJ'' cινα^ια'iιn]Ι'[.ντl

p'αξ( τoυq oαν ζι.ζανιo. 'Υcτερα δι'ν

πρ€κει να ξε1νουlμε πωξ η 6ριυγ"τi

δεν ευδoxιμεt aε ιυνθiγ-ec' σ1"i .J'')'

τ.d6 πoυ ετcτ'ρατc'!lν aτα' τ-!ντρα :a l
aρ1αtυι πoλιτιo1ιo6 (,cτι6 1ιbρε; c-ι_

τ6 ττp Aνατoλιxη Mεc6γ:ιo) . Επr
μd'rω_c εiναι εvδε1dμενo τi 6ρω11.τ1 'tι-

αρy.ιcε xαλλιεργo"il ιeνr;. do;ιυ y"''/''-

οe 1ιιxρii x\['γιxτι., οττ, Β6ρε'.rι zz''
Δυτιιt1 Eυριilπη, νυ}ρ1i'Ξεi,α *τL οCl

^γ'aνrια πιοτε'3eτ'q.ι' να διιδ68τμε δι
ευρilτερα 1ιoν&γα δταν o'" 1ιbρε; αυ_

τdE ετπoλιτi aΘ^r1xα.ν. Στ'τ1 Βορευοδυ'

τιxτj Eυριilπη η 6ριbψτ1 ψα.tνετ'ι'' νι'

Υ'P\\cυ!aπoυΔταν ιπδ τaτε τοl €7'ιl,'

ψe 6La'.ψεq ενδεiξ,aιq ΥLα l'η'l πoλ:'tc'

o;ι.6 τιυν 1ιlριi'lν οιυ'τιbγ.

'ooa για τo'lζ Lqτtνου;, oι Ιii.-
τωv, B&ρρων. Bιργ(λιo;, Ι{oλrυ1lj)'-

λ'αq xαυ Πλiνιο6, ν"&ψνaυν ουγ'να ^t'6

τo Υ'α ττ1 6ρα'Jη 1l.ε τo 6νo1ιz \YE-
NA (STERΙΙ,ΤS DΟMΙN,\TιTΙ1
AYENAE). oι τρει6 πριbτ,ι'' aυ^l'

γραφ,εiq αναφ6ριoυ'l τη 6ρω',ιτ1 τ'ιρi-
(υξ σcιy αγρι6y'ορτο. o Ι(oλoυirdλ)':ι:

(55 μ.Χ ) γρ&'φει $1'", απi 6pω',ιτ1

τoυ oπ{ρνετωl τo φθιν6πιυρo, iνα' ψ!

ρoq xb6εται για sανδ, (τα φυτ* εi_

να,' αιιδγια πραcrl*) , ενω το α)')'ο

μdνει για xαρπδ' Ο Ι]λiyιoE (17 'ι.
X.) μoE πλτ1ροφoρe[ δ'-.ι aττll λ6τF-
ουν[α τoν x.αρτ6 -'τ1Ξ α'γριδ6ρι'lγτ';

Ξoν y'?^rρ''|Laτοιodcαν για τροφi1, C'

νit τα xω)'&lμια" 7'ρηo[rμευαν ΥLσ' νq'

ρoφο'3ν πoτοι. Συyιoτα 1tια' Ε)'λτ1νιz'i'1

πoιx''λiα.' τeτα}.)'η)'τ1 γυα γραcti'',
αναφiρει' δε 6τι oι Ιερψανoi ξ'οπs.c'

ναν 6ρdν.ιτ1 y"τ'L γ'ρ'ησ''''Laτ'oιa'3aq'ν τo'l

τzρπ6 "γ''α" αλa6ρι.

o Διooxoυρlδτ1g (τoυ πρι'ilιο'l υ''--

ιilνα μ.Χ.) , δπυιq xα'. a lυ-λτ1tο;
(2oq αc,bνα1\ ' ,ουyι'οτorjoαν ττ1 6ριb'

ι,Lτ1 \,Lσ" φαριιαχευτιχoι3q oxoπaυq. o
δειirτερoE αναφt'ρει πι!)ζ τη 6ριiliιη

την xil'λιεργ,ι'3oαν xaντ& oττp ΤΙiρ'

τ1"|l'.a xαL πωζ τcν xαρτδ ττ,i ιο'l

χpτ1σ''"iiιo1τoι'ol3σαν τ.σ. τα &'λa^γυ', αλ'
λα xω'' γ''ω τρoφi1 των αvθριδποlν, i_

τaν eπmρατa3οε oυτaδε[α. Ιζωτ6' τ'ιν

Φλωρεν'τiνo (τoυ 3oυ αιιδνα μ.X.) .

a aαν6q τηι 6ριδηιηi y'ρη'atψaποιδταν

τ'|"α" τα. πρ66ατ'α.

4' ΓENΙΚΑ ΓΙΕPΙ

ΣΓΙοΡAΣ

Σιoρα 'uε τo ylgι. Tα a''ι^rρl"

sπiρν,'lντωι με ;o 1dρι ii ι,ιe ψτy'α'
'l€g' aπ{aηq οτα πετωa'τ&' l1 oε γρα1ι-

ηrdq. Σπoρ& με τo 16ρι γtνeται πα'i-

ΞeΞΞ σ1α πeτιγ.τ&. αυ='i1 δε τt ',ιiΘ',-
δo6 δεν διαφdρει y,αθ6λου ayεδΔν α-

πδ δ'τ'. εφαρμ6ξoυν x1o 6^rlψΘia q'D-

τ6 o'" γεaιφγoi 'εδιb xaι y.ι)'ιαδeq γρil-
'ulα".'Οποlq φαtνε;l''. χLpα^λiΥiQ''5:|'-

x&' c-'τsl ε''xδνα' 12 (του 6ι6λioυ) .

τ'!'J Ξι"'/1''' l-','α.τα?θ.sτιcτ1 a'τδ {νl.'

ι.ρy.α[ο l.'γ'lπ:'.l'ιil τ&φ'ι (2.6a τ:.-

ρl.πaυ yρbν'"z π.Χ') z"α.ι :δ;e !ljr€'ι-
yαγ μΞ τC γ{ρ'. cτα τe'ταy'τ6. "Ιo !.-

lιr' ο'lνt6ι'ι'ι:" xl.'" αργδτερL 61'Γ|) Ξ'

τoy.ii ποιl y"α)''3ττει τ1 ΤΙιλωα L z-
θi,ιτ1 ^li cττ;t i''}lt,ο''xl1 Ελλd'δ'r-' ()

οτορ'rq 5yιΞτLξa1cν l,''Ξ τ'! 'ι7&fiτ]1'-α

Ιιbοiγ (y.ρηcηι-aτaιο'5aα"ν cυν{θιυ:

πρ66ι.τl" t, γοιlρa'|lνια') i1 .'3z δργιll'ι.:l'

ια',' aυiι'πλ'i1ρ'(οσγj τtii e?τ1'6ι"ry"ζ 1,\.Ξ

τσ&πα'

s. Σ1ΙΓ'ΙζoMIr1Η
MΕ To ΧElPΙ

Aπ6 ,τ6τε πaυ &.ργιCε τl τΞι:υρτιL
ω6 τα βoα τoυ 19oυ αιιbνα, τυ' oι-
τ,τlρα' συΥy"4ιιζ6ταν nfi,yφ;τ€ ψε τo

Niρι, η eργαaiα 69 αl')τη Υ'Lν6ταν σε

δυ6 oτ&δια: τo &{.ρι'a1ια xαc τq α},6-

νισμα...

Εtναι π'eρtερ^γο πθ,cο λdγo &λλοι-

ξε o τρ6πoq oυγxωμιδl1e επi 1ιλιdlε;
γρδνια. Σ,την ΙΙαλαιri ΔιαΘτ]xη 1ινη

1ιoνε$aντιc oυ1νd διiφoρεg φd'oει:
ττlζ elτq,σtαζ αυτi1q, ενιil o 'oμηρoc

μ.α; δiνει ψ''&, txτωκτη πaριγρωοi1
τoυ θερια1ιoιi . H εργαofu ευxoνιζ6-
τlιν 6τ^ΓΓ) περiφη1ιη αsπtδα τoυ Α-
yιλλdα. πoυ dγινε oτα εργαcτ^i1ρ,'α

τoυ 'Hφαιoτου, γαρι-< oτιq παρυ.xλ"t1

σειζ τηi ωραtαq Θ6τιδcq, τη; 1ιητd-

ρ7'3 io') Α1ι).)'6α (ΙλιdDz Σ 5ilΟ -

b6) .

uΣτα yιυρd,φιx τa'l 6αc''}.τ1α til'ι-
r. xανiναi εργατεq που Θ{ρ''ξα'i 

'
xρατ6νταq 5τα ιζ?Lα το'υq xoφτερ/l'

δρεπαν'''α' }Ιεριx& γeιρ66d'ι' ξπe-

φταν σΘ γρα1υμ6q r,&νι'l οττp *α}'α"

μιd,, ενιil &}')'rι -'ry' aδεναν uυτo[ π'!l
[xα1Lναν τa l|q'1dl:ια. ψε δεψυ.ι''τ.;'i

απδ ιαiλαγι''α. Tρεic δdτεg εξυπr1ρ:_

τa6cαν τουc θερ'.οτ*Lδο;, εγιi πiοιυ

τoνq πα,'δια ι',ra'ζε'lαν τα y3cρb6ιλ'α

xαι' xου6α'λ'Jlντα'ζ τ.r. οττγl αγ'ι"}'''0.

τoυg. dcπευδσ'ν νσ. τσ' δ(ιιcι'-ιν cτουi
δdτε; (MURR'\Υ 1947) .

6. TPθΙζTΙΚΑ TΩN
AΓP',N

'\π' 6λα' τα τρι'ιιxτα& τco',l κ:ι'

1ινoυν ζη1rι6ζ cε πλεicτ,'3 u'α.}') ''{7'

γaιεg, 6πιυ9 γ'*|' σiq σLττι?α. τ,J' n'.e

επ''6).α6i1 etνq'υ ο'' αρoυραto''' Tριbνε

1α νΘLρσ. φυτ& τω'l οcττiριiιν, δταν

6λq'οτανaυν τa φ0ινδπι'lρo ti αρ:o.-a-

ρα 1ιετ& 'το τ6λac' τoυ y.ει1ιιδνa,. 'Τ-

cερα απδ τo θdρ,ιclμα. aι.ττ1ρ0' ca δe'

ψ&τια rνρoc6ω),λ'oντα'ι επtcτiΞ z.;i'

α.ρου1ιαtουq. πa! αioyιiρtζa,-lν τaυc

xδγ'ι,,υζ 'i, τδ6ουν τα oτ0.γ''α' y'α|" τ1'

ψe:.ιφ!ρουν '-u:i Ψι0λη6ζ τoυa.

l'Συν€γeιυ' oτη oελ. 19Ο
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o KΩΣTΑNTΟYΛriΣ
o Λα'l'κoq πΟlnτnq τnq Nrαουoταq

,\ν, 6πω; λdγεται, ψ6νa τδτe πe-

θαtνει x&,πο'.ο -q, 6ταν o|' ανθρυιτoι

'coν α,π,oξεγνo'5ν, o Kωcταντοδλη:
δεν π6Θανε, ^lυατ[ αυτα τα πeν'islτι

γρ6νια πoυ δεν τρ''γυρνα cτα δρa3α'
y"Ld. aΥβ Ndoυoα6, 

"o 
[ya1\cι τoυ δgγ

dλειι].lε α.r' '.a oτ6ψα exεtνωγ πoυ

τoν γνιbριoαν, o6τε ιsυα 1ι€ρα xαθιγ
,1ιεριν{ i1 γcaρτι.νt1'

Tιilρα o Kιυ.cταντo6ληc ναc y'a|.'

τ*ζει ολoζιilγτανaζ σ.π' 1η φιnτ'oτρα-

φ[α τoυ εξιbφυλλoυ, πoυ εiναι μαζi
xd"|' φωio^(ραφtα eνδg μ6ρoυ6 μια;
osλiδαg α.r' 1α' γειρ6γραφ& τoυ' 1&-

ρη στo Σ6λλογo "|υανiτoαρoι τ'ιι
Mπoι}λεE, "ι|'αL στQν T&xτi :a Μπ&ι:''

τ5η' raυ 6'xανα'ν 6ι6)'ta τα πoι^i11τα.'

τα' r@υ &,φηae oε aεtρ6γραφα' o πa'.-

ητi1q xα'' l|}€'?ι.^r&. που δ'"αφυ)'&'γ'τ'τγ

xc'ν απδ &λλoυ;.
uΑν 6γo$ν 6ι.6'}'[o' θdλιυ xαι γιb

4να, 1ιoυ εiπε '.ιια 1ιiρα €να; πα):"δ;

Ναoυoαdοg που dτυ1ε νa ι,ιαΘεl' 6τι

ο T&.τ"τiq Mπ&Ι,_cη€ ετoiiιaζε τ'ην !'x'

δo'cτi τoυ {ργoυ ιου Κωoτα.ντo'jλη
y"LL |}oυ εi1ε διboει τα γe''ρδγραφi"
τo.J να τα ρiξω γι''α. ψατ''&. Ι{ επιθυ-

ιι|'L το'l πυ'λ'.o'3 Nzουcαioυ eν"π)'τγ

ρ6'Θτμe'
'Ι'ια, τι6 δυaιηλ'l'e -: 61ιιυc πoυ cυ-

ναντηoε o "f ατ.τ1i η \[π&ljτaτtζ aττ|l

<<.ικoy.?υπτaτ ρ&φτ1οτγ' τυlν y'ε''ρc^1 ρ*.

φ(υν τoυ Kωoταντo6λη θα' "γρθ'aιι

sυν€γ'εια. ΙΙρωτα 1l'5$fi.yr;l}q''- :-τ|)''!'-

ν&γxτ1 να κ6 bτι τ1 διxi1 γιου 6'''i1Θε'"l'

γι'α )'6^γo'l; ανo -t^&ρττ1τo'lq α.πδ ττ' θ€'

),τ1a^fi γιaιl cτ&.Θτ1xε ;eλ''xα πoλ'j 'ιι
xρ^i1' α.φoι3 6oz< δ'"ο?θιbnε'-C 6aτ!'/ a?'

Θaγραφ('α. ξxανα, τιq 6v'ανα ',ιlινo oτ'ι

γeιρ6γραφα του Tαν'τ1 τoυ Mπ&'i;cη.

Δoτirμια lδε oτd,θηxε δυνc.τ6 'iα κ&-

ριJJ σiα γ!ρια ι''-o'l y"υ €nu7ι cτω λαθτ1

πoυ i1rαν φυa''x6 yα ιroυ ξεφ'jγo'lν

6τσ' y'αρ6γραφα πρaaτ{Θτ1τ"α-ν xα''

τα λ&θη τaυ δα[ψ''lνα τaυ aυ1τοΙQ'ι'

φεioυ, ιboτε να ν.τlν iιτορiι να yν'ι|!'1:

174

ριboω uγια την oρΘογραφιτ'"ii δ,'δρ-

θιυoη τω,l xει1ι6νοlν, πo'ι a axδδττιΞ

α'τ6 περiaαα ευγtνaια 1ιoυ απ6δι-υ-

cε. Σε 1ιια δευτερη ixδοaτi τoυ Ι{ιl'
aταντo'3λ^r1, πο'ι ε'5y'.a''ι.α'' νυ. αξ'"oΘο'5-

ιlε να δoυi}.ιε , Θα \Θε)'α" τ1 rρ''aφ''lρ/ι"

!ιoυ να e[ναι α'λr1Θ''νθ. ,ινcιq'aιιx'il'
'Eνoιοrθα τ1θυτ^i1 υπay'ρtι'laτ1','q'

διilcιυ τιq παραπ&,νι'l eξτργ^i,se'.i τ"l'''

1-ιαζi να τcιb δτι εxεtγa πr'υ i1'eι c''-
,,ι'αοiα 'cε 1ι''α τ[.ιoια' τρoοτ&θεc'ι au' l

αυτt' τηq iτ'δοοτ1Ξ aνcq )'ι'i"τ'οτ\ πoιτ,-

Toυ
Θωμ6 Γα8ρlnλiδn

τi1, τoυ τo {ργο τoυ γ'Lν:δδν.ν6€' t,ι

aωθεi, εtνα," α'lτi't 1 [δια η ξx'7.ιcστl

xαυ 6γι. oι λεπτo,μdρειεq' ορΘoγρα'

φiα, εμφ&νιcτi 6c6λ{ου, πaυ etνιι e'l'

τilητ|',tα αν δεν εμπoδdζoυν 5'|τ|ι "/"1'-

:ανδτρ'r1 του τεριey.cι,ι!ν,'ιl'

Tιbρα πoυ π6ραc'e ^l1δτ1 σ'|ιx€τΔ

aρoνιτδ διd,oτημα ατδ ττ;l τ11ι€ρz

roυ <<o Kωcτeντo6ληE, 6γ'iy"ε aτcq

6ιτρ[ν 4 των 6ι6λιoπωλ'ε[ων pτaρο{l'

με να πo{lε 6τ'. ιo γ.ρ€a3 στaΥ 1iaι'τs

τη πληριilθηγ'ε xα; η Ναoυaα ι'τι6-

y.ττ]σ€' |!.Lσ' αxδ'ψη φωνl; πoυ μιλ*sι
αρxeτ&, εilγλωττα \Lσ. ττι') ι'cτoρtυ'

;η;. n0 Κιocταντoυλ'r1Ξ" €τι'lε πτfftl

'"aτ,aρLγ"ι' πoλ6τ,ιμη oτα γ[.ρια τι'ιν

ερευνητιilν ιαι αν&γνωc'ιυ' eυy'αa'"-

στo των φi)'ω,l τoυ 6:6λto'l. ΣbγaυρL

Θα 'ρΘe, ψiρα πoυ δ,ε Θα απaυcιd.ζε''
,'ιruδ xα1ιι'&' yαoυoα,tτxυα' 6ι6)'ιoθ^iγ"τ 1.

oo Kωoταyτo'3λτρ' ε[να,. €να'q oτu

θμdg cτην rνeυ|\α-υL^Λi] ζωf τηq Na
oυcα6. Γιαυτδ οc ανα^γν6οτeq Θα πρ€

π,ε. να ξdρoυν δτt τ1 {xδaaτ1 τoυ 6'"'

6λ.[aυ cυτo[ δεν "l1ταν ειlxaλa π9α-

1ια. Δεν εν,loor}με τO o.y"aνaψ.y'6 τlD6

6λη'ψα πaυ y"c q.υτδ υπ/;ρ1ο, 1lΘPl"σ'5δ

τερo Θdλoυlμe να τoν[:,coυμε τι; δυ_

oιoλiε6 στ^ην σ"ντLΥρ'ιφf των xειρo_

γριtφων τOυ K(')σταyτ''{l)'τ1, κaυ ^Q'

τcιν t6ao μεγ&λε6. πο''l παρδλτ1 ττγl

φιλ,5τι1ιη προaπ&θεcα του ετδ6ττ1 ιe-

ρ''τ'tq φoρ{,q, ευτυ1ιil6 )'iγe , δν μπ4-

ΡΘσαν νσ' ξeπeραaτο'lν.
1ζωπουα l\i\i'?α τσ' 7.ε''ρδγραφ'l" ιo'l

Kωoταντo'ιiλη 1ιπoρei yσ' εy'τεθoυν

iιοτε να μπoρεi να τq δet 6ποιoE Θi-

λει. M6νo αν γiνε'. αυτ6 Θω γtνeυ ν"α-

τcινoτβ6 τo επLτeυγ1lα τq\) ε./':δ6ττi.

o Kωcταντo$λη; !γρeφe 1ωρi;
να y.ιυρtξec τιg λdξει6 xα'' γυlρtE νu

6ιaτ[ -cεταL τLα' την παραδοa''αx'i1 aρ

θογραφtα. Βξ6αα πoλλoi aτ[γoι τa'l

δια,6&.ζr'ντq.ι ει5xoλ'α cγετ''x&., πa)'-

)'oi' 6,μοl; xρειdζ 69'1ql' γLe\εΘυντ|'γ'a

φαν'δ

M6,io dτoι 1ιτopω νq' εξΥlτiιτ(i aτΡ

αa&φecα" πoυ υταργaι oe 1ιεριxοδE
,οτi1oυ6 δπυl; π.y'' oτι1. 39, cελ' 2Ο

'!η)'α cτι'q λ&cπε6 ι'οτραπ6q oειo1166

eι -c τα ^ι'.6αδ|'α1 raυ θα τα"tμαζε α'ν-

τt )'αcπεq ραγeq, cτ''y.. 5 oε)'. 69'

xαt γραφεt τα 6'"ρcaθδ''υ' τον eπi"νυl

gιζ τ, rlιπ&νιo, δπο'l Θα. τα[ριαζe να'

λ6ει ειE τo ψT'L.τy'a ^L1 ι-,τ1 οε}'. 71

cτ'"γ.26' Τ|o'"δq φυ5qgι ψε τa cτ6'1α'

oτη φοlλι& δi7'οl; φυcc''i ρα' δπου Θι'

-'ι|"ρι''1ζg νι )'te'- sιτ, pιυτl'&'...

ΙΤρ6aθεττ1 δυcxa)'[α 6ττ|')'J'')-''"

τ?σ.φη οτ&θητε or,lιJοδtFοτ€ Υ''ιι 'r1

ανο;ιo''apoρφtσ' τηζ' γλιiocα; i'ι\)

Kωoταντο6λη ' a οτotaq axτδq α"π6

ι'.i α.ριeτi1 )'oγιεi \! -'^e'-; i"a! γ'ρ^ι|-

5ι,,ιal,oLεi, τα'ι Lγ'. ;αν τα ο al ο--&' γ',''τ i

aιψοπocεt Υσ!ι iΥ1 νι'''lcl'tiττι iiΡcφc'

ρ&' την oπo[α 6ψυ11 τα''. παρι)'λαζe''

ουγν& γ&ρcν iT1 -Ξ al1r2''r'y-q'ιi'τfti'αΞ'

'Eτοι δε γραφει' τ&ιτoτε τo 0'τ'''ν''l

ε (ι)ζ ι π'γ' φατι (ιi: γιιilτz τo σιt)-

aτ6 y.αι.61ι ,με dι{.,ιλoν γιιbτα)- (φ&_

τε) αλλ& τo γρ&.φε'" y\α'. |\. ε dπω;

θα τo dμαθε απδ ro δ&.oxα)'o' "φα-a
πyυtτ'. xαc γ.αρeiτε' aro y.op6 aφo-

δρ& ρι1.τeiτe,. Αλλo6 γρ&.φει o αντt

a,l x,jJ. αλλ'oδ π&λι oυ αντi a γι'α y'0.'



pη τηζ οψaLa^Λσ,τσ'λ'τlξiα6, π.1. οeλ.

