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Φυλdξτε τα τεOxn τnc uNlαoυoTαc))
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2) MI\HME{ AHMEΙ',ΓΡΙΟY TΣAME{ KAP:\TAΣIΟY
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Aγαπητδ φiλε,

Η Eπαvdoταoη τoυ l82l αvoμφloβιjτητo εivαl δvαc
μεγiλoc oταΘμδc οτηv loτoρΙo τoυ Ελληvικoi 'ΕΘvoυc., Η
εnov6oταoη αυτf, ioτερα oπδ πoλλic Θυoiεc, εΙ1ε ωc ο-
noτΞλεoμα τη δημloυργiα τηc nρδτηc 'EΘvlκflc Eoτioq. Για
τη oπouδcrδτητσ τηc μεγδληc Eπαvδoταoηc, μαq μlλdεl
εlδικδq σ.Uvερldτηc., Aπδ τ6τε oι 'Eλληvεc αγωvi?oντoι
Yιο τηv ρλoκλ{ρωoη τηc EΘγlκic απoκατδoταoηc, To Φλε-
Fgοn τoυ 1878 κηριiooετα η Enovdoτσση τoυ oλ,]μnoυ μεκEvτρo τo Λlτδ1ωρo. To nιirc δvoψε καr πδc ioβυoε 

'η
Enαvdoτooη, μαc εvημερδvεl oυvεργδτηc τoυ nερroδlκoιi,

*r. -1" f. f.

o δvΘρωnoc με τo oOγ1ρovo τρδno Zωic oυvδβoλε
απoφαotoτlκi oτη μδλυvoη τoυ περlβ6λλovτoc. Σε μrκρ6cnερlο1ic, τo κακδ Εεπδρooε κδθε 6ρlo. Eυτυxδc τov τε.
λευτ-oio κorρδ oρκετoi ivΘρωπol ευαloΘητoπoioιivταl, καl
κροιiουv τov κΦδωvo τou κlvδι]voυ, πoυ'πρoδρ1ετol oπδ
τnv _κακoπoiηση τoU φυoIκoι} τoπioυ καl τ| ρι}πovoη τoιl
nεριβδλλovτoc. Αc μiθoυμε λoln6v μερlκoic' uπεiΘυvoυc
ρυπαvriq. Στo oημερrvδ τεδ1oc o ovαγvΦoτηc Θα μδΘεrαρκετδ γrα τo Mδλυβδo, ivα arol1εio αρκετδ εnιβλoβic
γlα :ηv υγεiα τoυ αvΘρδnoυ.

_1 _r" f. .1

H oλεnoil εivαl δvα παρεΕηγημ6vo Ζιbo', Δεγ αΞloλoγ{-
91^, 1 πρoαφoρi τηc oωoτ6 oτηv olκovoμΙα τηc φδoηi.Eivcl.ivg- 4δo παμφdγo. To δlαlτoλδγlδ τηc nεj,roμp*vε'
π'oλλ6 εiδη τρoφι]c Zωiκflc καl φυτ,*dc nρoiλευaηc'iπov.
rΙκlα, ακρΙδ-εc κλn.)' ,Eμεic ovτi γlα jυxoρloτδ τηv δxou-
1lε εntκηρ_ιiΕει.'' Miα εργαoiα vθωv επioτημδvωv'δαoδλδ-
γων τoπoΘετεΙ τα πρdγματα oτη θδoη τoυc. To κυρlδτε-
ρα oημεiα τηc εργαoΙαc, δημoolεiovτoi oτo nερroδlκδ μοc.

**** ** ** *ι

. H Eλλdδα_ixει iφθovα vερδ. ΛιμvoΘdλαooεc, λiμvεc,
ποτδμιo, κλπ., Παρdλληλα με τηv εδαφoκαλλι6ργεrα επlβδλ-λετol νσ ovαπτυ1Θεi καt η υδατoκαλλιiργεlα. Ynδρ;1oυν
ot 

-πρotjnoθioεlc' 
No γivει o1ετlκr! nρoπoγδvδα.,Evo''πα-

βαoεlγμα. H nεστρ-oφoκαλλlδργεια. Λδγω τoυ εvδιαφδρov.
τoc-πoU' παρoυoldΖεl η υδατoκoλλ16ργεια oτη xιilρα μαc,
φΛoξεvcuμε oτo nερloδlκδ μoc o11ετrκδ dρΘρo.

Η
Συvτακτικ{ Εnlτρoπ{

Eτηοrα σUvδρομη Ιδrωτιi:,v
Δημοl, Kolν6τητεc, Σuvfαμoi
Eξωτερlκ,o0 δoλλdρlo

1.000
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ll αυοnτυEn τωU Toυpκoκpoτo0μεYιJr ελλnυικΦυ

διαμεploματωU στo δLοτερo μloδ τoυ l9oυ αlΦuα

A'. Πoλιτιoτικιi κ'αι
oικo\roμικι1 αv6,rττυξn

Aπ6 τo 186Ο παραττPetixl |lL|'ι'

ξε1ωριoτη αν&πτυξη τoυ Toν'γτ"c-

xρατο$μενoυ Eλληνlxoυ πληθυο1ro0'

Αν*πτυξη πνευ1ιοιτlxη, πoλιτιoτιx{,

atιoνoψ''xi1. To dθνo6 61ει cυνεiδτ1-

oη τηζ δυν&μειil6 τaυ y'1'L xατω ατ6

pι6ριε; ιντιξοδτητεq oργανωνειαυ

δυναμιx& xα,' eπιπλ€ει οτην Παι_

δεiα, τι6 τ61νε6, τo εψπδριο.

IΙ iδρυoη τoυ Eλληνιxo0 Φιλoλo_

γιxo6 oυλλδγoυ στην Κιυγ/πoλη 6-

δωoa τo o6νθημα τ'"α" την iδρυcη

Eλληνιxιilν oυλλ6γων c' δ\εq τ"1

T oυρxoxρατoυμενεE περιo16;' Mdoι

oτην Kων/πoλη λειτo6ργηoαν o$λ-

λoγoι με υι|.iηλo6q y'ατιcτατ''xo'3ζ aτδ

χoυ( χα,ι ψιε επωνυμiε6 δπωg: Θρι-

xιx6E Σ6λλoγo6, Hπειρωτιx6q Συλ-

λογoq, Mαxεδoνιxτ) αδελφ6τητα, o$λ

λoγοE Mεοαιoνιxιjlν Σπoυδιbγ, αδελ-

φδτητα NΙ''x?'ιctα'τdlν, Φιλδμoυcη E_

ταιρiα nΙΙAΛΛAΣ' x.d'. H τελευ-

ταtα e(γε επωμιcτ'ε[ την 1ιdριμνe

ΥLq" τη γυναιxεiα εxπαiδε''lcτ1'

Στo 1ιilpο τη6 εxπαiδευστ!ζ τt σ'ν'

θιoη πoυ γνωρiζει o Eλληνιo'μ66 εi-

ναυ xq'Θο\ιxi]. Στην Κι'lylπο\η 'πι-

ρ&λληλα με τη Mεγ&λη τoυ Γ6νoυ;

Σ1oλη, την Eμπoριxη Σ1oλ{ τη;

Χ*λxηι, το Σxoλεio cτo fΙiραν xαι

ττ1 Θεa\aγ'.ι! Σ1oλf τη3 Χ&λr'ri;,

ιδ ρ6θτ1xtν xι'ι }'ε";οι5 ργτ1aιν Ιι'3xε''α.

τιι Σγa)'Lq Κοινoτιxd6 τ&;ω αr'6

aι9αντα y"a: πολλ& ΤΙαρθeναγυl"γ εiα"

E Mαxεδοyia, η 'Eπειρoq, η Θε:

aα\iα, τi λιιτ'')''xη Ρωμυλ(ι' η

Θρατη, η Kρητη, ηM"ιρ& 'Lο[α' τα

Nηcι&, o Πδντο6, αxoλoυθo6ν τ0

παρ&δειγμα τη; Kιυν/πoληζ xω" y'α'

τω απδ την εμπyευσι,ι!ντ1 διοLxτρτi

των oρθoδδξων Eλληνιxιilγ Koιγo-

τ{των αμιλλιbνται μeταξ$ των oτην

4

iδρν5η xιι )'ειτ''υi',iΥiz λe';rπριbν Eλ_

ληvιz.ιilν Σy'oλεiιo'l. ' 0πoυ Eλληνι_

τ"ii zο.νoτητl' (τ'x'' Eλ)'ηνιτ'66 Kol-

νL,.rirrq λe'.'.ο'l?\οδιαy i:ωι 3ξω α_

π6 τ -< ταpατxνυl ουμ;:l'1e{; Eλi'η_

ν''xi. τερ'''laL; ι'l"' οττ1 δ''ιοπoρ&)

εxεi Ορθδδcξτ1 Εxιι'ι1οLι' exaL y'ιυ

Ei'ληνιxδ Σy.ολ:io '

Στoν ο''xονc'',ιιxb το',ιLι' o Eλλτ;νι-

sψοi €xxνa ε.π!ιτ13 θαδμιτe' Στη

γειψγiα, iτι ν'rυxτ/'i''ι-' ιa 'ε1ιτ6ριo

e!'γε το π&νι,l x6ρι τ'zι &'1τ'οε aτaυ;

Tο6pxoιl; το τε7''θωρι'''' λγ'b'',lη y'αι

τ1, εξυ]τ.?''xc. δινz''c" πpc; την oθι'l-

ιzν,.y'tl λυ τ''-L i ιτ',,', |. "ι 7 Ξ'-' ι''3 5σ'ν a'
'τ6 :'.;'Tριτ:Ι:; :ιυν Eλ)'τ,νιυν Tρr-

πεζιτιilν. Οι'ELληνε; x1)?"x'i)Nη7σ''

ατ6λυτα 31"iι') c''x')'lη'iι'-x'i, \ιlη -'τ1(

zν-.οτ'οατο7tαq-

Στη Ματeδa'lι'α' τc''l i,:z'l, 6;ω3

v"ιυ τ1 \Ι'.xρe ,\c|"ι, !νι'. =lι;''ζ'"}'o'5-
σLaζ |"aL τιυτ6'1'?'ινl' s 'ι'ι'"'dρδγιι ι-
νb',,ιecα' οe λ'3cτ1 τ'α'" λ'lαι')''i,, Βο9-

ρ& xαι Ι'Ι4τo η α'l*ττνξ"r' a!-να'' εψ'

φαν{:. Ε;:rτlj,ιcγΞζ ',ιe cπaυδ€q sτ''

εΕ.ιa;ερ'"ιδ. !1ι'π''vοι' 'rrι ιο 6'να' τ'δδυ

οτη l[ιxεδa ν[α y"α'ι t'' "J'\}'e σττ|)

Eυριilπη, :ι.l';i.φιr, cυλ)'ογc:' oυνε-

τι".ριc,,ιat, iΙτ:l pIa;, Κa''νδττρεq' oρ-

γανω;ιdνε6 ια'"& πρ4-'''lτ-ο τ7δπο' Ι-

εp&ρy'e'" φωτι:μ6νo:, λιb ;' πρ'ιaaτοt'

' Eλ).ηνεq uο0μ''pυ1ιι', Γ\"σi')''' 5iΦ ilL'

1?'..Ι. xα. ττ1l ''δLα ττii ατ''ι'l"ταcτα'

.η: τoυ γdνου;, ''*q1i\9r5x9 
iτlt

ξιl';τrνη ελπt7lα 6τ'' c xαιοδ3'ντi'Ξ σ"-

πeλaυθ6ρι-'lcτ 6 7'eν 'i1τυ''t 1ιαιρυ6"

B'. To Eλλnvικ6 Bαo(λειo

Kιι οτι; 1ι:ν α.λ0τρωτ4 τr'εριoat'q

φoυντιbνει τi τicττ1 τLc'' τ^rι' αfiaτtνσ"

ξτ1 ατ6 ;ον τ7&';'τ]'ο τaυ γd'νου-6 τ0υ

,rοrrr.ρη1,:νου αγθντη' Ti γiνεται
6μ.ιυ; οτo Eλ).ηνιιδ Rα':iλειo; Ti

γiνετα: μΞ τoυζ γeiτoνε-:; T( οxdφτε_

FΙ ΕΠANAΣTAΣH ToY o'ιYMΠoY
τrι η Ρι,-,τciοι 1 ΥΙδsc 1')'i'ιλτsl"xi1 

'i'

φ''\ο6oυ\γιρ'.ι'ii e'''γαι η λγγλιr'{

τo}'ιτ'.xt1:.

Δεγ θe επgxταθιir cτq' τ'ι'l': eν7'ι'ι-

;!7:ν:α γεγονδτα τηζ επaγ'i|ζ, 
'i)1Ξ

ο:ι' τLιγνiδ''x' ποιl τιLy'τ'Γf'7-Υ 5xΙ1'')

Eυρωπαiz'η πο\υτιxi1 axατ'ι!ρι' Liι-
0: 6γι α'π6 τx' παραπανυl eριlτi',ι'α'

τ α ιtν cι'" * 
", 

fl 6ι,ια'.δ c ω[τ z 7τ1G τ' ? 1'Υ',l' c'

τε[αq. Θl' α''|l"1a απ)'& τι,rζ \''α' :rι

Toυ
Mαvιbfuι Bqλoα,μtrδn

!Jλληνlx6 Bαciλειo, &\λα t,τα'l τα

φ\€^γοντα ζητiiψιτα. ΙΙ φτγοiμ&ρα !

Οι Eθνιx6q διεxδιxηoειE δΞν !π+Ιγ'σ'ν

τοι! sιν xoιν6; Eθνιxδq cτ6γο1 1ι'
αυτδ xαυ δεν 6γινε xαψυ& ινil'oγτ1

κ1azιο''γιαοi'α. Σa τατ:ιι.'-q γι&\ιcτι
περ lπτιiioε ι ; παL^7'ττ1xαν 5'' y''',''',l' 1''

τιxl' τι'''|'νtδι iιε πoλλη eπ''τo7α''5-

ττ1τα. ΕιδιxδτeP7. τ|'α, ττsl Μαιeδ''''

ν".z ιzι τ!ρα, aι eΘν'-xtζ δι:r'δlr'ηcει;

t,-"ιν i'aρωγtε;. ΙΙ Mzxεiον|'α tριν

'||-aγ-''!i]'

H \'ιι:''t''.ιη Pι'lμ'l)'iι l'μ';, η

Θvιzτ, ιι'' τ' \Ιιzzδcν|'ι 'i':ι'ι ο:ο

s:6γαsιρ', των Bουl'γi?(')'l 'i'ι'' 7''-

l0 τo iν6ρ'"\zl ο'. 'Ε)'}'τ;l3: :ιογ πε-

p:οxιilν ιυτιily. ii'ι9 5Ξ xι',ι''λ τa','i-

ii10}-.η δeν 'i,ταν δ'-αιιΘτ1ψLνa'' να 'l''

ποδεγ'τrι'5ν γι.'.α τLιo:α τ,ροτi1' Σe δι-

ιριt1 επαφi1 lιε -,o)ζ ινΘ7ω-*oυ;

τOυ; 5την Aθ{να, o,ιe τα πωτριιιτ''τ"α

cω,;Lα.τεiα, lΓιe στρατιωτιxcι5g, ψa τ''-

λιτιxo'j;, r1g TOV τυτa, ψzτ!φ'aρrl'ν

-'cυq φL'6''νq τo1)ζ γ'αL απiθε-'s''ι aτ''

ελ:6θεpo Βcαl"\ευη τιi e)';:iδ:; τoυ;

'γ'.ι. βc'!'Θειt'. H ιδdα ττi; eτα'lαο<rι-

cη; ιυρiμz,ξε xαc 6\ο'' τερ{1τeνι''l -'τ1l

γeγα)'τ1 e''lxα'.ηiα. 'Eτοl η ι"iρυξτ'

τ'!υ P ω55oτ|iυρτ"''xο'3 πo}'Lγι"''l erltp-

γησΞ ωζ xιτα}'bττ6. 0ι αλιiτρωτε;

iiΞi'..xξq ξεcηxιbθητ'αν . Η ατραξι'α

ττ1g Κυ66ρντ] 3^ηq στ"rΓt Aθηνα xαταγ

γ6i'e;αι ατδ ταyτoυ' Καυ δταy ο



Ρω:οιxd; cιpατδ3 xατξ6α)'a -.al

Tιυpxυιo ν"α,. p&,δυζe γιa Aνδρι:_
ν ο'''r cλτ1 γzι Κι'l} ;; Lντr.ν οiικoλτ1 ιξη
γLv'aτ1 τ1 zo'νi1 γνo>',ιτ1. Kd,τω απδ :',"

βι.1':,; ττ,; xι'τc.zρα'.ιγ'i1; τ1 Κυ6tρντs
στl T':!Ψ:Ξ'" γ7'|. ιγηψατt!"aταL xαL-

ν;Λρ^γ'.α' ,'/"πδ τOν Ιioυ1ιoυrio,3ρο. Πc'.-

ρθ. ττ1l 0πrρξη ,;ιig; Kυδdογτιστiζ c

λα4; aξεγεiρ Ξ-".J''. x.].'' i'πε,)'et. Κινg'!-
τaL 

':'z1i" 
τιυγ ο:xιιily των πaλιτιy'ιi'lγ

xα'ι ιc.τ&' το'l Τ].ι'λατ,ιη'l. Σ6γγρaνa;
ιcτccυy'δc' o Bπ. Ι{υριαxtδτ,; γρω-

γε'.: u€ντρ''",rο; o Bαoιλε'j;, ωxρd;
γ's"'' e'' ξ: αι ρ''ν aυ1 τ'εxιν τ,l,:.!.y q q gξi'l.-

Q:ν ε:: τ,;l ef;dιsτην s'ι's6ο'lλa|lιι't
:'''')''35Lν e''i :ι τλ^i,θ'η'' (Ιοτc'-tι .,''l
s'5^γγρ,'ν,ιυ Ελληv:τ'ι16. Σελ. 5ιi9) .

Tl' ^γeγον6τx iιe γpονολ'o^γ''ιti sε,"-

ρα iyo'ιν ω_( εξ'4ζ:
11.1.]878 Καταρτιsγδi Ιπaυ,r-

τ€iQυ (Κ'ι6iριτ,ιτ1:) απ6 το.l Ιia'l-
νaυνδ.13ρa.
12'1.1878 Kzτi,θεcη cτη Βoυ).ti το-
λε1ιιxo$ τzρογ vαiι'sατaq'

71 ιω'. ]5.1.1878 εΞ!γeροτ1 ;ο,l
Αθηv:.Ιxe6 \αο'5, οτ"ηνtq βiα'i cττ l
.\θ{νt.

11].1.187B Ο T2ιxcι3πτ1i ι,ι''
7,,s'tγ.τ16 cτηρ|'ξο'lν Ξη' Κυ6tρντisτ1
τaιι κ,ι|'pνeι tτcι ,li1φο εγιτιcτoο,5-

L7 xαι 18'1.1878 Σε δυo 1ιυοτι_
zi; cυνeδp''&σ€ι; τη6 Boυλη6 επιδc-
τ'''ιιxζειz: το πρδ"γ9α.ι,ι',ι'ι ττi; Κυ6{v-
'/τι5ηΞ iiου τρ66)''ιπε εyaσχυση τ(υγ

zλ6τ;ιυτων περιογων με πcλεμoφ4-
δ'"α yι,. oτ'"α'τ6 xαυ πρatλαaη τιυy

lλληv:xιbν οτρατ:υ.ιd,τιυ'l τLα'τΥlν
προcταc!'α τιυν Eλλ{νων α1\6 iσ)c".

Tουρν'ου;. Σ-ντl) o1J5iα πdλεiιc;.

T3λc; 21.1.1878 eτι; 6 ιο πρo[
o !)λ'\τγl''x6; cτρατ6q ψeτ& ι'π6 s"lν-
1o|\τ] πρCaφωντ1a^r1 τOυ cτρα'ττrγο{l

Σo'j:cου ξεx''ναε," ατlL Λ'αγι[α τll
οτι6 8 τ''l τρω[ τ1 εl,ιπp,"cΒrιφιl)'αγii
;εp'ιο''lsε .1' 5'iνη?α..

%--*_=..,..

Γ'. ,Η Eπαv6οταεn
τoυ oλ$μπoυ

\Ι'υα αιιδ τLE ε1Ι'ν1'στα,5€|'Ξ iτ'o1) εy.-

Zτ,)'Δθτ1ν'ιν ττγl τeρtoEa αυτtl ε'btσ.'"

71'L τ1 εττσ"Υ&"στα5η το') oλi1ιπoυ li

,:;α''l!i':':ι,οτi τ:υ Λιτo1ιilρaυ' .η ετ'α-

ναοταaτ. τηq }{αli;δoviα;. Στην πε-

|'''^i?l'i'iι iτ; a'!' c:ηρι7θω στηy πε-
pιγpι'φi1 τcυ s'3γ7ρaνa'3 ττ1; L5τaρ'.-

:::j Eπ. Κυ,r'ιαx[δτ1 γl'γ ψαxαρι η
γλ6C::'.'lx. Ξ1τ'tτρ.τi. ττΓt σ'\J-'c66'.c'

',tι.ι'φοp0' x''ιl''51qnr*o'! γi''γιiνου.

Κ!ντρrι iτlζ ετaνι.fi1'5τl; q.ντi| aτl

φη'α 'ητx"ν το \ιτδy'υιρο. Eξd1cυcι

iιc3;'ii o }_',{γγε).ci Κcρo6xγxο;,
θ ε 7',ι.{ :- τι'τil'.ι'ιτ'ric 7'?"L 1'ηl'Lcι[ν'ν fi ? δ

y"9|":r-)Ξ. }ΙΞ ;^'rj, αιδφαsη τηg Κ'j-
66ρνηsτi; να ενιs'y''5sε'," τc. εLαν.ισ1α'-
τ'.ιy. y'!',';Ρ7, ';. τ'lνeιο'i,ιε''i !'1''' .:r.-

τοi!,'ιe'; τι+γ }'1:τy'eδdyωγ μΞ τηγ
hΙl ιε?'ι'l,.x^l' 3';'.τρcπii τη; Aθηνα';.

l 
t ;ι7-i'l.υγ C-"τ, 1 l'sτ, ττ'; ν\aπa|ricτi;.
T"r1l \Ιι'ν.ε'lc'l'.ii, Ετιτροτη cτην _\-

Γ)"l,'lι' υ'τ''τJ':'3cαγ ο'. Σ. Δ:αγοιi1rη€,
,\. Δ.:οioυ xιι Λ.. Παοx*λη6' Ο τa-

λ:υ;:.iο; et7'ε ';aτz6eL 'iβτ1 aτa λ'.-

τ.L7ι'lρο ιr'ι ε[7ε τ2οετο'.γι&,oe," τυ"

ι γ'eτ'.x*' ','|'Ξ ττ!'/ q'ποοτo)'^' α.νδρων

xι''. τd'eψaφ''δkυν.

Tτiν ';υ7τα τη; 15 ττρa; 76 Φ:.-

6 :cυαρ[ου 137 8 α'τcl6υ6&ζοντα'. sττ;l
1Ι)'*'γ..'/' το'l λ,':ay'ιilρcυ 5ΟΟ, α.νδp:;

7a|.'' ε''ι it' /.!' l a1'ι' ι]. ; τrυζ ετLν.ι1τi"τ'e Ξ'

'Γ'' ,\';ξΥ'ι,lι'' i''2 .'nqi'r',;1 6λ'οι e'. y'/l'-

1''.,.'' :ιΞ :',,a.''l:''i.l'!'6 :υ',ιa:ε!.7'Lν

c:'' zt'iτ1μ'z γi'νeτz'' εδρx τη-< π?aσυ}-

3ινη; Ι{υ6::,,ηοει,l;. |Ιιοεδρlιq''ηi
ο &' Κοpο6i (y"7; y'LL 1ιJλη oι: Γε-
ιb p^l''''i Ζα.7':ι ρ' αδ^16, γ r'ατp6q, Ι"ωαν -

'iτ6 Βaργ[δ'ιi: i'":ι'' Ιω&ννη; Nl:.ιoλ&-

:υ' Σ' aυτo'i; π:οοτ6θη-,_e xα'ι ο Ε-
τ!'οιοτr' ; K{τρ:υ; Nιz.dλαrq.

Tτiν [δια '',ιeρα τ"116 eτ)'ογi1; ττ1;

19 Φε6ρoναρ(ου 187'8, τ1 π,,','aυlρ'.ν'i1

Kυ6ip'lη:η εxδi.4e,. τροx.ξρυξη τrρο;

τl; Kυδ::νη5εlζ τ0)y EυρωπαΙxιilν
δυγ i, ι ει;γ xι''. r"τ1τ &'e'," τ^ην al|Ly'aυ p [x,

1ι:)'/ ^{|'.ι ιτp eτtιeνξ^r1 <\ττlζ .λ\}r'l"'l'τΓ

p! i 5.''i',\ !'t -r 

i Ξ π υ''iδ^fiψ υl 6 ενιb ce ιυ ; ττ1 ;
Ε-i'4'δ'' ; ψeτ/L ττ1Ξ }Ιαxεδονdαq,.

(')'' c τ'1 ι.:'" ι'l τL7!. Ξ y'LνtF €'(_ξ, υπΞ$-

{hνο; γ' 1|' i.'.Ξ .Jnc!€ζ i1τ,ων o Δ.ογz-

γ6; του Σ"i'z;a'l Κ. Δου,μ.πιιilτη:,
δεν z.xo\ο'3eτi51:! 1a αa€δυa ττi-ξ 1i?'-
ιιιl pι'iii." ΚυF' :7'lτ1aτ,'.. H τυ6iρντ1cτ1

πρδτεcνe xαταλη,!η τηE Kατερ/vη;
ilαι εξd,π).ω:τ1 i\-" επα'νι5τασΥiζ σε

δ)'τ1 τη }Ιrxεδοyiα. Aξιοοη1ιε(ωτι
ιJστδro γε1ονlιτα ε[να'' η πα'ραδοοτ1

ττ1ζ ppοllpαq τoυ Πλαταμιi.lvz., η s-

rια','q'1Ξα5η τηq Pαo|ανη; ατδ το')

aτιαργηγδ Ζαy'eiια xαι η ψαaη
ατη θ6cη Σaλlδ, 4πoυ γεννα{α α1ω-
ν tclτiιε a Επtοzοπο; Π λα.τα'1ιιi.lνoE.

(22 Φε6paυαρloυ) . Tην [$'"r1 l,τ!:'p,lι.

22 Φε5ρο'leptου, ,,g οι)'δπατp'.q ται
γεννxtr':6 aπhxaπο3 Kiτρcυ6 Νιr'd-
λαο1 'jΦωοε 1ιsτ& 1ιεγ&ληc πaμπ^liq

τ'ην 3τ1|,'σ"iσ''/ τηξ Ξ1iλναστ&οεω6 eν

Ιio)'iνδ;ιl. iδpl' αυτ.lυ, dxαυοο μεθ'
l')'',,', 1,ι'l :;iπλ,υγ ττ,'', ι;:;lν-.'τ''ι"l γι
xα'ι'''.xtιν του ι5''. ηγο6lιeνo; διοyl'-
λiιυν α'vδpιlν εx' iι.s,τ.Jl"y'ι|'ν τoυ Κoλiγ
-ρο'l το τ),εtcτον x1'. τ'"\)(|)ν εξ &)'-

).ιυν rι:ρ6v νi.5 τa'/ Χοoτc,jτγ €,5τ?1'-

τoπdδευ5ε πρa του Μοναcτηρ[ου τυτl
.\γ|ι,lν ΙΙi.vταlν 1ιJ1ρι τη; 1 Mαρτi-
ου.6τa ον'lηντiiΘτ1 1ιετd, τcυ Δcυ-
'';:ιl:η-.

ΙΙ ετc.να.cταοη d;ιιl; x?tΘτμe q'π9

:ι" :ξιιτερt'l'ω γeγονδτι. 21 Φε6ρoυ-
α?ι';)') υτQτ piφττ1ν"α'ν ο'" iτ'axσ'τα?-
ιτ''τ"o!" 6ρο'" ι^16 sννe^iμτ1; τcυ Αγio,-t

Σ::γi',:'l. Ο Εl.λην:cud: ;*'''ι-^
s:ο *''xηνc',ι'q' των φo6:ρων c"υ-νι-i:.'l ξ-

'!!Jν 
raυ xq'{)'ξρ:ξαν eγ;ελ6ζ .ινdτ'-

)- -, - -,"..^- -^,,

Γpd.pε: o Ι{.Α. Βατ.αλδroι-ι).aq:
u'a)'Δ ιλτf c i o Eλ).ηνιομd ζ 61)Υ y'λoν i'-

6.τiy'Ξ 1'n6 τcυ -ζ 
.ιτ9ay'./'T,αpτ'τ,'xo6g δ-

'.J)q 
1τi; 51JνΘiβ'τιζ του Αγloυ Στε.

φt'νrlι. ()ι Eλληyιy'oi c6λλaγo: τη;
Κυl';s:αντινcυπdλ:ιυg. δπω< xrιι xα-
-"θ' ιτi δ''*.sιε,Jiτ1 ττ,6 Ι{ωγ/π6λειυi,
z';!λ'ι'6g:l xι'" καλ'' π,1υl;o6a'l\tα για
iτP eνη',J.ι'ηa)5τj Ξτι-a διεθvο$; τ'OLνt]ζ

γ',, ιil 
1 
ιη ;. Σ'ιy τ,'ν'. οτιιtj Επυτ ρ rlπ^[1, a -

ποτeλoriμονη ι'πδ τoιlq Θραxιιilτε; Α.
Ψυγ&ρη x1'L B. Σα2αx''ωτ^r1, y"s''

τoυ; Mα.y"aδ4yε; }Ι' ΙΙαπαδδπoυλο
γ" ι"ι Κ . Ιi p ιx l' τ s.' δ ρ α cττp ι aτ r' ιi70τ 1ι e

ενeργα E\Ξ τΥl) ωy€?^(rΙ,σ{α, x'αι αλ-
)'ιlγ 91)'a)'ηrιr'ιilν ουλλ6γο)y τη( Ιζωy
cτ.lντινουτeδ)'€ωζ γιcι την υπ,aσiιρa-

Eη .ων Eλληνιτ.ιilν διxα[ων με τη
δτy',ι'οctευ sτ1 στατLστLx(bν xαυ εθν oλc-
^γ''ι(lν γ'ιρτων y'α'' την πPατψα.τaτ'οl'-

τ1sτi το)'ll&,ο''θ;ιων εγγpdφων διαμαρ
Συνd1εια aττ1ν aeλ'tδα 7



25n MΑPTIOY l82l
ιιTo Eλλnvlκδ lαΦμαDD

'I{λθε μια μdρω θλι6aρi' ψL?o

φαρμαxωμθν η y"' η δγτoρφτ1 ΤΙατρ[δι'

μα6 βρdθηxε αλυcooδεμι'd.νη"Eγα;
λαdq τριcdvδoξo; xλεiνει τo υπερiγ

φαvo xεφ*λι τατω ι'ττ6 βωρ0 ζυγ6.
Kλεiyει τo xεφ&'),ι' xιι aωφ&'ξετι'-

aτη Υη, αλλi, δεγ u'&ψπτe-"ιι xα'' δeν

λυγiζaι η Φxi τoυ. Kλε('i:ι ',ιdc*
ο' αυιi1ν μιιi ιδdοι xλr1ρoνoμημdντ;

ατδ γ''λ.αΔεq ελληνιxdg ιpυ1d-(. Tην

φυλ&ooει μυoτιv'α oα,ν ω^γco xει';ιf-

λ.ιo xαι αναμ€νει τo πλfρω1ια τoυ

γρδνaυ ν' αφ\aει' την ιδtι q'υτti να'

ξεπετοι1θεi γ'α,'' ν απλωθεi y'aL να

axεπ&.aι'" Nα.l. \t|'. θερμανει x&θε Eλ-

ληνιxη ^γωνια xαυ ν' ω1xαλιωaeι

οτo'γγ'"xι x&θε eλληνιxt1 xαρδι& xι'"

ν' αxo'3ceι ι,ιι.α ψ€ρα να ιli&λλεται

γαρψbcυνω τo λυριx6 τραγo$δι ττ16

oΣεγνωρiζιυ ωπδ τη x6'37η τoυ

oπαθιo0 ffP aΡoψa1ij>'

Περνoυν τα. γρδνcα σy"QτΞι'li',

oxληρ&, 1'-α η ιδΕα δεν υπo1ωρεi xαι

εργθ'ζeται βaθeι&.
Mε τoγ xαr'pδ ψαλ'ωaσε-νσ'L \ %αp'

δι& τoυ ^ιατατ:iτfi] xι' o δorjλog εi_

vαι ελειiθερo6 να ε'pγαoθεt' lπo;ιτc'

πλoιiτο, αξιdl,ματα, τιμdq. IΙ aτ'x)'τs

qiα τoν φωτiζει ελευθερα! 'E1εl

oτα γΕρια του x&'θε υλιιb aγαθδ,

δο6λοι. Δoυλaiα xι' ευτυxiα εiνιι
δso dννοιa6 που δεν ουμφωνο0ν πo-

τ1 ιδεoλογιx& xαι" τq aoφα pι6\{α

των τα''{.ρι,ly τoυ' τoν τιjlρz 5ττ1

οι\α6''α 1ιελετ&,, διδωaxqυν δτι ευτυ-

1iα δεv εiνα'' ο πλ'rι5τaq, τ' ωξιιbμα-

ταt oι τι,ird6. ΙΙραγγια'τιxt1 ευτυxi'r

εtναι η Eλευθερiα' Ιι' αυτδ

τεp'.φρονεi lλα τq. υ\ιxd, αγαθ&', πο'l

η δoυλεiα τcυ 1αρiζει xαι δειλd',

δειλd, xαι μυcτιx& γιια ψiρα exφρα'

ζει τoν π6θo τη6 λευτερι&E ν,ε τ|2 r'σ"

ρi.πoνo uil&να, oου λdγω, δεν 1ιπoριil

τoυE To6ρxoυ6 να δoυλε6ω, θα πd'-

ρω τo γτOυφdxι μoυ γα π&ω να γ|.'

6

νω xλ6φτη;, γ'" c'νι6*tνει cτr ελε'j_

θερα βcυνιi.
Παi,cνeι o δrδ).c; τα. βονν&", ',tι

δεv 6y.ει ιxδγιl' κl'cττ1 cτη δiνα1ιη

του aτit αταtr.x^i1 y'α'' Υ.' eυτδ φε'5-

\e. σ"π' το δηil},η τ6πa :''iυ lτα' ξiνι
y"ιι'. ||'. το y'Lρι ατλω1ιdνo ιi4.ετευτι-

xα ξτρεL βo{θεια απδ τουζ ξ6νoυ;.

ι' ωπα.λ\xγat xπ' ττ1 cx),α'6ια. Ζτ;
τιαyειiει ελευθερiα.

Aλλ& η δυοτυ1ιο1ι6ντ1 Eλλτ1νιzη ΙΙiυ

x{' που xcτα τον τc''τ1τi1 n\[ονιa'i1

τa lρδγl"a nt1p€ xω'' ξαν*λθε 1ιoναγ^i,'',

γιατi nδεν ei'νι'' a'3x''λs6 oι θ$2ε_<.

bτιν τ1 γρeiα' τι'q, xaυρτα)'εt' y-a. πo1)

διιδ1θηxε ''ρC cx)'τ126ττ1τα nουρε ν'ι

o'3ρε''q τα. ταιδια 5,1γ'', ,.ιi.ρνe'. κtου:l

το πcδαρι τLα Υα γυρiοει πLcυl οττ1

γλυxει& οxχα6α' ΤΙατρι-δα γ'eL ')'1'

τ,σ'τtι1ΘL i1 ττ1 τ!τρα i, ιo γορτα.ρι
πoυ τγ] δ6ξα ττ1; επιθυμ:i".

Κα'' στ'f|/ aτcτρaφ'i1 τη; 4;ιω;

οxληρδτeρι ι'16 φiρ'ιcνιι'' o. L5xυ'

ροi τηi γ^li; xι'' ο'. ';''.ω-'!T'6?a'' 1τβ

λευτερι&'; τ'ιρzδ|'δ',νιι'-'ι;' ιυιa'5i
c-'z 7!ριι irr''1 711L7'1Υ1ι'i, ιι'- '''-e :''

αi1,'7' i'tι1. το=i"\ο'lν ιτ, 1^i, ιι'. β&-

φrυγ τi ν:pθ. το''t :\ο$νl'6τ,'

}Ια για πatt','-* ιcυ ιδ1ιoυ lι),';l

g'τ6 τrι ι'[γι'z υ"υτδ ξεπτβι τ, ιτ4φ'l'-

5τJ ,ζ.L ο δ7xr'i *λ{εγ1λε Θεiε Ρη-

'γι' ο7x!.iο1ιι''. το !7γ', ιο'l νι εξι-
xολoυθ'{cοl, ορν'iζ',γeυ ττ1q )'e'lτερ'"αi

iτ1 eτ&'Θτ1 ν' αxoνicω'''
Tο α'{',ι'ι ry'υι6 κa[Θε'. τ'"ν δa6)'ι,

rωζ a y'.Ι'τα.y'ττ1τ'i1q φο6ε[ταL io' ?1"-

γ:d.. Eνθυ,;rεiτ7'ι' τdlρz ενδδξονq τρ'-

γ6νου:. l\ι:θd,yεται cτιq φλd6εg τoυ

νι τρtγe'. α'tψl- τ,7ιlii6 τι-'" βxξaν-
τιE c,jνθημα τ'.υ τa πρaτaν''xδ <t1 ταν

il aTι'' 1αζ> 'Eλaυθsρiα 'i1 Θανιtοqo,

εξορir& απδ -'ι β''υνα xι'. τα φαραγ-

Υ|'x' iσ, Eλληvιz'd,.
Γι' αυτ6 υ"ποφαοiζε'' να δτ11ιcaυο-

γt,οaι !να νjo ΟΙKOΔOMHMΑ' cα'γ

τoν ΙΙαpθενιδνα,1 aσ"ν την 'Aγια Σr-

τ-^.
T.' ιγ{δ ιο y"ai1"5ι.'ιiιν ειιι λα',ιτρδ,

λργ''τ!.ιτc'ieq cοφoι' τ.J ΞicιΨ&ζa!ν.

Κr')'ιιcτ?dlντιδeζ, Κιρ αΤaxωτ'τ17ι ιi,
1-ι.γε'. ραιηδ e<, Καρz.τ&ιτ1δa;, }Ιιι_

'ι5i'τ1δεi, liLx'lαρτpεq xαι ιτειροι αi'-

)'c''' T c7.'ι !'τeq τρoaxα\'''3ν-|α. Ξγ')'Ξ-

Toυ
Χαρcιλαμπoυ lιοonφiδn

τ. Φ ιλ6λογoυfυμvασιdρxn

xτοi. Eυτυ1ιο',l!νoι, 6οo'' cτο o''τ.oδo-

γιτ1τι, εργαcΘc'5ν '

Θεiι6λιz '.ιγr'i..(aυν την 'Αγlα' Λα0pα

Ζ1"' ^γι'q. οτερ!ιιcτ1 ψιαν αγγ6ντ1' cι
τa['7-,ι'. τ67α ανε6ι'iνoυν. Στη iL'-i"

π)'ευpi υ'ν ο!'^1o'll' xτt'iουν ;αραΘυρl''

Λ'!'ρrr,υν o't6'3ατι y'pυcx' Χio; εδιλ'

Ν&q'lcl' u^"li', Κα.sο; z'α,ι '-\γιo 'o-

ρ16. Σττ1 ψ!.cτ1 α'π' αυτ*, πiλη xρυ-
οi, zτiτ'(ι'ιε;ι: φιlτi".ει λνατολii xα'ι

Δ,J:η. ,\'loiγουν 6λa'. 1ιατια εxcτα-

τ,'ι& xaL β}'Lτουν xα'' 7''.α6αζονt

γρil,ιγ''ι'τt' φι'ιτε'''ιz' y'?ν7i.' Ψ z'7&'

τ'ιιν!'ξ''''l'ι Ζ'"' τι 7'6Ξ7- rαρ' exε!' ιι
::ι1ιν6νι''.

Σ :c).i δ ι : ι;6 ;ο^t''5-'''1ιι 7'''αψα'ι-i''ι

7: :.'.' ον:ι.'' c' 7))'τ, ;)'a'l 7 *', το Κο'5^γ -

ι''' τι Σα'll"'. λ''l*'rιzcα τC'lq L^i.'''νν

,,ιz.?,,r,9.?'.ν'ri τυλτ1' τa Ι{a:oi'6γγ:' ΙΙ u'

^γι.!νιe'' ιτ1 zι'ρδ 'α ειetνηυ πo'ι γ.ο''τ,&--

ξε:, 1ι:. ττ1 ,!υγ"ii s:α oυvανιx α'lε6&-

}tε γρα;ι1 ιιτq' sτi6 βρ&γc'l; ιυ'υ

οιi.τ1p& ιι' αγριι λ''θ&ρια

.Χoρd; Ζι'ιδ1γ'''1 τι'-,\7xπtτοι;''

1ρλφ,'υν. Ιl!'νι-ι πιαι',ι!.'ιε'. cιc 7'ορ6

τ,ρr.ι ix!' 3 Σ',υλ ιωτeπa'j λι ; ιι'' λe6 aν'

τllτc 2ψa'; N l''ι'lc7L|-Ξ<. ΙΙρ'ιτ'|'',1γ'xoγ

τoν 6νδ''ζo aiγατο ατ6 -'τ;t rτiμω-

cτ1. Π !ιιε i?'5x')'ΓiilτΞ Ei.).ηνoπου_

i.ε;! λυτj; \\ε τaν τρaπδτυπο γοp6

τoυ; d7τ1λα, πaλ'3 '!τ|'α. cα3 ινε6&-

ξoυν.

Σ' ιiλ)'τi τ}'ενv& τ:1νiτε; δlνατ''i'



y.'.' ανδ','ε''υlψ!'νa'. οτoυ; γεροι5; ιil-

lιoυ; τ(')γ }'ι0αρια δψορφα, pαρια ,!τγ

l'* α-νe6αζουν. TL τ';iξο'ιν, τe πελε-
t'o''lν ' οxα}'tξoυv, ζιlγρ:ιφ{ζουν. 'E_

y.ουγ ΥL,ι σ'!i)'Tι την ι.pυ1{, 1ρωcτ1_
ρc' ττι\) ιαρδ'.α τoυg, αντρειιυμ6νων
α'(',ια, γ'ρωcτιxt1 pαφi,' ια.c π[ναy.z.

ττp οιλα6α γ{. Eδιb τε1νiτη; υ.}ιb_

νει,\λα1.r.d,να, &λλο; τεγνi'ττ1q οτis
vει Kαρπενηcι. 'Αλλo6 τ'a Λ'αλα ι-
sιο'"εt xα'. !'να; πατα'. Mαν''&ιι -ξω-

ot τrλ€η δ'.αλey.τοt τεy.νi:ε; βpi-
σl.''iτα,. Υ|'7. νσ" xτ'.sθe!' y'L'. 5τ.J):'-

s\εt il}:r' τ)'ευ?e \z,,ιπp6;ε?η α'τ'
δλει. ΤΙρtτιι 'lα. γ[γ3'' τ, -\,!t7"α zα''
το Στ:11ιμα.. Βρaν<!i' φω'l!; Lιο'3ο'i-
τα.ι, φιoτιd; φωτ{ζoυν xαι Θαψ6ιb-

yoυγ. Eδιi-ι iο-"τ1se γoρ6 ,' π6θo; ττi:'

Λευτε;,ιi.; 1ιε τcν ξα'lθδ 1rπρtλ'τ1, yο-
.,-ι.beι xι' ,'ι c&.yατ.'Ξ ,ιε την λε6εν-

ioυρΥtσ., Στη 1ιdτη c Kαιp4).η6 iιε
7"ι'lλδ την ωρy' τ,Ξ?''ψινεL.

'\y.οilaντ"t'. - αy"ο6ονται α'λα'}'α'γ-

',\.!ι y-σ.|- cρ"lsιου' ';ι θρ\νο,. Bρ'.αψ6eυ-

τ''γ,'i.' \ξ'!οι cε λιμνoθd,λαοοι pα0ε''&

l"cxx''ν''cψ€ντi απδ τ,aτ&ψια ι.iψατα'
ε['lιι ',ιια. κd'τi ιeρi1' ττρ |!ρere, ιτρ
ξt'ρeι ο x6ciιο1 δ}'οι. o ιν-'tλ.α}'οζ
7''.αλα)'ει" 6ττl τΥj' cττ;l oιν'ουψ!ντ,

"Nα ζη τo }Ιεooλ6γγι,. Δεγ ταρzδ!.-

ΥΞ'' τα?|Lατσ'1 δεν γ6ρνει τa ιεφα)''"
Κρα;εi γ''α νεxροθαπτη τoy Χρ'i,cτa

τον Κα'J7αλτ1.

oι ξ€νοι xαι ιογυροΙ' ττ1q "γ"i1; ιρ!-

|/'aνν τιilρα να θαυψ&οουy. Κατα-
τλΙ,csc'iτυ'ι 7'16 το νdo θa0μα τoυ

Bλληνιc1rο'i. Tιμτ] μεγ&λη θεωρo$v

νι λθ'6cυν |,L{.ρrl; γ''' αυτot cτο cτο'

λιc1ι6. Ιieι συrlιπληριbνOυν τfiy πλ9υ_

ρα ',ιe ',ι'.α ιυραiι Π'3).η. Tο Nα.υa_

\ir''rγou-,*, οL γtεγα)',rι cτδ\rιc γ-qi

riν tτ ον 7σ"'. ιψ€τρητa xc ρ1ι'.&.

Tdρα δεν απo'ρLνε'. τα9'i' νι γ|.'

νoυy δυνc'τja γωνιd;. o'. αρy'ιτ!'ι''ο-

νε; θdτουv γι'α' cτυ)'ο6ατε; τα iδια

τα. xoρ1ιια τoυ;. Στη ';ιια ο L'.αx''q

xτi'ξετα,., a Mπδτοαρτ1g cτην οi,λλη,

o Πα'παφλdccαq τrυρcνο3 οτην &λ)'τ1

1ι3cα μπα(νει. Γερ& xρατε[ ;'τγl τ!-

ταiJτη !νοLζ Ζαφe,' ρ&xη;'

Στou; δυνατoi6 τoυg ιbμoυ6 των τoυ6

γ"?''τo:jy ωpαtι στdγηi αoι1λληπτη

8e\. 'Ενα cπαΘ{ οτo 1dρι. Eiναι
θ:d,, ΙΙλληvιxtt' Tην 7αιρετa[ν, ττ1l

προcιυ'iο'3ψε δ)'aι uΧαipε ιb X*i,:ε
Eλευθερι4,,.

Το δη,μ ου.,lγτlΙ\α s'tyα.a ξτs'.ιιο 'y'α''

τ.αριδ(νεται 6το 'E'θνο;. ' oνr'lι.g.

πρ!.τz'' να δοθεξ. Kαλgiται 1821.
F'l"να,. 1?α"',ι',ι!'ν,ι οττi xαρδι& ψa

γοi'ι,ι.1tι'τc' απδ αγιa αiψα. Στα ψα-
τ'"ι δ)'οι'l 1ιι. 1ιπρoοτ& φωτ(ζει tz.ι
θz1ιπιbνει xz'ι α'νυQιbνε'. ι,ιιιi φoρ& ι-
z6;ι'τ1 τaν Ελλr,νιc;r6. Δεv π6φτeι μιε
y'ι'il''l'.z' 1ιε ντ,'υφ{x''α xα,. cπαΘ'.α.

Ei';z.: θε1ιελ:ω1ιJνo ,;rε xcρψ'"& τicωi-
y.ξ.. Ε!.';ι'' o'.ιοδc1ιτγ1iνο με τoυ 'E-
θνο'..l; :τ1v τlμη. ;ιε πνε'jμα ελλ'ηνιxδ,

γ': r,i'οττ, x''' α.γ&ττ1 οε y.α,Θε τa Eλ-
).τ;,'.x6.

Aυτd, εiγrι τυ' 1ιυoτιxα πoυ dφε-

?'J.ν ο':^rl γτi το δτγ,ιιo6iι\τ1ι,\α, τo θα6-

||.a. c'υτ6 τo νε:ελληνιxδ. J,:υτα ε[ναι

τι 1ιυοrιιι τη; Nitη; τoυ, πoυ xι',
ο Θε4; υ'xb1τ1 τα ευλoγsi.

Nα.ι xι' a Θε6; αxdμη ευλ6γηoε

ιι.'. υπδγρα.'pε την N|v"η τη; Ιδdα;

γ.ι <α sτ,7εtL ιaυ τν(\'?iζει αυτδg.

ΙΓιι.τ!. e|.'lα,. Θsic r.fρυγμα ;η; Ni-
y-γ;;.',1l''iι'.cθεt η'',ι€ρα εξ6pγl"τlaτ1Ξ

:ου 'Eθνoυ; η τ'μ!'1α πoυ eυeγγελi-

ξετι'ι τ, γt1 γι'',,&ν ,μεγιiλην. Γιατi

εi'νωc Θeixi1 ετ''ταγii τη6 Niκη6 γ6

βλdπoυ1l,ε τoν Ιερd.ργη T'eρψανδ να,

y.οατst oτα α^γι'α γtρια τον ,τoλεμι-
xt1 cτ'ψαiι, τη6 Exxληoi αq λ,ι6αρo'

_{6 διαιηρdξoυμ.Ξ στoγ x6oψo [-
λ.ο, 6τι πρooριaψδ μα; 'dταξε o Θsde
να e[ψeθα εδιb πνειi1_ια που βαδδζει
ταντα eψπρ6€ μιε οτt'1ριγl_ισ. τcΥ εα'υ-

τdν μα;, τ1ν Πατρ{δα, την Θρη-
αγ'εtα'

Bαδiξoυμε τ,&ντaτε τoν δρδψo τη;
τιlιtiE τ'ι''' δdξα6, τοv δρδμo τη6 Ιδj_
αζ .r'α|' τη; θυc[α; τη; ζωy';;, τoν
δpδμο ττ1; Eλευθερ{α; 6xι μ6νoν τηi
Eλλ&δo;, αλλα xα,. τηξ 0rχoυμ6yη;
dλτ1; 1ιε την βofθεια xαc ευ\a7{α
τιθ.ντaτe του Θεo6.
.,T{ θα 'τ'ιν η Eλλ4δα 1ωρi6

τη Λευτερι&,
αλλα. xι'. τt {Jα 'ταν η Λευτεριd,

δixωg την Eλλ&δα,
Γι' αυτ6 xι o xδaγtoq δλo6 11ει

την Eλλd,δ:ι Ι:ρd Nα6, τρoaxυνητα-

'ρι &γιo, τ6πo λ*τρεiαq' 'Eλληνe6
r":ιι Eλληνiδεg, oηxιiloτε 1ο ψε1ω1τo

{τiλd. Nα εt',ια.cτε υπερ{φανoι. Α6'
yαρoιiμε xαι γtoρταooυμε την μεγ&-
λη Eθv:xτj ψαi"γιoρτii. Δεv εiναι δη-

μ:oυργημdνη μ,ε ελετμoo0νη Eεvlxτ]
αλ).' s|γαι γυορτi1 <<α.T' τα' xδx*α\α

βγα').μdνη των Eλλτiνων τα Teρ&"'

Η qv6πτυξιι
τ ωv Toυρκoκ ρατo$μενωv Ελλnv ικιilv δ ια μeρ ισμ6Tων

Συνdy.εια σ.πb "τ|) cελiδα 5

τυριιbν ει ψ€ρουq των Eλληνιxιilν
πληθυoμιjlν τωy υπ6δουλιυy επαρχι-
ιbν,. (H \['αxεδoνiα, οτα πλαiοια τηq

Βι\xα'νtxi1i πολιτιxτj6. Σελ. 41) .

o ε).ε'jθερo6 πλ6oγ Taνρx'.x6q

cτpατ6;, 1ιετd' ττρ αναxωγ'i1 με τoυ;

Ριbccoυ;, οτρ!φεται xατ& των Eλλ{_

γιι)γ επ.ιναστατιilν τη6 Mαxεδοy(αξ,

xαταλαμ6&νe|. }{1"L y"α.ταστρ6φει oλa-

οy'e.,"ω3 τ,o Λ''.τδγ'ωρο, xαταcφαζeι.

