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Φυλdξτε τα τεOxn τnc ιιNl6ouοTαc))
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Αγαnητδ φiλε

Σ' δλεc τlc εno1ic η Eλλiδo εΙ1ε τoυc φrλδλληγεc
o1 oπoΙol αγωvioΘηκov oτηv πρΦτη Yρoμμi γlα τα δiκαlο
τηq πατρiδαq μσc. 'Evαc οπ' αυτoιiξ πoυ oYωviζowο| σiμε-
pα εivαl καt o βoUλεUτι]c τηc Aυoτραλiοc 'Αλλοv Kδvτ-
μαv. Eivαl μια φωv{ πoλi δυvοτr]. Αq τηγ oκoioouμε.

.*. o .".

ΦrλoΕεvoιiμε εrδlκδ 6ρΘρo πoυ οφoρ6 τηv Ioτoρiα
τηc Bδρolαc, γραμμδvη με τη μδΘoδo τωv ερωτoonovτtj'
oεωv. Mε 50 εpωτr]oειc καl τlq αvτioτolxεQ onαY'ilσεtξ
o αvαγvδoτηc με μiα -ρoυφηΕli. εvημερΦvεταt oε tκo-
vonolητlκδ βαθμδ για τηv Ιoτoρiα τηc Biφoloc.

--. O -i.

o Γρηγδρηc Α'. Περδlκδρηc UΠiρεε o nρδτoQ γεvl-
κδc nρδξεvoe τωv H.Π.Α. oτηv Eλλδδα τo 1838. TελεU-
ταΙo γΙvεταl ouΖητηoη γlα τo τδno τηq κoτoγωγ{c τoυ.
Edv γεvvηθηκε oτη Bδρotq η τη Ndoυoα., Στo oημερlvδ
τειi1oc δημooIεiloυμε oxετlκi 6ρΘρα, πoυ μoe 6στεlλov
oυvεργdτεc τoυ nεριoδlκoι]' καΘδc καr dλλα oτol;1εiα γlq
εvημδρωoη τωv αvαγvωστιbv τoυ nερloδlκoi. o αvoγvδ-
στηc αc μελετfoεl τα κεΙμεvα κσl αc βγdλεl μ6voq τoυ
τα ouμnερδoματo.

f- O -r"

H μδλυvoη τoU nερtβdλλovτoq εivot ivα πρδβλημα
,καUτδ' nou δεv oηκδvε1 αvαβoλ{. Ev ovδματ1 τηc .ovi-
πτυΕηc- τηq -Πρoδδοu. καΙ τoU -,μδλλovτoq. Θυoιioαμε
καl καταoτρiΨαμε To nερlβδλλov' Eπlκρδτηoε αvεμπδδl.
στα η ωφελΙμloτl,κi nλεu,ρδ τoυ Θiματoc. H κερδooκoπiα
oργiαoε' Kα1 τα λiΘη πληρΦvovτoι τΦρα, κol μδλιoτα α-
κριβd' Η Ζωη -ψηopo6uiZεταr. ,καI η υγεiα .κλoviζεται-
Kαl δμωc υπ{ρ1αv καl υπδρ1oυv λιjoεlc'

'I{ .βιoμηxαvικη ovdπτuΕη. μrδc ri}ρlo1f,c καΙ η*τoυρloτlκi αΕιoπoΙηoη. εvδq τδπoυ εnlβδλλεται vα γi-vεl -σωστd> κα| με -σXaδlα> κoΙ με nρooπτlκι]. 'o1r αε
βiρoc τηc υγεΙαc μαc. Mε oεβαoμδ n,ρoq τo nερrβδλλov
To -παρελθδv. 1q .μvημεiα- καt Tηv .Ιστoρicι- μoc. Δεv
'πpδnει vα απoκonoiμε απδ τιq ρiΖεc μαc. To nαρελΘδv
καl τo μiλλov εiμαοτε εμεic.,.To ivα εΙvα1 οuvi1εlο τoυ
dλλoυ. Aεv υπδρ1ει δiλημμα. Yndρ1εl oυvι]nαρΕη, ovd-
nτυΕη βloμη1αvlκ{, τoυplοτ1κ{, γεωργlκfl κ.λ.n. καl αεβα_
oμδc τoυ περlβδλλovτoq.

H *NΙAOYΣTA- δημoolειiε| σxετlκi δρΘρα κα1 iτol
o ovoyvδoτηc Θα δ1εl τηv ευκoιρΙα vα εvημερωΘεΙ γιατlc αnδψεlc καi τtξ πρoτdoεlq δIακεκριμ6vωv εnloτημδvωv

r- O;-
Φiτoc oυμnληρΦvovταl 1,t0 1ρδvrα αnδ τη γiwηαητoυ ΑΙvoτdiv. o AiγoτiΙv Uπiρξε μΙo ε€θ1oυoα φUσΙoYvω-

μiα. 'Ηταv iναq μεγδλoc φυoικδq καΙ 6vαq μεγdλoc'dv-
θρωnoc. Σ'δλη τ-η Ζω{ τoυ εργδoΘηκε με πδΘoc γlα τηv
Επrοτr]μη ηαr αγωvΙoθηκε παρdλληλα γlα τα αvθριbntYα δl-καιZματα' "Evαq πρωτoπδρoc επloτιiμovαq καΙ εrαc nρr-
τonδρoc οv0ρωnloτflc.

- Γlα τη πρooωπtκδτηTα καt τη ζωri τoU μαc μlλiε1 ει-
δrκδc oυνεργδτηc τou nερloδlκoιl"
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Av0παρt(To To Mακεδovlκo
To λεγ6μεvo \Ιωxεδoνιιo ζη"ηψo

aτην λυoτρxλiι τo 'lποι.'.ν,ιι't πρ6,-

x1,oP.ζ τηq xν6d,?ν\σηζ τηζ Γιoυγ-
ιacλαfiiαq, τ6νιoε με Θαρρωλ6α δi'1'

λωoη τoυ, ψθaα, ωην Οηrοoπον'διαxt'1

Boυλτ), τηγ περΦσμΕντ1'ε6δoψ'ωδυ',

o Φιλελει1θερο6 βoυλaυττ)ε 'Αλλαν
K4ντμαν.

o x. Κ&,ντγιων, πριλτγl οxιι.bδη6 υ.

πoνργ69 Mετωy&oτευoη€, πoλι} γvω-
aτδ6 *ωι αγ'απητδ6 oτηv ελληνιιη
πα,ρoικ[α, με τηy ,oωoτη x"qι δtxαιτι
τaπoθtτη'ai1 τo'l ψξoα aτην oιρooπον-

διωxτj Boυλli, απθδειξε δτυ xαι'oΘL'
νog διωθdτει xαι' νπ'eθυν6τητα'

Στην παρ6μ6α'afi τoυ. o Φιλελειi-
θερο6 βoυλευτη6, υπoΥ,Pωψι.oε δτι
*ατ&' την πρ6oφατη επtaτε,|i'1 τον,
oτηv Eλλ&δα, 'Eλλην,ε6 υπoυ'ργoi

τω εξ4.φρωοeν την ανηoυ1iα τoυ;

τιo" 1ην aτ&,oη πoυ τη'ρεt η Aυoτρ*-
λiα dyοιyτι δυ λεγ6,μενου nMωxεδο'

νιwα5n γuαυ τωy (α,υτoyφιoτιilyr.

oΠaπoiθη,οη των Eλλτjνων, εiπε
,ι x. Καντψαν, ε[ναι, 6τυ, πtaω απ6

τo'υ€ αυτoνoμιaτtq xρ$6aνταυ πραu'-

τορεζ τηζ Γιo'.lγxoαλω6[αq πoυ νπο'
xινoι5ν το 6λo θdμoι.

,Aυτ6, dυν31ιoε, To πυaτει3ω γ.''

eγιb.

,oι 'Eλληyεg ενo1λo6ντωL T,o1) 'f1

ωυoτραλιαντj ιυ6θρνηaη'αν€γeτα.ι
^/"σ'L 'υτ'oσττιρilζει oμ&δεg πoυ ,επιδιιil-

ιaυν ττΙy απoaτα.θepoπo{τpη 6τa
Βω\γλνια xωι απειλoιiγ την αρμoνι-

x{ αυμ6iωoη 6λωy τωy ι1ειoνoτ\τω'l
πoυ ζουν aδιilr.

.,\}tΦΙΣBΙ{THΣEΙΣ

o ΦιλaλεrjθερoE βoυλευτ{g υπ'o-

oτiiρι.ξε l'ι-νι θq' πρ{πeι' δλ'o,' να y"ω-

τα,νoiiooυψe - xq.L η x'l6ξρνηaη - 5-

τι dlλλo πρ'&γψω η δυατ\ρηaη τηa
πoλιτιxi1Ξ xλ'ηρoνa',ιυα.q xαι τη€ γλιilο
σα.q |ιJ"LαE ψeιaνδττραq xωc il'λa τ1

δραoτη'ριoπoiη6^η xηζ για αμφυo6iγ

e2

EΙ'l!ΗΣEΙΣ AΠo TΗN AYΣTPΑJιΙΑ- ΘAΡPA,,ιEA ΔΗrιΩΣH AΛJιAN ΚANTI*AN

τηση γεωγραψιxων aυνδρων,

Θdoη τoυ l'. Καντ'ρ.ων 'gtνα'ι. ν,ι
εvθ'ωρρ6νει τ1 1ινoτρωλiα ττp διατ^iγ

p\σT1 x1''' αναπτυξη τ^rιζ τa)'LτLστL'

v"!€ x)'ηρoνapιι&6 μ.ια; ψeιον6ττpα;.

Σs xαμlci π,ερ{πτωoτi dμω6, 6πω-:

υπcγρ&μμιoε, η Aυcτραλlα- δ,εγ πρd-

πgι yο( ωνi'y1ε^'αυ να 1ι3τα'6α)'λοντι'.
τα, τ€,ωΥPσ'φ''τθ" ττ1Ξ c'3νορα, σε π'Ξ_

δtο 1ιαγτ1€, για aπiλυoη γειι)γρο(φl-
ιιbν ,διαφaρων 1ιετιξ6 |\'Ξ)'oΥ.lTtβ,ω )

- δcαφορlg που iγουν τ''q ρiζεq τaυi

ce πoλλoυ; αιιil,lεζ πicοr.

Ιπε6θυ'iα, o Αυοτραλ6q πο)'υτυx6;
y'α)'εaε την τ'υ6!"ρν'r1cη να τd.ρ'e'' l,ι!-

τρa ΥLα' να. στα.ι||\ατi1σε'' ιτ1 δραοτ1

τωy πραxτ6ρων τaυ Bελιγ,ριδioυ
π,aυ νπaxLνο0ν 

'τo 
My,xεδ,Dιxδ xα'

αλωνiζoυν ττ'1ν Jι'lcτρα'λtα.

Aξiζει να. τονιcτεt 6τυ o ι. Κωντ-

ψιν επι'cxiφθτμε πρδcφωτα την Eλ
)'αδα, δπoo τ.itΥa τLσ" να παραxa).οι-l-

Θt.oε''' το fΙ'αγν'δoψιc Συvdδριo τιυν

Π ωμμωxεδoν ιxιbν Eyιiloεωγ.

Δηλιbcει6, ανα'λo^γ'ei l|\. τΥP τa-

ποθiτηoi1 τo1) 5ττl Brυλη. ξlq"Υa .
x. K&ντμ,αν xαι 1ιετα -;r;l eπυcτροφ'l'

το'ι απδ τ^rγι 'Ελλ'θ'δυ'.

M,εταξ,j &λλωy, ei"'xe ^ltτ''cττiρ[ξι'
6τι :

nΙΙ Mαxεδoyi"α t'τ'ιν y'α,' eiνι''' eλ'-

ληνιxi1 xαι η Aυc-,2ιλ'|'α xil'α Θα'

τανευ να ψην αφt'lε'' "e).e'3θe?', 
't''

πεδio, c' 'α'lτa'53 τr'''l α\ιφ,.ο6τιτoνν

τ1, γεωγρ,1φcτ'ω ο'lνoρα" Eλλiδα:
aιουγxaoλ'α6dα; ,1.ιo sτ4γο ττ1 δτγ,ι'"

oνηiα π'ρa6}"rμ&τυlν σiτι') τeριoγ'ι'1

τιυγ ΙΙαλy'αyi'ιυγr.

o x. Kαντμα'ι 'l--οcτηρ[ζει 6τ:,

qa[ 6'9ycl,ι'').te1 τoυ oi1ε με 'Eλλη-

νeq πoλιτιxοδ6, διαπ|oτωa,ε 6τι 's'tνα'.

(1εγoχληιι6γoι> ατ6 τη 'οτ&cη πaυ

ττ1pei. η Aυοτραλ(.ι 51Q λεγδγιeνc
uMα,xεδo,i ιx6r.

nMo ττ1ν τιτ"τ''xii τωy ioωγ απa-

οτ&.cεων που φ'('ρετα: ν'ω ττ17et η Aυ.
cτρα).Lα, τον(ξευ o x' Κ&,.ντψαν, ου

'Eλ)'ηνεg πιoτε0oυ,/ 6τι eνΘαρρ'3νoν-

τα'ι 6aaυ π'iJaΦταβo13ν ν,ι δημιoυργη-
oι'ιν πρδ6ληψq' 5ττl.ν τερ''οyi1 y'α'L \).Ι'

αr,ιφιc6τ1τi,οoνν 'ωxδψα xαι τα c'3ν.r'

?1' ττβ Eλλciδαρ.

ΙΙιπ;εδου1-ιε dτι oι 'Eλληνεζ' q.-

'; :ξxCττ'ρι το)'ιτ'υx'i1q τoποθ€ττβτ1Ξ,

7ι''.'2eτ"ιξονν ψe ιxανoπo[τ1ση ττ1.t ε-

'l!.ργeια' τnlι x. Κd'ντψαν 'c,' θα του

πιρα:cγoνν ιαθe r1θ'"xi1'lτrοετt]?ιξ'' l

ιτr'l ,:}€),)'οΥ.

EΙΙΙTrΧΙEΣ

'\ξ(lξει νc τoνιaτεt 6τι η δ'{λι':oη τaυ

x' Ιiαντ1ιαν, ',ι.!cα oτη Boυλη, iγι-
νε 116λι; ψ''α e6δoψαδα r,ιeτα ττ1 δτs

',l-'' ο' l ρ.γ t α xq :t rι6'οιl)'eντcν"t1; Επ ιτ ρ ο -

r"i6 Φ'λ|α6 _\υoτραλ|α5 - K6πρoυ
s^'τγl orοtx cυ1ιμετ,d1oυν 4Ο oμoα-
το'l7ιιc'ιai' βoυλευτj; y'α'' ΥΞρrJυτ'"q'-
sτ!'g - αν&''Jεο& τoυq .! r?|iΘ!τo!1?Υ6ζ
M;dlιπ Χιδoυx xαυ 5 ντ,ονργοt.

ΤΙρcι'ε''τll' γυι δ6o cτ1,;αντιx!; C-

πιτυla9ζ τη; ελλτ1νιxηΞ παρoιx[α;'
ο: δ'j'., τ"7[ οι'μυ',εθν ι y.&. ξτρ'i 17ια'τα..

Eτιτυ7.iε; πcυ οφe(λoνταL σΞ 5υν-

ιcνccγ!'νoυi xαι υπε6θυγOυζ Χ.!ρ''σ-

',ιaυ ; τ α' ρ a'" τ"L.ι"x6' ) τi 1" ρ σ.Υ 6ν τ''υν ^ι y"'.

σιl}l'ι 7'τθ aωγ.

Eφτ;μsρiδα' "0 Ι{ΟΣMΟΣ,
-\υ:_,ρrλiι 1'1.9.89

M:τα τη γθ'γτ1 το'ι lρα'νιxο''l, ," !-
λ6ξανδρο; cτ6λνgι δ,jιρα. ευγαρυaτtα'i

cτουq Θeo6; τ,ι6 3C}0 τaρcιxig πανa-
il'ta; 67''' sττγl ΤΙil'λα, α')'λ.α aτο'l

ΙΙαρrθεvιilνα lιε τηy ιoτaριxi'1 ετ;Υρ7'

i'i,'\)'iξι'l},.lο: Φι'','l.τ;ο'l /.1''"-'.
'Eλληνε6 πλτ1ν Λαxεδ α''μονtι'lν απ6

των βαρ6&ρι-oν των ττ]ν λatcν xrl'-

τocy'aι5ντων,

Αρριαvδg, Αλεξ&vδρoυ Αv&6αoιg
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ot eρυlτoαπαντt,οεcq αυτ!-' laoυν
ω5 εξ{E:

1. Π6τε αναφΔρe-'αι. γιω πρω'ττ1

ΨoΡ&, \ Β€ροι'α cτι.q ιaτoριx6,q πτγ
-Δ..Ι'-'1

(Απdvτηαη: To 432 π.X. ατrδ τov

ΘouκυδΙδη, με τηv εUΚαιρiα τηq εκoτρα-
τεiαg τωv ΑΘηvαiωv ατη Xαλκιδικ{ ).

2. ΙΙιδ; ii?dπΞ'' ν.ι τρα;φ.ταl' τι

Ι\!ρo'.ι. δτ]'αδ'i1 |).ε !να i; 1ιε διio ρ;
(Mε ivα ρ, εivαι τo oωoτδ).

3. 7fδτε ε|'.φαyιζΞτc"'' τ1 λiξτ1 Βε-
ρ.'.7' 'ια'" 1ιε δdo ,ρ;

(Στα βuζαvτιu& xρδvια και Joτερα),

4' Στ:6 επιτυlι6ι9; αφιεριt)lμoιτ;_

ιt; τ''λ''τ. επ,LΥ?αφt -Ξ των αPNαILD)

aρ6νιlν τιb ': ^γραφεται η λdξη R6-

ρc:α' δτ}αδ'i1 μ'a 6.νq ii ',ιε δ'3o ρ;
(Πdvτoτε με Ενα ρ, xωρΙg καμιd ε-

ξαΙρεoη).

o. 1Ιοι1 ογei\ετα'' τl 09ο.iΙ'ασtατ.ηq

Β!paιαq;
(o σUγΥραφΞαq τωv Bυζαvτινδll

Xβvωv και σUy,κεκριμδvα τoυ ΣT' αι-
δvα, Στdφαvog Bυζdvτιog, YρdΦει δτι
o αρxαΙog ιoτoρικδg ΘεαγEvηg υτrooτfr-

ριζε oτo xαμδvo τιια βι6λΙo τou <<Mα-

κεδovικd> δυo εκδoxιig - απδψεrg:

lη: Τηv πδλη Ξκτιoε o ΦΞρωvαq και
θα π,ρiτrει vα λεyδταv, oτηv αρxfr, Φr1-

ρorα, αλλ& oι Mακεδδvεg μετiτρει.pcxv
τo δvoμ& τηq oε Bδρolα, oliμφωvα 1rε

τη αυv{Θειd τoυζ να μετατρiπoυv τo
ΦαεB.

2η: o Mακεδδvαg BEρηq εΙγε και

μια κδρη πoυ λεyδταv Bδροια, απ' δ-

πoυ τrfiρε τo δvoμα και η πδλη).

6. λt{πωg αλ'\τ1 e{να,. τ1 εΞ':''\0)'o-

y!αττ1; λdξεω;;

(Oι δυo πρoηγoδμεvεq εκδoγig x&-
vovται στα μυατfrρια τηg μυΘoλoγiαg.
Ετrrατημovικ& θα πρδπει vα δεyτoliμε

δτι πιΘαvδτερo εΙναι τωq Ξνα απδ τα
δυo oυvΘετrκδ τηq λEξεωg (_ρoια) θυ-

H IΣToPlA TllΣ BEpolAΣ ΣΕ 50 EΡ9T0A[|A}|THΣEIΣ
απ6 τοv Γ. x. Xιoviδn

μiζει τo vερδ).

7. H λdξη Hμαθdα α.π6 r,a'J πρa-

ηλθε (πιilE ετυμoλ r"Υ€[τσ"L) 
;

(Απδ τη λEξη &μαΘos, τroυ oημαi-
vει &μμoq πoταμoδ).

8. Π6τε συν,αyτ&,μΞ τη λ3ξη I{-

ψαΘb';
(Στov 'oμηρo, o oπoiog τηv αvαφΞ-

ρει/ στηy Ιλι&δα και ατηv oδJααεια
και ovoμδζει <ερατειvfr>>, δηλαδfr αξια-
ydτrητη ααv ΗμΦΙα).

9. Ξ6,::τa *λ)'ε6 πdλειq τηζ αρ-

7r'i'αq F{';:θ[ι-:;
('Ηoαν η 'Εδεooα (ΑιyαΙ), η Mi-

εζα, τo Κiτιο, η Σ,κι)δρα και η B&λλα
κ.&. ).

1Ο. ΙΙdτε ν"ατoιxt1θηxe τLτ' 1lρω-

τ^fl fο?/ι\ η ΙΙ;-ιαθiα;
(Δεv ξiροuμε τrδτε ακρι6δq. 'oμωζ,

ατη Νδα Νικoμfrδεια, τηv παλι& Mπρα_

vι&τα, βρΞθηκε τrρoioτoρικδξ, αωρδπι-
vog, παραλΙμvιoq oικιαμδg τoν 6220
π.X. i oδμφωvα με &λλη &πoιpη τωv

Xρδvωv 560Ο-53o0 π.X').

17' Πo'...:. 1'ι'x.ν o'' -^7ωτο'. zi'τc'.-
y"a'. τηi H1ιαθεiα6;
(Δεv ξEρουμε. ΠρΞτrει να {oαv ΠρoΞλ-

ληvεg. oι'Eλληνεg (Mακεδδvεs) T.ρξ-

πει Vα εμφαι,Ιoτηκαv μετ&, δταv Eφθα_

oαv oι Δωριεiq).

12. Tι ξL7ο'l1tε ΥLα τaν μυθιtδ βcι-
οιλι&' τοιl Bερμιioυ Miδα;

(o Ηρδδoτoq y,ρ&φει δτι ατo BΞρμιo

υτrfrρxαv oι περiφημoι κfrπoι τoυ, δπoυ

φJovταv τριαvτ&φυλλα με εξfrντα φδλ-
λα. o &τιληoτog Miδαq ζflτηοε απδ τov

Θεδ Διδvυoo vα γΙvεται xρυαdφι δ,τι
πιdvει.'oταy, δμωζ, πραγματoπoιfrθη-
κε η επιΘυμiα τoU, μετ&vιωoε, yιατΙ
δεv μτoρoδαε oUτε να φdγει, αφoδ και
τα φαyητd γιvδvτoυοαv xρυoδq).

13. Σa πar"ω πδλη €ξηοε o Αθηναi-
oζ τio'.ητilζ Eυριπiδη6 xαL τ,δτε|
(Στη yειτovι,κfr αργαΤα Πδλα, oτηv

αυλfr τoυ Mακεδδvα βααιλι& ΑρyΞλα-

ou, 41 3-399 τr.X. ).

14. Γ6ρετε 7'α')!ναν αξι6λoγo Bε_

?O.ωτη T,.ι9 Υ1' μετεiχε σiη ψeτg,λη
εy.:5τ?σ'τε[α, τoυ M. Aλ6ξαvδρoυ;

(o xρovoyρ&φog - ιoτoρικδg Αρρια_
vδg ,μvημovεδει τoν Bερoιδτη πλoΙαρyo
Mυλλδα, Υιo τoυ Zωiλου. 'Evαg &λλoq,

απoυδαiog ετioηq, {ταv o Koiραvoq,
τroυuπι]ρξε επιμελrpfrq Yια τηv εioπρα_

ξη τωv φδρωv oτηv αρ1αΙα ΦoιvΙκη).

15. ΙΙ6αεE πδλειE υτ\ρξων ψε τo
δνα:μα Βθpo'-α;

(Η αρxαiα μακεδovικd BE'ρoια, πcu
εΙvαι και η μητρδπoλη, η BEρoια τηq

ΣυρΙαg, τωv Eλληvιoτικδv γρδvωu, δη.
λαδfr τo oημερlvδ XαλEτι, η βυζαντι'-
v{ πou εivαι η oημεριvd Στ&ρα Zαγδ
ρα τηζ ΒouλyαρΙαg, τα Bδρoια, τoυ
εivαι ouvoικισμδq oτηv κοιvδτητα Bαo=

oαρ& τηg Σπ&ρτηq (πoυ 'μετovoμ&αrη-

κε €τoι οτo δειiτερο μιαδ τoυ l4oυ αι-
δvα) και η BEREΑ oτην Αμερικfi. 'o-
λεg oι τrδλεrq απδ τηv τρ6τη, τη μα-
κεδovικfr πδλη).

16. Aπd πο'5 xαταγδταν τ1 κept-

φη1ιη δυν,eοτε,α των Αvτιγο"rιδιilr ;

(ΣirμQωv& με την επικρατΞατcρη dπo-

ψη, ατrδ τη μακεδovικfi Bδρorα).

17. Ξθpoτe γ"cι.νινα, πολ,j γνωc:6
βαοι\:α τηζ τελευτ'αaα'6 δυγecτεi-
σ"ζi

('Hταv o Δnμr]τριog Πoλιoρκητ{q,

τrou oδμφωνα με τov Πλoιiταρχo, επι-

ακΞφΘηκε και τηv ιδιαiτερη πατρΙδα

τηq δυvαατεiαq, δηλαδfi τη BEρoια, yδ-

ρω στα 294 τ.Χ.) '

18. o γνωcτδq Βαcιλ''αζ τηξ B-
1lε[ρoυ Π6ρρo." τt aγ€cτ1 εi1ε μe τη
B6ρoιoι;

(Στα xρδvια 288-287 π.X. υπ{ρξε
κυρiαρxδg τηg μετ& παρ&δooi τηζ απδ
τoυg Βερoιδτεq}.

19. Πα69 y"g'L αrd r,o$ t]τd,ν ξyeζ
αiτδ τουζ δυo πριilτoυ6 aτρα.τητo$ζ
τoυ τελ.ευταdoυ Mαxεδδ,yα Bαoιλιd,
Π ερccα;

(o lτττiαq. απδ τη BΞρoια, o oτoi-
oq frταv και πρoσωπΙκδq φΙλoq τoυ βα_
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σιλι& ΠEρσEα. TΦτoq διoικoiαε τo πε-

ρiφημo oδμα τωv φαλαγγιτδv, δηλα-

δi τov μιoδ μακεδovικδ oτρατδ).

2a. Dναντtoν 1lo.ιbν πο),€ψηaε

(xωι) αυτ66;
(EναvτΙov τωv PωμαΙωv, τo I7l π.

X. καl Joτερα, στo KΙτιo).

21. ΙΙoι1 xρ[Θηxε η τ6χη τoυ με-
xlδoyιxo'3 xρ&,τονq;

(Στην αρxαiα, μακεδoνικfl Πδδvα.

aτιg 22 loυvΤoυ τoυ 168 τr'Χ., δπoυ

oι Mακεδδvεg νικflθηκαv απδ τoυg Pω-

μαioη τoυ αρ1ιατβτηγoυ Παδλoυ Αι-

μiλ ιoυ. ).

Ι2. Ι'δτε μτ^Ιμαν oι Pωμαioι oτη

Βtρoιω *ΦL τoLδq πΦρ&δωσε 7ην

πl\η oε τob1Δp6;
(M&\λov oτιq 23 loυvΙoυ τoυ Ι68

τ.X. Tηv τδλη τoυq ταρ&δωαε o |τ-

τiαg μαζΙ με τoUξ oυμπoλΙτεq τou Mi-

δωvα και Π&νταu1o, τoυ froαν επΙoηg,

φiλoι τoυ ΠερoΙα).

23. Mιω i7 πepιοa6τερεq φaP6ζ ε-

rLσy"ξφΘη:ιε τη Β6ρor'α o Aπdοτoλo;

ΙΙα$λoe;
(Διjο li τρεΙq ΦoρEξ).

24' Ε{'ρeτε πτι'δ6 Bεpoιιiτ^fιE tιτσ'ν

βαθγiτtE τoυ Δπ. ΙΙα6λoυ;
(o Σδπατρoq d Σωαiπατρog, τoν ο-

τroio o Παι)λoq ovoμ&ζει <oυyyεvfr>

τoυ).

2b. tr"aιδq αξιδλoγoq τ!αL πoλ6

γνωoτδ6 ουγγραφdαg τoυ 2oυ μ. Χ.
υ,LιΔνα, ετ.Lσγudφθηxε τη Βθρoιαi

(O Λoυκιαvδg, o oτιοΙog Eγραψε δτι

η BEρoια fiταv μεy&λη και τoλυ&vθρω_

πη πδλη).

26. Πo6 'εi1ε την 6δρα τoιiτo oΚοι-
y6ν τωy Mαxaδ6νωγ, 1

(Στη BEρoια, δπoυ oυyκειrτρδvοvταv

αivεδρoι απδ δλεζ τιq μακεδoνικEq πδ-

λειq, εκτδq τηg ΘεαααλovΙκηq, τηg Α,μ-

φιπδλεωq Και των oικιoμδv τηg 'Αvω

ΜακεδovΙαq, oτα yρδνια τηg Pωμαιo-

κρατΙαq και εΙxε ωq τtρooριαμδ τη Θρη-

ακευτικfl λατρεiα τωv Pωμαiωv αυτo-

κρατδρωv. 'Eκo6ε και δικd τoυ νoμi-

oματα).

27. T|, iμαν τα "0λ6μπια>> xαι

oλ

πa'3 γcνδτaυoα"ν;
('Ηααν γιoρτΞq τroυ λα6αιvαv xδρα

στη στη Bδρoια, τoy μivα 0κτδ6ριo).

28. Πoιdq d,λλεg ωρ1dE xq"! αντ|.-

πρoσωπευτlχ α aωι"Ιατα υπiiργαν aττ1

P ωψωιοxρατοιl'ρeνη Β€ρ'οια ;

(Η BoUλi, η εκκληoiα τou δ{μoυ,

oι τολιτ&ρxεξ, oι Υυμvασiαρxoι, o ε-

φfr6αρxoq, οι αγoραvδμoι, o oιτδvηg,

o ειρηvdρxηq, o γραμματΞαg, o ταμΙ-

αg. o oικονδμoq, o αρχιτΞκτoναξ, o αρ-

xΙατρoq, o αρxιερεUg, oι ιερεig .κ.λ.τr.).

29. 'Hταν i1 δγι οπουδ'αiι rδ)'ι1

ηΒθιρa'ια aτα ρωψι"itx& x?6νυα\
(ΠoλJ oπouδαΙα, δττωq φαvερδνoυv

και oι τΙτλoι τηq τoU διαoδθηκαv δ
πωζ: <H τωy Bερoιαiωv μητρδπoλιg

ειg vεωκδρoq> fr <<H αεμvδτατη μητρδ-

πoλιq τηg MακΦoviαg>> και <Η λαμτρδ

τατη μητρδπoλιg>).

30. Ξdροτε αν eτlσy'iφaτγ".ι'' ττl

Βtροια Ρωμαioι oιντox?α1o?€ζi
(ΠρΞπει yα την επιακEφΘηκαv τroλ-

λoi, αφoi εδδ τoug τιμoδααv ααν Θε-

oJg. ΞΞρouμε, αυyκεκριμivα, δτι flλΘαv

και Ξμειναu oτη Bδρoια oι αυτοκρ&τo-

ρεq Γoδριαvδg, τo 242 μ,X., o Φiλoπ-

πoq o 'Αραψ. 246 μ'X. κ.&.).

31. Γνωρiiζετε xατa''oν aτrουδc't".'

Bερoιιilτη τωy Pωlμα'iχων 7ρ6νω'l
(Ναi τ.x. τov Kδrvτo Π. Πι]θωνα,

απδ πoλλiq επιγραφig).

32 ' Ι{ Β6ρο.α" ψcτc;9γaσiT|'ιι'Ε T,rι'

-l .lΘ l
('oxι, εivαl μια απδ τιg λiγεg τr&

λειg, πoυ δεv &λλαξαv δνoμα, τoυλd-

xιoτo ατδ δoo ξδρoυμε).

33. M{πω6 )'e^γδτα'l xατaτe Ειρτ;
νoιiπoλη;

('oxι, iτoι μετovoμ&ατηκε η βυζαv

τιvfl Bερoη-BΞρorα τηq Θρdκηg, η oη-

μεριvr] Στ&ρα Zαγδρα τηq BoυλyαρΙ-

αq).

34'T{ iicαν aι Δραγoι6tφi;
(Σλα6ικδ φι)λo, πoυ εγκαταoτ&θηκε

μεταξι) τηg Θεoααλoviκηg _ BΞρoιαg,

κ&πoυ γΟρω oτη oημερινfl Eτιoκoτri

τηq Ν&oυoαg, δπoυ, κ&τrou - κοvτ&,

πρEπει να frταv κτιαμEvη η αρxαiα τδ-

λη Σκδδρα. Αuτδ τo oυμτεραΙvαμε α-

πδ το δvoμα του xωριoδ (Ετrιoκoτrfr),

γιατi εκεΙ τrρiπει vα εixε τηv Eδρα τηg

η επιoκoπfr τηg Δραγoυ6ιτiαg και Ξτοι

oδθηκε Kαι τo τoTΓωviμιo Επιακoπi).

35. Πoι& ογicτ1 e|.7e ο Bo0λγα-

ρo; p'αo''λcαq Σαμουηλ μΞ τη 81-

ρo'''α;
(Tηv κατδλα6ε oτα τEλη τoυ ]0oυ

αιδvα και τηv κρ&τηoε για μερικ& xρδ

vια).

36. Ποιl,: απελευθdρωoε τ.'ην Β.-

?9'..'" 
.ιil6 τoυ; BOυλγ&ρoυζ;

(o Bαoiλειog B', o <<Boυλγαρo'κτδ-

νoq)), στα τrρδτα xρδvια τoυ ] 
,l oυ αι_

δvα).

3?. Γιατi τo ση|''eρLνδ χωρι6 Ko_

f}νi|)€La λoγdταν Koυμα^i(τ6, 1ιdxpι
πρLν τq' τ,ελευταiα x'ρ6νLα.1

(Πρδπει, ατov τδπo εκεΙvo vα εγκα-

ταoτ&Θηκαv uπoλoiμματα τoυ φιiλoυ

τωv Koμdvωv).

38. 0ι 5τα')ρcγ6?r--' τατθ\a6αν ττγl

Β{ρoια;
(Ναi, τo 12a4, oτην τΞταρτη oταυ-

ρoφoρiα).

39. H Bdροια o[1ε 0ρθ6δοξo li

ΛeτLνa εfi[σy'a'ιτa στα. x?δνL'σ" τη'"

Φ ρ,ιγx'cxρατLαq
(Εixε ΛατΙνo ετiακoπo. Ξδρoυμε lο

δνoμα τoυ δνα, τoυ Γoυα'ρiνoυ).

4Ο. Π6τε 6φυγ,αν ου Φραγxoι ατιο

τη Βiροια;
(Στα 1224, oπδτε υπfrxΘηκε στo

<<Δεoπoτ&τov τηq Ηπεiρoυ>).

11' ΤΙ,'lι& ογta'r1 !γουν ο'- Κατα-
)',ινο| ψz ττ1 Βi.ροια;

(Νικfrθηκαv κovτ& oτηv τδλη, oτα

l 309, απδ τov Buζαvτιvδ oτρατηyδ

Xαvδρηvδ).

42. tr δτe τρoi1γ0τμε σE t}τl1?hla-

),η η aπιaxοπf τηe Β{ρacαg;
(Στιg αρxig τoυ ]4oυ αιδvα, oπδ-

τε i1ρθε oτη BΞρoια και o Bυζαvτrvδg

αυτoκρ&τoραq Αvδρδνικog B', με τov

Bερoιδτη Πατρι&ρxη τηq Kωvoταvτt_

voυτrδλεωg Νfrφωνα, τov Α', oπδτε i-
yιvαy τα εyκαΙvια των ττερΙφημωv τoι_

xoγραφιδv τoυ Kαλλιδρyη oτην εκκλη_

oiα τηq Αναoτdoεωq τoυ XριoτoU).



43. Ποι66 αυτaxρ&,τoραE του Bυ-

iαντhυ βριcιδταν πολ'l τ'αιρ6 οτ^rt

Β6ρoια1
(o lω&ννηg Kαvτακoυζηvδq, πoυ i-

γιvε ιiατερα μovα1δg και dγραψε και
πoλυαδλιδo βι6λio, εξrοτoρδvταq τα
yεyovδτα, δτroυ περrΞxοvται oπouδαiεq
πληρoφoρΙεg και yια τη Bδρoια).

44. fΙacδ6 iγιν o Χλαπeνa3 ια:
παιi aγtaη εlχε ι1ε ττ1 Β{.ρaι'α;

('Ηταv ΣΞρ6οq ευyεv{q και αξιωμα_
τolixog, TΓoU στα 1358, κατεixε τη B€-

ρoια).

4b. 'ΙΙτα'l αξιδλογτ1πdλη η Bd_

ρaLα στα Bυζαντιν& NρδνLα,;
(ΝαΙ, απ' δoα γρ&φoυv oι lωαy.

Καντ'ακouζηvδg, lωαv. Καμενιdτηg, oι
βιoyρdφoι τηg δαιαg Θεoδδραg τηq
Θεooαλoviκηq, τoυ δoιoυ ΑvτωvΙoυ, τou
νdoυ, τoυ Bερoιδτη δτrωq και τoυ δo-
λoφoνηθΞντα απδ τoυq ToUρκoυq μητρo
πολiτη Αρoδvιου).

46. E Β€ροια" π,oυ ανt]xΞ δ".ο,.y'τι-

τL^ι'&" σ.α, Β'ιζαντιν α' x,ρδν|'α ;

(Στη διoiκηoη τou << lλλuρικoδ> il-
στερα τηζ ΘεαoαλovΙκηg και τδλoq, α-
πoτiλεαε τηv Ξδ,ρα ιδιαiτερηq διoικη-
τιl<ηg oτρατιωτlκfrg μov&δαg, δηλαδfr
εvδg θEματog>).

47 . ΤΤδoεq Ξy'γ'λTισtΞζ εi1ε η βa_

ρe|α στ.ι. Bυξαντιν& xρδν,'α;
(Πoλλ6q. απδ τιq oπoΙεq μερικEg, i-

σωS και oι περιoαδτερεg, αv{καν oε ι-
διδτεg. ΣδΘηκε κατ&λoγδg τoυg με72
τδτoιεg, oτιg αρx€g τoυ 20oυ αιδvα.
Γι' αuτδ επovoμ&oτηκε πετuxημEνα
και <<Μικρ& lερoυoαλfrμ>).

48. Πdτε αλιiθηxε ^η Β!ρουα απδ
τoυ6 To'jρxoυE;

(ΠρEπει vα δtευκριvιoτεi δτι και 11

Bδρoια εΙxε μεydλεg περιτδτειεq oτιq
δυo-τρεΙq τελευταΤεg δεκαετΙεg τou 'l4oυ

και στιζ δuo-τρεiq πρδτεq τoυ 15oυ αι-
δvα, Yπ&ρxει μια <<oκoτειv{>> περΙoδog

50 xρδvων, οπδτε καταλfrφΘηκε πoλλΞq

φoρδq απδ τoυg oΘωμαvoUg, τηv ξαvα-
πfiραv oι ,BυζαvτιvoΙ και τdλι oι Toδρ-

κoι. Mπoροiμε vα μιλfiooυμε με βε6αr-
δτητα για τrg καταλflψειg τωv Toδρ-

κωy, των xρδνωv l383, 'l 385, 'Ι 386

και 13B9-]393. Για τηv oριoτικfl κα-
τdληψη υτιdρxouν πoλλΞq εκδoxΞq. Π&ν

τωg η τελευταiα &λωoη τηq Θεooαλo-
νΙrιη;, iγιvε ατα 1430 και κ&πoυ τδτε
πρiτrει να cruvδ6ηκε και η oριoτικ{ d-
λι,:oη τηg Biρoιαg).

49. ΙΙοιi 1τ'ρ65ωτ,α σxετιζεL η 1τα'-
.,'*'7,rιi^r1 lμε τη, &λωcη τηe Bdρol_
αζ;

(Τη <BαoΙλιoσα)) Bερyιviα.BεργΙvα,

η oπoΙα πρoτiμηoε vα αυτoκτov{oεt,
δηλαδfr vα πΞoει απδ τo παλ&τι τηg

oτη <<MπαρμπoUτα>), τoy πρoδδτη Χα-
τζηκατ6iα (πoυ λεγδταv/ στηv τ1ραγ1μα

τικδτητα. Xαριτδπουλog) και τov oφα-

1 ιαoθivτα μητρoπoλΙτη (πoυ τελευ-
ταiα μ&θαμε τo αληθιvδ δvoμ& τoυ,

τroυ τ]ταν ΑρoΞvιog).

bo. ΤΙaιοt Bεροιιilτεg tpαν οc πο''6

σπoυδeloι τcνευ|'α'τL^ιoi θ.ν6'ριlrπo'.

α,π' δσΦ ξdρoυμε, στq' N'ρδνLα, 7ηζ
'Ιaν.ρxaxρατiαq;

(o τατρι&ρxηq Kωvoταyτιvoυπδλε-

ωg Kiριλλog B' o Kovταρl]q, o σoφδq

σUΥγραφδαq lω&wηq Κωτoivιoq, πou
αvαδεix€ηκε oτηv lταλΙα, o Mητρoβ-
vηξ tKριτδπoυλog, ouγγραφΞαq και πα-
τρι&ρxηg τηq Αλεξ&vδρειαq, δπωq και
o Δημfiτρroq Bικδλαg, γvωoτδq αι.ly-

YραφΞαq και αξιδλoγog κoιvωvικδq τα_

ρ&yovταq και o KωyoταvτΙvoq Pακτι-
6dv, μεY&λoζ voμoμαΘiq, Uπoυργδζ
κατ' επαv&ληιpη τoυ ,Eλ' BεvιζEλoυ και
πρδτoq πρδεδρoq τoυ Συμ6oυλΙoυ τηξ
EπικρατεΙαq, oι oπoΙoι δεν γεvu{θηκαv
μεv στη BΞρoια, αλλ& oι oικoγEvειEq

τoυg rjoαv απ' εδδ και oι iδιoι Eλεyαv
και Eγραφαv δτι αιoθ&voyται πδq η-
oαv 8ερoιδτεq, κ.&.).

Eλλnvoiταλικ6g Π6λεμoq
Σlpaρ α T.α iJoυ σLaζo')|ιιε ξν α τ ρa}-

|.\1'. τcυ 7''1'ρLνLσ1i''ξν'a π''& ατδ τo

\'ρoνa, οιδθηxε αΥd|ιεσα oτιg oελi_
δeE 'εν6E βι6λioυ. MαE δi,νει την x,q'-

Θη1ιeρ':l^i1 ζωl1 του φαντ:θ.ρoν στo Αλ-
Χc"νL^/.δ Mdτιυπo y'α|' τ,Lζ oxd,}ει6 τoυ

(1940 - t94t)
ΠoυλEφερ κλπ. με γEμlααv oι φΙλot,
τoιy&ρα και δτι Θδληq διλλo με &;σα_
vε αq εΙvαt καλd. Xθεq πfiρα γρ&μμα
κα ιαπδ τov Zαφειρ&κη, μoυ Ξγραφε
τoλλd, και μδνo πou ΘEλω yα κoιτ&_

ξηq τηv υyαiα oαq και vα μfi oε ενδια_

ΦΞρει για τΙπoτε. EΙvαι τα &λλα δλ.:
πρ&γματα πoυ διoρΘδvoυvταr. Tηv Πριl
τoxρovr& μαg o{μερα τη oτρδοαμε δ
λoι xαρoJμενoι και αδελφωμEvoι, oτρα
τιδταt κα ιαξιωματlκoΙ ,με δλα τα κα-
λd και o Bαoιλιdq μαq Ξoτειλε δλoυq

oτρατιωτtκ& δδρα με τηv UπoYραΦi
τoυ. Εγδ τερvδ παλιi καλd, Exω x&τι
πoλδ καλ& παιδι& oικoγεvειδv τoυ τoυq

θαυμdζω καt εΙμαoτε αγαπημEvoι πε-

ριooδτερo απδ αδEρφια.

Πιoτε0ω με τη δδvαμη τoυ Θεo0,

Yρiyoρα vα τελειδooυμε. Να ρωτrjoειg
Υια τo επΤδoμα, oι oυv&δελφoi μoυ
πλoδoιoι και πτω1oΙ τεd.ραvε τo επiδo_

μα τoU δειiτερoυ μηvδq τoυq γρdφoυv
τα oπiτια τouq.

Mε αγ&πη
'Αγγελog

XαιρετιαμoUg oε δλoυg και τη Mα_

ρiκα vα τηv E1εrg καλ&.

Nα γρdφηg ατov τoμδα 825 και δ1ι

B50 να παρακoλoυΘr]g και δτι σoυ γρα
φω γιατi αλλ&ζoυμε τα τdvτα.

Toυ
T6κn Mπ6iτon

τ'" Φυτo13< τaυ i.φTlσΞ τ['aω 'cτrι aπ[
τι. Aφ"{ν,oυμε τ.ιl) α'ΥL\9iJστη να σχΥl

ψaτ[6aL μ6νo6 τoυ, ττlν αν&)'οΥη ΘL-

τ'l"'l α, δ ι,α6 αζaντθ,ζ τa.
Πρωτoxρoνι& 1941 στo Αλ6αvικδ

MΞτωπo.

Αγαπητfr Βααιλικfr,
Xθεq μδλιg πfiρα τo κατ& 7o o.μ.

Υρ&μμα σoU Και x&ρηκα πoυ εioθε κα-
λd και εyδ δδξα τω Θεδ υyειαiνω.

M.ηv παραπovεΙoε και μfr oτεvoyοr-

ρεioε δταv και κdπoτε αρyfig vα τ&-

ρηξ γρ&μμα, πρoxθδq ooυ Eyραι}α και
τr&λι oου γρ&φω δτι ol oτρατιδτεq εΙ_

vαι δλoι μαζΙ και δεv πρEτrει να Exeι

κανεig παρdπovo. Mε γρdφειg να με
oτεΙλειq σταΦτδα και δλα τα φαyδoι-
μα dxoμε με τo παραπ&vω' μαg ταT-

ζει καλd η Ελλdδα μαq, μδvo δυo ζεδ-
yη κ&λτoεg xovτρ& και τΙπoτε &λλο.
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ΓP}lΓοP}lΣ A. ΙτΞpΔIκΑpHΣ
To θ6μα τηζ 1Lα'τσ"τlJηi6 τoυ Γρη_

γCIρ{ου Aν. Πoρδιr"dρη δημιoυργ{-
,fuιε, 6οτε'ρα απ'δ την eπυaτο}'i1 πrιιι

gοτειλε o Ι. Χιoνiδηζ σ1,Υ1Υ εφηηJε-

ρiδα uEλευθ'ερoτ'.lπ(αr. Συγxεxριμ6_
yσ. 'την 16.9.89 η oEλευθερoτυπiα'

v.σ'L σ7η oττjλη uΠoλιτιτ& ΤΙα'ρα-

σy.^ilν.'σ.>> oελ. 9, δημ.oοi'ευoε επιστo-

λ\ τoυ Γ. Χιονiδη, 'ο οπa'ioζ οτη.?''-

ζδ'μενo6 oε aτοιγen απ6 τo βι6λtο
τoυ Χρ{oτoυ Δ. Δd,ζoυ uH Ailεριxi1

xω ο ,ρδλaq τ^ηζ 67τΡ Bπαν&'sταaτi

τoυ 1821>. Exδδoει6 Πωπαζτ)oη'

διατυπιilνε,ι τη γνιilμη δτυ a Τρηγ6-

Pγ]e Av. Περδιι&ρηe εi^lαι Bερoιιil_

τγlc.

Tια τoν Γρηγδ'pη Aν. Πεlρδιx&

τ1 ,.Nιd,oυc-9g,, τo 19r8B φιλoξ6νηoε
δδo &ρθρα: Στo π'ριiτo, o Ax. Γιo'J-

ταζ xα.- με τiτλo uΝαoυoα[o6 o π'cιil-

Toυ
ioδυοoθα lΨrιv6πoυλoυ

τoζ Γεy. ΙΙ,ΦξεγoE οτην Aθηνα τo

1E3,8, (Nι&ουοτα Tε61o6 42oν a)'.
4 - b) , 'δημo,oοε6,ει επιoτoλ6E (περι_

λ!ciειq) , του Γρηγ. ΤΙeψν"θ'ρη o"

πευθυν6μενaE aτo τατ6ρα του Aγ.

ΙΙερδιxd,ρη xαL στoy ωδελφ6 τa'l

Kιb,oτω πoυ δ'ι6μεναν oτη Nci,'oυοα'

Στo δε6τερo, o Στ,εργ. Απooτ6λoυ

χαι με τiτλo uΝειilτe;pα πε'pL τoυ Nα-

ουoαioυ ΓρηγoρΙoυ A. Περδcxαρ'η

πριΙlτoυ ωηaριxανοt γενιxo6 πρoξt-

γOυ στηy Eλλ&δα τo 1938', δημo-

σιε6,ει oε φωτoτ'υπiα τo δυ&τα"γψα

τηE Eπioημη6 cιναγy6ρισηg τoυ Γρ'
A. ΙIερδιxιiρη απ6 το B'αoιλι& 'o-
θωνα (15 Mαpτioυ 1838) .