79 aτr.γ. 18' Eiναι α[ν''γ'1ι.α (6γι α^

voιγμα) ηλiaυ ν'α't 1ιε πatηl,ια τrι )'δ'
aυ'

Στο cτ[y'ο rιυτδ 6).6.T"aν1ιε xαθz-

ρα 6τι" o Kωcτωντo6λη6 δε γραφ::
α;δφια" τη Nαoυ'cαi'ixτi 1lρoΨo?α ^/'c.''

rη θνι1ιαταc ψδνο aτa τ6λoq γαρ''ν
τ71( εσΦτεpιχi]q aι,ιa'.oταταλτiΕiα -c ν,-

λioυ - λ'joυ (λ'jιυ, λι1νω) . Στlυ: oτi

γ.c')υζ 11 - 72 oελ. 92 γρhφεr ΙΙ6q
να σε 1ταρω a6να γυl

πaυ ν''r'L xoρtτaι τ' α"ργτryδ

Ε[να'' d'οφανερo δτ,' !.ν"ανε ττ1ν πα'-

ραπa[τiaτ1 ττ1q γeνιx'i1q τοιl αρyτ1γo'3

σs τ' α.ρNηΥδ τα)ι τLα την a1,l.aLay'ι'-

ταληξtα.
Aυττ] η ανoψaιoψoρΨ[α οττ, γ)'ιil'i-

5σ' ^ilταν ,μεγ&λo6 π€ιραo''ι63 \Lσ' irι')
αντ|'Υρσ'φξα' H γνιilμη γ"αt τaυ Tζ''-
y"'fi .aυ Mπαττaτ1 τ"αι' τ1 δ''ν"^i1 μoυ t'
iL'l να αν.ι|.Υραφο\3ν οι λ6ξειc, 6ποl:

ιι; Lγρα",!ε a Κυsaταντaiιλη;. Αν co

1ιεριι66 περιπτιbcειq τ1 α'ντι^γpα"φ'i1

δe aταΘτμe πιοτi1, πιaτe6ω δτι dγ:-

νe αθi)'τρα. Δεν εi1α ττγ) ευτ'αι.ρtι

νc. x&νω αντ,'παρα"6o)'^11 τι'>ν 'l..ε''pο-

^1ραφυlν τoυ Kω.οταντo6)'η η'l.ε τ,α αν'
τiγραφα τaν ε^nδδττl.

lπ' δoα αναφ6ρω ψα.[νεται xα'Θι-

ρ& 6τυ τ1 πρ6ττ, txδacτ1 1,'γ χι.ici'l)
το'fi'η i1ταν ciθλo6 τoυ T&'xτ. \Tr&τ-

rcη, αλλ'α xαc δτι y'ρε,'αζετxυ ι,ι'"'l"

δε6τερη aυιρ(q τα' τυπογραφιNd. xλ-'.

λωθ'r1 τ'116 πριilτηι. Πιcτsliιυ dτι :r._

ξiζευ -'aν xδτo xα.c τα. €ξaδα γ,.ατi

\ r,a''τf'"xi1 aυ)')'aγL1 τaυ Κωc:c'νι''"J
λτ1 εLναι" 1ιια ενδιαφdρουcα' ιοτ'aρυx^l'

πηγii γcα το παρε}'Θ6ν τ!6 N&oυ-

σαζ.

Mωζi 1rε το| Κωaτα"ντol)'η α'l:'.-

οτfiΘ^rμαν &νθρωπoι τ-αι ζωντ&νe,!α''l

γεγoνδτα aτ1ιρα7ιcατα τη; πα)'ιd": N:-
&.oυaταc. Mξ.aα cτα του'l1ψα'τ&' τa'ι,

π€ρα απδ 6aα α'ναφiρονiα'' σ. τ|ρσ"Υ

μιτιxd. γεγoνδτx, 6ρ[cxr'iυ1ιε xαc (L?-

zeτoι3E 'aτtγoυE πOυ μαζ μιλo6ν γι:,ι,
:ι 'i1θη xαc t'Θηια ττ1€ επaγi1q τa'l.
'-\)')'α α'π6 αυτ&' €Iτ€Lrδ"i| δtα'τηρο"'lν-

:ι'. ι'rαρ&\λαNτα ι\,J.6NρL oi1',ιερα 1ια' -c

ια'ιουΥ νa νιιbθoυpr.ε ττιν Θτ'oN^η τcυ

Kιυc;rv:o'jλη roλ6 y"aντα μα_<, ενιb

δaα ψπi^μαν oτo περιθιilρι,o 1ια_q δi-
\)oυν τQ 1ι€τρo ττiq αλλαγii_< 1'ων y'σ'L-

ριilν. nE ΤΙαaγα\ι'α, e[ναι €να πo[τ;

ψσ" qντLπΡa6ωπευτιx6 τηζ 6'J')i7'ε''αζ
y'q''" ψα"ζ[ ττi€ δ,'αφορoτatτ1aτiq τοιl

νq'oυσαtτxaυ τρδπoυ ζυlt1€.

Δεy οxoπε'jιο να εξανi'tριo σ' y.l.l

τδ paυ τa cη1.ιε[υl',ια" τo θdl1ια, oKοl-

aταντoι5λ^rρ'. Πιoτg6ω 6τc εtνα"ι' ττο.

λ0 πλατ6 xι δτc πο)'λ'ο[ Θα" αντλts
σO\)ν υλLy'6 απ6 τo {ρ'"γo τoυ Κωcταl
τo6λη. 'Eνα ao6αρδ πpδ6)'τ11ια νo',ιi.-

ζω dτι ε(νcι''' y'α,. τα' δ''α6αs;ιατα τQ')

λαixa'3 p"αξ τioLΥlτ^ij' oι πηγd; τιυν

d,ιμετριυy παρα1ιυθιιil,i τoυ ,l,"ε τσ' 1τε-

ρ{εργα oνδli\ατα, των ηριυiδιυν 1ου,

α}')'q' xα'ι oι μν{1-ιε_< αrδ τουq Aρ1αi-
oυg 'Eλληνεg Λυριιo'iq ΙToιητd6.

Ευy'θ'ριcττ1 !ιπλτ1Ε.a για' ,1.tνz ''';

τσJν γ"σ'a <τα τiρ.ιφaΡLxθ"o πot"/|,ιατα

τoυ Kωo;αντo6λη πoυ dφταoαν ω;
τoν €'y'δδττl τoυ γ&ρτ1 ce N&.πο''a lq

αxρaατ€q τoυ λαΙxο6 |ι\σ'.a 1τ(')Lη1'iι.

Tα πoti1ψατα αυτα ''α lιθ''6αaα γιc,'

τρωτ^η φoρα ψαC"i lιε τOυ; αναΥν6-
στεζ τηζ πριbτηe €xδοοτ1q.

Θα xλεicω -ιrl στ1i|').ε|',lLΥ6 ι,\rιν 6τlΡ.aι"

ιl)lια με δ'la oατυPιxθ" iloL^|/,l'ατα 're'')

Kωoταντoδλη πoυ μoυ τα απd.γyει'-
λε o Χ&ρηe ο ΤΙυτaιrι'3νηq, δταν 6ρε

θi.'ιcιt',\ε oτo φιλ6ξεν ο τρατiζt τa'ι
πωντ1γυρcaι5 oτον 'Eξω Aγι& Σιυτη_

ρη' μ.αζι ι,ιε τα ay6)'ια ποιl aυνbδeιy
α'ν '.a πρdlτο'

nMια φορα ο Κωοτα.ντrι'j)'η€ o,'l-

ναντηce τd,τι 1r:θυc1rLνο'lq πaυ το'l

ζτiτουcα'ν να τaυξ xθ.γει xαν{να aτ,"-

yαxι...

- '\'7 aα'; ιανω aτ'ιγ-&'xt. Θα ',ιε
6αρtaτe; ριbτηcε o Kωoταντoιi),ηq.

'01ι ! lδε oa 6αρη$γ1.9' ^1].'11

1ια"q! τoυ απdlττραν'

- Κα'λα... y"q'τatτι εxet τα'ρ€xει..

^{.α \)α oαE πιil aτιy'αxι..'

Mδλιq oταθ^rμα'ν εxεi κaυ r'ο':'.

εiπε. ;ουq τα[ρcαaε τa παρt'xθ':ιι ιe-
τρ&a:.rγa xαι ιlaτeρα €Υγ.ν€ αφ"ινοc!

Γειd' ooυ λe6€νττ1 ψaυ ΤΙαν':θ"

τzι Mdλ:η \LO') ^ι5iy'τι

πaυ ,δεy α"φ!aατε aτγ1 fiξ.r2ι'1ι5,J.

ο?νtθq" y"0;,. xατatxr'..'

To rδε6τερo δεν 61ει, ay.6)'ια.

o Ι{oλι6E o ν-lE[Lτlo6σy'α'q τ''" a Σδ-
ν'αρη'c ιοντδc, ΙΙ απo'3λxo; al,1ιi.δ''d. -

Ρ\ζ Nc o Nτd'φνo; ο οτε"γνδ .c|

Πρoσθξατε

_ Οr ατηλεc Tllc "ΝlAOYΣΤAΣ. εivαr oτη δldθεoη δλωv
τωv Νο,ouοαiωv καl Tωv φiλωv T,oU ΠερlοδtKcι.

_ ol οπooτελλ6μlεvεc γlα δημoοiεUση ερYασiεc Kαt dρθpα
vα εivσi o0vτομεc oε 6 τo πολιj οελiδεc γροφcμηΧαvηζ KclΙ Vσ,

μηv 6γoυv δη'μoοlευθεi oε dλλo nερI,οδlκo η εφημερiδα.

_ Παρdκληση οl ερYασiεq vα Yρ6φoVTοl σΤη ΔημoTl'κη καl
μa To μovoτovlκo σιjσΤημα.

_ Η "ΝlAOYΣTA. δεv φθρεl καμ1α εu,30vη Ylcl τ'tc εKφρα_
Ζομε:vεc γvιi'lμεc Tωv σUvεργατιilv τηc.

_ Εργαoiεc εΙτε δη1,l,eolευθ'oiv εiτε 6xl δεv εnlοτρ6φ'oVTclI
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'Eυοζ ΣOλλoloq με.. uΠοθnτlκδr!
Τo oημερlvo μoυ oημεiωμα i-

Χει μlα rtδloμoρ,φio. Tα δε,δoμ,6-

vo εivαl oτl εiμoι πρoεδρoc τou
ΠYPΣOY (,κα'nolοl με θ,6λoυv

ψυxlη τoυ ΠYPΣOY) κα'l 6τl o
ΠYΡΣoΣ εivοl 6vοc o0λλoγoc
με πovελληvιcl ,Kαl δtεθ,vη ακτl'
v'o6'oλiα. Συμμετοxη oτη δo€α
του ,ΠYPΣoY θxoυμε oλor oool
δoυλε0oυμε μ6oα oτov ΠYPΣo'
αλλd 'και δoor μαc 6oη66r, 

"-πo 6ξω. iΠιo noλ0 6μωc η Ν6-
oUσσ, η,Ημαθiα, η Ελλdδα.

Πo0 ,6ρioκεTol η ι'δIoμoρφiα
αυτo0 του oημεlΦμαTοc; Στo 6-

τl δε,v θ'α μrληoω γlο ε'πlτυxiεc.
otτε γ:ο nαλιθc ο0τε Ylο τiξ
nρooφατεc' Πoλλθc φορ6c θ_

XoUμε ουτoλt6ovloτεi! Kοl -,'o

κdvcυμε oε πεioμα oλωv αυτΦι,
Π'oU δεv 06λoυv vα αv,ογvωρi-
σou'v Tηv nρooφoρd του ΠYP-
ΣoY καl τηv ΠριυΤloΠoρiο του os
nετυyημ6vεc ouμμετo1$c στηv
tEλλοδο ,Kαl σTηv Eυριi.lπη.

Στo oημεiωμd μoυ αυτ6 θο εi
μαl clvτΙ -.ΠYΡΣoΣ.. 'ooo λl-
66vl, unοyρειυτlκd, sκoψα γlα
τοv .ΠYΡΣo. οε δηuoolγρα,φ:_
κ6 αημεlιbμοτο, oε αvαφ,o'ρ6c
Προc TIq nρoΙοταμεvεc εξoυο1-
εc, Πρoc γοvεlc καl κηδεμovεc,
ολλd κol Πρoζ τα iδlα τα μθλη
ToU YKρoUΠ, oπolα κl αv ητοv

Kα| ηταv nολλd πο11δld

πou τιbρα εivαt vοl,κοκυρα[ol, ol-
κoγε'vεiορxεc, ,τ6o'c' τΦρα, Θα

μrληοω γlα Tct αρ'vητrκα, τic δυ_

oκoλ.iεc, τoυq κιιlδ*vouq σΙouq
onoiουc εiμοoτε ε,KTε,θ,εlμθvol μe
υποlτ16τητα τoυ iδloυ μoυ τoυ
εουτο8, oυvεργατιi.lv, φiλωv, oρ-

γαvωτιbv, nολlτεlοκιi:v καl Δημo-
τtκιbv ncιραγ6vτωv κοl τωv ['δl-

ωv Tωv nαlδιιi.lv.

Θα oυμφωvεiτε 6τl ιlvο τ6τolo
οδοln,oρlκo θα nαρoυοiαζε noλt
εv'δlαφrfρη'γ. 'oμωc δεv θα γρd'
ι{rouμε οiγγραμμα. Θα μποροi"
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*tlγPΣ0Σ,
oε, oiγουρα ! Πoλλθ μαλloτα ncl
δld τo Θθλoυv. Θ6λoυv vcι Πouv

Kσl Tα δlκd τoυc, 6τot Ylα vα
Εεθυμdvoυv κοl κεivο. Aλληλo-
6xoυμε ρομοτo γlα Tlq γo8vεc
μαc !

Δε,v οnoκλεiεταt καnoτε Vα

γivεl μlα Πιο εκτεταμ6vη δoυ-

Toυ Λυκει6ρxn
MαvΦλn Bαλoαμiδn

λεld. Σημερo 6μωc γρdφω αu_

τ6ξ τlq γρoμμ6c γrοτi τα πρd-

YμαTα dλλοξαv noλ0 καl θθλω
vα καvιυ κotvωvo0c τηc ευθ0vηc
καl dλλcυc. Πλ6ov δεv εΙvαl ει]-
κoλo 6vαc o0λλογoc σ,αV Tοv
ΠYΡΣo vα oυvεyiοεt μ6οα οε
τooεq αvτlEο,6τητεc, vo πρoοθ,6-

Tεl εvε,ργητlκ6. M6oα σTlc ση_

μερrv6c oυvθηκεc, 6nωc ,δlαμ'ορ_

φ,ιbvovταl γεvlκd καl δπωq εlδt_
κoτερα δrαμoρφιi:9ηKctv γlcι Το,/

ΠYΡΣo θο nρ6nεr vα μlλαμlε
nλ6ov Kcll Ylα n.οθητlκ6.

Yndρ1εl λ,oIn6v κοl ποθητrκ6;
Xωρic ,Kσv6vαV δroταγμo α-

nαvτΦ vαi, undργεl πο'Θ'ητrκ6

κοi εivαt μεγ6λo.
Θο oταΘ'Φ nριi.lτα στrξ gμγ$η_

Kεξ, ToUc κlvδ0voυc, TηV olKo_
voμlκη 1αooιiρα, τlc υλlκ6c Zη-

μtι,'c κοl το oiτlα τo'υc. Σε θvα
dλλo oημεΙωμο Θα oτoθιi.r σΤouq

ηθ'rκο0c κlvδιjvουξ, τα ο iτi6
τouq, Τov yαρακτηρο ToUq Kαl
κdnolε.q nαρατηρ'ηoεtc - v6μο,υc,
noυ δlαμορ,φιi:vουv τlc ορvηΤi_
,^'a or'vnlσωq ,KοΤοσTdoεtq nου
Zeι τo γKρο,UΠ.

Mtα οnooτoλη 6xεl olκovoμl_
κ'6 κ6oτoc. Πolo εivαl αυτo; 'E-

XoUμε δυ,6 τp6πouc υ'n,oλoγloμo8
τoυ κooτo,υq. Τov καv,ovlκo, noυ
υnoλoγiZεr τα μ6λη ΤοU γKρoUΠ
οαv α'vθριbΠouc KαΙ τov oυvη,θη
nλ,θov Ylα μαc, πoυ υπ'oλογiΖov-
Tοι Tα μ6λη του YKρoUΠ οαv il_

ψUΧo φ,3ρτiο γlα μεταφoρ&. Η

δrαφoρα τουc μεγdλη. o Uno-

6l,6αoμoc oμωc τoυ αvθρΦπoυ
οε dψυx,o αvτlκεiμεvo γlα μετα-
φ,oρα εivοl τo πρωτo μεγdλo nα

θητlκo.

Π'6ρα αn' oυτ6 η ευθ0vη nου
αvολομr6ov,ouv ol υπε!θυvot γlα
τov απαvθρωnroμo τωv oυvθη-
κΦv τηc οn,ooτoληc ε,ivοt υno-
6r,6αoμoc ,Kcll Tηc δlκηc τoυc vο-

ημoo0vηc καl οΦρωπIdc. Eivαl
ποΘητlκ6. Kol η 6κθεση σε Klv-
δι]voυc εγγiZεl τo oρIο τηc Πα-

ραφ'ρoo,0vηc. Δεv,υnερ6dλλω,
θα αvοφερ,9ιb oε nαρdδεrγμo.
Πdμε oτη Bρετovη' οτη Γαλλiα
'Mε 6vov oδηγo καl xωρic δια-
vυκτερε*oεlc! Kαl με καnοtoυc
6ξω οπ6 τo YKρ,oUΠ, ε'κδρ'ομεic,

Ylα 'vο 6xoυμε καl κd'noι,o 6oo-
δo, η, ερ16μαoτε οn'o ,Mαγloρ-
Kο με κoτdoτρωμα οτο nλοi,o

κοl Bαρ,κελΦvη - Nαουoα xωρic
διαvuκτ6ρευoη. Mε διiο οδηγoι}c,
(iδrα γεΟoη !).

Θυμdμοl, εntoτρ6φcvταc αno
μlα οΠο,στολη, μou Zητηoο'v τα
nαrδι'd vα μnotμε oτη ,Bεvετiα

Ylα vα ψω'liooυv δωρdκIο γlα
τouc δlκo'ι]c ToUc. 'Ηταv, voμi'
Zω οτo nρ6γραμμα. Σε 6vo δρ6-

μo Tηe Bεvετiαq ovτlλoμ6dvo-
μοr δ0ο ilvτρεc vα unoγρειbvουv
δio μ6λη ToU Χο'ρεUTtκο'8 vα
nρoxωρηoouv Προξ 6vα 1Φρο α-
noμερo. 'Ετρεξα vα Boηθηοω τα
nαlδld γlατi κοτ6λα8ο Πωq η-

TαV σε δ0οκoλη θ6oη. H noρ6μ-
699rη μoυ οτΔθηκε οωτ;ηρlα. Ti
ταλ.αlπωρ[α Θα τρo6c0oομε ιivαc
Θε6c τo Ε6ρεl. or ovτρεc ηταv
τηc δlΦEεωc vαρΚωτrκιbv. ol
φ'dτoεc τωv δlκιbv μoc οπo τηv
r'ολαtπωρ1o του τοξlδlo,ιi καl τηv
οijπvio φαvτoΕov στouq cΙσTuvo-

μlκo0c γlo φdταεc voρκoμαvιi:v!
' Επlαοov λαυρ,d,κll l !

Tηv παραn6vω κατdoTοση ε;-



lt,6αρυ'v,oυv καr dλλol nαρdγov-
τεc. Πριbτα τα Toυρ'loτrκα Γρα-

φεiο TαξειiδiωV ,η To Προκτο-

ρεiα, on,ωc λ6με. lH oouv,6πεIα,

η κακη κoταoταoη τωv λεω,φ,o-

ρεiωv (dλλo λεω,φ,cρεio vουλΦ-
vεlq ,Kol αλλο oου 6ρxεται), οι
olδηγoi (ε,κ6lαoμoi, κακ'η ουμπε-

ρt,φoρα). Bεi6αiωc u'nαρxουv καl
οδηγoΙ nου 6γναv ,φiλol μαc
Eivαl 6μωc ελdxιoτοl. T,o nlo
o,υ'vηΘtoμ,6vo ιραlvoμεvo εivαι το
ηqβ'ητlκo καl ε,δω.

Θα οvαφ,ερθιb oε μερl,κα nα-

θηματο. Noυλιbvoυμε λεωφ,c-

ρεΙo LUX γlα δυo οn'ooτoλ6c.
'Ωρα οvο1ωρηoεωc 6Εl τo πρωi.
Πρolκoτα6,oλη 200.000 δρx. Πρcl-
κτoρεiο γvωoτ,o. Στηθrηκαμε uθ-

Χρl Tlq ΤρεΙc To αn6γεuμο γtc
vα 6ρθεl vα μαc ndρεl dλλο λεω-
φoρεio κοl δεv οuμμα'Zειjεταl.

Zηταμε δεtτερo oδηγδ. Mοc
6ρxετοr τ'o λεο:ιρ'cρεio με TοV

δειiτερο :δη'γo. o πριi.tτoc δμωc,
n'oυ εivαl καl lδ:cκ_τητηc, δεv δi-
vεΙ Tη θ16οη του οτov δειiτερo
με καμl6 nερinTωση. ',Ηταv o-
δηγ6c, αλλd δεv ηταv oδηγ6c!

Πρδoφατα. ΕΕοφλημ6vo Τ(j

δρομoλ6γlo oτο α,κ6ρ'olο. Ano
τηv nριilτη 1"l,θρα τηq εΠΙσTρo-

φlηc o οδηγ6c δεv ,6xεl oυvd}*
λαγμα o0τε γlα nετρ6λ'αl,o. 'E-

ραVοc ο'πo τα nαrδ:d γlα vα φ,oU_

λdρεl. 'Αλλη loτορiα μlε τα δt-

o'δlο. .Δεv 61ω". d[]6ργq δg-

ξld" ! .S,T'oΡ- !

Στo Φορλ1. Τlμητrlκ,η εκδηλω_
ση Ylα τov εκnρ6αωno τoυ ΠYP
ΣoY, απovoμη μεταλλi.οu κ.}.'π.
rEκεi πoυ ovolγογ οl οομn6vlεc.
v6o,o,υ o oδηγ6c τουλo'0μl στc
ξ8λo. Γυvorκoδουλεrd oτη μ6οi1.
Τov κdvαvε του αλατlo0 !

Πιbc εivοl o τουρlα1.l,oξ *ξω;
Nο τo oυZητηοoυμε; pφnηoΙε

τα μ6λη Tηc οΠ,oσToληc τηc ,Mο-

yrδρκα. iKIvoι-lμαoταv με Toυρr-
οτlκd Λεωφ'oρεiα lonοviκd. Δεv
'nαμε _ λ6ω _ v,σ nvtγoιiμε;
,Π,oId o0γκρloη v6 ,κdvoυμε. To

Alρ -,Kovτiolov; Εiκ,ool εφτd 1ρδ
vΙα με τov ΠYPΣo oτ'α Eλληvi-
κα λε,ω,φ,oρε1α, 6τo'v 'Ζεoταιvδ-

μoσταv αvoiγομε τηv noρτα. Tα

ρο,vτε,6oιj oτηv Φρο τoυc. Δε λd
Θεψ,οv μιο μ6ρα o,0τε γlα 6vα
λεnτo. Φυolκd μlλαμε γlo το Ι-

onοvlκd τouρtoτικd λειυφ'oρεiα.
Kαl ovορωτl6τοl κοvεic γrοτi

με μαc τ,6oη α'Θλloτητα; Λ6vε τα
nροκτoρεio 6τl το αυτoκivητο
εivol oτηv Eλλd;δα nοv6κρi6ο.
Δεv εivαI oμωc εδιi.l τo θ,i'μα.

κql φΘ,ηvd vο ηταv τα λεωφ,ο-

ρεi'α δεv θα dλλαζε τinoτε' Γlα-
τi τinoτε δεv ndεl καλο oτα Τοιl

ρlοτlκα μοc Yραφεiα. M,6vοv τo

ψ,6μα noiρvεΙ Kcrl δivεl. rKοr Ιlε-
ταξ0 τ,oυc.

_ Θο αvαφερ9,ιb o' 6vα τ6-

Τ.oiο... καλo nρακτορεi,o. MdZε-

ψε δλο τα xολααμ6vο λ6οτlxα
οn6 τα λεο.lφ,ορεlα του Kαl τα
φ,oρεoε oε θvο, ο' αυτ6 ΠoU μαξ
*ο_r'εrλε γlcl τηv αnoοτoλη μαc'
Kοι εixομε με 6vα Kα0σωvα Π,οιJ

ουvαvτηαο1.lε σΤη Γr;lur/ιa961εΙ-

Biα τ6οαερα ακαοiματcl σ9 μlc!

;.,lθρα ! Φαvτοοτlκ6' ολλδ αληθι-
v6. Tα εi1ε γrα dλλαγμα Kαl ε-
μdc γlο..' π6τομο μαΖΙ με τcl ΠLl-

λrd τ,oυ λ6oτlxα.

Σοc ακo0,-r.l vα λ6τε'.,Γt,ατi
δεv κατογγεiλοτε τlc nορα6d-
σεlc σTοv ΕoT;" Να μξ μlληοο'l.
M,6vov αυτo θο nω. o 'EoT θ6-

λει δlκαoτl'κ6c αnοφ,6g6lc γlα vα
6γdλsl τηv 'απ,δ,φα6'η τoυ !

Θ'α ε'[αlρθοουμε ελd1tοτα Πρct

κτoρεΙο μ61ρl αποδεiξεωc Του

εvο'vτioυ.

Δεv Ε6ρω cv ο ΠYPΣoΣ oυ-
vε1ioεI μ' αυτ6v τov τρ6no vυ
κdvεt oπooτoλ6c, αλλd Πρoσω-
nlκd δεv τo vομi,Ζω nλ6οv. Tα
nρ6γμoτα θα '6ελτl'ω'v,oτοv αρκε-
τd ov ο ΠYΡΣoΣ εvlαxυ,6ταv
otκοvομlκd. iKαl o,ημερα δεv θ-

Χεl Kcll 'δεv nε'ρlμ6vεl oπδ καv6-
vα δε,κ6ρα. To Ynouργεiο Πoλl-
τloμo0 Ylα To 19B5 (ημαοταv E_

Θvirκη oυμμετo1lη oτηv EYPΩΠ l

ΑΔrA oτo ToP|lNo) πρoiin,oλo-

γloμoc $rQr$.QlQQ, εvio;1υoη μηδ6v.
To 1986, ouμμετo1rη oε φεoτl6'dλ
BiEΛΓloY κol lMAΓΙOPKA nρo-
i.in'oλoγloμ6c 1 .8o0.000. EvΙoxυoη

μη'δ6v. Ynoυργεiο Boρεiου Eλλα
δoc μηlδ6v. Νcμαρyiα ,Ημαθiοc

μηδ6v. Δημoc Ι{αουoαq... αvτi-
δωρo.

Nομi,Zω oμωc oτl με Tlq

ποραndvω oυ'vθη,κεc Kοl τo
τoοo κooτoc, τo ποθητlκo o'nωc
εinα, nου φ,oρτιi:vετol 6λo oτ,c
πλdτεc εv,oc ouλλδYοU σοv Tov
ΠYPΣo' τθρμα τo εvεργητlκ6
π,oυ κορnιbvovται dλλοl. T6ρμα

η κoιjxηoη oτr 6xoυμε τov ΠYP'
Σo. Τρ6λ.α T6λoc.

Tελεlιbvω τo oημεριvδ μοU ση

μεiω'μα με Tηv υπoo;1εoη γto Tηv
κατογρα,φ,η oτo dλλ,o τε8xoc καl
εv6c dλλoυ ΧοραKTηρlστlκo0 nα_

θ,ητlκo0.

Κ6Θε συvδρoμnτflq

αξ γρaΦει

και €ναv καινoιiργιo

συvδρoμnτft
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Anoτυxiεc σTn μiδnοn Tωv μαDnτδv με μεlωμ6vεC
vonTlΚtc lκαvδτnτεc. XoραKTnρlσμoc Tωv δlαφδρωv

KαTnγoρlιbv παlδlιilv με εlδlκθc δuοκoλiεc σTn μ6δnοn'
(8',)

o ι'ιμυ1'o'λ,oy ι n'!ζ noo'o', η o lj aε ι' q' τι

πoδε ιxyd,oυιy 6τ ι:
1. Π'oλ'λ'd παιδι6' ,ιιε ngο6λl1'url'-

τα ,ιιdaηοηe δυοιoλεd'o'ιιιαι yα aL)'-

n ε ν'τ|1'C'Jfl'o iλ''' !, y;ο υ ν nιa6,6 ληj''u α )| (ι C!.'

πo'μo'iciltooυι,'og ιoιμl'νcL ε 9 ε'}lο'γι αι rι

}l0'ι 
''α 

εaτ ιd'a'oιι' τ 1Ι't' ]ι\ooηoy.;t τoι':

ο' 6|α aυγι"ε'Δριμ!ι'ο !.'ρ'y'o'

To αno'τΔλειqurl ε[ν'αι, 6τι 7ιJν'ουν
yQ'ηy'o1ρα τo ενδιαφl\τ''a'l' ιoι"ζ' Ιf rL-

$αiyloυy με μεγιαλη δ'υ'οx'cλ[α' !Ιc''-

0 ο.[,ι'oυι, μ1$ι1,,6 
gy'g !1''(f, 7 α ?7|oαγ','ι|σ'1 |E

noυ ιΔα'l,ιlπoιotιν τιξ o'πα'ιτ/1οε, ;
τoι'iζ.

Tα παιδι(l αυιd, π'9ιlπει νcL 6qi'
atιoyται aυνεy'cbg υιπ6 ιr1ν εn!6'λε-

ψ11 xoυ δαo1*dλoι-. Καλd' ε[l'αι l'el'

"frflτy'ταt 
a'ια' tι7cbτrl' 8\9αινitL χ(Ι't α-

l,dlμε'aα aε i1aυylουE μα0ηιiq.
o'ι εQιωτ|]ιο:εLe ιaυ δαο'ι'4.)'οι' lj

ιoJν yol,!'ωl' mq6πει ι'α επα'νrlλ'ο'lι-

6dινoilται, cb'dιε ι'α δΙt'ει'cl'ι o απ(|'ι-

φdlμ'εt'l€ 1ρ'6ι^o9 να οxεψfl'οdιν. Ν't
τoυg δ'iνoιια'ι moieb'τα ε{l'xoλεg ε'ρ'οl'

ιιj|alει1 r"αι Δa'ιειQα οιy(ι ' tityfi 
''"'

nlooχωqliιyε'oτ ιζ δ'dγaxoλεq,

H a'τ'd,αη τoι- δαοxdλoυ ιo'ι 7ων

y'o'ν'6'ων ngΔnει ι1α εlyαι οo6'αρl1

xlα:ι επtιαlι4τι,x{1. Mε ι'oν τ'E6n'o ιη;
φ(n|yη7 '[\0ι)ζ' yσ' ια δc{la'oυ'y 1'α 14σ''

ια:)'d6oυΥ 6'τι α'πα'ιτody α'π' α'-τd, ι:-

nα'xioi. Aυτ6 δι.,,uιoυ]g'yε[ a'τ'α' παι-

δ ι d" α [arlη pι,α α\aφdλ ε ι αζ,

Σιη μ,d$ηoη μπ'o1ρodι ν'cL 6oιμ)ι7-

il'ody,'uε δ ιo'ρa'ωτ ιιclq α'οιιfiιoε ιg, ιη e

oπτ ιni1 e x0'ι (].'Aoι:1οτ tγ"i1'e υ'νι i ).ηι1tη :'

Πα'ιραxd'ιοl Vcl: α'ν'αφ69cο ριεοιι't!q

απ' αυτ'!g,
Mno o'odν εnklη e y α χι9ι1σ ι'Lι|o'ττo ι-

lyflodν oι αοιi7aειg α'ιlτ!'g o'τα ιαι-
διd' nου υοιε'ρ'odν οε γ')ιcο'οιaιxl'': fi
oπτ ιn!g α\yΙ ιληπ1 ιγ.6ζ ι'xατn6'ιτlι ε ζ'

Στυ' nαιδ ιd αι''τ(ι ,ιl'πaοod'y 
''|'l'

δ η pι υoυ19'ya10o $'1' y16 1'1' 61 1ι 1 y" !' g x cι ι a'ι',ι'

ι'ινητ ιn! E αy'αaι oλ'6' ζ.
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Xgε' ι&€ ει α ι xαn α'l'ι6η ω1' 6 ο l!1'ι1 ε ι' ι

ι'ιαι ετn)'d'gιEυi1σ'l], I Lσ' ι11{1 ξ επε9'4''

C\oυ)' αυΙd''ιrl πρo6'λι!1ιιαι τl'

,ξΣlΚΗΣEΙΣ ΓΙA ΠAΙ11ΙA

},l]Ε ΔlATΑPAXEΣ TFΙΣ

fsPAΣTΗP l oTΗTAΣ ToY

ΦΓΙTΙΚoY oΡΓΑtdoY

Ι" ΠρoαoκΙiσε1q

Σ'τηy o,QΙ''{] a ι o'οxι!οε ιg πg'!πε' ι

yα εiyc,.ι ε'il'xoλεq, οdγuq:t'll'o- !ιε 1ιξ

ιxclν'6τητ εg xlo\'' nα tδ ιd)\y.

Tα nαιδιd. ΞrοyιρrLφiζoι'ι 6τι 0!-

7'gγι1' ( ελεdflεgo ai1t'διo ). Ξεφυλλ!'

ξ'oυ''l, δ,ιιiφo1ρε6 ει'x'6'y'εζ. Σφ'ραy!-

ξ'oτη'. Συilrιργu'dloyod'ν yροlμαι ιοτ {' q

Trιg Eυvενiαq Λεπiδoυ
fτροξlρoυ l{ιvnτftq

lιαγvωgτικ'iζ oμ&δαξ
Noμοil ΗlιαΘiαq

ax:iEπιεg ειxι6νεE''

trΙnoqodν'|o' x,i'ι'oυτ' ο'υλλ'oγi1

ΚΑRT P0STAL, d'λiμιπoυτ y'α:9-

τ oι'onι ιxr'ye χα ι yα'1τoNaλληι ιni1 : '

!Ιlπoa,oiy l,α λ'tnooυ'y αιν[y|ιοlα lj

ι'α παlζo'υl, με 6λλα nυ'διd" δfiq'o-

grl' nαιyινiδια.

Αuιi1 ε[ιl'αι aιι|\'uιi1 ξεxodιρα'aη1

τ"'αι 'ρυ1ιn'i1'e 
nρ'oδ'ι'd$εoιηe ' Jτloιy α9'

y /ο'oυ'ν ι α,ιια8ι/1'uα'τ α.

Ι Ι. Aoκtiοειq rπoυ rτρΦ*-

γGυ\' Tιq δραoτnρι6τnτεξ
τoυ orEτικo$ oργdvoυ.

1. Συvαρμoλoγηoη εlκovαq
Δlνoμε aτo nαιδl δio 6'μoιε9 εt-

ι''6yεζ, H ,utα εiι'αι xou'{l''η aε πoλ'

λd' οx6q',πια ιoρ1udτιo., ι1 d)lλι1 εiι'rlι
oλ6iιlλ't1Eη ( a'ylδ ιo ) '

E δcb 1gηa ιμo1ιo ι'o{λuε δ ιdφo'goυs

τ 9,6n'o t' ; ο ι' γ α ο'uο ).6 ^.' ιj a'ι1 € ι οll' ε ι x 6 -

)'ω)'. Στη)' ,'ιQ//t δ/γoυ'ιιε λ,[γcl x'οιι

'ιιατια 
(2-3 l zrlι z.clι'6πιy τα o'υξd'-

ιnο''uε πQοοδ ε ι' ι ιzri.

2. ,E0ρεοη δioφcρdc μεταE0
εtκovωv.

α) Δ['τioι'uε oτo lο.ιδ[ δ{'o 6l'u'oι-

εζ ει',ι6'yεζ,u.ε uιzg!-: διαφο'9'69. Tο

nαιδ[ flo,oa'πα'Υεi ycι τ ιq 6',2ε, xο.ι

1)a 7ιζ δε[ξει.
β ) Δ[νoυ'με πaλλιle ειγ.(lyεξ ιtlι

!y;oι'ν μιηQl'ζ δ'ιαtγο9l; 1ιειr'ιΞι\

τoυ;;. Δio α'π' αυ'τ{q εiyαι εl'1 'c:-

λ'ω''q 6μ'oιεE' Πιq{nει 1'(J' 1ιE 6'9ε'L

l'o nαιδl[,

3. Kαταcκευ6c.
Δ[|'oτψε an['ριτ,α η €υλ'&xια aτo

παιδi, ιo oποiο πρoa'παι1ε[ l'τl' zο''

x αai(ευιdoε ι δ ι&φoρα'tσ''τ (Ι(}'χε'-dc-

,ιι('t\τα' cNd\u|q)ω'|α !ιιε 7a 6'y'Δδιo,

4. Eξdα,κηαη onτlκηc μVημηc.
α) Β6ξoυμε επ&ινΦ aτ'o τo'απΔξt

διdφo'ρα dντ ιxε[pιει'α ( a6i1οι;9α,'μ'ο

)'d'6ι, ψαλιδ'6,xι nλπ.). Aφ'ad ηα δει

τo παιδ[, τα μαeεd'ουιμε xαι ξl!το' '
uε ,',(x !ιαζ mει, τ[ αντιxεtμενα e|δε

,1CιL οε πoι6 aηuε[cl fiταν ιοπ'o0εlη-

ιι6yα,

β) Βdloυ1ιε οτο'ιoαl!'Ξι οε z'i'-

πoιιJ' tJ€'ι!/1, διαφ'oρα l'yy"'9ω'u'l 7ε'
a}'!ιετρ|ι'ι'6' ο'1i1γιo'ια (\'ιετ:od'yωy0,

ιo[ycaτιo, ο'E\'oycbν'ιo, ιΔxλo ιλ'π' ) '

Σε λ[y'o ιυ' oητlcbvοι''ιιε )1αL 6d'Ξοι''

'ιιε τ,o mαιδ[ l,α ιο. τt,l'οι)ετljοει 1l-

πcο'E ι'1ιαν Πg'cbιτα.

Ι l!. rξοκiσειζ με γεωμε_
τρικ& σxιi]ματα.

Π α'[,ρyoι''uε'/'αοιοyrjιιc'' :1OL' ο7{t

ιι,c,.v'Δyα ε['ναι yocl.'u.ιι!γοζ α:τ6 iyο'ζ

{y7ρωμoq α9 ιfi 
'ιω ;. Κα0 ε αo ι8''ιι4:

ε['ναι ξεyιυgιaιa"J y'ριb'μc'.τog il0'ι

ιomofl ε,τ11,ιιilnc'lq' oιa 7rl9τ6'ι'ι μι!ο:l'

aε xd,n'oιο ^,'εtυ,uει9'ιx6 οyi!1uo" [Ι'y''

ο .α'8'ιo}u6ζ 1 a' !yο'y xl!'xλo, a G:oι|'

0ιι'6q 2 6''lνq'ιεΙQ\d'γω'\o'ι'o'Χ'



(Tα 1α1ριτoν'd'γ"ια ε[ι'αι r'ινiλayα με
τ'oν α'qι0;u6 ιωy παιδιcbl,) .

Κ&0'e παιδi !7ει ιιι\ηQloοτ(1 7'0ι''

l,να μεydλo yαiρ|τ6'ν'ι ο'τo oποLο ε/'-

να'ι ξωγg'αφιαμlνεE oι '06οειζ ιcυγ

α9 ιοxrucil'l' α',νd'λoy α !ιε τ'o )' εω1,ιιετ\o L-

x'6 τ'οι'ζ a'χημα.

Iv. Αoκ,ιioειq με σφραγi_
δεg

1. T'o πα'ιδ[ δ'oxιμιdζει χαι γyt|)-

ρieει 6λε1 ιιg οlφ7αy[δεg.
2. Δεt7νoιl'ιιε 'd:λ.|'ι'ι,ruo'υ''u 'uε διdc1 ,',-

Qα y εωΙ,u εΙ)Q ιxd' αγfi 'ιι'ατ 
α, [δ ι oι' y'2 rΔ

ματoζ '

To παιδ[ αcρod ιυ' :1'9'oσ!ξει, ε'ι'-

τυπc6l'ει aηo y'o1: ιου Δyα ο.7l!'1ιιια'

Mε,τd' παΔρν'ει τ'ο αl'dλ'oyo aτ:oσ.)' l-

δdοι'ι xαι a'ψ9αγ[Ξει αl''τ6 τlι' !"ιει
aιo ι,od τoυ.

o δ'd,axαλ'og παt'9νε'ι τo ο7iδ'c
χCιι 7\o τaπoιΙετεl οε διdc1''ooεq οτ,i-

οeιζ. To π'αιδ[ 'uε 1η or/'ραyiδα

τoι', aφρα'ylξeι τιζ cι'dιaειg αι'ιtq.

V. Εικ6vεt για συμπλ6-
ρτΙ}σn.

ΤΙd'ιnαl οε aυlι8ετιxt!q ει:'.(l'ι'εg τ l
nα' ι δ ι d, τ ο πιο.8 επο i'll ι'ο' ι ιι.ι cl τ d ι' ι rL l tl,'

λε [π'oι.ιν.

Mερικ6q διoρΘωτικ€q αακli
σειξ γi'α lπαιδι,& με διατα_
ρΩx6ξ τnξ δραστnρ ι6τntαζ
Toυ α,κoυστl,κot, oβY6νoυ.

1. Αοκηaεlc α'rαπορογι.,:γηc

ηxωv.
α) M'προaιτd' οτo ιαιδi τl'οι|)ετoι',-

ιιε /ω|oιι]Ιd' rl'π6 δ{'o, τoεi.g, τ1'οaε-

ρεg ιλπ. Nil6oι-g.

To πo'ιδ[ :ιρ'!'nεt 'i|(J 7.'τι'li1ιε ι

πd'ι'rι οιo 0:9αν|ο !ιε τ'o ,t'ι!iλt6t τ0),

αΙQl t01'u|' τ cο l, xι16 oll', ι' .ι'ο )' ο ι7 i - ο ν ι rl';

την α'π6οτα'aη 
'uετα'ξd 

-τoι'q'

β) o δ'd,oxαλog yτυπri |Ι€ 1o 
'ιιι)-

λd'6ι aι'o ιλgανio ('τ'o π'αιδl δε 6λ!-
fi€Ι 'tιo 

"u'oλΔ6ι)' Tο πο'':'δ[ πι9!πει
'l,'rl'lχτι'πillaε ι τ6'aεg c1'o'9'!'q zo' ι ι! 9

τoy |δυo τρι6πo, 6'πol'ζ xο.ι' o δic'ιxcι-
λ'οs.

Υ ) Αοx'i'aε ι,: αt'τ'n(J.'gαyτln7'fiιg 
'ιιι-

de μ ιxιg'ile'ιιε)'cαδ icl'q'

2. Αo.κηoεlc Ylα Tη διακρlοη η-

Xωv σε οξεiα κο.l 6rgρgi]g.