τ.'υ-Ξ 1t1'τOi'^/'oυi τOυ xαι οπiρνει' ιr'ν

δλeθ;ro xα'. ττΓ/ ιαταοτρoφi1 στιζ E_

πανιιτα.ιτ1',ι!νε; περιοy.d; τoυ oλ'j_

,1ιπου. Οι ετ'ι'νc"στ&τaζ πιρνο'3ν cττ;l

Θεοοαλiα ruε τΙV πιxρiα στα χε{λη
6τι δεy ',ιπ6ρecαν νx. rετδxoυν xατ'.

τοι'ι φαινδταν τδco s'3xo}'o.

Ω; xsινειο αaψα τη.' τ,?oσωρLν+β

Ξt σ'νaστσ'lLy"i1.. Κ'υ6{ρνη5ηζ rρ{ττει

να θεωρηθεi η εr"τεv{g €γγραφη δν
αιρ,αpτυρ[α πoυ στ&λθηχε στoυE πρo-

ξ3voυ6 των Eυρωπα'ixδv δυνιiψεων

μΞ τ/ιιΞρoμηνiz 3 Aπριλioυ 18?8.
Mια αxδψα. oελ{δα τηt |.στ0ρ{ιLζ

,μα.6 dr").ειοε. Mια ιiλλη θα αvoiξει

οev cυνd1ειω y"α.. συν€τe''&, τηζ ilε
ττι lυΥθrtxτι τoυ Bερολiνoυ. Θα μπo-

ρο'3sιγιε να πo'3ψε πι!)ξ τo α[ψα τδ-

cιυν Mα.xεδδ,/ωy δ9y πt'iγε απδλυε*

γιψ€'νa.



{{ru!ΑffirΣΤΑll: &/τiα nολn αrτδ εUεργθΤεc
35. Τo παλι6 NoooκoμεΙo

'oπωq εivαι γνωoτδ, ατη Ndou-
σα κατ& τα τελευταΤα 40 xρδvια
τoυ περαoμEvoυ αιδvα, oι ToJρκoι
iδωoαv αρκετEq ελευθερiεg λδγω
τoυ μεydλoυ πρooδευτικo0 πνεiμα-
toζ τωv κατoiκωv τηq Kαι τηq αν&-

πτυξηq τoυ εμπoρΤα-,l και τηq 6ιo_

μηxαvΙαq. Πρδπει vα τoνιcrθεi δτι

Toυ
Tξκn Mπdiτοιι

απδ τo 1870 περΙπoυ η Ν&oυoα,
oαv oρθδδoξη τδτε κoιvδτητα, εκλδ.-

Υει και τoπικfl αυτoδιoiκηoη.

H αυτoδιoiκηoη αυτ{ δυναμδvεl

με τιq δωρεEg των πλoυαΙων κατoΙ-
κων τηq, oι oπoioι δαπανoJv πρ&-

γματι μεγ&λα πoo&.

H oικoγδνεrα X''Kouρκoδτα (oη-

μεριvoΙ απδγoνoΙ τηζ oι X''ΤτρJ-
φωv - KoυρκoJταq) oτη oημεριν{ θE-

ση τoυ oyoλεioυ <<Γαλdκεια> oτη δυ-

τικ{ πλεuρ&, εΙxε δωρΙoει ivα με-

γ&λo δΙπατo oπΙτι oτo oπoio oτε-

γαζδταv δημoτικδ oxoλεio, και δJo

τ&ξειq τoυ ΓυμναoΙou δπoυ δΙδαoκε
και o λδγroq ΣταJρoq Xωνδq. Σ'αυ-
τδ τo αiκημα θα πρooτεθεΙ και τo

φαρμακεΙo τηg Koινδτητog τo oπoΙc
θα oτεΙλει για oπoυδiq ατo εξωτε-

ρικδ τoν ΦΙλιπτo Αρvfr. Eτioηq θα

πρooτεΘεΙ ιδιαΙτερη πτEρυyα, δωρε&

τoυ Γι&vvη Ν. Τoυρπ&λη πoυ θα

λειτoυργfioει ωq Νoαoκoμεio. Φυαι-

κ& μη QαvταατoUμε κ&τι απδ τo
αημεριvδ νoooκoμεΙo μαq, αλλd oτη

xρovrκ{ τrερioδo πoυ λειτoJργηoε {
ταν κ&τι τo πρωτoπoρtακδ.

Αρyδτερα με τo κτΙoιμo τoυ ση-

μερινoδ αxoλεΙoυ γκρεμΙoτηκαv τα
παλιd κτΙρια και δεv Ξμεινε καvEvα

ΝoΣoKoMΕloΝ
TΗΣ

ΦlΛoΠTΩXoY ΑΔEΛΦοTΗToΣ THΣ EΝ ΝΑoYΣΗ
oPΘoΔoΞoY EΛΛ. ΚolΝoTHΤoΣ

ΑΝEΓΕPΘΕΝ ΔΑΠΑΝH ToY KYPloY
lΩΑΝΝH Ν. ToYPΠΑΛΗ
TΗ 19 ΑYΓoYΣToΥ 1892

ατoιxεΙo. Mια επιγραφi μδνo μαΡ
μ&ρινη πoυ αδθηκε αvαπoδoγυρι_
αμΞvη αα μτrdyκoq κoυζivαq στo
ατrΙτι τoυ Δ. Tαoυκαλ& και 6ρEθη-

κε μετ& τηv κατεδ&φια{ τoυ απδ
τoυq κληρoνδμoυg τoυ, μαq λΞει τα
εξτ]q :

Aγ1α Παραoκευli

Στo τεJxoq 23)1983 εΙxαμε α-
ναφερθεi oτην AyΙα Παραoκευ{, η
oπoTα εiναι δωρεd τηq yvωoτ{q οι-
κoγδvειαq KoκκΙνoυ. Σ{μερα δxouμε

τη xαρ& vα δημoαιεliαoυμε oτη <<Νι&

oUστα> τη φωτoΥραφiα τηq θεμελΙ_

ωσηζ τηq ΕκκληoΙαq, με δλη τηv
oικoγEιεια τωv ευεργετδv/ τoυq συy_

γεvεiq τoυq Kαι τouq κτΙoτεq πoυ
τoπoθετoiy τov τrρδτo λΙΘo.

Σημειδvoυμε δτι η Αyiα Παρα_

oκευfr εΙvαι Eνα iργo τdxνηq με πcU

ρδπετρα και αυoτηρ& 6υζαντιvδ ρυ-
Θμδ, πoυ δυoτυxδg η πρooΘ{κη τoυ

Νdρθηκα απδ μπετδv τηv κdvει vα

1&αει την ταυτδτητ& τηq.

H φωτoyραφΙα πoυ δημoαιεriou-

με στo κδτω μEρoq γρdφει τα εξ{q:
<<Η τελετη τηq καταθEoεωq τωv θε_

μελΙωv τηq εv Ναoδαη lερdq Εκκλη_
oΙαq τηq ooΙαq Παραoκευ{q τη 2α
MαρτΙoυ l9l5 δcrπ&vη εκ τηξ oι_

κoγεvεΙαq αδελφδν Koκκivoυ, εvτα.
λ{ δε τoυ αδελφoJ αυτδv Αvαoτα_
oioυ τoυ εv μακαρΙα τη λ{ξη γε-
voμΞvoυ Koκκivoυ>.

β

TAKΗΣ MΠΑ'|.TΣΗΣ



H ΑιιθlΣ}l Τ}lΣ lΣToPlKl{Σ EΠIΣΤllMt{Σ ΣTl{Η EΛΛAΔΑ
ΚAΙMΙAΑΞΙoΛloΓΗMoΝoΓrPAΦΙAΓΙΑTΗNIΣToΡIA

THΣ A,ΡxΑΙAΣ BΕΡoΙAΣ

I. Πρoλεv6μεvα
Ε!'νι'. 6,1r'!ιι'ι'''!Ξ^(''ιa; /':'. 7.'j''.

cτην E)'λiδα.. c:α, τE)'Eυτc"Lq' 2o-30

aρ6νια, c'υξθ.';ι:zι ουvεy"ιil; τ1 {ιδο'

οη π,1ιllτ,' ""'lτtι|\') 
'λ'ιl. οτγ,ι'αν:''-τ.ων ερ'

'r'ι:'"ιb'ι' y"L''!.'ιΞ γjι'l'z 'ι:)'::ι'l!' O'' ''-

πο!.ε1 δ''ινc!'"{'")') ν!c)')< ορ|. -lοντεi 'i'1

δ,'eυ?illoυ', τι'l -1 'l;&';7.cντε; ταλιo6;

c;rυ; τc,1ιεi; l')'υyl :ιι'l Ξ;ι::ημιb.i,

θετ'.τ6'ι'L'l''. Ceι lcτ1τ,''ι'bν'

11 s,.1.- : 3=ι'iτl, l.' l:'i, ::.'.'l.'- ;ι''i,-

\apτi, r'l 1τ|l ./''Ξ''τ'J'?a6*}'z'' τα'l!'
y?'; lιΞ ιτp rzν(h',ιc^t'ο1οι'l',ιιντ1 'lπο'
6 0"a',ι'" c τ1 1 lυ' ) 7 1'ν gia'. 5ττ1ι" α'ιιjrl οτa'l

διλγ y'αι (1ιυ-τt 'ια ','i, τ'" γρα'!ουι,ιε)

6ληι τη_c iιι'l6 οτ''ν τΔπa '1αq'

T,, φα.'''l6,,ιe'tC τa5τ,'ι 7'τιpcaυi."(ei"

ι&τr'ο'.εE ε).;iδ:; L ''. ''' oλλην''xaq )'α"

b; θι' xα.τ'"'0ι6ιε'. :ε).'-x0' νl' α'ν:t\zυ

c!; αν&1'ι:: "ι'-!'i 5:-''a α1ia''τ'ii6Ξ''i

a^Γ|: νξαξ :il'ιχ'lβ, τιrι'ι c'iιγ'tΞ€'' "
)'tηα γ'pδν''α' ',πδτg 

',ι'rα'i''lz'' "'ια'' τc''3-

iaζ -'την :z|-ττ, γ')'ιzτi-'l. τι'y'1 (ιιετi'

Χριcτ6ν) rοτ'",'γ(l'l ^1.pLνι''ν -cυ 
'ι'/-

θριilπ:νoυ τ !','-'.l ..' Ε:s'" {b' τo":υ7-ε''''

''_''''Γι_"'1'"a')a'γ."Ξ-L5Li:' να 1-'/ '"1'ι''' /' 
'' 

'\JL

ιbcειE τoυ, ra''ι e;'-6)')')'Ξ'- -"j snc')-

δαiο πα'rι}'Θ6ν ιcι γl''. l'-a''':Ξl' i''
δ''lcxcλο rl"-6'l . L;''l:- zl''. :'' =il''''

ρeτ':& α6t6υ"''ο ',ι{)')''''l ιcυ, "γ''ιι|" 'η

πνeυ1ιατιx"li ;pl.lcδ'ι; gi''111'' a ατ"''a-

γωνιαioE )'i'cι; γ'"l. aτο''c'iiΓ^ητe 'ι'''

τ'oν oψcxi 1 ν'.}'.;' ιν λτ-"'liτ,'

Ιδιαiτερα α.ξ:oοl1iιε|ι-υ:η εiνq'ι'Γl

iξc'ρcτ1, 'lι OT'atσ' rι'ριτηρekll' cι''ν

τoμ6e τοlν Οειlρτ1τιz'ιi-lν ε;ι:τη',rιilν

y.α'' cυγxει','ιγ!να 7τ^tΡ ε1i''5-'η|\'Γl

iηi Lc1o:'|"σ'Ξ. 6πω; xι"ι sτον τCγι€α

τιυν νο ;ι ιxιil v ιυ"'- Θ ea)"'"(''xιil v επ ι οττ1 -

ψω'l, δπο'l ,.γ 371α'ctε'. τυ')'ιων y'ι'''

,ρ''&q εxα:aνταδα:. ν Lυyl επο:η1ι6νιlν

ερευνητιilν (τανeπsτ^r1ψιxtoν \ δy'ι'

επαγγeλ1ιατιιbν 'i, εριc'.τε1vιbν) , d'-

'lo'.ξαν ^i1δτ1 νlei τρoο;τ''τ'tq, αiοb

ιΙε πλ{θ:; πριυ;δτυπω, εργαοιιilν

τo!ζ r,ρο5iτσ'θ'"'''lν ν ι. α'νταγιlνιοθo6ν

ω3 '.ιi.\'-'"'- ιυνl'^γιoν"sι!;. τ:'.l; ξ:i-

Toυ
Γι6ργoυ Χ. Χιo'vΙ'δn

',,ου; (α'λ)'oδαποδ6) ερευνητ!'q {ιcτo-

ριοδ[φεq, ι.6τa?''y'a$Ξ x}'.) , οc aπa[οι

xz"τeLy'αν, μ61ρι τελευτυ'tα, τα' cxt]π'

i?α ^/"αL οτα :sτoρ''x'. θ!γιατα' τα ο-

πatrι 
''uo'lr,ονxrιL 

5ττ|) αργ'υ'(α, γιε-

cι''.ιoν''xii (βυζαvτινη) xσ'ι' 51'T1 ΥΞ-

ιbιερτ, ετογii' σ'γ'δl,L'J' xιι 6co αφορα

sττ1 γιilρα' '''ια3 
1,

'())'ι α'lιι eι'ναι, β'!6ιια, γνωcτi
i,7'τι c' 6Cου1 ιsγολ'"6ντα"ι ουoττ1ψα-

τ'-xα lιe τ\ν τα;'αιολοtΘτiοτ1 τη;

cγ'ε:'.x'i iΞ pcil'ιaγ ραφiα-i,'δ'-δτ'' τaυ-

:c ε',ιπtττaι ο:q' τ)'x'Lο''α τωy επαγ_

γeλ1lατιr'ιilν i1 ερα"ο'.τεγν'"xιirν ενδια_

φΞρδyτων τoυ;.

fΙ ρ α'γ γιατιx0., 1 tν ε-'αι φαν e ρ6 ττ'.a

το'i''o α' πιραι,')l'aυa'l1cΞL γ"αν{-νaζ

τ,': πολυθ.ριθμο; (cυνηθω; πρωτδτυ-

τε;) εργαc|.aq, οt οτaiε1 εiτε εxδi-

Σ:.γτq'υ'ι'lτοτε).ιb;' aiτε δημοοιε'jcν-

:α"'' οe ε'.δ'.γα Ξτ'L3τΥ,|\'ιΥ''xθ' περιoδι_

τ.).. =ι,i Ei.λi,io; '/"J.'. 1η') εξωτsρl_

xοil. Ta x.L''νaυ?\''a e''νc.'- - δπω; i-

ορευνr1τd1 τiiραν, ιrut τ!\cνi, sτα'

y,'€2,.α το'l; τii cxυiα}'τ] τη; πρωτo_

xαθeδρiα;, ο' b,τι ι'φορω sτην πα-

τρtδα. τoυ;, lιιi y'αL δ'"αxρiνοντα"c

1i''α "(Lα τι6 πoλλ6;, τpι-υτ6ιυπεi ιl"''

ρτ1ξιxdλευθε€,με)'Jτε; τcυi1 Oι oπo'-

εg βλ6πoυν cυνε1ιδ; τo φιδ; τηζ δη_

μoο:6τητα6, oτην Eλλdδα γq.ι" 5ia Ξ-

ξωτερ''τ6 (r'υρiω; σττl) Α1ιεριx{,

στΥι Γαλλiα, 6iτ|) Αγγλiα, αλλ&

xα'ι α}')'ο$) .

Ιδcα'iτε9τ1 xαττ1ορtυ' α'0'',\ε7α 6'

a"υ1ξζ Φτ,aτε)'o6ν oι μεταπτυγ''α'x!; -

δcδι'x'cορ''xi3 διατρι666 (των νdω'l

επιστημ6γωγ) , εx των aπ''iων πa)'-

)'t; γρ&φoντq'c απδ τυ'τ"iy'ε-<' 5ε τc-

σoστδ, t}&.')'''σ:,α''' 1i'cν τsiγει ya Ξεπ:-

ρωoaυ αxδγι'α γ.1-' iτl γνωcτti α'γα}"''

τLσ" (oτoν τληθυ sψδ ττ1; χιi,ραι) ,

τoυ )'εγ6μενoυ δl1θεν δd - "α'ο0εyο'jζ

φ$)'cυr, τo oπaio xατω6α\)'ει πρa'

cπ&θειε6 να πωρeυ την αρψδξoυaι

θ3cη, που 1Oυ ανi|x€L' οi,λλωcτε δι-

x,ι.ω''}α.τ''xα, ιαι αξιoλ'aγιx&" ψια xα'ι

τ1 ιο6;τρα' στoy πyευματιx6 το'ψtι

siν:'ι -ευτυyιjr;_ μι& δεδoμiνη π'ρω1-

ι1.1"1'"y-$iητcι xαι δημιουργεi τηv ελ-

r'"tδα 6τc θα. βoηθf oeι xα'' θα oυμ6&_

}':: ουclαcτιxθ" aτa να οξαλειφθεi η

ο,Γia,'07ιt1πaiε δlατηριλμενη αxby'α,

προLατ&λ'η,|η xαι επιφι1λαξη, ανα-

φοριxθ' μs τι; υπd,ρ1oυoεq διαφoρ66,

a|" οπoi'εζ sLναι αδ''xα'-o},6^γητεq ωπ6

τ^ην ανΘρlιπινη φr1oη, ψε xριτi1ριo

το φ6)'ο.

I I. H διδακτoρικfi δrατρι-
6ft τιιq A,ργυριilq B. Tατ6-
κn vια τmΙ πρoσιoπoγρα-
φια και τnv κoιΦτ\tlτα τnξ
αρ}xαiαξ B6ρoιαq

Aφoρμη \|'q' τc' π"6 16;ω αναλυ-

τ'xι τρολεγl"ψeνz' i1ταν η διδαxτο-

ρ'.ιii Ειατρ'''6t1 ττie δ' Apγυριbe Tα_

ταxτ1, xδρ\C του Bαoιλεioυ (προφα_

vιb; του €γιρι.τoυ Buζαντινoλδγoυ'

cτaν aτοtο xαι αφιεριilνει, η συγγρcι-

φ6a;. τη μελ6τη τη;' ι'ιε oλιγ6λoγη

αλλd, μεcτη περιε1oμ'6νoυ αιτιoλo_

^γtα} ' τ1 οπο[α €aeι τoy τiτλo: uB

1lF)olliτ.aΥ?αφ(α xαι η χoιyων'α' τη6

αιγαtαq Β['ρ''"or, ουμφο:να lμε τιζ ε_

πιγ ραφιx€6, φιλoλoγιx66 xα'L α?x1"'"

ολoγιx6; μαρτυρiε6', η oπoiα υτo'

6λi;0ηxε cτo Tμημα Ιοτoρ|α6 - Aρ'

γαcο).,ιγ':α'; τ1G Φιλoοoφιτ'tic Σγo-

i.i; .o, ΙΙ:'νεπιcτημioυ Θεooαλoγi-

Υ'Τ1ζ xL'' eγxρiθηxε οτη aυνeδρiα'ai1

του τ1r]; 29.1.1987. Eπι6λ6πων xα_

θηγητ{6 i1ταY o γνωoτ6; (ιδ:αiτe_

?α1 3τo τaλ'3 xaινδ, απ6 τ''q σ'να'ΦLι7-

φ| aτo Δto} x. Δ. Παγτερμαληg
yαι udλη τη6 oυμ6ουλευτιr'{1; επι_

τρ'';τi1; i1ισαν o xαaηγτρtie x' Δ' Λυ_

πουρ).{ι xα|. ο 1\ανε1lιoτη1-ιιαx66 με_

λετητη6 x. M. 8oυτυρ&6'

ΙΙ ,;ιονoγραφiα (ττ16 οττoiαQ την



δπαρξη 'ρaυ α'να.xotνωοε o xαθηγη-
τliE τη; iδια6 Σ1oλ'ξi x' Nιy'6λαοζ
Κατsαντi:, ο aτotc; ε|yε =τ1ν v'ι'λο-
osνη) νσ" |rl'ε NρτlσLδανεicει y'αL :o
πρoοωπcxδ o''ντ(τlπδ τσJ1 ΥLαι x'α 3'

rοtα y'αL Θε.)ι,ια τaν aυ1αριcτιil) ιυ-
x).οφδρηοε (nεxτδζ ε'1πoρ|oυ,,) , ctο

γνωoτ6 (γα τ€τo'.e6 εxδδcει-<) με-

γα}'ο cγi1'ρα, το oπαo giyx',., ι,ιαλλ.oν,

φωτοτυπiα τoυ δωxτυλoτ ρα'φηp.tνου
xειμιdνoυ, απoτελεlται αrτ6 48Ο (!|)
oε).iδεE y'αL x)'Ξ[ν€L με1Ο ειτ'6vεg, :-

πt πλ{oν'

Δια''ρε[τα'' στηγ αναλυτ'.xi1 oεtοα-

γωγi, γ'αL στα Α" xα;:Β' ψiρη'TΙco
ηγο0νται {ειτδq τηs προαναφερθεi-

σαζ αριθιιηtεωE)', o π[να'λσ'ζ τ,ερ''€-

1oμJνων, {ναq πρ6λoγaζ1 δτlUJζ y"q..

ξνα-c τ'tνcιxα.' 1,τlζ ΧρΥl6L1-ι'oπoιηθεi -

σα,ζ (πλcδοια6) pι6).:aγραφtαg xαc
τωy συγτoμoγ,cαφιιbν, 6πω; xαι των

ειx6νων.

H ειοαγωγf αποτeλεtται απδ 26
οελ., l',που γiνεται αναλυτιxi1 α.νa-

φoρθ. aτη Β€ρo''α γ'α. σ:.τl oy'ω?'ι

ττ1;, (6τω; ονoψατtζεται. \ rιepeoχt1

ττ1; xρ7ωiα3 π6}'εω6 'ν'ρ1ιτoυg, δπ,;l
ε.'...=ε'..;!'τq'ν η x'lρcα'ργiα τoυ nxρ&-

τ..J;) ιηζ Bdρoια6) 1 τi o1τoiα oυμπ(-

1ττa'.1 3το'.) γ"ανδνα xq",. xα"τ& πρaatγ-

ΥL6"ιl1 ψΞ ττp lxτωaη τoυ cημερινo6

νομοδ ττ1€ Hμαθiα;. Στη oυνd1εια,

τi aνγγ ραφ{α;, εξε:i,ζει c"να')'υτl.xα'

τlq πτ1γdq τηζ, σχετιχd, ιiLε τΥlν 'Iτρ.j-

οωπcγραφ(α' τη: Βtρo''αq xαL ττiζ

γ'ω,ραc τη6, δηλαδ{ τι; επιγραφ36

ωκδ ττ1 τδ)'τ1 ν'α'ι την περιο'1i1 ττ1Q

τ'αι ιδαiτερι τα 0!γιι"τα', τα aπoια
αναφ€pοντα.," 5τT| δη1ιοciευoη x.ιL

aττ1 y.paνd'δγηοη τoυ;, xα1ινoνταq

€.''δ.ν"il α'ναφaρi"'' cττ1 μνη1ι6vευoη Bε-

ρο'αiυlν σε επιγραφ6;. ο'- οποtε'"

βρΔaτ1xιν exτ6q ττ'1q Β€ρoα; (".
r'.i tτε εξαιρeτιια ινδιl'φ!ρoυσεζ σε-

λiδε6) .

'Υcτε9α, xαταπιa,νeταl με τιξ φι-
λoλoγιxdg pιαρτυρiε6, τaυ υταργaιlν

γ3cω απδ τo Eρευyιι},iΙaνo θdμα τη€

xσ"L xατ6πιν επεξηγεi τη μ3θoδo.
aτΡ ,ιποtα y'ρτισηLοr'oi"τtεl ΥLc' νq.

aυνταξει 1,τlν πρosωπογρα'φtυ' τη-:

π6λeιυE - χιilραE ττiQ Β6ρoια"Q' στηy
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π ρ a αν α.φ ε pa ε[ c α'' aτo ρ'.xi1 πe ρ 
i"οδ a .

Στo πριbτo μdρo6 (oελ. 27'26b) 
'

τ1 ουγγραφi,α.E, δη'uoοιεsει το &ρ'.cτο

λαL ση|lLαντLx6ιατo αποτdλεομα τη;
πoλ61ρovη6, xοπιαaτιτ't1r" y'αL στ,oυ-

δα'.6τατηΞ π7'οεργαctαq γ'α'. iηζ y'ρl"'

τιxi,q- αυνθετιτ{; εργα'ο[ψ ττ]ζ1 'fl

οτr"l'α ανο(Υει νdoυ; aρi'ξoντe; c-.τ;l

ε\).τpιxii xz"ι παγx6οι,l'ια ιcτoρ'.τ'i'1

eπ''οτi1μτ1. Tο6τa τa γρdlφω, 1ωρ(;
xα.μ1ιi'α δ6cτi υτερ6ο)'iiΞ xα'' aυνα.ι-

οθτ1ματιxiiQ ι}υ1ιx{: φoρτicaω; (η

οπo|'α. Θα ηταν δυνατδ να νoμιoθεi

dτι θα oφειλδταν cτo sιδιx6 s'lδια_

φLρον 'ρc'υ γ'.α 6,;ι αναφiρεται cττ1ν

Lστa?ιrι τη. Β€ρoιαg) , γιατi σ' αυ-

τdg τι; 239 oελiδεc' το'3τηq τηζ μο-

νoΙραφiαc' τωρατt'θενταc δλα τα ια'
1ε6π,α?l,liνα 1lσ.. συxνd,. α,μφισ6ητ00-

μεγα' αΥνoa\jleνω f διφoρo$μενz'

aτο'"γε(α, 1,α ofiaισ. π',ιο€xυιl,αν απ6

την τ"ριτcxt1 ετεξεργαatα (απ6 γtt-

ρoυl δεx&δωy μελετητιb'/ xαι ινρt-
ωg απ6 την iδ:α) , τιυt/ επιγραφιxιilν
ιαι φι).oλoγιxιbν δεδaμdνιυν πηγιbν.

^γcα 1394 xιτotxoυq ττ1-< πδλεω; r'eι

τηq y'ω1αc ττ1c Β€9oια.3 (cτην ερευ_

νωιιενη ετ'oli\, εiτε τo0τoL tι61-Υ

ντδπLaL, εiτE ξdνoι, αλλ& oyετ(ζoν_

τσ'ν ιLe τη Β€ρo'4, δdδsται δe xαι 'r,

aγ.eτ'"x\ pt6λcογ ραφiα χαι 5υ(ητo6ν_

ταL 1α' εμφανιζ6μενα πρo6)'i1ματo".

H ποοaι,:τ.οΥoα"φtα αυτi1 τηc Bd_

ρo'α"c (u: ΠB,), θα εlγαι ξνωζ α.'"

ιbνυα.: α.ttαg τ.α'. πd'6τιψ'og θηcα'.l_

ρδc x'αι oδηγ6q Υ.α τονζ ερευνητdg.

Tο δε6τεcο lμ6gog παρoυoιd,ζει, ε-

πLaηq, ψεγ&λo ενδιαφ6ρoν.

Διαι.ρεtτα'' oε δ$o eιδcxδτερα xs-

φ&λαια. Στo πριilτo δημooιε'joνται

τiναxεc' (εντδζ τ,rυ αcιθ1ιη1udνoυ xε:_

μdνoυ f exτδq τeηι6νoυ, παρθνθε_

τουζ), δπoυ δiδoγται aτατιaτιy'&"

οτaιγεtα Υ''α τη ουγνδτητα x.τ-λ.

ε,μΦανiοεω6 τιoν τυρiων x.λ.. aνoψι-

των (cε a'3γxριaη xα'L ν,€, d,λλεq πε-

ριoγξζ,\ , y'ιιριaτ&" γιr' 'τoυζ 4o, 3o

γcc 2c π. Χ9. αιιbνε€, για του'6 ε).-

)'ην'.οτ'ιa{'ιq ^!Q6νoυζ, Υ'"σ. τ'aν \a ;..

Χ.;. ,ι'ιbνα', 6rυιζ y-αι yια τoυc 1ο,

3o tι. Χο. α'ιιilνεc, 1ιε ειδιιd α.νσ.Ψo-

ρ& cτ^r1ν ια'τηγoc[α τa\)ζ γ'α'. με ιδι-

ιiτερτ1 εξtταCτ1 των επι1ιΙριι.ον oνa'

1ιd,των, τωy παλα'ιιbγ xαι τωγ γεδ-

τερων ελληνιιιhν, τclν Cυι'}αtxιbν ια'υ

τιυy i-λλωγ xαττiγορ'"ων ονοpι&των,

6πι'lg xαr' τωv παρωνυμlων.

Ιτo δε'jτερo 7'Ξ xεφi.')'τ'''ar '[ συγ-

γραφ!ω;, αa1aλεl'τυ''. 1ιε τη λεπτο1ιε-

ρi1 xα'. πολ6πλευ,:τ1 εξ!ια.cτ1 i,τ1ξ'xa''-

yι:;lα< τη; Biρoια6, εξεταζoνcα xιι
ιη sνγνbτηtα :(υγ ovcμ&τωv. Eιδ:-
xδτερα', €χτ!ΘΞντq"'' συ'i θετιy'i, 0''

τ).τ1ρ''ψa.,'ιiε-a, πoυ συyd}.Ξξε ω; εργr-
τ ιΔταττ1 xα'' επι1ιελ€οτιτη irdλιc-
σ'α) , Υι7. iτΡ y"a'.νιJ'για -ντiq Β!ρoιαi'
ν'ιιο''aτd.., ιατ& T.;1)ζ 1-ιαxεδοvιxο$;
'7'ρ lι'; ι'l q, ψετ α ττ1 ρ υl1tα'iιi 1 y.qταxττ1-

3'fl\ τ.α το δ,-ωοττi,ιc. ατ6 :a 165 :τ.

Χ;,. dω; το τdλο; -'o'l |ο'l μ, Χ:. αι_

iιγq' xαι xιτ& τoνg 2o y'α'' 3c α,ιω'

γxζ }ι. Xρ., ιd,μνoνταq e'.δ'"xi, ανα-

φc,.',α οτ,'q ψι'ριυ2|εi των επιτιjμ6ιωy

1ινη1ιεiων.
Στη ουν1y;:ιa, ιαταxωρiζoνται ο'-

οτ,μιεlιbοει; τηξ ΞισαΥιυγi6 xαι' των

_\' _ B' y's'φ1),αtLnν 1 τoυ δε6τερου

1ιj:c'..;:. Γιι' γrJ' xx'aαyaiqε'. xαν€ναq

lτi/ 
"Ψr^rη 

e;'-ο:τ,'}ογ'.y.bττιτα ^ι|"αL

τl','l i.1'.iττ, ;c'L:τ,τα iτιζ eρτσ'σιαζ

α.','ιεi. νz τ?,'c!Ξe'' Lτ'' ο αρ''θψδ3

1r"'.ι' υ-'!!'"γ.ετL'. στr'ν εν:υπωgιαxb 'J"

ρ'.aiιb (27a s'!.lν 464 cυν 48Ο)

1214! !

Λεiπει, β!6α"'.α' {να; τtναιαq xν-

ρ(ιlν oνotιi,τι:)y χαι τoπωνυμιωy' πoυ

θα !y'ι,}νε rιb ι'3xο')"η y.c. 3ε μxρδ'
iapd χ',ιον''xδ δ'ld,oτημα, δυ'iαti1 ιτ1

aρticr1 y.α. 1Υlν αξιοποtηaτ1 τoυ β:_

6λioυ, αλλ*,, αcφα).ιil;, iνα αναλ'lτ"
xδ ταρ6;1.οco θα xλ':iνοι 1η 5τ,aυ-

δαiα το'3ττ1 ε?Υασi-α1 6τeν θe τυπω_

θεi. τo oυντομ6τερo δυγατ6γ (6πιο6

ελπiζω y.|ι,. τo ε61o1ιαι) ' xαι θα xυ_

y')'Opι2?iρeL στηγ τελιχ{i τηζ ψOρφ"it.

aa xανoγιτ'6, τυπω,;-r.dνο pι'6λ{o.

Πιοτε6ιυ, ).οιπδν, δ-.ι Θα γ'α.τξyb'

τ1σε a αΥα\Υιilcτη; 1ιoυ, γιατi oτaν

iξ',ιo α.υτ6ν, του ατατητo$ nMαιεδo_

νιxo$ Eμερcλoγiου,' δεν dδωcα γ:a
δη'-ιοoiεucη d).λη, πρωτιiτυπη'μελd-
τη μoυ (4πω; xrlrνω εδω xx'. αρxε'
._θg δεxαετiεc) y'α.r ^{Lα πrιι.6ν }'δΥc

ον'i!ι"xε''α. oτη οελiδα 14



((Oι αλnΘιvoi 6vΘρωπoι τnξ πρo6δoυ εivαι αυτoi πoυ τρ6φoυv 6αΘιi o,ε6αoμ6
[lupolμiεc noυ λigoυuTl σTII βtlαουrτα

στo πα,ρελΘ6vυ NTΕf1AE<ΡOYA

nlvτγld τρoγoυδoιjoαv τoυ τραγoδδr
ouτ6'

o Σiρει γilρvα ξloιj τo oυρviτ;1lα

nδει κl' η oημlρvi μδρα.
'Eτoι πtρνiεl εiκouλo oυ κlρδc 1oυ'

ρΙc vo κατoλoβoivoυμl. Tδλlγοv oι γυ-
vα,κεtq τo xρδvια εlκεΙvo nδφκιovαv
τlc, oπιτlκθq δoυλεlEc,

O oιjτr δε φτdvεl η αλoυπoi τα

φκldvεl κprμαoτδργlα.
Eμ δεv oμnoυρεi vo μnlvτioει μvlα

δoυλειd εμ πlvδβητl.
O TηY oλoυnoιj δr6τoξαv κl η αλoυ-

not τη voυρδ τηc.

Toυ N. Σπ6ρτoιι

Λεv γrα μvια δoυλει6 oι' δvαv κI'

αυτ6c δrατ6ζεr τouc μlκρδτlρoδc τoυ.

O AY δε βρiξεlc τoυv κδλou ooυ

δεY τoακδvεlc ψdρlo,
'Aμα δε λιρoυΘεic δε oκδφτεlc, oμi

δε μαuρioεlq αnoΦ λ6vτγlα δε δloυρ'
Θδνεlc μη1αvi, iμα δεγ τolαλαoτioεlq
πoυλi καμvld δoυλεld δε μnιτiζεl.

(D Kι τoυ 1rδvr εivl δonρoυ oμi τoυ

1i4oυv oι γiτεlq.
'oλο τo πρδγματo oμπoυρεΙ vα φαi'

γoυvτι καλδ αμδ 61oυv 6vα κoυcoδρι

μικρδ η τρoY0τηρoυ.
o Tρδ,βα γδiδoρι τη ρiZα'
'orrαc δε βρioκει τΙ vo φδεl oυ γdi'

δoρoυc τδτt κl ρΙΙειc noλoγΙΖεl. 'Aμα

δεv ομπoυρoιiμι vo μπrτflooυμl μvlα δoυ

λεδ δnoυc λδμεl oτη Νldoυoτα .δρ-

1ουμioτr γιiρoυ oτoυ παλoι]κι- δε ξδ'
ρouμι τΙ vα φ'κt6σoυμl. Tα .πρδματα'
(ζδα) τα δivoυv o' ivα παλoι}κl γlα
vα μη φκιdooυv ΖημΙεlc oτα 1ρ{olμα
τα {πoυρo η ζoρζαβoτrκδ κt' 6τov μπι-
τioει τoυ 1oυρτdρι 6ρ1ouvτl γι}ρα oτoυ

nαλoιjκr γlα δεv i1ouv τΙ vo φαv.,
o Πιλlκδvη BoιjρYoρη noυv τα ;1Ιλlo

nρδβατα κατd rδδ κατδ εrκεi.
Πdεl oυ λiκoυc vα τα βρεr μoρμoρΦ-

θηκεrv o0δl κεi'
τou στt1d,κl τo λrγdμl μlκρδ nιvτγrδ

τραγouδloτδ. Tιilρα τoυ λεv μlρlκoi γrα
ivαv noυ oτδλvoυμr vα παλαγioει δλ'
λoυv κt' αργdει vo γυρioεr oυniooυ o'
πoυμlvΙoκεl κι' αυτ6q εικεΙ,

Ο 'Εδιoεlv τoυ γd'iδαρδ τoυ'
lEαoφαλioτηκεlv, oηγoυρε0τlκειv.
o Toυ τρovδ τoυ ψδρι τριilεl τou

μlκρδ.
'Eτol εivt oυ vδμoυc oτη φiloη' τα

1L

zl?A,' ΨAlPΓ Ι A, ΠΘYΛ I Α,
z'oΥ' Ι'ΦΙA

O Bρδμνιo ψiρrα καλδ πoZ6ργιo.
Λδγητl γrα δλci το nρdγμοτo Πoυ πoU'

λloι]vτt oτoυ τiλoυq γlατi tφτηvoivoυv.
Koμvlδφραc ol ΠoρoγoυYoi oτη Nlδoυ-

οτα τoδκoυvov κoλiq παρiδεlc on'
τoυc' πlolθδεlc τα μiλo δπoυc τιilρo μη
τηv απδoυρoη.

Ο PΙξoυ (γδμo) κr oυ λoγi γto τoυ

1oτoδρl τηc α1ιλδvoc,,
'orrαc ivov τoυv δρ1ητl δvα κακδ

κl' ivoc dλλoυc κοτδτlρoυQ τoυv φoUρ
τδvητι κι τoυv oτιvo;1oυρiεl.

O oυ λδκoυc owδρo πoλαγiΖεl.
Tδτl αρπδ1vει τoυ πρδβατoυ εδκoυ-

λα, Eτoι κl μlρlκoi δvΘρoυπor πλoυτi'
Ζoυv { μnπΙζoυv τlq δoυλειδq τoυq ol
Θoυλoiρεrc oι rφκηρiεlc.

o Kiλιoυ π6vτι κδρβoυvo πδρl xi-
λro nρδβoτo.

oυ τζιoυμπ6voυq τoυ 1εlμδvo κι oυ

κr1αidc τoυρτoυρΙZoυvτoc oπ' τoυ κριj'

γιoυ nαλoγiZoυv oυλiγη Zδoτο.
o TεΙ1αv τα δρμo κι ψoυφoioαv μη

τoυv i1λιoυ τ6βovαv μη τouv ftλtou τd'

βγoζαY.
'ovτoq δλα γivoυvτr ooυoτi δμo η

δoυλεr6 δεv πlτυ1oΙvεl.
o Tou oκυλi γκoυγκΙZεl oυ κιbλoυq

τoυ πouνεΙ'
'Evαc πoυ γκριvlδΖει δvov κlρlμδv o-

φκδ τoυv να φoυνδ4εr αυτδc onoυ-
oτoivει'

O 'oγτoc λεΙπεl oυ γdτoυc 11oυρδ'

βoυv τo noυvτΙκlα.
Λεinεl η μ6vo, oυ μπoμπδc απ' τoυ

oπiτl, τα μlκρi φκlδvoυv oι]τl Θiλoυv,
λεinεl τ' oφηvτrκδ or αργ6τιc τlμπt'
λlδZoυY,,

O Πriγοv vα πrρiooυv τηv κομflλo
κδρατo τηv δκoυψαv κl τo oφκιδ'

TolαλioτιoαY vα φκlδooυv κδτl κo-
λδτηρoυ αμd τα μo0oκrψαv 1εlρ6τIρα,
τδφκooov μπlρμ'π6τl.

O Kdλιoυ γoiδoυρδδιvεl παρd γοi-
δoυρoυγilριβεl'

Φκιioει oαλδμlκη τη δoυλεli σoυ γ|α
vo μηv τραβic γκαiλδv toταρvoQ.

o KiΘι θvoc oπiτl τoυ κouτooυλli
(ατη μ0τη τoυ

τζivτζrραc oτ' αφκ16 τoυ πoυvrΙκl oτηv
(oρμιδ του.

',HρΘεlv η δρσ γtσ τoU σniτl, vi-
xτouoεlv. Εικεiv' τo 1ρδvlα oαv πoυ

μπiτlΖαv τg ηr1vivτγlq oτou σoυκiκι τα

τραvliτηρο ZΦα τριilv τo μικρδτηρο, δ-

Πouc oυ λιjκoυc τ' oρvi κl τoυ λoγδ,

τoυ φΙδι τα γκouoτlρδvτγlα 'κl Tα froυv-

τiκια, iτoι κr τα ooΦnερ μ6ρκετ τρΦv

τoυc μnακ&ληδεlq τoυc μικρol)c κr 6λ-

λα noυλλd τδτ;1lα.

Θ Oυxlδ απ'τoU nρoυoftλιoυ.
Στη Νrδoυoτα δμα Θδλoυv vα nouv

για καμνιd κακli γυvαΙκα r] κr 6vτραv

λεv τδxα εivl oυ1rd αn' τoU nρoo{λloυ

γlατi εlκεi ol oυ1lδc εivl μδεl φαρμα-
κιρθc ρi1voυvrl nλεlδτηρoυ.

Ο 'Πoι] nδc nδτηvι oτηv nδλl, αv μl'
oφ{κoυv δα πdvoυ κι ndρα κdτoυ.,

'Αμα δεv αμnουδδc καvivαv γlo Ζα-

ρδρl πoυ ol φκtδvεt, δμα δεv τoυv λεc
τiπoυταc Εlθαρεilεl κl ol φκlδvει ;1εI-

ρδτηρo.
Θ Mηv κoυκoυρεiηoεt.
Mηv πlvδβηoεt, μη φκlivειc oαv τouv

πδτεlvoυ oτιq oυρviΘεlζ noυ oηκιbvει
τoυ κtφδλt τoυ'

Ο H παληδ oυρviθα δ1εr τoυ ΖoυμΙ'

Θδλoυv vα Πouv γlα τlq μlγαλotiτοl'
κεlc γυvαΙκεtc πoυ καμvliφραq εivl κα-

λiτηρεrc or 1dρεIc αΠ' τα κoυριτοδ-
nουλο-

(o 'Eκqτoεlv oαv τη ρoiμlκη τηv oUρ

vΙθα.
Σov τη φρδvlμη τηv noυλδδα vα τoυv

φκιδooυv oι]τl Θδλoυv.,

o Xoiτα μloiρκα.
or μroiρκεrq δεv εivl δξuπvειc δ'

nouc τo dλλα τα Zδα, λδγητι Ylo xο-
oμiρlδεlc.

Ο Γκlλliτr δληv τηv ημδρα oαv τoυ

oκυλi.
Δεv i1εl τΙ vα φκιioεr, τrμπιλrδZει.

o KυπρδΙκoυ γoυμdρt.
EΙvr πδρα nδγoυ απoδ γoυμdρι, γδ-

μαρoυc. Tα Kυπρδiκα τα γoυμδργlo {-
ταv τραvilτηρα oΠ' τ' dλλα, nlo μlYα-
λδooυμα.

O oυ λαγδc κolμδτr, τoυ νrρδ δεv
κolμδτl.

Λiγητr τ61α oυ λαγδc δ;1ει τoυv πto

αλαφρilv δπvoυv ,αμδ τoυ vlρδ τρδ1εl

θvov κιρlμδv. 'Eτor λεv κl γlα δvαv
τolαλαoτiρηv πoυ φκιivεl τη vιi11τo

μδρα.
c orjπoυ λαλoιjv noυλλoΙ πδτειvol

αρYδει vα ξημηριiroεl,,
oinoυ λδγoυvrι πoυλλδc γvδμεlq αρ-

γδει μvlα αnδφαoη vo βγει.
o ou δρδμoυc τηc καμiλαζ εivι μii

κoλiτηρoυc.
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Γloτi vo niμεl οv{φoυρoυv i κοτi'
φouρoυv 1δΘηκειv loυ Ιoιoυ'μo εlκεi
πtρπoτiεl η lιoμflλα,

O Νo μηv τδ1εl η κδσo vo l(oτη-

βδζεl ψiρεlc.
Εlκeiv' τo 1ρδvlα δλεlc ol γυvoiκεtq

xl τo κoυρiτoκlα εΙ1αν μαxρli μoλλιδ
κl τ6φκloνov κδoεlq κl ol μlρlκδc noυ

δε λoιjZoυvταv ντiΙμo ol ψiρεlq κoτθ'

βηvov κl oτιc κδoεlc' H nαρoιμio λδ"

γητl γιo δvov πδ1εI κoκιδc oυYfθtεlc
κι φκι6vεl τo ivτγlo oφδλμoτo.

o Xioτrκειv η φoυρδδo μ6o'τ' α'
λΦvι'

Δε γivηxειv κoγτiπoυτoc κoμYli zη'
μiα xovivoc 1oτδc i Zoρδρι. Tδτl τoυ

oτιδρl τ' oλδvιζαv μη τiλoυγo { δλλo

Φα μoυλiργlα, γouμiργια πoυ τiδlγαv
oτoυ γlρδ τoυ nαλoiκl κl τδvτγιoυ1vov

μη τoU κoρμπδται vo nηλoλoι3v τρou-

γloιjρoυ-γloι]ρoι, σn' τoυ πoλoiκl, δv'
τuc μoΞΦvoυvτov τoυ oκlvi τα γυρ-
γoιioov αv6noδo. 'H μlρικoi εi1αv κι
δoυκdvl μη πδτρεlc μυτηρδc t λαμα_

ρivεlc onoΦ κδτoυ' Tα ζΦα oυτi κδ-
πριΖov πovoυθει6 oτoυ oτlδρl noυ ολΦ'
vlΖov"

Ο 'Mη γoυρo0vlα μnατolδξ δε γi'
vητt.

Πδc Yo γδvεr αφoi τo γoυρoilvιo
βγ6Zoυv noυλιj oυλΙγoυ γδλo. Ml 1oυ'
ρic πoρδδεlc μl xoυρiq npoυΙτolμαoio
δε γδvητl μvlα δoυλειδ δπoυc λεv μl
noυΦtc oυγi δε βδφoυντl.

o Ξ6Yη ψiρα vo oι τolμπioεl.
Σι €6vη δoυλεlδ vα δoυλδψειc, E6-

voυ ψoυμi vo φσq για vα μdθεlc.

O Toυ φiδι φiλoυc δε γδvητl.
oι]τI κl' αv τoυ φκιδoεlc πδλl δo

oι τσlμπΙoεl, 6τol κl' ivαc κoκδτρoυ'
πoυc δΦρoυπoυc.

Ο fIoιδc δα βγiλεr τoυ φiδι on' τηv
τριinα.

oυ λoυλδc, oυ Θoρρoλδoυc, oυτδE
noυ vτoλvτδει.

Ο ,Kαλιjτηραc φiδl vα ol τolμπioεl
πορδ γoυμδρι vo ot γαμΙoεl,,

.T6vα ωx κl τ' δλλoυ λ6λε, λaμεl
oτη Νlioυoτα.

O Mοιiρoυ φiδl πoυ ol τoiμπtoeιv.
Tρovδ κακδ δα πδΘεlc'
Ο lμivo τi μη Θiλεrc μ' δζoυaov το

φiYτγιo.
Λ6μει, o1iρηoα vα υπoυψιiZoυμl, o'

1iρηoα vα αiκλlτiΖoυμr.

i τoυ γoυρoιivι o0πoυ κl' αv τoυ

β&λειc δα oκoυvidεl.
'Oπoυc εivl μoΘημ$voυc, κovδvoq

oιjτι κι σv τoυv φκlδoεle δμα δ1εl κα'
κoιic τβπoυc 6εv ομnoυρεi vα oλλi'
ξεl.

o KδΘl nθτεlvoυξ oτηv αυλi τoυ
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λαλiεl'
Eικεi δμoΘεIv εικεi τρivηψειY, oτα

vlρd τoυ noυ λεv, oτo δrκ& τoυ τ'α

μθρΥlo.
o Γlvdεl κl' oυ nδτεtvδc τoυ,
'oλο τoυv παγαivoυv δδξo, δλεrc ol

δoυλεric τoυ μπιτi?oυY καλδ, αnoi
πoυλλic μrριic i1εl nαρoΙμoτα..

o 'Eκoτoεlv oo βρημiYη γ6τo.
Γloτi φτoiγεl, κl μουλδvεl, γιατi βγi-

κεlv η oλ{τ1ro σToU μIγvτδvl.
Ο Ndoει καλi ToUv Αι}γoυoτoυ noi'

Yεl πα1ιδG' oι μι)γειc.
Toυ λδμεl γlο δvηφτoυc κl βρΦμvι-

ouc αvΘριi.lπoυc.
o Σκυλi παρoδouμδvoυ'
Δεv oκoι]εl καv6vov, δε oυvηρiZει

κοvτinoυτoq, φκtdvεt oυτδ πoυ Θiλεl,
δε γEvητl Ξδπι,

O Δoυλεrδ oκυλiτlκη,
Πoυλi δδoκoυλη κr' δxαρη.
o lμivo μη oδβηκov ψδλol oτ'αφ-

κlδ,
K6τι ψιλlδoτηκα πoU λεY, κiτl κα'

τδλoβα'
o Ψι)λλoυv oτ' δ1υρo noλoγiZεl.,
Αμ δε βρiοκητι καμvliφρoc oυ ψtλ-

λoυc oτ' δ1υρo. Mηv oρoδiZεlc λθμεl

κiτlτl πoυ δεv oμπoυρεic vo βρεlc ol

μvlα υπδΘηoη.
o Η oυρvΙΘo nΙvει νlρδ κl τηρδεI

τoυv oυραvδ.
Kαvδvαc φκ16vεt oιiτt φκlivεt σμd

oκiπτητt κI τoυ Θι6. Tηv πoρoιμΙo τη

λεv or πρδoφιγγoι.

O Tou μloιoκ6 γoυμdρι τoυ τρΦεl

oυ λι]κoυc.
Γlατi καvκαYδvoc δεv τoυ φυλdγει,

dΙ oυ δvαq λδεr δα τoυ φυλλ6Εεr oυ

δλλoυc, δτol κl oι 6λεlc τlc δoυλεlδc
oυ δvαc κιrρτιρδεl τoυv dλλoυ vα τη

φκι6oεt'
o Toυ ξiνoυ τoυ γoυμiρl oτoυ δρδ-

μoυ Eιφoυρτδvητι.
'Eτol δvταe nαΙρvεrq δovεικδ nρaγμα

iρ1ητr oυ δλλoυc κt oτou πoiρvεl γιατi
τouv 1ρεlδ?ητ|, Cu(δμα κl ov lσιj τδxεlc
αvδγκη'

a Πdττo κδττo τoυ γιvδρη, πδτει'
voυv τoυv oλoυviρη.

Ki& nρδγμo οτoυv κlρδ τoυ.,

a 'oπorιυc αvακατδvητl μη τo ni-

τηρα τoυv τριiw oι oυρvflΘεlc'
'oπoloυe ovακατδvητl μη δλλεrc δoυ

λειδc Εivlc, βρioκεl τou μnlλιi τou.

Ο -ooo απητoiv δεv τρδγoυvτl'
Eivι κr οxματ?lδδol noυ onητoδv

κl καλroκoδδε|ζ κΙ κoρακdξεc. 'oλα
τo πρδγμoτo δεv εiv xρεlαZoιjμlvα, δ-

λεrc ol κoυβδvτεlc δεv εivl oouoτ6q'
c Tρivηψεlv τoυ γoυμ&ρl μiκρlvειv

τou ooμδρt.

Τρdvηψεrv oυ γIδc, η Θυγατδρα, κl

μΙκριvεlv τoυ ooυλτoι]κoυ' τo γrμtvli,
τoυ κoτoodρκι, τoυ Iλδκl, τoυ οvτlρi
κt δεv τoυv 1oυρoiv.

O Ti φκιδVΘυv κ6ρoκo το nιvτγtδ

oou; δooυ nδvouv κl μαυρiZoυv'
ΠΦc nαv ol δoυλειδq οou; Αn' τoυ

κoκδ oτoυ 1ειρδτηρoυ, δεv noγoΙvoυv
κoλd'

o Tριirvoυντl σov τo oκυλlδ.,

Mαλδvoυv θνov κlρlμδv δnoυc τo ξ}
Yo oκυλlδ.

c Σι vτγιδ β6vτγlo dxuρoυ δε ξθ'
ρει vα δ6oει.