H uEλαυθεροτυπiα, την 28 Σε-

πτε,'μ6ιρ{oν 1989 δημοoiευ,aο περi).η_

ι}η επιοτoλτj6 τo'υ A1. Ιxο$τα, υπο-

oτηρLζaνταg δτc o Τ'ρηγ. A. ΙΤaρδι_

xαpηq ε[ναι NαoυoαioE. fl *Φωνt'1

ττ,6 Nαo,ioη6>) Υια τι2 θd,μα αυτ δη'

μoctε,.loε ογετι^ιig περιλ/1ι{:ε'ιE επι-

oτoλδν τoυ Γ. Xιoνiδη xαL A1'
Γxo6τα (βλ6πε φι1λλcι τηe Φων/7;
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o ΠΡΩToΣ Αt{EPιBillΝoΣ ΓENliΚolΣ ΠlProΞENoΣ
ΣTΗN lΕΛJlΑΔA To 183B

Nαoυoαioζ ri Bερoιιirτnq ;

23 y.αι 3Ο Σ,οπτεμ6ρ|oυ 1989). Στη 3) Aε'iτ:ρη ε-ι'"5-'a)'i] του T' Χιo_

cυνty'e,"α δημοoιε6oυμιε ογετ''ν'& x'ε[- νtdτ1

,,''rro"- *o, επιoτoλdE Υ|α τη\) ενημ'6_ -.ι} 'λ;:eρo sγ'ετι'τ'6 τoυ A1' Γxo0

ρωση ι_ων αν,αγνωoτιbν ω-c εξη;: 1'.J" γ"αι"

1) EπιcτoLη (o7.".,r. αρθρa τaυ b) Στaιyrzi'α' 'ιπδ τo βι6λiο τoυ

Γ. Χιoνdδη Eυ:τα'θioυ Στoυ^γιαννωxτ1 "Ιοτoρtα
2) Tην eπιοτo)'i1 τoυ ;\1. Γ'r.ο6- τη; π6λεο16 Nαo'jοη6' B' 'Exδοοη'

"o 
λou δημooiευoε η Eλoυθερoτυπi Συ}.λ;lγoυ απoφotτυιν N.αo6oηe 1976.

Πριv 15'0 xρ6vια...

1"'tsEPoΙfrT'I'ΙΣ ΗTA,N o ΠrPΩToiΣ ΠPoΕΕNoΣ
TΗΣ AMEIPIΚFΙΣ ΣTΗN E'JvlΑΔA

Toυ Γιιbργoυ x. Xιov{δn, Δικnv6ρoυ Bερoiαq

'Hλθε (14.9.1989) oττsl l'θtpn
ο νir"Ξ πρεo6ευττ]€ τηq λ1ιερ'"x"i1Q ι.
M&ιιλ Σωτ{ρxο;, πoυ εiναι ελλη-

ν'''ιi1g xαταγωγtiq, αψoil y"α''- ο'' δ$o

γoνεi6 τoυ γ'εννiβτ1xαν cε ελ).η'71a1g

νΥ'1σLα.

Mε την 'ενν"αυ,p{α τηe αφiEειb; τoυ

δ6θηxε, απ6 την 'αψeριxανυxi1 πρz-

o6,εiα (6πωg γραφ'eυ 19 n|fρyxi1,1",

τη; 15.9.19B9, cελ. 12) , pιaγιρα'

φcxδ τa.l, 'o6lμφωνα ψe ιa oτa{ο το'3-

τοq εtνα'' ο π'ρωτaq π1cεσ6ευτηζ των

H.ΠA. οτην 1ιbρα ι',.ιαq πoυ e['ναι

ελληνι,z.η q xατα'γ ωγ ^i1q'

Χωρi6 i1νοE τoπιxο6 οo6υνυaψ''il

y'σ.L "{'-!'' γατi1ρι τηq LστoΡL^t"η< αxρi'
6εια'E, lιαc ψ6νο γ'.α αντδ, πρ€πer' να

llσ.ρx'ττlρiσa' δτ'. το'3τo δ'sγ ανταπo-
y"?{νεταL aτην il't1θεια. Ι1'ραγματι-

v'α, 'εtνα''. γνωcτ,6 (βλ. Χρ{oτoυ Δ.

Λd;ξoυ, H Aμεριx{ ιια'. ο ?δ)'aζ aΥlΞ

στην Θτ.c/.να,στα'ση τo') 1821, τδιρo;

B', Aθ{να 1984. y.u',iωζ τιζ oελ(_

δε6 59Ο - b95, 6πω; xα.ι τι6 o,ελ.

4Ο9, 552-5b3, 5b6, b57, 5B9'

646, 6που αναφορα --κcιρα.1tapfit| σ.

aγετ;ν'ii βι6λι,'1'ραφi'α) 6τι τρωτa;

διπλωμαιx66 exπρ6aωπo; (μ. τaν

βαθiμδ τoυ Π,ρoξdνoυ) τη'' Λpοριxη<

oτηv Eλλdδα υπτ]ρEε a Γρηγ6ριoq

'\. Π οpδιx&ρτ1; (βλ. αω: oEλευθε-

ρoτlπi.α,,' 16.9.1989, οελ. 8 _ 9,

(Πολιτιx6 παραοxt1νcοu, ψε τiτλo
,.() πριilτoζr.

Tοιiτo; γeννiβηxε στη Βθρο'.z

(βλ. X,r. Λdζoυ, 6'π'π., oολ. 599),

Ι":,'υι cτα. 18σ2. Bρ6θηxE το 1826

οτη Σμ6ρνη y"aL p'Ξ τη φρoντiδα A_

'ρεριν.'ι"ν 
ων ι εραπocτdλω ν, xωτ&.λ.ηξe

cτην Αμoρl,xii' Ε'xεt oπo$δαοε oa

ο1ολj6 τηE Mαοα1oυ a6'τηΞ, 6πaυ xα'"

δiδαξε '3cτaρα, ω6 xαθηγητtg, Αρ-

γα[α xα,ι Ndα Eλληνιxcil, ενιb θδω-

σε xα'L δι,αλ6ξειE τLα' την ελληνιxτ}

γλιilooα'
Αο1ολ{θητε πωρ&λληλα (oτo

Tιρt'ντoν τηE N6α6 Υερodηg) χαι με
τ^rΡ aΥaρσ'r,ωληodα ωxιν{τωv (δη-

λαδf αo1oληθηιε με επι1ειρt'1oει6,

6πω3 xαc o ι. M. Σωτi1ρao6) xαι
dτοι x6ρδιoε τδcα aρi1ψατα, ιilοτ:

να ανeγεi,ρει γ'α,τδτ.Ly ι'δvδxτητc

εργaoτ'α'οιo γτ'αζιod (αερ6φωτo6) .

Παντρε6τη,xε Αμεριxαviδα Φt6

τη Nδτια Καρoλiνα.
Φαiyεται δτι τ'ιιγα[νe'ι να... σφ'

γo6v, oυν{θωg' να, φΘ&'coυν στοy

Γνiιa.JρLσψ6 τoνE1 oτηv Eλλ&δα, aι

ελληνιxτ]6 γ'α1α.τ l'Jτtιζ διπλωματι_

xod υπ&λληλoι τηζ Αψsριx}1E' fr'ραγ



t|7'1,'.Υ"&, ο lρτ1 . ΙΙερδιx*ρη6 dφθα-
5Ξ 5ττι/ Aθ{να την 8 hγr''1'1qρi'q:1

1838, α'y ι-αι ξεx}ηcε τη,; 1 No-
ειι'63"tr:υ το'.ι πρaηγaυnrιaνr'ι') y-?oνo')

(1.q37) ακa ττ1 Βoaτωντ1. Tο γρα-
ιω το6τo' γ'.ατi - 6πω.- e['lυ.ι γνυl-
ιτl'l - ιυ"t ο x. Σι-οτ^lργο -: ',ι'i,νe ': :6-
.α αy'x'ν.9ν6τLν.'.

() Ι7e 27''γ["ρη; d,1rειν: cττsl Ελλα-
7"z δ!'xc" γ,γδνιι'. τeρi'πο'l' ιατξ6α)'ε
δ!' ',ιe"γαλτ1 τ,.,Jaσr,&θ'Ξι.α ΥLα ττ|) xαλ'-
λc!'ργε'.α xα)'ιb'l ο1dοεων ,μεταξ6 των
δl1ο y.ωριδν.

Υ.τιcx!ψBηxe, eyτιυ1μ'€τα,ξ'j, δλη
ττsi, τδτe, Eλλiδα. Tι( εyτυπιilclει;
τσJ δTl|\.σιΞυc: cε βι6λio 1 rQυ γ"υ-

l)','oa,οτlse cτην Αμεριr't1 βτα αγ-
"γ).'ι0') ) !ιε τry τiτλo nΙΙ Eλλ&δz.
ταlν Eλλy'1νωr,,.

Δεy εiγαι γνι-'laτδ π6τe π!θανε.
Ι1*,ντιο; -iη5cε οτα' 1867, αψο'3 ι-
')σ.φ'iΡε7'ι'. aε xαταλoγ,'2 (των 1ρo-
γο:y sxsiνιυγ) με συγδ,ρ qι^ητt'q γιω
τ.]; Κ,ρητε;. με cυμι1l.ετο1{ 1ΟΟ

δoλλαρiαlν.

Ξdρο,με' αx6για, δτ,. σ.fiδy'τη6ε
(τcυλ0'x''cτ," €ναν) γ'.δ, τoν Ιωd,ννη'
r'1 r''1;γqiη; dγιvε πoλ6 γνωcτδE παγxb-
:r;ι:.. ltε τον, τ6τe, α'σ1JνιΘ.στoν γ'0'-

πιυ: τEτλo "o EλληνoAψεριια'νδqo.

Aξ(ζει, 6μωq, να διi-looυμε μεo:-
x!; τr)'ηρoφoρiεg, αxδl,ια, ^γcα τaν

ξαxoυcτ6'τ,οι5τον Ιω&ννη_Tζιbν (β)..

Xρ. Δωζοu, 6.π.π., c'ε},. 591, oημεi-
ιιcτ1 7b) :

Γενν{ ηr.ε τo 184Ο xαυ πξΘαν:
τo 792b. 'Eμ,ειν.ε xPδνLα. cτo ΝΙαρδ-
xo \λ1'L διαxρ{Θηxε οτην π,ριbτη Δ,ι_

εθνf Συνδιd:,cιει|,,η (τoυ Mαρδ,xoυ)',
cτα 1880. 'Eι.pεξε τη cxλ'τ1ρi1συμπε-

ριφaρ& των Aμεριxανιily xαι τωy Eυ
'ρωπa'tω^l εναντiον των ιθαγενιilν xα-
τoixωy τc)'"' ΝΙαρ6xον, με pι6λiα xαι
4λλe6 ενdργει,ε6.

Στα 19o4 τoν α:11rαλιΙ.l;''οε aΒεp
6ε'ρiνqq ληoτfis A1μdτ PαΤcoυλ{. που
i,ταν ια''' αργ'τΝbq ri-ιι&; φυλτ); τoυ

Mαρδxου, μΞ ο(πoτEλ,εσ1ια να παρeμ-
6ec η μαροxι.νfi xν6!ρνηcη.

"Ι'δοc δe οτi1ια'ντtιi1 t'pαν η θdoη

ττ,;,.ιx,'i^γ!.νeιLq ΤΙερδιx&'ρτ1 (xαι)
ο.τ;l .\',.ιz.,'cιi, ωcτε o, τ6τe' T"ρδe-
δ?o-; 

"u'ν 
Ι{νω'μdνων Πoλιτειι}y Θ,ε_

l'Ξω 
ρ'ι ; Ρc0ξ6,ελτ ζ^iρηae απερ[φρα-

sι,ι' .J';6 ;oy Σoυλτ4yο τaυ Μ.ωρδ-

ι.-υ: u.Ε!"τε τoν Περδιx&Pγ] ζωyτα_
νt'l 'l, τον Pα'hοt νeτuρδ"!|

Td.λo;, rρ!';ε'' να oη'μειωθεi 6τι
'lre:γ.eι xα'. τ1 απctQτ1 6τι η oιν"oγ{'-

ν:lα' ΙΙερδιxαρη xατα'^γ'δταΥ q.π'δ ττι
Ni,oυcα'. Συγx'εxριiμdνα ,δε o Nαo."l-

οαtοq a''lν/γ'οq (δ|.xη"{6ρoq) x. A1ιλ-
λ,tι; Γxa'lτα'; δημooiει}.,ε aιa πΕlpLo-

δ:y'd nNιdoυcτα, (τε61o9 42, Ια-
ν.j')σ'?ιaυ - Mzρτ/αυ 1988, cελ. 4 _

ο) πdvτe €illlτoλiζ (1838 - 1843)
ιc'l T'ρτγγoρtoυ Αy. Περδιx&ρη. 0
x. Γxο6ταi δ€γεται llΙεy 6τι xq"L o|.

l-θην,ιi!x[.q εφη1ιερiδ,εE (1838) γρ*-
φaνν 6τι ο ΙΙ ερδιι&ρηζ iiτσ"ν <ΥΞν-

ντ,',ι{ν,'; ε'.; Βiρο,.αν τη€ }Ιexεδoνi-
αp>. αλλri ιoy.υρtζεται 6τι αναφ'€ρe-
ιι-ι τi Βtpaια,δcδτ'. υτo'γδταν a' 'ιυ-
τi,ν η N4oυcα (aτ,ιν 

"γuα'ζ&" τη6 Bd-

ρcιαq) . T,ι6 επιcτoλdg τoυ πρoμτ)θe-
,r!αv Nαoυοα/oι oυγγεν'εiζ τηζ. l{-
ναι δε γνωοτοt οι α"γωνeE τωy ΙΙερ-

Γριtφει 1rετrξ6 d).λωy o ι. λy'ι)''
Φ. Γxo'3τη aπiτη,uρ; δcxτγγ6,ρo3 ο.-

πδ ττ1 Ni"o'laα:
ΙΙ ολλd_: α.θτpα|tx!' -c aφημΞρ(δεζ z-

c1oλoι1i-ιεν,ε6 ψe τηy αφιξη τoυ νi,oυ

Aμeριxα,r:6 πρ'εo6ευτi1 oτην Aθτ]να,
αν€φε7ιαν 6τc o x' Σωττ]ρyog εfναι
a πριbτaq Eλληνιxf ; ,%c'τα.ΥωΥi]ζ δ.-

πλω1ιατιιδ6 εττ,ρ6οωπaq aτη γωρι
i '"'b '

Ο φdλοg l.. Xιoνiδηi πoλιτευτ{;
z'zι ιsτoρtx6; τηE B6ρoια6 cτo φ$λ-
)'ο cαq τη6 16 Σ'επτεμ6'ρ{ου αντι-
x,.aιε'. αυτι την &πoζlτ1 xα,. aρΘα 'ι-

νιφ€ρac τo δνoψα τOυ Γρηγ. Π,ερδι-
ιλρη. \\λα xανεc λωΘοg να τoν φ!-

ρ:ι oγενvημdνo στη Β'€ρoια>>, εyιb 6-

ΧΘL ξεxαΘωριcτει, δτι o Tρηγδ'ρη;
Περδιτ"&ρηq iiταν γνωcτd6 Nαoυ-
cαtο;' γι6q τoυ Ayτωyioυ Πaρδιxd,-

9. NAoYΣAΙoΣ o 'ΠEPΙEIΚΑIPΗΣ
(Περiληψη επιoτoλflq Ax. Γκoriτα <<EλεΦεροτυπΙο 28.9.89 σελ 34)

διxd"ρτiδων τη6 Nd,ουοα6 oτoυ6 19 -

2Ο αιιilν,a6. 'oμιe, α γραπτ!q πη.
Υj; (pc6λιoγραφiα) , ^γιι τoy Γρη_

γδριa l'eρδιx&,ρτ1, τ,aν αναφ3,ρoυν

ιυ; Bερoιιilτη.
'Αλλωoτε, 'εiναc γνωaτδ δ-νL τo d-

πi,θετo Περδιxαρηε σJγαyτ*τοιι σε
πoλλ* ψξ'ρη τηζ Eλλ&δαg, 6πω6
σττι\) περiπτωcη τoυ σ1η1ραγ{'ι
(τo'l 17aυ - 18oυ αιιbνα) Mιxατ|λ
ΙΙ ερδιx&ρηη απd τη Moyε6αaι.α., τoι
Mιxα{λ TΙeρδυxαρη' πdδ.ι, aν^γγ'ρα-

φtα (τoυ 18ου - 79oν αι.ι7να) απδ
τηv Κoζ&νη, τoυ Αναoταofoυ ΙΙεp-
διταρη, γιατ,ρo$ wσ; oυγγρωφθι
(τoυ 1'8ου αιιivα)', uBερρoια{α;, (δ_

πω6 γρ4φει ,o iδιoE) , x.d,.

Eλπdζω, λoιπδν, να :βf dxoψε,
πθ"λι, eξαι,τ(α6 τoυ xειμdνου qJου' ε_

π,ιδεivωoη τoυ α,ταρ&,δεxτoν - αxi1-

ρυxτοΓλο}.€μoυ η-ιετ*ξ$ τη6 B€ρoι-
α; - Nd,oυοαζ γ.α.L τL α.υτ6 το θ{_

ψα!| Aρxεt η δι1oγνωμiα, Υ.α, 1ην

'xq.τωΥaηi χ.τ.λ. τoυ TΕpa-Καρατθ,-
σoν y'αL τι τ,οtτPoτ,α.P&';δoτη... *6χθρ*,
τωy δ6o π6λεωy γtα τ6cα d,λλ* ζη-
τi1ψατα.|! Tιiι,oα, τoυλd,1ιoτoY, πoυ
uoυρ6μαoτε>> πρaζ τo 1992...

ρη' Συγτ'e'ι'ριβνα, {ρθε oτηv Aθη_
yα το 1838 ω; ,διπλωη.l,ατιν'Δq εxπoδ
σωπoζ τωy uoμ6cπoγδωy Πoλιτει_
ιilν τη; B. Αμeριxτiι>>.

Tδca a Χρ, ,\d,ζo; ατδ τoν οτoto
αντλεi τι6 πληρoφoρieq a x. Χιoνl-
δη6' 6co xωι o τελευταioq πω^γιδeι3-

aνται απδ ττp πιθανi1 δτ}λωoη του
iδιaυ τoυ Γρηγ. ΙΙερδιxi.ρηn δτι, xα-
τa'γονταν απδ τη Β€'ρoια. Οι λξo:
τLq. την απoaιιbτηaη τηE τeνheL1σ'6
τoυ ,eiναι &γνωοτoι, α,)'λα τo τg'ι.0ω-

νδτε'ρο, d1ουν o1doη με τoy Kαζ&
τηE Βeρoιαs, aτoΥ oπo{o υπα16ται
xαι η N*oυoα. 'Ιoω5 xαιλξoιπs-
ΥoLα.ζ να, τoν ανξxαaα'γ yα, εμφαγi-

ζ:ταl ω; Bεροιιilη€, αψ'3 τ"αταγΔ-
ταν απ'δ τηγ €παγαστατημ6γη Ν*_
a\)σα xαL l'ταν γδνog αρNzντL1Lηζ oL-

'''O^{cνεLαζ.



ΙΙρδaeζι τo xet1ιeνo τηζ ε1rLσxo'

λτ)6, πoυ 6οτειλε o αΥα1l'Υiτδζ '5υν/

xο6 oυvd;δελφo5 (διxηγ6ρo6) x. A_

μλλ6α6 Γ,oιiτα_c στηy εφημ9ρiδα uE-

λευθε,ρoτυπiα>>, ο1,ετι'xd, |L€ τaν 1δτto

γεyytσεωζ τoν Γρηγoρ[oυ Πε,ρδιπd,-

,ρη' o aποioζ υπτJρξε πριbτ'ιq Πρ6ξε-

νog (r8a8) τη6 Aμεριxτj6 oτην Eλ-

λd,δα. Αφoρμi1 γcα τo'3τη i,ταν ,'πο'

}'ιτιxδ τωραaxtpι.οo τη6 iδια6 εφηlμΞ-

ρiδαe (oτo φ$λλo τηg 16.9.1989) 
'

τlα. τoν ν6ov Πρεo6ευττ] των HΠΑ
x. M. Σωτηργo, ο οτolοq υπocττjρι_

ξε 6ιι εiyαι 'τωγα- o πριilτoE 'Eλ_

ληνα6'διπλωp,ατιxδg αξιω,ματoιi1o;
τγ]E Aψpιx{6, πoυ τoπoθετ{θηxε

oτην 1ιilρα μαζ, η('αι παρατηρtι τ'α

.F^i'.,e: .lb.

1. 'otαν δt&"6ωcα (15.9.1989) 
'

-''ογ axειιxδ ιo1υρ'ιorμd τoυ x. Σω_

τi1'ργoυ (oτo βιoγpαφι'xδ, τo aπoic

dδωoε η TΙρeo6e[α, xωι oε δηλιΔ_

oειg τoυ) , s'lμτ)θηια ,δτι o x. Α1ιλ-
λ.6α6 Γxoιiτα6 εi1ε δημoοιε6cει ox:_

τιxl1 ψελ€τη, Υ''.σ. τaν Τρτ1δριο ΤΙep

δι'Nαρη cτo περιοδιx6 nNι&oυoτα>,

χαι πω; εγρα'Qαν (ν'αι) γcα τo'3το''l

xωι α)'λοι oυγγρωφεiE xαc τελε'lταLι
o γvωοτδE caτoρι'x6q x. Χρi1aτq Δ.

l\οι|o;.
2. Δεν iμ' ενδι6φ,ερε, τδaa, η πδ-

λη .ηc γενν{oεωg τoν ΤΙeρδιxαρτ1,

6ao δτι tpαν ο τρωτoq 'Eλληνα;

διπλωματια/6 εxπρδcωπo6 oτη 1ιil-

ρα. \Lq.q τηg Αμεριxf <. Τc' αυτ'δ xαυ

δεν θ,dληcα να επιaηψ&νω την π?σ.Υ'

ψατr'xt1 π'6'}'η τηe γεvv{οειil6 τoυ 6_

ταν δcω6α"aα (1988) τo π'ρ6lτo τ"ei-

μsyo τoυ Γxaι3τα, πoυ ωζ τ6πο ττ1c

γεννv]oεωE τoυ Γρηγ. TΙeρδιν"αρη ι-
νdφερε, πq.ρa. τα$'τ,q'' τη Nd,oυoα.

3. Aνdτρεξα, λo''πδν, oτα δ6o τol1-

τlι. δημOσιειiΙJ'σ'τσ. y'q'.'ετι'6ε6αiωoα

τo| ^γεγονδq διι προ\lπt1ρξε dλλo6,

'Eλληνα6, διπλω,ματι'r'66'οxπρ6oω_

1τoE τωy HΠA οτη 1ιil,ρα μα6.
Mετ4 τo0τo, !x'ρr'να axδπcψo να'

γρeΦω ωυθημερ6ν €ν'α ιcτορcx6 aτ,-

μεfωμα xαυ ψeτα πολλ'α ετcxοινιilνη-

σα' στo τηλθφωνο, με τoy γνωoτ6

'δηψοaιογραφo xα,. πο)'ιτιx6 αyαλυ_
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3" ΑPrΘP,o Γ. xΙoNIΔH
τη τηq uEλευθερoτυπ tα6o τ". Αριoτε[

δη Ι{ανωλd,,zro, o oπο(ο-< εiyaι υπε6_

θυvo; τη€ oτ^{λη6. Tου το δια6q'aα.

Mου εiπ,s δτι Θ'α dδινε -i:6 aγετ''v'!3

οη'ιειιi-lcει; τoυ (πoυ xρατηaε) cτην

x. λiνα Παγιilvη (<Λ.Π.>) , πoυ

εiγε γpL'Qaι (15.9.1989) τo σχετ:_

^ιδ aτ1μeiυl'1ια ΥLσ" τον x. Σι:lτi1ργο.
'Eτ:ι' γρ&φττrrε σττi) nEλευθεροτ'.l_

π|α (16.9.1989) dyο( σημεiωιlΙα μΞ
τiτλο no πριδτoEr, 6πoυ, μετaξι1 d,λ_

λων, r1l.νη1ιoνε6θηxε 6τι ο Τρ^11γ6ρ'"

o; Ι[ερδιx&ρτ1-' γεννiβηιε oτη BE-

?o'-α.
oλdxληρο το xεiγιeνδ ,,ιcυ τoυ'τo

(1ω'ρi6, 6μω6, τιζ p'.6λr'oγραψ:x€q

y".τ.λ. ταραπψπ€'c) δημοοιειiτηxε

ipη aτην εφημερiδα <Bdρο:α, (φδ).-

λo τη9 22.9.1989) . ENεi, ρητ0', ι'
ναφ€ρετωυ Nσ'L τo oηr1rεiωμα τoυ ι'
Γν"o6τα, 6τω9 xαc η &.τοd7t1 τoυ γ'αL1

τξ)'oζ, τa γεγoνδE lτc etναι γνωoτoi
oι αγιilνε6 των Περδιxd'ρηδων η;
Nd,ουcαg'

4. Tυq' τoυ6 αναγνιilo'τε6 ooυ, 6_

μωζ πoυ δ,εy διd.6αoαy τa aη1ιεtωιμ&'

1ιoυ αυτ6 'oτη nΒ€ρoυα>, xαυ 1ι[γc''
ν.ι xατα1ωρηθ'εd (6πιυE ελπ&ζω)'

τλ.t1ρe." oτη nNι&oυoτα'>>, δπoυ τa !''

oτε':λω, cημ,ειιilνω (...(για πρδφτυ"-

οη,) τα πιδ xθ.τωι

A'. o x. Τxο}ταq αργυξε τo Lστ'ο-

ρ'.xδ ι'1ε}'€τηψ& τaυ oτη oNι&ουoτα,

(τε61oq 42, Tανaυαρioυ - Mαρτioυ

1988' oελiδ'εζ 4- 5), αντιγρ&φoν-

τα6 βελ. 4η\ το γρoνcx6 των αθη-

να'Τxων εφημερiδων τoυ δειiτερoυ δε-

ιαπεvθημ6ρoυ τaυ Tανoυαρioυ τoυ

18'38, o1ετιx& tμ,ε την d,φιξη τoυ

Τρηγaρirυ Περδιx&ρη oτην Eλλd,_

δα', τ'α,. 66αλε cε ειcαγωγιl"d, (< >)

γιι"L τα. εξτ)q: n... o x6ριog Γ,ρητδ-

ρ'.aζ A. Περδιx&ρη{' γεννηη16νοg
ε:E B6ρoιαν τη6 Mατεδoν['ιq'..'.

Δεν τατανoιil, λoιπ6ν, πωE (o x.

Γxo6ταE) ταρα>ι&γιπτει τη δ''xi'1 τa'l

ρTlτt] α'να.φaρd, των εφημερi'δων ε_

xε[νηq τη6 επo1τj6 (183'8) 'xril ΙP|x-

φaι για-δfθεν-λ&θο6 ιroυ) ωζ πρoξ

τον τδπo ττ1q γεννi1c'ει,l6 του Γρηγ.
ΤΙ eρδιx&'ρτ1; Aπαντιil, oυνεπιb6 : oE_

ο$ 'ε(πε6, ^ii, τα'λ'!lτε'ρα, xαι <Eo6 d_

γραQzc,' υ.γαττρi xαc oε6αaτ[' φt-
)'e ^ι. Txa$τα.

Ι}'. Δεγ μoυ εiναι τροaιτδ τωρι
τ,ι {α'rιξιν6γ'τμa) αργεLο ι-ιoυ, lμε τt;
y'').''α'δεq οel'[δ4 απoδ,ελτιιilοεωv,

'; 'α τοbτο θα α.ρxεoθιil a' 6cα γρθ.-

φcυv δ'jο ου^γγ'ραφεig:

z". o Χρloτoq Δ. Λ.'aζoq, oτo βι-
6)'i'ο τa''l ιιH '\μερι,xη xαι o pδλaq

.ηΞ 5την Επα'ναcταaη τo'ι 1'821',

$','l2' g', εxδ6cοιE Παπωζfoη, Α_

Ο'l1να 1984, cε).iδεE 59'1 , αγαφdρ'ει:

".o lητ6?ι,'ζ ΙΙερδιτ.&ρη; ^γεννtγ

aτμa cττγl Β€ρaια ττ16 Mατεδoνiα6'.

β'. Ο ST. LΑRRA DEE, Eλλd;
1i73 - 1E65 (ΙΙι0g τηv εiδαν oι Α_
,,ι.e οιια.νoL), εxδ6αει6 ΦdEη, Αθηνι
1957, οελ. 217, γρ0.φε :

,,... Ι'εvvημdyo6' στη Bdρoια τη;
Mαxεδον(α; o lΙ ερδιxαρηq..'>>.

Γ'. H εz.δo1t1 τaιl x. Txουτα δτ'

ι.'ιαφ!ρΘτ1xε - δηλιilθητε, απδ τaν L'

δlo, η Bdρoια (xαc 61ι η Nd,oυoα}

οlE γεν6τει'ρd, τoυ (δr1λωδ{ τoυ Γρη_

^γcρ{,''l ΙΙaρδιz"&ρη) , δ'-δτι νταγδτα'l
^ι1 N&"rιυaα' ο"η διοi.xηaη ("xαζ&')
ττ6 Β€ροιαq δεy,εiγαι πειoτιxf. Δεν

γvιυpiζω Tναp6paLq' περiπτωoη' δη_

)'α'δii Nα:υ τ α[o'l, xωι μriλι'οτα επ i-

σηl-ιcυ ωνδρι ii cυγγρ,αφ6α 'x.τ.λ.
1τoυ να δ{λωoε ω6 τδπo τη: γεννli-
oειδq τoυ τη Βtρocα. 'Aλλωoτε, xαι
το νξo επι1εiρημα του x. Txoντα Δ-

τ'' τa'3τo 'eπ66ωλαν, ioω6, xαι uλξoι
πρaνοtαg,, επειδ{ εtγε'επανα.oτaτ\-

cει η Nd,oυoα1 r,σ'pσ"τΥipιb δτυ etνα'ι

αlμφiοτoψο γιαγω[ρc, δι6τι η Eλλ&δα

i1ταν πια (1838) ολεliθερη 1ιilρα.,
δtxα aρ6νια xαι πλ.€oν, ενιil η φτj_

ψη τTιΞ ηρω'ixriε d,μυνα6 γ"σ"L τηζ ro'
λυαirμα,xτηg ι,,ατωaιρa'φi1€ τηE N&_

ουaαq (1822) , εiχε διαδoθεi τ.ατy"ο^

ομiωE, ιil,cτε να θεω'ρεiται τlτλoζ τι-

',ι^i6 η αναφορα τηe ω6 τδπoυ γεγγγi-
oεω6 ,εν6g αξι6λoγου xαι επloημoυ

ανθριilπoυ.
o Ayαoτ&'oιoq ΤΙeρδcxωρτβ' τ''α"

τpδq xαι aυγγραφtαq τoυ 18oυ αιιil_

Υσ" l αυτaαπoxα}.etτσ.ι "Βερροιαi'og',
oτo εξιbφυλλo τoυ βι6λioυ τoυ' αyτi_



τυπO τoυ o1τoιυ υ1l&''ρNεL xα,. στη ρL-
6λ''aθt1xτ1 τoυ cυνd,δελφoυ (διxτ1γδ-

ρο'ι) τη€ Β6ρo,aq,x. Kιb,oτω Koιiγ-
xx, o οποi"og τo 6γeι απ6 τaν πεyθε-

ρ'6 τoυ Meρxoι3ρι'o Καψπ{τoγλoυ, ττ13

γνωoτη6, παλιαg, or.xoγ€νειαq τηΞ
B6,ρo:α6, a oπο[aζ υποCτi1ρι'ζε' 6τι .ιi

cυγγεν,'xi1 τoυ acxoγtνeια ΙJeρδιx&-

ρη xαταγ6ταν ΦΓ\δ τη Β!'ρotα xα'ι

1ιεταxcνi1Θηx,ε 6oτερ,ι oτη Nd,oυocι
xτλ.

Δaν J1ω eρaυνt1cει δr'εξοδιxα xαι
ε'"διγ"α τa Θiγια, αφ'o'5 ,με το Oριστι-
y'6 γε'l'tl'a.lο του τP[τoυ τ6μου τη6 oΙ-
cτορ[ιq τη; B6ροια;>>, δηλαδf μ:
τ'rγl Tουpτoxρατtα, Θ'α xαταπι'xoτω

','"eτα ιi"tι 7ρδνι'α, οπlιτε Θα''. aυν-
τα,ξ:cδοτηθ6 (ωq δ''xτ1γδρo6) ' Nο-

iιiξω, 61rω6, 6τ|' τ.! oρΘδ 'e[ναι πω;
.ι Γ ρ'rργ 6 ρ ιa q ΤΙ aρδ'ιxiιρτ6 τ eννt]θτr.Ξ
οττ1 Β!'ρaια, δπον xατoιxaι3o'ε', τδτ;.,

ο ν')'ωδq τηζ .JL^/'aτξΥειd'g τoυ, 'δηλα-
δη γ,jρω cτq" 78{12 ' &aγετα αν βρj_
Θτ1ιε c:τ1l πδλη τα5τη τρ.jσLυ?.νd1
)'5^γυl τη( dxρυθμη; ιαταaτdreω;
(γeγaνδ;ι' 177o, ειcτρα'τεtec τl,')

Ι'ΙΑ τoy i-ιριbτο διπλιυ;rατ''xδ ax-
τρδcωπο τιυγ ΙΙ.ΙΙ.Α. oτo νεο!3cτc.-
το ε)J'^rγl'.ιδ xρt'τoi το 7838. τ,'ν
Γ7τ,γbρη _\vτ. Περδιx&.ρτ1, αρτueτα

!'/.,,''lν τριΨ^uε|' cττ1 "NΙAOΙΣTA>
(τcli1η 4.2 xαι 14\ xα''' δ'εν Θα. .l-

τι'i'ρy.z )'δγοq γ* επαydλθε,' xανiνα;
:lτο Θi',ια cι'υτδ, cιΥ δεν ε.1-ιφ,ανiζoντα'l

δ! γι'α" 
,ιτocτηριιτtq τη3 απa,!τ1g 6τι

ο 1| ρτ1γ6ρηi Π εpδ'ιxdιρ^r1; nγeννtγθτs

ΧΞ 1τ'Γ1 Β!'ρ'c'.α ,τ'αι 6γι' οττi Ι{ioυ-
5L>,.

Στην περουο[αsη των τ!'ιε επ'.-

τ:ολωγ του Τ'ρτ1ο3bυ Πε'ρδιτ'αοτ,
c--o τe.','"oi|.y"6 α'lτ6 (τ. +2) εtγe "γi"-

4. o Ι EΓτ Ι Σ:r'Φil,ΕΣ TCIΥ ΓlΡΗΓoΡΗ ΓΙEΡr E EζfiJΡFΙ
ΙζA Ι Η AMΦ Ι ΣIBΙ-ΙT,F{ΣFΙ T,ΗΣ ,{ATΑiΓΩiΓFΙΣ T,ΦY

Tου Aκrλλ€α ρ' Γκοιiτα, Eπ(τιμoυ Aικnγ6ρου

λλ"i1 πιc& xωτα ττiq N*'cυoα.; ι.;.
λ.) ,i, αντtΘετα, αν τοι3τη (τ1 aιτ'o-

^1!νε'.λ τoυ) "L1ταν e^γιατ.ecττ1,1!'iτi,

5τTl Β!'?a''c/, 1 γ6νι'sα.

Tc6τc δεy οη1ιαt'lε,' δτι υπrl6q"θι!.''

ζeτιι τcl γeγονδq δτc c τ'υρ''a; xλα.-
δo; τη: o''ν"aγiνε''αq των ΙΙερδιr',1,_

ρηδων !ζηce τ'α'ι δ'''α^ιρ[θηxe ,ατ.η

N*ουο,r, τουλαy'ι'aτa oτο'lζ 79ο ται
2oo αιωνεq.

ΙΙ:οτε6οl, λο''πδν, δτr. ε[να,' ανα'',l"-

οιοθητητa πcα^11ιατι,ιδ γeγoνδq (δ-

τι c Γρτ;γo'ρ:ai Πeρδι'x&ρη; Υενν^il-
θ'rixε cττ1 Β6ρο:α) ' Tο''lτa τo γρ&φυ>

7.alρ|.; ττsl ε)'θ'γ''cτη δ6aη τοπυxοj
ο::Ξ:l'.ι1ιο'5 ' r.o') 1 ευτυ1ιitg, δεν lΙε
δ ι.τ.'t';ι'', εyιδ ε/μωcτε, ψαλιaτα,
cτ'α πρδ'θυρα' τηq ολ6τε)'α εvω,μ6νηi
Eυριδπη;.'.

Ι}i'6ιcα' δεν πρδxe''ται yα λιiooυ-
lιε εδιi το θ.)')'ο, πoλυoυζηημdνa y'α1.

cι;rφ:λεγ4, ιενο. iτLδ "(,ενL^ιδ, θtγια, αν
:η',ιι':':ι' !γzι o τ6πa6 γεyytσεω6 η,
α'''τ[agτι ττl: γ'σ"τα'Υυ)Ιiq ftηq ουxο-

Ι^'.z 'iz" α,ρθ:i, 6μω;, γ'&"Θ'e πα'ρe-

ξ'!,γτiοη γ'g-'' τ'"α 1'ην Φlaγ'ατθ"στα'ση
τ'ιi; ''Cτcρ''τι'li; eλ{θειαq δivoυrμε oτr1

δτγ,l.οsιδτ^r1τα τ:g 'δdο ,επιoτoλ66, τηv
τ:ιbτ^r, xx.'" τ,tΓl π6γιπτηr'oe αποaπd.,'

!1''1L11'' Oι o,rδιiμεοεq δεν παρονaι'α-
|".'υ'l eνδ,'αφ!.ρcν LστaρLγ'6 τ,,α"ι o-

φο?,ailν oιxcγενευατ'['6 υπoθdcειg τωv
Τ{ aρδ''xαρα[ω'l .

Ενδυι.φ'tiον' dηrω-<, d1,ει μιd, ενδ;-
!l.,,'.asτ' επ'.οτολη, oτην oπai'α ο Τρη-

γj';:lcι;) z'l53 aτο'lδxtου πρσσ6που.
λιιι!' ^ιz' ιτ,','-z'''ΔcΦ 4;ι xαι ο Δη.

r,ι''i,: ο,. ι i Β''ι !)' ι. ; γ ι' l'i.i,θ τ,ι e ι.ι ε στη i
F,ο',.lιl'3πaλτl τη; Σljρcυ. εν(υ η οιxo-

γJ,;ε:f' τoυ (αiδ τ'r1 iιερ..0' -.e'J r,aτξ,-

ρι' του} xα'τα'γ6τ'α.ν z16 τ.r1 Β!.ρο'.α,

'7)'λ.σ' 
""'ae\ε να ονa1ι&ζ,ι;υ.'' - ηιcθ&-

νετc''ι Βeοο'.tjlτη-<. 'oτι, 6ι'γτ[θ'aια', o

σ.Ji?δq τωαννη; Kωττosνιοq γε'lν.lγ
1τixe οτη Β!ρoια τ'αι 6γραφε, παν-
το;'l y"c"ι τθ.ντaτε, δτι ,l1τα"ν Bεροιιi'l-
aτ]ζ' αν xαι a πατ6.ραE aaυ (το'lλθ'-
y'ιs "cν) ).α'ταΥδτcιν απδ τrι K6θηρz.,
τ''z"ι, τ6λa;, ο 1l,εγ&λο6 πολυτιxδq 1ια';
Eλeυθd,pιο6 tsενιζdλo6 τ eννιθηγ'9 [LΞ'
oτz Χανι&' Fτ1q Κρητ\s) , xαr' πι-
ρτiφανε'lδταν γ''ατi i1ταν Κρητιν'δq,
α}'}'α τ1 ατιJs-'e'.,rη xαταγωγi1 1^ηζ o|'-

xογ!"νε''λq του "fiταν - 6πο:6 εiναι
γ';ωcτδ, d'cτοr oε }iγoυ6 - απ6 τ.η

λcιγιινtα' τη6 Πελoπoννiiaoυ, με αp-

γ,''x6 eπ|"θετο το Κρe,6i6αταζ (βλ. ο1ε
τιτι'ω 6cα !γρα'!α oτo περιοδιx6 uMt
y'Ξδ,''ι''xθ''r, τδγι' 22, 19&2, oελ. 499,
οημι. 1, δτ'oυ παραπομτ.\ xαι σg σχg
τιx"i1 β,,6λeoγ'ρ αφi"α)' .

"16ρη: ΤΙερ>''.zλρτ1Ξ διατυπιi-lνει τη
^i'iω',ι'r1 aa|) Υ'..J. ττ,ν ο''xτF'l'μτi7Υ! -.aυ

'l,!oυ sτ,.τ''ο'3 τη; ο'.τaγ!νzL,ιζ' Κα; τo
aτcυδαι6τερο επ'.c'lνt;τι'. zα'' aγ!,_
δlo του cπ"'τ''o'3, το ο;ctο cγ!'διa ti-
τq'ν στa iδιo iμε τa πιλιδ Περδιxα-
ρ!(xο.

Χα'ραxτηριaτ':y'δ εtνα'' δτυ δλεq oι
,επιcτολdg εiyαι διπλο:μdνε6, ιilοτε 'l*
oy'τ;;ιz'τiζcυν φdxελλo τ'ωι. η διεil
θυνοη του πωραλtφτη γρωφ'εταυ oτc
τeλο; τη; τeλευταiα6 oελiδ:q. Δυ-
cτυ1ιi'l6 η '';aλd.'νη 

d1,sι δια6pιiloει τo

γαpτL ται' 'εiναι δ6cιoλη' σ'ν δxL ,ι-

δ'3νυ'τη η φωτoτdπη a^fi τaυq.

H ΠΡΩT1H ,E,ΠlΣToΛΗ αn'εuθf,vεταl .ΙΠ,ρ,oc
τo,v ΕΕo16Tοτov Kιlρlov Avτιbvtov Αvαoτο,oio,υ
Πaρδικα,ρ,:1 * ΕlΣ ΝΑoYΣA:Ν": Kα.l τo K,ε,,lμε_

vo τηrq,, ,μlε τηv oιivτα,ξη ιKαΙ ηrηv oρθογρoφirα τηc
εiΙvαΙ το ακoλouθo:

<ΑΘ{vαι, lαvoυαρioυ l0.2i, 183B

- ΦΙλτατΞ μοι Πdτερ,
Λαμ6&vω την πρδτηv ευκαrρiαv vα ειδoπoιfr-

σω τηv ευyEvει&v σoυ και τηv αyαπημEνην μητEρα
μoυ δτι τroo oλΤγωv ημερδv δφΘαoα ειζ τα εδδ και



μετ& τov ερxoμδv μoυ επαρouσι&oΘηv ειq την A'A'
M.M. τov BαoιλΞα Kαι τηv BαoΙλιoααv τηs αYαπη-

μivηq Eλλδδoq.

Λαμ6&vω μεy&ληv ευxαρΙoτηαιν vα oαq ειδo_

πoι{oω δτι d1ω εξiλθει απδ τηv διoΙκηo'ιv τωv oμo_

crπδvδων Γ]oλιτιδv τηq Aμερικflq ωq Πρδξενoq ειq

την τrρωτεlioυσαv τηq Eλλ&δoq και εδδxθηv ωq τoι-

oδτog._ Δια μεγαλητδραv πληρoφoρΙαν oαq oτEλ-

vω την ακδλoυθoν εΙδηαιν απδ την εφημερiδα ΑΘηνδv'

<<Mε τo iδιov πλoΙov Ξφθαoε και o Πρδξενoq των

oμoαπδvδωv Eπαρ1ιδv τηq Αρκτδαg Αμερικ{q' o
Κδριoq Γρηγδριog Α. Περδικ&ρηq, γεvvημEvoq ειq

Bδρoιαv τηg MακεδovΙαq, απoδημ{oαq δε πρo πo-

λoδ ειq ταν oμooπδνδoυq Πoλιτiαq, επoλιτoyραφiθη

και εvυμφεδΘη εκεΙ και frδη εoτ&λη απδ μiρoυq αυ-

τδv ειq τηV αναYεvoμEνηv παλαιdν πατρΙδα τoU τηV

Eλλ&δα ωg Γεvικδq Πρδξεvog>.

Tα τερΙ τηv διoiκηoΙv μoυ xρδη μoυ ΘΞλoυv με

Urroχρεδσει vα καταoταθδ ειξ ταs ΑΘt]vαq και τoδτo

με δυααρεoτεΙ, ττλην παρηγoρoJμαι με την ιδEαv δτι

τo δι&oτημα μεταξδ ΝΑoYΣΗΣ και Αθηνδν εivαι

πoλλ& oλΙγov και δταν 6&λω τηv υπδΘεoΙν μoU ειζ

τ&ξιv, τδτε θEλω ζητηoει τηv &δειαv να εξoδει)αω μδ-

ρos τoυ xρδνoυ μoU ειs τηv Πατρiδα και μδρoq ειq

ταq ΑΦflναq._

Mετ& τo παρδv, ααq λΞγω δια ευxαρiατηoTv

ααq δτι ευθδq δπoυ τελεrδoω μερικΞq oημαvτικEq υ-

πoθEαειq, θΞλω διευθυv&Ι δια τηv ΠατρΙδα και δια

τoδτo πρiτει vα ηαυxdoητε Ξωg δτoυ και αVταμω-

θδμεv. Ημπoρεiτε να ειπεiτε ειζ τoυζ ε&} δτι ΞφΘαcrα

ειg Αθfivαq, πλην δxι τo δτι σκoπεδω να δλθω ειg

τηv ΠατρΙδα. Γρ&ψατE μoι μiαοv τηq ταxυδρoμiαq.'.

(δυoαv&γvωoτα) κατ&oτασιv ειq τα πρdγματα και

τα υπoστατlκ&.

Δεν 1ρ,ειαζετσ'L ανθ}.υση τωy 6_

oων γριiφovταL στLζ επιστoλ6ζ τoυ

T'ρτ16ρ^η ΙΙερδιx&ρη. Και ψδνoν τ'

α,γd,γyωση των πι'pαπανω α,πoσπ,ι-

σμ&τωγ απoδεi1ν'ει ω α6&,'6L|}o ττlζ

*oΦη.' 6τι o Γρηγ6ρη6 ΙΙερδιx&-

P\ζ, πpωτο Πρ6ξενo6 τωγ H'Π'A'
oτην Eλλιtδ α. i1ταν Baρoιιδτηe . ΙΙ

lιαταγωγti τoν α.π6 τη N&oυοα, νo_

μil6oυμε 6τι',ε[νω α'νωψφιa6i1πητη.

Aυτιi για την α"πoxαταστoιση μιe;

1oCI

φoυλαiεq. H oJζυyδq μoU σαξ αoπdζεται ταπειvδq

και Ξ1ει μεydληv επιΘυμiαv να σαq ειδ{. Αι πoλλα-

πλδoιαι φρoντiδεg και αυτδ τo oτενδv τηg δραq με

6ι&ζουv vα 6dλω τδλog ειq τηv 6ιαoτικflv ετrιατoλ{ν'

o ταπειvδq υιδq ααg

Γρηyδριoq Α. Περδικ&ρηg

Η n6μnτη εΠioΤoλη αΠεU'9tη/'εTα1 't['l ρ'oq τoν

,K. Kιboταv Α. ΠερδIκdρηV _ ElΣ ΝAoYΣΣAiΝ
Mακεδογi,αq". Παρα,θl6τo'uμ'ε αnoon'6'ο,μοτα αU_

τηc τηc εΠlσΤoληq:
<<Aμερικfr τη 'Ι 8 MαρτΙoυ l843 - Περιπδθητδ

μoι Kδoτα' Xθig iλα6ov δια τoυ ταxυδρoμεioυ τηV α-

πδ τηg 5 τoυ τrαρελΘδντog Νoεμ6ρioυ πρog εμΞ πo-

θητfrv επιατoλην ooυ και εx&ρηv με τo δτι υγιειαΙ-

vε ιζ.

EυxαριατηΘην Trρoq τoΟτoιg ειδoτoιηθ|εig δτι

εoυoτ{oατε αλληλαδιδακτικδν α1oλεiοv πρoζ ωφΞ-

λειαv τωv τrτωyδv και λαμ6&vω αυτfrv τηv εuκαιρΙαv

να επαινEoω πρ&ξιv τδooν φιλ&vθρωτrov και την αι)-

vεαιv i1τιq oε oδ{yηo'ε να ζητηoειg τηv &δεια τoυ E-

πιτρδπoυ τoυ Αξ. Bερρoiαg και NαoJoηζ vα oτεiλη

δια 6ι6λΙα ειg Αθηvαq.' Δια τηq αυτfrq επι-

oτoληg μαvθ&vω δτι o KJριoq TζΙτζηq o'ε ζητεΙ δια

γαμ6ρδv τoυ ειζ τηv θυγατEρα τoυ l<αι δτι τo τoιoιi-

τov ζητημα γivεται ευx&ριoτoν δxι μδvov ειg εoΞ,

αλλ& και ειζ την KυρΙαν MητΞρα μαg. Εrq τoιαιiτηv

τrερiτrτωαlν ευxαρΙoτωg δiδω και εγδ τηv oυγκατ&

θεαΙν μoυ και εδ1oμαι αγαθd και ευτυxfr απoτελΞ-

σματα....)>

Α'κoλouθοi'r διjο οελiδεc με σUiJ'6'oUλθq κc!ι

Παο.i'lvθc]q Τo'U γρrηγ6ρη Περδ',καρl"l 'Π'ρoe TοV

l.l :KρΟΤΞρΟ οδελφ6 Toυ KωVσταv-Γi}vo.

Στο πεp,rθιbρ:ο τηc 3'ηc αε,.\i'δοc ΤηΞ' 5'ηc ε'
Π ΟT'Οληc γρα,φ,ε,Ι Το εξ.ηc:

Δεv πρiπει KανεΙζ απδ εα&q, μfrτε αυτδg o α- <<Πρδoφερε τα TΓρoσκUνfrματ& μoU πρoq τouq

δελφδq μoυ Kδoταg vα EλΘη εδδ, τιρδτoν μεv θα α- εv ΝJαo,iαoη και BερρoΙα φiλoυq και σUYγενεig, τrε-

πoτδxει vα με ει)ρη και δεδτερoν αv μαζ ει)ρη δεν ρi των οτrοiων..' (δuoαv&γvωο''τα). ΠΩΣ ΕΙΝΑl Η

Θα δxει τδτroy τoυ vα oταθεΙ, ημεig μE'voμεv με φi- ΝAoYΣΣΑ ΠoΛlTΙKΩΣ;> (H H υπoyρ&μμιαη ε'[_

λoυq και ημεθα κoιvδq πoυλι&, τα oπoΙα δεv δxoυv yαι τoυ iδιoυ τoυ επιoτoλoyρ&φoυ).

ιaτορcτ'i,q α'ληθεια.;' ?^Γlζ 5')νανiτρι τον αδερφδ τoυ Kοly-

H ιcτaρLυ. ανι^i1 ^γ,.ι τον Τρτγγ6ρ,ιi cταντ[νo τo'l 7αριοε διb,δεxα ^LalJτ'.ι'

ΙΙερδ,'τ'θ.ρη, i.ι|J εi1eν dλθει iO )'&ι''α τo'l γλυxo6 αcηηι!νια, πoυ εi-

1838 πριδτo6 διπλω'1ια.τιxδ3 ει.πρt'' ι.J"ν y'α?xτ|ιdνε; τιq προτaψt'g τω'l

σι!)πo€ τιυν HΠA cτην Eλλi,δα., ζει 12 θειilγ τoυ Ολ'jiιπoυ. Aπ6 αυτ& cιil

γι"Lcα'cτc; παραδδoe,"q τωy α'πOγ6νοJν ξa'iτα'' οi1itερα' τα τρ!ι ν'αι εtνα'''

στoυζ σημερινo6; ΙΙερδιx&ρηδεg τη: aτ'rγl τατaγ"fi των ^ι)'^r,ρoνδ^ιυlν

Ncioυcαζ. Χα'ραxττ1ριοτυxδ etναι iνι'

ΥΘΥdνδζ πο\J σφρατ{'ξε'. ττs/ aι,l'οτ^i' Tρτ1δρτ1 Πεpδιxα'ρη (ψ'ιρτνρtω

απoQτ1 τLα" τΥ|) τ'α'τα^γυιγti του Ιρτ1- τ}) δυxη^γ6ρa'l Θεο) ν(rηe Αντιilνη

γ6ρτ1 ΤΙερδcx'&1ηι 'oταν a Tρηγ6- ΤΙeρδ''xαρη\ '



5, ΣTΦΙxEΙΙq JιΓIo TFΙB{ ((ΙΣTοΡΙA TFlΣ ΓEοrιE{?Σ
ΝAoYΣΗΣp τoυ Eυo. Στoυγtαvvdκn

B' 'Eκδοon Συλλ6γoυ Aποφo(τωιz Ναoιiοnq' 19v6
Kρivoυ,με οxδπι1ιa Υ'ι δ'r1μ,'5,.'.l1-

οaυι,ιε δ,τι aγετι'xδ γραφει a F''lcτι-
θ:a6 Στ.:υγιαν'να'ιτ1Ξ για τoυ; Aντιil-
νη ΙΙεδcxαρη xαc Γρηγ6'ρτi ΙΙερδι-
τ:x.'ιτ1 (τα'-€i'αq ι'αι γ',.δ 'ι) .

ΙΙρjπει yα ση]μειωθei. 6τ,. τl οιx-'-
"γ!ι'ειl' τ,'''ι ΤΙe?διxλρτ1 iπαιξa 'cτ;

γ.ι'iτcι6 ρ6λc ιτα xa'.να ττ1Ξ π6λτ1;,
1i?'.') y'ι'" '.ιετα τη'ι eπι'νd,.cταaτ, τo,'t

1 82!r. Σ'jμφ0)γa μΞ τα' γpα'φδμ'ενL
τ}) E. Σιaνγ'ι'ινναxτ1 1ipaν''!)π ι--a'l'/

τ l. :.Ξ-i 
' 
': :

1) 0 i'ρτ1γ6ρη: '\v:. Περδ'.ιθ"-
'1l1. "lρυ''l Νιο'lcz!,'; xι',. e['1'ε 7u''δi'-

ξeι sτz c1a\e|.z. ττ1i π6)'τi-< 1i?L'l iτit
ετανθ'c 'z.οη τaυ L822. Β)'!.τe sy'e '''-
ιc x'ιφα)'ι.''ο 11cl') 1'φ.!?i' ττ1 παιEe|.'l'
Υ-7.'' Ι'ι.Jζ λδ^γ'.','υ; Nzaδοη;, :sλ. δΟ
t.y.'.itl .

<Mετατεθδvτog δε τou KαμτιTτoυ εl1

Θcoo-αλoviκηv τηv εv Ναoioη ο.yολαο_

xiαν αvδλα6εv o Νικδλαog Αyyελ&-
κηq! και o Eμμαvoυηλ Φωτrdδηq ε,<

τηq αυτηg πδλεωg καταyδμενoι Kαι κα-
rδπiv t<αι εv Θεαo-αλοvΙκη διδ&ξαvτεg.
Bραδιiτερov δε τω ] 8l7 εδiδαακε Eαρ-
λdvταg τιg και o lωdvvηg Παvαyιδτou
δlδi'ξαq κατd τηv τaυ ]822 καταστρQ-

φc:v τηg πδλεωga'. Ναoυoαio; uπ{οξε
καr ο ΑyγελdKηζ ο εv Bερρoig τιo l B1 /
δ:δ&ακων. Eκτδg δε τι:v αvωτiρω βλcι-
ατοlig τηg Ναoδoηq και τρoφiμouq τωv

α1oλεiιoν τηg d1ομεν καl τoυζ εξηs δι-
δε:α:<dλoι-lg l<αι λoγioug: τov Mαvou{),

Λvτω';ι&δην, τov Δημ. Mπαρλαor)ταν
rαρατομηΘivτα τω l B22 εν Ναoιiαη,
τo'J Λvαοτ&orοv Ziντξιoν, ZcφεΙριoν
Θεc5oαΙoυ ΛcyοΘiτην, Γρηγ. Πρωτoαliv
yε),οv, Παπαyεωρyiou Πρωτδπαπαν,
Παπcyεωργiου εκ Koυτooι]φλiαv;1c, Πrτ

παδημflτριoν, Αvαoτ. Τoαρλlαρηv, δι)ο

ι; oJg τou lατρoi Αντωviou Περδικdρη
Γρηγδριov l<αι Αvαoτ&α|oy Kαι τov Α_

vαo. Αyyελdκην>>.

2} a γ'..ιτρai '\ντω,;ιo; ΠaρZι-
ιi,'7τ'i''lπi1.'ΕΞ iii'l.ι,5ιiil,.ι;.δξ γ'./'. 7.!-

)L νcxδg αντ(:πα"λ'ο; τa') Ζα.ΦΞ,.p&.|..ι-l.

MJλτ1 τηE οtΥ..ιft'le'.α3 :ου δ'.dι7'θι-,-

v'x.ν x1'|. φ'i-z'x{zθτiy"zν (Εταναaτυ'-
f}l τιJ)γ |dy'ο'loι"tιιν το 1822) '

Ι]λdπε οελiδα 737 π'ι"ρ. 1τ1.
<Evδ δε τοιαιjτα τrατριωτιoμoJ και

ελευθερiτιδoq αιoθiματα εξεδηλoJvτc,
τiαoαρεg τωv rρατouμivωv εν τω φU-
λακfr, o Α'ναα. Τζιδvαg, Ι(ωv)voq Mδ_

ακο6οg, Γιd1.κog Αuξεvτioυ καt Αvαα.
Περδικdρη;, δrαλαθδντεq fr δελε&oαv-
τεζ Toι,ζ φροUcoυvταq αυτoιig εδραπΞ'
τε|)σα\)1 oι μεv τρεig τrρδτoι ειg BΞ-

ρoιαv o δε τελεuταiog τrρog τov εv Γε-
ν'αoοig δlατρi6οντα τrατiρα τoU, μi
δυvηθεig να ouμπαραλ&6η και τov Ξ_

τεοov αδε\φδν τοu Γεδρyιοv εv &λλω

δlαμερiαματr διαμΞvovτα εyκ&θειρκτov
i<αι Tov oπoiov o Ζαφειρdκηg καθεiρ_

ξεν iδη αυοτηρδτεoοv>>.

!|,. li rz'''.ι,l5!.,λ το2 Τf,a'ρl,'ι('"p,η

:: :':/liι:::.'.,: aθ''xτ'ι^1 y'α'" δΞν ).εη)'ατ^ξ_

:, : ;.;:'. ::'::'Γ'''iρxο'l: (Οt,"τα.'i-
:: , ' : 

'i, : \i'i'''' i17.| ., 'Ι 82] ) .

Ι_])':,.ε ::;.|.i7 22ι} r,J'?' 1η'
<<Εlq ilδvαq τα.; cικoγεvεiαq του Μ'&-

l'ΙαvΤη i<.]:i Πε:δικ*ρη παοio1ε x&ρrv.
δrδτι δyι ιljνοy δεν επΞτρεΦε δ:α9πα-

Yiv τηζ περιoυαiαg τωy Kαι ατταγωyfrv
αuτδv, αλλd και δαoug εK τωV oιKoγε-
vειδv τωv εΙxov ατrαydγει oι ΤoJρκοι
εν αyvoiα τo:v δoωαεv. απEατειλε δε

ταq oικoγεvεΙαg αυνoδεuoμdvαq υτιδ

φρoUρδV τoU μεv τιρδτoυ ειg Bδροrαv,
τou δε δεuτEρou ειg Γεvιταδr>.

1',' πι6 τi''θ1'νc aο σiτ[τ'' τι,)y ΙΙΞρ-
δcτ.α,7α'|'1,1y νx' 'ltτLν !ν,J' απ' ,e^r€i')'i

-_.;.]'] δΞy y.1'1%5τΡθ'φτly"q.ν 6τa y'α}\α-

5',ι.l2 1r''1 Ι B22. Bλjπe Cγετ'.ι6 d"ρ-

a:,'z 1q'1 λy ' Γx,',l5τα' τ'.Jυ δη|Lσ7L'ε'3-

θ'r1xι cττ1 .NΙ-\QΣTA, μe τ(τλa
., Ns 4 τε ρ z 5τ η'"./ ε ι x. y' σ"'.'π, ? a6λτ 1ψα,τ''-
5ι|\a[ 6ΞT]ν [\ΞτΞπαν σ"'στ'ατιx^Δ' Τcτορt.ι
τη; Υ{αa:ιοαρ. Tε01o6 41oν σελ'
137 €.aq 7987 .

Nα. τi γρdφει O Aχ. Γxο6ταq οε)'.

137 zτ"i|'"r1 3τi πυ'ρ&γ.7αφcΞ 2.η'
...<Ατιδ τα επiσημα αυτ& Ξγγραφα

βγαivει κ&πoιo αuμπδρααμα: δτι τα
περιoαδτερα oικfr,ματα, oπiτια και βι-
οr'εyνιl<& ερyαατflρια καταoτρdφηκαν
και i;τι ιτuvολικ& περιoδΘηκαv περi τα
2ΟΟ απir tα l<ατoικΙo'ιμα, με πρδτοug
κατοΙκoυg γJρco o-τιg 2QQ oικoyEνειεq>.

'Εcπαca ω ψ!.τa)1ia 
,[iρθε η τ.ατο

/'^i, ιiιε τ7' δerlι" ττ1q y"α' τ'ξλaζ ^η fia
λ'ιr6θτiτ'r1 Λευτερι&.

Στι: 1Ο.9.44 Ψε6γΟυγ cι'' }'''ε-ρ',ιx-

ν.! 'j;' τη Nd,cυc* xαι ο λα'6q γ)'ε
'l!.. Tι' Ι'υ',tγ'i.':;'''!τ':.';.|'δυ, :η ψ!'pz ω^l

τ^li xαταatτr"υν 6τεφσ'νL oτο ηρωa τηq
πdληg rμα6 ,Ιτa1) e[να'' iyδη ,cη''ρ'αιοaτo-

λιο1ιdνη. o τ6τε, φωτOγρdφOζ Xρ.
Mητο. οε c'ν13τlaπ,τc a'ρ6νο αποΘα'ν&'-
't!'3Ξ τ\'/ rαρ!λαaη.

Tλν.τ6 }Ιπd.'iτoη;

l0I



Παpolμiεc Π0υ λi6oυUτl στn Nlαoυoτα

lΣ]lnΦlllθ (!]l0ttEfiillT[}
Ι <By&λτoυ yιατρδ δξoυ>. Kλεioτηv

πδρτα για να μην κρυγιoυλoυy{αoυμι

κι xρειαoτoδμι γιατ,ρδv.

I <M&τ1ια πoυ δεv τ&δει oυ frλιoυq

τωζ τα γλδπow oι γιατρoi πωq τα γλi
τouvι κι λEvι κδρηδΞvι yια ζoυfr>. Toν

ατoιx&κι εΙvι ατ δvα ταληδ Νιαoυ-

oτιvδ τραγoι)δι. Tα παληd τα xρδvια

τα κoυρΙτoκια δεv E6γηναν 6δλτεq δ-

ξoυ μιρι& απ τoυ απiτι τoug δπoυg τα

oημιρv&, αvτρEτoυvταv vα π&ρoυv για-
τρδv. oυ γιατρδg Ξρxoυvταν ατoυ oττi-

τι αι τoυλδ μιγ&λη αv&γκη Yια vα ι-

δεΙ Evα κoυρiτoι. oι νEoι τηv ιπoυxfr ει-

κεivη ζiλη6αy τoυq γιατρoUq πδγλειπαv

τα κouρiτoκια κι δεν αμπoυρoioαv vα

τα ιδοr)ν αuτoΙ. Kαρτηρoδoαv vα τα ι-

δoδv 'αr καμνι& xαρ& κi oτηv ικκληαι&

δηrταq μιταλd6vηoκαν.
I <Tα,ρ&oα δε φκι&voυv τoυv παπ&>>

Tα αvτιiμcrrα δε φκιδvoυv τouv &vΘρoυ-

ττoυ, δπoυq εΙλιγιv κι oυ Xδτζιαq δνταq

τoυν ακ&λιoαν αι μvι& γιουρτfl <<φ&τι μα

viκια>. Δεv εixιν 6&λει τoυ κινoδργιoυ

τou αoυλτoDκου τoυ κι δεν τoυv Eφκια-

σαv καν τiττoυταζ, τoυν τιριφρδvηoαν'

Tην &λλη 6oυλd αμ& Eφκιαoιv κιvoliργι_

oυ αντιρi κι αoυλτoδκou μι φαρδι&

μανiκια κι δλoινoι αυτδv iγλητrαv κι

αυτδq E6αvειv τoυ xoυλι&ρι μη τoυ φα-

γi αvτi crτoυ ατδμα τoU στα μαviκια κι

εiλιγειν φ&τι μαviκια.
I <Toιαραi μιμoJρηg>. Δε φκι&vει

καv τΙτoυταg, δληv τηv ημEρα γκιζι'ρv&

ει στoυ ταζ&ρι oαν παζαρδoκυλoυ, δεν

€xει ιτr&γκιλ'μα.

r <ΑT κι oτηv πδλη αιμητoflq>>' oι

πλειδτιρoι αρ6αvιτ&δεq τoυλorjoαv oι-

μΙτxια μη τoυ ντα6λ& oτoυ κιφdλι' o-

νταζ Yιvιo0 vτvατα πιvτYι& τoυg τα 6&_

ριvαν μvι& στoU κιφ&λι για vα τλlατ-

oouθεΙ για vα oτtκητι ου vτα6λ&q δ-

νταq τρανEφυy yια vα τoυλoJv αιμΙ-

τ1ια' oι πλειδτιροι πoυλoδoαv κι xαλ-

6&v ατoυ vτα6λ& (ooυααμΙoκιoυv, μαδ-

ρoυv) τουλoδoαv κoυλoJργια, γdλα ξυ

vδ oι κιoEδειq κι ατoδ καμvι&φραg κi

102

ψ&ρια' oυ vτα6λ&g iταv i oτρδγγυ_

λoυq απoδ ααviντγια i τιτρ&Υoυvoυq α-

τroδ λαμαρ'Ιvα. Eixαv κι μι& κoυλoδρα

απoi πιτoiτriντγια του την δ6αναv

στou κιφ&λι δvταg o υvτα6λ&g flταv 6α-

ρι)g κι για να oτδκητι μdΤ καλι)τηραq'

Tιλιτεδoυg oτη Νι&oυoτα τrου κoυ6α-

Toυ
Nlκoυ Σπdρτοn

yoδαεtν vτα6λdv λαμαρrvδνιoυv frταν oυ

Γι&vvηq oυ TζΞπoυg πoυ ττoυλoι]oειv κoυ

λo0ργια. Αυτδq μoδyκι τραγr&oκα εi_

xει κι εΙxειv τρανfl ιooυρoυτriα τoυv

κoυvoδoειv τΞρα δδθι τouν vτα6λδ 1oυ-

ρiq vα πEφτει.

I <Toυ τoυλΟ τoυ κυργιελδooυv κr

oυ παπ&q τoυ 6αριθτι>>. ovταg λεg λεq

κι δε oι ακoUv, fr δvαg τoυ λΞει τα iv-

τYια κι τα Ιντγια τoυv 6αρroiντι δλoι-

vo i.

! <Λoυλδq παπdq oΙ 6&φτηoιν>>' ΛΞ_

Υητι Yι α τoυg ρ&θυμoυq, αυτινoδg πoυ

θυμδvoυv εδκoυλα πoυ λεv κι φκιdνoυv

παλα6oι-aμ&ρειq, τroU α{lιδvoυντι' T&xα

δvταg οι 6αφτ'iαει λouλδq τrατr&g γδ-

νησει κι oυ λoυλδg.

I <ΞEvει κoιλιΞq κi φKι&vεl φαVδργlα))

Δε φκι&vει καv τΙπoυταg γιατi ot κoι_

λιδg δε γΞvoυvτι φαv&ρYια'

Π <<Σ& 6,ρi'καμε παπ&v δα θ&ψoυμι

πεvτΞ.ξι>>, αvτig για δναv. Bρfκαμι i-

Vαy vα μαξ 6oυθfioει κι τouv γεvoυμΞoτl

ΦoUρτxιδ κi παvoυyδμι/ τoυv 6&voυ-

μι vα φκι&oει κι &λλεg δoυλειδq'

Ξ <oυ oυ6ριδq οα μoυφλoυζδψει τrα-

λη& τιφτΞρια αραδiζει>. Σα δεv π&_

voυv καλ& oι δoυλειδq αραδiζει τα Trα_

λη& τα 6ιριαEvτγια. Σα δεv μτroρoJuι

να τα 6ydλoυμι τrΞρα α dvαv καuγ&ι;

αvαΦξρνouμι ταλη& ζoυμνι&' Ti μ εΙ

πειq κt τι σ εΙττα τδτι.

Ξ <<oυ ταπ&g oτηv πδλι κι η πα-

παvτyι& τα xαμπ&ρyια>. Ou &λλoυg

δεv εΙyιv ιδδα ατ τ αυτδ τoυ θδμα

κι oι κδαμol τouv ΚατηYoυρoδoαv &δι-

κα τωv αδΙκωv τoυ λεv'

Ι <oυ yρδvoυg εΙvι γιατ,ρδq>>. oλα

τα ΘηρατεUει ,κι τα τroυνivτΥια Kι τα

ταξιρ&τxια δλα γιατρεJoυvτι κι αλη_

αμouvιoιivτι μη τoυv κιρδ.

Ι <Παλη& μoυ τΞxι,η κδoκιvoυ>>. oιj

τι μαΘαivει καvEvαg oτα vει&τα τoυ Ξρ-

xητι μvιd μEρα τoυ τoυν xρει&ζητι. Σι

δJoτυxoυg κιρoJq ξαvαταακδvει τηv πα

λη& τoυ τΞyvη.

Ξ <MαΘαivει κoυρΞαq oτoυ καoιvτγι&

ρη τoυ κιφdλι>. ΑφoJ oυ καoιvτγι&ρηq

δεv δxει μαλι& δπoυq κι αv κoυρtφτεi

δεv αoκημαivει τλειδτιρου. Eτoι μιρι_

κoi φκι&voυv τη δouλει& τοuq σι 6&'ρoυ9

αλλoυvoδ.

Π <<Bdνει κι η μυλουvoD τoυν &vτρα

τηζ μη τoUζ τραματιυτ&δειg>>. MιρικoΙ

πινει]ouvτι τ&xα ι& ειμεiq εiμιoτι κι

καvδvαg &λλoυg κι αξ lμηv δxoυv vα 6d

λoυv 6ρακi, θΞΜυv vα κoυvoυατiζoυv μη

ο:uδτιρoυq Yια vα περvoδv μτoυi&' E-

κεiv τα Xρδvια oυ μυλoυv&g frταv κα-

τδτιρoυg ατr τou πραματιuτfr'

fi <Η καλ{ voικoυκυρ& εivι δoUλα κι

κυρd>. Ξδρει vα τα φκιdνει δλα καμποJ

λι. γdvητι Θυoiα για δλouvoυg κι στoι]

νoικoυκυργιδ αμ& καv καvEvαg δεv τηv

φτ&vει εivι κυρ& oτoυ oτfiτι τηq'

Π <<Mι δπoιoυv δ&ακαλoυv δα τrαg

τδτγια γρ&μματα δα μ&θειg>>' Kι δπoυg

λεν <μη oτρα6δν αv κoιμηΘε'ig τoU τα-

Χi δ αληθoυρfroειg>>. Mη 'κακlδg τταρδ-

εq αν ιvτΞoειg or καλδ δε δα oι 6γεi'

<Πiμι τoυ φiλoυ ooυ να oι πoυ πoιoι)g

εioι>>. Toυ κoυνoι)ατιμα εivι τραvi1 δoυ-

λει& Krρδroμδvoυg εivι δτroιoυq vτγιαλδ

γει καλoJg φiλoυq ακδμα κι καλoiv μ&-

στouραv για μια τΞxvη'

Π <oυ καλδg καρα6oυκiρηq στη

φουρτoδvα φαΙvητι>>. Στιq αxαμvig τιg δ

ρειg xρει&ζητι παλικαργι& oτιg δυoκoυ

λiεg κi τrg αvαπoυvτγιδg'

Ι <<H καλfr voικoυ'κυρ& τrριν ττειvdαει

μαyειρεUει>>. oι δoυλειEq θδλει vα γi-
voυvτι στην δρα τoυg δyι δπoυg ατtq

oυρviθειg <<δvταq iρθεr τ αυγδ oτoυv

κδλoυ τoυg τδτι vα τrαλαγiζoυv φoυ-

λι&>>. oι ooυατig voικouκυρδg oτη Νι&-

oυστα α1τ τou τα1Τ αxιρvo0ααv την



ητοlμασΙα στα φαyι& για v&vι τoυ γιδ_

μα aτoιμεq. Ηταv αμαρτΙα vα μαΥεt-

ρδψoυv τηv Kυριακfr τroυ vτγι&6αζαv oι
rκκληoriq. Tα φαγιd γδvouvταv απ
τoυ Σα66&του κι μoδγκι τα ζdoτηvαv
oυλΙγoυ τηv Κυρrακfl.

l <<Δ&oκαλι τroυ δΙδαoκειg κι vδ-

μoυv δεν κρατoδαειq>>. oλoινoι εδκoυλα
λεv πoιδ εiνι τou ooυoτδ αμd vα τou

φκrdoειq εΙvι δJoκoυλα εiνι ιυκoυλiα

vα πρoυμηΘεJειq αμ& να Φκιδνειζ εiνι

ζδρικα'
l <<Πouλυτιxviτηg,κi ηρημoUσπττηζ))

Πoλλdq τExvειq 6xει αμ& oτrfrτι δικδ
τoυ δεv ixεr, τrρouκoυπfr κι κααι&ρα δεv

Exει ,καv τΙπoυταg δε φκι&vει oouoτδ.

Ι <oυ παπ&g τrρδτα τα yΞvεια τoυ

6λouy&ει>>. <<Κ&θι τodπα κα τη μι-
ριd τηq τρα6&ει>>. oλoιvoι τρδτα τouy

ιαυτδ τoυg κυτdζoυv κι Joταρvαq τoυg

&λλoυq.

! <<oυ πdoα δvαq μη τoυv ττδvoυ τoυ

κι ou μυλoυv&g τoυ ξdΙ τoυ>. Tou δι-
καioυμα απoΟ τoυ dλrαμα oι εΙδουg. oυ
τ&oα Ξvαq πρδτα τη δoυλει& τoυ Θi-

λει vα φκι&oεl κι τoU σUμΦΞροUv τoU

κuτ&ζε l .

Π <Παπ&q yιατρδξ κι κoυρφiλακαq

vα o'η6αivoυv oτoυ oπfrτι>>. ΓιατΙ oυ

παπdq Ξρxητι αι αv&γκη για vα ξι-

μoυλoυγ{oει fr vα μιταλ&6ει καvδvαv η-

τoιμoυΘ&vατouv δπoυq κι oυ γιατρδg
για κ&vαv &ρoυoτoυ Kι oυ KοUρφτλακαζ

vα ΦΞρει καv& δvταλμα fr vα γραπδαει
καvΞyαy για φuλακfl.

Ι <oυ ζιυγαρdq θdλει 6ρoυxfr ι<ι ou

τσoυκαλ&q ξEρω. ou ζιυγαρdg 6ρoυxi
yια τα oπαρτ& τα δδvδρα κι τα ζαρ-
ζα6dτια κι oU τσoυKαλ&q ξδρα Υια vα

oτιγνδoouv τα τooυκdλια τα μιooδρ-

Υια κι oι Yκα6&vειζ. Tδτι δεv δπαρyαv
τρακτδρyια κι μηxαvfrματα Kι oU ζιυyα_

ρ&q δργouvειv κι o6dρvιζειν μη τoU

ζιυγ&ρι τα 6δντγια. Tδrpα oι τExvεlc

αυτEq x&Θηκαv.

l <</v1αoτρoυγαλαoτfrq>>. oλoιvοr δεv

αμπoυρεi vα εΙνι μαoτδρoι σι δλα κι

τoυλλΞξ 6oυλΞq αvτi vα φκιdooυv xαλ-
voδv.

Π < H παπ&q ταπdq f ζιυYαρ&ζ ζιυ

Υαρ&ζ>. Nτyιδ δουλειEq δεv αμτουρεi

vα φκι&νει καyΞvαξ, γιατΙ κι oι vτγιδ

δα εivι oτρα6ig.

E <<Αv εΙoι κι τrαπ&g μη τηv αρ&δα

αoυ δα παq>>. Η oειρ& κι η τ&ξη αι τoλ
λoJq αvΘρδτroug δεν αφfruει vα yΞvoυv

μαλouoiειq.
E <<Τou κινηγoJ κι τou ιpαβ τoυ πιi

τoυ ιφτ& 6oυλδq εivι αvτyιαvδ κι μι&
6oυλd γιoυμ&τoυ>>' < Eτoι εΙνι πδτι

μflλα, τδτι φJλλα> δπoυq λεv Δεv α-

μπoυρoiμι v&1oυμr ιτrιτυxiεlq δλειg ;ιq

6ουλig.

l <<Νoυδr τoυ καλoυκαiρι Qoiρvαρηg
κι oι)τι τξιoυμπdνoug τoυ xειμδvα>>.

<Kι τδvα ω1 κι τ&λλoυ λδλε> &πoυq λE-

μει στη Νι&oυoτα. Τoυ καλoυκαΙ'ρι μη
τη ζEoτα πoυ vα κ&ψειg φoLρvou κι }J
φoυρvioειg fi τoυ xειμδvα μη τoU φαρ-

μdκι τou κρJγιoυ vα 6oυακΙoει9 τρδ6α
τα.

Ξ <oυ M&ρτηg d6αλειv τoυ τζιουμπ&
νoυ στoυ καζ&vl>. Απ τoυ κρJγιoυ μα-

ζδxτηκιν ατα ντγιδ, oδ6η,κειv μεq τoU

καζ&vι πδ6ραζειν για vα ζιoταΘεΙ. J
πoυg oE6ηκειν μΞooα ατoυ φoδρvoυ

πρlv απoJ πoυΜd xρδvια oτη Νι&oυ-

στα oυ Mπαoιoδρηg Υtα να ζιαταθεΙ
σαν TΓoU δ6γαλαv τoυ ψoυμi κι να τoυv

φJyouν τα πoυvivτγια απ τα ριματικ&
μη τoυ iδρoυμα. ΠιδικλδΘηκιv αμ& κι

δεv αμτrδρηoιv να 6γεi κι κ&ηκειv oδδι

μθo"α yιατi oυ φoiρvoυg εΙxεv τoυλλfl
πεi'ρα.

Θρnoκεiα
Θι69, Nτγι66oυλoυξ

Π <<Nηoτειiει ou δoδλoυg τou Θιoιj

γιατΙ δεv ixεt vα φdεr>> απoJ αvdyκη
yιατi δεv αμπoυρεi vα φκι&oει αλλoιδ;
Eικεiv τα xρδvια δλoιvoι νfroτιυαv. Tι
τρ&δειg κι Παραoκtoυ6dg δεv αρτEvoυ-

vταv δεv iτρoυyαv κρEαq, αυγ&. τυρi,

μπdτσιoUv, μoJγκι λαδιρd, ιξΙvτα μδ_

ρειζ ατr τιq απoυκριδq ioιαμι την Πα-

σκαλι&, τη μιγ&λη ι6δouμ&δα δεν i_
τρouYαV λ&δι μoδy,κι τη Mιγ&λη Πδ -

Φτη, τη Mly&λη Παραακιou6fr 6πιvαv

μoiyκι νιρδ, τoυ oαραvτα{μαρou πρty

τα Χριoτoδ κι δικαπEvτε μδρειq πριν
απ τηζ ΠαvαγΙαg. Τδρα πdv αυτ&.

I <<Todκιαειv oυ vτyι&6oυλouζ τoU

τroυδdρι τoυ>>. MπΙτroαv oι αναπouvτΥι-
δq κι τα ιμπδδια δα γΞvει η δoυλει&

oδθηκαv τα ψEματα.
r <oυ ντyι&6oυλoυq δoυλει& δεν εΤ_

Χεly τα πιντyι& τoU τα τδτ1ιouvειv>

Φκι&vει &λλα yια &λλα. Δεv €xει τι vα

φκι&oει κι φκι&vει ζαβργια.
! < Eoouαειν oυ Θιδq τηv ημiρα> νυ

XτoUσειv μπiτιoειv η μδρα.
I ΞημEρoυoεlν oυ Θιδξ τηv ημEρα>,

Ξφιξειv, αxΤρηoαv oι δouλειΞq.

Ε <<Toυ Θιoδ δoυλειEq εΙvι αυτEq>,

oι]τι Θδλει oυ Θιδq γEvητl.
I <oδτι γρ&φει δε ξιγρ&φει>. Γδ,vη_

τι orTι εΙvι γραμμΞvoυ για τoυν πδαα
6να (&νoυΘιv). Κι oι μπ&μτιoειq λεv oι)

τι ποUv 61 ,μoiρεg δvταg γιvvιEτι oυ τ&-
oα Ξvαq.

l <Φ&τι σiμιραq για τα1ι& Ξxει oυ

Θιδq>> λεν oτη Νι&oυoτα. Mηv Ιoτι λαΙ_

μαρYoι κt αμπαρδvητr καλoδvτγια. Αυ
Θιδq καv καyΞyαy δεv αφι]vει. Tαxι&
κινoδργια μEρα κινoδργιoυ καoμEτι. Να
μηv ixιτι πλειoυvιξΙα.

! <<Tou ιυλδγηoειv oU oιδq μη τα
vτyιδ τα xΞρyια> Εivι τυxηρδg κl δλα
τouv δρxouvτι 6oυλlκ&.

l <<ΕΙvι vτYια6δλoυ κ&λταα>. |-]oυ-

λi δξυπvoυq, δραoτfiριoυg. Δεv αμτoυ-

ρεig vα τouv ταακδoειg τoυθrν&.

I <Γινdθηκειv μνιd μEρα αρxΙτηραξ

απ τoυ vτyl&6oυλoυ>. Σι τoυλdει κl
oι αyoυρ&ζει του λεv εΙvι τιτραπEρα-
τoυg, παμπδvηρoυq.

Π <<EΙvι απ τoυ ντyια6δλoυ τη μ&-
yα>). Δε ξΞρουμι απoU τroυ 6αoτ&ει η
oκoJφια τoυ. ΕΙvι ξEvoυq, δεv ετvl α_

τoυ δω.

i <ΓΙvηκει αv&στα κδριoυg>>. X&λα-
σειy oU κδoμoυq, τoυΜf λ&6α κι φα-
oαρΙα γΙuηκειv, vταρμαvτ&v, τραvδ πα-
τoυρντΤ. ,ΓΤ,vηκειv oαv Evα Θι&μα δπoυg

η Αv&oτααη.

I <ΑλλoU πατ&q οAλoi τα ρ&oα
τoυ>>. Αλλoδ ειμετq κι αΜοδ τα πβγ-
ματ& μαg. Εxαodμι κι τ αUY& κι τα
καλdτ1rα.

I <Ατ τoυ oτδμα σoυ κι σToU Θι_
oi τ αφτΤ>. Mακ&ρι yα ΥEvει αυτδ ποU
καρτιρoυμι γιατi αv τoυ ακoυσει oυ

Θιδq αμπoυρεΙ να γδvει,
Π <EΙvι 6αρrd η καλoυγιρικfi>. Φ

λειq οι δoυλειδq δεv εΙvι εδκoυλειg oι
δλoυg, oι τλειδτιρειq oι δoυλειδq εivι
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δπoυq η καλoυγιρικfl

Π <<Bρflκα τoυ ιlτγι&6ουλδ μoυ>' Bρfl-

κα τoυ μπιλι& μou, Ξvτιαα, τrιρδικλδ_

θηκα κι δεν αμπoυρδ vα ξιφδγoυ'

Π < Aλλαξει τρoυπdριou,>> γδριoει

τoυ φυλλoU. oτroυg oυ ψ&λτηc αλλ&ξει

τoυv flxου. lxτδq oiλιyειν δλλα oi1μιραg

oι λξει &λλα.

Π <oυ Θιδg αγαπ&ει τoυv κλΞφτει

αΥαπ&ει Kι τoU votKoKΟρη>>' Γιατi oυ

ψεδτηq κι oυ κλEφτηg τoυv πρδτoυ xρδ-

νoυ xαΙρητι. oυ κλΞφτηg αργ& i αγλi_

γoUραζ δα φανειρoυΘεΙ.

Π <<Koυντδq ψαλμδq αλληλoδiα> Oι

πλειδτιρoι ψαλμoΙ μπιτΙζoυv μη τ αλ_

ληλoιiΤα. TEρμα κι τιλiα πoυ λεv, ττ&e ι

μπΙτιoειv ioιαμι δω κι μη παρiκι' Α'υ-

τδ εivι κι καv τΙττoυταg &λλου'

Ξ <Moυναxδq oυ &νΘρoυτoυq oUτι κι

oτow τιαρ&δειooυ κ&Θητι>' Η μoυvα-

ξι& εΙνι κακδg oι)μ6oυλoυ9, δλoινoι Θδ-

λoυv αυvτρoυφκι& καvEναq δε ζ&ει μoυ-

ναxδq τoυ ακδμα κι oτoυv παρ&δειocυ'

'Αo*ημη δουλει& v&oει μαγκoiφηq'

Π <<Φκιdνει μνημδαuνoυ μη ξΞvα κδ-

λυ6α>. Mπιτ'iζει δoυλειΞg μη ξivειq πλ&

τειq, 6oυηΘ&ει μη ξδvεq παρ&δειg'

Ξ <<KoυτooΙ γκα6oΙ ατoυv Αyια Πα

ντελεfrμouvα>. Ηταv Evαg αρ6αviτηg

στη Νι&oυστα πoυ τιργδλαoει τη Υι_

oυρτfl τou Αγια Παvτελεiμovα (27 Ιoυ

λioυ) <<Ti εΙvι μωρδ αυτδ τo τδvτε λr-

μδvια>> κι τ&ει για ξJλα ατoυ 6oυvδ'

oπoυq Ξκoυφτειν αμ& μvι& τραv{

ouξι& Eπtαειv κα τη μιρι& τoU Kι τouv

oκδτoυoιv. oυ AYιoυq τoι'lv τιμδρηo'εrv

γιατi oυ Αγιoυq E'φκιαoειν πoυλ& θι&

,μccrα σι πouλλoig. Απδμειvεrv η τrα-

φlμiα πoυ λΞει για τη o&ρα κι τη μ&

ρα κι τoυ κακδ oυvαπ&vτημα' Cλoι-

νoι frταv κι αυτoΙ πoυ Ξπριπειv vα εΤ-

νι κl αuτoΙ τoυ δεν Eπρtτrειv'

Π <<oriτι τoυ ντγιd6oυλδ o'oυ να δεlg

κι voiδι τoυ oταυρδ σoυ να φκιdαειq>'

Αμα 6xειq κακδ dvτιαμα τδτι εivι μη

xειρΦrtρα.
Π <Θδλoυ v αyι&ooυ αμ& δε μi αΦη

yoυv oι vτγι&6oλoι>>. Δεν μι α$flvoυv ιlι

δριξειg oι τειραoμoi, oι oυμακoυvτινοi

(φiλoι, oυγκιvεiq γειτδvoι), μη ταρα-

αEρνουv, δε αμπoυρδ vα φκι&ooυ oi_

τι θξλoυ'
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E <<Θδλει oυ Θιδq κι φ'ταiγει o υμfr-

ναg>> {(αν καvΞvαq δε μαq φταiγει oJτr

κι η αxαμιvfl δρα, oiτι θiλει οu Θιδq

γθνl1τ ι .

ΕE <<oυ Θιδq vα oι φυλ&γει απoJ ι-

φτoυxδv πλoioιov>>. Γrατi καλδμαθειv

oτα τραv& κι τα μεγ&λα κι δλoυ θi-

λει τηv καλoυπdραoti τoυ. ΠrραoμΞ_

να μιyαλεiα.
EE <<Kι oυ ΑYιoυq φou6δρα θδλει>'

Xρει&ζιτι vα αγριi6ειg απoιi καμνι&-

φραs Κι oι μικρoδq κι αι τραvητηρoug

δνταq Exειq δiκηoυ κι δε oι καταλα6αi-

voυv. Klρδιoμivoυq 6yαivειq γιατΙ αλ-

λoιδq oι τιρvoUv κι για xαζδv.

E <<Mικρδv κι &yιoυv αv τ&ξειq πρδ_

τrει Kι vα τoυ πρ&ξειq>>. Αλλorδq δε δα

6ρειq κανκαμvι&φ,ραq ηoυ1iα δα αι γκρι

vι&ζouv Evαν κιριμΞv.

E <Mioα Παvαyι&, δξoυ Παναγι&'>

Η μδoα i δξoυ i τδvα fl τ dλλoυ'

E <<oυ Θιδq δεv εivι γ&τα να γκρα-

ματoδvει>>, δλoυg μαq αγατrdει καλoδg

κακo0g κι δ1ι oαv τη γ&τα τroυ τηv xαi

δεriεrg κι αυτf oι γκραματoδvεr.
Ξ <<oυ Θιδg oυxτριδg δε γΞvητι>>, κ:

αv lμαq δoκιμ&ζει καμvιdφρα ε'Ιvι για
vα μαq τrρoυμηθΞψει απoli αγdπη κι δ-

xι Ξxτρα.

E <<oυ ντγι&6oυλoυq δxει πoυλλd

πoυδ&ρyια>> Ατroδ πoυλλδg μιρrig α-

μπoυρεi vα o αμτrλδξει κι vα oι ξιYι-

λ&oει, μι πoυλλd φιρoΙματα, Θiλει να

φυλαyoυμδoτι, oυxατ&g δλειg τιq δ-

ρειg γδvητι.

1Π << oπoιoυg φκr&vει τoυ ο'ταυρδ

τoυ δXει δπλoυ oτou πλιυρδ τoυ>>' E-

τoι λ6ει κι τoυ ι6αγyδλιoυ <<δπλoυ κατ&

τoυ δια6δλoυ τov o'ταυρδv αoυ ειμ'[ δδ-

δoκαg>> Φκι&oει τoU σται-,lrρδ oου δvταq

κιv&g oτη δoυλει& fr oι ταξεiδι, δvταq

κoιμ&αει, ξυπv&q κι δvταg τρcog κt μη

φoυ6dαει κ&v τΙπoυταg, δλα δiξα δα

v&ρθoυv.

Ξ <<oυ Θιδg δivει τoυ δoυληυτ&ρη

δoυλει& Kι τoUν τιμτrδλη τΟxη>' Eτoι

ατrδ καμvιdφραg γλΞπειq τoυg τιμπΞ-

ληδειg να τρoυκδ6oυv' ΑμπoυρεΙ αμ&

αuτιvoi v&xoυv τιλειδτιρoυ μυtαλδ για

τΙ δπoυg λεν η δoυλει& Θδλει τρδπoυv

κι δlι 'κδπoυv. Για μιρικoδg τιμτtλη_

δειg λεv τδyα δxoυv τJ1η απoυ δδ α-

τ:οJ κεi τα καταφθρvoυν.

Π <<oι]πoυ δivει oυ Θιδg τ αλει)-

ρι τrδρνει oυ ντyι&6oυλoυq τoυ oακΙ>>'

oι δξoυ απoυ δω παvτoJ 6ρΙoκητι για

oκoυλoδμττιoμα, γιατΙ κι τoυ καλδ vτ&i

μα παγαiνει μη τoυ κακδ.

s <<Φoυ6&τι δπoυq oυ vτγι&6oυλoυg

ατ τou θυμνι&μα>>. Γιατi η x&ρι vτγrδ

XVει τα κακoι)vτγια δπoυg τoυ θυμvι&

τισμα.
.Ξ <<ΓΙνηκεrν τoU Yια τoυ ντγι&6oυλoυ

oη>>. MoυφλιoδζηΨrν ξξπloιv δε oτδκη_

τι καλ&, δεv εiνι καλ& ατηv υyει& τoυ'

&l <<Bdρτι 6oδρτoειq κι λαv&ργια tρ

xιτι η Mιγδλη ΠEφτη>, λδμε oτη Νι&_

oιoτα δvταq μαg τι&vει η τρανfl oφi_

ξα, δνταg αvτγιαζoυμΞoτι να μτrιτΙooυ-

μι τα yoυζμδτΧια, Kι μαg πyι&vει τα_

ραφαα&δα. Eτoι γEvητι τη Mιγ&λη

Πδφτη πoυ αημακoυvτεJεr Παoκαλι&

ΘEλει να γivoυv δλεq oι δoυλειig oτου

απiτι να 6αφoΟv τ αUY&, vα σΦUγ-

γαρiooυv vα φoυκαλfloouv, ν αo6ηατδ

σouv, να πλΞνoυv, vα ζυμδooυν κι τδ_

τχια.

E <Σκ&ξει oυ ντγιdταvουg πoυ κλ&_

vει oυ τrιΘαμΞvoυq>>. MιρικoΙ oι ακ& -

ζoυν για Ξνα ιμπρδτι, oι λεv yαζoυμ'i_

ρειq κι θΞλoυν να τoυg πιoτΞψειg oUτι

λε, γ'α. αυτινoι)g εivr νδμoug' oι oκ&

ζoυv.

E <<Mlκρδq vτyι&6oυλoυg τραv& τoα

ρolixια>>. Mικρδq αμd δrαμα1τδq' δξυ

πvouq τιτραπδρατoυq oι πoυλ&ει κι οι

αyoυρdζει.
EE Δδoει μι τoυ Ξvα κι oυ Θιδq δα oι

δδoει μη τα vτγιδ>>' oπoιoυq δΙvει ευ-

xαριατιΞτι ττρδτα o υΙδιoυq γιατΙ E-

φι\ιασειν Evα oιμπ&πr, αμ& κι oυ Θιδg

τιg τα δΙvει διτrλ&'

il <<Τι ρ'l1vει oυ Θιδq κι δεv πΤνει η

Υηξ>. oπoυg η γηg τivει τoυ πλειδτι_

ρoυ vιρδ τηq 6ρoυxfig απδ τα xιδvια L_

τσι κι τα ταξιρ&τ1ια αληoμoυvιoΦvτ'

κι καταπiνoυvτι ατoi γ&λια - γ&λια'

l <oυ Θιδq oκdλειg αvι6&ζει' oκ&_

λειg κατη6&ζει>>. Eται εivει &λλoι γE-

νoUντι κι &λλoι xαλvιoiντι' &λλoι τλou

ταivoυν κι &λλoι ιφτoυxαΙνoυv ofiμιρα

ειι-rJ ταxι& ιγδ.

E <<Δα τσακδoειg τoυν Θιδ απ τα

Yavεια;>) Mηv μιγαλoυπι&vιαει τδαoυ'



μηv τσιαλαστ&ξ τΓoUλJ δ απouoτ&_
σει^/ μηv εΙαει αvηxδρταyoυq. Tiτxιο,
&vθρωτroι τσαλατrατoδV κι τouq &λλouq
ατr τη λιμαργiα τoυq

ff <<MΙραoει oαv &vθρoυπog κι δxι
σα θιδq>. Γιατi ou Θιδg δεv δΙvει oι δ-
λoυvoυq ioια oι &λλoυg πλειδτιρα oι dλ
) ouq οuλιyδτιρα. lαια αμπoυρε'Ι v:
δδoει o υ&vθρωπoug'

iE <<oι πιθαμ6voι μη τoUζ πιθαμEvoυ;
κι oι ζουvτανοΙ μη τoυq ζoυvταvoιiq>.
ou τrιθαμδvoug δφυγειv oι ζouνταyoi α-
πoυμινioκoυv. Λdγητι για Trαληyoup-

γιd oτoυg oυyκιvεiq.

& <Kαλι)τηραξ στouv τdφoυ τιλακou

μivoυg τrαρ& oτoυv κδoμou αyτρouπι:{.
oμivoυg>>. Στη Νr&oυcrτα λδμει καλδτη

ραζ ν αvoiξει η γηξ να μαg καταπxεΙ,
vα κρυ6η0oJμι vα μη μαζ γλεπouv οl
κδoμo ι.

E<Tρα6&ει τα ελiη τoυ ΘroU>. Σικλι
τΙζιτι ταληπouρyιEτr yiλrα vτγιδ 6&_

σαvα κι rμπδδlα 6ρΙoκει, yUρεJει EλΞ-

oUζ απ τoυv Θιδ.

E<oυ Θιδq στα ψηλ& τα 6ouv& ρ'i-

Χvει τoU xιδvι>. Αυτιvoi τrδxoυv ψηλ&
αξιδματα UπouΦaρouy/ αυτlvoi τoU 6α
oτοJv, τα ταλικdργια πιδεJoυvτι.

,E << oπoιoυv γλΞπει oυ παπdq αu_

τδvαν θuμvιατΙζει>>. Φκι&vει τη δouλει&
τou καλιiτιρα αuτδg τιou εiyι κoυντd

στα πρdYματα, κouvτ& oτηv τrηγτ].

E <<:rδρει oυ Θιδg πoιδ δivτρoυ oτι-
γvδvει>>. Ξiρει πoιδv τιμoυρ&ει.

E <Kαλ& τα φαρδouμdyιKα μα τα

φouρoιjv oι διαπoυτ&δor>>. oπoιoug δ-

πoloug δεv αμπoUρεΙ vα φκι&oει τoυv
καμπδoou. δεv αμπoυρεΙ vα μιyαλου-
πι&vητι.

Ξ <oυ Θιδg εivι ψηλd αμ& γλδπει
xαμπηλ&>. oλα τα yλδπει oυ Θιδg
ακδμα κι oτoυ 6ouvvyιoi τou κδρατου

vα κρυ6ηΘoδμι δα μαg 6ρεΙ.

Σπnτoυμ&ζoυμα -δoυλει€g
Ξ <ΘE μoυ πωg 6αατ&9 τα κιραμΙv

τyια αξικ&ρφouτα>. Τα κιαραμivτyια
δεν καρφδvouvτι. Τηv ταρolμiα τη λi-
μr δvταg Evαq λδει τραv& ψEμματα rι
τραvd λδyια, δvταg γδvoυvτι πρdγμα_
τα αλλ& _ oυρv& πρ&γματα παρ&ξιvα.

E <Toυ oπΙτι αuvιαγμ6νoυ ιrα τou

6αρEoειg vα φJΥει> λδμει ατη Νιdou-
oτα, δπoυg τ dλoυyou μη 6αλμivου
τou oαμ&ρι κι τoυ κατrioτρι δτotμoυ vα
κινηoει. Στη Νιdouoτα λΞμει για τoυ
απητι τιρyιαoμδvoυ oτoυ μπoUζι Eτοι-

μc., yια δEξιμoυ.

9 <Mη τ&ξιμoυ τoυ απ{τι δε xαλv&-
ει μη δδoιμου xαλv&ει>> Αμα δΙvειq τδ
τι αιτooJζεt τδτι φαΙvητι, dμα τ&ξειq
δε xdvειg κ&vτΙπoυταg <<τdξει κι καλoυ
τrdvτριιμι κι oυ vδμoυg δε xoυρiζει πoυ
λΞv>.

Ξ <Αv δεv πιvδψειq τou oτrflτι αoυ δα
πioει vα oι πλακδαει' oλα τα δικ&

μαζ τα oiΙα Θiλει vα τα πιvδ6oυμι yια_
τΙ τoιαρEg δε yEvητr.

Ξ Απ δξoυ κoδκλα απoU μδoα τα_
νoJκλα>>. Λdγητι δxι μoδyyl Υια τοU

oτr{τι αμ& κι για πoυλλ& &λλατrρ&_
yματα ακδμα κr για αvθρδπoυq τcυ
απ' δξou φαivoυvτι oι vιαyμEvη κι α-
τroJ μioα εivι λδoη.

& <Σπητι μou oπητdκι μoυ φτoUΧoU
καλυ6dκι μou>>. Σαv τoυ απfiτι πoυθη
ν& αλλoJ δεv εivι μ&ΤκαλJτηραq, yια
τoυν ττ&oα δvαv ιφτoυxδv κι πλoioιoy.
ΑυτινοΙ πoυ δεy Ξxουv oπfrτr εΙyει κα-
μαδouμΞνoι για μvηvι& δικd τoυq κιαρα
μΙδα vα 6dλouv τou κlΦ&λι τouq απoιj
κ&τou.

Ξ <oυ τrdoα ivαg εivι 6αοιλεrdq
oτou oπt]τι τou>> φκιdvει oδτι ΘEλει,
αντivητι δπoυq v&νι, ξιαπλδvητι oUπoυ
Θdλει, κι <<ειδικδ αoυ oττ{τι δooυ θE-
λειq xδρηψr κι δoou Θdλειg απfrδα>.

E <<Η νoικοκuρ& εΙvr 6αoΙλισσα στoU
oπfiτι τηq> γιατΙ αυτfr τoυ oιvι&ζει vι
φκι&vει δλειg τιg δoυλειiq κι αy εΙyι κα-
μvι& φιoφιρoδ δλoι oι dλλoι θδλει vα
ατδκcυvτι ooδζα. Mηv πατ&g ιδδ μηv
ακouμπ&g εικεi, φoυκdλvα τα γιμινιi
ooυ .ErκεΙy τα xρδvrα, τα γιμιvι& oι
κδoμoι τ&6yαζαv κ&τoυ oτoυv κατδ-
Qλroυ τηg oκdλαg oτηv αυλ{ κι αyE6αι
ναν μη τα oκouφoJνια oτ αvδγt κι
τoυq vowτ&δειq γιoυρτδq καθημιρνξ
κι δνταg Eφι6γαv τ&6αvαιv τdλι. oι &v

τριδoι δ6αvαν yιμιvι& δixoυg oκιvι&
κt ot γυναΙκειq παvτδφλειq κι δ τα vτyι
δ Ξ6yαιvαv εJκoυλα. Moιiγκr oι yυvαi
κειg πoJyαν κoυμπovτ& (μπδτειq) δεv

αμπcιrροδσαy vα τα 6y&λoυv yιατΙ εi
θειλαv πoυλι) δρα 'κoJμπoυμα κι ξι-
κοδμτωμα μη ειδικδ ιργαλεΙoυ τoU τα
Θηλkoυvειv. Ηταv Evαq μικβq γiv_
τσoυq. Tα ταπoδτoια αυτ& εi1αv
πoυλλ& θηλΙκια.

Ετoι μvι& τ'xι&τoα, μαΘouμδvη απ
τη Νιdoυoτα να 6γdζει τιg παvτfuλειq
κδτoυ πριv τατfroει τoυ τΦτoυ τoυ
oκαλi, τflγειv oτη ΣαλoυvΙκη κι δvταq

αvE6ηκεv στoU τραμ E6γαλειv τιg πα-
ντδφλειq πριv αvE6ει κι τlξ &φηκειν
ατoυ δρδμoυ. Σαy πou κΙvηαειv τoυ
τραμ δαταρvαq κατdλα6ειν τr Eφκια-
σειv κl αxΙρηαειv 'vα φouv&ζει: AμπρE
oταματ{ατι, ταy oι ταyτδΦλειξ μοU!
ωx τι 6παθα η καημδvη μoυ. ΑψιΦφ
κεly κι μη τoUν καπoυτραΤvoυ (oδη..

yδ) κι δλoιvoι ξικαρδΙατηκαv στα Yl
λorα.

I <<Kατιvδvoυ μαvταλδvoυ κι oυ κλ€

φτηg μδoα 6ρΤoκητι>' Toυ αΙvιγμα αu
τδ τoι)ληγαv oι ταληoτ για τoυv αE-

ρα πoU 6ρΙoκητι μΞoα oτoυ crπiτι. Tδ
τι αE6ηvειv πoυλli ιυκoυλδτιρα στα σπi
τια γιατi υπ&ρ1ouν τoυλλδq Φιρ&δειq
παyτoδ oi πδρτειg ταραΘιiργια πατδ_

ματα κι ντα6&yια'

Ξ <<Tου vτιρEκι τoυ σπητιoυ> ετvι cU
πατEραg, oU αφEvτηξ δπoυg εΙλιγαv τα
παλη& τα Xρδvια i κι καvδq τραvΙτη_

ρoυg αδαρφδg. oλα τα ατflτια γ6voυv
ταν ,μη ξδλα κt vτα'iα<δvoυvταv μη ντl .

ρiκια xovτρd τrιλικιτ& ioια ξδλα απoi
κααταvtEq.

E <<H voι.κoκυρ& εivι δoδλα κι κυρ&>

φκι&vει δλειg τιq δουλεrEq σα δουλα
τoug φκt&νει δλoυq καμπoδλι, αμ& εi_

vι κι κυρ& γιατΙ τδτι διατ&ζoυvταq κι
ττδτι μη παρ&πouvα τα φΞρνει 6δλτα.

E < oλα τα τξι&κια κατvΙζoυν τl
μαγειρεδoυν>>. Eικεiv τα 1ρδνια μoι,>

YΚι μη ξδλα ζloταivouyταv oι κδ}σμοl

κι δλoιyoι εixαv τζιdκια, δvα κι vτγιξ
κι αι τραv& oπdτ1ια πλειδτιρα. Eτoι
δλα τα oπflτxrα κ&πvιζαv αμ& καιtκα_

νiαq δεv εiξιρειν τΙ yEvouvταv μEoα
oτoυ απdτι στoυv ταΙφ&. Δεv εΙξrραv
τα μEαα κι τα ταρ& μEoα τoυ λεν.

Π <<Η π&oτρα στoU σπiτι εΙvι μιαd
αρxouvτyι&>>. Kι ιφτoυ1δ να εlyl του
oπ{τι dμα εΙvι ταoτρικδ ouμvι&ζει μ,1
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αρχoυyτδσπητoυ.

E << Exει ανoι1τδ o-πfrτι>>. ΔExητι

τroυλλοιig ανΘρδπoυq, εivι κoιvoυvικδq

Tα xρδνια εiκεivα δλα τα oπfrτyια εΙ_

xαv αvoιxτδq πδρτεq δληv τηv ημΞρα.

Ηταv μoυvoυκατoικΙειq. oι τιδρτειg Ξ-

κλεtναv τoU 6ρ&δl ατrδ τoυv τιλιυταicυ

πoδρχoυνταv ατoυ oπfrτι' <<Να 6&λου

τoυ αΙδηρoυ>> φωvdζειν. Κι αv δεv frταv

καvδναq &λλoυg δξou τοw εΙλιyαv 6&-

λτou. Τo UσiδηρoU κρΞμoυνταv oυτriooυ

απo'i τηv πδρτα. Tδtι δπoιoυg frΘειλεlv

oδ6ηνεrv oτrg αυλ-g κr αv υπfrρxειν κι

καμνι& 6ρδoη ατα πλoυoιδτιρα τα

απfrτxια αi6ηvαv πtραoτικoi Υια vα

π1ιοδν vιρδ. Σδ6ηvαv κι oκυλι& κουρ-

ρμδoκuλα κι &ρπαxvαv oJτι δ6ριoκαv

πoυλλEq φουρdζ τσαρoδxlα i yιμrνι&

ατ τoUν κατδφλιoυ, oΞ6ηνειv κt καμ*

vι& γiδα i αyιλ&δα αy ετXεlv τΙrτoυτα

φδλλoυ fr ρouμ&vr, fl xoυρτδρl στηv αU-

λi δvταg γυρvoJααν τη μπακατflρικα'

}(ι καμvι& γιoδφτα fr ζfrτoυλαq, τrδκλι

φταv καv& ζιυγ&ρι Υιμιvι&. Στη Bδρ-

Υlα κι απ τα παλη& τα χρδvια oι οU_

ξδπoυρτεg frταv αφαλιατΞg κι για να

oi6ειg εΙΘειλειV vα ρoUπoUτiσειq μη

τoυ xτυπητ&ρι fr του καρκΞλι.

ffi <Kδταξει τoυ τζιδκι σoU vα πα_

γαivεr ioια>. Να τρα6&ει, vα καΙει κα

λ&, κι v αvι6αΙvει iαια oυ καπvδg, ν:

παγαivoυ,l καλ& oι δoυλειig ooυ, v&vει

τoυ oτιflτι αoυ ξιvτρδπιαστoυ κι μη σι

μEλει τι φκr&voυν oι &λλoι. <Να μηv

τρα6&ζ ξδνoUζ yκαηλEδειg'> πoυ λεy

στη Νι&oUστα.

& << Exoυμι κι μει gδνα oττ{τι oαv

τηg μoυτoiκιvαζ i σαv τoυ καραγκιδζη

τroυ λεv αλλoδ, yιoυφτouκ&λv6oυ, Evα

oπflτι μικρδ, παληδ αμ& σημαζoUμΙ-

voυ. Toυ λεv μιρικοi δvταq τouq τιvoι)v

τoυ oτ'[τι.

ffi <<Toυ απfrτr εiνl vταρμαvτ&v>> d-

νoυ κ&τoυ τloυ λεv. δεv εivι oιvlαyμΞνoυ

vα τoυ 6αρΞoειq να κινfrαει'

iE <Σπflτι yια δεiξει μoυ Exoυv>> θια-

μαyτδ, ακρι6δ, φκιαoμΞvoυ μι μιρdκι

μι δλα oτoυ μπo'iζι.
l <<Eivι απoδ τραvδ oυτξr&κι>>, ατroδ

τραvfl αprατoυκρατικfl oικoυγEvεια εi-

vι, απoδ τραvδ oδΙ.

Μ <Mη oιγιEαει σα στou oτrfrτι ooυl>
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:ιαπoυλvιoδ φκι&αεr oδτι φκι&vειg ατoυ

oπ{τι oοu.

Η <<Tα μπαξivτyrα εΙvι μαyαζι& δi'

xoυq 'κιαραμiντYια>). oλειg oι μττδρεlq

6oΙoκoυv 6ρoυxi, αΞραg, xαλ&ζι, xιδ
ι,ι, κρι]Υιoυ κr dλλα λoυyιδv vτt λoυyιδv

ζαρ&ρyια.
t <<ΠαvτρE6oυvτι δα vτoυμαvι&oει

τoυ τζι&κι απδψι>>, λεv ατη Νι&oυατα

δα κoιμηθεΙ η viΦη μη τoυ yαμτrρδ.

lE <<Σττfrτι δΙyoυv θιμδλrα δεv υπ&ρ-

Χει> Ετoι κι αι δλεg τιg δouλειEg κι

oι oδτι κι αy πΦτα xρεl&ζητr Θυμδλι-

oυ, 6&oη.

ffi <<ΠουλυτlyvΙτηq κι ηρημoυαπfrτrg>>

Πoυλλδg τδxvειg ξEρει αμ& xαTρt δεv E

yεl oπfrτι δικδ τoυ δεv δxει πρoυκoυτιξ

κι καoι&ρα δεv Exει.

l <ovταg πειv&ει τoυ oπfrτι ooυ

ιλεημoυoJvη μη φκι&vειg>> ΑΦoι] δεv Ξ-

xειg ιoδ vα φαq τΤ να δδoειg o'i &λ-

λoυq τι v' αρτrρfrαει.

F <Σαv ου μπαξEg oou θΞλεr ττδτι-

σμα μηy ττoυτiζειg &λλoυvoυζ>, Yιατι
τα δικ& σoU τα iπoυρα δα oτιγvδooυv

l <<Toυ oτrflτι μαq μrκρδ αμ& η καρ

ντγι& μαξ φαρδι&> Exoυμι καλoυαUvη

δλoυg τoυ qδεxouμΞoτι κr αg εivι μι-

κρδ τoυ oτrflτι.

E < oπoιoυg κι6ιρv&ει τoυ oττfrτι

τou κι6ιρv&ει τη ζoυi τoυ>> oυ καλδg

κι6ιρviτηg παvτoδ τα Kαταφaρvει.

*Ι << ovταg ζιυyαρδνεr oυ Θιδg vτγrδ

κακoJq xαλv&ει ντyιδ oτrfrτxια>> κι τηq

vυΦηζ .Kι τoυ γαμτrροδ fr κι αι δπoιειq

δλ'λειg ιταρΙειq.

Φ <oλα τα oπiτια μoυ κι δλειg

oι αυλΞq δικδg μoυ>> Στριμδvητι ταv-

τoδ αl δλεg τιq τrαρΞειg oι δλα τα μi

ρια.
ffi << oτoιoυq πoυλ&ει τou oτrflτι τoυ

γιλoδv τα κιαραμΙντγια>> ωζ t<ι τα κιαρα

μivτyια τrιργιλoUv αυτδv πoυ πoυλ&ει

τoυ oτττ]τι τoυ.

EE <Σ'α oι τιμ&ει τoυ oπflτι σoU σι

τιμ&ει κι oυ μαyαλ&q οoυ> Eτoι εΙ

νι oι &vΘρouττoι oδτι yλΞπoυv Qκιδvouv

δπoυg τα μαTμoιivrα. Αv αι τιμoδv ':l,

oπr1τικoΙ oι τιμoiv κι oι yειτδvoι.

ffi <<i(&λιoυ ατoυ oπi1τι μoυ ιλιiq κι

παξιμ&δι τrΞρι oτoυ ξEvoυ ζ&xαρι vα

μι ouρiζoυν &λλoι>>. Λiyητι κι yια σπ'l

τδγαμτrρoυg αυτδ, Yια τoυq δoδλoυg

ι] τιq δoι)λειg ττoυ π{γειvαv απoδ αv&-

yKη σι ξδvα oπfrτxια εικεΙν τα xρ&
v 1α.

s] <lγδ 6αoτδ τηv κλεiδα μoυ κι &λ

λουq τηv καλr)6α μoυ> Δε ξEρouμι τι

μαq φκι&vουv αττoιj τriooυ μαq oι oυx-

τρoΙ μαg. EικεΙv' τα xρδνια τoυ κλειδi

τηq oυξδπoρταg flταv πoυλι) τραvδ,

μακρι) ioιαμι εικoυoπδyτι πδvτoυg μ1

τραvδ ατρδγyυλou τρJτxιou 1ειρoδλι,

εΙθιλιv τραv{ τζδπη vα τoυ 6&λλει9. E

yoυ κλειδi δΙyoυq oττflτι.

E <Η μικρ{ μαγειριd φκι&vει τρα-

ι,d oπiτΧlα> Η oικovoυμiα φκι&vει πι-

ριouoiειq κι τραv& ατrflτxια. M ητιq

oπατδλεrg κι τη λιμαρyiα δε γEvη"ι

καv τiτroυταq.

{Ξ <ovταg καyεi τoυ oπ{τι ooυ δ-

λoιvot φΞρvouv vιρδ>. Σαv τoυ γΞvει oυ

xατ&q τδτι δλoιvoι Eργoυvτι τ&xα vα

6oηθflooυv. oυ lyδ δαv&ρxoυμoυv αμ&

να δεv αμττδρηoα...

fl <<Νoδδι πδρτα xoυρΙg καρφi κι

oiτι oπfiτι xouρiq αντρoυπfl> oλειq oι

τrδρτειq τα παληd τα xρδvια γEvoι'lv-

ταν απoδ ξι)λα καρφoυμEvα μη καρφι&

τραv&, κι μιρικEg εΙxαv γιo!φτικα μη

φαρδΙ κιφ&λι ααv εικoυodρικoυ fiταν

φκιαoμ6vα oι καμivι απoi 1αλκι&v' Ε

τσι κι σι κ&Θι oτrfiτι δα ιrπ&ρ1ει κι α-

τιoJ μνι& αντρα:τr{ μικρfl fl τρανfl'

Ξ <ou λoυγαριααμδq τoυ απητιoι)

δε 6yαΙvει oτoυ τrαζdρι> <Tα εv oiκω

μη εv δflμω> Ιλιγαv oι αρxαΙοι' Tα μυ

ατικ& τoυ ταiφd τρδπει να μιvΙoκoυv

μEαα.



Ar\IιπΓIEFIT A tftEffi Tg'fgtg
Στην πρεμιdρα τoυ €,ρ^γoυ τaυ uTq

φωτα τ^η; πδληq, o Τaα.ρλ'l To&-
πλt'ν, ο oυμπαθτ)6 Σαρλιb, πρocxα-
λοoε rμετα'ξιi των &λλων y'αL τcν
A'iycτd,Ιν. oι δυo διd,cημ'oι dνδρs;
€φθαa'αν '',ιαζ( oτo Θt'ατρo aτa Χil.
λυγoυντ *aγ ''ιδλιq τουq rιγ1g).i]φg''
y'ε ,ι x'δcιιoζ πoυ t1ταν ψαζeψ6νoq γιa
τ'rp τι..,"ιοτl"οτi το'l; περ''ι'5xλ'ωce
}|α|' θ"9,\'.7a να τa'ζ γειρcxροτω eν-

Ο:,ll:ιοlδιil;. Tδτe c AΙy,cτ*iν οτρx-

'iτ.xε ;paζ τcν Tααρλ,l lιl''' "γελω.l-
1'!'Ξ τΓ!\) εjπs nEcdν'α σΞ y\ΞLi!aιiJ.!-

το',\'l eτe''δi1 δλaι τaν -< xc'τc'λl"6,J"t-

νc'l'; 6)'./' 6sι xανε''q σ7τ1 Φι'\'lt.. Ε-

iιJlα, 1ιε 7ε''ρcxρoτανε eπe''δ'li xανt-
νaΙ' ;1c'J -Ξ δeν z,j"τ'J'λα'6αb)ε,' τ[πaτz
s';ξ α'τ6" τo'ι ι*.Υι'l 5'c"Γ1 φιl5''γ^fi2.

Mια 1ιαθ'(τρια. c'π6 τον Καναδλ
zir-'e :οια;'ιaθe[ τδοa rο}'ν απδ ττ1'l

rι"ρbδοξ'r1 φ'η|'τi τal) χtνοτ&t'l ιτοιl

0:ιυ,lο'jοε ο;'' tρα'ν t,ιυθιy"δ πρδaιυπο'
'Eoτeιλε )'o''τδν {.να' γρωψ'1ιι' sτa'i

'\iy:τα'iy "('.α να διαπιοτιi-lcει αγ ';-

:.'i,i'1.z. ;:'l z27 '""ι ι ,: :Ξτl-_ ' Σy.i

"γ ri''φtο ^{Lα' ',:a διαπιοτιi.l:ω α"ν πΡ.ι^(-
':' -'.lι ''';i'.ρ'/"ΞτΞ.,. r.'t εi.s\ι τ:''l.'',-

ι'.'y'τ' zοζ i"νθ:ιυπ: g.. .>. .1υ οτυ1ιil_: δ a l
'1,νιοpiξω τ[ απανττ1οe ο -t\ irστd.'ιr.

t}x ijταν τd''3 ενδιι.φ!ρaν νy' μαθα.i-
'/x'ιiLΞ π0)ζ δtγθτ'xe τa ιδ''δγιrιC.q'ι

^'' 1iu."ι1ιι' τηΞ 1.ιαθητpια6.
Ιζθ'κ cτε !ν αq δτ,t,ι,'s'.a^γ ρ6.φr' ; rλτ ;

c!.ιce τ,:',t δtαοτ,',ιο '-\γγλ., s'σ1?cφυ-

: ι'δ 'Ε'lτrγxτcν ,' oπatoζ l-ιΞ τ?. πΞι-
cξ'',''α'τθ. τc'L eπ'"6'ι6zi'ιi5€ τΥ''l aQθ6-

i^{j71' τΥiζ θειυρiα; τ^{F τeνLγ'iiζ σy\Ξ-

ι''τ6ττ'τωi τoιl '\tντ&'(ν ιαl τoν pciι-

:τρ.". :,,.Εtντ.'. α"λ^l1θeια δτ,'' ψ6νcτρε!"i
ξ'"ν{)ρι',π''ι 3τcν τ'l'c',tc xc"τυ"λg'6l"".-

'/.')'/ ττ|) θ:ιυρiz- ττii ογ'ετιι6 "τρυ..:
.a') "\t'ι1Ξki:l: Ο 'Εν::'|'/'1','ι 7/-:ι-

φ'.τi/"ε Ι'1" καpι' rολ''5 ilρι' cτ6τe :'

δηγιosr'oγ οαφOζ ων ξ1'' ai'ι|lτ^r,s ι,,\Ι ι'

'l. cx!.φτ'zcθε τοo'η ιb'cα,;,,. Kzι .'

'Εντιγιτoν 1Lε τ'o ι.δι.διρoρφo φ)'εγ1ια,-
τ''τ'6 γca'3',ιaρ απωντηcε <Ψα7'ιυι ^lι'

βρω πoι6; atναι o τρdτo6r.
nTo φθι,ldπω ρo τo'l 7972 Ξt7ι1 lι'"|l'

εφη,1rερiδα οτη Ζυρiy'τ1 ψe ιtριο τt-

Ιoυ
Γι6vn Mυλωv6

Φυoικoδ - MαΘnματικoιi}

τλo <Ι{ ωρα βρtcτ"eται cg y'[νδννoo'

Σ-'ο αρθpo κηυ α'xο)'o;3\τice 6'lυ"q τα-
θηγητ"i1; τΥ1Ξ pυσ!'κ^i16 πρacτrι'Θο6οε

νrι 'zξτργ^i,ιτ cτο Naιν6 6τι xαπaιο3

iνι'.xδ; ο''i',''α:'' .\'iyoτd'iν zπιiδειξε

1ιC xατ'' ''δcδ',ιoρφα ψzθτ11ι'α.τιx& xδ)'-

πα δτι x}'τι'l t"τιδ oρ''sψ€νe; ο'lνθ^L,-

ιεc ,'i y.ρ6|rl; cυcτdλετα'ι ^i1 διαsτi-
λe:υ''', δτ1'l'ι"δ'l,',ιeρυιt'g φoρi -c ταιρ-
νω πιο τ?'ηΥo?q απ6 αλ)'eq. o xl'-
5i\.ι; φr'ξξ1ry-γ δτ'' ιψe την rεωρiα τηζ
σxετLy'δττFσ.ζ τaυ γρδνου ioωg .lα

π!aq'υαν γρτγγορδτερα>>. (Απ6 τc

β'il.:.'ι τι'l Φ''}'!π Φzανι: Α'iν:τi''iγ:
Ι{ΙΖ Ι,ΙFE '\ND TΙMES. o Φρ&ν;ι
t,τα'ν cιιιε7';αττ,; xl"ι βιογρ&φaq τον

'\'tνοτ0'iν Υσ"L 1'rιΥ διαδd1θηxε oτην
!4'.ι- :τ,': .''')1.,'.ii': sτο Πxνzτccτi,-

ιιι, τη; ΙΙpαγαq) '

\.,-'i

δetγ',ι'ι" τ.-') τ.}6τa) πcυ αyτιilιετιbπι-
51'ν a|" &νθpι'lτa'' ττ l επαναsταcτ.
ποl-l jφ;,o c .\ι',οτi,ιν aτη'l φνaιx'i.,
z)'}'* xql s:'''l τρ6τa οx6,!τiq.

o-:τ6so c''φ.''ιγti "γc' αυτ6 τO .ιιι-

τ. ι ι &;'Θ ρ.' ε i',' r ι 6τι aυ',ιπ)'ηρ dlΘηι''α"ν

φdτoq 11Ο αrp:6dl; y'ρ6ν''α" oι'πδ τ^η'l

γi',"l^rlοτ1 του Α'iγcτ&'iy.

}Ι ζιυi] tου L'tνταiν i1τυ.ν πρα"J-

γ"l'τιτ'"α - τ''t" 'lt γρ^ηaι''ιcτcο''"iiσιt) y"αι

τry' διιθ. rο'l )'6γα - <1ιaι'ραaι'rι€')τ1 α-

'i!''ιιeοc,' cττsl rο)'υτ''^ιti ιιι' c'τιq δυα-

-,,..'.,:' .F -,!,n"'" 'i 'Y' "- 5

Ο '\ιy:τd,Ιγ γ''α πρiιτη φoρα δρa-
st"ηριr'το'.t1θτ,xε τoλ'''τιxα ι'ωτd.' ττγi

δ'.*.ρrε'';' Trι0 ποιilτου ταγτ'aaγιtου

τ''')'t'',ι,'..-' 1-ι"'.' "[tτ.t"'/ ιαθτγγτ1τ.iiq aτι
ΤΙι'leτι:ι;'i,,'ιιc τaυ Βεοaλiνου' :\η-
7','α.'iοντl"': l'τ4 τ''E oφαγ66 

'.c{L 
1''ξ

ειLτ6ψ6ec τ.) πoλd:toυ π^i1ρa, γιθρο;
€ν-"ονl' 5Ξ σ'ντ|'ιτ'2)\εμιxd6 διαδηλιb-
οε:;. M; δι&φορ,α αρθρα του πρat-
τ?ΞτΞ 1.Jυζ τo\tτεg δηψδaια να' σ'ρ-

ντ1θaι3ν να στρατd\oγηθo6ν η να 'l-
rτ'ρ:τηsο'l') 3τO 5τρ'σ'τ6'Mετω τs τ,:-

)'οζ'aιπaλΔμoυ συltιJ..ετεi1ε ca'δ,ιε-
θνεq οργανιaψοδ." γ'.α τη'l cυ,μφlλi-
(,]ση τωy ν"ρατι"bν. ^\τδ α.υτ'lρ τa'ι
1Υ!) lτqfiη απ6x;ηcε τil)'ο'3i' εxθροδq
οτην π'α'γxioι\Lα E1iLστ^rlψaν''\"'il ^ι0L-

νδτ"ητα. Αυτdq dlιο.l; o πδλεμr,1 raν
το'υ {γr'νε gνrJ'ντ[ον τoυ δεν τaν ε'ρτδ-

διζe 'lα' αναπτ'!lξει τιq ιδd,εE τoυ. Οι
θεωρiε6 τcν δ6γθ^ηιαγ ιΙεγ&λ€E επι-
θJoει;' Δηιιoυργηθητε αxδ1ια τ'ιι
1ι'.α oρ"lανυlοτ] eνσ.ντ[.!ν -"rιυ. Κθ'το-
τε 'ιαταδ''γ'd.'cτηxe xdπa'.o6 oτι6 E.
Π.;\. γ,"ατ[ πρa!ιρeπe τον xδaιsο να
τa'/ cxοτιjsaaυν. 0 A'iyοτd'iν dμο-t6 εi-

1ε ιδιδμoρφο γco'3n'l'oρ; 'Β-νcι δτα'ν

'εNδ6θηxε τo β'lil'io <Εxατδ σ1J^{ΙΡa'-

φet.< ν'rιι&' τa'l .\vaτd;(ιr. Αυτ6E δ'4-

λωαε: uAν ε(γα xανeι λαΘο; !να;
ουγγραφ6αg θα tprιν αρx'aτ6q".

Tο 1933 o Χiτλερ u'ατ6λ'.ι6ε τ'rsl

eξουc[ω 'cτη Γeρ,μων[α. o λτνoτi'}l
τδτε βριcxl'ταν στιζ E.Π.A. cτ.ι Ι.ι
νaτ,Lστηψ'La τrn ΤΙ?iνcτην δnrt'ι δ'l,-

λοlαε 6τι δεν οπιθυμoli'5Ξ νσ. Ξ'ι').Ι'-

"γυρ{set :τη Γερμανdαι o'' ei'r,','':.','|.-

δε.; sττ1 Ιερ1ια"νi'α 6γρα,J1α'ν: nΚι)')'
';!α qπδ .Oν Aτνστα;tν. Δsγ θz. ε;:_
: .2'''iι'. :ττ1ν Γερ"ιαγi1r;.

0 A'ιγ:τiιν δa'ι τ^i1ρ:' ,,'-!?οι- c:τ"l
xαταoxευ'[1 σβ σ"τoψ''xt1; βL^ι6α. ': 

l'-

μω; υπdγραQε, μετ&, ατ6 a;|'','-ο'lι:

sxλ{οeι6 τι,lγ oυγ,zδdλpbJΥ i'ι!, i'Γ''i

περiφημη επι.aτa\"i1 τpοq :ον r'ο''e-

δρo Ρo6ο6ελτ 6τaιl icΥ 1i']:o7.7'-'t'''\-

5Ξ '/1, αντL|LΞτιoπioει τo Θb,l'ι '"''! i')

ρ"ηνLγ'.)13 dπλoυ με aο6αρ6τηιι )'L^1'ι

τοlν πpοdδιυν πal !xανq'ν aι φ'lc''ιc[
οτη Γε;l'r.ανiοι. Eπιxεφαλi1; ιc'ι a7.ι'
δ i'o't \[,ινy'ατ τ,;/.ν τ L α' τ^r1Υ ^ι1"Ξ r.5 lΞ! {1

"i^{1Ξ c71'cl,\L^/'^i1; βδoρ.6ι'c "fi'να''l ο Poψ-

τ'aρτ oτ'aνγ&'i1ιερ ('Ενα Θα'lψ&sιο

ieη'"τ!|\.λ !7'ει γpα,!eι ο N'.xτ,φ0ρo;

Ι}cι"τd'xο: ';"ε τtτ)'ο: Ι'ρ04ι'''"ι' a:ο'ι
11. oπεν7'α'i1ιεp) .

\,[E'τe τον τ6λeι!ο τρ.Ξ'.δataιΥρe
δ^riν''οια ^{'.α τ,JυΞ x'"νδ'!lνr'ιlζ τωγ 

'i)-
ρη,vιlr.ιil'l dπλαl'/ y"αι πρδτerle i'Γi) c-

)'''τ"'ii xα'τθ.ργηc'\ τa'ι;'
'oταν τον πρδτeινα.ν 'iα πλρeυ p!-

ρa6 6xην πaλ'ιτ'ιxl1 rμε τa .iα 
γi''tε''

107



πρδεδρoζ μιοιζ, χ6ραζ, αρν'l10ηxe λ'i-

τoντα'ζ "oι εξιoιloe ι q εi'ν'αυ περυac6-

τερo aνδιαφtρoυσεζ για ψiνα η πο-

λ','τιτ"i1 ε[ναc ^για τo πα,pι!ιν, εν'jι '"ι

εξιoιiloει6 εh'α,, γιω ττρl αιωνcδττs

aα.'>.

Toυ Α'iyoτιiιν τoν αρe'ζe να κτffcιL-

νΞι στιζ διαλ6ξειg των γεΦρ6y τα-

λαντοδ1ων φυoιxdlν πoυ πoλλ66 φo-

ρθq εtγαν σcιy θ6μα την θεωρiα τηi
sγeτιxδτηταq' Οι διαλθξειE εi1αν
oυντ]θω; πoλ$πλoxεq μαξματιxdg
φ6ρμoυλε6 πoυ δrjoxoλα τιq xαταλ'α-

6αιναν ο|L ιxγ'ρoσ"τεq. Mετ& τo τdλo6

τωv διωλθξ,εων o Α'iyoτdi'ν ζητoιjcε
oυνηθωE τoν λ6γo xα"L ν'ε λiγεE α_

πλdg φρdloει6 εξηγolioε πλ{ρωe την

θεωρiω τoυ που r6aa πoλυ ε{γαν

μπερδα}ει oι oμιλητθ6.

Κ&πoτe ae ξνα πα'ρτυ ',ιια δετ'α-

oγτ&γρoνη xoπελtτaω xαθδτυ"ν δa-

πλ'α. α,π,δ τoy Aινoτ&ι:y. o AΙνοτ&'iν gi

Nε τaρ&ceι τα 6b γρ6νcα xαι τα ψαλ
λι.&, το'l +Fα,ν 'l"σ.ταστ,ρα. Meτα ατb

ουζ{τηη λiγηE ιilρα6 η xoπ'ελ'iτcα

τον ρ,bτηaε: nΠoι6 ελiαι τo eταγ'

γ€λμ* σα,E>> y'α"L o Aiyoτιi:Ιy απαντη-

oε: uδE1ω αφιεριiloη τoν εαυτδ μου

ατη μεΜτη τηζ φυσι%γ1ζr: Και η
xoπdλα iτπληxττ1 ρtilτηcε : oEννoεi_

ται 6τι αx6μω μελετd.,ται φνa*^i1 oε

αυτlγ την ηλιx(α; F"r,', ,iδη 'dxω τa-

λειιboη τo μ&θημα τη'''φνaιτιi6 πριν

απl ξνα γρ6νo"'
uo Α'iyτ&'iν δεν τ]ταν rρ6νo tναq

μεγιiλοg φυoιxδg, *ραν επhηq xαι

εναq ψeγdι}.o6 &νθ'ρωπo6. Πd,λαιιpε

ΥLα, ττlν eιp'iγlη oε i.να τ'6ap.a πa''l

βαδξει r,ρoq aoν π6λεμo. Παρ6μει-

vε vηφ&λιοE xαι ελa6θερo6 oε dναν

τ.δoψo α'π6 φοινατιoμ6voυ6'. (Mπε.c-

τρ,αντ Poυοθ)') .

nΣυ1νi μoυ 6λaγεν lιτι ξνα ατ6

τα. σηpg.ντLΥ'α τρ&γψατα oτη (ωll
τoν \ταν τι ιψoνσLx^η. 'oτωy 66λεπε

δτι βρr.cx6ταl oε δ6cxoλη ΘLaτ1 i1 ^fi-

ταν αδννατoy γ'(ι πρoχω ρipaυ aτη'l

λιiοη εv66 πρo6}'iiu1ατrlq, τδτε xατε-

φευγε στη μoυoιxτj : xαι αυτδ το'ν

βηoθo6oε να ξeπ{ραceι dλεg τιE δυ-

oxολiε6 τoυ, (Aπ6 τo βι6λio τoυ

Γoυιτρooυ: Aι'yoτ&ιγ: TEE MAΝ

ΔND IΙΙS ACHΙYEMENTS).

uH 'Eτoλιτ'.γ"η ψoυ ιδεoλr'γtα e[ναι

τ1 δη',ιoxρατ[α' o x0.θ'ε ανθρl'lπo;

πρ€τει να εxτι1ι0'ται οαν ατoψo xαυ

bγι cαν εiδωλo' Εtνα; ψια ατιl|Ι'τι eι'

ρυlνtα xτβ τυγτlq πr''l εγιb dγινα αν-

τιxe[1ιeνo θαυμαομo6 απ6 τoνq aυ-

ν*νθριilπcυ; +\aυ α\) xαι νan1[Ξυι δτ''

δ'ε'l φτ'αtγω γι' c'νι6... δΕ'lα α'lτ'ιι-

γcι6 'cυcτ,τ1ι7ια cυ1ιφοlνα με την γνιb-

μη ιΙο,υ, αργα ii γ1.ιi1γopl" xα.ταpρtε'..

Δ,ιδτι τ1 δ6ναμη τ',ιl'6θ'ιι α,νθριbπo''l;

1αμηλη6 τ1θυx^l1q xαc τcλ)'€; φaρli
1e1ιηλ'{6 νoη1ιoc6νη:,. (.\π4 τo βι-
6λ(o .THE \γORLD ,\S 1 SEE
ΙT).

nH '3τ'αρξιQ 
.r'.ι|' η Lσy.15ζ τωy ey-

θρωπdνων διz.αιω1r&,τιυν δoγ εbαι

γραμμ6νεq \6τcι d"στρ'1'. '0λεg ,ιυτ{;

oι ιδdεg πον αναφLi'οντα|' στην 6ν-

ψπεριφr'ρα. cτα διy'αιιil,l-ι'ατα γ'cl'a στ4

ιι'Θi,ιaντα τι'ly πολlτιilν δ''δ&7'θτμαν
y'αυ δι'c"τ'lπ,bΘτριν απδ δ',σ'y''€y"ρLψ{'

γOυ; δLαφι,)τιοτ!q xαθ' 6λη την δι-

αpτ'eιx 1τtζ ανθριbπινηi ι'oτορtαi.

'oλe; α.υ_'d; aι ιδ!ε'" πoυ e[ναι απο-

τ6λocμα Llτ.!?'"xιΞ εμπειρiαE, *,λλa_

τe i^1'.νιν αποδεxτξ -'' ια'. &λλ''τe xα'
τα.πzτ"lβτ1xαν ι].ε τoγ π'.ο cτ'α''ωδι1

τ?δτla' Γ,?ay"α)'ωντυ.q τe'ραcτιe; ^ια-

ν'ιτρr'lψξq aττγl ανΘ7'olτ6τητα'. (A_

rδ τ,' βι6},iο τa'l '\|(νοταtν HUMAN
τrΙι]HTS).

lιbοu1ιε λiγε; α,πλ66 eιy'6νεΞ xτδ

:τp |ιυ"Li y'σ'L iην cxi,|τ1 τo'l ,\ιlycτd,ιγ.

1Τ ατλ6ττρα', τ1 ανιδυaτ6λεLα xαL τ'
πλΘ''; τc'l ΥLα τα αν'Θρωπcνα δ''xαι-

ιi-l;ιατα y''c. τ'f|) διατ^l1ρτ1cη τ"ΓlΞ πσ'^('

ι6 s',ι', α3 ε: ρ^i slηe t|τ.λν fi σ.? c''|LL Lbδτ ι |

'Ι7' 9πlστηllι',\OνLy.d. g1lLτ€'3γψατα xα''

η ξωη τoυ A'iνοτ&iγ t]τα'l cαν 6να;

φ(\''1Ξ''νl!ζ i|'υοq cτa oτερ6ωiιu τη;

pυsιιi,; επιcτημη; τrιl 20'','-l L''ilΥα.

ΔιαΘ&oαμε:
((AΝAPXΙΑΣ ΔΕ D,tEIzoN oYΙ< EΣTIΝ ΙζΑΚoN)

Toυ κ. Iω" Ν. Ξnρoτιiρn
!φθl"οz tυ; τη, ιiι}ιoτη xo,p6φω:η. '\_
z6,,,'τ, n""", οτα ζιbαr. Kaι ουνε1{ζει:
,,Στογ τd'πc γαq τe'p'''cc6i,e'ρο απ6 ν'"4"-

θa x/.l,'c ;tt;'o;, πωραττiρεtτα'' αy'α')'|''

νιυτη ελευθsρiα, ιλ).''[ιq δεγ θa si-
y.at'|\Θ iO ii1"iJa'.|,\L1'y'6 ,rγ'q'τ0' ττil y''.l-

7λ ιι''' ττi οxυλα".

Ιζ'J.' n,?rιy'οl ?'ι( iiα|,απa\''ι'!Θ''! a.,

.;,υ: .,i:,: ο'' νiο,', o'ιτε Cι (19l.'',ισ' ο:'

'','ιτc'^,'')'etdι' διν νοι&i"oντα'', lι^i;'e

"{''.1 1a'J; ^γ7απτου;' ',ι"L,τε "για το'l;
:l-'1.,c''φι''l' 'tL',το'l7, τL1. ν'ι l,\tΓ) €γ'a') /

|l''1.l,'iΞi ιι.ν€νυ' δεcκδττ1 eπ&νι-') cτcι

zε1θ'.)''' τ:υ;. Kι 4ir.οl;, η uγαλtνιυτι1

)'ε':f, z 2'ι α. ciτ ργ e l" ττ1 Δτ 11ιox',' xτi α'-ι :

:,ι lλνιιτδ τη:r. Και sινe'xtξoντα; o

i.ιp6q, fi1"iιι1'ττιpΞt xατω cυ^γγρoνο

τρ6'πc ' ιιτιlli τ1 xl'τ&.γρτ1οη ενδi rr",'α"l

,,ιι'το-ι γi"νετl'ι οlνf,θιυ; σ'φo?!tι ν'ι
7i 1'?.) 5l. 1'6θ e{ ιo ; ι.'lτ ccτ,&θl1ισlια, i ιΞ

^γ &),^ri'1ετθ'rτιn.5τι iΓLρa; ιο υ'ι'clΘeτο'

i|Oα^(\\α iiiυ π'αρι"ττi'2eLτα.'' τ'^r'-δ\'.τ]

y'1''' 51''ζ ιι'''pcιi -: επογ'!i xΓιL 5τ!"

τ'ιτl, y"ι'. οτι οιi:l1ια'τα xι-'' πec''ccδ'

iΞ'i. 'J'i il'ι ιτ''; τ;,''l'i'ιτateζ (664 :.,

e) ,,.

Πoλιτικ& θδματα 13 - 19)Ι2)1985

O Πλ{τιυy Ι',\q': at''Ξ'' ',t''ω iξ,',l7'τ1

κeριγpαφ'i1 ιτ1q eπr'lγi6 τcυ ξεπεο1Lo6

τηζ Lθτ;lαixt'6 Δτ1ιaτ'ρατ[α.q, τ'''l

exτραy'ηλ''c'',ιo6 το-lγ πr:λ''τιbν xuι πι6
πd,'3 τo'l ΞιaΓrαy.τi/'''5ψο6 :τβ νed'α!''

ι:' Κατ'. τa Δ'}'''.'' '''.ε L':'. -^'til'λ1'l,-

ρet v'ι'νtνα'q a^iμe'1ι' οττ, δ'-τ"-i1 γιl.;
Δ,τ 

1',ιο 
τ" ρ υ.τ t α'' o π λ d, τ ιυ γ y'1'! 7τ 

l ?'' i';.'
την 1lα?σ.y'!Lcψ!'lτ1 !τ,γtοxρα'τ(α" :"i1Ξ

ετο7'i1a τον, eξα'.τ|'ι' 1 ιτ ii ι"1'δ pτl'γ l ιΞ

ιαsτ|q τυlnl τo).ιτιilν, νiιιιν ιl''' ιb'''''-

!'Lυν' iτρaΞ τrι' τλo'5το' ττρt τoλ'lτ!'
}'ευα xα,. 1τιν 1τ.J.?σ.f,\€^λτlaτι L/'ιJJ') τLo/

d,λλιυν, λ6γοl του υ'ι4r,'zιιo''l Θτ'ο'L'l-

ριοψo'3 τoυq. 'E;οl. ιλ-'υl l'-^' ι'ιτ'i,
τ\ν r.ppωcτr]1ι{ντ1 ιCr)ι''lνtι"'''- ν!'''.'

πx',-'αττ1ρeL ο ΙΙλd"ταly. γ!'νaντl.'- ;ι.-
'ρi),aγaι xcc q.γ{xc"νο'" γ''α ι'υτδνa^,ι.τ1

c)a''xgL|LΞ'''xt1 δτ1,ιoxοzι''ι^i 1 cι!''!τ1.

Ι1 xι'τ&.cταCτ, L'lτ'i, οi'τi(.i" 5ττ1 χoυ-
.γ l' q μ€τρ ο,ε).eυθ ε ρ i α, δ τ')'ι.7' ^ii 5ττ Ρ q'-

ναργ!α, οττ;t ιsrιπ!δωlτl 1'ων τ&"i'

των, ιb6 ττ|) τσ"τL3τ?oφ'li (ΙΙcλ:τεiu
562 a-e).

Καυ προoθ'iτοι o ΙΙλατω\) 1lioΙa-

ητευμ6,iag: uMdοα cτ'r| y"οtνω')Ly'

1'ιιαζ1 ^Γι xι.τ&cταcτ. τ116 ελευθερiα;
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BιΘλιoπαρoυoiαοn
α,π6 τov

Γιαv. ΚαρατoιΦλn

A'
Tτ1 ΙΤιιxθ'.ιbτιιτi βυ6λ.ιcγραc[l'

Ξ:,ιν τ,i1ι'!.1 τ6 L5-oiJιc.ζ τ'ι''. λ''ιa7ρl'

Ψtq': !ργ ε;α.'' Υσ' cυ,μπληριiloει τO

pt6λ[o το'-l tγx.,'υτoν διτ'τy6ρο'l ττ1Ξ

'\).εξiνδρειrE Γι,&ννη l{oc1dπoυλoυ
nPcυ,μλο,"lxιιil ;ιxα οτ1]ιεtιil pατα 198Ο
- 1988,. Ta βι6)'i'o εxδδθηxε φdτοg
(1989) aττρ,l Θεccα)'ονtxτ1 y'αL 1.-

;οτελεi aυγ x!'ν τ.,'υο'r1 τ ων )'q.οΥ ? α? ι -

γιbν x1"L ιcτcριxdlν σηlΙει(.Dlι&το)ν

1.' ωΥΥρ1'φ!υ" sε διθ'φaρΞ: 'sφηlιΞ-

'.t7ιΞi 1aι) ν.!1,\o'3 |\q. -C'

Ι{ τeρ..'γ t, τη; Aλεξ&νδ ρeL'1'ζ'xq.'
τιυν;rι;ριιil'z τη; γνοlcτ{ οs 6λoυζ
|ι!..ι: ^('"α ττ;l e{lφoρτ1 \^[1 aτ1ξ' τaυΞ

δι,1ι''ri'l.,lγιιο'lc ν''ιτo[xoυi .τlΞ y'α'"

:τ,ν eλ'λτp''xδττ1τα τηi aτο π!ραanμα

τοly αιιi.lγωγ , φ'αiνeται. πω'c βρηιε
i.ι,) ωνf)ρυ.lπο iloυ ,!αyνοντα"q στσ'

[3θ'(i'r1 ττ'i '"οτορ[αg ττi; Θα ψαq xανe''
^,''r;'''71q'}'.lrLι3ζ τιoν ηθιi'lν xαι sθiμων,

:τi; \ari]Ξ ττ1ζ xσ.L ττ1i δια7'ρονιτ"t1;

ττ;; εξ6λιξη-c.
.\y y'αι Υs.ωτ iJαφLy.α pρ''cxδn,ια'οτ,ε

τ6ca xaντα εν τaυτoι'q αγνο'οι51ιε pα'-

σ|"y"α y'q"ρχ'γ'τηριcτtxα τηζ τ?tττlζ σΞ

πληθυoμ6 xαι cπουδυ'ι6ττpα π6λη;
i,oυ ν.JiLoi) ψq.ζ y.αL των περι1ιilροlν
'ι'Yli ι-Oυ τ,q" τeλeυτq.tα γρδνια εξeλi-
σεται σε aπουδ'q.[o E|Lπ,aρLy|6' T'σ"ρσ''

γωγ''τ'6, il.λ'α x'xι π,νευψα,τLxδ γ'εν'

τρo. Πoλλ&, tργα iγυlαν xαL τ[νoν-
1'σ''. τα' τeλeυταiω γρδν''α, τ',1, οποi'α

αλλαξαν την b'!η τoυ πα)'ηοι3 Γιδι.
To,ενδ:αφdpaν βι6)'tο προλ'oγ[ζει

o διxηy6ρog xαc ''sτoρυxδ; Γιιδργog
Χιοv|δηi, 'eνdl υπαργε, y.a'' 5'3yτo'

μo εtσαγωγιν"6 cτγ;ε[ωψα τrυ συγ-

γραφ!α' Axo).oυθεi'ρtι r,αρ&Θeaιi
lilε ψωτaγραφr'x'l' α'τοτ'3πωcτ1 των

εyτsπων 1Εoυ πρωτoδη1-ιocιε'3θτ,ιl''l

τα διαφoρa cηιreιιilματr 17''. 5iτit
5υνξγ\εlα αιlτλ xατay'ωρ.J'3νi'ι. l,-Ξ

την ημ.ερOμηνiα y.αι l,ο !ν:'ιr'a τ'r,-Ξ

'P0lM,ιιlγffinΤIκt ΣHMElΙ!ΠitT[ Ig80 - lg88.
ΓIlΝ. [. M0Σ[0Π0γi0γ

τρ6ιτ1Ξ 7ιτiΨ'.'c'.e'lοeil; τrυξ. To βι_
f"1'{q i''21γ$i'ζετl"ι. ;l'o εvδι,αφdρoυοεg

irι t;οΥρ?.rraΞ; 1ιε ονδυμαoi,εζ τηζ πε-
'''"a7''ii<' !1τciιι"Υθ' y'τiσ''J'σ'trσ", φωτo-
.1 pυ';te; }Ια.xeδoνο1ι&1ων"Aλλω-
:':: ξι'l:7ι;ι'' νz. ξε1νο6με 6τι τ1

;εριaγ'i1 Poυμλ,oυxιοd α1lo'νξλΞσε 6η-

',''c'''t';υxiιτυ"το x!ντρο ;oυ Mαx,sδoyι_
xο6 '\γωνα.

Συyολιxιi xσ'τq"y'ωρo|5ντα'" 28 oτs

',ιe''ω1tα;α μετzξ6 τοlν oπoiων μερι_
ι& !γ.ι'ι't 1eν''x6τeρ,ο eνδcαφtρaν Δ-

π(,); π.χ. oKocμ&ζ ο ,\ιτωλ6; (1714
- 1i79) . To π{.ραaμd. τoν απδ τcν
Γιδ*,,, <<Ta l,ιr'ιγασt{ρι τηq Aγiα;
Κυριαν"i1 ': Λoυτρo'jr' "H π'aρ&δaaτι

ΥLq' ia ιατcο'ιλυ x.α. Ta pιil,iο αρ-

xi,ζ'ει 1ιe ανα"),υτcx6 πtνq'xα τ,ερLεxc-

μ6νων xαι xατα)'^lγευ {].Ξ ευροτγ|ριo

zυρlω; ,'lνο',ι&'τaη πoυ ιlτ'θ.ργoυν aτo

ν'εi.'',ιενa.

Σνμπeραcψατcx&" τρδx'ε'.ται ΥLα
γ,ιdι' αξι'l')'ογτ' txδοοη πoυ νoμiζoυ-

γιε aτι θα α"τaτελξοeι τo 6ναυc1rα

Υ.1" 5!σ;τi|Lσ'τ,'ιδτερτ1 (1ελdτη τηζ ι-

cτaρ[αq διαφδ'ρων περιo1ιbv τoυ N.
Ι{1r.α'θiα;, .JL qπa[ε-Ξ αxδψα xαr' aiμa-

ρq ψαζ εi'lαc λ'tγο γνωoτdq.
Σ.η ΦνξχΞLα, ανα,δημ,ocιε6oυμε

q'υτο6aιa τo τd'6 ενδιαφ6ρoν oημεl-
ωluα'μΞ τiτλo oΡoυlμλa'3xr." που ^γpα-

φτηxε cτην ,εφημερiδ'α' nTα' Ndα

τOυ Poυ,μλoυy"'',')il" .αρι0. φ0λλoυ 1

τη;2.5.1984.

B', PoYMΛΘYΚΙ
Στοy No1ιδ H'.ιαθ[α'q το τiι{μι

I.D y"0"f!1|cυ πo1) τa δι.αογLζει ,' πο-

τ,ιι,ι63 Aλ'ιαxι|,LoY1'ζ QΥOl',Lσ'ξδτα"ν Nα-

πoτ'ε Po.:1r'λcυx'.. ΤΙ ρδxε':ται ειδιxιb-
iε'?σ' τLχ' τ',ην τεριaγ^il πrιυ απ)'ων6-

τq'ν y'&'τ,ιl 'σ'iτ' τ,'ζ pδρ'eιe-c παρυφd;

τ0), ΙΙ ι6ρlων ψ!'γρ'' τα δρια τa'ι Βθ'λ-
τQ') (λiμντ1 Γιαννιτcιbν) xry"c x&.τιυ

απ' τq. υ,!dι,1'ατα τηq Β!ρoι'α"< ψ'!γρι
τc Ιiα"ρυ'ογl'αxι (Λoυδiα6) γ'αL 1Lc Ξ|/.-

6o'l.i; τa'l l)'cαιψc'yq'

Aπ' ττ1ν αργα''δττ1τα' ψξxρl τηΥ
Taυρxoxρατ[ω η τε'ρ'.οai1 αυτt d,λ-

λαξε πoλλd6 aνaψασιε61 τ"αθ6q ανiτ\-

xε oε διd,φoρε6 ευρ$τoφ6 γ9ωγραφ:_
x€q πeριax65. 'Eτοι απoτeλo6aε τ1ιi1
:ι,ια τ\€ aψηρι'xi6 <Hμαθiα5r, τη;
uπολυrμtλoυ B,oττιαιαζ>, τη6 uMαxε-
δoν['δo6 γηζr, τηζ oΚd,τω Mαxεδo_
νiα6r, oυν61ισε σαy 'lψi1ψα ρωιραiιixfiΞ
ετo"ρxtαq ωρ1δτeρα ουμπεριλη-ι6d.
νoνταν oτo δε6τερo Θdμα Mαxεδo-
νtα'q τη6 Bυζαντιντ)e Aντoxρατoρi-
αζ' Υ.α να τcε'ρd'σε'' !ον 74o αL.bya

στην y"υρLα..Ργiα των To$ρxων. o:
oθαψανoi, δταν €φταaαν o' αυττjν
την τ'eριοxi11 αlσ"Υνωρ(ζaντα4 τo σ.-

ν6θευτo τoυ ελληνιxo6 πληθυφo,j
τaυ β,,ιf1xαν ν'q" την 'xαIoLxΞil 1,τ|ν ο-

νδψασx'Υ nPoυμλo6xι, γi,"oυρoυμ'
λο$ιo>>, που oημαiνουy (τδποζ πoυ
d1ει Pω,μιο66, Pωμιdτoπo6, Eλληvο-

aωρα" (RLΤM _ ρωμι6; LUC:
^r'ττ1τLιr.i1 xατα\ηξη ! eπιθ'cτ ιxδ 6 τρ c

cδιoριo1rδg) .

Π€ρα' ατ' την πα.ραταyω (l.jΙr-

lογtαo το,υ y.σ'ταxττFtl' εyτ$'iωση
rρaια\o'3ν xc.! aiγ,ιeρα io ιο'.ν6

γλωcclxd ιδlωμα των ντ6t'.ων 'ιa-
το[xιιlν, πoν δcαττ1'ρet )'€ξeι-< τα'. ει-
φ'iJ0'6ε,.ζ 1ηζ αργαιoil'\τγl,.xiiΞ, Ξι
xaινα €Θ''ψα, α}'λ.α xαι τ1 €ντ,οντi ιι
eπtψcντ1 τi,oη των Pουμλoυxιωτιitv
γα cυνδjoυy %αL να εξηγο'3ν δι.ιφo-

ρα" πρ&γψατα ψε αναφoρ€q στoy Mε-

γαλdξανδρο.
Ta πιδ γνωoτ6 δrμω6 1αραxτηρι-

sτ'.xδ τr.iυ Poυμλoυxιοd αποτολ,εi η
τ α'ρ'α'δ r"οι' αxi1 ^γυν αιιeLα φορεcια .,ηΞ

π'ερ'.οy't1q που θεο:ρ,εiτ αι' xατ&λ.oιr.ι
α','iy.αLι'6 στρατLωτLιι.ιζ ενδυμαoiα6.
To xυρ''ιhτεe,.,ο oτοcγε[a 1ηζ φoρεσL-
&; εiνα'. o πρωτ6τυπo6 xεφαλ6δεo-
r.}oQ <-'o y.q.xσo6λL>>1 πoυ θυ1riζει αρ-

γα!ι 1l.αxeδο'lι.xδ γ"ρανo.". Θεωρεiται
οη1ιiδι τνtiσL'α"ζ ελληvιrr"τ]6 γ'α.τσ.Υω-

^(η< y'a",' το ψaρo6oαν μ6νo oι παν-
τρ:μdνε; γυναixε6. Σιlμφωvα με τrjγ
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π'c.ρθ.δaση τO (χατσr6λL>> ανατe1,α'.

aτ'ην επογ^l1 τoυ M. Aλεξi,νδpoυ xα.ι

),{γετα",' δτ'', 6τ'αν, ιατα την δια:''
!"9ια, r;Ιιcιξ μλγτ1; πoυ 6γιν: σ' αυ_

τi1ν την τεριoγt1, ν''^ιt1Θτ1xl'ν a'' α'l'
δ,ρε6, oι γυναtτ"εq πiiρα'ν 'rα 6τλ'υ'

xαc πd,!'γιηaαν γεννιi'ι,μ' απoτ6λε-
(i'}σ' νσ" νLxτ.θa[ o ε1θρd;, aπδτε γι''ι
yα τιt α.ντaμεiι].lει o }Ι. Aλdξανδρo;

δldταξε τaυq αντpεg'να βγdλoυν τι;
περυxeφαλ'rιtεζ xαL νσ" τLζ διbcoυγ

oτlq γυναirε6.
Απ6δειξη δε τηι π[aττ1i των γυ-

yeιχιbν δτυ τo uxατco0λι, τo1)ζ τo

γ&ρ''cε ο M. Aλ6ξανδρaq ατοτε)'et

wαL το πωραxθ.τω ιaτoρr'xδ τlερLσxα'

τιxδ: "lην eπaγf1 τoιl Mαxaδονιxo'3

Aγιδνα, τoν Α6γουoτo του 19Ο7, ο

ιαπεταν-Κδp'αy'σ"€'π,o1) δ'ρ'o0oε cτηz
πριoγi1 ωνιi1 παρ€λω6a !ναν μεγd,λc

'βδΥa oικδ πoλ61ριυμα 1rαντ{λια,

μ9 τηy εντoλl1 ια τα 'ψoι'ρασει στlζ

γυναirrεg τωv 1ωριιbν τaυ x&ιμπa'l,

ΥLα ν| αντι.xαταcτ^l-tcoυν ,1.r' αυτ&' τα

*xατοo6λια>>,'επ'ειδτj απδ α,γν,'ι'α τυs)

oτολε1δν τoυ Κ6ντρoυ τη6 Θεccα-

λον(τ"ηe τa ox.α.τοο$λι, θεωρ{θηxε

οαν.'. βcυλγα ρυxδ| !! H π'ροοταΘευα

6μ,ω6 του y'αil€τσ.ν Κδραv'lι y'αεχτε_

λ'6oει τηv δrατα^γi1 τρox&"λeaε την

απrsοτρωΨit των xωpιv"ιilν %α|" τ^r|)

p'ιω:τ1 a'ντ(δρα,ση τω7 γυναυx(ον ττo:ι

ιυαζεdτηxαν xα'' τ,i1α"ν 5τον y"α1Υ'Ξ'

τ&νυo λt γ aν-rωg του χαiι 1"/'-ι'f1p'' 6τLxλ

ny.ιφ&λ (ι) , π6φτ (ι) , ιατοιo$λ (ι)

δεν π6φτ (ι) . Toυ d1oυμι qn' 10νν

Mιγαλι6ξαντρoυ)) πoυ r'lδi1ττlcz οτην

τε},ιxii μη εφαρμoγf τηg λανθαo1rd-

νη6 διατ,ωγ{ι.

Tα γωρια" πον αποτε^).oδaαν το

Ρoυμλo0rι tβαν τω αι6λoυθα: Γι-
δ&;, Σ1oινd.;, Nι1ιilρι, Pdοινα, Nη_

oi, Kατωφri (γι), Tριγa6iοτ,α" Σy"υ-

λiτοι, Κω6αcυλ'α"'' Σταυρd;, Ξε1α_

ο,μdνη, Pαιpoμαν(xι, ΙΙουζαρiτεq, E-
τιoκοπi1, Λoυτρδ;, Kαι|6y.ωρα, ΓΙα-

λι61ωρ,α, Nηoελo6δι, Koρυφ{, Tρi_

xα)'α', Καρυω, Αηδονo1ιilpι, Πλατι1,

Ltανo6'!ργι, ξαλιo1ιilρι, Nηcdλι,

Γxpιτζd,λι, Nιo1ωρδπουλo, Mελiv'η,

Πρδδρorμo6, Nι6xαoτρc, Mdλo6o, _\_

)'&,'ρπ'aρο μιιxρ6, Aλ&1 ιπoρo ψεγαλο,

Kουλο*ρα, hυy:6ατδ:', \f''y-?οτa'!l""'",

}fdτοι,'A1r,1ro6. Σs'γτgγα, Γeρ*,τ"ι,

}dαυpα'γγJλι, }[πα:1ι'i:ε6. K:υτ)'e;.
ΙΙ :ιλeτiτcια, Bο6λ::οτα', T ;;ty'}'ι6':'
Σφ'{1νι;:,a, Kλ::δi, Kd"λιανη, T c'.νω'

φcρo. Aπ' αντ&" iα 1ιε7l'λ$τeρα iγ
ταν o Γιδd'q, η Mελixη ν'ιι τ1 Ι{a'1ιl-

φi. o α2υθγ:.b'' των 1οlpι6ν δεν η-
ιαν πiι'iτα cτωθ,ερ6 ':' ^γ'':l'τ!" α.τ' τ''q

ο'l7'i!ιi πλημ,μιiρ'εg' -,a'.ι λλι1Lx|ιoνι

π:λλ& 1ωρ:'d, εγxα;l'λεLτοντa'ι c'^ι'J-'

1''|.x^ι 1τα" 
.i1 δηι,ι.'' ον' ργ C'3 ν τ ι' ι''αιν rι''l c'

\('"1' 5Ξ &λλε6 θ6ceι6.

Στην Taνpv'οxpατtα τ:l" y'υlρ''i.

τc.) Ρoυ1ιλουzιο'j iiταν χωplσ]l!dy,ξ
ο; διαφoρετιxo0q l"αζ*δεg, ενιil xα'ι

εκz}.τ1ο''αaτιιc/" σ"νiιγ".ι' οε διaφc,:ε_

τ:xi; 1ιητροπiλειq. Aπ6 τo 1922 μ:
τ1lγ εγxατωοταaτ1 πpοοφ0γιον xα'
οτ^η'i τeρ''ογi1 τoυ Poυ1ιλoυx''ο"ι' ττ i

δl,;μιο'-lργiz νdων 1ι,lριιilv i1 την πρδ-

:;''\:ιτ1 'l!ιι'l') y".ι1oixιiν aτα κq\ι&"'
,ι}')'θ' y.α'' ;τp 'ριτ6τεcτα ',ιωr"υxti 1ιε-
':'.'-:,.i.'iτl:τ i πιλλιby xατa[xων ι'τδ γ ε'--

τ'l ':γ.!: .rρΞL'iιζ τερcογ€; aτoν x&.'

ιι,;:9, η α;'y.ιx'l1 aψoιογ6νεια τoυ yτd-

i!,|.Ο') πληiJ,υc,;r:$ -uoυ Poυμλoυl'ιoil

''ι':ια:6):l1θτ1xa oτ11ιαντυx&', εγιil π'α-

p!)').τ! l. τ' τ'οπων0μιo oPoυμλoιj-

l'.,' θ"''7''οε cτq'δ'.αxα. να περ''Lρy"ε-

'''..',' 5Ξ ι'Χρ^fβτiα. Τl πeριaaii τ,{ρα'

:ε Lxtι,ιτi οτοv 1rεγ&λo τ'6τε Nομc

Oιscl'')'aνLy"^ιl; xυ 'αργδτ'ερ'α στ'Oν No'
'ι6 Ι{μα_θiα'g. ΙΙρδaφα"τα" 1ιε την δη-

''|..f'')?^{!'x. ;ων επαρ1ιιilν οτον Noμ6

ΙΙ''ι'υ'etz< τc μεγαλ'jτeρο τψi1ψα τoυ

i)ου;ι).ουxιοδ α'νtμει" cτην eπαργLα

|\)'r-ξ&νδ ρe cα"q, oπ6τε ε6λογα πaλ}'ο |"

δr1λιil',lι:-rν Ι!εLε |'y.'!'νaπQiηcη 6τι θεω_

ρ'ι'3ν τα'lτ6cημη τηy επαρ1iα Aλe-

ξ:'ι','δρειαq με τo παλι4 Poυ'μλο6xι.

AιαΘ6oα,με

ΣΗ'MATA Ι<Ιr\r&ΨΙ.roY ΓΙA TA Gι/lrιA) APΧAΙA
14ι'^716γδψ.αsτε ^r'"α'. 5υy'ν α' xl.ιτ|"'

δ'ε'lδp'ι'cτe α:;δ αi,q"οτσ. διλfiιματα.
'Ι{ dcτιυ α"πδ δcλi1ι'',l'cιτα πoυ, πoλ'5

e5γ'ολα, μπo'ρο'5sαll δ,"λ'|';ι',ιατα νl'

';'''τι/ εiνα"r'. Δε(γμα τo δiλη,1rμα ανd,ιιε

σL σ:x" nψ'ιτγιeLα, xσ.L τTιν Κα'ν&'πτ1)-

\τ1> i1' Lοiτ'lρδτΞ?1"' ανa||Lε6α '6--ο <<rg"

ρ:)'θ6r, ,'ρ'1 i9 n'μ6λλaνr' τΥ!') <<'ιτα,Oa

Zcο^η" xαι τ^rγl nτ.,'ιδaδοu. EνιΔ λo'γιx4

μ::αξ6 τωζ αντaθgστ1 δΞν ν',ε(ταc, :'"'

pυ'3 η ι5ταρξη τa'J ενδq (τ^r1; "αν6.-

''τuξη;'>) 
ι ττ1ζ <,iΕ'poδ'δrrr, 'o9 oμ6λ-

).c'rτι;n d1:ι τιg q[:ζe; ττ1€ cτo αλλο

(:τo ,,ταρελθ6νr) . την <τ.α?0'δa5τΓ>

τη niινη'1rη>> τ"α'' α'ρα" τ1 tυν6rσ.?'-t''lj

τoιl;, :i';*ι lιγ'' γιδνr' δ':'iα'τ^i1 α})'ω xαι'

υ'τ r' p υ'i.ιηττ1 x :,''' α' l τaν 4τ1τη. To (ι!.' : υ

72) i}"ι,1.ι'',l.α τ.ιa6αLνεc ψδ'iο xα'ι pl''l'

γa aπε''δ^iι o|' li?s'Υ\Lα1ly.ct αντlψt'τιυ

το'' ε[ν.ι'. η Π,\Ρ,\ΔoΣΙ{ (Ι:τopiα,

1ινii:ιη, ,;ινημεiο) xzι η ΙΙΑPAΔ0_
.l-]Τl TΩN ΤΙΑNTΩN ΣTH}Ι KEΙ',

.\πaτdλετμα αυia13 τaυ .διλημpιz"

το;,, εi'να"'' να A1ΙEΙΛOΙNTAΙ i1

νa iγaυ'l xι6λαg y"αταστ'ρσ'φΞ[ στ'oυ'

δα[α" ',ιντ1ψε[ι τdxνηs xα'' caτορ[αq -
rου Θυc'.αζονταL στaν Moλω1 τo1) ι-
Υr'i;α'tο'ι πι εφ^{'μoρoυ ω,φελιoμοδ. oι
ι,τl"γ,.τ't3 ,λ,6ξsιζ n6ιouηy',ανυxi1 ανα -

πτυξη, "τουριcτcxi1 αξιoτa{τ1cτ1'' xαι
τυ' πα'pδpo''α Υ(νoνταL nc&λπιγγεζ

τηζ ΙεριχOυζ> }Lα. ^(\ρε|ψiζaνν τα τε[

yτ1 τd'υαι,ρυL6ων irνη,με(ωy - 
αλλ*

y"α.'' ττιζ οτol'1ειιbδoυg λoγιxf6 τoυ

στoιχειω,δdστερOυ αυτοoε6αaψοι5, ι-
τ'δψα xαι τoυ στaLχεLoδ'6oτατου oω-

cτo6 uουιrφ6ρqντaζ>.

Tοy τελευτα[ο xαυρ'6 pαλ''aτω 1,α

nxρo'3o',ιαταn πληθαiνoυν xql π6,νg,

dτοι πoυ o'l^γν'ρoτo'3ν iυ[αν ανθoλoγie

(δηλaδl;, μiαν <επιδημιoλογiα) , oλ6

τελα ανηcυ1ητι'xi1, αν δΧL xωL α.ν1'

τ'οιyr'.αaτr'xi1

M&ριog Πλωρiτηq, .Biμα 3 MαToυ l987
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πPoΣTΑΣIΑ IτEPIBΑΛΛΦNTοΣ
Απo ΓEΩPΓIκEΣ ΑpΑΣTΗPIΦT}iTEΣ

Σ:ΗM. Ν |ΑoYΣTΑΣ: Στrq 12 - 23

Mαρτioυ τo Γεωτεxvικδ Eπιμελητ{ριο
Eλλ&δαq oργ&vωσε Παvελλι]vro Eτrι-
oτημovικδ oυvΞδριo στo αυvεδριακδ
Kδvτρo ,ΗELEXPO 

- 
ΔEΘ με κεvτρι-

κδ Θδμα: ΠPoΣTΑΣΙA ΠEPlBΑΛΛoΝ-
ToΣ KΑl ΓΕΩPΓlKΗ ΠΑPΑΓΩΓΗ>.

Λδγω τηg oπoυδαι&rηταζ πoυ ττα-

ρouαι&ζει τo θEμα η <<ΝlΑoYΣTΑ> πα-
ρoυαι&ζει τα κυριδτερα κεφ&λαια τηq

ειofrγηoηg τoυ Γι&vvη Kαπερδvη.

l. Γεvlκd
B επιoημ6τεpη απδδetξη τoυ εy_

δι'xφ'6ρoντoq ττlζ 1τdt''τε.tα.ζ τ'''α τ^Γi)

πρoaταa[α του περι6αλλaντoq .caυ

797b, απ' 6πoυ oυaιαoτιxd. αργtζει
η 1τPαΥp"α,τLy'ι Φyτιιμ'ετιδπιση τoυ
πρfi\fi'ψατoq.

H υπo1ρdωoη αυτ^tl σlζ πOλL1Ειαζ
νλ.οπoι.ε[ται fr,ρα'y"τLxσ' με τo N. 360i
7976 aτον oπoia y'αL στo πPωτo aρ-
θρo των oρι,oμδν ]αναφldρεται ωζ

l ρ o οτ α o |α ΤΙε ρ ι6 αλλoν τ'ο qJ

α) B διατ{pηση τaυ γαραxτiiρaq
τoυ φυσιχoιi περ'.ι6αλλoντοζ 

'Lσ.L η
βελτ(ωη των,διαμo,ρφωθειoιilν o13_
σεωy μεταξι1 τωy στOιχε,ων αυτoδ,
ωζ oιχ,Oσυστηματo6.

β) E πρooτα'5[α τaυ φυoιxoδ πε-
ρc6&)'\oντoq 'ατ'6 τ''ζ ζη,μιογdvoυ6 ε_

πιπτd)σει6 α1τδ ττΝ ανθ'πτυξη δρα-
τση,ριoτητωy'xαι. πωρεψ6&σΘωy τOυ

ανθριiπου.

γ) B διαφιiλαξη τoυ π,oλιτιστι-
xo$ περυ:6αλ'λoντo6 ιnζ xαL των ιστo-

ρμ{ωy χ6ρωy εyτ6ζ τωy or,atιiν τ,06-

19 διE,μoρφιbθη.

δ) o dλεγ1aζ 1ηζ αξιoπ,oιτ)oεω6
των ,φυoιτιilv πδ'ρων xωι τηζ α,να'πτυ-

ξηE "ωv 
εν τωt1ιilρω δραoτηριoτ\-

τωy, πρ'O6 τaν σy"oπδν τηq eναρψδνι-
ση6 τωy o16,cεων μεταξιi τoυ φυσι_
γ"ΦJ πeρ'ιι6&,λ),oντοζ) τoυ πoλιτιoτι_
xο'j περυ6αλλ,oyτoζ 1ι;α,L aηζ oLr.οΥo-

1ιιx\q δρ&'aηζ του ανθ,ριbπoυ.
T€λo6 o N. 165o/1986 για την

Toυ
Γι6wn Καrτεf:ιbι:n

vειΙ)rτ6\rΦιJ

τ?aστασLα του πεpι,6&'λλ oντ'ο -< ωποτt'-
)'εαε ττi βi"'.cτ1 γ'"α' τη θ6οπιcη θε1ιε'

λιιυ διbγ y" a'; [''; ι'11γ xαL ττΓl xι0 : !ρι.υ οτ1

τ''1ι;ηρ{ιιν y"α''' 
|LT$'x"ν''51ιιbν dτοι ιil-

οτe ο &νθ3ι'ιπaζ 0); &'τO|,Lo y'aι ι0ξ 1ιj_
)''ι1 το'.l ?.a'.'iω'/L7''o13 συydλOυ! να ξει
5Ξ !'/r. υΦηλi< aοιδτ'η-.a; περ:6i\-
}..ιν. t'ι!'sz sτο ητο|"c νυ' προoτατει5e-

::.l η υγ:iτ 1.JJ x|!.L να ευνοεiτα," τ1

ι'.ναrcτνt"r1 τηG τcoo50'1τLxδττiτ&'q το'l.
Α,zaλυτιι6τε ?q. ψ.' τ''< διατd,ξεl;

τον τα'ρ6ντο; ν6μου επιδιιiy"ονταLi
α,\ H πρocταο[α τoυ εδ*,φoυc r.αι

η λtΦη τιιν α'lυ.1ν"α.tων μdτρων ιil-

oτε οι y.ρiγcaιζ τioυ yα γiνoνται o61l,-

φιDγα 11ε τι-c φυcιιd6 ιδιdτητdE του

τ'.α|" τ'fl\) παραγωγιιi1 του ιxανδττγ
τα'

β) Ι{ πρocταodα τωγ επιφ.{,lεια_
ι,'ilν y"'ι'ι υπoγεiων νεριδν θεωporiμιε_

γ(j-\,/ lυζ φυοιx,.ilν πδρι'ιν xα''' (t)6 oιy.r-

οτημ&των.

γ) B πρoοτα'aiα' ττ1q eτμδοφαι-

,δ) E πρoοταatι' ^1.ι, δατ!ρηοηe
τηq φo3'sη -< xα'' τal) τoπi'oυ uα,' ιδι.α(-

τΞ.|7' τερ'oyιilν 1ιε ιrεγ&λη βιoλoγ:-
x\, a'"τ"'ο),ογ*l1, α''.oΘητι.τ"^l1 i1 γευν
r'ιaρφω\ογm\ αξiα.

'ε) E π.cοcταοiα των αχτd)ν τωy
Oαλαooιily, τιυν o1θιΔν των πoταμδν,
τιον λι,;l.νιilν, τoυ βυθοi αυτιitν xαι
τωy 'rηodδωy ω; φυoιxιilν πδρων, ω6
οτοlγ'εiοlν oυNοaυοτη,γι&.τα)ν χαι ωζ
oτoι1εiοlν του τοπ[ου.

στ) o xαθoi.'lιcψδq τη6 επιθυμητ{;
xΦL τηζ επιτρεπ6μενηE πa''δττ1ταq
τωv φυσιχιι}ν αποδ's.y'τ6ν xαθ[lg xαl
τωy ,x&,θε εiδoυ6 επ:τρεπoμ6νων ετ.-

πομπιil,l απο,6λ'flτων, μ'ε τηy xαθιξ-

ρlJ'ση xα''" aρηoc'1ιοπoiηaη xαταλλt1-
λων παραiμdτρωy 1(αL aρLcι'x6ν τL-

μιi'lν' ιbcτε yqι ιψτ1ν πρaxαλeGαc υπο-

€&θμ,ιοη του πεpι6d'-)'i.cνicζ. |.ι-Ξ la'''

- 
τηγ επιcττy,τ':ι''x'ξ γ'iυιτ1 'lα|' Ξ'-

i:.rι'''ρ!'z'

- :τ;''Ll).Ι'-:ο:, I::"θi::1ι'lι }0'.'. c''-

'l ο",ι:x*' εφιxτ"li τεγνολογiα
_- τι6τ:π:r.d; oυνθ^{:r',εq 'xα'. cδ''οψac-

ι:i:6 του πε.1ι6il'}'οντο6 ιαι τοnl πλry
a.'ι'':,ιο"'l :lαθιb; επi,:η3 τ'α'. τιq α'νθη-

:,:; ε;4πτυξηg

- 
iτil 1ι?οii1"&.p'/'.)υσe δια.';r6ρφιυcη

:'':}')':Υ ιl'η3 Χ-ρ.η5ηs ι,τ'' α; πeμογsG

- 
τ? υφlοτd,1ιενα Χe:?.'':αΕl.γ'θ. zrg'ι

1ι.'s 2l,n1'';ξγr1γQ oτ&δ ι ω'

ξ} Ι[ ευr"lτθτ1τοκοi'ηc"η y'σ'|" Ξνε1-

γοπο''"τ1sτ' των πoλlτιbγ aτα [Jtυα'τα

rp.3:σ:5[σ'ξ περ''6il"λοντο6 ψlcα α-

πl τη οιlο:{ τcλτipοφδ2τρη 1lσ.L εy'-

π,α (δευoη.

Tο αρΘpa 2 του N. 166Ο/1986
τεοιλα,1ι64,νε '' τ'1)ζ 1lιxφαΥ'&1ω a?L-

oμoδ;:

1) ΙΤEΡΙBΑ,{ΔON: Tο oιiνο}'ον

τιι γ φυ ο ιxιi; γ')ι'|7'|" .ινaρ υJrογ€yd)γ ποι,

::ιγδ'lτι,lν z"*l :τοι1εiων τoυ βρ[aν'e-
i1ι σε αλληλεπiδραση y"α'' ετη7ε&"-
(ουv την ο'xd'ογι'xi1 l'5aPi!a1i[0!'\ τΥl l
nο'.δττ1τι τηζ ζ(υγiζ, τηy υγεaα, το)γ

xαxο[xυ}ν, την ιaτaρυιt1 xαυ rολιτ,.-
aτι.xi1 παρ&.δaση y.αL 1'.q α,'aΘητιx!."
nFl"n

2.) PΙΙΙΑΝΣE: B παρουa[α cτο
πορυ6&λλον ρriπων, δηλαδf εiδoυ6
ουoιιily. θορri6,cυ, υ'ν'τ''νο6ουλtαq i-1

cλλων ,μoρφων εν!'ργειαq, aε ποaδ-
τητα'' συτΥ'ξντρ0]ση fi διθ,ρxe,'α που

1ιπορoιiν νω πρ,or"αλdαονν αρνητιτ'!q
επιπτιilτειc oτην υγε{*. oτoυ6 ζων-
τα,νaliζ oργανιo'iι'οιiE y"σ''. στα a,'xaσυ-
aτ,^iγ,ιατω { υλιxd6 ξηιμι!'ε xαt ^γενιx&,

νοι ιαrαοτtpaυν τo περι.6&}').ον αxσ'-
τd'λληλo τLα" τ.ζ επιθυμητd6 γ,γt1cειq
ic\.).

3) MoΛΤNΣΙΙ: H rμορφη 'ρι5παν.
6^η-ζ πaυ γαpαxτηρ[ζaται απδ τη.i
1lrρ'υ3[α παθoγδνων |J'L'y"ρaapτανL-

o1.ιιilv οτο περ,''6&'λ),aν η δειιτιbν πoυ

Πl



υπoδηλιδνoυν την πι.θανδτητσ. 1rrJ'ρoυ

οiα6 τdτοιων 1ιιx,poopγαν'ι'oμιbν.
4) ΤΙ1OΙ}AΘMΙΣE: H' πρ6x\τγ

στ1 απδ αvθριilπινε6 δραaττ1ρι6-'ητεq

ρn3πανοτi€ ^i1 'oπaιαaδiρoτε &λληg με-
τω6oλtiq οτc περ'.6il'λον ' 

τι oπoια eL-

ναι. πrθαν6 vα d1ει αρνητιx€q επι-

πτιiroει6 σττιν o''y"cλaτιxi1 ιοoρρcπ[ι.,

aτην πoιδτητα ξωtE xαι aτην υγε!a

τωγ xατoixλy1 στην t'cιogι.xi1 xαι
πoλιτιoτιxτj x\ηρoνaψια y"αL στ.ζ α.L-

oθητιxdg αξiε6.
5) OΙKOΣΤΣTHMA: K&θε oυ_

voλo βι'oτιxιbν xα'' ψi1 βιoτιxιilν πα_

ψγδντιιν 'τ"αι cτoυγeiωγ τoυ π'ε'oι_

6&λλoντοE π,oυ δρo6ν cε ορ'.c',ι€ν''l

γιbρo ταt pρtcxaνταt cε αλληλεπi_

δραοη η-ιεταξr5 τουq.

6) oΙΚoΛΟΓΙΙ{H
ΙΣΟΡΡoΠΙA: H oγeτtx&

aταθ'eρ^i1 ay'{aτ1 πr.iυ διαμoρφιilνεται

|J'Θ ττlν πd.ρoδo τoυ xρδνoυ ανα|'.'eσa

aτaυq τα'ρ&ηοντaζ y'α'. 'ν'1' 6τo'.xεaα

τoν πε'ρι6αλ'λοντo9 εν6q ο''xοcυaτl1-

μflτoζ.
7) AΠOBΛHTΑ: K&θε πacδττγ

τα ρ0πω'i (ουoιιilν, θoρ66oυ, αxτ'.νo-

6ολiαq f &λλων μoρφιilν εν6'ργεια6)

'cε aποcαδt1πoτ'e φνcιxi1 rια.τ&'oταaη

11 αντιτει'iι€νων απδ τα aποt'α ο xα-
τo16E τoυ6 θdλει f π'ρ€τει i'1 υπo'

γ'ρεo$τω'' να απαλλαγet, eφ6aον ε['

ναc δ'lνα'τδ να πρoxαλ''iaoυν ρ'3πανa^r1'

'foτερ'α ατ6 την σ'να.τx1"[α'1 xαfi&

τη γνιilμη μαζ, εισαγωγf1 Θα προ'

oπωθ{oω να πωρoυaι/'oω τα θdματα,

πoυ 1ειρ[ζεται τo ,δε6τερo Tμfμα
'εηq Llyaηq ΧωρoταξiαE xαι. ΙΙρo'
oταctωq Περι6dλλovτoζ 1'oυ Tπουρ'

γεiου Γεωργtαq, τα πρo6λi1ψαταπoυ

αvτ'ιμετωπi,ζε L xα.L τLζ λfl'oειg πoυ

π'ρoτ,εiνoυμε fi τιq ενiργειε6 που Θα

ψπoρoυaαν να υπo6οηθi1σoυν τ,Pοζ

την ,xατε6θυνoη αυτiμ

9. Eπιrιτιilσειq απ6
γειδργικ6ξ δραστnρι6τn'
τεξ

α) EΓΓEΙΟBEΔTΙΩTΙKA
EPΓA KAΙ ANAΔΑΣMoΣ

Tα εδ&φη τη6 y.ιilραq μαE, λδγω

τηq €ντoνη6 ανθριbπινη6 παρ€ψ6α'

112

:η;, εμφανiζεται oiγμερα oε i-ιεγ&λη
€^ιτα'sτ1 cfrαgα υπo6α'θηrιoμdνα η xα''

τ'ατι'cτρα4ι'ρ{να αφοδ απδ την 6,ντa-

νη δ'"&'6ρυlcη d1ουν 1&oει πoλriτι1ιo

επιφανεcα'xδ 1ιilμα. oι μεγ&λε_c τλi-
,ειζ τι')ν εδαφιbν cε oυνδυeoμ6 μs
7''g ραγδαi'ei β'ρoγaπτωoει6 βοηθoι1ν

oτη δ,i6ρωcη α?y''Ξτων στ'ρεlμμd,τω'i

xαλλιεργ/1οομη; γη: y"αθε aρδνo.
'Αλ).oι oυντελεoτd6 πOυ επιδ'ροr1ν

βaηΘητιx& oτη δ''α'6ρωcη ε[ναι η'l-
rερ6δcxηaη, aι τυρxα^γι€ζ *αL τα

ο2γιbματα' των π).αγιιilν α.ντiΘετ'α μe
τιE ιοoυι!7εig xαiιπδλo6.

Ιπ,oλoγl'ζoυ1ιε 6τι 30o εxατoμμri_

ρ'"α' τ6ννο'' dδαφo6 oρεινιδ'l α. εrL'
xλιyιily exτ&'ιειιν πα;ραaollρoνται απδ

τι6 βρo1οπτιilσειζ στιζ πεδιd''δεζ, τιξ

r:'οι)'d,'δεc y.L|' 1,.Jυζ α'πoδ€xτeg νCρo{l'

Αλλ& αx6iιη y'α'' στLζ πεδιν4q exτi-
σεLζ τ'σ'ρσ"τηρεiται δι&'6ρωση oφει-

λδ1ιεη oτα ρe'3ψωτυ' α'€ρ'-α (αιoλι-

xη ψ'oρφ\) .

B εxτdλεoη ,μεγιiλων εγγειo6ελ-

τιωτιιιby dργιlν δπω6 eiνα'' απoξτr

ρ&νcεtq λιμνιilν, απoaτραγγioe''q e-

λωδιbγ περιoy_ιbν αλ).η γ"αι διαφoρι
αvτιπλη,μμυρυxα !ργω εi1αν oαν oυ-

'l!πe'.α 'sηψαντι'ι€q ζτ1μιdc σττ1ν θ"'

γρια 1λυlρiδ α y'σ"L rσ'νιδα τηq X6-

ρσ.ζ |Lαζ' α.)'}'α γ'σ''. ιθ.τoιs, -ζ ψeτα6ο'
λd6 oτo ψ'.τι7οτ"λ't1ια των υπ6ιpη πε-

ρι,ογ-ων. H xλωp_iδα τηq ΧιbραE, η
oποiυ. περ''λαiιι6&νει 6.000' εiδη, z._

πδ τα 'οπotα 5ω _ 60o απα'ντοι5ν α,'

τox\εtoτ'.x&' στην E)J'&δα - ατloτε-

λεi ,uεγriλo επtaτηψr2yγγ[ uεφ&.λωιo -

xινδυγε'jει νe μειωθεi qπδ την νrερ-

'66cxηaη, τηy συστηματcxt1 xαi εν-

τα'τι'xi1 xαλλι6ργεια. την α.lλλoγτi

φσ'ρψuy"ευτυτι[ν ιαl oπανiωy ειδιjlν.

o α.νωδαcμδ6 ουγd6αλε aηψα.ντιxα

oτη λ6oη τaυ πρo6λiψατoζ τηζ 6γ-

γει'α6 αναδι&ρθρωoηE τηι Xιλραι,
α"'}'λ'& xc''' oτην α$ξηοη τoυ γεωργL-
xου εrcοδi1γιατoE πλην δμω6 δεν λτj_

φ'θηxαν υπ6r]:η οι διαφδ'ρoυ μoρφγ1;

περι6αλλoντιxdq επιπτιboει6. Στιg

περιοo6τερε9 πaριπτιiloειE τα π&.ντα,

o1εδ6ν ιοoπεδιΙθηxα'l, ρεμ1rατιdg

τ"α.L xα.ντ&y'υα τροaγωWμαν, oυοτ&-

δεE δdνδρων, με,μoνωμdνω δ6νδρα,

θαψνο'. xαc φυoιτ"oL φραxτ'εq ταtα'
cτραφητ"αν, με αποτdλεoμα εξαφαvι_

στi iηζ 7λωρiδα6 xαL τηζ παv[δz;
xαι ρ'.e'.ui1 τ,?aζ τo 1ειρ6τερo αλλα-

Υ'h :τt< Ψo??iιΞ του τoπtoυ.

ρ) XHMΙΚE,\ΙΠANΣEJ

ΙΙ γρ'\οτ1 των 1ημιzιi.lv λιπαφd,-
τωv επιτ&1υyε εyτυπωσιaxi" ττ,ν α"ι'

ξη"'t τΥlζ yeυtρ^γι.xi'1g r"LPσ.τωτiξ'
πeρυδ.,'ιοε τTι διd,'6ρωcη glτιxλιyιilv

εδαφιilν δι6τι ευνηθηxε η αν&πτυ'
'.=τ1 τ\ aι5 ο c αl ρ''ζ'' xoν συ στιl'} σ.τ'a ζ γ\α.''

d;ιμοcα" ευν6ηcε τη διατfiρηaη δα'
cιι6ν exτθ.cεωy χαι βooxoτδπων, α_

φο6 'Lrε την α6ξηoη τηζ στρεμιiατι-
x"iiq απδδαοηg δεv εiν,αι αναγxlα[α η
'y'ρτ1sι1ιaποiηai1 τoυq για γεωργιx{
εxμaτriλλευcη. Δυoτυ1ιbg o γεωργδ;
μα6 πιoτεdει 6τι oυνε1tξoyταE νc.

αυξd,νsι την xατα ατρ6,μμα ποc6τη'
τe }'ιπθ"cι'ιατo6 θα ευξ&νεται αν&λ'ο'

^(α y..lt' η παρηωγi1 με cυνdπεια
cτη δεxα,ετ[α 1975 - 1985 νω ευξτ1-

θεi μ:&μιoη 9a?& η rιατ'αν&λωcη

oιiμφο-lνα lμε τα στoιχεtα τηq Δlνaηe
l\νωπαραγωγη6'xαι Λιπeoμ&των.

To 797b η xαtαν&.λωoη €φθαοε

τo 1.380.0σΟ τ6ννoυ6 1laυ *α,τωνd,p,e-

τα,L 6τoυζ xι5ριου6 ,αντιπρooιilπoυ6 ωE

εξη;: NP 59Ο.ο00 τaν., α.a6εoτo'3-

y.'.ζ y''τρ.xι αμμων[α 150'.00Ο τoy.,

νι'τ;lιτ'^fi ωμμωνdα 218.ωo τoν. y.|ιl

θ,ειιχγi αμμων{α 151.Ο00t τοy.

To 1985 η xαταναλωcη dφθ,α'cε

τα 2.246.offi τ6νvoυ6 rου uσ.τανξ'

ψoντα|' ω_c εξγ1q: 2Ο_10ι0/538.Φ0
τον., 16-20-0/372.ω0 τo'i., θειιxγi

Φμμωyi" 28Ο.ΟΟΟ τaν., αΦeστo13xc|

νιτρr.τ'ii αμμωνiω 2e2.0οο τoy.' γι'
τρlxf eμμωνiα 374.00Ο τ'ογ., 11-16-

7b/262'Φa τaν.

B ρι1π,ανoη τoυ περ''6&'}'λoyτoE L'
πδ τα aη'sιlcα \π0',oψατα δψιoυρ'

γεtτω' απ6 τιq πoaδτητeζ που δ9y

γρηcι'ψoπoιαιντω απ6 τω φυτ&.fιe
τc €δαφοg 6μω6 ,δεν μπoρo$ηrε να μι_
λd1ιε για ζημ,6E ιi,1l.εoα αντιληπτdg

γι'ατt αυτ6 εtyαι' €να πo)''3τλaxo o''-

xοcdcτηψω cτο οπota oι αλληλεπι-
δρ&οειq των φυoιxιbν d xημιxιilν 'r)

'xσ'L βιολoγιxιilν τσ.ρα,τδν1ιnν Ξiν*L



συyεχειζ' o,jνθετε6 xαL &γνωoτε;
x,αι επoμdνωζ'εi.να,ι 'δ6oxoλo να, τ.Pο-

oδιoριoθoι1ν ac τυγδν ψωxροyρδνυε3
eπιπτιboεlq. Δεν μπoρoιiυμε δμωg να
πoj,'ρ'e το {διa γcα τoυ6 υδd,τινoυg z'_

πoδdxτεq 6που οι' επιπτιδcειE τ\ζ α-
λ6γιaτη; xτ;1ιιxi1q )'[πανaηq σiα ν?-
'ρω ε[ναι ,c1εδδν &μεoε6, εμφανεi;
xα'L σε πρoaωpη1ι6νεq xωταcτ&cει;
'y:α'τα,στ'ρoφLxdg. Tα λιπαντιxd' aτoι'-
yε(,α τωv χηiuιχ6y λ''.παa'ρ,θ,των lιαι
x'3ρια τo &ζωτo xαι' o φιioφoρο6 που

xαταλtyoυν οτιE λiμνε6 xαL τα τia-
τ&,γtcα εντeiνoυν τoν ρυθψδ αναπτ'l-

ξηE .ηE υδρ66ια6 βλ&oτηoη6. E φυ-
τιxt1 ψ&ξ'α πoυ παραψtνec aτα νερ&",

υφioταται τ^ην επtδρα'cη oριo1ldνων

|LL1tρooρΥαyLσμιilν'x,αι τελιxd' oατt-
ζει. Στη διαρxeια τη6 ,διαδιxαoir;
α.υτiζ' 'aL ψLγ"ρalρΥωνιa'sot τaυ .ην
προν'αλ'ουν αφαcρo'3ν απδ τo νeιδ
στ!l,lιι.ν τLxξ'ζ πo a 6τητεq oξυγ6νoυ. T ε-
λυτ6 απoτξλ,εoμα αυττ]6 τηg xατα-
στx'σηζ που 'xα\ε[τωι "EETPOΦΙ_
ΣΜoΣ, τι')y νεριbν, ,eiναι η ελd,ττιυ-
5η τηζ περιexτ''τ'6τητq.ζ ce aξυγδνο

fi xαι η παντελτ}€ dλλειι|.l{ τoυ. oι
oυνθτ]xε6 ΥL'α τη διω6dωoη το')ν l}_

δρ66ιων oργαvιoμιbν o' ξνα τ!το''a
περι6dλλλoν εiναι δυo1ερεiq xαι !-
τcι, i1 πeθαtνονν σ7τ6 αoφυξiα f ε_

ξανιγx&ζoνταL να eΥxαταλεirpoυν τ:
γιbρο δια6iωσγi6 τουζ. Αυτη εiν,aι
xxι η βαoι'τ"η αιτ[α γιω την οκοtα
λiμνεq r'αι τoταψιω αoυ x&ποτε τρο-

φoδοτοilsαν τι6 γiρω περιo16E μo &-

φΘoνα xαυ xαλiiq πo',δτηταq ,!αρια,,

a^iiμ'aρα εiναι oυcιαoτιx& .NEΚPA
ΝEPΑ,.

Tα πpo6λτ]ματα απδ τη aρipτ1
των 1η1ιιxιilν λιπ,α,oμd,των γtνaνται
πeριooδτeρα xαι οι 'γtνδυνo. eντoνδ-
τερου, δταν τα υπδγeια { επιφαν'ει_
αx&, νερ&, cτα oπotα xαταλfγoυν,
yρηcι.1ι,οπoιo6νταL τ.α' 6δρευoη αν-
θριilπιιv. T'α νυτρcι&" xαι, νιτριb,δη
ιδντα που ι,tπορo'3ν να' πeριtγoντα,'
aτω πδοtγια νερ& απ6 τη γρtpη α-
(ωτo6yιυν λιπαo1rd,τωv d1ουν μεγ&-
λη oημαοd,α τLα τη δτp'δcια υ^γeiα.

Κ&,ποιεc ενδεiξει6 γυα αυξτ1ψtνη πε-
c'' exτι.τ"δτητα νιτρ ιxιilν,χαι γιτρ0}δ6y

υπ&ργaυν 'cε x&τoι'α 1ωρι& τη6 Χι6-

ρ'ιΞ μ|x"ζ, γιιρLq β!6αια yα' atναL εν-

τ:λιb6 ξoxαθαρ'loμ,dνo ε&.ν πρo[.ργoν-
τα'υ ατδ τη γρi1aτ1 των 1η1l,ιxιbν λι-
παa'p&των ι1ι6νο ^i1 εiναι oυνdπεια ριi_
παν6ηζ απ'δ. x'τηνοτρoφιxdE μoνdδε6
η τηq'x[νηaηg υπ6γειων θε,ρμιbv νε-

ριilv oτι6 περlaγt'q πoυ υπd'ρ1oυ,l. E
αι3ξηaη τoυ εvδιαφd ?οντoζ ^{Lα, 1,α.

νLτρι^r& €γxeιται aτo γeγaν6q 6τι ψe
την παρoυotα τ&πoιων ψLxροορΥα'ν.-
C,',r.ιby zτο νερδ i] cτο aτo1ι&aι -ωυ

ανθ,ριilποlι ι,ι.ετατcξπονται ae νιτριb-
δη. Aυτ& e|'να,. πιa επιy"tνδυνα Υcι'
τη δτ;ιδc''α υγεiz Στα νιτριilδη oφεi-
)'eται η i'-gθα''',ιοΥ)'o6ιναιψ[α των βρε

φιbv, γνωcτii xυl ωζ oxυ&νιυoη,,,

ι.ρρ,λοτιι' επιxiνδυ,lη ΥLq' τσ' παιδιd.',

ε,,'ιδ γiνεται \δγο; 'ιαι γcι δηψιoιlο-
^1tl' ν'"τ.,'oζα1ιι'iιbν πaλλd6 ατδ τcq ο-

τotε< ε[ν l''. xα'pxινoγδν'εq.

γ) KTEΝΟTPOΦΙKA
{ΠOBΛETA:

Tα xτ^r1νοτροφιxα απδ6λητα ειναL

?llτ'ιντ'"xa( πιo&γοντe<, πoλλd6 φc-
7!; ''ο'γ.υροt xα'': ^η δη1rδcια ευαιoθη_
stl' ατiναντι ce Δτι ργnq{νaι, αυξ&,-

νεl cυνε1ιδc'

H αλλoiιυcη xαι. υπc60"ΦρLση τaυ

περι6il'\aντac' απ6 τα ζωix&' απδ-
6)'ηια'' |τTνοpet νω r'α?oυσLαoθε[ ιυE

xατωτdρω:

- βλd6ε; cτο περυ6&.\λoν (π.1' υ_

πo6&a'μ''aη ττlζ α.σθητLy.iiq τaυ τo-

πioυ, δυod,ρεcτεq ooμd6)

- 1ι6λυνoη τoυ περt6&.λ}'oντoq (π.

N. ψεταφ'aρσ' παθογ'ενιbν μdoων xαι
παοαa[-νων)

- ρ6πανoη το'l πe?ι6&λλ'ον;aζ (π.

γ. γ.eτα"φορα cυπαντι!lν, ρ$παvcη υ-

τδγε'ι'lν γ"αa ar,LΦανeι'*xιilν νaριir,l,
1o1) αι?1' xα|" τoυ ε,δ'&φoυ<) .

ΙΤηλλd απδ τα καΘο^rcνt ιι'€sα

xα''' πυ'pθ.oιτα απo6&)'λ'ονταl. lι\ε τq.

xδπρανα y"α. τα a'3ρα αρρι'κτη1ιdνων
ζ(ι.,ΦΥ z:LL 1l,ετωδiδουν αοθdγειεc oε

'(^dlα y'αι τον &'νΘριilπo. 150 αoθdνει_

ε: ιιετrδiδoγτα,. ατδ τα ζ6α aτaν
0"ν0ρυιπo δπωc αναφ€ρει o TΙαγxδ-
qrιοc Οργανιqr6q Τγeiαq 1967.

T,.α να παρaυου&,ooυιιε μι,α ειxδνα

τηE ρυfrαντL7,t16 cxανδτητα.E των ζωΙ-
xων απο'6λt1των θα πoιiμο δτι τα z-
π66)'ητα 1ΟΟΟ 1oiρων η 100 αγε-
λdδων f 10.ωCI πουλ'ερ'ιxιbν αντι-
οτoυxοι3ν ψε τα απδ'6λτιτα, ψLιζ y.ω-

1ιdπoληe 2.oo{J 'yρ"τo[χωy. T6ι χτη-
νoτρaΨL^λ& απ66λητα 6μω6 oε οx6-
ση με τα acxιoτιι&, απαιτo'3ν ι1ε1α-
λη πocδτητα aξυγdνaυ για την βι'o-
ατοc'3νθεaη των φΥα,ΥLy.ιirν τoυE ,;_

λιitν, dxoυv 6πω6 λd,με μεγdλη BoD
(BΙOCEEMΙCΑL OXΙGEN DE.
M,\ND) . Αυτο φαν':ριb,rει κο'ιd, e{-

ναc η π'οaδτητα οξυγδνaυ εLΨρσιζ6-

|ιεyη σε mεf1it ποll qπαιτεtταc oε
πευρα"'ρυ'τ''x€q cυνθ{xεg -2ΦC γ'αL

σ-νo 5'Λcτ0.δ'. τLα να βoτ1Θi7cει την
ατoc'3ν'Θεcη τωy οργανιxων υλιbγ
τι'ιν απο6λi1των oε πdyτε μdρεq. Για
ο6γxc'.a^η 'αναφ!.ρoυψe δτι η BoD
τωy aιxυοτιxι6ν α"πo6λi1των ε.iνx.L

30o - 5ΟΟ mc/Ιit, ενι6 τιυy απο6}''fi-
τι!)y yo,.ρ'acταctι'lν 30.Ο0CI - 60.Ο0ο
Ιnc/Ιit. '\πδ ττ1 c'Jγx.,'caτ1 αυτfi εtναι
ε6xολο να xατα)'&,6ουψε κoιδ etν'a''

τc μιdγεθοg τη.ζ ^ισ'τα'5τρoφηq ε&.ν α'l-
τ0" ΣιιοΧeτευθo6ν αε ε1l''φ|α.νεaΛy& νε-
ci, (λ(1ιν':;, 'Ιτ.!τ&l,\Lα' θ&λαccα) , 1αl-
?[Ξ y'ιψ',ιι& eπeξeργαatι., δταν η ψ!-
γ'.cτη αποδexτi; BoD Υι.α 1ηζ τlερ.-

πτιiioειg αυτdq εiναι 20 mε|it.

δ) ΓEΩΡΓIKA ΦΑPMAKΑ
'B ΦΙTOΦΑΡMAKA ',B
ΑΓPoΧHΙ\tΙKA

Βξ6αια. εtνu τνι'lcτδ δτυ τi α'3ξτ1-

5η τηζ ΥΞυJρΥLxηq π'l'ραγι'ι^γi1q aυν-

τ:λ6οθηxε ce ψeγ&λ'o βαθμδ με τη

γρ'iρη 1'eωργυxil'l φ'x.g|r''α,y'ων 6ττl

γεωργiα' ι'φoι5 εtναι τωραδeν'τδ 6τ'.

oι ζη1ιιd: απδ τα €ντoψιι τoυE μlixη-
τε;, τα ξιζανι'ω 'xα; λaιπo'3g ε1θρo6;

ττΙ: 1-'.'21'Υlυτ{E φθiνoυν y;q. ξεπ,ε?-
νοι3ν -ιο 20 - 40Υο ce παγιδar,ιια xλ[-

1\c''y'α.

0: z'lξr.ν4μενεc d1ιω; ανσ'Υyι€q ψ'L-

σ"Ξ .')i''τLy"aiiο'"ηψ'€νηg γεωργiαq oδ{

Υηc,Lν σΞ ψ,'α. ση|Lσ-ντL^/"i "Lα-'αν&λ'υl-
cη γεοlργιxιilν φαρ',ι&.xυlν με συyε-

τe'''ι αυξηsη τoυ δγxου τηζ 1lα.ραΙ?J\-

γi1-c τaν3 γrιc cι3νBεcη νdων ουoιιiν,
πoλλd; απ6 τιq oτot'eq &"ργr'oαν νω
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δτ1pr'ιουργcιiν κμι6)'"fiu,l-ατz aιxd'oγ'"

'j'':l" τ:'l'J\?"(Lx& ταρ',ιι.ν.,ι' τ(?aγ"a/'-

)'ι'iν ζη ιldE cτο'l ι''lθρ(οτ;!νa a?\σ'νL-

οψ'/' τ"αι σ1:oυ; σ}φdλl,:ιOυξ 1rι,α τη γε_
ιοργιτ.^i1 πρθ"ξτ1 oργα'νιoμιoii;. H Ρ&-

r"ελ l(&ρτaν τρ'''l απa 2i γρ6ν''α :ι-

να?lJ)1:''δτα,ν (rT[ εi"'lαι εy'eινa rlaν y'q.-

\}€ι' Υt' σa)Γνi'σ}υν oL φωνdg τηg &νoι-

ξη6 oε αμ.dτpητε; πeρυοy't.q τv7i Aμε-

?''y'^lic>'. H παρουοtα. τoυ DDT οτα

;πλα.1'μa τιογ ιl,αριιilγ του Α:λα.γτι-
xι* Qy"εeγο'j rlιi1ιη xα'υ itlj: φιbχια-ξ
ττi;,\νταp^ιτ''x^i|Q, 9r'"6ε6y''.ιbνa'. ra

pιJγεθο; τιυ y"ινδ$',,ου γ"υ"'. ττ'' τe8:ι-

' i i' ':τiι :l' i1"Ξτ 1'φ a ρ i : : ιi} ν γ ει') r''i l, }''{i)'l

":'l ]'''i'l.,ι'l ','!7ι'ι :Tι! :''ο"2:.'''i'' ιλ'l'
,:i'δl'; ιιον θ'ν09ι,lτ'ι' α')'λ"& xc''" ο' /u'

λl,-,: το,-l6 ι"'lit:z7,1''1 -q ορ^izνιοl,ιτι!lc.

o7.,'lπc,2ι'i:: :.α.νεi; νL α';cιφeοaι|'

7?. ;ι'''2. ι:'";"λ ατ'lν'τ11ιi"ι-ι,'ν {ποl; τo'-l,

liεδfξο Ι:t)'i:l,: (1976) , τrιυ \ΙτC-
εiι;. Ιγδir.': (1{]8]} x'L'. =τ,; 11l'τ'.-

λsit; E).6:τi:: (Ι987i ^{!i' l1' J''l'
τ ιλ.' 

η,-γ 0 ι'!' y'- τ' α}'' n ε p υ.'; ι ; β λ dl. 6 : ; π ιll
ι:'π'r,ι,'υ'i'/.!" raa)y'),'{igai:'} α'rδ xα',s''i,

Υ''t]iΥ! \".|n9"1ι"xι'ilν γαρ1:'&,xl'lγ, εγιil

i-i,1'.Ξ..:ι' γ'lι1)Ξιfaι-''ιΞ 4ι:'. το)'}'{: ι'κ}'
T υ;d,; τ:; ιυο(ε: i1ιυν ;ιt"ι9a'73t't'''
e a ε'ι'".i ρ αs a''" c :iτη'i 1''/B. (i}1i'"ν a O ρ\ι !.'

rι:iι{.'Eτ1ι δsν εiγαι ανα.ταν'τa'1'ι
-. '':'.'--' - -γ- -].-.0;:γ - 1.',7't',''

"1: - -''lb '"e ' !'"

c''ε'':Ο'r,;,'i'::ι; E11-\ (1987) il.e ε''l-

0'i',lτ1 τlη ; l\1 ιεp :x':ιν l. :i'{ :,\x.ιιδriμie;
Etιττηl:.ιi:: :::υ ,α}jφΞpΞ 6τ.'' τ:ι επ4'
,':'.," :ii:,'ιi ''τ'ι y'.l.','.1 !')';' εl,l.::l,'--

:ιr]pι? _\,,ιεFιχα}oj y"lνδ'.]νεioυν ν;|'

7.-' ι'i'''''' -t, z'-:ll ιl'"'ι!.'lη : ξαι:iα': :τ,;

1i 1Ι.--l ! ξI; 28 x:ι οτ'''ν :,"γdνιυν ^iειυ ργ ι -

',.1l;γ 71.:'1'ι1:ιii)'l Ξiα ε[δη δ'.aτpaφt1;

τ:}:.

4" ET ρelτει1,/6Lιg\r{:{
s l6τnε

:ι) EO]'EΙOΒE.ιTΙ!}TiKA
EΡΤ.,1. - A:\Ι,1Δ'4Σ}1ΟΣ *"
EAΛΑTΕΡΓflTΙτ{EΣ
iΙ;ΡΟΝTiΔEΣ:

Ι{αγjyα 6:γe δεν aι r'ο!τa'' 'l:ι.

r'a'{ ?7.|'\\\,q':-(;Ξ1σ''' iιω,:ι: r:'zc''ξ'q''t'-

)'οντι.xii μιελdη, ?.ου θα βαciζeτι'.
ca δ)'aυ6 τcιjζ πιθ31γο$ζ Tqιρa,J?γτ:ζ
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iio|) θ,ι 1ιιτορcυ'l να δραaουν επcξii-

\)"|',!' 5το τεp:60)'λaν, τ|'q. ν'α' &nrJΨεν-

y.θοr5'l λ4θη iτΟυ ξγl'γα'y 'cτο πωρe)'-

θ4t (.\ποξ^l1ρeνοη λi1ινηq Αγoυλιν{-

Mηδενιcμd; ;τ1q δια6ρι'lιτ'1i τ(υν 9-

δcιφιilν ,1ιε:

*- τ'Ξp.o?''σ|ιιο; ττ1- ιπe ρ66οι"r1sτ13

- 
4ογο''1ιa. xατα τt4 ''sι;),!εi.i xα-

1r'Ξ]jλεζ

-- τi93'.a?Lιiιd δλων τιtlν τι'zρα'1Lν'

τι-υγ 
'i?ι.) 

!,',1τapoaν ')α π?aγ-1')'!7Φ'/

-'r"'rηιιιl'

β) Χ}ΙMΙKH ΛΙΙΙA}ΙΣH

Σz πi4ιγl.τε: ιιΞλdτεζ rηιι !τ'"lxν
i, ουν;y"iξoυν να' Υtνoντσ'L 7υρiωζ 1ε

:i{l}pεζ lιθ ,1ιεγd,λη τ'αταν&)'ωοτ1 aη-
1 

!. ι )/'ιb y λ : π α σιrd,τ οlν, δ : υ"τ ιcτιilΘ^rμ ε δ -

τ'' δταν ^Γl y.'ρΛ1^η του; εaγαι o7Θd'ο-

^['.!'^i,' ^η ιι|nι'ιτ^'1 iιΦ τi''aγ.,ι)'a'5ν οτ','

1:Ξ.,''6!!. }')'a') ξ z'ι εtν c.'' sτ,l,ι ιντ ιτ^i1 v.αι

'--'' :\'i,;'-:ι r.'').''l't.zρ:'=e'.τ,'L;Δ
'j.'J:'!. 7'''') -2C!.2'μια'. α;ιδ ιλ)'εi πη-
".f-

o γeι,l,a^1dζ ιΙii δlι(υζ Θα πρ€πsι
,,,:l ,ι&θει 4:'' l"rδ !να οτγιata νaι,'. π(.-

:,',' :ι'θ"ag :.:ιλ4 )'iπα:1-ιL τaυ πεφτΞ''

: 'i iE:sι: frilιιιb'lει τa περ'.6&)')'ον

-''' ,lr'!' .r^r' -a', τn',' ''.'- '.|' '-Ξττ! τD').

Ιijι9: 7ιυ:&;ι ι-y.ε'' x"ι'' τι; διxd;
-'''"'-'''-'! ''';}.s'ιι-'"l'Ll''.

J - i-..)- "r/JΞ._ rc /\ι

,,:;ιο'ι"!νL,'ζ κ''aαν6 νa 1ιt1 y..ρειαζετα''
,':;it):i rο:Δττρα' x,αλιa,j1ων λlπr'-
::ιι{ιτιl,l' E τιe7''axτιιδτητα" τιυν ε).-

)'τ;l'.x'ι'b'l εδ:ιφιilν 5Ξ φd\τφa?a κρ['/a-
'Ξα|. |'γ"./-νoτη''Υlτ.x"h γ''"ι,' η χρiση φω-
6ο]rrp1y.(i)ν λιπαο;ι&τιυ,l Θα π'ρ€πε'. νυ.

τ.. Ξ 2''. ? 
t:: Ξτ 1"L σ -l. c. α'π d).υ 1' α. αν'αΥ γ σ" |" -

?'' τa1ι?η1a:' Ε[νq'ι α'τυ'ρα!"ττ,ττi τ,

.''|'|:1'rι ε',iι|''| iτι'l=i, :'''l: ::'' !:>'L':'..

.:ατi 1τ,ιν .,'iy''lον:ι''. ι;'.τLνz'-z.ι7"
δ'.::1ι:'ic'rτ:'l. 71"'' !.-'' eν1i δ='l zi'.a'

rr''o{)'/iσ''' .]-7'ξ :7. φ'-l -i.. ι.τ' Ξ'-!'?a')

δη1ιιcυ;,',,c'i'l ι:ιc:6c)}.οντ''x& πpa-

: '','.'ξ).i '"-ι:l. (z'rρ'':''s',ιl,: νε2ιilνf .

Tο ::'iι.:':'' |z;)'!'ieιι'ι σ"nδ τo dδαφο<

iΥΓ) €ioγ:il 'J'i)''.sτα που δεν υπα2'7ε"

τ&'νι'> s' ι.'lτδ' βλ&sττ1ση xσ'. ΥL' tL\)-

ι(i .,'' zι}').ι'Ξ'τΥ1τ[.q Θα τp€πει νι
φ>,';lτi"Ξη'ιν ιilατε τo φθινdπωρο, που

:ιρxiζaυν οι βρcy.6,q γα υπd,ρχει στo

γιoραφ'. δcc τc δννωτ6 )'υιδτeρ,ι αγρη
c''γιr'lτο|'^riιa αζωτo. Σε α,μμιbδ1 :δ&-

ξΥ'iι i1|' ιiιl;,Cυγα λ''παaψτα να ρt-

χ';aΥiι.ι ce --d'λ!q ι',l'ιxρ6'q δ6caι6, ι-
να}'cγα |t\Ξ -τil α'lαmτυξη τU)γ φυ-
των' για 'tι' 'lnaφeι3γoντα'. o'' α]π6-

λ'e'"'ε: xα'' τ, .'''l;z'',cτ' τ,a)y ν€?(bν ατ,6

την ξy"τλυl'fι xzι l'"l'Eτ1ο"i1 τoυE. E
y-ιi1cτ1 iιυτ"τιiv λιπαcμ{,Λ)ν rρblΞ''
'lι "1iνε-.α'' με επιφιiλαξη τα'' εxι'i
τaυ εtναc α'πδλυτσ''ανσ"Υ1ι,α[α,. ΤΙa)'-

)'J; γoρ6; €να 'i1 δυο στaLxε[α' αΙπδ

!νι- τ!ττ.':a λ'ιmaaψυ' 1ι\|'π1oρ'ei yα μηy
7'z ι'' α"..) ι ; ι'' c -"τi 5ν\ xeΥ" p'.γι€ν η xαλ-
)'ι!ρ^1ε'.α μι tlν!'πeια aL}daνaψLxι %σ'L

τ' ε ρ''6 α lJ.aν τ''xfi eηι,ιι α.

T6λοq θα πρ€πει νq. π?aσ€ΧΘει L-

δ''ι'iτερα 6τι δ)'α' τσ' 'πσ"Pσ'τ,0"νω Θry.

πρd]πεl να eφαρψ6ξoντ'αL LδLαtτePx.

:ι'lsτηρα" ειe[ Μ'aυ o νδατιxδq o'ρt-

ξοντα: cτο iδαφaq ε[ναι ,!η)'δq xαι
1'1 υπ6γeια νερα (π,τ1γαδι,ι' γεωτoη
τ:l;) 1ρηοιμaπa''o'|νταc για 0δρευοη

:ινθριirπωv r,"αι ζιbων.

γ) KTHNΟTPOΦΙKA
ΑΙTOBΛBTA

ΙΙ διαΘeοη τ0Jν \τΥινoτ?oφι'xιbν α-
τr''6λ'^i;:υl'l sjνeι ^,iδη, 4πω6 εξηγτ]θη-
^"': ξνα ο'ο6αρδ τρδ'6)'η1ια rου αr,a-

^..,:αsυ δ)'ο ν"αι τεpιaaδτ.εpo ενδιαφJ-

?''l\'r x1'. του oπa.ου η λr1oη γtνετα.ι
ουν:y_ιi;; δυcxδ'δτeρη' σ"φa13 oL 7lτη-

'lτρ6φιx5; l,.,oν&,δεζ γdνoνται oυνε-

γ.|bζ 1rεγαλιiτερη<'δυν,ωμιιr"6τητα';
7.α'' 1'1" απ66)'τpα α'υτι-ilν εiναι oο6α'

:a[ ρνιταντιxοi πα'ραγoντεg.

Ι1 ;ι,ι 5ω5.+l τ.1-| LficτΞλ€o!Ια;'"
τ'i, α'i:'.''''ι-'dl;,.5'f| Ξaυ τρa6\tyρ'ωτoi

Ξ i.' / 1.'-'Γι 7' : &'θ ε οτl των''!"ττP aτ ροφιxιilν
ι'-C6)"iρων cτo dδαφο6' υaτaρω απδ

:7':'τ''x'l1 aπeξερ^γωa[α. Teνιx&. απα'

γορ:δεται αιlcτηρ& η δcoγ[τενai1

του: y. ο-lρ i-: lτ, ρaηγο6γιeνη επεξεργoι-

stt', τaυ θα l1ιειιbcει τη BσD 'στα' .-

'Ιlτρeπδι-ιΞγα 
δρ''α' aε νδd,τι'ν'oυq α.-

.-^ll^,---

H oδα'φιx{ δι&θεοη πλτiρω6 f με-
ριxιλ; επEξεργααiι6vων υγριhν απa-

6λl;των, ενθ:'ρρ6νεται xαc {γει ευ'

ρε''"α εφ'ιρψογf oε πoλλd6 xιitρε6 τoυ

v"δcp'ου. '0μrζ xαι εδιi εινα,L α.r,α"



ραLτTlτη η τ'ρoe''εξερΥα'a[α' των 1'' ζδων για να απορροφiicaυ τz-οbρι' xeθ[ζηaτ. αναπτυξηφυxιilv xλπ.πo6λtpων xα.t Θα' rπρ6πeυ να πα[ρ- 
"'", 

,'o, τα υγρα ττiq xδπρoυ. H iδ- :ψ*.ρoo1r, τ:xd. θα oημειωναμενoντ'L'' ορLσiι€να πρo}'ηπτtxα μdτρα, .^c.,ζ συτyνΞντρωνετα"'' xαι παραψ{νε: 6τι τa πρ6,6λΥ!ι\Φ τiaυ δηψυο,lργεtτα,'6να απδ τ'α' o.τ'Qιc'' ioωq το n*o o', "' ou'ρo6; 
',ι6i'γρ,' 

νo' 'δ'.αoxορπιcτa,3'',l ατi τη )'eιτo,ι'ργtα τι.,ν xτηνoτρoφ,--'!,cΥ-"''^ι6, ε{ναι' η oωcτη,επιλoΥι ττlξ cτo 6δαφaq.
θdcη6 τη6 *"ηuo"ρoφu*i; ψoναδrι;, :'-::.'_- 

ι6lν 1Loνωδων cε .δld'φoρeq περιoγ!.3
τcqυθα.πρ6πaυ'νndριo*ou"nt υαy"α'ld' β) ΣE rΓΡΙ{ MoΡΦΤΙ: σ1ην πε- ;η; Χιbρα6 '1ιαq εtνα'. xαθα.ρα γωρο-
απδ xατoιxηψ6νου; x'ρouc. i'4i ρ|:πτιolοη αυτi1 τα. α'πδ'6λητι απaΘτγ τ1'ξLy'a zα.c προxαλeiτo''' δγι' iι6νo ι-
μoυ6 xλlπ. ^{υα' να *n'oφrrι"ouro,' ,'. 

y'ε6c'lτα'ι o'ε α-ερ66ιεq t1 αναερδ6ιε.: :u την xα.τ'^i1 xατqνοι,ιi1 των ψoν&'-
o1λ{,oει6 aτoν6 περιoi**r'' δεξαμενd;, τεy,νητd; λ(,μ.νe .- με φυ- i:' '.'o γωρa, αλ'λ& xυρiω6 απδ ττγl

Βααιτ't1s aτμαaLα-q εiναc xαι τ ι- s-ιxδ i'1 τεγνητδ αeρccψ6, t' aa οξει- ε^i'ειψη γε'tcxo6 xωροταξ''xoυ oγε-

γιλa^γ^l1 "ηg 
ιi'ooηξ *ηu o'",ι'o' ο.-' iυlι'.x€;-ταφ?'j]Jζ 7lο!) βρtcxονται ψ!.- 

ocαc,ψοι3 τη; Χιbρα6. 'Eτoι μoνd,δa;,
διατεθo6y τα απδ'6λη1q, λou Θα nor- :ι 'li {ξω α.π6 τo 'ιτ[ρ'ιa cτ['γαaτ; /')'ρi'('J -Ξ γοι'ροτρoφυι€,ζ' fraυ ιδρ6θη_
πειJ

α) Nα !xε,' xλ{aη ψιxρδτεOτl τo,l eρδ6cε'' λiιrvε; διαφd ρουν απ6 τι3 α- e)'ε,; τ''; τροijπ'ο:θ['oeιq (τυρdω6 τηq
7b% |-''-r' -νΥιι l'!J 

εpδ6'.ε; cτο βdιθa; (1.5Ο - 4,5σ 1ι. ι'ιδcτιcτi; απ[ xατaιxη1r6νε6 περιo_

β) No {xει ιnαΥ,οπo'ιητιxi1διαπe- !'ι,zντ'- 1,OΟ- 1.5Ο μ.1 Λ,,.rrργ,- γd.;' 
-ρδμουq x}ει), βρdθηxαy στylε-

ρατ6τητα xα. να, απoaτραγγ[Cr.,o' ια, sττγl αναερ66'.α ζιiμωοι, λ6γι,l ρ1' |ιε την'αυθαtρeτη δ6μηοη, δi-
ν"α\α (τα,oυνε'ιτcxα ,δ&φη'rυuoo''r, z;o'lctα-Ξ ε)'ε'jθερου ciξυΥδνο,l, η α- :|:'!'| ":'",ιicα cε o:ν'ιo1ιo'3q παρα-
τηy.εr?tιφαyει'o"η o^oρρoη)' ποι'3νθεcη τaυ o?τανLγ"aιi υλιxoδ γd_ 

υεριa;ι'τ:L1; xατaιxiαg, με δ\α τα.

γ) Nα ψην 
'u"aρ)λυν 

eδαφιx!': νε.τι"ι απδ γτ1γι'.xα δεoμευμdνo οξυ- cxeτ;γa sπαx6λουθα (διαρxei6 mρo-

ο1ιφ66 xαt ρt1γψατα μdo, ,r, o_ γ0ν"c '',ιε τελcxα προ't6ντα, νερδ, ψε- 'τρι0Eζ' xc'lητoπoιtpeιq ,xλεioιιιο

πotων ρlπα[uoνr,n "o inδτrro urr*' θανιο, q.ιιψων[cι, Co, xαι ι.tδρδθiευο τ"την'οτρoφι'xdsν μoνdδωv τλπ.) .

δ) E oτ&Q:,η τoυ υπ6γειoυ υδατι_ 'ιεριxα απδ τα m,a[α e[ναc τ,ιξιxi". δ) ΓEΩPΓΙΚA ΦΑPMAKΑ
xoτ5ορtζoντα να 'εiνιι *ir' onδ δ.3ro 

τ-ιc Σ'3οasψL. Αvτiθaτα oτην αερδ-

ψ!"ρo 'oιnδ την 'er,tφανε,- ;; .;;_ 6ιο ζυψωcη, η παρουa'α ελεriθερoυ 
' !1 

εΨπ,εtP[α τωy τελευταiωy τρι_

φoυζ aξυγ6νo'l εmιτρ6πει την αναπτυξη α- αντα γρδνων oδηγε( oτηv αvαθειil_

ε) Na ψf1 xαταxλ,3ζεταt ερδ6cων βαxτηρ[ων που qn()6ψνg6- ρηση των αντιλfιpεων γιω τoν dλεγ-
oτ) Nω βρtaxετωι ψαlιρυα απδ y"'α- τ2')ν. τa o'ργανι.x6 υλιx6 μ.ε xιipια τe- y!ο τωy 

'xθρ9:, αoθεyειιily xαι ζιζα-

i#fl*, 1,i'ρ,,6, εηψοo,ouq ')ι !,:i!::i:;";:?,:::o;:,ζx:'1#,,T: 

,:;: ";: 
"":;::::;{*!,"'-E d,ριoτη διαδι'xαο[α διdθεoη; :r;;"' 

iτcι aο6α;"α προ6λ^i11ιατα ο' "' 1,urργuλd, φλρψo.'o ε., μiJρrυ,
τι'yν'αιπa6λilτων 'θα {ταv η xαΘηψε- E μελλoντι ιt1 πρaαπτcxi1 ε,tναι' , ':λil;:l*1Ιj3ll; 

:ξ"r,:;i:;;ρυνi1 ψεταφορα' xαc δυαaιιρφ'oη 
'o"q 'p"ηδeν'ιιti απορfrψη1 ρυπαντιxιbν 

-oτοι 
παραγω^γ^i1 (μεγdλη ποaδτητα τα;'cτo dδαφoE' Στην πρ'iιξη 6ψωE για 1εlων oτο ^")iail\J'.ii) --r'or, "oil't1'*λ,'λ"ητα γεω'ργιxιbν ηo.t6ν-πoλλa66 λ6γoυg (βρoγ6πτωaη, 

'!λ- 'our6 
γρη"rψOτloL'a6νταL ιιαι αξcολ'ο- ..r1'. r.o., λδγo αυτ6 ηγρt1aητωνλειιpη εργατι'ων xε'ρ'ilν , υπερφ67- γο'3νται. αυvε1ιbq_ περcocδτερeq ψ€Θο- γεiργιx,3ν φαρ'ψαxων πρ6τει να ^γiτωaη 'i1 αxατ&),ληλ.o βλαaτυx6 aτ&.- δoι τελιx-rj.E ;.ξ.ργ;;r;, ,λ orr'a urr'oi δ"ou ,y,α.L δσoν xρειξeται' xαι'δυo τηq xωλλιθργeιαq xλπ')' αυτ6 o7: 

"ηu 
π6ρα τον'οοz i.i.oη "η6 π&ντα ιle τη oτενi1oυ,lεργαo{α αυνδεy εdyαι δυy,ατδ να επιτευ1θε[. 'E_ BOD ,rr, επιτυγ1d,uετα, μ. ,,6 ,rρr- υπευiθιiyωy ταπtxιhν γεωπ6νων' ιil-τaι, πρ6fi,'ει πd.ντoτε να π,ρo6λ€πεται τoγενε[q ro, ε.r..ρoγ.rri, .irξ.ρ- στε uo'*nρooδroριaΘεt επωκ'ρι6ιb6 cεπαρxi'1q γ'bρoE για τη oυγx6vτρω- γα'atrq xαι. p) ,η'ν, *,oλ,s.Ξρη oξ."- γρδνoq*!φoor,, αλλ&, τa,ι' o φι-ση xαL ωτoΘt1wευaη των απo6λ{των π'o[ηa'Π τωy παραπροΤ6ντων τoυζ. θμ65 τωv ελεp6οtoεωv. E mat^f1 τt1-γ'ια γρaνιxδ δι&'aτη1ια τoυ π'o^c.'x',λει Tιg μaθ'δδaυ; orriq .φoρμοξrrμ. ,, ρη"η ,'u rεηγ,ω, πoυ ανα^γρ4.φoν-απδψεριxi3 μdρε6η'ιdxρι dξι (6) μ{- ρtωq' δταν .λ '*'rλ;'ρ;iJ; rπρδνει- 

"*, 
o.ηu e'ιn€τατci)τεωPΥLxo3φ*?yεg' 

ταL να' διo1ετευθεi oε υδi,τυνo ατrο- ι,,ι&,ιaυ Θ,α πρ6πει *[oηe να γiyg1 6υ-Tα xτηνoτροφιxιiο 'απδ6λητa' Ι\ιπc- δ6xτη' vεdδηoη τωv 1ρηoτιil ν xαL να' α1τo-ρoι5ν να απ'oΦηxευτonj':^^ 
-_ Mεριxdq αmδ τυqμεθ6δου6 αυτd6, π.oυ τελdoeι τo Α xαυ Q των ψ{τρων προ-α) Σ'E ΣTEPEΑ MOPΦE:- πoυ ot1ψrρα αnοτελοι5νμ&λλον αντιιetr,ιε- φιiλαξη6.oυνιoτ&'τuι aε περι'ογ6q πoυ υπ&ρ1ει νo" dρ.uνo6 παρατρα'τ'τιxl1 πραγ,,ιατι ΙΙ,ροoτατε6ου ψε τo περι6d,λλοv 6-&φθ'oνo τι'αι φθηνδ &μρ:' το oποio '*6"η,"o εtναι. η ηλ'εν"τρoδrλλυση, αy_ ταν ΧρησLιJ'α,τoιοδμε γεωρ γιx&' φ&ρ-τaπαθετε[ται oτo 1ι-ilρο x6τριaηE των τ[οτ'ρoφη οoμλrη, *ooωμ&rωoη - ιLαxα ι|J'.xPo|5 φd,oψατog δρ&'oηE xαι

t-

Π5



|'" ! x ρ^ηζ'υr'ξ'"x 6 ττiτ α q'

ΤΙiρα 'απ6 τα ανωτ6ρω ' atγ,ιερα
αρ1iζει 'iα xερδiξει Lδα.φο -c τt τα6τι

ΥLα' ελα.y'''5τOπa(ηοτ1 τTi€ πλiρoυζ :-

ξωρτηoηq ττiζ x1'τq1io},[ψτ1cτ16 τυlν

ε1θριbν xυ.ι αcθενe'.'jιγ τ(υν Ζαλλι-
εργειιδν απδ τα γεωργιια φιρt1'αxα
χαι τΞiyoυιμ'g σττi χΡtlστl τoυζ 6α'ν

oψπληριil1-ιατo6 των xαλ}'ιεργτ1τι-
x'bν xαι βιoλoγιlr.ιiν μεθd,δων.

'Aργιce xeι'. πρΔπει να εντα1θ:i
η ειo,αγωγτ) πoιxιλιιily ανθεxτι'xιb'l
στα, Ψντoπ,αc&"aιτα xαι τ1 δυνατδττγ
τα. aρηcιγnπai.τ1oη; νdων ηrεθδδων
xαταm'oλ€pηcη< (xρfιoη ελxυoτι-
'ιιbν t1 απoδιωxτ''xilv ουoιιδv, oρμo-

νιbv xλπ.) .

Σii1ιερα πλdoν μιλ&1rε για oυνδυ-
αηι6 μεθ6δων xατ'αmoλ€ψησηζ γνω-
oτ6 με τo 6να1ια - oλoxληρωμdνη
Καταπoλt':1ιηaη.

TελειιbyoγταE τ,oνiζoυμε δ-': τ1 \^l'1-

,}η vdων ,μdτρωγ αναφοριιd, ψε ;ο
πeρι6αλλoν y\α.. την π?aaταc[α τa'ι
ιμ{oα οτo γeωργ'.xδ γωρο i1 η oυ-

μπλ/1ρωoη tβτ1 υφιaτω1ιdνων, πρ6πει

'ιa γ['1g,' ,;rε β4cη τo δεδoμdνο 6τι 'η

γειυργiα vι9Υ lι'π,cΡεt αx6ψτ1 νυ' eγxα-
ταλεdι}ει .'ρ''s1L€νeg τεγνlι6q (xρioη
γaωργιxιilν φαρψαxων, γηψιxt1 λt-
πανοη τ"λπ.) 

' 
r,.J'ν 1τlζ εtναc απα,ραt-

τητα' τι.tL 'lι εxπληριb6e. την !Ιτ,a-

οτoλt1 τη6, τη δcατροφi1 δηλα"δ{ τoυ

πληθυoμoιi γ'ιLL τaν εφoδιαoμ6 τη;
βιη"ηγανiαq με πριjlτεE ιiλoE:

Βtναt απα'ρα[τητο η πoλcτιx{1 γcx
την τ,P'oστ'ιx,σiα, naυ περι6&)λoντoE
νι' p"t1 ωγιρo6εται με τα πρoγρdι.μ.-

η'ιατα, γεωργL,y'ηζ σ"ν&fiτυξηe, αλλ*
xαL η Ιeω'PΥ.ιxi1 ανd'πτυξη yα. τcρo-

γρωψψατ[ζeται' xατd,', τΕτoιo τρδπc
αar yσ" μτ) βλ&πτει τo φυaιx6 π,eρι-
6σ.λ),aν fi τ1 p',iι"6η ω'lτ^fi 'lα πaριoρ[ζε
ταL \στQν eλ.αγccτο βα.θ1-ι6. Οιατi αε τε
)'ιxi1 'ανd'λιι'aη 1ιπ'oρ,e[ να d1oυμε αφθ.:

ν[α ιιατανα\ωτcxιbν 'αyαΘων, αλλα yy'

oτερη,θo0,με αυτδ τ.σ), λθμε 
"υι{.lηλη

πoι'6τητα ζωriζ,, δηλαδ{ τo 6ψoρφo

τoπio, 'ιoΥ xαΘαρ6 α6ρα, τo xαθαρ6
νερ6 'xαι γeνιxθ" τo eυγ&,ριaτo xαι υ-

γιειν6 περι6&λλoν.

4. Bι,Θλιoγραφiα

1. ΔΙEr,ΘΙNΣH ΙΙPOΣTAΣΙAΣ
1ΙEPΙBΑΛΛONTOΣ - ΤΠoΤΡ_
ΓΕΙo ΙEΩPΓΙAΣ 1986.
2. E.P.T.E.A. 7977. To Περι6d,λ-
λov μαg xαι τ1 ΙΙρoaταa[α τo'l.
3. MENΚΙΣοΓΛOΙ, o., Γ.E. TΣΙ
KΡΙTΣHΣ xαι Ι.A. MorPKΙΔHΣ
1977. Γεωργoγτ1t',ιιιi1 ρυπανaη ττ16

eπαργ[αq Ιιαγτ"αδα Ι. Tο α.ν6ργαν,'

λζωτ'o 'cτo π6atψo νeρ6.
.ι. MorΡKΙΔHΣ, Ι.Α. x1'|. o.
MENKΙΣoΓΛoE. Γεωργογη',tιx^i'

ρυπανoη ττi; επ'αργtαq Λαγxαδιi ΙΙ.
Tα τδa'.γι"ω ν'ερα ττ1Q πeρυοaiiq Σa-

ι
χ0υ.
5. ΙνΙorPKΙΔΙΙΣ, Γ.A., Γ. TΣI-
KPΙTΣHΣ, Σ. TΣΙΟΤTHΣ zαι o.
MENKΙNΟΓΛοΙ 1977. Λdμvε6 τη;
B6ρεια6 Eλλ&δα6 Ι. Bαθμ66 εντρo-

φιoμo6.
6. ΙΙAΙΛOΣTAΘHΣ, Σ., KΤΡΙ-
TΣHΣ, Σ. Τπoυργεio Γεωρ1iαE -,\ΓΣ,\ 798o. Zωτy'ω Aπορρtψατα.

7. ΣΤMΙIoΣΙo ΓEΩΡΓΙKA ΦAP
MAKA - EΙΙAΡKEΙΑ TPοΦΙ-
MΩN - KAΘΑPΟ ΠEPΙBΑ:\-
ΛoN. 19 -λ7 \[αtου 1981. Περι-
λfιpει; φιλητιilν.
8. TEΤΧΙΙ 1988. Ndα oιxολο^γ{α.

oΙΙζo-ΛoΓΙΚA
Τ',.oρτi'cα1ιε' τιρll 1ιερcτ'!; γιt ρec,

;ην πα'^γxδc'',ιrα" ^r1ψ{,ρα τaιl πeρr.6α).-

)'οντo'..'Αλλωcτε διαν6,oυ1ιε, -καpλλ
λτ|'ι, ιαt τa a'l'ρυlταiι6 €ιaq raρ'.-
6θ"λλοντo;'

ΤΙ.,",lcυl;'.xd'' cψd'ογω 6τι αδιαφa-

','ιb τδsa τ'.?' 7ι'-c ,,ημdρεζr. 6ca ι,l"'
^(LL 11' "dτη, μa τ''q υ'φιeρ6ceι( τo)Ξ
7-σ"'. - τ.σ" νι' εt',ια'r' ε''λ'L:x'ρ''νti-C - πρa-
τ''',ιιb την <y'ι"'θτΛ.LΞ ?''ν6τη-uα'' α'π6 τ''3
εο ρτ αcτιι!3 1ιεγαλocτo1ιiε;.

Θdrλoυι-r.ε, stbνει xυ''' xαλα, ατiλ'ε'-
τaυ; l,ιoγf,}'r'γoυ6 - διαγγd)'ματα για
τ'η φιicη, τα δαcη xα. -..ζ πυρxα"id;
τcυ -a' Υια ττiν x}'ηρ'oνoμιri n,πoυ ιλd-
6ου^,ιe ατδ τα τ,q''.διa' ψαq, ν'α.ι δλ'α'

τL 'παρe|Lφaρt1, πο'l 1ια-< x&νaυν νa

γααμo'ιριδ1ιαoτε xατ&' αΥηaιιγγ1ir^1$

τρδπa;

Ay dλoι oηr,φωνo6με δτt τ'o π'ερ''-
6αλλο'ν 1ια." πρ6πεr. να ε[ναι xαΘαρ6,
τt α'ν&.^γτ"^η υπd,ρ1ει yα, τo τOyιζoυ,lιΞ

μεταξιi μα'c; Πρooωπ,ιxd, δεν γνωρι-
ac" x&|πa|.ον 1τaυ νq. δηλιδνει ξeιιαΘα-
ρα 6τι εtναc υπ€ρ τη€ ρι'lπα.νοτ1€.

Md'ονδτ,' 6λoυ oυ,μφωνoι}ν στην
'προcταo|α, oc eν!'ρ"γeι'!q μα6 διdlλου

δεγ το δεd1νoυν. iΓ'tατi, s,ραγe, να
υπαργευ αντi1 τ1 αναντcaτoυx[α" ''),δ-

Υων xσι'' rιρ&,ξeυιν 1 Ei,lαι, μτjπω6, ιl-
τ,ηxρLσi'(ι';

Σ[γουρα' xd.τ'' τξτoιο δεν πρ,dπ'οι

να σ')μ)6α[νΘι. Aπλιil6, φα{νεται νι'
ιc16ει, oτην ε'πι,udρoυ6 ιερ&ργτρη

Toυ N. Σ. Mdργαρn
τaιν zνυ.γιιbν ψα'ζ' δLσ"Ψaρ€τLxt] σε''-
,,' λ ap a ; e ρ α''' oττiτων.

,\'l δλar' απaφαaι'lζου1ιε να στο(μα_

ι'l,c,'':',ιe ττγl νπεργρ^fi,ση τωy π).σ'σT'
ιιbν οzy'oυ),ι'ω'l ' -'ο πρ6,6λτμα ττi€

i'"ι;-'g''ιcτιζ τυyν ωxτiιγ θα \ταν ψυxρ6-
νΞ'').

'\ν l')'ο: τ,iJο5!7.α1\ε τα' cxrιυπiδιο'

'iι"'}'Ξ 51''; d.xτ{ -<' α'x6γιτi ψr'νuρ6τeρο.
-\γ τa" δτψoτ'.ια oυμ6odλια απo-

φαq:iυ'ν cιντt να 1rειιi-lcουν τα ι!τ1φt-

51'l'1';α y'cιL τιq eιναxηρι5ξει; των πd-
λειby τουc ωζ (α,πoπυρηΥLxOΓνoLΥll\€-

νωr>> (εdδ'ε6 η Δ&φντ1 .'') xα''' τιq α-

')ι'y"^lΡν55σ'ν nατοcy.oυπιδaποιτi',ι!''

^le:o τa tδ'ο.
Kρα.υγd_< πoυ μαa τρoμ&,ζoυν oυ-

'ley'tζo'lν ν' σ"y'a13Υοντq'ι' ]'xotec y"α-

iiο'.aΞ Υ''α οιxολaγtα y'a''' ΘΞliρ€t 6i'
εlναι oυyιbyυγιη 1ιε αρpilcτΞLεΞ' y'Lν-

δ6νoυ; γ'αL y'σ"τα5τρaφiζ'

Ι|ιατt να ιt'lιc ι&:'. τξτoυο α'πα'

ραiττ1τa; Εφ6οον τ! o'.y'oλa"(fu xα'L τι

πρoοτ.ιatα -'aυ re?L6αλ}'οyτοζ δεy εl-

ναι λ'δξυγ^γαΞ, γ:ατ( ,πlρjπει τ1 Θερrι-

i|'siσ' να ;'Ξ:''.ξγ-Ξ'' ττsl .'. τρaμaρα;
Ml;πιυ_:, τe).ιxα, εγ'ε[yο r,oυ α'τaι)-

ο'. &"'ie'' ε|'ν ιι τ1 ν τρ &')'ι ι α'ντ' ιψετιbπ ι -

5τι τLn'/ τρo6λτ1ψατων η οτaiα π,'','-

x'5;:e: δια' γι€aου ττβ τνιbσηζ y'αL

1ιdνo; 'Aλλωcτε, εδι-b πoυ τα λ6,με,

pbνrι η γνωcη 'γιπoρε[ να εγ'τaτta'.'"

τo'l; μαγaυ; xα; τaυζ εξo'ρxιa1l'aι5q'

απδ τo .BI{MA, 74.6'87
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3. Mπoρo6i 'Ξ νa y'&.yoνψι πeιρa'

ψα.τα τωλ'ia'l για δυo i1 τρLα γρbνια
oε 1ιια π'ερ''oρcoγ'!.ντ, €xταο^r1 το'υ χω_

ραφιo'j. P|1'loυμ'ε τ6τe ετ''φανa''αια

(oτα πεtα1τd') ιατα τo φθιν6πωρo
i7 &νοιξτ1 5 - 72 aλγ ' xαλt'oν aτ''

oτρdμ1_ια, ανα}'oγα 1ιε η xαλλι6c-

ΙεLα.' τo dδαφo; xL. τLζ τα'.Ρ''y'ξζ 5υν'

Bt1xε3. Δεγ θα π'ρ6πe'' 'l,α πα'ρα)'e!"'

ι|.loυμε νa πρocθ'dooυμε xαι. ετωρ'xεi-q

πoo6ττ1τεq αζωτo6xoυ xα'. φωσφι_

ρo'3aoυ ).cπαoψα'τοq. Θερi'ξoυ,ilε τ:ι

τεψ&aια που δiγτηxαν την πλt1ρr1

λLπανοτ1 γωρυοτα xα'' cυγxρtνo'l1ιε

τι6 απoδ6οειΞ 'μ'ε xεiνε6 πoυ πilρα1-ιε

απ6 τq. τεμd,1ια που δεy δ61τηz'ιv

xαλιo$1ο λiπα'loη. F,τ,αy q'λαl,ι6'Lν a'l -

με τo πεiραμα ^γcα' δι5a αν'6γιτi aρδ'
νια, γι'ωτi exτδq ατ6 τα bοα εiπαηιε

ταραπdlω, οι μετω6oλdζ τoυ γ'αL-

ρoι5 ατδ aρδνo aε γρδνo επτ1ρaαξoυt

,aηψαντιxα την o.ντ|δραoη των ιαλ_

λιε,ργειιbν oτα xαλ'ιo61 α )'ιταc1ιατα"

4. ΙΙ o}.λ& εδ&φη pιπoρεi να g-

xoυν αρxeτδ xd)'r', αλλ'α 'τo y-λ'tn!α'

η Θερψοιραaiω xαt η υ1ρυ'cLα τoυ

εδ&φoυg ετηρεαξουν, xατ&' τo'}'6, τo

πδao y'αλι' τeλιxα θα βρtaν'eτα'' οττi

δι&Θεoη τoυ ρt'ζιxο'3 συστiluατo; τω'l

φυτ6γ' xατ& τη περioδa αναπτ0ξa-

ιb6 τoυg xq"" πδao γρiγaρα' xσ" ανα-

πτυoc6μενα φυτ&, θι. pτορrιliy 
""

προd'α6oυν το xθ'λ'υ τδτε πaυ τa

y'ρ'εcαιξoν ται πε ρ ι acδτ ε ρ a.

'oταν ρiξουμε στo 1ωρ&φι μαq

τo 'xαλι αυτ6 δεν μdνει τ6oo διαλυ_

τδ, 6ao τo &ζωτo, oδτε δ'εoμει1εται

'ατ6 τo 6δαφo6 τ6oo πoλ6, δco o φιil_

σφaρoζ γ"α.ι Θα πρtπeυ να ξθρoυμε 6_

τι, ψ6ν,o'cτα πoλιi 'α')'αφρd. - αμμιiδτ1

εδd,φη, ομε'ταxυνεiται τ6'ao ε6xoλz'

μ6oα oτo 6δωφο6, 'baτε xατe6α[νoν'

ταq pτaρe[ να φθd,oει xαι aτην aτ&'

θ,μη τoυ εδ,αφιxo6 νεροι5 xαι τελιxιi

νq, πα"ραaνρΘεi oε τ6τoιo p&Θοq, b'

πoυ γΦ μt'1v μπoροι5ν να τo π&'ρονν

oι ρiζε6 των φυτιilν.
6. Mι& ελαφρ& τ,eρι6σεLα' ιαλio'l

aτo '{δαφoq εiναι ωφ6λιμη χαι συνι_

'στi",ταL' δι6τι ,εvιo16ει τ'α ψtaα τ'ρo'

aταaiαe xαι αμ6νη€ τωγ φυτωy) α-

τ{ναyτ,. σΞ xαγ'ξζ xαιριx€q oυνθt'7xεg

'1'σ'. 
σe διd,φoρεg αcθ6νει'ε6 γ''x|' τl ra-

ο6τητι του xαλ.toν πoυ δεν χρησι-
,ρoπole[ται, παραψ€νει aτα πιδ πo)'-

λ& εδ&φη τLα. την ετc6μeντ1 xαλλιdp-

γεια. Aντiθετα 1ιι.α μεγ&λ:7 περic-

σεια xq.}.bυ σio 6δαφoE cυyτ'ελεi

πoλλ66 φoρ6.9 aτο να cυνη,θioουν τα"

φυτd, νω τo παtρνaυν cε 1-ι'aγαλυτε-

ρεq τ'oοδτητεq, 'απ' lr-''. τa γρε''&'ζον-
τq'L xαL oυvεπιilE ae αντιaιxo'lογl,ιx'i1

y'ρtση τoυ. Eπioη6 η ψeγαλ^r1περtο'
σ'ε|'σ" 1oν xαλioυ aτa €δαφo '< 

αyτα,γω-

νiζeτωι &λλα θρεπτιxα aτοιy'e(α xαl
ιυρiω6 τo σ.66ξστLa y'α'' τa μαγγη-
oLa1 frου μπoρεi νL δημιoυργ{o;ι

τεaνητii θλλειι}lη των οτοι1ε(ων αυ-

τιilν oτ'α φυτ&.

6. Tο y.&λι θ1ει dlμεοη o1doη 1r'ε

τo α\ωτο y'q'. τi απoτeλεoη.ιατιxδτη-

τα, τoυ ενδq aξαρτατα'. απ6 ττ|l T,a-

aδτητα τoυ ιiλλoυ xαt ατοτυatα ψι;
στo να αντιcταθμiooυψε '.σ6'ΡρOfiσ" |\Ξ

xαλ',' τι'E'x'ορηγο'6ψενεq Δ)"" ια'' r''δ

μεγ&λεg δ6οει; ωζιilτου, 1ιπoρεt 'lz
δηirlουργy'1οει πoλ).dl πρrtλ't1γατι'

cτα φυτ&. Γι' αυτ6 dοo μεγαλιiτε-
.1'ε; δiοe''q αζιilτoυ π'ρaaτiθeνται. aτo

4δαφo; τ6ao ιαc πι6 πολ6 xL.'λl 8α

τ96π'ε'' νω αροaΘ€oουlμε' δταy σΨ-

6c.tνeι να μfν υπ&'ρ1ει αρxετδ aτo

dδαφog.

H πρ'αxτι.τ'i1 πλευρ*, τηq xαλιoι}_

1ου λιπd,νcεω6 των εδαφιbν' dxει νa

τ'ανec |ρε 'τα επ6με'lω ερωτfματα:

α) τaιδ λ[παaιρ,a θα 1ρηoιψπο:is
ooυ'με, β) π6ao θα xρηoιμoπoι{oου_

με, γ) πδτε θα τo 1ρηoιμoτoιi1aaν'

ψΞ' y''αL 5) πιil6 θα τo 1ρηoι1ιoποιi1'
ooυμε. Τπd,ρ1oυν πoλλoi πα'ρ&ηον-

τεζ πoυ θα πρ6π'ει να λ,α6oυν υπδ-

Φη μos πiρoχεψdνoυ να. α.π,q.νaiσO!-

με cτcι τdooερα αυτd, ερωττ)ματα'

Για τoυζ παραγoντεq αυτo66 6μω;,

θα. ,μιλ{ooυμε μι& &λλη φoρ&. B6_

6'q".q' ου"ν xαλιo61o λiπ,αoμα xPτlσL|J'O-

πoιoιiμa ο1εδ6ν σ,a,oγ"}\εLστLγ'α. σaτl

Χιilρω ,μα6 το Θεtxδ xθ,λι πoυ τo ρt-

χνoυy στr xωρ&φιω μ'αg oυν{θω;

aαν βαawu6 λiπαaψω - {τc'. τα 6ρο'

6λi1ψατω ψαq ατλnιroιoιlνται xατι
πoλιi.

Πρoσθξατε
- ol oτηλεc Tηq "NlΑoYΣΤAΣ" ε1vot oτη δliΦεoη δλωv

τωv Νoουoαiω'v'καl Tωv φιλωv του 'περlolδtκo0'

- ol αnooτελλδμεvεc YIα δημoσiεUση εργασiεq Kαl 6Φρo
vcl εivαl σ0vTομεq σε 6 To noλιj οελiδεc γρα.poμηXοvl|c Kα| vο

μηv 61oυv δη,μoorευθεi oε 6λλo ΠερloδιKδ η εφ1μερδo'

_ Πoροκληoη ol εργασiεc vα γρdφοvτoι σTη Δ'ημoTl'Kη Kol

με τo μο'voτovtκ6 σ0στημo.

_ Η .ΝιAOYΣTA" δεv φθρεl Kομ'lα εUΘ0vη γ|α τlq εκφρα_

ζομεvεc γvΦμεc των σUvερYατΦv τηc.

_ Eργοoiεq εiτε δημοolευΘo0ν εΙτε 61ι δεv εrτlστρ6'φoγTαl'

ΔΙAB,AZETΕ IζAI ΔΙAΔΙΔETE
TΗ (ΝΙ,AoYΣTtAυ
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Tc ν6τ1;ια ττ1ζ cτβepr/i1E εxδ{λιυ-
σ\€1 x'f1Q δε6τερηe γ''oρτ'i16 σπαρατ-

γιo6, δ.εν e[να,' η πρc6δ,t' xαr'rcιων
ττiιocταθeιων. Βρeθ"iμαψa εδιb για
να cυ'ξητi1oaυιιa' να πρc6)''r,'ρα-u''c-

f)o'3pa, νι ασxiqaυp'Ξ xv''τι'ιi,, να
y"&"νουιμe ττ|) αυτογ"''.τιι^i1 1ι'ι6, να
οργανdιa,'νψε, cτ'ον βιΘψ6 πaυ ψ:;,a-

ροτ\,με, το μdλλoν τηg δυvα'μιx6τecτ,6
e.λ),^ην tx^i 6 ι αλ),ι 6 ρ^γ ει α q'

Tc α'lτaΨνiζ aπαραγγυ i1ταν \νυ)-
cτδ oττ1ν Eλλ&δα ατ6 τσ" πtλ{'t πα-
λιi,. γρ6νια. o Δ':'οoτ'oυρiδτ1q τον 1.,
π.X. α:ιilνα περcγραφει ο'ρι.cιιtνεΞ α'-

rrδ τιq φα'ρψσ.x.ι)τ|'xd; τoυ '.7ιδττι-
τε;. Παρ' 6λ'α ωυτα' το -Jτιφλττ'
πρωτοxαλλι,a ργiβτμε σττi'/ Nω?,,
|ιLαζ στην δεxαετ(α τoυ 196Ο. Στα'θ-

1ιοL ττ1€ ψ'υxρ^li; ιoτo'ρiαq arι\.) '5i7'-

ραγγcου εiναι οι παρατ.ατω:

1966. Eγxατ6"aταaτ1 των δυc πριδ
τ(οy επιτ1Jχημdνωv φυτειιilν σLα?σ"^{ -

γ'.ο6 cτo 7ωρυδ lαλατdι,δεq. ΙΙ ιpy'''i,
ττjζ ιαλλ'υ6'ργ'ει'αq του oπαpαγγιο,'l
dγινε. Δειλd, - δειλ& εγxαθtoτα'ντα''.

|JΞ',J''yJ{Ξ αxδp"τ1 φντe[εE γ'α'' τO πq'-

ρl'γ67ιeνo προt6ν y'oνσεl?'6aπ9''.iτ,ι"

ι'π6 ττγl o.Γ.Σ. Θεo) νixη6 γ'α'L ττΓ)
ΣEKoBE. Δι'ερευνητιx^{ εξαγωγη
τη: o.Γ.Σ. Θε'c)νi'xηe δeν ε/1ε ου-

ν!γew". Aπd τι; δυοxoλlεg ιaυ y"x.-

θτγρ.eρι'lι τiρrι^ιlllττουν xαι ακ6 τι1
y'l'''.ηλ!'': :ι:ιdζ ;ιilλη:T1Ξ :cιl ;zr,t-
δντac τ, ιil'λc!.ργaια οδ^rγεtται οe

1ι,Lριaγιδ.
1976' ΙΙ πριbττ1 xαπυl; ap\αΥLυ-

ι,ιiντ1 xα,' επιτυ1ημd'iη εξαγιυγη νω_
πον aταραγ^γ'-ο$ xαι τω ι'πoτελ[,aψα-
τα' eiνα,' eτπλτixτιx&' Διπ).αcια τ,

τι',ι^i1 ^γυι τaν i,L?ατωτ6' 
^Lxq.{|'ν,)ν-ταυ οι ΓεωτrδΥ.ι'' l-.al π4"'τ'α τi'cτε'lx.ι

s' αυτ^li ττγl ιil'λ'ιiργe''L 7.1'. c. τΙ-

;,ιυixο{ πωραγal"1o| πο'l δ'.ατ^i,7τ,οz. t

τι; φυτe(o; τaυi παρ' δ}'ε'' .,-; ι''l-
τtξczq s'lνθ^i1xεq. Ιt ολλ3; v3ε; ;'l_
τεi.ε; eγxιθ(σ1aντα'".

198Ο. H Δη1ι''.ουργtl' -"τιΞ 7J?61τf
aγαδαq π*.,'αΥωτιΝ 'ιρ.e 9 i.;aμα ;c'l
Ξπι.χ€'"r1Ξ[ aξαγυlγii. To aιx,'ναρ.ιτ'δ

ατoτλiec1ια n('"α. τα ψil'τ1 τη3 aψα-

δzq ι'αι' τrαλι. εξαιρετcxδ.
NJε; οrμd,δε6 πιραγυlγυl'l _ συνε-

τx'"ριcψο[ απoφαo|ζo'lν να εξαγoυν

^,ι/'lοc τουq τa π'ρoiδν, oι δd ιδιιδτ,ε;
εξxγ ωγ':τ'ο[ φo ρ εiq π ρocαιρψ6ζa'ιν τιq
;:iιd; πoυ πληριilνoυν στaν r,αΙρατω-

^γo ''ρ'e ωυτξ πoυ πληριilνaυν O'. a-

1ι0"δe; aτ.ι ψιdλη τoυE.

1981. IΙ xdλυι!( τυl'l sαγιαρc6ν

1ιε φυλλa πoλυeιθυ1ιεviου. Eπιτυγ-

γ'd''lεια'" πριι'a',ιιοr1 ττ1; cυ^γτοψιδ^ii;

χ1.l i'ιΞιιbγΞτ1"L a 1'γτLΥ(ινιομ6c γ'.z

loυ
Ευ9υμioυ Κoτλ€α
Δ)vong Γεωρviαg

Γlαvvιτoιbv

'.' Ε)):r1lιx"6 oπα.,'&γ^γι x'π6 -νo '5-^1'-

ρi'.^1^1'' τ,.'lν βi'pειιυν eυρωπzixιilν 1ω-
7ιb't (Ι'e piιαν!.Lc - o)J'z'tδiαE _ oυγ-
γz;'tz':, τo aπ.!l'o nρ!.κ'ε'' \)α στ1|J,ε'-

ιb : cυl'r o ε [' ι z'. eξ α''' ρ eτ cxi.1; eψφ iιν'. aη ;.
ΙΙLρ2λ}'^r}.ι 1ι' α'lτλ τα' γe"γον6-

ιl-, eγι.p',ι6iετα'' νtα. τεy.νολoγtα' (ν!
ε- πoιτ'ι)'i'εq - 'ι6ρ[δ''z - επιλεγμdvα.

?υτι' - ι\τtx1'νiι'|\ατq. ^γcα ττsl ια-)'-
λ'ι6ργe''z - τ''lπoπο|.τ1cτl aνντ^ηρτl-

"ti\ 
.

T α ιξι''"1 ετιιι cιxον.'γιι.x& q.froτΞ-

)'!ιl'tιτι τCυ πετ'ly.αl'νaν1'L''1 σΞ σ)y-
δυ'l'ι',ιC μ: τι: :πl,δoτ'l1seι; πο'l παiι
'/'!)l c'" πιραγωγai Υ'Lσ. γc' eΥy,α"τα-

51tρoυν ουτεlεq cπαραγγcο'3 (πυ.
λ''cτιρα μ'Ξ τηy oδτ1γ[a 7b9' οi1'',ιeρz

lιΞ τoγ Κ. 197l8b), πρccδdδoυν cτιE
ε^γxLτl"'c;&.οeι6 νdων φυτειιδν ιλιγ-
γιιιδη ρυΘiιδ. Ta aπα'ραγγι 'επεxτεi-
'leτl'c c'π6 το'l; 0ι'λαταδ:; cτην K:'-
r,''ιbτ''ιοe cτa Λ'''πα,ccτoν '\γ. \ουxl''
τ:τ,ν Κρ. Βρ6cη c' 6λα τα γυρι'l
7.υlρ i οτου.: γ')ριll νο',ιo6q ο' d'τ1

:τp Ε)')'λ7'L ('Ε6pa; - Ιζq'6ιλα -

ΙΙ xil)'''!ρ"ie'.α' τc1) 5πc'?.ιΥΥ,|a:j
;)'τ ρ'l"ie'' τz 25.00o οτρtψ4ιατ'α".

Σ:';ι νcμ6 ηn3 ια),λ'.eργοι5νται 2{)
(_'iJ3 :τ,lrjμlια'τx' Lτ6 τ,ι oπrrια τrι B'
tiιiO c .ρ!',ι',ιιτι' cτoυ6 Γα.λατd,δεl.
H ;l'7αγδ',ι'eΥτl τic56ττfσ. στ,σ'ρσ.ττ:-
.'"l ;}'τ's''αζeι τr 8.ΟΟo.Οo0 xιλ'α ι-

τδ τα aτc[α' .α 6.ilΟ.σ]Ο ι,)'c. ατ5
τ^rγl περιο7i.1 ,ευθdντ1i -'τ1; \lνcι;
Γοωργde; Γ ιαννιτcilν. TΙ τ,αριγ6μι-
ν'η πrιc6τητα τηQ τ'aριογi1ζ μαζ τυ_

πoποιεiτq',' ιαι εξαγeτα'; απ6 \9 ,-
iια.δεq πxραγωγιiiν - συyετα,ιηcιφο$;
xc.ι 2 'υδιilτεζ σε τ,aσoσ1δ99%. Φι-
τq a: εξαγωτdE τηq περιογt6 ψα:
ι.υξ'i1θτ,τ-αν xατι" 70,0λ ιαl !φΘωaα.l
τz" 6.4Ο3.Οc0 xι.^x. T,''l ο.ινα)'λαγ'ρ'ι
;,ι''l ε''cθ.γετιL σττι'ι ττε?.οxti iιαζ α\-
'1ztξ:'' ι'ν δe't ξeτepνα τα 3 δdE.

Η τaι6τ^11τα τio1) διoyετεliεταl
3ττΓ) ε7ι.n1,Ξ1 xi1 υ-γορ& eiε ^γcα xα-
t'z''l0),ι'lο^r1 οα.γ γιDπa, 'εtτe γcα τoν-
οe.,.'6oποtr1cτ1' εtνα'' 1ι'.τ.ρ6τερη 1'ω'')

1{1J τ4'nων y'x'' 5Ξ πac,οcτ6 π'a?tπaυ
τq 1a/o τ^riζ r,α'?c.Υωγ.l6. Στa ποoo-
cτδ 'ι''lτδ ΞΥτa-u[ξετα,' τo μεγαλιiτe-
ρo τρ6'6λτγ,ιz' TιU σfiσ"?αγγιoιi. oι
γ.ιγ υ'λ'3τερ,',' .ιν τ 1'τ LD') L1τi; μα; Γοiλ_
)','ιι y'υ'ι Ιοπανai, π,ιρ' 6)'a TirιD v"aχ-
)'ιeργ a6ν τ,d,απ)'αcι.εq εxτωsaι q εξω-

γουν ',ι.δγο το 20 - 3aoλ ττ1c παρα-

^1ιυγ^l1€ τOνΞ y'L. ιο υτ6λc''πo τa x1'-
τq"νι"λLbνr"υν etτε cq'ν yωπd' εiτε δι-
,'lγ.e;ευc'ι;αi τc 5τιζ τ'ονc'eρ6oπoυt: 

-:

7"α'. 7τ! -ζ μ.'νσ.δΞζ pαΘει&q τ'αται!2''1

Ξη.. }t' αυτ6 τον -u.,'δπo τ,'ν; παρt.
/Ξ1,1". ^t'ι δυνατδ-L'ητα να επcλξaυν
ττγι το'6τ^rρrι' ττγι πrιοδττ1τx' Υ"a''

c'l yρ6νr'l πo'l θα eξ0-γoυν'

Ι'''ι το Β)J'τ1ν''x6 'cπαρ&'γ.γι πρa3
τo παρδν δεν υπd,ρ1aι αλ}'οq δρδψο;
ι.π6 ττγl εξαγωγη. ΤΙα'ραττ1ρ^/1θτ1xz

:c pι''.νδγιενο, φaρτiι |ιeζ να. πω-
λο'lν;α'ι 6τa M6ν1'Χ. αε α,cυμφoρε;
τ:1ιJ; ^{ νz παραn;6.νcυν απol3),τ1τα

τ'L'' qι.ei'; να cυνeγt'-Ξc'υ!'ιε τιζ φOρ_
:ω:ε'.: 1'.α -., \Ι6νιγ.ο.

(): 'ΙΙ).λτ1νε; δ'εν xατανα'λιEνcιl l
eτα,.,xγ^iι δ'ιcτ'' δeν τo γνωρiiaυν'

Δεν γνο:ρjζoυν ττι') απiΘαντ1 γe$-
3τl t'c'), το )'εr..τδ το^l &ρυι'ρα τ!'ζ φαρ-'ιzxEL:ιxjξ τoυ ''δ,.δτητeζ πaυ Oφ'aι-

λc'lτ,ι't sτο πλ{θo; τιον βιτzμινιilν,
'ιοτeλλιzιilγ oτo'"y'ε[υlν, αλατ1ον, αa-
;l"ια'γtνηi τaυ πε'p'.!γει. Δεν γνιυ-
ρi.'ir.ιυν τaυq τρ6Γuoυ; που 1ιαγeιρ,ο0a-
1'ι'. ττP r,a'aγ"i'iq, τo9 τρ,"aφ6ρeι aτο

It9



lix.iiξξ. vL'' σi.ι x.λΘ^Γι[LερLν6 δcnυτο'

)'{γιo.,\λλα y"'lL o'' ελ'ωy'tcτaι πο:'l

xατ'' γνι',lρ|"ζουν τLα'υic et'lq.υ αδ'3νq'-

ia 'lα τc iiJcp.τ|ΘΞυτa'3ν διδτ'' δeν υ-

τα;)γz'' ι'ιcτ^r1;ιατ''ι^i' 7..J''. συγεπη;
τρcφbτ^rρη ττ1ζ c.Υa?aζ.

'oοc'' α'sy'oλτ'a'i1ιι',-ιa 'i'"Ξ τ'.Ξ ?ξC'-

γιυγ66 τcυ cπωρωγ1,.o'3. ατ6 δ''ι.φο-

ρeτ''ι^i1 Θ!cτ' ο xα'θiνα';, τ'ιτi. ττ,ν

φε-.cν'i, εξαγωγιx{ τeρ[,,iο,'ι&6α','.a

γιaρ'.xα πoλ'5 &cγτγμα 1Lτ1ν'3ι',ια'τω γιι
ιο iι!λ)',"ν '

Φjτc; για πρ6τη φ,'ρα iψer''lα'l
ι'το'5)'τ1τe; τaιlιττ1τe; cτrαpαγγιο'l
cτrι \[δγc'y'a ευτυ1ιi-l; τL,λ δ,'θ.σ:"τ|μc.

λiγοlν η,;ι:ριδν. Tr' \ετaνδζ α'ιτ6 δε'l
!γ'e'" ιy'tsτ1 1ιε τυ1dν ε)'λτ1ν,'x^ii 'ιτev-
τι'izγοl^1^i' cτ:: tι3ρe; eν'e['te;. Ε|'να''.

"γ'iι'ιlιi6 εξ*λλcυ 6;υ zιν y'[l'ρα ιι-
τ!'1ο''l,,''2 τ., 10 - 120λ τι''l'l πωλl1cο-
ιnν 5π1'ρL^r(ιου sττsl γeρr,ιzν''x^l, α-

'(t?i.
T'''γι',",',δ: ι.''l:L e!''1'z ::: :iΙ::

τ,' ) 3 τ'1 ^ i zν ι z ιb :' ε ρ'L π ?.ι6)'^l iιι ι'τ α τri ζ
:ξιιlτ:p'ιιη; Ξ|,\τ.'l'!t1' .: 7'1ι|' 5 zυ .ι'
Γ''| z z'l z'φ e' ρΘ ιb οτ'ην οιl'l !y'z'"ι.' Ε1c'.l -

',''ι ;..).)...''l: 
-,,'7.'. ,,'-'.7"?''')Ξ ^,''.l. :z. 1:-

4rιι,ι!'iz. τι|'|'/ Ξ'.)?l'ti:'J't^ιιιbν ι'"γci'ιbν''
'tι"γ ι'ry''ιrι''l ; p r' 

2 ε|" ;' /'υ' ? 
i" Ξ 5)ν 1.τδ -

:τ ;, :. z,' ρ γ 0.' ι υ\ s "r 
1 ;, π 2 

r'i ιil1 τ i5 τ β. a O ;i rι -

03τη:η;. r2ο6z)'"i,:' πιbληοη; 1O'')

sπι. ρι^;'γ'.''\. Alτi:; τl,; δτi1ι'.r''l ρ^γ !-

α'c τ6i,ι'l ;ολ't'ι.|γι C,,ι0.δι'ι'ι ακοτ!λι'
i7'') τt lL!'γ"r/' τρ6::lο; α'i'lτz'2ξ{z ο,''

6 ιρ^l 6 x .:' 1'' αz"l,;'lποδc',ιt,; !'τil'q.ν''
λι'i'"τ"C''l zξ,,;λ'. ο,l'c'5 ι ι'θ ι.il ; ι α'. 7''. λ -

φ. ? x- |'l' 7' ? c 5!|,\Ψ! ρ.'' / τ 7". Σ7εδ δ ν 6)'''
^r, eξι^γ6'1'e'lτ1 τO16aτ]1'1' y'σ'τ.υΘ;3νΞ'

τ1". iΞ ελω1''cτ''υ; Ξ''laτυJ"iαO''; o'|'

/C'}ξ i'.ι\) \[,'iν&yο'l τ, *^γclρα 1,ai-) .-
;ο!ο''l s:l^{y'aν1?6νΞ'' ιo 1bο/a iτβ δ'"
τ' z it'r 

ι 
ι τ F i ω' / .' τi l|'\ ? οy'τl1i Ξυ 1'" /' ιj)ν i ω' /

"; ε 
""ιι'l,.xι!:l' 

l ι'γ c'2'ιrl .

() aφ',7'''1'''16; τιυγ υjidλc\τιi' 1'

^; ο'' ιb'l ττ1; o ψr' 5n 6,γ7''" 7'γ''i1Ξ Ι' e 
ρn &γ |' -

ι''' ι')')''*" xα|. τ0..') αλλιυν 1ωριδv γi-
' / Ξ1'J''' Ξυ y"1'. 

?'' ι'τ0' γ.9 1 
ιε τα π ω)''η o : l ;

sε τeρ'.bδc''l; αυξημ6νη_: -*?oσφa?α;

σiiσ'ι7'J"\!L.ιb'. ΙΙα2α τaν t,ι'αξιxδ εφ''-

διzq,t6 ττ1; ,ιγοραi τo'l \['oνi'y'''l '-',.

τιiλtisΞι'ζ τoυ E'λληyιx ο'3 cπ'α'ρα1γ'"
,'$ s' ,J"'l:.lι ττ1ν α\οp& etνα.ι ονι,ιπ)'τ,.

120

?ι01\'L1'τ|"y"!ξ τη)γ πωλησΞ|JJν στlα?α\-

^iιoτ5 α)'λυl 7'aηιjlν v'α''' οδτργου'l τo

eλ)'τγl''τ'4 οτυ'ρα1γ'" ce διαρxt'1 πaρ'.'

0ι'lρ'.οπctτiοτ,. Στy,ιαντιτ"6τΞρτ1 σ'''i[1
.Lt;τc'3 -'a'l γε.γονδτaq atνc.. io a6cτη'

μι' ;ιhλτ1cτ1i επt aροn,ιτ1Βe[cl' πoιl e'

τL"ργl'".e;,z'' cτ'' Ελ)'τpιιδ cταρα"1-

^1'.' zi'λ zz''. ι' c'l'L 1'J' νυ}π'' r!πl''

2i'ι-7.L'ι''ιi ;c') ΞΞ'a^('')',L..

o e''zι-';ι,l^,,''l.c. ο|'ιC; .cυ \Ιc'li.-
/'rι') i.!) ;c'l)'i. :';! 7,'"'',l-τtΘΞ!.'ι 1'' Ξ')'-

)'τsl:ι6 ι;ι'ρα^1γι 1''n .a'/.?'''/1. 1|.^( ''-

:ι l'ie'. ιr υ'ρα^1 γ'. l'; l'ι 7.'/ τ 1.^( (,y/ [5 i.'. -

a: 7ιbρε;1ιε xλειcτ{ τu',ι'l, ιι.'. ι!''tz.'.

φ'lι:xδ eτl"τδ)'aνΘa ν!' τiυ}λ^lFΞ! ni'ιi)
-i?" τ|i πc5δττι-Ξζ πa') σ'τδ?ασe l,''Ξ

τ)' e'' οτ'l 1 τ,'1ι'i' x z ι c)',r7ι)'Υ,',ι Θ''ιατ'.ι ;,ι

τ:; a)'),τγt'''ιiι; διl,τι ,'ι' α',lτ6; δaν ρ'.-

Qοz'.νδυ't:'3eι.
1o c$sτ'r,ψl' ι''lτδ τι)7 ,iιυλησΞ-

ιι), !'7'e'' pΔνo !Ξ'.cνΞΥ'1'i1ι,Lα1'ι ^('.(!.

:,ι'ιc eξl'^1ιο7ιxo'5; φορz|.: τγiζ 7.ι])-

a 7': ''L'J: l'l'' 'tiν'' ;).e'''la71'iι',txτ l'

"( 7. ..υ: Ξ'.51'^(ll'^((noιΞ ''tτr'')ζ τa')

\['''lλ7,''1. Οι τι1ιΞ; τιb)'"ι,ιτ1; εiνl''.
'ι a:ιυ1rJν:.- δ,'6:,' aι ;ι';':''λ^i,ττεi τ','o-

si -',.'.,'''!-l't ".' ι!7δ ο ; γ',1 3 73'ι ιο 6l'τ ε c.'

τ.τL ττ'l α''lξ^r,lτ1 τοι.ι ιζt2ι'l ι'ι'" )''.-

^;ri.ιτ:;..' ι;δ ττγl α'3ξτρτ1 τη: τ:lιηζ
:η') 3iL',r.T(,'c''3. ΙΙ !"|L'lι Ξfi''6c'?$ν9-

:a.'. :,'-:'',''ι1,'':'.;.')' !'i',i1*. 7'7;,''l''-τi.-

:; c ι : ι|ι :, :'' : ^ ι L:τ υ'τ η)'t )c a'';. i\'Toν'α'δ ι x η

1ιj';,:;ιv: τιo'l τcι,p:,)'^r1τ:','il'l :['!c.ι νc'-

:τ:iλo':],: ιι λ)')':; τοsaττiτe;' H l'
'':. :.7 φ 6 ρ .ι'l ιt, τr'\ ζ ;y ΞL 5.r.'l 3!ν :τ.a'".:'

ν.|' |ι\τi) 7:.'))'''iτ:r''' 1 1rσ.'Ji'ΥΥ''. α}''

).t.'; l' ξzτcιi'ι iτα''.''Γ ο c^r,ι,ιι.ν τιτ"6 ιε-

;:ιι)'^l,seι.'l'l eτ': τpο',ιτ1Θεtl. ei.νl.'' 'ι 
i

L- ι'' ι.1 i-' l ε'. α τ ιl l τ' l' l l- l )'l." 
1 

ι!l' l'
Υ'i,,,-7.'i1''γ'4' τ''=i''1!.'ι';t:'l". ιΞL.'''

-:η- - -'_:7...J.l'lJ'.,ι- .'. |'7.'.|!3'''''J')'''/--

,',"Ξ Ξ7.i.iτ,'''.1' ;'l-C :-τ:zτ :ι'θ. ( -'.1''c)'4-

^1ιL\ . lil'λ ',:'ι :zzι.Θl'ρi'=Ξ'.; 71''. 'il.:-

;.C|θτ,ιτ, ξ)'ι.,ι'l ε!.'lι''' l'τ'' 'l'υ:!: ε('iα.'.

c'.xο'ι'.ιe;. )')')'ιls:z 5' 1.υτ:Ξ Zιν γ!'
νετ'z'' ",,'l''t!'ιz-. eλz^17c3 (ιρυ'τ'.ιδ: t'

''7ι'.υl;''z'' : '

Τε).e'.ιil'lz'lιz. θα" iβδ'ι" 
'α 

y"x''ο

' ι :'l'' z!.: 7'!.J τ *5 !. Ξ :

1. Nz cυc:rΘeL y'C''νδ συντoνιστ:-

ιL Lρ^γα'ιο 1l''/ 9.!ρiω' "*a! 15'/'rι-

λo'jνται 1l'a ;,., sτιp&γγι ιΙε 6υΥxε'
xpι1ιtν eq α?p..δ,.δ.τlτei. Κα;cτ e τρ€

πε'. 'iα ξex:ι^licaι Lυτ'ii τ1 πρaοπαΘzια
qfiδ τolq iδιoυ; τcυ; φορet; zα'' δ'

7.'''ι'τl' xt'ποιo') πΞφι'l'li,ι1',ι'!'/'' =''lιι-
6r'υi,g.τoi'ι".

2. Μe7pι ττ|) ν!l' rzρι.γro^1'.ι.^i,

πaptrιδο 'ls" 5γ.€δ.α5τΞ( xα'. aργz'iω'
θai ενημ6ριυcηc τrυ'Eλ
)'.r' ιι'τι'ν'zχωτ"fi "για τυq '.διl'ττiτι;
/.1-'' 1.ι',/ τρ6πο ||Lσ.Υ εLi'εl}α'τcζ τo:.)

ι:ι'7z'^γ^1'.ου. Nι c1eδιαcτε[ επtοηq
'' -'ιC;ο; Ξ!c;ι''i/.5''LC6 xι'' τιb).'rρτ];
-'') i7:/-'7."'{^1'.''|l lιτ;l F}J'τγlιx^l1 α-

^(.?'a. ΤΙ2!;ε'.'ll' ;L2c'ι:ιe \\!τ?1''
ι!ιsτz νι pΘθ'cε''" .c iiι'?i'^(τ'' στOν
'Eλλτ1νz' ιL:"'ιΥ1)'ιυ-'il lz τ'.1ti1 αρo'
5Lτi|.

-1. Nα' οργανωθεi y'αλ6τ,sρ'α' τl Ξ'

Ξl'γι'l"1ii 1ιε επιμd,ρaυΞ'il'ρaΥρeψiLτ"
s',rδ γcα πaσ6ττF,aζ' πo''bττ1τε;' y.ρδ-

ν1 Υ'1''. τδπo τρc6,θτ1σ71;. Η σ'.)^{y'!ν'

.ιιι ιτ1 δ''zοo'/ων iΟirιρcφaριων δπ,Jι i
^{''α τυ'ραδεrγ'',ια' η rρ6τνω1η ia)
ιιιρa6, τδaο οττγl F})'αδι', f'5'' 7α''

i1'' ; 7"')τ a\( lD'/ i" sτ''''.e q 
^( 

|.1' τo cπ ιρ α^1 -

'('' 'i.ιJ?Ξ?,' Θl' βοτ'θ"iiοeι 5iτP Ξπ.τ')'
';""1 ι'υ "-l1i ττ]Ξ r?o6τ&.θe'.αi.

]. _\πgυθe(α.Ξ ,:(υλησειζ 5τ'J €ξ!J\-

'::'r':"ιΔ 'ι'Ξ ο.1^γανυscτi υτaδal,ι'l'q γα
-: ri) \'ica'y'il τ.ι'l 5il1"Ρr'ΙΥ''oδ.

ι. Δ,υαCτοpα 1'') 5π1'ρ1'ΥΥ'"ιι3 sτl'
1 :, .i,,pc;. τ'ι'τι'lα)'ι'''ι'"xα x!ντρ'l' ;ο'-l

:]ι,;::,:llιcυ υ'ν0)'ο^γα. με τηγ ξ^iβτβτ1

ι\:t': 'ιι' z'πu'^γ"l'"cτ2ωθet το cκαρα^ι'

^γ'. zπ6 ττγl eξ&ριτ1cτ] y'./.'" ir τi),Ι!α'
.--,. 1t-,,/,.,..,

' ! 'l -lτ' 
ι !ι 

/-J 
J.

(i. Σ':'lΞ;'i', '/.7.'. 
''/'' =')'('l')'''.7"/.'ι ι

:'-' :::';ξ.'::!-ι. .ιι'l 7''.)'icρυl') y"ατuνσ'-
';'''l:''γ'ι!q'ι ι!'ι: 7ι'i'1 . ilsτe να eξαcφz-
)'i.ι';.l'''a'1i1-aj'.)Ξ ιl'τανl)'ιιlτt'q τ'''.l

1i')'')'τ'' t'. x,ι'3 Στ α ρ zγ γ'. ου .

7. Bελτ|ulαη iτjq τoftτητα"E' o:
,".|cι'' 1 ιι>^γ'.τ-e [ φ 

r' 
ρ ιi -q τ'.,ι !:.τr, ε''" ν α xαθ'. -

τ-.'ι!ι:'''l'/ y;t'L Ξφl'7Lδσaυl αrν6 p'δΥ''.

τ c' ) i 1"υ 3 τ'τ i',ι δ τ ε',' :q τ'j ι o τ'' ι. ! ; π ρ ο7ι'' -

,!'τρx'φ!Ξ l'fi6 τ'" -Ξ 
y"OLνaτ.^/'['q διδτι

zιlτt.i eLναι oL σ'ττα''τtiσ.Lζ ττ1ζ α\c-

ρ}'_ζ. Η ;το,"δ;τ]τq' gntcτ16 θα β,ελτιοl_

θ:i 1ιe την 1τo'.oτ''ι^lι πα"ρι)'α6ιt τnι

lιθ :ηy a'l'γτοψcδii δ''lο φa"'€q τΥ| Υl'

Σνν*1'ειυ' τxτl 7Ξ\' \ζ2L



'Γην &,νoιEη τoυ 1986. o Θιυμ{;
1i6νι :,ρηι εγxατt'cττice ψτ1λeων ι rc'ι
f'ρi"iιετα,', στη τcποΘectc- nΧιbρα'_:

Ν:ρd, N&oυoα;. ol 'uoιι''λi.ε -< τa'l

Ι'ρησLψIπOιτPε t,ιιν ι.} Tζδ'lαγ-
xoλγτ (p'ιoιxi'i τοιxi'tα\ rooοaτi"

60%, β) Στα-;'ιρ'''1sον 3o% xαι γ)
1ao/o \[τ)'θ.ι NτJΙ6ι ;. Χρτ1ουψaπo''^fi

ΓJηu'αν τρe!'i τ,ο''ιυλtεc, eπει.δt1 τi

T r-'o' l α'γτ'ολν τ e|''l ωι τ ρ ιπ)'o ειδ'i1i xυ..

δε'ν iγe'. γ6ρτ1 xαι ωζ'ay' τo'|τa) τιΞ'/

xα''la'" για επι'xονιαοτi1 -<. Eπο1ιd'νιl:

a. IiaLx|'}'{εζ Στ&ρτxρ''ψcr'Υ γ'1.'.

l{πλα.y' Nτd'i6ι6, πρ'3τ,'ν Θι e;ιx''-
^lcαοουν ττγl Tξ6'lαγx,'λντ 7.7''. θl.

τ"ην τoν|'ψaπcιt1cο'lν y"a'|' δ.6τΞ?a O'.

ι'νl"φegδl',ιενεg δljo πo,lrιλtei θz γc-
νιψoπo''ηΘa'3ι α1ιa''6α'fu .

Te δεντρ|λλια δ).α πoυ φυτεiθτ1-
rαν tisα.ν με uxοιμ"ιδrμενο ο?θl)'',ιb>

^ιΦ'" μπoλιαoμdν* σa υπoy"€\L'e'7

Toυ
Γρnγ.Λι6λιoυ

}tlΙ 1Ο,6 aι πυxν6ττ1τα φυτε'jo;οl:
2 γιtτ''ρα επi τιογ γραηlμιilv xαt 3 γ!-
ιρι" '3εταξ6 των γραrμμιilν.
Tο 1986 (πριilτο iτοq αν&πτυξτiq

τιυγ δεντρυ).λiιυν) οριοψtνα. φ'lτα
τηq Ti"δν αγxΦ''lτ sγτ1',l'&τ''c cν υ'νΘc-

φ5pο'lq oφθαλμoi;. Tα Σ"e'ιτ?13λ)'ιry.

δeγ xλιδerjθτr'Lν γ.,ι. τ'ι κι.1''Ccδιa'

ρ1, ατ .Lυτα eψφ&νιoιν ι,7τ"ε';i1 τι)'x

γ:''fiλ'&ιτηcη.
To 1987 (δε,jτεiρo !τοE αναττν-

ξηE 'ων 
δεντρυλλiων) δ,ey xλαδεδ-

θητ'α'l xαι 1ΙilPα|Lε τα πριbτα δεiγ-
ιι|-1'τ'r. xα?iτ(bν '

To 1988 (τρ[το €τ,'q) τι' Tξ5-
νι'^γxdJτ ιιτα'tνaυν 6τ\Υ'τ'αpτlrιprι-

?[c'. ΤJωρaγωγ^fi αν&. δ€ντρο xατ0'

'ι''€sι i'''ο 2 -3 γι')ι$γp'a11γ,γo'
To 1989 (τ!ταρτo €το.c\ τα'tξ5-

','ατιaλ9τ' ;αpαγο'ιν orιtα κοοδττ1τα'

xαor,[y) τιaρiτc'l 1Ο - 12 γ''λ''δγραι,ι.-
t,\d'

Στην τιρz.^1ιι^1'l, z'ι''λωθε{ ^η

}'Ιπλιx Ντ6ii6ι; xαι 1teτ& τ' Σταρ-
yJ?''γ,σoν. Υττ^i1ρξαν δ{ντ'v'l. rη; Tζd-

TZONAΓKOΛNT θvα εΕαρεTIκo μdlλo
'lz^γιο}'ντ τoν ξδιιιοq,ν x'α,ι 1'5 γιλιδ-
^( ?αi\|\α'

Jρ7iξoυηrε την πληρoφoρ[α δτι ο

νJο; η_ιηλειbνα"q Θα ε[γe xil,'3τ'eρη
αν&π;υξτ1 xαυ ακδδocη, εd"ν η εγxα-
τ0's-uιοi1 τoυ δεν γιν6ντα'ν αμ6σω;'
cε πq'λ'α'.6 μηλειilνι πoυ 1_ιδλιg εi1ε
ειριξωθεi.

Eιτι,μιi.lντα; iq. <;io.'!τ''^/'&, y'σ'?1'-

xi'Γ1iιL5τι'τ'&> τηq τoυι,''λι"αq',πa7ου-

1ι: να πa$με 6τι δεy ντ&ργeι a6γ-
xiιL1τi !Ξ α)'λη τoιτ'ι)'{σ" τ,ρaΞ τQ y'g''

λ'5τeρa. oι xαρπoι €γυlν ιιινοπoι-
τiτιxb γι€γ'aθoζ. τo δ,ε 1ριbr1rα του3 εi-
'tαι πο\'5 ελιυaτ''x6' Οι γευoτιτ.d;
τoυ6 ιδιdτητεq ν;ρtνoντα'' αριcτεq' F'i
'lα,ι y,aμ,ιbδει q ταc δcαιιρ{νaνταc Υ'.ι"
Φ'.7rL&ζ.'ν /ιρι'l1ια'

To ΣΠAPAΓΓΙ
Σuvixεια απδ τη ΣελΙδα 20

'.L€ ?'J'
7.:ιa)

πρz.^ρ',ι-ιτ''ι0" c''lpφ{pε''

δυοy'ηλtε; ττiΞ.

S. Ιl:λτiιυ:τ1 ττiΞ ο'ιιιoιlαat,ιζ.
ΙΙ''t'ι'/ι' g';δ ια- ιaλα1l" πoυ cτ6λ1ι:

L7ι l,''L'i,' eλι'lsτ''ι0- 7'ιν ε['tt"'", αλ)'λ
z' ι τ'" l.'" c 0 τt'. x q. .

9. Εxc'lγρο'l'.qfi i τ'α.ι eξcπ)'ιcψl'' :

|'hJ'l 7ν5χ,Ξ')σ.cττ1ρiυlν 1l.e ψηγα'νd'ο-
'1''zc eξοnλ,'ο',ι6 ^γ,'α' ττsl 1ιτ,γ'ανcπo!-
-tpτ1 :τii τ''lτo;,;ir,οτ,: y.1'). 5υ5v"Ξ!1"-

ι:.L ': τ''''l Θι ετ'.φ!.,.,a'. 7'L"'τ,),ο:εp''
xc οι.;)' 6τ'',ι /"1'ι' o''\ rι L1ι',Lc'iι φτ 1 ;o'' δτ^rs

τι. () eξaτ'λιcγ6.: z'xδ; ι,ιπορε|" νι
εντα7cε[ 5τ'''l α''tαπτυξ'.αxc νLψC

1262182 y3.L ν1' eτ'.'δaτηaε[ 6πω; ο-

π'.διτ'i1Θηxι'ν o'' 1τ'€i!L61δ7,Θ'ρΞζ y'τ|.?..

ιz!; eγu'l'ταlτ&aeιq.

1 {} . 1)ν r:πο:'τιc-rl Ξ|ι|.ττa ? Lx6γ τ iτλιLlγ _

"7.οιι1ι'i.ιιυν ι')'.π. ωCτg νι τιΓ)ιzρι'l-
0e|' τC ;ρ,ιi;l"ν 5τ"iil c:.^1.''i.,'u 

"'-e 

;'",::)-

;)θιsτi β!6z.'.α :τp εl''υ'tα πa''δτητα'
ΤΙc'οc eιlxciλ6τε?z c τ.ιτυ'ναλ|.')ι^lf

γ.κoρet νe θυμτ;θr:i y'7"'' 1q'ι11[γρqγ'.l'

'll' βρzt τ. 5i1'1αττ. Τα'λιlτατυlν 'i;

ι''l e!)'e"z τo cπnρ&γγu' ΤΙ!)'λα'1 ατο
το c;ι'7αγγ'' τoυ ΘSR η ,\S η zλ;.

11. Nz' 1ι:λεττ,θc6ν u δννυ'τδττρ,ε6

' l' l' r,' - 0'γ.ι:') 1' Γ 
l i i"r 

1 : π a/. ? 7"( ι |'\( "i β .

12. Νy" eξ'eτυ'c{)at Tl y.?τβ.i\δτΥF./'

τ^r,; ι.ιpα,λ''ιτj3 τ'υ τρotbντo3,

13. ΙΙ 7'ιaρι'i, Σπα.οα1γ''oι!l να ξC-

7')^1a'' ι"τ6 τυ' δρι'1' τωγ Οz).zτ&δοlγ.
'Γo 1990 '/,J. τ'.. 'ι:z Γιq.γνυτa*.' τo

199 1 cττsl Θeινiτ'τ, ιι''. τa 7992
ιιτρt ^\Θisιrι.

!γι'πητο[ ,\γρdτεg - Φ|λoι υπ,aj-
iJ'.l'lο,' τιllν εξι1.'τιi}"{L"ι6ν Ψ,'i,iιιlν'' Υ -

sτε'ρx ιπδ τσ. 1i?οLνσ'?eρθ(ντα, δ''υ'-

-,3-1il.73il'ι3 6τ,. 'l' τερ'.zsδι:ρα πρa-
Ξ)'tγ17.77' αρ7i.'ξcυν γrιτω ττ,ν 5\)Υ^ιa-

ι'-''d'l ι ι.il ο;'ιρ ι1 ^1 : c'!l. Ετz'.δi, x&ν.--

:ι 1ι'ξ'1r''' 3'.'.Ξ 1,τl Ξ',ι-ir"'|''. -.Jυ 1i?.Jτ-

d'rτo; 1.ι: τι; cμια'δ:; οι;, rρ!.πει να'
:-,,:-^-^ : -. ^!--^ -ΞΞ'/'1'''ΞΞΞ 'ιT'. Ξ'.5.Ξ ;7.?L'(ω^{.'a 'ι7.

Ξ.7.|ιι'.ιτη5ε.Ξ'iι' egτis'ιγθ.ξετε i-ιετe
ττl) τ'α"'il&δοι^r1 5τa aυ6'ιeυσ.στil'?L?
)'".'''' Ξν|'|.)',\ινa'.'la' \LΞταΞρq'πεtτε cι
:ι'lsτc'3; eψκCρ,ll; τLx' να π0'ρe'' τo
j:.':.p!.^iΙL 'τsl θ!'cτ1 τaυ στη Eλ).ηνι-
τi τ"'z;!ζι χσ"'. 'lq' l'υ -ξ^i,sε'" το 1ιερ[-
|'..' τaυ ιι'τiγeι cτιζ ξjνεζ αyορ€q.
Ι''.z ',''ι ',ti'l €y'ε'. τa cπαρα^γγι ττ;l

.υ7'"r1 τ'z)' z,. 6 τΞ'| ων aυ') 1'|t''ι x0. y'c"λ'c g''

'γε'.ιil'i (xικνα. τ,''μ&τα) , ξει:tt1aτε
ε;''b:τ'.x^l1 πο)'cτυxt1 cτην αγορ&' τ"αι

'/1' .i11Ξ pi6α,.οc 6τ'' θα βρsiτ,ε πoλ-
λ'a'li α'ρωγo6ζ'σττll προalτi'θ'εια α.^l-

τij. Eυ1α,ο,ιoτb πd'ι3.

e'τει'δil
l.) c' -' '
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3. Παρ6γovτεξ πoυ επι
δρo6v δυομεvιilq oτnv 6v-
Θnσn, επoικoνiασn και γo-
νιμoπoΙnon τωv α'vΘ€ωv.

Mετd, την διαxaπii τoυ λiβαργaυ
την 'Lνo,.ξη, η εξdλιξη τωy ανθιxιily

ψεριbν ψtaα oτoν oφθ,αλμδ, επ''τα16-
νεταL 1lαL oλοxλτ'ρωνεται τo Μαρτι:l
- Απρ{λιo, ανα}'oγα'ψε το e{δoq, ττγl
τ,rι''xιλtα y'αL τLζ xαιριτ,i'q oυνθ.l]xε;,

Υ.α' νq. xzτι'λiyΕεc cττp ωνθηoη.
Tα ανθη τaΥ ΓνΞpLσσδτερων φυλ_

)":66λυyt οπυliιoφ6ρι'lν ε{ναι αρp,ενr'-
Θ}'eιι ''xxνα να ΥoνLμ'aπoLi1οο'ιν xα;
ν ^ι 

Υ aν υp.cπ o'.ηθ'cι3ν ν' α''. α.πoτ a)'ο6γ τα''
q"π6 τα odπαλα, τα π6.τιλα, τα αρρe-
να ια. τα θ{λεα δργανα'

Tα ωρρeνα δργανα a[να,' ,'ι οτ.iΓ

μoyεζ' πoυ απoτε\ο'3νται απδ τo νi1-

ψα xα. τoυg ανθη.ρε6 . 'o-'ιν τ,'l i''l-
θοq α'llοtξει. ο'. αν'Θtpεq ei.ναι. ilρ:'''l'o;

να διαρα'γο6ν τ"c'! να. ελευθεριb:o,.lν
τη γι5ρτi.

Tα θ'i1λια' δργανα του ανΘrιυΞ ε|'-

νιι' ο ι3τeροq, πο'l απoτε)'ε[τα''' απ6
ττγt ιυoθ'iy.τ1 xα. τa οτ'jλο. Ι{ ωcθ{-
xη φ6ρει στa s'5ω1,Ξ?Lτ,δ τιi oπaρiιο.
6λ.iιcτε -<, πον πε,,ιι€γoυν τcν eψ6c'l-
δcαιτ'ο, ψt'cι οτ,oν οπotο βρ{ον.aτcι,'
το ωα,ριο γ"αa o. 'π.r}'.τLy'οi 1iυρ.ilνε;,
που |ιαζ ενδιαφipουν. o εγν6ρ'ιξ5qy"-

xoi εtνα'' το 6ργανο του α'iθoυq πο'.l

αναπτ'3aceται τε)'ευταio y.α''" ..|'ναι

πληρω; αναπτυγ''μ{'νr"q ττ1) τγ,ι!ρz
τ.1'J -.a ωνθaq 0α' ανοiξeι.

O oτ6λo; φtρeι' cττ1ν xo?υΦ^il i)
οτiγ1ιz. iτ,o' eιx..,Jiνa'. ;ο c -''γψα.:'-ιc
υγρ6, π&,νω oτa oπo{o xoλ'λ&νε ο'' γυ-
ρεδxοxx'οι xιτ& ττp επιν'ονtαcτ1, Τa
oτ[γ'ψα ε[να,' aπιδεxτιxδ γυα {y1' ι,\'.-

xρδ γρoνιxδ δι&cτη1ιι' α'πδ b τ11ι!-

ρεζ στηy κeραacd.. dοl; 7 ημ6pεc cττ,ν

αxλαδιd. H επιδεxτιx6ττρα ε -t'αρτα-
ται απδ τo ε|δο1, -LΥP ro''iι'Lλ'[α xα.L

τι.q xαιριx€'q oυvθ!ιεg. Φηλd; θεp_

ψoιραatag ταt &.νeγιr"ι 59yi6t,ιe$aυ'/

την ,επιδεxτι'xδτητα αυτo6. Για μι-
xρδ γρονιx6 δι&oτημα etναι γ6νι',ιτ1
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y"Φ|' η απεριμa6λ,αoτη. H δ,'αρxeιι
^γονιψ6τηταq τηe oπερμo6)'&cτη; e-

ξαρτ&παι απ6 τo εlδoq τ"α'. την 1iοL-

y"ι'λtα τaυ οπυlροφδρ,'υ' τη θρeπτcxii
xατd,aταoη τoυ ^/'('-?ΓLaφ6?o1) .J ρτ &.νο1)

aτo oπo[o pρiaxετωι τo &νθoq y.cL! ττ]

θ ε ρψoxρ αa t ω τo1) 1τ€ ρ υ6&λλoν τO Ξ. Χα-
μηλ66 θεφo^κραaie," την eτι6ραδ'3-
Y,:υY, ε,iιb υι].,ηλdE τη 61)ντO||LΞιa!'/.

H &νθηaη xιLρα1ι:'ττPiζεix.. ιπL
ττ'1ν {ναρΕη, την πλ!ρη ανΘτ1sτ1 zαl'
τo τtραq. Ι[ υπoδεxτι x'δττ1τα 1,ο.)

cτ[γψατaq y"σ"L η γaνυ',ιδττ1τσ' iτ1 
-Ξ

oπερψo6λαaτ'ηe πρoaψaτρωτα. α-ιc
ττγι €ναρξτ1 τηq πλi1ρoυq ιiινθτρηΞ.
H δυ&ρxεια τηq ανθηaηg εξαρτατα''.
απδ τιq θeριμoxρ'αaieq τcoν aτlLx'?α.^

τo6ν πρυν y"αυ xατα τη δ'.αρx'ε''α α'ι-
τi16 xαι εΓνηρεα|ζετα.L απ6 το'ιζ αν!-
1Loυ;. Ψηλd6 θερψοxραc[εE ττΓ/ συν-
ταμε'3oυν, εvιb 1ωμηλdE ττγι επι6ρα.-
δliyουy. Ιcγυροi &'νeψ,ιι 1'ρ,'2 5'1γ1,'-

1ιε6oυν επtaτ1€.

Κατ& ττγl &'fiτ]cτ1 ΥL'/Ξ1.ιL τι εii.-
ιο','iι'sτ1 y-.ι|' τj τaν';ι\Oτοi'τ1cτ1 τυ)ν αν-
θ5ωγ, oι βαcczδτe.ρeq α.ν.a1i-ι?αΥωτL-

ι!; )'ειτoν.7γtεq, πr''ι Θ'e διilιο'lν τr,l
^,--.-A

Ε,n|ι*r',νiα'ιrj λ6γετιι τ1 ψεια'φr'lρθ'
ττ13 γυρ^ηι ατ6 τα α.1ρενα 1ι6.ρτ1 τo'l
οtνθoυ6 στo στtτψα. τoυ υπdρcυ. Στz
α"υτoτoνL|paπo''o'3ψeνα εiδη, dπωE τ1

ροδαxινcα. η β:ρυxoxx''&' x.λ.π., ι-,

επι,xoν[αaη επυτυγγd'νεταl με τηγ 6_

π'αφi1 των ανΘ'fiρων y"α|" τrJυ cτl.γι,ια-
το;. Στcι στα'υ ρoτaν.'ψoπ.J'.o6ψeνα Ξ|"-

δη, 6πω€ η 1ιηλια, η ιeρι'c'"α ι')'.τ''
η Υ6Pη 'γιεταφ'{ρ'ετα'. ιτδ :L θ-ιΘτ,

:-'t1Ξ π'''"x')'tα| eτιιον''ιc:o'l Ξ1,)

c;l'γψα' T'ι|) υτt'ρ,'1'.1 ι'r,; πο'.ι''')'|-ι.:

'ρτ'τ!.ρα1, 1ιε ττ 3ν:oμα ια'. z'lρtιι=
τι6 μdλιocε;, sε ττ.ι5a5-νlι 99a/a.

Τcα να γl"νε'. η eτιν'aν!αcτi απυ'-

ρα[τητη πvοtlπδθεcτ'1 eiναl να ντi'.,'-

1ει μεγ&λo6 αριθμδq μελιocιilv z'α"ι

xατ&λληλε6 xαι'ρcx€q oυνθ{zε6 γι:ι
την πτi1cη αυτιily. Δε6τερη ακαραi-
τητη τροoπδ'θεoη ε(ναι να υιτ&ρNουγ
'ψiaω aτoν oτυlρδνα xωτ&λληλε; πoι-
r.ιλ(ε6 επιxoνιωoτiq, rνaν νq' σ)')αν-

θiζoυν μe ττγl xilρ'.α πo''xιλ[α xcιL 
^)%

e[ναι' aυ''ρ6ιι6αoτ€q ψαζi' τη6. oι ποι_
x,'χiεE eπcxoν,'αoτ€q πρ€πει yα φυ-
τευ,θo6y xωτ&, την ε^γxωτ&.oταcη τo'l
οπωρ6να, aε πocοcτ6 10' 30%' α-

ν&,λογα ψa 1ην xωταλλη)'δτητα" τηζ
πoιxι,λ[αg xα.L να. xαJτ'αYepυτ!$gtjγ ι'-

μoιδι1ιορφα οε 6λη την 6xταaη'
'Αλλoι παρ&.γaντεq πaυ επιδρo6ν

οττγ) ετcxaν[αcη ε[ναι;
o'' xαιριxt; cυνθ{xε6. Θερψoxρω-

τoυ
Ι.A.Σiατζnxαρiσn

l voτιτo6τo Φιrλλo66λωv
Δ6νδρωv N6oυoα

a[ε5 π'eρι60.λλoντog 12 - 2bοC εtyαι
oι xαταλληλδτeρeq. Ψηλ6τερε6 θεp-

ψaτ"ραai,eg oυvτoμει1oυv τη.ν απελευ-
θdρωoη τηe γdicηq απδ τaιlζ γυρaδ-
σqxxoνζ y"αL xτP υτο'δexτιx6τητα
τω aτ(γψωτοE, ενιi.l 1αμηλ'6τeρεq τα
επι6φδι1νoυν. Στl; 1αμηλd; θερμo-
xραoieq δεy πετo6,z ιαc οι 1ι{λ'ιaoεE.
ΤΙαρδψoιεq eπιδpαaευq €γοιlν τ'α,' oc

ιcγυρai dνεrμoι.

ol βρo1d6 xατακρυψy[;ζaυΥ τη τ.J-
ρη απδ τoυq γυρaδaαxxoνq ! xd'λα-
yε τoυζ ^γυρe6xaxκον6 oτoυ6 ανθ1-

ρaζ y"α'l ξεπλdνoυν 'τo oτιnγψατιτ'o ''-
γρδ xαυ τη τ6Ρη απδ τa aτ[γψι'

Δι'α.φορot γeνετιxo{ παρd'γοντ.i
ιι}1τo?odν να παρεγιπoδ(ooυν την επι-
ιoν{acη ι"υρiιυi 5τα, α'fr'oτoνLψcτio''-

o6μενα ei'δη, dπω; τα φαιν4γινα -.τ,-:

;ρωτανδρ|αq γ'1''' -ηζ ετepοcτυλ'tω;.

Σττ;l -*ρω''α;δp[α τo αρρeν ψiρo;
τcυ ινθaυ." ωρι1ι&ζει νωρkερα απ6
τc θηλυ xαι δεy ψπoρεi νσ' 7o Υa'/,-

ψoτοιfioεc' Στην ετε.ρooτυλiα ο oτυ-

λo6 εiναι Qηλ6τερaq απ6 τaυq arc'Lγ

μovε; li τa αντiΘετa.'oταν o oτ6λo;
εi'lαι ,!ηλδτερo ': η ^γ'3ρτ1 τaυ [δ''ο'l

d,νθoυg δεν μ.πορεi νa ετιxαΘtpε'.
οτo cτLγψα -uOυ υπ6ρoυ xα''' πρ6πεl
να υπo6oηθηθεi. Πoλλ6g ποcxtλ[eq

iγοιlν ωγoνη γ6ρη, δπω6 η J.H' Ι{A-
LΕ xα'' η Ι{oNEΙ To EALE oτη

ρoδα"xυνιω xαι εγι'il εiναι αυτoγ6νιψs-3
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δη οπυlροφ6ρων. 6πιυζ τi xeριο''i.. !-

ΧOυν τlερLστδτeρa xaL γλιxδτz.1ο ν!.ι
ταP ^frσ'L πρoτ|'||]'o{νταL *πl' ='.; γι'!l''='
σεζ, εyιb &λλα, 6πω_< τ1 αy.)'αδ''i.' :-
y'Oυν )'[τO ν€xτq.c ιαι διν i?.'Ξ''!.'i'ι-
τα'L.

Μe'ρcxα 1ιυττ1τοx:6'iι. L;o; :,' 0:'

cdl.ι, το Καπ''&ν, τ.ο Ζl!'ψ ι.α. ε!'νc'.

τoξ'"γ6. τLα τ,^rt γ'3ρ:r' zαι πp€τeι ',ι'.

ατιοφινγaντ,ιL o'. ΦΞy'σ'oψa| με sντi-

γ.oxτ6'i α πaν οy"aτιllνουν"τι;,μ6λιοcs;.

Ι{dλι; o γυ7"eδxοτ'ιa; aπι'xαθt1oe,' τ'α.''

τ''2"'Cxd'ληθe[ cτo οτtγγ,ια του νπ!','οι
αρηiζeι τi βλ'ωcτηοη αυτο6. o ^γυ2εδ'

y'ηy"y'c a'εxl6λα'oτ&lν ει τo γυ ρεa'cυ).i p l",

πc'l δ''ατρξΧeι δλo τa ψlxrιq του υτ€-

ρa'l ε'':!ρ1'e-'α'. q'π6 ττl ι|LLy'ρ'a1i,13λτ1 1τ1.:

cπ^'ρ1ιa'6λαcτ^r1'; σia' ε|t\6ρυδσα'n7.

r'αL ΙoνLν\aπaυεt το υlαριa, πoυ βρt-
σy.Θταa ι,ι6cα c' αυτdν. o y'ρδνa -: 'i..')

μεooλα6εl ατο ττ1ν επι'xονtα'cτ1 ',ι!-
Χρ'" i'τ]ν ε[aοδο του γυρεocωλ{να οττ1

cπερ',ιo6\d"οτη, εξαpτατα'ι απδ -,'i)

itoρφ'ολογtα τoυ d,νθcυE, χυ,ρiωζ τ.

ψ'l1xog τo'l oτ6λoυ, y"αL την rαaδττs
τα αυξηcη-< τcυ γυρεoσο)λtγlα ',ι!ο;.
στa σ1l3),O. H -,αaι5τητα α"[ξηcηE τa'l

γυροccωλ!να εξαρταταιι i\π6 τo ei-

δo; aτ,υιρoψδρoυ1 σττιν ιεpαaια εi'tα''

υπερδιπλ&οια α'πδ την α1Lυγδαλιd,'

Tτγl ττοιx''\tα ,ιτrδrηy οπotα" πρoi|λ'
Θε τ1 γυρη. 'Lπδ τo αν €λα6e y'ωοι
στ.ιυ iJεIiLy"cΥ [α5τl t! α'ιτετυxrιΥ[αcτ.,

στη σταυρεπtxoνtαο'r1 εlναι μεγαλ$-
τερτ1' Κα'. απδ τc-ζ θερψcxραaiεq, L

οo 1ιεγα.)ρτερεq etναc oι θeρψοτ"ρα-

c{εq, τδco μεγιλι!τερη eiναι τt ταxb-
ιητα'. ΙΙ μdγιoτη ταγ{τητα i|,σ-?ατΥr

'ρl-iται cιoυ; 2Ο - 250C.

Για την a'sα.λt1 εx6λαστηση τoυ

γυρεooωλτ)να σπoυδαao ρδλo παi|ζει
y.α'' τo αoυ1ι6i$αaτο, δηλαδf 11 αδυ-

ναψ[α ττ1e γι3ρηq pιαq π'a,.xιλ'iαq νι
γονu',ιaπa''^licε'' τ'α ωνΘη ττ16 [δυα€ πo'.-

x,'}.tα;, 'i, lιιαξ d"λλη6 τrοιxυλfu6.

Σ,την τερtπτω7τl α'Jτil παρεμπoδi'ζε-
ται η εx6λ'αoτηση τO1) γυρεocωλ{v,ι
uξaα' aτa cτυλ'o ατδ ττιν τia'.γ"Lλ[σ' |;Lη-

τ!ρα xι'ι δον φθdvsl ψty'P'' τoν ε.ψ'

6ρυ6οαv"xο. Aυτf ε{νzι ιιι η pυ's'"

xi1 ωrτLα, πoυ riλ)ι:; 'τoιι'.λieζ ei'lc/''.

' l' ι: ι)')'τ,) 
"''. 

ι;'' ι''' l'.'l- l τ ! c x υ''. &.λ')' ι ;
7reι e':lι-''.

}1r,t-'.: "r, ;',''6)'l"οτlrisτ1 1''υ γιjρgq-
:ι.l)'"l,νz :,:ιj).θ:: c:c't ε',t'6?'lΔcq-xy";.

: t.c'iBεpιιν";lτx''',ιL δ'Jrι αrερ's'α'τ,'xrιt

r'''ι'''liieζ. (} dνα; οyιbν:ται ιιε τΟ ι)-
i.ο'"c xα.'. i' Υ.!ν'.|'.a;..''eι" xαι ο &"λλ'ο 

-:

ιι: τa']ζ δ"ιa ;ο)'ιτιγηυ; n'lρτ;lεq' πο"l

^i ον ι,ι-οπ r:'' οι3') τ ι''. επ t cτ1'Ξ. T o γ ον''ψa -

i.ι''"i!\{"Υa ωλρυο δiνει γ3νεοη cτο ζυ-

γιbτ^r,' a οτοtaa ι,ιε α"λεπi"λληλεq xυτ
τ':' ;'οδ'-''ιι'''iczι; δiνει το t',ι6ρυο. o'.

^γ :'l'.' ιCπ c'''τγ'τ€ν ο'' τr"λι'τυιrι t τaυ ρ| l ) e ζ

δiνoυν γdν:oτi cτο τ.1:π),οειδd; ενδc-

-τ3ρ;ι:o" α'τδ ι,, ο;οiο φ!pετα'. το {''ι-

6ι'.lο γ'tyρ.i l'το'l ο).aι)'τlc6ιcει τ,ην

'u'ν&"πτυξ'l' ;,il xατ/l" 1τi/ Lδ?t|*σ"|61'l

τ.;') Ζq-'ri'':'). ΤΙ eτιy.ονtα"sγl γ"ar' τ] Υc-
γ:''1','11tη5τi τ'ο'l &νBo.'lq d['iο'lν τo ε-

ciΓiι:|l1.' ν,ι ii1''ρqy'Θe' ν οφ,ιδνεi, c'ι

ιποi.ι: τ 7'axα.λo$ν τ-'lτ;αροδιαιρdοει6

'i;τi) ωr'ιθ^iixγ. x./"|" τoυE γeιτoνcxo'5 -ι

'"eτο'3; ',ι.zι cγ'τ'',ιατ(ξeτυ',. ο xαρτδ;,

Στα' ανΘτ1 τ'L|}ν πυρΥινoy'&.ρπων, ποο

π'i!οξρΧ.oν1,σ"'' αττ6'iνω xαρπδφν)'λ'c
y'ry''. 6χaυν oυν{θω_< 'ρ.[α οπερψο6λω'

51τ11 ^Γl γονtιιοπotηaτ'1 τcυ ενδg ωαρt-
ου εtνα',. α'ρxετ^li ΥLα Υσ' cγτl;ιατιaτεt
o ^ιαρπδ -c. Στα θ"νΘη τοlν γ''γαρτδ-
iισ'aiunν τ,-lυ τρa€ρy'aντυl α'π6 rερ'"s
s6τεpα τ.z.''π6φ'l)'λ'α xαυ iγoυν τι-
ο ::'c|ιερei cτερ'ψο6)'&sτεq κρ'€πευ ν,L

γa'lιψaτatηθc6ν δλα t1 τα περιacδτε'

?1 (i&ρ''α Υι.1' νσ' σy'"f]|J.α1'LστεL o γ"σ'ρ'

τδq. F,ξαi.ρεaη αποτJ'εt η α1λαδι&
πo') |'!πaρΞ[ yα διboει xrιρπο'3q με
παρθενογ€ννοcη, δηλαδf 1ωρiE γo-
'l'.1ιοποtτρη.

'Αλλοι 1τ,αραΥaντΘζ πoυ |1πOρO6y

'iα eπιδ1αoο'lν 6τη τoν'|Loπotηaη ε[-

ν.r"LI H ,θρεπτιx^ξ y'ατθ'σταση το')

cτa oπο[ο β'ρiaxeται' τo &yθoζ. 'Eλ-
λειι}η αζι-bτoυ, Βoρ[aυ x'α"ι &λλων

oτοcγa[ων,'επιδρo6ν δυομενιil; oτη

γoνι1ι'οπo[ηcτ1 tl νεxρ6νaυν τα ω&-

ρια, t1 d')'α. '1ι!'ρη τoυ d.νθoυE.

H xαθυoτdρηa^η εx,6λαaτηστ1Ξ τaυ

γυρεοcωλτiνα απΔ y.αψτi.'6g θερμo-

τραο{,eq ^i1 αλλaq αιτaεζ) LLπaΡει να,

'l,l.iγl πρoλαι6ει Vα γoy'ι|μ οπoυtpec το

ι'lωρυο l'cc Θα ε[ναι γ6ν''γιο χαι δε'i

aα tγε'' ειψιl)''"cτei'. 0: δ'ιo γα1ιdτεg,,
τcι ι'la.ριrι xα'ι a '!νLq ο;ερ',tατcxδ'' τ'l-
,;iγiα;, ψτr'ρεt ν'J. ΥOl'.|ιL7πoL'rιθ.ll'l,
l)J.*. να ',ι'lp 1.ιπcιρ!οoυl Υ1' τυΥΞiι\a'-
'ι "':'3'l α'c1ιονcxα γιι να διbcουν <a

.li'ιilτη. }{πορεi ν1- Υo'r|ι.!ro''τiθΞ!
^:' υii"ρ''.", α.)')'α 'iα l',ιi, γ',ιν'l',ιrιπo''τ;
i)ι'Lν ,l'. z!a 'τi.J)'Lτ'"t'at πυc^i1νι3' y'.α

'iι 7'ιbcο.lν το ενδοcπ6p1\'.o. H τi./.ρc'-

γιο^γi1 
."ρiιονων 

',tπορεi να giν.ι. ανΞ-

τlριt6 \(L1' 'lσ' δωcει τo εpdθιo,rιlι
':;''ι,'; i'l :ιρξτi τυ)Υ y'\J1ταρaδ ιαιρdoεων
;ι'-'l θl.'.iτ'"1'i,l.''l', 5Ξ2 a'/\τt!x'ΞL5',l'

:';ιl Cπ!ρ',ι.ατοζ y.1'|" τaυ ιαρποι5.
\:ι,ιτ,).d; liι.'1ιοτ.'ιs!s:. λi.γο';::b

y/;.;οl ι"τδ τc':: Ο0C, t,ιποpο'3'l να rα.-

"ι6:,"'lγ το υlαρ'.a, τα θi1λιυ. δργανυ'

7''1 }''',lQ''9'; i, τc'υ; γe'"τcνιxo$; ιcτo'j-
a';Gl Τι.'ι ;.',γ-Ll.''υ'ι iτ, ι:d; sιι i.).-

)'ι. 1ιz.,''ri τcυ d,.;θου;. Tτ1 1rεγαλ'jτε-
ρ-r i ειl'α.'' zθ τ1c i z πα' ρ 

r:gc'" !'ζουν τ α' a'',' -

^( aν 1" τ.'') ι^y'η1ιατiζοντα"ι τaλευταiα,,
)' υ γ υ'' τ^ri; τ c)'ι\ !ν -' ο ν ^rβ τ'"'l ττ α' ρ οδ ι α i -

ρ;οη;' Tο πιδ ευυ'[aθηιo εtνα'ι o eγν-

6ρ'ιccαιxa; xαc 'αxολaυΘo6ν, η oπε';-

γ.ιlλ'd'aτη, τα, τoιγιjιψατα τηζ ωοθt"
y'τj-Ξ x1'( oι ιsτοi. -'τi; ανθοδδγτγ'.

H yονι';οπa[τicτi ολox)'τ1ρωνeται
ι'\Ξ τ.ι σ/'τjι,ισliγ6'μδ τaυ ζυγιbτη xαι
τη γ6ννεoη -!ου εyδoσπε μ1toν. T:''"

t.νΘτi rο'.l δeν γoνι1.ιοπq'.a\5ντ1'c πξ-

φτ:υν. Σe ψερ''xα εtδτ1 "i1 πoιιιλiεξ
τo ορ1ιoνr.xδ ε'ρ6θιo1r,* τηq ετ'l6λd'cττγ

σηζ τηζ τ''3ρηs η 'του ωq.ριaυ 1τρ'a-

ιαλοL δυbγτυι6η 1ηζ ωoθ{xη€, ενιil

δεν 61ει γiνει ^γονcψoπo[ηcη' Tα &ν'
θτ1 α''lτα π6φτουν )'tγο αργ6τερα υπ5

',ιοpφt1 xαρπcδtoν.

4. Παρ6vovτεq πoυ €πι-
δρo6v δυoμεvιilq στo σxn-
ματι(r,μ6, τnv εξ€λιξn και
τnν ωρΙμ,αvσn τoυ καρπo0

o xαρτδ; των πυρηyoχα'ρπυιν, το

xeραaι, τa ρoδ&,'LLνa' x.λ.π,, ιxfra1e.

λεt'ται cτ6 τα eξiig μdρη: To εξω-

τ'0"ρπcr'1 πoυ εiναι o φ'}'aιιδζ τoυ γνα"?'

πc'3, τo ι',ιεaoxd"ρτto r,oυ' ε(να'L τ1 o&,p-

x.ι fiaυ τ,ριilγεται y"α'' τo eνδax&'ρπιo,

;ιaυ etναι το xουxa$τa'ι. Στo εoωτε-

Ρl'xδ '-ιου eνδ'aν'αρπioυ, βρioxονται τu
αν'ιIiq.ραΥωτcτ'd. 1ιeρη τa1)'eαρra6'
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\ : 
;'aτrρμ,.r'u, ^γ,.' αυηδ y-ι'- τ,ι eνδο'

\ / olτdρ1,u, oυνηθiζετzι νι λJγsτι:
\-/ aπ€ργ'α i1 oπδρaE.

τo dμ6ρυo, τo eνδocπξ?ΨLο1 o qra?-

γιωτιxδ -< ιcτbq xαι τα xαλtiματα των

'[πδ τα" tδα περiπον ψ['ρτ1 απa'

τελ,εiται ται ο ιαρτ6ζ τωy Υιγαρτo-
τi,ρτι,ιν, iη ''rιii)'o, τo α1λd,δι r'.λ.π.,

αλλd. cu,-ιμ,ετ{aο'lν ια"' d,λλα. 1rθρη

τoυ &νΦoυ_< στο σχημx,τισp.6 τ'''l xα9'

πa'3 y'α'' ''α διαφa'ρα μd'ρη δεν εiνα-ι

τδca ξεxαθωρα.

Στα π'lρηνδxα.?r,α iO iψ6υο πρo'

iργετι'r' απb τo ζυγιilτη. To εyδo_

aτ6ρ',Lιr, απδ τη "γaνιψoτo[τ1οη ''υlν

δυo π,oλιxιilγ πυρτjvων. Tα xαλ6μα-

τοι τ(υy cπερ,μιi,των απδ τoν εηlrtργ['

σq.y'xo, Tο ιο'ιxο'3τοι απ6 τα εσιυτε-

ριxα τoιaιbψα.τσ. τηζ ωoΘi1xτ1q xα''
τo οαρxιilδε; τ|ι.Lil|Lα απ6 τα εξωτε-

ριxθ. τ,"ι1tr'ιbγισ'τα τηζ υlo0iμτ1Ξ.

Στα "γιγαpτδy'σ.ρτ,t' το y.αθe ξνc'

απ6 τ'α. π!νrc cπdρψατα αντιoτ'o'.γεt'

με τo ε.iδoιd,ρπ''ο τυlν ττυρτγlδxα','-

?fωy 1αι προ!.,'γετα.'' απ6 τα iδιι μ6-

ρη του α'ιθoυ1,. H cαρxα 'τ.!υ ^ιαρ-

πo'3, πρo6ρy.εταυ υ'π6 τα eξι'ιτεριxω
τoιγ'Δnrι'z.τα τηE ωoθτ)ιη; xαι ττ1 a6γι

φυση τιυy β&cεων των aτηψδνων,

των πετd,λωy, τωγ cεπd,λων y'α|' τoυ

ανΘιxo6 oωλτjνα.

H αv&πτυξη τoυ xαρπol ο1ετi_(e-

ταυ &ηιεσα με την ανωπτυξη τo'ι

cπ{'ργιατοg. Κ&.0a ταρ&^γωy π€υ πα-

ραxωλιiει i1 cτω1ιωτω την αν&πτυξη
τaυ aπ€ρψα'τoq, τ,αραιω\6ει i1 oτα-

ψαπα xωι την αν&πτυξη τaυ xαρπod.
Tω aπ'ουδut6τερα βρη τoυ aτ€ρ-

1ιατη ε{vαι τo Qι,6ρυo iαι τo εν'δa-

ατ6φιο. To dμ6ρυo πρot'ργaται α'
πδ τo ζυγωτη με αλλεπ&λληλε6
νlτταρoδα'',ρ€oει E xωt αν ψπτ6 aaεται

aιγ&' - oιγd. E αν&πτυξi1 του ολo-

xλτ1ριλνεται τ"ατα την ωρiιμαoη τoυ

ιαρπa6. To εvδooπ6ρψι'o πρo{'ρaεται
απ6 τη γaνιψ'oποtηoη τωy δ$ο πoλι-
xιbν πυρ{νων xα.L ανα.ττ3σσeτα.L τPη
γορ6τeρα απ6 τo dμ6ρυo, ιboπoυ yα

y''ατα,λ'dfrε'ι 6λο oxεδ6v τo διαθdoιμo

y.ιilρo τoυ aπ'6ρψωτo6. Mε την αr}€η-

ση τoν εμ6μ}ου μειιbνεται o 6γxaq

τoυ εvδocπεφi,oυ. Στην ωρi1rανoη
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τoυ xαρπο'3 6λo o1εδδv τo γωρο του

απdρμωτoE xαταλω1ι6ανeι τo θψ6ρνο

με τιE xoτυληδ6νεE, εyιil τo eνδoaπ!ρ

μιo εrφυλiζετα.υ. Tο ενδocπ{ρμ''o πα

ρ6γeι oτa €ψ6ρυο τα 6ρenτ''x&, aυ-

aτα.τιxL. που aρε,cαζ'eταL ΥLα να' α'-

ναπτυ1θεi.
Tδoo τo dιμ€ρυo, 6cο y'αc τ'a ενδ,"-

aπ€ρψιr' xωτ&, ττρt αν&πτυξii τoυq

πωρωγoον oρψ6νεq, πoυ διo1ετs0ον-
i,qL στα' ιiλλα μ6ρη τoυ xαρπο6 xι''
προxαλodν την α$ξηoτ1 ,αυτιby. Η
ανξηcη τoυ xωρπoι3 εiναι *τοτ!λε-
6p'q, xυτταρoδιαlρdoεο:ν xαι τινι3cε-
ι)γ τωy xυττd,ρων.

oc ιυτταρoδc'α'.ρ!.aecq 6τα Υ'.Υα.J-
τδxωρπα γ\q.. π,υ'ρην6xαρπα, αiιχt-
ζoυν πριν τη τaνL{ιιoτ'oiτlση Φυ α,Υ-

θoυg ιαι τελειιirγο.υy ψετd. γιtα" ορt-

oμdνη περioδο ανil'a^γα με τo εlδo-<

το'ι οπυlρoφ6ρου. H περιοδοq α.υτi1
7ι'.a'?x'e( 2 -3 ε6δοψαδε; cττγl ν'eρα-

ο'.&, x,c'ι βυccινeθ', 4 ε6δοirαδε6 oττ;

ρoδαxινι&', 4 - b ε6δο'ρ'&δa; οτr1ν 1ιη-
λ''& xα'.7 -9 cττγl αγ).ι'7''.&. o 

'?''-θ'μιi6 των y'1)iτα,?υ)ν πaυ θα 5χΥ7ι'ια"-

τιaτo'3y τe\''x&" cε xαΘε xαρτrΔ eiνι'''
xα.θoριcτι'x6; τLα τo η'ιdγεθog πoυ θα

σ"τoy'τ"ilσεL ο ν"α' ρπ6q.
Mdλι6 τελειιilσ|aνν QL ιυτταρο'δtαι-

ρtaειq q.ργLζaι η αι5ξηaτ1 1'oυ y"&'-

πo'3 α.υξd,νoντα'L σe lιdγεθoE. Aυξi.-
,/εται ιυρdω-q ο ξxοq τω1i χυμoτo-
πtων y'αι aγ^η1ιωτi'ζoνται oι ιιεσoχυτ-
τ&ριoι γιb'ρ'ου. H α6ξηcη τo'l xα'lπc'!l

με τηy τ&vυη των xυττ&ρων διαρ-

xεi ψ€γψ την ωρi1ψσ"ση.

H ανξηaη τoυ μεγ,dθουE τoυ γ.α.?'

ποιi με τι'q xυτταρoδιαιρ6οειE 1ιαι' τL;

τα,/0oειζ τωv xυττ&ρω') στσ' fi!pτpδ-
xσ.ρτ,α, γtνeταυ ae τρLω aτ&'δια. Ta
πριilτo oτ&δLo χσ"pΦxττ1ptζeται αιι6

τριΥoρTι αliξηοη -'ου ξx''υ' fνQ! '--

φεiλεtιι οτην αιiξηcη τoυ εξωταρ'
πioυ, τoυ ψacoxαφiaυ xα.L τQ\J εν-

δο'cπερiι[ον Υα'. τo i'ψ6ρ'la α;ναπτυ'a-

cοντz'. e}'ωγιoτα. Κατ& τ'o δε6τερο

aταδιo η ωlΕτ1aη'loυ δΥ',Laν τaυ y"ζρ-

τoι5 a[να'. βροιδεiα }lαL τo ενδax&,ρ-

πιο οr'ληβνεται. M6λι6 oλoιληρω'
θεi η oxλτjρυγση τoυ eνδοxαρπtου

αργ,ζει η τμτη περ{aδoq αυξ{oεω;

τaυ xαρτo'3, π'oυ oφεiλεταL 'στην tα'
yυση τωy xυττ&ρων τoυ μεοoxα,ρπi_
oυ. H αιiξηo\ ωυτii oυνe1[ζεται dωq

δτ,ι'ι υιρ''''ι0"oε,' o xq.ρrδE' Μετ& την

ωρ{μαoη o xαρπδq δaν ανξανeταυ

πλ'Lay.

Στα γ,.^γαρτδxα.ρ1lσ" η α'3ξηaη τo'l

με^1,3θουE τaυ ^λα'ρrο{ ^γt'leται αργl'
5iτΡ q'?Nη1 δao δ,.αρxει τa oταδιο

iτj; x'ιτταρoδια['ρεoη€, γρτ1γoρδτe-

i"α, 0)J'&, aταΘeρd. xατ6π'ιν, ψθaρt,
την iνι"ρξη τηζ ω?ι|}σ"'ση'', eτι6ρα"
7'ijνετl-'. xατ&, ττ1ν ωρ(μαoη Υ'α'" στα,

γιl'τ&' γιετα την ωρi.μαoη.

o'' τcι'ρα,γοντΘζ r,oυ επιδ9oilν δυ_

o1-ι:νιir; c:.τιy x.ν&"iττνEη τoυ xαρπoι5

εiνα.'. cγeδ6ν 'oι iδιοι με αυτoιi6 πoυ

ε;'.δρουν oτην 0.νfiηcη.

'Οπω6 ,αναφdραμε γ"α,L τ'4ραrθ"-

ΥυJ τα ανθη πoν δεv γονιμoποιo0'ν_
τι'. ;€φτaυν. Σε μeριxdE π,εριπτιil_

xΞ,.ζ, 1a ερdθιcμα ττιζ Υbρηζ rt το])

Cy.τγ,ια:ιcψo| των ωeρiων, r'Paγ"α'^

)'o"l.i δ'.δγιωcτ1 τηζ υlo$'iixτ'g xαι
c'1-τγ,tι.;i\οντιL qτaν'.ν.eτotτ1τ* xαρ'
;|''διι :,α oπatα π€φτoυν λl'^γο αρ^γ5'

:e ρι ι'πδ ττ1'l πτωaη των αγoy'ιμo_

;9!'ηιυl'ι αγθdωy' !υτb πωρατηρe|.-

τι'. ουνt1θωq oτην α1λαδιc, xαc ψτγ
).ι*. α)'λιi y'αL στα d'λλ'α r'πωρoφδρα.

Στα γo,lιμοποtη',ι{να &νθη παρα'

τ',1pο'3ντα"'. οL πα.ρ'αxωτω ανωμeλi-

Ξ:: Τω ωαρcα xα,' o'' οπapψατιιo!

τν?tlν.'r δ,e ,c1η,μ'ατ|ζουν ζυγιilτη. o
ζυγιilτη; δεν εξελicoετL. o€ hrL6Pυ'J.

Δεν γoνι'1ιoπ o'''Oυντα'' rιc δbo πο}'rxο{

πνρiρεq ^('.,α Υ1' διilcoυy ενδooπ6p-

μι..,. To eνδos-,u€ρ'scο δεν εξελiooε-

:ιι, r'.λ.π. -'x α,iτLα.ιυτωy τωy α-

νωiιαλιιilν ψπορai να eiνα,ι ορψoνιx&.,

'.','οφιxα, γα ψτι9 61oυν o1ηματιoτε{

ι!.λει'α τα διαφoρα 6ργανα τoυ *y_

θoυ; η να επ6δραoε τo περc6αλ}'oν'

Στι6 περιπτιilcει6 αυτ6E o xαρπΔ;

α.ναπ'τ,3οceταγ λtγo τ"αι πdφτει. Aυ-

τLi ε{ναι xαι oι cπoυδα''δτeρeE α..τt'

:; πoυ oδηγo6ν oτo πριb-νο ιυψ xα9

πbπτωοτ1'<'

Στα ^γcγωρτδxωρπα r,oν 6xoυν

πoλλ& cπ!.ρnρ,ατ'α, xωι xυρiω6 στη

μηλι&, τρ6'πaι νq Υoνi'tlalτoLηΘa$ν L-



't'ι' t1 τα τ,eρ!σ5δτΞρσ. ιυ&.ρια.' ΥL7' να
aγτy,ιατι'οτεi ο xαρπΔq. E&ν γoνιμ,c-
πaιηaat iνω γι€pοE ψ6νο αυτtν ,'

xzpπδ -; πJφτει i1 δeν απoιτ&. γ-'α'ι.'-

ν'.τδ aγt1μα.
Ανωμαλiε6 τωρατηρο6ντα,. ^lα''

αργδτeρα xατα την α$Eηcη το) iι3_

γdθου; τoυ ιαρπaι3. Μaoρe| Υ7- !τι./
εξελι1θε{ το 6',ι6ρυa t, τo ενδacπ€,'-

ψLο tl νσ. εlιφυλιoτo6ν. Tα αtι'"ι ο'
α'lτii την περtττωcτ1 g!.γa'' qρψ,'γ'.zλ

i'1 τρoφtx&. Mε τοy εxφυλιoμ6 τcυ
ε',ν6ρυου oτω'ρατα η πωρωγω^γi1 oο-

μoνιilν, π'ου πρoxα}'o6ν το ερ6θιotιr,

Υ,'L -η) αναπτυξη τoιl xqρ*.6 '''
ττ1Υ .ιαΥoΥLxt] τροφoδoοi'α αυτo6 1ι;
νΞiji y'α. θρεπτιx€6 oυoiε6. oπ6τε ι

"i1 αcΘ!-
ινε1-ι'''.

ι.)''π' 1tτoρο,5ι νz eττj?e*'c,''ιν επ!-

5τi' ττι\/ ποι6ττρα -'ο'l xαpπο'3. Χα-
lιi1λd; θερ1ιoxραοis; 5iη τ".α'ρπ|.7'i''a

γιπoρo6ν να, frσ'ΥtJ1oυν τη !',ι6ρνη i,
"'l'6τ"λτiρο τaν xαρπδ.

|'γq. ιy'1' xανον'.ιt1 παi"αγω,γi1 τ'υ.ρ

;r'c6 g'ται.τaι5Υ1σ''. -ισ. eξi1; πccaοτλ
','LρκLδεcηq ^γ,.q. xαΘε aπωρoφ6ρa.

Σ'η μηλια 2 -8oλ, οττyl α1λαδιd.
iΙ - 71o/o, 5ττι ?aδσ.γ'L'/LL. 1b - 2oo/o,

sττi βεγ.,'txoτ"xι'α 2o - 25oλ aττγl α -

',ι.νγδα)'ι& 2.Ο - 8Ο% xα. σiτιν y.ecα-

:'.& 2a - 6aγo. Ta τoaacτδ xαρπ6δι-
s^ri; eξ'αρτατ,ιι απδ τoν αρ''bρ6 τalν
ol'zθdοlγ, ;oυ :υν^{θιυ; πα?α'ΥεL τa a-

;ω;'οpδ'.,'ο y-1''. 1.J 1rJγoθoq 10υ y\σ"?-

rο'!l τ.'υ ογτ11ιατiζει.

'\ΛΛΑ υ:π&'ρ,aeι ν'αι τ1 il,)'τi 7\λ

λd;δα.

Υπd,ργoυν ατ6ψτ1 ανΘρωτac, αN!-

,O 
:ιL oL, φ 

ι'\$1 r1LaL' a O^( α.τ|.Nο i cεμνo (, υ

πειjθυγoι. Kαι δey εtναι ψδνον ψερι.-
xoι' eν αποpεtναγτεζ rrx'5?'υaι>>, λεdι{,,α-

νσ" ττιζ παλιιi,6 eπo7t1Ξ. B[νq.c ν6'ι
π,α'.δι&, ω,ρ''1Loι d'ντρεq, 69.x,ioθητε6

γυνα[xεE, πoυ δoυλει]o,υν οxλτjρα, δr7

|i'' .Jν ?τ ο13ν 1 π ρaΦ.η1ιωτ [ζaν τα'L 
- 

στO1)

πoνωνε τoΥ τδπQ, ,πaυ αLσ'tα,νoνταL ι,-

τp[ω για δoα 'oυp6αiνoυν. 'E1oυν 6d

6αι'α ψaριxα ψΕLoνΞy'τtil),α'τα. Δεν ai

να,. θeα1ιατιτ'ot ^ιαι δεν φιλoξενο6v
τα'L 5τLζ πριilτε6 oελi,δε6 τωy εφημε_

ρ|διuν. Δεν etνα"υ xαπωτaο', xαc δgν

ωνωρ'ρυγωνται στι,ζ χoμματιx['q υεραρ

xiεs (η, αΥ |&πoυΥ 'aε x&τoι.ο x6,μηrα,

γρtryo'ρα'δcαγ,ρωφονται...)' Δεν εi-
να,' αγe'λαtoυ xαι δ'εγ aρ^γωνωνaντι','

πoδοcφαυρι'ιθ". 'Ετcι η π'αρaυctω

τoυζ περy&ε,ι απ'αρατi1ρητη.'oμω;
αυτo{ νuρατd"νε τον τδπo'

K&θε 6δoμ&δq. παtρllω δεx&δεE

γ'ρα,ψψατα ωπ6 τoυq d,λλoυE 'Eλληνε;
(Md'νlilη aπωδ66: oKd,,lτε xατc',!)
Tου6 cυναντd'ω σε συγχεντριilcει;, oe

Φ Aλλα Eλλnvεξ
δια,λdξειE, cττ1 δoυ}'c'.α. 'Εy'oυν x&-

νε: 1"ιιxρdg c,;rιiδεq ιαL συ1ζτιτθ.νε τι.
τρa6)'i1ψατα. Aλλ&, οτην aνρσ. ioυ
λεοlφo,ρεdoυ υπεριc16oυν q.υιοt τo'l
y'ρτtσι'}oπoLa6ν τoνq αγxilγεg. oι Αλ
)'ο,. 'Eλληνe-: 

'ud,νoυy 1ιr'νiγι.υlq α'π'

dξω.

Αυτoιi6 τaυq 'α'νθρωπoυ6, πoυ6q θι
τcυi εy'iiρaουJπ'i1σΞL| Tα' x6ψψατα i-
1oυν εγxλω6ιoτε{ οε ξεπεραcμdνα δι
λ'iγι1ια'τα", aε αaρηaτεq ^r'cιL τταpωχτ1

μdvεg 6ννοιε6. (ΔεE xωι το π'ρδ6}'ηψ6.

ψαζ ε[ν'α.ι. αx6pα η Δaξια 'xαι η Aρι
oτε,ρω|) Ξαναζeοτα[νaυΥ τα παγωμ6
νω ιδεa)'oγr'xα ψαlια'ρδν'.α γνσ.L τα σΕ?

6{,ρονν ψε xα''νo6ργα οιiλτoα. Aλiμo
νo! lτδ ιδεoλoγiεE xαι aωτi'1ρεq {γ'ε'.
r'τοψαγιωcει" η γιΙlρα' Aυτ6 πoυ 1,ρ::,

ιξδ'',lαcτε εtναc αρ'γdg. A'ργ€q xαι a
τ,ιτε),ξslιατα - ^lβaq xαc πραξηl.

Σε ολdxληρc τoν x6'cμo υπαργε''
xρicη α.ξιων. Aλλ& ο' αν'-'i1τη χd)
pΦ, -ι'a') δεν d,1εl τ^fιν σ.ν€6Υ] Vα ωlpι-

p'θ"cεc xo:)ι'ινικα ιαι πoλιτυx&", υπωp

y"e'. xθ'τι γeυρδτερo; 19y$ aξιιΔν.
Ksy6 αξι6ν xαυ τ'sνδ τlτεσ[αζi νσ.

οι δ'3a 6αa'.xd-c oυντεταγμdνε; τηg vε

oελληνιτ{e xρtcτι'' (Mdaa oτη μ6νι
γη eν'lουoλoγcτt1 ψα-c c6γxυoη μεp
δε0oυμε τιq αξ[εE '|ιΘ τα.δ6Υpατ.ι -xα.
:τsl τ,γεciα |ιLΘ 1,τΓ) εξoυoicι. Eγιil εi_

γα'' {ννocεζ αyτιθετε6: Aφεντιxοt, εi

7zψe τ.').}.α - 
τiΥeτg'ζ ελd1ιoτoυq!

Ιl ιοουlτcx& x6ψ1Lατα ω$oνα, ,.δεο-

λογoυντα x61u7l.ατα cιr,ι^/"eτθ" - xbψ1ι
x. α:?Nιbν xανθνα!) '

Ta πρ66λτ1'μα τη6 Eλλd,δαe δεν εΙ

να"ι πcσ" πcλ'ιτιxδ - εtναc τ.ιlρtωq, ^rγ

θ':ι6 ('Αλλιυcτ.e, η πo)'ιτι,xi1 oxdη
γω ρ[q ^ηθιxi1 θεμολlωcη oδηγεt ψδν ι
οτον ΝΙαxι'ω66λλι) . Aν δεy απaxα.τd
oταθε[ τ1 πρoτεραι6τητα τoυ fθoυ6 oε

dλeE τl; διαoτd.oει6 τηg πραξη€, τi

γιilρα θα διαλυθεi τ&aιaτα. 'oγι μδ
yο xoινωνυx&. 

- ωλλιi y"α'a oL^lνayoψL-

y"α. Τ''ατi (παρωδoξ,') τo i1θoq πωoα

γεl! Δημιoυργεi! To τρdτa oιxaνa

μιι,δ 'π,ρb6λτγμσ. τηq NιbPq"E - η πω

'ραοιιιqνoψ[α" - 
eiναυ aτη'6&.aη τo'l

τ,θιx6. ' aπω6 ιιq.L τa δειiτορο - o δτ,
rμδc:og τcωραaιτιa1νοq, η υ,ργqιιafltα.

Ν. Διiμoυ
Bfrμα 3 Mαioυ l987
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ΔΙABAΣ:AME

}l 1oλnοτεpiun στo οiμo οπoτελεi τo oo8οpiTεpo

ποpοtroUTιI κlυδ0uoυ ΙI0 θμφpεUμο
ΙΙoλ6; θ6ρυ'6ci ^γiνeται γ'3ρυl ατC

τη γd'τ1c-"ε'ρi^iη. Λ6γιl ττii 3iaυ>ιx'''4

τΥΙταζ roυ τωρo'lcι&ζe'' -ιa Θi1ιυ- δτ;

1ιοoιε'joυ1rε rμεpιxθg πλτi'ρaφoρ[eE πo'l

δ'.α6θ's l'l'ι'ι sz sy.eτ'"x1: ιιλαtxενγι!ν''
&ρ0 γ'c ττ1Ξ Μeοτ,'36 ρι't'\i (29-3_89)

nΔ,a)',ιpδ'ia οτc τ''i'τr' για':" !γ'''l')
cν o1ιαc e υ c,'. 

^γ'" 
ατ'ρ ο t ττ1 y.r''λτ 1cτ ε'ρ i'l τ1

xαL αυτ6 επειδl, γ'e eξα'tρεcτ1 τα πα'

θογεν^i1 α.tτιq' το ι'νξη,ι!νa ποcoοτ6

Nr.,)'τ]aτe ?'ι'ι τlζ cτ ο α'i'1ια a ψ e i}.aτ αι x'l

;, iοr 6 cτ ι 6 λανθα. ο';'ιdν ε ; οιlι "i1Θ erc q δ ι ;"

τρoφt1; ψ1'ζ 
y.''ι'. δ'r1 οτι' )'eγδψeνα xa-

ρecμ!νυ. ).i'ττ1 ζω'iz'ηι tιρo!λe'lcτ1.:'

Σe απλd" Eλ)'ηvιx&. α'υτδ cτ1ιαtνιι

δτι α.πι'γcpευ;ιιi; γ:α ττ1l υ^leLl' ψα.1

εiνα,. o'. ιαΘe etδου -: γ''5i'-',ι''!.3 τα α)'

λαντιxα, τo 6''6τυ'pa, τα α'ιγ&' τι- )''--

πα'ρα τ'lρ''&, iq nn'1"y'ξ.yι",, 5τ'-ζ ιi\πο'"

ζ6λεg' γα'ρiδeζ y'. αττ'ιxaL' 1ι'ια)'i.,
^r, x.,'θ',ι'υ. ^γa.)',ιιιo3 {cτclν ια9L) , ':c

γω6c& ρ ι, i'./' a σT',ι 1'Υ"a Ξ''δ^i1,'η c οxd'i.'
τ'ι ...'

[t','L τ,' θdμα δεν e[ναι 6τ'. c x|l
δυ,νο; αυξημ6ντ1i y'r''λτ1οτε?i'tτlζ ψ'ι:
οτe'ρεi' ;ιq π'.6 νδCτr.ψe1, τρoφd6. 'O-

ceq ατa1ι{νονν οφeiλ,'υν aπ''τλ€ον νι
ψα,γε'.ρe'3oντυ.t xαυ xατd" τρδπ'" υγ'"

ε''νb ; δγι τ\\α'ντ1τα α).λα'6'ραaτ0..

Ag δo61ιε ωaτ6crι τ'" απo1ιiνec αροi

6ριbcιν aε δοaυq απoψιa|cοιlν τελιx&.

νz 'πδsτaυν γιi'α δ{α'υτα, πρoxειl',l'!'

νa!) να cωοο'lν τLE q)?τΥιρiεq τaνζ.

'\πo1_ιdνoυν τα nxαχ&' λiπη>. Δηλα

δ'i1 τα πr"λυαxδ'ρεaτα. Αν&μεc& τoυ;

6ρLcxe'' τανεt -< 
τα λ'q'δcq' ιαρυδ6)'αιa,

'6 ι4ι6αx!λαιο, τ1\ι€)'α'.ο, aογ υ€λ'υ"ιο,

τ"υ'}'xψπoι!),αιo, α)'')'α xυ.t τo εiλω''δ'

)'ιlο ;ο'l εtνι'. ',ι''νοαιδριo:o ψε'l '

α'λλ'α αφtρlει αδιαφaρη (ω6 α6λα'

εdι) την υπ6θεcη τηζ χOληστ9ρι_
νηζ...

. ' . .Το ιp&ρι. Tα τeιευταiα γρδ-
ν'.,r' στ|'ζ HΙΙ.\ οιπoτελεi την τε,λευ-

τυ"tα pΔδα 5ττl δατρoΨτj. Διαφημι

:τιz.i SΡoTS δεi1νoυν Ecxιr1ιιboυ;

νι- cφ''li';:tν *πδ νγeLa 1-ιe xα"ρδ''0" π''υ

}'z'.-'ο'l pγ ει. ρd'6i.
. .ΕtνL'' γνι'scτ6 b:'. ο'. Εcxι1-ι.dl'

.ι," 7ιC') δια'τ;'Lφoν:α'' ι.κa τ'ρ!α; φi'-
λι.'.' l ι"i τα-'' φ'jιτ'. ι' -: τ αθ αtν''''lν cτα' l'-

Lιατι. !7ιφρατ[''α τaυ ψυaτ"υ.ρδi"c^l .

. .Συνιcτα'τι'c δε τ1 ιυ'τ&yρτ1οτ1 lii
).ι,lγ. Ι{ πτ1ιτbτ1 πaυ πe'ρι€γrιυγ, i'
νι.|yieτc'c στc\) oρΥσ.ιΥ'.σ',ι6 1ια3 ',ιε τιι'
y'ολιιω 6ξ6α'. noυ ll1ε τη σΞιρd, τoυ':

re ρ''i7.,.'sy γaληcτeρtντ1, δcα πε'ριca6

'eρα. ιξtυ. δeομe6oντz"ι α'τ6 ττγl π'r,'

ιτ|'νγ,' 15"o xατe6q"[νει Nαr τo ra6c
οτ6 1oληcτε ρtνηq aτo α[ψα ψαq.
TEΣΣEP_\ }tHΛA TΙΙN ΗMEP:\
TTΙ Χo;\}tΣTEPΙNΙΙ KANorN
ΠEP.\.

T ροφii πλο0cιεζ σs'' τ,^fιy'τ[νη1 εy''

τξ -: c.τη τυ' γι."i}'α εiyαι aυ μπαν&νε;,
τι. τα.ρ6ια, τα )'αγανα, τo y'oυyιπiδι

ια'- .L eοπeρ''δοε'.δ!.

Ετ|"cτ1. lι'τ'' ωι}'a τceριiγευ φυτιxθ;
['le; xα',' cυ,l'επδζ γ'LL τ,α δaπρια x'l'

ρiι'l-: δ: τα ψωoδ}'ια'

Γλυκioμ oτα
Κ6Ικ με καρ6τo

Ι_\ΙΙi'\

i'l 'l.'l"1)', 2 φt''l:-iλ'l'.z' ;,''l ιοι-^1'.ο'ι i).
',l'L2τi, 3 p)''l:ζιν'.ι Ξ.J' .51'τ'.aι L-

)'ευpι. 2 cl'υτ -Ξι'ν'.l- τ'''l :iι."{'.o'''l ι'l--

''Lτr- :'''"ψ:,ι!ν'"' 1 φ).υ:i*ν'. i'.J' 1.5'/.'

γιa'3 οπcρ!)'υ''.a' 1' ιουι0)'ι ιτ,1 οci'l-

παΞ zq'ν'!λ),ι', 1 φαxe')'αιι trlΙτitz'.ν'

1 φλυτξi'';: τr'υ τcq"τ''o{l xυ'ρ6δια' x''-

rι''ι'.sγl'iνα'.

ΙΙAΡ,\ΣΙ(EΙH

Kτυπ*1ιε cτo Miξερ τα ιυγ&. 1le ττ1

iαy'α.ρ'r1, πoλι5 xαλα. Pi1νουμe λ{γo-

λ[γr' Φ οπορiλ'α,'a t'α|' τa αφtpa'l-

ψe τo ptγψα να xτυπτ1Θεt τα)'α.
Σε tνα '|\τrτ ανι'xσ'τε'joυμε τα 

'-l-

π6)'oυτα υ'λ''x& δλα l1.ιαζi. Μ6λι9 τα.

α'υγ& xτυπτβo'3ν πaλ'3 xαλ& ρ(γνoυ-

γιe τα υπδ)'oιπq' 'ιλ'"x&. ^/'1'L -να' xιVπα

11Ξ στ, μiξερ 3 - 4 λεπ,τd, τηe ιbρα6,

y'σ'L τc φoυ]ρyaζoυμΞ cε πρoθερμαc1rd.

νo φουρνο cτoυ; 180 - 2Ο0 6α.ιθll.o6ι

ιι'ι {'ipετe περ[πo''l 1 ιb,ρα.

M.Σ,

Γλιiκιoμα με ακTιvιδιo
ToΥPTA

Τλιxd,:
1?Ο γρ' αλεδρι, 1Φ γρ, ζαγα'ρr.' 3

q.'1^γθ', 10 γρ. μπ6'iιιν πd'oυντορ' 3ΟΟ

γρ. xαρπtιν ,αxτιyιδι&ζ, 30o γρ. oα'

ντυγ6 u"υ''' bo γρ. νoρo

ΙΙα".,'αaxευi1

E ζ*1αρη γ"α'L τω αυγω xτνπιaυντα"υ

zτο 'ψ'ξep. ΙΙρoaΘ6τoν'ται' τa ι'λe6ρ'',

1,; ,,ι-1!iγι.γ y'αL τa νε'ρδ τηιηψ'ατιxα,

Συνε1iζετeι τa xτ'3τ.ηι\q, ψΕγρυq Δ-

:.')') τtνe'' τ.J pιΥ!ct' αφρατo' Tο'3τc

τ';οθΞ19!'-.1',' cε '6oυτυ.cω,μ €νa τα'!α

x'. ια'' '!i1νετα'. οe ψ!τριο pο'5ρνa για

25 - 3Ο λeπτ&. