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Φυλαξτε τα τεOxn τnc ιιl\hαoυσTαc})

Πoλαlδ τε0Xη μn,oρεiτε vα nρoμηθευΘεΙτε dnδ τo γραφεια τo0 Συλλoγoυ

'H (NΙAOYΣTA)) oτnρiζεται oτfιv &vdπn καΙ τδ θvδιαφδρov

τωv oυvδρoμnτfilv τnq

Παρακαλoσμε vα μεριμvnoετε vι& τλv διrαvθωοn τftg oυvδρoμftq

τoυ 6τoυq 1989

ΞκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΑπoΦolτΩN NΔoYΣHΣ

1) ΙΣΤoPΙA TFΙΣ ΙΙoΛΕΩΣ Ι\AΟYΣtΙΣ

2) MI\HMFΙ ΔF{MΙ{'ΓPΙΟY TΣAMF{ KΑP:\TΑΣΙΟY

TA BΙBΛΙA' ΙΙoY ΔEN ΙΙPEΠEΙ 1\A ΛEΙψOYN
AΠo KANENA NAOYΣAΙ.Ι.KO ΣΠΙTΙ

MΠoPE|TE NΑ TA ΠP,oMΗoΕYTE|TE AΠo TΑ BiBΛloΠΩΛElA

: KAl AΠo TA ΓPAΦΕ|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣHΣ

Bαo. Φrλl'nπ'oυ 21. 'Ωρεc λεlτ,ouργiαc απoγε0ματα Δευτ6ρo, Tρiτη, Tετdρτη, Π6μπτη.
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τΖicΥPτZ|^ ΛΗλ4: ΕΟγlκic εκδηλιiloε:c κα1
δραorηρlδτητεq σΤηv AυoτρaλΙο

ΣΠAPTΞΗ ΝlK.: Tα ιovδφκtα
λ,lYΛΩΝA Γ!AN.: o ΦρεlδερΙκoc Niτoε καl

η αρxαiα Eλ,ι.ξδα

Eπιoτnμιοvικi _ Ιtroγoτεxνικd
Παιδ,αγωγtκa - E ατοlκir

ΓΑΛAΝ3Y ΑΠoΣ"; Mlκpd μυoτικd τηc uγεiαq
MΠA'|'TΣΗ ΔHM.: Αημ. Pdκκαc, o nρωτoψdλτηc

τηq FJdeυοαc
MYΛΩtliA ΓlΑΝ': Ynατiα, η nρδτη γυvοΙκο μαΘηματrκδc
}nAΓΓANΑPl-| Ε.: Πρoγεvvητlκδc iλεγxoc
ΑlEYΘYΝΣH ΓEΩPΓlΑΣ Γι'ANΝ!τΣΩN: To οnαρρiγγι

oτη δ;ατρoφη
ΓKΑΝτlAH N!K.: Tα βαρli μEταλλα καl η εniδρooη

τouq στo nερlβδλλov
ΣABB|AOY NlTΣA: Mητiρεc nρooo1{

Γεωργικ6 - Ιlεvδρoκo|.llικ6

ΓKOΛιAPH ΑΠ.,: Η βaλτiωoη oτo τoδi τoυ βoυvoιi
ΣlMΩNΗ A.: Περiooεlα αλoτrδv oτa εδdφη

τωv Θεpμoκηniωv
XATzHxAPlΣΗ !.: To αiτlα oκαρπΙαc τωv

φυλλoβδλων oπωρoφδρωv
NτlΝoΠoYΛoY oΔYΣ.: Δεvτρoκoμlκi Θiμoτα

Αγαnητi φiλε

Γiρlv λΙγα 1ρδvlα οτo Σ0δvεij τηc ΑυσrρολΙαc' oι με-
ταvdατεq αnδ τo Noμδ HμaΘicc iδρυoov τo Σιiλλoγδ τoυc,
-To Bipμιov-. o Σι}λλoγoc Xωρic δtoκo'nη, xδρη oτη δρq.
oτηρlδτητα του nρoiδρoυ καt τωv oυvεργoτδv τoul nρω-
τogτατ:Ι αε κd9ε εΘvικi1 εκδ{λωση' Ι<σl δiνεl τo πapιbv oε
κdΘε εΘvlκ6 nρooκλητflρlo. ΑYωviζετor oτrc εΘγrκic εηiλ-
Εεlc για 'rηv εΕoυδετiρωση τηc πρonoγδvδαc τωv Σκoni-
ωv. ΦEτoc γlδρταoε, με κdΘε επloηtrιδτητo τo oλoκo0τωμα
τηc Ν6oυααc. Σημερα τo περloδlκδ μαc nαρoυοι6Zεl μερι_
κδc δρcoτηριdTηTεq τou oυλλδγor.l.

-i. -f. -.- -r-

Tα πρδτα επαγγiλμoτα τoυ αvΘρδπou εni τηc γηc n_
ταv τoυ κυvηγoli κο| τoU ouλλiκτη φρoι]τωv. Aργδτερο i-
γιvε γεωργδc. 'EμαΘε vα καλλlεργεi τα olτηρi, vα τo α-
λξΘel κ:ll να φκlδvεl τo ψωμi.. Συvεργdτηc τoυ nεριoδlκori
μαc, μαc εvημερδvεr o11ετlκδ γlο τηv loτoρiα τoυ ψωμ;οι)
με δλα τα αρτo'πotητικδ παραoκευioμοτα. Αρκετ6 εvδιoφδ-
ρov δ1εr, και η loτoρiα τωv φoιiρvωv, οε πoγκδαμιo κα| To_
ntκδ επinεδo.

f- .1 -". .*-

o ΦρεlδερΙκoc Niτoε αvαμφlβδλωc υniρξε δvαc κoρυ-
φαioc φlλδooφoξ κol πorητflc τoυ περαoμδvoυ αιιbvα' 'Y-
μγησε τηv αρ1αiα'Eλλdδα δoo καvεic δλλoc. Γrα τov uεγi
λo Γερμαvδ φlλδooφo καl δlαvoητf, γrα τo iργo τoU καl τη
πρooφoρd ΤoU στηv ovΘρωπδτητο, μαc μlλiε1 ειδIκδc oψ-
vοργδτηε τηc -NlΑoYΣTAΣ-

* ** ** **

'E1εl δ:αnloτωθεi δτl α.ρkετδ vooη'ματα oφεΙλovτσl σε
κληρovoμικδ α1τlα (μεooγεlακi1 αvαμiα κλπ) To nρδ,βλη-
μα εivol αoβαρδ. Γr αυτ6 τo λδγo o ΓrρoYεvvητlκδc iλεγ1oc
εivαI xρηolμoc καl αnαραiτητoc' γlα vα απoφευ1Θoiv δ
odlρεoτεc καταoτδoειξ. Erδrκδc γιoτρδc εΕηγεi τo φοlvδ-
μενo εΠΙστημoγlκd καl oυμβoυλεiε1 τoυq γovεic.

Αυτδ γα oημερα. Ευ1δμαoτε ευ1dρloτo καλoκαiρl κol
καλiι δlακoπic.

Η

Σuvroκτικfi Enlτρoπf

48
52

6t

62
64
67

69

70
76

77

79

81

84

Eτηοlα σUvδρσμη Jδrωτιiyv
Δημol. Kol,v6τητεc, Σuvfoμoi
EΕωτερlκo0 δoλλdρια

1.0Φ
2.5οo

25

47



o Σdλλoγog "BEPMΙΟN)) €ιγα_

πτιjσσει αξtδ\oγη Eθνιxτi δραaη aτο

Σdδyε0 Aυoτραλi'α6. Στ)μρα φιλo-
ξεvo6με αρxετω oτoιγε[ω απδ την

δραaτηρc6τητα τoυ oυλλ6γoυ (xe!-

μνo o1-ιιλiα6 - αρθρo r'aτ.,.xi1g εφημε-

ρiδα6 μοιg) ' To aγετυx6 υλι,xd 1rαg

τo 6oτειλ'ε o πρ6εδρo6 του ουλλ6γoυ

x. ληlsi1τφog Tξιo6ρτζιαg τον aπob
ιιαι aυγαρυoτo$ψe'

B "NΙΑΟΙΣTA,
o t. To oΛoΚAYTΩ.MΑ

Tψ{Σ ΝAoYΣAΣ
i oμιλiα τoυ Δημ. TζιoJρτζrα i,

Kυρiεq και κιiριoι,
Eκ μEρoυq τoυ Δ.Σ. επιθυμδ να

ααg καλooωρΤoω και να σαq εUxα-

ριατfrαω πoυ {λθατε στov απoψι-
v δμαq xoρδ.

EπΙoημoι πρoακεκλημΞvoι πoU

μαg τΙμηoαv απδψε εΙvαι:

τoUζ εUXαριστδ πoλJ πoυ μαq τT-

μησαv με τηv τrαρoυoΙαv τoυq επΙ-
σηs εUxαριστδ πoλδ και τoUζ εκ-

πρooδπoυq oυλλδγωv τroυ 6ρΙακo'
ναι μεταξιi μαq ατrδψε.

Για vα μπoρ€oω vα σαζ εξηyη-
σω τη αημαoΙα αυτorj τoυ εoρτα.
oμoδ ζr]τηoα τη 6o{θεια τoυ Σuλ-
λδγoυ ατroφoiτωv ΓυμvαoΙoυ Να.
oδαηq <<ΑNAΣTΑΣΙoΣ MlXΑΗΛ o
Λδγιoq>> o oπoΙog εκδΙδει τo περιc-
δικδ <<ΝlΑoYΣτΑ>. o ΣJλλoyog μ'ε

πoλδ ευxαρioτηoη αvταπoκρiθηκE
ατην παρdκληαη μoυ και μoυ δoτει-
λε τιq αταραΙτητεg τrληρoφoρΙεg με
ιoτoρικ& ντoκoυμΞvτα τα οπoiα και
θα ακoδoετε αφoδ πρoηyoυμδvωg ευ

xαριατ{αω και δημoαiωξ τo περιo-
δικδ <<ΝlΑoYΣTΑ>.

Arrtoonαoμα &ρΘρoυ
Κωv. 'Χ' 'Γρnγoρι6δn

Παρoλεiπεταl τo μεγoλtτερo μδρoc
τou κεlμivoυ noυ αφoρd τo γεγovδc
τo nωq καΘlερδΘηκε τo .oλoκαδτωμα-

με nρωτoβoυλΙα τoυ βoυλευτ{ Kωv/voυ

FθffilκΕΣ EIιIιΗnΙIΣEIΣ ffiI IPf,ΣTHPI0THΤEΣ

ΣΤ0 $ΨυΜΕγ nγΣΤPf,RlfiΣ
- Η δρ&on τoυ Συλλ6γoυ τo ((B,EPMΙOD

- Ελλnvικ6q Σιiλλoγoξ πρoερxoμEvωv εκ τoυ No-
ΗμαΘiαc τo (EEΡMΙ,o))

B*ροια _ N6ouoα - Aλεξ&vδρεια - Ειρnvo$πoλn
X''Γρηγoρlδδη Bλδπε o1ετlxδ dρΘρo Νl

doυoτα τειi1oc 3o 1978.

'Γioραλεiπovταl επΙoηc τα oτol1εΙo

nou xρησιμonoiηoε o oμlλητi1q γΙo τηv

Enovioταoη τoυ. 1822. BλΞπε -Hμερo-

λδγlo τωv κυρloτiρωv γεγovδτωv τηc

επαvδoταoηc τωv Νooυoοiων τo 1822-
ττoυ Oδ' Nτrvδπoυλoυ περloδικδ ΝlΑ-
oYΣτA τεi1η 3o ι<or 13o.

...Εδδ κρivω oκδτrιμoν να παραΘi_
oω αυτoιjαlov τo Bαoιλικδ Διdτα-
yμα τo oπoΙov αυvΞταξα εyδ o iδι-
oq κατδτιιv εvτoλ{q τoυ Στρατdρ_

xou Παπdγou και εv ouvεxεiα παρΞ
δωoα τoδτo ειq τov αρμδδιov τδτε
υπoυργδv Eαωτερικδv l. ΝικoλΙ -

τoα δια τηv δημooiευoΙv τoυ. Toιj-
τo Eyει ωg εξ{q:

<<Παιiλoq Bαoιλει)q τωv Ελλfrνωu
EπιθυμoJvτεq δπωq η επEτεrog τηq
ετrαvαατ&αεωt ,και τoυ oλoκαυτδ -

ματoξ τηq Ναoδoηq κατd τoν υπEρ
τηg ανεξαρτηoΙαq αγδνα τoυ ]82l
εoρτ&ζεται με αΙγλη {τιq εμπρiπεr
ειg τo δvδoξov τoδτo γεγoνδg καΘ'
δ η Ν&oυαα παρ& τα ττρovδμια δv
απηλαυε παρd τou κατακτητoιi καi
τrαρ& τηv δuoμεvr] θδαιv τηq δεv ε-
δiαταoε 1&ρrv τoυ κoιvoJ αγδνog
vα εξεyερθ{ κατ& τoυ κατακτητo,).
Eθυαιdoθη δε καr κατεoτρ&φη o-
λoαxερδq αφαγιαoθ6vτωv 2.OOO και
τrλΞov κατoiκωv αυτ{q και τrλεΙαται
τωv γυvαικδv τηq αυτoθυoιdαθηκαv
εlq τoV κρεμδv τωv Στouμπdvωv
πρoζ απoφUyην αιxμαλc,:αΙαq και ε-

ξιoλαμloμo,j ατrδ τoυq Toδρκoυg>>.

(Ταδτα απo<<ελoJv την ειo{γηoιv
τoυ BαoιλικoJ Δrατ&γματoq).

Πρoτdαει τωv ημετδρωv επΙ τη;
ΕΦικηq Αμι}vηg και Εoωτερικδv Y-
πoυρyδv απεφααΙααμε και διατd -

σoμεν,

'Αρθρov μδvov
1) H Νdoυαα ovoμdζεται <<Hρωι-

κ{ Πδλιg τηq Eλλdδoφ.
2) H Kυριακ{ τoυ Θωμd εκd -

oτoυ €τoυq oρΙζεται ωq ημEρα τoττι-

κ{g EΘνικηq εoρτ{q εν τη Πδλει τηq
Ναoδoηg.

3) Ατδ τηq πρoτελευταiαq τηq
εoρτηq διακooμoδvται τr&ντα τα δη

μδαrα καταoτ{ματα υrπδ δε τωv ot-
κεΙωv καΘηγητδv και διδαoκdλων
εκτελoJνται oι αρμδζouααι στηy ε-
oρτf oμιλiαι.

4) Tηv πρωΤαv τηq εoρτηq τελoi-
vται επΙαημoq δoξoλoγΙα ειg αv&-

μνησιv τou yεγoνδτoq Kαι ετrιμvη-

μδσUvoζ δiηαιg ιlπiρ τωv πεαδvταrv
τrαριoταμEvωv τωv Yπouργδv Eθvι-
κ{q Αμδvηq και BoρεΙoυ Eλλdδoq
ωq και &λλωv μελδν τηq κυ6ερv{-
σεωζ τωv πρoΙoταμδvων κρατικδν
υτrηρεoιδν τoυ Νoμoi ωζ και πα-
oδy τωv ττoλιτικδv και στρατιωτι-
κδv αρ1δv τηq Πδλεωq.

5) Mετ& τηv δoξoλoγΙα vεπακo-
λoυΘεΙ παρEλαoιq oτρατιωτικδv
τμημ&τωv και Σxoλδν τηq Πδλεωq
τωv oργαvδσεωv κλπ.

6) Αι λoιπαΙ λεπτoμEρειαι τoU
εoρτασμoδ θα κανoνiζovται εκdατc-
τε δι' απoφdσεωv τoυ Νoμ&ρxoυ
HμαθΙαq.

7) Ειg τov αυτδv επi τωv Eoωτε-
ιρκδv Yπoυργδv ανατΙθεμεv τηv δη
μoαΙευαιv και εκτΞλεαιν τoU παρδ.
vτog διατ&γματoζ.

Ξv Αθηvαrq Ι 7 Αυγoδoτou l955
ΠΑYΛoB B'
ol υπoυργoi

Eπi τηq Eθvικfrg Αμιivηq
Ν. Kαvελδπouλoq

Επi τωy Eαωτερικδv
Ι. ΝικoλΙτoαq
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EμεΙg πιoτoΙ στιζ παραδδoειg
τoυ τδτroυ μαq αυνεxiζoυμε κι εδδ
ατηv ξεvητιd τroυ 6ριoκδμαστε yα

διατηρor)με Και vα τιμoJμε τη μl,,{

μη δλωv αυτδv πoυ θυαι&ατηκαv

Υια να δxoυuε αημερα την ελευθε-

ρiα μαq.
Bε6αΙωq δεv καλoJμεθα να λα-

6αΙvoυμε μiρog oε' δνoτrλεg εξεγδρ-
αειq o{μερα, θεcoρoιiμε δμωg υπcl-

xρiωαη μαζ yα τrαiρνoυμε μiρoq oε
δλα τα ειρηνικ& εθvικd τιροoκλη_
τfrρια.

Απδ τηv iδρυoη τoυ Συλλδγoυ

μαζ τηV I3.l0.85 λαμ6dvouμε μδ-

ρoq αΘδρυ6α oε δλεq τιq εθvικδq oυγ
κεντρδoειq τ^χ. τo θ-μα τηq μετα-
φoρ&q τωv oυvτ&ξεωv oτηv Eλλ&'
δα, τη διαμαρτυρΙα yια τηv κατ&ρ-

γηση τηξ πανεθvικfrq τηλεoρ&οει,lg
και ραδιoφωνΙαg, τιg δι&φoρεq δια_
λδξειg τrατρtωτικoJ τrεριεxoμδvoυ

ραδιoφωvικoJq ερdνouq oτη μεy&λη
oυyκEvτρωαη διαμαρτuρΙαξ/ yια τc)

Mακεδονικδ θ,E'μα τroυ Ξφερε oε ρΙ
ξη τιq κυ6ε ρvηαειq τηq Αυo.τραλΙ-
αζ Kαι Eλλdδoq. Παρα6ρεθ{καμε
αι)ααωμα δλα τα μiλη τoυ Συλλδ-
YoιJ/ στηV υτroδoxη τou τrρoiδρoι-,
τηq ΔημoκρατΙαq oτη αδoκεψη yια
τη διoρydvωση τηζ υπoδox{q τωv
εuρημdτωv τηq αρxαiαq Mακεδoνi_
αξ 1τoυ Ξγιvε ατo μouoεΙo τoy τrερα-
αμivo μ{vα κλτr

Δδoαμε δι&φoρα yρfrματα oε ι-
δρι)ματα τoυ Σδδvευ και oτηv Eλ-
λ&δα. Στov τελευταΙo ραδιoφωvικδ
Ξραvo για τo αειoμδ τηg ΑρμιεvI_
κηg τrεριoxiq στη PωαΙα δδoαuε
300 δoλλ&ρια επιofrμωg και ανεπi-
αημα ι,κανδ αριθμδ οouyιoμoJ ατηv
επιτρoπ{ τωv ΑρμεvΙωv η oττoiα
τα μετiφερε εcrπεuoμΞvα ατη Pω_
oΙα.

Σ{μερα με oμδoωvη απδφαoη
τoυ Δ.Σ. δλεg oι εroπρdξειg απ-δ
την τrδληαη τωv λαγεΙωv θα δoθoδv
oτo ΣJλλoyo Yια τηv καταπoλEμη-
ση τηg μεooγειακτjq αvαιμεiαq.

Tηv ερxδμεvη Παραoκευ{ τo 6ρ&
δυ oτιg 6 μ.μ. Ξρxovται στo Moυoεi-
o oτo Σiδvεψ απδ τη Bριo6αvη τα

εUρiματα τηq αρxαiαq MακεδovΙ -

αg, θα εΙvαι 500 περiτroυ ευρfrματα

ατrδ 50 αρyαιoλοyικoJg yδρoυq τηg

Mακεδoviαq Kαι αντιτrρooωτcεΟoυv

μια π'ερioδo Eξη και τrλδov xιλι&δωv
ετδv. Αvαμεσα στα ευρημcrrα αU_

τδ ξεyωρiζoυv τα ευρiματα τηq Bεο

γΙvαg και δπωg ξΞρoυμε τo xωριt'l

Bεργivα uτr&yεται στo Νoμδ μαq Kι

oι σUμπατριδτεg μαg oτηv Eλλ*δα

εixαv δημιoυργiση ει'ιτρoπfr αγδ-
νoζ 'ιτριv Ξvα xρδvo περiπoυ Yια vα

απoκτfrαoυμε μεy&λo MoυαεΙo crτο

xrυoιδ Bεργivα. Σημερα εΙμαι crε θΞ

ση να σαq αvακoινδoω δτι με ατιδ-

φαση τηζ υπoυρyo,i τroλιτιoμcι} ldε-

λivαq Mερκoiρη εvεκρiθη η κατα-

oκευi1 τoυ Moυoεioυ αUτoJ, Υια να

ατεγαoθoJv εκεi τα ευρfrματα τrου

i-:loυy ανακαλυφθεi ωg τδρα και δ-

αoι θα ανακαλυφθoJv ατo μiλλov.

oι τrρδτεg ανασKαφδζ εΙxαv αρ-

γΙoει τrριv Ξι,α αιδνα και πλΞoν α-

πδ τo Γ&λλo αρ1αιoλδγo L. ΗEU-
ZΕY αλλ& oταμdτηαα'l. Ποoτro-

λεμικ& τιg εταviλα6ε o αρyαιoλδ-

γoq ακαδημαΤκδq καθηyητflg Κc;v)

νoζ Pωμαioζ και τελικd τo δτog

1977 o αoγαιoλδγoq καθηγητir;

Mαvdlληg Ανδρδvικoq φδο'.lει στo

τα ευρ{ματα και μαζΙ μ' αυτ& και

μια ιoτoρiα 2,6a0 ετδν τηg ελλτ1-

vικig MακεδovΙαq.

ΑJριo Κυριακη aτιg 2 μ.μ. θα
yivει o'υγκΞvτρωση δλωv των ελλη-

vικδv oργαvδαεων και τωv κατoΙ-

κων τoU Σiδvεi-j oτην Καατελoμ6ια-
κi Λiαxη Υια να αυζητηθoJv τρδ-

τroι πρo6oλis .ηs 'Eκθεoηg.

o Σ'iλλοyoq μαζ σαζ καλεi δ -

λoυg να τrαρευρεθεiτε oτηv υTτoδo-

1fr τωv ευρημ&τωv τηv Παραoκευfr

καt τρΙτov yq gn1σ,κεQθεΙτε τηv iκ-
Θεoη η oτroΙα θα παραμεΙνει yια 60

μiρεg, ατo ΣΙδvειj.

Tελειδνω με μι& ευxη

Να φο:τΙoει o Θεδg τoυg αρμoδΙ-

ouq τηq τrαρoικiαq μαq να 6ρoυv

τρδπo και vα o1ηματΙooυv μι& ε-

πιτρoπ{ n οτιoiα vα εivαι απoδε_

κτ{ για δλoυq και vα καθιερδooυν
τoν κoιvδ εoρταoμδ για δλεq τιq

εΦικδq μαq εoρτEg αρxηq yενoμi-
vηg ατrδ την 28η oκτω6ρioυ 1989

με iνα 1-ιεydλo oXΙ ατη δrγδυoια.

Φ 2. TΙM'ΗΦΗEζE
Tc ΣArBiBATo
Η,ΕΠET'ΞΙοΣ TοΨ
oΛοE<AYT$}MAToΣ
TΗΣ NAΦYΣAΣ

Στηv αΙθoυoα τoU RSL MΕMo -

R|ΑL BoνvLlΝG CLΝB, ]86 GR
ΝoRTΗ RD., F|VE DocK, δδθηκε

γoρδq τo π'εραoμδνo Σ&66ατo αττδ

τηv 'Εvωοη ΗμαθιωτΦv <To BΞP-
Ν1 io>> με τηv ευκαιρiα τηq ετιετεi-
oιJ τοU oλoκαυτα';ματoq Tηζ Ν&oυoαq

o Πρδεδρoq τηq "Eνωoηq K. Δη-

μητριοq Tζιοιiρτζιαq, oτην oμιλiα
τoυ αφci ευyαρΙo-τηoε δλoυg τoυg

παρευριoκδμενoUζ αvαφaρΘηκε o'τηv

ιατoρικf ετ16τειo τoυ εoρταoμoJ.
Στη,; g,ψr;r.ια ευxαρioτησε τov

ΣJλλoyo ΑπoφoΙτωv Γuμvαoioυ Ν&

oυααg <<ΑNΑΣΤAΣ|oΣ MΙXΑΗΛ o
ΛoΓΙoΣ> yια Tηv 6o{θειd τoU στ1]v

oρYdvωση τoU εoρτασμιo,j, και αυ-
νi1ιαε με αvαφoβ ατηv δραoτηoιδ-
τητα τηζ 'Ει.lωσl1ζ δτrωg τη συμμε-
τoxfr oτα ,κorvd τr.1' μεταφoρδ αυv
τ&ξεωv oτηv Eλλdδα, μη κατ&ργη-
ση τηξ πcλυεθvικfrq τηλεδραoηg, δι-
αλEξειg, ερδvoυq κλτr.

Tο θΞμα τηq Ξκθεo'ηg τωv ευρη-

μdτωv τηq Mακεδο'liαg οτo Σδδvε0

αvαπτJxθηκε oτηv ουνixεια, με iμ-
φαση στo yεγovδq δτι η BερyΙvα,

o τδπoq πoυ 6ρδθηκαv τα ιoτoρικ&
ευρηματα αν{κει oτo Νoμδ Ημαθi-
αξ Kαι oι κ&τoικoι τoυ Νoμιοδ τrE-

τUΧαv τηv iδρυαη Μουo'εΙoυ ατov
τδπo τoυg, για τα ευρ{ματα.

Τiλcq c oμιλ'ητflq τδvιoε την αv&y
Kη Υια εθvικi Evδτητα στηv ταρoι-
κiα, με τηv a;x{ vα εoρταoθεi ατrδ

κoιvoJ η 28η oκτcο6ρΙoυ Ι989.

ΑξΙζει να αημειωΘεi δτι oτηv δr-

&ρκεια τηg εκδηλωoηq κληρδθηκε
λαyεio, τα Ξσoδα τoυ oπoΙoυ (πε

ρΙπoυ 650 δoλ.) θα δoθoδv στηv Ξ-

πιτρoπ{ yια τηy καταπoλΞμηαη τηg
Mεooγειακfrg ΑναιμΙαq.

Eφημερiδα <<KoΣMoΣ>>
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Ο 3. NA ΔΩΣoYDlE
To ΔYNAMIΚ'O
ΠAP'ON ΣTFiN
EκΘ,EΣlH

Αδριo oτo Σδδvεtj εγκαινι&ζεται

η EκΘεoη τωv Θηoαυρδv τηq αρ1αΙ-

αq Mακεδoνiαq και τrαραμovδq τωv

εγκαιvΙωv πρtπει να ετrιoημ&voυμε

oριαμlvα πρδγματα. Να μιλfrooυ-

με με ειλικρivεια και vα πoδμε δτι

η ελληνικ{ παρoικiα ετoιμ&ζεται να

δδαει <<εξετ&oειq>>.

Πρooωπικ& Exω μεγ&λη εμπιστo

oδvη oτην παρoικiα αλλ& μαζΙ με

τηv εμπlστooδvη δxω και πληρoφo-

ρiεξ (oxετικ& με τηv κιvητoτoiη_

ση πoυ γΙvεται) iται τρEyω να δια_

κιvδυvEψο τηv πρδ6λεψη δτι στιζ

εξετ&oει9 θα π&ρoυμε &ριoτα. Tυ-

1δv αμE'λεια, <δεv 6αριEoαι>)'και <<ωx

αδελφιαμδq> θα πληγδoει τηv αξι-

oπρEπεια Kαι τo <<φιλδτιμδ> μαζ α-

vεπαvδρθωτα.
Πρδκειται yια τo μεΥαλδτερo πo

λιτιατικδ yεyovδq ατηv ιατoρiα τoυ

δεαμoi πoυ εvδνει τιq δδo μαζ πα-

τρΙδη. Δεν επιτρEπεται να υπ&ρ_

ξει 'Eλληναq τoυ Σδδvεij, τoυ Νι_

oδκαoτλ και τoU Γoι)λλoyκoνγκ πoυ

να μηV πραYματoπoι{oει επΙoκεψη

στo Mouσεio τιq ετδμεvεq δiκα ε6-

δoμ&δεq. Kαι δπoιo ελληvικδ σωμα-

τεio fl oρyαvιαμδg αδραvfroει δεv

Θα μπoρεi εiκoλα vα δικαιoλoγεΙ

ατo μEλλvo τηv δπαρξfr τoυ. Πρog

Θεoδ δεv Exω ακoτδ v' ανoΙξω φα-

κ€λλoυq και vα (<φακελλδoω> τα σω-

ματεiα τroυ δεv Θα ενδιαΦερΘoδν yια
την επιτυxiα τηq EκΘεoηq. Eiμαι ε_

vαvτΙov τoυ φακελλδματoq. Τoυ κ&

Θε φακελλδματoq. Αιrτi φακδλλoυE
καλiτερα vα δημιoυργr\ooυμε πρω-

τδκoλλo τιμ{g. Kαι vα τρΞξoυv να

καταyραφoδv εθελovτικ& δλoι oι oρ-

γαvιαμoi, δλεq oι ελληνικEg oικoYt_

vειεq, o κ&θε ελληvικfrq καταγωγ{g
&vδραq, γwαΙκα, τrαιδi. Πρδτηq,

δεδτερηq, τρiτηq και τEταρτηq γε-
vι&q. Tι ειαιτflρro ειoδδoυ oτηv E-

κΘεoη τrρiπει να γivει με τηv θEλη-

αi μos (πιατoπoιητικδ> και ταυτδ
τιμα καταγωγfiq.

5ο

ΠEρα απδ τoυq πoλιτιoτικoιiq λδ

Yoυζ πoυ μαg επι6&λλoυv vα επι-
σκεφθoι)με τα εκΘiματα εΙναι και

λδγoι εΘνικoi' 'Hλθε η δρα vα δδ-
σoυμε τηv απ&vτηαη στous παρα-

1αρ&κτεq τηq ιoτoρΙαq. Σ' αυτoδq

τoυ επιxεΙρησαv vα κακoπoι{ooυν

τηv αλflθεια.
'oταv {λθε πρδoφατα o Πρδε-

δρoq τηq Eλληvικfq Δημoκρατiαg o-

ριαμδvoι φανατικoΙ αλα6oμακεδδνε9

μαq xαoτoδκιoαv. Mαq Eφτυααv. Σε

γflπεδo αρyδτερα μαq πρoκdλεααv.

Δεv οcrrαvτfroαμε γιατΙ εiμαoτε φι-

λειρηvικfl παρoικΙα. Φιλεrρινικf και

πoλrτιαμEvη τrαρoικΙα. Δεv θελ{αα

με και δεv επιτρεπδταν vα κατδλ-

θouμε ατo Ιδιo επΙπεδo. Θα {ταv
λ&Θoq ααυγxδρητo vα παΙξαμε ξι)-

λo μτrρooτ& ατιg κdμερεq τηζ τη-

λεδραoηq με θεατ{ τηv πoλυτroλιτι-

oτικ{ κoινωviα.

H αvoxfr δμωq δεv oημαivει δτι

δεv Exoυμε αΙμα μΞoα μαg. Kαι αΙ

μα δyoυuε και φιλδτιμc Ξxoυμε. Γι'
αυτδ θα δδooυμε τηv ατr&ντηoη. Σε

xβvo δικδ μαq και Θ&ναι η απdντη-

oη πoλιτιoμδνη, ειρtνικ{ και απo-
ατoμωτικ{. ΑvτΙ για αυλλαλητ{ριo
θα κ&νoυμε διαδfrλωαη τηv κdθoδδ

μαq στηv δκΘεoη.

Θdναι η πιδ μεγdλη διαδ{λωo
πoυ ετrιx{ρηoε πoτE o ελληvιoμδq
τoυ ΣΟδvεij. YπoλoγΙζoυμε τov ελ-

ληvιoμδ τηq Πoλιτεiαζ τηq Ν.Ν.o.
αε I00 xιλr&δεq. o αριθμδq πρΞπει
vα φαvεi oτo <<τιρ&ζ> τηq ειαδδoυ

ατηv EκΘεαη. Kι' δxι μδvo να πδ-

με εμεiq με τα παιδιd μαq. Να τrα-

ρακιvfiαoυμε Και τoυζ Αυoτραλo,i1

γειτδvoυq μαζ vα π&vε. Toυq oυ-
vαδiλφoυq dλλων εΦικoτι]τωv πo,.l

ερyαζδμαατε μαζi.
H πβεδρoq τηζ αuστραλιαv{q

oμoατroνδιακ{q Boυλfrg κυρΙα To&-

ιλvτg εiτε δταv εiδε αυτ& τα εκ-

ΘEματα oτηv Ελλ&δα:
<<Δεv 1ρει&ξεται τΙπoτ' &λλo για

v' ατoδειyθεi η ελληvικδτητα τηg

Mακεδoνiαq>>.

Η Eκθεoη πoυ μα_c {λΘε εivαι κα-

λDτερo πειoτ{ριo απδ oπoιoδ{πoτε

dρΘρo, ιoτoρικδ 6ι6λΙo η λδyo τroυ

εΙvαι γεμ&τoq απδ αδειdαειoτα ε-

πι1ειρr]ματα.

Στo τrαρελθδv με ενoxλoJoε δταv

Eπρεπε vα μιληoω η vα yρdψω για
τηv ελληvικδτητα τηζ MακεδovΙαg.

ΘεωρoΟαα πρoα6λητικi1 την τrερi-

πτωση vα κdθoμαι και vα τrαραθi-
τω ετrιxειρfrματα για τηv <<ελληνι-

κδτητα τoυ Mεy&λoυ Αλεξdvδρoυ>>

Αργδτφα 'Eπαυoα να εvoyλoJ-

μαι. Kαι εiδα τo πρ&γμα σαV α-
v&γκη. 'Exει διειoδιioει πoλJ η τrρo

παγdνδα τωv σλα6oμακεδδvωv o'
αυτfr τη tδρα' Kι δoo αoτεΙα κι αν

εivαι τα επιxειρ{ματα ττoυ παραθi-
τoυν πρiπει να αvτικρoυoτol)v.

Εiμαι πoλJ ευτυxηq πoυ η iκΘε-

αη δivει δλεq τrg απαvτ{oειq και
κoνιoρτoπoιεi τα επιxειρr]ματ& τoυg
EμεΙq o' αυτη τηv περΙπτωoη δεν

xρειdζεται vα μιλ{ooυμε. Mδvo vα
π&με oτηv E'κθεoη και vα ετrικU-

ρδooυμε με τov δyκo μαg αυτd τroυ

xραυy&ζouν τα εκθiματα.

Τdκηq Kdλδηξ Eφημ. <<Κδαμoq>>

o 4. EY}ζΑPΙΣTΙEΣ
SYΝDEL ] 6.5.89

] ) κov Σταiρov Tαouταoυραv Αv
τιτrρδεδρo τoυ CLUB <<MΞyαg Aλi-
ξαvδρog>

2) κoν ΑΘαvdαιov ΑΦ:vαoιdδην
πρδεδρo τoυ Συλλδγoυ Xαλκιδικflg
<O Αριαroτiληq>

3) κov Σ. Αρoενικδν αiμ6ουλο
Πoδ. oμ. ΛΗMΝoΣ ΑLL SΤΑRS

Eτrιθυμδ vα σαs ευyαριατηαω
και γραπτδq Yια τηv τιμ{ τroυ μα1
κ&ιrατε τroυ παρεUρεθ{κατε μ τα
oυμ6oJλι& σαq στo xoρδ μαq τηv
r3.5.89.

Η φιλiα πoU μαξ δivεl με τoυq
Συλλδγoη oαg εivαι ειλικριvηg και
τηv ατroδεικvJετε, βε τηv σUμμετo-

xη σαq κ&θε φoρ& τroυ δtoρyαvδ-
voυμε κ&πoια εκδ{λωoη. Φυoικ& κι
εμεΙq αvταπoκριvδμαoτε oτιq δικig
oαq εκδηλδαειq, διδτι πιoτεδoυμε
στηv σUνερΥααiα και αy&τrη μετα-



ξιi δλωv των Σuλλδyωv τηs παρoι_

κiαq μαq.
ΔΗMΗTPloΣ ΤZloYPτzι^Σ

ΠPoEΔPoΣ

Πρoζ
Δρα M. Σπδρoυ Διευθυvτη Τoυρι

σμoιi τoυ EλληνικoJ ΠρoξεvΙoυ

Koν Νoι)λη ΣkoJμπα εκπρooδ -

πoυ τoυ s.B.S' τ.V.
Koν Δημ{τριoν BεντoJρηv εKπρo

oδπou τηq εφημερiδαg o KoΣMoΣ
Eτιθuμδ vα σαζ εκφρ&oω και

γραπτδq τιq ευ1αριoτiεq μαq Yια
τηv τιμη πoU μαζ κ&ματε με την

παρoυoΙα σαq στηv εΘvικ{ τoπικ{

μαq εoρτr] πoυ διoργαvδααμε oτo
PιVE DocK την l3.5.89.

H παρoυoΙα oαq αυτ{ flταv ccτrα

φααιcrτικfr διδτι μαq δδΘηκε η ευκαι

ρiα vα περ&σoUμε τα μηvδματ& μαq
εΦικoi περιε11oμEvoυ, δπωq εi1αμε
πρoγραμματΙoει πριv ατδ πoλι)

καιp6 και oυγκεκριμδvα αμtαωq μδ
λιq τληρoφopηΘτ]καμε τov ερxoμδ

των ευρημ&τωv τηg ΑρxαΙαg Mακε_

δoνΙαq oτην πδλη μαq δηλαδ{ κατd
τo τδλoq τoυ δτoυg l988.

o oκoττδq μαq τrEτυxε 100Yo και

ατrδoπααα τα θερμ& oυγxαρrfr{-

ρια ccπδ τoυq 360 παρευριακδμε -

voυξ στo xoρδ μαq, εκτδq αττδ τα
Θερμ& xειρoκρoτ{ματα μoυ Eδωoε

κι o καθε Eναq ξεxωριoτd πρooωπι
κd αυγxαρητ{ρια μερικoΙ μdλιoτα
με δ&κρυα ατα μ&τια.

ΔHMΗΤPloΣ TZloYPτzlΑΣ
nPoEΔPoΣ

EΓΙ Ι ΣToΛΗ
Eλληνιι6q Συλλoγog πρoερ1oμ6νων

ey' τ2υ Noμo0 Bμ*θiα"6

To .BEPMΙON>
BEΡOΙA - N,ηοΤΣΑ -AΛEΞANΔPEΙA -rΙΡHNΟΙπoΛB
Kliριoι,

Σe6 ευ1αριοτιb πoλ6 τLα' τa |.στO-

ρ''τ'δ υ)'mδ πoυ μoυ oτεiλατε. Για ye

μηv διαoτρευλιbcω την ιaτορ[α' δ'.α-

6αcω ααb Lo rΞρLoδL'Lδ oαg ολdπλη_

ρo το Lστo?Lxδ. Ei1ε μεγ&λη q"τηxη'

σ'{1 στoυζ παρευρισχoμdνoυE ουνoλι_

τ& 360, &,ταμα. Ιδcα[τερα 'δε α.πδ 'ι''

γωριδ ΝΙaνδcπ,Lτ,σ" εi'xσ"ν dλθει 30 ιi-
τo'iια. Σag oτ6λνω ττl P''ντeoxαoξ,τα'
πOυ γυρiσαllr'ε xα,τ&. τη διαρx,eια τoυ

γaρo6 γ'''α δημ6oια προ'6d't1 xαL tαζ

ταρωxα\ιb yα πρo6ληθε[ *α"'. cτo γω-
ρ''.δ Μoν'6oπιτα. Στεiλτε τρ'tα oν6ψα'

τα φιλανθρωπιxιilv ιδρυ,μ&τωy τηζ

περcoγt6 oα6, δι6τι θθλoυ,1-ιε να, aτe{'

λoυμε 6vω oυμ,6oλιx6 πac6 aτο xαΘt'

γα ει6 μινημτ1 τωv θυ1r*των τoν |822
ΔΗMHTPΙoΣ TZΙoΙΡTZΙAΣ

Π ρ6εδρo6

Eυατ{rΘιοq Ι, ΣτovιανvaκnE

(tΣToΡΙA THΣ lΠoΛEΩΣ NAoYΣ'FΙΣυ

Η επαv6oτασιq τnq Nα'oιi'σnξ εν τω 6λω
Eλλnvι,κιb αγιbvι.

Επiλoγοq
Η καταατρoφi τηq Nαoδoηq Kαι των τriριξ xωρΙων, δσoν δραματι_

κη και θλι6εod και αy υτriρξεv, υπδ γεvικωτδραν &πoψιv θεωρoυμδνη εi-

vαι γεγovδc, τo oπoiov δεv ετrδφερεv αναoτoλflv ειq την γενικηv τoυ 'E-
Θvoυg εξδγερoιv, δπωq δεν επΞφερov τoιαJτηv και dλλωv πδλεωv και ε-

παρxιδ',, τταoδμoιαι καταστρoφαi, ωq τη Kαoo&vδραq, XΙoυ, Kυδωvιδv,

Ψαρδv, MεooλoγγΙoυ, αiτιvεq δια τoν δλov αyδνα τoυ 'EΦoυq υπ{ρξαv

μεμoνωμEνα γεγovδτα και αvαπδφεUκτoι καταστρoφαΙ, oυvoδεJouoαι ωg

ouvηΘωg π&o'αv τoιαΟτηv εξEγερoιv 'Eθνoυg κατd πoλυxρovΙoυ τuρανvΙαq.

oι καταoτραφivτεq Ναoυo'αioι ηδδvαντo 6ε6αiωg να παραπoνδ -

νται δτι εγκατελεΙφθηoαν &νευ επtκoυρtδv και εvιoxι}oεων παρ& τε τωιl

διευθυvδvτωv τov δλoy αγδvα και παρd των πδρrξ κoιvoτ{των, αρνηΘει-

οδv yα oυvεξεvεoθδoι, uδroι τωv yα αντιπαλαΙoωσι πρoξ τov τJραvvov.

Σφ&λμα 6ε6αiωg υπioξε τo δτι δεν Ξτυyoν oυνδρoμ{g παβ τoυ κoJφoυ

Γρ. Σ&λλα' Αλλd τα ο'φ&λματα τoυ αγδvog υπηρξαv πoλλ& και δεv {τo
δυvατδv να uη εivαι τεoλλd. Αoyδτωq δμωq τrρog τo αv oι dλλoι 'Eλληvεg

επετiλεoαv η δy.ι τo lτoo; αυτoιig καθηκoν, oι Nαouoαioι ηδιivαvτo vα εΙ_

vαι υ-rrεcτiΦαyoι δτι πΙτι'rοvτεq υτrδρ πατρiδoξ, τo μεν περιE'oιυoαν τηv ιδΙ-

α'/ Των τιufv και αξιoπρδτrεια, τo δε 6τι επετiλεoαy τo πρoζ την ΠατρΙδα
καθi1κov ευδρκωg, δια τηv oυμ6oλr]v ειE τov δλoν uπiρ αvεξαρτηαiαq αYδ-
να τoU' Εθvου; παpαoxδντεg........'
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ΤA EΣrueΦΕζgΑ
E}φουpυιΦp:δοl (gυuμιfilεεθ}, του goυμi xl

εu φaιBpιrαξ,ξ €τlE Hlιioegετα iκε giiοdi
T6τl' δξr μι δδκo 1lλιiδεlc 1ρδvlα

nριv απ' τoυ Χριoτ6 ο1iρηoov ol δv-
Θρouπor vα δoυλεiουv oτη γloυργΙο.,

Tα oπoυρivτγlα τ'δτρoυγov oτlγvδ
oαv noυρκδ i κl βρooμδvα. ΣoY πoυ
o1iρηoov v' αλΞθoυv μη πiτρειc πoυ
τlc iκλoυΘαv ZΦo { oκλδβol (Φouτoυ-

γραφΙo l ). δτρoυγαv κoυρκoiτl fl Zoυ-

τoliρτo πou τlc iφκlαvov oτη Νtδoυοτα

γlα πρδφτooη δvταc μπiτιZεtv τoU Ψoυ-

μi κι nρlv φoυρvηθεΙ τoυ κIvoiργιoυ.,
Νo φαc τδτ1lα μη ζδxορη' μ6λι' oiρδα
η μnδταloυv vα ΘοραπoυτεΙc,

Tδτl iφκιοoαv κl τouq πρδτoυc φoilρ
vouq Ylα vο ψδvητι τoυ ψoυμΙ (Λεβι-
τlκδe 26, 26). Ντγrδ oυρvδκlο φoip-

Tου
Νiκoυ ΣFι6ρτon

Φoντ' 2" lλλιvικδq φοδρvoυg τoUν

5oυ ιδvα πριv Xριoτoι), Kαiγoυv-
ταv cσr' την τρδτrα oτα ζιρ6&, κι'
η φoυρνιτ&ρα αi6ηvεlv απαvoυθιδ

Φoυτ. 3. ΦoJρνoυq oαν κoυφΙvrα α-
πoJ μιλiααι 2500-2000 xβvια
πριν Xριo'τoδ. oυ πλoυκδq oκrπd*

ζουvταν μη λ&oτrη δξoυ κι μEαα

κιοραμΙvτγιo oυρΘδ, τδYα μδoα οτ' δλ-
δλλου, δπουc τo nιiτο, iooμι vo κλεi-
{Jε τoυ καμnoυplαοτδ τ' oλΦvι oτη μi-
οη, Η πδρτα oφlivoυvτov ομπρoυα16

φαρδlδ γlo vα 1oυρεi ivα olvi τρov6
κr ψηλri Ιoομr 40-50 nδvroυc γlο vα

γλδnoυv μδoο, ΠαvoυΘl6 κl' δΕoυ μlρlδ
σΠ' τηv πδpτo δφκιovov κ! τΖιδκl για
vα τρcβδεl τoυv κοnv6. Στoυv πδτoυ
iβαvοv τoιiβλo τlorρiγκoυvo 30 μη 30
nδrrroυc. Σov πou oτρδγκlζεlv oυ φoιiρ
vοuq oυλΙγεrc μδρεlc, τoυv δκlγov μvια
νι};τo κl μvrα μiρo F1 πoυΜ6 ξιjλo κI

μι τ' oυτδ πoυ βοοτoιioov τoυ vταβδvt

για vo oτlγvδoεl καλδ κολδ. T6τt {τov
δτolμoυq vo δlxτεi ψouμvlδ γlα ψηol-
μoυ. Τδρo voiδl ivαc φoiρvoυc τiτ-
xloυc δεv οndμεlvεtv μδoο oτα onητ1iα
τηε Νιδoυοταc. MoΦγγl σl κovοv μnσ-
Εδv θ1ε, onoυ καvivαv.

'ovταc το 1ρδYro εlκεivo iρθεIv δ_

Φοuτ. l ' Mι)λoυq ιιαζΙ μι φoJρvoυν crτηv Πoμ:τoιTα. Στα ζιρ6& εivι Evαq μδ-
λoυq πoυ η ccrrανoυθιδ πiτρα iκλouθειv μη ζδα

μi οnoi βρcoμdvo olτουρivτγlo δnouc
το ιιδλυβo.

Αυτ$ ομδ τα κoυpκoιiτIα μοi;λloΖαv
κl δο oτθκoυγταv πoυλi:. Mιo volκoυ-
xuρd πoυ αvoκδτoυοεlv τ' αλειiρl μη
του :rlρδ κl' 6φκlαoεlv μii οφl1τδ πρoυ
(ιiμl τδnλαοεlγ oo φoιJρνtτiρα (λrψlδ}
κι τδψηοειv nογoυθ:δ oτη xδβoυλl ('Α-
γla Γραφd l 9αolλεΙc t 9'6). Kl' oυτi1

η φoυρvlτiρα iloταρvαc καλoυψημδvη
β;':οτl€lv καμvlδ lβδουμδδο, 1ουρΙe Yο

μoυxλlδoεl.
Τ'Φρο noυ xδλοoοv ol cπητlκoi oι

φoιiρvol oτη Νlδoυoτo nου oληoμoυ-
vη$ηκov ol φουρvlτδρειq. ,Kl τi vδoτl-
μεlq ιjταv Zloτ6c Ζιοτιξc μη μπ&τοιουv.

Αργδτιpο ο1Ιρηοοv vα φκl&vουv κt

λ:ψlθc τoiρτε|c στou τηγδvr. 'Eκιγαv
του λδδ1 η τη λΙγδα κl' θρlxvαv τoυ
ξleυμδρι οτου τηγδv1 κt μ' 6vov μnou-
vδλcυv τ' δπλouvov ol' δλoυ τoυ τη-

\,,ivl fΑγ. Γροqιi Λεβlτl<δc 2 _ 5Γ'! κl
τeυ τpuπoιioοv γιo vο τηγcvloτεΙ κc-
λδτηρoc.

Πoivr τδρo κoμvιδ τδτ1ιο τηγαvlτft

vοt inαργαv, oυ *vαξ lλ,\lν:κδc (Φoυ-

τουργ. 2) 5θ0 gρδvlα πρlv Xρrατοι3,
oτοδγγu}.oυc οαι, κeiδv1 φl φερδrδ τρ*-
πe αποvoυθιθ. H φουτ;& μl ξι]λο δκt-
ιiΞι\, στοUγ n&του. To E0λα τ&βovοv
απ' τηv τριiπα οτα ζιρβ& oτη φouτoυ-
γρcφiο. Τiτxor φοΦρvοι φκlαομivoι μη
τc*βλc βρΙoκουvτr ακδμα o1 πaυλλδ

μliργlο τηc ,Πtρoiαe, Πακloτδv κl' αλ_
λο* που ψ*voυv φoυρvιτδρειc λrφιic.

'E.Jαe δλλουq φοirρvoυc r\ταv oov δ-
vο κουφivl οπcil μιλΙοοl αvτlμivoυc μη
.\ieπη δΞoυ ;:δoο κ; μνrδ τρδπα oμπρου-
cτil, 25s0 iεομr 20Οθ xρδYlο nριv Χρι_
aτci. Η φoυτxlδ dlvαφτεtv μioo, iβγη-
vε:v η οτiyτη μl τlξ ξtδρεlq, iβοvοv τic
φουρv:τδρεlq κl' iκλεινεv oU φoιρ-
vουc (Φουτ. 3).