Eivl wiπ βδδl δEloτoυc, αγρδμμα'
τoυξ, δε Εδρει vo λoυγαρlioει.

o Δεv κoυτooivεl η κoμ{λo on' τ'
αφτi.

'onoυc λεv κl τ'δλλou δεv 'εiγι oρ'
ρδoτrα γtα θ6voτoυv-. EΙvι μlκρδ τoυ

Ζoρiρl, δ,βλoβoυ.
o Αnδτoξειv τoυ πoυλi.
Δε ξαvoτooκιbvητι. E1αoδμr τηY ιυ'

κηρiο, niει μniτloειv.
Ο Touv βγ{κειv oυ κo0κoυq oηδδvl.
'H .τoυv κoδoτιoεlv oυ κoiκoυξ oη-

δδvι,,, oυ κoilκoυξ εivl ηυτηvδc, τ' αn-

δδγr ακρΦδ. Πoυλδ τo δξoυδo, oτoΙ-

1loεlv oκριβi,
o 'Ε1εr κt τoυ noυλtoι} τoυ γiλo,
Δεv τoυY λεΙnεl κovτinouτoc, axεl

δλo τo κoλo0vτγιο,

O 'Evo αηδδvl δε φiρvεl τηv δvoι€η.
Θδ}εr noυλλδ oηδδvlα vo λoλr]ooυv.

Πoυλλi vα noΦv, noυλλoi vo μoΖoυ'
1τoiv γlα Yα lπητ01oυv μvlo δoυλεli.
H δδYoμη oτηv ivouoη'

o Aλλoi, τα κοκαρioματα κl' αλλoil

γιvoilv ol oυρvΙΘεlc,
Aλλoιj τoυ ivoυρou κι' oλλoι] τoυ

θliμα πoυ λεv. Aπou κεt πoυ δεv κιiρ-
τιρδc απoιi κεl o' δρ1ητι,,

Ο Tο φδρτoυoεlv oτοU nδτεrV6υ.

Δεv iμoθεlv γρδμματα, δε Εiρει τΙ'
nouτoc' εΙvι κoυκoυρδμvιoλoυc.

Ο Απoil κoυρδκoυ oτδμo μo0Yκl rρδ
δ' ακoιioεtq.

Δε δ' ακoδoεlc κιλδiδημα onoi, αη'
δδvl. Aπoυ κoκδ oτδμo δε δ'ακoιioειc
καλδv λδγoυv.

O Eiπεrv oυ γδ'iδαρoυc τoυv nξτεl-
voυv κlφδλτoo'

Kατηγoυρiει ivoc πoυ ixει δλα τo

κoκδ oπαvoυΘl6 τoυ τouv δλλoυ πoυ

δεν i1εl κovδvαv γlρδY.
o Kδρoκoc κoυρdκoυ μδτl δε βγ6-

1ει'
'ΑvΘρoυnol πoυ oυμνιδZουY, dvΘρoυ_

Πol πoU oυZYτiζoυv δε μολδvoυv..
Ο Toυ δξυnvoυ πoυλi αn' τη μiτη

n lδvητι.
Koμvlδφjlοc oυ iξυnvoυq ou dvΘρoυ-



πουc τηγ nαθαΙvεl. H noυvηρfl η oλoυ_

πoι] οn' τα τijirlρα τσακΦvητt,
c Tou βλdxtrtδii τoυ μoυλδρι ndvεl

noγτoil,
Kι oτoυ βoυv6 κl oτoυY κiμnoυ, oτoυ

Ιorouμo κι oτoυi αviΦjυi<iυ, γI6τi εΙ'
vl μαΘημδvoυ, δnoυc ol ψημ6voυc oυ

δvΘρoυnoυc.

. ll. Mαιiρoυ (κακδ) oκυλi ψιbφoυv
δεv i1jι'

Λiγητι κr γlσ τoυv κοκδ τoυv δv-
θρoυπoυ, noυ δεv nαΘoΙγει καv τinoυ'
τοq.

c An' τα μlτρημivα τριbεr oυ λi'
κoUξ.

oυ τζιoυμπdvoυq 6oo nρδβατα κl' αv
εxει τα ξερεl onou εvo - ενα κl ol Πα-

oo δρo Ερ6ει πδoo i1ει' 6τoι oυ λιj-
κoυc ;π' τα μlτρημ6vo τρδει, oυ κλδ'

φτηc ndrro αΠ' τo μtτρημ6vo κλiφτεl.
Ο Πlρvdει σαY τouv κδβoυρo oτoυ

vτδγτΖtρr"
Δεv τo nivεr καλd, κouτoδ, Jτρoβd

xt ov6πoυδo'
Ο ΠΦc τo πδc; Σαv τoυv κδβouρα.
Ou κδβoυραc δεv πlρnoτδει iolα αμ-

πρoυoτ6 αμδ λoυ€δ δτol κι' oυ dvΘρoυ-
πouq noυ δεv πlρviεl κολi.

O Θoυλιilγεt τo .vrρd σαv τη ooυnld'
'oπoυc η ooυnιd δvταc εΙvι oι κiv-

τtvouv, δτot κι' oυ δξυnvoυc oυ dvθρou-
noUc oU καταφlρτΖηc καταφiρvεl νο
Εlφειiγεr.

Ο Toυv ψivεt τoυ ψiρr oτoυ 1εΙλl.
Tτυv τolγoρiζεl, τ_oυv .τlρovδεt'
lD Ψoρεiεl oτo Θoυλi νlρi.
Δεv φκrdvεl τiπouτoq' Δεv εivr oi-

γoυpoυc γιo τηv tntτυ11iα.

O oυ μoυoοφiρηc κl 
'o, ψiρ, 'η,iρiτη τηv ημδρo βρoυμoiv',

Toυ λεv δvτοc βαρroilvτ! τouq μoιJ-
δoφηραioυi.

. Ο τi εivl oυ κdβoυρoξ κΙ τ' .ir, .o,
4oυμi τou.

Kαντιnouτivlo nρiγμοτα, δi1oυc κα-

1jvliv αΕΙo.
o Tou nλEρoυoεlv γlα μαιiρoυ iα-

βrδρι'
Toυv nιργδλασαv, τ' αγδραoεIv o-

κρtβ6'
Ο XoυρΙc δδλoυμo ψdρl δεv τoα-

κιbvεtc'
XoυρΙc δrαφημroη δεv αμπoυρεiq vo

πoυλfroεlc { 1oυρic βlτρivo'

- o lδΦ ol Θ6λoυ κδβouρo vα Π,ρnα-
τiQ oτα κdρβoυvo.

Λδγηr, γ,α τ' oυτoδq πou nlρvoriv
ioκoυ1Ιεlc, κατdoτατoυq κlρo0c.

o MoυλΦYεl oα vτoυ ψδρl,
Αεv λδεl κovτinoυταc, εivl μoιiτoυc,

μoυτoυγκδioc.,
Ο τou, xτιinηoαv σGrv τoU 1rαnδδ,.

Δεγ τouv dφηκαv ol 1λoυρδ κλoδi,
του}r τυρdνηoαv'

e 'ovταc γlρδoεl oυ λiκoυq τoυv
δαγκδνoυv τα oκuλrδ.

'ovτoc ivαc γrρdZει, μouφλloυzaβεl,
lξlφτlλiZητr, δεv δ1εl δι}voμη. Toυv α-

δι}vgτoυ 6λol τoυv πεlρd4oυv.
e 'Aργιooεic vdρΘειc κδvαc λιjκoυq

ψΦφηoειv oτoυ βoυvδ.
'Η κδvοq φoιiρvoυc βdioεlv. Mαc δρ'

1roει oρld.
c Γλ6πoυvτι σαv τη γ6τo μl τoυ

nοurrriκt.
Mολιilγoυv, ' δεv τα πoγαivoυv κ9λi.'
θ 'ovτοc Θδλεl γα xαλdσει oυ Θlδc

τou μδρμrγκα τoυv β6vεl φτrρδ κl' o'
nητδεt.

'ovταq ivαc δvΘρoυπoυq δεv gμπoυ-

ρεi vα τo βγδλεr nδρα γloτi δεv τo
κoταφiρvεr μouvo1δc τoυ, τδτlq γtα vo
κρυφτεi φκιδvεl τoυv κσμπδσoU.

Ο Aπ' τoυ μlρμΙγκl nlτσi κl' απ' τoυ

κουvoιjnl οΕoiγκl δε βγδZεlc.
Αnoι] δvαv noυ δεv i1εr τΙ γα πδ-

ρε lc;
o Todκoυ τoυ λoγδ κl ndρ' τoυv

τo τσσρoδxlα τoU.
AφoΦ δεv i1εl τoαρol)1ιo δεv δ1ει

καvrinoυτoc,

o Φκlδvεl τoυv ψιilφκloυ κoυργrδ.

Kαv μoυλδvεl, φκlδvεl τηv πδπlo, δε
λδεl τinoυταc.

o Av 61εlc vιi1ια δα ξυoτεic κι' αγ
δεv i1εrc δα ol φαv oι ψiρεli,

Τ6'λrγov on' τoυv κrρδ noυ ιinoρ1αv

ψiρεlc γrα τ' oυτoιjc noυ δεv i1oυv
τoυv τρδπoυ τoυc vα φκrdooυv μvl6
δoυλεl6.

o Δα φdεr η μι]Yo oiδηρoυ κl τoυ
κoυvo0πl oτo6λl.

Δα nlρdooυμl doκημεlc δρεlc, 6Ιol-
xagμq κtρoδc..

O Σov κoυYoυπtα μoc γλiΠεl.
Auτδc εivι τραvδc κι μεlξ μlκρoΙ,

μαc nιρlφρoυviει.
o Δo oι φδει η μoρμδγκο.
Δα τηv ndΘεrc, δo κoτooτρoφεΙc, δα

αt φdεt oυ παΙγκαc ΠoU τouv λεv μαρ-
μiγκo.

Ο Toυc τρδεl τoυ ooρdκr'
Στlvα1oυρriτει απdκρυφα, δπoυq τou

σαρdκl, τoυ oκoυλiκl noυ τρδει 'α ε,i-
λα κl δε φαivητr.

O Erκεi ΠoU μαq 1ρoυoτoioov μαc
πi,lραv κΙ ,o, βδδ,'

ΑvτΙ vα μοc δ6σouv δπoυc εΙ1αv il-
;J;ΠoUχρεoUση μαc πηραv, σvτl vα .μσc

βoυηΘιioouv δπoυc δδoυiov τoυ λδγoυ
τoUξ, τouc βouΘηo6μl' αrrrΙ vα μoc
πoυv tυxαρlστδ εiμαoτoυv υnoUxρloU-

μδvor.
Ο Mαc iτoξov λoγoιic μl nlτρα1i-

λlα.
Πoυλλδ μαc aτoξαv κovτiπoυiοc δε

lloc aδou*αv. MoliγγI oτα λδγlo απδ'

με lνov,.

o 'Eβαλαv τoυ λιjκoυ vo φυλλ6ξεl
το πρδβατα.

'Eβαλgv τoU φαγδ vα φυλλiεεl τoU

φαγΙ, aβαλοv τoυv κλδφτη vo φUλλa'
ξεl - τlc πορδδεlc,

c Mnδτr oκι]λol oλδoτr κt' oλroτlι
κδ μη δ6oτr.

Σr1βiτl κι φκιδoτt oδτl θιiλητl, ελd-
τl nδρτl κl μηv nληριilvητl.

Ο Toυ κoλδ τ' αρvi αnou vτγlδ μd-
vεrc βυζαivει.

'Evαv καλδv dνθρoυπoυ τoυv Θδλoυv
δλor κl τoυv βoυΘoιiv, ιiυ δξυnvoυc πl_

τυxoiYεl.
c Kr' η π{ττα ooυoτd κt' ou oκi-

λoυc 1oυρτiτoυc.
Kl τη δoυλε16 τoυc φκldνoυv, κl τη

μlρrd τoυc φκrdvoυv, κι μι δλoυc καλδ
το δ;1oυv, μoυvδ Zυγd δlκδ τoυq' .ou
λι]lκoυc ;1oυρτiτoυq κl τα πρδβατo ooυ-
oτi-.

o Kαvδναv τoυ xdρlζαv γoUμ;ρι κ'
τoυ τηρoιioειv oτα δδvτlα.

Moc 1opiloυv κoλolivτγlα fl κl' αΕi-
αc nρdγματο κt μεlq τα βρΙoκoυμl κoυ-
οoiργlα,,

o Aπrτδεl oυ γdiδαρoυc; αntτdεl'
oι]τr or λδv vdoεl υπoυ1ριoυμδvουc

vo κoυvdq τoυ κφdλl ooυ κt δεv αμ_

nouρεiq vα πειc δdv.
o Νηoτlκrd αρκoiδα δε 1oυρε0εl'
oυ πιvαoμivouc δεv δ1εl δρlΕη γlα

δoυλειd. Γlα vα φκldvεl καλδ τη δoU-
λεδ τoυ δvoc δoυλrυτflc Θδλει nληρoυ-
μi1, Θ6λεr φαγi.

o Kατd φoυv{ κr' oυ γdiδαρoυc'
Tηv oυμrλiα τoυ εi1αμt κι' αυτ6ξ

δvτoυκoι]q, {ρ€ειv oμπρoυoτ6 μoc'
o Δε γλuτΦvειq αn' τoυ oτδμα τoυ

λι]κoυ.
Aε γλητδvεlq απ'τoU φαγ6, τoυv α-

1δρταoτoυ, τoυv αρπo1τδρη.
O oυ λiκoυc τηv τρΙ1α τou αλλδζεr

τoυ τoυμdρl τoυ δεv τ' oλλd2εL
Toυ 1oιiΙ κri η ψυ1fi μrδφραc δα

βγouv oτoυv δv{iρoυriou.,

O Toυ noυvτiκl δεv τoυ 1oυρoioειv
η τριJπo κρiμooεlv κl κoυλoυκiτ1Io'

MlρrκoΙ δε γλδnoυv τη φτδ1ια τouc
κt φκlδvoυv iξoυδα noυ δεv αμπoυ-
ρoiv vα πληρδooυv.

o Σαv τηv α1ιλδvα παγαivεr.
Αnoυ γdλrα - YdλΙα εivl γrαβdoηc,

δεv αvτγrδZητl.
o Εφoγδμl τoυ βδδι κI'oπδμεlvεlV

η νoυρδ.
Mπiτloεlv οnδvoυ κdτoυ η δoυλε16

κr' αnδμθlvdiv oυλiγη.
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O ΦαγΦvoυvrt σαv τoU oκiλoυ μl
τη γδτο'

Mαλδvoυv oαv τα nιτηvδργlο'

O Toυ μrτδΕl Θδλεl τδΕη
κι' δvΘρoυπoυv vσ τoU κotτδξει.

'Εταl κl' δvroc δε βδλoυμι μvlo τδ-
Eη oτtc δoυλεθlc μαc δε δα πdvoυv
xαλδ.,

Ο Tou nαλη6 τ' δλoυγoυ δε μαΘoi-
vεt κlvoιiργlα nlρπoτηιild'

Tα μrκρd τ' δλoυγα πoυ τ'iλlγov τδΙo
δYταc γ6voυvτοv τρlδv 1ρoυvδv κι τi-
βαvαv oαμδρι i oδλα τo μδθηvαv oρα-

βdvι, πιρnδτημCt γlα τ' oυτδ κl μlρIκoi
τiδlvov τα oμπρoυστιv6 κoμvlδφρoc κι
τα oυπiooυ τα πouδδργιo μ'δvα φδρ-
τoUμα γlα vα μη φκIδνoυv τραvδ vτρα-
oκδλlα κl vδ1oυv κoλδ oρoβdvι, τδ-

βαvαv κl γκδμl μl oiδηρoυ oτoυ oτδμo

γrα μoΘαΙvεl τ'6λoυγou vo oηκδvει ο-

ψηλδ τoυ κlφiλι τoυ, vivεl nrρ{φαvη

η nlρπoτηoιδ. To nαληdλoυγα αμd δεv
αμπουρoOv vα μδΘoυν κlvoιiργlα πlρno-
τηorδ 6πoυc κl' oυ γδρoυc oυ 6νΘρoυ-

πoυq δε μoΘαΙvει κlvoOργlα φrρoiμoτα,
O 'Αλλα 'v' τo μδτlο τoυ λoγoi xι'

dλλo τηc κoυκoυβiioc.
'Aλλoυ τoυ ivα κt' 6λλoυ τoυ δλ-

λου. 'ovταc vrγlδ nρδγμoτo δεv oυ-

μvι6Zoυv.

c Σκυλi πoυ γκαυγκiΖεl δδoτou i-
vo κoυμdτI ψoυμi.

Γlo vα γλυτΦoεlc. Mη μπlλlολΙδr-
xouv δvΘρoυπouv δμo lvτioειξ δδoτoυv
κδτι τι γlo vα γλυτιboεlc'

o 'Eρμα μovτρr6 γloυμδτoυ λδκol.,
'ovταc δεv i1εr vτραγδτηv δλoιvoι

oηβoivoυv γlo κλiψlμoυ, o0πoυ δεv υ-

πδρxεr φ0λoξη εικεi δnoloυq θ6λει oη-

βαivεl.
Ο τρΦεr oυ λι]κoυc, δεv τρδεl, δ-

λoυ τρδεl.

'Hτov ivαq τζloυμnivoυc xδγov κt-

ρδv κivov ZoμiYηv, notΘηλεrv νο Πιρ-

γrλdoεl μη τoυc oυγ1oυριovotq τoυ' A-
vδβηvειv ψηλd o' ivo δivτρoυ κl φδ-
vαΖεlv .nηλoλfloτι 1oυργroYoi λι}κoυc
τρδει τo πρδβoτi μoυ, πηλαλ{oτt.. κι'
ot κoημivoι ot 1oυργιovοΙ τoυ δρno1-
vοv φκι6ργιo, αξriλειc, δρlπδvιo, κoυ-
odδειc, φoilρκεrc κl πηλoλoiοov vo
τouν βoυθι]oouv. Aυτδq δvτoc τoυc i-

γληπεlv γrλoioειv. -'Ai oοc γiλοoo..
Tδφκιοoεtv μvlο vτγlδ δoτoρvαc τoυν
nfiραv 1αμnδρI κι' 6woq iρθov λι]κot
τoυv iφκlααov vτoρμow&v τo πρδβo-
τα. Φδvαξειv ΕovαφδvoΕεlv, κoνκαvδ.
γαc δεv nδτηoεlv' 'Eτoι oυ λιjκoυc i'
TρoυYειv κι oπoι] ψδμοτo κl' απoιj α'
χιjτ1ιo. 'Eτol μιρlxoi δλoυ κiμoυv τoυv
dρouαroυ εΙvl δεν εΙvι κl πλει6τlρoυ
oι γuvoiκειc"

N. ΣΠΑPτΣHΣ

Η dvΘιon
τnq Ιστoρικliζ Eπιoτftμnq

στnv Eλλdδo

συγdχεια 'ιπ6 την cελiδz 1Ο xuι Pιιlμι.ιτ'"L1; ,\ρ1α16ττ1τ ιq (τ,,,l F,- :|!:':^,Ιφεδρo; 
τη; Eλ)'τ1νιxη; Ι-

αοaoλiβηxα 1l.ε τo βι6λio τηι (e_ θl,ιxo6 Ιδri;,*,,;'Eρ,υνrri,ll ,j_ ;:'i'i:":r!^,',,"r'''Ι,"'}-Ι."!::::::,r;:,':
γνωoτηqμoυ)δ.Aργ,ρ.Tαταxη.πoiοδιευ,θ6νeLcτry'τxδσ}LαΥνιiaτ0ζ

E δι,δαιτoρι xi1 δυατρ,.6i1τηζ' &λ- '\xαδη!ιαtxδ; z. l[:1eηλ Σ-;;i;- ?:::-''^:'-'::tρeτο; 
xαι φeρελπr'δα'3

λωoτε, πρ6πε,' να χαιρετισθai ιδιαi- ρtον, x.αθτ,1τ1:i,E (1ιd1ρι n,,"i'λ':''o- '-^'! -':" 
τυγγ7ιφ!'ι; z" M' Χιτξδ_

τe?σ. y'q'L να, α,IΕcτΞλεi τo ττρd)io aψiΓ λtγα γρ6νι:'α') τη; ,\ρ1z' "'α; Τc:',ρ|'- iDυΛ:;'

μα 1-ιιιi; ευρ6τaρη€ 'εργαa{αq, η o- αζ τηζ Φιλrοοφιxtj; Σy.cλη; -'aυ τΙ7' Ε|''ιy.' , cν'l''τjι;, xατανοτ.τδq r'2 gγ-

'πotα 
oνo}αcτηxο (ΙΙρδγραμμα Me- νΞπ|'οττtψi.') ττ,' ΘεsοLλ'ινtτ'τli ιι'. i''.'''J'.,''aΞ δτυyl a5xcλ.15ν-"1'L lιε

xεδoνiα:r, του K,dντρoυ'Eλiτ1νιx{6 ιrl)'i'cxου Tνc'νΞr'.1τΥι|L[oυ' cτιι3 x'ι'' :',,'l ιCιcρiα, ''7ι''αtτeiια τη; ΙVΙαxεδo-
'ι'.l'3 ',tz': (z;ιγ^γeλψιτ'.xα 'i' εραc''-

'.|: ;,' . ;), ;, "" r;; -,' :Ζ"''i,'Ιi 
"ξZo' 

}
Π ρo σθξ ατε t|"α'; ^,,"L'' 5ΤtΨx5iσ'.. eφδcaν ποpι1ιd-

','';'yι' '''.*)'''ιτ*' γ'ε λl.7'-'α?1' y'α'. ττ|'l

_ ol οτηλεq Tηξ .rΝlAoYΣTAΣ. εivαι στη δlσθεσΠ δλωιl ..l;:οs7'δ,,ιe'iτ1 ουν!γιοτ1 τΥιζ iΞPa6ταζ
τωv ΝαοUσαiω,v Kαl τωv φiλωv ToU ΠερloδΙKοιj. ;'c=-'00e'.z3, Υi oπ.ιiα' etνα'' αννπc'

l'6γιcττi; ιυφaλ: 1ιdτ ητα E, απδ Lσio?L-

_ ol αnooTελλoμεvεc Ylα δημoσiεUση εργασi'εc Kοι 6ρΘρα ^,:ll

vα εivαl σ0vTομεq σε 6 τo noλι]l oελiδεc γροφομηXoVηc κol vα

μηv 6){,ouv δημcclευ'θεi oε 6λλo ΠερlοδlK6 η εφημερiδο'

_ Παρdκληση ol εργασiεc vo Yρiφovταl στη Δημoτl'κη καl

με τo μ,ο'V,oτovtKo σιjστημα.

- Η -NιAOYΣTA" δεν φθρεr Kαμlα εUοιjvη γlα τlc εΚφρο-

loμεvεc γvιbμεc Tωv σUvερYοTωv τηc.

- Eργαoiεc εiτε δημoοlευΘoOv εiτε 61l δεv εnloτρεφovTα|'

ια'' εθν''xi1 θ'τo'!τ,.'.

14
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Mορτioυ t989 τo Γεωτε1vlκδ Enlμελη_

τftρlo Ελλδδoc oργδvωoε Πovελλ{Ylo

Eπroτημovικδ oυvδδρIo oτo ouYεδρtoκδ

KtYτρo ΗELExPo. ΔEΘ με κεvτρικδ

Θδμo: ΠPoΣTΑΣlΑ. nEPtBAΛΛoNτoΣ
κΑt ΓEΩpΓlκH ΠAPAΓΩΓH,.

Λδγω τηc oπoυδαιδτητoc Πoυ πoρou'

oιδζεt τo θEμo η .NlΑoYΣτΑ, σε oυ-

v61ειεc Θα noρoυoιdοεl nεριλiψειc τωv

oμιλlδv καl ειoηγi1oεωv.,

H oYοφερδμεvη εργooio noυ l1εl
οxδoη με τo δlαlτoλδγlo τηc oλεnoιic

πoρouolδΖεl εrδικδ ενδιoφδρov, επειδη

μδ1ρι o2μερα 61εl oγvoηθεi η ευεργε'

τκfr επiδρooη τηc oλεno0c oτηv γεωρ"

γικi1 nαρoγωγfr. Πρdπεl γο τovιoθεΙ, δτι

τo δλo ερευvητικδ nρδYρoμμα noυ δ'

1εl πoλλδc nλευρ6c, διεξixΘη υn6 τηv

επiβλεψη κol κoθoδiγηoη τoυ κoΘη-

YηTiι κ. Nικ. Πoπογεωργioυ,

Γlo περlooδτερεc πληρoφoρiεc o

αvαγvδoτηc μπoρεi Yα oπευΘυγΘεi

oτoυc oυYγραφεic
AΘ. ΣφoυYγoρη κoI o. Xρloτoπoiλoυ

Aρloτoτδλειo'ΠoY/μlο ΘεoooλovΙκηc

τ.Θ., t 9622

540 06 ΘΕΣΣΑΛoΝικH

ΠερiλnΦ,n
Τηv τrερΙoδo 1982-85 συYκεy'

τρδθηκαv και εξετ&oτηκαv l90 oτo

μ&xια αλετroδq (VULPES VULPES
L.) απδ δλη τηv Eλλ&δα, 165 απδ
τα oπoΙα περιεΙ1αv υπoλεiμματα
τρoφiq. BρEθηκε δτι τo διαιτoλδ-

γιo τηq αλεπoJq απoτελoδy 70 πε'
ρΙπou εiδη τρoφiξ ζωΙκfrq και ΦU'

τικηg πρoEλευσηq. Τo 6ααικδ εiδoq

τρoφηq εiναι τα τρωκτrκ& και α_

κoλoυθol)v oε απoυδαlδτητα τα oι_

κδαιτα σηλαoτικ&, τα μ{λα και oι

κδτεg. Τα &γρια Θηλαoτικ& και πτη-
ν& απoτελoδv μiρoq τηζ τρoφiζ τηs

αλεπoJq αε ελ&γιoτo 6αΘμδ. Aπo-
δεικvι]εται δτι η αλεπoJ εΙvαr παμ_

φ&γo εΙδog πoυ τρδφεται με εΙδη

&φθovα και εδκoλα απoκτδμεvα και
δτι αακεi ευερyετικfl επiδραoη oτη

γεωργικ{ παραγωγ{ Μγω τηq κα-

ταv&λωαηq τερ&στιou αριΘμoδ πoν-

τικιδv και ακρiδωv.

Ειoαγωγιt
Η αλεπoi (VULPES VULPES

L.) αv και εivαι τo κoινδτερo εiδoq

τηq orκoγΞvειαq CΑΝ ΙDΑE ατηv Eλ_

λ&δα δεv εΙxε μελετηθεΙ μExρι o{-

μερα η τρoφικi τηq orκoλoγTα και

o ρδλog τηq μioα ατo orκooδoτη-

μα. Επικρ&τηoε η αvτiληψη δτι εi-
ναι υπεδθυvη yια τηv πληΘυαμιακrj

μεΙωoη πoλλδv &γριωv θηλαoτικδv
και εδαφδ6ιωv πτηvδv και επiαηq

για ζημιδg στηy πτηνoτρoφΙα. Eξαι-
τΙαg αυτoδ xαρακτηρΙατηκε oαv εΤ'

δoq <<επι6λα6Eq>> και επικηρδxθηκε

απδ τηv πoλιτεΙα απδ τα τδλη τηq

δεκαετΙαg τoυ '40.

Παρ&λληλα τo κυvflγι τηg αλε-

πoιiq αημειδνει δξαραη λδγω τηq

υψηλiζ τιμ{g τoυ δdρματδq τηs και
κυρΙωg με δηλητηριααμEvα δoλδ-

ματα. Αυτδ εivαι Ιoωq η κυριδτε-

ρη αrτΙα μεiωoηg των πληΘυαμδv

η εξαφ&vηoηq τηq αλεπoδq απδ πoλ
λEg τrεριoxδq τηq xδραg, δπωg oε

μερικ& νηoι& τωv Κυκλ&δωv, Στo-

ρ&δωv και ΙovToυ.

Η ετrιδδτηoη τoυ φδvou κ&θε α-

λετroJg εΙvαι α{μερα l000 δρx., τo

δημδoιo κατα6&λλει 20 εκατoμμri-

ρια δρx. τo xρδvo για επιδoτfioειq
και ακoτδyoνται 55.800 αλεπoδδεq

τrερΙπoυ τo xρδνo (Πivακαq 1), xω

ρiq να λαμ6&vεται υπδψη η oταθε-

ρδτητα τωv oικoσυστημ&τωv μEαα
ατα oπoΙα ζει.

Π lΝΑΚΑΣ 1

Αριθμδq αλεπoδδων πoυ ακoτδθη-

καV Kαι ετιιδoτfroειq πoυ κατδ6αλε

τo δημδoιo oτη δεκαετΙα 1975-84

'Eτoc Αρlθ. oλεnoiδωv Aρx.

1975 58.549
197 6 64.855
1977 81.494
1978 58.573

r r.654.000
12.971.000
13'557.0ο0
19.402.000

1979 74.420 29.768.000
l 980 43.520 17.4l7.οοο
1e8I 33.537 '12.373.000

1e82 39.978 23.952.000'1983 47.453 29.682.000
1e84 ssJ20 27.860.000
Σδvoλo 558.099 198.636.000

Σε αvτΙΘεαη με τηv κoιvfr αvτΤ-

ληψη πou επικρατεi oτη xδρα μαq
yια τo ρδλo τηq αλεπoOq, ξEvoι ε'

ρευvητEq oυμφωvoiv δτι η επiδpα-
σi τηq oτην παvΙδα εΙvαι μικρfr €-

ωq αvιiπαρκτη. Eξαiρεαη απoτελεT

η επiδραofl τηq στα αγριoκoδvελα

Tωv
ΑΘ. Σφoυγγαρn και
o. Χριoτoπo$λoυ

δαooλ6γωv

δταv oι πληΘυoμoi τoυq εΤvαι με'
y&λoι, oπδτε αoκεΙ περιoριατικι] ε-

πiδραoη αλλ& oυvfrΘωq μικρdq δι'
&ρκειαq (MURlE 1936, ScoTΤ
1943, RlcHΑRDs ΑΝD ΗlΝE
're53 

).

Eπειδfl η γvδoη τωv τρoφιΚδν

αυνηθειδv και o ρδλoq κ&θε ζωiκos
εiδouq oτηv τρoφικfr αλυoΙδα εvξ
oικoαυoτflματoq απoτελεΤ θεμελιδ-
δη πρoijτrδθεση Yια τηv επιστημo-
νικ{ τoυ διαxεΙριoη, τo Eργαoτfrριo
Θηραματoπονiαq τoυ τμfrματog Δα
ooλoγiαq καl Φυoικoδ Περι6&λλov-

τoζ σε oυvεργααΙα με τo Yπouρ
γεio Γεωργiαq, αvEλα6ε τη διεξα-

γωyi τηξ τrαρoδααq μελEτηg με τα
παρακ&τω αvτικεiμεvα δρεuvαg: α)
τηv απδκτηoη πληρoφoριδv για tιq
τρoφικEq αuv{θεrεq τηq αλεπoδq δ-

πωq αυτEq μετα6&λλovται επoxιακ&,
6) τη διερεδνηση τηs επικρατoδoαq
αvτΙληψηq δαοv αφoρ& τη δυoμεvfi

η δxr επΙδραση τηζ αλεπoUq oτα
&yρια fr oικδαιτα ζδα και γ) τη
διερει)νηoη τηq uπδθεαηq δτι ελE'y-

Χει τoυζ πληΘυoμoδq τωv πovτικιδν
αoκδvταg Eμμεαα ευερyετικfl επΤ-

δρααη στη γεωργιKfr παραyωγfr.
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Yλικ6 και M6Θoδoι

.Για. τη oυγκδντρωoη των στoι-

1εΙωv τηq μελEτηq gυτ{q δγινε α-

γ&λυon τoυ στoμαΧικoδ περιεxoμE-

γoU I 90 αλεπoJδων πou oκoτδΘη-

καv απδ κυvηγoδq. Tα δεΙγματα

αυγκEvτρωoαv υπ&λληλoι τωv Δα-
oαρxεΙωv iτoι δατε. vα εΙvαι αvτι-

πρoσωπεUτικ& για κ&θε ετoxfr και

κiριo γεωγραφικδ διαμδρισμα τηζ

Χδραs.
Τo κdΘε oτoμ&xι μετ& τηv αQαi_

ρεo{ τoυ απ δτo vεκρδ ζδo τoπo_

θετιδταv oε πλαατικδ d γυ&λινo δo-

xεΙo με δι&λυμα φoρμδληq 
'ι0%.

ΠρoηγoυμΞvωq δεvδταv o otσoφ&-

Yoζ και τo δωδεκαδ&κτυλo για τη

αυγκρ&τηoη τoυ περιεxoμEvoυ και

ανoΙγovταq 4-5 τρδτεq για τη δι-

εΙoδυoη τηq φoρμδληζ στo εσωτε_

ρlκδ τoυ. K&θε ατoμ&xι oυvoδευδταν

απδ μiα κ&ρτα oτηv oπoΙα εΙxαv

oημειωQεΙ η ημερoμηνiα, η δρα και

η ΘEoη oυλλoγfrq τoU, τo φJλo και

η ηλικiα τoυ ζδoυ και τδλog μια
α$ρoμερfrg περιYραφi τoυ 6ιoτδπoυ

ατov'oπoio 6ρEθηκε τo ζδo.
Tα δεΙγματα μεταΦδρovταv στo

εργαoτ{ριo και πριv ανoιxτoJv τo_

πoθετoδvταv yια 3-5 λεπτ& αε

δι&λυμα 67 γραμ. ΝaHSOo και 4'!

γραμ. ΝarSo3 σε δνα λΙτρo vερδ.

To τrεριεxδμενo κ&θε oτoμαxιoJ τo-

πoθεπδταv oε κδακινo, τrλεvδταν αρ

yικ& με ζεoτδ vερδ για την απoμ&-

κρυvση τωv στoμαxικδv υγρδν και

oτη αυνExεια με κρδo νερδ με ιoγυ-

ρfr τιΙεαη για τηv απoκδλληoη τcον

τεuα'1ιδΙων τηζ τρoΦiq και την α-

πoμ&κρυvoη τωv μικρoτEρωv απδ
αυτ&. Τo υπδλoιτo αφηvδταv επ&-

ν,'...l oε διηθητικδ xαρτi Υια να στραY

viαει, ζυγιζδταv και ατη oυνE1ειcr

διαxωρiζoνταv τα δι&φooα εiδη τρo'

φ{g πoυ αναγωvρiζovταv αμEαωg.

Στηv φ&oη αυτ{ τoλλEζ φoρEq i_
ταv ατrαραΙτητη η xρiση μεγεΘυν_

τικoδ φακoιi και στερεoσκoπioυ'
oι κατηyoρΙεq τρoφiq πoυ 8εv i'

ταv &μεαα αναyvωρioιμεq δrατηρfr-

θngα', 1_1g φιαλΙδια με φoρμδλη 5-%5

για λεπτoμερEατερη εξδτααη. Αυ_

16

τEq frταv oυv{Θωg τρixωμα θηλα-

oτlκδv, φτερ& πoυλιδν, 'δντoμα, κqρ

τroi και φυτικoi loτoi,

'oλα τα εΙδη και κατηγoρiεq

τρoφiζ oγκoμετρηθηκαν ξεxωριoτ&
και στη oυvδxεια τoτroθετflθηκαv oε

φoδρvo ξfrραvoηq oτoυg 1 05oC για
24 δρεg, για κ&θε oτoμ&xι 9υμπλη
ρωvδταv μια κ&ρτα δπoυ oημειω_

νδταν τo 6dρoq τoυ oτoμαxικoJ πε'

ριεxoμδνoυ, τα iδη διατρoφflg με

τoν δγκo Kαι τo ξηρδ 6dρoq τoυ

καθενδq, o αριθμδq των ατδμωv και

τo μiρoq τoυ oδματog τoυ ζδoυ
πoυ 6ρδΘηκε oαv λεΙα fr o αριθμδq

των Kαρπδν, η τυ1δν δπαρξη αα-

τrρoφ&Υων oκoυληκιδν επ&νω oτιq

o&ρκεq τηq λεΙαg, καθδg και &λ-

λα ιδιαΙτερα oτoιxεiα για κ&θε πε-

ρΙτrτωαη.

Η αναγvδριoη (ταuτoπoΙηoη)των

υπoλειμμ&τωv θηλαατικδv Eyrvε με

6&oη τη μoρφi τηξ μυελδδoυq μoΙ-

ραζ Kαι την εμφ&vιση τωv σχηματι-

oμδv τηg εξωτερικfrg κuτταρικ{ξ

oτoι6&δαq (περιτρΙxιo) των τριxδv
τoυ-c (MΑTHlΑΚ ]938, MΑYER.

l 952, STA | ΝS l 958 ) . Για τo oκo_

πδ αυτδ Eyινε αυλλoγη τριxδν α-

πδ δλα τα θηλαoτικd τηq γδραg,
απδ ζωνταvd &τoμα (oικδoιτα) καI

ατrδ ταρrγευμδνα τηg oυλλoγfrg τol-l

Tμ{ματog ΔααoλoyΙαg και Φυoικo'j

Πεor6&λλovτoξ και τoυ Eργαoτηρi_

oι,l ZωoλoγΙαq τoυ Bιoλoyικoδ Tμi-
ι.rατo: τoU Α.Π.Θ., τoυ μoυαεΤoυ

Γουλανδρfr - Φυoικ{q loτoρΙαg, απδ

ζωoλoγικoδg κfrπoυg και εκτρoφεiα.

oι τρiγεq πλJθυκαν με τετραyλω-

ρ&Φρακα και τoπoθετfrσηκαv αε αv

τικειuενoφδρoυg τrλ&κεq με κατ&λ-

ληλo oτερεc,lτικδ μEoo. EπΙoηg δη

μιoυρYiθηκαν ατroτυπδματα τoυ πε

ρrτριxioυ τoυζ σε λετrτδ ατoδιrα α'
πδ δι&λυμα ζελατΙνηg 3}6. Στη oυ-

νExεια φωτoyραφiθηKαν oι oι τρi_

xεq και τo απoτι]τrωμα τoυ περι-
τριxΙoυ τoυζ στη 6&oη, oτo μEαo
Kαι στηv κooυQi τoυq επειδ{ αυτδ

μετα6&λλεται κατ& μfrκog τoυ ατε-

}$vηll: τηc Ιδιαc τρiγαg. Mε 6&αη

τη αυλλoγfr τωv φωτoΥραφιδν πλΞ-

ov, δγιvε με αθyκριo'η η αvαγvδρι_

ση τωv τριxδv πou 6ρioκovταv μi-
σα σε κ&θε ατoμ&xι (Εlαπαyεωρ
yΙou και Σφoυγγ&ρηq, υπδ δημooi-

ευoη ) .

Η αvαγvδριoη υπoλειμμ&τωv πτη
vδv δyινε με ανdλoγo τρδπo δατε-

ρα απδ εξiταoη τηg μoρφoλoγiαq
των κδμπων πoU φEρoυν oι μιioτα-
κεζ τωv κλδvων απδ τα καλυπτ{-

ρια φτερ&, oτo μικρooκδτrιo, Kαι

oiyκρια{ τoUζ με αxiδια αvτιπρo-

oωτrευτικ& για κ&θε τ&ξη πτυvrΙlν

τoυ DAY (1966).

Tα oτoιγεiα τωv αvαλδoεωv πα_

ρoυoι&ζovται κατ& τρειq τρδπoυg'

Πρδτov, ωζ % oυΧνδτητα εμφ&vι-

σηξ τωv διαφδρων oμδδωv τρoφηq,

oυνoλικoδ δγκoυ τηg τρoΦis καl

τρΙτog ων 0/ρ αvαλoγΙα επΙ τoυ

oυvoλικolj ξηρoi δγκου 6&ρoυq αu_

τis' o o'υvδυααμδg καt τωv τριδν

μεθδδωv θεωρεiται ωq o καλiτερoq
τρδπog Υια τηv παρoυoΙαoη Και α-

ξιoλδyηoη τωv oτoιyεΙωv, επειδfr κδ

θε μEθoδoq xωριατ& τrαρoυoι&ζει

μειovεκτi1ματα (SνVAΝSoΝ 1940,
ScoTT ΑΝD KLιMSTRA l955,
ENGLUΝD l965).

Aπoτελ6oiματα - oυζftτnon
Στη δι&ρκεrα τηζ ξρευvαξ (M&ρ-

τιog l982-lανoυdριog ]985) oυy-
κεντρδθηκαν και εξετdατηκαv 1 90

oτoμ&xια αλεπorjδων. Τα εiδη δια'
τρoφiζ τroυ 6ρΞθηκαv oε αυτ& (25

oτoμ&1ια flταν &δεια) ταξιvoμ{θη-
καν αv&λoγα με τηv πρoEλευo{ τoug

oε θηλαατrκ&, πτηv&, $υ1ρδαιμα
oπovδυλωτ&, αoπδνδυλα και φυτι-
κ& εΙδη.

Η oυμμετoy{ των παραπ&vω o.

μ&δωv τρoφfrq ατo διαιτoλδγιo τηg

αλεπoδq επoxιακ& φαΙvεταl oτov
Πivακα 2. o παρακdτω πΙνακαq

φανερδνει δτι τo διαιτoλδγro πoι-
κΙλλει, τδoo oτη δι&ρκεrα τoυ Ξ-

τoυq δoo Και στιq διdφoρεq ττερlσ-

γiq. Αυτδ oφεΙλεται κυρiωq oτη δι-

αφoρoπoΙηoη τηξ αφΘovταq και δι-
αΘεoιμδτηταξ τωv διαφδρωv ειδδν
τρoφiζ καθδg επioηq Kαι στην τΓα-
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ρoυστα { απoυαiα &λλωv ειδδv τρο"

φ{g των oπoiωv η αvεJρεση και σiλ_

ληψη εiναι ευKoλδτερη.

'σrrωq Φαivεται απδ τα στoιΧεΙα

τo διαιτoλδyιo τηt αλεπoδq περι-

λαμ6&νει 70 περΙπoυ εΙδη τρoφfrq

απδ τα oτroΙα 19 ανfrκoυv στα Θη'

λαoτικ& Kαl 26 στα φυτιΚ&. Aπδ

τα θηλεoτικ& τα 1'l εΙναι &γρια εΙ_

δη και τα 8 oικδoιτα. Τα θηλαoτι_

κ& Ξxoυν τo μεΥαλιiτερo πoσoστδ

εμφ&νισηξ (73,9o/o) Kαι ακoλoυθoiv

τα φυτιK& ε\6η (62,4%), τα αoπδv-

διDια (49'7o/o) τα πτηv& (43,60/0)

Kαι τaλoζ τα ψUxρδαιμα σπovδUλω-

τ& (1],5%). Τo μεγ&λo πoσoστδ

εμφ&vισηζ τωv φUτικδv ειδδv δεv

εκQρdζει και τηv πραΥματικi σπoυ_

δαιδτητα και συμμετoxfr τoυq oτη

διατρoφfr τηq αλεπoδζ καθδoo αυτ&

6ρiθηκαν αε μεγ&λo μεv αριΘμδ

ατoμα1ιδv αλλ& σε πoλδ μιKρiξ
πoσδτητεζ.

To oπoυδαιδτερo εiδoq διατρo-

φfrq απδ &.roψη εκατooτιαΙoυ πoαo

στoδ εμΦ&vιαηg, δyκoυ και ξηρoδ

6&ρoυq dταv τα δι&φoρα εiδη τρω-

κτικδν Kαι εντoμoΦ&Υωv πoυ Koι-

νδq oνoμ&ζoνταl πoντΙ κ ι α. Αιl_

τd 6οδΘηκαν oε 69 oτoμ&για (41,

8'%) και απoτελoδσαv τo 23,1o/o

τoυ αυνoλικoδ δγκoυ Kαι τo 18'9%

τoυ ξηρoδ 6&ρoυ9 τηξ καταναλωθεΤ-

σαζ τρoΦiζ. ΑξrooημεΙωτo εΙvαι τι)

γεγovδg δτι πoντiκια 6ρδθηκαν oτo

58,6γ0 των στoμαχιδv πoυ ττρoEρ_

xovταν απδ τη Bδρεια Eλλ&δα και

oτo 83,3% των στoμαΧιδν τoυ Kα_

λoκαιριoδ απδ την iδια περιoxfr. E-

πΙoηq xαρακτηριατrκδ ετvαι τo γε-

γoνδq δτι oε l5 oτoμdxια (9, 1%)

στα oπoiα η καταμEτρηση των πov_

τικιδv frταv δυνατfr, 6οEΘηκαν απΙl

4 - 9 πovτΙκια και κατ& μEoo δρo 6.

Av δεxτoδμε δτι μια αλεπoδ τρδ-

ει 5 πovτΙκια την ημiρα, τδτε oε E-

να Yρδvo τρδει 5X365=l.825, τα

μιo& απδ τα oτroΙα αv frταv θηλυκ&

θα μτoρoioαv να YεWiσoUν περi-

πoυ 9l2Χ5=4.560 μικρ&. Συνεπδg

μια αελπoιj _εΙναι ικαvfl να τρoκα-
λEoει την εξαφdvroη 1.825+4.56Ο

=6.385 πovτικιδv τo ΧΦvo.

YπoλεΙμματα oικδαtτωv θηλαoτι'

κδν 6ρδΘηκαv σε δνα σημαyτικδ α-

ριθμδ ατoμαxιδv. Πιατεδεται δτι

πρoiρXovταv ατrδ vεκρ& &τoμα { υ-

τroλεΙμματα σφαYετωv, γιατiη αλε-

πoJ δεν εivαι δυνατδ vα oκoτδoει

oικδσιτα Θηλαoτικ& μεγdλoυ σωμα_

τικoδ μεγΞθoυq ( BΑRANOVSKAYΑ
και KoLoSoV 1935, cooK και HΑ
M ιLToΝ 1944, l'Λc lΝToSΗ 1963,

VESEY _ FlTZGERΑLD 'l965). E-

πειδfl νεαρ{q ηλικiαq καt σUvε1τδE

μlKρo|] μεγΞΘoυg oικδσιτα Θηλαoτι-

κ& (πρδ6ατo, κατoΙκα) εΙvαι δυvα-

τδv να oκoτωθoδν ατrδ τηv αλεπoδ,

πιστεδεται δτι Eνα πooooτδ τδ'τor_

ωv ατδμωv πιθαvδg vα συμμετετXε

στην δlατρoφfr τηg αλεπoδq. Η πρo-

δλευoη τωv oικδσιτωv θηλαoτικδv

ατrδ νεκρ& &τoμα πιoτoπoιdΘηκε oε

τroλλδg περιπτδoειg τδoo απδ τηv

υφfl τωv ευρεθEyτωv υπoλειμμ&τωv

δαo καl απδ την iπαρξη σccτrρο-

φ&γωv σKoυληκιδv π&vω o'αυτ&.
Η oυμμετoxd &yριωv θηλαoτικδv

(εκτδq των πovτικιδv) στα αvαλU_

θEvτα δεiγματα iταv ττoλJ μικβτε'
ρη απδ τη vαvαμεvδμεvη. Συvoλικ&

oε' 17 μδvo oτoμ&xια (9,7o/o't 6ρΕ'

θηκαv υπoλεiμματd τouq. Aυτd α-

πoτελoδoαv τo 5,5'|6 τoυ σUvoλικoδ

δyκoυ τηq καταvαλωθεiσαq τρoΦiq

καl τo 9,10/6 τoν oυvoλικoδ ξηρoδ
τηg 6&ρoυq. Αv δε λ&6oυμε uπδψη

μαq δτι υπoλετμματα των περισσδ-
τερωv ειδδν πρofrλθαv αε μεy&λo
πooooτδ απδ νεκρ& &τoμα (αo6δq,

αγρlδyατα, ελ&φι, ζαρκ&δι), τδτε

μπoρoδμε να oυμπερ&voυμε δτι η
επΙδραoη τηq αλεπoδq oτα dγρια
θηλαατικ& εΙvαι πoλJ μικρi

Παρd τo δτι λαyoi ηταv διαθδ'

cirμoι o' δλεq τιq περιoxEq δε1γμα-

τoληψΙαq εvτoJτoιq τo πoooατδ εμ-

φ&vιoflq τciuq ατα αvαλυθEvτα δεi-

yματα ηταν πoλδ μικρδ. Απδ τo

oυνoλικδ αριθμδ τωv 165 oτoμα-

1ιδv πoυ περιεixαv τρoφi, υπ6λεΙμ-

ματα λαγδv 6ρδΘηκαv oε 3 μδvo
oτoμ&xια (l,8%). H περιoρioμE'vη

εμφ&vιση τoυ λαγoδ oτη διατρoφ{
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τηq αλεπoιjg oΦεiλεται KUρτωζ στη
δυoκoλΙα oδλληψ{q τoυ με απoτE-
λεoμα η αλεπoδ vα επιλδ,γει dλλα
εiδη λεΙαq τωv oπoiωv η ανεδρεoη.
καταδΙωξη και oδλληψη εivαι πιo
εJκoλη. Αυτδ πιoτoπoιεiται απδ τ,)

γεγovδq δτι oε dλλεq xδρεq δπoυ
oυνυπdρ1oυv λαyoi και αγριoκolivε_
λα, η αυμμετox{ των λαyδv ατη
διατρoφ{ τη qαλεπoJq εΙvαι πoλl)

μικρδτερη, γιατΙ τα αyριoKoιjνελc
oυλλαμ6dνoνται ευκoλδτερα δξω α.
πδ τιq υπδyειεg oτoΞq δια6iωoηq
Kαι αναπαραYωYτiζ τoυq (COMAΝ
1973, RlCHΑRDS 1977)' Η απoυ_
oiα απδ τo διαιτoλδγιo λαyδv μι-
κρ{q ηλικΙαq (3 - 4 μηνδν) oφεiλε-
ται πιθαvδg oτo δτι τα &τoμα αU-

τ& δεv Exoυv ακδμη oε λειτoυργiα
τoυq oσμoπoιoJξ τoUξ αδdνεq με α_

πoτiλεo'μα η αvεJρεoη και oJλλη_

Ψi τoυξ απδ την αλεπoδ vα ετvαι

μδvo τυxαiα.

H oυ1νδτητα εμφ&vισηζ τωv πτη
νdιν (43,60λ) {ταv πoλιi μικρδτερη
απδ εκεiνη τωv θηλαoτικδv (73,
9%). H κδτα και τα oτρoυθιδμoρ-

φα" εμφαvτστηKαy Trερισσδτερo oυ-

xv& απδ τα &λλα εiδη πτηνδv, :-
νδ αα{μαvτη ηταv η παρoυoTα &λ-

λων δγριωv ειδδν, πoλλ& απδ τα
oπoτα πιθαvδq καταναλδΘηκαv εvδ

flταv νεκρ& { τραυματιoμΞvα απδ
KUvηγoUζ' lα UTΓo^ειμματα Koταq

πoυ 6ρΞθηκαv τrιoτεδεται δτι πρo-
Eρyoνταv ατδ νεκρd dτoμα { απδ
κδτεg μη τιεριφραyμΞνων oρvιΘδvωv.

'Eνα μεγdλo μE'ρog τoU διαιτoλo-

γΤoυ τηq αλεπoJq 6ρΞΘηκε δτι απo-
τελoδv τα φρoδτα, δπωq αxλ&δια,

μfrλα και yκδρτoια, τα oπoΙα συ-

vfrθωq εΙvαι δαθΞoιμα crε μεy&λεq
πooδτητεq. Συxν& αλλ& oε μικρδq
πoσδτητεξ 6ρδθηκαv Kαι αyρoστδ-
δη, τα oπoiα oε oρισμEyεq περιπτδ-
σειq δεv φαIvεται vα τ&ρΘηκαv τυ-

xαiα. o Mc lNToSH (i963) ανα-

φδρει δτι η αλεπoJ καΘδq και &λ-

λα εΤδη τηq oικoγΞvειαq CΑNlDΑE
τρδvε αγρoατδδη, εvδ o LUΝD
(1962) τo εξrryεΙ oαv πρooπ&Θεια
ικανoπoiησηξ τωv αvαγκδy τηq σε

l8

6rταμΙvη C. ΑντΙθετα o RlCHΑRDS
(ι977) υπooτηρiζεr δτι η αλεπoδ
Ξxει τηv ικανδτητα vα oυvΘEτει τη
6ιταμiνη C εvδoγεvδq απδ τo D -

γλυκoυραvικδ oξιi πoU υπ&ρyει
oτoυg ζωiκoδg ιoτoι)q.