α) Aιβix{.,i6ε'1g |'ια 7\ιν αvαyν'(ο'ρι-

oι1 γνalοιc6ιν μελω'δ ιcilιν α'n6 ιo iι.-

χ,o'υa\,uα g,']'$i'g u'ιr,11od'u'6lλo xo',uι'uα-

ι ro6 '

β) T'o'ν'ιoμ6e ιωy λ!'ξεων, ουλλα

6(οy ωαι ψ06γycον.
T'o παιδ[ y.ιυπ{ι, μ,ε 'τα δ:d'χτυ'λα,

λ ! y o ιnτ α g τ o'-]ζ'ιioυ g φ0:6'yγ oυ'q μι ι'ιi c

λιlξ'ηE. Π'y. τ-t-.ιιι-ΙoJyι''μ-α-trι-4'
Κd'νει 6λεyyo τω11 ψfi16yγcοιl', πoι'-

6g εl'ναι π1cblτοg, πoι6q δεilτερo;,

πoι6ζ τελ,ετιια[,o'q' Mετ9'dει'ιoυζ
φ0'6yγoυe .

γ ) Tραlγoυδ)'d.,ιlε τiιζ λlξειs'
Μετ'd, τηlν 3η επαιν'(ι'ληιρ'η τηe λ!-

€'ηe π.7. 0,&λαa:οα', αEilι'ζoυi" 1η ιιε-
λωf[α τηζ 1.ιαxρ6νo"l'ιταe n19ιbτo. ιl1ν

πEcbτη ο'υ)'λα6'11 B'ζι α α - )tαa46α, t-
neι1α 'ιη δεdτε,qη fld'λ''α'α α1 ο+a α

'4αι 
1ελευτ(J'i'υ' την τ'9[τι1 0d'λ α'a-

σ α α'α,

3' Δο'κlμη αKoUσTlKηc orjvθlεoηc
τι.lγ λ6ξεω'v.

Ξεyωι9lθouν ιoν η97οιo ,7;α|' τo1''

τελευτα[o φ0l6yy'o' Π'7. Δε[ξε uo'''

lιrα αyτmε['Lιε'1l,o' xτoυ' ν' α'97[ζεt cι-

π6 ι''ι>'l ( xoixλα) , αm6 αι>l (ι6πι )

ι'λ'π' Πεg πoι6q λ6ξειq τελειdlyoι'y

aε ((ι') /'αι πot|lζ δε,ν ιελειc|l'lnoι'ν

σε ((,)),

Αv6λυon καt σιivΘ'εσn λ6_
ξεωv 3-4 φΘ6γγωv.

Aφα['ρeο'ι1 μιαg μ[α< 1ω\ν 
'2'α9-ιελ]λδν oι oπolεq xιρdι6,oυν τ(] y'Qid'ιι

!Lα|τα τωy λ6ξε'ωy. Π'x. ,6 ξ o, rι-
φα['ρεoη ιι]€ xαιQτlλλiαζ 7τoυ ng'dl6ει
'I'o ι.<ιo), τ0 Κτ')')' 70 ωΦ' xαι τo ιξι,

oνo'μ&ξει 'ιo παιδ[' 70υζ φ'0ι6y-
yoυζ πaυ εlyαι ax'εnα]a''u!r''oι, με1d.
την αφα[yaoη τηe ι'α'Eτl'λλ'αζ 7oι)

dυ1lxεηo'ιιι6ι'o'υ ψ0'6γγa'". ατη λ!ξη.

Αvαγvιbρισn τωv συrμμαΘn
τιilv απ6 τ'n φωvli Υoυq.

Βdξoυ'uε i,'τrc'' !να ι(]' πC)'ιδιd, ι'ι
φωι)dζ'oυiν κπo ι6'9 ε [,'uιαυl ;

o μαι\ηι'i1q με τα ιιd,τια xλειατi
Ιιg6'x7ει yα αιναγ|y'ωlE['οει τ'oυ'ζ a'υu-

μαι)ιηι!'c τ'oυ.

T ελε ιc|lιnoν'ι αi 0d'0'ε λc,' ι,'α ι οl' [ ο al

6τι, αν a'τa π9ι6γqαμ'uα ατ-'τ6 λ,αi'uι6(l'-

t.'ει μ6Eog 6να παιδ[ δειλ'6, πι9!πει
να ειn)α'ριρtnνεται r'α ιdι,ει πgd€ειq
7τcυ /JQ ε t]dξ'o''lιτ α ι πιo cοτ'o6oι'λ [ ε q, cb -

οτε ιιετd' απ6 ι'dθε d:οx,ηιJ'\ πoυ xd'-

1''ε ι'ηα νιcbΦ'ε t ιr,o.iν'oπo[ηοι1.

Ι{'α. τ'oυ δ [ν'oυ'ιιε ε'.ιlπιaτaa'd'ιl1 xα.ι

''Λα τ\o a'ι\'Lι\πεgιψε'c'6lιι'αοlιε,({t σ7oro-

γfi xαι α'y'dιnη.

,l1 ΙABA
.'.H ψ"x^η ΥLα' :"Υ|) y'ατ&"γ'τ"ηση τa\)

τ"δογιου δ(νετα.c 6τα τΕανsrlστ^ii\L'"ι

y'αL τα' epaυΥτ1τL^i.α, τιξντΡσ'. K&θε νd'

xτl 6ηψαινεL ν'ω)'$τeρα xαι' φθτpδτ:-

ρι τρatδντα" - ατΕt"ραtτ^ητα φ&.ρp'α-
y'.ι - τεχνo).oγυx!.q πρωτιdζ, πaιl Θι
τ'υ'τα"xτ^ipaυν α'3ριa τιq παγxδομιε;
ι'γcιρ[q' Ση',ιq"[^lε'. 6L6α,'α" xα''' στ?,ι''-

τιυlτιx'i1 1)πε?aπ\[α - πaυ τ"c αυτ'ii

δaν 6α.aiζεταL τ,Lx. σ'τaυζ αριθμo6;

τιυν i_ιοραρ1ιιδν.

Γρ&φω ^(l'σ' 1lr'νεr''6τ^i1γι'ια' ια'" ε-

ρειlνητιτ"&' τ'€ντρα - yα"ι' |LΞ συνdχει

θλiι}η.'oπaυoq παραxaλ'oυΘe[ αττ4

^ιCΥτ&" 'νLζ εξελiξειq aτaν γ,Δρa τ^riq

Πωιδεiω6 1Lαq τ'αταλ'α6αiνει.'or.,
τιυιq t1ταy πoτ{ ρ6'δινη η τι"ατ&'aτa'-

ΣAMΕ
cη. 'oμωE 6λoι περiγl.ενα,z 6Eλτiul-

oη. Kαι δεy υπ&ρ1,ει y'eιρδτερa απ5

τιE ελπiδε6 πoυ δια,}εliδoνταcι Φτ&'-

νεLζ να νooταλγεig τo πρ6τερo γ'&λ''.
'Εγaιlψε q'ρqγ. 6υνεLδaτaποL^l'ρΞ.

πω6 εxlεi, σ' αυ16 τoν y.ωρο, παtζz-
ται τo μ,6λλo,/ μαζ; fr οιxaνo1ι,.τ"^fi α-

ν&τιαιρ'!η δεy εξαρταται απδ τα (o'"-

xδiμoτε) \|,ι6τρα1 α'λ)'d' ατ6 τη Γνιb-
ση. (Tα ψ{τρα εiναι η αaπιρtνη) .

B εδαφιxf ψαq αxεραιδτητα δεν ε-

ξαρτi.|παυ απ6 τη γενναυ6τητα των
εy6πλωγ μαg δυν&μων - α)'λq' ατδ
τη ΓvιΙυοη. H πoλιτιoτιxi1 ψαq επι'
6iωoη δiε,y εξαρτ6,ταc απ6 τυq φ'"6-

oτεq - αλ& ωπ6 τη Γνιδoη...

Φ8 ινcil'τ'ε'ρη yνΛciJ'οη : Ι{'lxo.- Δi-
,u'oυ. ΒHMA 5.1'86.
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$ΙΙΑΓΓΗ/ιMAT'EEiA ψEιΙMATΑ,."
Ψd1.r.1ιατα ! Πoλλ& ,bξr,ι',ιι':ι' )'6-

^(q9 τ,α πι')'ι& ''cν0'φ''α' οτo''li πε).l'-

τΞ: τoυζ. Aπ6 τιc πoλλdE δaυλeιj:

nr'γ ξnq.ι'ρyι'ν δεν ττρd'α6ι'''ν,ι't ''/'J' s[

να'ι cυ'ιeπε[q cτ'τγl πα"ραδa6τΙ i(|''/ ii1'

ριγγελιιbν x''' 6'τοι' ινα"γxα'sτυx.4' !

6ρ'.cxαν xτ1 ι,\Lα '\ ττγι &λ)'τ1 rρl'7ι.'
στ1 \!σ" ;τsl αaννLπεια -'ου 

-ζ.

oι ρ&φτριε;, o'' l,ιaδtοτρaq y"1'|. iiΞ-

ρ,ιοcδτερo ο. ?a'ΨταδΘζ δo6λευαν ']:ι-

λ6 γαζi' τoυζ πελ&τοζ τoυζ.

- 
Ξdροι; \[αρ[xα ιιoυ τι γ?. re

πιυ ιroυ 
!.οπαae τ1 6eλ6''lα 7,τlζ ?x'Ψ1''

',ιτ1γα'νi6 xα''. ττρiπe'' Υ1. |L'Lι φtρουν
αλ)'τ1 απ' ττ1 Σαλr.,νtxτ1. Θl' sτc i'i.'
,}οl τc φoυcτδνι x,ιι ξipeυq :ι τeγ'lt-

τρα et1ιαι' eγω.

Τ{' \[-αρ|'u"z dφευγε απρl'γτ1 ι'κ'
i'rι ]|,\aδιστρq' ττβ x'.' ι3οτερl' c'πδ ',ιt-

ρec ξαναπi11'ι'\)ε τl'U' y' q'^1ηi'15E'. ξi'
)'τ1 δυxαtd,oγiα'.

- 
M'υ'ριxc':)'α 6γ'lγ'ι. '!e'\τi'α 7'?'l

s^l1 pου. _\λλ& εicαl ιιλ'i1 τ"α''' θι. '''':'

xατα).&6'ευq. Nα' 1ιcυ !τιlη.e' ξ'lα ξγ'
τl'τ'το νυφ''&τ:xo. Ξ{ρeι; η Πoλυτi-
ιΓLτl 1l.J"νρΞεba-νU.'" TΙ1 ) Κυρυιx^i1.

'oτy"ν τa πραγγια πα'ρα^γ''ν6ταν 1ιι
τq. raλ}'& ο'3ρε xr" i)'υ' η ι,ι'''δLcτρl'

ι,,ι'l6lιτι't y,,.' Ln/, 1.2 τaα?aΘ':)ρ,. τl 'lδ

pτ1 i^r1-< dλεγε: τ1 1-r,d,να μoυ οiγtι εδιλ.

Κα1ιμι& φoρ& -,α ηrπ1ρδ:υο x'" ξ)'e-

γε: Eiπε τ1 iιανα' ψo\ νc. 501) 1i(\\ δΞ )

giγαι aδιi.

Υπoγι,oνi1 )'a'"π6'l Mι"ρtx'z "1tl' "i

πa') ν1" 6ρe'.E αλ)'τ1 γιcδ[cτρα' 7?υ5r'-
y'!ρυ" cαν ττ1 δυx^i1 5'''j. Θα' γt')ιt

γιrτi με τδoq' rr'lυ €γ'ε'" φaρτι'lθet η

ρ&φτρα' οoυ 1ιαλιbνει ψe δλa τa'1 Υ'5-

oι ραφτ&δe; ^fiταν απiθυ''i'ιL 5τ'-|

ανα6ολ€q τoυ6 1ιd1ρι τa σηηΙΞ[ο Χ|)'.-

aτουγeνν''i'.τruo y6ι151,'$\il' ν'ι τ! ii.ιt?

νΞιζ τηy fΙαay'α)'''&.

- Δεy 6γα[νe,' η δυλει& Τρηγ('-

ρτt μaν ψe -ιa 6ελlινι. Bλ6πει9 α'ρριil-

18Ο

σττlσΘ y"L' o 6οτ1θδ3 !'!',) 7'-' z!'''z'
σΨ''Nτα'' Κ&'ιe υπ,'\ιaν^i, sι ;l.ρzl.l-'
λ6.

'Eτcι πoλλ6 ζ Ψ'ι?iξ '''' ;'ε)')- .::
τυlν ραφταδι:yl ξxg"νg'ν γιoρ-.e; :ι:
τα πq')''g trr'ι1)ζ X'" e6ρ'.ζα'ι p'l.'lzp-l.

xαι xρνφf, xo ρ&"φ-Lη τ.J1)ζ.

Οι 1ιπαλω;-ιατηδa: οoρτιl''ι.!'ι'''"''-ι
1ταrO6x6Lα γ:α επυaxe'l'i, *"r "1'.:,','-)--

Toυ
Στ6λιoυ

Χρ. Σ6αρv6πoυλου

;ι τα 1ιαcτi,λλα 1ιε πε;c''&' o' &φτ'

να'ν ξυπ6).ητο γ'.α πd'ι3ν xαιρδ x'ι.'.

'tα τιilρα Θl' τωγω iτο'" 1ια νι- taτ:'

ρα σOυ €6γαυναν οι. φτ€ρ'tεq {.ξιι απ5

zι-'ιtνt" δeι5τ.ερο ζeυγ&ρι τcno''5τα'υ.'

T,''l }'6^(a'l 1rο'l 1r:iνz.1ι: 1ιαζ6 1ι:

τον ι.δελτξ','.q.1 \.'''i1.''.1^1eν'l,'α.τ''ιυ.

7.υlρ|.i rι;,'taτ'.α.'''-,-^l)'o',''iνυ' ι'.'':,:-

τ,σ,. ',ι' i'll. ζeυγ&ρ: 17'r.'3:-5'.1' 7tι^('J..-

μ: τρ ε |E'/ aγι.d'τ'''- eτ"x)'^r1c'. α'. Π'l'γ ι-'" -

νε cπατ{ραc'}'tγo oττsι Ξy"'ιλ'η5Lc. y"LL

γυρνo'3ce cπ|τ'. "1ια νυ" φaρ€cι'l ι'Ι.

τq.πoυ:ο''z y"q'L !ε -!'r] 6ΞLp& loυ /r'

ρθ6 νι' -σ' P'J?!:Ξ'' ",ι..' O 'ιδe?φι:

μ0υ.

'\y πεiτs τα)''- ^1:z :'.: τt'!7'-.2ι1

T,ο1) ξΨγ"'.α'χνυ'ν γιτ)'ο'3ξe;' iι-z!=ιe 1.

τοιJ'δ6eρ aτη ψηγ.ι'ν'i, ι-\iτ''''t 'ι'ι ΞC

φορ!aτε τo τ.αυνa'lργ'.o τ)'z7':.6 Θ' ι.-

.r'3τ ατ -. 1r ι c6 7 ε ι 1rιδνcι,! €',υ ι ιτ,l. τ z'''

δ'.xαυoλ'ο1teq Υ.1' τ'tΓ) γ'z.Θυsτ{?τιι'rι.

ΤΙ.'ιe τ1 τεγ'liτρυ' Θ' αρρυlcτ.l''3aε i]

πδτε θαaπαγΞ ^fl |\τlγ"α'/η σβ xα"'. θ''ι"

π^ltΥcλLνΘ aτο ψ&'cτo1ια γ"ι'ι xαγe λt-

τ. υIιoν.aνi| τι'r' τρiι6υ' τ"''ρδoν'' τ''

0d1ι1ια.

oι \ιαaτδρa'., oι pΓιa\Lατζipzq' ι'.

|1ιz"p'ι\τ..ιL δo0λευα'γ s'3'lνeφο το ι}d1ι-

''ιl' γ'.ατ[ q"π)'iι'io'tταζ οe πr.'lλ)'t'q δοl
)'eυ!.ζ γ"q"ι τ'α1ι1Lια δeν πρd'α6αινα'ν.

Kαμ1-ιι& φoρiι τυy.αυνε να 6''υ)'ιb-

σΞL a 1)πδνaψQζ y'σ'|' τα' ν'\ιa'5γN'-α' z'''

&'!'l=e 'll' 6ρeιq το pονα'δ'.xδ ,,'lιραγδ,

:τ; τl'}:16, τOν ν\τiαρ|}ι'Βαa}cr1. Κa
7:1-.Ξ 1.'/ i6ριaτ"εq σΞ y'ανξνα aοτxθ'^

/.. '/'ι ττ"|.'δεliεται 
'1-ι,ε 

i,, 5$ρι,!"α 1,'i')

'/.7.'. -..' sιeπαρνc να ξz6''υ)'6οε'' xrl'-

'.ι',l. 6'',?,z',ιι'lδ "γτ"eρiζιu' Mε τα, 'π'--

a'-Ξ'ι7.''ι-''')5-.&ιLα τ.)υ'ντΓ) |\τ,aλψrδ'
1a7. :'''J '/"ι'. 1'ι ',ιανtxια σ'Υq'6^Laυ|'lπι|)

''.=,l. . Ξ'ι7. a:,''.?:L =s:γλο'' ι').λl,
',,.Ξ','' ::'r,', ).l-οτ, zπ' τ,c' xΞι).''α. ia')

'rι-ι'.:."':ι)'ε::'.l- ι-cy'c'5cε io y"o'.'iι..υ'

ν''γc :c'.l )'ι'.:'''l'"1τ,','-l. τ"αι ξε6ρω1''ι-
(e τr''ι -"6τo 

'

- Mταρ'1ιτα" - Βzι!')''r' ',l
^/'.'ι'L xι'τ' εμd1. Bad)'ιυο:.

- '\&! δα ρθιb.
Και περι1ι6νονaσ': '/α ρΘe'- τ, se'-'

ρα cr'lυ 6ρι',lιρ'axaιπο6aa γcα πo}J'!:

γι6.ρz; d.δxλτ1ρOζ η |}αN1'}'&.ζ.

'o)'α, τα' ''σναΨ|1' )'bγa - πoλ(l !-

λaγαν ι}.,61ιματα. 6xa')c πe),&τεq τaυ1

ιLι τ, eξi11τ,οτ' !γ'ευ δ''αφoρου1 }'l''l-

'1''''ι:. H 0)':ι'!τ' :eγ.ν''ιdνt 1ι6cων δr1

,, 1.'-.' ) ?^ 

".i) 

5 Ξ i') c .')' c^1'- τ^i 1 z ιΘ υ c τ t ρτ,-

cτ, γιατ[ ',ιa το γt'1rι τ1 δaυ)'e''& γtνe-
τa,. 1i''o τ"υ")'li' αλ')'α ι'ργet' 'Υoτερι
ri''lαι ι,ιι τr',..τα'μαy','αρλ't"κυ' (πΙeo-

ιeξtα) πaυ ξy'σ'νΞ xaυζ ;€y.νLτεζ ν'L

πι.Lρνοιlν τιρι'γγελtec π€ρω α'π' τ'':

δ'yιc'τl':τf!: -'''): ιql να δet^y'νοιlν

;:0-'l-.l- z-'.l', !;ι'.z' ^i, ι'7'eδl'', ;&νιι.

'Oiιιυ; z.α-ι a'' fiJ'α1Θζ eρ',ι'r;ιε'3aν'

1:/'Ξ iτ| cοφii λιi"xi1 παροι',ιiα '''ι'l''"

5υ γαy'δ NωΓ!σ"φ. ν'''' εγω xαx6 δeρ-

τrι'io τ,:,.Υ α?'.ζαν x'l 9''o}'e:.'.ι& :oν ^ιλ

9ι 1ιαcτaρα. οττp r)'τ,ρι'l''-^l' -'1,'1 )'ι'

γcιριαaψο|l'

- Krρ - Στι','ο

ν c i o)'a^γ ι. ρ'' ι's',ι'4 :-'.

- 
Eγ :i'Zι'' '''-)-ι:''27- 5Ξ 7'?l'5τ|'i)

δε,γ ._' U.'ρν'.!:'ι-ι.'-. ι)')'). |!ρeη τ6ρι
!y.ιι ι&:'. i1.'/'"/-li'''Ξζ ι''' etyαc y'αυ

τ1 ι'lρ0. ',ι''''l *.7Cιι'lC:τ1. Κ&γ: )'tγο ν'

raγ-ο'ι'i,.

}Ι:z- μιeυ y-1.'. ι,\aα 6aυ γ"'ιL μαρτυ_
p,'\ce ο ,,''*.sτcρ,J.ζ ..Γ!Ξ l}'0'ν'/α -ζ το1) ':c



Eπιoτoλti
Σ'Jλoγο6 Απoφoiτιυ7 Λαππ:ioυ Γ,l-

μναai,'ν - Λυx,εioυ Ι{α.oδcτ1:

(1ιε την aυγeν,ν'l1 φρaντt'δα' ιq'J ./'τσ'-

πητa(ι poυ τ"' Χα"ρα)'. Σαc'ttδτ,' ar-
cταττ1)

.\γαπητoi μoυ,
Σα'';, πριilτoc ιδρυτ{ι .ι'cυ 0z'\ι(,'-

cιου Συλλ6γaυ σ1"ζ (ΙΙρ6εδρoi τδ:z
.! τεl'.)1l6νaζ x' Λ.&τταq) 5r'/"q Ξ"r??i._

ζιυ ;oν θzυ1ιαομδ ι,ιου δ''c' ττsl πι)''l-
cy :δ^t, δραoττiρ,"6ττ1τl' τoυ Συλλdγ.,ll
oαq, 6πυιi αυτ^fi τερ'γρ0'φετα'c r:,l
τa)'ειlτα'ta τ:'jy'o6 1.ν 1τΞρ''0δ''7"aυ σα.1

.η Nιd,oυcτα"' Κ'α'υ ',Lδ'/,' o xλ'c'cs''-

x6E ,1ιελ6τε6 Υ''1' τo γ)'ι:lcc'.xδ ιδ(ι'.l-

|'|"L ττlC Ndουcα6 θx α.ρNc'Srsa να δ'-
ξiιcτ1 xωΘe περιο7ιιxδ. '\λ)'α τ"α'" ιi
eφι.ρ',ιο1ι'oοiι€νη yρ'iiοτι q'ντ:"l τaυ ι-
διιilμα'τo; απδ τον x. Σπαρτoτ1 ;r' α-

πoδε[γνε,'.