Στη Νl&oυoτo cnoi nonοvτδ Zoμοv-
;* or φο$ρvοl oτο oπ{τγιo γδvoυvrαv
μη τοακlομδvo πcλlδ *rαρεμivτγrο., Α-
φοi iκτlΖov τη βδαη μη πoυρδπιτρεlq
πlλικlτiξ κl μΦλro iφκlοvov nαvoυΘlδ

μ.:ιο κcμπo&ρa μη ξιjλο κr' onαγoυΘlδ
ο' αυτ{v *κτlζαγ μη λδonη κδκκlvη τo
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Φoυτ. 4. lγιiπτroι φoυρvdριδoι 3500 xρδvια πριν στη δoυλει& τoυq' Στη

μδoη ivαg φΚι&νει πλατ<rκoυτ& ψoυμvl& ατα ζιρ6& τoυ δvαq φo0ρvoυq κr

oτη 6&oη ζΞρ6α μιριd l6 ακδδια καλΞμκεtq

or δλλοl κδoμoυ δφκIovοv ψoυμi μoυ-
vα1oi τoυc. Aυτδ τoυ ξδρoυμt on'τoυγ
louoiφ πoυ rfi1γηoειv τoυ δvεlρoυ oτoυ

ψouμδ του Φopoδ (ΓiYεoη 40, t6-
r e).,

o, lγ0nτloι 3500 xρδvιο nριY Ξτρoυ'

γαv noυλιi ψoυμi κι' εi1αv 42 oυρvδ'

κlο ψoυμi (Φoυτ. 4). KδΘl θvαc 3τρoυ'

γειY μloδ κlλδ ψoυμi τηY ημδρo.

or ',Eλληvo1 oτo 5O0 πρrv Χρloτoιi
δτρoυγαv λιψδ ψoυμΙ oo φoυρvrτ6ρo λl

πτd πoυ τuλiγoυvτov σo ρδλoυ.

oυ Αριoτoυφiνηc λΞεl τ61o oI γυ'
vαiκειc πoυ πoυλoι]oov ψoυμvlδ oτoυ

noΖdρι μη τo κovθoτρια τoυξ ξβρlΖoγ

τoUc μoUστιpΙδεrc δγταυ κστηγouρo0'
σοv To ψoυμvli.

ol Poυμoio1 f,ταv o1 πρδτoι πδφκlα_

oαv ψουμδδlκo αμπρoυoτi απ'τoυq μtr-

λoυq τoυc 5,'oψq iταv oτη Νιδoυoτo
nριY αnοι} 1ρδvια oυ φoι)ρvoυc τoυ

MαvΘoioυ κoυγτi oταr μΦλoυ, Kι' o'
ουτoυγoitξ τoυ ψoυμΙ iταv λlψδ σα

φoυρvlτδρo. Πoυλλδq βoυλic πovoυΘlδ

oτoυ ψoυμi 6φκlοvαv κt πoι{τ;1ιo μη
nouλλδ oκδδro, πoυλι6, φιiλλo, φρoιiτο
κι τδτ1Io,

o, Pωμοiol iφκlαoαv κι τou πρd)τou

τou ιovδφl. Koνivαq δεv oμnoυρoιioεlv
vo φ0γε1 or' τoυ lovδφl. Στηv AγγλΙo
oπ' τα 1 1 50 ol ψoυμδδεtq oαY lπoγγlλ-

μοτior εi1αv τoυ toYdφl τoυq σl μ!ρι-
κ6c nouλIτiειq κι oτα 1888 δλα τo ooυ'
μoτεΙο oπ' τoυc ψoυμδδειc lvδOηκov
ol Evoυoη.. ArrroμδvoυvτoY, βoυΘo0ooY
oυ δvoq τouv iλλoυ, πiγηvov μη τoυ
λδβoρδ τoυq στlc κηδεΙεlq δixoυc oμd
vδ1oυv δικαΙoυμo vo βδλouv τlμd oτoυ

ψoυμΙ.

Kι oτηv lυρδnη τo σoυματεiο δυYi'
μουoαY απ'τo 150o ioκoμ1 τo t800.

νοc Hυρoυnoioυc, κι ρδτηoεlv nδooυc

iρo0ρvoυc δ1ιτl oτη Ν6oυoτo. Toυv εΙ'
πoY oπivoυ oοoι1 1iλιoυc. Αυτ6c onδ'

ρησειY. ΓιαΙ τδooυc φoiρvouc, φκrδ'
vητι ψoυμi γlα δληv τηv lλλδδο; Tδτι

τoυv εinoY κδΘl oπiτr δxει τoυ φoΦρ'
YoU τoυ. Ν6iτl, oυτoi oι φoiρvoι δφ'

κtασoγ ψouμvιδ πoυλλδc βouλic γιo
τoυc κλδφτεlc oτo βoυv6, τoυξ Moκl'
δουγoυμiχoυc κl τoUY lλλrνlκδ oτρoτδ
οτo 1912.

Tρεrq 1Iλι6δεlc 1ρδvro nριY Xρloτori
αvδμIοα, Tiγρη κr' lφρ6τη, γΙvηκειv γtα
nρδτη βoυλδ ψoυμi μr nρoυΖ0μ, (δ1ι

λιψδ) οπo0 oλδΘoυγ. 'Aφηκov τoυ eι'
ouμδρ1 γro μvl6 vτγrδ μδρειc o, ?ιoτδY
τδπoυv κι τoιjδov n' o1iρηoεlY vo φoυ'
σκδYει (vα γivητ, Ζιiμoυoη) oπo0 τoυ

oδρωυ (dιoΕεiδro τoυ 6vΘρακoc noυ

o1ημoτiZεται oπδ μoγlδ κοι βoκτt]ρlo
πoυ βρioκovτo, oτo Ζυμδρl). Γδvoυvτι

φoυoκαλiδεlc πoυ τρovδβoυv t(l τoυ

Ψoυμi γθYητl αλoφρι)τηρou, πλειδτηρoυ
κ| Yoυoτιμδτηρoυ,

Τδτ1ιoυ ψoυμi φκlooμivoυ μ, πpoυ'

Ζ0μl (μαΤ6) fΕιρov νo φκlδYoυY ot oυ'
βρoiol. 'orταc 6φυγov oντγιαoτικ6 o'
πo0 τηv AΙγυπτoυ τOλrΕov τoυ _πρoυ'
Z0μl oτιc μoντΙε|c τoυξ κl τoυ κρδμo'
σσY στoυ λrμδ τoυc ('EΕoδoc 

'2, 
'l3)

Tδρo δλoιYol φκιδvouY ψoυμi μη

μαl6.
Tδτι μο0γκι ot βαorλειδδι εi1αv I'

πoγγlλμoτiειc ψoυμ6δειc γιoτi δλoιvot

ia

Φoυτ. 5. Αuπooυoτιv{ oειρι& πoυ κ&ωυvτι σι καρE'κλεξ απ' τη ζιρ6ι&
oτη δ€ξα τη μrρι& TαΙρoυq ; Φαooδλαq, Γολαvδg Kδαταg, AμoU_

τζιαg Παπ{g. Στην oυτrΙσou σεtρι& oυρθoΙ αrr' τη ζιρ6ι& ατη δEξα μιρι&
Zδμoυ:. Σιδνη.. Λiτηq i ΤooΟπκoυ-q, Πα;ακδoταq { Zε6αΙλiπ (Zε6α'iλ6π

δα πει π&ρει ψoυμΙ), Mαλdκηg, Πιττ&κηg { Παβλαq TζαφεΙρηq, Φεiδαρηq
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Στηv loπovΙo κ] floυρτoυγoλio δ"

φκlαvov καλι}τηρoυ ψoυμi oπ'τoυc Poυ-
μαioυc δπoυc λEεl oυ .Πλivlouc γlατi
6βαvαv αφρδv α'n' τη μπ0ρo τoυc oσ

μα'id. Tδτ1lo μoΙi onoι) oφρoic μnι]-
ραc'θφκtovαv ο, lβρoυπαio1 μlτi τoυ
1 800.

TΦρo αro πλεlδτlρo ψoυμδδlκα τηc
Nlioυoταq μη τ6τ1ια μo.id φκι6voυv τoυ
ψoυμi. MιρlκoΙ δnouq oυ ,MπoUμπoυ-
λrdq κι' oυ Zδμoυc.φκ|ivoυγ κl ψoυμΙ
μη ξUγloμivoυ nρoυz0μη πoυ μαzδvouv
απ' τo Ειioμoτο τoυ oκoφlvτγιoιi.

Τoυ rov6φ1 οπ' τouc ψoυμ6δεlc oτη
Nraoυoτo γΙvηκεlv oτo 1918. -Συvτε-
xvio'oρτoπotδY o 'Αγroc Σδββoc,. Aυ-
τotYoi πoυ τ6φκrooov φαiYoUYτl στη

φouτoυγρoφio 5.
''lolαμ, τo 1800 το ψoυμvli oτoυc

Poυμαioυc κι σl μαc oτη 'Nldoυoτo Zυ-

μδν!υvταγ μη τq xεργlo ol oκoφΙδl Eυ-

<Doυτ. 6. Mα1& και αλ&τι ρΙXvιτι
σrou νιΦ κι αvα'κσrδvητι μι τou α-
λει)ρι μι τα xEργια. oυπΙoqu φαΙ_

vouyτι τoιJ φκι&ρι κι' η πdvα

λivιoυ (Φoυτ., 6), κoυμoτrdZoυντov, nλδ-
θoυvrov, α6βηvεlv oι ποvoκδτεtξ, πα'
νoυΘlδ ol μtoδλεlc κ, ψδvoυvτov ol
φoi.ρvoυc oov κoυφΙvι oπoι) μlλΙoo1 δ-
noυc oτo ,Nlooυoτιvδ τo onr!τ1lo. ol
or61τειc κl o1 Ζlδρεcl τρoβιoι)wov μl
τou τρoβη1τflρ| κ]' ou φo0ρvoυc no-
γlδζι:υvτov μη τηY πi.rα, μv:α βρlμivn
τρov{, πoτoIαβo0ρo δlμivη ol' δvo μ<ι-
κρΦ Εδλou. rΙUlκρi κoυμoτoloι)λo κδρ-

βoυYo κl ατδ1τειc oκoυλvoι]σoY oτoυ

ψoυμi κl' αnoιi κoμvlδφρoc ιiπoρ1ov
oτη'ψil1o μIκρi κoυμoτoιo0λιo 6μμoυc
oπ' τo τρi,μμστo τηc μυλδnπρoc πou
xρoτovotoov. Δεν εi1αv μoiδ μπ0ρoc
oμ6 μoΙEc oπo0 ΞυvιoμiYoυ πρoυzι]μι.

'Enlρvov τη μoiδ' τη zΦμoυYav μl o.
λε0ρl ol Ζloτδ νlρδ -μl oυλiγoυ δλoc
o, €lλiYιoυ oκoφΙδl (Φoυτoυργ. 6) τoυ
πλδτoκoυvoY oυλiγoυ oπσYoυΘlδ πoonδ
λIζαν κΓ oυλiγoυ αλε0ρ1 κ] τoυ oκδ-
noΖov γιo 8_t2 ιilρεc γlα vo Φoυ-
σκδoεl (vο γδYε1 l0μoυoη). 'Yοτoρvoc
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δβovov iλλoυ iλoc κl oλε0ρI γlα δoo

ψoυμvlδ dΘlλov vo φκr6ooυv τoυ Zιj-

μoυvσY μl 1λlδ vlρδ κι τ'dφηvov μvlδ_
μloη δρo γlα Yo φ9uoκδoε1 Yo γtou-
μδoεl φoυoκαλiδεrc.'Yoτoργαc γivoυν-
τov or κoλθμκειc μl Zιiγlooμο, τδβovov
o1 nοvoκδτεtc κl' 0oτoρvαc τo φoιiρ_
vrZαv. '|οιομl τo l820 oυ φoι)ρvoυc li-
τoν σσv τoυc δlκorjc μoc (Φoυτ, 7).

Tδρο φκrδvoυv ψoυμi μdi oγλ{γoυ-
ρoc μη μη1ovic.,

Στo !830 oυ φoιiρvoυc δλλo€εlY κI

του τZι6κ1 ni1γεrv αrηv dκρα (Φoυτ. 8).
Kτiζoυvτov oov κoμδρo μl τo0βλo κl

r, F6αη 3.30X2.70 μiτρo. Στη μYrδ
τηv πλιυρδ {τoν κoμΙνl, nδρτo oπo0

1oυvrρfl λαμopΙvo μη xεlρoιiλl. Toυ κα

μivl εi1εlv γlo τoυv κoπvδ κoυτδ τZι6-

κ1 90 nδvτoυq nδκλoυΘεlv onδτoυμo

μεc στoυ φoιlρvoυ, ou ζloτδq oυ oi-
ραc n{γηvεlv μθoo oτου φoiρvoυ κt'
δβγιvειv αμπpoυoτδ oτηv πδρτo τoυ

φoilρvoυ onoι] Ιoιoυ τ&6κl. oυ φoιiρ-
γoυc novιiζoψyTov μη βρημδνη Πoτolo-

βoιjρo o' ivo ξ0λoυ (τηv πδvo). Γlα
vo δoυκlμδooυv ov κδηκεlv κoλi oυ

φoιiρvoυc iρl1vov αro τo0βλo μYlo xεl-
ρli oλε0ρl. 'oτov 6oπρtΖε,Y xouρic vo
κoiγlτει τδτl oυ φoι)ρvouc liτοv δτoι_

μoυc., Tο .ψoυμvιδ γivoυwov vτγd oυ_

κδδεrq κr' oυ φoΦρvoυc ουτδc 1oυρo0-
oεlv l40_1 50 κορβ6λlα. 'Eκλεtvεlv η
πδρτo xl τo ψoυμvlδ ψ6voυvτοv ol vrγιδ
δρεlc.

Aκδμo κι τδρo oτη Νι6oυατo θ1ει
φoιiρvouc πoυ καiγ ξι}λo oπoυκ6τoυ
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Φoυτ. 8. Η φλδγα Eκιγειv απoδ μιρι& oτα 1830. H πδρrα τηq φoι;τι&9 φαi-
ητι (Στα ζιρ6d αrr' τoυ φσJρvoυ. oυ ζιατδq αEραq καιlouvΙζιτι δ€ξα μιριd

€cττ' τα, xιpoυλi

Φoυτ. 7. Ντyιδ φor)ρvol μη τoυ παληδ τoυ oκEδιoυ



μlριd κl' η φλδγο βγoivε1 απol] μvld
τρ0nα oτη μδoη.

H βαρiτrρη δoυλεrδ τou ψoυμi t]-

τοY τoU αvoκdτouμo τηc μo'fδc κl η
nρδτη Zυμoυτrκfl μη1αv{ βρδΘηκεlv γlο
τ'αvoκδτoυμo τηc μαiδc xl κιvιoilvτov
μi τoυ 1δρι, Στη Γαλλio θφκlooov τΞ_

τ1ια μη1ov{ oτo 1853 κl κατ6 τoυ 1858
βρδθηκεrv αvακατoυτιiρι μη αTμoUμηxα-
v{ κl λoυρi (EBENEZER) πoυ δoδλlυ-
εlv δξoυ oπ' τoU ψoυμdδικoυ, Στo
'l 879 or \flERNΕR καl PFLE|DERER(φoυ
τoυγρ. 9) δφκrαoαv μηxσvi γlα αvoκδ-

Φouτ. Ι0. Αυτi η ζuμoυτrκ{ μηxα-
v{ 6ρΞΘηκειv στα ]9l0 για μικρ&

ΦoUρνι&ρικα

ΡER.KΙΝs lφδρμoυoεlv κoλoυρlφδρ
oτoυc φoliρvouG p1 σoυλivειc απoιi α-
τμδv μioo ατoυ φoιJρvoυ μt tκoυvou-
μiο αrou καδolμoυ κl πλεlδτlρη Zδoτα.
'Ετol oυ φoιjρvouc εivl καΘoρδc οnoιi
κ&ρ.βoυYo κ1 oτd;1τη,

Mη τoυv lλlκrlρloμ6 καταργfθηκαv
ol μη1αvic μl τα λoυργ16 γIoτi {τοv
rnΙφoυβεlc κr' δβoλαv μoUτερ lλlχτΙρ_
κδ.. ol μη1αvic μα αvoκ6τouμα γivη-
καv καμπ6αα oυρv6κlα oo vταoιiλtα, σα
oφα!ρο η δvo vτγι6 μπρdτZo γιο Ζ0-

l.loυμα (Φoυτ' 10) '
Toυ .πλdolμoυ κ1 τou κδψιμoU αn' τoυ

nρouZΙμl αxiρηoov vα γδvoυrτl μl μη-
Xαrriq δπoUq δoυλει]oυv Ιoιoμι τΦρα'
'Εφκιoααv κt φoι}ρvouv μ1 βδoη nαr
κouvloι]Yτov κt' dρxouvταv δξou' iτol
τo ψoυμιd oiβηvov κι' iβγιvov ε0κoυ-
λo. 'Eτo1 γivηκov κι τρovδ oργoυστd'
σιo γΙα ψoυμi (Φoυ1. 1l).

vα φoυoκιboει' ΑvακoτΦvouv τη μαi6
τηc μπ(lρoc πoυλιi οvrylooτlκδ μη Ζυ.
μoυτικ{ μηxσvi πoU ζUμΦvεl Ιoαμl 300
κlλ6 αλε0ρι μiv1 μδvl. Toυ πρouZiμr
κoυμoτlδζητr ol ψoυμlir φouσκδvεt κi
ψδvητ; oι vτγrδ δρεrq. Σ, μιρlκδ oπiγ-
τxlo ψδvoυv κι ψoυμi μι μrκρoυκ0ματα'

Tδτ, τo πoλιd το xρδvtσ στη Ntl-
oUστσ o1 φoιjρvol {τov μδoo oτo xd-
νto κι' {ταv oπδYoU onoιj εικouσl xδ-
vrα μ6oα κt κoυyrδ oτoυ πo46ρι. Eικεi
ΕιπiΖlβov oι κUρoτZtiδol Fl τ' δλoυγ6
τouq κΙ' oργδτlρα μι τo κdρo τoυc. Eι-
κεi iτρoUYαY γιατΙ εi1εlv κl μoγεrργ16'
εtκεi κotμoivrov dvΘρoυπol κl' 6λoυγα
ι] μoυλδργlo. EΙ1εlv ο1oδργlα τραvδ,
κ, Ζαiρ6v κl τoi μo τo ζιbα. To nλειδ-
Tlρo τα φαγlδ ιjτov φouρYtoτδ, vroβi.
δεlq κι γκloυβEτoκlo, πflτεlq κ, τετx1α'.

oυ ;αvτZftc εi;1εlv κ1 βoυηΘoιic ψo
τqU φoliρYou, τoU μoγε]ρtlξ τo xρl,

β6τ1ιο κι τo nα1vιδ μη τ' oxoiργ|o fi

κ1 γιo nιτdλoυμσ., Eφκlαvov κ| τημδρl
oτ' δλoυγo (βoιi.ρτotoμo μl orδ]iριvoυ
ΕuοτρΙ).

Mιτδ τα ,l 870_1 890 ol φoιjρYol
oτη Nιδoυoτα γivηκαv Εl1oυριoτδ on'
τo ;1δvlo.

TΦρo ovτΙc γlα 1dvlo €φκlαoov μo-
τδλ γl' αυτouκivητα κl' οvΘρΦnoυc.

H Nl6oυoτα τα xρδvισ εlκεivo lπi
ToυρκΙαc πρlY τo τρσivo κt' τ" oυτoυ-
κivητg, τ{οv nδρooμα απoιi noυλλoιjc
κιρoτZflδεlc, πδρ1oυvτov oπ' τη ΣαλoU
viκη μl εΙδη μnoκαλικ{c, Uφδσματο;

Yισλtκδ κl λouγiolμα dλλo nρiγματα
φoυρτoυμEvo oτ' dλoυγo.'Eρ1oυvταv
κι aΠ' τηγ Toδζλα (Αλ.rκδc KoτερΙL

,r.'i,. , I I -...

'j+1:,ΙJ.d'
' il l ':ι,;

Φoυτoυγρ. 9. Zυμouτικfr μηxαv{ οτα
1879

τouιiσ ΠoU δoδλrψov nouλλd XρδvΙα.'Ετοl γivηκοv αργouoτdorα απoi τδτ.
1εlc μη1αvδc oτη Γlρμoviα, Aγγλio, Aυ
oτρio κl' Aμlρlκr],.

Στη 1ρoυvιd αυτ{v oυ Aμιρrκivoυc Φoυτ. l 1, oι φoδρνoι αυτoi ζιαταiνoυιrrαv μι Φrμδv, κι aχouv π&τouμα πoυ
6γαivει δξoυ

Toυ πλδolμoυ γ6vητl μr ντγlδ x0λIv-
τρoιJξ ΠoU κlvloιjvτι ].lι βoUτδρl'

Στo t920 κl' ιiαroρvoc μr λl1τιρκδ
μoυτδργlo Z0μoυvov κ, κoυμδτ1loZov o1

nλooτδ τoυ ψoυμi κl' oΙ μαΙ,c ovoκo-
τΦvouvτoγ κt φoδοκoυvov ol 26 βo-
Θμoic Θlρμoυκρooiα, oγτΙq γιo τρεtc δ-
pεlq ot μlc{ δρo. Kι' ovτiq vo μo,ρδ_
ζoυv του ψoυμi μl τoυG αραμπ6δε'c,
τιiρο μolρdΖoυv τoυ ψouμΙ μι τ'ουτou-
κivητο μδi oγλfγoυρoc, T6τl oτη Nlδ.
οUστο τoυ ψoυμi on' τoυ φoilρvoυ τoυ
Mονθaiou τoυ μoiραΖειv μη ToUv σρo-

μn6 oυ Aλiξηc oυ Πιτoto0vηc.
Στα 195σ oυ φo0ρvouc μl πδτoυμo

nou μtτακlvloivτov γivηκειv φoΦρvoυc
μη καUoτiρσv nδκlγεlv πlτρδλιou oτη
μYlο τηv 6κρα i onoυ κ6τoυ κΓ ou
φoιiρvoυc γivηκεlv μl noτδμoτο,, 'Ε-

Χouμr κl τδτ1IoυQ φo0ρvoυc στη Nl6-
οUoτo.

Tδρo μιτ6 τoυ 195l μl τηY lξδλ'ξη
φκl6voυv ψoυμi 1oupiξ' Yo κoρτιffΙ.iγ
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nlρYooooY γ|o τ' oυτδ x!' ιjπoρxov
πoυλλδ xlYlσ κt πoυλλoi φotiρYo| κl

μ0λoι γr' oλεiρl'
TΦρo ποv τo ;1δvlo xl' ol μιiλol' μoΦ-

γκι φoiρvo1 onδμε|Yov.
H Νlδoυoτo nρlv τoU xoλooμδ oμδ

κl' ioτoρvoc εi1εIv τρoYδ lμπδρloυ ol
noυλλδ πρδγματα, 'oλo τo oπΙτxlα εi-
1ov oργoλloiq nou iφιvαv oloIδκtσ, μι-
τoεoυτl απoιi μιτδEr πoυ κoiταζov, oρ-

γooτ{ργro n6φκloYαv δπλo κι 1oβλldi
(πρoυoδψlo), υφαvτd τραnIζoυμtvτολo,
πρoυoκδφoλα,''Εφκlοvov πδλεlc, μο-
1αiργιo, {Εrραv vo βδφoυv μαλli, μπα-'μnδκlα κ, μιτ6flα, Yo δoυλεioυv τoυ
xpUoδ.

'onλo θφκιovov τ' oδ6ρφκlo Tζloυ_

βipα, Xρ. Πλdκo' τo τEoolρo oδδρφκιo
Kωιπlo0λη (Ντδτoηc, Δημ{τρηc, Kδ.
σταc κι ΤΖiμoυc) κI' oυ Avαoτδσηc Λl-
λtδμπτηc. To δπλo fiταv Eιoκoυoτ6 ol--
νηoιdvι πoυ γιδμoυZαY οn' τ' oμπρou-
oτδ. 01 κυρoτΖfiδo, δπlρvαv τo πρδγμα-
το oυτδ ol δληv τηv lλλdδo κl στoυ t-

Eouτιρlκδ κl' iφlρvov oπoιi κε, ;1ρυoδ,
vτγloμδvrγlα, oππIrδ nρδγμoτα κi δλ-
λo, γlo τ' oυτδ oτη Nlioυoτo 0πoρ1ov
κr noυλλoΙ φoiρvoι κi xδYιo.

ol φoυρνdρlδειξ oτη Nlδoυoτο δψη-
vαv φoγιδ δπoυq κl τδρα. 'EφκιoYαY

λoγδvεlc κl noυλλoi iφκtovov olμΙτ1ιg
μη μαiδ oπoυ ρlβiτ1lo ιiιτoZμiτικα (εr
φτδΖυμo). Tα ρlβΙτ1to oτouμπiΖoυvτoY
xι ρixvoυvτσY ol Zιoτδ Ylρδ'

Πριv φκdoε1 oυ TZδnoυc φοiρYoυY
για κoυλoδργlo στoυ Tζroμi κoυrrδ, τo
κoυλoiργlα τiφηρvo γlo δδρou gτo
nιvrγιδ, on'τη Σoλoυviκη { τη BEρ-
γιo δlμivo oρμoΘld o' δvαY onδγγoυv.,
Στη Nιδουoτo εi1αv μo0γγι oιμΙτ1lα.

Στc μiρεrc τηc μlYδληc ιβδoυμδδαc
τη Mlγδλη Πδφτη κι iαroρvαc ot φoUρ.
vδρδol iφκιαvοv xl ,Koυλiκlo (τooυρi-
κro oτρδγγυλo) φτoΖμiτικα noυ τ6'βγα.
Zov oτoυ λδτoυ. 'oλolvoι γρδφoυvτov
μ| μYlo vrγlδ δρα1μ6c τoυ voiμιρou cτo
xoυλiκto.

TΦpα voι]δt κoυλiκιo τiτ1ια γaγouv-
τt Yo0δ| olμiτxια. 'Εφxιovαv xl ψoυμΙ
αnoιi μoiδ λυγιic (Λυκioκo). Tο λou
λotvrγια τηc τiβoYαv o' avα κοδl μl
Ylρδ γlo Yo zυμouΘoι]v. ElκεiYoυ τoυ
Ytρδ τoυ Z0μoυvαv μι αλeιiρι oo μαiδ
,roυ τηY δβovαv ol ζloτδ μδρoυc vα

φoυoκιitoε, xι' ι}oτορvοc ZυμδvoυvταY
ψoυμi. o1 nρδoφlγγol δφκtαvαv τiτ1ιoυ
ψoυμi.

Tδτl τo xoλ0τηρα τα ξ0λα γ|α τoυ
r&ψlμoυ τoυ φoιipvoυ {τov γo0ρα, ol-
oυμδργιo, φpdΨα κ|' δλλα πoι]ταv κδκ-
ilvο κI oτιγvd oπo0 nρoυo{λιoυ f τα
τotαρολo0xlα-πoυ τQ'xoυφτοY qπo0 κo-

b6 ,,

μivoυ 6δooυc [ τδ'πlρvov oπfl κομivlo
δyt'oc δεY t(αIγoυvrov κoλd vo YεYoυν
κ&ρβoυvo, To ξΦλo τδ'φlρvαv ol €υ'
λoυφoυρoi, or oρ1oυδoυ1oυρητδδo1 κι'
oι Ylo0φτot αn' τoυ βoυvδ μoc μt δ-
λoυγο, μoυλdρYlo κι γoυμ6ργιο.

Στη Nιδoυoτo το παλιδ τo xρδγlo
δεν θρ1oυντoY μoι}γκl κυρoτZiδεlc oμi
κl' oι 1oυργliτo| αn' τα xouργli τρoυ.

γloiρou κI'δλolYol αγδρoZov ψoυμi 1δ'
oκoυ xoλδμκo γlο τo πlvrγlδ τoυQ noυ

τ6'τρoυγov oo φρo0τα.l., Ακδμo κl oτη
Νlδoιroτo ol πλεlδτηρειc olκoυγ6vlειq
oγδρoZov γlα τo πtvτγδ τoυc δoπρoυ

1dolκoυ ψoυμi φρioικoυ noυ τoυ μoΙ.

ραΞov α1 Ιolα κoυμ6τ1ιο γlo δλoυc oo

φρoιiτoυ.
Toυ ιoνdφ, απ' τoυq ψoυμδδoι oτη

Νldoυoτo γivηκεlv oτo 1918 on' τoυξ

Ψoυμiδε|c πoυ φoivouvτt στη φoυτoυ'
γραφΙα 5, oπ' ioυ Ι92'l . Kl εivl oτηY
oυπiooυ τη oε|ρδ ono0 δlξ16 oτ' αρl-
αrηρδ oυ Z6μoυc, oυ ΣlδYηc ,oυ ΛΙτηc

η Tρoιinκoυc, aυ Πσnoκδσταc η zε-
βαiλδπ (nδρει ψoυμi) oυ Moλδκηc, oυ

Πιrrδκηc { Πoρδλοc T(oφεiρηc κr' oυ
Φεiδoρηc' Στηv oμπρoυoτιYη τη oεlρ6
αυτolvoi πoυ κ6Θoυvτ, oπ' το Ζlρβδ
qτα διξι6 ,oυ Toiρoυc, oυ Φoooιjλoc,
oυ Γoλovδc KΦoτoc, ou Αμoι]τΖιοq κl'
oυ {Iαπiq. Toυ Zδμoυ oυ φoιiρvoυc εi-
vl ακδμo εlκεi πoυ fτov oυπiooυ οπ'
τoυv Αγrα Mηvδ, ou Σrδvηc εΙ1ειν
φoiρvoυv oτoυv Aγlδργη, oυ ΛΙτηc ou-
niooυ απ'τoυ oυρoυλδγl, oυ ΠoπoκΦ-
στoq στoυ Tolooioη τou nαλlδ oπiτι
onoι] κδτoυ. oυ Πlττδκηc oτηv oυμδ-
volα σμπρoUστδ, oυ Toiρoυq oτoυv A-
γlα lMηYδ κl' oυ Φoooιjλoc, oυ Aμoιi-
τZlαq oτo Γoλiκιo κι' oυ Γαλov6c' ι-
δΦ0ι απ' τoυ γκιoυφ0ρι on' τo μno-
τδYlα.

'YoτoρvoQ γiνηκov κl' 6λoιvoι φoιiρ
vol ooY noυ oτoμiτηoειY τoυ ζΦμoυ-

μα oτα oπiτ1lo τηc Νl6oυoτοc.
Φδvoζεlv μvlα μπδμπoυ τη Nδvo μoυ:

.Λ6vκoυoυ, ΛδYκoυ μoρ{ δ6μl oυλΙγoυ
τoirv γiστρau σoυ vα ψ{oou ivo vl.
βατδ.. .Α', Tδρα τρδμ, οπ' τη μδκtYo
(μηxoY,i) ψoUμΙ,, τd1α θτolμoυ ψou-
μΙ.

Η γioτρα {ταv γlo καμνι6 n{ττο,
κoνov vταβ6v μl ψdρl f κρ6oc κt τδτ-

1lα η καvο vlβατ6. T' ovlβατ6 τδψηvαv
κt στoυ φoιiρvoυ oμnρoυoτd oτηv nδρ-
τα παvoυΘl6 oτη Χ6βouλl στηγ πυρoυ-
oκlδ., Γδvoυvταv αnoi φoυoκoυμivoυ
πρoυΖΙμι Zυμoυμδvoυ μι oυλiγη λiγδd
κι' oπλoυμ6vou σTηv τdψα vτγιδ δi-
1τυλα πd1oυc. AπovoυΘlδ μnoυvτoδoov
κoυpατoloδλo μπiτotoυv.

Τδρα πoυλt oυλiγεlc volκoυκυρδq

φκtδvoυv ovrβατδ oτηY ηλικτlρκιi κoυ-

ζivo'
H γioτρο i1τov λομoρΙvα 1ουvτρli

oτρδγγυλη φκιooμivη or oιδηρdv κoμ-
πoυρlαoτ{ μη χεlρoιjλt oπαYoυΘtδ xl'
ivo oτlφδvl onoιi βoυτoΙ γro νo βooτδ-
εl onovoυΘIδ vτγlδ τρio δδ1τυλo oτd'
xτη. H oτδ1τη βooτoioειv τηv nΦρo

Tη γδoτρo τηv iβovαY oι πυρoυoκld
δξoυ ατoυ μπαξi i στηY ovoιxτ,i oυλi
κl τηv iκlγov μl τodκvo κl ξδλo κi
δvτoc δonριΞεlv κολδ καλδ τρoβo0oov
οnoι] κδτoυ τα τo6κvα κl τo ξΦλo noυ

κδπvlZov, δnλoυvoY τη Zlδρl, lβovoY
τηY τδψο { τoυ vτoβδ στηv πυρoυoκli
xι' oπoνoυΘlδ τηY xαπδκoυvov μ, τη

γdoτρo ιboτπoυ vo ψηθεi. Tη γδoτρα
τηv τodκoυYgγ on'τoυ xεlρoιjλt μ nα-
τorαβoiρo.

'AΜoι ψoυμδδol oτη Νrioυoτo frτov
oυ ΠlτoloΦvηc, oυ Tdoηc, oυ Mnoυ-

μnoυλldc, oυ Δημητρ6c oτη ΛoΤκη oυ
Anoυoτoυλiδηq oτoυ σUvo|κroμδ, oυ Θ0

μvιoυc Bλδ1oUc oτoUY Αγlo Mηvi, oυ
Zlαμnδκoc oτoυ onΙτt τoυ Mπoυ1ιbρη
κoυvτδ, oυ 'Αγγtλoυc εi1εlν φoiρvoυv
oπδYovτι oπ' τouv Πlτotoι]vη, oυ Για-
oic εi1εlv φoilρvoυv oτηv Πoυλlδvo.
Aυτδq oo πoυ Εinηoειν on' τoυ πΙir
6nlΞεlv κ, xλορivoυ κr n{γηvεlv oτo
onΙτ1ιο μι τoυ κλoρivoυ, iπηZειv δ-
σπoυ Yα τoυv κoτηβδooυv μvlo κoδπo
κρooi' ov. δεv τoυv δδoυYov δεv δφηu-

γεtY.

oι φoυρv6ριδo| oτη Νldouoτα δ1oυv
lovδφl τ' Αγια Σδββo δnoυc λεv: Aγιo
Boρβiρo βoρβoρΦYεI, Αγιoc Σ6ββoc
ooβovΦvε1 κ, Aγιoc Nικδλαc πoρo1ιb-
γ61. γloτi oι γIouρτic εΙv] η μYto κoυY-
τi oτηv δλλη.'

oυ Αγloc Σ6βpoc εiv, nρoυoτδτηc
oτoυc ψouμδδεΕ γιατΙ κl' oυτδc {τov
ψouμ6c. Mvtα μδρα πoυ τηY i1ooεlv
η τrq τηγ εi1αv κλiψει την πδvo, πoυ

πδYrαζεtY τoU φoυρYoυ, ovαγκδoτηκειv
vα oδβεl μEoo oτoυv xoμδvoυ τoυ φoι}ρ
voυ γlo Yo ,τροβηξεr κl vο κoΘoρioει
τlq oτ6xτεg μι τoυ φoυκδλl' 'Eτol oi-
βηκειv κoθiρlσΞιv τoυ φoιiρνoυ δi1oυc
vα καγεi d vo πdΘε; τΙπoυτoc xl' ου-
τ6 ητori δvo ΘεIdμo, δτo, τoυv igκIo-
oov nρoυoτδτη τoUq,



c Φρεrδερiκog Niτοε

Eiyαι πoλιi λυπτiρ6 ια.ι απαρi'.-

δει'.o του iνx1 α'rrδ τoυ; 1l,εγαλ'jτε-

ρoυζ φιλδcoφoυ6 *"'' nηι'ητ!Ξ :.O')

πeραa'ψ{'νcυ αlbνα' πoυ 6ψντ1cε xαι
δ6ξαoε την A'pγαiα Eλλ&δα bca xα-

ν6να9 dλλοg φιλδooφo6 6λληνα6 {
ξ!νο-: να a|ναι ουνειδητα ii αaυνei-

δητα τδ;rι πι.ρ'xξηγη',ι6.νοq. To [ργo

τι''ι aυνδξe"ηιε ιJ.ε τ, ναr"''ap.δ παρδ'
).., π,"'l ο iδ''οζ iι: το tργa -ιc") σ':)-

;δ οιαθτix-ε iνq.-c απδ τoυE μeγαλliτε-
?ουζ ε1|Lτ-?'.i6; τoυ εθν''xιaψC'5 xα.ι

αyτισηιιιτισlιoιi ιαθιilq xαι 6λωγ τιυy

d,λλωγ τdoειJ)ν πoυ a1ΥΓ) επoy'tt τaν

εψφανLa:ηι'α') τLα ν1' xoρυφωθoιir

τaλιxα u,ιe τη u,ιaρφi1 τoυ νrζιo1ιo6'

Αν o φααιcμd; ar"μεταλεsτηr'ε 1υ-
δα[α ορι.ο',ι!yeq απδ τιq φιλoοoφιxdg
α.πδ,!eυ -< 

:ου Niτc: οe αυτδ δeν εiνα''

υπειjθυγο; : φ''\δar'φοq ου-'e το !ργa

τcυ 4πιυ: δeν ε!.ν:,''. υπ:6θυνo: o 1ιε-

γ&'λοq Βαγνει α'ν ο Χtd'εc x?τF''|\.)-
ποiτicz ο'''cγι.'i';z 1ιουοιτ'u τaυ 6ργυ'.

Ο Niτc: τ[ι--ε'!a 6cc xανξνx< &"\λo;

ατπν ανθpοlπc& τοιl λνθοιilπoυ, oτη

1ιε'; l')"' 13 ν τ, τ c' )'j Ξ η δ τ,γ. ι oυ ρ ^γ'.ι Δ τη-

τL τrιυ xc"ι. σττΓ/ '.lcινδτητL 
I,aυ να

μιεταλλd.Eει ιο',l x6:o,ιo x1'|' 1a r,ετlP|'1J'

1ιdνo. 'Ολeι c7.ε>'6ν οι μεγ*,λoι ευ-

ριυταio' δ'"αιοτ1τ€;' ιιαι δ^ηψυουργa[

τaυ eιy'οιτa"s α:ιilνz _1,πω6 φi'οoδφο'",
π ο''ητ !. q,''ι'l lθ' s -' ο ? L oΥ ? t a ο'', Θ e ολ'δγ''l ι

c'τ'δψα x.:''" o iδιo: ο Φοa|Jντ o1ιολo'

γc'3ν ηιεeα t1 tγι'ρecα τo ,,ιεΥ&)"ο

τO|); xρ€a< cτc !ργc τcυ Niτca.

Στο τeο[eτι'ιa νεqνιxδ το'l 6?Ιo
nfr Υξνντtιτt τηΞ τριγιυδiι'qo 1i'νeτα'-

γιι'α,6αΘι'α l'ν*'λ'ιcτt τηi αργαtαΞ τρα-

γιυδiα-< α)'\& τα.υτδ'y,.ρoνα φανεριilνε-
1'αL y"0''' ο tδcοq του ο εαυτδq, πOυ Ξ-

πηρaa.ζeται ουνεlδητ& απδ ττp α'ρ-

y.α.iα Eλ)'ηνι'κii τ i' ο sυιxρ ατιx^ii φ''λa'
aaφtα τa βαγνεμxδ δ'''&μα xαι. τον

Σoπ,εν1αoυορ. Ξ'a'xιyιbντα c απ6 τtζ
eντιλ{,Qε:_c τaΥl αiJχαiL'Jν Eλλ{νιυν
oιxoδ6μηοε ιην φ'')'rιaοφ[α ro'l γ''α
τοΥ σ'ν6τεΡa dνθρωπa x?'', τq ctσ-νTι-

ι;α τaυ ΥLα. τη ζωf xαι τa 0&.γq'τo

των πιλιτι:1l.ιbν. E φ,lλoooφ'cxt1 ax!-
,[η αυτi1 xxΘ' e,*υτfi θ,εωρεiται ο'16

η αν6τερη tιoρφ^i1 φανταoiαq. To φι-
λaccφιx6 πνeil'''ια. ψε τα φτeρ&, ττig

φ,ανταoiαEεξc ρl'ι α πtρα απδ το πρ'α^γ

Toυ
Γιξvvn Mυλωv6

Φυoικoιi MαΘnματικoιi

1'.ατιx6 xα'' 6υa[ζeτα'' cτo απδλυτa

δτο'l κυ.'' τραγματιilνετωl. K&θ'ε φι-
λocaφ''xδ o3cτηψα εi'ναc ψcα rO.ητ.-
xi1 ψεταφaρ& €να 6ργo τiγνηq ψια
υποxεηιeν"'xi1 δημιoυργlω στηy ανd)-

τερη 'sορφ^ii {τ"φραci1q τηζ' πoυ χρω-
cτα τo δ''x'/"tulμ,ι τηζ ζωγiζ 6την L-

|' o?φ''q ττlξ q""σΘητLy'tlζ.

Eγ.τταοιdlξετy.ι απ6 τoy πλoliτο

τι'-lγ ιδειδγ τιυν Eλλriνων φιλoo6φων
xα,' γvdφe' "o δρδιιog που oδηγεl

zπδ τον Φαλη cτo Σωτιρατη εi'ναι

ι}.ηθ'ν& ια'τα'πλ'ηxτιτδgr. To θεα-

:ρ'.ν'6 rου 6ργo Eμπεδοxληq',ιe τo ι-
πplsυτο χ'.1ι ιιυστηpιαxδ μεγα)'ε''.ο
αποτs\εi το ιδειilδε6 του φιλδooφoυ
"ια''. τa\J προφiτη. To ιδsι.bδεq α'-lτδ

3α. υ.ν'.,'γeννηΘ\ cτο Ζα.ρα'τo'ιsτρα' Ι1

1ιaλ€τη τaυ ^('.α. τoυ: Πρaoωy'caτ''-
τ'a$q ε!.ναt iνα. πotηψα' τLa την y\α-

'.ι.^γυιγi1 -Lηi φ0,a6aφiαq δπω; τo βι-
€λio τoυ τLσ' ττΓ) Tραγωδiα εi'ναι ξ-

να rο|"ηψυ. ψε €ντoνοπροcυJπ''x6 oτoι-

y.εt,: για, -.τ|t ^λ.'τLΥliΥi1 τηq τρσ.τ.-

ν'!< τ6y'ντ1q. o Niτοε πlcτειiει 6τι ."'ιι

δυo α.υτ66 1ιaγαλειιbδειg δ,'αaτ&,aε'"E

τηζ .,(νθF.j)πινηc ox6Qη6 φυτOωσαy
-!αν'τδxQoνα' απδ τoν (δ''a xop1ιδ, τoν

ελληνιτδ πoλιτιομ4 cτην πιa ο)'ο'

xληροlμ'dνη του αν.'',ιt1 δηλα.δ{ cτην

πpοxλα'caυτ'i1 oπογ\. Τι' α'ιτ6 xα:'. ξ''

γιι 1ιεγ&,λη irνpoxατil'τ1Qη ΥLα 'coν

Σι.υιιρατη y".ι'' τον ΙIλ&τωyα. Πiατε-

.ι}ε amρ'eαa'ρ'tνοq απ6 ττP a'xθQη

του Σoπεν1αOυsρ πωζ η Tραγωδia
να.ι τ1 ψ)'ιrsο,piα i1τιν δυο τaυτ61ρο.

Κα1 n Aρxαiα Eλλ&δα
ν e q αν α.x α)'il, .'. ζ }l*'' ε φ ευ ρ 6oε ι 6 μ ι,r:6

ε'Jρωeτη€ τ.αι γeματηq υγεiα ζω'irι{;
θeληcη lt'αι δ6ναμη6 roν ψe τηy 6ιl-

aθητιxi1 xxι oρθoλoγιxi1 eμρηνetα
των μ,riθων, με τηy γρηoιψaπο(ηcη
y.α". την {ξαρoη των ελλατιυ1ι*το'lν

χαι τω]i αρeτων τη; φυλτj6 ξτΞ.cναν

οτην eνaπa[ηση' την δυvη_ιιι{ εvi-
Cx'.)iη y"σ'. πaλ"eψιxi] θωρ&xιoη τoυ

απειλcδ1rενoυ Eλληνιoμol1.
Προoπαθ{ τιilρα vα 1ι'εταφ!7ει' τc

μεγαλειdlδε; ν(τ,ι,ια" :''o''' παpαto''γ'|α
τ'η; λρy'α[αs Eλλ&δo6 οτoν o6γxρο-

νo xδογιο τη6 πατρiδαq του. Αν δη-

λαδi7 η τραγωδd'α xαι' η φ''λ'oaoφtα
{:ιrοα,/ xαι απαΘαν&.τLσ|x'ν τoν d.?-

xαio ελληνιxδ πο},ιτιr1ιδ πoυ xιyδιl-
yευε δεν θα μπoρo6oε il,ρα^γe τo Βαγ-
"''g7ψι$ $ρ&ιμα xαL τl σolcΞνχα'OυερLxη

'i1 rιαλλaν η Nιτcε'ixη φ'.λoαoφiα να

6oηθtροιlν 1ιε τη oει"ρθ' τOυζ στην α-

ν*πτυξη εv66 ρω'r,αλdoυ' σ"ναrτυΥ-

ψ!ν'ου xιl αxτ''ν aι6δλου γερμαν ιoμο'5.

Γ:α.υτδ θειoρεi τoν ψ''λδooφo ωζ για-
τρδ του πoλ:τιcμoιi. Γιαυτδ δια μ6-
goυ τηζ φιλοoοφi'α,6 ταL 1ηE τ6xνη;

c:: τρdπει να rερ.ooL61ο'3ν τα αγ'α-

λiyιιlτα ταθη η αxδλαaτη πzρυ€ο-

τε''L )l1''' νz εEυ'}ιιθa6y 6λsc oι αν_

θ:ιilπινεc αξiε; πoυ θεpαπε6oυν το'.t€

y-α.νδνεζ του ωραioυ τoυg ν6μoυq τoυ

oρΘολoγυcγιο'3 γ'α,L τηζ '$jyαrρ^ηq xαι
τoυ υι}ηλoιi'1φ*s. o ρ6λo6 των φι-
λoα6φι,;,r ε{να," νω ξεxωρ0ξoυν 1Lαι' \)α

ουντηpο6ν δτ'. εiνq"t μεγιt,λo ιαι θ"-

ξ:ο να επιξτiση :xJα''" να. πρo&'γoυν τα
αιιilγια !αρΦy"τηρlτττx&, κq'ι τιq ιδι_

lτητε< τη6 ιδιoφυ'iaζ χoιι τηζ αλτ1'

θ,ειαE τη; φνλ\c xα'. τoυ πoλιτιoμ,ο6.

ΠερΙ τωv Ελλvivων
Στη oυνdyεια παpαθiτaυμε c(πo-

oπc,"o,να'τα αιτ6 τo dργo τoυ Ndτoε

που αν'αφ'€ρoνταυ στουζ Aργαioυ6
'Eλληνε6. Eδιb πραγματιx& o Niτog
uμvε{ 6:o xαν€ναq &λλοg την Αρ'
y"'dα. Eλλdδωi'Γρiφqι..'
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*Mε cyα λα6 μεγαλ6φυη oυμ6α{-
γε,' 6τt *qL LL.ε τoν αν0ρυlπo 1oΥ ψe-
γaλoφη. Kαι oL πιρα1tιxρδτερε;-
ειδηλιboaι6 τπ ζω{s €xουν τo aη'
ψ0.6t' ιη6 μεγαλcφυtα6. oι 'Eλληνεg
elναν δπωq ια; η |'ε^(α.λoφυtα: α-
πλod. Γιαυτ6 etναι δ&'οxα\οι αΘc,,νι-
τoι. oι θεo,μod τoυ6.τα δημιoυργ{μα.
τt τoυ6 φcρνoυν την oφρα^γtδα ττ1;

ατλδτηταE τδao τoυ aυγνα γι'€νeι xα-
νεtq exlτιτιιdE βλdπoντα6 ω6 τι ση_

pe[o εtναι ψoνα6ι'xοt a' αυτi1 τoυq
την ακ\δτητα. Κq"'. παραδ6ξω6 εi-
ναι εξiooυ βιΘεiq 6ιo xαι ατλo!'' 'F,-

aoννa ψ6oω τoυq x&,τc απδ τo tργo
τηE τ11vηι. o x6oμo; ψπaρεt να ει'-

γit 6ao θΞλει oxoτειyd6 dμω6 αρxεi
να' παρεψ6&λoυμε dvα τοψψ&'τι ελ-
ληvιxd6 ζωτ|q γιcι vα φωτιoττ} αμd-
aω6 &.πλeτα. Θα πρooπωΘ.l1coυμε να
δι8α1θoιiμε απδ τaυq 'Eλληνε6 xαι
νπ διδ&ξoυμε με oδηγ6 τo παρ&8ειγ-

μ& τoυ6. Αυτd θα εtναι τo lρ.γο ψαq
(xvΙΙ a. 3aλ)ι

*Ο 'Eλληy Eeν ι|ναι' o'5τε α;ιaιδ-
doξoq olτa απαιo:δδoξoq e|να,ι oτην

βαb\τατη oυa[q, τoυ αvδριx66, βλE-
ftΘL aιr. τρa,ιegd.' πρ&,ψατα δπωq et-
Υo.L xζιι. 8eν τα xp86ec απ6 τoν e'qυ-

τ6 τaν'.

πlεi να' ξeπεραoτεt xαι' το'3το ε{νuι

ζfι'ηιιn riφoυ6. Οι 'EλληvεE εivt"ι
αξιoθαriμαoτoι : ΙΙ ρδγονοi γιου etνut
o EΙραι\e''aτoq, o ξπεδoxλη{, o

Σπινοζα xq.ι'Υy'αtτe (ΧΙV' o. 263),
.Δε'z γyιbρ:ox' 'π,oτξ xανi'ναν πoυ

'lo. εixe ,ε1l,πνε'jcει τ6aο ce6αaψ6 δ-

σo.l oL 'Eλληνε6 φιλδcoφoι (xΙ
o. 159)i,.

.'oλα τι φιλoeoφιx& οιcτΙ}ι'ατα
εi'ναι ξεπeρα'cγιtνα, οι 'Eλλη,ig6 a_

ιινo6aχo'3ν ιιε ]μια λΦ'Φη δυ.iατ6τg-

Pη τcσ.?ιiL πoτi-' e'.δ,'xd' οι 'Eλληνε6
πριν'απδ τaν Σωxρ .τη (ΧIIΙ),.

.o 'Eλλην εtναι εxεi'νaq πoυ μd-
χρι qΙιγμtζ 1φερε τoν αν0ρωπo ψα-
xρ6τeρω (xΙΙΙ),.

*Ξαy'αγυρiζουψε atμερα o' αυτdg
τι6 θψeλ:αxdg εξηγτioειq τoυ oψ.-
τq.ντoζ πoυ τo Eλληνιx6 πνειiμα α,-

vαxd.l,ιx}ε μE τoγ Αvαξιμανδρd, τoν
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TΙptιλειτa, τoν ΙΙωp',ιενtδη, τον Β-
μπεδoxλη, τaν λημ6xρι'TQ Υ'1'|' Ξ,.ι'ιl

λναξαγδ9α' Γινdμαcτε ατδ pΕ?α
cε ψipα τεριoa6τερo 'EλληνεE. Πριb
τα, τ,γιbτο" φυsιιι cτι6 ,rvτιλl,ι.pει;

xαl στl,ζ ιλloειg r!α'ζ' σα'ν να nιην et-

ψαaτε παρ&, eλ\τ;ιtξoντα φαντ&.aψα-
τα. γl'ω α€ ελπiooυ1ιε πω-' ψ'.ι μ€ρ'ι.
Θι 1lνωp.ε xαι τιτd' φδoτ1 'Eλλη-
vεc (ΧV).

nE γγω?ιμiz :ιε τrυζ,ιsγ&λoυ;
'Ελληνεc i1τιν z 1ιεγiλa: διaια\δ:
ψaυ. \|πdιργoυν περιcο6τερα πρd,.γ-

|lατσ. ν7. cε6ιaτi1 ιινεtq οτoν Ε'ρ&'-

x)'ε'.τc, oτoν Π1.ιπεδoxλη' οτoν Ιiαρ-
μεv{δη' aτoν λναξαγδρα, aτoν Δη-

ψδxριτo πιρ* στoυζ νειilτερaυ6
(XΙΙ),.

"oι α),ηθιγoi 'Eλληνε6 φιλdooφoι
ι(γq.t οι Ιlρooωιρατtxoi' Εiναι 6\οι
πρδcωπι δατεxριγ.Δνα nου ζo'jνε
γιαxριld, απδ τo λα6 xαι τι'q xaινJ6
oυ.i{θειεg, ιbρυ'μoι., co6αρο[ ψe τc
βλdμ1rα ραΘυ'ρo' Λγαια\dπτa'lν τ,ρLν

απδ τoυq aoφoιiq 6λε6 τ:E μεγ&λε6
dν,ioιεE των πραγι,&.των' αyτιπρOσω_
πεiουν τιg μεγ&λεg αυτdg dvvοιε;,

ψaταπtττονν oι [δ'.oι ca ουoτ^t11s.αταn.

uTω πρωτ6τυπα, τωy ηριiων τηe
τρι^γιιδtαc εtνω oι ψaγ&\οι &νδρεg
1ηζ εi|,"Jxiiζ oι {ρωεg τoυ Αιc1υλoυ
εtναι αδε\φat του Ι{ραxλaιτου. A;
γtη φανταcΘεi xανεiq πω6 o Φειδdα;
xι ο Πλd,τωναq θ,α ψπορoυcαν τo-
τ! να υτ&ρξoυν 1ωρi-c την τ?ατω-
δ{α (ΙΧ)-,,.