Συxv{ {ταv επΙoηq η εμφ&vιση

αoτrovδJλωv και κυρΙωg τωv κoλεδ_

πτερωV (25'2%) και oρθδπτερωv
(6,9%) εντδμωv, ιδιαΙτερα δε τo
καλoκαΙρι. Xαρακτηριoτικ{ εΙvαι η
τrερΙττωoη εvδq oτoμαxιoJ τo o_

πoΙo περrεΙxε |22 ακρΙδεq.
To καλoκαΙρι Kαι τηv &voιξη Evα

μiρoq τηξ τρoφiζ τηq αλεπoδq α.
πoτελoJv or oαJρεq τιq oπoiεq 6ρi-
σKει σε μεγ&λη αφθovΙα, καθδ9 ε-

πΙoηg και τα φΙδια.

H Jπαρξη oε ivα αφημαντικδ α-

ριθμδ ατoμαxιδν διαφδρων υλικδv,
δτrωg τλαoτικδ, yαρτi, αλoυμινδ_

xαρτo Kαι Jφαoμα, φαvερδvει δτι

η αλεπoli αvαζητ& τρoφi συxν& σε
oκoυπιδδτoπoυq δπoυ καταvαλδvει
αυτ& τυyαΙα.

Η αλεπoιi εivαι εΙδoq πα μ φ&-
Υ o, καΘδαov η διατρoφ{ τηq πε-

ριλαμ6dvει κατ& 88,20λ επi τoυ oυ-
voλικoιj δγκoυ, τρoφi ζωτκiq πρoE-

λευoηq και κατ& l 1,8 φυτικfrq πρo-

δλευoηq. Mε 6&oη τo ξηρδ 6dρoq,

τα αντΙoτoιxα πooooτ& εiναι 93,40/,'

και 6,60λ. H διαπiατωoη αυτ{ oυ1ι-

φωνεΤ με τα απoτελδoματα τω7

SCoTT (]943), SoUΤHERΝ ΑND
νγATSoΝ (1941) ' KL lMSTRΑ
(l955), Mc lΝTocΗ (1963), κα-

Θδq και μd εκεΙvα πρoηyηθεioαq

μελEτηq yια τη MακεδoνΙα (Παπα-

γεωργioυ Kαι συvερy. l98l).
TΞλog, παρατηρ{θηκε δτι τo l2,

70/6 των oτoμαyιδv iφερε τo παρ&-

αιτo PΗYSΑLOPTERΑ cΑΝlS.

Συμπερ6oματα
Tα απoτελδoματα τηζ παρoJoαg

μελEτηg φανερδvoυv δτι:
]. Η αλετroδ εivαι παμφ&γo ζδo

και τρEφεται κυρiωq με εiδη τα α.

πoΙα εΙvαι dφθoνα αε πooδτητα και
ειjκoλα oτη oJλληψη.

2. Τo διαιτoλδγιδ τηg περrλαμ-

6&νει 70 περΙπoυ εΙδη ζωiκfrq και

φυτικ{q πρoδλευoηq.

3. Τo κυρrδτερo εiδoq τρoΦiq εΙ-

vαι τα πovτiκια. Eπioηq τα πτδμα-
τα oικδoιτωv ζδωv και τα φρoδτα.

4. Mια αλεπoδ εΙvαι δυvατδv vα
oκoτδoει μδxρι 9 πovτiκtα τηv η_

μδρα i να τρoκαλδσει τηv εξαφ&..

vιoη 6.385 πoντικιδy τo xρδvo. E-
πiαηq εivαι δυvατδν να καταvαλδ_
oει μExρι l22 ακρΙδεq τηv ημEρα.

5. Η επΙδραση τηξ αλεπoιig oτα
&yρια θηλαoτικ& και πτηv& εΙvαι

πoλδ μικρfr.
6. ΞπoxιακΞq και κατ& γεωρYι_

κδ διαμEριoμα τηq xδραq διαφoρΞq

ατo διαιτoλδYιo τηζ αλεπoδq oφεi-

λoνται oτo διαφoρετικδ 6αΘμδ δrα-

θεαιμδτηταq τωv ειδδy τρoφiξ Kαι

oτηv Jπαρξη { δxι &λλωv ειδδv τωv

oτroΙωv η oiλληψη εivαι ευκoλδτε_

ρη.
7. o ρδλoq τηq αλεπoδq για τη

γεωργικfl παραγωy{ κρivεται πoλ[l
ευερyετικδq λδγω τoυ ελEγxou πoυ
αoκεi oτoυq πληθυoμoιiq των πovτι_

κιδν και τωv ακρiδωv.

8. Eπειδ{ Ξvα μEρoq τηq λεiαq
εΙvαι &ρρωoτα ζδα { εξαoθενημδ-
να fr τττδματα αuτδv, η αλεπoδ αυμ_

6dλλει αημαντικ& ατην εξυγiαvoη
των πληθυoμδv των &γριωv ζδωv.

Πρoτ6oειξ
'Exoνταg υτrδψη τα παρccπ&vω

oυμπερ&oματα πρoτεΙvεται :

l. H &μεαη &ρoη τoυ xαραKτη-
ριoμoJ ωq <<επι6λα6oJq> για τηv α-
λετoιj και η κατ&ργηoη τηq επι_

κfrρυξ{q τηq.

2. H απαyδρεUση τηq εμπoρΙαq
τoυ δEρματoq των ελεδθερα δια6ι-
oδvτωv αλεπoδδων και τηξ xρiσηs
δηλητηριαoμδvωv δoλωμ&τωv.

3. H πρooταoiα τηg αλεπoδq
τoυλ&xιατo oτιq περroxEq πoυ τλ{τ
τoyται απδ υπερπληθυoμoOq πovτι.
κιδv, με παρ&λληλη παδαη τηq xρi
oηg δηλητηριαoμEvoυ σιταριoδ Υια
τα τrovτΤκια, τo oπoio θαvατδvει 1ι_
λι&δεq σπoρoφ&γα και αρπακτικd

(Συνδxεια oτη oελiδα 26)



Τα 6αρια μδταλλα
Κοl n εniδραοn ΤοUc σTΟ περι6αλλοv

Aι,lαφoρd.-,g γoξικ6 oτoιxεiα Μ6λυΘ'δo (Ρb)
Κ6δμιo (Ca) και Yδρ6ργυρo (Fk)

B α.λ1ιατι-bδr1 q ιναπ:υξτ1 τη6 βιc,-

'ιηγαν[αq στι; τελευ:αiε; zυρiιυ;
δεxαετieq, που αυγoδε$τηxε ψe ττιl
ε'lτατcτ'"ii εz"μετi,).λευοη των πηγιilν
πpιil:ων υ)'ιilγ y'οιι ενdργειαE, oι συγ-
y.ο:yωγiεc, o υπε,:πληθυcψδg aτα ι'
cτιzi, x!ν-'ρα ^tα'd o xα'ταναλωτιx4;
τρ6x.:-q ξωηq oυνd6ιλ'αν, εxτ6q απδ

την xαιοπo!.'ησ'η τoυ φυoιxo'j τoπtο'l
.r.α'" 5iτι 9'3πr,νοτ1 τοιl περι6&}'\oντοq

με x&θ'ε λoγηE ρυπαντd-c.
Mεταξι1 αυτιδν εξ61oυoα θ6oη xα-

τα).αμ.6&vουν τα pαρcα lρiταλ\α xα'''

ιδ'"αt:ερα ο iι6λυ6δo; (Ρb) , τo x&δ-

μιo (Cd) τα,' o υδραργυρo; (Hε) .

Σε α.ντiθεcη με &λλ* βαρ'α ψ!'
τzλλα. 6πω -< εiνιt ο oiδηρoq (Fe) 

'

τo ψαγγ&νι'o (Mn) , o 7.αλι6E (Cn) ,

o {ευδ*ργυρc; (Ζn) , τo 1ιcλυ6δα|-
vιc (Ma) γ"1'L τa xo6α\τco (Co) , τι
οπο!'ι' cυγιαταλ!'γ οντιι. l:.x. Lx'toσia''

γeiα ετ"e[νυ., ιuιυ δταν δεν υπερ6αi_

νa'lν cρ''c;ι!να bρια οτο €δυ'94 ιtι
τ'"q ζωο-uροφjq, θεωρo6νται αταραι.-

ιητσ. τ''α' aτP xc.νον'.γ"ii αναr'τ,υξη

των φυτιilv γ"σ'L των ζιbων, o Pb, τo

Cd xα'" ο Eg δγ,. ,u,6yo δsy eiναι ι-
ταρα(τητα στcυq τ,α.ρ c'r,α'l ω oργ αν'' -

ο;ιc66, αλλd, παρα\\ηλα, με τη iΙε-

γα)'τi τ.'lξυx'l1 τoυ; επiδραcτ1 aτον αν'
Θρωπο xιυ τα ζωα, επηρειilζoυν δυ-

cμενιil6 τ:; φυαιoλoγcx!.q λεtτoυρ"γ|'-

εi τω, φυτιbν αx6μη xαL 5e σχετLzd.'

7.lrμηλ6; ουγxεντριlcaι6 (πα'ραcτα-

ση 1).
' \λ)'ο 7'αρα.xττ11rστL\ιδ Ξων στa''-

7εjω: αυ;ιiiν ει'ναυ τ1 ''δ''δττ1τ& τo,lq

νrι α.θρo!'ζoντ'', 
"'o "ιjιι,Ld 

των ζιirων
^ι1'L ac') ινB;"ιbπc'ι. To δι'' ο &νθριυ-

πo6 δε,l ε0α'. cε θ!cτ1 να πρocτευτet

aπα7xiι; α.π' αυτ,α φα[νετι'' ξεx&Θa-

ρα απδ τι6 δηλτ1τr1ριd,oει6 lμε μεθυλι-
γ'δ υδραργυpa - (CΤ{.) 2 Hg - οττ1

ΜIΝΛMATΑ τη6 Ιαπων(αζ, oL a-

πoie; cτη δexαeτ|'α του bo π'i]ραν

τερ&ιτ'.ec δια'cτθ'aευ1", ^;.α''. στΥiν et!-

vθ"'iιcτ1 oττ1ν [δα γ'Δρα τηc λεγ6με-

'}'r1Ξ ιια''' - ''τi.'', αfriνεLaζ τ1 aπoi'cι rι.

φει).6τeν σiΥl ρ'3πσ'νσTl τωy υδ&των

!"σ'L 1ωl τ,?dτδντων δ''ατρoφiβ με
Cd oτηγ περιoγt1 τον πoταψο$Jint-

Toυ Niκoυ Γκαvτ{δn
Γεulπ6rrcυ - 0ικoλ6γoυ

si, :π6 πα'ρα.^ιziψενo μεταλλε[o ι}ευ-

dα"ρ^γ'3',"ου.

'Εxτοτε τα cτο''yε[a αυτα, xαι
z"ιrρiω; ο 'μ6λυ6δo6, τoυ aπo[oυ η τa-

ξιxδττ1τα πzριττiρi1θηxε iβη πριν
Lr.5 2.iΧJJ γ'.δν''α' α.πητελ'o'3ν αντ''-

τεt',ιιιο oντσ'-'L}l^ηζ 1ιελdτηe απ6 πaλ'-

λου; ερευνητdg, πoυ,διaπιoτιbνoυγ
δτt τ1 aυ^γx!ντριυoη τoυζ στc περι-
6ιλ\cν L'1e'' φταsε,' cε sπ''x[νδυνα

aτiπεδι. ΙΙρα^γι,lατ''' τ1 cυ"1ι!ντρι'l-
'ιT1 1,.'') Cd -'τ^rιl cιιδsφι''cα 71'?a'J-

atαιz τ'.q τελευταiε6 δeτ'αετ[εq ψια,
p.!οη α6ξτicη 6oo/o, τoν Ρ.d 72'oλ y"αι.

_ τoυ Ι[g 7aoλ.Εtναι eυνδτ]τo πω6 αυ-

τ&, τα aτοιγe[α ψπoρe[ νω πρoxαλ6-
6cυν τεραoτι.αq ['xταcηg ρ'3πανaη
cτα" διθ'φοpα επιμdρoυq oιxοaυoτf1-

γιzτι'. Aπ6 πcιxi\εq πηγ!q τα πιo
π*"','υl οτοι'y'etα, δπωq xαι πoλλot αλ'-

λοι ρυπαντd6, διαaπei'ρaντω aτoν α6-

ρα1 στο dδαφο6 }ι:α. σxσ" νeρ&,, ν.αι

φ,τ&νcυν 's.lγρι τoν ανΘρωπo, εiτε :-
πευθεiαE' εiτε ,μdoω των τροφιxιilν
αλυciδων, αφo$ δηλητη'ρι.αooυν πρω
τα τη φυτιxτ] xα'' ξω:ixi'1 παραγω^γ\

(παρ&'aταcη 2) .

M6ρoc iΠiριilτο

MoΛY:tsΔoΣ (Pb)

1. Πιτγ€g ριiπαvοηιξ.
Οι xυi''δτερeq πτγγ€q ρ6πανoη{
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Zιγιop6νa oτoιzc|a

Πoρδoταoη 1: H eaiδρooη

τoυργiεc τωv

τωv Θρεπτl κδv oτol1εΙων

φυτδv, oε oυvdρτηoη με

σrtc φυqιoγYΦμlκEc λεl-

ετηv πρoαφoρδ
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τoυ 1τe?L6&\\οyτoζ με μ6λυ6δo εiναι
οι βιφη1αν[εζ α,ντ'"y.poaLxιilv oωλη-

γωy χαι xιλωδiων, oυoοωρευτιιιjrν
xαι γριψ&'τωv, τα 1l.εταλλεiα μoλ'j-
6δoυ, τα ανΘρα,ιιιιρυγa{ω, τα γντi1-
p1'σ., 'tα, 'xeρα'ρoπoιεiα, τα υα\oνρ-

σ'}.σ, r,σ.?α.τωτ^ii 1ον γ"ατ&, τo 1980
iψαν brb axα'το',ι'',ιυρια τδννrιι,

Σι aι3"γιρ''cτ1 |L. το raσOστδ τoν

;ιολυ6δου πcυ υπl1ργe &λλoτe oτη

p'.δcφαι ρ α. arαντdJντaιL 5^itιlLεP cι" σ1o9

αtρα ο7''aγιiνων περιo1ιilν τιψi.i τα'

Aτμδoφαιρα

0Eddφοq ιιo}
P./7υao Pερcι)

Θ b,) αοο α

oi xoοφ Φ\Q

Πoρ6oτooη 2: Δlooπoρi τωv βoρiωv μετiλλωv κol δρδμoι μδoω τωv onoi.
ωv μπoρoiv vo φΘδooυv oτov δvOρωπo

γεiα, ταθιδg xa'' oL εγxα,τuaτ&.aε"6

απoτ€φρωoηg oτερειilν απoρριψψ&-

τωγ'

H μεγαλriτερη δμωe ρ$πανCη τη<

βιι5oφαι,ριg ιl.ε τo στoιχatο ωυτ6 προ-

dρxεται απ6 τη βεvξiνη τωy τρoχο_

φ6ρων xιt μαλιoτα oε rocoaιδ Lωq

Wa, \Lατi, ω6 γνωcτδ, o μδλυ6δ:;
προaτtΘετo.t cτη βενζiνη ωζ α.ν1.y'?ο-

ιtxδ 1ιt τη μoρφη τoυ τετρααιθυλι-

obγoν xαι τετραμε'θυλιoιi1oυ μoλυ-
6δoυ - Ρb (C,E,)4 xαι Pb (cΙΙ.)4

- Υπoλoγiξετ ι.ι 6τ'" η πoo6τητα τoυ

φλ11,6δoυ πoυ χρησιll,οπo''l1θηxe "γιx

τo oxοπδ αντ6 q'τδ τo δυτιx6 x6oμo

xαt& τo tτoq 1974 ανερ16ταν οτoυ6

&?5.ΟΟΟ τ6ννoυ6 xα'. δτt τl τ.q'Ι',,"0'
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τιi 1.off) φ.ιρ6q πιο υι.pτ1λJ; γ"!1'L οτa
πδcιψo νeρδ xαι aτιq τροφ€q αντ(-

σioιχεζ τιψd.; xxτα 1Ο0 xαι 200 φο-
ρdq υιlηλδτερε;.

2. o μ6λυ6δo9 oτοv αEρα.

Σri1ιφωνα lΙε ;ι; τρ''δ''αγραφ!;
τηE Eυρω;z'iι'i,i Κο'''ιδ:-τ,-.aζ, τι -'Ξ-

ριoxτιxδτητα τoυ xi.ρα στLζ τ"α.τaL-

u"τγρiνa3 1iεPL.-ιχι-ζ οo 1ι6λυ6δo δ:ν

πpiπe'. γα υπa?6αι'νε'. τα 2 mg/M..
Γι{,ηλ6τερε; τιψ€q oδτ1oι5y στην πs-

pιι:dρω α'3ξτρη τoυ ',ιoλυ6δoυ cτo

α\ια xαt πρaxιλaι5ν εxτδg τυιν &}"

λιυy ιαι διαταραγi; aτη β'.r'5'!ηgε:''
τη; αιμoγλο,6iνηE'

Απ6 c7.ετιxd'6 dρευνε6 φαLνeτυ'ι

τωζ τa π'οcaoτδ τoυ μaλri6δoυ στoν

ι€pι' ια'' εxτ6q xατa'.xημdνων πaρι-

caων etνα.,' α,ρxετα μεγd.λo xαj 6τ''

\δγ,2 τγ1g'ριxρi6 τoυ 'διωψ{"τρoυ (oυ-

νηθω; 0,1 - 3 μM) ,l,ιπoρε( Υα. |J.e-νι'-

φt'ρεται cε 1l.εγ&λa6 απocτθ,aειq' 'Β-
τc'' aξηγεtταL y'q.L τl nα?oυa[α το'l

cτι 7,'δνια τη6 Γρoιλaνδigq, 6πoυ

τα τελe'ιταtω 3o γρδν''α rα,ραττPe|.-

ται ιιιn αυξαv61ιενη ου:cιilρευοη (πι
ρi'cτιc"r1 3) .

ΙΙαρω τ:-i ογeτx€q rpοδ''αγρz'

φ{ζ, ο *!ραq cτι. yιeγ&).α αaτ''x&

xLντρι' οi1',tερα πaρGγει 2'4 m{b/
Μ,3 πcυ φτ&νeι γ6ρω cτα 2tlrπgls
eε ιbρa6 μεγαληι xνιλοφoρiαq xαι
xθ'τι't ιπδ δυcμaνεi; μετεωρo).oγιxdg
cυνθηxε;.

'Βτο'. aι ιαιrrιxaι τιυν μεγαλου-
;l,λaιογ ινα.πy!ουν ιαΘτ1ι,ιeριν&, γιια
πaοδττρα 3Ο - 60 rng Ρb, τo 50 _

7aa/o ττii aτ'c[α; παρα1ιtνoι oτo oιb_

|ι2, τrυ;.

Σττ;ν Aθ{νcι γΥ1'L Θeccα\ονiιτ1,
τxρα, τo γaγa'lδq δτι c' αυτ6q η xιl-
x^λaφor,'iα' των oxη1ιd,των oγeτι.x&, ψε
d,λλε; μεγαλονπ6)'.Lq εiναι ψιxρt1, 'ι1

ρ''lπινοη τ6υ α€ρ,ι αr'6 το 116λυ6δo
et'ιι'' τερtπου δ'.π\αc''ι' ατδ τq' δce'

θ';ιi-l; πιραδειτα, δρ''α ινογiiq' lυτe
.liε!').εται βαeικ& cτι1 γεvιx6τaρε;
Eυ:1ιεν:i; CυνΘipι; διεξαγωγ{6 τη;
ινxλοφορ|α3 ιa. 5iτll υ..pτ1λ{ περιε-
zi,'.7.6-'τι7.7. τη; βεv_Ξiντ1; cε μ6λυ6δc.

Πορδoτooη 3: Mδλυsδoc σιo 1rδvl τηc
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3. o μ6λυ,6δoq oτo vερ6.
ΙΙ ουγx3ντροl στι τaυ1ιo}.ι56δου aτ,L

φ1)6''y-6' νερι xυψυ'bleτq',' z'πb o,0t
μ61ρι 0,03 ppm χαι δeν πρ{πeι να
υπoρ6αiνι,. τα Ο'σ5 ppm.

'Οπω; αροτεtνe'. xαι. τ' ΤΙαγιL-
siι''α" oργ&νιυcη Ιγεiα;, 57.Υ 1ο ψε-

γι)'$τaρo επιτρεπ61rενo 6ριο για. :ι
ntc'.1ι.,'i νepδ cιτi 7ωpα iιι3, xαθoρt-

|ετα"ι τι xυτy-!.ν-Lρωσ'rl τωy Ο,10
ppm. ΤΙ iδια aρ^γανωsη oυνιoτd, ω;
α';6ιτq'το δριa τα 5 pp-' δταν τ'ρδ-
y.Ξ|.τx.L τaL νερα πaυ γ.,,τ,ctγιoπa''o6ν-
i7'. Υ|'α &ρδe'ιcτ1.

Συ7'νa τ,αρaυcιθ|ζeτυ,'. μ.dλυ6δo,;
:ε υδραγωγsiα πaυ τροφοδcτo'3νται

απδ νeρα τηζ ρ?oy'ιζ' δταν αυτti
€j'ιπλOυτ(ζετ,ιi Iβ€ ΤO cτο,'γε[a αυτδ
q'π6 τα α:ωptμιατe τηζ αaψδσφσ.L-

ρz.;. Σ1ετιxd; 6ρευvεE αrtδειξαν 6-

'ιι 1 cm3 β.,"6γ:νου νeρoυ ψπrιρει. 1α

;ροοpcq^i1cει sγεδδν δλτ1 ττ1ν πacδ-

τητα τωy βαριων ιετ4,λλωγ 1τOυ τ.-
ρ'.{γεται οε 1 m3 α!ρa. 'Ετaι, οe '"'
ριο;ι6νs_: περιπτιircει; η oυγxdντροl-

7τi 1,oυ μολ66δoυ cτο τ6a'.pο νερ6 υ'
πιρ6ι[νε'. -i,ι 7.νιλ7e91' aτυτ;'εττa' t'
ρ'.ι xωτ&, bao/o.

Σιiμφωνα με τι; πρoδ:α'^γρα.φlq

τη; EΟΙi, το ανωτερο επιτρeπτ6 L'

ρ'.ο τTi-Ξ παρaυci,ι-< μo)''j6δeυ οτa πδ-

a'.,,''ο νερδ θα πρ6πει νz eLνι'' ψδνaν
Ο.Ο5 ppm. Πρdπeι αxδγια' να cτ1γιει-

ιυθεi δτι oριcμd'lεE 1ιilρεg d1oυν θε-

οπtοzι α'ν"Qιη κ'.ο γ'αψτ1'}'&' δρι'α'

4. o Φλυ6δoq στo €δαφoξ
ιζοι σFo oυτ6.

!π6 ξγα. iιεγdλο αρυθψδ ερsυνιilν

cτη Γε,cμινiα, τροx'3πτει 6τι oι. τι-
,μd; cυγxdντρωσηζ του μoλιi,6δoυ oτo

{vιι!oζ 'rιαL σττl βλdοτηoη δiπλα οε

σ'υτoy''.ν τtτδδ ρqroυ; πυxv{ g xυ xλoφο-

ρiαq xαt cε απδaταcη μdxρι b0 μ{-
xPx' Lr αυτo0; εtνω τ&ρα πoλ0 υ-

ιpη).d6 (πα"ρ&aταοη 1) xαι δτι η ρt-
παyση lΙs βαρια ψ€ταλλ'α xq"ι με οi,λ-

λoυ; ρυπαντJg γ6ρω ατδ τα β,oμη-

γ'αν''ν'α αcτιxθ. τ€ντρα επεχτεarετ{ι
σ€ μια Ly'aιΥα. περiπoν 3 1ιλιoμd-
τρωγ.

' Ετcι, ενιi.t cυνl θω; τι περ.ΞxΞr-

xδτητα των εδαφιilν oε μι1λυ6δo xυ-

γα.tνε;αι α"π6 o,1-20 ppm 
"ε ξη_

ρ^l1 β&cτ1, aτc.q rιραπανιυ περιoydg
zυτt' υπερ'6αLνeι ουγνα τα 1ΟΟ ppm,
που θεωροiν:'x"L σαγ σ'ν6τa?a επιτρε-
κτδ 6ρ''ο'

Eδιδ θα πρ!πει να oη1rεlωθεl 6τι

η dργι)'λo; xα.L η aρτιrνιxi1 oυoi'z
του εδ{'φoυ; ψπ,'ρa'3ν να δεομε6coυν

1-ιεγi.λε; πooδττ1τε1 1-ιoλι16δου y'αι li-
τι, ενtil ol ρiξε6 των φυτιbv uπoρa'3\)

να πρad.α6ονν α.ι')xeτδν Pb, μ6νe
|.LLα. ψ.x?tι πoc6ττ1τα α'TLορρaφa.τι1'L

xα! ψε-'α'p€ρεται στoυζ βλαοτo66,
γ:ατ[ το ,1-ιεγα,λυτερo πacοcτ6 παρα-
,1rdveι cτoν εξωτεριτ6 φλoιδ τωv ρι_
]ιbν. Παρδλα αυτα 6μω6, d1εl πα-

ριττ1ρτβει' 6τι ιr'.pηλd6 τιμd6 Pb oτo
iaα.φo3 1ιπoρουν να οδηγi1oουν xα'ι
cε υι}ηλ16 ουγxεντριilοειE Pb οτα

'Bδη cτο lfpαουγιπαγ τoυ Piγου
7'ρε''αaττ1τ'a Υα αντ'.xαταaταΘe( τo

7ωια. ττ1e ι'ηπευ-l'.\/\ηE ^γ'ηe aε txτα-
σηζ, 1ΟKΙ\{' μe 1ιilμι d,λλων περιo_

χιilν, δ,'6τι :c. μeταλλoυργeiα τηe
παραπd'νυl xω1r6πoληE tγwαν αιτiα
νι ανε6ιt το ποaοcτ6 τoυ μoλ$6δoυ
cτο €δα.φοE cτο 9Ο - πλ.&.o''o τoυ αyιil_
τερcυ Ξπιτρεπoμ3νoυ oρioυ xxι oτo
'Ιb - τλ&'c''a στ1' π,i')oτ6ντd' των λα1α-
νδν'τρυlν.

Aπ6 τι-< λ{γε6 μελdτε6 πoυ .dγιναν

y"α'' 7τaν ελλα.διxd y'ω,ρo, τρax'3πτaι
6τι xα'. σ€ μα.ζ o μδλυ6δog {.γευ τ''δ-
).αq αογt5g:' να ρυπαi.νεt επιy.iyδυy;ι

τα γεροιi.L aιν"οcυo''i1ψατα' ΥLα. τ'α-

ριδειγψα, oριcμdνα εδdφη τoυ δ{-

ψου Αcπρoττ6ργου πeρ'.{14oυν oημε-

?α 4- πλd'oιε6 τoa6τητεq μoλ66δου
qπ' δcο dλλα εδ&φη cε μdρη τηe

xωPι.' 1ωρiE βιoirηaανιxt1 α,νd,πτν-

ξη, πρωγ1:'α που oυyδ6εται μe τηv 0-

frαρξη διυλιoτηρiων, εργoaτα'a[ων

xα'ταcxευi1E ουoοωρευτιirν w7'L εr,ε'-

ξaργαοtαq μετ4λλων aτην πaραπ&.-

νω πeριοt1.

'Eyα ειδιy'6 τρffi\τ1ψα oε πoλλd6

1ιbpε; δημιoυργe{ η ολοdyα μεγαλιi-
i,Ξ?τι γρηcιψoτοtησι στη Γεωργiα
τη; λ*cπη; τωy εγχaταστd,οεων βι-
oλaγιxa'5 τ.αθιριοiιο6 τωy οιχιστι-

xιilν λυμd,τω,l, xαθι.il6 ι!α.L nclυ opτθ,-

νιxo$ λιπ&cψατoq (Kοmpοst) πoυ

ταρ0.γεται ιιτθ" ιτ1 λιπαc',ιαιaπo[η-
ση τωγ cτερειilν απoρριμμ&των. H
ρενcτt1 λαoττη περ''€xει oυν{θω6 oυγ
xεντριioει6 απ6 10o-10Φ ppm, ε-

vι-il oι τιμd6 μoλ06δoυ oτη ατωθε,ρo-

ποιημdνη λdoπη 7ι.ιL στo τeγνιxe,
παρu^γ61ιενo oρ^γανιxδ λiπαoμα εi-

νωι' αx6ψη υι}ηλ6τερε6' o βλυ6δo6
pfiαcα πoυ περυ61ετα. στα. αvωτdρω

λ,.π&"ομωτα, oε αντiθεη με δρι oιηι.
6αivει με το xd,δμιo, δaν πρoc)'αβd'-
ysτοιι ε'jxoλα α.T' τσ, φυτ&.' fr. πρ6-
oληΦ'i τoυ 6μω6 δlευxoλ6yεται πo-

λ6' 6ταν τe λιπ&αφτq" σ.υτ&, χρησι-
1ιr"αoιa'3νται xατd, τη δt,iρxeια τηe
6)'&,aτηaηe fi ται }.tγo frPLΥ ατ' αυ-

=tp.
Aπo 1ρευνa τoυ FΙDORA o.η

Γερμαv{α, διαπιoτι-ilθηxe 6τι o μ6λυ-
6δo6, πoυ επιxd,'θεται οτη βλ&οτηoη
xoγτθ, aε αυτοxtνητδδρoμου6 πυxν{6
ιυfi'oφaρ[αq. σ.ν6ρxετα,L μ€1ρι 789
pμn σε ξηρη β&oη xαι, ψoλoνδτt. τo

3o - 1aΥo ατ' αντoυq μπoρεi νιa eγ"

πλυθεi, εyτo6τoιζ αlνιoτ0,τα.ι να. α,τo'

φεδγεται η ταλλι€ργeια πλατυφriλ-
λων λα1ωνιxι.ilν oε μια ατ6aταaη sa
μ€τρωv απδ τ{τocουq δρ6μoυ6. Στη
συyJχεια' παρ6μoιε6 4ρευvε6 απ6 πoλ'

λd, πανsπιoττγμυαxιk ινoτιτotτα xαι
xρατιxα ιδριiματα απdδειξαv 6τι 1

εxωτoμ1ι$ριο εxτ&uριω γ ει'ιρ^γ ιx'bν xωι
λει6αδ:αxιjly εxτ&oεων, δηλαδτ] τo

7% τηq γεα}ργιχγiζ γηζ στη Γερμα-
yiα απειλεiτα'ι q,πδ ?,3πανoη με μ6-
λυ6δo. 'Eτoι t'γe,. τρoταΘεi να μr}

γρτ1aιψoτa''e{τα.L τ.α, γεωργιxoιi6 oxo

πoιig μlα ζιbνη γηs πλ&του6 5Ο μJ-
τρων δεξιδ xαι αpιoτερ&. τωy αυτo-

xινητ6δρoi-ιωy πυχyr1ζ xυxλ'oφορ[ο.q.

Πρozειμθνoυ να απφε6γεται η συγ

xdντρωαη τoυ Pb aτου; παραπ€ρα
xρtxoυ; τη6 τρφιx{g αλυoiδα6, προ-

τεiγsται ατδψτ1 να μf διατ{θεντα,ι

Υl'α. την ταραγωγil φυτιbν που εξυ_

τ'ΥΙ./εxa'3Υ αψεaα t1 ,6μμεoα τL6 αν&,γ-

xεg διατρoφτ]6 τoυ αvθριilπoυ oι πε-

ριo1d;, cτην ατμ,6oφι''Ρα, :,ων oπot-

ωy o Pb υπεβαiνει τοι 2 τng/M'.

B o1dοη 1rεταξ'j τη." πaριexτιx6-
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τηταE τaυ α[,ρα oε μδλυ6δo .y"α,L tηζ
oυcoιδρευoτ)6 τoυ στo dδαφo6 xα'' aτα

φυτοi, απoδειxν$εται xαι απδ π&oα

πολλ69 d,λλε6 dρευνεE πoυ ανα9[.^

poΥτcL'. σττ1 ρι5πανaη του πεP'.6α}J,oν-

τοζ με .τa στaLxΘia αυτ6 xoντα aτoνζ
αυτoxινητ6δρoμoυ6 πυxντ)6 ιυxλoφο_

ρiα6. Aπd τι; dρευyεζ αυτ6E βγαiνει
τo συ|ρπξρα.σψα δτι. η oυγxdντρωoτ)

τOυ στoy α{'ρα, tδαφa6 xαc φυτ& ψπa-

ρε{ να 6χει περiπoυ τη o16cη: 10

mg/Mg. 1000μg/g: 1ΟΟαg/g, o. ξ1-

ρ\ β&,aη. Tα ζ6α που βδoxoυν cε

o6το:,ε6 τερcoγiq τρaaλωμ6ανουν',le

τa γδρτo το γ"δ)'ν,5δo, o aπol.οq oτη

oυνd1εια ' ψποpεi' ψe το ^γ&λα ii τo

xρdα6 τoυ6 να φτ&'oε'. oτον ,*,νθρωπo.

5. Eπtδρα,σιl τoυ μoλι}Θδoυ
στα φυτa.

'o) Σ,UμnT:Φματα.

ΙΙειρ&ματα ψε &\ατα μoλ6,6δoυ 6.

δειξοιν 6τι απ6 μιω oυγxdντρωαη 0,5

ρpm (: bΟΟ μgit) xαL πθ"νω' η
αν*.πτυξη oριoμdνο'lν λα1ανιxιilν cτz

μιr.τi, βιsμ:αiα, ιiloπoυ τeλ'.xi, απ6

τr. ppm τi π'σ.pα\ω!i τrυζ μει6le-
Ξ':!.!' aΥ:l.LLyτLy'&. E μεiωοη αυττ] ω-
νοicfe;αι με eλλαγτ) τδao aτo γριb'
'1ι.L', 1:,''i γ"α'' στa 6χl.Ιψα των φυτιiν.
'Ι,r. tΕ''α cυμπτιilματα πα"ρατηρtβτγ
y"αl *αL oτι6 ρi'ξεE τονq, τa ηιfμο3
:ωγ oπoiων παρaυa{αοe aηι;αντ'.xt1

μεiοicη. 'Eτoι o μ6λυ6δoE πρ€πε: να

θaι:pεiται ac.ν ξνα' xυ'τεξaγi1 τoξ,.xδ

cτοι71ε!ο των ρι,ξιilν.
Ι{εγ&λη aυαιoθηciα οτ,ι Lιδλυ6δa

πv'ρουcιiζονν eπtcτ1Ξ η βριilμη τ"αι

o'. φιctaλ'c'.. Σγετιιd.. πειρ&γιατα cε

εδd.φii πoυ περιεi1αν axδνη 1ιε 'μ6-
λυ6δc dδειξα.γ πωζ oι φαato\οι πα-

ρο'lcl'αaαν μια αιcθητ'ξ 1-ιοiωcη τη6

αν&πτυξη6 τωv φ6λλων, xαΘiιq xα''

ω))αγi1 τoυ xριb,ματoζ l]Ιεταξυ τωy

vε(lρωv τ,ρaq τo xαφεxδxx'.νο, πα'

ρ&λλr,λα πα9ατηρi1θηxε τ"αι 1λιbρω
ση 6τα, vdα φιiλλα. Αι6μη πεcρθ'ψα'

τα, xατ&, τα οποiq. διαcxoρπ[ζaντα'ν

oτα, ιαλλι,εργo6μενα φυτ& για δι&-

aττ1p.ι" 2-3 ημεριbν αλ'α'τα l,ιο)''56δο'l

απδ xαυaα{ρLα, α1)τoxLνιτωy σε πυ-

τι'iδ':ι'ιl' μ'εγαλ6τερη aπ6 1ΟΟ ppm
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Ρ++/1, aδiγηaαν 6ττi δηp.Loυρτια

εξογxωir&τιυν μα6ρου 1ριil1rατo6 δ:α-

oxοpπ''o',ι{νι'lν a' 6λ'η τ'τsl eτιφ&νε''ι
των φ6λλων. Eπειδη 6μω; τα ουμπτιir
nιατα αυτ& ψπορo'3ν να προdλθουν

xι"c απδ dλλουg ρυπα"ντ!'q (π.γ. απδ
6ζoν, ΡAN, x.α'), εtνα'. διicxoλη η
δ:d,γvωoη των ζημιιbν απδ μ6λυ6δo
xαι γρειαζoνταL xτιψLκt ζ εξετd,oει;,
y"αΘ6aaν μ&λιoτοι πoλλd, φυτri πoυ δs

φαtνονταυ αρρωaτα ψπορo3ν να π'e-

ρι!'γονν πoλ6 υι{,,ηλd, πocοoτd, μoλu.
6δoυ, δπωE ουμ6αiν,εl με αρxετ0,

τ';ηνoτρoφ'.ια φυτα.

6) A,λλoγ,6c σrη φυdολoγΙ,o τoυ
μετα8ολloμoιi.

Κωτα την εναλλαγi1 τηg δλη€, o

1ιdλυ6δο_c επιδρα xυρiωg στη φωτο-
criνθεoη, ττγl αναπνat1, τη δcαπνoi1,

sτοy x'3x\o τoυ φωcφδρaυ xαL τη

o$vθεcη τηe 1λωρoφ'jλληe' ανεE&ρ-

ττ1τα αfiδ το πιili αυτ6q πρoa\α,p.6i-

νεται. A:r"d,μη, υι|.,ηλ66 oυγxεvτριil-
oει6 μaλιi,6δoυ oτo dδαφo6 μπoρo6ν
να επcδρ&"aaυν αρνητιx& aτην πρ6-

oληΦη των'θρεπτιr'ιil,i oτoι1eiων.

Moλoy6τι φ στoLΧε(o αυτ6 απαν-
τθ.ταc οε i1νη ο' 6λa o1εδδν τα φυ-
τιxω εtδη' 'εντoυτoιg δεν 6γινe αι6-
ιμη δυναττj η 'διαπioτωoη δτι πρδxε''-

τα,\ ΥLσ' €να απαραi''τlτa ''Χ-νoστοL-

1εΙο, 6πωq συψi6αινεL με πολλ& ιiλ-
λι. βιρια, ,μdταλλα. 'Eτοι, 

1rπoρεd
yα ισχυριστst xανetE πω6 xd,θε ρ0-
πα'νοη α.π6 116λυ6δo, ανεξ&.ρττ1τα c''-

π6 το ψ!γεθδE τηζ' επιδρd στα φ)-
τ&',ιδνoν αρντtτ|'x&'.

L'.&"φoρα τε'.ρ&"ψατα απdδειξαν

πωζ o μ6λυ6δo6 αυγxεντρδνετιι
οτcg αxρεq των cτorμ&των τιυν φri).-

).ιly xαι ετηρe&'ξει αρνητιx&. την s-
να.λ)'αγli των αερiων, τη διατνoi1
xα.c δλ'η τη δ:ωδιιαoiα τηg φωτoοιiν-
θεcη:. Για πιρ&δειγψα, απo μιa
συγy'dyτρu}ση 193 ppm Pb oτα x6:-
ad''iισ., T1 xαΘαρi1 oιiνθεoη xωλιjεται
xq'τα' ff}o/o.

Ιιpηλe τosοcτ& μολιi6δου cτo !-
δαφo; ,;ιπορo'3ν να προτ.α)'taουν τρο-

φοπενiα' φιυoφ6ρου, δτιν τ1 τ,€'ρLεxτL-

xδτητα' των εδαφιbν oε φιiloφoρo ε|-

ναι 1αμηλi1' Ax6μη, o διoθεν{6 μ6-
λυ6δοg ψτ,oρ'ε( να θεωρηθεi ωζ cιy'

ταγωνιcτ/1; του xαλ'i.,''l ιυi πρO; τηy

πρδaλη'l7η τoυ δε6τεpoυ γιατ[ {γει
iδlα διοiμετρo 1ι' αυτ6 (1'2 Α), Σε

βε6αpυ'r6να απδ μδλυ6δo εδ&φη θα

π.,'l€τrει αxδ1ι.η να υπoλoγiζει xανεtg
xα'. τε9Lορ.6μdνη πρ6cληι.pη τoυ α-

ζιilτoυ xαι τaυ ιp'α\ντβ[oυ. Ο μδλυ-
6δo; 6μω6 εiνo"'' cε θ6oη vα εμπoδi-

ξεl ττ1ν πp6cληιpη xαι &λλωy 1Jετ&}.-

λωγ,6πω; τoυ oι,δηρoυ, γαΧxo6,

1ιzγγα.νioυ, ι.|.,ευδαργ6ρου xαι xαδψt-

ου, τα cποiα oε i1νη ε[ναc απαραiτη-
-νa \LΦ τα ψυτω (τo x&δμιo βd6αι
εξα"'ρεtται). H qlαλ{ πρ6oληι}η των

θ:επ;ιxιily oτoι1εdων ατδ τα φντα
παiζει, δπω6 θα δο0με' oηψαντιxδ

ρδ),cl, ειδιxδτ€?α σ' 6τι. αqoρL. την

πciι6τητα τωy φυτιχ6γ πρa'i6ντων.

γ) Eπiδραοη στηγ αvδnT.υεη τωγ

φUΤtbv καl σTηv nσ,ρoγωγη.

Πειρ0'ψατα σε' α\.po7τιb|ιτi, δ'π'ιυ

γρτ1c'.'',ιaπaιiiθητε πaaδττ1τω μdχρι
1Ο mg Ρb/l δεγ 6δειξαν 'xα.ψι&' eπi-

δραcη τaν μoλ66δoυ στην 1τα'ραΥω-

γη. Aντ(cετι , πεcρiιιατα oε ηλiαν_
θoυ< 1ιε ψιo' πυxνδτητα 20 mg Ρb/l
οδiiγηοαν σε μια θεα'',ιιπιτi1 1l,εiωoη
τι')') c'-ποδ6oεωy. Χα1ιηλd6 συγχε'/_

τ:ιil:ειg μoλ66δoυ ae δξcνα aδ&φτi

δεν ε|'γα.ν xω1ιι&, aπ[δραση σττP rα'
?aniωΥi. υ{ηλdc 6μω; oυγz-εντριil_

JτιΞ (4ω - 533 mg PbKs εδciφoυ;

με 
(ωοαν a\Υ π,αiι'l'\ ι'n\tι y'ττpaτρaφL-

xιbν φυ:ιilv ι,ι6γρι 4aoλ, ενιb oυγxdν-

τρωση :oυ με:iλλaυ cτoν ιορψ6 xαι
οτι6 ρiζοE τoυg 6φθαcε τα 13Ο ppm

xα'' 4o3 ppm αντ(cτoιγα, aε ξτ'ρf1

flθ,aτ1. Σe oυδdτερα xαι α)'xαλ'ιxq. e-

δ&.φη ο μ6λυ6δοq τoυ εδ&φoυ6 δεν

εi1ε αιoθητη eπtδραaτ1 σxη'') r'α,ρd'-

Υωγ1i τωy φυτιbν' Πειραψατα δ'

ιιωζ ,iιε ατ1ιocφαιρ''x6 iιdλυ6δo O-

7't|Υ'tqcιν cε αυcθητt1 επi}'δραaτ1 cττρ

παραγωγt'1 των φυτιilν. ΤΙειρ&'ψατα

6ιω; με ατ1l'ocφαιριx6 μδλυ6δo oδη'

Υη5αν σε αιaθητi'1 ,μεiωoη τωγ απo'
δδoeωγ. Πιoτε$εται πιtντωζ δτι η
μεiωcη αυτii Θα ψπaρo'3οε Υα. CtfiOδa:

Θεt xαι' στΥ1Y αYτα}ιnνιoτιιt1 aγ€aη

τoυ iroλι}6δου με d.λλα μdταλλα, l,-



πωi για, r,α?α'δlΥψα. συμ6αiyει μg
τoν ι}ευδdργυρo.

Πd,v'τω;, γeν''x& δι'α,πιοτd:γετaι
τ,ωξ τi επiδραaη του μολιi6δου oτην

ων&'πτυξη των xαλλιaργoη-ιενων φυ-
τιbv oτηv ι5nα'.θcο εl'να'' οaετ''ι& γι-
v.?lt.

δ) Ε,nlδροoη στηv ,nol6τητo.

H ετciδρα.zτ, τa', 1ιολ,3'οδου cτη λii-
ι}η των aρεr,τcιων στoιL€iωγ xσ'L 5Ξa

μετα6oλιqι6 τιoy φυτ6y ψπoρεt 'ια
,μ ετα:6d-λει y'α. τα πa,-aτιι&'|' α Pαr'τη-

ριoτ:xα τaνq φ6,γνoντaq μ:iωcη τr)Ξ

βιταμ(νη< C y'α'. του αμ'jλoυ, xαθιb6
y,α.'. τηq πoaδτητ3 xα: d,λλωγ αξι6λο-

γων cτοιxεiωγ, dπωζ φαtνe-,α'' cιον
πz'ραν'ωτω πiναxα {1\ .

Πiνακαq l. Eτiδρααη τoυ μoλi6δoυ πou

τrεριE1εται οτα καυoαδρια τωv αυτoκι-

vl]τωu oε oριoμδvα πoιoτικ& χαρακτη-

ριoτικ& τoυ ααyoιj.

iα'|' nlφσu}?.y&. αν&' &τοψο εiναι 3

mg, α.υτδ aη1ι'αiνeι 430 μg xατ' .ι'-

τ.p'a ττΓ) τ,',tiρz'' 'Eτoι αγ λα,6ε'' γ'α-

vεi6 υπ6ι}η πω6 dνα6 eνii}τυxα"q πρa-

sλα',ι6&νeι τηv ε6δoμ4δα 1o x'.\ιk

1?';η, η rερ'.εxτ'.x6τητu. τoυ μoλ'j-
ξδoυ cτα ιρδφιψα δe Θα πρ€πeυ να
υπeρ6αtνε'. τα 300 μg/Kg, ι'ατα tιt-
cο 6ρο.

Απ6 c1οτιxd; dρευνε6 cτην Eυριil-
τη xα.L Aμεριxr), προxilπτε'. δτι ciγ
'ψερα ι"α.νtνα εtδοq διατρoφl;; δεν
εi'γα': ι.πιλ\αγγι1'νo απδ τo μ6λυ6δo
xα'" δτι. ol τι116-< Φι'; οπotεq απαντα-
τσ.L στα. τρδφcιyα, ετ.τδi απδ λi1ι3
περ:πτιbcεli, δε διαφdρoυν xα''. rd''3

μεταξd ':oυg.

Βξαtρεoη απoτελο6γ τa ρυζ'., τι
φρa'3τα ^ια''' λαχαΥLxα, τα oπoiα ιτe-

ρ'.ty'c'lν σχ€τ:χi, υ,}ηλdq τιμdg.
'p'i5ι., r,9οτΞiνειq'' τα π).ατ6φυλ-

}'α \a7'α'ν,'ν'θ" νx' pτjν τερι'!aoυν π&-

νω c.τδ 2,a xαc τα xαρδτα, ραπανα-
y.'-cr. xx'L cdλιγο πd,νω οιπδ Ο,b mg
Pb/Kg. λιbγιτ1, τα φρo6τα δsv πρ€-

πiεL y7. πeρυi'γ.oυν π&νω α"r,δ 1,b xιι
ο'. πιτατeg π,&.γω απ6 1,Ο,mg Ρb/,Κg
cs νωπl1 τ'αι&cταaτi.

fΦηλ6; τιμζ; reγ;ιi-lγτaL ιeL στιq

β'oiιτiy.ανοrοιημιdνε; παιδιxd; 1?a-

φ!': ι,ιtcυ- oε 1ιeτaλ)'ιr.^i1 cυοιευι.ci.α
(Ο'2Ο2 mg/Pb/Κg c: γυi)'ινη cυ-

οxeυαctυ.) .

λτδ ανα\'3οειζ του υπoυργεiου Γε-
υιργtα; τη; Αγγλiαg, τρax'3πτε,. 6',ι

η ιαrαν&λωoη 1,5 ,1}9$ τρoφiμων

αν/ι &.το',ιo ττΡ τιLιερα. 6η;J.αiνΞ'. xd,''

πρ6oλτ1ι!η 220 ηg/Pb (xατ* 1rθοo

δρo) .

λπδ zν7)'aγε; ιναλ6οε:; γ'α'. σΞL-

τιaτιx€q cτην Ιαπων{α, Αμεριxη' Ι-
τα\iq xα.'' Γeρψανiα, προx'3πτeι δτι

ο'. x&'τοιxοi τoυ; πρoολα1ι6ανoυν ιια-
Θτμερυlc.' ψε τη διατρoφ{ τoυ6 μdxρι
32Ο' 35Ο, 5Ο5 ιαl δ18 ,rng Ρb, α.ν-

τtcτo'.yι' Β[ναι β€6αια eυνδητο δτι

οι τιri-ιd; αυτdE μπορo6ν να υτερ6o'3'l

xατα πo)''3 τα ανιbτσ.τ7. επιτρεπ6με-
να' επiπεδα,, δταν xαταναλιiyoyται
ε{δη διατρoφtiq που πρaργoντα'. ατ5
pε6αρυμdνe-< πoρ'.ογ€g.

Ιι}ηλd; τιμ1; δμω; τoυ οτοι1εiου

αυι''ii c:'z τρδφι',l.α oδτ1c$ν oε υ$η-
)'i' eπι'τεEι γιd'a6δaυ -ιτο αtψα. 'Ε-
:Jι' η ου^γι!ντρt'lci, του,sτa q'i'ια
των ια-"aixο)y τιDy ,μεγd,).ων αοτι_
xων x6ντρωγ τηζ Αilεριxi1i, u-ατα
τ/)ν ΡETTERSΟN. εtνι.ι περiτoυ
1ΟΟ φo;"d; 1ι;γα'λ6τερη α'πδ τι y'α-

νονιxd, επlπεδα (xανον'.xα επiπεδα
: 1Ο - 2Ο mg Pb/10o rnl : o,1
- Ο.2 ppm) . Κατd. τaν (διο Ξpeυντγ
τi1, α'ντο oφεdλεται xυρiω6 οτη δια_
τροφ{ :ου6 με φpο6τα ια'. \αγανιx*,
;oυ μολ'jνθηy'αν απδ τα xαυcα!ρια
των αυτοxινl1των.

'ΙΙδη μια cυ^γx!ντρωcτ1 Ο,5 - Ο,8
ppmΡb cτa αiψα ψπaρεt να nτr,ar.α-

λ.jcsι τα. τoπι.xα oυμπτιilματα δηλτ1-

iτιρ[L5τlζ r,ου y\cιρ.λxττιpt|aνται απδ
ανaρεξiα., x.tlυγα.τL5t'c' xα'. υπιρxδ-
πωoη. o xiνδυνoE εtναι ιδtα[τoρα

μεγ&)'q οτα πα.''διθ' xx.ι στ'.ζ θγr'υ:;

1υνα[ιe4' γ'.o.τt, ενιJi εv{1λιr'ε; α-

Ψr;|rιο'.ιb'laυν n36νoν το 5-1oΥo ττiξ ra-
ι6τηταq πaυ υπd'7'γeι στιζ τρoφ{q
y\α.'. στζ) νε?δ' τ1' παιδι&, Υ'.α παρα-
δε:γμα, αφoμειιbνoυν το 2r.lολ'

7. o μ6λυ€δog στοv
&vΘρωπο.

Ο iι;r}'υ6δo; ψπoρεl' yα ει5dλ0εt
5ΞηΥ οi'Υ7.νL5,;r6 ,με τρει; τρδπου6ι ','.ε

την ανατνat1l pΞ τα τρδφι'ψα y'α'|' :ο
τ6ο'1ιa vερd, r.αθιil6 xαι 1ιdoω τη; ε-

πl δερμiδι;.