Exφρ&ζω oε dλoυ; σσ'Ξ -νΥ| Ξ')r'-

ρ6'aτ'''α βaυ x1'| 'irε τα 80 ',Laυ l.?6'}''y''
sα'q ε6γaψα; oα(ecν αριoτeι3e'-ν>''

Σr6 φ:λιil
ΤΙΛ. ]\{oγNΔΡEΑΣ

γ&\α ιbaπoιt '/./" ε.1πpdξ€L τo./ ιδπ'
τo1) α'7i' -.τ1 δουλeια.

Σi11ι'eρα τo aπαγγελμ ι.-''.τ.δ b€1ιι,ι:'''

νπd"ργει cε 'ρ.εγil"r1 iιταoη σΞ 1i.ι)''

λιi 'eπαγ^γ€)'',tατα', αλ)'ω y'1)ρ[ωζ στ7"

ocτ'aδoψ''x&''Eρ1εται O l,\0J6ατy'15i]q

:ρd6sι δυo ΞετρLΥω'ι'.y'i. ^L1.L |Lη') :.J'ι

εilδατε. Θa ξαν&ρθει '3οτeρα απδ e[-

xacr' ψt'ρe.c τl'α να xανευ α)')'α διlο

1ιdτρα' Kυvηγ&q τoν llδραυ).mδ γ'α'''

πo'') \)α τε}ν τ'L&'σΞ'Lζ' Kaλεi: στD τ'tl'
λdφοlνo τaν ,γιωραγxδ xα'. c' αταν-
τ&ει o dδιoE: δεν εiναι εδιb. },[πo_

για"τζfδε6, ηλετ'τρδ'δγcι, τζα1ιτξr;_

δεq, οo6ατζi1δrεζ, πc{τωματξfδεq, xι'
6λε6 oι ει'διx6τη'τεq των 1ιαατ6ριlν
tρ'xoνται παi'ρνoυ^') τz ψ€τρω y.α,' τ'
x'απd,ρo 6ιρων xα',ι1ιc& aφυρ'.& xαι
γανoνται. oε &λλεg δoυ).oιdq x,.' α'l-

-c νι" τουq 6ρeTq,

ΓeμiζειE αγαναy'τηaη xυ' σ'να-

φωνiε[6: μα τ,' Θε6 νωρiτερα τJ'e[-
ωοε η Aγiα Σοφ'.α παρ& αυτδ τo oπ(

0l κUpIΦTεβεq εκδπλΦσεtξ

TCU

(περ(oδoq t980-1986)

] 98Ο Mια o1.ιαδα αγcρυdlΥ \rιU Χa-
ρeυ-l.xοb πα[ρνeι. piροq οe εxδηλιb-
σΞLζ σττ] Γενε6η τηg Eλ6ετi*E.

Καλ'oxα[ρt '8Ο. To πα'.δα6 xl'''
ta 1.ιεγdλo τ1ι^i'1για τoυ ΙΙΤPΣoγ
πα[ρνaνγ 1ι€ρaq aε φoοτι6d'λ πoυ δ:-

aρΥq.ν6νΞτα|' cττ1 Βρεταν'r' τηq Γαλ-

λiα<.

Tnq
'Eφnq Toι6lκα

1981 15 - 27 Ι,'υ)'[ου: To peγα-
λo τμ^ξιμα τoυ ΠΥPΣoΙ oτην Ιτα.-

)'tz' - oυγγαρ(α'

Ιoυλιog: Trι τα,'διxδ οι-ι^γxpζττ,ι,ια

οτην GANNΑT ττ1q Ιαλλ(αg'
3 - 1Ο Σεπτεl1-ι6ρioυ: Τo |:'γqi'.

τ',ι"i1ψα aτο Bdλγιο.

1'982 22 - 30 oxτιυ6ρ'[ου: M'.ι
cptα'δα α"γoρcιiry τoυ ΙΙΥΡΣoT παiρ-

'lει μJρο6 cτα Eυρωπd,λια πoυ λα,ι-
6αγaυν γiιρα oτι6 Bρυξ6λλeg του

Bελγioυ.

Στo εoωτεριxd o ΠΙPΣoΣ oυir.-

'ιετdχε: οτι6 εxδηλιiloειq oΑγ,oργ'α'-

'1αo cτο Παρθ6νιo.

uΠYPΣ0Y,

1983 30 Aυγo6oτoυ - 8 Σoπτε1ι-
6ρiου: o ΙΙrPΣoΣ παtρνaι ψiρoE
oτο φeaτc6αλ τη6 DΙJON oτη Ιαλ-
λlα (Α' 6ρα6eto oτoλιbν) . Στo Eoω-

τεριι.6 oυμμετ61ει oτη .γιoρτη Γε-

ρατ'['lαqu oτη Ι{ιγρiτα Σeρρων xa''

oτα uAγιoργcαlν&; cτo ΤΙαρΘενcο.

1984 1Ο - 22 Ιoυλtου: o ΠΙP-
ΣoΣ παiρνει" ψt'ροq aε φεaτ.6θ)', πoι'

γtνeτα'' oτo MΙNTURNO τη6 Ιτα.

λ'iαs 7o 6ρα6'ato) . Tο παιδ''xδ ουγ-

xρδτηι1Lα παiρνει rμdρog oε εxδηλιb-

σειζ στη Mαaccitα τηE Ιαλλiαg.

1985 9 - 16 Ιoυλioυ: O ΠΙP-
ΣoΣ παiρνευ γιiρoq aττ1t 22η F'ιl-

ρωπιαδα πoυ δcaργανωνετα'' aτo Trι-

ρtνc ττ1q Ιτα.λtα -c 1l,,ε d,λλα" 150 πε-

ρ tπ aν aυγxρ oτ^|11l'ατα'

1986 11 - 28 Aυγo6oτoυ: o ΠΙP
ΣoΣ oυμιμετ{γ'eυ ce φεcτ,'6α)' aτo

BΟNHEΙDEN τoυ Bελγ[.'υ xα'c στa

SΟLLER oτη \[α'γιδρτ'α τηq Ιοπα-
ν{αq.
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Παρασl(εU6ομαTα με 6αon To μftλo
TΓλυκ6, Mαρiμελ6δεζ, Mftλα ιpnτ6, Κoμπ6oτεζ,

Mnλ6,πιττεq κλπ.)

Mflλo γλυκ6
1,1)4 ,κlλbO μηλα. 1 κlλ6 ζiι-

xορη. 2 φλυτZdvlo τoαγto0 vε'

ρo. 3 xορτdκrα 6οviλlοc. 1)2

φλυτ46vr τoαγloι1 γλυκ6Ζη.

Δlαλ6γετε μηλο μ6τρlα σΓo

μ,ιiYεθοc καt 6xl noλ0 ιbρlμο.

To'υc αφ,αlρεiτε τη φλo0δo rιαl

με μυτερ6 μο1αιρ6κr τα oκ66ε'
τε λΙγo α'n6 τη 6αoη v' cΙ'φσlβθ-

Eπιμ6λεια
Eλdv,n Κιυιaoταvτινiδoυ -

Καρτoιoιivιι

θoOv τα κoυκο0τolα Kαι Vα σΧη'

ματloθ,εi oτo κ6vτρo1 Τouc l"liα

μικρ'η τρι3nα. To ρixvετε oε κριiο
vερ6, oτo onoΙo 6yετε oτi'ψεl λi-

γo λεμ6vl' Ylcl vο μη μαυρiooυv.
BρdZετε τo vερ6 με τη Zαxαρη
εni 5 λεπτd κοl ρiyvετε Tα μη-
λα' To 6ρdΖετε οε δυvατη φω-
τlδ μ6xρlc ιiτoυ τo γλυκ6 δ6-

oεI. Ξαφρi,Ζετε, nροoθ'6τετε τr'1

γλuκ6Zη Kαl Tη '6αviλlα καl o'φ'oι}

πdρεr μερrκ6c 6ρdoεlc 'και δοκt-

μdoετε τo 'δ6olμo τoυ olρonlofl
(iδε γεvrκ6c o'δηγlε,c, γlα vλυ-
κd κoυταλlοt), κατε6dζετε τo

γλuκ6 καl αlφ,oil μloο'κρυιiloεl,
oερ6iρετε oτα 66Zα.

Mιiλα Φnτ6

Δlαλ6γετε μεγαλα καl γερil
μηλα. Τα 'πλ6vετε' τα oκoυniζε'
Tε l{α! το κοΟορiZετε. T,α κ6'6ε_

τε oε λεnτ6c οτρογγυλ6c φ6τεc
'Boυτυριbvετε ελα'φρd τlc φ'6τεc

με λu,ωμ6vo φρ6ο',κo'6οtτυρo καl
6dZετε oε o'xiιρα, π'oυ ιlxετε α^

n6 πρtv θερμ6vεr. Ψηvετε nερ:"

noυ 5 λεnτ6 απ6 κdΘε nλευρα.
Bγα'Zετε απ6 τη ox6ρο σε ΠΙo_

τ5λα, παoπαλiζετ6 11q ρ,olδθλεc
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με κα6oυρδloμ6vα αμιj'Y'δολα καr

Zαxoρη dxvη με λiγη 'κονιiλα.
Σερ6[ρovτοl Ζεoτd.

Mαρμελ6δα μftλα

1,1)4 κrλο8 μηλα, 1 κlλo Ζd-

Xαρη, 2 φλυτΖdvlα τoαγlo0 vε_

ρδ, 1 κoυταλ6κr Xuμ6c }glμovtoi.

Ποiρvετε ιbρrμα μ,ηλα, αφοl-

ρεiτε την φλoι1δο K,οl Τα κoτod_

vlσ ToUc Kαl τcl κ6,6'ετε oε 4_6
τεμ61l.ο τo καθ,6vο. Tα καθoρi_

Ζετε ο,n,o τα 'κoυκo6τσtα Kαt Tα

ρixvετε oε 'vερ6 με λiγo 1υμ6
λεμovtoι1, YΙο vο μη μ,αυρiοoυv.
T'ο oτραγγilZετε, τα ξεnλ'6vεrε
KαΙ Tα 6οΖετε με Tο vερ'6 vα

6ρdo,cυv μ6xρlc 6τ'ou λυιirooυv.

Tα περvατε τoτε o'π6 oiτο' μα-

Zε0ετε τ,ov nολτ6 κοl τo'v 6dζε_

τε μοΖi με Tη ζ6xαρη σε φορ-
δεl6 ,κατo,αρ6λo. Avακατε0ε r:

με Ε0λlvo κoυταλl καl '6ρdZετε
οε δυvοτ'η φiωTld, μθ'1lρc 6τoυ η

μαρμελαδο πηξεl καl δ6oεl. Pi-

XvεTε Kαl το yυμδ τoυ λεμοvl'oι3,

αφlηνετε vα πdρεl 1_2 6ρdoεlc.
κατε6dζετε. αφηvετε vο κρuιj:-

σεI Kcιl oερ6iρετε oε oτεγv6 γυ_

αλIvo η πηλlvα 6dZα'

Mfιλα με κρ6μα M6ρφατ
τi 'Eκα

Δloλ6γετε μεγ6λο oτρoγγυλd

μηλα καl με εlδlκ6 εργcλεi'o που

ΧρησΙμoΠolεiτε γlα τα κολο'κuθd_

κro ,η με μl'κρ6 μυτερ6 μαXαlρi'
6l' 6rxξ,$gT6 τα μηλα οπo τo μ6'

ρoc TοU ομ'φαλot, ωoτε vα αφαi

ρ6αετε Toυ'c σn6ρ'ouq KοΙ μ6ρoc
τηc ψiXαc. To καθiαρiζετε και
απ,6 τη φλciδα Kαι Tα ρi'xvετ;
οε vερ6 με λiγo xυμ6 λεμovl'oιi,

γtα vcι μη μαuρiooυv. Tα Εεnλ6-
vεTε 1Kοl τα 6'oζeτε vα 6ρdαou',

uε λi'γο vερ6 (12 μεγdλα μηλ.r-ι,

'l,1)2 φλυτΖd'vl τoαYlο0 κol 1_'

1,1)2 φλυτΖαvι ζαXορη) κοr Zd_

Xορη Kol 1 κoμματι 'κο'v'iλλαc.

Aφo0 6ραoουv καl μoλα'κιb_
σouv Kαλd, 1ωρic vo λυιboουv,

τα 6yil4ετε με προoo1,η 6vo - 6_

vο KαΙ τα 'οvοπo,δoγυρiΖετε vο

oτραγγlooυv καλ6. Δ6vετε τo ol_

ρ6πI vα γivεl nυκv6. Aφηvετε
Kαt Tα'δ0ο vα κρυ'ιboο'υv Kαl χTU

ndτε 1 ικo,υτi κρ6μο ,M6ρ'φ,ατ η
',Ε'κα. Ποlρvετε 6γα - 6vο μηλo

'KαΙ To τ,onoθετεiτε oε nt'οτdκt.

To γεμiΖετε με olρδnl Kοl τo σKε

nd,Ζετε oλ6κληρo με κρ6μα M6ρ

φοτ (η rMoρ'φατ Θo xτυπηΘεi tlε

6αviλrο 'xg1 ζf'1oρη, 1ωρic κο-

κdo). Mε κ,oρv6, .αv Θ6λετε' οxη_

ματiZετε μια ρoZ6τα στηv KορU-

φ,η τoυ μηλoυ, τonoΘετε1τε εn6_

vω ιivα κεραοdκl 'και παonολi_

Ζετε τη γιJlρω εn:φ6vεlο με Ko_

6oυρδloμθvα oμ0γδαλo. Tonοθε-
τεEτε oτo ψυγεio'.

Mfiλα γεμι€116

15 μηλα μεγdλο, 1)4 κlλodl

φρoυi γλαo6, 1)2 κ'oυτi κρ6μα

Moρφoτ η 'Eκο, 1 x'oilφτα αu0-

γδαλα κο6oυρ'δloμ6vα, λiγo λυο:'

μ*vo Boιiτυρ'o, λiγα κεροο6κlα

γλuκ6.
Δlαλ6γετε μηλα μεγdλα KαΙ

oτρoγγυλ6' An6 το μ6ροc ToU

ομφαλoιi τα οκd6ετε με τo ειδl-
κo εργολεi'o, nου ο,κ66ετε τα

κoλoκυΘ6κια, η με μυτερ6 μα-

xorρ6κr, 1ωρic vα τρυπηoετε τo

μηλo ωc τηv dλλη oκρη (ylα
'v,α oτ6κει κατ6πlv η γ6μιoη) . Tα

καi9αρ'.Ζετε καl oπ6 τη φλo0δα
Kαl τα ρi1vετε oε vερ6 με λiγο

1υμ6 λεμovro0 (γrα vα μη μοU'

οioouv)' Aφc0 τo 'κo'θαρioετε 6_

λα, τα oτρογγiZετε καλ6 καl τα
66Ζετε oε 6oυτυρο_tμιivo τoψd'κl,

oτo οnoi,c ρlxvετε καl 1)4 του

φλυτZαvlοil τoαγro0 vερ6.
Πααnολi'Zετε το μ'ηλα με Z6



Xαρη ,Ko| λiγη καvιlλλα καt l-ο

6αeετe oτο φo0ρvo vα ψηθ,ο*v,

xωρic vα λυΦo,oυv' Τα ,8γdZετε

απo τo Φ'o0ρv,o KαΙ Tα 'α'φηvετε
vο κρuιi.lοοuv' Στo μετοΕ8 1τυ-
nd τηv Kβ,6μο lM'δρφ'ατ, ψlλοκ6-
6ετε τα φρcui γλοo6 κol το nρο-
αθ5τετε α'' αuτηι,; ,Mε τo μεlyμα
γεμi4ετε ,καλα τα μηλα. Τoπο-
θετεiτε επ6vω ατι1v κρ6μα, οτο
κ6vτρo τ.cυ μηλο'υ 1 ,κερ'αοdκl

καl ποοπαλi(ετε, γι!ρω - γ*ρω τηv
επιφ,αvεl,α με κα6,oυρδlομ6vα α-

μrυγδαλα. Τοn,oθετεiτε σε ψU-

γεΙ,o.

MηλΦπιττα vερμαvΙκτi

1 κlλδ αλειiρr (AλλοτivηJ ' 'l

φ,:κ. μπsκlv, 3 φλυτZdv:α Z*yc
ρη, 3 αυγιi, 1 6lτdμ μεγdλο, i<α_

v6λλα 12 μη}'α, ταιμi N!ο il8.

Γ;t-rf:λiαn : Xτ ι'.;πημlα αι.iγιi.lv. Δ'_

λ.:αρr, |:n;f61γ. 6rτdμ (μαλε]Ι({i'

ογl λυωμ6vο, ιτε ,κομματ*κlα} 
"

αυγα,1,1)2 φλuτΖαv; Ζ61αρr1. Α_

vσκαΤε*Οι_lUε lιαλα ι<αl κ(:ιi,6:υ_
uε με τjξ 2 παλi:με';, ιi:οτε vα γi
vουv oi3,sλ,οr' 'Καθaοi4,oυμι: Τα
υηλα κ'αl τα περvδμε ο16 ΓΟ

ρεvτ6, 1,1),2 Za>iαg: t<cι,ξλλα.

Βoυτuριi;vουμε το ταψi καl
oτριilvουμε τΦ,L,q μlοoιic ο6,ο_

λoιrc. Aπλιbvοuμlε τ-η γ6μloη καt
c,iι;rl*rtυμε llε T}ιjq il}ι}ιΟUC Ui-
ο'c0c αB,6λoυc.

Φο*ρvoc: 180 6α μοιic. 2a'
οτηv αρ1η μt6'ι,,o κατω. Ψηεlμο:
1 Φρα rlερi'π,oυ. Δoκιμlη μtε οtδοv.
τcγλuφ1δο. Προοογη: Πρtv,<ο_
nεi, μετd το ψηοlμ,ο, πρθ:τεl vα
μεEvε,l 2_3 ιbpεc.

I€nλ,6πιττα

lKοoκlviζετε τ,ο αλειjρl ,KCll το
αvcκατεOετ_ε με τη Zdyαon καl
τηv nαουvτερ. Γ'| ρoa8*'lετε τo El
τ61.l, τov ,κpoκ'ο Kαt Tο κο'vldκ
κοr Zυμιi-lvετε vα γivεl μiο Ζ0ιrη
μαλακη. Τηv αvoiγετε x'ovδρ6
φ0λλo Kαt Tη oτρΦ,vε;τε oε ,6oυ-

τυρωμ6vο τοψ]dKl, πρoο61ovταc

vα καλiψεt Καi Tα nλdγlα τοι-l

ταψιο0. Tηv τρuπdτε με πηρoιJ-
vl oε δr'dφoρα μ6ρ11, Ylα vο μη
,φouo,κωoεl, tιαt ,6οζετε vα μi-
ο.cψηθεΙ oε μ6τρ'ol φe0ρvo. Kα_

9αρiZετε τα μηλα καt τα κo6ε-
τε Xοvδρ,6c φr6τεc. To ovοκα_
τειjετε με τη Zoyορη, Tηv i(α_

v*λλα Kα! Τ,ο ααnραδl XTUΠημε_
vo μαρf,γκα. BγdΖετε το ταψ6_
]ζ! Κi}] οτρ,ιi"lvετε εnαvω oτη Ζιi_

μll Το μηλο. ΛυΦvεTε τo 6oιjτυ-

ρc Kσl ροvτi,4ετε Tη,v εΠllφ6vε|α.
Edlζετε αε φ'oι]p'y,6 μ*τρlo Vσ ψη-
θεi επi 2a_3c λεnτd.

Σriμr. Av θ'6λετε, αερ6Ιρετε τη

μηλδπtττα με ,κρ5μα οοvτtγιJ.
1η ΣYΝlTAΓiΗ:

Γrα τη 4aμη: 2,φλυτΖd'vtα τοα_

v;oi3 αλε8ρι, 3)4 φλυτZοvIo0 6l_

τdμ, 3 κουτολlfξ ο,ο0παq Ζ6yαοη
i κροκοc αυγ,o0, 1 κουταλlα κ.l_

v:δκ, ] κoυταλdκι μπαi'κlv πιi,cυv-
Τερ.

Εni πλ6οv: 1 κlλ6 μr1λο, 1)2
φ,λuτZdvl (dyαρη, 1 κ':υταλld
καv6λλο, 1 lκoυταλια φρθακο 8οil
τυρ,o, 1 ααπρi'δl aυγoΟ.

2η ΣYΝTΑlΓΗ:
Ι-ivεταl cκ.οisιbc ρηφq K,αl 4

uηλ6πrττα τηc 1ηc ουvτelγηc, 1.;ε

τn δlαφ,eρd oτl η Ζ0μη θlα Xωρl-
αθ'εi οε 2 μ6ρη ,καl θ'α αvοiξετε
2 ιρ'*λλα λεπτοτερα. oι: sιiλετι:
τo πριilτo oτo τοψdκl vcl μlσ3-
ιμη$εi, θiα οτρΦιτετε τα μηλα,
)iωρΙc ν',α Tα ο'vc]Kατ6ψετε με το
αonρilδι τou a,υγcι}. Eπivω oτα

μηλc θα 66λετε τo ,δεiτερο φl3λ-
λο, θcr τo αλεiψετε y0oω _ γιiρο.l
με ααπρd,δl αuγoιl καl θα r-o πli:-

σεΤε vα ειyω9εi με 'τ'ο κdτω φf}.-
λo κα; 'yα κλεlσθεi μθοα η γθμ:_
ση Τωv μrηλιlv. Θο τ,ο τoυnηοε_
τε aε 2_3 μ6ρη με nηρo*vl κα:

θlα ψησετε τt1'v πiττ,ο oε μ6τι:lο
φo,ιjρvo εrr1 30 λεnτd nερin'ou.
Mnλ6πιτγα αιΞερ ικ6v l}ζ'n

2 φλυτζαvlο τοαγiοιi αλε*ρι,
3)4 μrκρ,oι1 nακ6τ,ου Blτ6μ, 6 κcυ
ταλl6c vερ6, 9_10 μηλα ξυ.
vd, 1)2 φλuτΖdvl τc,αγl,οi Ζδ-

Χαρη r}ξαμμ6vη, 1)2 φλυτΖdvl τοα

γlo0 κorvα Ζd1αρl1, 1)2 'κoυτα-
λld 'καv6λλα, 1 κρ'oκoc αυγο0.