"Ξεχιυρiζιυ με 6αθιiτrτo aε6q.o',ιδ

τo δνοpι ιου frραxλυ'τaν''.

oΜa μ6,iη ττ1 φ')'oeοφιxl| τaυ3 υ_

πecταc'r1 €γoιlν φταοτ1 aτoν αγι!ιτατο

βαΘ',ιδ τa'l ι\ι'cο'.ιιcp'.''3 aε ;rτι αφo-

ρ&' την επιaτηpoνιι.t1 cx€'!τ1. Δεγ υ_

r'iiρξε τοτ! τ€τo''ι loτυl xα'. xατθ,
προct^γγιaη aε'.ρ& φιλao6φωγ στrυζ
oπo[oυq η φιλoοoφι.ιii δυνα1ιιxi1 νυ.

{γει' aναπτυ'1θεi με τ6oη πληριlιτη-
τα. Ε' πιο a\τ'υcτυxi1 περtoδoq eiναι
icιoq η πρωτη. Φ6oει9 γιe τδaο ψεγα-
\εκι6ο\ii'πρωτaτυπtα dπι,l-c τoυ Πυ-
θαγ6ρα, τoυ tραιλειτoυ, τoυ E,uπe-
δοxλη, του Παρμoνlδη, του Δημo-
xρLτoυ τδaeq πρaaωτ'ιτ'δττ1τε.' πoυ i_

γνoaνoαν iον 'αντα^γι'νl''a1ιδ του oν-
Ξ7ζ ιιL τoυ πνενψιτοζ γ.α'' τ,aν aτιx-
ληθευrv: τη θεωρ[a τrυ; ,:ιε τηγ
,?&ξη. o 1αμδ: τοtν dργω.i τουE εi-
\ΙL'. '/'(ιταστi'oφi] α6;,'ιbριι. Εiναι ι--

:ω; rξιocτ11ιεiωτo τo δτ'. ce !να λα'5

=lrιι ενιτιxτιυδιδ; ενepγητιxδ, η aι!:

Qη 1ιιζi ψe ττ1 papφi, πiρε τ€τ,'ιιι
ιν&πτlξη. Στο oιjγoλo δεν Ξa1ωρi-

ξeι xeνε{g o'γτιφd,cει.q δψυιq o'' δια-
φορεq exφ&νσΞLζ iΙ''' αι6ψ'α oc !''ρ,φυ-

;ε: ιδ'4τητεg τιυv διαφdρων φυλιilν
τη: Eλλlδz: φιtνιντιι να εxδηλιδ-
νa'lΞaL στoυζ δ'.ιφoρo'l .: φιλeo6φzυ:",

.'o:l μα6 1ωρiζει απ5 τον Καντ'
0πωq τ'αι' ατδ τoν iΙλ&τωνα Ι'a,ι T'oΥ

.\ z'iμvτνι:: ι[νι'' δτ'. τι?αδey-+',L,Ι.-

cτε τo γiγνεcθιι αx6ψη γ"αL σΕ |dυ-

τ& τι o.oλα πρ&1p'ατα, ε{pαaτe o\6-
τελα oμπoτιoψ{νοι απ6 τo ιaτoρι'τδ
τνet',ιι. Αυτz6 εiγz.ι η ψaγ&λτ1 ια-
μπi. o 4tαψαρx τuα'' o Χeγxε\ ιαι
α''ιτδζ o Nτωρ6ιν δεγ εiyαι παρ&' μ''α.
3υν''σ-ν'7.p.€'ι\. E cxθιpη τa'l Ε'Pαιλe''-
iar y-α'. του E1ιπaδοv'\τ1 αναoτ{βηxe
(ΠΙΙ),.
.o ΙΙυθιγ6ρ'αq πρocπαΘιt να. oρ-

B6οη tνι ιδειδδε6 δη,ι.axρατtαq aν&'-
|rLε57' 5Ξ πr'\'ιτ&ρα^/$ ρει5μ'ατα πoν !-
iΞ|'γσ'ν στη δτ1μιoυργtα'.

Bοixλειτo;: o xδαγιc; ανaττ1ρ&"

cιi,'ιφιoνog 1ιa το ν6μο' Ι1ιυE o x6o',ιoi
I'υiδζ γττoρ'")σε ν0' tιτc'νε xδa]ιaq α'-

διιiα<1 E εxπ)'{ριυcη r,aυ νδγιoυ εi^

νιι απ6λ'υτη τo αντ[6Ξ-ca εiyιι αυ-
τzrα.τη' oι. ιαγ"οi δεν π,ρ6xειται νz
α\λ0'ξουν τιτt.JτI' τα 'pιγα}'ι πρo6λ^ts

|Lατσ' τη6 'αξiαq τaυ γtγνecΘωι. πa'l

=i\τ'ιL'i Lτδ τr'ν E ριxλιιτc 1|'d,L T.ιΥ
Δ7

'\νιζ''',ιινδρο: δηλ. αν ei'νι'' θεp.'.τ4

'lα N?τισLΨ.'τ,oιl]coυ1ιε iιcι' η0ιxi1 'i1

aιcΘη',ι'ατιιi1 ειτtpηaτ1 aτo 6\o'l τa'l
οliμπeντog.

Tο ψeγ&\ο κρδ6\τ11ια τoν ρδλο'l
τCυ παtΞε'' τ1 νδτ1cτ1 cτο γt1νeaθα:
ιο'l οπataυ xυ'Θορtξe'' τ.')υζ στ.oπOi)Ξ:

πc(6λτi1ιι' τ''Be',ιtνο t'τδ τοy λναξz'-

Υoρα.
'1'o',ι'eγ5')',. ;.'δ6)'η'., x. ττιΞ 13τcσ'?-

ξτ1i τ,ll δντο; xαι τoν aρ''6|μa'3 τσ)
φ'z'.νo'.ι€νον: τειθd1ιενo απ6 τoυ6 E_
λοατε6.



'Ολα ;α ψaγα\ι τ,ρo6λi1ψατα τL' τ'7.L Υ"α'ye μηγ τaν αfiaστΕ&',' eξω_ Υq?τ&ιEL xαι' ηγeL μ9oα τoυ oαγ 6-

f)τ,τ-αν πριν ατ.6 το Σωιραττγ,. :,o::u; 'i'r"j,'.,rδ 
aLE o'εφ"6 "., 

γω'πoλeμιx6 τραγo$δι φιλoooφιxοs

.βγαζειταiδ.,,o,ταψc,,,τ,.αδτωixαιηρω.ixo6ιiμνoυ.Tαυτδ1ρoναπα.
Δεν aρειωζoνταt cxδ).'.α !,* ': ,-o, o Eμπεδ ox}'ηq απb τa πq'Θoζ τηζ Θdvει ξαφνιxlE xρtaeι'6'dτcb 1οΥ 1lα'

παpαlτανω οaτδao θα io6pιe iuo ψo' ,r^Zλ'""rφτΞ|. στo ,φoio.,o ,η; ρ&\aγa aιo'τι,oρ6, τι6 δειoιδωιμov{e6

νο τρ0'γ,,,α. Ο Niτoε etνι,. παρωξτ,- λ;;;; τωy πνευμd,των, την απθ1θεια', 11Y

^γτ,'1!νo; φ''\6o''φο9 ι)')'ι ιυτot του

τaν xρiνουν ια.L τoΥ ι:'αταδιτ"θ.ξa', --!:,rτεριilνετιι 
η Φrxt .ου Nσ.L !:r!:Υ\::'tσ'L 

tτιν xαθoλιxτ] απιΙl

τον z'γνaa,3ν xι.6\αq.Θα πρtπeι πριil_ .,u,ιζ.,*, με τηγ ,,ο,Li,γi-ψψf ;J"::: &1:Th';:jffΙ;#:#;
τα να γνυιρ.ouu ,o ερ1o'Ι,λ;r;;r_ τaυ 

'Σ6μπαντ0ζ 
y'1''' 'tξoo "'':,::.:':' δρ.,loυζ xαι' στLqπλατεi,ε6 την θ'xoτα,

τα να εexφξρrr, γrηli.'in'aρao,ru t::.:r..r, 
δι&6λoυ6 .,' -'::_J::';i oη'.r, φι)'ocoφιιιilν τoυ oυληιpεων

επicηi xι'. τa}')'ξζaii.', -"ι.,'"l- τoυ 
_o 

εξιυτερ''τ'δq x6a'ψoq τiysται 1_ 'iΜ 
j.r.o *ar., xαι ατoτρα6ι€'ται

)'c' δεν θι' αναφερθ,ιjμ, ".ρ*"ιρ, 
μπ,::ση xι't αυτi1γi'νeται "':n^::' i*)'r'--*"r"'*"ιoπoιεiται oτov εoιilτeρc

oε αυ:d;. Πιο xiτω aι'rrrμ. ,u,o .ρ- η πicτη γiνεται Θαpρoq ""' ::.'::!^' ,λrδ -ou xq.,. ^{[νετ',ιr παραν&λωμr

μειv/α του Nιτoεizου εJir'L'"'rλ r':,:o""un 
ηρωiτι'fi y'α'" ντ'eρα,υ?ω' |-ιl',. -ou 

"rv.iδη.oυ 
γ"...L "ΞQυ.υπa-

φωνα β€6αια lιe την lr.liηψη ,r, 1:r1 
Α, αντi1τ1txταaη "':.:.''-'-:: orr.iiη.r, θρηνιbντα6 τoν α0aρ&'

iιziαθηof |'x'ζ τ,'σ.", ,;;;'';; ;:#jJ,}'i{i.:ι1::,:},Iι'ti *;.:t -:;,χ:-:;:-};:-?;

Nιτoεiκo δρ&μα θEiου τoυ 'Eλληνα y'rιLτoν ιιη Ι!l.^η

. νq'. Συμπ)'ηριilν εi'α'L τo γρaνιαι'ο ψL\- 
σμoυ'

λ[6νo; τoυ ιιg τ? 'lJπαστο{'ιν'' ιoν io,,r-ro" 
"or'ourδqανoL^γει 

νθoυ6 δρ5_ Πωζ xαι τ6τe Bq' διxaιωθf o dν'

,r.*ρφoirμdνalq aτα βoυν& τη; Γερ- 'r'rf,u, 
ono τo θεiο δρd,'μα τoυ πα7J'- θριιrπo; πoυ εμφανiζ'εται,.ξεφυτριil-

ψι'ν'Lαi aτενiζει ια πανθψορφω .τo' δi,ιrros. B πpαγμιiτωcτ) του ω6 υ_ ν-ει τνaωι.α y.α|. l'α'τσ'1l.υμν{ζεται oτo
'rLα, 

eιaτa'6ι&(.e-'ι'. Y'α'- η αγα)'[νω- 
'.ρrrθρ,ιo, 

ai.νc't ιω'. o aαψ6qτo'l, υraxocγιιx1 xgy6 των oρφιχ('Ι)γ μυ_

\η εy"?ηxτιy'i1 φανταctι 1ε''ρiζει-τo 
'n_"a-pu',|"nτου' 

η πτιb:η 1o'J Υq.L o.υ- oτηρiωv cτι παραξε'ιω ιερoγλυφιxi'

μυτλ6 τoυ 1Lx.L το πνε6μι τoυ' Φω- τδ-το'ξeρeι δι6τι oτo iudτωπδ του τωy τελετoυcγεiων τ.oυξ ται στ0y

,d,g.ι, ,rρλr&ξει ae €να ξ€aπαo1ι" 
""n 

-""rφδrd, 
-"r, o.ο 'ν.6μo"o, 

υ- αθeρ1'τoυτo σ.1vpιxΥιffiaτ'o.Lητo πδΘa

ηρr,ri, 
'υπεριaqι[ug txcταcη Υσ. 'nir,rorη 

aλ{θεια εiναι η flραxλει- 1ιι&q ελειiθερηq, αληθιγi16, ω,ραio'e

|oγ n*o"oouγ π!ρα" cτην Tρa[α cτι 'riλ 

".i,"- 
o,sτ6coγνωρiζε, λτι €γ'eι 'xι.i 

ψaγι.\ηq ζωtq; Σαy eπ|φΦoq

νηο,.ατηiΙωyiαζ, cτι'λ6δηραaττ;l ." qrr' ενapυ'τιι6 γ&ριa1ια τη€ διαι' ια,. ^lρtγγoρo6 περιπατηττ]E ενoαμdl

'Εφeao δπaυ a ατq.πτιψLνaζ τOυ φι_ ,'',*""n παρ&aταcηi τoυ x6qrου yΞι τουζ πειρωoμo66 xαι τoυ6 xινδι1.

\6coφo<Hραxλειτo; τo6δωcε τηγ αι_ 
λ.,,,J .,r,'ι'γταναx-)'&' ιq". 1aν q,να.y"q' νoυζ τηζ e1x6cγι'"ιq ζω-y1g ι16oα απδ

ιilνια ιλτ]θει σ.' την αιilν''α 
'νe'Jιττ1ια λ6πτει ψε τ'ο,.οτιι& α'νιilτερηt μop' την α1|rLδσφαLρα' aηζ 1λιδηg' του ε'

του γiγνεoθα. "'LαL τPx'τaνδ4, x.αι λα._ 'ψ'ι:δτ,,,ιι,2,3ρ\τ1ι,ια 
σι\ν πανινθριilπι- γωΙομoιi -.τ1i αναxα}'νQηg του πλo'i_

τρe,3ει το Βα.γνaρ α}''λα ταυτ6γ'ρονω νη' V1 i,&λλoγ στην υπερινθριilπινη' τcυ τηζ ηδυπ&θεια; 
y'α'L τηζ μελq'Υ_

νλαiε,., ,ιδiιρεται r'cL i'oΥ 1-Lιcη: ε_ 
')oο'ot1' μ.rr.μoρφr.,xii &.φθαρτη γ'cλ,.τ"i1; iυαιcθηciαE τωy Ιωyωγ"

ξα'.τiιq τoυ Πiρoιφαλ' Και η ψατg.' ,"", oilr"r', Td1νη τηQ αρaαLι'i Πυ0αγoρειων ιq" tr"ττ''ιoν?cιω\' σο'

,ir9νη dμπνeυcη δψoιι 'y oρψητtxb' τpαγιυδiι ζ y'-LL τη'C Bαγνoριxy'1g Me'l φ6ν.
aυψαντιν":δ γε(ψαρo 5aν €yx' 6ΞL0 ο,.τiii. Mε τo βλ6μμα γoητeη*6νoυ θeα'

::{o'::,":''ΙExo''i"'Ι-,:":;,:; ' 
fl φωτι&, α;lτ|ι τo αιιilνι,o i:ρ-::: -:::Υ:.:'::"::T,'::.:1H ;'-'_

Ε.|. γν|1'L o iδ,'οζ 'ιαταιεραυνιilνει την Hραx\e"του δτ'Oιl "Ξι πυρ6q τi π&'ν' oθηcη θεωριityταζ τηy αιιjrνια μoνι_

,ιr":&.τη xω,. την ι].rευδαioθ'ηaη "l'αt ι' τx'-σνν'5τq1α'L xLL εLζ αυτo$ ιναλri' aτιν'i] διz'ιιωcιiνη τω παγτoζ στηy

γιλι&ζεται η Φry.^η-;;; oni ro "o'- 
aοΘα: π&.ντ.1- δa γiγνεοθαι xαΘ' e'-- πιo sxλεπτιoμ6νη πραγμ&τωοτ] τη:'

θoλιrι6 τo θεio τo Στινoξιιaπνε''.iμz. 'ιαPβεV1jy ιαt δα τηg εναντιoδρoμι_ Γιατi o x6oμoq που βλ5πει δεν γνω_

του Σι1μτιντ oq. o Hραιλεiτιog d,ν- ,.;' ηρμo"οr, τα, 6ν,τ,ι,''.o ,rrρiri'.ι ρi'"-e'- ταρ&' τo γiγνεoθαι 'r'αι τη φθo'

θρωπo; δεν εiγαι παρ& θνητ6i. ξs- ,η, ,]irxt, r"αL τa πνειiμι το')'\αL 1q. ρθ''i xαJ ουciα 6λωγ των πoιοτfτων

6qτ'α',.oθε69δsν εLνιι.παρθ.qθ&νι- δr"γ!rr-"ro &τειpo oτον x6sψο ττ1Ξ siναι oι.,&πειρο'' αθανατoι θεoi πoυ

τοi ανΘρωπaq. Και o Niτcε τρελθνε- πeλi'απλδτητ α'ζ γ.α.L oro, 
"a)γro "ou ιαταιλ6ζoυν τιζ αιι'irγιε6 xd''' aυcιιb'

τ7,," γ..ιL τι1-ιωρεiτιι sτην <ρ€1ιoυa* eνb-c. Tο π'tgΦlα ,o, .rδ|λλ"'o' δεq πoλλαπλ6ττρeE τoν &πεtρaν xδ'

ταρα'νε,'α το,'l απδ τo xαταιττγ,ι!νa i,, iλ., .,,g δ,oφoρr. txtq τoι6τητεq σμo)' tιου ψρφπoreiτoι oa ανθριil_

π&θo6 τη; αι,bν,"αgαληθειαg τγ]; fl- .η, φ,io.oφι''ι_ iη; τ31νη6 1\i 1τoi- πινη ουοiω x*ι ανθριilπινο πνε0μα'

ραι)'ε,'τ,'αq φιλoooφiα'c 6πω6 o Δη_ 
',;:,,: 

*:-,-;',e l'i'*x'ιoι' 'E γ''φ,,Loη xαι δημιoυργδ6 α'υτ{ι τη;

μ6v.ριτcg τ'αbt',.ζeτα,' aπ6 τηγνιilοτ il_;;;r*i".η;'urr{ο.,*< τoy συ' ουοiα6 xω: αυτo$ τoυ πν:ιiματo6 εi-

5ρ



yαι η φιλοσοΨi'α xα',' η τ€xνη ιαt t-

δcαtτερα τa δραγια τηg Βαγνεριτ'i1;
Moυoιxτ)6.

To μ'εγαλεio τoυ εtν'α'' τl oνεLρε-

ψ6νη ατox&λυιpη τoυ απoλυτoυ xαι
xυρ[αργaν ανθριbπoυ aτrp ξαφν,"ιi1
uαυ βαθdτατη εναλλαγη των αμφlρ_

'ρa|π,ων yJαL αλληλooυγxρoυoμdνιυν
διαθdoεωy τoυ. Mα,θαiyει' l,ι6aα απ6
τα ,δdν'δρα, τι6 λdμν,ε6, τoυζ πoτα-
p'a'3q xαι τoυ6 βρ*1oυ6 να' αy.ο6ε,. τη')
τ€γνη τηq ψνa:ν'ηQ xαc ανaγεΥυ6τα.''

oαν α,τoτ!λεσpa aτβ μυατηριιilδoυ;
xνoφaρiαq τoυ παρελθδντoζ xα. τa|)

μdλλοντo6. Στην πιo ι.eρt1 aτ,'γr,ιt,,

την oτιγψi1που πεθαiyει ο Pυγαρδa,;
Β&,γνeρ oτη Bενετiα γρ&'φε,' τo rε-
λευταio xeφ&λαcο τoν ,rΖαρατουa-

στPα>>,

Toy oυyαyτo0γ y"α.L τoν 'y'αταxα'-
oυy oι Ινδod γυμvoooφioτεc oι 1αλ_
δαιoι ι,ερεi6, o'' απ6γoνοι τoυ Ζωρo-
αστρη στO πdμπλoυτo απ6 οo,ιacΨιlq

0α',ιπογ&ρα1ια' τoυ A6,ριo. Αγγlζει
την oυνs[δηοη τιυν μο{'χ,ρυνιbν ανθριb
|ιτων xαL τaηr;e'3s.τα,' απδ την θ,αυ,;.ια_

oτ^t1 xαt "γεμd.τη xινδ6vου6 αλl1Θεια.'
Ξε1ειλdζει ατδ υπ€ριψετρη πyευματι_
xi1 xαι' ι|,υy,ιxl1 δ6ναμη xαι' ταντδ-

χρoνα σσ'ν περιπλανεrιιdνοq ναυαγδE
xαταρρ€eυ '1ιπροaτα oτην ληoμoνη-

μι6νη υγεiα του.

Tο cδανιxδ για ['να πνειiμα υπε-

ρ&νθρυlπηa υγεiαE xαι βo6ληoηg δl-
αa€ετα'' ψ(.οα aτ,.q φλd6ε-c τoυ δπιυ6
τo φωζ τηq 'αυΥtζ αναγτ.α[α αλλctζη
την απ6γρυlση τηζ ν'j1τα-< .l'α'!' τη-e
γJ,μdραg. 'Aπειρo πλ{θο6 ιδειilν oυο-
οωρε0cνται ενοτιxτoδιb; μΞ αριθ-

μοδE 4 ρυθ,μιxο$; oυνδυαομo$; oτc

βαοανιoμdvo πνε6μοι τoυ.

To tργo του aρθιilνeτα'υ oλa,,ιδνα-

No 1LαL αφεαυτo6 τoυ. Tο ξε1εiλιc1ια
τη; διiνωμtq τoυ σπ&ζεL την απδοτα-
οη αν&',μεcα στΦ τlρoνoηιo$γα π)'&-
σμ"α'τα, γ'α,L γi"νeται. φωE' δν'aLρa xσ'L

ψανταo[α οτι6 υπε'o,6oλ:xd, ευαioθη-
τε6, ευ&λωτεζ y"α,' ταπεινd6 ι}υ1dg

τη6 δημιουργiα6. Φιλ&νθρωπα ιδα_
γιχ4, τoυ ζ'εοταiνουν τo v'ορμi 6πωg
ξνα, xaτ,&δt πρ6'6ατα xυxλιiryoυy τo
τοο1ιπ,ανη τaυq'Ε.ναι αδdνατο ν€ι μΞ_

60

τρt1aεc τo :πνe6ψα τaυ xαL η xαλοs'l-
νη τηq μεγ*λη5 ι]:υ1!6 τoυ α"να6λ':)-

ζει με aι1oυρ'"α τo αΘαν'ατo νδτ1μι
του διoyυoιαo;ιo6: 'Αxουcε με θυλ:-
xδ γρ6.οq }Lα'' συ Ζαpατoυcτρα πoυ

με τ?1)φε','6τηiα aτξxεcαι' δρθ''ai
aττ;ι ανzτ.-'λ.i1 :ου τ,)'io.l ιι9 σμα?αγ_
δι'ενιe ευτυ1 ''θ. xαc θεiα' )'αψτρ6τ^rs

τσ'| Σoυ δd,;ω τoν α'θι'lατo θρtρla
aαν τρα'γc6δ. τηζ αΥ'.αζ ν61ταq xαι
τη; α'π6xpυφτ1-c ηλ',ιx^fi; φilsτ'; ποll
ψe α'γαπτi=ε γ.σ"'" την α'γθ.πτ1οα' cφο-
δρα. Kαι με τη γλιbcoα' τoυ Διθυ-

ρηι6aυ xου'6eντ i,ξει μ,'ε τcι πνgι3,,ια-

τα. Ι(αι τi?oφΥιτε'aΞt' γιαυτoιi_c 1rε τη
νoθευ1rdνη υ^γει.α. 7 q",; του: θg,'ιελ,:ιυ-
τ6q τη6 Θpηcτ'εντιιi1c 6ciληcη6. Ql
αξιοθρδντ1τo'' )'g.cπλαν οι.'μa α ρ ρυlcτ.η
aοφ[α Θα y-|'νaυ'/ u,ι'oναδ'.x6 προνδψιο
τη φωyγi τcυ Ζαr'q'τaυοτρα ρt7'νον-
τd,6 τoυE xαρτο'3q των δdνδριυν oτr
β&.ρα0ρα τωy α1ιbyων. Tα πιο γ'α'\η-
vεμdνω λ6για ε{να'," α'ιτd, ποιl φ!ρ-
ycυν την zαταιγ[δα xα.ι ο'' cι.€'Qe:q
πoυ !'ργoντα,. 1ιε πoδ'.α περιοτερ:ιilν
Θ'α xυρι,e'3οoυν τoν x6οψo του α'3ριο.

Δια,o1ιiζει παλιo6E φ).oγι,ο1ι3νoυ;
δρdμoυ6 (ρη''ι,,q, φocτωμdνog π&,θc;

ψe aργt1 xαι τ)'iβη y.αL ψε απd1θεια

τ''α τα xα.ταγ.ερuατ'"oμdνα εlδωλa..
' Αγcaq, αγ6ρωγog, Θρ'"'ωι6ιxδ.' δrc-
ννa'.α"xδq, πoντοπδρcg, νουνεaii;,

γ'&ιρτυραq -"aυ λaγιc,3a'5 ν'α"', τcυ Θ.,'ι-

αo,ι6cυ του ,1ιε θεcπεοια φιλευοτλz-
xν[α 'αυτσ-,π,αρνL!τα.'' τoν xθ.τω xδc-

μo. ΞοxαρφιδνεL ττlν τιρδcα τaυ γ'd'i
την θdτει oτην διxαιωδaοtα ττ1q η-
λ''αxh.e φλ6γα;. Eπιτρdπει στaυζ y's-

ραυνo66 να λαμπαδι&aουν τα υπ{,ο-

'μετρa πλo6ττl του \λ6σψOυ xα,' ν1'

φdρoυν τoν &'lθCωπο 'ιιτaaoτ& oτo ε-
xτελeoτcκ6'απδaπαo1ια' τΥιΞ eπoνpα-
ν''.αq Δixηq. Bαx1ιxε_< ια.yεc οτη 1ιi:-
οα τωy Bαλαλα. Σ61ιπα'zτα., χcρδζ,
γoρ66' γορ6; δι:νυoιαx^ii λατρεtυ',
aρφL'y"η πα ρ ωξ&λ.η. ΝΙαν'' α.xa[ ιpευτo_

προφ!τεq φ)'&ρν'lρo'' αΥ'P,'ανθρυιπaι'
υπ&.γετα; στο εξωτατο νεφελ(υι1α,
ληoηιaνδνταq y'αθe oxi,ln 1ια. τ''ζ
πιi).εq τoυ ιπαρα'δ'εtsο'l'. Kα: oυ φιi-
cη oα θεdα xαλωo'j,iη πλη,μυριoμdvη
p'ε εναρετα δαxρυα δεiξε μαq τα

xλειδι& τηζ γγωσηζ τ'ι'' τηq απ1-

γνωσηζ.
Ο θε|ο6 dρωταE οι"ν αaψα αγγ,!'-

λιυν δοξd,,ξει ττ1ν ε\xαpτ6ρLση x,ι|'

τη )':τδτητα τη; ι].,υ1{e του. Αφ{ν:ι
,)'αxερο το βα'ρ6 φaρτ|ο του xθ.τω

τL.J ';a α..lι:ιετpτβεi vηφd,λεια' με
-;rγl αθωoτητcι 10υ εαυio6 τoυ. Γ,j
τcυ Πρoμ.ηθ!α, ^γι'ξ τηζ α'^ι||\ιζ γ'αL

παραxγιt1q πoυ εtνzι τo θλρρoq τηe
eτ cΘ α.'i α.τt.l' ; τι 1ιω ρ iα6 ;

Θα αγιd"cιι, θα' fi'ω'$ε'., θα' ρυγθei
cτz π€λ1ιυ"τα των α).6γων θνητιilν,
θα aτψ1aτiicει" τη cοi1 y-ιλιd,διυν αι-
ιilγων θz πεΘανει' α'πδ δeiQυ' xα]. eυ-

γενιx€q φιλoδοξiεc. To αδ6ναιο τη:
τ;'t'lτηcηΞ τoυ λ6γoυ xα'' τηζ αtcθη-
oηl διαλ6ει τα παναγ'eια ορ&ψατθ"

του y-σ.'' του φtρνεe q'iΞoy'ο5ν'εζ y"ατα-

oιροφιxlq oυντiθειεq.

H φ)'δ1α ττ1q ιδλαaηΞ pε σ.y'c'pL-

ztα ,ψετ&-οταaη τaν xαταxυρcε'3ευ

πυρπιλε(-.'ι; y'σ''. ι.κανΘρα'xιbνετrι''
στην γ"ατασγ''3ντ'1 τηe αλαθητηi ιαι
cιδερdνια6 n1οtραq τoυ. M6νει dξω t-
πδ τον xδcγιa για να aυλ&.6ε". τo φυ_
cιxδ 1ιυοτtictοl ττj ^(ενν&.' τo Θ&,νωτa,

iην xcσμaΥo'lc' το'l μdλλoντo;, τoυ

δντoq xα'' τ,ο'l γt1 Δντq. Χ&νεταl. cτo
δdcq x'α'' θεραπε6sι τa αροωaτo cιh-
llια του α.π6 τιq λυτρoτιx6q xα,L |Lα-
γιxd6 oυνταγd6 τoυ φυ:ιτ"oι5 πνε6ψα-
τοζ. Υπaτ&ae'. τoυζ xαταγΘδνr'oυ 

-<

νυμφdoυE xα'r' επcτξλoυg αγα).υαξε-
ται ανε,μ'πdδιoτι η ω',ι"ο:ρη ι.pυ1f τoυ.

Σoφd γιd, γc€ τaυ oιδiπoδα xαι
aηq πιο|Ιενηζ ν(ly.ταq τρεxλi'ζει:
aτoν αtρα y'α''. |Lετα.,|\Oρφιilνεοαι oε

νoτooλγiα oε λαaταρα γ\'.ιL σeαLΧ|lΦ-
λωτη oυ;rπ6νια. E μεταφνcιxt1 xαυ
ωιαρ'.αiα' 6'xταaη 1η -ζ στLΥψιζ μετoυ-
aιιhνεται oε δημιoυργηxδτητα" τaυ
πyευ|u,ατδζ του δια \udσoυ τηζ π,ρo-

οωπιxτ)6 ενδpα'cη<, aηq δ6ναμη;,
τη6 ιδιoφυtαq τoυ ταλθντoυ τη6 θd-

ληοηg τoυ cysιoου xα|' aηζ φωντΦ-
oiα6 oτο exρηxτι.x6 φτeρo'3γ''cψα τη€
ανθριilπινηq υπαρξηq.

Κουρ&"oτηxe, η aoφtα του βdρυ,lε
ιι'τt6τ1xε o-uα β*,θυ τηg θ*λαooαc
lιατω απδ τa φω-ζ τaν xδoγιου ειeι,
6πω oι eυγαρo{ψενoι φτω1oi γαλτ1_



yε0oυy ψ€aα oτα φευγιλθα Υoτ;νLx&

του6 πλo6τη. Lγατηaε τουq ανθριb-

που6 6πω; a Ζ'ωρατaυaτ,ρα xαι iγι-
νε &ηιa; 'μoν'αδιx66 ψ€cα cτo δαοοq,

ι].,:θυρiζoντα6 ''lμνoυ6 cτο Θe6 τoν'

trlΙτ1ν αποxρ{νεcα'. π'αρ&. ψδνo ανα-

θρει}ε την epτγ!tα. Mην παg oτου;

ανθριilπoυg αλλιi c,5ρε ra ιoρ',ιL οo'l

oλομ6vα1ogr7νq'ψεσα oτoυE dρημ,oυq

βρd,1oυg των &oτ1cων.

E Φrx{ τaυ τιbρα αυτoδ6ν'αμη,

τρoγιαaτ,'x*1 y-LL rεLνασ|''dνη δραπe-

:ε'3ει o"τb τo αδ''3νατο cιillια τoυ πoυ

οz ,1ιολυ:μ6νo 'τ.aiaψL πνι.γeι την ^γα-

λtpτ1 xα'' την eυτυ1ia τηζ 9γχ6qιι_

α.3 ανοιξηq' Πaτd,ει ,ιαxρυ& ψ€aι
cτo μ6).λον xαι αν&,ψeaα cτoυg πoλι-

τ'"cψoil3 τoν xυριε6ει ο τρ6γraq. ΤΙερ''-

πλογμdνεE ''s&.οι'εq τα πρ6οωπα των

αvθριilπων γανοντα'' σε πoλri1ρω-

1Γ',oνζ'αν:.αν'αxλαcτιxo'jE xαθρθφτεE.

ol επo166 ce ογ^iγ1α. eτΡηΥa?σηζ φυ'

γαδε0oυν τω δνeψα πoυ περιμdvου'l

ψε \αaτ&ρα οι νεν'ρo9&φτεq xαl τΕoυ

νοοτoλγο6ν τα. cυψ6aλα τωy εγoυχ:-

o1ιdνων αρετιilν.

Tα φεγγαρia'-α' p&.τια του α^γγi'-

ζcυν τον oρiζoντα xαι ^γeνιθται τa

ταρδν τoυ x6ομoυ τo6τoυ. oι λ6ξειE

τoυ 1oρδ{-< αρααq, φαiνoντα:. ou''l

rνa^fi φανταομ&των που a€ρνoνται

α,τ,5 ττp φ6τρα τoυE. ΚαΘα'^γιαζeι τo

ο$vθοιμπο τηg {.,iυ1{e τoυ. o'' γρτ1ι-i

γυναι-ιεg a'ιν αγ ρ'.oxο'Sνελα γλ0φoυ'l
cτον 'α€ρα τoυ; αρρωaτουg &νδρεg.

LxQια xo,'. o Ζαρατουaτρι παει' aττ1ν

v'δ)ιzcη: Q ι|,lυ1f Θνητ'fi ται αθqνα,'

τη.
Π εριπλανιbμενog αo''δoq, Υι6;

*α'. πιτ!ραi του Οιδiπoδz, σΨπay

τcxα xq'Θo\ιxα τρα^γιxδq εxλmαgεi

1Lε αντ&λλαγψα τη pε6αιδτητα, ιιλεi
νe'' τα pθ'τια xαι α.τoτeλ'ε( το υπερυ-

α{cθητo *λμα oτoυE ι6o1ιου6 τOυ ιt)-

pαtου του υι{:ηλo6 0φoυ; τoυ 1οdcυ;
xuL των φιλοooφων ωοτδao 1*vεται
α'π6 υπερ6&λ'aυaι x'ατ&γρηa'η τηι
λογιxfι xαL τoD ατ'ελεoφωρoυ εxφ'.l-

λιc1'ιo6.

H Φrxt του Ndτoε, του φιλ6oo-
i'oυ r'.)Lηaη' τc;υ &yθρωπoυ θα ξεπρo-
6&\η παντα ν€z xα'. αx1ιαiα ee t-

λoιξ εxgiyoυ q πoυ αγ&"ττ1oαν με π&-

θog την ξωτj xαι τoν &νθρωπo, πoυ

α^γαπτ,aαν τr.l eυι.ic}ητo εxεiνo ιiρω-

ψα r'oυ δiνsι θeΤι& φτeρα aτον &ν-

θρωπo, x&yονταζ τaν α:Θi',νατο τ6aο

ωυτδν, δοa ιαL τo γ6ννoE 1,o1) Χ'σ"''

παl aυτ6 τo *'ρωμα δεγ εiyαι τiπo_

τ,α &λλo παρα, τ1 T6xνη. HT6xνη

cαν 6νει'ρo oαν φωνταοi.α. σq"ν ετ'L'

cτ^iγ,ιτ1 cαν φιλoοοφiα oαv δημιoυρ_

γtα aαν txταaη oαν o6ληιpη oαν ξ-

ρωταζ σαy αγαπη aαν αν&.oταοη'

Mlκρ6 μυoτlκθ Tnc Uγεiαc
'Eναg ,1rεγιiλη φιλδcoφog Ιγδ6;

γραφeι

- 
ΔEγ υτιiρ1oυν γερα's'ατα γ''a

ιεiνoυ; πoυ τριilνε τLα να ζt1aoυν.

Aπεναντiαq' εxεtνo,' που ξ'oιiνε για
vα... τριilνε, βλdπoυν τα γερα'',ιατα
γα τoυζ ωγγ(ζουν xα)'π&ζoνταg, ψε"'
τ''ψητιxi1 φ ρoυρα'pι&λιcτα !

Ι(α.ι o 1ιeγd,).o; Ιγδδ; ουνε1[ξει:

- 
Nα ψτ1 φο6ωaα.ι' την υπερx6πω_

ση τη; δο'lλειig. 1tιτi αυτi'1 6ρ1εται

^ιx.L πL?ξ',JΧετ?l. Tτ;l υβρπδπωcη α'

πδ την τροoi1 να την"τρdμετε! Γιοι-

τ( αυτii i'ργeτγ. ιαι δεν rαρ€ργεταυ.

Κω απδ τ'ην τρ'aφ''xi1 υπερx6πωcη

πρa€ργr,ιiaγ 6)''εq οc οργανιιt'q αρ-

ριil:τειε;: dλr'ο6, xαρδιoπ&θειεg, πi-

Ccτ1, (αγαρo xαι d,λλεq. Αυτct' που

cα6 λdνε xr,lυdιψατα ^1"Lγ npcxρ66ι.α,

ε[νιc τα'ρι,';ilΘ''l' γ''q παιδ''α' B αλf -

Βetα' τι.ραp!:νeι '1ιie: tr TPOΦΙΚE
rITEΡKoΙΙΩΣHι

E Mητdρα' irα6 η Φ6oη μα; χi_
ρισε τη ν'j7-τα για' να ξεxoυρ&ζoυ'ιιε
,ιυzλδ - xοργιt' 6ργανα.

Και o 1ιογi.)'ο-c Ιγδ6ι εξα'τoλoυ_

θ'εi:

- B υγεiα ,μαE oτηρ(ζεται σε

ιρει,; α.τρ&νταxτε6 ιoλιbνεg:

ΚATAΛEΛH TPΟΦE, BAΘEτ-
Τ,]Σ ANAΠNΟEΣ' ΓΙMΝAΣTΙ-
1σ{. Αγ x&τaια απ' τ'.q τρειE xoλιb'

νε; δεν γ",'α.τi'ΞL xα.\&', τl'τe να πε_

ριμ6vετε ο|γoυρω την ,ε1_ιφιiνιoη τη;

αρ,οωcτε,"α.q' Αλλ& η αρριilcτεια o6-

τΞ υπoχρεωτ''xi1 'ε[ναι'' o$re... απq.'

ραtτητη. Aρρω:τdvου'μe γtωτ[ δεy

ξdρoυμε τi vα φ&με, π6ao να φ&.'ι'e

xαt π6τε vα φ&με. Κι αxδψα δυoτυ-

1ιΔE δεν ξ6'ρουirε N' ΑNAΙINEΥ-
ΣoME. Για 6λα. αυτα υπαρaaυν τω

aγετιxθ"'ρi1cιψα βι6λiα..

- }fην πληoιd,ζετε τη γυναtxα
οq; δταν'εioθε rμεθυo1l.θνoζ. Δι6τι το

πα''δt ττoιl θι fεννηθεi δεy θα εiνzι

φυο'"ολoγιτ'6, υ'λ)'α. aπαoτιx6 x'ι0υ-

στεi|τiJ.ξνa eυπρδο6'}'ητo απ6 6λε9 τεE

α. ρ 2ιbοτειεE.

- 
'Οταν βλdπετε €ναν ανBρωπ''

να 1aν oδηγο6ν oτη φυλαxη, "ι&,yετε

τη οτ"!,!η πιυ_< 61ει παpα6ei 'τoυζ yd_

li'rυζ τηζ Πoλιτε(αζ. 'oταν βλ6πeτε
dν:ιν dνΘριυπ 'c e'ηρυιaτa, να ξdρ'g1g

xυ'λα τ"υli 6γε'' παραfεt τoυ6 ν6μ,oυ''

τη.; Φriοεω6.

TΙΠοTΑ ΠΙΟ ποΛΙTIMC)
AΠΟ THN rΓEΙA! Aυ'τ6 δυoτυ_

1ιi-l; τo xατq'λα6αiνουμε, 6ταν 1&-
σουlιε την υ^γεtα. Γι' αντ6 ξ'να

γραψψ&pιο πρδλη1bη γλυτιilνει απ6

ξναν τ6yνο θερα'πe{α. Tην δι1να,μη

τOυ oιil1ιατo6 δεy θα Ξην βρεiτε
στηy τροφ{' α},\α aτην ΓΥΜNΑ'
ΣTIΚE.

ΑΙΙΟΣToΛΟΣ ΓΑΛΑNΟΣ
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ιl|μι|"TflΗ l$||fifl} 0 πβωΤoψfinrng ΤΠg flιfroυοrg
M,'α απ6 -υc6 τ"α"λt6 τ€γνeq εt'ιαι

η ψaυcιx'ξ xαι' €νcι. βαaιxδ εtδοg ττ13,
-Υ''1' τa οποtrι y"υ'ι' δ''αxρtθηγg Υl χ6.|ω
γιαE ε[να''' η Bυζαντινl7.

H Nioυoe μe Ξτιy τ6cη πρδcl'l
ilσ'.L zουλτο$.'α πoν α'νξπτ,ιξε ατ4
τr.ιν 7Boν α'.ωνα ψ!7ρr',ci1,μ.eρα δεν ^is

τα.ν δυνατδ να' 1ιitνε'' α"1'ι',ι,6τa7τ1 sτο
εtδaΞ αυτδ '

Πολλοi ε[να'ι οι' ανθ;ιιυπoι ,Ξcυ α.σ-

γd'^iβηιrιν xαc δυαxρ(θτ1%σ'Υ σ7Tl ι:ι\a\)

aυιi1 aττ1 π6λη μιαg, rLαρoυ6i.ιζ5η δ-

Toυ
T6κn }l'π6Ιτon

ψωc si,"'ιεοt' θι xαν.,υ1ιε για !'ναν ι-
αlι q'υτο'3Ξ -νaν Δ'τ11ι' Pαxxa' πaυ i-
Na,Jν .J'1τaσυρθe/' xαυ αφτ,zαν ntaω
τaν-; ηιLι..J. eτay't1 ανεπαναλτρ;η.

\Ιε 
-το 

P&xy'α r1 Nαaυaα δεν εlyε
να ζη).6.,!eυ τ(πoτe ατδ τη Θεc) νixl1
τ1 οπο'ια υπeρηφα"νeυoταν δtι,α'''α, γ,'α'
τcy Tzλιαδιb ρa, Καρα'γιανη, Χρ,iοl'ι
lk, y-.d,.

' 7'aννi1θηιε οτη Ndoυαα oτι6 20
Οιτω5ρioυ 7902 απδ πατ,!ρα πυ"τi.
Aυτδ \ταν y'σ',. τa ',ιeγαλo x[νητρay' α"γα.πiρe'' την Εxx)'τ,cι*, γ,.ιλo
aτην oπotα ξ.xανe ιι'ι τυ" τcρωτα τoυ
βiiματα, θεωρdντα; τη δe6τερo cπi-
τ'' .coυ.

Στην 'ηλιxiα τωy πdyτε xρδνυlν
t7τιν πλ€aν τ.ι παιδt ,o,', Τroo'$, nηu
i1ξερε 

' 
ι,ιε λεπτοψ!'ρεια x,l'," ταξτ1 :|'

y' ρειθ"ζεται ανα, παsαν oτr.yp.ξν ο ,'-

εοει5g, 6λη τη λεnoυρ^γiσ. y"α.ι. τcυζ
'pαλ'',ιo'3q τηq ι&'θa αxο)'ουθtαc'

Παιδd,xι αν"tμ'υ. ιL,. o=o i'',1ut-
δι τoυ ,οιγο,}υθd,ριζε ,lραλψaιic α.ντi.
'γ'α πα,.διxd. τρα'γoυδ&τι'α τηq η)ιxt-
αζ τo1). Στα δtxq' τaυ y"ρδ'lιa tiξερε
6λα. τα ψπaλυτ[xι'α τυw Aγtaν x'αι'sε
aπο.ιαδ\τοτε ε'ν.xλτpiα' xαυ α.γ βρι-
oγ6τα'ιl oτexδτα') πθ.ντα δtnλα aτον
,]lα\τη για νl" εnυlφελτlθε[ απ6 x&':,'
τ'ω'.νo'3,ργια πoυ θ' θ.xoυγe )ισ'. νc'
α;':164λει δcο μπορο6ιε o,ι, αυτ6' r,ου
^l;ξi's- cτ6 γ6ρ$.

Γ?

ΝΙ'ετ α τ," δ ι i1ιrl τ. x l' ι'xrιλο,.l,d τ iz ε τι' q

δυ6 τciξει6 7eιl γι'l,ιγ1"5bυ rl,'l λι,.-
t'.'υργa'3οα"ν τl"τe |:τ.ri Nλουοι', γtι'
θαt'loντα; 'lυ" 1'οαφε'' ,ιi'i)α ιz,' νι.
cυ ν τ * a ο e ι tι}' iνΘ α oτ,'ι,

To 1915 ττγl 3^r' Κυ'i,''α'z.lj τ,υl.i
Nηcτιιδ.i εtπε γιt' πpdlττ1 φορλ τον
!κδoτολο τ:'ι'ι υ.ιcf}&νθτ1xε oαν y:," εt-
γε zzταxτ"i,eeι ολη ω'l zll:r1.ο. ΙNπi-
5η-Ξ y'α.. ';α oγi')''"α το''l tlzληc,"θs,t'z-
τc; iiτl''i xc\c.y'gυτιlxδa.ι7σ. γ|L,. τaυ
δ6czν φτeοι! F:ιρ-{ γιυ. τι;"ωττ1 φo-
ρ'il', -"ον &'γaυcjε ,ι 

':aτ{πεe-'α Σ'αay'α-
λd6 του στΥ1 1Lcυ5,''ι.i1 \Ιι'γιJ'&'zηE Σx-
1ιαρ0"c, xαL 1'aν αγι';&}'''α'cε.

Ττ;l α^γαπτ1 Υ.α ττl ,,''a1)5!γ"tι πaυ
τοu sdyε μιετzδι.il:ει ^r, ,.l'τ1τ!;'α τoυ, ο
δiοxαλlιq τaυ ιτl μ:τ j6αλε οε κ!,.0οξ.
\['ετα α'r'δ μαθ{μ,aτ: d,ξι μηνιi,y d-

€,^1ι"\e iιδνa; τt;|) τoν 'a.ρθρο οτη Λ:l
το'ιp"'1tι ττ6 Ιiυρυα"zii;, xατδxιΥ ε'l-
:',)"l,Ξ :r''l-; δι'sy"z)'ο''l :ο'ι. () aποiο-;
τ"υ'f)υτ:ep:ljοe επlτηδ;_< λ{1a νz, ρθε,"
',\6νο 'ιι.,- ',ιo'lι για. yα του διiioEι πoιυ-
το6,ii'iι γ'7',. αν1'ο;.Ξτ'Oι'θηοτ1 sτο ψα-
{!τ1τ^l1 τ,ου.

'oταν α.x6'!Υι ^l,ταν ,,ια'Γ)τ1τ'i,ζ, e1'^ir

i':'J:: 't! a!l'ι, :.''ι '],ιλl, τον λ^γ!.'l
Γει.,,:γiου y'c/"L'tj ε1τ.τρloτi1 π7'δτ'ει'iε
sτο') πg'τicα' τον iic') ^i:ταν eφηγ',!οι-
c;. νl' τρο:).α6,'llν το Δτ1γl'τ1τρδ.

Στ'rγl τ1λcτ'tz τωy 17 y'r)δνoJν, αρ-
y'ι'',"&. αpνηθτ1τ.ε, φο6οtl',ιενO; τι( ευ-
θ,jνε;, με ττ1 βο^i1θευrι d,μοl; τoυ :ιz-
τeλυτ::,.a,j ρ/i'c'l rου δc'cl.'"χου το,l,
ry'νΟ"α6ι u;ε,i1}υνa; c'"1;:sτεpllq Φθ")'-
τ'{iζ i'|.1ν Κνpιαι"l, τη: ΙΙεvτηxoeτ{E
tου 1919. Τ1αpiιλλ"i}'ι,ου,;d1ιos τιg



5τ'aJa:-ζ τoυ, μεχρι πλ{ρου; γ'aταρ-

τiio,:ιb6 τoυ' σε βα,θμ6 πoυ νσ. ψπa-

ρεi πλJον να συγθgτει μδνog τcυ, Bυ_

ζιντιν& '1ιoνοιτ&' τοψ1ιzτιω. Στo aτω-

ciδι τoυ Αγιωργιo0 πα1i'ρε:l'e α'ττδ

τo ]919 ωζ τη cτρατενο'ξ τoυ i9
M*ρττ1 τον 1924. Κατ!' ^r1 διd.,ρxε'-'ι

rτ1q θτiτe[α'q 70! σ-νrι 5τpα-νl'ι,6"}αi').ε

σq'ν αρ.στερδ' Φ{i.λτηζ, aτa Μτ1τροπa

).ητιxb Nα6 τη; Β!ρoιι'q', iιε δεξι6

'".ιν α'ξ''δλaτa Θοiιηoτoxλη Mπoυλα-

a|-τ"^η. Μετ& ττ1ν απ6}'νct1 τoν' ετ,α'

ν'{λ0a οτoν 'Aγιc ΓειbργLο aα\) fr'!'Jι!''

τo,} λτη; τλiον xωι τταρ€1ιε''νe εx'ε|'

(!): τc, Σεπτ61ι6'ρη του 1929. Toν !-

διc '1.,''Lνο ττιντρ'-ιj'2'-'" ι9 τη Σrφi1
Γ. Σαi''z7ω { Niνου ψe τη'ι aτο|*

xπ!xττ1zι ξξι παι"δ'"α' τ6οcερα. α^γa-

?'''L xΓι,|' δυ,, γοr[τcια α.πδ τα οπο!"ι'

ιπ!ξηοαν τα τρtι αγδ2''ι xαι ξνι
ιο2!,τc'', ,ιι''' ψορφωθτ1xαJ δλ'α. α1|,''

xτιbν ταq'δ ιαφ o ρ α' ττυy'i'α.'

λ[ α. δ'αφω';i'/' ',Lε τa'J: ε:τi''7?6πo1)ζ

;ου ;\:γic,ι |gιΔργic'j τοι φ!ρνe'. ττ;ι

ld l. ''-!?l ;ιιr''τoΦ0"\ττι '--'.ο'l '!γ'"'
\{η'lz' 6r'''l γ'ε τ):i,:η 1ιrυ5ι7'γi! (!)rι-

,:-ξττi:L τ':t.L id\a, ο'lτx?οτεi τη oΧc-

7ιli,tι τιι.lν Αγγdλιον,, α-ποτ)'o'jψaνη

c'-δ τι τ)'€C'l ι''ιλ[φΦ'1α. -q'.$1&' τι'J't

-':sο)'οι'l| cy-oλεi'ι:'ιν '-η1 }Ιioυcα.:. H

γ'Cρι'lδ[α α'lτ^ii δ'"αy"ρiΘ\Υ"Ξ 'ισ'ι τj 9i;
|''τ'|: :ηi Eεπaρνιilντα< τl' ο'3νapι ττ13

N*ουcz.; ipθαcε ιrζ την \'θi1να' απ'
6rο'l ε''7oτιν γ6l',ιοc να παραxoλο'l

a'i;6\ τ'.c nια.Υ\l-αx'.τ"/ι α^1γελιx'dq φω_

γj;. Πeρ{λληλz ιδp6:ι τo 193Ο τογ

nRυξαγτιy6 il'ουοιτ.6':υλλoγo N'αo6_

1T1Ξ>> 51.ιΥ οποiο διδαcτ^.'' αφι\ο'ιep'

διb; xz.ι διαθdτε: oτ-ε[ δλο τcγ ελε6-

Θa2ο γ'ρδνo του. Σαγ εντευxττ)ριο

τι"; α'L0 ουl z δ ιδαc:,.α.λiα ;. διzτf θετα.ι

υ.τ6 τo Δ''i1ψο τo xτtρ'.q .'' Αi'ιεpl-

τ'α.ν|bν τα oTιτi.lιαr, θiοη πoν ο"|1-

','-:rrq' β"'l"cι"ετσ'L η 6τ'αxιωτιxη λd_

Ξχη.Ο Σ,jλλcγo6 εi1a πpοoδεl5cει

ruo)'ι5, xLι θz εiy'ε τ"λη'7οδoτi1'zε'' π&-

ρα πολ).θ' oτoυi νeιbτερoυ;' αν η δ:x-

τιτορtα τoυ Mετιξοi, δeν αν'ξxoπτe

τ'q) ro?'e[1' τoυ, διαλ'ιiovτ&q τoν, 6-

πωi χα: 6λcυ; τoυ; Συλλδγου;. Mε

τcν πdλε,;ιo cτην Αλ6ανiα βρb*ετιι
στο μEτωπo. Ax'6μη y"7.|" στην πριilτη

^γ7αγl.',ι'i1, βιioι'ε,' την ευταιρi.α 'για'

l,a ι}'d,λλ:ι. H ,.|.,aλτιx{ δ'aν 'εiyαι πλ4-
:oν ipεP&r'L' 'ε[νωι. η iδιω η (ωf τoυ.

Meτj" τ:γ πδλ.eψο 'εfrs'Υη},Θε ο-ιrιν

Aγιωpγη' δπoν y"αι παρdμεινε μ6xρι
τo 1-968, τ''1' να φiγει πλdoν oρι-

sτυ^κ&, απδ τηγ υπoχρεωτ''lLiι υ1τη?s.-

c!''x xα',' να ψπ'ei. aτην πρoα,ιρετιxi1'

Tο iδιc γρoνcxδ ,δ'.αaτηψω cυνταξιo-

δοτeiτω'.,5q.ν δυγ"α'6τ.γ'66 επιη-rεληττJ6

τ.J\) 'ητα'ν zι.'' τz ετα^γγ'aλ'μ& τoυ.

ΣΦτα.ξιo'j1o; πλdoν, π2oγραψ1ιθ.-

τ:ζ'ε xd.θ'e Ιbρ;αν"t1 vα ι}dλνει 'διαδo-

γ''',ιa' se iλλη εxxληoiα τηq N&oυ-

σaΞ τe yεlμιbνα' εy6 τo y"αλ.o*αtρι

.-'^!'ν τα.?1'0Ξριcττj6 δiνει τo 'πα'ρ6ν

: o'.l : -'.a Χ "ι")''γ. 
ι'διy'η.

Απ6 ττ1 θ'η;εLι τ,cυ σα.y 'J1a'\τηq a

Aη'ιητρ6ι P&xxαq €aει να θυμηθεi

π.&μπολ)'α. o xδc;ιoν τoν περι'€'6α\'

λε 1ιε ενθοr;oι'L6'μ6 x'αc ειγ&πη' ΙΙoλ-

λj: eρ{,cεl; θaυr1ιzc;-ιo6 ξεπ'ετιo6νταν
q'r6 τα ετιλτ;:i'α'c1ιω, bπου xoρυφ5'

νaν-"σ.ν τa ν,apι"y'L' fιαL η φ'ωνtl τao

θφτα.νe ωζ το Θ,ε6.

Σ\ψερα oτα 87 τoυ 1ρ6νια, με τι6

:$οε6 αλλrγ tq πoυ iγ'ε'' ,nr'6or'. ''

πανδαμ*,τωρ γ''ρ6νoq.'δ'εν xαταφε'oe

να δηι*ce'' -νo πi"θoq του τrrι τη Bυ_

ζωντιν{ iroυοιιη. Στa οπtτt τoυ εξc_

ιολoυθ:i να 'ψελ.aπclει Ecαpoρ'cι xaψ-

μ'd,τlα. l{ι '}&λλει Υ|.q" aaν οαυτ6 τoυ

φυουlια. }LαL νx' αφιεριilνει Lργα οτoυq

φiλor; τcυ. Πολλoi φi}'oι ται ηια.θη_

τ3; τoυ 'zπ6 6λo τcν xδο',ιο,επLxoι'
,,'ωγο$γ ψαζt τoυ yJ.ιι αyταλλ&σOυy

γνιi'l1ιε6 π&νω aa θ,dματα Bυζαντιν{ie
,ΓLaνσLx'ηζ. Ξ3ρουν 6τ'' η aυζfiτη'cτ|

τ&'νι'l c' ανad,, τα Θ61ιατα τoy ευχα-

ρ''aτεt'..δ'' αli''Θ ?'λ' xcιL φ'ρ'ον'τi'ζoυv να

''ου nρcιφ€ρcυγ την ατδ).ιυcη αυ-

τ!, οαν αναγνωρηaη τηζ ταπlειyt;

xo') 1τ,ρo5φo?αc, τρoaφap&. πoυ εχτι-
,'l&'τc.,' απ6 dλoυ6 τoυg Nαoυoαi'oυi

^γ''α €ν,zν ciνsρωπo π,aυ βρiσ1lE'τιιL r51τι

ζιυt, γεγoy6ζ σπσ'νr'hτΦ1o για τιζ

μd"ρε6 μα6.

Π ρ o o e ξ α τ ε

_ ol ατηλεc Tηc <ΝlΑoYΣΤΑΣ" εiνοl αrη δrdΦεοη diλων

119ι., |r]6'9119oiωv Kol των φiλωv του περloδlκοι).

- o: απoαrελλδμε'rεc γ|o δημcσiει.loη ερ'1ααiεq Kαt 6ρθρc

v3:'Vq: αιjγτομεc σ:6 τc πολ0 αελiδεc γρα?ομη1evηc KcΙ: vct

:riv fχ.οUι/ δημ,oα:εu9εi oε i:λλο nερΙοδiK6 η εφημερiδα.

_ Παρdκληση ol εργασiεc vο γρ6φονταr στη Δημoτl'κη κοι

!li. τ3 lJΟVcTgv,κ6 αιioτημα.

- ι_i .ΝlAOYΣTΑ. δav φ6ρεr καμiο ευΘ0vη Yrα Tlq εΚφpο_

ζ5ι.l_v^ε ιrvιbu:c τωv σUvεργoτιilv τηc.

_ Εργαοiεc εiτε δημοolεuθotv εiτε 6xr δεv εn'ατρθφo'vτο|

ΔΙABAZETE ΚAI ΔIAltIΔΕTΕ
TΗ (NΙAoYΣTA)
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Στo μεγιιλ6πρεπo, xaτ&\ε'Jxl' .-
πι6ληax6 ιαι φημιο1rcyo Moιlοεio
τη; Αλεξdνδ ρeι.αq &,pγυcαy .,)σ. γ\ατa'-

φθ&voυν οL Φl.PoατξE πoυ θα m'αρα-
xoλαυΘoιjoαy την δι*}.εξη τη€ Ιπα_
τ.ιxζ Υ''α τα 1ιαθηψατι.x&" xαt 1η φL.-
λοoη[α. Mετωξιi αυτιjlν ^fiaαν 8ι&,-

aτrρoL r,oLητ!'q, ιaτρoνδp.oι, φιλδoc-
φoι' γει'ψdτρ.εζ' μηχ.ινιχo i., ψαΘτμα-
τυ*o[, oι, &'ργoντeq τη€ πδληq xα.ι.

τωv γjριυ περιo1ιb,r πoλ$6 x6oμoE
xαι αψετoι, δo$λoι για να εξ''lπηρε-
τoιiν τουE 1ταΡeυ ?'.σ\.ap'ι.ν aυ Ξ.

H Αλεξ&νδρεtα, η π6\η του !'γ"-

τlcε o Αλdξ.ανδρo6 o Mdγα6 t'1ταν €-
να περiλαμπρo δαp&'ντ'', i1ταν τo
x!ντρο βιiρoE τoυ x6oψoυ, tpαν o τδ-
πaζ π'oυ αυγxεvτριilθην'ε δ\τ1 η δ'.α-
νδηcη, oι ανf1cνγoι ν{οι γνε τo φλo-
γερδ n6θoq τηE γνιiloηq xeL τηQ r.-
ριπdτεια6. oι €ι,l'πoρoι 1ιε τι'q τa{πzq
γεψ&.τεq γρiγ,ια 'xαL τo ψαtι -,oυ3 α-

ΥP.o τLα, γρυo&φι xαι δι'ιγι&ντια oι

1ιλι&δε6 δοιjλoι xαι δλα, ια πρo.Cδν-
τq. τηΞ Υ\E. 'Hταν η πδ}'η πoυ συ-
γdγωyε τι6 τdooερι_q γω.lιdE τoν τδ-
τε γνωcτo6 xδoψoυ την Aνατoλ{ 1ιε
τη Δ$cη τaΒopρ&, μιε τo N,6τo, τaυg
ε6ρα[aν; !ιε τoυζ 1ριoτιανoriE, τoυg

βουδιoτjg ιιε τoυζ ινδoιcτd6. Εd; τ1

Αθfνα τoυ Περιxλτ! iταν η δδ-Εω
y!x.'' τo 1ιaγαλεio η x'oρα)νιδα γ"α.. η
βαci\ι'αοα τη; xλαcc',ι{s Eλλ*δα-q,

η Αλoξιiνδρεrα iiταν .r1 ενa&'ρxωaη,
τo περt\ωρτρο αaτρo τη6 αναπτυ-
ξηζ 

'*,. 
τη6 δη1rιoυργiα'< τηg Ελλλ-

δα; των ελληνιcτικιiιv 1ρδνιυv.
Tο 331 π.Χ. o Λλdξαvδρo6 o Md'

γαg aρω,ιατ!'στηy'e σΞ α'lτi1ν ττγl πe-
ριοai1 των εx6cλιδν τoυ θε'(xo'3 xαι
ζι'-,oδιbτη Νεiλου ptα πδ\η ψe τερα-
οτιε6 δυνατdτητεζ πo) 8α etyε oαν
οιoπδ ιτριbτov τηv διdδoc\ τo,J Γνa-

λιτιcμoιi y"αL aηζ ετcι'ρρoiiq τη6 Eλ-
λd,δαq oε δλo τον xδopr xαι δε,3τe-

ρo τo παντρeψα y"αL την επυoτρηi1
τoυ μεγαλεioυ y'αL ττιζ δdξα; τηq αρ-

1αle6 Αιγiπτoυ !'!Ξ τov EλληνιxJ
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πολιτιoι,ιδ,

Mε τoγ Θ*νατo του νιαρ.,ιj ο1vq-
τη\ωττ1, τ1 λiγ'lπτοi iπεcεy x1"'τω .ι-
π6 την διωxυ'6tρν.ηaη του cτρατηγoι5
τoυ Πτoλεμαdoυ. Αυτd i1ταν ι,ιια ι-
γroι6αiα xαλi1 τ6yτ1 y'αL \iι'L το'ι; δ6ο.
E Αdγυπτo; γιια α'πiρανττ1 xzι ιδι-
αiτ"-Ρα εilφoρτ1 γωρα o^i1γtα'ι'lε δ,jνα-
ψη xαl α'πaιρo π\odτr' γ,'e τ.rν ΤΙτο-
λε'1rα(o y"α. α.υτ6ζ alπdδε:ξε ιiLε .εη

ceιρ&, τoν δτι &ξιζε αυτi1ν την δ,3να-

ιLη yα. τον πλadτο. Κυ6€ρν.ηcε iι'ε
ο$νεoη xzι πολ'.τιxi1 ιυριμ4τη;α, 1ιε
!γc. λεπτ6 φυsc'ι6 παΘq π2a; τlq τd-
Nyeζ xα'. τα γρα1,ι1ιατα xαt' 1ιε €νι
ωρυ,ιo xαι' oυν'ειδητδ θευ1ιαoμδ γιz
την .rυ'ctα', την ι,ιa[2d, }ζ'α|. τoν fτρoo-

ρ,. o1ιδ τηg πνευ1 ιι τ : xτ) : x)'η ρ ον,'ιn,ι,. 8' ;
:c'l ινΘρdπ,ου'

Απ6 τι; πρdιτ,εi η1ιdρε: ιc6λαq
τηΞ δΥll|LLo')ρΥtα'q ττ6 τ6λ^ri; &27,"cι.'ι
νι a1ιφανt'ζοντσ''' Q. λεγ4μενε; φιλa-
coφυx€q c1oλd; που atγα't σαν σxd-
π5 την ουvdνοroη τω,l πyευll,α,τιxιby
ανθριirπων cε lιικρtq xo|'νL'Jνιaζ τLα
ττ1 xα\),ιtργε|''L xa'\/ Μoυoιδy. oι 1ιil_
ρoι το)y aυγιεντριilcaωy τoυ ονο1ιθ.-
σττ.xσ'Υ l'ιουcεtα' o Πτoλε1rα[o; oυ_
ν{λα6ε τo φιλ6δoξo o1Jδlο να γ"τbg,'
ξνα τξτ.'co ψουcεb cτη'l Aλsξ{γ-
δρεια. Θεωρo6oε ττ1ν 6ψορφτ1 π'δ.t'η
σαν τo ν.tντρο τcυ Eλληνιxο'3 πολι-
τtα',ιa'3 xα'" πρ6τε,.νε |ρ.ε aτΓι δτ17ιιaυ7'-

γiα το''l Mουoεiου νa δiδ.aι xανoνιxξ
iιιcθ6, cτdγη x'ι'ι. τaοp^ii cε 6λr'υξ
τoυ3 διd'aτμου_< επιoτl;1rο,l εζ 1|'α|' φ,.-
λ'oα6φaq πcυ θα i1θa)'αν να αφoσLυ)-
θcιiν *π'Ξ.ιJ[7'nαστο'. απερioπα'cτo,'
ττην ['ρzννα γ.α'- σ7τt δ'.δαcxil'tq.. Tο
ιy.iδι4 τoυ cτdφθηx ε ψa επιτ,lγ |'x

'ια,. γ'3cω cτα. 30Ο π.Χ. τo Μoυcεiο
τηg Aλεξriνδ ρεια; !γινε r'ρo-Υ.Lα-','-
ιδτητα. '\πd 4λα τα nι€ρτ1 1'τι -Ξ Υτl;
!'φaιναν ε,πιcτl11rονε6 τ'''α' να παρoυν
μιlροE oτι6 aργαciεq τoυ 1VΙaυο,edo:J:

ιaρυφαtα μ.cρφt1 μεταξιi αυτιilν a

Eυxλεiδηζ o Mdγα.c'

To ,'l,εγαλeιι-ilδι; xιι' ανticυγa πνe6

ΙLα τoυ ΙΙτoλεpιαioυ αlν!\α6ε αxΔ-

',ια iνα ψγdλa o1dδιo: Tη δη1ιιoυο-
^γ[α ψια6 μεγdληe βfiλtοΘiixτ1; δπου
Θα cυγιεντρωνοντων 6λη τ1 coφ[ι"
τo:\ γ'6qLoν. Δ{π),α λoιπ6y cτo Moυ-
c'a{ο 'ιτtaτηxε .ια,'. τι 1l'εγαλαr,7eτr"i1
βι6λιοΘ^iμη xeθιb; xαι τα xτiρια δ-
r'oυ γ'ευ1ιατcξΦν y;αL xaιιμδντrιυcα.Υ c,'

θε ρ^'ιπευcντe; ταg 1ι.o$aαq'...
E μεγα,λη αiθοιlcα τιoν δ:αλdξaιυν

του trtΙoυoεtου γdηιιoε xrιL oL ,ΓiαΡ::!)'

Toυ
Γιθwn Mυλωvi

Φuoικoιi - MαΘnματικoιi

ριιιδγιeνoι cυζητoνoα'l μεταξιi τoυg
iωq δτaυ αργ[oει η δι4λεξη.

uE αυτo6 εξo1ωτη; ,ι 'ι:lβερνiιττG
;η; Αλεξ:νδ ρεiα -:n. ΙΙ αναιοiνιιcrη
!γcνε απδ iνz' νεαρδ axλα6ο eπδ
τoυ; διbδεxα rcυ ι&9oνταν oττγl α!-
θaυcα τoιl Moυαεioυ. 'F'να' \gπτδ ω.,-

γ6τ'eρα !νι; πa\,3 δγιοcφc3 νlq αν-
δρα; 1rε ιθλτριι4 r,L.\rα"σ:cηltLα εpφα-
νtaττμε cτ.r,ν etozδo -'τ1; αi"Θaυcα3.
Nτυ1_ιdνo; ι1ε ιlια \εi1,-'+ι :iPιiiαν,'.ιil
τ[6εννο γιe cια)'ιsτθ' ι,rετα)'\,'ιq' xa-
sγ't1γι'aτc. περαο1ι€να cτα γ!9ια τa,l

1ιε dνz aιpαιδτατeι περ'ιδαtρeο πa,l
xρt1.ιο','τιν z.πδ το \q'ιη6 τoυ χαι 1ιε
βαρil c'να.το)'τιτ''xδ θ.Pω|J"α πoυ αφτs
νε cτι δια.6α τaυ -Lεr,lπLττlcΞ a;o ι,ι!.-

5cΥ iη-' αiΘουsαq xαι x&,θηaε oτην
πρωτη 8!cη αου φυλαcooνταν ecδ''-
ια γιιυτδν,'ενιb oc παοευ.1ιcιδo,ιeνοι

χ.. ? az ρ οτoE σ :''ν δ ρθ'. ο'. .

_ "Καλω; i1\Θατε τιμη1ιdνε oρtαττ1.
Η )|πατie θα ευτυ1icει να, aαq 6ε,-

γ"q'ι π&\,' ,πtcω cτην Αλεξ&νδρeιx
x.1'' Υ7. παρoυc,-&ceι τι; διαλdξει6 τη;
ι.xδμτ' ι,ιιι φaρ& cτο eγλεxτδ 5αζ α-
γP.ι7"τ"ii?''a>. 'Ειοι μι'\τ1ce o φι)'δao-
7r; Θdων ,' μeγz)'υ=εzo: απ6 την r'-

iιαδι των φ:λrc4φων ια''' πυ.τ€ραq
τη; Υτ'ατtα4. To ω1ρd, γeραcγ!νa
ια," ρυτ'.δωψ!νc το.'l πρδοιυπο eλα-
φριi; xaxλι1 \ξ.νa τ,ρaζ τα ιηπρacτα
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οιilμα τoυ γ"α. η c'.π\"il ρ61ιπ'α ττοιl

φ,)ρ.'υσΞ φγδταν σa y"fl)z.τβη αΥτ[-

cοoη 1ιε τa αy.τLΥ66oλo y"α.L δψορφa

πρδοωτ,1 χ€ι1 σιbμcι τoυ γΞαρo6 Pι')_

για'iaυ Ι{υ6eρνiiτη.

Σ.η συygχεια π€ρecαν ψπρacι!,
απδ τον Κυ6ερνητη oρdcτη xαL 1,aν

7αιρ6τηaαν 1ιε φιλoφpoντjοειg xαι d-

ξυ,πve απoφθt'γψατα o ro'rρiβ rαλ
λaδα'-ι, 

' τδτΘο -c Γoυλφ, o x?LaτLα'
νδ; ΤΙ6τρoq, οι Β6ρα|aι BcιixιοE xαι
Πλιd,, o αaτρον6μoq Kαλλiφωνo6 ο

Μαaη'ιατιx63 EνΔπτιoE' o eγιιcαριo;
(ατεoτα.λμdloζ) τηζ Κνρηνe[αg xαι
πολλοt d,λλoι. 'oλoι o':lπ,oi i1ταν ψα-
0ητd; τη; Ιπατiα; τηζ r,Lo πρoχω-

ρη1ιiγτ1; μOρφ{ζ τη; Aλεξαvδρειντ]E
cxiι!τ}- cττi φιλocoφ|α γ'o. στα |Ιυ.'

θημα'τcx& aτoν τ!ταρτc αιιilνα μ.X'
e'r'α,τ"δcια τδcα aρδνια μετ& τoν Πτo-
λε;ιαio.

o Kυ6ερνητη3 μlληcε για λi'^γo

τ'.α τL ταξtδια. τoυ. ,εyιδ oι' αλλot ψl"
ληοαν για' τιg υπoθ6οει; τηζ εfrσ"?-

7'iαq τηq'\λεξ&νδρειαζ αναλ6oγταζ
τι πρo6)'t1ψατι τo1) τ&πaυ-

Ξαφνιxi1 ηc'ι1tι €π'sοε cττ1l αt-
θoιlaα δ".αν ααlι τ1ν 'μrπρocτι'ν! πΔp-

τα. sμφavioτηy.ε τι Υπaιtα y'α|" ισ'-
τευθ,jvθηxε T?r'Ξ τo βi1'ια. H xατ&-

λευιη πλoιio Lq.''ι')νι.y'η,r'ε).ε1ιπiz πoυ

φai,c\5σε τδνtζε πυo ξyτονα' τα γιa6-

ρα tξlgπγ1' xαι Δ'',ιoρφα' ψ&τια τηe'
xαθdι; xαι τα 

'1ια'3ρα μαλλι& Tfιζ ποιι
tμαν δεl1.ιθνα μ,'ε 1ρυοd6 r.oρδdλε;

πoυ xρ6ψονταν cτoυ; ιbμ,ου6 1τlζ'

Περπ,ατιhνταζ σ.?Υ&, αγtρωγα xα''
aταθeρ&' ιιε τηy πLoτη ''η aι1oυρι,θ"

ια'. τo 8&,ρρo6 τηζ γy6σηζ του x6'
σιιoυ lιΞ τa ξαφνιxδ cxtρττ1ψα των

εyτ6yων N€'.ρox?oττf!ατωy' με τηy

γλυιια ,ουτυ1(α τη6 δ6ξαq Tνo1) 5σ.Υ

eρωτιιδ 0'ρυl',ια μεθo6oε τo πνε6μe
τη6, 6ριξε ψια ψατ'.&' cιo π\t1Θo; xιι
ι&ρφωaε τα 7ιθ.τ''α ττ1ζ σ-νo νεα,pδ

Ι(,16ερντ]τη. ΑυτδE oηxδθη,r,ε''lπο'

'zΙliθηxe.lιrε €υγdyειi' o1εδ6ν εν\α6''

x0,, xαι γυρvιirντα6 οτay δ'.π\ανb τo'l

εiπ.ε: oΓυναiγ"εζ σα'ν την Υπατiα ι-
ξ6ξoυν τον θρωτα ια'. την αγ&πη, α'
x61ια ιιι των αυτOτ'aσ"τ6ρων, ioω;
r'αL τυ'ν θειilν,' ΙΙαρα,roλoυθo6oa τηv

Υπατis' aτrγl xhθε ττ1g xtνηaη. 'fr'
ναq αxρατητoE ερωτιoμd6 ,με dναν

t'ντoνa Θαυψαaψ6 αwπaγ,aντlσiσ. xU'L

τιρωγi1 αyθ6αιναν απδ τα oτi1θη του

y.α'' r"&τα'y"υ?ie'ιαν τa πvε6μα y'αL cη

cτ.!'Qτ1 τaν.

oΠρoE τι1'ιτ]ν τηg πωρoυai.αg τη€
εξο1ιilτητ&E oαq oε6ωoτ{ Kυ6ερντ)τα

xαL ΥLα Υα 6α -< ενηrεριbcoυμε τo

πρδγρω',t1ι,ι των διαλdξ,εων, q.λλ'&. xαι
τι' αxρ'.6ιb3 εlπιbθηxε τoν πρoηγo'3'

',ιενο |ιiΓtα πoυ λεiπατε, ο 'νι.λ.δg ψoν
nα'τtραg Θdων θα αναφερθεi εγ συγ-

τσμtτ" στ''Ξ δlαλdξειg τoυ πρoηγoιiμε-
νo') ιL'. τoυ eπl'',ιενcυ 1ιηναr. E Ι_
rα'τtα xq.τξ6ηx'e ατδ το pi1μα xαι o

κα."€ρυ.; τη; πtpι τη θdoη ττ1ζ, α'p-

γ'tζοντα.i την a',ι,.λ'iα' τoν'

"Tο πcωταργιx6 εi'ναι το €να, η
eνδτητα -νor εΥδζ α'lτδ ε[να'' η πρ''"τ-

!|'L1.y"ι πτ1^γi'1 -'τ1; 0no9ξη'', τo υπdρ-

τιτη ιι.λδ. 'Ολr τα πρ&γρατα πρo-

tογ.ονται' α'τ6 αυτδ, δ}'α τα πραγψω'
:α εtναι t)ε|iy.θ. cα.γ αντανωxλαoη τoυ

τpιι)17-pχ'''τaι3 εiyαι. H ενδτητ& τoυq

r'α'ι. τ1 7'l17.φq',& του3 xαθogiζoυν το'lq
yξι,ι'ιιυΞ τc'l οιηιτrιyτrlζ xδaψoυ'>'' Fr-

:C'' ''tt),τjcε : Θdοtγ τ'ιι cνν!γιaε νι'
ινα.\'3s'' τιι φlλocoφιxd; τoυ δoξαoi-
ε;. 0 K'rδscyiiττig oρtcττ16 ενιi oτηv
.J'cγ"lj'L,ιραy"ολoυθοice 1ιε ενδιαφ'd-
.,cν )''{^(a ι-ρ"1l'τeρα παρατtpηae 0ο'
.'ι!l'6a'l: ιιι zντ,"δρ&aεrg ατ6 τo α'-

*ρoατt1ριο.

o α'οτρο.l6,,ιoc Keλλiφωνoζ χωρi;
ν7. ia,Ξ?LψιΥΞL yα τsλειιboει o Θ6ωy

δεν αναφ!ρει πoυθεyd, την xριτιιi1
|Lo'|) τ''α τα δδγψα.τα τoυ Πλωτlνoυ.
Γιυτδ o Θdωy θα π,ρ6πει να σταp.σ"

τiice'. xα'. cτrι pi11ια να 'dλθeι η Τ-

πιτiα γtα νι. αφ'.ερωaeι μ.εριxdq ι-
π6 τιg διαλdξειg cτη oxdι}η τoυ Δη-

ψoν'οiτο'l τOυ Ετ'tιoυρον y.α.'. τoυ

Λο'lι?ατiaυ. oι αxρoα'τ{q aα. πρ€πει.

να αxο6aοιν '''ιaριτ"&" πa&1ι',ια'1o 

'rnτην ουstα y'αι' ττι\) '3πα"ρξτ1 
τωy θgοr-

ριιi)y τουζ).

H αnαντ^ηcη τη-c Υτα.τLx; i1ρθε

0υμ,ο11ι6να: uT6τε εο6 αaτρoν6ψε

Κα"λλiφωνε θτ πρdπει να πα'ρoυoι0"-

σειζ αυτο6( τoυ; φ:λδcoφουq. Eγιil
δεν μπoριb νa διδ&ξω 6,τι δεν τι-

sτεljω. Ωcτδoo ,sδδ θα πρ[ιτeι να α'
ιουaτcι5ν dλε; oι ι"πθ'!7ει3,.

o frριcτιανδ; Πdτρog ανυπδ',ιoνoq

απ6 τo διdλoγo η; ΙπατiαE με τoγ

Kαλλiφων6 τoυg δι6xoι}e nιαι εiπe

"o Θdωγ δεν αναφθρθηxe o$τε a''η
διxτj 1'ιου δι6λεξτ1 : θα πρdπει να α-

φ{ccυμε τaυC αxρoα.τd6 να διαλd-

ξουν μ6vοι τoυq ε&,ν θα αlιολoυ.θτ}-

σoυy τιζ δ'-δαcτ"α'}'|εq του lιoνxρητi-
oυ του Πλοlτiyoυ i1 τ.''l Τηcο'31

Τ{ Ιπα.τiα φα'νeρθ. ταραγ,ι(.ντ1 z-
πευθυvd,;ιενη oτoν Πdτρo εiπεJ uΠ6_

τρο 6ταν dλθει η aευ9α, ooυ θα oαl
διδοoυiιε '9 }1xa,iιlμτ vα μιλτ]οειg,
Γvιυpiξω δτe τα πιoτg$ω του Λου-
'τρητ[ου εiyαι cε αντtθεaη 1ιε τα δι_

τ-0' pα,'. Ωοτδarι εδιb θα τρ€πec νι
διδ&ξoυ1rε 6τι, η xαλ'oaιiνη εiναι ι-
οyυρδτεοη απ6 τo aτr'αθ{, o &νθρω_

τοξ πρ€πε'. να a&'aε,. τη ζο:τ) του Υ.a
να την xερδiοει 6τ'. η αντoθυo[α e|'-

ναι η !i-ιεγα.λtτερη αρετt1>.

Ο Ρωμαio; νι6ερνi1τηg oρdoηq
που μdyρι τδτε παραxaλoυθoιloε τo

δ''α)'oγo, aηxωθτμε xα.ι εiπε: uΑυ-
τθ. τι αινtyψατα πo''6q εiηrαι, τi ei_

ψα'. '7'αL πoιδg εiγα,. o πρaoριaψδg 7ιcυ
'εiνω τδco πι.λ.ι/ι' δaο xαι η ox!Φη
τc"'. δεγ τελειιbyουγ ποτ!,, Θα μπoρoιl_
1ιε δηλαδτj να. oυζητoι1με μd1ρι τo
τdλo; τη: ζιl{6 1ια6' 1ωρi6 νa διil_

coυ;ιε λ6cη. Δεν εiνα.'. ξrω; xαλ6_
l-€..x. να αφιεριbcoηrε τov πολriτιμo

γ'ρδνο ψι"i 5τ2 νq' μα; εxθdoει η f_
α'ατiα 1ιε ττ1 aoφ[α 1τoυ τηy lιαxρi'-
yει τηy αφηρω,;ιdνη φtioη των μωθη_

1ιz'τιιιδ'l την μορφτ] τον aαραxτt1ρα
7c.|. ττΓl )'aγιxi1 ανe.λυaη τη; Διc-

φ'Lν τιτ"i1i σ' il LΘιi\τlτLy'ilζ ; Eνθυμo6μαι
τον ι1ιθημ'ατιx'δ Συydoιo 6ταν ψα6
ε;ιcx6φθηxε τoν πεpαa1ιlνo aρδνo
xιι {δωcε 1ι'.α oε'ιρ&, διαλθξεων γιa
τα ;ιαθηr,,ατιx& τal Διoφd,ντoυ. Θα
nαcα"xαλο$cα λoιπ,6y τη oaφl1 ,ια.l.

s:6ιcτi1 Υπxτtι. νd. ψαζ αyαλι}oει
αυτa, τz τpο6λ{pατα των μαθημα.
τ ι y"ιilνrr.

E dνταcη εττoνιilθηxε και η Υ-
πι'τ[α πi1ρε τη θdoη τηe cτo βc1μα'
M{ληoε Υl.α '/.L|L 

$ρα περtπoν, ωνα-

λ'joντα; ττ1ν τεγνιxt1 τoυ Δι6φαvτoυ

br



ΥL.λ την λ6oη των εξιoιiloεωv πριil_

τoυ βαθrμoδ. oι pιαθ'ητ6g τηζ συχν&

την διi.xαπταν ΥLα. να ρωτ{'ooυν για
εxεiνα' τα' οη',ιε(α πoυ δεy 'ια"τ0'λx-
6α,ν.

T6λo9 υπocy.tθηxε 6τ'. cε μελλον-
τιxd6 διαλ6ξειq θα αν'αλ6σ9ι τηy τε-

1νιx{ των λ6oeωγ των εξιoιbcεων

δ,ευτdρoυ βαθμo,j, €να πρ66λη1ια πoυ

'μ6νo η φιοτιoμdνη διd,y,εια τoυ Διo-

φ&ντoυ 1L'πoρorioε γα oυλλdl6ει.'Ε-
τcι τελεiωoε η Υτατi'α την δι&λεξli
τηζ.

o 0ρ6οτη; π}'τ1a.αoε την Ιπατiα
nΩζ oυνiθω; αιoθ'&νoμαι πγευματι-

xi1 €xταsη δταν παραι,oλoυθιi-l τι;
διαλ,dξ;ει6 oα6. Aλλ& γνω,:i'ζετε πο-

)'0 xαλ& δτι δεy {ρθα εδιil ΥLα να'

παρωxoλουθ{σω τιζ δια1ι&1εg 1_ιετα_

ξιi τoυ υλ:oi-r.oιi xαl τoυ ιδεαλιoμο6,

a6τε ατ"δ',ια xe'. την αν&λυ,cη πον xd"'

ιρ'α.τε τLα την π,ερiφημη 'eργ'αatα τoυ

Διoφαντoυ, α.)'λα ^για'δυο d'λλα' πο-

λυ cηιμαvτιx& θtψατα: Πριbτoν νa

ζηττjoω την iotllθεcα σσ'ζ1 τo1J πιo φω
τιoμdνoυ μυαλo6 τη6 AλεEdνδρεια;,

\'.'α τιq υπoθdoει6 τoυ xρθ'τoυq xαι
δει1τεpo \ρΘω να oωq π1aoιδoπoci1ουl

δτ'' γ'υγδ'lνeιL,ετε: Χριoτιανo( 'x',ιι Ε-
6ραioι xαλ6^γερoι xαθ'oδηγοlix_ι'ενoι α-

π6 τoν επ(oxoτo τηe AλεE&νδρεια;

Kliρριλο dxoυν ,ενoy.λυθet φo6eρ&' ι-
π6 τιE φιλooοφιx!'g cαq δcξαCie3, τ'.3

διωλ6ξEιe xσ"'. "cΥi oυ1ι1ιετo1τ] σαζ

στην πyευlι.ιτιxt] Γ'ι'lii το'l τ6r'c.υ ,ια''

,τρoσπωθo6y με διαδηλιbcειq xαυ αλ'-

λεc εν6ργειεg να δημιoυργtpoυν !x-

ρυ&',ιη τατ&.οτι1,ση στην π6λη, ιbcτε

y1 6ρo6ν την eυτω'.ρtα yα oαζ δoλo-

φoνf cα-lνr.

σy"oιcοζ νσ" γ,c'νε'' -"€τoια'πρ&τ',ι α.τα';

tr Aλεξ&νδρ'gι,α εtν'αι η ι,ιδντ1 πδ)'η

o;ov ι6oμo oτ)μερα πoυ 1-ιπoρεlg vα

Φγ"o$σ'εLζ δτc Eoξαa'υaq Θdλειc. Δεγ

xq'ταλαι6α'iνω γιατi πρooπαΘο'3ν να

x&'νoυν τξτo''α αc&^(|Lατα.>' ;

oλγωπητi1 frπατ[α δεγ xαταλe-
6αi'νaτε ωυτ&. τα τρ&γγιατα, δι6τι εi_

oτε μαxρυc., .απ6 τον τδc1ιo τηq υπο'
x'ρ''oiαg, τηc 1ι'ιτ"ρδτητα'ζ τoυ μ,ioουg

Υ'α. τηζεq,δlxηoη;: Αυττ]ν την {διτ

ι.o

aτι^γμi1 πoυ rμιλdψε εiψαι atγο'li'oq

πω6 o dτρo; εiνα'" aτην :ΕIl'.Φ/urιIΕi'l ^/7'ι'

α-ναφ6ρει oτoν K6ρριλο δλ.ω δaα εi.'

δe xαc ατaυoε εδιb μ6oα αx6ψω xα'.

την παρουsiω μoυ. Ι{ γeνcx^ii γνιbμη
δε'; δd1εται τηy τ'αi!ουσ[α γυναι,xιbν
oτιg διαλdξειq, π.oλri δε π'εριocδτεcο

πoυ μ,ιε{' ^γυνα'i*α τ1γεLτα'. αυτιbγ τι0,
δι,ιλ6ξεων ιαι o Κυρρι')'a:. x&νε'. τα.

π'd"ντα να ξεcηxιΔcει iaΥ y.(J.51',La ενα'/-

τ{ον aαq xσ:. να β'1ε'. 1ιια. eυzυ:.ρ!'L

ν1' σα.ζ δcλaφονt1ce'.. Γcυτ0 ιa')'ο"γ''
aα6 π.αραxαλω παρα πoλ'j oα6 ι'xε_

τειiω. Σταματi1Cτε τι; διαλ6ξει; xαι

μτ1ν ανα'φ€7'ε5τ€ 6Ξα φιλ'οοοφ' x& οα.3

πιoτε0οl, ιλsτε ν,:t' απoτρι'τεi ''ι'.α τ!'-

τo'.α φ','ι'xτi1 π2αξ'ηJ Φo6αι,ιrι'- rr)'6

ΥLα" τη lζιυτ] cα.6. αλ'λα xα'c α:π6 την

α.}')'η μ.ερ:θ' δεν μποριb νq' ιθ.yι'ι τi'-

raτα. τl'7' 'lι cτα'1ια'τ^i1cω 1ι:α τdτοlα.

xατ&.a-uιcη διδτι 0α ξεoπ&ιουν τυ.ρα.-

χEζ σηv πδλη ;ιε ,ι.πρδ6)'εττι; cυ'i!-
πειεg: _Δ.υτd1 ο θ''τ1sxε''lτιι6i φινα.-
τι'a'μδg πo'l ψeΘ.'ιδιx& ια\λreρ1εtτα.'.

απδ τον Kriρριλo ψπaρεi να oδηγt'cτ1

σΘ συΥ'r':JaυσΞ'.ζ ια] c'ιιιαδ''xit cpα-

Υtr:n.

H Υπατtα τoν &xoυγε c'αaτυα',Li-

νη' 'Hταν αδliγατo νd. yaι,bcει 6τι

νπi1ργα^l ανθρωπο'. που tβε}'αν νι
ττ1ν oxοτιbcουν επε:δτ] πρacπαΘa'3ιε

γα τoυ; 1ιoρφιilcει. Aa'lναicΘητα α?-

xL6ε ν'α a'xξπτeτα'' τo νδη'ρ'α τγ]; ξω-
i6 την o1ιoρφιω τηζ πνευ!ιaτιxfls δη-
p.cουργtαq τa υπ€ρτατo αγαθ6 ττ1€

ανθριilπινη6 ελευθερiαg τoυ oιiι1ιrι-

i'oζ xαL του πνε6ματoζ την Qυ1ιxτJ
%α.. πνευι,ιατυιt'1 xαλλ,.€ργεια γ\ηι.

μ,6ρφωcη του ανθ2ιlmaυ πoυ τoυ δi-

ν'ει τo διxαiωiuα ,χαι τα eφ6δ''α' νι
frλ'ηcιi.aε'' τa θεt,'ι τa ανιbτερο oν τT li
δη,,ι:oυaγiαg την txα.νδτητα τaιJ t'.ν-

θριilπ,oυ vα ουλλαβ&ν,ει ιδdε; αθ&-

νσ.τ'Ξζ y.α. ι.ν'lτt76}'τ,-'eq οτη'ι :!.y'νη
aτην αo[ηcη, cτη λaγoτay3tα, aτη

φιλοooφiα, 6τα για0η1ια'τ'.x&, aτην
'aργLτ'εγ.τaν|"y'h, oτη γλ'πτιxii y.|1"|' 7'-

τδ την dλ).η μερι& ττ1ν xQσ'"(υ/'i1 9'.'

'ι'|JJνιa. ν0' x''l?''ε'3εταυ α.πδ το ψtaο:,
:'' vιΘ4νa y".lL την α'πλτpτtα xσ". νσ'

yητσ.στ'ξΦε'. τα iδn''x. τα δη,ι,ιιουργii-

γιι"τ& τol . Mε τα iδ'α δηλ. τα ν67'ια

-νo'J νσ' ξεοxiζει τα oπλ&1να τoυ.

Τζοtταξe τoν xυ6ερνi1ττ1 ψeτα πeρ

ιπαττ1aε )'tγο ι"ψi17'αντi xσ'L edlπε:

o,Kαl cτιζ δυo π'εριπτιiloει6 εiμαι νe-
,xiιii, bταν πi.{rω να πιoτε6ω 'xαL ν*

διδd,cιιυ αυτα πoυ πρεo6ε'Jω εiναι
σαν να.,μηv υπ&ρ1ω διδτυ δ)'α αυτ'!'

ε(νι,. 11 ξωl1 poυ τ1 ουsiι γaυ τ1 '3ταρ
ξii μ"ου et'lαι τ1 y'αρα xαι η ε'lτυ^1'iι

που θ1ιυ οτη (ιυll, αναxαλaτcτoνταq

ν6ε6 ιδ'dεE xα.: θοοlpiεq: Α'l πdλι δ:γ

oταματ(οοl τ6τε ταΘ6q λd:e θα 'ι.ε

οxoτιb.or,υγ.,\xo0oτε λo'.πδν, πρoτ'"'

'r,.ιi 
y,z π'εθ&yοl πιoτ,ε6oγταζ 'χαι υπε_

ρα.cπtζο'ιτ,l"; τι6 ιδ6'ε6 ψo'l ταρ&" να

πgθd,νοl xα.ταπα'τιbντθ.6 τ,gζ).

Ο Ι(υ6ερνriττ1ξ xαταλ.α6αινε qr,δ'

λυτα. τη',, Υπι'τis'. o tδιο_: εiy.ι r,ιια

oπανcα 1ι6ρφωωoτ, γα.ι xαλλ.,'€',')Υe'"c'

ι'ι'. i1ξερε απ6 αυτ& 7ιυτδ xαι tlπo'
οτi1ριζε τιg δ:αλdξε'ι6 aτO ι,ιουcεiο,

ωsτδcο iτiν προει'δατ'οtηcε σ"y"t(,\\

iι-''α φcραι "Σ'ι-q' πα?αxαλιil πoλ'j να

προa€γ'ετε αυτot aαν'&νο'ly oτ,'δ^iρο-

τε ΥLσ. να 5αζ δoλοφoνy'1coυγ. Θr
πρoo'παe/icω νσ. 6α.ξ βoηθτ)οω ψε x&"-

θ,ι τρδπa, α\λα xαι,εcεi_c ν.ι πρoo€'
y'ετε' Θυμηθs{τe,Ι Mε e'πtcιoπo tο'1

Kυριλλο e{νc'ι α"7''3yιτο να x&νeτε
0ια^εζε:: ΧU'?Lζ y.|'νo'Jνc' .

Tα )'δγ'.α του K,l6ερνητη oρ€cτη
i1ταν ιπρcφητιx&' Λ'tγo ωργδτeρα τ'

Υπ'α'τtα δολaφονi1Θηxε ψε 6να 9?'.y"τ6

βαρ6αριbδτ' τρ6πο απδ Β6ραtουq'xα.ι

γριl*,ιανcι3; ιαλaγ6ρουq. Tην ωpπn-

Εαν απ6 την δiτρoy.η αψαξα ττ1g την
doυραν ι,ιta'ι oe pcα' e'6ραΙτ'ii εxιλη-
a|α, την ξ'εγιirμνω'cαν τελ,εiωg χαι με
θαλαooιγ& xc16λια την !ιo'J1αν ι'ι!-

'/\ρL να" πεθivει xαι τ€λ'q ττp 6ι'ι'
ι}αν oτην πυρ&.

Mετ& τo ιιι.ρτνριo τηg Ιπατ{α;
τα d'}'ηνιια μαΘη1l'ατιxc'', €φταoαν

cτo τ6λo6 τoυ6. E μεγ4λη βι6λιoθri-
xη 1ηζ Aλεξ&νδρεια; 'εiγε τι αlτi1
xαταοτραφot ατ6 φω',ι&, πoυ' 66ωλ'aγ

Pιυμ.'αdoι aτρατιdιτεg. E μδνη βι6λιo'
θ^tμη πoυ εt'tr'ε' απa',ιεtνεL στην ε,fr,η'

y.ι xτlζ Υπα.τiαζ i1ταν aτo να6 τoν

Σdραπι, α}'λ'& τα:ι αιlτi1 μετ&, τa Θ&.'

ν'ι"τ6 τηq 'xαταaτρ&'φηnε αιτ6 τo φα-
ΣυvEyεια oτην oελΙδα 68'



ΠΞΞ cIΓENNΗT|ΚΘΞ Er\EΓxtrIΣ
ΙΙρογeννητ'.t6q etνα'. o iλ.ε1γa''

που γiγ]ετx,ι πριν 'ii sτην δ'-αρxεια'

iηζ ,gγχυlιoσ6vη; για σrγ^γενii i1 1ε-
Υετ'"ι& (τ')'τ1ρaνo''ιιx&\ ν?'ct,':,ιατα'

- Συγγεν{ ε(να'' ',q νaοt1ψιτι πο'l

,,!$τα6lΒα -r-o'τα'ι 
,J'πδ τ'fi) |,Lτi''ξiJα 5ia

πα'.δ[ cτην 7r''α?'ιε''ι τηi aγxυμooυ_

Υτl; χωριζ νx' επαναλαψ6&νoντω''

aτoυg ατoγ6νoυq'

Σα.y τ6τoια νa5iιp.σ.τx. ανα'φipoolψε

ττyt c'lγγaν^i1 o'ilφιλη' την ερ'fiρω xα"

Toυ
Δρα E. Mαγ\r,αv6ρn

tατρo6 - Γυvαικoλ6γoυ

ττγl τοξaτλ'0.σμιυση. Eiνα: λoιμιιilδη

νootyματα πoυ μπoρo6ν να sερωπευ-

τodν με φ&ρψαxα' ii ι1ετα απ6 γρον'--

ι6 δ,'αaττyψα πον xριτ&ε'. ψaρ''ν.o'33

ιL7iγεξ'μ9τ,ιπι'rιτoυν σε γρoνιδττ1τι
xιυ δεγ 1ιετα6ι6*ζoνται απδ τηγ ιlη-
τtρα οτo παιδi. Στηv πρdι'ντ1 πεοi-

πτ(,}ση 'ανiiιει η ο6φιλη, oτηv δευ-

τeρτ, π.eρtιπτωaη εtνα'. η eρυBρ&. ται
τ1 τοξaτλ'αc',ιωοτ1' Βθ6αια υπ&ργoυν

'.αc &)'λ'α '/oσt|'ιιατα cυγγενlj, αλλιi'

αυτ& ''α. τρiα θεωρoδνται- τ1" τ'J αl-

γ''tσ. ^ιq"L τα τ'.δ ca6αρα.

- 
Γεγετ:rι& (xληρoνα,ιcτ'θ") εLνα'''

τu νaciγρ.ατα πσ) ψετα6''''6ωζoντα'c

cτo'l; απoγδνoυΞ x|ιL oφgaλοyτcιι σε

αλλoiιυoη τoυ γεy,sτιχrδ υλιxο6. Γε-
yετιy.6 υλιz'δ oτoν &νθρωπo €iνα'ι τα

ffi γρωψωτaοιbματa (23 ζε6γη 1ρω-

1ιατocοlμ4των xdΘε ζε'jγog iγει πα-

τριxδ τ'α-'. γιητριxδ 1ρωματδcωμα) .

H oυciα των Xpqrατoσωl:,,&τωγ

λdγεται 1ρω1ιατiνη xιι etyα'' τo x'3'

ρLo συσxaτt'γ'6 του πυρηνα. τωγ 0(υτ-

τ&.ρυιν' Εαν τa xι|τταρo eiναι η ψo-

v*δα ηg ζωf g, ο πυρτjναg μa τα χρω_

ματooιΙlματα e[να'' τa εiδοE τηE ζω-

fι. o πρooδιορ:oμδq τηι 1toρφoλoγι_

xt1q xαt τη; λειτoυργLy.\ζ ξγ"φPσ'στιζ

τoυ ατ6μoυ 'ε'ξιρτατιι ατ,6 τc ^γενε'

τιτl ν\ιγ'6 'γ.α.L τηΥ eτLδρυ.aη τoυ πε_

ριι6&λλoντoE.
Moy6δεE τωγ 1ρωματooιrηrοiτων

πoυ 61oυν αυτοτελt'1 δρ&'cη ε[να'' τa

γο'ltδ'.α. Υπαργ'ι'1γ 10o'ΟΟο ^γονL'

δiα' Γoνi.διo eiνα'ι τo o6γoλo τoυ δεoo_

\,ιρ''6oξoνa'lxλεiνιxο'5 oξt'οq (DNΛ)
T,oυ αrναLτe[ται. ^{Lα u,ι-ια oδτγltα r'α-

ρaΥωγiζ 1ιιαE ουγ'ιεxp:,μdντ;; πρω_

τεtνηi. Ιπ&p1ει 1τ,.y"' xc γoνLδ''ο πα-

ραγι'lγ^i1. 1ηΞ α''',1"aq1"'.ρ[ντ1q xα'- ι\-
λοiωοi1 ταl δτ11-ιιoυργεi την μecογε:_
.ιy"il ανσ"''ι,.Liα. τa'l etνα'. τ1 π''δ cν'1'νi1

σ. l.!ιLο 7 φ a/"L ? oν οτ λθz ι. α.

Tα' "1oνtδcα y"c.L τα χρωiιατo16],Ια'_

τα ψlνaυν ιαν'oνcx& ανα"}')''οi.ωτα se

6\τi ττ1.l δ'"ωρτεια' τη; (ωli; 1,o1) 7--

τ6ιaν. L:&φoρo'. δψωg παραγaντε 
'c

'νoν τεp''5'"\\oντ'lq 6πω6 η QΥ"Ξl'\rι'

6ολtα, oι 'χΥlψ'y"Ξ-Ξ o'l'ciε-< 'ιυ.'. o'' '"ai.

εi.ναι δ'ινα'τδν να' 'δρωcο'lν μοταλλα'-
ιτ'':r-&' cττt'l ο6νθεcη t1 cτην δoψi1

-. υ'ν y\' ωψ 1'τo cιψιd. τω ν.

Οι μεταλλ*ξειg αυτd6 xαταγρω'

^{a')ταL y'(l'L ιι,ιsτc'6ι6iζrιν''αc πλdον

1ιοιζi 1ιε τa υπδλοι:πο τ'ΘνΞ-"Lxδ υλ'Lγ'5

α-πδ ττγl ι,ιι&. γεν'.θ, cτην d,λλη.

Τα. Γεyετιxd, νoσiιpΓι.a' τα"ξινn''

μοliνται Ι. Στα" ψoνογoνυδ'-αxα aτ:l'

aπoi'α ιlιπ&ργet 6'να. τωΘo\oγtxδ ^γο-

γiδιo. Σzν -uiτουα. νac\ψατα α.νυ"φ!-

ρr)ιιΞ τηy ψεcογειωxt1 αναLl\ι'Lt'ι' ττ|)

δ.'e,πα'γaxυτταρυxii αν αι.1ιiα, την αι-

1ιοpρoφυλiα., τηv φαινυλxe τoνουρtι
y.,t'L την dλλειι.|,,η τrυ εyζιlliloυ G6PD'
2. Στι πoλ'lγονιδ'.α'τ'&' aτα oπο|α ''l'
π0'ο^7'α αλλoiωoη πoλλιby γo'iιδ(ων'

Σα'ν τ!τo'.α ν a..iιιiLα.1Φ αν ι-φ €ρου1ιε

την ανeγ'xεφα)'iα.
Tην δ:o1ιδη ραγη' την μηνιγγ0_

μ.υελox{λη, τo oυγγενθ; εξυθρημα

των ιc1iων, την xιiφωoη x'α|' ιΥi'ι

cιωλiωcη. 3. Tα 1ρω,ματ'ooωματιπ&
νoci1ψα'τa cτq. οπai.α 61oυμε αλλoiω-

στι σ:|aΥ αρι01rδ τU)y χρω|'ιατooωμd'-

τωγ.

Σαy τ6τoια νoci1lματα αναφdρoυμε

τoν 1ιoγγc).ιcμδ (oδνδρoμo DOWN)

τo o'jνδρo1ιo TURNER γ;7L τo σ]3ν'

δρoμo KLΙΝEFELTER.
Υπ&ρxoυν π'eρtπoυ 2.000' παθoλo_

γιxdE γεν,ετιx6g'ιαταaτd"σε''ζ γ"αL iO

2E'-3a% των sισα,γωγilν cτc" r'α''-

δ''l'τ ρ'.x,i Nοc:r'oμεiα αφo,aoιlν γενε-

τ'"xθ" νcοi11ιυ'τα. o: 7 ρω/'1α,τoσωμοιτι_

ι'6; αvιυμαλiεq ανευρ|"cxοντα.|" 6ε π'ο-

οoοτδ o,b - 1o/o cτα' νεογLννητι, ιε
τοc. Γ;0/o aτι' νεxρ/ι L1t6pνα .1α|' 6Ξ

τac. 6oo/o στιζ ?'lυτδματε; ειτριilcει;.
Θa α'u ιφερθ ω cδιq'iτερα os δ0o

^γενετιx& νostγ,ιατα.

1. Tην peaο"1ιυαιi1 ανqι,',ιi'l'. Υn-'
)'cγtζετι'. δτ'' το 7 '4o/a τ''υ πληθυ-

cιιo'j τη: γ'ι-bρυ'; ψzq 'etνα'' φo1ιε|-;

(oτiγμα) το'l πι}a).ογυxcν γaν'.δtaν
τη6 νδooυ. Tα γaν'"δ'.αxα νaci,'l,ιατ'ι

α.ιoλουθc'5ν a'.i pαlυι!; 'ιρ'7'{g ττi3

,ιληρoνο1ι''xoτητα.'" το|) MENDEΙ'.
'oτz.y δ0o φoρεi; 1-ιε cτtγι1.α ΥLσ. ττι')

νδοo ταν-,ρει'lτοι5ν ο xtνδnοq να ι'
πCxτtpa'lν αρ1lωcτc πc'''δt εi'll''' 25ol'

|JΥL6ζ πσ"'-ii 2il0/o xαι 5Ο% πιιδi 1rs

aτt"γψα' Σ;τ;l y..ιJlρα' !uα'i ]ιε l'ρι-'θ',ι4

roxε:'bν ]zc'ΟΟo τ,ο γρδνο y'αL συ'

γν6τητα' \Lσ" ττl'l νδsa 1': 714 γεν-
νlioειE 61oυiιg 170 rτΞ?iiτO') ;,α'-δ'"'1'

ετηoiω6 ν.e ι\εσaΥΞ'.ι1"xi1 ανα'ιp(υ'. 2.

To cι3νδρογιa Doι\"N. Στ^rp νδ:ο αυ'

τ^{ dxoυμε 1ιcρφrl\6"γ'-γ"i' ιαι }'ειτoυρ-

^lιιi1 πLa!τ"\ιοη. Eυθliνετry'L τ'-α ia
26o/a τιrν 'i:α''διiyl τ^fii σar'}'ι'γ^i1; γi}''"-

xtαq κο'l πo'ρc'ιc''&ζaυν δια'νοτ1τιxi'

τ"α"θνaτ!ilτicr1. E cυy.ν6τητα τηζ νδ-

ooυ εiνα.ι 1 : 1.ΟΟ0 'i€'!τξνντfc. xα'.

αυξα.νε,. ο;''< 'lrs?'lj)'Lxε; dγxυεq. E-

αν τ1 1ιητ{ρα' εtνα'. 3:c - 39 ετιilν η

τιΘανδττ1τι να ιπoy.τ+PΞg na1|l 1ιε

τη ν6aο γiνeταl' 1: 3ΟΟ 'xα'. εων εi"

να'' 40'44 ετων ^γi"ν'εται 7: 100.

Στη 1ιilρα riια.ζ |ιε pωcτi τoν αριθ116

ιcxετtγl 61oυμιε πeρυca6τερα απδ

1O0 παιδιd. τoν γρiνa ηιa τo :6vδρο-

μo Γ)oWN.
Tα ^γενeτιxα νoof'ματα θ1oυν

dρθει cτo πρacxi1ν''ο τoυ ενδιαφ6ρoν-

τOζ τιDy xλινιxιby ιατριilv γ'"α δ'3a

t'υρ|ωq λ6γoυ6.
1. o πpιilτa; λδγo; ε{να: ^γ''ατi τ'

εξ&λειι|.,η πoλλδy απ6 τα. α:1ν6τερ:,

νoat1ψατα d,λλωy επο1ιbν, δηλαδ'l1

των λoιμωδιbν, dφερε o1ετιxτ) α0θη-

ση τιt)ν πpo6λημ&τιυν υγεiα6 πoυ

προ{ργοντα'. απδ γενετ''xo'3q παρa'

γoyτε; xαl ο δε0τe,οο;λ'Δ^φe etν'l,ι 4-
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τL aL τρδοδe," τιυγ βιoλoγoγ''y'ιυ eτL-
οτη7ιων οτον τo'1ιtα ττ1q Ι'ενeτιxi16

βα.Ξ aτa.?ξτaDΥ σtι|ι\ε?α \tα τα αντ''-

μετωτiζοηιε xLL να τα εξaλεiφoυ1ιε
i1 να ελα,ττι-bνoυlμε ττΓl επ[πτωcit
τ.]υi ]id,yω οτa ατογιa Τ'αL ττ1Υ ιa''νιn-
ν[α.

ΤΙ πρaγ eνντ1τιτ'i1 διερe'3ν.η:η xθ.θι
"l"'lτρτi.z δeν eiνc'ι ε'5ιo)'τ] xαl δ'εy d_

yει dνlδειξη fia.ντaτe. 'Βνα ζουγαρι
;'ι!πe'. να' ζητ&eι πρ,'lγενeτιι!'6 a'lψ-
6oυλd-c 7. 'oτα'ν cττ,ν ευρdτερτ1 ,'ι-
τ.c1!νει.α το'l &νδρα -lι τΥi; "Ρναty".1ζ
υπ0'ργευ xd'πcιο μd).o; 1ιe r'ρο6λ.\1ια''
τL. 2. 'oταΥ τ1 γι1γa}"q {.y'ει α.τa-
6ολ!q ii πα':διr" πa'l πiθrιναν λbγο
t,ιε'τi., ττγt γ{ννηcη.3. 'oταγ 

ψι.0. €γ-
νι'lc; !γε: π0"ρ'e,. φd'ρ1ια'zα i1 txα.νε.
αxτLΥο6ουλJΞq i'1 τ€ραaε x&πa,.α c.c-

ριbsτια. 4. 'oLν ο ανδρα.6 ε[ναι κι'-
')υ' α.Γτδ 48 xαυ τ1 γ'lνα[xα rπd.,νω απ6
35 ειbν.

ΤΙ πρoγε,,,ετ: ν".l', δ''ερε'3νηaη ^γ|''lε-
_'xι i'ΙΞ ττ1'/ x.|Lν'.aπ1piι7!νττ,cτ1 ",'.ι''
1 c'J|Γ. ε ρηy\0Υ ρ &φηo,ια'

Tα νοc^l1.ιLτα rο\) |μπaρcJν να δξα.-

γνωοτoιi'; γ-eτα α.πδ 1'ιLνLar,σ'i2αΥy..lΥ-
τr1σ\ xαL εξ€ταsη το'.l αγινιαxa'j't ιl-

γρο'3 εtναι: 1 . Χρωμα τacωl,ιατιτ'iq
ανωμaλd:-q 2. .\νo:1τJ6 βλα6e; τc'l
K.N.Σ. 3. Νοc{μιeτα. roυ {γονν ay'i-
5τl ι|ιe το φιlλc του rαcΣ'ιo'3 xα'' 4.
Mετα6ο}'''y'α νaσ^l|}x'i'q'. λτδ τo αtψα
του 'e1ι6.1υcυ 1l.πορο{ν να διαγνωaτοilν
o'. x.''' La i? 7''..'l yοτiθ: 

: εc.

ΤΙ αψ'i'-οnq.,'q''x!.ν:τ1aτ, δεν eiγαι ε-
π'.x[νξυι'η εξ!τα.cη xιr. γtνeτα''' y,'z
να εξeτi.c.ιν|ιΞ τaν ν'αρ'lδτιlπa του
εμ6ριioυ.

H eξi';ι'cτ1 α')iiι ΥiΥΞτc.L με ταυ-
τlιyρoνo υπeρτιιeτaμ'aγραφιxδ !}'eγ-
Χo ι'aυ eι,ι6ρ'3ου ψe τον aπο[ο εξαcφα-
λdξoυμε την sωcτ"i1 r"cρΞ[α τη6 βελ6-
ναE xαL την εtοoδδ τηξ σω εμ,6ρυο-
θiυλd,xειo \''α ττ1ν λ{ι}η τoυ αμyια_
zο6 υγρat. H αμνιoπαρα'ν'€ν;ηcη γt-
ΥΞτσ"'' τTp 15 - 16 ε6δcμιiδα τη6 1l'3-

\a\Ξ, δ''6τ'' τδτε α.νε'lpiaτaντα|' 6το
α''rtνιαxδ υ"{ρδ τ.1" α|'|ν|-ox'iττα,ρα fr,οr
ε[ναι xατα}'λ.ηλα για τoν dλεγ1o τoυ
xαOυδτυπoυ τoυ εμ6ρ$oυ'

Βξeτ&'ζοντα; τoν "/'α.?)δτντ'o τOν

εμ6ρ,iου d1oυμε Ξy"τιι,'τισTl τoυ γεγΞ_
τ''ιου υλ''xο'3 xιc ',ιπιzρο6ψe να α:iar-

x)'εiccυ;ι: τυ1dv 1ριυ1ιατοcι-'l1ιατιxd_<
ανωμαλiε;. o xα',,'υδτυπOζ εΥb 'c .ι-
τtt}ο'l ',rπo?ε[ να eξεταcθεd xαι μs
α''πλt1 );lγ η α[ψατaq ιαt εξ€ταcη τιον
)'e1ιφοz'lττ&.,'ων. H εξ€ταοη d1ιω;
τ|')'/ a.|,L'i |"οy.')ττd.'ρωγ πλεcνεxτεi διd-
.'. ciι1..1==L'. ;η |a'ο :.' tψ6ρ'x.

H z'',ιν ιc; ιρ zx!'' ιτ1oη Ξy.τ eλΞ txα'' x--

;C :c'ι Ι'υνα''y'ολL^(,". ε.lιil η εξ['ταs-ri

τr"'l xc..''ι6τι')που q';i''.σ.iρa 
ΥΞν€.τl'-

--,!J i rl.

Ειν cτην eξtτl':τ' βcεΘe| τι'θd'c-
1'.ι'-: l ιρ'-ιi":'l--c:. τ:r'.': :.' ;l.ρον
δε',, μπo:cilι: νz ται!''J6c'll,l'Ξ 7'LL '/:ι

δ loρθιbo :,'-,' ι ; 1ιi" ι" γ εν ε;'.xt, βλα6τ1 γ t ι
q'υτ6 xc''' cυν'.cτiταt να' ^ιtνε'' διc.xο-
τ;ii τΥ1Ξ ε1 τι'l',ιοo'3ν τiΞ.
' Tα :ε).ευτι.|'α. γ'i,6ν,"x 1ι: τ"ηv ,J-

nα'ρξ^r1 διι'0!6'|'οl Ξp6?ιιυy ΤΝ \'Ι-
TRΟ (rα''.δυ&' τr"υ οιιi'iΡυ') .r1 

β,.o-
τΞy'\i o\c\( t a/' e ο ε' y/ *' i1,'1 nγ eν'ετιxδ ιιΔ-
δ'''γ'α. τι'l l'ν0r,'dlπ,;': yωρd: δtr.ω; vr
ji,or]'e ';ac'- ia τα'ρl''l x&τοια xfr,a-

:ελ!c}ι:y'.
H 7'eυιε 2τ, cτ,''ιι.ν :,.τ.l, εΞ!τzsτ, :.r,i

τ iι o^{ ΘΥ ντ,1'.xt' -: δ'. ε ρ ι".l ντ,sτ, i ι l.ν ι''' :.'
υπερτ1γ'aγ ρα'φτ]iια' Οl νπ!ρτy'ο'' p2i,-
^Ασ'ν την ιδαν''x^i, ψπaρet να πεt xα-

γε,ζ ΞP,ζpilΙoΥi1 cτ^\ν Μα'ι.ε'υτ'.τ'^i1 απ'
L-.'. :ι ιλ)'ι; ειδ'.xδ;ι,τe:. -'τι: ''aτΡ,.-

:'i1;. λ{: τ'rρl μtθoδa τιoν υπ'ερl11ων

iι';οp'5με να διαγνιhsrι'J|\ε τ,.i |Ιlσ'ρσ'-

x&:ol ιιτιcτ!.5gι.; a7\Υ xαa'ηι,ιgργyi,

-. i.7-

1' Φ'ι c''i'ο.1''ι'l, ε^1τ'l1ι,'a6νη

2. Ετ'.; t..'ι!: :ι,:'t...'1'..''''Ξ?',/.: ΞΥ-

7υ1,\.'3ι'τιΞ

3. Δiδυ1ιη "i, τ,d'υδυμτ1 a^γx'lι,ιaι'3-

ΥΥj

4 ΙΙ)',.ιtα τoυ e|,L6ρ6aυ

|ι ' Κι'lητcτ"6ττρα y-αL xl'ρE'.ι.xt,
)' :,': ου.,'γ [α φγ gus6 ρυοιl

6. Θdcη ια'' προ6d'^i,

7. Αvωμαλi:; ττ,i 7',.*τ)'α3τιζ xo')

zιιd?'3a'l' δaιυ -< ττ;ι ινε.γx'qαλl'α., την
':Ξρcιeφz)'tα1 x'Υ0'.xτta βλ&6e; τον

K.N'Σ. (6πω; δ{οxιδη ?ay'η'ια'. ι,!τΓ

v lγγo1ιυ,sλor"ηλη)

8. Φιjλο τo'l eι,ι6ο'3r'υ

9. Θdoη τον π)'υ.y'ο"lγτα'

lΟ Ιδ;.iμν:ο i, ολ''"γα'',ινιo.

Σ:c Ν,'οοιοaεiο 1ιαc γtνεται τ,e|!-
1.7-3τι lLΞ ''l;ιρ'l,7.''l3. Κ!ντρo ΤI ρο-

fΞνντ1-'ι.y'η'j )'t'^;1οιl ).ειτoυργεi oτo
Ι;τποτ'ρ d"τε''a Nc:oxaμε lo Θεo) νlr.η;.
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νατιcψtνο 6γ)'a.

Aυπt1 i1ταν η Αλeξdνδρε'.α γι3ρω
οτ'υ' 4}c l,r.Χ. d,πoυ δ[δαcy'e τ'1 Υπα.-
τiα πανυl cτην Nεoπλατωνιx{ Φιλo-
οoφ[α' xυ'ι στηy Διοφτγτιx{ 'Αλγs-
xρα.

H Ιπα.τiα i1τt'ν ^r1 π'ριλτ^fι Υ')ΥLιy'1'
';ιαθη,'1ιτιx6q cτην ιcτaρtι, αλλ<i. δυ-
cτυ1ιi.l; δeν βρ€θτ'ιe τt-*oτc. αnδ τα

^γραφτ& τη; δ,'δτι 'δeν xιτ€cτοe'!αν

γιδνa r'i sιι1ια' ττ1:, 'α')').ι 'τ'α'. τα βι-
6).tα ττ1Ξ. Tα τρωτι ψα'Θτ11ιατιxd. τ.ι'

ξ'-α'θe α'πδ τ'oν τ,ατt?α τη; Θdωy o

r'τi6[r2; 5l3γn1{'/τ?(lοε. xαι εξ3δωcε μια
βελτιοl1rdνη €xδοcη το:y oΣτoιχεiωy'>
:oυ Πυxλεiδη . H Υπατtα ,ιιστΞυετα'ι
6τι !.γραt2ε βι6λtα τθ"νυl στιi χωyι-
xd6 τομJ; τoυ Aπoλλωyιoυ στηy iι-

ρι&'',ιητιx^i' ιo'l Δ,,.δφLντa|) ιcιL στ'.;

ftωρiε; τoυ Π τoλε,,-ι q-[ηψ. ' Q\ιι'l3 ,r1

τ'$ ρ'' α' 1ι α"θ τρ,ι σ'τ,.y"i ! ττ] i δ ρ α''s ττ1 ρ ι δ ; τ s
τα i1τ,l.ν πθ;ω sτa πεδio τηi 'Aλγε-
e?":.

- Διbοz1ι: εδιb μια ιατ&' x&πa'.ο
τρ6ra μ'ιθ^r,cΞcOτilaiLy'iι t'ιθεCη ττ1Ξ

ζω'4; :η; Ι;z:ie;. Ωc:δcο τα πd"ν-

τα εi'νι''' α')'ηΘι'l& ειτ,δq απlι τoυ6 δι_

ι).6^1ο'ι; ,7"α'. Ξ''ζ cxd,'{:ειE τ,oΙ) y"θ.νoυν

ο'. ουνqιι}'η'.ii του 1ιπορεL να €γινα'l
y"αι ξ'τcι l'τυlg του'< πaι?aν5''θ.σq.ι}e,

o γi'L'φaw θειοaεi u',, .6roroγ' gtlδaυi

Θ!ι,ιατα τ'oυ αν,ιφξρo'tτα|' σε βιoγρι-
φteq cπa'ιδα'iιυν επιcτη,ιΔνι'lν εtναι
-^'". σω3τδ y'σ"L 

',σ"|'δι'ΥωτLxδ 
νL r,1'-

ρa,ιccd'ξοντcιυ dτcι ιi-loτ'E να εtνσ')ι eυ-

7'αc'.οια ια.L ν.J' αPο|ΓLa|δνoντ.ιι ε6x.o_ .
i'ι. γιιρi; ξι2i, πιρουltιcτ1 y"ρονολa- j
γι6y. $.l
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To ΣπAΡΑΓΓi ΣTΗ ΔiATPΦΦΗ
Tο σπq.i,ατ'(L (ASP'\R'\GΙΙS

ΟFΓ'ΙCΙNΑΙ,ΙS L') , ε|ναl πoλυετdq

λ:ιyανιxδ, y"x.. ιαλ\ιερ"γz[τz''. γιx
τ.\)ζ τ'?|).?Ξ?''3q zι'' ^γε'lcτ'.τ'oυq βλ'α-

oτo6; τoυ, το'l αποτελ'a'3ν xql το ε-

διiiδl';ιο γ'!7ο: :'ι'l γυ:aιi. Χρη:ι1ι'' -

ποιε(τα'u eδdl nα'- 20 α:ιδγeζ τδοο γ'',ι
δατpοφ'i1, 6lο xc"" τ,'α' φαρψαιeυτ''-
xο'3g cx.",π'ailζ, 6πω: αναφιρΞταL 5Ξ

eιργ'ι[ι xai;ιeνα απ6 το'l Θaδφρa.ατ''

\''!.'' 7'll .\θ{ναιo. Θ:ιοc,eiτα'ι λα'χ:ι_

ν''xξ rο)"υτελεtι;. 'Εγε,' )'επτ6 &i'ω-

|Lx. y'α'' ξaaωριcτ'\ γε$οη. oι φαρ1rz-
zευτιx'Ξ; τoυ ιδιdτητε q ωτοδiδaντl''.

5ττΓ/ σ'51τα'?σ'γγiyl, πaυ xτΞiJ|'{xaταL

οτa'i3 β)'z'zτο'3; xι.'' εiνα'' ,'lυο('ω δ,'-

αιpτ1τ''x'fi. 'Hδη απδ -'a'l 1o π.Χ. ιι_
ιil'/l', o [ιιοτ"oρ[δη;' ο αρy'αc6τε;rο:
' T,\λη'iα; pxp1ιατ'oτaιog cυνιcτo0oε
Ξo 1lilx'?αΥΥ. c,ι.ν 'διr''l?τlτcxδ x'αι xe-
Ω.' . -' ^' 

}'

Nερ4

Πριυτ:fνε;
Υδιτανθραιe 

-<

Λiπη
';lλzτα νιτpni,
Bιτα1ιiνη C

,B'
>8,
, Nιααiγη

Α

Χnμικιi g*vθεon

T: 1ΟΟ gr γιoπo'j aτ.αpαν;^γ'c'l πι :'/ .Λ'ι 
|

gr (γριγγια.ρια)
>

)>

))

msr (y':)'ι'c:τ&' -uoι) γρ'αiιγιαρtωl\
))

Δ Ιf . (Διεθvai: ',;ο'l7Ea.:\

Tng
AlειrΘ$voεωq ΓεωργiαG

Γιαwιτoιirv
Tμι1μα Γεωργικιilv

εφ{Ι ρμοvιΙrv Κα ξ αv6πτuξnξ

y'7''. 3a'ν t;ι6το Caρ6''ρtοpα'το5. Σι. l
"γa'ι''z'i1 :υ1ι6oυλη θα πρ!αε'. να ι-
ναφερθ:i 4τ'- το απαρθ"γγι' πρ!πευ νz
βραζeταc oε )'tγο νερc γι.α να ψi1 γα.-
θorjγ oι pιτα,1lJvε; xa'' τσ' πoλ6τιuι
α\ατα πaυ πεc''tγε'..

λ{εριxdg ουντα'γ€c απ6 τι3 τδce;
π.aυ wii.Qy'aυν εtναιJ

ΣΙΙAPΑΓΓΙΑ ME ;\Ε}{ΟNΙ

Bρdζετε τL οπzpαγγια' ιbcπoυ
νι '1ια)αxυιcaυ'/ c. xο?φJ;. Αφfοτe
να xρ'ld1,5qγγ ιzι cερ6tρετε κρocθ€-
τaντs.ζ λθ"δ'' ια'. 7.υμd λεμoνι οιi.

ΑrΓA }{E KοPΦEΣ
ΣΙΤAΡΑΟΓΙΩN

Β2αξeτι''' τι ;ταρθ'^s"γιx' xl'ι' ιξ-
eι.ι "'-; z''l;!::' Σ:η τlν!7.ε'.ι βλ-
i:τε c-"a γ.πeν ιl'ιρ[ αυ^;d. γ.τυπτ1ι'ι.€-
ν:ι. γψ 7,i''" ^γ&)'ι., τ.'ac0€5τΞ τ|'c "r'"ο?-

?i; ιl.'. 'l.'lc,.:,.ι':ε''3Ξι,ιι y'zτι το ,!^iγ

5l1ιc τωγ ωυγιilν.

ΣorΙΙA }tE ΣΠ.\ΡAΓΓΙ

1c:γα.i'iste οr.αρiγ^γ'"z Qi'aιο',ν-
,.ιdνe ,;ιε li,;z" :z.ρε,,rμliδ ,". Π pοοθ!ιτι
1)'a1ι', }'*'Σ'l,., νzρδ xυl' οα)'τcα ντομλ-
ταg. Αφ"{οτε ;υ' 'lα βρ*"οoυν για 2a
λaττ& πec|που τ7οcΘ!'τaντιqζl'λι
ξυi.ιαp'.xi".

ΣΙΙ.\Ρr\ΓΓΙ Σ_\ΛTΣ,ι

Λ'- ι-j::: βr,ι3τν?ο' σε p'''q' y'σ-τ5α,?δ-

).z iιe ).i"γο αλατ,. xα; πιπ!.ρυ, πρa-
τθjοτE α.λειiρι xαc υ'φi1cτε να ξαν-
θ[cει" ce 7'α'ιιτ|'i1 φ(υτι*. Πρocθ4cτε
τc ζιυ1-ι4 l'τ6 τc βραc''t,ιo τω.i σποι_

,οαγ^γιω'l ιαι α'φi1cτ'ε να βοαcαlν Γl

λεπτd,. Rγiλτε τTlν xατσ,ιi'6λα απ'
τηy φ(ι)τ θ' γ.'αι z'γα'ιl'τευοντα.: προ-
sθ,jοτε τ'ροxdδ' l'υ1a'3 y'τ'lατ1'ρtνrι οε

cυν!7e,.L cττγl cιλi'δα 76

94,0O
2,1Ο

2.3Ο

Ο,10
Ο,Ο5

3Ο,0Ο

a,2b
Ο,17
1'0Ο

7Οο

Eπiοη: 6Ξ t,l.|'γ.'6τε?'J' rοsas:1. ;e-

ριdy.ει Α:6d:τ'.c' Φι'lcφbco, Σiδηρo'
Καλι, \Ιl.γν'i,τ''ο N.7.|. Ν a='?'' ο'

Θεραπευτlκ69 rδι6τnτεq

H' πx.''οιlct1" τιυν βlτ:ιιlνιby τ.cυ

cυψλdγμα.;ο; R διτl-nιaγο5ν iη
7'ρτ,=''μ'';ι!.ηz'l, :'.'l ιι L'ιε:. τi; π_:-

ρ rττιδcΞιC εξα.:θdνηcη< ia') qρταyL-

c',ιο.'l.

TΤ τcι7o'lοι-α τη: βιτz1ι{νη; Α d1ει
ε1).PΥΞa|y'ι aπ|'δCl'iτ :τaυ: ινιbδ:ι;
cυνδdc1ιου_: ;ιη'l οοτιilγ. τι,l.i α;λ j.-

χ)(υγ. στ.i ','eiρθ' xα,' :ο δ!.:','.ι'.

Συνιcτ&τι.'' !''1" iτ1 'ιaiωcη τη_:

οz"ι'γι2z,lρtα.3 τιυν δια5η τ'.xιil'l ια'''
τηγ α\i]τ' lιετ(il;'.cτ1 τ^r':.'.lδομιπιy"!.α:,

τσ)γ ΥΞφ?'.';tJ') )''"θ''/Lcz',lν ταc τιl)'/

e:,iεt,ιαιι'ι'l .

Tα ν'τρ''ια 0'λα'τι. 'πo''l τeρι"iγg'"

xαθιρ'ιiaυν το l.i'1'i' /.α''. "(LΓ./.υ-|6 σ')-

Υ.στατ7-L τ'.'ι τ'Γι θεcc'κatα e: ]εμi_

τσ}γ.

H α'=;,ι.ριγγtντ1 εx-'6q απ6 τa 6:ι
s')lα'. Φα[,J' δ''ο'l'Cηιιx^i1, τιz[ξeι o'l-

οιιδδη ρ6),ο ο "τiν rτρυlτεiνCc'3νθεcτi

7aυ o?ταν'σ|\c\').

Ei',,zι γγιυ:τ6q o 26\oi ττlξ pLτx'-

μiνη: C (τ1 οπο|'ι 1ια\ιcτα βρ{ax'eτι.''
cε υιl.,τ;λ'( υ'να'\oγ[α) στην €νισχυ5τι

τoυ σ.'|!)'i'.',!ΓJ") Φ1τiiμq.τaζ τaυ oρΥc!-

Υι.cψo\'l.

Tο λc6[.s;''η, e Φι,lοφ4ρo6, τo Μz-

γνi1c a ).α. τa Κ&)L εiyα''' cτοιγ'εtι'
τo'l =υνa!τη'.yt τz οsτθ'^ τ2 α!.''x' γy'''

το'lc ιοτ'o'3Ξ.

Tο oπαρdvγι στn κoυζivα

Υrα2γ',-tlν τα','ιπoλ\cι τ2δπoι r,ια.-

γε''ρ!',ια'το3 το't cπιραγγιaυ.'oλοι
a'' oδτγγοt ψαγιιρ,.ι^iie πεοrγρ&φoυ'ι
cυντα,γ6; ψΞ 6παi!αΥΥt. ΙΙ ρaaφ€ρι-
ται αιi.ρι πoλδ για α''ιτacγεδcα'c';"ο63

τδoο cτον τρατο iιαγaιρ['ψατο;, 6cο
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Τf, B&Ηn MεΤflιnf, !ffiI

ΣTιl ]lfr pllf, ,ιf,0IE *#:,'."?"ιt,
MEρoq Δεδτερo

Ι<AdlMΙ o
ΚAΔ}fΙO. (Cd). 'oac αφc;'& ιο

yd'δ,ιιο, o: 1ιεγα"λυτερε; πηγd; ριi-
i|eΥ7τ1ζ τaυ 'αiρα, τoυ ν'εpο''3 xα'. τaυ

εδd,φoυ6 εtγy'ι οt pι''',ι^ηy'α'ν|'e6 επε'

ξεργ αotαq y' αλτ"a'3, y_,ριoμιd,των, πλα-

cτlxιδV, τe 1ιεταλλoιιργεtα xα''' 1σ.

μετα)').eΙ,z ι}lευδαργ6ρoυ.

Ι1 nrιρα.1ιο"γii τoυ Cd aa ταγxδ-
c1ιιι" v'λt1ι'ατα Υ|'q' το iτa; 1970 'l,'

ταγ 16.0ΟΟ τδνοι γαc ixτοτe fiα.ρaν-

ο'"αξει rι').tτ1cτ1 xατll' 14o/o τo γρδνc'
Ι7 y''ατανα.λυιci1 τον ai1ψερα oτην A-

γ-eρι'ιi1 υπoλoγlξεται 6τι πρd'πec νz' a[

Toυ
Nικ" Γκαvτiδn

Γεωπ6νoυ _ Gι,κoλ6γoυ

','ι.ι δ''π)'ιο'"q',αr'6 ' ιε|l"rγl τον υδρaρ-

γυρο'l xι''' το)')'ο( πιcτ,εJcυν πιυi η )-

Υεtα τcιl ανθριbπ'rιl 'ι'.νδυrlaι5ε'' ι.τ'
α'l;δ πe?ι'οcοτε2r' qn5 oτο'.οδ^lρr'lτε

il'λ',: βιριll 1ιdτz.).λo.

Στην ,\1ιεριx{, c6,ιlφωνz lιe σχε-

τ''ιcυζ ilπd'ογιο',ιο01", η τ"rισδ'ν\τrι

τoυ Cd n99 ..μιπηr-e, τo 1968 οτη'l

α.τ',ιδcφαιοα {τα'ν τηΞ τ0.ξηq τω't 2.

Ο0Ο τ6',,ιυγ. 'Ιο γ''"':L 'z.π' α'υτ'i1ν πρa-

Lρ7ονταν ατ6 την eξδρυζη y'.J.L τ,ον

ν'αθιριo',ι'δ ορνιτilν πcυ περιd1oυν
Cd, ενιil ωg δεriτεpη γιεγα}'η πηγΙi
:γaτ'.xt1" ρ6πα'νοηe'q'νσ'φ1"?.τα; η
eτ,αναχρησ''1'lοπa[τ1cη διαφdρων με-
t&λλιυγ.

Σyετιx6c dρευνε6 cτη lapγιανl.ι
::.ν1'φι?aυν δτ'. u,ιδνο't απ6 τη φ0aρα
τι,Jγ ελa,cτιxιily τωy q-υτοy''.νilτων

naυ a.ντLγ'ατ'αcτ&θτ1xαν τo 7976 aτη

7'ιbρα αυτii (26,3 exα'uoψψ'3ρια λα'
oτ1α I.X. xα 3,6 ετ.ατoγιψι5ρ'.ι' \υ"-

6i'γ,ι φoρτηγιbν) μoλ6νθηιΕ τo fiε-

ρυ60.λλaν xι'τil, 13'7 τ6νoυ6 μ.εCd.
Σημα.ντιxτj i1τιν αxδ,,'-η η αντi'cτoι-

ιη ρι5π'ι.νaη τηq β,.δaφαιPαζ' τa.)

7Ο

Η Etll[plΣ}l Τ{IΨΣ
τoξικ6 στoιxε(α M6λυGδoq (PD)
και Yδρdργυρo ('ΗG)

πρ,ιiρ7oνταν απδ ττ1 δldθaοη των

ιτεle'Δ'i ι.τ,o7'-ψ',ι.ατων, τ' αrν6'6\τ1τι

v'ι'. -τ| )'θ'cττ1 -νιoν λυ,μd'τιυν {124'
62 τα'' ?'a τ4'ιο,.' αντι'oτa''aα) , τ"'α-

θιil; z.αι ιτ6 ττ;t ια'υοη τaυ opυ'ιτrι6

iνθ,,.'zιι T"L'. 1.ι,) τετρeλα'tου θ6ρμαν-

:ηΞ, δεδοiιdνo'l 6τ'. ο r7iιτοi πeρ'.!-

1ι-εc xατ&' γι€οο δ'''ο 2 ppm y'α!" -c

δe'3τaρο τερi'τ''υ Ο,δ ppm Cd.

'Ιiτcι, η ιτaι'.εnτ''u'δττ1τ'x τoι α'!-

ιy' cε Cd οτι: 1ιoλυc1ιdν:; πeριo16;
τ'r1i Ι'eρ',ιανtα-: αν!'9γ'ετυ.ι atμeρx
€Ο rlgl}Ι3, ενιir cτι6 xαθαρlg γ"σ'L α-

γρaτιx(.; πeρ''oγi.g xυ'ραiνε'ται απδ

1 ιb-c ng cd/M3.

Ι{ :υγx6ντρωστ] τoυ Cd cτα φυ-
α''τθ' νερω δεν π'cξπs|' να νπερ6αiνz'-

τa Ο,01 mg/l' Σε περιc1d6 δ1ιιl;
τ:'l >'!'.'y',1'711''' μεγ&λo ρυπαντcxδ φog'
τ!"ο' z''l:'i, ξε--eρνα τ"ι'τθ' r.e\ι3 τ'α α-

ιιbτ'ιτl" eτ''τρzτ:ι δ?'''' !=c'. τ'.L
τ,L'rιδ:'.^7,ιz", sτον z6\π'' τη; E)'ευ-

α|'','tc η 'ι|,Lii ΞaD Cd ανtρΧeτα'c aε

Ο'27 mgil.

Tc Κ6δμιο ατo €δαφog
ι<αι τα φυτ&

T' α.γ'6)lrl;α εδθ'ψτ' τεριL1cυν σν-

'l'i'aι,', *o'=r,' ιπc 1 pρm Cd οsξηρ{i

βd.οη. }{eλυο1ιdν,u" 1ιε Cιl εδ&.?η α.'

τ./'''τi, γινεiq ciμιeρι cτην Ιαπωνiι
i1'7.,. Ieρ,,ιυ'νiα' Στην πριΙlτη, η ρ0-
Tι7.νιτ1 r.poi]λθa xυρ[ι'l; σfrδ τ'a \\ε-
:α)'λ'ε!.α Qευδe'ργυρoυ x7l 1ην πα'?a-

γLτενcη οιιιcτιι'by )'υμciτων. eνιi'l

οτ^r1 δz'3τeρτ1 α"τδ ττ1 ',ι''"τα1ορ*. ο''x
ε7,&τη αυι* 1ι:γiλη; rοο6ττ1τα.-< \&-

iLτlΞ (l)'ic;) z;ξ )''5,1-z:z ('1tcτ,

ra1'.ειτ''zδττ,:: 21 ppm Cd ca Eη-

ρi βecη).
Tα, εδdφη πoυ €γcυν ρυτανΘe|. z-

π''y"i'νδυνα' με Cd r"αι αλλα β'ιρ' &" ',ι!.-
ταλλα μdνoυν cυντjθω; 6ξι:ι απδ τη

"γευιργιxi1 ταpω!ιlι\i], γι'ιτ[ o xtνδυ-

νοq ψεταφo7αζ τωy στOlχε(οrγ αυτιbγ

cτo'l &νθρωπo 'μdcω τηq τρaφ'.ιiγ ι-
λυoiδα; ,eiναt 'ψe1αλo;' T{τοια εδ&-

φη ατα'lτων11". 5"iιpeρ.ι y'oΥτ&. ο-'c

Ι{EΙΙBRONΝ ττ1; Δυiιχiξ Γeρi'..L-

ν!z3 xc'ι υτd'aγ[ -eε:zι δτ'' Θι γρε'.α-
oτo'jv 1Οo γρ6ν''ι ιilc;ου νz Σ.'Θo'!ι'l

xα'" παλ'ι 6i^rl Υ'ει'J?Υiα'
'Ομο16, τl Ρbτiα.νcτl τ(υ./ γειoργι-

ι,:ιilν εδαφιilν με Cd 1-ιπο,oε[ να π'οotλ-
Θει xυ."' ατιδ τη aρηs'.'iιoπCtηστΙ ΨLl'-
cφρ'.xιbν λιπιcγtατων' !.τοι. υπc)'ο-

γ!ξs'-'ι''. δτ'' oττ1 Σουτβtα, οπου ι&.-
θε γρδνo 7ρτρι.'ροποcοι5νται neρtτυ'l
75.O(a τδνoι λιτ'ι.cψ&,των, τα' γεω.;-

γιι& εδαφτ1 ε1ιπλoυτi.ζoντιι με 1Ο.

Ο0Ο Iζg Cd το Χ?6νo, ενιil η ρ6παν-
aη αττδ τη ψeταφoρθ. aτα εδ&φτ1 α'l-
τ* ττ1; ιλ$o; των oιxιoτιxιirν λυμ{,-
τιυν υπoλoγiζεται οε ].260 Ks cd
-'o γ.'7δνο.

Δ''.αφοpα πε'.ρ*"γιατ,ι απ!δειξαν 6-

τι τ1 rρδe\η' η τoυ 1r,ετ&λλ.)υ 1'r,δ τα
τυτθ' eιιτιδi'ζ,ξε:zι οη;ιαντ'.γ&. α.πa

τc αs6isτ'.ο xα'' τo 1o6μo του εδ&-
9c!|' ic ctδηρο, το x\c'υγt}ι'a xαι
ττp θ'2γil'\z.

)):τ' πeρ'.szδτερl' eδdητ1 6μω;, τo
(jd, cg αν:[θιοτi,;ιε το Ρb, p.ε.τα.x.-

'lεk'α''' ε6ιa)''ι τδsο c' αιl;!.' δοο ιαι
c:α φυτθ. τzι γ"*'λυcτα γ'e;αφ€ρeτα''
c' L);:ι τz. γι'!ργ' τιογ τελgυταtι-ον τc
[διο εliιaλα ,ud:ω τιυy φδλ}.ων dπω;
y"ιL 1'υ'Υ ριΙιΔv' Λδγω τη; 1ιεγ*λη;
τ'cυ τoξ':u"δτητα'i' τα' φρουτ'α xα'L 2'"

πατ1'τa; δ,ε.l πρdπει να περι€γaυν
r&νιυ o'πδ 0,σ3 mc cd/Kc y"α; τα
)'αy'ιν τ"α πσ,νω 'απ6 Ο,1 mc Cd/Ks.
cε νωπτ) β&.c'η. Επειδt1 ν!τλiq .'ι-

1ι3q Cd cτο ['δα'φo;, cτ1ιztνc'ιν sννi,-
Oi,t: zα.ι υι}ηλd; τlμθE του στηy ττα"-

ρι^1ι"lγ'i1 γ.σ.|' y.α'τ&' συνεrε.α y"αL σ3ηΥ
ιl'ταν&)'ιlοη, (}ι' πρiπe'. τo dδ,αφο;

ν7' Ιι'ην rεριtγa'' πq;ω απ6 3 mg
Cd/Τζg 5Ξ ξη?ι βicη, ενι-il τι1-ι66 α-
rδ a 1_1 ms/g e eι.lρο''5ντxι ωζ .λd.-

νaν'.ιtE.

Κατα τa Γερ,;ια'ν6 ΚLoΚE, υ'ιpη-

λ6; τιμdE Cd οτc !δαφoq (τ'ανυl απ6
5ο'πg cd/Kε) πρoxαλoι1ν 1λιδρωcη



"ι{J''' ΥεxιllJτ'.xdq xηλiδ:; οτz φr}λλe
γναL μ.Ξ'.dJνaυy 6τ1p,αντ''xα ιτ1 φυτ''ι.ii
rα κιiισ.\ω\i (1978) .

ΝΙυι' πac6τητσ. αττδ 5 ppm Cd r'αι

',ι0νo cτo iδαφaq 'sτr'ρei να f"ρcy.α-
)'tcει διαφορεE evωμιzλiε; ιαι ψel'-
ωaη τηζ r'1'Pα^(ωΥiιζ οε τaλλα e[δτi

φυτιilv (πe,cαc-'αaτ, 1) .

Υ''7'ετ'.ν'α'πεLραυ,ατα ατ6δευξαν 6-

τl τη μsγα)'ιiτερη aυeιoθτ1ciα aτa
Cd dχουy το οτανθ,ιι xαι T1 aδ^γι'x,

aτs. οτοtα τs rιαρα^γωγ^fi π'ιρaυatαcε

1ιεiιοοη xατi. 2-οo/o , ιρo)'oνbτ', η πε-
ο'.εzτ''xδτηια του εδd,φoυg oε Cd δεy
υιπερt1ι'.νε τι' 4-5 me/c' αξ''acηψet-
ωiο 3τx' πειρα1ι'α'τι αιlτ0. εtναι rο

γεγcνδq δτι ο'. α.ντtοτοιγeq τ''ψ€qaα

φ'3Ιλα' i1ταν ΥLσ. τo cπ'ιν&'xι 7,b x'ι''
τLα" τη odγια 7 ppm.

ΙΙ,ιραττ1ρi1Θηt'ε αιfu.τ1 τυlE μι_
:<ρd6 δδcει_c Cd cτc {δαφοE οδtτη-
51'ν σττΓt 'αυξηcτ, τη -< πιρα1υlγi1i
::α' τ'εοιcc6-'ε'ρα φυτ&' 6μωE η θετι-
ν-t1 ιντi1 επl'δραaii τaυ ατoδtδεταt
5Ι,τiν ,'δ'.δττβ&. τaυ να υπo6oηθεt' η
γα ε,'ι,τoδ,ζει ;τ1ν πρ6aληQη &λ).ων
cιο'yεi.ωγ απδ τc εδαφιxδ δι4λu1tα.

Aπd,ντηcη cτο ερωτηγυι nατ& τrl-
60Υ τo Cιl επηρεd'ξει. την πoιδτητα
τιον τροi6ν:,υιν δεv d1ει δoθεi αιδ.
1ιτ9 γcατt δεν υπ&ργουν ερευντ1τιx&
δ:δoμdνα. 'E1ει 6μω6 εξαxρ''6ωθεl
πωζ τo Cd πoυ πρao\αμi6&.νετα; απ6
τιζ -οa'ξεζ των φυτι6v ε{ναυ περcaa|-

iεvg φυτr'21Oξιι6 ατ' ειe!νο πο'l eι-

ο!ργεται a' αι.ιτθ, ιπδ τoν α[.ρα. xα''
6ι: μiγγι'α Pb xα'. Cd δρα ,τiLo φυτa-
τaξιxα ατ' δτ'' δρoυν τα aτo'ι'yεi'α

α.υτi, μεμcνωμdvα.

To Κdδμlo στov &vΘρωπo
και τα ζιΙ}α

Eνιδ τα φυτα π.ροcλι'μ6αιloυν τa
fd, 6πω; ιαc &.λ)lx. βι'ρια γι!ταλ)'ι'
ν.α; τοξιι& cτa'.y.ei.α, απ'6 τον α'!'ρα'
y"αL io tδo'φaq, ο &ν0ρωπrcq x'αL τx'

ζωα τα πρocλα',ι60.νaυν ο1εδ6ν εξc-
λozλii'.,'ον μdoιo -uτ1e τρo?ι-ζ τOυζ

(r'ιρ&c''αcη 2) .

B πρ6oληι}η τoυ Cd σ.π6 τaν &ν-

θρωπο γiνετα. ισ.τ& 99% ψε ττsl
xρoφtl τaυ (!να',ι{ρoq εξtρxετα"ι πα-
λι, xυρ|ω; p.ε τa o{'ιρα\ ται ψδνo'l
γ'α'ιθ. 1o/o 'μe τ'rsl 'Lyαrνaη' Ξν6 τα
pυΞσ" τ.ι προi'ιψ6ανoυν x'ατλ '2b-
Γ>ao/o απδ -'ον α!ρα.

Τπoλογiζeτα'. δτ'. τ1 πaaδττ1τα τaυ
Cd πcυ πρod'α4ι6αν'ει xαθε '',ι€ρα 2l'ε

την τρ,'φi'1 τoυ iναq ιατοcιοE τη-c

xεν-"ρ:ιi1€ Eυρdlπη; xυ1ια[νετα'. απδ
3Ο-60 .rng. o αριθμ6; ,α'υτ69 6μω;

vπoρεi γ' 'αydλθ'ει στa τ'o),\α1τ)'&βLc,

δταν τα τρo:i6ντα διατρoφ{g θy.oυν

πι'ραγΘεt y'oντ& oε βlωμ'ηγανιx&, x€ν
τ.,"ι. To Cd που ε-ιatρ7εται xαθημε_

ρ''ν0' στaν ορ^γ'ινιcψδ ψε το νε.JΔ υπa-
λoγiζετιι σΞ 2,3 mg, ενιil με το xα-
τ.ν'.6ΙLα αalτδ αυξανeτσl y"σ3&, 2,b -3

mg.

.\πδ την πocδττ1τα' τoυ Cd που ε:_

ο!ργ'εται' στoν 0PΥα'ι'-σμ6 με την τρc-

φi' αφaiιο'''jlνeτιt ψδνον το 6ao/a

γ'α.'1''π'' ιυτ6 c1tr"εδδν το 7/3 5υΥΥ'Ξν-

τρilνaτα.'. οτoυ; ιοτoιi; y-q] στα νΞ-

Ψρα.

Γιι y' αrrΦε6τΞτα'. τi 5υ5σι'1?Ξ\)-

Ξη τ.')υ xα'δγιtcυ cτ,α πρotδν;α ζιιt-
xtiΞ π2a!λευση_:, θ,r. πi'€τει ο'' ζυl.,-
rροφlq να ψην περ,:!'γο''lν πθ.νυι ατ6
0.6 ppm Cd οz ξηi'tι βθ.οτ1, ενιiι cτ.ι
e|δτ1 δ,.ατ ρaci'' φ'lτιιitζ πρo6λευoη.

η cιι1x!ντρωο'i', του. aqτd.. μtca 6ρa,

δε θe πρdπει, ν.ι υ;iεa6α.tνει τo Ο,05
ppm1 πoυ αντιοτo'.γοdν σΞ |l,Lα' 51)τ-

ι!.ν :'; ι-'ιcτ1 α..lω ρoδ,μενων oωματiδιιυν
cτ,'l' α"!ρ'ι περι'πaυ 19 ηg (]d/M3.

λ[ε τι^: προbτaθ{'οe'.q ι.υτ{,g xαι
δεδcμdνoυ δτι η ποCδτητ: τcυ Cd
π,"ιl ειatpγeτα'' στcν oργαν''o'ιδ ωυ
ανθρdmr'υ εiγα.ι μεγαλδxεaτi α'r,δ -"τl)

τρα^γι,ι'ιτ'.xα l'τa.',ιo[ιιcη'JΥe!7'ζ, -'a

τθ'δψιo 1τοιι 'ιrρ65\q'ψ6&νει ,ι dνθρω_
π.: :1Ξ ιην τρaφi1 τo'l ε'6δc|ιαραiω 

-c

bε θ'ι' πp€πeι να υτeρ6αtνeι τα o,4 -

0.5 rnc (πt'lα"xαq 1) .

ΤΙt'iα.xα'-- 7' ΙΙ g"πl' τ.rγl TΙυ'γι6.
ο''ι.ι' α o ρ ^1 αν ιι ιτi Υ γ e t α' .c ι"ν ε xτi i δ δ s^rl

Cd (cιlay'!.τιoη 1ιε Pb. Ηε) , πoυ ου-

',"'sτ0'τq"ι προsυl.,"ιν*' σΞ πg xq'τ' d.-

τo1ιο ε6δο,',ια ρ'" αiω q.

Mδλ. (Pb) Κ&δ. Cd) Ιδρ. (Hg)
3,0 Ο,4_0,,5 Ο,3

(Δεν ιo1ιiει γ'.α νeoγ(,νντ1τ1' r/.αL

1l'ιτ"ρα πα'.δυ&)

To Cd €γε'' ττsl ιδιdτητα yrι συγ_
xaντριbνεται Δγ'' γιδνο aτα νeφρι'
αλλ'θ, xαι cτο oυxιδτι, το ταγtιρε'αq,
τoυ6 πνεriμoνεζ iην xαρδι&^ το μυ-
αλδ' τoυ; ,:.ιυ(! τo δi'ρψα xα'ι τα ο-

oτ&. Στoυ; xαπ'lιoτdζ, oι τιμd6 τoυ
Cd oτα νεφρd,, oυxιbτι xαι πνε6γιa-
yεξ εινα1 ι}ηλdτερe6. Σ1ετιxd6 dρευ_

ve; απdδειξαν δτι, ενιil cτaυg ψ,ti ιι'
τν''cτ66 η oυγr'1ντριl ση τaυ Cd aτα
νεφρ& tpαν 13,2 mg/Κg 1 στoυζ x1'-
πνιoτd; αυτfi iρι.ν 31,1 mg/Kg. H
λ''"xt1 ποaδτ^ητx' τoυ Cd oτoy d,νθρω-

πο υπaλ'ο.γtξa''αL 5Ξ 3Ο, mc !ιcιL ψξ-

Παρ&oταoη l : Σ1ετικEq απoδδcειq (%) oε oυvdρτηoη με τη σuΥ-
κEvTρωoη του καδμΙoυ ατo δδαφog (πr,g Cd/Kg εδξφoυq)

Σo2ι9
h αρο ru
Σ-na νc' ιι ι'fraρoi2ι

?.5 5 ιa 2' ιo 6?0 160

ιζ&aa/
ko2o4υθι
7olιarα
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'a 
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Nρ'. τa bol.'l {τοi τΥβ τl)'l.xtσ'q ιa.l

μraρεi Υα φτα.5€,'' τz 50, mg. Aγτi-
θετα, οτουc ψi1 x"α'πν'.οτ('q 1J|ioλaτi-

ζ|ΞταL δτL αυττ] δεν υπερ6α'iνeι τ,α

13 mg.
Υπδ y"αιlr"yυl''d-< cυνθτjx:6 η συ"{-

x!ντρι'lsη τoυ Cd aτo α[ψα τoυ αy_

θpιbπου εi'ιc.υ xα.τ'ιι ατδ 1 mg/100
τnl. ,με 1ιdοη τιμ{ γ{ρω cτα 0,36
mg/100, ml.

fr δτ1)'τ1τηpi'ασΥi τaυ ανθριi-lπoυ μ.ε

το cτοtyεtο 'αυτδ atνα',' α"πδρρa'.α ττ1Ξ

πυxνδττ1τα'q με τηy οποtr'' Ιiεc''tΧrτcl"

οτaν α!ρι' ii ατ'.q τροφ!ζ x'x"L τoυ 1τ.J'-

ραγoντα γp6νου' Απ4 διd"φορεc d-

ρgννΞE 1iρcy"6πτe'' δτυ 11 παpα'ι}ονil
του ανθρι!^lπου eπ{ 8 ιbρε; οε περι60)'
λον με δ mg Cd/M3 oδηγεi aa ζα-
λη, τcaiιeρδ ττaνοx!'φα'λ'a. πυρετ6,
διioπνoιοι y"α"L πδνου -: 6τa cττ)θo;.

Ψηλ6τeρ:6 τlμ66 Cd cτc α!ιρα eπι-
δρa'3ν '3aτzpα απ6 b-7 τ'1ψ€2ε,"' τ6οο

τcξι.ν-& 5:ο' ) Ξ il'l Ξ|s' t,,' l ε :' ω s =e z's't.'.' !ι

ν,x ετ€ρy"εταL a Θ&.νατOE.

H oξεdα. το -t^ιx6;τ1τα iρμ fd, iοτ:-
ρα απδ πρδd'ηQi1 τoυ μdcω το.lν

τροφιilν, παpaυc'"6"ξετ1-e δταν η δ6cτ1

xυ',ιαtνετα'' γ6ρω cτα 15 ms' τα σ'.)_

υ,πτ[lnια'τc. ε iν,α ι ε,μετoi τα"ι' δαρ'ρ aια',

:ι'ιtxοt cπαsιιοt y.cιυ (l'xx,ριcη cι6}.o,-l.

ΙΙαρoυacθ"ζaντι'. αx6:ι'τ1 ανωμαλiε-;

οτη λειτουργtα ττic xαρδ'"&.q xα'. oτc

νυxλaφοCια"aδ a'3aτηψα, tr5η1ιι.6q οτο

cνy;λτc ιαι ιδiω: aτα νεφc&' ΥLq. ν.ι
επdλθeι ι3sτeοα απ6 1-2 6δοψθ'δεq c

Θ0'νατοq.

Aντα,γωνlοτ{; τoυ Cd εiναι ο ι|ευ-

δ*ργυρo6 (Ζτι)' !.τc''' η αναυψ"tα πaυ

f"pcΥιcιλεi" τa 1l,ι\τa 5ων &;Θρωπa

γ-q'. τα ξbα \ιτορεt να απoφευ1θ:i

με τη λfι}η τaυ δεliτερου. Mε τoν

[διο τρδτa usιτοi'e[ ν' απoφsυ1θ:i
xα''' ^Γ1 xατα6τρaφ^i1 των γeννητcxιbν
apγ&'νιυν οτον d,νθρωπa τ''αι τα ζιbα'
λδγω δηλητηρtαοi1€ τOυ μ9 cd. E
π;dοληγη 61ιι,l: των διrφδρων ενιil-

σ9ιDγ τοι) 7'n Θα τ,ρ€πει να γ[νeι. c-

πωoδηπc:ε sτ'.c 4 ;ριilτεi ηψ€'7ε3 τ.-

πδ τη δηλητ^ηρ[αaτ1'

Δ,ιαψaρα' τ"εcρd,1ιατα aε xατοi'xe'3

απ6δειξαν πωξ ιιια, 1lε2L€y,τLy'6τητa

77 ppnr (d oτην τρoφd του6 εi1ε

T'

Pοllcyo'z Jιa
μζσου Ι&* ' '

φυliωιι

Παρdoταo'η 2. : oι oτrουδαιδτερoι
λων 6αoiων μετ&λλων και τoξικδv

γαvroμoJq.

al.ν αποτt)'εsιrα ν7' μειιυθet τi παρx-

γανli' γil'ιx-'a; xατθ. 50'%io c"yτtθε-

τι., ο Ζπ ε(νιι τ,, '.χνac-lα.Χs[ο που

ατα"ντd' οτa γθ"}'α' cε 1ιeγα)''5τaρο τa-
s,'e'cl:' αrδ oποιοδi1πο-'z d'λλo μdταλ-
)',ι zq''' επι'ιρ€πε'' ττγl ιινον'.xi1 ανi-
πτυξη τιυν γαλ'ατ.τcφδpωγ αδdyω l.
E' τ;,eρ''ε.ιτιx6ττ1;α -,ου σ1ο |,'ητ?.γ'5
.γα\l', ο:ο γαλι ιτ1i αγeλ&δη τ'α'.