Σττ1ν πριirτη περiπτωοη ,Lυτδ Dε

ου;ι6αivει ψ6νaν αψecα. |uε τηy α,yα_

τνoii' il'}.& τιι 6μ'ρεsα, αφot πρω-
τα με-:αφsρθεi' cτο €δαφoζ' σ1o r,δ-

c'.μ'ο νερ6 τ.α.L 6τα τρδφιψe φυτιχη;
xl'ι ζωΤιt1-c πcodλευoη_c. 'Eτοι, ;o

μdγεθoq τη€ επι6d,ρυν5ηζ Loυ τ.ρo-

xαλ'εi τo oτa'.γεto αυτ6 ψπoρεt να.

ιατανοτβεt p'δνoν δταν υπoλoγιστΞ{
τ1 d'rιi1 τcυ πρδοληι}η ψε τoν αiρα,
τc νε,,'6 ι"α|' ττ]ν τρaφi1 (τ,αραaταοη
4).

m,'L'bco τα διαλυτr αλ'ιτα τoυ ψo-
λ''16δου, δaι xιι oι αδιd,λυτε6 εν6σειζ
τaυζ' πoυ 1l'ε τo 1ι,εταsoλιφδ μπo_

ρoιiν vα |ι'LΞτα'τρατ,o|3ν οε διαλυτdg,
eι.να.'' ατoδεδειγμdνα δηλητηριιilδη.
'Υοτερα ατδ τq' πρ'hτα τυπιχ4' συμ-

Xδρτα κovτ& αε

δρδμoυq

τrυκvi1q

κuκλoφoρΙαq

Xδρτα μακμr&
απδ δρδμoι.η

ττ1Jκν{ζ

κυκλoφορiαq

Λευxιb1-ια.τα 12% 1b,7o/o

Ινιbδει; ουciε; 23,3% 15,o0/o

Κd,λιo 1,92o/o 3,34o'/o

Φιδoφopo; aβ28% o,436Yo

M6λι'6δoE 72'?ppm 8,1 Pnm

ΙΙρ6πει να oηη-ιειωθεt 6τι η α(-
δραcη τoυ ,1_ιoλ66δoυ aτην πoι6ττρα
τωv τιλλι'εργo(lμενων φυτιilv δεν €-

yει ερευνηθεt ογεδδν ιαθ6\oυ'

H' πaιoτιτti μ.εiωoη τηζ 1ταρα,Υιn-

γη6 loω3 yα απoτελdoει τo σημαγτ|-
xδτeρo xρcτf1ρ:o αξιoλ6γηoηg τη; :-
τci,δραaηq τoυ μoλυ6δoυ σ:α χαλλι-
εργa'3'ψενα φυτd' μια fr.υ αυτη συν-

τελεiται 1ωρi6 να υπd,ρ1ουν ενδεi-

ξεlg για αξιδ}'oγτ1 r,.ισoτ'.τ"h μεiωση.

6. oμ6λυ6δog στο τρ6φιμα
Σ6μφωνa με τηy επιτρaτi1 ειδ'.-

y"ιily τoυ FΑo xαι τη3 TΙαγι6οιμ'.α;
oργιiνωcη; Ιγεiαg, τ1 ανeιτt1 ε6δο-

μαδιαiα δ6oη μολιj6δου πoυ cυγιcτ&-

2g



υ. Χριιμorα'χPry qyπιt.

f1ορ6oταoη 4: Πηγδc qrι$ 11q 6πoΙεC

ττιjlψωτα δτ1l'τ;,ηρi.αaτi;, πoυ 6πω;

ανα'φ!ρθητε xαρa1Lττ^tρ[r'Ξaνxα'' ατδ

ανai.lεξLι, αEυν&,ι'.c1α xαι υτeρxo'

iiω5η' Τι τeρα'.ιLρυl δ'r1}'τρηρtα.aτ1 ο-

,δrγιt οε αλ).αγii τoυ cy'{ματοg τοlν

ερυθριilv αιμocφαιρiων xαΘ'jl3 xαι ιe
δια'ν.aπt. των εμ'1ιηνιυν o;ι; γυνα.i-

χεζ. Στη cυ'i67'ε:α., llε την αθρoιcτ1

του 1ιoλ66δoν οτα δt&,φoρα 6ργανα

xαι xυρiιυ6 cτo ουxιiτι, νεφ'ρα xα.ι

οaτ&, exδηλωΥaντσ'L εpφανη oυμπτιδ

γιατα xρ6ν'.αq τoξ'.x6τητc'ζ, 6πωζ πs-

ρ'.οδι.τ"ai 
y'ωλιxοi τoυ ε'/τEρoυ, μs[ω_

σΥ1 ac) oφυγηro6 xαι α$ξηcη ττ1g τt-

eστιζ' τ6νoL 5'ισ" νεpp1', στουζ μυζ'
E'.&φr'ρgq εγxεφαλoπd,θειεξ με aξυ

πον οxiφαλ'o, cιι1-ιπτιbμιατα επ ιληι]'' i z'E

ιz'' δι0.φορεζ &λλε;'}υxoοι.υ1-ιατιx6;

6'.,fi q./αa€q.' Ey.oυν αxδ1ιη παρ α;τ s

ρηθεi vεuρoλoγ'.xiq αcθ{,νειe_c, βλ4'-

6sq cττ1 )"e''τaνρ1h aτ|Ξ y"α?δLαζ\ α"-

ναιψ[α' α.νω1ιαλiεq oτo 1-ιετα,6oλιο1ιδ

ττ,ζ ilληζ, xαΘωq xαι παθfoειg oτ:;

αρθριioειE ^|.σ"' σ1α. acτα.. H ψαxρΔ-

γ'ρονη txθεcη cτo μδλυ672q ψπορι(
αxδψη να oδηγi1cει οe διαταρα7'i,
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o ivΘρωππ nρooλαμβδvει το μδλυ!δo

ττj'; συ,l1περιφορα.q τcυ ατδ'"ιoυ, τα'
θιb; xα'ι ce' pαi'.ιi', xα-ταc;ρoγt1 ιιο'i
yριυ1ια.τοcιυ1ιd,τι,lν επτ]?€&ζoνxeζ {
15,' aa \ΞΥΥτ1τ'.xη υλιx6 του 'ινθρυl-

1lot.

oι περ:πτιbc:ι; οξεiι; ταξιxδττs

ιιi ι;δ','.d'υ6δa etνυ.ι ογετιν"&' sτ&-

νιe;. για':i tνα γι.zγ&)'a πoοaοτ6 rιτ'

aι1aξ'1 πoυ τροsλαιμ6ανeτσ.L α.πrι6&}'-

λετα'. γρi1^γορα ακ6 τον oργα'νccμδ

xι.ι ιυρ[ω'o 1ιε τα o'3ρα (7bγ") '

To ;ιεγαλ6τ ερo 'ποcοοτδ δηλητη_

cLι'οτ13 απ6 Pb τ,.ι?α'ττ|ρ€i.τσ.ι oυvt'1-

Οιυ; cε πq.ιδ'.σ" ηλιx'ιαq 1s 1ρoνιbν
τ, ιυριδτερτ, αιτ[α etνα'' η ληι.pη τυ-

πoπoιημdνοlν τρoφιilν, o'" oτοtεq πε-

ρ'.{'γoνν ',ιΞγρ'. τLντe φο','ie4 πeριao4-

τερo 1ι6λυ6δo ατcδ 6,τ'" 9'. qγτtcτo"γe;

νοlτΞE, η μεγ&λη αφoψoLωοη τoυ μΞ-

τ/L}')'οιl α"τ' αυτq' xαθιil; xιι τo ψα-

5τ1:ι,rα t1 τo γλ'}ι}ι1ιo αντιxειμ6νων

πoυ e[ναι βα1ψdνα 1ιιΞ χριi)lιατα π'υ
περ''iyoνν'1.ιδλυ6δa, 6πωq π.γ. x9ε-

6ατtα' πα'''γνiδια, dντυπα, xερα1l''.ιd.'

:7d'''ιι εiEη xλπ.
\Ιι:icxi1 δτ}'ηττ,ρtα'cτ1 πα'γουcι&-

στηy-ε τ'ο 7972 5τα αψep'"xi'νιxα

^γι!τo;. TΙερtπoυ 40o.ωo r,α''δι:ι

α'ρριbcτ'ηcιν' 16.0ΟΟ παρaυcLαaαν

ανθ'^γxτ1 0'ψεcτ1Ξ θεραπεiαg, 2ΟΟ πj_

0ιναν xqι 8Φ dπαθιν ιΙδνιlΙη εγχε_

φα)''.x^i' pλ&6τ1 ιτ6 '';ιολυ6δ[αaη (ι.ι'
tυc:!ρτlsτι' ετ,').ηΦiι"ζ, παρciλυcη)'
xα'cdι;' xα'. α'νιt',ιtx" γ'σ.'' p).&|6ζ cτο

:'lzι!r'' zL'' νιφρ&.

O: δηληττ1;,ι&ce'.q τρoip'θαν απδ

ττρ π;'6cλτγ!η 1ιoλυ6δo01ων 1ρωμi-
το)y nrυ aρηc'.1ιοπo'.i1θηιαν ^για :ο

p)'ζl'' ο των crιτ':bν.
Εξα.,.τ[αi σ-υ1a\3 iο\J fr,€,'ι''σ1ι-1LΥ'σ!),

|)π.)y ρΞ(iθτF*γ .!ι. p'.aψτil ανiε; 1ρω-

lr,iτιυγ ye 1τ,Ξ|J''o?i6aυν aην rερL€v'τL'

x|ιιiιι' tων y.ρωμ&των cε μ6}.υ6δο,
^ι:':α.pγ''ii ce o;Υloλ γ"α'. ατb τa 7974

^ιι.'. ι,ιετ0. cε 0,Ο6%.

ΙΙρbcφατα, λ",LΞpl'Υ-σ'Υo[ eπ:aτt1ψο'

νe; α'τ!δειξα.ν 6τι u,'}ηλd; τιμj; μo-

).$6δου σ.ον aρΙ1'ν|'5ψl xα.τα ττ1 δι'
0';'ιε'.α. 1't'ιΞ Υεδ7τ;"αζ τρoxα}'o"lν αρ'

θρl";tια, 6ταν πρaγωρtpει η τi)'''ιiα'
Επιγiyδυνα εLναι 6γ'. ψbνoν τα γιa'
λ::aδοiry.ι γρυl1tα'τα NαL τα παιy'νi-

δrα τcυ βωiουν :υν!θω; τι πιcδ''&

c:ο cτb1ια' τoυ;, aλλ& xα'. τα ψa}'υ'

6vι,'/l'ιι. πoτ'i1ρ'.ι xα'- τ1" 6γ1ρω1rα

|3τ ΞLρ''ια axe'3τ1.

tΙεγiλa y.iνδ''lνa iιι=ρ!'1ο'lν τa

πt"ιδια ιx6'μη τ'α'' ατ6 ιτ1 cx6ντ1 τo'l

eπ'"ιd.aετuι c;oυg δρ6μcυξ χαι στ:ζ

πl-ιδ'.y"! -c y'σ'ρiζ.Στο I\[&γτοeoτe?1 τc

πcsocτL τoυ μολ66δoυ που βρΞθηxε
51τ] 57.aντl t1τα.ν, xατα ψtοo δiιo,97{)

ppΙn, 6!_7.'i cτ'.i παραxetμ,ενεζ γεωρ_

γιι{,q exταοs'.ζ t]τLν μ6νoν 8b'ppm

y'LL 5Ξ αμ6λυντα εδ&φη 1Ο ppm' '\_
x6γιτ1, τ1 τeριexτ''xδτη'"o 'ηq 

axδνη6

cτc Mπiρ1ιινχα1l. σε Ρb βρdθηxε νι
εiν_αι 1rετaξlj 10Φ xαι 2'7Ο0 ppm,

oτo PLrι 7Οo ppm, aττ1 Θecaαλoνtxη

1.1b0 ppm y'αL σ. 77 πδ)'et -< 
τγ]E Α_

'υερ'.ι'i1Q απδ 1.5Ο0 _ 2.4Φ pp'm'

ΙΙ μdcη πeρ''εxτι.xδτητ& τoυ cτq'

dδντ'.g' τtιν μιx1,ιilv παιδιιilν στα' r?a-

α.5i'.q' 1ηζ α.|J'ΘρLγ-ανLy'iζ ψeγαλ6πο'
λτ;; Φιλα.δdλφεια; {ταν 11 ppm, e-

γιil οτo xξντPa t,ταν 4,b'6 φaρli
πιo υι}ηλτ}. 'frτc'', απ6 τo πoaοcτδ

τoυ μιoλ66δoυ στoυζ γαλaξ{εg των



παιδlιbγ μτ,aΡξi να r,?a7δLaΡ.στει '1"ν

γ'&ποιa απ' αυτ&. μεγ&λωcε σ1.J χ!')-
1,?o 1,LLαξ πi'τii ^\ cτα. πρoαcτ''α α'l-
τitζ'

Σ1aτιl"{ tραν y'LL ['ρευνα τoυ
N{ντλ,1-ια-v 51τl Βa5τ6Υτ1. Αντi νa
x*'νo'lγ μετρ{οaι6 cτο αtp'rι τu)y πιL-
διιbν ιπ6 τ''q oπc[εq 1ιπορe[ να απo-
δει1τεi pδνον τ1 πρδsφι'ττi δτ}'τ1ττs

ρ!'αaτi απ6 μδλιl6δa, εξiτιcιν rα
dδντιL τοιlc, 6πoυ ψπoρεi ')s- αν''-
y.νευτεi τl |''α:x.ρ1δΧPoν'η !.xθεοτ1 aττsl
o\cΘpιι' ετiδ9zsη τoυ cτoιγε[aυ α''l-

τr,j. o: δια'π''aτιhοeιq ^iγ-'αν cυνταρx-
xτ,'xξc; τz πc''.διx. irε ττ7 ;r:γαλ6τε-
'rτ1 ου'γιiντριncτ1 γιd.ι36δου οτα δδν-
1|.,l' 1cυξ'ΙταΡaυσ[αzαν γω,ιτ1\6τeρο
δe[κττ1'lQτι\.Leσ1\'lτlc zπ6 τα' )','γδτερ,'

δτ }ηττ1'γ''α,a',ι!ν α. ΤΙ ι.ρδψοια πρa6λi1

ΙLατ1' cτην,!υγoπνΞ:)|L.ιτLy.il υγει.ι
rαρατη7i1θτ1xαν y'α'' τ:cυ; μeθτ1τ66
τ'16Ελε'lοl'νι.; ιιι Λαυρio,), τ1 ατ!6-

'Ψq'Lρ1' 
τl-δν 0π.ιιων' ιυ; γvιυcτ6, εi-

γg",' το)''ι βe6αvqιiγγ, g.rδ '}δλυ6Ec
λdγιυ τιυ.r a:διxιilγ βιοiιτ1γ'ανι'bν i1

,;ιε,z.λλeiωr πcιl υπhρyο'l') 5' 1'υ:,!.ζ

-'- +Ξ^'^^'ι^

'\τ6 διαψaρe; 6ρευνε; σ:η Δυτ:_
z'l1 Ι'ιρ;ια''l[rι. τροx"lττει 6τ,' τι y''3:.-

τ1'i,ι τoν πrιacτατzt3cυ't του1 τνευ-

γ.ινε; ι'τδ τx β)'ι.6eρι cιυ1ιr:iδιz.,
r,σJ πΞρ'.ξNaν1'ιl'L 5τ. '3ο}''lc1ι!νc αiρι
τωγ πd).ειυγ υ ? !c-uα'Υ τl'ι τ?r'l|ιιa?'iι ^ιcι-

τ,zcι7οp"\ ιτ6 ιτρl i\L.rc)')5t.t a.ι\) |\a-
)'' 3 67' o' l (-' ρ t α ^, t'. ι ρ ο γ p ιι'',ι'' ι &. ρ ι z',ι,')'"l -

6δcυ γι"τzcτο!.γoυν iνα ΞtL1c|ι\\Lι3-

?,'o τ!τa''q' ι6ιτeρι) ' ι7'. 6τ|. |'.Lg'

aιατ 0'; ^1 τ:τρι: ι θυλιο $γ'oυ γ"c)'ι!l6>'ο,ι

5Ξ.] αγaρ0πο οδτ1εt 7φ θ&'ν?.τa' α.-

p aν τ'r'; ^ηγ r'9' ι J ν ιυ ;, ε'.'57'ω ? 6' ) 1 α -C 5 1.

]ι'l'ι'λc του' 1'γ 9i?'lΞ'' οε ιx':1.Cτι-
sτi τz'r6ι,ιc'.ι. r|Lε 1.fιl xρρι\ιι'.α ι^r1;

)''3ccυ';.

ΙΙ τ,ιΞ''ιiττi:α το'ι γ.d."l6δ.'.) .!φΞ|-

λ'eτ ι.ι αν l-',l' φ'. ο6^i,τ,^r,τ ι C :τsι''d ι 6 τ'r1: ι
.'] 'lα, ΞyιbγΞi1". t,LΞ i1' 7''.θ'τc?x !'ιξ'l-
\'-σ" c'υ16: cτz1ιzτι ττ, δ2λιτ1 τ(1)'/ Ξ'/-

i,i|l,ιυr 1ι: ττsι;2r'z$'l'y'η irυ; στι;
ιli'Ψιδ ρ''xξΞ ο''t0"δeΞ :ιυv λευz"οlμα'-

1,o') 1τc') τl- s'lνθ'!.τr''l' i',re τιιt απο-

1νi'z.,'ν,'ιτ1 ilJ'ιιs'l 1ιeτaλλιxιilv ι6ν-

των.

,\uτ{ η ''δc6ττpα ιου rc[Jανδν νe
iγει πιiξε'' οτγ;'α.ντιx6 ρδ}'o xτ'Γι:l

xα.τ!'ρρε'lcτ1 ττ]q ρωiιαtx'i1ζ y.1'. τηξ
α.ι7'α!.ι; eλ)'ηνcιi6 xοινωγι.αζ. Οι
Ριυ1ιziol' τ''1" παραδει^ρ,ια, ουνts
θ:,iαν')c' επayδυoυγ τα γ&}'x'''tι
γιl''iz'.ρ:xa τoυζ οxι6η xαθιi-l; xα"L

τL a.'N.ια cτι' οπot,ι. Ξτl?':3σail τ,"'

x''αcl" xz''. ;.' 7ιο6cτο τoυ6 με μιd-
)'υ6δο, ^γcι να εξoυδaτaριbνoυΥ ττ1

δυc&'ρec:τ1 Υ Ξ13στl -lCυ γ αλ'κοil.
'Ετs'' δt1aνταν |L''α. γ76νι.α δηλητη-

ρLαο'r1 απδ ,;ιdλυ6δc, a oπa[ο-'., .tLε i'Γι
eτetρυlcη' την 'ι,!τ1).i' παιδιτ"'i1 θντ,-

σ''','.δ τητ ι. γ' 1''' τ. ζ ετ x.Ξ P.ι\''^/"i ζ βλi'-
6e; ιτι'l τροια)'o'3ce,'lπaιιηρiζeτι'.
ι'τδ τd'l'cι3g δ!' cυ'l!'6q.λε 5ττΓ) y"7'-

τi'i'ρaυι^r1 Ξ^r1i αυτOΥ"pLτaρ[α"q.

8. o μ6λυ6δog oτα ζιΙlα.
O 1ι4λυδδo; πcυ e''cα^γετα.ι στ1'

iill' ',ιε ττγ) αναπγ.ι'i, δε'ν παiξeι cτ,-

|''Lντ.γ"6 pδλa, γιατi p6νoν -'ο 1oο/o
g.;ι' αυιξ'l τ:l βρi'sιaτα,. "ro' 

5(ιlι,L7'

.79Ξ κ?q!?y'ετ1l' ατl' τaν α!9ι. Tc
'lπ6}'o''πο ποsocτδ τa τρocλη'-6ωyι29'1
ογ'εδ6ν ι-ποx)'eιcτι.xα 1ιε ττγl -'ροφi1

ια.'' το νeρδ,

H τοs6:τ1ιz' τ,.Jυ e''30'^(Ξ*'.ιι 1ιdoιυ
τ''' l 1 ! C;ι ι':C : ε t' l :ι.'' αc'i,,,'-ι.'7 ττ1. Εξιt -
'' ιJιι ; ]-'. ':ι.Ξ'. 

' ')'(7.'/'7aΞ \'-a/.')D-
7ι'.)Ξ, η η;.'i.η, ',tπo.'ei' 'lι ε'.cyυlρ't1ι'"'''

sιc =ιo''l-z το'l< ι.τ6 το l!ρ',ιt ' δτι''l;
sυ'ρ6ιι"νz'. lι: iον τετρzα''θ'-ιλ''o6"xo

γ.Lλ'ιa7'C '

ΙΤ' 'l'"iiiτ1 
μoλυ,6δoυ ψε ι'r..l <ρoφ'li

::zi'iε'. cτ,,,ιq.ντ''ιδ ρ6λa y"αι cδ''α'tτε-

i.x. 5i.ι Ιιilz ελ:ιiθ:ρτi'- βοzxi,;. ΙΙ
διιτpο;i1 τr)ζ ιιε γ6ρτα, iloυ ανx.-

r.τ'3γ.θτμz.ν 7..!ν τθ" σΞ αυτοxινητδδ ρ c-

1'.ιυi ;υl"'i"i'i ιυx)'οφορtα'; ^i1 xaν:α
ce ε δcι! -c pιο'1ηγ.α"νte;. ψπoρεl" να e-

τι;!7ι'. τα τ'lπιιθ" cυμπτιil1ιατα δηλη

'τiρ!'zιτ13, 'iτ.ιυ Ξ!"l1'L πα7δψο''ι' lιε eυ-

τ.J' ι.''l zvθριilπoυ.

Ε''δ'.z6;ερl' a'' Υε.':ιpr'l[ γδcy'c'' x:''-

ιzι2!.cιν i'l,ψν''τι ι3ο:apι. απδ 
'''ι''.z

p λ a τ 1 ιl π E p7''' !"γ ε ρ a τ1 :" τ οι2 r' 
ρ γ αy ι c',ι ο'3

του;. Σε π:::πτιbο:ι; )"l'φ;'ων πρr.i-

τ6d.ι\ν δηγ-'.o'lργο'lντι'' οτα ζιbι ιz.-
τ/:θλιι|η, ινaρε -Ξ[α' 

y.ιι ιιl)'''γ','t' ι'ι-
x'iα γανονν ττ;l 6ραc^r1, τρ|'ζουν :z

E6ντ'.q το'lζ 7'αL τ'ε?π,α'1''!lν δ'.αΥρι-

φorτα,; ι6x)'ο. Ατδ1ιη γ\τντ.o15ν στ1'

δcαφa2α αντ'.xι[ψινα xτ'L ^(ινoΥτσ.L

ετ'.Bzι'.ια. Στα 1ιεγd'λα βorιe'ιδ^ii τa
rLpαπa'νι'l cυ1ιπτι'b,ια-τz ει"ναι }'cγ5-

τΞprι gi'''''^,.

Στι πρδ6α'τα ,', 
'}cλν6δoΞ L?axα.-

)'ι!. ^ιιτα())''',|'rι' γ'lι\Lγ''13 -< τ'α'. δι&p-

ρο''z. Υ πaρδ'€γeρcτ1 -,o'l oργανι'c1ιο'3

s' αυτ!' δεν d1:ι πι'pαττ1ρτβιt' ΙΙeι-

7i'1''l'ιι 'l.τ"tδe'-|ιν iiιω; 6τ: η '.ιa-
ν6ττ1ια τoυΞ γα, oυλλ&6oυy 1ιειιbνετzι
οη"ια'νιtxα.

T.ι &)'ογ α γ iνοντα'' 1ιε\αγγ'o)':xα.,
cy'''ι6ουν τo "ιaφαλι τeυζ xι; φα[νaν-
τ1"'' 51' νιρxυι',riνα.

Στeυ; cx6λoυq πρoxαλaι5νται €nt-

1ιετcl, r'ιυλιxοi' δcα,ρρ,'γgq γ'α|' ανa-

ρεξLα' lx6iιη. ου1νi, τα πιθ'νaι xαι
υcτeρι'α'' }'δγιι βλα6τiq cτo ιεντρcιδ
'leνριx6 i'υi o$xττlp|ι'.

ΤΙευρα1ιατα με 1ι'.xρδτερα ξιδz,
γ''ι. πz7αδειγγιι. ',ιe ι'e6ο'3ζ γ'α. τ,o'-
;lxr'i:, οδ"l,γτ,cαν οε τeρατογ!'νοoτ1

zιι ιι.oz!'l-,' ι.ν:iτ:ο''y'ι.

Eiγιι π&'iτιυ -< γιγονδq δτι υιpηλ3;
cυγxεντpdlιιl6 μιaλi'6δου στ1' τ.x.τaL-

τ!.i'.ι iιilι- οEτ,^γ.'ι3'ι z:ο Θινι:ο. Σιτ,
Γερ',ιανiα ' ποριπτιilcει; θα'ν&τo'ι j_

'/.'')'l 
':L.'7.:τtοι,θιl. ιz βcοεcδi1 ;ο't

a',,.τc!ioν;ι''.',ιε'16 7τι βε6αpυiι!νων
lιΞ ψ6λυ6δc τa7,.ογων xα'' xυρLωq
ττ','l α'lC'.ξτ,.'E1ε: eπicτ1€ αποδeυγτeι'
δτ': τ1 sυ1ι!ν|'?(Dσ^rι 1oν 1ιετdλλaυ οτo
:υxιbτι, οτι νεφρ& y'α|' στo γ&λα τωv

ξιbιυν aξα2τdται o)ζ iyα ι,ιa^γαλο pι-
θ',ιδ ιτ4 την απδcταcη roυ βρ[cτ'ε'
τu''. η ρντα't')ου5σ. πτtΥ'il xαι 6τc 'cο

τ,"c:ι;δ τOυ ii'?Ox)'|1"|\6qνeτrιι xqι η
e'il'''cθτιciq" οτa γ6λυ6δo δtαφ€.,,ε'' ι.-
',i'',tειl" l:L δ'.λ7ο.'ι ι:'δη.

Συiιφοlνz εξ*λλoυ ιιE ιιι,ι d,λ)'η

i7,elινz. γ7ειαο:τ,ιe νι' θ(ινα''ωθa'3ν

α7xzτei aγελαδε; N7'. 2 ιτπ&ρια
(ΡΟNΙEES) , γ''zτt τρλφ'r1xαν ιιΞ

7'6pιι. οτq' οπ,'tι' το ττοaocτδ ψo)'υ-
;'d'''l !φιzνe :y' 8Ο _ 52Ο ppm.

Σι. cl'νl'ττ1φ6ρι δδsτ1 "γcι τι βaο-
e''d^l, 0ειιpε'|'ται τ1 τι1ι'i1 τιυl Tmg/
Pb ιl''' αι,ιο, α'να y'}'ι6γρι'l,ι1to ξυι'l-
τι't''"l βα''ο'ι -< ττsl η1ιtρα, πaυ αντ''-

iΞ.ι!/.Ξt ,ιε 80 - 3Ο0 ppm Ρb οτι; α.-
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πoξηραiιdνa6 ξωoτρoφd;. Απ6 τaν

π{νιxω 2 φαtνετα'' δτι, ιατ0. τηy 7ι-

ξ:oλδγτ;oη τη€ επι6&ρυνστjζ τωγ φυ-
τιilv με μ6λυ6δo, θι π'ρi'πει 'lα )'α',ι-

6&νεται oπωoδ{πoτε υπ6ι}η o xiνδυ-
νο1 τ'ο|) διατρ€γcυν τα ξωα' ελεliθε-

PΙ; βooι'ξ;. δταγ αντδζ περ''€aετα''

σττΓ) τP'Ψiι''7ουζ.

Πρ6τει να, oημειωθε j dμω; ποl;
eπιδη1ι.:ο)'ογ:z€q !'ρευνe;, δcoν aφa-

ρω δτ1λτρτiρc&,cει6 ζιbιυν αn6 γιδ}'υ-
6δ,., δεγ {γaυν ^γt'loc cγεδδν τ.αΘi-

λ'rυ. Ο \τETTER ανιφ'!ρει 6τι, τo

1s72, :ε 1ι''α πε7ι'oa^i1 τηi Β6ρε'.α;
Γεpi'.a"'l!'αq y'ιι. xaντ& ca μιεταλλεia

',ι,' λ'36-,,'-ι 0αν υ'τιilθτμι'l 140 γε1 &).ι
pιιz''δi1, επειδη -"a cdlμα τOυζ τ,Ξρ'.ea-

";ε :ι,]lη)'ι zπ[πεδι 1ιoλ,i6δoυ y.1''. 6τL

τα. πτιbμ.α.'!. τolc y"α.ταxτραφηxα"ν.

ΙΙ τ'"ριεxτ:x6τ^r1τι' του 1ιετιiλλoυ cτz.

γ'op-'o\ε'',6αδ,'τ"α φ:lτα ae ιπδaταcτ1

12' 7ιλιο''ι€τρrιιν απ6 το ',ι'ετι))'aio is
τzy 1Ο0 φopd; υιpηλδτερτ1 ιπδ τα.

τrl'ιc'/''x& oπtτ,εδα (κα'ν. επiπ' :
6_1{,\ mg Pb/Kg ξηρ'4c βιoμiξα;)
ται ο γιδ).ν6δoζ στη γoρται,ιαζι τ'ον'

τ& οτz 1-ιετzλλa{o dφθινε ',ι!lγ2ι 23.
ΦΨ ppm.

9. o μ6λυΘδog oτα Φa,ρια
και στα πoυλι6.

Στι γ}'υxα 'laρα. ιαι δτ*ν τ1 πa-

ρ exτιτα τουi σΞ ανθραx''xδ αa6{-

cτ'.c εiνα'' γω,ιτ}.\' η δραcτ1 τol) 6i,..

γεtου οτα '!&'ριι ι.ργiζει ηδη 1ιε μιz.

Αvεκτd δρια *

cυγ:ιd.ντpωοη Ο.1 - Ο,4 mg Ρb/1. Γi-
ρω 'απδ τo aiιψα τoνq cγτγματiξετ,α'.

τδτe €να αδιd,λυτo βλεννιbδεq οτριδ-

1ια με πoλ6 υΦηλi περιexτtxδττ1τι
cε μ6λu6δo. To πac.'aτb αυτ6 "γtνε-

τωι. ιδ''αiτaρα ν'|^r1λδ cτα βρωγ''α. Ta
,|αρcα αργιx& 7,υcγ.oλε'3oντa|. να, α-

νl'τνει5loνν xα'. τeλιxα τεΘeiνoυν z-
πδ *cφυξtα.. H γρδν:α ετ,[δραcη τa'l

γι,;λ'j16δ ου c' αυτ& τ tν ετ α.ι αν τ'.)'τ,τ-''|,

lιΞ τηy αλλzγ{ πον εκιφ!ρa'' oιο α!'-

LLx' xαL οτaυ; ιoτo0_< τ.rι-lg.

'oοον α'φo7α 1τΓt τ.,Jοφ'.γ'"il x),,Jσ|.-

δα', κρ!'τ,eι νa αναPaρθ€i. και τ1 cυ^γ-

τ!ν'ιρtlcτ1 τaυ (,L0}'156δaυ aτα υδρ66''α

πο'ι)'''ι. Π ουγx'Jντρωx'rι αυτι δΞν a-

φεt)'ετι.'. ψ6νο cτη δtατροφ'ii τoυζ με
dτ',)'τ;.τiv''ae1ιiνα,!λριι, αλλx ται
c:ην --p6ολτ1,!η cιιγιων απ6 τ"υνη-

γe;ιzi φυoiγγια Loυ πιραψ{νουν
οτ"''l π7δλo6δ τoυE. Γπoλoγtζeτα'. δ-

τ: οτr1v,\1ιερ'-xt1 δτ1\τ1ττ1ρ''ωiονται

zt'' πεBιtνου'l xα:θε x?δνo pe aο')

τρLπr'i zυτa τn?[που f' aγα'iοι'tγι'3ρ,-ο

νδρδ6'.L πο':λ''0'. o αριθμδ; αυτ'6q γ|-
νΞ11.'. xα.τ|ι')')τiτ6;, αν λ'&5e'. ιανεtζ
117λ,!τ1 δι'' zθ't: γρ6νο o'. ezet xυ-

' /'i,', O 
i' 7 7-?. :, l l').ιb'l r,ιlν, πυ ;' 

r.'5 lλ ιbν : L :
-.' ' .'.,||!: -.'.ι- 7Ξ"]ι n?Jυ 6.CilΟ τ4-J Ξ! .!9rt.ι

'lcυ; iι4λυ6δc.

Ιiλε{,;:ντα._: τo θj1ιe Θα' τ,ρ!.τaι ν'
ινz'φε2Θε,! τι'ι3, xαiτ.r'' τc sτCιye!.ο

a'lι6 {y'aι aρe'nτβεi. 6cο τzν!νc" &).-

)': ',''!ιl')')"' ' ι'lτo'5ιr'i'.ζ o: γνι{l'ι:: :l'lν

eρευντ/τιby οyετιxι με τηγ εntδρ:ι-

=i1 τr"'l cτ,ι περ''6ι.λλoν πολλtE φo-

ρi; δι1d"ζo.,,iα.. ια'' δτι δεν υπ&,p-

γονν ατ'6'μτ1 επαρxii δεδo1ι6να o1ε-
τ''τξo' Ψε ττ'1 1ι.α.xροπ7δθεqιη επiδρa-
στj rc) pπa'ι€!' να i"γcυν 1α1lηλ6;
ουγτ'ε';τριilcεLζ τaυ στ1 π:ρ,'6*λλoν.
λΙd,)' oτ:ι aτ'.c cυξητiiιειξ που γjνoy-
τα''' ΥLσ' τη λt1Qτ1 τοlv xατdλλr1λων
l,.jτριlγ τροι:ιcι.αq προτaiνετυ.ι' α.-

xt"'ιτ1 να. λαψ6ανεται. υπδQη τ1 z,ιθa-
)''''''i1 aπt6*'ριινzη του oι.τ'c)'oγ.xοil
::'.,11,'f,ιι'17.,,' xυ': δγι ψ6νoν τ1 ,'2ξg|'a

τοξ'.τδvi-'ι' 1Lε'ιcνo1ιdνων oτo:1εiων.

'\υ;4 ιοy'jει ιδιαtτeρα για τa γιο-
)''i6Eο. του ιτa|oν η oυνδυαqιdνη 1la
*λλιυ; .1'.lτxν;iq δ,oαaη δaν a[ναc α-
zL',''ιi zριειλ γνωcτt1. λτ6γ.τ1 ε[ναι
λ'1'lι'lοτεi ο'' ζτ,;,ιrξq πoυ θα γ'κoρoυ-
σ:/.ν |,ι εμφαvlοτo6ν αpγ6τερα, τδao

οτο iδιο το ατι1ιo, δoο y"αι στaυζ d--

πογ6νoνi του, σΞ τ,ερiπτωtη 'πoυ αυ-

τδ υφ[cτατα'' ',ιtα Nd.πoι.α επ[δραcη
zτδ το ',ι6λυF"δο.

Td).:':' τpdπε'' να ληφθεi co6aρι
υiξι'"rt 6ΞL 'η τzp''ετ'τ''τ'6τη1,α. xoν 0"-

ξ'''z' οε ','-δλ'16δο δe Θα πρ!'πεt γα )_

τz.'"ξ'',!'te'' τ'ατ0' ψ!οo δρo xαι aε o-

:'.\ι'ι. β'i.ο'r1 τι 2 rng/\{3 λ6γω αxρι-
€ιιil: ττii cγtcτ1Ξ που υπ&,ργeι ',l.ετι"-

ξ"l ττ'; ινγιtντρυιaii6 τoυ τoγ αdρΙ,

:'r; ιιi.δpαct1q -'aυ τα δι&'φoρα α'i-

ιντ'.za|γενα.

Στ;1ι. H *ναφcρ&. στa K&δ,;ιιo

(Γ'ι1) ::-:' 'iριpγνρο (Hg) θα γiνει
sτc ετδγ''-y2 τ:'j1o6.

Aλεπoιi και n Yεu}ργικtl
παραγιrγιt oτγrv Ελλdδα

cιlνi'/ευι' ωτ6 ;τγl cελiδ:ι 18

πouλι&.
4. H δρεuνα τηg oικoλoyΤαq τηq

αλεπoι)q oτηv Ελλ&δα με Eμφαoη

στηv τρoφικη και πληθυαμιακ{ oι-
κoλoγiα.

5. Η εvημEρωση τηq κoιv{q γvδ_
μηζ με δλα τα διαθEoιμα μδαα (τδ-

τoq, τηλεδραoη ,oμιλΙεq κλπ.) για
τo ρδλo τηq αλεπoOq μEoα oτo οι-
κooJoτημα.

'ΠiYoκoc 2, Περιεκτικδτητo μoλΦβδoυ oτΙc ζωoτρoφic (oε Εηριi βδoη) oγε-

xτδq και επlκΙYδυγεc γto τo ζδo oυγκεvτρδoειc
ι.\ι \ι \. \r ι. \r \r\r \.\!ιtι.\ιιιιt\.\.\. \. \t \.\.\l\r\.\.\. \.ι.\.\ι r

al
i Περ,ε^.,^oτητo pprn Επiδpαoηστα ζωo ελε0θερηc 6ooκηc. ι
l "" ξηρη 6doη- 

'
ζ10
ttt
i50i zso
ζ, ιso Θdvατoq l'ιξ
i - τrμιc μδ1ρl 10 ppm θεωρoιJνταl σov κovoYlκiq (ΝOR,MAL) ' ι
t 

-* Σ.jμφrro με fη γερμovIκ{ βlβλloγραφio, oι βooκδτoπoι τηc aδρεlαc Pη- j
) voviαc - Bεoτφoλiαc, δπoυ η περιε κτlκδτητo μολ0βδoυ oτo φuτ6 υnερ- 

,1

i ρoirr, τη vτιμ{ τωY 50 ppm oε ξη ρη βdoη, δεv πρooφδρovroι γlα βδ- i
t oκηoη 1ωων. !
ι.\.\ι\ι\.\.\.\.\r\l\l\t\!\.\.\l\l\.ιr\.\r\r\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.a
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H IγflAMIκH T0r ffΤl!(0ι' ΠPiΣIN0γ
oΦoοοooooοο4'

Σημ. Νιdoυoταg. To αvαφερδμεvo

θΞμα αvατττδxθηκε oτo B' αυvΞδριo,

πoυ oργ&vωoαv τo YτroυρyεΙo Περι-

6&λλovτog XωρoταξΙαg και ΔημooΤων
'Εργωv και τo EυρωτrαΤκδ Πoλιτroτικδ
Kdvτρo Δελφδr, oτoυq Δελφoιig ατrδ
4-6 λ{qρ1i9ψ Ι988.

Αuτικεiμεvo τou oυvεδρΙou frταv <Η

ΑιαΘητrκ{ τωv Πδλεωv και η πoλιτικ{
παρεμ6&oεωv>. Λδyω τoυ περιoριoμδ-
νoυ xδρoυ πoυ διαΘiτει η <Ν lΑoY-
ΣΤΑ>> δημooιεJoυμε μδvo τα κυριδτε-

ρα oημεΙα τηg oμιλiαg.

1. Eιοαγωγli
H βλdoτηoη δηλ. τα φυτd.' στΥl)

π6λη εiναι συrδΞδεiΙdγα ψ' α.υτδ τo
υλιx'δ τ'.υ a y'a.τaLxοζ Tεφυριbνει
τoυ6 συχyd, 1cμμdγOυζ δεo{ro'jg τoυ

με τη φδση. λτ"δψ'α συΧΥδτεPα. εtνα"L

Φυτ6 τo στoLηetο πoυ η dλλειφη τoυ

t1 η αφΘον[α τaυ γ'd.νεl την fiδ)'η να'

λdγεται τσιlμεy'τo6πoλτ1 t1 xτμaιlπa-
λη. Kι' αx6pα. εi"ναι. αυτ6 τo πoλε-
oδa,ιιy'δ σ'LaιΙ'Ξia πoυ σε x&νει να
θε; yα ζetq, νω x''νι6α,L να |ιdνει6
στην π6)'τι t1 ν'α υ'ναζτραq γ'ρδνo xα''

χιilρo - aυy'νθ' οε x&τacο αυΘαιPετa
τ1Lτy'a,5γ.eπξa! !! - εξo1ιxδ xατ,ιφι3-

τLο.
Αυτ6 \aιπδν τO τδσo ανα.τ1ι'αto

^!1.α. τaν ανθρωπo τη; π6λη6 υλιx6.
Αυτ6 τo τ6co ζωvταν6 ψετ&, τoΥ θ.Υ-

Θρωπo xαι τα ζιiα στaLxε[o σνν1hτα'?-

Eη; o"ηy xα"-''oL1l['α q'Υνaeiτα.L' π''eP.-

1ω'ρ'.oτ'οιe[ταL xα.L r,Lδ συΧνd..' t'σ.ιLo-
π'a,'ε[τα,.. o λδγoE βρ[axeτω'' στo δτL
πoτd δaν εd,δαμε σωστd.. xαL oρΙα'νι')-

'μ€να την ^ιατaL.ktω xαL την ,ιτδλη 
ψ€-

aα απ' -,α' στaLxeh τηζ διχtζ μαζ
α6a6αι.6τηταE' 1τoυ τα' μεταφρd,ζoυμε
cε περιocδτε ρα δa',ιη1ι€να τeτρq'τω-
νcy"α' TΙrc πoλλ66 eiναι οι. διωμιi1ε6
τωy xατo[ιων στα δLx|Lστi1ριω γιι,
x&.πa.'.α τ€τρα.ΥωνLx&" ii xυ6'.x&' πoν

μα5 εν6xληoαν παρd. Υ''α. τo μ{ φ6-
τεηrα { δι*μδρφωoη τωy λiγωγ τε-
τραγωνιxιilν π,oυ αr,δl, rcLν α'ν' Σt1ψeρα
οτα πρδθυρα τaυ 21'oυ αιωνα o α"γω-

'lσ"ζ y"α.! η αγων[α oυνε1lζεται oτιq
rδ)'ειc Υl'σ. την α.νιxα\υtτi μ,εριxιilv
ελειiθερων ieτρ1"Υυ)νL ι'ν ΥLα να

ψπoρlcουiιε να nφxιαcιδιjrσ?υμε) τη

1τiρι't'ι[.νη δ'!η xαι ιpυ1t' των πd-
λειi-lν μα; ',Lε x&ποιo cυyν&'.. uταλαi_
πω'ρo" πρ&.s νa.

Ξε1i,cz;ιε 6'1ιυl -:, t1 μd,λλov δsγ ωγ_

τ)'ω;6l.ν6',ιαsτε δτι τα uξενδφερτα,
πoλ'εοδοιι'y'& nρδτυπα τιυγ GREEN
FΙELDS y'1.L τo'ν οΡEN PARKS
δεy Eiyzι o6τs για τη 'διxi1 μα6 τλi-
paΧd', r;'\1g τLα τo δυx6 ψωq βιοxλt-
μοι δταν βρ[axeται ι,ιπρoοτ&, ψαi,
cyεδ6ν δ[πλz μα: η Eλληνιx{ φιicη
να. ψq.ξ nρcσφξρΘ. r'c/'δτητα, y.q.|' τcO''-

x)'tα cτo αστLy"6 πρd..aι.νa.

'Ετcι tαν& 6Ξ τc'3τc τoy τδπo Θα

πρ!πε'' δτω -q xαι σΞ τδσα α\\α π,ρθ"γ

|ιLατα. να. ξανααναxαλ$,|ουψε τoν τρο-

7δ'
Mε τηv ταραιoα μoυ ειo{γηoη

θα τ],θελα yα 'διi-loω Ι\e,ρLxξζ τ'ρα.xτ.-

xtq xατενθilν6ε'.ζ }LαL τρo6ληψατt-
c1ιo6q 'μου τL'α tlLα. dλλη αντiληιpη
σΙa σιJτLy'b πρα.cινo. Tην αντiληι}η
τηζ (δυyα]lιιχfq τουr, π,oυ σαy ζωy-
τανδq oρyανιο'rd6 cαφιb6 χα,ι εμπε-

ρ'.{y'ετα.'' 5τη φυaτι τOυ δηλ. τηζ με_
τυ:6d'i1Ξ xα.'. τηζ αλλαγf;' μ6oα oτo

Nρδνo y''L'. τροταντων των αlγ1ρo-
yωy τεγ.νολο"γtilν, γιπoρο'3lpe Υω α\)σ--

πλd,θ'oυμε αυτδ, πoυ θεωρεiται μ6νι-
ψο ^l'1 απε|'ραxτo δηλ. τo υπαργoν
πρ&aυνο. Βξ6α"ια τLα να. 'εiμαoτε δl_

xα|'oL L?aζ dλεE τι; χατευθιiνσeιζ θα,

πρ6πεc νσ' τa|3\J'Ξ dτι δεν φταiνe π&,'l-
τaτε oL xd,τocy'oι, τωy π6λεωy γt7,
τ\ν αδ''ιγeιρtα xα'' ατνo'.&, τoυq, γ''α
τa lιoι.νδγ'ρη'cτo πραoυνo \ αx6ψα
^/,αL αυτδ :.τlζ xLτoLxιαζ τoυζ. 'Exoυ-
ιμε μια πcλιτε(α την επ[cη1ιη xαι
τoυi τrιπ,'ιo'3s φoρειζ ω1ιεaδτερα που
ποτ6 δεy π\ηοtαaαν τo Θtψα αυτδ

| € σ.J6αρδiητα συσaηψατcxd, xαι ψε
rραγψατιxδ ενδιαφdρoν, ιiloτe μdoι
α.πδ x[ντ1τρα., ωπδ παιδεtα' αr'6 1τσ,-

ραδε[γψατα να δηψιaυ'ργt1oo,υν αυτ6
που Opa)'aΥoυμdνω; \etτει, απδ τoν

l{εοJλληναδηλ. nτην περι6αλλοντ:-
xi] cυνε{δηοη xι'. σ'Υ&'πη Υ|'α, τo
1|,ρΦσLγo> '

o ,π'ρδσ9ατaζ θδρυ6oq στo v€o
ΓoK γιι ια αρθρι 8 xαι 9 ε{yαι
,μια απδδειξη Υ'',α τo πδao φτωγ&
y'αL στΞΥδy'α"Pδα βλθπcυμε την π,a|.δ-

ττi7.ι iτιζ xατoιxtαq. 'oλoυ xδπτoy-
ται. ^(.σ. τo πιb; xαι. πnz'3 θα εl.yαι
^γευlψετpικα o ε).ε6θεροg γωρog xω''

Toυ ΚΦoτα Κασσιoιi
Α,ρx. Toπioυ , Ιlαooλ6voυ
Επtκ. ΚαΘιιγnτfi EMΠ

xινεiq δeν ζητd,ει νz δε: πιil6 θα ορ-

γανωθsi. τιbq θe εyδυθεi γ.α. τlοLl
θα εtναι τo uελ&y.ιc-"on xα'. uψt1ι-
oτr', 0Φο. αντo'3 του ε).ει1,θερ,oυ χ.ιil-
ρoυ. Αν θα ,διαμ,oρφωθs{, πιilE lιαι
με τl. Αν δη.λ. οτo ux&oE, τωy ετε-

ρΔx}'ητων y.α.τ ασxΞυαστιxιilv μορφιilν
xαc υλιy'6γ θα πρoοτεθε t xαι {'νω
oβλαcτητιx6r, .αντιaιxok1ιxδr> xαι
cυγνα αι sθτ iτ'"x& πρoxλτ1τι.xδ πρ αoι-
νo. 'Ετc'' εγcil oτεy& ^r'σ',' συντεNΥ|.α.-

xα το oxiλυφο6> ττ]6 xατaιx[αq τo
oρ{ξoυγιε τLx'L τa πρooδιoρiζoυμε με
υπογραφ€q y'α.|. ο1dδια "επιcτη1ιδ-yωγ)' τηy τοιδτητα ζωis _ δηλ. την

φιjση _ γυ' αυτo'3q πoυ θα δlα6ιιb-
'lc')ν στ.' xdλυφo; τηv εγxrταλεiπoυ-
lυε στα γ6,ρια τaυ uχυ,ρ_f1d,yyη, τoυ
xηπ'ουροt3, ^i1 τoν τeρι.πτωaιαxο'3 τ\ιz
νdδιoυ τη6 γειτoνι'αg με τιg ταλαi_
π,ωρε6 γλ&cτρεζ γ'σ.|' τα εξαθλιωβ-
να φντα ψε τa xα'θ':ερωμ€νo uxωaτ;α-

νδ1ω1ια., τoυ uNτd,τooυy>.'-!ιραγe
διερωτt'θηxε xανεiq πoυ βρtθηταν
τδοεq xαaτανιdE oτην Eλλ&δα, για
't&γο''l'ρe τδoo &φΘονo xαστανδxω-
t,\1';

2. N6o πρaσινo σε παλnoιiq
ελειiΘερ'oυq XιΙ}ρoυq
Tnq π6λnξ

Συ1ν& λdμε 'δτ'' o,. μδνc'μat x6ρo'.
cττy πδλη εi'γαυ oc γ6ρoι πρ.αaiνoυ
xαr εy'ε'tνaι πoυ αλλ&,ζoυy εiναL a.
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,δα;-ιη1ιdvοι γωρaι. Aυτ6 εiναι oωoτ6.

Σωoτδ 6μω6 δεν εtνq,ι 6τι oι γιbροι
αυτat πρ6,ττει να ιιdνoυy συyEχε16ι

xατηλλειμdνοc απδ -νo iδco ια'. aνaν&

τονραcτr'xδ i1 αν'αταλ}'η\o πρd,ουο,

1του τcυζ x'ατα)'ω,ι.6ανeι.

Aνωνdωοη xαυ α)'\αγ^i1 πραciνον
cτo'lζ \ιεΥα\aυζ xαι' ελε6θερoυ; 1ιil-
ρoυq εiναι aρr.αxδ β^lγια πον θα πρ€-
:;ε'' \)α oριoθετε| τlξ ydεζ eπoγ6,q xαυ

l.ντi'^iibe,.q.

o τdπo; 1l,αg θα 1ιπoρo6oε να δι-
ετ'δ'.xiiaεc -'o μoνιδ'-τ'δ τiτλo xιbραg
του ογεδδν dλε; oι π6λειE τηζ στa

αcτιxδ nρd'cινο τcq.?oνσ|'&'ξουy ιιια,

"ψo6ερi1 l!a'n-loνια>>. Εiμωcτε η 1ιil-
ρ1' των δ'jo βλαοτητιxιilν ειδιλν. T'ηe

"πε'3xτι -Ξ, ^/'α|' iτl< nλειixηgr. 'oλoι
ο'. λδpoι y"αL ο'. ελειiθερoι 1ιεγdλοι

xιilρoι τ1)y'γoπευy'6'Ψυ1o|.. Kι' δλeq

ο'. δενδρocτoιy.fε6 μ,αE λευxoxρατoιi-

μενθζ.
}Ι 1ιilρα 1ιε τα 6ΟΟΟ ενδη-ιιxd εi-

δη xαι την πουxι\iα τωv βιoxλι1ια-
τιιιilv cυvθηxιily 6γινε a1oυζ lxσι|''-

xo'jc yιilρoυ6 τ1 γdlρα τη; ux&μπια6ι

xαL του <σΥ"aa,1Γ,1εΡoν>.

Δεν θy'ω τiπaτε πρoaωπιx6 ψε τ!'
6!|L1ταθ€'σaα1α αυτ&, δ0o εiδη φυτιilν.
'Tοα - toα' πoυ εxτιμιi-l β,αθιiτατα την

πρooγορ&, τoυζ ιμE,σα, οτιE ,δεxαετie6,

πoυ φιλο'ξ6νηcαν δτ'' απ61ιεινε απ6
πανt'δα ιαι' eψoEiα'cαy ι,.ε oξυγδyo -

δaa τoυq aΓ\61,Jε,.νa _ στιζ αυτoχιγη-
τoxρατo{l'μeνεg π6λει6 μα6.