Σε λε.κοviταο η μπωλ 6'bZετε
το ολε8ρl με τo 6rτdμ ι,'οt τo 'δ,ου

λεiετε ;_lε 6vα η δ0o nηρoOvrο
(6xt με τo xfρlα)' Πρoοθt6τε;ε
το vερ6 aε 2_3 δooεIc'καl εξα-
κολ,oυΘεiτε τo Ζ0μωμο μ6xρlc 6-

του ξε,κ,cλdεI η Ζι)μη απο τα τοl-

1ιbμoτα τηc λεκdvηc. Τη xωρi-
ζετε oε δ0'o ioα μ6ρη κaι εndvο.l
αε λαtδ6xαρτo οvoiγετε κdθ'ε κομ

μ6τl oε ,φJλλ'o ndyοιlc nερiπου
ειr6c π6vτou. ΣτρΦvετε τ'o *irα

φιir\'o oε ,κ,αλd 6,ουτυpωμ'θvo rα-

ψd,κl. Avακοτειjε,τε TηV Kαμ6vη
4dxαρη με Τηγ κolvη κοl ποiρ-
vovΤαc λlγoτερη α'πδ τn μlοli.
nααπαλiΖετε μ' αl'lτηv το φ0λλο.
Στριi.lvετε εndι,ω οτo φ,ιiλλo rα

μηλα, κ,oμμdι,α αε λεπτ6c φ5-
τεζ. ,Πααπαλiζετε με τηv υπ'oλ'οI-
πη Ζd'xαρη KΟl Tη\, 'καvελλο καr

&αζετε εnδvω τo δε0τερο φ0λ_
λο' Γ'Ιl*Ζετε τα δ0ο φι}λλα γι1_

ρω - γιjρω ατο ταψdκI με nηρoΟ-
vi, vα κ,oλληοοuv. Αλεi'φε'i_ε τl1v
εn:φ,ilvεiα με ;τuπι1μ,6vο κρoκο
αl.lγοιi, τg:υnατε τo εnιiι*ω φilλλο
με nηροiιll οε 1:εο:κα vθρη ιιαl

ψη'vετε cε μfτρl,o φotρvo ηπi
1,1) 2 ιilρα.

Σημ.: ,Mπορsiτε vα oερ6iρετε
ηv μηλι:πιττα 1.rε κρ6μlα ι:α'ιyτtι/ιi

η κρ6μα παγωτ6. iKq'θ,ιbc θο ε!
vαl Ζεοτη, λ.uιi;vει η οοvτrγ* η
;: απvωτr: KαΙ Τηc nρο.οδ|vε; ιl:_

αv lδlαiτερη γε8οη. lKαμ6vη Zα-

xαρη θα r6ρεiτε ο' ολo τα καλd
nαvτonωλεi,α.

Πηγfc: 1) Σoφiοc ΣκοΟcα "Η Eλ-
ληv:κη Kο,ι;Zivο .Εκδ'ooε;q Φυτ,ρακη".

2) Πελ'αγiοc Keλ'ιοdκη, Περlοδl.κδ
.l-ψγ,3 jr6g. 

.

3 j l'lεοlοδlκδ "'ΓυvοΙκo".

(ΣυvεxiΖετοl)
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AIl0χ0PHγEs 0RANA (Πρ&o,ro oκoυλftrl τωυ 0πι0ρoφ6pωυ)

'Eγα κιllυo0ρδIo εUToμoλo6lκδ πρδ0λnμα
Στηv τριετiω 1982-84 πσ'ρ'Oυσ''- τ''Θ'αν,δtητα ειoτjλθε oτην Eλλ&δα α_

&,o'rη*ε {να xαιuνa,3ρ^γιa eντo1ιaλonlι' πδ την ΥΘ.τaν'.γ"τi Ιιουμοoλα6tα' Δ'

lιδ πρδ6λτγ,ια oε oριoμ6vε6 πoιιιλig; πoν i1ταν γνωοτ6 τ"υ'ι προ-τ"α)'a6';ε

ρo,δωxινιαq. To 1985 6γ"αν'a lυνry" ζτμιω aτα οπωρoφ6ρω δ6νδρα του-

ψ.xη παρoυa(αaη σ9 τ'ερ'α"aυ6q ιιε )'&γιaτoν απ6 το \975' Maηαζει πο'

ziγδυiyo να υnαdrt,,' πρδ''6λτμιω aτυq λ6 1rε d'να &λλo επicηe πoλυφd'γo λa-

εξαγωγd6. Στι6 μηλι66 x&νει την ε;ι πιδ6πτερο \,o ARCEΙΡS RοSλ_

φωlιci1 τaυ oψοιuδaρονq', α'λλθ" aε ro NUS'
λιj μιxρ6τερ'o πaaοoτ6, πα'tρν,,'tτι.Ξ To ανo''γι,ια τωγ πτερ6γων σia Ξ'

διαοτ&oειg προ6)'ηγιυ'τ''x6q :ο 198'Ι'J 'l^L/ιxo α'ρcενιτδ 'etν'J'ι 1b_20 y'ιλ'

-86.To πρδ6)'ηLα πoλ'3 γρ^i1γoρα επε'
xτθ'Bηxe aτα δρια του Noμoιi, τ6oo

oε πεδιν6E, δoo y"αι oρεινdE εxτ&"aε"'q'

Mιd, oυyτoνιαμdνη oυνεργαοtω aτη't

οπoiα oυlμμετdy.ουν:

α) To εργαaτtiριo εφαρμooμ€'νη€

Ζωδ'a^γtαq Παραotτoλoγiαg τoυ A-

ριoτoτελεioυ ΙΙανlεπιoτημioυ Θεo)';i

xηζ.

β) To Ινoτιτaυτo ΤΙρacταoiαg φυ-

τιi:y WAGENΙNGEN τηq oλλr'rδι-
α'E'

γ)' IΙ 'Eνωoη Γεωργιl'.ιbν Συν)

ο1rι'bν Ι{α"oδoη€.

εiy.ε oαν απoτ6λεorμα την rσ'ραy'a-

λo6θηoη xα"υ α"ναγνtlριaη του aντδ-

ιιrυ χ1,1 Ξη'ι nρωτη eπιz:ηψο'lcιi' cL-

νατ"oiνωaη aγυα τοΥ Eλληνιι6 1ιilpc
oτa 1o Πανελλ{7ν'ιo oυνd'δριo τηζ ε,-

τoμολaγ'υuiiQ eταυρε[αq τo φθιν6πωρc
του 1985 oτην Aθ{vα. 'Ε-νου ι,ιπlμ'ε

cτη λio',α 1φy rgγτoiμoλογιxιbν προ-

6ληlμ&τωv τηq Eλληνι{g Δενδρoxο_

1LiαE τo ADoXoPErES OPANA"η
A. TRIPSΙANA 'η A. FASCΙATA
^4 CAPι]A t cAcoECΙA RETΙ-
CULANA. Στην γλιbooα τωl) "ilσ'ρτ'-

γωγιilν μαq "πρ&oινo oxoυλiy"ι τη;

Pο'δ,αxινι&6, {; nφυλλoδθτηe''

H olνεργoi'α αυτrj ουvε1iζεται μ9

τταρατ"oλoιfii1σειζ τOυ εyτ6μ'ου σε φ!-)-

aι'x€q τ'αι oυνθ{xεq eργαaτ;ηρ[oυ για'

την ηrελdτη v"α',' γν'!ιaη του 6υο)'ο^ρ'"-

y'ο'3 τoυ xrjxλoυ.

To ΑDOXOPETES ΟRΑ1{A εi-

11αυ τολνφ&γa, ιιιχρoλεπιδ δπτeρo ra'l

q"τδ τα αυγω i1 διπ)'ιbγoυy τo φ6λλo

η φ6ρνoυν αυτ6 aε eπα9i1 ιμ'e 1'oν xσ"?

π6 μ.ε λευxd, νi1ψα-,α ια" τ9ιbν ψ!'
paζ 'νoυ ελ&oματoq ^i"' τ''ν ν'αρτδ eπ''-

φανιαxα. Ε|lνω'. ιιντ1;''ι6=Lιε'' ιαι

ε&ν ενo1ληθο'3ν αφ^i;l'lt<α'' ν1- γ'?Ξ'

ψαcθο'3ν απb πa νtγ;υ. τ'α'- ψ€'lου'1 αι-

ιυρo6μεvεq τLα να Eα'zαε;ανdλθουV'

Σ' αυτ& τα aτ,1νε|-α e*τρaφtie πεp'

νοtν τq. πρaνυγιφ''ια οια7ιια ψtj/.ρι'

Xατζn6αo ιλε ι6διι Aντιivn
Γεωπ6voυ 'Evωαng Γ. Σ.

Nαo'ι3oιιq

Tωv
M. ΣαΘoπoιiλoυ' Σoυλτ6vn
lEπιμελftτριαq Eργαστnρi-

oυ Evτoμoλoγiαg

y"αL τa θηλυx6 79-22 yιλ. oι πρ6c

θιε_< πτερ6γ aζ 6τa αροeνιt'δ tγo'lν

6αcιy"6 xριil1ια xkρrlo ιilγρα-c Nα''"

oτo Θηλυτ6 cxaιει'νδτeρa. oι πτdρυ-

γεg αυτ6; γ'αL σ1a δ'j'o φ6)'λu' 6y.oυν

y\α"?αy.ττ]ρLσxιx€q xη)'i'δεq xαι }'υ:lρ""'

δεE 6xoaει'lδτερεg α'π6 xo 6αo''y"L

χρ6μα.
H πλ^l1ρω_c αναττ'lγψL'lη πρoν6"-ι-

φΥl εi'σ''| τρωcινη 1-ι.^l1ιoυq 18-2c)
y_ιλ.,με x'eΨα'):l) 1ριiΙματ'o6 α-νoιy'το'5

xαaτανο[' H πρcν'3μφη ()'αρ6α' aν"c'l

λixι) τρ6φεται 1l,ε φ6λλα, μπoυμπo'i-
y'Lσ' y"q'L Ψρrι(lτα, εν6q μεγd'λου α'ριθ-

11lo6 xαλλιεργoυ1-ι6νων δdνδροlν (Kε-

ραa'.{q. Poδq'γ''νιξq' Mηλιdg, Αy.λα_

δι6_c xλπ.) . ΕπL il'€aν αναφ€ρε;':'''

ξνα lιετ&λο πλl1θoq απ6 ξενιoτdζ πoυ

υπd.ργaυν oιτγl ailρα μα6, μεταξri

τιυy oπoiων xα''' η αι,ιπε)'o6 (\ΖΙTΙS

\ZΙΝIFERA) .

1α 'εν"i1)''.xα ατο1ια' α-φ^i,νOνν a'ι'

|Lν^(0" τaυE xιτ& οψ&ιδeq οε φρο'3τα

xαι φι1λλα. Στι6 Pοδαxινυ['q τ'αι xερα

oι6g εtναc τοτo9'ετη1ιiνα y"α'. στιζ

δυ6 μεριdg τoυ φ6).λoυ με oυνηθdoτ;'

pη ττil x&'τω peρυ&., ενιil oτιg 1lηλι6;
oτην οπ&νω ψδνο ι,l'εριd" του φ'J)'λου

^i, aυντ,θ€οτιτα στoν ιιρτ:δ-

oι πρoν0μφ'ε q τaυ oxxa)'0'πτo"l-'c"'

πaυ να γiνoυν πo6πεq (ν0μφεq) ια"ι

aτ'η aυνLγε'.α τθλεια.

Συνriθω6 oι ζημiε6 aτο ρoδθ'τ'ι'νc,

p'i|'a xαι α"1λ&δι, 1tν'"lντα.ι sπtφα'ει_

αx& (oριοψ€νeq φaρlq ιαι 6uΘι5τι-

ρα\ xaντα' oτo μiο1ο t1 cτa μ&γο'ιλο

μd1ρι εxεi ra.) ψ1τOρεL να xαλιjΦ:ι

τo φιiλλo πoυ aνγτoλατσ.L |J'ε τaν xq'?

πδ. Στo xερ&aυ ωaτδoa τ&'lτα 6ρt'

σχoη-ιε την τρονι5ψφη στc οη1ιεLc

c'3νδεoη€ τoυ ψi6γ.a') 1ιε τo'l xαρπ6

i1 ae ay.ιaψfi'

Σιο τ{)'aq τoυ Σ'επτεμ6ρioυ η vιυ-

ρiq ιoν 0ιτι76ριoν πρov6μφεE αρ1|-

ζoυν νι εγxατα\eiπoυy τι6 θ6cει6

ετ'τφφi16 xα.υ τηγαiνoυν aτ'"q ψ'αα1'&

λε-c ,μπoυμπoυy'ι'by xc''. oτιg o7'ιoμ66

τoυ φλoιo6 xλαδιιilν xα'- 6ραγιl'νων

t'1 eτi τoν xλαδιo6 τ&τω α;6 ξeρα

φ6λλα 6πoυ x&'νουν :ο 7eιψωνι&τtxι
xoυγ"ο6λι. τLα" ν1, δ:*7'οφdcoυν' Aυ-

τi1 η περtοδo iτιζ ιιLΞi1'y-ιν'fιtηi frρaζ

τιζ I,ειμωγιd''.''ι4 Θ€ce''; eiναι γρο-

νυxα ψεγ&)'η.
'lτγι &ν'''-iτ, cιa τξ}'οE \lΙαριτ1 v"ι't

,'ιd)'ιc--ι' μο πoλli τι6 γρi']γoρo ρ'lΘ',ι'δ

αr' l":,' τc Φθιν6πωρo, 6γαiνoνν o"

;ρο'ibψτεq ια'. ανε6utνaυy t'ροq 1Φ

επ&νω oτιg θdoει6 των α'νo'ιγ16νων

μπoυμπoυxιιilν. Aυτ{ η περidδοg τηe
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εξ6δoυ συruπ,πτει |lLe την ανθ''aτ1 ττ,i

ριδατ.ι'l'.α3 i1 ψε =ι τρ&acνο ψπc'l-
nιπο'3xι τη6 1ιηλιd,g, t1ιε αiιyt1 ανθ,'"

cηE ;ηζ πoιx)'tαg Mπιγxrιρδ n{ιτ,',lυ?

λ&' (xeρ&oι πριili1ιo)_ t1 την λενxii,
1ηζ ποιν'ιλi'α3 Tpαγων& 'Εδeοay'c
Poδοy.ωp[aυ (δι}lμα) .

E c6μπτωoη αυτ^i1 ττ6 εξdδoυ τοiv
πρoνυμφιΙlν ιιe το xρtaι';a aτ&'διri ττiξ
ιiν,θιoη6 (eν"τδq ψτ1λιd.'ζ ./"r"L 6ΦLψτlζ

xεραafi'q) ψα.ζ τ'&νe'' eπιφυλα'ν':''-

ΔPΑΣTΙKH οrΣΙA
1. Mεθα1ιιντoφ66
2. TΙαραΘε[a iμeθriλ 40

* Mε,θαrμιντoφ66

3. Πυρεθρiνεg

4. Mε6ινφιδE
5. Mεθ,ο1ι6λ

6. Tριαζoμφd6 * Mεθoμιiλ
7 . Aoaφ&'τ

8' Στη ηιτ1λι'& oι,δυx& πr.).'5 αξιil'aγc
απoτ3λεo1ια γυα ττaλ)'απλt1 δρd,.aη !'-

1ει διiloε: η eφαρψo^γi1 σe πpoχιipτγ
ψtνο πραaινο.
ΤΙαxδλ 7b λ("τρα ψιοti δδοη (1/2)

ΙΙυρεθρiνη.

Aυ.-6E o cυνδυαc1l66 xα),'!tπτeι τq.

A. ORΑNA, Σαν Ζa -ζ€, N&ρxη, o-
πλοx&'ψπη, T'eτρανυγo. H 'δραaτl
τ'cυ στa A. ORANΑ etνι'ι. πι'δ αργ^li

(τερ[πaυ 4 ηψiρε -c) αλ)'α cτα.Θερ^fi.

Για περιπτιilceιg πρao6aλt1q στ1

KEΡAΣΙ xaντh" oτην oυγxο1ιιδ{ (ιJ
1ρι 3 η;1ιdρεζ πριy) υπερτtρηaε το
Mε6ι,νφιilE (Φωoδρiνη) ιρ'e 2,b λ'ι-
τρα/ τ6ννa, ξναν;ι' axεlld.'o1'-ατ'ac ΤΙ,t-

ρεθρiνηe, λ6γω θdcεωg taυ εντ6ψc'l.

Ιδυα.τeρο εν'δια"φ€ρoγ €γeι ^η xα-
ταπoλ€ψηoη τηe πριilτη6 γeννeαq η
aπotα ψπορεt να ο)'riy"ληρωθεd 1ιε d-

ναν ,!'εxαoψ6: θVdl oι επ6μεν,ε6 θJ_

)'ο'ιν Σι3o ι}εxαa;ιο,i6 λ6.γω αν,'1ιο''ο-

μ6ρφου 6ιaλoγιxι5 aτq"δ[ου τoυ πλη-
θυoμo6 τoυ εντdμoυ.

Mια λaιπδν εφαρp.aγti aττ1ν πρω-
iΥι Υεννe&, πριν αργtoει ιι"υτt] νσ.

'ι;zi'νει aτo oτd',δ''o τηe νιiμφηq εi-

xο6q oτογ γρ6νa τrιυ ι],,οxαo1ιο6. E_
πeιδτ} ,δεν πρ€τει l1,ιe y"c'νεναν τρ61τc

'lα ενo1ληθει' ! πo\il περιoaδτερο
να ζημιωθεi η ,μ6λιocα, πρcτιηιo61ι'a

ΥLα ττι\) ρaδα"xυνια ^1'αL ττιν τ'ιραaια
τογ ,pεNαa1ι6 ψετ&' τηγ π)'t1ρτ1 πτdlsτi
τωy πετd,λιι)y. AE oημειωθεt δτι εt-

ναι )'[γα τα φαρψωια πaυ τ0"νουν

xαλ^i1 τ'ατα.πaλl.pτ1aη τo.J εντδpο.l

xιl 6λα' τουE εξαιρετγγL γ"ξ''xα γcα
την 1-ι,dλιooα ^ii δι5oooι,ια για αρxeτ6

EMΙΙoΡΙKo oNo}tA

T αγιαρaν, Mο'l[τaρ' λ[εθαφd; x)'π.
TΙ'αραΘεio, Ι{6ρφι,16, Φ6λιyτολ
* {να ατδ τα ανωτ€ρal
Nτεoi6. Σ[,ρπα, Σoυ1rloιντiν,
Σdμπoυ6 ιλπ.
Φωcδρiνη, Mε6ινφιil6
Λ.ανξΙτ

Χooταθεio * Λαν6'iτ
oρθdrν

ναL σ'ρy.)ετ^η τLα, τα. xερ&.oια γ'α|' -LLΞ

ποιx,ιλiε6 ροδα'τι,.νυαq πaυ aυγxοψi'-

ζo,νται 1ιd1ρι, y\αL τoν Ιo$λιo. Για τι_ζ

dιpιμε6 πoι'v"tλ[aq y"υ"ι eιiι''x&' ΥLα '-
ριo1'ιθvεg οη-ιπriρηνεE, εtναc πι'θα.νδγ

νcl' γρε''αaΘ'ε|' επαναλη,!η'lllεxαaηιου
τoν Αr5γoυoτo' αν&.λ'o^(α' με τιc ενδε|

ξει_< πληθυαμιisν oι aπo[εq oπωoδτ)πο

τe εξαρτ6νταL α1rδ τηt) εrι'τ1Jy'tα τ^|'l-Ξ

πρ6τηe εφαρlμoγtζ. 'ocaν αφορα τ'"q

1ιηλιdq ψδνa η π,oLy"Lλ[α Γr'ρ&ν Σμiθ

φαtνεται νx iγeι ι'ναγxη δε6τερaυ
ι].,ειωoμo6.

oι 1ειμερινo[ ,!'exι'a',ιoi. με ορυ:ζ-

;ξλαια δεν φαtνετα'' να €y'rιυγ qξ''δ-

λoγo α'πoτ{λεα1α.

Tελgιιil,lοyταE 1l"πoρoril1ιε ^/./" πη6βε
6τι τo λ. ORΑNA eiνα'υ i]δη ι!ι&
πρα'γ1ιατιx6',η7q' l|Le eπιx[νδυνε6 δ',l_

νατ6τητεq λdγω τoυ xoaψaτο)'[τ''ιιoυ
xαc παγιφαγaυ y'αραxτi1ρq" τoυ. 'Ε-
1ει ιδια,ιτερ6τητεζ ωζ 1|,ρoζ τ|'ζ πρc-
τuμ{oει6 τoυ y"σ'L ψ&λ'.oτα εξαυρeτι-
x&' a1ιφανεtg διιωq π.γ. απ6 τcq ροδα.-
xινι€q προτc1ια, γ:δ&[τερα τLζ π|2'.γ,L-

Paυαγι.θ'λ, Σαy Kλ&oυy ' Β[6υαν xαι
αxaλaυΘa6ν &λλεE, ενιil τι6 μ,ηλιd;

'διαoτ^η1.ια. Σττp ψτ1λια λ6γω διαφo-

ρ&q φα.ινoλaγιy'o'l aταδ[ου ε[νaι δυ-

νατδ να ytνουν επa',ι6&oε'.q aτa πρα-
σLνc (πρ&.οι'lη xoρυφ.|1 τι'ly oφθαλ-

μ,i,y) .

nΙα 
φαρiιαν'α' τa'l ξNoυ'l διicει α-

ξιθ'oγo υ'πaτt).εο1ια' απ6 πα'ραττ1ρiγ
cει'q δcτ'LE ψq.ζ γ".ι''| ξΔ'lηq 6'.6)'υcγρ,''"-

φtαg, ανα'φ{ρoγτσ'L xcι'1ω1,dρω, 1ωpi;
αυτti η λtaτα να' αποxλε{ει τ\ χΡ.ir
σ^Γl γ,α|' d,λλιυν φαρμαxιlν. ΙΙ cε'.ρω

αναφορ&q etνα'υ τιly'αtα'

ΔoΣΙΙ/ToNNo

1 λiτρc
1 λ(τρo * 0,5 λiτρο

σ'llτ^il τlaυ τ'αΘε ',ιια ιιγι3ει
Υl'α Ξα λεπιδδπτερα

2,b λ'[τρα
6Ο0 γραμ.
1 λi:ρo + 2ΟΟ Υρ1],l.1,L.