:a'l ;ρiΞl'τcυ y-υ1\ι'iνΞτa'' ατ6 1'23-
-ξ,B (:ιjco; 6ρο;3'32\ mc'1Ι'/l'

o λ6γc6 Ζπ/Cd -κ'ιtζeι γ'.α <α

ζωα γα'λαι'το - πα'ραγυrγtiζ σημαyτι-
τδ p6λo' δao ψεγ'ι'λ'3τΞρτl r.aσδττl1.ι'

τ:υ πιιilτου δiγεται με τιζ ζωοτρo-

φd ': τ4οa πeριοsδτερa εξoυδετεριbνε-

11.'. η αρνηiLν'^li δρ&οτ1 τoυ δε6τεooυ'

κρ&'γ',ια' 1του oυμ6&λλει δχ, μ6νo
::τ;l αυ -Cηcτ1 ττjζ π'x,Pα'Υυ)τi6 γαλα-
ττοE α\^l'α' γ.α.r 6την πeρiσσa"'α. σ' α1)-

τδ λευxωμd,τι'lν, υδρoγoνανθρ*,xων

xαι λιπosιδιbν.
H. pατ..1δγρaν'r1 eτ!'δ9αοη τaυ Cd

aτι βοοειδ'i1 €γε'' l'7ντ,ι'.ιd; επιπτιil-
σΞιζ στην ανiπτυiτ, :ου cυιωι''ο$'
προγ"αλ'ε[' Ξη ,ιd; c' zυ=6 ν'z.Θωi ιαι
cτα' νeφp&' ο'-l,,ι6α}'}'g'' ιιην ιlτ€ρψε-

τοη αν*'πιιιξη των dρ1εων χαι μεt-
ιil:,ει τηv π,ιραγωγ^i] oπdρματo6. oι
ο''..';ητιxtc α'lτΔζ επ'.δραoε:E του Cd
ι'|..τic?a'3ν\ οlq dvα βα'θμd, να, εξcυδε-

τcριυθο6γ μ.ε δ6cειE Zn. λ(ο τη βοη-
0εια" του τελευταioυ ]'"πoρεt αxδιιη
ν' α'ποφευ1θεi τελεlω; y"a'. 'η τoλ'!l

sπιιiyδ9γ1i eτtδραaτ1 του xαδ'ρtaν

cτaν r.λ'αxc6ντ.ι των θτi. 'αοτιxων.
Tο Cd υπο6.'^r1Θεi αxdμη τη δη_

δρδμoι μεταφoρdq τoυ Cd και dλ-
ιxνooτoι1εΙωv στoUξ δι&φoρoυg oρ-

γ'' oυρ^γ[α xαριtνου, ενιil υι.|.lηλd; δd-

sειi Ζn eπι7ι ρoι5ν x.ναστ'1'λτLxα. ΣNe-
τ:x€3 !.ρε'lνεq απi7'ιeιξι'ν 6τι 4 cτtl
2'4B &'τo'1ι παpoυc(αcαν xαρxtνο

cτον κροsτιτ\l raυ προt1)'θe ατδ !-
'Qτ1):\ reρυεxτnδτητα το'l πε.pc6&).

λογ1,'q eργα'c[αq τOυζ 1ιε Cd 0r. Πα_

ρδ1ιoιε; dρευνεE μαg πληρcφo?a'3ν α'
lδu,ιη δτ'. ο'. xxxai1θe'.3 aγxοι oτoν

r'racτ&ττ1 y.αΒ6ζ γ"'α,L στιζ αyαπνευ-

e-.''y'i< xα"ι ουρaδδγaη oδo69 εμφα-

νtζοντα'' πολt s'ly'ν6τ€?α σε &.τo|!.x'

rου ερ1αζcνa7"'. 5Ξ ρυπαο's!νa απ'
s.υ;6 τo,rr';iτ:,λλo πeρι6&λ)'ον.

'_{.λλα" πειρ&|\σ.x'ι 5Ξ ξιbα απiδεl-
ξα"v τω; τa Cd τ?ay'σ"λεi xαρxινω-

|\ατrι ιαL δγxaυq στ'υζ Lστa13ζ xα|.

δ;'" ,,ι'ιq' πoοδττ1ι8 τaυ ,r'Iτ,c 2 me/Κg
οτο μ,υωξ6 (GοΙdhamster) την 8η

η',ιt ρα τγlζ εγxυμocδνη€ τιpaxα\εi
τzρατaγ'eνisειq xαι ,!ηλ6 βαQrδ θα-
y&τιυy (64'2γa iε?ατ.JΥaν67Ξ|' -Ξ 

y'α'"

27,bc/o κcδωρo'l: θα'νατουg τoυ ειΙ-

6ρ'5ου\ . T ^.οι'ιογeν lCειξ τα'pα"1τ1p^iγ

θτ,τ.l''l '.ι-z/'','-τ, 7a/.'. ΞΞ τοντ,ιτ'a'5q ψε
10 ppm Cd.

a'. ; α.' c'; 7.ν ω .ι.J τι' lr ιΞ'.'/. !: Ξ ετ'.δ ρ & -

σ:lζ του cτο''γεtaιl αυιa'3 ιz.Θιb; ια.''

ο'' τ'6νοι y"τ'L oL ζημ,6E 5τα o5i*
(οτην Ια'πων tα' π'q'ρα'τηρiθηxe xαrα
τη ).sγdμιενη Τται -Ιτ&'' αρριboτeιι

1ιεiωcη τaυ |Ltιxoυζ τιον ocτιΔv μdxρι
30 cm) ψπορο0ν ν' απoφευ1θo6γ'μE

τ"ην τα'pονa[σ" 'τaυ Ζn' η δρ&'oη του

aττ.!ιcυ υτ'ο6aηθeiται xαι απδ τη β,.-

τα1ιivη D.
Tο Cd eπ'.δρd., οτo μετα6oλιoμ6

-,?iψε .1.ε rzo
a'a'νoz.'. -

-'/'ry4,ιιz ιiιa
/D' /,ρq'ηa



τη6 ιiλη6 γeν".ι&' aaν ιντιγιeτα6ο\t-
''τ1€ η ανταγωνιcττ]i τo'ι Ζrι iζσ'. σ
αυτη την ιδ''6ττγ0' του oφεt)'oντ,αι ι-
να1ιφιο6iiτητα δ)'εE oι n;€γp,. cf1;ιe-

ρα γ';ωcτd; δηλητηρι*cε,.ζ cτογ αν-

θρωπo xαι cτα ζωα.
H τερ''εxιιι6ττ;,ι τa'l r'αfiΥo6 6ε

Cd ,uπoροl 'l' ανξ'6l. οe '!ηλ& επt-
πεδα, ιδiωg 6ταy αυτο -< 

y.c),λ'.e,?τet-

τα,ι σε δ -ξ''νrJ' εδx'φ'rt fr.aυ 7τΘ?Lξy.ουν

τo cτοι7εtο cε αφoψa'lbcιμη μιοpφη
i^1 €γo'-ιν λιπανθei μo ι]jηλd6 δ6oειg

υπεοφωoφoριl:ιirν λιπαομ&των.'E-
xει μd,λιοτ,t διαπιοτωθεi δτι, απδ τc
Cd πoυ περι€γ'e,. τo τoι.γi.ρο, ra 7a9'o
<<πaρΥ&€'.> σiaΥ y'ι.reYδ πoυ δημιοl,lρ-

γεaτc{ι ιι1ε τo xαπνιo1ια xα,. δτυ ια
αιωρo":ψενι" cυl'ιατ[δια" τoυJ λ6γιυ
τηζ μιχρij; τουg διzμdτρoυ, ειodp-

χOντd''' ε'5xd'α' sτaυq θ^i1}'αxεζ των
πvευμ6νων. Aντiθετα, τ1 cxδντ1 ο'πδ

διd"φoρεg βιομη1ανiεg, που εxπ6lι-
πiaυν oξiδια τaυ cd, επυxαΘετo.ι

oτoυ6 βρ6γxaυζ y'|1.ι. 6τcι αυτ6 δεγ
ειcγaρet oτoυ; πνε61.ιoνε9.

Aπ6 την τ'acδτητα πoυ ειoπydε_
τxl ,ll9 τo xαπν''cψα', τa 40o/o ngρ!-
πoυ ,ιετ'αφjPειz'. απ6 τaη Θi1)'αxε<
(,\lveοΙen) aτa ιt',ια ιq'L συΥγεΥ-
τριilνεται cτ.j sυy"(bi'- γ'α'. τα νeφρα,
H ΤΙαγιδo',ι''α' oργ6'νιlιcτ1 υγεiαq α-
ναφ!ρα πω_ξ o χαπνιcτiγ δηλτρτ1'ρι.-

αζec τoν aιγανι'a',ι.4 τo1) 4 φaρεζ r'€'-

ριcc6τερo απ' 6'τι o ψi1 ιαπνcaτt1€
xαι δτι aε 6λoν -c δcoυq π'αραψ6.νoυν

oε 1ιilρoυ: ιυ'πνta1ιατoq (xιφeνε.ι"α,

Υραφεiα. xλπ.) , ψτοCa'3ν να r,αρου-

a' "ιcτο6ν γρδν ιεq δτ1ληττ1ρι.&.ο e'. q α.r'δ
(d, |πωg αρριilcτ'lεq cτα νe.φρ&,Θψ$
οη ocτιilν, sθ"xy'αρο, {'xx1.οτ1 α1ι:νo-

ξθων xαι 7'n oτα, o6?α καθ'λζ eπ!-

σηζ *α'' γ'.ιτ'ρδτερη αντtaταcη τoυ

οργα.νιoμο6 τcυ: στrυζ |!'LxρaaρΥανL-

οψo'Sq τ'α.ι zαρx:νιb'1ατα στrυζ πyε6-

μcvεE. νεφp& y'α,' a|J?aδδy.a x'3οτη'

γΔPAPΓYΡoΣ
Ο υδραργυρo; θειυρεiται €ναq α-

π6 τουq πιo επιxiγδυνoυ; pυπαντd;
τaυ τερι6&λ')'aντaζ y'α,' xατα τa Teρ-

μαν6 Kloke ε^Μ,,' 'Δ περccο6τεca το-

ξιxl για' τ.oν &νθρωπo απ' δ\α τα,

iιλ}'α pαριdι 1ιdταλλι. ΤΙ ρo!.ρy'ιτeι
α'π6 την xα'3l^r1 τυιν ορυ'xτιbν ιlδρoγa-

να'ν{}ρ0'xων y:L. αil6 τι; βιo,1ιη1ανiε;
ιιτα.ον.eυ'i1q διαφdρων aργθ.νι'lν p'!-

τPηττlζ πα.,'ια.γωγ'i1€ 1).ο'lcioυ, 1pυl-
γιατbι'ι, γαρτι,'ι3, 1ιετd'λλων, aδcν-'ι.-

α'φι"ιilν υ).ιxιilγ, βυροoδε'!ei'α. x'α'

H γl:αναλωc! τaυ aττp t\'ιεριx'ii
ξεπερνι τoυ; 6Ο'00Ο τ6νουq το γρδ-
νο y'α|.\ lπυ.ρα τa δτυ τ1 ρ6τια'νο^ft ψe ia
6Ξ.JLγeι'a υ'υτ6 πeρι'oρiξεται τοπr.xθ', 'l
τd'aγtζeται δτ'. οε παγxδo',ι.ια xλ'[για
y'.ι, |ιJ.l'α. τιasδι'r1τ0" ιoυ ιπδ 36.Ο00 τi-
νoυ6 εlo&γε;q''' γ0"θe y'ρ6νa οττ1ν ατ-

ψδοφι'"ρα ΥLα \)σ" μεταφερθεi απδ τη

'ρ,'ι. γιbρω oτην riλλη y.αL 1|.e ττ1 βρο-
Υ't, το y'αλαζt i1 τo γιδνι να. y''ατa-

).τiξει cτo €δzφοi, τoυ6 πoταμo6c,
τι; λi1ινε6 'y'αL τLi θd,λαoo:g, 6πoυ

|''€1,x''ιρ!τ,ετσ'ι cτη oυ.161ε'.α' ατδ i,oυΞ
J \L2ζ ρ'a ο ρΥ |x"ν |'6'; ιoιi6 c την π oλι'l τoξ''. xt.
oρ1αν:xi1 dνωοη του μεθυλιxo6 υ-

δ'"o-ρ^γ$ρου.

o Yδρ&ργυρoζ στov
6vΘρωπo

Eiναι γνιυο:d πω; o ΙΙε 7pη::1ιο-
πo''\θηxε γι' αρν'ετα γpδνια στη γ9-
ωc"γ!L γιι ττ;ι ι;ιλ'iψι'ιsτ1 -.ω'v ι;δ
ρων. Απδ τ'fι X?i|lΥt τoυ α"υτη 6μιυ;
δεν dλ:ιιp,α'ν .l'α'. iσ' δ'lοα9εοτα ετ'α-
x6)'ουθ,α' γτυττlτb ταραδεcγiια ττi3

ιιεγdληe τaυ τοξιιbττ1τα; απcτελo$ν

"j'' aψ'ι'δLy.{ -Ξ δηλτ1ττ1ρι&'aο'.q -'o 7972

=το 
Ιρθ.x. oι 10o.ΟΟΟ τΔνο'" οιττ1ο(υν

rqt1 ε.taaγ eιοαγθιt oτη γωρα ι'υτ'li
πeριε{γυ.ν ι'ν'δ1ιτ1 α.ρxετt]'π'a5δτητ'1'
υδ ρ α" ργ υ ρ a"-ιγ'cυ |ιL\) xη7o}Lτ fγ 6ι2' lμε'.''-

,:ο7'ελ'Ξο'}α τη δηλητηρdαaη π&νω α-

π6 6'0ΟΟ α'τd,:Ιω'i ' αrδ τα οroiα. τt'
ΓΟ|) τdθ,α"ναν.

o: τoξιx6; ετιδρd"oειc των ενd)σε-

ι-υγ τoυ σ'νlli'Υσ'νaυ Hc ει'lα.ι λιγ6τε-

ρa aδυνηρtq xαι oδτ1γa6ν στο Θανq.-

το ψaνον 4:aν η επtδρ'υ'sii 1a!ξ 61.ιΥ

α'νθρ,jπινc οργαν''a',ιδ καρατε[νεται
ετi ψατ"ρ'3 y-ρoνtτ"δ δ''0"cττ1',ιl'' αντ!-

Παρdoταoη 3 : MEρoq τρoφικoι)

μα (ΕSTUΑR, LoΝG ISLΑND)
δικτioυ α' δvα υδ&τινo oικooιioτη-
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{)eτα', οι aρ^(aνLy.ζ-ζ εy6σειζ τOυ πρa-
y'qλa'3ν cayνρο'3q π6νουq aτο νaιlρ'''x6
cι3οττ1ψι Υισ.L1 Γλιl 'αυξηθεi η ευcα^γδ-

|ΙιΞνη Ξτaν οργανυqι6 ττοc6ττpα, a

\iνατοq eπtργeται' 6e 1'.Ly'iJδ Χρaν|-
ι6 δ'.αaτη1ια. oι ελαφριd; δη).τρτ;

ρι.αcεtq',ιε'οργl'ν''x6 ΤΙS πρr'lγcι'}'r'']γ

',ι6νaν α'idlδυνε3 δ'.α'τl'Cαγ('3 aτ.' πe-
ττιιδ y''α'' νeυρcxδ ο6οτη',ια'. ΙΙιο sa-
6 α'," € :" δ ψ υl q' δ τ }τ 1τ^η ρ'. α c ε'' ζ rι7' τιΥ o.3'ι

cε δcυ'','οτ1τιxt q xαΘυο-,ερi1oει;, δια'-
τ α ρ ι.y'.t E σ τη ltLν ^η|Lη' s ι'ι γι ατ ι τ'i, εξ0"'l -

τ).ηστl y.σ.L τiσ'?a)'ν 7[q''

Εττt πλ€aν, οι δη)'^r1ττ1ριασει. lι€
.!?Υσ'ν'."/'δ TΙc atνα'c cυνδεμ6νεg πd,.z_

τ'x' ',Ls' y'6L.JE βλd6ε; aτη y.eντc''x6

',':ι.l?'.xδ oυsιτ1ιι,α', λdγοt :η; ιδι6τη_
τ&'; τoι-l ν' αθρ.ι|' -Ξε;αι ο' α.υτδ. Χrι-
':.r. ι1:fι.j L3τ Ly'δ c,υ τιbν τοlγ δ ηλτρτ1 ρ ι 

-

{".οειιν etν'./."' η με{ω:η τη€ νaτ7'1οc6-

'|τiζ' α5τ&Θε'.σ' 5τ,'ζ ιινiicοtg' v'gqiq-

''1'y.ι σ:ην a',ιιλ'!'ι' xα'' γa[ιιο'r1 ιτ1i
δcι.οτ1Ξ i1 xα,' oριcτ''xi1 α"πω)'ει& ττ1;.

Πρ6πεl να' στi|''ε!ωθ.t 6τι. ο ,ιδ.1zο-

γυροq εμπoδ[iει τ'η λ'eι.τοιlργtα τω'l
ενξ0μων πr'υ πecιtγ"aυν'l7ευδαργυρο

(Ι{ΟHΤ,E NS;\ ιJREΑNHΙΓ]R ASE,
ΑΜΙNoΡEΡTΙoD.\-qE, KΑRB{]_
,\τΡEΡTΙDΑSE) , ενιil, σΞτ1ν tΕpt-
πiι'Ξη τaυ a?τσ"ν'"y"a$ Hs, η τr'ξιγ\
του δ7αcη aφεD'eτzι Ξiην y.ι'τατρa-

φ{ τωv οου)'φιδριxιilν o1ιd,δοlν, πoυ
εtνα.υ απα..,d.τηιεi oια dνζυ;ια των
πριυ τε[νιδν.

'0,;'ιω6, ο μεθ'υλιzd6 υδραργυρ'οq

'ρπcρεt ν' αδρανoπo''tpaι !.α.. l,J'Lι'

czιρα α}')'ων ενξιi1ιων, ποιl e[νωι' ι-
παρ'ι[τητα oτο μετα6oλιcμδ των λευ-

Δ'"αφacα πa'.ραψατα oε ζdlι απ{-
$6''ξtγ δτl' οc δηλη-'τ1ρ''αcει6 απδ Bε
γυπορo$ν να πρcληφΘailν 1l'ε τη γ'a-
ρiρlτ1cη ι|.,ευδαργιiρoυ ^fi βιτα1ιtντii
Ε, πραγ''μα πoυ ενδε1ο,,r1νιυ; ιo16ει
"r'1'|' Υ'σ' τον ανΘρωπa.

o Yδρdργυρoξ στο €δαφCIζ
και τα φυτ&

To dδ'αφο;, τα νeρθ' γll ο α'!.'α"q'

α',iταλλαscoυ,l oυνε1ιi'l; Ηε ,με tηv
dz.πλυ:η, τ:6 βοoy_οπτιj:σΞLξ lγx.'. iγγl
eξY"τrιcaη.

14

'Ενα ψeγd).a ποcοcτδ τoυ δεcpιε'i-
Ξτ1"|' στa !δαφrιq απδ τυq 1ημιx€-c s-

νιbc:ι: xα.}ωq x'α.ι απ6 το ψaντιμορι)'-
λrινtττι x'c''' ιλλiτη, ενιb η dxπλυoη
iο1) 517' xατωτερ'υ' cτρ,bμα'τι. 'τrιυ ε-
δθ.φc'ι; eiναc τicr' 1ι'εγα),'3τερ'11, δc,ι

'',tεγα')."l "ερa etναc ;ο τocaaτδ ττi;
θ',,ι"'νου c' l"υιL. H ι''ντ1τιxbττ1τθ" του

ο:ο !δLφοi e|'νz"ι Υeν:ιθ- μιxρ{. Αυ-
τ5 φαtνε:ι.'' zι': α'πδ ιη y"α'1ιτp'i1 πε-

ρ'" εxτ'.x4τητυ' ioυ'ιna5τ c 1'γγ ιcτιv'a'3

ν.'J'{ .j1c μ6τα'λλο αυτδ. Κqτθ. xα-
ν4νg", ;a ετιaι'νe'.,J'ιδ !.δαφa; περ'"!-

γ.ι'. ;εo''sτLτερο ΤΙε l.;' i'='. :ο υτ!-
δr.οo;' για παρλδε'"γψL' cτ'r1 Σ,"υτs
7:(z ο'' l"'iτ!.cτoι1εg τιμΞ; εiyaι 1Ο -

1EΟ0 z,z'ι 2-10 ppap{RTS ΡER
}'ΙtΙ'Ι.ΤoN) ΙΙε, cε ξτ1ρ"i, β&οτ,. Σe
y_ου'ιιbδη 61ιω; εδiφη, τl π'Ξ?Le^ιτ|'^/'δ-

i"iiτ.α. 5Ξ Hs ',ι-"ορet ν' αν!3ει ,.ι!7i''.

1,1 ppm (PΛRTS ΙΤER MιLΙ,Ι-
oΝ).

ΤΙ αξtυ' τcυ νq' γνωρl"ζe'. xανεt3
την nΕ?''ΞxτLxδττ1τl' των εδαφιilν οε

Hε' α)')'θ' y.α. σΞ α)')'α βzρια μιdταλ-
)'α, c'ιν[sτα"=α|, 6πω; iiδη ανα'φ[ρ-

a'r1l'e. sτc 6τι, εφ6s''ν η c'-ιγτ.!ντρω-
οi1 τaυ; fiΞ?i'σΞ,. oριοn,ι€νι δρc'ι' z'
αυτθ", 'l'ποροoφa13ντα'' ιπΔ τα φυτ&
τ'α'' "γtνaν:υ.ι επιxiyδυνα ^για. τoν θ.ν-

0ρωπο xι''' τα ζωι ουvfθω_c πολ$
τ ρ''ν δι'απ''aτιιΘ ei οπουα.δt1τ,aτ€ α'?ντ1^

:'.ι^i1 εττ(δρ'l'cτ1 aτα tδιι τα φυτθ..

ΙΙ οννηθ'.ορ.tντ1 πεp''εxτcxδ-:r,τL
τωγ γsωργLχιbν οδαφιilν cs Hg ,y'υ-

ψα't'lετυ"c xq"τα το Γeργl'ανb KΙ,OKE
α"τ4 0,1 _ 1 mg/Kg ξτ,ρa'3 εδ&φουq

ια"c c'3ψφωνα ν.. 1,η Υ€'ρ!ανυx! νa-

γο0εc{α δεν πρ6πει ν'ι ξεπερν& τα
2 mg ΙΙg/g ξηρo6 εδ&φoυE.

ΙΙ επiδραcη τoυ Eg cτc. φυ-'α, eL-

νg''. τc'ο6''ιo''α 1ι' αυτ.iiν του Cd' πρa-
ιil'e[ dτ}:ιδ"i1 ψεtυlc^r, τη; γεωργι_
x'i,1 τzc,zγυl^1i,i lιιιυl; εi[5'ΓιΞ y.,/.''

'1'λ'ι'lcωιε,' -: ια'' νειρι-isce '; cιι τ$).-

λα.
Λ6γιυ τη-c μεγ&}'η; του τοξιxδττγ

i1-ζ, ,.L τ:ιιdζ τoυ cτα φρ€cxα φροι'l-
τα' ),αy'ανιxθ' x.ι|. rατ&τεq δε θα πρ6
T'ΞL νL ιlπε76α'tνουν τι 0,015 mg/Ιζg.
Στο π6οιψa νερδ, η πeρ''exτcxδτητe
τ'ατa γιicο δρο e[ναι 0,1 ms/l ιιeι

oι oυvηθιομιdνεζ 5υ^('ιΞ.'/-'?ιilοειg το',l

cτον ι!'vα' πεοi'τc'.l 0'Ο1mg/m3.
Στcν α-νθρωτ!'l. .ι?^(aν'.5|\c, ο Hs

ε,.cαγeται xυρ{ω; με ττ, )"t,'!,τ, rρο-

φiμιων φυτιxtζ xαυ ζυιixii; ;ρo!)'ε'l-
3τ1i Υ'αL εtνι'' ευν6πτο δτι a;α ζυιi'-
xθ' τρ6φ,.1ια' ταρoυοι&ζοντιι ιpηλdτ.-

ρe; τι,ι3;. ^για.τi' τρ6ιειτσ''' \Lσ' -ιoa-

φιια επiπeδr cυνηθιυ; δaι3τeρτ1Ξ,

τ ρ t;τ1; t1 y.'α.'.',L ΞΥ αλ''J. ε.'τ, 
-< 

p α6',ιtδ αq.
'Ετsι, "για" παοd,δsιγμια, cιον |ιφ!.ι
xσ"'. icν τδνο, τ'ου ζaυν cε ψ'.a ?υ-
rα'sγι!ντ1 περ'.οy' ^i1, oι cυγxεντριilcεl ;
τ.), σ€ ο'3γτιp''οτ1 1ιε ;α αλ)'α τρδφι-

γl', et'ια'ι πoλιi ιpηλdτερεq.

Πρdπ:ι αxδγια ν'α οη1ιsιοlθεf πω;
o Hg 'ατα.ντ&τιι cτα Q&.ρια 1ιε την
οο^γ'l.νιτt1 :cυ 1ιορφ^i1 xz"'' δτ': οι3τε τ1

ιατεγlγαa(ι' δηλητηρl,αoμdyωy πi rυ
τδν ,Jια'pιιhν πcυ πpoο,piξoΥττ.L τL.ι
ξωοτρap€q δεγ -,e α.π'α)'λ&oοευ. Τo
tδ''ο cυ',ι6αtνιL y'α'. |''Ξ ιο ψα^γε(ρεψα',

1ιε q:'roτξλεcιμα νz. οη1ιεlωθε[ σ:-η

δεxαετtc. τoυ '5Ο η τρι'γωδ[α oτη
\{'.ν,ι1ι&τα τη; Ι'α,πωνiαζ' στηy πΞ_

ρ,.ο'7'$, του o1ιιilYυ,u'oυ x6λπaυ, εiγαν
διoyετsυθεl αν ενδy.),ητα επt aλδx\τγ

ρe; δειιeτ!εq τ' Lπδ6λητ'α' διαφδ-

ριlν γ'τ;,ιcτ'ιbν β''ap'τ1 ι'ν''tι'ι' |1Ξ laro-
τ3λεομι τ' τ''',ιi1 του Ι[g cτι νερ&, να

φτ/ιοει τo 1-1Ο ι,lξ/ alL'' oτη oυνd-

1εl,z, μ6cω qζ τρaφ'.xηE αλυoiδα6,
y,αL Ξε Φηλ3: oυγxεντριilcsιg στ,ι
,!&.''ια. Απ6 την x*ταν&λωcη δηλη-
τηcιαc1ιdνων ι}rρ:ιilν γιΕγρι τιbρι εi-

γ'α:) δ,.αφοcεq δυod,ρεoτεE επιπτιb-
ae'.c πανυs απδ 7970 dτaι!α' a.r' σ'υ-

τ6ι' 71b π!'θιναν xαt 79 r,α'.δLd.. υ-

"ξcττιczν aa6'αρ!q εΥxεΨ'c\.y'ξζ δ''α-
ταραy.€g, poλονδτι, 1Lζ περL566τeρeζ

φορd-c, oι ψητ€ρe4 τουg 'δεν rαρaν-
otαcυ.ν xαlξνι. c6μπτιυμe δτ1)'τ1τ^r,-

ρ|'ι.οτ, -:. Σ61rφιυνz d1ιol; iι: 6οeυv:6

μη la::ιδνωv eτ'.cττ,1ιονιυν, θα πc€-
:;Ξ'' 'ix. υ;ολoγtζειαι. δτc a aυνoλιx6i
ι'ρ'.θ',fi; _ωy ατd,uωy, πoυ δηλητη_
ο''&cττμαν oε 1l.εγα.λ6τε ρa i; μιxρ6-
τ:ρe βαθμδ οο6αρ6ττραq απδ τr,ν

x'ιταναλl,οaη ι}αριιilν τoυ ι6λπoυ τη{
trtΙ'.να1ldτα, ανξQχετ!1'L oε 15.0ΟΟ.

Σfμερα", cε πολ}'d; λiψνεg xα.ι πο-
τα.,μo6E τηε ΑμsριxfE xαι τη-c Eυριi-



τ'τιζ νπd.i)ΧeL t"?τ'eτδζ υδ?α?^{'l?οΞ

τLα, να, επανα').τ1φθεi γι'"ι" παρLo,ιοιι-

τριγωδiα .5τaν y'6λπο τoυ Σαν Φραv-

τξiοxo xωι 1tδνoν. τi τ'οc6ττ;α' n,':1

er''}Lθ.}ετα'' oτoν πυθμdνα'lπo}".,'{ tΞε-

τα,ι σ9 58 τdνου;, ιιε ' ,:-ιια, oυγxJν-

τριυcη o.25 - 6,4 ppm sτα ιξi1ι,tα.τα'.

Κ&τ'. ανdιλoγo aτ[cηΞ cυ'ρ6αtνε'. uαυ

eτcν xδλπz τη; Eλευciναg, δπο'l'

o=L ''ζiγρατα τoυ πυθμdya τ'J). 'ιε'
:''ιξ':α," ποcοzτδ 2-1 p''ρ€: τ&,νιι ι-
το τι. φνz''ο'i'ογυι* επ!πεδα. 'T1iτ1,

τrι 1νοτιτο'5τo c'ατριxiii |i1|.€ανoΥ ρα'

φiz.q τιυ ΙΙ ιριa''ο6 L'x'ει ειδr"το'.t,-

οa'. ; .r' oπc,'aq xαταναλι7νει e6δομα-

5ιιtι' δυη x0'α 'Liy'.ι ,ιπ6 :η Tf ιο5-

γa''ο a&)'υ.aoα δe γ'ρει*ζaτry'L νt πa'
'',','!'lε'. -ο).$ γ'.z νι νποaτet τ6φλω-

:,:.::.' 
cτη οννtγ'a"rι να βρε'' τc θθ'-

o Yδρ6ρvυρoξ στα
αιlδaτιv oικoσυστli'ματ'α

o ο:^1αν'.xδc Hg etνα'' ξνα &.-

y'Pιnc ετ''ιtνΣυν'ο δη)l,;i12''o τLx. 1',

φυτοπ)'ανν"τδν \ σiσ''lδατ'"να aLxO11)-

s:'i,1ιιτL. 'TlEτ, 'ι: x' cυ^γx!'',tτ1υtιτ1

ο' .J.''lιl, Ο,1 ppb, τi a^ιτ,ci.α' αποτε).et

τO !'.,,Ι' 1|ΞΥ';Γ1τ'aσi6 ττ,_; τ:1ιη; πaυ a'.

"'ι''-6δ'-ε-- ^{i.λ iτι'l υ^γ ιiα ι.γιa2'-xαν'.-

τ!: αpy'tq l'π,'δ!y.οντι". (υξ ε;τιτρε-

τ:i1' οδτ;γεt 5'i ι,\'.'J' ΘιL'1'α.τ''ιi Ψet'
(.)5η τη: φι'υτCs6ν0εc{F του, sνιii 1
.'."l,ττ'ιΓ^η τ0)7 φυτ6γ c' αυτΔ ιτq.-

'''q.τ/L τe}.z\.'lq :τx 5Ο ppb.

Στην τ,api'πτaJ5τi αντi]' τ1 eτtδρι.-

1τl icυ ιlδρα2γ'lρoν e[νzι r'l-CL'',ιη''l

iι' α.υτ{ν τoυ DΓ)T. 'Ι'a φυτoπλα,ν-
:,-;δγ. ι,): γνιυοτδ. ιrcτeλet aη r,ιδνο

τυ:'xγυlγ''x$ cτpιil1ιz sττi θu\z.ccL
y-'Ι''' τ,^ri/ rηγi1 D'ιιν aιJν i|ρci:δν-|\)ν

διυ.τ:"'φi11 r'aυ c &νθ?ι'lπο: α''lτ\ε[

i'τ' z-υτην' ,αν η φιυτoc6νθε:η τ' .i-

νl' ιlδ0':''νc πeρ''6&)')'ον 1ι:ιιlθεi, τ4_

:ε ε[νι''. φνcι'ι6 νal' rα?cυ5L1'5τιl' 'ια'.

1ι:iιυcη τ(υγ ;o)ιy'ιδy oργrνlc'ιιilν τoυ

1οιν ειet' ,\v 1ιd'λιc;z. τ1 ψι''lτaο$νθι'
5τ1 5-νq|iL.J'ii|5εl εγ;ελιδ:, c.υ;δ θ,α ι'rr
ι,ι']1'yg1 γ'''l''. 'l!x''alcτ1 τηi ζιυ)i: στrυζ

ηιgινaι.5ζ. "Γο π''ο π'.B./.'tδ ενδ:y''qιJ-

νιυ: θy. i1τzν η α\λι'γi1 ;T1i iioLoT'L-

z'i 6 ο'3νθesτi'" cτο φ'.l τ cπ)',/.ν y'τ δ' l 1 ra2

sz εi1; ωq ουνdπειcι την εξαψLlιsη
oρlo1ιdνωv ειδιbν των γα'ψτ,λδιeιιl'i
βz.θl;ιiδιυν xσ". (')Ξ'εx τa''!ιτaυ τη μεiιo-
7τl 'lι τa'l ιγι'lι'=ψ4 l.l.t ''ρ'.ι',ιiνιι'l
α',,ιilτερο.lγ θα'λioοιωy ειδιi-lγ.'Eτol.

τ''7. π'ιi"α'δ€Lγiια, θεωρεi τ'α'' β€6α''",
δτι τ1 aeα"1ιατιx'{ μεiωcη των φαρ1-

ων y'αι τcυ πληθυο;-l.ο6 το'l θ'q'λωacι'

oυ α'ειο'!l tττlν xλε.στil Θα}'αcaα' βo'

ρt,.οxνz'τολcxo "'1; 
Γ e','ι,ιινiα.q oqa['

},ετα'. α.τay'λeιο''''xθ' aτ'ον Ι{g πoυ εi-

γ\€ 1υ'{y"9ν1?υJΘεt s' l''lτ"ist 'ιjοο) τι_'lγ

1_ι:γd'λιυν Tνoτα.|,Ld}\! τΥ1ζ ιeντριτ^i1c,

τα.ι pδρο:ι'q Eυριilπτ1e .

Ιζυ.τi" τον ι.δ'.a τρ/'πι 0rι ',γπa?a'3'
οa να' επ'.δ2αοε'' ο Hε, xα,θιil; τ'αl

τ' θ.)')ι iι-!'z).λz pa β''οL81;ο'.οτ''x!;
'.7'''Δ.ι,:ι: ' '" 7'. 'a1. 

c''ν'ο5ν7τ'i,'''.g'-7'

-.ι'l', nγ).'lxιil'ι υδiτοlγ.
Α.πδ aαολο^γcτ'i., &πο[γτ1' cι βλ*-

6ε: ;''υ 1'';ιρο')ν ',ι. τ7c'zιλ'!'sο'lν ε!.-

να,. τd.'3 1ιογαλ'iτερe; 1':^ 1υτd:

;.,') i1?O' L)''''lν :l. 'ι=c'"1.g:.7. ,'ie!-ι:

ιοξιν"6τη'τι.q' H εξ'ιφξyγ"n' "(''α rq.-

ρi.δε'.γ'1.α' :τ,; τziy'λι-; Lτ4 :τγl τρ',-

ι'.ι'l, ι\'liδL. ι,l: sν'ι!;τ='ι Qτ,)i1:
ουγ.,.dν;ροl:η; Hε (πιp0.οτιοτ1 3'\ ,

a''. ,,i'l''(οis,' fΞ tιι7. :ειi.::'.x τ:λτ,-

Θ'l::',-'αx'iι α'''3Ξ'riοτ1 i'11 ^;1"'')'η'1' ''ι-g 1-

-'''rι.i'a-.ι,ι'ι ττ;i εiιiιν''5τι l1'L 1l'\')

.}.ξ?'λι'l'l ?\)i6'l 1' r'lτoiry' y?τβ'.'','o-

^:ιz!" ^;''l' :ρCp"i1 ;oυ' Ι[ ι'υ'τιoτ9οφii
1,tιιυ: τη: lλδoι);r1:. βλd.cτηοη; θα

:'fi,,-7-,.'.'" τα'''ιι6'y'7ονι xσ''" ττι\) rξoφξ-
ν'1τj 1o') γ'16)'r''l' "1ιυ'ι[ τ1 ζυι^li τ,''ι

aia ||lε'l-iν(\1'tξνο α''lτ6 aι.ιaοι'lσ-'τγ,Lα

:Ξιοτθ':l',.,ιπ.'γ)'ε''cτιy'&, cιτ' αυτ^iγl.

Bλjτlυ:ιε "'."l' τ''Cp''ιi α)'υciδυ' Θα'

'|'7a1a'iiΞ 't' ι.το6ι|' γι.'ιρL|'α' y'α'' τι'7,
:ry' ιτδ)'η'-πα..

.\: υπoθjcο'-r'ιε ι'ι4',''1' dτι θι gξi-_

'!ΞLισj).,|' γ.η1|'|.oρ6,νcι. απδ ιa πα?c'
r!''νι'ι s''jοιτi',''.' τ'xτ0' π&:ι r'.8l''lξ'
^η1'|"'. : /'1ε Q,1' 2iγ ι;Lι ι' i' ι ι.υ,ι' ττ.)'τlθ! 7ιι' ι -

τ'b' ωbξτi:τ1 -aτσ, γ.'!χ':c. xαι cι'.q ^1\ιbc

.::. 'ι ε α'aτ4-)':ο'ιι' τη 1ιaiωcη τη:

'';'^66,'t':'rλι'l:iδα": (πρθ'sινα φδ-
^.'c-) }{: τη γιa(υιs^ri τυlν τ"οογιορ!.-
,,,.l,'l θγ nry'.,!lι-oνe αοφα.λιil< πegιao6-

.-?cτi τ?a?^il Υ'"α 7'c y'^rινarρ[6iη y.a'"

τaν Φ7'?ΦΞτδ. o πληθυο1ι6q τoυ; πι-

0Lνδ να' τ,d'ρcυσi.σ'ζΘ'ιilξτFτl, η aπa[α

i:ιυ6 οδηγ:,j5a 1τη';ι:iωτη τ?υ χ9-
λιο'j y'αι τη; γλιbοcαq' με eτoτdλε-

σ|\\ να nciλ)'rJ.ii).αοιιa;ο'5ν xα'' π/ι).ι

τα' φ' ^κια.

}Ι εidλιξη τιον τα'ρα"'ιιανι) ασφα-

)'ιδ6 δε γiνε:αι τ4ιο ιπ\&, δπιυE δι-

tτu,τιiθηl"e. ΝΙπaρει' δ1ιι'lq νu ταρeι
τ.a'/ε(q 1ι':ι e'"xbνι' ι'πδ τ''q δυ&φορε;

c'' xc)','" ('"i' ! < επ ι πτιii :ε ι E πaν |J'τia ? a':) ν

να i'7'r'ι1γ :ι' xνι'φερθ{'ντ.λ l}ετt)'λα1

Lτι'>; ^.''α"'. τd'λx ι)'}"ι ξτμι"ι,'γ6νι
, E;\ "j:2'.Υ--'.7'. j:'' ia?: oaι)'/'r;ι.

Β Ι BJll oΓPΑΦ Ι A
], ΑιJRΑΝD, Κ.: BLE Ι U\D UM-

ι//ELΤ, BERL li''Ι l972.
2. BΕRTRΑM, ΗP.: ΗΑLοGE Νl-

EitTE oRG. VΕRB lΝDUΝGEΝ UΝD
ΤoX l Kol_cc lScH BEDΕUTSΑMΕ ScΗ
MΞRMETΑLLE ΙΝ DER UMνγELT.
OSTERRElcΗ lScΗΕS FORUM FUR
UMνγEI TSCHυτz 16 l 1978.

3 EΗRLlcΗ 
- 

ΕHRLlcΗ ΗoL-
DΕ\: HUMΑΝc:<oLoGlE, BERLlΝ

- ΗElDEIBEΝG _ _ ΝEνγ YoRK l975
4. Fil)cR,\, B.: DΕR BLElGΕ-

ΗΑLT VoΝ PFLΑΝZEΝ VER;ΚEΗR-
SNlAHΕR SτΑ\DoRTE tΝ Α6ΗΑN-
GιGKElΤ VoΝ DER VEGEΤAτloΝ-
SPERloDE. BER DEUτSCΞ, PoΤ.
ctrs 85 1972

5 Ι_]ΑΓ,KE, Η. 'J . UΝD E. PRIGGE:
ΝEιjΕ ASPΕKτtr ι)ER BLΕlVΕRGι-
FΤU\Ξ EEl V/tFDERKΑUΕΙ?Ν, τΙE-
RARZ]-lcΗE ZT 86 BΕRLlΝ - 

MυΝ-
cΗEΝ I973.

6' i<LcKΕ, Α,: TO'LERlΕRBΑRE
GEΗΑLTΕ VΕRSCΗlEDΕΝER ELΕ-
MEΝTE lΝ BoDEΝ lΝ BEZUG ΑUF
lΗRE PFι-ΑΝΖEΝ VERTPAGL lcH-
i{E!τ, RERL|Ν l974.

7. ΚL,c,:(.E, Α.: ZUR ΒΕLΑSTU}]G
VoΝ BODEΝ UΝ'D PF|ΑΝZEΝ MlT
SCΗΑDSToFFEΝ tΝ UΝD UM BΑL-
Lι]ΝGSBΕREtcΗEΝ, EERL|,Ν 1978.

8. ΚoYlMTzΗ)- Θ. Σ., BoYΛoY-
r 'J ' ΤΗ l'.].Α., Pιlπαvο'1 του Περι6&\-
}ovτο: απδ μδλu6δo, ΧΗMlKΑ XPΟ-
]'1 lκΑ, inΑ.ι.aΣ 1977.

9 MΑGS DES LΑΝ,DES Ν. W': UM-

WELTPRΟIB| ΕΜΞ DURCΗ SC,ΗγγEER-
,λ/iEτΑ!_LE lM DΑUM STοι-θERG.
t'ι]sSr:'LDoRF 1975

l0. ΝΑj(οΣ Γ. Mδ}'υvoη τoυ εδδφoυq

Kαι τηξ βλ&oτηoηg oτo θρι&αιo πεδ'Γο,

ΓEΩTEXΝΙKΑ. Ατrρλιo; - MιiΙoq i98σ'
t τ. RοιΗ]E, G. SCΗνVERMETΑLLE

lΝ LEBΕνγESΞ'.] UΝD BoDΕΝ, BER-

Συν'.γι'.:,' οιτ,ν οe}'i''δα 7'6

7b



MΗTEPEΣ Γ]PοΣoXΗ
Γlo Tnv υγεio τοrv nolδlΦv σoG
1. ΙΙοτj μτ1ν υπ. yρειi-lνΞτε τα παL-

δ''dι _- γι,.ι.'ι.; o2εξι 
- 

να τ9υlν διι
ττ1; βiα;, "'':.ι:i" αντ6 δeν τρiφεc π'ι-
ρ/l' δ'r1}'τ;τiριαξε'' τα παιδιd. Στε6
;ιη;Jρε; που 'θx 

ψσ.c τ'eυν πω_< τ1,

τα.'δ''/'l" τ:υ< ουδjπoτε τεινC'3ν αταν-
τo'ir,ιε πο16 τ1 α,'τtι ebα'" τ1 β|'υ' 'a''το''l; eξt'ιxo'llιΞ 'μθιζ να τριbνε 1υ_
ρi: 6ρε -Ε'.' \fz 2 - 3 1ιjρο6 φi9oυτ?θΞ-
3:'.πιι.ι' ax eπαν!λθ'r1 .rl .ιι'νoνn^[] :^li-

',/1', .|τ6τε θα τ,:ιilνε y'αι θα τρtφυιν-
::.'' 'l'lι|' γx' δ^r1\ηττ1οι*'ξυνlταc τ1'
ry'ιδ'"ι.

2. Ατj iηr1l n1('τie.,,1; 2 - 3 μ{vε;
τ1: ξιυi: τoυ τι''δ''ο'3 ν' αοy''i"cε.ι'
1L τΟ\) δiνeιε- γ'ιl.l'cυ; απδ φρaι3τl''
!τcι. πCll cιγu - οιγi. να πι[ρνaνν !-
νz ο)'δτ)'τica γa''liια απδ 1υμd υρo'j-
τ(')')' y'.ι. γιeτ&' τουq !ξι r;ipεq x'. tν,L
τοτi1v'" y-υ'ιp6ν ):αγανlzιbν. ol 1υlιci
α.υτst εitαι πcλ'j πλo6οι ο'' =ε βιτz-
i''t'ιιq, αc6!'οτιο, at7ι.fl?'."' xαι 6λ,1" τα
r':οτα':ιxθ. nον 1ρεια\ετι''- τη κ'α'ιδt
"(Lα' τ'flν l,.zτ:ι':,xε'l.il τιυy δcyτlιbγ dτol
τ'aυ \}1' \,L"ijν σ'9?!'i6τiνaυν xαΘδ)',ι'l
:ην eπο7"/1 iτl. aδaντaoυtι6 ^ξ ια.''
α'pγδτeρα. '

-1. Mητdpε< θηλdοτε 'τc' πx,.δ''i,.
-zq δοι pκ-'ιεtτε τιρ''cs6τeρο' tγον-
τ',ιc υπ6,b'rι i(!)ζ τ? ',''1^ιτ?'.y"6 γiδ'α z|.-

νaa η τcε||ι-π1ουctα' τ"r.q Cι'l^ii6 xαι ττ]i
''ιγι|'α; ;aυ βρi-ρο'ι; xι 6rαν στα.|ι1α-

τ'i,zτ1 το γα)'α' cz'c. διilοτε cτ,α παι-
διι :z-q τp,!.'cxο τ"αΘαpδ γ&λα τ'ατat-
τ'ιc "il α'"γελαδα '< τal'ι δταν ei'cτε β!.-
6ι"'"a: γ,.l' ττγι τ'ι'Θι'ρ.i1 xrιι 'lγιε''ν^ii
;pcdλευcη του διbcτ'E το &6ραοτo'
{τ'οιl' ε[',ια'" πλοι5cι'3' οe 6'.ταμtνei ιαl
'iι'''ι''r"i Θpετ:''ι'ω cτο''7'εtα πc\) y-α-

:z.οτρ!'φa'lτ:ιι ψε το βρι'c1ι6) . 'oοο'l
,''.φιcα τα.^\'τιxο46''ι τcτ!' δeν ψπορaυ;l
'lz ?i'?''ι'ιτla''$ν ατ6 τα τz,δ,.ι που

τ7tτr''l'ια'' υγcε:lα i:αι ουνεπιδg δεν
υτοφ!ρο'l'l α.τιl'l την τιογl'eρii δυoxoι_
i,/-..--

4' Mdλιg ατνιληφθipε 6τι το πα,ι-
δι ::; 7-leν lyeι π\iiρ-.ιc ι'αθηιsερι-
;ii; xε'zιil:ει; 

'a ioυ ι'αθαρiξετε το
6'ντeρ.ι 1ι' {'νι' xλ6ο,sα γιατt - x'-

λiβe:α' 
- η δυoxουλ:δτ,τ6 εtνα,' τ1

','.τρ€ρι' 6λιυy τιυy αοθεyeιδν.

b' 'a'ι.ν -νl' ruaιδ'.θ' cα.; αδιαθe-
ι''ijσ.jνν 

- π?cΞ Θεo6 
- 1ιη τoυg δΙ-

Ιnξ
Niτoαg Σα66iδoυ

νe;e xαθ6)'rιυ τ?aφι' γιz ).Jγε; ιilρ:6
'l' ια''' 1 - 2 ''}!ρeq eν αν1"τxη' y'α,'

βοηθ'i1cτe τα ψε xλ'lcμα, zτμ6λoυ-
τρ.ι' eν τ pι'δ lE Υ".ι'. γ.4ιr2φ ρρυτcδtα.ι; a'

ωcτε νl' τeρι'c,:tlν δλ'ι τ,α oυμπ,τιδ_
I Lq'τσ'.

(). Καια"1γ"lρτε τι iαγα'ριυτi, τε_;

xαρα,;-ιdλ:;, : οτ-ο)'!'τe;' γλυxtcψα-τα''
&γ θdλετε νz τερι:ιbcετε τΞζ α,Ιι|)_

γδαλ6; γ"l'ι δλ'ο'ι< τουg αδdν;q τιυν
πυ''.διιbν azi. z.'lτ'.xα.Θι'cτilγτιq q',lτα.

γι'ε '',ι'π6)'''v"α νρicxz τι"'' ξιιa φρο'3-
τα, xαι ψ!):..

7 . Σν")'ηρι-γυlγi'pτa τα πaιδιd aαq

- τρd;:τd τq' )''.'τθ. 
- φdρτε τα oa

eπαφ'ii !ιΞ :o,/ L!p,.ι' τaν ηλιο' το il-
πα''θρο' το νeρ6' τη ΦΤΣB, γιατi η
γ,α'λ'θr'xδττiτz' o υπe?σLτLl',ιδq ια.'. η
γ"e^1θ'λτi προφιfi'αξη των παιδιιirν oαg
τ α" γ' ι.θ''.5τy' ε'.l π ρ δ s6Ιητα. α,ο ρ ιrl oτι *'-

ρ''τα.' xα.ιο c!'ζιxα..

8. Mην -'ι'l .: ltνe;ι ο'3τ,ε '!taaν\o
τροpt; -c:ι δ'.i.ιιε:ι τοl,l γiυ,,ι4,τοlν,
γ'.z.-'|' αντ6 ι'ι.,''.6ιll; ;9οl.z).ει. i''r|/ 7'-

νcρεξtα 7a')ζ, τ'τ|) xL7'eζi.ι' 7-1',. 1'τi/

ι : ιι'rl.s: e 
''' 'ι 

.

ff*"
iι)1

Tα $αριd μ€ταλλα
Σ'-l'ι!.7'ειz l"τ4 τ^i;ι cελλ!δα' Til
! l\l t975.
l2' TΗRcΝ H. L. UΝD LΑι-.:MAΝΝ

E.: z|JR LUFTiIYGlE).l lscHE ΒE-
νγER.Τι-lΝG VoΝ ScΗvyERMETΑLLΗ-
ΑLTΙGE,'n SΤ,riURΝlΕDERsc,-l]*ΑG,
BERLlΝ l98l

l 3. ιJλ1\γELτEUΝDESΑΜ-Γ, L-UFΤQY
Αl-|TAΤS<RlTERIE\ Fι;R BLE1 BEit
LlΝ Ι976
|4. UMνvΕL τDUΝDΕSAΜΤ, LUΞ-

ToUΑLIτΑΤSKRlTΕRιEΝ FUR cΑD-
ΜΙUM, BERL|Ν ]977.

l 5. UMνγΕLΤBU,ΝDΕSΑMT, λ1ED Ι_

ZiΝlSoΗΕ, BloLoGlScΗE UΝD o-
Ko_oGΙcΗE GRU,ΝDLΑGEΝ ZUR ΙJE
WEPTUΝG scΗΑDLΙcΗER l URTVΕR
UΝRE lΝ lGUΓ'JG, EΕRL ΙΝ l97s.
l6. VEΤTER, H. BEL,ASτUΝG UΝD

SCFiΑDΕΝ DURcH sοHνγERMΕTΑL-
LE lΝ DER NΑΗE EΙΝΕR BLEι 

-UΝ) Z l.\κΗUTTΕ lΝ Ι! lEDERSΑCH-
sEν 1974

'! 7. ΤYΠαΣl
α. - <EΘl,ιlOΣ> 9.ll'8l _ o μδλυ6δo9

μικραΙvει τη ζωi.
((ΕΘΝoΣ> 19.I l.82 - Γιαvα oωθoιiμε α-
πδ τo vEφζ.
<ΕΘΝcΣ> Ι6.l2'82 - Mδλu6δoq και τrαι
5rd.

::E]ΝC,Σ> 7.Ο.12.82 - o Mδλυ6δog ατιy-
ματiζει τα παιδιd ατo Λαι)ριo.

β. _ .:ΘΞΣΣAΛc,ΝlKH> 23.9.8l <ΑU-
τoκτovoιjμε> με τov τετρααιθυλιoι}xo μδ
λυ6δo.

γ. - <TΑ ΝΞΑ> 29.l0.8l - H μδλυv-
:Ιη ToU ττερι6&λλovτoq ατη Γερμαviα.
i8. ZΑRTΝER 

- ΝYlLΑS, cΑD-
M l ι,\4 E lΝ GΕSUΝDΗE lTsR ls lΚc,
3TUTTGΑRτ I9ε3.

To σπαρaγγι \'1.'i
Συ','31ει,z ,ι7i4 1'τi/ cελδ'q. 69
)'!^γc γiιλx 7)'ιzρc. Ξανι6αιτε cιτ,
ιι'l:ι& γ'.α 2 )':'iτα xαι ι,ιιτλ l'φt;
στΞ να y'σ)L|'σε''.

Tι cτ,ιραγγ,. τιν i"αγανιxδ xeρ-
d!".='. zzΘe u,ι!?:,' r..|'|'νη''')?^(''σ')ζ ?!-
).:'-,:. Η zι;zνz):υc.l, iO') -x. -'ΞλΞ.J-

:z'.ι '17i'l'.:'. -!-τι./ Ευ./Lbiτ, !'γe'. 'l-
τe;,δ'.τ)'α.c,'ιsθε:'. Ε'xτξ: zlιτδ τ' /ι_

?υJι'r. ',,.'''. 1τ1 νο51Lp.''& τaυ τΞ'Liy'Ξ'.
i''l.'' ,ι).l. εzιt'lι :z' Cτοtxιiι a'Dν i?'-
:φ!.:'οι.lν τ6cl πr'ιλ'5τιιιε: υπηρεr(3;
5:aΥ 'cρ^(αν!lp.l" γιαq xc'|" δ''xαcoλ.r-
^(,i"l\l l'τ6λ.'lτeι το o.tc1ια τoυ. ASΡ,\_
Ρ.'ιGι,'S OFFΙCΙNALΙS : Σπα.-

ραγγ'. το φx.?l'}α.'ιeυ:J'x.δ,



H BEλTlgΣll ΣT0 ΤΣ'l' T0γ Bογ}Ι0γ (slD,ΕRΙTΙs L.)

Σημ. Νldoυoταc. H αγoφερδμεvη ε-

ntoτημoYlκfl ερYoσiα δημoolεiθηκε oτo

Επloτημoνlκδ δελτio No 1 lovoυdριoc

1987, τoυ Kδvτρoυ Γεωργlκdc 'Eρευ_

vαc Bδρεlαc Eλλδδαc. Tμημα oρωμα-

τlκδv κα1 φαρμoκευτlκδv φυτδv. Απδ

τo oημεριvδ dρθρo oφαιρiθηκοv δli-
φoρεc λεπτoμiρεtεc πoυ αφoρoΟv τα

φοlvoτυnικδ oτot;1εΙα τoU φUτoιj αΠα-

ραΙτητo Ylα τηv δldκρloη τιοv δlαφδ-

ρωv εrδδv'

Στo τμ{μα αρωματιKδv και φαρ-

μακευτικδν φυτδv, εγκαταoτdθηκε

γενεαλoγικδg αγρδg με τα εiδη τoι':

S lDΞR lΤ lS πou αUτoφιjovται στη,
Eλλ&δα.

Mεταξιi τωv φυτδv αυτδv γivov-
ται διειδικδg διααταυoδαειg.

Τα υ6ρiδια πoυ τrρoδρyovται α-
πδ αυτig, αξιoλoγoι}vται στηv 1τε_

ριoxη τoυ Bερμ{oυ (αε uψδμετρo
1500 μ. περΙτroυ), δτroυ oι ouvθ{-
κεq ανατrτδξεδg τoυq εΙvαι παρδ-

μoιεζ με εκεΙvεq τoυ oικoλoγικo,j
περι6dλλovτog τroυ αuτoφJεται τo
ταdi τoυ 6ouvoJ.

To τα&r τou 6oυvoιj αv{κει ατηu
oικoγEvεια ωτv 1ειλαvΘδ'., (LΑM l Α-
cΕΑE) Kαι στo ),δ-νoζ S l DΕR lT !S

Περιλαμ6&vει τrερiτroυ l00 εΙδη,

TroU ατrαvτoJν ατιg ταoαμεoδγειεg
τrεριoxδg και αρκετ& ατr' αυτd ατη

xδρα μαq.
Στηv Ελλdδα ΧρησιμoπoιεΙταt α-

τδ τo λαδ μαg υπδ μoρφη αΦεψη-

ματoζ με το δνoμα Eλληνικδ τo&ι

η ταδι τoυ 6oυvor].

To ρδφημα εΙvαι αρωuατiκδ, υτrδ..'
τrιKρo Kαι θεcυρεiται ωg ευατδμαγo..'
τcνωτiκδ, εφ,δρωτικδ, ατrovρετrτικδ
και ατroτελεΙ Qυcrrκ{ πηyξ αιδiοoυ
EτrιτrλΞον oτερεiται τηq ερεθιατικfr q

ιδιδτηταg ετri τoυ ι,εUρικolj oυατη-

ι1ατοζ Kαι γι' αυτδ τrλεοvεκτεi i-
ναντι τoU κoιvor} τααγrοιi ( Κειjλ&-
νηg κλτr.), γιατi δεv προκαλεΙ αυ-
πνΤα'.,, '

Λδyω τωv τrαρατr&vο: τrλεovεκτη-' '

μ&τωv τoυ, τιg τελευταΙεq δεκαετi-

εg αuξηΘηκε η καταv&λωo{ τou

Και oι TrαραYωYoi δυoκoλεδo,;ταν

να ιKαvoπotioouv τιg αvdYκεζ τηq

Tου ,lπ. Γκολι*ρn
Κ6vτρο Γεωργ. €ρευvαq

B6ρ,ειαg Eλλ&δα€:

εσωτεριKηζ αYoραζ σε τσαl τQU

6oυvoι] ατrδ αυτoφυη φυτδ και α-

ναΥΚ&σθηκαv yα τo καλλιεργfloouν

αυoτηματικ&. Σημερα καλλιεργεΙται
oε iκταoη 2000 ατρiμματα στα Xω_

ριd Bρδvαιvα, ΑΥ. |ο:*vvηc, Koκ-

κωτoΙ καl Koυφoi }v1αγvηoiαq, πoυ
6ρioκoνται oτo 6oυvδ 'oρθρug, κα_

θδg και oτη Mεταμδρφωση τoυ Ν'
Koζ&vηq.

Γtα vα αυμ6&λoυμε oτηv αv&τrτυ-

ξη .ηq καλλιΞρyειαg τoιJ φUτoJ αU-

τoJ πoυ EXει μεY&λo oικovoμικδ εν-

διαφiρov Υια τη yδρα μαq, (γιατi
uπdρyoυv πιΘαvδτητεg εξαycιγ{g αε
αε μεγdλη κλiμακα) ΞφδσoV προη_

θηγεi τc κατdλληλo ΛΛΑRKEτlΝG
για να τo χρησιμoτroιoι]v και ατo
εξωτερικδ. ατroφαoΙoαμε ν' αoxo-
ληθoδμε με τη 6ελττωo-i τoυ, lιε
oτδxo vα ετrιτriyουμε την αJξηoη
τηζ τrαραyωγiξ Kαι τη 6ελτiα:αη

τηg τroιδτητ&q τoυ, πou θα iγοuv
αlg ατιoτiλεoμα την αι)ξηαη τoυ yε-
.noYικoιJ ειαoδiματog'

Για τo ακoτrδ αυτδ δημloυργτ].

σαμε σΤo τuημα αρωματικδv φυ-
τδν γενεαλo.7ικδ αγρδ ατrδ ται1ι
τoυ 6ol;yoι], με δλα τα εΙδη τrοι;

!περιγρ&φoνται τrαρακδτω KcιΙ αUτΟ-

'φl)ovται oε δι&φocεq τrεoloyiq τng

γδραg μαg. Αυτδ τo γενετικδ ι,λl-
κδ ατηv αοXi τo μeλετ{οαμε α'ττδ

ατιδψειυg παραyc.oyiζ Kαι φαινoτυ-
':ικcΙly Nαoακτηριατl κδv.

1. SΙDΕRlΤΙS ΑTΗοΑ PΑPΑΝΙ
KOLΑοU ,1 KoΚK|ΝΙ: (ταdι 6λd-
γ ι|io l<αl ,:τoy 'Αθω μτrεττδvι κα ) .

Eivαι τroλυετig πδα, ιiψoυq μEyρι 40
εKi.πoU .καλιjτrτεται oλδκληρo με μι

κρEq αδενδδεls τρτΧεq. o 6λαoτδ9
τoU στη 6&αη εΙναι ξυλδδηg, αρ-
κετd δρΘrog, απλδq { με διακλα_
δδαειq.

Αυτoφriεταl oτov 'Αθω, στηv Πτv

δo και ατα oρειν& τηΞ vησου Σαμo_
θρ&κηq.

2. SlDERlTΙS cLAΝDESTΙΝΑ
CHΑUΝD & BORY: (To&ι τoU

Mαλε6oδ { τodι τoυ Tαι)γετou).
EΙvαι τroλυετfiq τδα ιiψouq μixρι 40
εκ. o 6λαoτδ9 τou στη 6dση εivαι

ξuλδδηq, απλδq η διακλαδιαμδ';oq
oε δευτερειiovτεg,

ΑυτoφJεται τι&vω oτoυq 6ρ&xoυq

στιq Uπαλτrικδq καr αλπικ69 περr.
οxiq τoυ Mαλε6oι], τou TαυγEτoυ
και τηζ Kυλ{vηg.

3. SlDΕRlTΙS SCARDlcΑ GRl-
SΞB.: (Tα*ι τoυ oλJμπoυ). EΙναι
τroλυετ{g τrδα. o 6λαoτδ9 τοU εΙ-

vαι λΙγo ξυλ'δδηq ατη 6ιiαη, εΙvαι

απλδg η δlακλαδιoμivοζ σε δειJτε-

ρειioιrrεζ.
ΑuτoφJεται oε 6ραxδδη εδ&φη

τηg uτrαλτrικic ζδrηs τoυ oλriμτoυ,
Κtααd6oυ, Πηλioυ και Σκ&ρδoυ.

4. SlDER!TlS RΑΕSΕRΙ BolSS
& ΗELDR.: (Τα&ι τoυ Παρvααooιi

η Tαdι τou Bελoυγιol)). Eivαι τroλυ-

ετηg τrδα ιiψoυq μδxρι 40 εκ. o
6λαoτδ; εivαι λετrτδg, γvoδδηg, α-
πλδg και ατrdνια διακλαδιoμΞvo1.

Αι:τoΦiεται oτoν Παρναoαδ, Τυμ

φρηατδ (Bελοδ'<ι) Κα1 σε δλλα 6oυ-

v& τηg ΑιτωλΙαg. Δcορiδαg και Φθι-

δτιδαg.

, 5Ξ SJpΕRlΤ_lS' SYRlΑCΑ ".L.:

(T;,ι τηζ Κοflτηζsyv,,!ατ$ ci1' λ4α_

λoτ{oα { Kαλoκoιμnθl&). Eivαι πo-
λuετfq πδα Jψoυg μδyρr 50 εκ' 'E-
xει 6λαoτδ ισxUρδ/ τετρ&γωvo, δρ-

θιo, ωg ετi το τrλεioτov απλδ και-
καλδττεται με πυκvδ l<αι λευκδ

xνoιiδ ι.

Αυτoφδεται ατα ψηλ& 6οuvd τηg
Kρi.ηs και κUρτωξ ατα Λευκ& δρn
Kαι στoV Ψηλoρεiτη σε Uψδμετρo

77



]300_-200ο μΞτρα.
6. SlDERΙTlS EUBoΕΑ HELDR.:

(Ταdι τηg EJ6oιαq η ταdι ατr' τo
Δiλφl). Eiναι τιoλυετηq πδα δψoυq
τrερi τα 30-50 εK', φiρει πUκyδ
και λευκδ xvoδδι α' δλα τα μiρl1
τoυ. o 6λαoτδq τoυ εivαl ιαxuρδq,
ατroξυλωμεvoq τrρoξ τη 6&oη, α.
πλδq η μερικiq φoρEg διακλαδιoμε-
yoζ.

Αuτoφuεται dφΘovo ατo 6oυvδ
Δiρφu αε Uψδμετρo ,looo-Ι5OO 

u.
(Διdαελo ΔΙρφυg, Σκoτειvτ], Σδτα,
Στρδτrωvεg, Mετδxι κλπ. ). EπΙoηg
υτrdρxει ατo =ερo6oivι EJ6orαg αε
Uψδμετρo l400 μ.

Kατd τα dτη T982 και 'Ι 9B3 ε-
πιvoηoαμε τεεxvικη για διαoταυρδ
σειs στα εiδη τoιl φυτoJ αuτo0 πou
αε yεvrκδg Yραμμat ixει ωq εξηq:

Η απoατημδvωoη γivεται ενωρΙq
oτo ατ&διo τηq αvθoφoρΙαq και τrριv
την iκτrτuξη τωv πετdλωv. Η γovι-
μoτroiηαη γΙvεταl δταv τo oτiγμα
yiνεται υπoδεκτικδ περΙτrou d-ζ

ημερεq μrετ& τo oτ&διo τηg απo-
ατημδvιυαηg.

Mε 6dαη τηv παραπdvω τε1vικ{
κdθε iτog γivovται διειδrκEq δια-
αταuρδαειq μεταξι) τωv φυτδv δλωι,
τωv πρoαyαφερΘEvτωv ειδδv oτo yε-
νεαλoyικδ αγρδ.' Eται δημιouργoιiv-
ται υ6ρΙδια πoυ πρoEρxovται απδ
τoυg απδρoυq των διααταυρδαεωv.
Αυτ& μεταφEρovται σε πειραματι-
κδ αγρδ στηV πειρoXη τoυ BερμΙ-
oU και αε υψδμετρo Ι500 μEτρα
περiπou, δπoυ υπdρxouv αυvθηκεg
(κλΙμα, iδαφog κλττ.) παρδμoιεq
με τιζ αυvθ{κεq τoυ oικoλoyικoιi
περι6&λλovτoq πoU αυτoφriεται τo
ταdι τoυ 6ouνoιj.

ΕκεΙ yΙvεται η αξιoλδγηαη με
6dαη τηv οrπδδoαη και τα πoιo-
τικd 1αρακτηριατικd (ττεριεκτικδτη
τα αε αιθiριo Eλαιo, xρδμα ξηρic
ταξιαvθΙαq κλπ. ).

Mετ& τηv αξιoλδγηoη, εκεΙvo τo
u6ρ[διo τroυ θα ευρεθεΙ vα Uπερτε_

ρεi oε απδδooη, πoιδτητα και πρo-
ααρμoατικδτητα Θα δΙvεται ατην

καλλιEργεiα με τελικδ ΥεωρΥooιKci-
voμικδ oτδ1o τηv αι)ξηoη τoU yε-
ωργικoJ ειαoδηματog τωv καλλιεβ
yητδv'
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Σriμφωvα με τα στolxεΙα τoυ Y' πoτε. Τo 1988 καλλrερy{θηκαv 25. παρdγoιrrαq ].252 τδνvouξ απδτrouργεΙoν ΓεωρyΙαg η εξEλιξη τωv OOσ ατρEμματα με ακτιvΙδια, δΙvov τouq oπoΙoυq εξι]xθηααv 910 τδν-αvαφερoμEvωv καλλιεργειδv Exει ωg ταξ παραγωγ{ 7.600 τδwoυg, απδ νoι 1τoυ αyτι'τρoσCσπε δoνν τo 750/6.F;^.ζb|ls' τouq oπoΙoυg εξt]xΘηoαv 5.OOO τδν- τηq τr,αραγωγis. To 1987 καλλιερ-
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;Ι:il::,':x'.%"ff::ffi::Ι::καλλιερy{θηκαv oε Eκτααη 1707 πoΙoυq εξιjxθηoαv 4.98 I πou αvτι-oτρdμ' με παραγωyιi 25s τδvνoυq 6) ΣΠΑPΑΓΓl. To l98 l εΙxαv ,rroo.r..Jorν τo 83oλ τηq αυvoλι'-απδ τoυq οπoΙoυq δεv εξ{1θηκε τΙ_ καλλιεργηΘεΙ oε 5'2OO oτρEμματα κ{q παραγωγηs,.
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]lEPlΣΣElR ιlιlTlll]l ΣT0 E0lΦll TΙll 0EPM0lll|]ilΠil
1. EιoαγωYri

ΙΙ :)'λci λiγcι r-,:'λλ:ε','"γητ€q αν'ι-

γνωρiζcυν lrτ:, ,11g ττ1 \?ιιανcη xαι
&ρδsυ:ii πc''ι y'i.ν,:'lν cτα εδ1φη :ω'i

θεcμoxηπiων, υταρy'ι παντι xtνδ'l'

νaζ 'iα cυ:cωρ'ευθ'o'jν c' l'υτ&" επι-
6λ'α6e{q τl'α τ1' φυτd' ποc6τητΞζ α'-

λeτιιily. Ι[ cυο'οιbρευοη αυτi1 τ(ι}γ' 'l.-

λ,ιτιιilγ cτα γωρ&φ'.α - εναλdτωcη
6πωE )'1γετeι - απoτελεi πo)'υ ao6ι-

ρδ τρδ6λ11'μ* Ι''o τα' 1τεi,Lσσ6τ'eρx.

θ,gρlιοxΛτ'"α', πo'l e[ναι. aτ'εααaψ€να'

6)'η *.a ^7'οδ'iο xα,' δεν εtνα.'' dτcι, δυ-

ν'ιτi1 η φνs,'xt1 dτπλυοη 1lιιρ{e 3-

cτω περ|ocs:α; .αλrτιιbv, ιιε τ,ι γe-

ρ& τηq βρoxt;.
Tα φυτιi πa'l αναπτ'3cσοΥxαL Jg

π'ορ'.6&}'\rιν με πoλλ& αλ&"τια, δυcxo-

).ε6oyται πολb να τ&.coυν τo νaρδ ιxι
τ'ι θ'peπτιν'd". aτo'.aεtα πoυ ^y.ρειαζaν-

ται. 'Βτcι, τα φυτθ. υπoφ'€ρουν δaο

y.αL 6aLζ πε,cιπτιboει( πoυ τα εδ&φη

εiναι ξηρ&' Eπioη6 oυμ,6αiνει, πoλ_

λ6q φoρd;, ορco'',ι'ξyg' αλατcα. σ9 1lo'

odτητεg ι'ι:9γαλ$τερε( απ' αυτ6ζ που
,ραoρουν νa ,rνs1'θο$ν τ'ι φυτ&", 'lα
δpo'3ν τoξ,'xd'" sτην α'ν&ττυEη τoυ6.

o cxoτδ -c οττγt o','-''}'tα ψα'' α'υτ't1

eiναι. να. oα6 'μι,λτjoο,.l1ι'g ^{''α τ'α α)'θ.'

τια 'ατ'6 που πρ'ο!pγoντιt, π6aο γρ'i'

γovα α.υτω oυcoιlρεδ,oνται cτο dδa_

φoζ σΞ eκ'.6}'α5ε[q τLσ. τα. φν'τω πo-

c6τητeq, πιυ; μπcροιiμε \)q ανσ'"(νω'

ρiooυ;ι: τη παρcuο|x τοιlζ xιι τL

il.-ΞοΡ:ljιrε νι yθ"ν'cν',ι'g τLα να t?a-

φυ).d"ξ,ου;l.ε τα εδ&φη 1ιαg απ6 ιη
cυοcιil3ευcη τ'ερi'ace'.αg α}.ατ''ιbν s'
α'υτ&.

2. Απ6 πoιi πρodρxovται
τα αλ6τια
Tα αλ&"'τ:,α, noγ γn$'ργoυν στ.ι E-

δipη πpo€py'οντc''. q.πδ γι'ι&. i1 περ''a-

cδτaρ4 απ6 τιq τ'αρι"^ι0'τω τp'zi'q τη-

γ!q; 'ιr'6 τo αργιιδ υλι'τ'"δ απδ το υ-

τaio πaoi1}'0υ'ν τα εδθ.φη, α'π6 τα νa'

ρ& τηs d:,ρδευοηi x'α'' qπδ τα λ.ιπe,-

51\Φτx.

'oλ'α, τι α")'ατι'α τρο!'7'y'ονται αρ-

γι.τ'α απδ την α'π'οa0'Θρι,r5η των πε_

τρω,μd;τιυν y"'J.'' τLoν ορυι;;ιilν. Στα υ-

1ρα τ\tγιατ'α, τα νεpα τη-< βρoγt'-<

πoυ εl'νl'ι 0"φCoιuL, -tεπ),ξνoυ'l τq. z'
λ'θ'τια x1"'' τ1' απο',ιαΥ"cι5νoυν ξ:ο,' αr'6

1c {δα'φ.';. Aν'τ{θeτα, cε x).|γt'α-'l'

ξτp& t1 τ,,1tξηρα, 6πιυ6 εiνα.ι τa τι')'!'-

,μ1, τωy πgδιyιby xυρtι'l" εδα.φιbv cτη

1ιbρα μz";, ;o λi'γc νερδ του π6φτ,:ι

ψe τη βρoγt1 xα'' τι Υ?if(O2η εξα-ν',ι''-

οl1 τcυ, δεγ ,ευ';o:'jν ;o ξdπλυ'1r& τoυ;.

'oλα τL νερ0' τc'l y'ρηs'.pclτοca'3ν-

1,αL στην ιi.,οδευ:η περι67.:υν διαλυ-

'ψ6να α')'ατ'.α. 'E'τcl ιιe τηy &ρδευa'ri

προοτ(θενται cιο !δα"φο6 ν'Ξρδ y.αL tv'

λ'ατ,:α. Tα φυτ& κυ.ipνουν απδ τa !'
δα.φo.< ι'6νa 't2 νεpδ xα'ι 6γι τα α)'x'
τια' 'Ε''c' . LΥ ιγι''a 'τ'ι π6τιaψα ενδ<

οτρj,;-ι'ιατc; y' ρeιαξοντα'' xαΘε aρδν,'
bΦ xυ5''y'α γιt'τρα' νε,ρδ, η r.ερLεxτL-

κδττμα :..'υ aποtoν c'g α)'θ"τ''α εtνdc

η xα)υτεCη δυναττ] (1oΟ i-ιdρη oτc

eτ,α-ιογι'',ι'ι5cιc} , ι6"az y'ρδνo aτo {δα.-

ξ,ιζ α'lτδ θ'z 1-ια,ζεδονταυ b0 x'.}'α 1'-

).0.'-"'.α. κcυ cr11ι'α[νε'' 6τι αν δsy υ'πο-

ψαιρυ'fiο'3ν μ'ε a7' q.πα.?s.[τητq ξε'
a}:!γyα:ι Υρδνo u'.ε τo γ'ρ6νc. θ'α 

',lt'α-

ζ'ει5ο.lτ:ι επι6)'α6ε|'; τ''L τ7. φυτθ' rο-
a6τητε -: αλατιιilν.

Tω α'16'ρτα'να λ''π&q''ι'τι ε[να''. α-

\ατ''α' y'c''' d).α τα ορ^γανιxα λ'm&c\ια'

:t" (xοπρι{q, υπoλεi1ιμα-,,':, xαλλιερ-

γειιbν x).τ.) , θα τρ6πe'. να |].ετα.\?.ι.-

πο'jν a'= α)'0.τια', np,.ν ',ιτ'ορ€οονν τσ.

φντα να' παρ'cιιν τα θρεπτ.xθ' oτo'"

y;εiα ποιι y''lευθ.ζον-uα'.. Tz' αλ.&''τιι

"u'u 
7'.^υ's',ι.ατωγ εiναι' απα"ραi''ητι'

ΥLq' 1,σ. φυτλ, o'λλ& oe υπe.ρ6oλ'.xtq

πoc6τητε3 cαν αυ'τ{q πoυ oυy.ν& oυc-

oωρεriον_"zι cτα eδ&φη των θε,ρ1'ιa_

xηπiοlν α.τ6 τ''.q αλ'6γ''aτεq υπeρλιπ4'l

σsιζ πoυ ,,ιεa'.x!qφaρ€qγ|'νοντι'ι σ' α-υ

τ&',προ'ια.)'rrisν ζη-ιiεq οτα φυτi. Mερl
x& απΔ 1q'\ι.ns.6ι,'-L1q' αφtpουν πεe,l'.ο

c6τε'ρα αλd.'τι"'L 6τo dδ'α.φοg' γιατi
ουμ6α.[γa'ι τα φιlτα να xρη6Lψoπ,oL-

o'3ν μ6νo €να ψ'6ρo; απ' 'ι'υτ&.. 
'o-

τoιV η ,εx).ργi1 ,εi:ναι δυναττ}, π,ροτι-

ψο{νταl τ.:. )''τ&qιeτα πoυ πεμΕ-

y.ουν 1-ι.4νo τα υ'παpι|.τητα Θρ'eπ'τιx:ι

cτο'.γεtα.

3. Π6oo γρliγoρd συvκεν-
τριitvovται τα αλ6τια
στo 6δαφoq

o y'.ρδ'iο:" κaυ y.ρε''6'ξeit.' ^{''.ι ')7'

sι:1τ'eντcωaο6ν τt αλθ'τ''α ι:ο !i"z'
20ζ CΞ τccδττiτεq εκc6λz'6ε|g ^{|α τcι!

pυτθ. εξα'ρτατα.,',1'π6:

i- ττ1 lτccδττ1τα, τωy αλατιιbγ πOυ υ_

ταργ' ε'" αρyJ'ια cτο €δαφaq

l- τη πoc6τητα των αλατιιily 6τo yε'

ρδ τηe d,ρδευoηε

!" ττi πoc6-,ητα. τoν νε'ρου τηg i.ρδευ-

6τj -Ξ r'σ) y'ρτ1o'.nροπaιεkαι

l" τη ττοaδτη11' y'α'' rι5τ,ο τoυ )''.πθ'-

τroυ
F[οτ€ρn Σ:μιilvn

Γεωπ6voυ - Χn.μικcιi
ΔιευΘυντoιi ΙvετιτoΦτοι;
Eδαφoλoγiαg Θ,εο)νiκnq

:||,Lσ-τoζ που εφαp1ιδ'ζ€τα,ι στο 3δ'αφο;

J- τι: oυ.;,θ{Jy"εq cτραγγt"ο'η6 τoυ εδi,-

Ψoυζ '

H d'2δευcη τιυν εδα'φιbr 'π'Oυ €^/o\)ν

||:.γ.tι π€?σ.iδτητα i1 ιαxi, γεν:xδτs-
iL sτρλγ^γ 's^r1' γ'τοοat να δτyιιaυργi1'

c'Ξ'' σ.?τ0' h τPiΥa?q. rρa6}.tpυ.τα.

τεCt'aοa''q'.. αλατιιδy o' αυτθ.. Το π6'
οι γρ{1oρα θr ,ειδηλιυθo6ν τα πpο-

'ξ\^i1ιματα α.ντ0', θυ. εξαρτηθsi xα'. α-

τcδ τη ττοcδ''ητα. :υοl) νερο'3 τηs &ρ'

δ:υοη;. 'F'να 'le?δ π.χ. με πoλλd, α-

\θ'τ'.α' π,oν γρηοι1ιοπoιeiτω aε εδθ'-

φη 1ιε t1l'ιρt1 αrε'ρατ6τητα eι'ναt pΕ-

6αιο πωc 'θ: επιτα1ι1';ει oη1ι'xντtιl'
τη oυscιilρευsη αλατιιbν o' αντe,'

Αvτiθετα", δτα'y τo (δlo αυτ6 vερ6

'! 1'η5l1.Oxia''ηθε{ oε'εδd,φη 1ι'ο',ιεγ&-
\η πeρατ6τητα, ο xiνδ'ινοζ τηζ συσ

oιir2ουcηg πeρtcoε:αq αλατιδy o' αυ

τα etνα,ι γlιτρδq' Eπioη€' μια υπερ-

6δ''.xi1 &δ,:,eυoη. ιδιαtτερα oε εδ&φη

πoυ η aτραγγιo{q τoυ€ δεν εtνα,,.'γ'α-

}"t1 i1 πoν υτLοyeι ιiyδυνoζ μ,Ξ την
d,ρδευοη να ανε'6εt Φηλ& η υτ.δγeα

79



οτωθψη του νeρο[, ei'ναc δυνα'τδν πo-
}''l ΥP^rffaρα να oδτ1^γtρευ σ. |lL.α. ε1τL-

x(νδυνη τLα' τq' φυτα c'l.1x{.ντρωοτ1

αλατ''ι]ιν.
Σαν παρd7ιε|'Υli!α1 Υl'α το π6οaq

y'./δνcζ y'ρε''ωζετα'. τ'"α να συγy.εν-

;ρωθεi c' t'ια dδαφο; τeρtcceια ι-
).ατιιilγ, αE παρaυpε tνα' iδαφaq γω-
ρts α)'&'τcα', 1la'J σ..ρaτΥiξει xαλθ'
xαc αρδε6ετiι 1ιa νερ6 τaυ !ιγεc ,1ιλ

ψιxρii πoalτητx αλ'ατιων, π.1. 5Ο0

ψ€'ρτ1 cτo εxατaμψυμa. Tο {δαφa3
,*ντδ λ.'.τα0eται με ιανaνιx{q πaaδ-
τητeq )'ιπαcιρ'&"τυlν xαι αρδε6εται δυο

φoρ!; ττ1 βδoμ&δα, y.ωρi6 να ΧρησL-
'ιιαπoιεtται δψωE περiooεια αρδευτι-
xo[ νερaδ τLα τa απαραiτητa ξdπλυ-

1.ια. Σε 45 γι€ρεq i1 )'ιγ6τερο, εi'iαι
δυyατ6y oτο dδαφoc αυτδ Θα συγy.εγ-

τρωθoιi,l επι'6λα6'ε[g πoοδτητεζ α)'α-
τ''ιbν, γr'α τcq π'ιριοοδτερεq xαλλιdp-

γειεζ τωy θερμοxηπ|ων.

Συ1νd, nd,yτοl;, τα εδαφη πeρι!.-

xoυν ψ'.a. aηγιuντ''τιi1 πoc6τ^ητα αλ'α-

τιιi:ν. Eπioηc, :τολλd, νspα ττ1r" αρ-

δευoη€, περ:ty'aνν πoλυ τr:ριaaδτερα
qπδ bΦ t,ιtρη cτο εxα-La1,\|\i)?Lo δLα-

λυτα α'λατι"l""'Ε0"ν' λoιπdν, τα α)'q'-

τo6yα α'ιτα νερd" y' ρτ1οιiιοτ,aLτβo13ν

\Lα τ.t1Υ &'ρδενcτ1, τ6τε ',tι&. περta-
oεια αλατιιilν oτc 6δαφo6 o}πc?e|' ν,J'

δημιouργηθε t αaλ'3 ^γ ρ^r1γ a'c6τεpα xα.''

οτa φυτα νz "τcροxλ"τβa$ν ζη1rιdq c:
πoλ6 λιγ4τερο y'ρbνο υ'τl'l τtc 4b ψ€-

ρεq, 6τυ'ν βi:.6α.'.α, δεν γiνουν τα r,-

παραiτητα Eεπλιiματα.

4. Πωg μΓΞoρo$με vα αvα_
γvωρiσoυ,με τt1 rτερiσ _

cεια αλαTιιilv

ΑΙΙoΣΣyMΙΙTΩMATΑ
ΣTA ΦΥTA

E&ν oτo dδαφο; νταρ7ε,. 1ιιi, 1.ιε-

'γω}'η περicaειa α-λατιdl,/ , τδτe 11,

φuo4 fu ετ,τιΡsαστo6ν. Tα φιi).λα πa_

φqι;ρειαxα θα, φ6ρουν xα,!tγ'ατα ιυ.ι
cε αxρα{εq περιπτιbοειq τα φυια Bα

1ια"ρrΘo'jν. Π&ντω;, τo τ,ι6 y"ο,'νδ oΔ;ψ

πτο)ιια τη_ζ βλ&6ηE α'π'6 τα' πd'λα α-
λατcα etναc onλq ι,ιυα μ,εiωοη oτο

ρυθψ6 αν&πτυEηq τoυ φυτοδ. Συ1ν&
,;"''x^4 rτερνθ" ατrα'ρατi1pηoη i1 νa1ιι"-

8C)

ζoυγιe 6τc προxz)'ε[ται ατδ xαt''' αλ-
)'o, παρα αlτδ τη πeρtaoεcα ωλατιων'
ME 'ιAΛΙΣEΙΣ TOy EΔAΦΟΙΣ

Δα.ι o xil'λιε'1γτ1τiie υποπτειjετα:

μld. περicoεια αλ'ατιων oτo dδαφo-<,

γιπoρei. να στεiλει 6να' δεtγiια εδ&'

φrJυζ ^{Lα ανα\υοη cτ'ο Ι'lο''ιτ.r''lτο F,'
δαφd'aγtα -:.' bπου η ουγιiντριιcη α-

λατιιby οτa !'δαφο3 1ι"'ετιι€τιc 1ιε α-
τ;λα 6ργα'iα. Eπειδl; τα' 'εr'.6\α6ii α'-

)'α";''α' e[ναt δυνα-,δν νσ' !χaυν ξοπλυ_
Θε[ π.1:ν αx6μα πl.ρθεi τo δ:iγμα e_

δdφου6, δεν '1rπoρoliμε yα €μπιστευ_
0a,jμι: cτz α'ποτελiι'ιJατα ενδ -'' απλοiι
δεiγ;ια'τ:6, il'λdι θα πρ!.πεc να x&.
,,,r:];ι9 lιι& C|Jσττd\ατLxι δ'ειγματoλη-

Ψ('α xα'' τeρ''aδ'"xξ ανα),ι!oε,.q τaυ ε-

δd"φcυ;. "Ι,ι υ"πa-'a)'€s|}σ'τα, των ανσ'-

λi:ειlγ Cι ψαE βaηθ'lFaυν τ6τε cτο
νl' λα6oυ1ιz τα τ"ατα\)'ηλα' ^',ξτ?ry''
πρ'ν γtνε," τι 1τ€ρt5σεLα c)'ατ':Lbν a=η

tδq"φο:'' ac6αρ6 τρδ6λτ1l,ιz" Υ'.α τ,'Ξ

ιι'λ),'.i cΥe ι:Ξ.

5 Tι μπoρoΦμε να κ6voυμε
για vα απoφι3voυμε πρc_
θλιiματα περ(σσειαq α-
λατιΦv
T'ο ξdπλυμα τoυ εδdφoυ6 1.ιε οtφθο-

'/o νeρΔ ε['iαι o ψ6νag τ.ρδποq ιi€ τoν

oτoiο τι' αλατr"α 1'ιπορο''lν \),7' απoψα-
x?ιγθοι3ν. Mε &λ)'ε; λJξεl; προοθJ-
τηνiσ'ζ tιaγd,)':g πccδττiτεq νeρO13 ξc
!')';''QoΞ' διαλ,joυμε .ΥΙ fiΞρι6σΞ|'σ. 1--

λατιιbγ, rCU 5τT1 c'ιν!Χεcα 0''iia'|,]-α.-

y'?3ν.Jνiα'L ατ-δ -ua 6δα.φo_: μ9 :ην α'-

τοs;ρθ'γγ:cτ1. Αy cτo !δι"9ο." προοτ!'-

C,=ι',' t,ιδ'ιο τδιa νε-'δ, δcο γ1'ε'.ιζs-
τs.|' \(Lω Υ'ι σ.')-νLΥ.a"tσ'στ^i1aει αυτδ που

7'ο'r1c '1l'cπο''ε(ιc.ι απδ τα φυτ0" "i1 aα-
\,]9τ1. ιιε ττ1'l εξ&τ',ιtaη, τ6τε τ'αθε

Ψoi:'θ. πa'l α.ρδειiaυμε θe πρooτiθεντaι
ιι').&'τrJ' σ' c'υi&' πaυ iiδτ1 υπθ:ργa'lν
οτο €δα"φai. '\ι6μx xα.'' 'lιρα 1ιε μ3-
τ c'" ε q τ r.'lο 6 ττ1τε g α'λατ ιιil ν γιπ a ρ ο"'lν ν α
7:}οy'1λ'e6Φν επιxiyδr'lνε: τ'.1' i,α φυ-
τe cυγu"εντριbcει6 αλατ:ιδν μdοα. οε

1l,,'α t'ι'6';ο τiΞiJ[.'')δa ir.ρδευcηg. Συνε-
πιbq, etνι.ι υ.ναγxη να' πρoοθdτoυ1rε

rερ'.αοδτeρo νeρ6 απ' α'lτ6 τιου παtρ
νoυγ τα φυτi { γαν'aται 1ιε την εξd,τ_

Ι-ιιση. πoυ νq. ε'{νaL αριετδ γcα'.a ξ!,-

πλυ',ια των αλατιιijγ τ'ατι,l 1π,δ τ''q

ρ(ζε6 τωv φυτιΔν. T,'l ετιπλ!'cν η.υ-'δ

νεpδ πcυ x.''ειθ.ξετα'ι. τLL -c ξε;)'υrια.
τωy αλατιιbν τα'λ'etται'ieρδ ξεπλ61ιe-
τC;. Γινιν'α, δcο ''ι.eγαλ'3τe'?τι €tνα,'
τl πeρ|"εxτLy'δττ1τα aε αλαtα eν6 -< ya-
gυ3 τaυ πρOsτtθsται cτο iδαφο; τacο
τιριcc6τερa νeρ6 ξεnλilψατo; θα τρ€
τ€'. να κ'ρcsτεθet nιe y'αθε &..,'δeυa.η.

Τa πδca cυy.να θα πρ€πεr" να γi-
νeτιL τo ξdπλυιια εξαρταται α.πδ ο-

οlo1ιdvcυE παραγοντeq:

- 
Aπ6 ττ1 πο:6τητα το'l νερa,3 ττ1€

dρδευcη;
Τeν''x&, δoο γε''fiτερη ε[να.ι η

τοιδττ1τα τ,''-ι νeρo'3 τΥ]ζ &":!δευστ]ζ'

δτi),' δοο τzριccδτeρα αλdτ,.α αυτδ
τε::d1εl, τ6cο xαl π,ιδ cυγ'να eαπρ!
ΓLε'. τa" q')'&τcα να ξεπλδνoνται 'x&.τι,l

απδ ττsl ενeογδ ζιbνη τωv ρlζιilv.

- Απδ ττ1 1ιτ17'ιν'.xt1 ciοταaτ1 των
εδαφιbν.

Tυ' βαρειdι εδαφη απαιτo6ν περιC
s4τερο νeρδ ξCπλ'3n,ι,ατοq. απ' 6τι τι
Υ a'lδ ιδxy.οxc. αμμιδδη eδd..φτ1.

* Απd ττγl πε'ρα-τ6ττ,τα. τo'l oδαΨoνζ.
Τεν''ιi, δcc )''.γ6:e'ρο κερατδ -et-

'll.'. 
=,' !'i'lιο:' :4:.' ;εοιοcδτερ.' γ.,δ

'lο θL πρ!τe,. το νsρ6 'iα παρα''ρeiνει'
cτ:'dδαφoζ γυα απoτελeo',.ια'τcxδ ξ6,-
π)'υ1'ια. Συνεπιi-l; δτα'ν τ1 περατδτη-
i3' .c1) aδθ"pe'l; εtνα'. |ιιy'?tι, aα π'ρΕ-

ττe|' ν1' προcΘ!του'lj ττ'eρt'ccδτe'pο νe-
ι4, αλ)'& xατθ' α"ρeιθ. y'οον''ν'α δ''α.-

sτi,i,lα'τα
i- Απ6 ;ο βαθοq iηζ υπ6lειαζ στ&θ-

1ιη€ τoυ νορoιi.

'oτα"ν τ1 ιlπδγε'-α' οτdθμη του γε-

ρo'3 εtναι'l7ηλα ιαι η α.τοoτρ0ηγιar1
τc' l eδ&φου ; πε'ρco ριa',ι'€νη, x'ρ ειdξον
τLL 6υy'νσ' Eεπλ61lατα με μιr"ρdq, πo_

sδ;ητ4 νeρο{' Θα, πρtπει, π&vτω6'

η sτρ&γγr'c^r1 να ετ''τρtπει τo ξdπλυ_
|ι2 τ(i)ν Z'.l)''rυyl ιλ.α;'.iν x&τω ιπδ
ττi rερ''ογ^i1 τιυv ριξιiν των ιαλλιερ-
γειιυν
,-- Απ6 την α.ντογi1 τιrν xαλλιεcγει-
ιilν sτυ- ι').ατcα' 'oοo ,ιεγαλδι,'εpτi e|-

νσ''. η α.ντoyi1 των xαλλιεργειιilv
στα α')'ατ:α τδso α'ραιδτερα ιιπo_
ροι5ν νυ' γtνουν τα ξεπλ0ματα. λνθ,-
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Tα oiτIο Tnζ orαpniιIξ TωU φυλλo0δλωυ oΠιυρoφδpωυ
A'

Mε τoν 6ρo αxz.gπ[α +"ιiy ar'$ρc'

φ6ρων εννoaι}μΞ τηy lμει(,}μt'νη ατδ'
δoοη δdνδρων τα οποtα pρ[οxaντιι

ω ηλιxiα τ.αρα^γω1ii;,xαι δεy διxα:-
ο}.ογ εtτα-'' απδ τ'r;t παρα'1ω1ιx6ττ1τα

τη6 πoιxιλiα4.
E διαδιy'αoiα τηζ τα.ρ'ατ ιnΥt1 

=c 
xαρ

πoιj τωy eνηλixων δ6vδρων αργiζeι
πoλ$ πριν την ανθηaη, απ6 ττρ π'ρa'

ηγc'3μενη'Avοιξη, 6ταν ανqπτ'3c'

σετ6{ι η νdα βλ&cτηoη. Αυτ{ τηy πε-

ρioδo o1ηματiζoντα'. ot xατ*6o\ξζ

των ο9θαλμι6ν oτιg ,μαox&λε; τωv

ν6ων φιiλλωv ^l1 τα αιρι τ1iν νoCι'?ιjJν

βλαcτιilν. o'' 'γιτq6d'Ε6 των oφθαλ_

μιilν εξ'ελ{cοoνταc aιγα - a'qα ae ο-

φθαλμα.tE, οι οπo|oι αρ"γδτερα, aυνi1'

θιυq 'μ1αα oτο ταλaιωiρ,', δ'.αφoρo-

πο'.ο'3ντα'' oε φυλλoφdρoυq xαι αΥBο'

φδρουq, oυμπληριilvoυν την αν&πτυ_

ξi τcυ< xαι ειaΔρaοντα'L 7e ).Φrp-

γo. Αφο6 cηιπ).ηpιbοουν τιq ιilρε6

7.z,,ιηλιilν Θιρ1ιoxψaι'3ν τoυ α1ταL'

;a'3νται γ''α x&θe ε(δoq xαι πo'.τιλ.[α
./.1.|. σ'.,)x[σΞL τ1 &.νοδa των θερμoxρα_

οlιi-l.l την 'Avoιξη, ανθfiζ'ουν. Kaτ&
την &.νΘηaτ1 γtνεται η εr'Lγ'oνi;ιση

Υ"σ.L τ1 \oΥ'.|Loτοι'ηc! τωγ αyθ4ωy. Α_

zoλoυ,θ,ei o σχηματισμ6q τoυ εμ6μi-
ου, η αν&τcτυξ{ τoυ ^ισ"'. σ1τι οUΥt'

y'ε''α, a σy'ημoιτι'σμ.6ζ xα.ι. η aνθ.πτυ-

ξη του τα.vτa'3 μ61ρι την ωρiμανη.
Κ&Θε αιτiα τoυ δ'.αταρ&'ooει t'1

πx2εμπoδiζει την α1rαλτj εξθλι.ξη αυ-

τtζ τηζ 'διαδιxαclαζ, ωπδ την xατα'
6cλ{ των oφθαλμιilν μd1ρι την ωρt_

μeση τιυγ 'xα.ρπ'bν, oδηγε{ στo σχη'

',ιtιτιaψδ ψιxρ6τeρoυ ωριθμoι1 xαρ'
πιΙ:ν' π'ου {γε'' aαν απoτd).ε'cμα την

με{ωcη των απoδ6osων t1 την axαρ'
πi.α.

Οι β*o:r'dg αι'τiεE πο'l δημιoυρ_

γο'3ν τ.ρa6λi1μα.τα στηγ παραπ&νω

δ,.αδιxα,o{υ, εiναι : Αvτιξ obτητeg του

τ'Ξρ'"6θ.τ\aντo-<, η θρεπτιxtι v'α,τd.οτη

ση τ(,)γ δ6vδρων, ^γενετιxo| { φυοιa'
\oγιτ.ο[ πωρd'γaντεq, πρoο6o\€q ατ6

ε7"θρoιi6 τj ααθθνειε6, r,ιλλιεργητι-
xξq φρoντiδa6, το υπoxε6μεvο, ie

φορτta πaν εiaαν τα δ6νδρα" 'oΥ τ,?a'

η^ra5ιszνο 1ρ6νo xλπ.
H αxαρπiα a;rφανiζ,εται :1ε τιξ

παρα'zθ,τω ψowdζ α"ναλ.oγα' ιrε τx

οτ&δ'.ι. εξdλ:ξη-; των oφθαλ1.ιιbv' αν_

c3οlv f xωρπων οτα oπο!ω επι'δρo6ν

οι δυqιεvεig frαiJ&.Υaντεζ,

1. Ι(αθυcτdρηoη e'ο6δaυ τωy δdγ-

δ,pων οτηv ταρLγωγii, ενιil dy'oυν

ψπεt oa τ1ΙιxLα παρα^γυι^γflq.

2. Δεγ ογη1ιιτil -(ετα'' L^ισ"ΥoπaLΥγ

ιιxac αρυθγι6i v"αρπoφδρι'lν oργ&νων

η oφθαλιιιilν 1 δsν εξ:λiοσaντα''. a|.

oφθαλμoi cε dνθη.

3. Δsy ^γ''''ιeτz-'. oψαλ^i' τ1 &νΘτ1sτ1

ετιτονiα.cτ1 τ.α'. γoνιμoποiη'οη των

α-yθdοly y"αι τξλaζ,
4. Tο 1ον''ψoπoιημ€νo ω&.ρ'.o, ο''

c;:eρ^,ια6\q.cτΞζ '1'α.'. 'a|. ιcτoi την ωο'

θ{r.ηι δεν εξελ.iaοοντα'ι μd1ρι τo τε-

\ιy.δ qπoτ{\εσι,.α' τοy c1ηματloμ4,

την a'3ξηοτ1 xα.L την ωρi,;ιαcη τoυ

ιιρ*'oυ.
Σε xdθε ψια' α"πδ τcq καραπανυl

περ:πτι-il:ειg επιδρo,iν τ"α"ι δια.φο'ρε-

τ'zθ" αtτ''α fi τα tδ'.α αtτια r'ιs δισ"

φοaaτ'τδ τρ6πο' τα oπaiα. 6η ανα'
ττ$Eο'ιiμε ταρωz&τι'l 1ιe \enτo1ιLρtι.

1. IζαΘυοτ6ρnon εισ6δoυ
τωv δ€vτρων
στnv παραγωγli
E ηλιxiα ειοδδoυ των δd';δpιυν

aττ1ν πα α\ωγη εlναι xαΘcρ'.a1€νη

^για τ.αθε πocιι.λ(α. απδ ^γeνετιxο''3q

τ.υ'ραγaντεq. fΙωρ' δλα αυτ&. απδ-

xλ'.οη q"π6 €να ωE δνο γρ6νια ti xυ"ι

τερ'.ccδτeρa cε,μ,ερ:'x6; περιπτιiloειq,

ψπορεt νι παρατηpηΘei.
Ta υπoxεi1ιsγcι EAST MALLΙ-

NG τηE μηλιd6, η r"υδωνι& ωζ υπο_

ιεiι.ιεyο τηq αy"λαδιαE, το μα1αλ6πι,
τo CΟLT Nq|' τα. ν&'να υτοxε[ιμενι
x'ερα'cιαq π'ριυiμiζoυv 1η'' εiaoδc

σττp τlαpα\ι'l"γt1 ατδ {.να υιq τρ[α

y.ρ6νια, ανα').ογα' με τηy ποιxιλ[α
Υ7'L τo υποxεi1-ιενο, ογδ αyτiθετr

ξιυηρ& υπoz.εi1rενα την xαθυoτaρo$ν.

1α 'α'νaττ1ρx ιλαδε$ματα διαψδρ'

φω,rη; των νεαριbv δ6νδριυν, oε εi_

δη οπωpοφδρυινlτου xαρτ,οΨo?'Ji)Υ

οe ψ6νηια xαρrοφ6ρα. 6ργανα, 6πωq

η μηλι&' η αγ)'αδια, η xιρα.oια ν')ιπ'

oι}ι,μi'ζoυν την ε[cοΣa σ-'τ|) 1|αPαΥω'

γtl.
,\ν eπθ'ρxe'''α θρεπτιr"ιbν cτo:x'ε dων

t1 υδατa3 xα'θυcτeρaυν ττp αν&πτιι-

ξη των δ6νδριυν 'ιω'. xατ& oυν6πειω

την εicoδo 6την τ'α'c|x"^{lυγ{. Aφθo-

Toυ
I.A. Xατζnxαρiσn

Ινoτιτo0τo Φυλλo66λων
Δ6vδρωv N6oυoαq

ν|.α αζωτaυ ωθε[ τα νeι'2α δ6νδρα

cs πoλ6 ζ,rηρη eτiiο'''α βλdoτη'cη'
τι.cυ xι'Bυοτ'zρεt επ|ιηΞ τηv ε(ooδo

cτην παρα"γω^γt1.

Kα: πoλλoi αλ\or' nαραγοντeq, δ'

Ξι); τo ογ'iγμα διαμ'6ρφωoη€, I Πυ-

xνδτητα φ6τευoτlG, η o3cτα'ιη ''ο''l

εδ&φoυ6, τ, υγραc[α του εδ&φου;. o

φιυτιcμ4; τη; x6,iιΙi "1\5,' 1ιπορεt νι
τ.αt)νcτορi1caυν τη'/ ε[ο'cδo οττ1'l τα'
gι'7υlγti.

Την α'xo.9π{7' α\)τ$|ζ aηζ p'a?φ+β

μπορo'jμε νσ. ττt) π'ρoλα6ουψε, αν υ.-

ποφ,jγουμ'ε τι6 ενdργειε6 τ,Oυ την

προxα'\a$ν ii να την αγτι,uετωπiσoυ'

pε γιe xιταλληλα υπoxa{γteνυ", ν"α'

τd.λληλη δια1r6pφιυoη :ιυν δ6νδpω'l,

ιt.',ιι!e'. 'i y'λ&δωy. δαxτυλιιilcειE, 1ρf
aη 7ηψ''x'λν υlcιιbν 'ι'λ"π'

2. Alτια πoυ επtδρoιiv
στo σxnματισμ6
και τnv εξ6λιξn
τωv κα,ρπoφ6ρωv
oφΘαλμdJv

Tσ" πυijηγδxα'pπα,6πωq η ρoδαxt'
νυα. aγηματiξoυν ,cυνl1θωζ τoυζ y'αρ-

ποφ6 iιo'ιq oφθα"λ1ιo6q οτιg 1_ια"c16).ε;

τιυν φliλλων των εττ}οιων βλαoτιitν.
Στην xεpαoι& απ6 τoυ6 oφθαλμo6;

αυτo69 προ[.ργaνται ο'. poξtττεq ii
α.νθoδioμε6' πoυ xαρποφaρο6ν γι.α
3-5 oυνεx{ y.ρδνα'

Τα 1ηα'ρτ6xαoπα1 6πωg η μη'
)'ι&., o1η1ια.τiζoυν τcυ6 lλσ'PπaΨδ?oυζ
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ο70α')', ι:$g cτ-r;l τo'ρυφ^i1 xoντων β)'α-
:i:(Δy' πoυ λ!'γr';ντ'α'. αLyιL€ζ i1 cττ;l
u"oρν'φ"i1 λgπτιilν βλt;τιilν, t,ιiixoυ;
1Ο - 2Ο εy''1 ,Iτaν λ{γοντα'' ).επτοy.λα-
δ'"α xιι τρiπε'. να τρaηγ.ηθz|. τ1 €ι-
π;υξτ1 αυτιilν 'i''αL xq'τδπl.ν να 5.ιη-
1ιατιcτr''3ν .JL a?aα'λ,:\.'t. Απ6 τι; αι_

/'i'.:i ;ιρa!.ρy'ο'ι-'eι a'" λι',ι6a$ρ7'g;'
που δiy:υγ νd::. α:1μi; xzι λeπτo.
xλd'"δ''z x1.|. Ξi\,)α|. τα 1l'6ν'.',ια y'α?π.!-

:;δρl" a.'γανα τ(')ν Υ(ταρτ'τα'ρπων'
() c7τ1''.q'1'n td; των xlρπ'οφδριυν

,-,;θyλ,μι6y ξex'.να .ιε τηy g',LPθ.ν,.σΥl

των xατα6aλιby τωy οφθαλ,,ιιδν, cτι:
|'q"xιiλ'ΞΞ των φ6λλωv, ταlν ρoξε;-
τιit'l. τωγ z.r1'pων i, λεττοι)'ιδ!ιυ.,
μ.ic:. aτ'τ,ν '_{νcιξη xα'ι iιδλ,'q τα πα'-

''l ι'' εtγιε',' L Ψ'!lλλα ι.ποy'τ'l ia ουν τ a τ ε -

)"xο τaυζ ,1'ιdγεθο;.

aι xc'-"ι'6qλ66 των rφθαλ1ιιilν εi_
νzι εξ.ειδιxευ'|,Li')cL |σiat xα',. )'6γον-
τl''' t,ιeρ'.cτδ',,ι.ατq". λυτα 7ιετd.," απδ
E''*'φιρα 'sταδcα εξdλιξη; θα διbcaυγ
το..l'; οφθzλμo'j'i.

Tα' 1ιε:lc:ιi.l ''.]'τα 
στa τ96τa s,"a-

δ o εξdλιξη; εblαι βλαcτ'.x&. Δηλα-
δti πρ'ccρtζοΥταL yα διbtουν βλαc-
το$;.

Στo δεriτερo oταδι'ο'ρι-'ι'τρ!πaντιι
βι.θγιιz,t'ι απδ β)'αcτιι'd. aa ανατ'α'-

ρα1υ>γ''ι&' l;ιε τηγ εψφθ.'ircη τω'l y"α-

ταl6o}'ωy τU)γ διαφδ'ρων αyθ,ιχδν ιιs-
;ιδv' H εξdλιξη τωγ μεριστω,ιi'των
C-"η 'τ-ν&"διο αυτδ εtνι"'. α'νατρlQυ',ι-η'
Δηλαδ{ γιποpo'3ν να 1ιετατcατο6ν
τ&)ι απδ ανα'τ'σ'οαΥυ'τ,xα cε βλα'-
οτιu"4.' 1ι:' ττγl επt7ιραc'r1 εξωτεριxιilν
r,σ.ρaτδΥτ0Jν.

Στο τρtτo oτ&'διο oι xατα6ο\€;
τωy δυα.φδ.ρων μεριilν aoυ dνθorl6
οΥ\Ψωτtξουν βαθψιαtα τ'α διαφορα

'1'!.ρη αυτ,a6' ιιε την εξi1g aeιρα o!-
π:λα, π6ταλα". oτ^lγιονεq xαc ναρπδ-

φυλλα. Στc oτ&διo αυτ6 τελειιilyει
ιι Fl'..''?c?aπa!ηση τυJν οφθαλμιilν. oι
οqθι)r,ιοt cυμπληριilνουν την αyθ.-

πτυξlr τoυ; y.α"L ΕL'5ξργ'aντα'. cε λtγ
Θαργo.

E εποx{ δαφa'ροπ'οiηaηζ τω'l ,-
φθαλuιilν εlνα.ι oυνt'iθωq απδ την αρ-

γfi ψ6yρυ το τdλo6 τoυ γ"α'λ'ox'αL'?|.a'')1

ανα)'oγα με τo εiδoq τoυ οπωρOφ6-
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ρoν' τον τρbπc xαρκaφcρtα6 y.α.,' ττΓ/ ξ6 τωv ι'νορ^γανι'lν θρe;τιxι-bν cτo,.'
τOρ'Ξtα ττlζ ετ^lρ'.αζ β)'αcττ1aηi. 1εiulν. -:c|) .ιΞd}1ο\J' φυιιφδ'ρ.''l' xα-

Εtνι'. φινερ6 6τι δυcγl'ενεi-< εξω- )'!.':'.l' 'J"=6εcτte.iυ, y'αλx''l, Qευδα.ργi-
τεριιοi rt'ρατoΥτΞζ, t,'υ επιδ''ο'5ν 1'o'l' βορtου, γιαγ'iηatου xλτ.,,zαθιi'l6
xiο δΞ''3τΞρa cταδιa οξdλιξη; των η- ιt: τ' !λλa''ι|η ενδ; απ' α.υτθ., τρo-

φθz.λ1ιιilv, etνα'. δυνι'τδν να q'ναr,Ci- xl)'a'3'l α"iωμα.λiε; x'ι:ll' ττ1ι εξ6λι-
ι]lοι'tν :τγl 'oiι.αλii eξ€λιξη oι,r'u no', ξi1 τιυ'; oφθα.λ1rιbν, ε[τε d1ιεcα' επι-
ε!'να,' x'rlJ β)'ι'c-".ιplιρου; ca l'νθaφlr- δριilν'-α; οττ;ν εξdλιξη α-υτιi)ν, ε{τε

ρ.'υ;. 1'ο s,ι.δ'-,' ι'tτ1 eiνz,. ;ο ,iιιl' J;ι1'.:οα', επιδριilν--α; 1τ,Υi/ εξdλιξη
ευαtsθ^r,τ,' x.ιL ia τ'.6 .,,.ιEaι,-.τ,.ι1 :'η: 3)'i'cττ'cη1 ii ττγl υγ''eινt1 'ι'z'τ0.-

οτον αριΡ''16 των α'tθcφlι}ι)ν ogθz)'- :i'ι3η των δdνδρωv.

','iyl πc''l {)α οxτ11ι'α.τ'.cτ.'6ν. fΙ.).υ x7Lcιiιοi ε!'lα',' ο ρδλ:q του
() οποιιδLι6τeρa'" τι.'20'"1cν1Ξi 7.υ E',''l.l..:,.l sττ;l eξ6):. -r'τi τιυν οφθαλ,,rιiv.

',ι;τ.'';ιr.:'3ν να ετιδ'p&coι'lν c' ι','l1ξ -,' 'Ιli.)'ει1J-,η Βc'zia,l, 5Ξ aT'.J,.Oδ^ltr,a:.e

sταδ''ο et'lαc: .:",l'δ''.' :i!λ'.ξη: ''', 1'9 gι,1φq'γ,.519L,

α) ΟΙ EΔΑΦo,Ι(ΛΙtr{'\TΙKΕ' ]::',' ':l'ν 
Lτο:!'λεσ1ιL 1τΓ/ lcυ'xοπi1

ΣΙΙ{ΘΙ{KEΣ 
ι1ιΙ]1 Ι ΙJ\l]]; ιτ1- ιξ!):.ξτ,i i, ιτsι ανtil1α)'η εξdλι_

1"r' .l, :τ,'l 'l!ι.,'ωcτi δ''ιφcρυll ανΒι-
.\^-6;:,.L':; ψeτα6dJ'-ι ττ,1 θeο,,ιc- y"dyl 

','.g?iyl .'Eλλει'].,τ1 Βορ[ου παρα-
x',"υ"ι!ιq. Πολυ 7'υ'μτ1λi; .ii πCλ,i ι!τ, :ηρε'tτz". 51Jχνα στουζ xεραoειbνε;
)'!; czργιοιρ'ιοtεζ, αaυνtlθrcτr; γr'* τ'ri; γ.d:ιιq μr;. 'Aλλη dλλει,.}η πo:-l

τ'ι;l εποy'i1, επ'.δ.,'ailν δυ,c1ιεvω_; ,-r:, ιφα.','iξεταt sυγ'ν& οττ1 7'ιl.,'α pαq
cy"'r1'ιατ''c',ιδ των ι'νθoφδρων oφθαλ" ε[να'. η dλλειι}η Φευδαργ'ιiοoυ. Tι;
γ'ιil'l. '\ι6τι'',ιε; μeτα6oλd; τη; εδ::- :λλ:iιJ.,el6 ιy'νοcτοιγ'etι:ly επιδειyιilνει
?'-7t!: 

''ι'ρ7'5|.α; 
eτιδ.,',;'!γ επicη_: δυ- rL'. τ, α)'6γccιτi y'ρtρτi 7ημιxιδν λι-

σl.ιΞ'lω:. 'Eλλe:,pη eδιp''x-i,-: ,lγρι.c|.- ;α'cιιi.τι.'lν' εt'"g υπδ α.νl'i.''1α'νη, etτe
1.: ^('.7. 'ι'.ιιL γ.''.'ν'.ι.' Z,.).=:τ,''ιL ι;'-- ''l;l' 'r''^(ι'ι'.ιi, 'ι''ρii'.
dρ/ι εllμενtli, e';ιb J).).ειι|'r1 zΣz'v,-τ"i,Ξ }Ι ;:aιgy'τιy'L;τ'τz των ιoτι]lν τoυ
υγ3ι.stα'; γιι. μzγα)'C 7'1.cν''ι6 Ei'- Ξ'.',Ζ.--''l ce υδι,'τiνθ7'ικεq cε aγlcη
sιη;ι'ι επιδρd δυoμεvιi.l6, ,_ι€ :ηy ;εc'.eιτ,'x6ττiτ,J" αυτιbν aε d.-

β) E ΘΡEπTΙKE
Ι(AΣTΑΣTΤ
TΩΝ ΔEiNΔPΩN

'Eλλ:ιι}η ti πε;'iocεια αζιi-lτου,:υν
τe)'εt οτο ay'τ17ιατιsψδ o,ι,'xρo,3 ω.,'lιθ-

1ιa$ xαρπaφδρων oφθαλμιilv, ενιir xa_
νoνcι&. επdπεδα 2 6'ωq 2,B'Yo, αν&,λ'r'l-

τ.l. |,ιΞ τ'ο ε[δo6 τoυ οπωρο'φδ'ρoυ' aυν-
τελο'jy στo cγηψατcaμ.5 μεγαλι1τε-
ρrιl z.ρι0,μo$. Στην πeρι,πτarcη τη6
pιηλld.E, λtπα,νc^η,με ιiζωτo αυτi1 την
;ερioδ.'' oε δdνδρα. ψε ψeγ&.\o φa,ρ-
:!'ο γ"1''' y'αψτ1)'& ετ'-π,ε'δα αζιilτoυ'
α'3Εη:e' τον zρtΘpδ ' υ.νtcφδρυlν ,'-

φOα')r'ιιbν y'σ'|. ττ|) xαρπ6δecτ1 τον e-
τ6ι,''Ξr)o y'?δνa ' To i.δ:o cυ'ρ6αtνz''
)'1"'. οτ^f't'l xεραaιd, x&τυl απδ τιq !-
δ ,εq cυ.,,θl;xε q, δτα'') η λl'πανaη eφαρ-

γ'δr.ετα,. α,'-ιdcωζ ψeτα την σJγχoιιι-
οη.

E x'ιx! αναλ'oγ[α τj ox6οη μeτα-

ξιl::. πeiξ:ι επi:l^rl: cπου'δαta 'Ρiλr.ι

tΞο'ι Φ:!,.α'i\6 τliΥ Υ'αiιτopδρων οφθαi'-

ψιbν τoυ θα cγτ1ια'τ;cτoriν. Mεγ&λη
:ι:'ρ''ετι''x'bττ1τα sz d.ζωτc' ιαι ψιxρi1
c: υδατd,vθριτ"eq. ο7ιτ1ο'3ν στC σxη-

1ια.τιsψ6 ηιιxρ'οι3 αρlθμoιi xαρπaφ6-

ρι,lν οφθαi.μιilν. M€τρια περιε,ιτιxo-
τητq' σΞ υδατi.νθ.,'αxεq xαι' &ζωτο ^li

1ι''nρ\ υπερoxτ] των νδατανΘ'ραxων
oδηγoδν στa c1ηt1ατL'c,16 ψeγ&).oυ ι'-

ριθμoι1 zιαρπaφδ ρων oφθαλμιilν.

γ) 'ΑΛΛoΙ ΙΙΑPAΓONTEΣ

Σο6α'ρ€i πρoo6'd'€g των δdνδ.ροlν

α.rδ εyθροι3q f acθdνειε6, πoυ dxoυν
οαν αποτ!)'aο'}α τηγ jμεaωση τωy δι-
α.θJclμων θρ,:πτιxιilν oυσιιby \ του
::''οzυ)'a'3'i ψεγdιλη φυλλ6πτωoη, ο_

δτ1cι'lν aτη διι'τ"'οπt1 τη6 εξdλιξη6
τιυν oφθαλμιilv. Απoδεd1θη'τ,e'π'ΖLPα'-

'r''ατ''y'& δτ:, η αφ'αtρε,ση τoυ φιiλλoυ,
α;η'l γιαcy'αλη του oπo[ου q.ναπca'



σΞτσ.t xαρπcΦ',aζ oφθα'λ'μ6;, 61:ι

axν α'πoτξλ.εσψ1' :"τ} διι'xoπi1 ττ1ζ σ"-

ν&'πτυξη; τoυ oφθrλμo'5. Tα παρα-

xεit,ιενα |5τoυE y"αcraφ6ρoυ3 oφθαλ'

1':'i; φ'jλλα τpaφoδ''τan3ν τoυ6 oφθαλ

1ιo6g pιε θρεπτιιθ; ουciε6 { ψe ια-
πο'"α oρiιδ'lη. δεν 31ει εξα'xpl6ωθaI

'7y.ao,'ιτ1 τ.α''. ,lΙε την xιταoτρaφi1 α'.ι-

τ|bν, σtrα.',ι1'τα η τρo$oδbτΥ1'7η y'1'|' 'Γl

εξdλιξη τω'l oφθαλμιbν.

ΙΙ 1ι'εiωoη τoυ φωτ66 επtδ9α δυ-

σ|'ιενιi)i 5τOν aγ'τl|'.α'1ιcψδ xαρτ'''φδ-

ρωy oφθ'*λμιbν. Δ6νδρα 1ιε πoλli

π)'o6οια x41ιη δεν 5ηηl'iLατitrΞουν γ.σ.a)-

rc1'δ'1ο'l-,oφθzλ; ιoδ; 61a €σΦxΕ''ι'.y'δ

τη3 'ι6',ι^rρ, επειδ! cxιd,ζοται. Δ3ν-

δρ,z" cε πολυ πυxνl1 φilτεν'ιτ1 πι"ρi'-

^|,''}') y"1 ?iiδ |Loν'e σ7'-E xο)νφeq γ'ι'
τ'."l !.δ''ο λξτο.

Ιcι' αιcτηρα xλαδε01ιeτα μειιδ-
γ.υγ τηy πα7αγυlγi1 γ'1'?ττ'!φδ?υ'\ν ο-

oθrλμιilν, γιατi ιυlθο6ν τq" δξνδ?α' sΕ

δ'r,iι,''l ρ"7 i,ι ν iαq β)'0'aττ1cτ1q'

Ta ι',ι'aγ'!λo φaρτ[ο ce xα7πδ τaιγ

δ3';δριcν 1ιειιi:νε: επtaηQ τη δημι'oυρ-

τt1' xι.ρτογδ''ιον oφθαλμιilν, λδγω

;,:'l δτι τα. δ''αθt'cυ1ι.α Θρeπτιxα oτoc-

γεtα γρηs:,''aπoυc'3')τ'Ι''. τLα 7τ|t σ'-

' ι-,.:';|τt ι1-|' ι'\?ι|.Ls'5η τcυ Υ'7.cτi'ι1'5.

'Τ'γ.ι'' κl vατη:,τie:). jiτt |lτj\' !.ι'' ri'r:
" ι:τ-a^7οοa!' σΞ ψδν'.',ιι, xυ.ρτ."1δ7ι

6ι1α'νι'' tτ'. οι eν ανυ-πτ''l\'η xl'ρποi-

τzρeι''κcδ!'ξουy. aσω: 1,'.6 7$7'n'ι'rl. Q')'

:i'.;. τ',) Lσ''θ'^'{.')ν. τη δημιoυργ(r'
',' ^,' iτ.'': a 9|aν ε φ0:r).i ιιilν cτc !.δ'' η xα ?'
τ''^^ ξnο 6ρ"1o.νο.' F,τs'' εξτ;γetτL'- γ.'J'.

\ i|,'J- i Ξ' t L.ιυ τ'ο φ ο o [ α', τ ο'' l E'''? αν [i eτ'l''

ουν{θωg oτη ;ιηλl& xα'' ι' &}}.ι z['4τ'

-,l} ".i?11φζιο']lν xx-'0' τoν iδ'-'ο τρδ'

ra.
o' iδιoι πoiπaυ τα7&"γοντc. που

:''.' l-Φ ! ρ ι,','':. τ α : zκθ-ν al' ε.π''δ ο οllν γα-'

s-', ιρi-.c aτ0:δ'.ο εξ3λιξη: τιον oφθαλ

,,ιilγ, αλλ& xα"τ*' διαφοοeτ'.ιδ τ?δπC.

Δ:'l lι:ιωγουγ :c'l α'ρ'.θ',ιδ τιυ'z οrθ'c,λ-

i-ιιiiv, αλλd. aτα'rματc{ν την εξ6λιEη

''l-ιil't \ ι:ιaxαλ'oι5ν eνιlμιαλi'ε6.

Υ'α'l η ett)'ιΕ.η τοlν oφθαλμιbν οτα'-

1ιeττ],cει, αφc'j d1cυν ly''τ,t1"1"1'.679(

lι a!τι)'α y'σ'L τ1' π'!τα'λ.ry'- '''- οeθα-)''

,':| δε'; ey''πτilcsοντz,' τηγ 'Ανοιξη

τ] πtφτoυν. E&ν η εξθλιξη των c_

φθzλ;ιdlν cτ0'',l.α"τi1cε'., zφoυ €7ου'l

οy'η'rιατυcιεt %.ι'' a'. στγiiμoγε;) oι o-

φθα')r,ι:( ψπορεt γu διiloουy ανΘτ1 τη'l
',\νοιξη, α'λΜ τα 0"νΘη εiναυ'1τελf ,

1ια.τ[ δεν ξ:υν o1ημ'ατιc1ιιiνο τf.

Cηλυxl., ,;r6pο6. E&ν η εξdλιξη των

οφθ'ι_λiιιi-lν cτω,ιαι'i,ιεc, αφο'3 {.7'l'lν

,rtrτ1:,t ιτ''sτε t y' σ''" τ:ι xαp π6 φ'l)'λ'α 
"' 

:

oφθα.λ;ιoi θ:ι διbocυy ανΘη ττγl 'L'l''ι

ξτ1' ι.)').& τι ανΒ'η δεy θτ "('Jν.1il-oi,a'"'

ι1θι''\ν ^γ''eιτL δεγ θα 61oυν πλ!ρω;
57τι\,''a!'τ.')ψiνa v) θτlλυx6 l|,Lι?c.1 α1)-

τιii',,.

H εξ6λιξη τιJ'ν y"q-?πoφδρων oφθαλ

l,(η.i 3Ξ τCλ)'L; πεpιπτ'Jοει; δεν cτα_

',''υ'τ 
α'' ι-\)'α π ρ cιαλ'ο'5ν τα'ι αVω,}': λ i -

4 cτl' γLρ^rs τoυ d,νOoυ:, που φαiνoν-
:'',' τl=i :l'ν ιlflτ,cη. Σ':νη0ιo1ιdν:;
,-iγι,ι:',.ι'),'|'e '' l''ιτ'l,: ττ1 -< 'ιτερr'6$q' ai-

.,,z.ι: oι δiδυ';ιo: x'ι'ρπot r,oυ πq'?ry--

τη?r'$ντα.t cυνηθω; c:ην xεραc.'&' o
lιΞ'(l)'ιdγci αiιιΘpδq'cτημ6νων. B εμ-

φ*lι.cτ1 5τ'r,ι,ιf,y6, 7-ιlρi6 γυρeδcα-
)1:υ;. H e1ι'φα'''''.cτi cτ'jλλοlν yωci;

sπεp',,-l; ιυoθηxη6, 7υl ρ i; cπερiιο6)'i'-

oτεc xλπ.

ΙΙz τa τ!''ι.; τ^η:'δια.'φo7aπ''tηaη;

1ι,\') :1.Qnrιp6Cιυν aφΘl'}1ιιil''| xαc -'ον

sγ"r,t,ιxτ'.s'iιδ 6λων τι'lν ψΕ?ων τ'a') dν'
n''υ: δ:γ cτα'''L:i' η εξdλιΞη TΦ',/ 'ι-

:-n.-ι) 1ιιilν' o'. ,'iΘ,l.) ''ιaι" c'lνε"/-iCο'yl

' '' vξ2).'|':ιιντα'' γt!7?'' που θa ειοd).-

''',)'/ τ:1 )'^l'|ι'ργo. -\να':τ6λεται li

i'τ"6:.'','δ'\νε'τl.l η εEdλιξη αυτιJν xα-

a!,' :.'l l'^l|:,.?^(c y"υ.'. aυνεy'tζaται h

ε-ιτz]/'] γ ετ:ιι'''.ετ0' τη δ'' α'x''''lπi τ'ο'l
't ηa:ρ^ιl'l ττ;t ',\vο'ξη, ψ€γρ'' τaυ

Γ1"' aaθ'cl'rl οιτ,ν ανθηaη'

Ιi-zτ/;' ιτ,'l τ:ρ!'οδc α.υτt. caτγ,νατ!"-

?':'i;ry.'' τ''' ι'-'r,ιοιy'λ x'3ττqοq' πa'-ι θα

διδcι,υγ τC'l: "γ'-l''εΔιay"reι)ζ.'rι Θι29,y'Γ

'''i ιz'' .'. 7rΞ?γ'o'6\&,oτει πoυ διb_

'.'\'l] 1,7' 1'i.ρl'σ'.

Γ) δ'lc:ιεγ:ic π,l'ρθ'γcντεq' πoυ l.Lπ,c

:'ι''') ν''ι επιδρ0':'ο'tν αυτt7 ττ1ν πeρi"-

'!i si'','α''' τ'υρι'ι'ιi, o'. θερμoπραοis;

τ -' l r e l''β t'λ)'oν τ ο i.
Ο: οφ'θα'),;ιai iy.ονν ανθ'γxη απδ

- -,, i'-y!'.':zi ιbrεc 1α'ιηλιb') θec',ι'oxρα"

:,-ιiι'l, ,τ'θ'τι'l απ6 7,baC, Υ''σ' νd' α'y-

1''lοουγ. Eiγrι o γνωoτ6; λ{θαργo;.

o zcιθ1/6 τιυν ωρ6ν eξα'ρτ&.ται ατ5

τι a[δ'cq oπωΡaτ''δΡaυ y"σ''' τΥt rο''y".-

λie. Ιiυ1ι::iνaτl"ι απδ 15Ο _ 3Ο0 ιb_

ρθ€ στιζ πo:zιλiε; pε2ι1^1οxτ'ιαc' ',ι!.-

1ρι 8Ο3 - 12ΟΟ ιb;,εq cτιq τccxc}.i":;

τ'ι:,o'"s''θq' Erν δεγ cl ου1ιπληpωθο'jν

o'' *na'';q'51'?zε6 ιδpε; γυx t&0z ai'δC;

ια'' πο'.y'ι)'|'α' qr r')φ'$α')'',''a[ δ.εν ανΘ^l;

ξ'r,υν.
χq'',tτ1)'!.c θegr,ιοτ'ραci'εq τo Φθιy6-

7'r'ρa' R?'.') ειcdλθ'ουγ c2'. qφ$α"λt,''oi'

cz il.^i1ρτi }.^i,Θυ.;'^γo, 1ιτopοilν να' νε-

ιοιiιιr'ν'l του: ιοθz.).μoriq. oι ygι'-ροt

r.'iΓlι'\1'ι''!. τ!φι''υν cυνηθιοg γtο'z οτc

.7'z'''''..alνι i' D'ε'i exπτ'3οcον:zι ττiι
' Α'l,'''ξτ1' Θε2''ι,;ιρι'ctε '. ι1.[.ι17'" x'J.L

.'' ' 9Γ :'''ιτ'iι :'','l :.Ξ'.:.'.i'' -7ιv-l').'-'\'l

Ιτιιιj; :τiυ: oγθ:λiιaυ; ττ;; βερυ-
τc,''"ιιλΞ.

Ιl i:3 γ-:,;,ι.τiλ!: θzρ',ιοlιραc{eq xα-
:'l. .-, i').,:''''-!' τ",')'1.ε'',ι,il'll. y./!.τ''l

:ι:4'200C, liLτO?o'3ν να να,Lρ6σaυγ

c:ι τε'','ο=δτερl' cπ'-ιιοpΔρα. το Θ^t1)''l

l'{::ζ ;oυ &γθoυ; 1ιicι' cτol ο?Θil'-

'4 '!, .'λ'6r)'η?a τ.Jν oφθαλ1ι6. o: ο-

φ0tλ;ιoi δeν :''νC[τουν ττyl 'Λνa'-ξτ1

t1 α.';c'|1η'1γ yα''' 7ιtνο'l'l 
',ι.6ν'ι ο!τα')'ι.

'l' πξτα)',l'.

Θε.;t1cnρα::{εq ι.π6 -7 :'',_ -,].50Γ

τηγ '-\..οιξ'r, α'ν!ι)'c"lα' 1ι: τl εiδoc

.;i.'c'.^?δ?.')'γ'.L'. τa sτθ-δ''a ett)l'ξτ]c

τι'lγ οτQ..l),rι!'''',t xα'" 2''φου t'τ.eι δι'ι^

τi.ji'!) τ] λ^l1θι""γ4 αυτιily, γττορο$ν

ν'|. τ:c'"-,'}'!cι'lν i-ιeγd,λε; ζημιdq
cτ:l-l< ccθ,aλll,:η5:' }Τ gιlz.'.cθτρ{α τιην

("'* a'. οΤθr).ιιoi ,ιττγι ανΘηcτ1.

ΙΙ τcoc6ο}'^i1 τι,lν oιοθαλ'ιιι>ν α.πξ

Q 1' 3ι ι.!' : 1'.1.- ι ιι'l xτ1 τ ε6,lυξ&) Ξ'" τηy eυ-

1'.'ιθη:iι- TOUC σ-:]'_.}ξ v''a"γε:6$i xα'''

,',τ'ι1!ι'! γα' ζy,ι,ιυθο$ν ιτδ ,!τλ'δτe-

ρ.7' Q'g2,γqγ2.!'.5!'ε... (Συνε7iζεται)

Αλ'.τ:α οτα Θερμοκr1πια
Σι:',,jχ:ιz ι;τ6 ττ 'ι,οε).jδα 80

λογt ,;ι: τ\ν α'ντrι|.^i1 -,cιli cτα αλα-

τιc'' ο,' γg'\)'' €:^γe''εc δυ;'y"cl"νoνται '7a

z''''Οe'l':''y'!:., οι oγeτιτα L'1Qgaτ'.xic"

N./'L 3Ξ :''ιτz.θε|'i. 'oλ:: cxεδ6ν υ:.

l,.:ιi.λ ιi-οY:ιε; των θε,ρlιoxηπiωγ ai-

γcιl οl.lπy.θ':iζ α'x4',ι']' y"q''. οa sγeτ'"x&"

'ι.''yο!'c cυγxev::ιbcοι6 αλaτιιilν τoυ
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ΔEilΤP0κoMllω θEMATA
l. Παρο6ωυn μnλωU oTlξ 1Φpεc τ]lξ E0I(

Στι; 1ιilcε6 τη; EoΚ η ποιxcλtα
μηλι&g πc'') )1υrιJLσ"cγe[ .εblαι' τ1 Ιx6),ν-
τsy Nτελ[τoιoυ6 με 3056 1ιλιιiδεg
τδννoυg ττ1 tιυτερτ1 Θt,η xατ!.γet .η

Ντελiτcιou; 1ιε 1187 1ιλιdδε_c τδν_
νο')ζ. (β)'ιiπε πtνc'y"α 1) . Axoλoυ-
θο''3ν οι ττο:x,)'[εq Ιψτερeτδ.,'ε, Γxραν
νη Σ1ιιθ, \[τοιιδφ Koξ dρενζ, Tζd_
ναΥy'cντ' Γxλδcτερ x\π. δτ1μ'ιoυργt1-
aηxα'ν xαι' αξι'oλcγtβτ1ιαγ τoγ τελευ_
τL[υ' xαιρδ εντ$πωoη.

Απd τι; νdε; π::x:λiε ζ 1ioυ r'r,c-
xιλet τ1 διαδccη τιυγ πoιxιλιιil ν Tζδ-
ν1.Υx.!)'ντ ιαι Γxλδoτιρ.

Ι{ π:ιδτη 'atνιι αψεριxανιxt1 xαι
η δ'ε'5τερτ1 γερ',ιανι'αi1. Αξiζει yL
οηir'ειοrθεd δτι τΥlν Ιζδναγx'd'ντ,
την πρδcεξαν cδια[τερι .). Bdλ-
Υ,l'. xzι oλλαyδoj xαι ι1eτ& oc d\-
)'.E y'ιΙlρεq. Παρατηρε[ xανε|g 6-
τ: oι 1ιεγd,λε -< γrηλοπαρα^γω^γιι€; γ(υ

ρεq, Ιταλ[α, Γαλλiα xα; Γερp.ανtα,
για πcλλo6g xαι δcαφδρου6 λ6γoυ6,
δεν 'miρξαν πρυlτοπδρo'. aττ1 διαδa-

Τoυ oδ. Ντιv6πoυλoυ

ση. τηζ εξα,'ρετ''xt1g πotιι)'tη Tξδ-
ν:ιγτο\ντ' ΙΙ παραγωγii ττ1q Tζδναγ
ιο)'ντ το tτoE 1982 iραν 3b y'ιλια-
δεq -"δννοι, ΙLσ" νL φθd.cει τa 1983
cτoνc 226 yιλιiδ:; τδ'n"ιυζ. Επ!c.ri3
η Ι'ι).δcτaρ απδ τaυq 30 y:λldδε;
τδνναι; το 7982,, {φQαcε cτaυ< 17o
1ιλιiδε; τ6νya'lζ το {τaq 1988. Ι{
'Eλcταρ, μiα dλλη y!,α rrιιx,"λt7',
α27''cε να διαδiδετa,. x'.' αυτi,. T,'
dτο; 1983 η πL.,')1'^{ωτ'it iiταν 4 7ι-
)'''αδe; τδννοι, ιι,' !.γΛαce ιο !.τo3
19.c8 cτοο-< 49 yιλιd'δa; τ6ννο,lζ.
(β)'dπε π['lικα 1} .

ΙΙ παριγωγη μ{λωv cτι; 1ιil2ε;
τη: E.o.K. τυ1ιαiν'zταc γιiρω 80Ο0

1ιλιd.δa6 τδννoυ;. Πρωτη xω 'cι' εt-
ναι τ1 Ι-ναλtι xι,ι qxoλoυ'flοιiν η Δυ-
τι'ι^\ Γερψα.νi.α τ'αc τ1 Γαi'λiα. Aυτd;
οι y.δρ,ε5 {γ.,'υy r,ιtα πα'ραγω1i, ττ1E

τ*,ξεωg τωy 2,oΦ yιλιciδων -,6νγων'
ΙΙ Ιcπανtι xιτiγε; ττp τaτωρ.τl θi-
cη, τi oλλaνδiα την π{ψπττ1 κα,. 'r1

Eλλιiδr ττγl [,τττ1 (βλiπε x[νzιι-2) '

:\ξiξεl vα cr11ιειιυθεi δτ,. τ1 παρα-
γωγ{ μ{λων cτ'.3 τeρ,'acδτερε; 1ιil-
ρι: παριι,ι!.νΞ. 1i€ρt:πcυ aταθερ"i1' cττi
Δυτιx{ Γ eρp.αν[α δγιω -<, παραττ1ρουν
Ξ7.. ο'',μεγα).6τερε_c διατuυψανοει3
(βλdπε πt'lαxα. 2) . Αν aηxρtνου,ρ.a
ττiγ r,α'ρα.τωτt' τηE τελευτ α[αq eπτα-
e-'tαq. τo jτo; 1983 γαρα,ι"τηρ{ξeτα,"'
ω; dτo6 ιle την ι,ιιxρ6τερη παρατ(|)-

Τit ('Ι3Φ 1ιλl4δeq τδννoι) ' Tο!.-
τo; 1982 cημaιιbθηxε η μεγαλr5τε-
?η T'xPσ'ΥωΥiι (2521 7ι\ιaδε; ι6ν-
Υ.,'.\ .

Δ. Πz:e1.ιυγi7 iι'^ξ)'ιιν xα.τ& πο'"x,)'ι'α

ΙΙΙNAκΑΣ 1

:: 1ιλliδε: τδννο'lζ οτ'"q γ'6.γεq tη; E o'Κ.

α'/x' |f 2''γ,'\i,ι 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 88i87
1.

2.
t

4,
5.

b.

7.

8.
ο

1Ο.

11.

12.
13.

14.
15.

Γxdλyτey Nτελ|τοιου;
Nτε)'iτ ιoυi
Ιψτιριτδρ.ε
Γxρ&ννη Σηrιθ
M,π,οcx6φ

Ιicξ dρεvζ
T 'ζδναΥxολντ
Γ'ι\&cτερ
Ρεydτα τoυ ΚαναδL
llζoνiθαν
δF'λcταρ
Tξdι'1ι; Γxoliβ
'Ιγιρυτ Μα.ρt
Γxρα6ανcταfν
Δι&φoρεE

Σιiγολo

&23r 2866
1220 1159
11b 24τ
270 178
323 207
345 29Ο

35 5Ο
3Ο 46

116 83
174 91

Ο4
b4 6b
b7 62
24 16

3346 19ft2
9ο96 6945

3123 2823
72% 12ω
258 218
2Μ 220
237 1il
2b6 2r2
1ω 87
58 74
bο δb

111 8Ο
672

58 46
b4 b7
1,7 12

2b78 2171
8α86 716Ο

2826 30Ο2 3Οδ6 1α
1066 1191 1187 1α)
228 246 294 120
24o 2bτ 279 109
2A2 133 249 1B?
274 219 23b 10?
137 160 226 141
110 118 17Ο 144
98 76 87 Ι14
73 -c4 59 98
20 47 19 120
61 42 39 93
b'b 35 37 1Ο6
:Ι3 11 14 127

29A7 1840 2971 161
7962 71,b:3 S94? 726
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ΠΙNΑKAΣ 2

σε χιλι4,δε€ -6ννc')ζ 5τtζ χιbρε; iηζ E'o'K'Ι}. ΙΤαραγωγ{ iιηλων

Χιbρε;
Ιταλiα
Δυτιxl1 Ιερμανiα
Ι'αλλiα
lcτανiα
oλ)'αvδiα
Eλλ&δe
Bdλγloν
Mογ&λη Βρεταν[α,

TΙ,'?τ'ι(αλ}'(α.
Δινtα
l ol'LνbLry

ioυEε1,6o0ργo
Σdγoλo

1982 1983
26Ο3 2a32
2-D2i 13Ο0

19? 7 7-D7-5

850 1Ο13
.19Ο 403
26b 308
263 2ΟΟ

3b1 312
1Ο6 115

59 47

98
83

9523 7316

1984 1985
227A 2472
7710 1383
20Ο5 1793
969 10Ο4
.131 300
304 261
226 276
?Α7 3Ο1

86 95
-D'ι 45

1Ο9
ntl

-q,ι16 7437

1986 1987
?Ο2Ο 223il
z[[b 1Ο57

1B?4 192Ο

828 971

446 335
3Ο6 2gb
262 234
312 264
-ι6 77-D7 26
89
73

831Ο 7126

1988 B8/87
2b76 115

233Ο 22o
1900 99
828 85

398 119
3Ο2 102

2:c8 11Ο

226 86
70 91

4b 773
9 10Ο
Γl 167

8947 12tJ

ι. Tt εiυαl T0 ffi$}Il (ilnα)

και αξιoλoγoJvται oτιq τrρoηyμtvεg f-ffi;;;;τεg ενδεΙξειg φαΙνε-
xδρεq τηq Eυρδτηq και τηq Αμερι-;\.o, δ., η πoικιλΙα lMΑMURΑ ΑKl
κfrg τrρoκειμdvoυ να ετrιoη1rαvθoιi.r, Vι,μαμoιiρα 'Ακι) μιτιoλιααμi'rη ατα
εκεΙvεq oι τroικιλΙεq τroυ παρουoια- αvαφερδμεvα υπoκεiμεvα, εivαr αρ-

ζouν δεvτρoκoμικδ ενδιαφΞρo';. Στη κετd παραγωyικ{.
αυvExεlα δημoαιεδoυμε μερικd ατoι Eπiαηq η τroικιλiα XUE VUΑ Ll
xεΙα πρoερxδμεvα ατιδ την ξθνη 6ι- (ΞoJε Γιorjα Λι) μπoλιααμδvη επi

Ωg υτoκεΙμεvα xρησιμoπoιoδνται Γεvικ& oι τoικιλΙεq cHoJURo
τα oπoρδφυτα P. SΕRoTlΝΑ και (ΤαoζoJρο) |MΑMYRΑ ΑKl (|μα-
P. CΑLLERYAΝΑ. Φαivεται δτι τα μoι)ρα 'Ακι), PlΝG GUo Ll (Πιγκ
απoρδφυτα τηζ P. SERoTlΝΑ ατη Tζoι}o Λι), YΑ L| (Γι& Λι), Ko -

μεγ&λη πλειoψηφΙα τoυg δiνoυν ατιg SUl (Kcooι}1), KUΜol (Kιμδι) Νl
μπoλιαζδμεvεg πoικιλΙεg καλλiτερη lTAKA (Νιιτ&κα), ΝlJ lSSE|Κl
αv&τrτuξη ατo φuτδριo απ' εκεi- (ΝιζιoEiκι) και SΗ lKo (Σiκo) θε-

νη τηξ P. CΑLLERYΑΝΑ. ωρoδνται παραyωγικΞg.

Επoxrt αvΘoφoρiq€; Ημερoμnν(α συγκoμιδιiζ
oι τrεριαoδτερεg αvθiζουv πρδΤ- Αv και πoλλEg πoικιλΙεg εμφαvi-

μα/ πριν απδ τηv PΑSSE CRΑSSΑ- ζoυv κλιμακωτfr ωρiμαναη αρκετd

ΝE. Λιyδτερεq μεταξιi PΑSSE cRΑ μεy&λη, κ&τι τroυ δημιoυργεi τrρδ-

SSΑΝE και WILLlAMS. 'Αλλεq xρo 6λημα o πρooδιoριαμδq τoυ ακρι-

vιiq η περioδoq αvθoΦoρiαq διαρκεΙ'[ 6oJg 1ρδvoυ oυγκoμιδ{q, εvτoJτoιq

Γ}o€λευon
Tα ΝΑSΗl (Νdoι) εΙvαι πoικιλΙ-

εq αxλαδι&g ααrατικfrg ττρoδλευoηg

( lαπωνiα _ KΙvα) oι oτroΙεg αvfr-

κouv κυρiωg ατα εiδη PlRUS SERO
TlΝΑ και P1RUS CALLERYΑΝA'

6λιoγραφΙα.

Yποκεiμεvα

λΙγεg μδρεq και &λλεq πoλλig. Για

μερικig τoικιλΙεq δτrωg εΙvαι η Νl-
J lSSElKl (ΝιζιαΞiκι), SHlKO (Σi-

κo), και SU lSE l (ΣιouoiΙ) η τιε-
ρΙoδog αvθoφορiαg εivαι αρκετ& ε-

πιμηκηq.

τηg P. SEROΤlΝΑ και η SHlΝSEΙ-
Kl (ΣιεvoETκι) επi τηq P. cΑLLΕ-
RYΑΝΑ εivαι παραyωyrκEg.

κατ& πρoαδyYιση τιq πoικιλ'[εq μτro

ρoJμε να τιq κατατ&ξoUμε στιζ ε -

ξηg κατηγoρiεq.
α) τrριv τηv oυT}.ιαμg: HΑYΑTΑ

MΑ (Xαyιατ&μα), cHoJU (Σιδ-

ζου), SΗ tΝSU l (ΣιναoιiΤ), SΗ l Ν-

SΕ lK l (Σιvαδiκι) κ.&.

6) Eπoxi oυΤλιαμq: KOSUΙ (Kο

αoJi), SUlSE| (Σoυioδi)

γ) MεταξJ τηg oυTλιαuc καt Ντε

κδvα ιη-ελ KoμΙτoιo. : ΚUλ1ol (Kυ

μδi), HOSUl (XδooυΙ), ΝlJlSSEl
Kl (ΝιζιαlΙκι) CΗoJURo (Τooζoιj

ρo) κ.&.

δ) Επoxη τηg Ντ6καvα vτελ Κο-

μΙταιo : ΝllTΑKΑ (Νrτ&κα)

ε) Eπoy{ μετ& την Ντεκ&vα ντε\
KoμΙταro : XUE HUΑ Ll (=oδε

Γroι]α Λι ), J lΝG BΑ l L l (ΖrΥ<

MπδT Λι) YΑ Ll (Για Λι), lMΑ-
ΜURΑ ΑKl (lμαμoliρα 'Ακι).

!}*poq }ζαρΓ.ο6

Αυ:δ εξαρτ&ται ατrδ τηv τoικιλΙα
τo QoρτΙo τoυ δδvδρou, τη γovιμδ-
τητα τoU εδdφoυq, ε&v τrρoηyflθηκε

αραΙωμα, και τlζ κλιματικΞq αυvθi_

κεq. Σε θερμδ κλΙμα τo μiyεθoq γi_
νεται πιδ μεydλo. Σε γεvιxδg γραμ-
μδq oι ττoικιλiεq οcrroκτoJν τo εξ{;
τrερΙτroυ 6&ρoq oε γραμμ&ρια.

- 
IMΑMURΑ ΑKl (lμαμoJρα

'Ακι) και XUΞ ΗUA Ll (Ξ6!6, 1-,-



oUα Λr) 300 γραμ.

- cHoJURo (TooζoΟρo), Νll_
TAκΑ (Νιτdκα), PlΝG GUo Ll
(Πιvyκ Tζoιio Λι) l80 γραμ.

_ HoSUl (Xoooδi) KlκUsol
(Κιμιζoδκα Γoudq) KoSU l (Κo -
oοι]i), KUMOl (Kυμδi), SHlΝKo
(Σιcιivκo) και YΑLl (Για Λι) ]50
γραμ.

_ JlΝG BΑl Ll (Zrvγκ MτrdΙ
lι), SΗΙΝSUυ (ΣιvαoJ'i) YΑKUMO
(ΓιακoΟμo) l00 γραμ.

_ To αραΙωμα των καρπδν oτιq
αoιατικEq πoικιλΙεg εΙvαι απαραi -
τητo. ΣUνlστ&ται να αφr]vεται δναg
καρπδq oε κ&θε ταξικαρτrΤα (Kδρυ

μ6os).

Εμφ6vιon τoυ καρπo6 και
γευστlκ€ζ lδ:6τnτεq

Η εττιδερμΙδα τoU καρπoJ α' dλ
λεζ πoι,κιλΙεq εΙxε xρδμα κiτρινo
και σ' dλλεq μτrρoJτζιvo. Tρειq τroι
κιλΤεq μπρoδτζινεq CΗoJURo (Tαo
ζoδρo} KOSUl (ΚoαoJi και SΗlΝ-
Ko (ΣΤvκo) και μιd κΙτριvη η SHΙ
ΝSElKΙ (ΣινoiTκι) εΙvαι τroλι] ελ-
κυατικEg.

Στη δεδτερη κατηγoρΙα κατατdo
σovται oι εξηq πoικιλΙεg πoυ εΙvαι
κι αuτEq ελκυατικEq. Mε μπρoJτζιvη
επrθερμΙδα cΗoJU (Σιδζυ), Ho-
SUl (Xoooυi) KUMol (Kuμoi), Νl

lTΑKΑ (Nιιτ&κα) και SHlΝSUl
(Σlvoι)i). Mε κΙτρινη επιδερμiδα
SUISEl (ΣouιoEΤ) HΑl(Ko (Xdκ-
κo) και ΝlJ lsElιKl (ΝιζrαEΤκι)

Σ' αυτ{ την κλ&oη τoπoθετεTται
και η πoικιλiα XUA ΗUΑ Ll (Ξoδα
Χlo0α Λι) πoυ d1ει επιδερμiδα κι-
τριvoπρ&oιvη με oκoυριd.

Γευατικd oι καρπoi μoι&ζoυv με-
ταξδ τoυq. ΕΙvαι καρπoi τραγαvoΙ
oακxαρδδειq, αρεoτd xυμδδειq, yω

ρΙq oξEα και oλΙγo αρωματικoi. Ev-
τoJτoιq εivαι δυvατδ να διακρivoυμε
μερικEq πoι,κrλΙεq τωv oπoΙων τo &-

ρωμα εΙvαι κdπωg αναπτuγμivo, &
πωq εΙvαι η CHOJURO (ΤαoζoJρo)
HoSUιj (XoooυΤ), KOSUΙ (KoooΟ
Ι). Η πoικιλΙα ΗoSUl (Xoooι]-)
ixει μια υφ{ αρκετd λετιτ{.

Διατιiρnon
H HΑYΑΤΑMΑ (Xαγιατdμα) πo

λJ τρδiμη διατηρεΙται λiγo ατo ψu
yεio.

oι τroικιλΙεg KlMlZUKΑ γvΑSE
(KιμιζoJκα Γoυ&q) και SH lΝSU l

(ΣιoυvooδΙ) διατηρolivται ωg τα μi
αα Δεκεμ6ρiou

oι πoικιλΙεq cHoJU (Σιδζoυ).
HΑKKO (Xιdκo), HOSUl (Xoαoδι),
KUMOl (Koυμδi), ΝΙJ lSSΕιKl (l.lι

ζιoE'1κι) και ΤΑMΑ (Τdμα) διατη-
ρoδvται ωq τo τiλoq Δεκεμ6ρioιl'

oι πoικιλΙεg KlKUSUl (Κικoυ-
ooJΤ), ΝllτΑKΑ (ΝιΙτ&κα), SΗlΝ
Co (ΣΙνκo),και SHlNSElKl (Σιoυv
oEΤκι) ωq τα μaσα lαvoυαρioυ.

oι Krv6ζικεq πoικιλiεq J lΝG BΑl
Ll (ZΙγκ μπ&Ι Λι), PlNG GUo Ll
(Πιγκ ΓκoJo Λι), XUE HUΑ Lι
(Ξoιiα XoJα Λι), YΑ Ll (,Για Λι)
καθδq και η CΗojURo (Σloζoδρo)
IMΑMURΑ Aκ l ( lμαμoJρα 'Ακι)
και OΚUSΑΝKlcΗl (oκuoαvκΙoli)
διατηρoδvται μixρr τoν Φε6ρoυ&ρlo

Συμπ€ραoμα
Eπι6&λλεται vα μελετηΘoJv επi

τδπou oι πoικlλΙεq Yια vα διcrπι-
oτωθεi η crπδδoα{ τoυs στα δι&φo-

ρα εδαφoκλιματικ& περι6&λλoντα
τηq 1δραq μαq.

ol πoικιλΤεg πoυ Ξ1ouv κiτριvη
ετrιδερμΙδα εΙvαι ευπαθεΙq ατoυq

μωλoτrιαμoJq και dλλεq μεταxειρΙ-
αειg' Θα πρδπει vα ληφθεΙ υπδψιv
τo αραiωμα καρτrδv τo oπoio εi-
vαι αvαyκαΙο, Yια vα ατroκτηΘoJv
καρπoi ικαvoπoιητικoδ μεyiθoυq. E
πΙαηq ετrι6dλλεται vα μελετηθεi η
ευπdΘεια ατιg δι&φoρεq αoθδvεrεq
καr ιδιαΙτερα ατo 6ακτηριακδ κdι1lι-

μo>>. Πρδπει vα τovιoθεi δτι oι πoι_
κιλiεg HOSU l (XoαoJΤ) και Κo -
SUl (Kooolii φυτεJoνται oλoΞvα και
τrεριααδτερo oτηv [ατrωviα και Νi-α
ZηλαvδΙα.

Ξ" llεθuic Epο0εio oτο ]Iρ6Tυπ0 φυTΦp!ο
[lοuuπ Γ. Γκlα0orn

Σε ειδικfr εκδ{λωoη η διεs;ηg oρ
γ&νωoη τou ΕDΙTOR oFFlCE και
τoυ TRΑDE LΕΑDERS CLUB ατrδ
vειμε καl Φiτoq τo l7o διεΦδq 6ρα-
6εΙo πoιδτηταq.

ΦEτoq η τελετη απovoμ{q oργα-
vδθηκε oτιg Ι5 MαΤoυ l9B9 oτo Ξε

voδoxεΙo Mεριvτιiv τoυ Παριo.ιoi.
Στη τελετfr αυτη oυμμετεΙxαv ετrι-

xειρ{oειq αrrδ δι&qaρα μΞρη τou κδ-
oμoυ. MεταξJ τωv 6ρα6ευθδvτωv oυ
μπεριλαμ6dvovται και τα τrρδτυτrα

φυτδρια τoυ yεωτrδvoυ Γι&vνη Γ.
Γκλα6dκη και {ταv η μovαδrκ{ γε-
ωρyικη ετrιxεΙρηoη τroλλαπλααrα-

oτικoι] υλικoδ πou 6ρα6εδθηκε.
Η διdκριoη αuτη τιμd ειδικd τoν

φυτωριoδxo Γι&νvη Γ. Γκλα6&κη
καl τη xδoα μαq γεvικδτερα. H <<Νι

douoτα>> oυγxαΙρει θερμ& τov oυ-
vερy&τη και φτλo τoυ ττεριoδικoΟ και
καl εlixεται καl o' dλλεq επιτu1Ιεq
και δrακρΙαειq.

δι)
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Κυκλoφ6ριιoε θvα γεωρYικδ 6ι6λio
"Evα ΘιΘλio_ κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xριrματιστδq εiκ6vεq

Ti εΙvαι τδ κoκκoειδft (Φ6tρεξ) καi π6ζ καταπoλεμoδvται

Δθv πρ6πει vδ λεiΦει iπδ καvθvα &γρoτικδ oπiτι

XΨffipffrffiY ffiAlkΦYΚE€
Mπoρεiτε v& τδ πρoμnΘευΘεiτε δπd τd vραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TΙMl{ Πf}ΛHΣEΩΣ t000 ΔPAXMEΣ

}16λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα γεωργικ6 Θι6λio μovαδικ6 oτo εiδoq τoυ
(TA ΓEΩPΓIΙ<A ΦAPMAκA ΠoY ΚYΚlloΦoPoYN ΣTHN EΛΛΗNΙκH AΓoPδ)

ffiΨffiffiffiffiffiw ffiree&ffiΨffζΦ*

ffi ffiΨ&4 rc-fr:ffi'\g ffi &ffi'ru&effi ffi ffiΨ&ffi Ψ
'-Tι περι6xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) καt πωq ταξινoμooνται
- ΠΙvακεq κατατoπιoτικoi xριioιμoι και διαφulτιoτικoi
- 'Εvα 6ι6λio απαρα(τnτo vια κ6Θε αYρoτικli ΘιΘλιoΘιiκn

TΙMΗ ΠΩΛHΣFΙΣ 600 Δραxμ6q

EKΔ0ΣE|Σ ΣγΛΛ0Γ0γ κΓIA]ιIITΣAP0I KA! MΠOγΛEΣυ

't 
'

Toυ T6κn Mπdiτon
MΠoΡEΙTE Ι\ΙA TA ΠPOMHΘEYTΕITE Atτo TA BΙBΛΙoΠΩΛΕΙA ΚAΙ

AΠo TΑ ΓPAΦEIA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoITΩN NAroYΣΗΣ
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