Eiναι 61ιω6 xαιρ6q - χ.ιι dχoυμe

ω,ριμ&oει xαι. 'oι. δ''αΘξσειζ τη6 πoλι-
τεiα;. αλλd, y'x"'. των πoλιτι.ilγ να pα-

δiooυμε aa6αρα 1lαL <επt|'στη'ψoνLk&> 
1

cε'ψια nπρ&.cινη ιλλαγτ)r, το6τη την

φoρ& οτη φdaη xαι δγ'' aτa γνωoτ6

βερμπαλιoτιxδ aγtpα.
iI Xαλθπιos xαt η Tραγεiω πει3-

y.η α,σ) ,,λoφoxρατεi, oxεδJν 6λη
την Eλλdlδα xαι' αφtγευ xLΘe xαλo-
xα[ρι &υπνoυ6 δαo&ρ1eE, δημ&ρ-

χoυζ' α,στυγoμιxo6E, πυροo6dατεg, υ-

πoυργoιi-c, aυνερ1ε[α τηλ,ε6ρυaηc,

α\\a. xαι ^ιατoixoυζ αxρι6ιbν xατaυ-

r.'ιιiry τωγ βoρεiωv πρoαoτtων τηs Α-
θ{vα6, εiyαι πλdoy xωιρδq νσ'.frαpi,7

1'ωρiioaυν τη Θdoη τoυζ ,σε dλλα πιo
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ελι"υcτυxθ', π''ο oιxo\oγι'x&., πιo αc-

φαλ^η δενδριbδη εδδη. Tloι&' ε{ναι.

x'υτ& τq. εiδη πoυ aω τα αντιx'ατq''

οτi1οoυν, Bα eiναι' ωπ:οτe)'€o,ιατα ao-

6αρ^fie με}'€τηζ τωy ει'διxιil,l - που

π\€aν υπθ"ργ'Oυν στιζ πδλει6 xω' x$'

ρια Γεωτε1vιxιby - Δωooλ6γων, Γε-
ιυπ6';ωγ xα'' λρxιτ' Toπioυ. Στ61o6

1ιια.g τ6τoιαg αναν€ι'laτ1q θα 'εiναι η
e,'sι'γυιγi1 ειδιbγ ,με πaλλαπ\&. γα'
αxττ1pι.5τ'.x& φυλλιbματo6, φ6ρμαe
y.ριilματo;, φ'ρo'jτων, ιδcτe yα oυγδυ-

6("eταc η α,.aθτρ'.xi1, η λειτoυργιx6-
τητα' η α'eφθ'λεια, η πρoo6λrιυoη

πrινtδαi τια'" πPoπ&ντωv η α6ξηoη
ττiζ y.υ)ρητ.y'6τηταq των 1ι.ilρων αυ-

τιilν, 1ιε τo να' εiνLι επιaιθQ'.ιηρ'' %qγ

εilγρτ1οτa'. 6λεE τι-c επoxθ6 τoυ 1ρ6-
νa\).

Δηλ. μiα λ6cη ,cτο θdtrια τη6 α-

τονstαq ν6ων ελs6θεριoν 1ιil,ρων oτι6

περιccδτερε-< π6λει6, εiναι να αυξη-

θεi cτoυ_q 'Jri"Pχoντe -e η aτhσLq. δ\&.P

xεια' 'x.ρi1aηe τoυζ με eιoαγιιlγi1 xα-
τ&λληλω'l ειδιby xaι ',ι€aα απ6 ψ!-
τρα y"α.L eξoπλιoμodE αoφαλei.αq xαι.'

φωτιc1r'o6,,]cL Ξτ,'.τνΥx&'vεται επιμ{_
χυy5η τηζ η'yρt1cιαQ '1'ρtpηq xαι
ι,ιετθ' ττ1 δ,3cη τoυ ηλιoυ.

Βtναι βi6αυα. γ'/ωστ6' 6τυ oπoι.α'

7"iποτε ci1ψερι παρψ'6αaη oτo πρ0"-

σ'.Υo :,ων μεγ&λων 1ιilρων τLω αro-

1ιαιρυνaτi βλαcττ)oεω3, ξε,cηxιilνeι
θiελλε; διωμαρτυριιbν ιαι εr.,δηλιb-

σ9ωy τoυ xοινο6 γ'rιa τoυ τLlπου, α-

φo6 με τo δixιδ τoυg γνωρiζbυν απ6

;eiρι' δτt 6aε3 φορ€q η βλ&oττ1oη,
.J'1το,,Lαy"9'3ΥΘηxε ξεπετi,1τηχε τo μπε
τδν. E ιδdα λolπ6'ν τηζ eyαr€ωσηζ

τoυ π,'ραo|νoυ πρ{επeι εχτδζ τηζ ειδι_

z'fι 1ιελθτη< τ'.L τo πoι& εiδη θω

l'lLτ'oυν r,ρoΞ αντιxατa.aταoη επι6&λ-
λec xzt τo'lq τρiτo'l3 ιντιιατ&aτι'
σηζ γ"α|. ,μ&λιoτα 6γι. oε γρδνoυq ι.'
ττρocδcδριa'.oυ6, αλλ& &μεoου6.

3. Πρdoιvo πεζ6δρ,9'μlJV
και στεvιbv δρ6μωv

H α'iθ.γxη ^για περιooδτεΡη γ\αL

d,νετη xυιλοφoρiα πεζιbν 6μι oδη-

γiρe'. cτη γνωqττj πεζoδρ6μηoη .δρ6;

μω'y' πoυ πα.ρ6λεg τιg λειτουργιx6;

δυcxoλi'εg πoυ μπoρε| oυ1ν& να δη-

μιoυργoυy' dxoυν τ6y'ει τηE τeνL^ΛηE

απoδ'oγiρ ατc' τoυζ xατoixουg, x'3'

ρLα τωγ μογdλων πδλεωy. Δυοτυ1ιbg

d1ιοl6, ενιil ανcJ.,.LξνΞ'' xα'νe[q ot πεξδ'
δρο',ι'οι να q'fiοτε)'on3ν xαι ψolαEtxο'ι5q
(aια.δρη1oυζ πρωsiνoυ'', oυ1ν& uυπε_

ραρ'1ιxτονo'3ν1q,1r, ε|τε με πολυo1ε'
δi1 xα,' πa)'$1ρ,ωμα δ&πεδα, ,εiτe με

βα'ρeια, dιομιpα y'αL αxαι&,}'}'ηλα,

γ:α β\&aττ1oη φυτοδoγε[α ((αpτινι'
J .,..\

4. Κrvnτ6 πρaσιvo
στnν π6λn.

Eiναι γyοlcτδ τo αγγaq γ"αL η o|.-

τ'oνc1ι"'.ιii αγιυν[α τωy Δημoτιτιilν
αργων δταν αναξητo0ν ελεriθερου6 'ξ

αxd,λυπτoυ6 1ιilρoυ6 στην 1Εc)'η τLα,
νL |\L1τo?ξ6oυν να φτι&ξουν λ|γo πp&''

cιγo. Γνωoτo[ etναι eπtaηΕ %αl oL

π cλ'3πλoxoυ τ P αφ ε L'ox ρα.τlxa t |J,ιLLι1,ν'

δριo1roi, p€γρc xθ'πoια τ€τoια προ'
cπ0.θε''α να τ\εoφoρf1τει. Noμiζoυ1rε

)'ο'.τbν δτι €y'ουψε π\ξ'oν xαι τηy τε-

1νoγνωoiα, q'\\&. xα,. την τε1νoλο-

γ[α να τρoγωρtρaυγιε a', αυτb που

τo o'νο1ι&ζoυμε oxι.νητ6 τρ&oυνοo.

Κιyητ6 πρ&,arνο δεν εi'lαι τiποτe &'\-

λo, παρω oπρooωρlν/1, εγτ'ατ&,aταaη

πραciνaυ oε 1ιilρoυ6 πoυ εiτε αμφι-
s6ητε[ται η ιδιoxτηc[α τουg' εiτε oι

δια'διxαoiεζ oριaτιxaποtησηζ τηt aχ-

ιρeι,ιδτηταq 1ρoνiξoυν' πον ψoρεi
νL τaτoθ€-'εtaαl. xq.L να ενεργoπoιεi-
τιι'. στην π6λη για τoυq xατoLxoυq

τηζ {ιιεσα. Mε ττ1ν iδιz τε1νιx{ πoυ

θι περιγραφei.πι.o x*,τω, μπoρo$ν
να δημιoυργo$νται τια uoριαη:,6νο

γ.φνιxδ διd,oτημα, πεζoδρoμτjoει6

p'iaα απb θνα uxυλιιbμενo 1ρονιx6
ο6τ:ημα, oδιiry πoυ θα εyαλλd,oooγ'

' 
δ6;

τ7.l. στ0 Χ?oνc r'εΞaηPoμησηζ.

5. Φυτ6 σε φυτoδoxεlα
στnv hδλn

Tz φυτcδo1εiα - o'' ζαρτινι€ρε; -

εiν'α'. η προ€xταcη oε μθγεθ'o-c τη6

tyωστγiζ xΙαaaαfig uγλ&oτρα6r.

Eiναι 6ναE πεπεραψ€νoζ - περιο-

ριoμdνo-c, αλλ& ελεγ16μενo6 1ιilρo6
oυνd1ειe oτη :Ξλiδα 30



TcI ΞE\fETΗnρIA ''\r:ΑFLet,,
Τo αiατημα VlΑELo εivαι μια περιox{ τηq ΗUELVΑ (l00 xλμ

εξδλιξη τωv συστημ&τωv dρδευoηq δυτικ& τηq ΞgflΙλληE}:
με αταγδvεg, πoυ δμωg πληαι&ζε( ***'}froiiλεΙ iνα Θαυμdαιo ouνδυ-
περιαoδτερo τηv φιλoοoφΙα τηq υ-\ αoμδ τηg ιδiαq τωv oτ&γδηv, τηq
δρoπovικ{q καλλιδργειαg.

To oδoτημα αφΙ εαυτoδ περιλαμ-
6&vει μEoα του δλη την τεxvoλoγΙα
τωv -ouoτημ&τωv &ρδει.οηq με στα-

γδvεq: ΠαρE1ει oυνεxδq λiγo vε-

ρδ, υπoλoγΙξται oε 2-4,5 κυ6ι-

μ& μiτρα_ανd oτρΙμμα και 24ωρa,
και ταυτ'δxρov_α παρδ1ει Evα τrλτ]-

ρεq λiπααμα διαλυμEvo ατo vερδ.

To κρiαιμo ατoιxεΙo τoυ oυoτ{-

ματoq εΙvαι o ειδικδg αωλfrv <VlΑ-
FLo>> πoυ παρixεr vερδ oε δλo τoυ
το μflκoq. lExει δι&μετρo 14 ΜM
περiπoυ και 6αoΙζεται ατο υλικδ
TYVEK ττoU εΙναι πατξντα τηζ
DUPoΝτ U.S.A.

To υλικδ αυτδ μoι&ζει με xαρτΙ,
με ι)φααμα, αλλ& εivαι τoλδ αv_

θεκτικδ.
Σαν oωλflvαq απλδvεταr εiτε oτηv

επιφξvεια αν Eyoυμε κ&λυι}η εδd_

φoυζ, i θ&6εται 5-lο εκ. κ&τω α-
τδ τηv επιφδvεια.

Αν&λoyα με τηv καλλιEρyεια πρo
ααρμdξεται καr η δι&ταξη τωv σω_

λ{νωv. 'Εταr oτo δδαφog iyoυμε

μlα oυνεxfr yραμμi υYρi (VΙA _

FLo) oτηv oπoΙα oυγκεντρδvovται
oι ρΙζεg.

H λεrτoυρytκδτητα τoυ oυoτfrμα-
τoq εΙvαl αxετικ& απλη. Xρει&ζεται
λΙyη εvEργεια μια και τo oJατημα
τρoφoδoτεiται με Xαμηλ{ πiεαη,
l,5-3 μEτρα δψouq oτ{ληq νερoδ

i ο,15-0,3 ΑTM. Δηλαδ{ ατrαι_
τεiται μlα υπερυι|.lωμδvη δεξαμενfi
2-3 μEτρα υψηλδτερα απδ τo ξ_

δαφoq τou xωραφιoU μαq.
To αδoτημα αυτδ αναττi1θηκε

oτην ΝΔ loπανΙα πριv 15 xβvια
(1972 και εvτεδθεv) Kαι o{μερα
καλλιερyoδvται π&vω crrrδ 200.000
oτρEμ. με τo oJoτημα αυτδ oτηv

τε1νoλoγΙαq τoυ ΤYVΞΚ/ τηs τε-

xvoλoyiαq τωv θρεπτικδv διαλυμ&-
τωv και δλα αυτ& oυvδυdoτηκαν

Υlα να αξιoπoι{ooυy τιξ τερ&στlεζ
εκτ&oειq αμμoλfuωv τωιl ακτδv τoυ
Ατλατvικoδ.

o γβφων εΙxε τηv ευκαιρΙα ετrΙ

Evα μ{vα να μελετfloει τo oΟoτη-

μα εvτατικ& oε δνα πρδγραμμα ε-

νημiρωαηq, απεoταλμEvoq τηq c-

ταrρΙαq τoυ ( l984 ).
Τo oδαrημα εφαρμδoτηκε και ε-

φαρμδζεται με μεy&λη επιτυ1Ια αε
πoρτoκαλιEq, φρ&oυλα, λαxαvlκ&, α-
κτιviδrα,θερμoκfiπια, καλλωπιoτικ&.

Πρoφαvδq δεv μπoρεΙ να εφαf,)_

μooτεi oε αμπEλι, μηλι&, Ιoωq και
αε &λλεq καλλιE'ρyεrεg, διδτι oι oΙ.

ζεq αυτδv τωv φuτδv διατρυπoδv
Kαι καταστρEφouv τov αωλdvα.

Τo αημαvτικδ αroιyεiο με τo oδ-
στημα VlΑF'Lo εivαι oι απoδfuειξ
πoU επιτuγΧ&yoνται. AναφEρovται

μΞαoι δρoι πεvταετΙαq 4'5_'6 τ6ν-
voι φρ&ouλα/ yια πoρτoκ&λια 6-8
τδvvoι ετηoΙ<,lg (μδoοq δρoq πεvτα-
ετiαg) καr αν&λoyεq απoδδoειq oε
αντΙατoιxα φρoδτα πoυ εΙyαι ΧU_

μδδη.
Αuτδg oι απoδδoειq εξηγoι}vτα,

απδ τov τρδπo παρoy{g νερoδ κα,
λιπαoμ&τωv.

To νερδ παρδxεται oταθερ&, oε
τrooδτητα δμωq τroυ κuμαivεται α-
ν&λoyα με τιξ αν&γκεq τηq καλλι_
Ξργειαq. 'Eτoι πoτi δεv πρoκ0πτει
περΙoαεια r] ααφuξTα τωv ριξδv. Α_

ξΙζει να oημειωθεΙ δτι η παρoxi1
τoυ oωλfrvα VlFLo μπoρεi vα κλt_

μακωθεi απδ 50 CC αv& μEτρo και
δρα μδxρι καt 800 CC αv& μΞτρo
και δρα, η qυvεγfrq λoιπδy παρoxi
δεv εivαι πρδ6λημα.

Τo λΙπαoμα εΙvαι τo δεδτερο
ατoιxεio τoυ αυατιjματoq. ΠαρExε-
ται oταθερ& διdλυμα 35ο-450
PPM, πoυ για τσV καλλιεργητ{ εΙ-

ναl εξαιρετικ& εJκoλo, αφοri αuγ_

xρovΙζει τo δι&λυμ& τoυ να δΙδεr
ατδ 0,5-2 λiτρα υyρoδ τUπoπoιη-

μδνoυ λιπ&oματoq αν& κυ6' νερoδ'
Τo τuπoπoιημδvo αυτδ λiταoμα

_- 
To'Γ.'<. Σfiδvffi
Γεωπ6ιloυ. Θεo)viκn

εΙvαι τo γεvικδ, τα lxνoστolxεΙα καr

τo αζωτoJxo.

Τo γεvικδ λΙπαoμα εΙναι τoυ τJ_
πoυ 6-4-12 Λ 7-4-Ι 1 για δλεq τrg

καλλιiργειεq και δλεq τlq επoxδg,
πλ{ρωq διαλυτδ, αε υγρ{ μoρφi.

Tα txνooτoιyεΙα εi.ναl Ξvα ιαoρ-

ρoτrημiνo υyρδ μΙγμα με Mg, S, Bo,
Fe, Mn, Zn, Co και Μo πoυ σUvι_

oτdται να πρooτiθεται στo διdλυ'

μα αν& 5η ημEρα.

To αζωτoi1o εΙvαι δvα υyρδ λi_

Trασμα Αζδτoυ με περιεκτtκδτητcι
αε ',Αξωτo 32 1 289/0.

To πρδγραμμα λΙπανoηq δγει ωq

εξfrq: Αv&λoγα με τηv υyραoΙα ε-

δ&φoυg _ ατμooφαΙραq και αναy-
κδv τωv φυτδν παρixoυμε ατδ Ι-
4,5 κυ6. μEτρo νερoδ f24ωρo' Για
κdθε κυ6ικδ μΞτρo και κατ& περΙ.
πτωση δΙδoυμε επi 4 ημδρεζ τo α_

vdλoγo γενικδ λΙπααμα 7-4-11.
l ηv πεμπτη ημερα oιακoπτouμε τo

γενικδ λΙπαoμα καI παρExoυμε τα
ιxvoατoιyεΙα μioα oτo oJoτημα.
Τηv επδμενη ημiρα επαvερxδμαατc
oτo γεvικδ τδπo: Eτfroια δδoη:
200-250 λΤτρα yενικδ λΙπαoμα
7-4-1 1 και 40-50 λΤτρα με ιxvο_

ατoιxεΙα.

Στιq περιπτδσειq πoυ ixoυμε φυλ
λo6δλα με Eντoνεq αv&yκεq μετ&
την ανθoφoρΙα, ενιoylioυμε με επΙ
τrλΞov &ζωτo 2-3 φoρΞg κ&θε ε-
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6δoμ&δα ετri 12 δρεq, δxι π&vτωq

oυνoλικ& τrdvω απδ l0_Ι 2 φo_

ρaζ.
Τo oδoτημα αυτδ δεv Eτυxε κα_ "

λ{q υτroδox{ξ στηv Eλλdδα διδτι διj

σκoλα εφαρμδζεταl oε μικpEq εκτ&'

σεlq, και ετrειδ{ εivαι ouvεxδq oε

λειτoυργΙα, απαιτεΙ oυvεx{ παρα-
κoλoδΘηoη. 'oπoυ 6i6αια τα εμ_

πδδια αuτ& ξεπεραoτoδv δεv υτrδo_

yει καvδvα πρδ6λημα. 'Eνα &λλo

πρδ6λημα oτην Eλλdδα εΙvαι η μη

&'rαρξη υγρδv λιπαoμ&τωv και α'
κδμη η γεvικfr τ&oη για καλλιδρ_

Yεια εκ τoυ μακρδθεv.

Παρ' δλα αυτ& εκτιμδ δτι η φι_

λoαoφiα τoυ VlΑFLo, μπoρεi vα

μαq δδoει τηv εμπειρiα τoυ, Eπει"
δ{ αvαττδxθηκε π&vω oε ξεττλυμE-

vη xαλαζιακi &μμo γρ{yoρα κατE-

ληξαv oε πλdρεq θρεπτικδ διdλυμα

{ δδo μΙγματα Υια πρακτικoδq λδ_

γoUξ.
Για μαg σημαiνει δτι πρΞπει να

λιπαΙvoυμε αyvoδνταg τo τΙ Exει τo
δδαφοq, αλλ& τrληoι&ζoνταq την τε-
yvικ{ τoυ VlΑFLo:

Να λιταivoυμε δηλαδ{ με πλfl'

ρεq λiπααμα κovτd στηv σXEση

7-4-11 και να τrρooθiτouμε ιΧνσ_

oτoιxεiα.

oι πooδτητεg πρEπει vδααι μι-
κρδq vα oυvδυ&ζovται με τιξ αρδει}-

σειζ και oι oπoΙεg ν&yαι τrιo αυ-

xvig με λιγδτερo vερδ κ&θε φoρ&'
Ακδμη τo πρδγραμμα αυτδ vα μηv
διακδπτεταl τταρ& μδvo μετ& την

πλiρη πτδαη τωv φδλλωv.

Αυτδ τo πρδγραμμα υπδαxεταr
πoλδ μεγαλδτερεq ατoδδoεlq με
τηv καλδτερη δυvατ{ πoιδτητα.

Για τιq αυνθ{κεq τηg δεvδρoκoμΙ-
αζ τηξ B. Eλλ&δαq αυτδ τo τρδ-
yραμμα μπoρεΙ &vετα vα εφαρμo-
oτεΙ oε oπωρδvεg πoυ αρδει)ovται

iδη με oυoτfiματα oτ&γδηv.

oι αυθαιρεoΙεq πoυ διαπτ&ττo,,_
ται oυ1v& oτηv λΙπαvαη με πλ{ρη
αrroκλειαμδ oριαμEvωv 6ααικδv
ατoιxεΙωv δ1ει τrρoκαλEαει πoιoτι-
κ{ urro6&θμιση πoU μερικEg φoρδg
εiναι καταqτρoφικfl.
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Στηv εμπειρiα τoυ V|ΑFLO η
πoλδ μεydλη παραγωγ{ αυvδEεται

oτεν& με &ριoτη πoιδτητα τταρα-
yoμivωv φρoιiτων. Τo δεΙλημα λi-

γα '*α, καλ& ιoxiει μδνo oτηv ξη-
ρικ{ yεωργiα.

Mε τo VlΑFLo θα καταλ&6oυ_

με μερικd τrρ&γματα:

- 
Δεν υτr&ρxoυv λrπ&oματα 6α_

olκ& και επιφαvειακd γrα τα δiν_

δρα καr λαxαvικ&. Αλλ& τα φυτd
μαq xρεrdζovται τrλ{ρη θρΞψη, δια_

φoρετικd υπoλειτoυρyoιiv.

- 
Tα εδdφη μαq δεv εivαι ανε-

ξ&vτλητα και δεy τα Exouv δλα δαα

xρεl&ζovται τα φUτ& και μ&λιoτα
oτoυq ρυΘμoδq 'rηζ oημερrv{q εv-

τατικ{q γεωργiαq.
Συμπεραoματικ& τo VlΑFLo εΙ_

vαι μια εξελιγμivη αvτiληψη στο
jkΦρo τηq εvτατικ{g γεωργΙαq και

πρoσωπικα Uεωρω οτι η γvωση τoU

θα 6oηΘ{αει, ααxEτωq αν εφαρμo_

oτεΙ η δxr.

Αφoδ επιτυγx&vει τroαoτικ& καt
πoιoτικ& ρεκδρ απoδδoεωv πιθανδ.
τατα εΙyαι η τrληoιEoτερη αλ{θεια
ατα πρo6λ{ματα θρEψηq - &ρδευ-
σηξ.

Ακδμη τo αJoτημα πληαι&ζει
τα oημερινd πρδτιrπα φιλoαoφικδν
τ&αεωv τroυ θδλεr δλα τα αyτικεΙ.

μενα καl τα γεyoνδτα διαoυvδεδε-

μEvα και αλληλoεξαρτδμεvα. Πρ&-

γματι στo vlΑFlo εξ αρxfrq oυ_

νειδητd διαoυνδEovται &ρδευoη - λi
Trαvση/ Χρησιμoπoιεlται δλη η υ-

π&ρxoυαα εμπειρΙα και εiναι αvoι-
κτδ oε καιvoτoμΙεq.

Η δυvαμικri τoυ αστ,ικoιi πραo,lνoυ

ΥLα, τ,τP αναττιξη τι0y φυτ6y εξω-
τe'ρ'.ν'ilι 1ιδρων, 6πaυ aυγ,-ν'&, η α.ro!-
ciα ενερ^γου ελευθdρoυ 1ιδρoυ τo,l ε_

τι6α'λ\ει cτην π6λη. Aπ,oτελoιiγ τα
γ"qτ' e.tογi1ν uδυyαμιx& οηoLNει(ι.b

πρα'ο{νο'lν στουζ δo1rημdyoυg 1ιil_

iloυζ, d'Qi'3 i'y'aυν τ.ην ευελιξiα' τ6-

5o ττ|ζ xαταcxευ^i1-q, 6ao xαιτηq το-
π'αθLaηaτ1i i1'ψεταxi''tηaτ]€ τoυ6.

Γα να d1ουμε 6,να πετυ1ημdνa
xιι υ1c{; πρ&"o'.νo oε φυτοδo1εiα,
εtνα'' α'ναγι,αto να πρooεxθoιlν oρι-
ο;rdνε6 1ιοτα6λητd6 πoυ oυμ1l,ετθ1oυν

τδco απ6 πλευρ&6 τιnν σ'να"Υy"σ.iων

λιxιilν, δoο xα'' τωy φυτιΔy που επι-
\€γoνται'

6'' Συμnερ6oματα_t!Ι. 
τηv πzρωτ&νω ειoτjγηoη, δi-

γΞtαι 1l_ιια &λλτ1 διαaτα'ση στo α,σfΕ!.-

xδ πρ&c,'νο, ατδ ετ.εiνη τη γνωoττl
cτατιxfi αντiληΦη περt ελει}θερoυ

πραsiνaν ιαι 1ιilρων πραaiνoυ aτην

π4\τ1. Εtναι τ9 uδυναμιxδ 'xαι ευf-
λ'.xτo πραaινo>>} froυ 'νl1' ψτco'ρεi νσ,

αΥ'ανε6lΥzται, Υσ. ψεταxινeiται, 9σ.

xυλι6ταl xα.'' να. τoποθετEιται στιζ
επιΨd,,yειεζ απaμειν&ρ;α, (Ι,E'FT o-
VERS),

Ει'ναι τa πρωcινo πoυ μπoρεi νι
γαρi?'ec χρ6μα, €νταaη xαι, aγτ[Be-

cη. δι.ααπιilν.αζ τη μ'oν'o1o"lια. ω1)

',ιπΕτ6ν ^ξ των μoνδ1ρωμvωΥ τeρa-
α;ιdvιυν πευxιbνωy στιζ π6λειζ' που

μπaρεi νc. γαριζsL αιaιoδoξ[α ια'. e-

πογυxi1 ενω}Ω.αγ{ γι€cα ατδ &ιθη,

φρa'3τα, φ6λλω,μcι, α\\&' xαt 'cτ€^γη

σττΓ/ τδσO aπ&νια cτι6 1ιdρε6 Ψα,ζ πα-
νlδα τηq π6\τ1;'

Εtνα'. 1ιtα νdα αντlληι}η περi πρα"

aiyοιι 'cτ'.ζ πδ.λει<, δτ,oυ να ψπoρεt
y"q'ι o xL,το'"xa -ζ να oυ1ι,lrετd1ει xαι
oηr,6dλλει aτη Eη1ιιουργiω τaυ' αντ[

να εiνω'. o αδιαφaρoq 1α'. α.τ."uL7η1L-

xδq δη',y[1γ'q, πoυ 6λα τα θθλει νι
τoυ π,α,ρeΧονται 6τοιψω xα. συ)6τa,1

γωρtq τη διxτ] τoυ ouμ6oλτ|. Για ya

υλoπoιηθo6ν 6μωE ,αυτd5 aL πPey"1L^

ιι!'q απαιτetται μεγαλ6τε'ρη ao6αρδ-
τητα' υπευθυ γδτητα γ.α,L 1τc,αn(ψα.τLιl1

συy6πει,ι απ6 τaν'' υπε6Θυνoυ6 φo-

ρεi6, ιilcτε ξεxινιilvτα6 ,με ζωνταν&
παρa,δ εiγ ψα'"α -PΙLΟT PROJECTS
- στη\Ι πδ\η να χaτευθιjγουy τ6σo

την πρam&θε''α. ανα6&"0ν"ισηζ τoυ π6

ρι6&\)'oντoq συ'στ&' δσo y"α,L aaνE ro-
λiτε-c Υα εxτιψt1aoυν y\α'L απoδ,ε.

1θοιiν τα €ργ'α α'υτ&,, oπ6τe τα απa.
τελ,doμα,τα θα εlyαι εyτυπωσιαχ& για
τι6 π6λει9 Υ.αL 'tατ' eπlxταοη ^για

τoυE x.ατoixoυg.



JloliτnTα uειrptrlκΦυ πpoiδυTυυ Ι0l λlnοoμοTo
T α α7,ο6)'iγι'7'τq. τ,oυ 7'1iciΥ-oλ7'!) t

τaνζ ατρδτεζ r;ια;, τaρ&cτιq. .ιr.LL ε'
πi1ια1α αναiι6''c6'iiττ'τz' αnoxτo'jγ

iι:z *λλη δι.*.cταcτl, z.ιθιil; ουνδi_

aν1α'' |/"αL 'iLε iΥι/ τrιιδττfι τωγ γΞ-
ιυpγlxιilν προ(δνιων' Κιι αυιδ γιι-
ιt, ο:'τ;ι x"a:li' γν'bψτ1. dLει δημι-
:υpγτiΘεi' 'r1 εντdτωcτ,, cτ'. η \(παν-
:τ1 1ιε' αν5ργανι ).''ταsγιατι i7ει Dυ-

ιγe''"l, ικ|Dριττt Ξ1'τΓ/ πa''δττΙi,q" 1,υ'y

1eωvγ'.τ"6γ π?O:aδντι:,y xq.'. ονντε\εL

51a '/'ι 'ι'lΡ !Χο'lν αυτα. ειεi'ντi ττ1

i'lο,'ιi1 γευcη ια.'' iρω1ια πqυ ε|.-

7ιν ι0,τcιε. Υταργoυι πηλ\οt π''υ

'ιrοοττ,ρiiουν δτ'', τ1 επιτυ1iα τωv

Toυ
Δρ AoτερΙ,oυ Δ. Σιμιilvn

Γευπ6voυ - Xnμικoιi
Δ)vτoιi lνοτιτoιiτoυ

EδαφoλoγΙqq Θεo) vknq

υ,}τ1).ιilν ιτ'ιδδcευlν ι}e 1'τι χ?τl6''|L'-
ποtτ',ιτ, z'νδp"1ανοlν λιπαo1ιiτων, cυ-

γcδειjετιι ατ,δ νπο6&t}',ι,'στ| ττl; 0?Ξ-

τ-'''x'i1i α.ξiιE ττ1g τpογi1; τ'αι δτ'' γιι'
τ!'.rουo )'(ιγ ο' : α αν δ ργ ι'ν ι i''.rirtsι,ι'l-

i7" γεLPQia?e'|rινl - ^/'z\η'3ν i,τ|/ π'a''-

δτηzα iωy γeωργιxιi-lν τρatδντων

xl''' φΘaνcν'l μ€γv,' τa cτ1reia νι τι
',,α'iz'lν επιy"tνδυνu 1''ι' ττsl νγa|.x

ιια;.

TΙ ιι).λ'['71ε ι ι'lτil'ι '1ιιl'ι σ-'/i|'

λη,}εωv !'γει τ&ρe'',',ι&λιcτα. zαι e-

τiLxΞLΡΥι+*iL"ιi1 ψορφt' y"7''' 5ε 1tLaρ''-

x!'q πδ\ευ; cτo eξωτeριx6, υτ&ργoυν

xzτzι-'iiψzτι xαL εCτ''ι.τδρ'.αo 1τ.;)

τ?,ιοτ!?ο'ιγ ειδιz6; τρa7€g -,,r?,'-
φ3; υγεiα;,' _ 6πωi )'iγοντl'ι, που !-
y'aDν a')*πτυγΘεi" οργι'νιια, δτ1λαδi'

\,.δ'ia ',ιε cρ1ι'tιxα λ'.τ0'ι',ια:,,α. ΝΙιz
ολ6x\τ1pτ' ιιpαι'.& l'πδ δι&φορο'li ε-

;:τηδ:ι:υ; i.'ι ετ'1ιεττz)}'ει5aν-'ιι

ιτγl z'νΘ''ιbr'.ντ, ε'-lτ''Ct!'l'' δ'.αδtδo'lν

οxδπcψα. l"-ι'". 11- ι'tδρ^γ ιν α λ'.'π,αo''ια-

:α οtνα'' 6.νι τιγντi:6 ;ρoi'l-lν' του δ'

τ1''/ ττ.aJτΞθΞt c;'' iEa7C; |gg γLTi,1-

ρe[ τυ"ρα να. ταραγει iaΧ''ιτιτα' τ.?'!i-

δντα. Aυτo[ 1ιυρi6 να εξετd,cουν ;i

εiνι'ι τp'ιγψzτ''xL τι ).ιπ*ciιατe, θε-

ωp,:,6ν ττ1 γρΙρτ1 τουq οαν 1ιι,* αντι-

xανο'ιιl.t1 eπl"ψ6αcτ1 ττη φ0cη. 'Eτ:ι
τt' \ιnα,J|ια.τα συxaφ1'Υ-'oνντc''' σ.δ''-

ι?. /,"}.'. δημ:oυργεiτι'' ';υa, τρcxατα'
).τγ!'r, sε βιρog τa'ιq.

Γ:ι γa eποδοiξου1ιε, δτ'. τ€τοιε;

αντιληι}ει6 ει''lαr. x'6α.c'"|yε6, xοιl δaν

α.';ταπεxρt',,oν ..L'' 6ττΓt πριγ1lατl.xδ-
:η:ι, θα, ii?.'σi.c'θη51υirε of1rερα lr
εξsτα:ουμa τi" etναι ,a \''n$rtsα;ι
xαι ;ιil; αντα επηpε'&ζoυν ττ'1 πο';6-

τ7ii7, τωγ γεωργ: z'ιilν κρoiδντων .

Tα λ'"κ*cp'ατι εtνι'. θρεπτιxd;

ι'lzl'a; - :ρ.'1{3 τοly gυτιbν, 77'ν 7,'.

:,.'x!i rr'') 'ιτ&ρ'x.'"'lν cιτ, φ'lcτ.. Tι
7.ι'l:}ξoυμε, sυ1ιφωvα !lLε' l.τi 1τ,?οι}'ξ)

cη τουg. οε ο7γινιτα ιz'. ανδρ'γανz.

T\ a'|τV.ν|y'& }'''π*Cγιαια'. dπιυ; oι

τ'οτριi; ξιbιυv, φυτιr' λ υτa}'εtψιιατα,
&γιlpz, ιzδψα' xαι 1λωρ& y'6ρτα' r!"-

't.'',' εi,'e[να' που περιt7c'ιν τl; ουodε;

τzυ γρεcαζoγiL. Υl'α τη θρdι],lη τoυ:

ιL φυ:i" α'. οpγα'lιxL;,μoρφi; - εvιδ-

οe ;. Τ7αρ/ι.1aνται, cυνt'1θοl:, απ6 το'l

tδιrι τc ^γεωργδ xα.c {γονν ι7.lιbττρe;

|,)':ιι'l.''.ι!i Υ'.1' 1' !δαφa; x.L'' fr?o'
,;ιη0:ιiο'-l'l τα' φντα 1ιε θρaπτιxd; oυ_

οiε; ΙΙ eοc6ττ1ι&, του; δμωg εiναι

^,ι''xvi,' xα'. ci'1ψeρα μπoρcυiιε yαπο$-

pι 4;,' δeν τα'iιζo'lγ στι|LLΥτ''τ"δ Pδi'c
σ.η'/ ε'/iαi''xt1 xα\λttργεια.

'lz ι'ν6i^γα'ιι λιτ0.o'μιτα, stνα'' ι-
νδρ'γ'ι'lε; ουciε;, απ\*. α\c.τα' cι'ν
z-'ιτ& τον 9τa'rγηι1γ c-'τ1 φι5οτ1' α\λ&

τ, cυν{.''eτ'.zt1 :.aυξ -,e1'pα5xeυt1, πcυ

'γ!''ιε:τ". zπ6 ττp P'.a','"'r,*ouro, ""on,
!.y.zι ν'ι τι xανec π'.δ aυδci'\υτα, να'

ιz' zπ:)'\α -Ξaι c'τδ eρ''c1ιiνα ανετ''.'

ab','-τΓc" ο'ιc;ι.τ''ια ιιυ xιτd. xανδνc.

νι' :z xθ'νsc τ'.c τ)'o'5s'.ι σ9 θρεπτl-

x& 1ια. ix' φν1a cυc-''qτ''ι&.. Για τα

?)-"t' 6)'c" τα λιταc1ιa;z ει'να'' το [-

δ'.ο. Tc. φυτα δεν βρicιονν δlαφοpα
,l'ναψε=ι' 5.σ. r'?'Υ1'yLγ"& (φυcιιd) λι_

τic1ιιτL '/'7.'' στσ' ινδργ'ανα (xημ,-

xλ t, -'εγντ1τ&) \'.παοt,ιατι. Tα φυ-

τ1, δzν γρτicιψοκoιo'3ν aτ' eνθεtα.

τι oργαν,'x& λ'.τιcψατα. Πρ6πεl :ε

τ'ρdlτ,ο aταδ'"o sL r,lLγ"?στ?Υ'tινιoμο{ τoυ

εδαφ:υ; νq τα |'LΞτατ?i'J1ουν ii νω ιω

1ιa::ο7η1ια'τ{ο9':'/ cτδ ορ1ανιx€q ca

L'l{pγων'ei oυ:{ε;. liιι oι ουοieq eυ-

τ{; πoυ 'ιφ.οψo'.ωνoνται' απ,δ τa φυ'
τ,&" ε{ναι iδlε; xαι αταρ&,)'λαγντε;

;ι' :υτ{; του δLνουν qn' gυQε'iαq -"ι

λ''κιιγιιτι..'Ετcι απδ aπaνδiροτe

7.α'. Lν π'ρotρ'tr'οντα'' ια \ιπ0'cψατα,
e τi?'aij.σψδC τουi 'ρ,tcα 6τr! εδαφοq

0ι ε|''lι''' νx τερν''υ'ι τιντoτz 7x''Ξ L'
τλ!q ανδv^γανε; oυoiε;.

trΙε λiγα }'δγ:α' τα α'iδργινα' }.ι'

ταc',ιa-"α' tγoνν αxρι6ιδ; τι; iδι:6

ουτiε;. r,'') 
'.7ξ 

rτ1 φι5cτ1 του3 tγονν

:a εδαφτ1 xLL τ1 t"o'τ'p'"ι, 
'rε 

τη διz,-

7cp& δτ: ο'. )''-τzντ'.ιξq ουciε'' aτα

.ινδρ^γανα )''.καc7ιαια. περι€γον-'αι

oιδπ'"1tι' sε iιεγα.λ$τ:',,q ττoaδτητe;

ι.l'ι τι φντα τ:ζ eτ,a??opουν κ''δ

γρtργο7α.. Ι]:α τα φ'ιτ&' atνα'τ αδ''&φo-

?ο α.ν τL \cτ'hapιι'ι t7o'lγ 'ιρ^1qy|'γi'

ii ιν6ργ'ινη προi}'zυsη- Αγ xzι τι
γυ:α ε!"να.ι δυνατ6 νx. \rτ,q[νοντιι

',ι' 
g r2 

ρ'γ α.Υ LΥ' λ )':τc/ιcψl'τ L πι ρ δλ'α' ιυ'
τι' τ'ιtg9ο'l'l τι.q θρεπτιιd; oυciεg

οz ιν6vγανzζ 'PoΡΨ6ζ, πoυ προx'3-

'iii.ιDY 1π6 την απcο6νθΘστι τa'y aρ-

γινιιdν λιπα:μ&των. Tενιx&, τα' ορ'

1zνιια ^t"'π6'sψατα δον 6xoυν πλεo'

νezιi,ψιιι cι'ι πρanJτ1θeυτ6E θρεπτι'

zιilν cτo:7'aiων οτι- φι'ιτ&. Tι φυτ&

δ ιν προcλαγι6&ν ουy o ργ ανιτ"&' υλιz'*,

ι'\λ& γι6νo ανδργανεq Θi'ιτ'τ"'xt; oυ'

clε;, πcυ εiναι iδιεE, εtτe πvoLργoν-

τωc απ6 την ιπoα.lνθεστi 1'ων o?τt-'

vιr'ιbν λιπ'τομiτωY, εi;: απ6 tνι fln-

γιτ,γιν'.τ'6 a'vγοcτ&cιο ' Me ταξri τιlν

ε:διxιilγ ψποpεL να γiνετα.c eπ' απε'"

ρo sνξtγντ1cτ1 ^(''q" τ,L ανδρ^γανι λι-
'iiLCl,Lσ-'νσ" 

γιaι τoυζ τ'iπου6, τ"s 6δ-

5ε'.ζ' ^(L7' ττγι eπaχi1 τα" τaν τρδτο

τιτ":B!ττpi1; τονq' ΙΙαρα-lμ6ν'ει δμιυ;

eιτδq ουζtρτ1σηζ μδγo Lνα πραγnsα''

το α.τι-pαι.ττ1τo τωy oργανιxων λ"πι'
cμiτων ^(|.α iΥ|l α$ξηcη τηζ φυτιχηζ
τιρ αγ ω^γ ii -<, n p&γ',νι πoυ ιooδυναμεi
|ιLΞ ic νι πo$με δτι 1ωρi6 λιπιiομα-
τα, εi'/α,' ανιλφελο 'xxι".'νa σ^ιep-ιδ.'
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'i L 
-'i

.., - 'tiJ'z.5τΞ 1.νξ'η5η τω:i τροφιιιωγ, φυτι_
zdι'ι zz'. ξω'iτιilv. ΙΤ υτιρογi, τ(υν .ι-

'ιδργ ινι.ο'l ).lτι:1.ιατιον απ!νι'lτ'' ' cτL
:ργzνιια' οιον αφrιρι cττ,ι α6ξ.r1cτ1

ττβ τeω?^{''y'i1i καpα!ιι)γi1; eiναυ α.-

',zγ'iι'ι pc',ιi'lτ,. Ι,[ε ττ1 βtομτ1γανικ.i1
a'z|7.fιιlfi1 ιa: i^r| χpi]cτ1 τυlν )'ι"-

παc1ιiτιυv γπ6ρaιe η γευl2^γiι να

γτ*cει ια :ελευταi'x. exατδ γ'ρ6ν,'z
::ι zτγ'tεp,'ν6'jc7c; τιυν αποδδaειyl
τι'γl eΕzτιb'l γ\al.'' |\Ξ αποτ!λεcιιι νz
βεi'τι6νaνται ο'. cιlγΘi ιxε ζ δ:'z-"ρcφ'l ;
τa) :l-li'ε1ιil; zυξα'νοiι{.νοιι πληθ,l-
ιγ'"''\ :τ'i γ"i1i.

T,ι 1'ν }/ i'Υ.t'/'|. )'''τιz,'tz:z. ι ι' l,t !' -

1'ι εξαciι\,.οτ,; ετ0'ριe''αq ιροφi-
ιι(!)7 γ'.?. aι' οy'a7r6ν 5 δ'.cgy.e'τc'JΙι$-

ρ''ι zν{}ρ6πι!\'/ iτa! υπαργο'ιν κ&ν(,l
ιιι τ)'z'lt1ττ1 l}1'ζ y'1''. nο.) 5Ξ 2o 7.ρ6-
'l''z 0ι φaαc.'υν ;α 7 διοιzeτo1ιμi-
p''ι' ;avl'τr':l' τρ!πe'' νι Θειlρa'3ντι''
1aν <i|',iii1.Ξ> 7'7.'' rικδ ττγ't kπ'ο,!τ1

"ι'lτ^iι ei'tαι. Εtνι,. δυνατ6 ιe γ'.&. κz-
','''^''';''ti'ιτ, i'ιιιττ, νz !γ'c'liιε αzL-
''tl' 'l'-τ,t'!: zτ.'iοιe,':. γυt",:.-" :τ, .1'o.i,-

,η τ(.y ).''πι:,';&τιoν. λ)')'λ ι!"νzι ^l'z''

i',a 7',7i'-1'.75'i,ττ,:ο γιγcν5:' 4.'' 
',

Ξ'i,:l,:τ, 1 z τ7c1Ι1 z--η cτ,",ιεl,.νi, 
=-

το7"l, δεν 0z irπορ'!.'. να υπαρy'εt γ.υl-
ρt; τz ανllρ.γανl' λ'.παcψατα. Αεγ si-
νz'. 'π'ι75:λ'i, 'i'ι ')7'7τη?Ly'θεt δ= .

s'l",ιΞ''l.. ιλθe ι'iiηοη γeωργ''ι.i,Ξ
γ:.ι|' xιτ,'i,:τ2oγcιi1; παρα^γωγ'ii; e-

-tuρ:α:z'' ι'τ:6 το'1 νr' αριΘ. 7 αγα'ι-
:,.yz:λτ:l:.' τ.l'ιτελιττi1 τη6, τι )'''-
n&.cγιzr", 1t' iνz γιαλιaτα πληθυcμj
:τ,; 'γi,: ;ο'l ι,liλνaται, 'ιω\παξον-
:c''. ιιιz'1λττ,τι.

|; ι'l'.ιi. τ, ;).i,vι,: LνΞLιa1i'στa7τι
:ι|}'/ 

'2^{1"")''y.ων 
):'τιcι,ιθ'τωγ με oρ-

'iz'ιιτ"ι διν εtνz'. κραγ',ιατοπoιiiο''-

lιη. σΞ 1ιeγθ"λτi τ\tγνιxα, σiη στΙιιΞ-

prli1 eντl'τ'.ν.η ψoρφ"ii τη; γεωpγiα;.
'r)πob τe" bρ"γινυu.& λιταcψατι γρτγ

5 ι.|'ι..-: i ο'..J'3ν -' α'' ι \''.J"'/ α δ ι ιιτiο τ1θ οtν
tx υ'lτiλα επtκaδα ιπ6δοcη; iιD.i
l'zt).'.ιιγι''ιυν lτ:, τtλτ, το,l ;7cτ,^1,,,5

',LΞ'ι''J 1'''i)νL. ).l"',ι6ινaντιν zi:υ' x-
rl' s'lνΘi'zε: 4;ο'l aλi'γ.'.l:ε' ;.'ιL-
:l,:ι1 zνL'-γ'ι.Υι,'νι )".'"r''3*.των i,-:z'l
δ,eθlο.,lι:ζ. Σε cυγx'ρι:τ1 |,LΞ τ.7' στs

γιa7'.ν& eπ!'ngFu?' '-ι απoδlucz'.6 ex6!'"
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'i i3 i1;α.γ γ ι'?α'γ"iτιpL5iιxα" γxψτ1\!i.
Tr, , να" εγzατωλilnJ1ουiιε εντελdl; τη

7'ρi,zτ, :ιιν a'ι2i'τινων λ'.τl.l1,-a1ιη.1

ι-κd ττ, aτμεprt'ii γιυιvγtα'. θι α"is
||!'α.'Ξ €'ii''ττ?:φη cτl: yL1rτ'\{q απc-
δ6cει; τοlγ ια)'λ'.ε,:,^γιιilν, πaυ λα,ι-
6iνοντzν cτα τ€)'η :.c.) τ,ΡcτlΥa'31||rLl-

νO') 7:i)ν7'' 1ι' 4λeq τι; ανεπ:θιiiιη'
:ε;:lνd;:ιε; 

'iυ t:: ου,lδε'jυγ. Mj-
'lΞ'- xL'ιa|': ιι.:ακ)'.r,zτ;' D''q';ιcτιη-
'ι'/i7: 7ι'\: !τa'τl' zτ6 ενιψ'.sτ, zL'.
;)'iον ι'.dνι 7.οητ''1ιo;οtτi5τιΞ 7|n't 7.-

',''ι 7 ^1 *'ν ι.l ν )'ι π αz1ι/ι'τιoν, νπ ι.ρ7e'' ι6 -

5|L1ξ τiηυ π.ιοτε{νει τa -"i\r'ζ ιουξ'
Υ|.J. νx 1'α 'J-νia'lα-l1'cτiicε'. iιε γι!cα
7,1υ' 7-γ aτιδ? ειlιτα'Θ ι r' ρou"ιλ'is ο;.lν.

xα'τα τρ6πο Ξr3'l'Υδ1)'/.!' ιιια επι6ρxν-
δυ sτ1 ιιτ1 γ :.ι'ι ρ^γ ιx'i1 πα",,ιγ υrγfi .

.\'r;i 4,'ιιυ: 
'7- 

L't1.τ'ιo\?:.ζειι,. τ,

0e"c''zi, τ'.:,'ι?'ολ'ii ill\ν .1.ιa?\(α')ιιγ λ,-
;:u.ι',ι|r'τι'r/' Lν1tθΞ1,α eπιxρ|tεται, τ,

ετ[4ριι'i, τ.'υ.Ξ π&'νω cττγι τo'.δττρα
:|''' ) "{ Ξι|' ?^( a\ι.i)ι ; 7οι'6ντ,ιιlν, o'' c'ν --ι -

) ι','5a'.: L'sι,ι'^ l'l -!:' τ'.1- :τiι 'lτι6i-
θ1ι::η ;τ; τC''1:τ,:zi των γεωpγιxιilν
τ'r;|iντυlν ιπδ -'τl γρf1cτi των λιπα-
ομ*,τιυν δεν dyουν ιιψιl' επιaττ1γι.ο-

ν''τ.i1 p*'οτ1. Tπe$θυyoι Ξ?Ξ\)γητξζ 1τ2'J

ξγ'α'lιν τε''ρxitιιl' \Lcι 1τ[l .,ιποx&-
)'υ,!η τ'ιγδν δυc1ι:νιilν ' eπ''δραcεω't
*.o'l 1'',!δρ.(cJιυν },'.πσ-c',|&τΦl στην υ-

Τ:j1 τ(!)γ ξιi'lυlν xα," το'l αιθριbπa'),
zl.:!')'τ,Ξι'ι :Ξ s,-ι,,ιπεριs',ια=α. --',)

ι!'''l''. il,ι',η: τ'.1' 1τι '|.οi,cτ, :ων λ''πι-
5'ιLi'1,Qγ). 'a\z :α' ιτoιγJα μαρτυ-
ρι'i'1 δ:ι, τd,oa ^γ'.ι τoν ινΘρωπo. 6co
xeL γ'.ι τα ξιδα,' τα φυτα. που λιπ*ν-
θτμι'l 1tι z'ιδργινz \'.ταz1ιz=α, e!-

νt.'" εΞa5oυ θ7ετιτ''xα, y'1,. σε μεριxjg
i:ε.:πτιbJΞ.; ιz6iνl' Θρzπτ.γ"δτΞΡΦ, u'
τL :ι φ111'1 τ.ι'l !'/ι'lν ;ιριγΘεt '-e

c iι^{.7Υ 
ι'τα ):"π&.a,ιι'τι.

Tο 'uα\ι6 πρδ6\τγμz -.ε7.'tτ1;i1 (',''ε

''l'ν52τα')a \'.ταc1ιατι) ii φυcιτ'^i' ('ρε
.iρΥαν.x& λ''παcγιατα'\ )'iπα.νcτ1' γa
ιι)"t1i πtcττ1( συζητητdζ' δεν υκ&ρ-
y'eι π)'i,'ν' Στη 1'ιλλ|a ψ0-λ'ιοτα.' a'rs

φtcτ'τixe νlιγ'c' no'' Lπατa?eυΞ'. ').L

|i|.,|iγ-6.iJ.lτLL βιολcγι;α i1 pυcιιι
7?'"i6\i1' γ.L,' 'lα r,ωλο'3ΥταL ατρι6a-
ΞΞ?7- ^iΞω''^{aιi τροtδντrι πa') aνL-
ττ"l7θτμαγ χοlρig λιπdcψατα. a ν6-

μο; ι{rηφiοττ1za για':i τdτcιε; περι-

Υ?aφ;Ξ. τ:,"l ^;tνaντι,. γ'.' x.υix' |x.

xροiδντα, :,Lio?'ν''l1" r'r.?τ'ιλaνij-

'|)ν 
τ/ι'ι χ1τ1./rλωτγi1 δτι αυτ{q ο,.

-ρ'.; iι iy..''lν zz)"'l:ιρ^i, ;7'.:':l,.-ι-
Tι γι'1''',4 

"^ 

z'lιl, τ.,!τe'' νι ^1;''lε''

-ι''λiιε':(',Lz ;?η; 'l'!|τι7Υι γ'z'. ',i :-

?rι',',L.-;51Ξt frτ''i:,a'i ' 
'

ΙΙ ''τ:ορ|.L :ιιν ).'';.l'ιμ'i:.l,|'l :!νa,"
','!.l. ';.ι''. τ, :ιιι:ι1ιiνη 'i9υ; /.p-l1sτ,'
i'1'ει γrL''.' ',ι ιL z''ιbιz δια7ιεια' 

-(^ι'tι-

''''.. ΙΙ2!;ι,' νι. ^γ|.'lε'. ι;' a),υl: ^1νοι-

c-"ii zl''. '/7. |i|-τι ';',L:''.56τ,τ''''lν:z'. z6α-
x'.',l.a'' .' ιιcτξ:. τ, cφε)'τ4ι6=τ;ι'' 1r'

7'τ'7.a)'ι'|,|x'iα, zzθd.tι τα'' το r6ca
','.εγιλ', 76λο rιt\z'. iΞ\ 7ι'.αΞpop'i,

:'lfi γlθ7ιιτ.61τlΞ7'Ξ' Tι γρi,sη 1oυ3.

Στa cτ11ιεiο 1.ντδ δeν πρ€πet νi
','"1',''l,tεi τ'z'''η οτc'lδιι.δ:τ,=α τ,τ1Ξ

γe'lzι'"ιtii. [)ι γ:νετιοτJ,; d1σJν δη-

'ρ"ι.,'lι^γfρaι rοιιλ{eq τ,ηυ δiνo\)ν ψe-

γαλε; ιπoδδσ?L; 7.α'' ποιχιλaεζ με 1]-

']ι,t.L=e''l, xι'. x*λυτερη r,2'.Δτ,τιτ1''

τ''tr.. ιι"''.τ''\iaζ στ'α,PLa$' 1ii iιεγαλ,j-
|Ξ'-'Γ1 

'ΓιΞ.ρLΘ%ιcx6τητι 
cε πριυτεtνε6

7-αL α?τcπo''ητι'xi1 αξι"α. :\υτdg 6iιω;
οι τ,a''x:λiεq {γουν αν&^γι'rι 7,π6 μ.ε-

γαλ'3τερο 5ε r,oσ6τητα εφοδιαο,ιδ με
θρeπτιzd; aυσaΞζ. oι oliγ1ρονε; πο:-
x'λ!ιc z'r''aιρι'ο'!l ψe ox}'τ1οδ &7υρ6,

δεν :l''tι''. ανεξαρτητεq απδ την.!-
φl 'vγ-.;i^i1 μεγdλων ποooτriτiον αζω-
τ, Qι7! r' / \'. 7''1 5',1&τ ων .

i'r','.^i' '''' νlaq πoιχιλjε: 1ιε ::;
,-ι!τ,)'6τε, a3 .y.ι'. πo,'οτιxi ιαλ''jτeρΕ.ζ

απ,Oδδ5Ξ'.ζ eξιριιbνται ατ6 ττp πρδ-

d'τ,'\τ, γεγ ι).'j:aρων πoaο:iμων θ ρ ε-

i1τ''γ.ι;'ν λail' 7Ξ?ιt'1ι, Κι.'' ι'lτl zτ,'

1ιαiνει rυξη,; #νΥj εφα'P|ιLoτi, \ικ&c',ια,
τ2i'

ΙΙιi'i; epeιlνe-" !.γουγ ^ρtνeι πι-
γι') σε θjμ1;L iicυ δΕtχνoνν xuΘαρα,

6:'. ''ιΞ iτ, Ξιι3ii1 |.pτ1σ'.ν.aπatηστι τω')

L'/4?Υανω') λ'';zτψατι.υν ανξ0,νε,"'r1

;el'' e*τιιlιττ,τα, τ0)γ φυτιz,ιδv πρoiδν -

τ(υγ JΞ 5r.'υδ1 eζ τLα" icν ανθριilπι-
';ο ο27xν'"c',ιδ ο'lιtεq. Δεν εlναι υπaρ-
6 C)''. ^,'. 6' l x. τ,'13',Lε : Λ','τ'ωc|l,ατ α ση|lLα|
','a'. <tΞ?''5σδτεp| τpopt1 - ιαλ$τερτ1
ι2οptp.

H αT"ωτουγrr; λfπανoη τ.)ν στx'?.'
a'5 πρ6xα},e{ atξτιa\ πpωτειγ6y που



βελ;ιιbνει την πο''6ττ1τι. τOυ φι]l:ιιr$

{ τιυv ξημαpιxιby. M: ιsδρp"'n', - ,'
τα'ρxii γιυαφopcλiπeν7η iL κ'?τc-
y.eλλla ^{t'lιντc''' πι6 εi1υ1ιz γ.ιι λε-

tτ6φ)'ουδα, -,α cτι-γι5λ'.α r'.δ τε?α
xr: πριbΙ1ια y.α. o'' φPα.oυ\:; cφ:zτ6;.

Ιcο ι ρ,.ατiψ{'ντi λi'ττν ιτ1 ιυl'l'(zγ'ι-
ρoτευτ)'ωv, eν''cγνiγ!'7γ, ιιε αρν'ετδ

τ.xλι, δiνaι ανξτμ!ντ1 ;ο'ι6ττ1τα ξαγ.z.
pη;. εlιδ 7ωPic iiλ'.'υ6ια τι)'ιολι'τqν-
s'r1, απl.' εδαφη φτιυ1α οε x0.λ'', τx
0ιτ ptz τρcι i'z,,ι6αν ο')ν α.Υτ1'τ ιiνLxl''-
'ιι αe6!cτ'.c ι'ι'' 1ταγνiρ''.''l xα.ι γiνr''ι-
τz'' xz.ι66;'ιιl,z' Χoρτο'lο;ιiι που λι-
rι!'iονια'',|'\'a .φιJ'5φo?Lxil.ιοι5γ'α- λ.ι-

;xο',ι1'ιι δiνουν ζιi'lz γιe ψe^γz'L:3τε2ο

βd?,'Ξ "-'o'ι 
|.δ'.ο γρδ'lrr, συ\7iι'.1ι'Υ"ι

ψι it)'ι τc'l τρiφοντι'' ',ιz α}'[τα'l-
-'2Ξ y'c?τa'laiιd6. Ι{ παρ&)'νcτ1 τρυ
6r"τl'νl οττsl'\υcτpα,λiα' θερl'τει5ττ1ιε

',ιa λι'πι'νcτ1 βο:ιil'ι ',ιe )'i'κl's',ιy' το-
€'2a\ii'''ι'1 . ;\α'7ι.ν''ι0' ιι: φρ,ι'11.1 uψ',-

)'i'1 ατl'icιτi;, zξι'.pετcx"'l1< ra''6ιτs
τz:'','-ποροilν 'ιx τzρα7Θοι\ν xi'τι'l |ι--

πξ cllνailιeζ ι'ι)'i'; xαc ιοaρροπτ,','-!.'

';1 β 1i.ι?ay'iιζ θρεπτιxιbν oυ:ιιbγ.
(l ι \ιι',C'''r:x.',Lε 'ι7' 71'''l .'.Ξ r',λ!l

πε.γιcclι:e7α' c17ετ,'ι*' γre τo τ''6π''

iicυ -'ι' λ'.παs''ι'ιτα' pε)'τιdν,'υν τ'r1

το''δττiτα τ(υy γΞωργιχtl't πv''iοντι'lιl .

Η 1ιεγiλη τrυζ σ|)')Ξ''σ?ο?i' ei.να':

φινερt'' Εi"να'. ανα^1xτ1 )'οιτ6ν νι "ι.
;i'.:;d':.')|\ε 7.a'. 'JΞ ττ, ο'rnε''οiοvι
:ι'l: z-'lτi,, L;al1 ιινο'lite ιιρ'-6ιο:.

l1'L 'ιLa :τ,ν z'-b7''sτ,. Tι ).'-;ι-,'1ιτι
'1ι: βοτ,0ινe 'ιι -ιρiγο'l1ιe 7ι'.ι τC-

s5ττ,ιι τ'''-4'τρα; ο: : ;ρωτεiνε;. ''_

tl'τ*νθ :, ιxε :' tλl''-l'' ινL''^γ ιν ι α).L'

ix' '/'7.'' β::ziιiνa; που δgγ '-ι-να'. εΙ-

zc)'a'ιι: ; δeιiiιε. ι)J'α xι'' 5ε εμi,
7'.τ.i 7.l'7 ιι.ι,'γ'.ττ'.ιz:' ιriγεθ:;. :1τl

7ιι γ-''ω'1ι x:λ' τα.,l l'l'l,'νz β).!το'ι-
|.ι'e' ια.,. 

"ιειpιψe.Γεγlxd,. τ, ''c6ρρcπτ1 )'iπα"νcτ1 βελ_

τιιbl:ι τηv 7'Υc?Υx.Υτι τι'. οργανιι"i,

:'jνθ:cη τωγ γεω?γ:χων κiοtδντων,

β:λτιιilν:ι aτιν Ξ\rLτο?Lγ.ii τοι)ξ α.ξiα,

z'lizνeυ :η| ιυ1ι!'ιτvι'lcτ1 β:'τα'1ιι_

',(bν y"L. βοηθi.:: ιι iι11\ να ανΘ{-

7|a'iτaL cτι; zcθJνειε;. 'τrυ 
ιτi'ρα'ι.'

γ9ι: xα'λυτερτ, θρeτι''ιt, ιξtι s:z

1 a ι'ιl ρ ^l : τ"α fi ρ''i δΥ i σ., 1LΞτz.λι Φ ? τ ι'Ι' σ.'

τ:νd'λωc!, δQηλ6τsρη ''ι'ρ^i, sττ1ν ι'

'γ::,α xa'' τελιι*, τε7ιz$ιeρo ι€7-

δr; γιt τον γεtιργl' y"a'' .ια),13τε?τi

'Lι'. ι)Υ'.ε''liι τρ''1i1 ^i'.α τ''ν &νΘρυlκc'

'\γ;Ιc:τy' ]ι'ιx ιλδγ,'c-.τ, λ|πανοη :ιιlν
xα).λ'"eργειdιν' ιxτ& ιρ6το α't''cav-
po-κC' i|prιi εiιbθτ;cη τ'Γβ rαpσ'\La-

γη:. 4τι,l; τυμ6α{νει cυy.να cτιq xτs
πευτιxj; ιιλ\,'ipγz''ε; lιLΞ xΥiν dΨtJ'-

ντι rl'?av"i| οργινιxιbν xαι' ανοργ1ι-
','l'\'J τ'ιτ\σ'a!,L*.τυlν, ψrc,pεi νd' 1i?ax1"-

λi ι ε''.'ιτ,'δ i'θ | i\ |' 1 τj ττl ; π ο ι δ ι ητ α q τ ιι' l
τp"'t1ντι.ινl . E;ιiοτig tlττερτροφi'x τιιν
φυτtλν 1ιε θρεπτιxd; ουοtε; ιαι 1ια-
).''sιη δτιν δεν λi6c'4ιe υπδιpη μα.;
ττ' sγ'icτ1 τιυν θ,aεπτlr'ιδ'1 aυc''ιΙιν γι'ε-
-"1'ξυ τrυ:. 1ιτc7ε|. νz κροxα)'Laει

7.e'.ροτ'!ριυcτ1 -"τιΞ 1τoL6ττιτι;. .\'l-"l,

γ!'νeιz'" ιυγ'li cε περιπ;ιi.lο:ι6 1ιο 1ιι_
'l :','"ερi, λ|'πzνsτ1.

Ιiivα: γνιυcτi;, ci 4λaυ; tiL.ιq1 Q'"

i'::'ιεγεi: πιιaν!ργειe1 1ιερι,xιby λι-
;-.l.:'',-&:ων'''Σ'.ι!τειl il0.z ιiυl--.,!l-
'1'υn. L:ιν '1ο,rτγγa'|ντιc ιe ,πa26ο)''.-

xi, >'6zτ1 7a' 795[τ^11ιι" ια'' l,ια'\''cιx
:τ:ζ πεclπτιbcει; εxεi,zε;, πOυ σJιι-
i'L!νι'. ι1' φ'lτι νι aι'',ι'. reιναcμtνι
r.τ"6 ιl)'''. T6τε pπrr7ei' νz. ξηiιιιυθεi'
τ, ε','';οριz^l1 τoυ': eξiα,. 6c,, ιc,' τι xL-
: z.' i z l.ι-ιl s'-ιιιlι τ'τρ &, τ οιt ;.' E τ c ι πoλλ d ;
τ:''! .:. ''te ι'-cz τa?!Csε'.ι xiιλ=.''.. ;ι-
; |:''le:z'. ι,':iρ'- ,γ6 1ιειι,l,ιdνη β:ο).:-

i,ιτii ιξ|z' πιτατeq ψa' λ:^γδτe,,rc α-

',νυt,ο τ'α". 1'ay'^itζ τ'aLδaτlταζ T,aυ ιιLx'υ-

7:. .1'.'tl zilιc'ιr. :ε'jτλz ',ιι )'ι'γ}'τε7τ,
Ii7'l '''. 7 7.'' :o1ιiτε: ιιε ινωiιz)'a
'/"',u 

', l ι'.: ',.L ι'., ν.ι'''p'.ε; . T ι cταp')-

)''.z. .1:.'l'.',:l.'" νε.lcυ).*' φτω1i οε ξι-
'/.ι?'. l7.'. δ"-', ιν=ξy'ο'l'ι iι ψeτιφ,'-

ρ!;. Tx τεπ'ΥoεLΓιtι αγ)'υτι i'α'' iα
)'z^7 ι.ν:ιλ dy'cυν πoλλ j; βιτα1ιlνε;.
Γενιxα, 1iαραττιPΞiix''' α'3ξτ1οη |\τi

7?,η1Ξi.'ι''xc!l zξιbτ:'-l sιι φυιι' το'l
ι't|i.'ι:.'. ττ1ι τ''Θινbττ,τι bρeπi'.ιil ι

7''ι!')'ιL'7λ'.ιbν ι:ι iωι ιαι ac ιιρπι!
τol'l δdνδρο.lν εiναι τxτocγτμα7''5pι''
νc'', πολ\L-q. φoρtq &νr,oτoι. iυpι1ιi,-

ξr,υν α'r^γα y'ι'' δυοκoλα δ,'αττtρo"lν-

τz''. Tα παρkπoνι y"1'L τι δυσφ^|ιν'Lστl'

1ι:;zξ,5 τ('''l iταραΙ(')τω't τ'.α ττι xτΓ
,,ι''ιi' )'!.;zνοτ, lyο'l't αιρι66; aιν
7.'.:'|"σ. 1τ'l ιιτ.i1 \tκινs'r, l,ιe υτερ6c-

λιxj; δδcε:; αξιlτo$1ων λ'ι'παιψα.-

των, 1ωρi6 να' eiνι. αr,α,Pαιττβεζ d,'

ντ)'ογiε6 τ|-o5?ξ?'υ ιc"'. xz\[ο'l' του
.r'7.iΦ3ν τ*)lτoτe τα φυτ&, 56' nιι&, υ-

γ''ει'ιii xιτ&c:.αοτ1 B'"aπτιιtiq ιοορ-

Γeν'.xθ.' τι' )''iι/ιc'ιq'τα 6εν φταtνε
7'" αυτδ. -\υτ6 1ια: το βε6ιιωνει τ1

τatρι. 6λcυ τ) τeωρΥ''γ.r'1 xδc|tcυ,
ττ.! 7.?η5'"|τLaacιet εxα'ιoινψ'3ρ'.α τ6ν-

ν,'υζ ),'.τιc'rι&τtυγ x&θs aρ|νo. Φτα!"-

ιι τ, xν''cδpρa;τl γ'σ". α)'δγι'cττ1 γpt;
5τ1 12!:. oι 0λλαγδoi, π&νυι α.π6

8Ο% τοlγ γ'ΥinΞυι,|y'ι)ν τουg τα παρ&-
''ι'''J'l 5a θε3l,ιq^/.';''-*, x*,νoντα; ιι&-

)'ιιιι' y'ι'' αφθr'',tε< aξαγωγdc 6a πc-

λυεz"τιμoii ιεν α πρaibντ'x εξαιρeιιxf1q
r,.,''δτηιLζ. Κα'' ηντδ γιατi' x&νcυν

''c}'ρρr'κ,τ1 γρiρτi ιιΞ υπoλογlopιdνη

ρ'!lθιι'.7γ, 6λιογ τιly ουντaλεcτιbγ πa-

ρeγιυγη;: τιιν t:.τιο',tθ'i(υ'/1 τcυ γa-

ρC$, il'λ'$. xι'' .τf aεpγt,ιxραοiα';,

1'1.) .ι"Ξ?L3\L''3 y'7..' το1) φοlτιcμo'j'
'oτα.ν 

':,ιιλa'3uΞ {L?' \[πανcτ1 λοι-
r!''ι, δzν "ιιτ'aρο5γ'ε παρ& να eννoa'5-

'ιl'e 1Ρ eii.1iτl|}.ν|'x+l' ττγι cast1 xαι
''i6ρpιπτi τ^ιpο7t1 σxL φυτc. b)'ωl
τι'lν 0ρε;:lr'ιii', 2'17'.ιil'ι τ'''l Lγ.',|l|ι l.-

ναγττ1' T1 )'[τανaτl εi'ια'' ''cδρρbπη

τ6τε μδvc, aταν ιπaφε'5γoυμe ελλεi_

!ειq τ'α'' τιερi'Cce''εq θρεττιιxων cτο

[-Dι.φ'";' 0δηγ6; θα εtναι π&'ντoτε c'"

,s'γι\isιι< 16ι1 3ξξ'φ,1ι1; xιι lτo\λ!.3

φ:pt3' οc zνzλ6οειE των φυτιi.lν.
Δυ:τ,:7dl: τι πρ66\τγ,lα ττ1q '"ο4ρ-

?.-^τ1. \ιt7.νση€ τιυγ. xαλλιεργειtilν
eLνα'' π,rλ'3π'i'a}Lο γ'αL δ6cxoλo. IΙ λ,j-

σΥj τa'JΞ c' 6}'e6 τι6 περ'ιπτιilcειq δεν

βρ.οτ"εται c'ντil εpα'1paγf oυνταγιi-lν

xx'' cδτ1ιων' 1ia1) |lLnio?ο\5ν νσ. ιγ'O'ν

π&ν:οτe αξtα για δ)'α τq' eδ&φη ν"α'''

γι' dλεg τ:; xeλλιdργεlΞζ. Οι συy-

=ι^γi: γ-ρi,lτ,: iω'ι λLτ7-7.:;ιci:ων δ:ν

'1;:ορ'.!tι ''ι 
"7""l'ι 

zξι'α' ;ιρ)' μLι'ι'
L:zν ^γνιυρ:.iο'-)'ιΞ γa 1: 1?οτr.τ.cL.ι-

γιε *^l'ι νL τι"i τ?oσα.ρμδζουμε, o6μ'

φοlνi- 1ιd τιq iπαcτi1cειζ τoυ εδ*_

ii)Ξ' .|n't z.rλλlspγει,ιilγ xι'- :ου'ι)':.

ILa7,a:.
Ε["l''. α;ι.7α'-ττ,ι,,'t.c''r,δ')' Υεω?-

i6q νz διδα1θεj, xα.τ&. ατλδ τρ6πο,

τ'.x. 1l.ζ ιν&^γιeq των xαλλιεργειιbν
1Ξ λ'.ii&x,ψ1'τι' cε cγΙ'cτi 11ι τ,ι xl'i'
μx, ;ηi πε;ι.o'1t1Q ^ιΦ'' \T1| cιΤοταc'η

των εδαφιilν τoυ,
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ffiβUR8ffi iμg,ΞHΞ#fiΓ}8*o
Tα τελευταΙα xρδvια o κλ&δoq

τωv αγρoχημικδv πρooτrαΘεi να κα-
τευΘδvει τιq EρεuvEq τou oτην εξεδ-

ρεαη vΞωv oυoιδv πoυ oυyκεντρδ-
νoυv oριoμδνα xαραKτηριατικ& πoι.l

τιq κ&νoυv vα διαφΞρoυv απδ τιq μi-
xρι τδρα γvωoτEq.

'Ξται επιδΙωξη εΙvαι vα εξευρε-

θoliν oυoΙεq τrιo {πιεq, με ελ&xιατεq

{ καΘδλou oυνδπειεg ατo περι6&λ-
λov, δoov τo δυyατδv αoφαλδoτε_

ρεξ για τov xρfrατη και τov Kατα-
vαλωτd. 'Evα xαρακτηριoτικδ δεΙ-

yμα αυτηq τηq Eρεuvαg εiyαt τo εy-

τoμoκτδvo MΑVRlK.

To MΑVP|Κ δxει δραατrκ{ oυ-

αΙα τo FLUVΑL lΝΑTE. Αvακαλι}-

φθηκε απδ τηv ZoECoΝ και κυκλο_

φoρεΙ ατην Eλλ&δα oαν MAVR|Κ
ΑQUΑFLow (υδατικδ εναιδρημα
πoυ περιΞxει 24% FLυν AL lΝΑTE.

To πρoΙδv κυκλoφoρεΙ αε δι&φo-

ρεq xδρεq (ΓαλλΙα, lταλiα, loπα-
νΙα, ΗΠΑ κλπ.) με δr&φoρα ovδ-

ματα (SPUR, MAVRlK, KLΑRTΑΝ
κλπ. )

To δραατικδ ouoτατικδ τou MΑ-
VR|K 6ααiζεται τr&νω στo αμιvo-

ξιi 6αλΙνη, τo oττoΙo δΙδει δλα τα
πλεovεκτ{ματα τωv τrυρεθρινoειδδι,

xωρig δμωq τα μειoνεκττ]ματ& τoυq,

και τoU oπooΙu o τρδπoq oJνθεoηg
τoυ τιρooδΙδει oριoμivεq μoναδικig
ιδιδτητεq.

I ' Mεydλo φ&oμα δρdoηq (Eν..

τoμoκτδvoq και Ακαρεoκτδvoq δρ&-

ση).

2. Δεν εivαι τoξικδ στα ωφΞλι|lα
i.vτoμα και εΙvαι α6λα6iq oτιg μi-
λιαoεg (xαρακτηριατικδ o' αυτδ τo
αnι:εiο. δτι δεv εiναι ατrωθητικδ γιτ
τι'r uiλιooεξ και μτroρεΙ να Xρησl-
μoτroιηθεi oε αvθικoιig ψεκασμoι]ζ
γι)ρω απδ μελioαια).

3. ΠoλJ oταθερδ στo φωζ/ στιξ
υψηλig θερμoκρααΙεg (μixρι Kαι

37oC) καr μεy&λη αvτoyfr oτηv Eκ-

πλuoη.

4. Πoλδ μικρη τoξικδτητα Yια τcy
&vΘρωπo και τo περl6dλλov (για dρ

ρεvεζ πovτικoJq L850-8000 MGR α-
vd KGR ζδντoq 6&ρoυ9)'

Toυ Γ. Π.αnαδ6πoυλoυ
Γεωπ6νoυ

To MΑVR ΙΚ ixεr δρ&αη ετrαφηq

και ατoμdxoυ και Ξxει τroλJ ευρι)

φ&oμα δρ&oεωq αφoδ κατατroλεμ&
διdφoρα λετrιδδπτερα, oφΙδεg, Θρi_

τrεg, τετρανι)xouq κλτ.
To MΑVRIK Ξxει δoκιμααθεΙ και

εTναι εγκεκριμδvo oτιg xδρεg πoυ
κυκλoφoρεΙ, σε Καλλιεργειεζ δτrωg

τα εαττεριδoειδfr (yια καταπoλE.μη-

oη αvθoτρδτη, αφτδωv, λεκανioυ και
τετραvJxων) τα ρoδ&κινα (yια α_

φiδεg, γραφoλΙτα, ανdρoια) μfrλα -
αxλ&δια (καρτrδκαι|-rα, δΙoαφog, α-

φiδεq, δι&φoρεg, αδoξδφυεq, φυλλo-
ριiκτεq, ακ&ρεα, ψJλλεq) 6αμ6dκr
(αφioδεq, ΘρΙτrεg, λετrιδδπτερα, τε-
τρ&νυyoι ).

ΑμτιEλι : Για κιvητEq μoρφEξ τε-
τρανι)γων, ευδεμΙδα.

Kαλλωτrιoτικ&: Για αφΙδεg, θρΙ-

τrεg, κινητdg μoρφδζ τετραvlixωv, α_

λευρδδειg, τζιτζικdκια. κ&μτrιεg λε_

τrιδoπτEρωv, λJyκo'
ΛαΥαvικd - Θερμoκδτrια: ΑoΙδεi

θρiτrεg, αλεuρδδειq, φυλλoφ&γεg κ&μ

πιεq λετιιδoπτEρωv, κιvητEq μoρΦδζ
τετρανδxωv.

Στην Eλλ&δα τo MΑVRΙK εΙνα'

μΞxρι τδoα εyκεκοιμΞνo yια τιζ πα-

ρακdτω καλλιΞρyειεg:
Poδακιvι&: Πρdoινη αφΙδα (MY-

ZUS PERSlcΑΕ) δδαη 20 cc/]00
LT vερδ.

Mηλι& - Αyλαδι&: Kαoτδκαψα
(cYDlS POMOΝELLΑ) δδoη 60
65l100 LΤ νερδ.

ΑφΙδεq (ΑRHlΞ PoMl _ DYSΑS_
PlS PLΑ'ΝTΑGιΝEΑ) δδαη 2a
cc/l00 LT νερδ'

Φυλλoριiκτηq (LEUcoPTERA
SCITELLA, LITHOCOLETIS

DLΑΝcΑRDELLΑ)
Αμπiλι: Kιvητδ.g μoρφaq τετραvδ-

xoυ (ΤETRΑΝYCHOS URTlcΑE)
και EUlETGΑΝYHUS cΑPRΙΝl)
δδoη 30 cc/I00 LT νερδ.

Kαλλωπιατικd: Αφiδεq, κrvητEq

μoρφΞ'ζ τετραvJxωv, φυλλoφ&γεq
κdμτrιεg λεπιδoπτiρωv, αλευρδδηq,
τζιτζικ&κι λiγκo, δδoη 20 ccl1o}
LT vερδ.

o xρδνoq τηζ συYKoμιδηs α_

τrδ τov τελευταΙo ψεκααμδ εΙvαι ε-

λ&xιατoq (7 μEρεq).

To MΑVRIK oαv πρo'fδv μιαq vE-

αξ τεxvoδoλΙαq σUyκεyτρδνει τιq
oδγ1ρoνεg απαιτ{oειq για oJγxρo_
vη πρoστασΙα τηq ταραyωγfrg και
oε6ααμδ τoυ τrερι6&λλoντoq.

ΚdΘε συvδρoμnfrq

αξ YρaΦει

και €vαv καιvoιiργιo
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Tρ6ποl αυιiπτυIng rilεirg ilΙl υοgτοxαillhεργεlΦυ

ι,Τnυ llευτοlltιi Ηαrεloυiu
Π ρoοπτ ικ€ g αιlαπτυξnq υδα τoκαλλιεριlrε ι ιilv

Ο απo)'cYιcl_ιδ; τo'l υδ&τινoυ 7ιυ-

ν c.,ιιxaν ττ1; Κεν;.,υ,'τ.16 Mατ'εEονt αq
δ0εt ψια, ε'.y"lινα πλo6οEωy υδοo6ιο_
:l,πων (xδ\τa'l;, λiμvε;, λιμvcs4_
λαοcε;) , αφflονων νe.,ιιbν απlι πτγ
1i3 xzι ;οτα;ι'.z. LΙ πιρι^γω1i, L-
+L(t); τω7 υδρο6,.ων εδιbδι1ιωv οργe-
vιο;rιbν sτη trεριay't1 δεy xαλ$πτs:
τιq α.νd,γxεq xα;α.ν&,λι'lzτ1e τoν π}'τγ
θ'' ;1ιο'3" ο; r;;τ{.εΞ αναγιεq γ.ατ& 6νg'

γι,!.ρο 3 τ"αλ'3ττοντ!'t' fra :' 
|'trοδτe ρο α*6

την αλιε!α' y.α: r;oλ6 ).Qο c'π6 ιιi
γ7'air;y.a\\'.i.'γΞιs-:, π.υ i1δτ1 υκαp-
7'cυγ y'α'. ,'ι υτδ).ο,.rεΞ lιε εισgγ(υ.
ν!'

.\υτΞ; παρ' l,λs; τι; εξαι.,'ετιx!;
z)'',ιι"τr;λοΥ'.xd;' υδρoλογι ι!'; cννθ.lγ
'.,.ε; δεν ε!να,- a.yεπτυγμdνe; xα,- .ι.-

;)'ιb; ιτο-,ε).οJl'i την ελπiδz νι tτα'[-

ξ:υ,: μ:λλcντιx& {να ,)Jσ|'αlτ;y''δ 
ρδ-

λο οτην ο'.ν'ονο','ι.''x,i'1 αν&πτυξη ττ6
;i'ριay'i1Ξ.

'Ομιυ; 
ΥL1' να ατοιε\ξcoυν rr}'."α-

τ'γiΞ: ανzπτυ -tτ1i, πρ€r'eι νL 7ατα-
ν rιτ la Ξi ι τi iτ,ψα't'; ουν υδ zτο',''ιλλ,.! 

ρ 
- r-

τε Ξζ y,x'L 6τι τ,,"λ}'α πρiπεc να γ[-
yο')ν Υ.?' γα δοθe{ η ιδθηoη r,cυ i,e-
ο'ι,ι!νcυtμe. λπα,.τeiτα; vα. τι; δo6με
se'i iναν τ"),&δa τη; ζωοτeaνiα;, 6-
πωq πρd'γματι εiναι, πrυ τιζ δl€πουy
6μιυ; ξd1ωρoι ιανδνeq αviπτυξη;
αιt' αυτii τη6 αλιεiαq. Βl"ναι ο x,γ!-
y"οζ Υ|tι ορθολaγιοtιxδτερη δcαxet-

?^r!στι τωy 'lε'i'ι|'sν xαι πα.ρeγοντα;

τa7. τ,τιγ τρocταetα του3, γιq1i, qι1-

τ6g oργαvιilνqνται ι'ι6')ο ae ιαθα,ρ&'
ν'ερ*' xαc πρ,'7υηοι3ν aτην aν&.πτυξη
διατηριilντ:E τa 1τερι'$ξ\\qγ.

Σ\ψεpα, ψ!'aα, cτ'.q δυνmδτητε-c
που ''π&?γουν1 οι. επo7lτeiεg aλιεfα;
το-lv νομιily τηq TΙεpιφi.9eιαq tx'αναν
'"νo' cxeτιxδ π.γοιδ'.a'.'to'1δ :ωy περι-

* Κττiνiατρο; _ Ι1θυολ6^{0ζ' Ξr,'.ri.
συy9ργ. Α.π.θ.
** Bloλ6γοg _ ΙyΘυoλ6γo;.

,:x(bν raυ iγουν Eυνατδττlτσ' ανa'ιiτ|)-

ξτ1; τι.υν υδaτoxαλλιεργειιilv (xαλ'-
)'ιdργε:e; ψαλατ.οcτραxυlν,,!αριων
ευρδαλιον ιιι γλνιων νεριilv} .

Οι .lστ.-1'^ιοτα'λ'λ'.{ργει'ε; (μιiδιe
xilρια., cτρetδ.'α' γα6αρα, ιυδιδy:ιι
ι λ.π') , τροτetνοντα," να "γiνονται
cε α.xτ4; τoυ Στριlμοl ι.xoν ιδλκoιl,
τη; Χzλτιδιxi6' :τ1a Β. fΙιCρiιq ιαι
τη; Χαλi,οτρ,α; _ Aγγε).oγaιρta'ι του

Tωv
A.M. κ6λφα ΠαπαΙυ6vνου ^

Σ. Γαλnvo$ - M,nτοol}δn* *

Ι{. Θεcο*λo.;ixτ1;.
Σs dτι αφoρa τ''; ι1θυοr'αλ}'ιdρ.

γs:Ξ; τιι}y ευρriαλωv ιpαριιilν (τ:ι-
;o'3?,ι, λαυ..i'ι:, cαρ^γ6' γλιbοcα, 1Lt-
λ''α| , gπξρyουν δυνατδττiτεζ y* δη-

llLLo91JΥ τlgrι6l υxθυοτρr'φ€,i α' o;η Χα}'-
ι''δ'.^ιit, cτ,.-q αxιlq τoυ ΘερμαΙxo'j
(Ν. €lεs\νiιτi3 xι"'. N. Πιερiag)

y"aι' 3τ'.Ξ ιιτ'!; το'ι Στ.,"υ1ιo'lιιa''s x4\-

.f,.'υ y-L|' Ιερ:ooοi.
' 
Τ rα'ii",'ψΖ1π-τυl'l γλυxιbν νεριilν

eiyα: cyδεδειγμdνεg ο'. τεμo7['q των
λ:1ινιilν {Κοpωνε''zi, Bδλ6η;, Δοiρα-
't\al Κeρx[ντ1q Βe^γορtτ'"δαq) , xα'-
θ6; xαι οι παcαποταμιε6 πορloyJ6
δλωy το.ly το:αγιιilν Κ. ]ι[αy"εδογlα;
ια'' 6ττο'l νπ6.ργaυν τ,Υffιζ xαL 1JΙτδ-

γει.α νερα aε αψθaνtα.

'o,μιυ; για να d1oυ1rε i(ι σl)ΥT'Ξ'

rριμdv:; τ,'; περ''aγt; ινxπ,τυξηq υ-

δ ατοτ.α),λ.ιe ργειιδν, απαlτε [ται τ1 δτγ
',ι'a'lρ1!'α ενδE eπ'.sττyιιaν'.xoυ φορ!α
το'l θι' δι:ρευv{cε: και 6α rtρaaδιa-

ρi.zει γι.ε πλi],οη ετιoττμoνιv"α xgιτis
?Lσ. τLζ περιο1d; xαλ\ι{'ργε'.αq, υτa-
δειινιiο'lια6 '}e αι?i6ε''d τον τ(lπο
.'η.u εxτροφi16 {εντατιt-i1q cε γeροι.t-
ε-Ξ ε^{xατα'σταaεcq i1 xλω6oιiE, ημι-
εντα.τ'.τi1Ξ, εντατ,-xt6) ' ττγl ανι^γx'ri
exιoλαπτηρiωv γ6νου ΦαΡ'.iιν. cιι-
Θ'ρο'3; α}'''εtαΞ γδνaυ γε)''.aυ, ου).λο-

σlrn κ. Mακe,lov[α
^{'iι y-.ι'' ιιeριγωγi, γtνου ψαλα.l".'-
ο;ραxων y.αL τηΥ δυναψιxδτητα πα-
Pζl.τι$τι; xαθε τερi.πτωoηΞ.

- kΙ' α.υτδν τον τρ6πo θα 6'γουν ττ1

δυ'il'τbιτ,τα' oι επεrδυτdg ν.ι τ'ρoσα'-
γατa}.|.Γ"οντe'ι cωcτi. xα:' &u'lεοα, €τaι
θα αrο:i'απεi' τi tu'.exitιτicτι r.ερLο-
7"ιiν που lyaυν πρacδιορ,.cτεt οα'ν
τιο ι.τ.-Eοτι.ιd; γ:r *λλεi εzl,Lετα)'-
)'e,icει; (Toυριcμd;, βιο,μηxαvjε;,
iλ)'rlυ E !.δ r" ιl ; γ ε ιυ..' γ'' τ' ! ; εr' iιε τα λ λ ε$
cε:;).

fΙ αρil.}'τ}α επι6{λλsται ανα'θε'λ-

ρ\ση iTιξ νaιιοΘεsi'αq 1ιε xατειiθυνcτ;
e'lγyρο';'.ο',ιο$ γ.σ'L 5υγi|)νl.cμoιi :ωv
εργαcιι6ν δ,,α.vl'ρων oυvzρμι6διωv υ_

ττ]1ε5.iJ'/} 1|'.υ titp,ερα' ,''' δ'.ειEικiΓ

ττγl ι.ναπτυξη τιον υδeτo ν'α)'\''eργ ει-
ιilv.

X' αυτlry τc'l ;.1aπr' πρtπει να

ξεπερο.=ιε[ η δυs,ιrcιcτ[a xα,. τ, αρ-
ντ1στ, iτ1Ξ τοπ'.ιi1Ξ α'υτοδ,'oiτ"τρτ]E xα''
cυvsταιριc'μιilν αxδψ.η ιq"': ιδ'.υl:.ων

Υιx i:;'l7'z'ιοxι)'λ"'.{'ργειεq.
Αυτai 4,,ιωl; οι' φορεtq, 61oυν 1rε-

δ η',ιι oυ ργ i 1c 
rιιlν tη,,ιο ι'. ιοsυν ετ α,.'ρ,. -

υτιι!1 ια'' y"οL'laτLιoσυν eταc ριcτ'.x! -c

Ξπ''γ' εLilt1€'. -<.'Αλλωcτε τθτoιo; επι_
y.ξ''.Oilσ€'.ζ dy.ευν μεγαλιiτeρη δυvα_
τLττ1τα 'iα αναπτυaθo}y x,xι cε 4).-
).ε; xα;eυθ6ναειζ, τιqτt μιια' υδατo-
xαλλι!ρ1eια cυμ6αδiζει Bανψ&a'.α'

γ"Ξ τa' τουριa'ρ6 ιαι' ατoτελzt παρα-
ΥO',/iσ' q.νar,τυξη; γι' αυτ6ν, γιατt
εξαcφe).iζει τρoφti πρωτηE ποιδτη-
;α,ζ στουζ επιox!ττeq l}Ιζα,; τoυριστι_
ιi13 περ''oγi1ζ (π.χ. Χαλxlδιx{) .

Σxοπδζ δηrιουργiα-q επ{oη5 των
Dημοι'ιxocννεταιρeοτrxlιν επιγειρii-
5εωy στo αντcτ'εt'μενο τρtτει να γi,-
'lε,'' ΥLα γα δoθεi τi δυνι'τ6τη-'ι ει'
παdδευcη; επιοτη116νων, τeaνολ6-

γωv TEΙ' επενδυτdrν, ιδιωτιδy. oτε-
)'s1ι{lν cυνεταιριcμιilv y.ιι yΛΘe εν-
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δ ιαφερaμ4νoυ.

Σο'6 α.ρ6 π pδ6\τ1ψα αν &πτυξτ6 τιll't

υδατoxαλλιεργe'.ι!'ιν απaτελei η dλ-

}'ε'",!'r1 τeγ'ν'"ι'ρL:ilν cτον xλαδa xι'-
πρ!πa'" yα λυθεi &ι,ιece xαι' rρωτσ'i'-

'l'.y"α. Θυ" ψτορουοε ν.J' Υt9ΞL 1ιε ευλri-

γιcτ:-c διαδι ια"c!"εq {τ'.1. να' οτt)''
.lουγ a'' ε'iτry'aL?iρe''ζ υτ'6 iδρυοη,

γcα exτιtδιιlcη οτ:λ3y.η cε i1δτ1 ιl-

πθ'ργcυ sε q';\oν ιaΞΞ δπι'l q οε εxγ"ο}'α'

ττiiριl' ευpsz'λων ι}αριιilv y-αι nα'

7ν'/|5τi 'Ξ σΞ γ)'ου6''α γ.a'. y.eρcαtcoν

ε^{y'.J.τa5'τ&5Ξων' 7.!c ev'ιa}'απτ^iριC

τ'lτ ρ'.ν 
r: ε'.δ ιbν Δ η,ιι o τι x ocυ ν €i α L ρ'' σ τ|' -

ιt,; ar'.γεiρτ1:η6 Ιωανvivωv x.λ.π')
y.'J.|. σΞ επ:yε''ρ^i1cεcq '|'υ €LEoυζ στc

εξιιlτ ε','''x6 ε χll ι g ταλευ6I ι Ξν ε< αν at tτo L

γ,α πρoγραiιγrαLL 1ο1.) Fλ0 xαι τη;

EΟK για" ΧιbρεE l'lτι'ι'' 'r, Ιτιλ|ι,
Γαλλiα, Ι:πανLα y..)..τ.

'0μr; τ, αν&π:υξη τωγ υδατo'

xαλλι:ργειιilν σx^rΡ Κ. ΝΙc"γeδo'li'l'

ατtα'.τε( ττp {lπωρξη υδατoτ'α)')'ιερ-

γειιbv 6λων τω? τsπιυν, xα'' δεν ψπο'

?r"t\ιε 'ig' π9ριlι6γrυιΙe τιi πρωτa6ο'l-

λiε6 τιυν ιδlωτιδν il 6\J')ε1'1''?Lt1\ων

ΥL.t' ν'.ι r"ιλυφθoυν a'" 'ανσ'τy"€ζ rq'?α-

γωγijξ x1'' εxπαtδaυsτ1q, α''L).& ττρt-

τ9'' νc ενδ''α.φερΘei &ιιecq' τ'ι xρ&τo;

μdcω ττli περιφθp'οια; K' Mαxεδο_

νiαg, α.πλoυcτε0οντ'αζ xα,ι πpoιυθιbν-

τr.ζ τιζ δ''α7"ιxαc[eζ iδρυοη;.

Σαν πριi::': Ξτ''.NΞ|'?tι5Ξ.ζ τ'aυ rρa-

;ε'ινοντη'ι να' ιZ'1νΘc'5ν εiyαι δυo εx-

Y"ο)'α'τιτi1ρ'.α. ευρ6αλων'!αριων, iνι
cτο νai,ιδ Θεο) ν{r'η; y"a|' 6το Ν' Πι-

eρtα1.

ΙΙ τοπο}gοiα Bι πρoο7ιcοριoτεi α_

ν&)'ο^γι με τtζ δυνaτδτητε6 1ιilρoυ'

Tα εxy'ολqττi1ρ''α αντ& πρ€πeι να

εtνα,. ,μtxρηE τα.ρα^γιυγi1Q, για να γ[-

νο'lν Υρ11Υa?1" xa'' να. μιην 61oυν με_

γθ.\ο xcτoq (π.a' παρα^γι'lγ{ 1'Ο0o'

Ο'1'3 γ6νoυ θrλd,coιωy (2 gr) , που

δiγoυγ τeλιxδ τρa't6ν ('!&'ρcα ψεγL-

aουζ ια'τανθ.).ωοηi) , περiπoυ 30o'

Οσ} rιλιi:ν).
Αυτd, θα αποτε\ξοa'lν π''\l'τaυa

ετ'πιLδευcηΞ γ'.a ιδ:ιilτε; xαι &)''

λoυ6 φ'oρεig πoυ θα ενδιαφερθoliv

xα,' a1ιεaα θa ιαλ6ι.poυγ τ''q ανi-γxzq

ττ1i τep''aχ'iιi ca ^γδιo 1bα,οιδν oe ιιc-
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ναδ'eq που τρδxει'τα'' να δτγμcουργτγ

Θ''ν'ι i, τ','l i,;;ι, 1Jni?γ.a')ν (B:υρ-
,\

0.ι')'!c:J 
^aL7'-η'.7'ι 

lΞι .

Nα. επιδιι,l1θε[ να 6y.οιly γαρι'-
xτt1 ρ ι δ τ,','. o τ |' y'o 71 -) ν Ξτ 1' ι' c'. στ ι y' ιb γ επ ι -

γε'ρ'l,οeων.
ΙΙ Ρrι:ei'νa.αι τi δτ11Lcο'ιpγiα exν-'''

)'ατ :τ, ρ 
|' r''L δ':' ρ'' ω' l γλ:ι x o'3 ν ε ρ a'3 cττ1

Βil'6η. 6πaυ a 'l1δτ1 υπθ.''γ-ωγ συγθ-

i,/ -).ζ''\'L; iγe'- δ'"αθεcτi'iα' δτγ,ιιcυρ-

^{ i,ι ε ι i.''l'.ν οτ|"γ'ο:5υν Ξ-"α'- o LlτLy,i | ε1|'-'

1eipτ,οτ,' o τα.7ι'γδitενο -: γδν',; θι
zq)'t;τe'. τ'.E .''-νdτxΞΞ ιδιιυτdlγ ex-

τ ;,', γ ε l ιl ν y'.' J a ρ'' ν' Ξ'.δ 6 l' d τ,γι''l : ιx'' ι'l'
'} : τl''' ρ''s :ιτljl' l εii'.NΞ'' ρtP 9ω ν π d,1υν-

{ξ :ε πυ'ραλtγ"ν'.εi τερ''oγ!q i' sε

γ^ιιo6ου; τΕc1) l\i|ο'a13ν νι lτ1ιυο'lργη-

0:'jy cτι; λitινε6 Kεpxι'lτ1' [οiρ&"ν"r,,

Κ.οριbνε'.ι'' Ι\δλ6τ1 xαl Βεγaρiτδα'
ΤΙι'20'λ)'τ}'α ν1" Υ'.loν1t |. ε;rπλoυτι_

:,ιo| iιe ei'>'τ1 'pαρ'.ιjlν ττ4 π,€pLa|'.^i1iι

Υ'.σ. να δηιιιoυργηθo$ν xαλ6τεοεζ

δυ'iαιlττiτε-c' αλiευcη; τ''α" 1,r'υζ €-

τι.γ"γ ε).','-α'τte -ι' ιl2ιραΣιei', α').λ& xα'.

τ'.1' νq" δο6ei' δυνυ'ιδτητα α.ναπτυξτ1:.

ιο'l;''"s;ι'ιi1; ε?a5''iaxνLy'ij1 αλlεi:6
cε sλεγ16iιενε-c τερ'.οy'€i cτυ' πρδ'

τυiι τ7iξ EoK τoυ σ'νq.ττ1557'Jυν OL-

\ril'ιiL'.7* iι'. z ;eρ ι.r'γ.t1'

ΙΙ y')'aτ'ιλ)':!ργeια', e0αι iνα; α"

πδ :,'iνζ τo1ιεiq των υδατcxα)')'ιεργz''

ιilγ πcυ dy'ει ιδια(τερτ1 δυνατ6ττ1τx

α'ν&πτνξτ6 σ1τ1) τ,eρ'"')Nt'. 'Ιο πρδ'
i'}'τ1ψ'ι e|'ναι 6τ'" τα y:!)'ι'α δεν ανl--

πτ'?&'τoνταL xαυ πρtπε'' γα αλιε6ε._αι

C γονrιq οτι; εx,δολd; iων πoταμd)y

^li νl' xl'νr]ν'',ιε ειcαγωγ{ ατδ α\λεE

γ.ιiιρεq bτcυ x&νr.,iυν oνcτη1ιατcτ.&' αιl-

τ:l1 ττ1δονλ,eι& (Γαλλiα, Ιτα)'{α, \α'
ν!.α, '\γγ)'!"ι τ.\.r.). Στην Eλλ&δa
ιαι ιδ''rl"i'τερι' aτιq ex6ολ!E τωy πr_

τr','r.ιi.lν τη: K. Mαxεδoγiα; δεν d1ει

γiνε'. ποτ! tρεννα ΥLα ao ανcδ''x6

- y.!\υ xαι eκι6α}')'eτq'ι νσ' "(ινΘ'" σ.ι')

;ι7ωταργιν'6; πι"ρ&^γoντα -q ΥLσ' aΥι'

α-ναπτυξτ1 ττ1i γ'e\οxαλ)'ι{ρ1e'"ι'q
ι:τ,ν Κ. Μαιe7'ονtι.

f[ οη:etνgτι'. )'''crδν νL Εl,'s'-'"lο-

γηθo,jν s' δ)'α τσ' τ,Oτ&1J;.α 1ιe_ζ (,\_

λ:d,xμωνα, .Λoυδiα, Αξι6, Pt;1e'.ο,

Στρυμιιbνa) , οτα'θ'μai. α\ι'eiαq α'νu'δ''-

τ"a'5 7e\''ου. Σττ1 τεριaγ! τιυν λι_

1ινιil'i (Ι{οpιilνg!1' γ'1'r Βδ)'6τ1 Υσ" eν-

τaπccτεt πeριογi' iτ'1ψl'lια ',ιε νερα

aερ;l'οιρα.ciz'q τ,'υλ*γ'ιsι,"ν 2Γ}6 C
7x''' Υ σ' δτ μ''rιιl ργ τi\e!' ιν ι.θ'γ εττi'ρ ι o,

Lτ,'υ cz 'ι:γy.λιbνε: το α'ioδ''ιδ '1'!-

):' ' xL:& ιο δ'.ls^ιa\6:Ξ?,' c;θ.δω α-

νiπτυξi6 7aυ y.'1'. Lταν 9θανe'" sτο

β6rρo:' 10 - 2Cgr vα δ''.γeτι.'. 7i.ι')Ξ

1i'","' x'^γ 1'1 γ,-υ ; ι δ : dl τ : ; y"L l' Ξ1)ν Ξ1σ.'" ρ'. 
-

:::i: j; sπι7.s ι.,'iρε'.; πο''l θa δηiιl-
,'υ'"1ι,x''υν .

Ι{α.: sδιb iρoτΞi'/ΞΞ1''' 7'τι'ιι'.r'υ?Υ!1'

δτ iγ. ο :'.x ι :'-;ν ετα"'.,," ι. ι1''xi1: eπ ι7'ε': pτs

σ''{ιΞ iι 5'νΞ?Υυ"s|'α ιυl'l cταlψιjtl ,ιλt-

ε1)5Υiζ y.'Ε).'.aι 1ιε eτα''ρ!"α )'L'ιιt6 βι-
x^f1-C πo') δτγιιουρ^γel";αι οε rαρα)'i-
'.L.)Lα πΞ?'.οy'ii ττ1i ).i1ινη; Βθ'6τi;
για αν&.π;υξη σ.Υc.l7ι,"τ'Oι5 yi',.ου.

Σ:: νο1ιδ Πdλ).z; υπιρ7'ec .ι '/'?a'

τιx4q ι7θυoγε'lντ1i''ιδ; sτα'θ',ιl'1 π!'-

σiρoφ,ιΞ. NΙτορ..t Υσ" τiνe'- 1ιilρo; εx-
;z!Σι'lοτ,3 ΙiΞ5τ.:,c{ rι /'a),λ l ε 1,γτ,:ιbν
zα''. c'νθ"nτ'lξτlΞ xαpσ-6(7ιι; :o') ^1λυ_

y'.J!J ν€ρ.'i) ττο'ι iγ'ε'' ';ιεγi,)'s; δυνα-

τ/";τ,;'ε,i εξαγωγτ,;' z'α,θιi.l; z'αι coλω-

μcιi. E{ναι επ[cτiΞ rι ΥOιrL4Ξ' i0υ [.γΞL

'.D'.ιt=ειτ, δ'iνι:L:ι,:ι'ι'.x. --ι': τΞ'
sτ ρ o φ ax α)'λ,. € ρ γ ε ι'o.

'H π{cιρr'φι' eι"'lc.: !νι zE''ιτ,γι!νο

Φ&ρ, τρω.τ1; τ''!i6iτι7aξ, i.'!υ δεy

διαι'"νεtτα'' oττsl ιγορι δ;ω; Θα !-
π?Ξ1lε' ιΙΞ eτiτιωcτι ο''xcνοψιx'li

στoυξ ?!Ξστρο φ oxilJ.'. e ρ1 τ'τ!' i.
ΤΙροτetνεται νx. ^(!',)Ξ'- 'ltα xαψπ0"-

ν'.α Υ'.c" ττι iτ,oLδττl1α τaυ ιρtατδqtη3

τ''7- τaν 'Eλληνα xzιανl)'ωτ,i1 xα'-

'tz" πpοωΘεiτα''' xιτα ιτγl ια\οxαcρ'.'

νi' τερtοδa σ€ xa9?''σ-ν'-^λ!.; πeρυοy't3,

δποιl υnξρy.ηυν ξ!νaι το'lρ[cτεq, π''')

λ6γω διαιτο).aγtc'l π','οτ'.γιaυν ττ1 π6-

στρa{?σ' α"ιrδ x&rrο'.r, &)')'ο ,J1αρι (π.γ'

Xαλxιδιxi1' νηoι& ι.λ.π.) .

M' αυτd το') τρljπ'' Θq. δοθουν xα-

).'iτεp.; :'.,μ!ι; ιτ'"l; τι.ρι.γω1οil1 zL'.

ωθτρτ1 γυα δτ1'μυ''υpτLα y-αL 'ι')')'ων
7: Ξ' 5 1 p ri φ η"1q\λ ι ε ρ γ ε ι ιil ν .

'{νzφερ0{xz1lε 5Ξτiν αρ7i1, 5ττ1

ε' )' l t"-. δ .η-L q. δ τγ,ι'' ο'l',' γ [ αq :' eλλ l ε pγ s ι

ιiν μαλzxooτριιων (aτρeιδιδν, μυ_
7' $y, γ&6αρων, xιδωyιιilγ x.λ.π.) .

'Oμοlq xαι τ'-L 1τlν αναπιυξτ1 α'lτ'bν

τωγ sιδ6y ΞL'tσ-L αY?-^('ιαLα ψ'-α aο6α"-



pi1 υr'οEοψi1.

Σi1ψeρι' επι6d'λλεται τ1 παρουatα

|l.''ιζ Ξπ.x7τlμcν''ιiie επ'.τροπi'1; κ,,'l
Οz. μελετηcε|' τLΞ τ'ερ,'oηi-< xα''. το

aρ6νo που αναπαραγoνται xαι Θα e'.-

δοπο'.ε[ τoυ6 xαλλlε 2γτ1τ!q να βα-
ζουν του6 ουλλεxττ]ρε6 τaυζ iτΡ rl.o
xα'τ&λ'}'τ1λτ1 γφνcx,i1 aτιγψt1 xcιL

sτc'1 xαταλλτp'δτερa γωρο ^για 'lι
',ιαζενουν γaνο.

Aυτδ βJ6αια !'7eι νδτ1,ια' 1,'α δ-

λου;, εr'τ6E απδ αυτoυ3 που ενδια-

φ!.7'oντα.t νσ. δ^r!!,\La|JρΥi1sουν aa-.ρι-
xr"xαf,\'"!i'τε'.εi.

Σi1μερα υπ&ργει cυ's6αοτ1 με δ'jo

γrδνo aaι.'α"xcαλι ευτιr"ο6; συνΞx.ι'. ρ''-
cψο":; 7ια την εx1'ιετd,).λευoη τ(υ,

φυc xιilv π6'1τ"ω'i οτρειδιιilν γ'.r'|" ττi/
ε,'.;ορ|"α του6. Δεν etνα'ι δυνατi'] 'r1

ν.ι)'λ'.iργεια 1ιε τdτοιε6 cυ1l6i,cειg.

o y'd.0ε xι)'λ'.e.,'γτ,ιii6 cτρειδι6ν πp6

tΞ'. νL d1ει διzαiω,'rα .ιλ''εtι'q γονoυ
οτ2ειδ,.ων xα'. eψπaptι.q του παρuγδ-
|ι1.εΥcυ v?rιt6ΥiοΞ1 Υ''L να' !'γ'ε,' oυμφi-
.') 

''J. 
δτi1ι'.ονργ^l,cει τ{τ."''α' επι1εi-

pΥ1σΥ1.

Παρα.}'}'τ1)'α 1ι' αυτ0. τι παρx'πθ.-

'.,ιυ επι6iλλετι',. η δτμιουρ^γiα e'n3
Kjντρoυ Υ'.'' παi'ατ(')Υi1 γ6νου ο)'ιι'l
τ,υν 'jα)'αxcsτc1:ι.zυlν xL,' Υax' σ.να-

τ:ι'l|τi exτ 2ογιby πι λ4;ιον δ^fl.:,\aτLy".')-

7\νΞτq.LρLσΞ'.''.ιbν β&:ειυν, ^γιατ( {τcι
d;:ιυ: Υiγεται οiγiιeρα. τ1 α)''.e(ι, le
).iγο δεν aα υπθ"','aουν ocτραν'cειδ'i1
31'.Ξ π€iι'.rιχ!.c φυcιzιilγ τ&γτιιν τη;
Ιi. Mεr'εδoνiα6.

0 νομ.δ; ΙΙιeρiαq iγeι τ'; πeρcc-
c6τερaq,μ.υδοz.αλλι6ργειο6 xαι 61ιαl;

δεν d1ει cτα'θμΔ εξυγiανcη;, που g-

πι6&λ)'εταr' να γiνε'. Υ'.L να ψκaρεt
Υα ψην υπο,6αθiιiξετα. το 'πρo'tδν xαL

να πaνλ|'ξx,αL cε ιαλυτερε6 τιμd;. l_

δ'.,ι[τερα oτι6 εξαγωγd;.
Ms τηγ δυ'lατδττρι αναπτυξι'iE

τa'l ';-ιπoρc"lν να δaθο'3ν cτη πεμφ€-
pεlα Ι{. }Ιαxεδoνiαq ΥLα τL-Ξ υδα'νa-

z"αλλιdργειε;, 7ιτf1'.ουρΥ aiταt η αν&γ

xτl παραγωγii4 ντ6π'.ωγ ι1θυoτpo-

φιiiν, που al'1]ιecα ει.cαγaνται' ΙΙpi-
τ,ΞL ν.J. βρεθei τρδπrιE ν./" τ,?aσcιναΞa-

λιoτo6γ aL eλληvιxd6 βιoμ'η1ανiεg
προ3 αυτ'l1 ττlν xατe0θυνοη (n'ι.

ΙΙΛΙJΙZ ιιον !7'εc εντα10εi c' ξνc'
τt'τo''ο τpδγρα,ψψα" τoυ Ν.\T0, 1ιs
eυνερ^γα.ctι' τoν EKOE, τaν cτα"θψr'6
τ''ν Λ'οtρου Ν. Ιωαyy(yων y'α|' επi-
::'l,;rc'lεq ττ,; Θεο) νtxτl!'

Σ;τi K. \Ιz"xεδονtα υ;&ρy"eι eπ|'-

σij; lιια οο6α'ρii dλλεlιpη. Ε|ια'ι τ1 α"-

πrιιlctα e.iδ 3 εργ asταο[rι'l ατa ?oδφη-
5τiζ των g.)'''εντ,ιxιλν τρo$ντων. ''Ε-
το'. δεν Υt'lετι: εz1.ιετ*λ)'ευc Υ1 xτ1Ξ

crρδ3λλe6, \αι3ρr'ι1 xα. τaυ,μ{ ε'ιπo-
ρeυc1ιcυ ,!αρι.c0 τηξ α)'ιe[α; τυtl
1ιτ'7α-'rοιρατω'l. Δeν γiνετα,. εχ!-ιe-
τ*"λλaυsτ1 '!αρlbν γ)'υιο6 νερο6 (τ:ι
ρdl'lcι'lν, )'ιπα'c''ιhγ, x.λ.π.) , ια.θω3
xL. οxτρσ.xosιδιδv (l'ιυδιιΔl, cτρειδι_
ιbν, ι'yι6iδυsν x.λ.π.) .

ΤΙ δτ,μι,:'lργ [α εν δE μετατa,.τ1τt,p,.-
rιι.) |ι\πa?Ξ[ να )'υοε'' τa τρδ6λτiμα. τι,lν

Q ι'' ιb.t 7ι.''ιη)'.l1 .: α'ξt α ; (c α ρδ !λ).υ' ;,
)'ικωρ''&q, τcιcιilνιcιl) , επicη-" τq. r'x'-

ρ.ιγl:t,ιενι 7!)'ια. xιι πlaτροφεg να'

γ!.νC.tτv.'. xατνιcτL., oπδτe α''l;6,,ιατrι
τi ;υ'ι\ υπεp7ι''n\qor6ξετα,'. Tα aο-
: ρ ι.t:',ι ι. δ' li'; rι τ' aν c e ρ 6 oτc o c οι3 ν τ ι,. x α ι

νι ε -Εθ.γονταl cε d,λλε; τιμd; (π,.r,

υ,iηλ6;) cτo εξιυ;εριτ'δ. Tα' x!)'υφα
ιο'i;, ',ι;:φa5ν να γl''lcυν αριcτα φυ-
c,.z θ. φ 0.τ 2 α. β'' e:).ο γ r'u"ο".l xι[) α,'ι ct ιο,3

t' ;^τ,γ'i1 ,.ιs6εοτ,i.ου για ξωaτροc!.3,
τL οxαρ;α '!&ρια ιγ0υ&λευrry. z.λ.τ.

Ιυ,,,o|iξοvτai 6λα τα παpα"τινιl
ιz.τα"λi'γου1ιε cτιq παρα'ι'&iω 1i.-
^),-^, -.

α) λτα''τεtτα'c δηψιoυργi'α' ενl"i

φaρ€α κo'l θα δ''ε?eυν^ilοεc ια:
0ι πρoιδ'.ορiτΞL pa T,λ.li?.η εiτ.'"-

aττi1ιον''ι<θ' y'ρLτiiρLα τLE ηlερLa-
y!:.; πoυ 1ιπορoι3ν να φιλoξεν{-
jr-'J'ι υδeτar.eλλιιiργε:ε:. :.''/
το.) τ'3τ'o xα)J"ι€ργεc&q τoυ;
x:L τη δυν,ιl,ι'.τ"6τητα riα?q.Υa'-

γ{E τoυ;.

β) Eπι6&λλε:αι αναΘeωρ^r1cτ1 τη;
vομοΟεoiα6 με χ.ιτε6θυyση συγ-

1ρoν:ομo6 xαL συντaνLσμoιi τοlv
εργαοlιilν διαφ6ρων ουναρ,μδδι-
ιlγ υπτ1ρeοιdιν '

γ) Δημιουργ tα δτ1γιοτr'xaoυνεται.?,.-

στιχιδγ xq.L γ"οLΥοτLy'clυνετα|'ρL-

cτιxιil,/ επι1ειρfοεοlν 1 fiaυ |J'πa-

ρο''lν νι oυμ6αδ(ζoυν με τηy

αιατ.-υ -Εη τc) τουριcιιo0 "/'x.L

exπυ"tδευοηQ τ,εy'νολδγυνl 7α'.

xαθε sνδ'. αφ ε.,' 6i.ιιν ου.

δ) Δημιουργiα iey.νaxiJU'τιyl τ'c\)

θα exτα''δe'3aντα|' 6Ξ υπ&ργa'l-
cε; s).λην.r"6; 1ιονd'δ:E x.]"'' 5Ξ

:':'.'1.ι'.''i, : :' ; εiι ο -" ε'r'' ι'r'l',t'" s L.

σ1α πλq'tcι.ι' προγρα''1ψ&των

τη6 EoK, τoυ FΑo y"αL 1'ων

δ'' ι.l'pατιxω'l o7"dcεων.

ε) ΤΙ.raτεtνειαι τ1 tδρυcτ1 δ6o εx-
ιολαπτ^ηρl"ιυν, iι;xρι'3 μεγ6θ.ου;
ευρliα'λω.,, Qαρ:ων ψaναδυl'ι πα-

)'υγσ7i i 5Ξ δτ1ψr'iτιx65ι1γqa1'ρ'.-

cτ'.xt1 βθ"cτi γυα xωλυ,!τ1 ανα"γ-

z,Δ'ι ce γδνο θαλαscιν,jlν 'pα'ρ'--
ιby xσ.L 6:-τΓ/ Ιi. \['c'xεδoγiα
^λat'. εvταιδ€1J5τlζ.

σ :) ΤΙ ρa:εi.'lετα'' δτ1',ι'.aνρ"γι'α ειxο-
λαπιιi.,'(ου,Jvαρcιlιν γλυz'ori νε_
.-c'5 cτ\ Ι3il'6η 6Ξ y.'LΥaτ.xaσυ-

', ιτ l',"''' ι :'. ι-i, β i:'ι,.

ζ) 'ΕCευνry' 61,< 9ι6ο}'!'; των ia-
τl'';dν τ^ri-c Κ' Μα'y.εδονiα6 οε

ο;'. α"φaρα ττp αλ'.εtα Ξoυ ανa-

δ.xa6 γ'εi^'.aδ ,με τη δημιουργiα
cταθμιδν αλιε[α;.

η) Δ"r1ιι'.r,υργtα ανα.aρεττηρia'l, ι'-
ιil'τ:νξτi; α'/.δ'''{!a'3 γελιcυ ΞΞ

1:Ξ,.''i'/'1'ι τωy λi'ι'rιυν Ιb7ωνι:-
'J': y'α'. Βil'6τ1; οe δτ1ψοτιιοsυ-

νετc'ι?l.οτ'.xi1 β0'cτ1 i1 σε συγΞρ_

γαc[α γιε ετα'.2[α ).α'fu'liq p6'οτβ

του υτα','ae'' a;ην πepιoy't1.

0) Πρoτπ&θeια τωραπ€ρα αν0.πτ')-

ξη;'η; τ.€5x?aφOχα)'λιdργsιa;

ψ!οι απb διαφωτιcτιxη xαι δ''-

αφηψccτιxii xη',ιπ&'ν'" α cγετιτ"ι

με τηy πc,'6τητα του τ'ρiα'',';
τον ,J1αρ:οι3.

ι) Δημιoυργiα eπιοττγ,tονL'r.i]ζ e'rL-

τiιaπiβ ΥLΓι 
.!Υl 

μελdτη τωy πε-

ριο^7'ων φυcιxιilν ταγxων ανα-

1τσ.? c'τ lωτ ηE ψαλ.αxocτ ρ&xων τ.α

θιil; xeι τ1 πα'ρογ^li δυνατoττγ
a1"ζ 6τaυζ ιαΧλ'ιεργτ1τi'ζ στρaL-

δ''ιbν, α.λιε[α€ γδ'taυ oτρειδιιilν
y"α'. ειiLτ,Ptαζ τoυ τqι?ατδψενaυ
προt|ντaq.

z') Δτ11ιιcυργiα K6ντρoυ τiαPd'τω-

γi'." γδνoυ ψαλαxaοτρ&xων'
aυν!'xa:ι cτη aελtδα4o
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1. Γ1ENΙil<,A
ΓIA TΗrN lΠ{P'} I'MΙΣΗ
TΗΣ ΠlliPΑΓΩΓtFΙΣl

H καλλιEργεια τηζ ρoδακlvι&q υ-

πδ κdλυι.|.lη παρoμordζει αρκετδ
δεvτρoκoμικδ εvδιαφδρov, εττειδ{ εΙ-

ναι δυvατη η πρωΤμιαη τωv Kαρ-

Toυ κ. Toιπoυρiδn
γεωπ6vloυ I.Φ.l1.

πδv oριαμEνωv πoικtλιδν, μΞyρι και
30 μEρεq.

'Ηδη η αvαφερδμενη μEθoδοg ε-

φαρμδζεταr στα Κηπευτικ& και την

αvθoκoμΙα με πoλΟ καλ& απoτελE-

σματα. OμoΙωg ατην δεvτρoκoμiα
και αμπελoυρyΙα ατroκτ& αρκετδ εν-

διαφEρov.

Για τηv πρωΤμιoη τηζ παραyc+.
yflq 1ρηoιμoπoι{θηκαv διdφoρεq xη-
μικig oυoiεq πoυ oνoμ&ζovται πα-

ρεμπoδιoτδq τηq αvdπτυξηζ τωv φυ-

τδv (P.P. 333, ΑLΑR κλπ.)' Mε
τιq oυoΙεq αυτΞq εξαoφαλiζεται μι-
κρ{ πρωTμιoη τηζ τrαραyωyiζ. 'o-
σov αφoρ& τα πυρηvδκαρτrα η ε-

φαρμoγi τωv oυoιδν αυτδv πρoκα-
λεi φρ&ξιμo τωv αγyεΙωv και κou-

μiωoη. EπιτrλEoν oι oυoΤεg αυτEg

θεωρoJvται απδ πoλλδg xδρεg καρ-
κινoγδvεq (ALΑR ΔΓ.). Για τoυq

παραπ&vω λδγoυg δεv κρΙvoυμε ακδ-
πιμo να τιg α1oλι&αoυμε.

2. EΓ'Ι<ATAΣTΑΣ}Ι
,PioΔAΙζΙNΕΩNlξ
YΠio κA{ιYΨΗ

α. Eκλovιi πoικιλιιilv
oι τrorκιλΙεg ρoδακιvι&g πoU xρη-

αιμoπotoδvται yια κdλυψη τrρEπει

να εiyαι :

_ πoικιλΙεζ με xαμηλδg απαιτi]'
σειq σε ψδXoξ

- 
πoλδ πρδ'iμεq

- 
πoλδ παραγωyικΞg

- 
να παρ&Υoυv καρπoι}q καλ.{q

πoιδτηταq
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MARAVILHΑ κιλ&)δδντρo

γραμμ&ρια) καρπδ

sΑΝ PEDRo κιλ&)δδvτρo

γραμμ&ρια) καρττδ

ΑRMK l ΝG κιλ&) δivτρo

γραμμ&ρια) καρτrδ

SPRlΝGTlME κιλ&)δiντρo

γραμμ&ρια) καρπδ

ll[lιnEPrEn THΣ P00R:t:]llRΣ γ]l0 ilRnγψΗ
Πoλδ μεγ&λo εvδιαφδρov παρoU- παραyωyικδτητα αν& δΞ,ντρo μερι_

oι&ζoυν oι πoικιλiεq πoυ τrρoEρxov_ κδv πoικιλιδv πoυ δoκrμ&oθηκαv

ται απδ τιg vδτιεq περιoxδq των ατηv Σικελiα τηq lταλΙαg φαΙνov-

Η.Π.Α. Η επoxη ωρiμαvoηq και η ται στoυζ πivακεg l και 2.

ΠιΝAKAΣ 1. En,oxη ω,ρ,l1μq,γ6ηlq ]ΠollKt'λiωV Ροδ,α1Klrvl,6,c _ Νiε,KΤo1ρI_

γ;,ξ,q μlπ'6 κdλυ,ψΠ ,oτη Σκ'ελ1α (RAGUSΑ) εφ'αiρμ6ζow'οc δld'φoρα

σU,στξlΙl'σ'T,o T,ε,X,v,:t(ηc, ]KcΙ,λλΙ,δργε'ιαc (lM.ο. ΤιρlεTilo'c 19B4_19E6)

Στδδlo Tε1vικd κoλλιθργειoq
ωρΙμovoηq Λεlβαδtκδ Evαλλooδμεvη με μδvlμoυc

κδμη βo1iovεc

Πoικlλiα

MΑRΑV l LΗΑ

SΑΝ PEDRo

ΑRMKlΝG

SPRlΝGTlME

ΑRMΑY

SUΝ RED

ΑRMΑY

sUΝRED

'Eναρξη
Πληρηc
Πiραq
'Εvαρξη
Πλiρηs
Πδραq
'Erαρξη
Πλiρηc
Πiραg
'Eναρξη
Πλiρηs
Πδραq
'Eναρξη
Πλiρηc
Πiραq
'Eναρξη
Πλiρηc
Πiραq

oioτημα

20)4
r0)5
r 7)5

27)4
7)s

26)4
6)s

2)s 30)4
r4)s r l)s
21)5
6)5

r 7)5
22)s
7)s

r 4)s
l8)s
r 0)s
r 7)5
24)s
r 0)s
2r )s
27)5

13)5 l0)5
2e)4
10)5
13 )5
4)5

]s)s I3)s
17)s
4)5

I ο)5
Ι4)5 l2)5
8)s 6)5

oιioτημo

4,3
79
4,9

89
3,1

8l
.l,0

69
I,,l

9l
4,3

16)s
5)5

19)5
5)s

1 1)5

r3)5
r8)s

4,7
83
5,2

9'ι
3,2

84
2,5

75
2,9

88
4,6

1r )s
r 6)s

5,3
90
5,8

r00
3,7

90
3,5

80
3,7

91

5,2
66

r 0)s e)5
l9)s r 8)s
23)5 21)s

ΠlΝAKAΣ 2. Πα1ρrαγ(.υ,γ'η αvd δ,ιlvτρo iKCrl p,frQo 6drpoc KαρΠοιj, fto'l_

κrλl,ιbiv Pοδ,α,κtv, α,q - Ν,εκταlρi,v;αc υ,no 'καλυψη στη Σtκελiο (RΑGιJ-
SA) εφα'ρ,μ6Zο,vταc δ}oφ,oρα σU]στημ,αΤo τε;1lvl6ηq κο'}sλlξργ€lοc

(lM6oοl arpo'l τrpltTlοc 1984_1986)

Πorκιλio ΠoρoYωγi Τε1vικi κoλλliργεloc
Λεlβoδrκδ Evολλooδμεvη με μδvlμouc

κδμη βo1iovεc

κιλ&) δEντρo

γραμμ&ρια) καρτrδ

κιλ&)δiντρo

γραμμ&ρια) καρπδ 53 58
Σημεiωoη 1. AnooτδoειQ φι)τευoηc o,9X 1,4 μ,., i1τoι 794 6Lντρo/oτρδμμo



$) flroικιλ[εqαυτ6,ρ,lζεq oημεΙoεμ6oλΙoυ/υπoκειμΞvoυπαρα*

oι πoικιλΙεq πoυ xρησιμoπoιoΟv- 1:]:.l"' 
μδoα ατo δδαφog κατd τη

ται Υια καλλιEρyεια υπδ κdλυψη φUτευση'

εivαι πρoτιμδτερo vα εΙrα, αr'δρ,' Tα φυτd τroυ ττρoΞργoνται αττδ

ζεq και δxι εμ6oλιαoμEνεq σε υTro- μικρoτroλλατrλαoιαoμδ i δλλo τρδ_

κεiμεvo. Kι' αυτδ, εξα,.Ιαi τωv αυ- πo αγεvoJg πoλλαπλαoιααμoti' πι-

oτηρδv κλαδευμ&τωv "ro, 
δ,.r.ρ- oτεJεται τoυλ&xιατo για τη ρoδα'

γoδvται, uπ&ρxει π,βorδ.η.α ,α .*- κιvι&' δτι δεv τrρδπει vα ταρoυot&'

πτδαoovται 6λαoτoi και ατιδ τo υπo ζoυv δrαφoρEζ στηv πoιoτικfr και πo

κεΙμενo, με oυv€τιεια vα Exoυμε α- αoτικfr ατrδδoαη των δEντρωv' εφδ_

πδλεια τrαραγωγfrq' Στην πρ&ξη φ& αoν φυαικ& τα δεvτρδλλια τρoiρ-

vηκε δτι εκπτδξειq "., 
'6λαo'i, 

α_ Χovται ατrδ υγιεiq μητρικδg φυτεΙεg'

πδ τo υπoκεiμεvo rioτερα απδ αυ_ o πivακαg 3 δεΙxνει τηv Trαρα_

ατηρδ κλ&δευμα, δεν εivαι πoλJ oη- yωγικδτητα πoικιλιδv ρoδακιvι&q υ_

μαντικEq, και αυτδg περιoρiζoνται πδ κ&λυιpη πoυ τrρoiρyoνται ατrδ

ατo ελ&xιατo, δταν τα δεvτρliλλια μικρoπoλλαπλαoιααμδ { εμ6oλια-

εΙvαι εμ6oλιαoμΞνα xαμηλ& Kαι τ) oμδ επΙ τoυ υπoκεiμενoυ GF 677.

ΠlΝAKAΣ 3. Σ,iγκlρ',3,η Π,αlpα,\/ωfr|<oTηTοc Π,ol,K!λtω,v Pc'δ'ακ'v':dc

υπo κ,αλ,lψrη lποU π,ρ'o,6,ρxovτ'αη α,Π,6 ,!':Ι(Pl':r'οrλλ'ο'nλσσ:α'orur6, καl απ'o

εμ6ο,λιαομ6 lεln,Ι υ;πolKΕηβ,θvo,u GF677 (FoLoΝ|cA 198'7)

Πorκιλi α T0noc Mθo.oρlΘ.

φυτoιi κoρn,./δivτ.

EΑRLY cREsT Mlκρoτroλ- 39,5
λαπλααιααμδg
Eμ6oλιααμδνα 40,2

SΑΝ PEDRO Mικρoτroλ. 36 6

Eμ6oλιαoμ. 59.8

MΑRΑVlLHΑ Μικρoτroλ. 53,7
Eμ6oλιαoμ. 55. ]

SUΝRED Mrκρoτroλ. ,12,1

Eμ6oλιααμ. 55 0
ΑRMκlΝG Mικρoτroλ. 41 ,3

Eμ6oλιααμ. 47 '8
MEoog oρog Mικρoπoλ. 42,6

Eμ6oλιααμ. 5 ] ,6

v) Tεxvικxi μqΙ\f, l€ργεια

Για την καλλιiργεια τηg ρoδα-
κιvι&g υπδ κ&λυψη oτην lταλiα ε-

φαρμδζovται oυvηθωg τα εξiξ ιtυ'

ατfrματα:
o To Λει6αδικδ oJoτημα εγκα-

τdαταoηq τoυ oπωρδνα (CHloMΑ
ΑΝΝUΑLΕ). ΦυτεljovταI μδxρι
].000 δEντρα ατo oτρΞμμα καl τc
κλ&δεμα τroυ εφαouδ(εται μετ& τη

oυyκoμιδfr εΙvαι τroλδ αυατηρδ. Eτrl-

πλΞ'ov yivovται θερrν& κλαδΞματα
yια Tηv απoμ&κρυvoη τωv λαΤμαρ-

yωv 6λαoτδv και τov περιoριαμδ

ΠoραγωYιi Mioo β6poc Eπo1{

αvi δδvτρo κopnoι} ωρiμοvoηc
't.639 41 ,5 7)5

l.52ο 37,8 7)5
4.0s7 110,6 28)s
4.240 70,9 28i5
3.71s 69 ,1 20 ) s
3.940 71,6 20)5
2.426 57,6 6)5
3.402 61,8 6)6
3.400 82,3 24)5
3.560 7 4,4 24)5
3.047 72,2
3.332 63,3

(cHΙoΜΑ PoLlEΝΝALE). Mε τo

κλdδεμα αυτδ, αφ{vovται τρειq κov_

τoi 6ραxΙovεq. Συvιoτ&ται τo δψoq

τηq 6λ&o'τησηq vα μη ξεπερν& τα
2μ.

O EπΙoηq τελευταΙα μελετδvται
και &λλα oxδματα, δπωq η διαμδρ-

φωση σε αxfrμα Y με πoλλαπλ,i
τoJvελ κλπ.

δ) Χριion uλικιbν κ&λυΦng
τoυ ΘΕρμ.oκn,πiloι)

Τo υλικδ κ&λυψηg τoυ θερμoκη-

πΙoυ πρδπει vα εΙναl φθηvδ, αvθε-

κτικδ, ειiγρηστo και vα εξαoφαλi-

ζει καλδ φωτιαμδ και oταθερ{ θερ-

μoκρααΙα μδoα ατo Θερμoκfrπιo. Σε
αxετικ& πειρ&ματα πoυ διεξ{xθη-
σαv στηv lταλiα 6ρEθηκε δτι ui
τηv xρησιμoπoiηoη διαφδρωv πλα-
ατrκδv uλικδv oτα θερμoκr]πια υ-

π&ρyει oημαvτικfr τrρωTμιαη iναvτι
τoυ μ&ρτυρα (6λEπε πiνακεq 4 και
5).

3. ΣγMIτIEPAΣMΑTA -

ΠtΡ,oTΑΣΕΙΣ
Απδ τoυq τrivακεg I και 2 φαΙ-

vεται δτι 'oι πoικιλΙεq MΑRΑVIL-
HΑ, SΑΝ PEDRO και ΑRMΚ|ΝG
παρoυαrdζoυν ενδιαφδρov.

Σε αyετικfr δoκιμη πoυ πραyμα-
τoπoιioαμε oτo αγρδκτημα Mακρo-

xωρΙoυ τoυ lνoτιτoδτoυ Φυλλo6δλωv

ΔEνδρων, 6ρiΘηκε δτι η πoικιλΙα
ΑRMKIΝG την yρovιd πoυ δεv εΙ'

1αμε δψιμoυg αvoιξι&τικoυζ παγε-
τoJg Eδωαε πoλι] καλ& ατroτελi-
σματα. Παραγωγη αv& δEvτρo 4,7

xιλιδγραμμα και 'l 4 μEρεq πρω?uι-
oη. AvτΙθετα oι πoικιλiεg E. CREST
και M. CREST τrαρoυoiαααν καλ{
ττρωΙμδτητα και πoιδτητα καρπoli.

η απδδoαη τoυg δμωg flταv πoλδ

χαμηλi'
Σfrμερα oτηv ΙταλΙα η καλλιEρ-

Yεια τηξ ρoδακινι&g υπδ κ&λυψη κα
ταλαμ6dvει περiπoυ l.000 oτρΞμ-

ματα και η ταραyωyfr κρΙνεται ι-

καvoπoιητικfr κυρiωg Υια τιζ εy-
yδριεg αv&γκεq τηq yδραg. H πρω-
Tμιoη τηg τrαραyωγ{g φθ&vει μΞ-

τηg 6λαατoμανΤαq.

Ο Τo oδoτημα διαμδρφωσηq, α-

v& διετΙα εvαλλααδμενηg κδμηg
(cHloMA BlΕΝΝΑLE)' Mετ& τη
αuγκoμιδ{ αφαιρoδvται τα κλαδιd
τηζ μιαζ πλευρ&g τoυ δΞντρoυ πoυ

καρπoφδρησε και Eται τα αφημivα
κλαδι& τηg dλληq τrλευρ&g αvα-
τττJααovται καλδτερα και καρτroΦo

ρoJv τηv ετrδμεvη xρovι&. Στη oυ.

νδxεια μετ& τηv καρπoφoρΙα αφαl-

ρoJνται κι' αuτ& με τη oειρ& τoυg

o Τo oJατημα διαμδρφωoηq δεv-

τρυλλΙωv με μδvιμoυq 6ρα1Ιovεq

39



χρι 30 μaρεζ με στρεμματιKΞζ α-
τroδδoειq, 2-3 τδvvoυg τo oτρiμ.
μα. oι lταλoΙ ερευvητEg πιoτεδoυv
δτr η καλλιΞρyεια τηg ρoδακιvι&q
υτrδ κ&λυψη εΙvαι αυμφΞρoUσα, εφδ_

σov oι καρτroi ouyκoμiζoνται μExρ,
τo τiλoq τoυ Απριλioυ, διδτι μετ&
τηv ημερoμηvΙα αυτf φθ&voυv oτην
ιταλικ{ αγoρd φθηvd'ιαπαvικ& ρo_
δ&κιvα και η καλλιΞργεrα yΙνεται
ασι]μφoρη.

Για τηv Ελλdδα πιατεJoυμε δτι
η καλλιΞρyεια τηζ ρoδακινιdq υπδ
κ&λυζ.lv μπoρεΙ vα καλδψει τlζ εY_

xδριεg αv&γκεg ( Πελoπδνvηαoq και
θερμtq τrεριoxδg τηq xδραq). Eτ_

ναι δυvατδv vα yΙνει εξαγωyfr υ-
περτrρδiμων ρoδακivωv εφδσov καλ-
λιερyηΘεi oε νoτιδτερεq περιoyΞg
(Kρητη, Pδδoq). Η καλλιiργεια τηζ
ρoδακιvι&q υτrδ κ&λυψη yια τη B.
Eλλdδα δεv αυvιoτdται ετιειδfr η

τrαραyωγη εivαr ετrιoφαληq (δψιμοι
αvoιξιdτικoι τrαγετoi) και τrαρ&yoν.
ται τrρo[δvτα υψηλoJ κδατoυg. Αg
αημειωθεi ακδμα τo yεyovδq δτι τηv
iδια επoxη τrαρdγovται καρποi oτι1
Ν. Eλλ&δα oε oπωρδνεq δΙxωg ιδι_
αiτερα μδτρα πρoαταoΙαq.

Στηv περiτrτωση τΤoU τo θερuo-
κfrτrιo θερμαΙvεται, απoQεJyovται 6i
6αια oι ζημ,Ξc απδ τrαyετoιiq, αλ-
λ& τo κδατog καυoΙμωv σUYKρ{τι-
κ& με θερμoκητrιo τηq N. Eλλ&δαη
εiναι τoλJ μεyαλι}τερo.o

H πρooπ&θεια τrρoδθηαηg τηζ
καλλιΞρyειαg τηq ρoδακιvι&q uπδ κ,i
λυψη πρEπει να αρxiαει δoκιμαoτι-
κ& και πρoΥραμματιoμEvα, ετrειδ{
ατη vδτια Ελλ&δα δεv υτr&ρxει δεv-
τρoκoμικfr τrαρ&δoαη επI τηq ρoδα-
κινιdg. Για τov oκoπδ αυτδ ετrι6dλ-
λεται τα lδριiuατα 'Eρευναq σε συ-
vεργαoΙα με τιq Δ)voειg ΓεωργΙαg,
να εyκαταστfrooυν ατιg πιo κατ&λ-
ληλεg τrεριoxδq ('r.x. Kρiτη, Pδδoq
κλπ.) τrειραματrκΞg { δoκιμαoτικΞq
καλλιEρyειεg ρoδακινι&q. 'Εται, η
αvτιμετδτrιαη τυxδv τrρo6λημ&των
τroυ θα τrρoκι}ψoυν θα γΙvεται Ey_

καιρα ετrιτδπoυκαι υπεδθυvα.

Π ltNΑlΚAΣ 4. Eπiδrροoη τωiv δ{οφ0ρωv T0lΠωiV ,nrλαατικιi:ry θ,ε,ρμo-
K,η;Π,iou σTη,v lΠlρ{Dilμ,loη τηc noΙ,K]λiα,c SpRlΝG cREsT
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Πoλυαιθuλδvιo
P.V.C.
E.V.A.
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Mθoη ημερoμηvio
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AριΘμδc ημερδv
nρωiμlοηc

Π i ΝAKAΣ 5. E'π,ljδρ,α'oη Tα}v δ:οφ6,ρrωv :r0lΠω1/ πλοοτικιi:v Θερ,μοκη_
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Tρ6πo9 αvriπτυξnξ αλιε(αζ
στnv Κεvτρ.

(Συvδxεια απδ τη oελΙδα 37)
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ΔΕΝΤP0K$MiKΑ θΕMΑΤΑ

To 'φoυζικλ&διo εμφαvΙζει δJo

μoρφiζ τroλλαπλααιααμoδ, μiα εγ"

γεv{ και μΙα αγεvfl. H εγγενfrq μoo

φi (τΞλεια) αναπτJααεται σαv σα_

πρδφυτo oτα μoλυαμEνα φJλλα πoυ

πΞααν ατo iδαφog (ΦΘιvδπωρo - Χει

Toυ
'Oδ; Nτιv6πoυλoυ

μδναq). Η εyγεv{q μoρφi Trαρ&Yει

ατrδρια, τα ovoμαζδμεvα ασκo_
oπ δ ρ ι α/ τΓoU πρoδρyovται δατε-

ρα απδ γovιμoπoΙηoη.
H cryεv{q μoρφfr αvαπτδoαεται

κατd τηv τrερΙoδo πoυ o μJκηταg

ζει παρααιτικη ζω{ επΙ τωv δEv-

τρωv ('Αvorξη Eωq Φθιvδπωρo) και

παρ&γει dλλη μoρφ{ ατroρΙων, τα

κovΙδrα.
o δεvτρoκαλλιερyητ{q Υια vα πε

ριoρiαει τoυq κιvδJvoυq αττδ τo φoU-

ζικλ&διo πρδτrει vα τr&ρει δλα τα
αvαγκαiα μiτρα πoυ ixει oτη δr&-

θεαi τoυ. Tα μΞαα &μυναg τoU πα-

ραγωγoJ κατατdoαovται σε τρε!ζ

κατηγoρΙεg:
α) Στηv εφαρμoyfr μεθδδωv τroυ

Eγoυν oxδαη με τιq καλλιερyητικig

φρoντiδεg oτoν μηλεδνα.
6) Στηv Χημικi κατατroλEμηαη

και Y) Στην ετrιλoγfr τroικιλιδν

πoυ εiναι ατδλυτα αvθετικδg fr αρ-

κετ& αvθεκτικΞq oτo φoυζικλ&διo.

α. Καλλιεργnτικ6q
φοovτiδεζ

1. Διαμoρφδvouμε τα δEντρα αε

yαμηλ& αxfrματα oδμφωvα με τα
δεδoμiνα τηq Γεωτrovικflg Eτrιoτfr-

μηζ. oι μηλεδνεg με v&vα i μ. η-

μιν&vα uτoκεiμεvα τrλεovεκτoι]v διδ-

τι αερΙξoνται και φωτΙζovται καλδ_

τερα. Eτrlττλδoν τα δivτρα λδγω τoυ

μικρoδ δψoυg ψεκ&ζovται πιo σω-

ατ&, αφori καλδτrτεται δλη η φυλ-

λoμ&ξα με τo ψεKαστικδ υγρδ.

2. AπoφεδγoUμε τιq υπερ6oλικΞq

l. l(οταπoλθμnοn φoυζ!κλαδioυ
αζωτoJxεq λιπ&vαειq oι oπoΙεq δη_

μιoυρyoJv ζωηρfl 6λ&oτηση και φJλ

λωμα ευτrαΘη oτιg πρoo6oλδq τoU

φoυζικλαδΙoυ.
3. Kατ& τo φθινδπωρo μετd τη

φυλλδτrτωoη oυγκειrrρδνoυμε τα ξη

ρ& φδλλα και τα καταoτρEφoυμε με

κ&τιoιo τρδπo (παρ&xωμα, κ&ψιμο

κλ'π. ).
4' ΠρoτιμoJμε, για τηv εγκατ&'

σταση τoυ μηλεδνα τιg περιoxΞq ε-

κεiνεq πoυ oι αυvΘ{κεq αεριαμoδ εΙ-

ναι ευvoiκδg.

5. Δ1ατηρoJμε -τov xoρτoτ&πητα
στov μηλεδvα κατ& τηv τrερΙoδo

τηq αvθoφoρiαq και καρπδδεoηq τηg

μηλι&g. 'Eται τα αακoατδρια, εξ

αιτΙαg τoυ xoρτoτ&τrητα, παρεμπο-

δiζoνται και δεv Ξxoυv πoλλEq ευ-

καιρΙεg vα φΘ&αoυv ατo δEvτρo'

6" Xnμικft
καταπoλ6r}ΙnσΙt

o μηλoκαλλιερyητfrg εivαι υπo'

xρεωμivog vα πρoστατεΟαει τα δtv-

τρα, δταν υτrdρxει κivδυvoq μδλυv-

σηζ. Για vα φυτρδαoυv τα ασΚo-

oτrδρια (τrρωτoγεvηg μδλυναη) και

τα κoνΙδια (δευτερoγενfrg μδλυvαη)
crπαιτεiται η επιφ&νεια τηζ τρυφE-

ρfrg 6λdoτηoηq, φJλλωv και καρπl'

δiων να τrαραμεivει μoυακεμδνη με-

ρικEg δρεg oυvδxεια xωρΙq διακoπfr'

Eπoμδvωg o αριΘμδg ψεκαoμδv Θα

εξαρτηθεi 6αolκd ατrδ τηv τoρεiα

των μετεωρoλoγικδv αυvθηκδν' Θα

εivαι τrεριooδτερoι { λιγδτερoι ε&v

υτrdργoυv 6ρoxoπτδαειq και καΘδ-

λoυ ε&v η καλoκαιρiα εiναι ouvε'

xflg (αiθριoq καιρδg). Xρηoιμoπoι-

εi καvεΙg δι&φoρα μuκητoκτδvα' Ev-

δεικτικ& αvαφΞρoυμε τo Ντελ&v,

ΝτoντTv, Kαπτ&v, MτrαΙκδρ, Mπεvo-

μΙλ κλπ. )

oι ερευvητδg oυνιατoδν την εvαλ-

λαyfr των μυκητoκτδvωv διαΦoρετι-

κfrq xημικηq oivθεoηg Υια vα πα-

ρεμπoδιoτεΙ η δημιoυργΙα αvθεκτl-

κδν Qυλδv φoυζικλαδΙoυ. Aυτδ δια-

τrιατδθηκε ιδιαΤτερα στα διασUστη-

ματrκ& μυκητoκτδvα δατερα απδ
ouvεxfr Χρiση.

'oταv τα φδλλα oκληρυvΘoδv και
oι καρπoΙ μεγαλδαoυv (μEαα MαΤ-

oU Kαι μετ&), oι κivδυνoι μδλυvαηg
ατrδ τo φoυζlκλ&διo περιoρiζovται
και εξαφαvΙξoιrrαι.

Kατ& τo φθινδπωρo, δταv επι-
κρατoJv 6ρoxoπτδoειq επι6&λλεται
να γΙvει ψεKασμδq yια τηv πρoστα-

αiα τωv καρπδv πoυ πρδκειται vα

διατηρηθoδv oτα ψυγεΙα κλπ. (Kα-

πτ&v κλπ' )

γ. Ευπ6Θεια
τωv πoικιλιιi}ν μnλιdg
στo Φoυζι,κλaδιo

'Ατ'δλεg τιq πoικιλΙεq μηλι&q ol

πιo ευπαΘεig στo φoυζιKλ&διo εivαι

η oμ&δα ΝτελΙτoιoυq (Στ&ρκιv,

Στ&ρκριμαov, lμπερι&λ, Pεvτ Tαιφ
κλπ.). Eυπ&θεια παρoυαι&ζει και η
τroικιλiα TζEρoεUμακ.

Ατδλυτα αvθεκτικE'q πoικιλΙεq oτo

φoυζικλ&διo εiναι oι πoικιλiεq Πρi-

αμ, Πρiμα, Koυερivα κλτ.). Για τιq
εv λδγω πoικιλΙεq δεv xρει&ζεται
πρoo-τααΙα,

Αρκετ& αvθεκτικfl εΙναι η πoικι-
λΙα Tζδvαθαv και oι κλδνoι τηq.

'oσov αφoρ&, τιg πoικιλiεq Γκρ&v

vη Σμιθ, Γκδλvτεv ΝτελΙτcrιoυq, Moυ-

ταoι}, Τζδvαyκoλντ αuτEg θεωρoδv-

ται δτι ixouv μικρfr ευτι&θεια ατο

φoυζικλdδιo'
Συvιατδται ατιq περιoxΞ.ζ πoU ε-

τrικρατoδv δuo'μεvεΙq κλιματικδq oυv

θηκεg να φυτεJoνται πoικιλiεg πoυ

iyoυν μεy&λη fi απδλυτη αvθεκτl-

κδτητα ατo φoυζικλ&διo.
Σημ. ΝlΑOYΣTAΣ: Περιooδτε'

ρεq λεπτoμΞρειεg, 6λΞπε τrεριoδrκδ

ΝlΑoYΣΤΑ Tεδxog 34ov I986 καr

τειiyoq 38ov \987.
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ι. 0l ψΦpεq (κoxκoεlδn), το poioμε κEl π κθTθΙloλiBπ-
οn τoυζ

EΙvαι γvωoτEq oι ζημιiq πoυ 1tρo

ξεvoδv oι ψδφq oτα δΞvτρα. Ξη-

ραΙvoυv κλ&δoυq, κλαδioκoυE ακ}
μα Kαι oλδκληρα.δEvτρα. Αxρητειi-
oυv και υπo6αθμiζoυv τηv πoιδτη.
τα τωv καρπδv. oι κδκκινεg κηλΙ-
δεg ατα αxλ&δια και μ{λα, κατ& τo

φθlvδπωρo, oφεiλoνται στιζ περισ_
αδτερεq τrεριπτδαειq ατlq ψδρεg'

oι ψδρεq (κoκκoειδ{) εΙvαι μικρ&
εvτoμ&κια τα oπoΙα τov περιooδ-
τερo καιβ τηs ζωηc τoυq καλδπτοv-
ται απδ κ&τroιo πρoσταTεUτικδ κι1_

λυμμα (αoπΙδιo, κα6oljκι κλπ.). oι
vεoyδvvητεq δμωq πρovJμφεq εivαι
<γυμvδg> και δατερα απδ κ&μπo-
αo καιρδ φκι&xvoυv τo πρoστατευ-
τικδ τoυq αoπiδιo.

Η καταπoλδμηση τωv κoκκoειδδν
τιρiπει vα ατηρiζεταi oε ετηorα 6d-
oη. 'oτrωg αvτrλαμ6&vεται καvεig

η τrερΙoδoq πoU oι vεoyEvvητεq πρo-
Vδμφεq περιφEρovται δεξι& Kαl αρι-
ατερd και εΙvαι <<γυμvEζ) και απρc-
oτ&τευτεq, ττρoαφiρεται για τηv κα
τατroλiμηoη τoUq. 'Exoυμε κ&θε

σUμφiρo να μdθoυμε τιg ημερoμηνΙ.
εq εκεivεg πoυ γεvvoδv τα διδφoρα
κoκκoειδ{ (ψδρεq). Να μdθoυμε ιr:

&λλα λδyια πδτε <<ρoTζει> τo κ&θε

κoκκoεrδ€g. 'Eται η καταrroλEμηoη

γΙvεται τιo εJκoλη και απoτελε-
o'ματικη'

Στην περιoxη μαq τα crπoυδαι&
τερα κoκKoειδη ρoTζoυv ατιq εξ{g
τrερiτιoυ ημερoμηviεq. (Δεq <τα κυ-

ρrδτερα κoκκoειδ{ τωy oπωρoφδρωv

δivτρωv oτηv Bδρεια Eλλ&δα τoυ

Σ. Παλoιiκη).
I ' Ψευδoλdκαoτrιg πεντδγovα

( Bαμπακ&δα). Τρειq γεvε'Ξq: α)
Mioα MαΤoυ, 6) Μioα loυλΙoυ και
y) τιξλη Σεπτεμ6ρΙoυ.

2) ΚouαντραoπιvτΙovτoυq περvr_

ταrδζoυg (Σαν ZoξΞ) τρειq γεvεEg;
α) Tδλη MαΤoυ - αρΧεζ loυvioυ, 6)
Miαα Αυyoιjoτoυ και γ) Τδλη o-
κτω6ρioυ.

3) Παρλατδρια 'oλεε. ΔJo γε-
vεiq: α) Mξαα Mαioυ και 6) M;-
αα ΑυγoJoτoυ.

4 ) Σφαιρoλεκ&vιoυμ Πρoν&ατρι
(yελωvδκι). Miα yεvε&. Mioα loυ-

ι,Ιου - αρyΞg Ιoυλioυ'

oι ημερoμηviεq αυτEq Troυ ανα-

φδρθηκαv, εiναι ημερoμηviεg πρooα-
νατoλιαμoi και μετα6&λλorται δ-

πωq εΙvαι φυαικδ, απδ xρovι& σE

1ρovιd. To <ρδiαμα> εξαρτ&ται α-

πδ τιq oυvθηκεq τoυ περι6&λλοv-
τoq (ψδ;oq { ζδατα), απδ τη θ€αη
τoυ oπωρδvα (6oυvδ η κdμπη, α.

vηλια fr πρoαηλια θiαη κλπ.).

XρηαιμoπoιεΙ κανεiq oτην επoxfr
τoυ ρoToματoq, διdφoρα ΘρYαvoφG}

αφoρrκ& φ&ρμακα (ouλτραoΙιrτ,
ΓκοuζαθεΙov, lμιvτ&v, Ζoλδv, Xo-
αταθεΙoν) η διdφoρα ελαrooρyαvo-

φωαφoρικd κλπ.),

Ψεκ&ζει κανεΙq, μiα { δδo φρiq
αv&λoyα με τη αo6αρδτητα τηξ
τιρoo6oληq καl τη xρovικrj δι&ρκεια
τoυ ρoiαματoζ τηζ ψδραq.

Αv&λoγα με τηv περΙπτιυoη o

δεvτρoκαλλιερYητηζ πρδπει vα επΙ-
λΞyει τo πιo κατ&λληλo εvτoμoκτ&
νo, λαμ6&νoνταq υπfuη τηv επoγ{,
τo εΙδog τoυ δivτρoυ, τηv περΙoδo
αuyκoμιδηq τωv καρπδv και τo φ&_
oμα ατroτελεoματικδτηταq τoυ Φαρ

μdκoυ. Λεν πρiπει vα ξεxνoιiμε, δτι
αε τr&ρα πoλλEq περιττδαειq η ε_

τroγη τoυ ρoToματoq κ&πoιoυ κoκ-
κoειδoδq αυμπΙπτει με την καταπΘ-
λΞμηoη και &λλων εxΘρδv των δδv-

τρωv (καρτδκαψα μηλi&ζ, αvαρσΙα,

φυλλocr)κτεg κλπ. ).

ψεκoσμoc εUoUTloU τπζ χ0pπoκαΨοq Tnξ

'Yoτερα απδ τroλυετη τειρ&μα-
τα πoU διενεργηΘηκαv ατη xδρα
μαq (ΣυνερyαoΙα Ιδρυμ&τωv'Ερευ-
ναg, lvcrτιτoδτo πρooταoΙαg Φυτδv,
lνατιτοδτo Φυλλo6δλωv Δδvδρωv)

πρoαδιoρioθηκε με μεy&λη πρooiy-

Υιση o πρδτoq ψεκαoμδg εvαvτΙov

τηg καρτroκ&ψαζ τηξ Mηλι&g. BρΞ-

θηκε δτr για την τεριoxfr τoυ lv_

ατιτoι]τoυ Φυλλo6δλωv ΔEντρωv o

πρδτog ψεKασμδζ πρiπει vα πρα_
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μnλIαξ
yματoτroιηΘεΙ μεταξδ 20-23 Mα-
lou.

Ωq κριτ{ριo αξιδλoγo Yια τηv ε-
πiμ6αoη σε συΥκεκρtμδνη περrοxη
λαμ6&vεται τo μΞyεθoq τωv καρ1τl-

δiωv τηq τroικιλTαq Mηλι&g Στdρ
κιv Ντελiταιουq. Αv τo μδγεθoq των

καρπrδΙωv κυμαΙνεται μεταξιi φoυν-
τoυκιoδ και μικρoJ καρυδιoi, ψεκ&-

ζouμε ατηv υπδψη τεριo1fr δλεg τlg

μηλιδq και αxλαδιΞq πoυ i1oυv καρ-
πδ,

oι αvαφερδμεvεξ ημερoμηvΙεq κα,

xρδvog ετιiμ6ααηq ιo1δoυv για τα
ορYαvoφωσφoρrκ& εvτoμoκτδvα (Zο
λδv, Xoαταθεiov, ΓκoυζαθεΙov κλπ. ).
Αv πρδκειταl να ΧρησιμoπoιηθεΙ τe
ΝτrμιλΙv { τo lvoεγκαρ η παρδμoια

φ&ρμακα ο ψεκασμδq τrραγματΘ-
πoιεΙται μια ε6δoμ&δα vωρitερα,

Mερικiq πoικlλiεq δπωg εivαι τo

TζΞραε(jμακ, ΠρΙμα και Πρiαμ εΙ-

ναl ειJπαθετξ oτo Xoαταθεio,



-.\.\r\r\r\ι \r\.\ι\r\.\.ι.r \t\r\tι.\.\.\.\.\r\.\.a.\r\.\'\!at\'\'\'ι'\'\t\rι'ι!\'\'\lιt\'\!\'\r\ts

Κυκλoφ6ρnoε Evα vεωρvικδ 6ι6λio

6ι6λΙo κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεqtsvα l

'yαι τ& κoκκoειδfr (Φ6pεc) καi π6q καταπoλεμoδνταιlι ειl

Δδv πρ6,πει vδ λεiΦει &πδ καvθvα &γρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY KEΑ/tΦYΚFf,
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &πd τα vραφεiα

τoδ'Avooτικoσ Συλλ6γoυ Nαo$onq

TIMΗ ΠΩΛHΣΕΩΣ 1000 ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnοε θνα γεωργικ6 6ι6λio Ιrovαδι:<δ oτo εiδoζ τoυ

(TA ΓEΩΡΓΙΚA ΦAPMAΚA ΠoY κYΚΛoΦoPoYΝ ΣTHN ΕΛΛFΙNΙΚΗ AΓoPAυ

t.ΓffipΓIθY ΓtAr\EYΚΗ
xpΗΣTcIY ΠΑΓιfιΑffiΓ?ω\/r\οY

_Tι περι6xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και πωg ταξιvoμoιivται
_ Πivακεζ κατατoπιoτικoi xρτiοιμo,ι και διαφωτιoτικoi
_ 'Εvα 6ιΘλ(o απαραiτnτo Yια κ6Θε α /ρoτικιi 6ι6λιoΘι'jικn

TΙMH ΠΩΛHΣΗΣ 600 Δραxμ6q

Ε1(Δ0ΣΕlΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓlΑIιl|ΤΣAPOI KAl MΠOγΛEΣυ

1. TA ΔEΙMΟTΙKA TΡAΓOYΔΙA TEΙΣ Ι{ΙAOYΣTΑΣ

2. KΩ}IΣTANTΟYAF{Σ - Ο ,\Α.Ι.KΟΣ [ΙΟΙE{TEΙΣ

TΗΣ I\ΙAΟYΣTAΣ
3. ΓΙANΙ'ΓΣAPΟΙ KΑΙ MIΙΟYΛEΣ

Toυ T6κn Mπ6iτon
I-ΙΠoΡEITE NΑ TA ΠPoMΗΘΕYTEΙTΕ ΑΠo TA BΙBΛΙoΠΩΛΕlA ΚAΙ
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