1'7b - 2,0 τ'ιλ&,

:^ην Γxρ&'l Σ1ιiθ. Γz4λντ ιν xιι ιιε,:i.

τ^ην Σταρxυν.
Τυδιω[τερη προcογi1 πρeκε|" yα 7'a-

θ'εi oτoν τ,ρ61|'a y"1'τσ'τ,oλ{1ιτ1οτ1," τοsο
απδ απο'!τ1 y'ρ6νου δca xα'" "(Lα. 1^{i)

επιλaγt1 φαρψαNου γιατ[ r'ρL5μ{')σ'

απδ q"υτ&. ixoυν τιq υδ.tl'τ€'pδττjπ:Q

τ0υζ.

Mε τι6 ευ1α'ριoτεiε6 cτην Γcιλ).ι-
τ't1 eταιρ'ε['q' ΡON ΙΙorΛENK γlα
ττ1ν ευγeνυv'^|1 παρα'γilρηcη aττp 'Ε
)ι0σ7], τω.i p9pa{rlγrγ1\γ πα"γtδι'l.l
(SEx) , τLα aΥν πxραxd'a'ιΘτρη
του 6''oλογυxο'!l y.6γ'λcυ τ.Jυ aντδν.oυ

zλεiνoυμε την αναφορα oτo Α. oRΛ
NA ελπiζνταq 6τι τ"ατ'" €y.εr" γq' nρο-
oφ ! ρ εr' aττρl γ ν υl ρ'.γι.i α x cιι α'ν τ ti'l'ετds -

rιa^/1 τaυ'
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Δ[r1IΤP0Κ$MIKA θΕMΑTA
I l 0 ψεUδαplυρoζ i(αI ο pδλoξ ΤoU σT{I oπιrp0φ0ρα

Γlα τov ρ6λ,o τou ψευδdργυ'
ροU 'σTηv αvdnτuξη τωv δ6vτρωv

γρdψαμε Kot σε nρoηγ'oOμεvo
τε0xoc (δεc .Νrαoυoτο., τε0ΧοQ

25ο 1983 οελ. 170). Kρivoυμε 6_

Lμωq σKoΠιμο vα εΠο'vcΙλd6'oυμε,

ΠΡ,ΩΤorN ,μερr'κd 8αoικd oτ'ol'

1εiο γιiρω αΠ,o Τov ρ6λ,o noυ δrα'

δρομoτiζεr στηv εv γ6vεr αv6'
nτuΕη το:v δ6vτρωv o ψευδ6ργυ_
p,oq,Kοl ΔEYTEPOΝ μερι'κ6c πλη

ρoφ,oρiec 1,$ rΠΦC αvτtμετωniZε _

-Τ"cli ΠραKτl'Kil η τρo,φ,cπεviα ψευ-

'δαργ0ρoυ στα'0ιΠω'ρ'oφ'6ρο (nρ:;_

ληπτlκd ,κα'l θεραnευτlκ6) .

Σημερο nloτεiεταl oτt ο ψευ'
δοργυρoc εvε'ργon'ol'εi τα θvζυ_

μο Πoιl ρυθ'μiΖoυv τιq λεtτ'oυργi_

εξ Toυ ,δ6vτρου. o ψευδdργυροc
φοivετol oτι oυvτελεE οτcv o1l1'

ματloμd Τηc TρUΠτοφdvηc t!τol

τηc,ου,οiαc εκεivηc αn6 τηv on'oi-

α αxηματiΖετα| η ουξi'vη. 'Η αu'

Εi.vη εivαl ε,κεlvη noυ oυvτελεi
σT,ο Kcιv,ovtKδ Eεκivημα τηc v6αc
6λαoτηοηc τωv φ'υτιbv rKαΤ6 Tηv
'Αvolξη καt γεvlκα σTηv rKαv'ovι_

κη α'vαπτυ,ξη τωv φ0λλωv καl

τωv,6λοoτιilv. H 6λλειψl[ τξC fiU-

ξivηc oυvτελεi aτηv ο'v'96nτωoη

Kα] Tηv μIκρcκαρniα. Tηv μIκpo-
καpniο Τηv σUvclvΤ6 ,Kαvεiq σTlq

Kopuφr6q αvΘlκιi-lv κλαδωv 6nou

ποροτηρεiταt Tρo'φ'cΠεvi'α ψευ -

δαpγι]ρου υnε0Θυγη γlα τη'v ο'

π,oυoiο τηc ουΕivηc.
Tο oυ'μπτΦμoTο Tροφο'πεviαc:

ψευiδαργ0ρoU εΠlσημο['vοvταI ε-

vωρic τηv 'AvoIEη. Σε nολλ6 εi-

δη onωρoφl6ρ'ω'v το rπro οοφολθc

γvιi:ρlo'μα τρoφcnεviαc ψευδαρ_

ργ0ρoυ εivοl οl ρoδα,κεc (τoi _

φεc φtλλιυν) που lnερr6αλλουv

το,υc ,6λαoτo0q ,κot τουc κλαδi_

σKoUξ του 6ρρωoτοu δ6vτρoυ οε
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nυκvη η αραιο δrδτοξη. Αυτ6 oυμ

6οivεl επεlδη οl o'φ'θολ'μoi αvτi

vα διbο,oυv KοVoνlKoιjq v6oυc

6λα,oτ'otc δivoυv τoilφεc φ0λλωv
ToUq Yvωσ'"tq 'ρδ'δcKεc' ΠoU

απoτελoivταt οnil φ0λλα αvιb -

μολα oτεvd καl διioκομΠTc! Kcl!

ndvτoτε μlκρoτερα oε μ6γεθ'oc
οπ6 τα φuoι,cλογlκd. lq gιJlμΠTω

μοτο αυτo o,oo ,nληoldZεl το Θ6_

ρoc δε'v γivovταl o'ρατα. Αuτ6 ο'

φεiλεταl εnειδη εivαι δυvατδ vα

τoυ

Oδυoo,€α Ντιv6πoυλoυ

αvαnτυlθ,oιiv ορy6τερα υγlεic
6λοoτoi ol olnoiol αnoκρ0'πτoυv

τtc κoρuφ6c τω'v ,κλαδωv π'oυ φ6

ροUv τα μlκρ6φuλλα κλn.

Πoλλ6c φoρθc μnορεi τo κατω
Tερο Tμημα εv6q δ6vτροu

vα δ1εl υγl'εic 6λαoτο0e LKαl vα

KαρΠo'φcρεi ,καv'ov:κ6, εvΦ τo α-

vΦτερo Tμημσ ουvηθiωq δεv φ6ρ_

vεt ,καρποιic, σΤlq ΠερlΠτιi.loεlq 6-

μωq π.oU φ6ρ'vεl καρiπoιiQ, ουτoi
'δεv εivαl καvoγIκoi.

'H τρoφonεviα ψεuδαργ0ρoυ
μεlΦvεl 19 ,μ6γεiθοc 'rωv καρn'ιi:v

nα'rτoξ εi,δοuc, ιδi'ωc τωv ευρl_

οκoμ6vωv Πρoc Tηv rKoρU'φlη Τωv

κλαδωv. E,πΙοηq εnηρεdΖεr δυoμε
vιbc τηv πotoτητα'KαΙ Tηv σUvΤη_

ρtolμ6τητα TοJV KορΠωv (ρoδdκr

vα,'6ερ0,κκoκα, μηλα κ.λ.n.). 'E_

τol λoιn6v τα ρo'δακlvα 6ταv ωρl

μα,oο,υv lKαl σUλλε'γoιiv nαρουαri:

Zουv μαλακιic καt καοταv6c Θθ_

σεlc σTηv οθρκα με αfi'oτ6λεσμα

vα γivcυv οκοτdλληλο Ylσ Tηv fl-

Yoρ6 η Tη'V ιΦvσερ'6'onοι'i'α

ΘεραπεΙα
α) Η nrο i'καVΟΠolηTΙκη εφαρ_

μ'oγη τoυ ψευδoργυρoυ φ'oivεταt
vο εivαt η δrεv6ργεlα ψεκοoμorj
κατd τηv περi'oδο τoυ ληθορYου
nρlv δlογκιιιθ-c0v οl oφθαλμoi xρη
oIμon,olΦvταc nυκvo δrαλuμα θει
ilκo! ψευδοργ8ρoυ. E6v το δdv'

τρα υπoφ,6ρουv noλιi καl ot v6'

ot ,6λαoτoi ξηραlvorrαΙ σTΙc ,<o_

puΦ*c τoυc, oυvtoτdτοl διoλυ_

μο nερinου 5%, οε ηπtοτερεc nε

ρllnτιilοεlc αρ'κεi δldλuμα 3Υo.

Mnορε1 κovεic vα 1ρηolμoπolεΙ
διdλυμα 1 - 2aλ θΦ,6αov γivεταI
εφαρμoγη κdθε 6τoc η 39z. εφ6_

αov ε,φορμ6Ζεταl o ψεκοσ:μ6c σε

κdθε δειjτε,ρo 6τ,oc. o ψεκαoμoc
γivεταI ατ,ο -ξ0λo. τουλdlxlοτον'
15 μ6ρεc 'nρrv η μετd απο κλ6 -

δευμrο κοl οπωοδ'ηfloΤε *vα μηvο

μετ6 αnδ ψεκαoμo με Χεiμεpl'
vουc πολτo0c.

Eirv η ατμ6,oφαiρα εiν'oι noλιj

ξηρη καr o καlρoc εi'vαι Θερ,μοc

κοτα τηv διdρ'Kg1cι τ,oυ ψεκαο1.l'οι)
,pεpllKoi' oφ,θαλμoi εvδ6xεταl vα

vε,κρω'θrοiv, 6xl 6μιωc τ6o'o n'oλ-

λci ιj:οτε vα oημεrωθεi αnΦλεtα
τηc nα,ραYωγηc. Η Ζημld φαivε
ταl κ6nωc μεγαλtτερη lδiωc οτη

ρ,oδακlvld, εdv r: θειΙκoc ψευδδρ
YUρ,oc αvαμrxlθεi με τ'oV 6ορδlvd
λεlo lπ,oλτo nροκεtμ6vcυ vο δlε
vεργηΘεi .oυγxρ'6vωQ KαΙ KoΤcl _

πoλ6μηoη μυκητολ,oγlκιi.lγ οοθε'
vεl,ιil'v κοτ6 Tηv ΧεIι-,iερlvη περiο-

δo.
iE) rKατΔ τηv 'Αvο:Ξη oτοv τo

δ6'vτ,ρo θxεi οπ.cκτηοεr αρκετδ

φ*λλωμα 1Kαl οl ΧUμoi κυ'κλοφ'o-

ρoijιl εvτοτlκd, oυvloταται ψεκο
oμ6c με yηλlκ6c μoρφ6c ψευδαο
γιiρcυ (SEQUΕSTREN σεKε
οτρ6v) .

M,nορεi vα γivεl ψεκο'ο'μoc uε
εtouδετερωμθvο θεliκδ η ηαv ρα



KlK6 ψεUδdρYUρo.
Q1 ,gγq,φερo,μεv'ol ψεκασμoi Yi

νοvτοl ndvτoτε με τιq οδηγiεc
τωv Πορασκtιlοσ_ΓΦv οiκωγ.

γ) To φ,Θlvonωρo πρlv αnδ τηv

nτιi:oη τωv φ0λλωv με 'θεrΙκo

ψευδdργuρo. o.ψε,κα'o,μδq οU'-

τoc εntτο1tvεl τηv πτιilοη τωv

φιiλλωv' γl' αυτ6 oυνloτ6ται η

nρ,ooΘηκη αα66oτη γlα εΕ'oυ'δετ6

ρ,ωση τoU θεli1κoi ψευδαργ0ρoυ'

δ) MπoρεΙ vα Xρησlμ'on'otηαεl
κοvεic ,καl dλλεc εvιbοειc, ψευ"

δαργ0ρoυ αv6λoγα με Tηv εΓ13 -

Xη, τo εi'δ'oc τoυ δ6vτρου κλn' 'A-

κoμα μnoρεi vο XoρηYηοεl ατo

6δα,φ,cc τlclδl6φoρεc xημlκ6c ου

oiεc noυ nερl6xoυv ψευδαργυρο
,Γεvl,κd ol ψεKασμoΙ πετυ1αivoυv

κoλ'tτερο οπ'oτελ6'oματα oτηv θ'ε

ραnεΙα τωv αο'θεvtκιbv δ6vτρωv,

nα,ρα ol 1oρηγηoεrc εvωοεωv

ψευδαργ0ρoU στo 6δαφoc.

Πρoληnτικ6, γrα λα'vθ'αv'oυοα

μορφη τρoφ,onε'viαc ψευδαργιj -

ρ,oυ oυνloτdται ο αvοtξldτlκoc ψε

καoμoc.
,Θεροnευτlκd''oε 6ε'6οrωμ6vη

Uοβ,Ψ,Π τρ,oφ'onεviαq, oυvloτdταl

'c ψεκαoμoc oτo τ6λ'oc ToU Xε| -

μ ιbvα.
oI xεt,μερlvoi ψε'κοoμ'oi rπρooα-

γo,υv αμ6αωq Tov ψεuδdργυρo

2. MεplκoΙ ουοlElατll(ol ψεκασμ0i
Aπ6 τlc oτηλεc τηc "'Ι"!ldου-

σταq,, τ,ovioθηκε αρκετ6c φoρfc
6τ1 6vα oωοτ6 nρ6γραμμα ιμ'ε"

κααμιi.tv nρ6nεt vα ξεκlv6εt οno

τη'v 'Avoιξη Kαl vα oτηρi'Zεταl

oε ετηotα 6αοη. Evο.lρic τηv 'A-

vοrΕη ε,μφα,virΖετot η nριbτη vε-
vε6 τωv εvτ6μωv κα'I τωv cκ6-

ρεωv. Tηv nερiοδ: εκεivη o nλr1

Θυoμoc εivαl n'oλt xoμηλ6c, οl

nρoo,6oλ6c φυoικ6 εivαl λΙγεc

και oυvηθωc i:xr τoo'o ορατ6c,

Ylα Tov λ6γo οuτo δεv πρoοελ-

κΟ'ουv το εvδlαω,fρ'cv του δεv"

τρo,καλλlεργητη' μιε σι-,Ev6'Πεtα v$

ματαtιilvεl τouc nρo6λεnoμav'οuc
αvοl,ξldτι,κouc, ψεKοσμοιjc. Αυτo
εΙvαl 8αοtκ6 λdθoc" 'Eοxετcti

αργ6τερα το καλοκαiρt οnoυ -.r

εn.Bλc6η fvτoμα Kαi ακ*ρεα

αuξ6vο'vταt με 'κoταπληκτtκη τα-

x0τητα Kο]t ο δεvTρoκολλlεργη_
τηc δlεξi'γεl αnελπ'lο'μf vο αγιi.lvcl

ψεκdΖ'ovταc πoλλic φ':ρ6c προ-

κεtμθvου vα κερδiοεl τnv μilyll
τηc πρcrοταoiαc τωv δ6vτρω'l
του. Στη'v πdλη ουτ4 δεv εiorαl

λiγεc φορ6c ΠοU o δεvτρoκαλλl-
εργr1τ(c x6vεl τtc μ*yεc ':<α] α-

πcγοητευμθvoc Π!α ει1καταλ:i-
Πεl τηV καλλr6ργειil τοu οτηv τιi-

Xη (περinτωοη ψ8λλαc στlq α_

xλαδι6c).
Η onouδαloTηTο τωv αvorξ'6-

TlKωV ψεκαομιbv εivαl oλoφd-

vερη. ''Exoυμε κ'dΘε oυμφ6ρo'r

vο nερl'ορΙooUμε Τo'V nληΘuομ6

τωv εvτ6μωv 'καt ακdρεω'V στo

ελdxlοτο. Eπi πλ6o'v σΤouq αvoΙ'

ξldτlκοuc ψεκαoμo8c 61oυμε 6_

vα nλε'ov6κτηuο' Π ρoο]δloρiZοι.l-

}lε εrjαKρll6ιbc τo ευαiοθητο oη_

μεic τ'cl-l ,6rολογικοιj κ0κλου τcιl

εyθρoιi, lΠαρακολoυ9oιiμe Kοt Πil

ρομo'vε8,ouμε Tηv,Περ:'cδ'o εκκιi-
λαψηc το.lv αυγωv. Πdμε vα '(α_

ταπ'oλεμηο,oι;}Jε τlc Vεορ6c Πρ'f, '

vtμφεc Tωv ε'vT6'}J'ιυv KcΙl τοUξ

vεο'γ6vvητ'oυc τετραvυyoυc. Α'-

vοφ6ρoU,με μερrκ6c ΧαραKτηρ:-
οτ:l<6q nερlπτωοεtc:

t } Κ6κκιvοq τετρir\lυxoq

('Πογ6vux'oυc o0λμl). Δrα

yεlμd,Ζεi αΠ':,Kλε!σΤtKα αlc αυγo

Η εκκ6λα,ψη τωv αυγιilv τou κ6l<

Kl'v,ou ΤεToαι'0Xou ουμninτεl με
τηv θvαρEn τηc αvθ'οφ'ορiαc τηc

μηλι6c ,ι(αl σUYKεKριμ6vα Tηq Π'c!

κlλiαc Στ6ρκl'v Ντελiτolcυc. 'O-

Tαv o1 μηλl6c τηc Στ6ρ'κrv 6ρi-

στouc oφ,θολμoι]e, με α'noτ6λε-

o,μα δλol ol οφrθολμοi (φυλλοφ6-

ρol KαΙ οvθlo'φ,6ροr) αvταπoκρΙ-
vovταl πληρωc oτηv αnοοτoλη
ToUq, Kαl 6τcl 6xou,με αvτioτol -

xα uγlεic '6λαoτοι]c ,με Kcιv'ovl_

κd φ0λλα Kol Kο'vοvlKoι]c καρ'
no0c.

'o:οv αφoρd τηv Θρεnτtκη κα

τilοταoη τωv δ6vτρωv εv6c o'nω

ριbvα xρηοrμα oτol1εiα μnoρεi
vσ μοc διbοεl η φιlλλo'δtογvωoτl
κi. Η φuλλ,o.δtογvωoτ:κη εΙvαl ε-

κεivη lroυ ,9α ,μαq πληρcφoρi1οεl

τοv 6oθ'μδ τηc Tρ'oφ,cΠεviαq τoυ

ψ:υδαργιiρoυ'

σKoVταl στο 6λαοτlκ6 οτdδιο

κ6,κκlvη κoρuφη ιμεκdΞoυμε δλα

τα εiδη τωv δ6vτρωv (μηλ'θc,

ροδακlvr6c, αxλοδr6c, αμυγδα_

λl6c κλn.) σTηv σUγKεκριμιivη nε-

ρloxη.

_ EΙvοl αuτ'cvoητo οτl τ,α αυ-

γα τoυ ,κοκκtvoι.l TεTραvιjXοU θcΙ

εκκολαφθο0v τηv iδlα ημερομη-
viα αvε'ξαρTηTο σε n'olo δ6vτρο

η n,oικlλ[α η εiδοc δ6vτρou 6ρi-

σK,oVTα!. Η εκκoλαψη τωv ouγιbv

εnηρε6ζεταl οπo τlc 'καlρlκ6c
oυvθηκεc καr oxl οn6 το δθvτρo
nου 6ρioκ,c'vτοl.

Γrα τov ψεκαομ6 XρησlμοΠoi-
εi κα'vεΙc κdn'οto ε'κλεκτ6 αι{coε_

oκτδvο πλr,κτρα'v η nεροndλ η

dλλα φdρμοκα κ.λ.π. Edv, μετi
οnδ λiγεc μ6ρεc δlαn:οτωθεi 6'l
oυvεxiΖovταt 'ot εκκoλd'ψεlc, ε-

nαvαλομ'6dvouμε TοV ψεκαομ6 δ

xl nαvτωc oτηv 'nερio'δο n'oυ τα

δ6vτρα '6ρ[oκ'ovται οτο ατ*δtο

τηc οvθ,c,φ,oρiαc. (Η nερiπτωon

αφoρα τlc 'μηλl6c δ16τl τα αλλα

εiδη oπωρcφ'6ρι.l-lv 6x'cυ'v αvθi-

σεl Πρo πoλλo0). ,Δεc 'Νιd'oυoτα

τεtx,oc oκτιb6ρr,oc - Δεκθμ6ρι'oc
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2) Ψιiλλα τnq αxλαδι6g
Παραμ'ov6c τηc αv,9oφoρiοc

τηc oxλαδrαc αρXiZεr η εκκoλα-

ψη Tωv αυγΦv τηc ψιiλλαc. Πα_

ρα,κoλoυθo0με nρ'ooεκτtκα τηv

αλλαγη ToU XρωμαTtoμo0 τωv αi"l

γΦv τηc ψιiλλαc το oπoiα αρ_

1l,κd εivαt dοnρ'α. Tα αυγd nρo

o,δευτlκd αποκτο0v ιlvα αvctκτ6
KlτplναlΠo Χριilμo. Στηv φdoη οu

τΛ κdv'ι:υv Tη'v ΠοροUσi'α τoυc καl

οl πριbτεc vεo'γ6vητεc nρov0tri-

φεc Tηc ψilλλαc. Mε λiγη Πρ'oσο_

Xη μnoρεi vα δlοκρiv'εl 'KοVεiξ
τlc nρωτεQ oταγovεc μελο0ραc.

Γlα τov πριbτ,o ψεκαoμ6 μπoρεi
vσ Xρησlμoπ'otηοεl κοvεiq κdπolα
nυρεθρivη (tNτεοic 'Aμπ'oυc Σl_

μlotvτiv κλn.) η oπoiα καταnoλε_

μεi ταUτ6Xρovα κοt τouc φυλ_
λoρiκτεc. ΠερIαooτερεc nληρo-

φoρiεc YΙo Τηv ψι1λλα δεc τεtxη
τηc ,Ι''lι6oυατοq, Ν,o 27, 'N'o 30 κ.

λ.n.. Aργoτερo με Tlc ζθoτεc
απ'oφε0γoυμε τιq nυρεθρivεc γlα
π'oλλc0c καr διαφ6ρoυc λ6γoυc
(εμφdvloη τετρo'vOxωv, εξ6ντιυ-
oη ωφελiμω'v εvτoμωv κλπ.).
3) Καρπ6καΦα τnξ lμnλι6ζ
(Kαρnοκdψο Πoμov6λα).

o nριbτoc ψεκαo,μ6c θο προ'

γμιοτoπ,olη0εi oταv τα καρniδrα
τηc lΠ,olKlλΙαc μηλldc Στdρκrv
Nτελiτoloυq 6xoυv ΕεπερooεI το

μ6γε,0oc εvδc φoυvτουκlο0 KcΙι

μ,orαΞoυv oαν μlκρd κoρ0δlα. Για
TηV KαTοΠoλ6μηoη μnορεi vο Xρη
olμoπolηoεl ,καvεic καnolo εvτo'
μ,oκτ6vo oιjμφ,ω'vα ,με τlq οδηγΙ-
εq ToU ΠoρσKεUcιστoil oiκoυ (Zo-

λo0, Xooταθεiov, Nτlμlλiv κλπ.) '

Στo oταδl'ο αυτ6 ψεκ6ΖcUμε Tlξ
o1λοδr6c ]Koι Tlc μηλl6c oλωv
τωγ nolκtλlιbv.

To δε6τερo τaν φωaφ6ρο (P) i7 πι'δ

oωcτi' το πeντaξε[δι,aι τoυ φωcφ6_

ρoυ (P, o.)' y"C/"'" I'a -|ρiτa (K) ^Λ

πιδ aωaτα τo oξε[δ'',ι τaυ Καλb'l
(Γ,o) . Tα ν','31ιeρι ιντcπρcaωπειlt-

oνν τ^Γl\ν πeρ'.exτυxδτ^ητα τω') αναφ.'

ρoμdνων σ'τoιχεaωy oε εxατ6 x''λ'α

λtπαaγ,ια' 'Βτοι τc λ|πα'a',ια νιτριv"'l1

z1ι1ιων[α πoυ περι61ει &ζωτo 33o) :

γραφeται lιε τoy τ6πo 33-0-Ο, πoυ

oηlμαiνει εποηg δτt os 10O ιιλ*
τον παρατ&νω λιπαοψι'τ',; δεν υπ&2

1ει φιbcφoρoζ, o6τo Kdλι, αλλ& μ6-

νa 33 x}'ω riζωτo.

Στo τ3πa ).''π&qια'τaq' Σδγθε co

8-16-16 aηp'α{νε'; δτι aε 1ΟΟ πιλ'i

Φυ ανσ"φeρOμ.6νoυ λιπcioμ ατοq υταρ'

aoυν: α") 8 xιλ& &ζωτo, β) 16 xι-
λ'α πεντoξetδιo του φωcφ6ρoιl τ'α''

γ) 16 x.}'α οξε[διoν τaυ Κα,λ(''ν'

Στη γλιbαoα τη6 λιπα'o1lατολoγi'

σ'ζ χρησ'.'ψO1loυε[ταυ o 6ρoq ΛΙΠAN-
TΙKE MONAΔA:

α)' Miα )','παιτry^h γιον&δα αξ(υ-

του υoο'3τα'ι ψe {να x}i αζωτo

β) Mdα λ','ταντ'.ι^l1 1ιον0.δι φωcφ4

ρcυ rcοι!lτα'ι. 1ιε 6να ιι''λ6 πeν''οξai:διο

τoυ φωοφ6ρoυ
xα'' γ) Mtα' λr.τq''lτ''y'"fi γιoνωδαΚα

λtου υac6τωι με dvα xr'λδ οξεr'δiον

τoυ Kα"λioυ.

Δε6 Nι&oυcτ α, τe'3y.',i 29 198{

oeλ. 166 - 168.

5. lllnαoματιl καl Ιhπουτll(iζ μoUαδεζ
Tα λιπ&,c1ια τ.1 r,aυ ν"υx)'oφogο,a'l

aε διωφaρεq oυaxευαsteq εtνα'" απ).'i

f oυνθετα. Tα απλd', πeρι!γaυν iνι'
απδ τα παραx&τω θρεπτιxd.' οτaι-

γεtα αζωτo (N)- d φωoφδρο (P) i1

K&λι (K). Aναφ6ρουψε 1νεριxα l""

πλ& γηψcxα λγnfr5γsατα'

α\ αξωτο[γ'αι θειΙxτ) α'μl1-ιωνia..

νιτριx^|1 ωμμοlνiα, αc6εοτoι5γοq ν'-τρ"

xi1 αψψνν[α, oνρ[α ιι'λπ'

β) φ,ωoφοροιi1α: τo αρα''6 υπaρ-

φωaφoριιι6 γ'σ"t τo πυιν6 υπερφι,lοφo

ρ''xδ λ'[παo1ια xλκ'

γ) Kαλιor11α: 1,o θeιiy.δ K&λι
γ.σ'. τO 1λιlριo61o Ι{&λι Nλπ.

nf α λιπαa1ιατα που περι6y.oυy 'δυc

ii τρh ατ"6 τα παραx&τιυ aτa'.γεtα

δυαν'ρ[νaντανι α) aε γτ1ψcxα c'3'lθε-

τα γ'1''' β)= oε ηιιxτ& λιπ&o1ια.τα (1ιτ7

y.ιν''x/,' oιiνθeτα) . Στην πρilττ1 πe'

ρiπ,τυιaη τα λι.πωντιx& oτo'"y'e[α 6ρt'

σ1|:oντα|" 1ημιxιilE oνωμ6να *α|' α1lc-

τελoιjy xημιxdq ενιiιcειE διτυιq eLν':/''"

τo Nιτριv.6 Κd,λι, που πeρι€y'e'" &'

ζωτο xυ'υ Kοiλι, η φοlοφoριπ{ αμ1-ιοl

ι[α" τaυ τερι€y'ec αζωτο τ"α-ι φιbcφo

?..
Tω γιιxτ& λιπ&a1ιατα περιl;γo'l'l

aτoιγεtα aε πρ6oψιξη 'μηxανιxτj. K'l
x)'οφaρaι5y πoλλod τ6πoι: α) 11-15_

15, β) 8-16-16 xλπ.
Στα oαxι&, oυcxευαciαE eJ'\')σ"τρ&''

φoν|τσ"L τρtα νasψeρα' T'o πρilτo νab

ψeρo αντι.αρooωπε6ει τo &ζωτο (N) .
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[Ι0PTIΙ ΠPAΣΙN0γ MHΛOγ ΣT0 APΣΠNΙ

Mε μεγd.λη €ΓνLτυγiq' €γυνε οτο

Aρo6'νι Π6λλαq oτυq 2b xα,' 26 oy.-

τω6ρ[oυ 1986 η γιaρτ^li πραa''ν,"'l

μτjλoυ "Γρ&νυ Σμiθ, για πριbττ1 φa-

ρ&,' H γιoρτi1 δ'rργανι|lΘηxε α16 τοι

λ{oρφ,ωτιι6 oιiλλoγo Aρoενioυ ,:ε oυ-

νεργαatα ι].Ξ τηy διεδθυνοη Γειυργi-
σ"ζ, τaυE τoαo'"xoι5q φlcρε[ -< x,,α|. τaυζ π'L

ρα.ΥωΥoE' Για ττγl caτορ[α ανα'φL'

ρουι.ιε τηy οl5νθεoη του δn''xτ1τυxo6

oηι6ουλloυ τoυ oυλλ6γoυ.

P*πτiδoυ Aγγdλα πρ6eδρaq, lα-
τοaq Χρiaτοq ταψt'αq, Κιυν) νiδoυ Φι-

Ψi γρημματ €αq' Κυρcυ'xoυ Ιιυd,ννη-:

αντιπρ6εδρoq, Aργ,lρ jδηc Ιειilργ:o;,
Tοαo6oη€ Tει6ργιo6, }Ιι1lηλiδτ,;
Mι1α'{λ μ6λη

ΣlττΓl γιaρτ^\ τταρ'e6ρ!0τμαν ο

y'.L'ΘτιΥΥιiιζ T.E.Ι. Θεc)νixη: I{.

Σπ&'ρτaτ6, a γει:ιπ6νaq x. Βαo. Κο'l
^ιoυργ,'αντ]Q, πρδeδροq ^1εωπ6νιυv N.
Hμα'θiα6, o γεtllπ6νoq Χαρ. Tδλxαq'
ο ^γεωπ6νoq τoυ Ι.Φ.Δ. Ndoυοα; x.

oδ. Nτιν6πoυλoE, xαθιilg ε'ιιLc^r1q l'α''

&λλoι γεωπdνoL τηζ Διευθ' γειlργi-
α.q Eδdοoηe. Στην ειlδ{λιD'5τj 1τσ'?t"

6ρ€Θηxαν a rρ6εδρoq ττ1q xoινbτη-
-.α.; λρoεν[oυ y"αι δ)'aι aι πρ6eδροι

:ι)γ τoπιχδy oυνετα'ιριαμιby ιαι cυλ
)'L^γι.'lν, xαΘil; u.αr' πoλ)'ο[ τ,αραΥω.

γοt τυlν γliρο: 1ο.lριιilν.

H tναρξτ1 dγινε oτι; 2(l 0τ'το16;'|'

onl τμ€ρα Σα66ατο xαι ωρα 3 μ.;'.

H γιoρτi1 α,ρy'ι.cε 1l'e a'3ντo1ιτ1 a'',ιι'λ{L"

τoυ πρodδρoυ ττ1qΙ{oι'ν6ττρα-c x. \'rs
μτ1τριαδη Δημ.., o oπoiaq xα'' ^ιi\ρ'.l-

ξε ττγl i'ναρξη ττ1q γιaρτ^l6. Σττsl ''l
ν€γeι'α eτ' γι€ρaυq τoυ 1[.Σ.A. iιiλη-
ae ο τα'ρ(αq x. Τατοag Χρ. Κατδπιν

τaν λ6γο 1ltρε O ι. oδ. Nτly6πoυ-

λο6 γειυπd.io6 τoυ Ι.Φ.Δ. Nd,oυoc::

eι'δcx6q τLα. xO πρα'oινo γιi1)'ο ,ι rlπο[-

oq tFαν y"q'L o γJ3ρ.aζ ο1lιλτ1τ'i1q ττ6

γι.oρτi1ε. o x. Ι{τιy6πcυ)'rlζ ανα'Ψ6?-

Θτ1xε cγετιxα ψa τα" πλεaνεxτi17ιατι

Toυ Xρ. Γdτoου
Tαμiα Moρφιυτ. Συλλ6γoυ

Aρoεv(oυ

πcυ t\'e,' τa τρ0.aινο 1ι'i1)'a tνυ.'lτι τι'ι l
&λλιqyl μ!λων. Συlydoτηoe 5τoυΞ 'l1''
ταναλωτd6 νq. αγορd'ζoυν πρ&scνι'

μηλα δι6τι λ6γω τηι γο6:ει,il; το,l;

Nq"|' iων Bιτα,μινιbν πaν τεc'.€7-ο'tl

e[ναι oτο φαρι,ια"xοo για πο)'λ!c πo'''

θ{cειq. Επ[οτ1c α'nφt'ρΘτμe aττ;ι xα)'

λ'ι€ργεια του πρθ'ο'"νoυ 1ιl1λoυ, ο;ι;
αoθdνειεE y.αj|' τη'/ aυντ"liρτ1a^i1 τ'o'l.

καθiιq eπb^r1ζ '5ττΓ/ εt,ιπaρtα xq;' i"Γt)

δcαι'[ντ1ot1 τoυ. o ι. Οδ. Nτιγ6πoυ_

λo6 dδωoε γ!σ'L lυνL'/τaυξ"ri aττ1rl ττ1λ'ι

δραaη τη; EPT η οπο[α ψ'ε ττl') ';\q''

ρoυa[α ττιζ 1t|LTρΞ ττlν τl'aQTit'
Στι6 δ ι!ι.lι. τo πρδγρα1ιγιz aυ'lo-

aLοΘην'ε',ιε γopoil q πaυ πα'ρου ctαaa'ν

τo γoρeυτ,ιxδ 1qιl 5υλ).6γaυ ΙΙο}'νil'α'
τανου xαι τα xoρeυτιx& τr'υ fi'.ρφ'
oυλ. Aρoενiaυ 'i|o') 7δρe,J7ι.ν 1o1i''-

γ.ο[q NoPa$; τηι 1VΙαxεδονiα'q τ'α'. ι:''l
Π δντcυ '

'Eτοι τθλεiοloε'r, πρ6τ^η 'ρiρ:t'

Mηλα Γκρivvη ΣμlΘ

αρloτερd Πρoq τα δεξrd: Παv. Miοlαe'
Φ. lγvατιδδoυ, M., TερζΙδoυ' A.

!:!:'!:..! r : :'? '.'. r''j':r".'::'rf'. ",r':'.:,,.:.::..' ' ..'. . '::":.' .';r'r .-:-iiι:
Β. ΛαΖαρiδo,υ' ΠαρΘ6vα ΠoυτακΙδoυ,
Ρδnτoυ, Xρ. lγ.rατrdδoυ
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Xρ. Γdτooc

το:ν επδηλιδοεοlν.

Την eπo'1iντ1 τi1ιtρα Ι{υρ'.α,xi1 το

πρ6γρ'αψ'',ια αρy'υαε oτιc 10 π.lι. l1'
θd'ατρo, πωι1διxd6 xoρωδiε6, δ'"αοxLδι

oη με rμξιoυζ ^/'cιL Υl γιaplτ^\ dxλει:s

με λαΙx6 γλ6ντι ττγl Κιlρυαx^i1 :"J

6ραδυ pθγρυ τ,Γ!υtσ'ζ'

Στaν γωρa 1ηq ΥLoρτi]e υIτ"i)?y'α.')

περ[πτeρα με oxΘ('ψt'τα πρdο''νo'l

μfλoυ, &λλων φρo6των επoy,^{6, λαΙ-

ι^i6 τ6γνη-c τα'' πeρtκτeρα' τη6 Δι_

ευθιiyoεωζ ^iεο:ργiα6 xαι τoυ πoλl-

τLστL1lo15 oυ}'λ6γoυ Λιπo1ο:ρiου" Tc
ΓLρq,σ|'νο iμηλο παλλιοpγ'o[τa.ι σarJ y"{''

ρι6 ψαq απδ τo L972' '1!γeι παpeι
,.ιεγ&)'ε,; δυα'ω&aεc. τ1 ταλ}''ιtργe''i.
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oρloτερd nρoc τα δεξιδ: Δ. Mnαtε βδvου, Aργυρiδoυ,

MαλεΖd' Σ. Xρυοαφiδoυ' Γlδγιοrυ

Tαομπoilρη, Σ.

γo156. Eπ{οη6 τaν ^1εωτδνo x' Σ' -\'-

Υ?σ'φLωτΥi 
y'c"' τaυζ υπευθ6νoυ;'τηg ii

PT πoυ φpδντυοαll ^{''σ'τΥl' τηλΞoπτ:-

xi1 ταρουa'αση τ"rlζ γ''aρτt6 iaυ 1l?5'

οινoυ μηλoυ" Πιoτεrioυμε o-ιL \Lε a'ιir

aυνερΥαatα τoυ6 θα γr1iηρfi1i15ηυιe

τaυ y'ρoνo.) η γι'ορτt1 πραaι.νο'l '',ι^i;

λaυ να' λα€'lη ;ιlll),λα'δ'"ι6 '1'αρι'x;i,

?.ι τ'"x. '1q' ',ι0'Θe'' ο 'Ε)')'τ;lz'; xα,τα'-

να.λωτη; να τριbeι ττ.ρ&'c'-'iα'',ι'ii}".'',

δι6τι αξiζeι τaν '/'δπa

τOυ y'.λL ο^lμερα' υπ&γ"y'ουν 1'50ο

aτρΔ',ι|ι.ατα' πρ6'cι'νoυ 1ιi1)'οιl τ'υ.ιιiι' "ο

r),οtοτον c: πα"λμdτaq . (}ι' π:ι'ρα.γιιl'

γοt α'πaλ'α',ι'6&νουν xαJ'iq τιμ6-<. Οι

Φ?Ξψrιi.y"!G απcδδae'-a e[να'ι 1l'ε"γ!''-

λe; cε ο1dοη 1ιε τι; d'λλε; xαλλιdρ-

γειε_c. Kλε{νοντ:'.q au {θε).α. να. εl'l-

y\σ"ρL6τtPω 6λoυq 6οaν; e'ο^l,Bτ,cu' l

Υ''q" τ'τ|/ r'.ρυ.γ1ιιτοτatτρ"rι a^Γι| ^(|'.'-

τ^hζ, iτΓ) Διe'jθ. Ιειυρ^γ!ι':, ;ι',"'sιι-

'ιτ,'^ιq. τaν y". Οδ. ]iτινdπlυλo' ;oll:

τoπay'a[ζ φορe|.; xαι τ,oυζ 'iiσ"p1'^i ,)-

/l

i Φ BαciλεeΦξ xρισTiδnq\-.

(Σu'.,*1εlο αΠ6 ΤΓ] σελ. J73)

o'' α'ρoυραtac etνα'' "{ν|iιτa[ σ.r4

ττp α'ρ^/\q"L6τη-,1" γ"q.'' aL τ€'Pl.'')δ'.y"!i

του; ζη1'.ιj: L'l'J"τ!?''/.7-'' οι', -'').)

oτ1',ιαντ,'τ'tq. H πr;"ρι'τ"αιιn κΕρ'.^(?7'-

φi1 τpο€ρyeτα"'" απδ ιaν '\p'"cτοτξ):rt
(Περi τα 7'6'o |61rιp[rι vΙ. 186 _

189) ' ,,βiγaL αδ\5νq.τa νr" φo.ν1ασθΞι
y'ανξναζ ττsι ταγ'""lτ'rρ1' |Γ'-€ -Lτlν O-

πot rι πο)'}"q'τ λαo'' &ζaν -, αc o ι α' ρ aυ p cιι' -

Oι, 6πωζ ^/.q"L τa μdγεθog τηi ζτ]ιι,α.ζ

τ.oυ 1lρl1y'σ'}'a6ν. Σε πoλλd; τερυa'y.i;

εiναυ τδsa τo πλ{θc; τι:Jν α'ρ'1γρ1'ι'i'-

ων, ιiloτε oτα y'ωρ&φ'",ι 'l.l' 1ι-τ, ι,';'r.'"

}ζα1 n δnμοτικli vλιbοοα

ι'"; & p'. γ,' a ου^γ r",.t,l'''l^i,. 11'l. :ι'':α'c τ ;' a -

φ'it ουντoλε|"τ,s'ι ψ€sα se i'θ.7'υο'εc

γ'ρδν a' Μ''xρaτ"τη1lατkq, που eτιοx!ι-

ττoνταL μι& irdρα τα y'ιo7θ.φυι' τa''ι:-

xαι 6χξτουν πω€ τα, γεννi,l'ιa'"τ'c'-' e'''-

ν σ'L ξτo L|J'α γ ι α ο'lγ xογl''"7"^li' c'-ι',:'Ξ ι.t'i :.ι'

ν* ξανω^γυρι'οονν ay':.t :τsl ι;''''ι.i'γι''

ιιε τoυζ θ'εριcτ&δε: 71'-L 't!/' 67o5ν τ'''l

v'αρπδ τ'α"τα.φυ'"(liι!6'la, (.\UBERT
UND \VΙ}Ι}ΙER 1868) . Τ7ολ)ι'(

αρy-αt,l c'l^1^1οa.φei.; ('\ριcτoτ6).η:'

Στρω6ι:ι'l , \ιo;ιω7ο1 a Σ''γελι.''ν6:'

Nλπ')- α'tι'φ!ρc'lγ Lτ.c il'τ1Θυc1ιο[ ο)'δ

x)'τiρc : y'ρ e'.&'c;^rμe ν α εlιτα'τριaθοil'l

εξ' α"'ι'L; των αρaυρutυlν,

Oδ. Ντlvδnoυλoq
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Κυκλoφ6ρnoε Evα Yεωργικδ 6ι6λio
"Εvα 6l6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδft (Φ6ρεξ) καi π6q καταπoλeμoσvται

Δθv πρ6πει vδ λεiΦει &πδ καv6vα &vρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓIOY tIA/\CIYKH
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &π<) τδ vραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαo0onq

TΙ[,lFΙ Πf}ΛΗΣΕΩΣ 1oοo ,tlPAxMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα vεωρlικ6 6ι6λio μovαδικ6 oτo εiδoξ τoυ
(TA ΓitΩPΓIΙ<A ΦAPMAΚA ΠoY ΚY ΚrιoΦoPoYL.Ι ΣTFΙN ΕΛΛΗNΙΚH AΓOPAυ

ΣTEPΓlclY ΓIA,\ΘY}<H
xPFIΣTtrIY ΓtAΓIAr\ΘΠΕtYr\ΘY

-Tι περι6xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και πωξ ταξιvoμo$vται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xριioιμoι και διαφωτιoτικoi
- ''Evα 6ι6λ(o απαραiτnτo Yια κ6Θε αγρoτικιi 6ι6λιbbt1κn

TΙMH ΠΩΛHΣrΙΣ 600 Δραxμθg

ΕKΔ0ΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓIAN!ΤΣAP0|-{ωl "MΠoγΛEΣυ

1. TΑ ΔHMOTΙKA TPAΓΟYΔΙA THΣ ΙγΙΑOYΣTAΣ
2. KΩΙ\ΣTAI\TΟYΛΗΣ - o ΛΑ.Ι.KoΣ IΙΟΙHTHΣ

THΣ Ι\ΙAOYΣTAΣ
3. ΓΙAΓ{Ι'ΓΣAPOΙ Ι(At MΙΙOYΛEΣ

Toυ Tdκn Mndiτon
MΠoPEΙTE N&,TA ΠPoMΙ{ΘΕΥTEΙTΕ AΠo TA BΙBΛIoΠΩΛΕΙA κAI

ΑΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoITΩN NAoYΣΗΣ
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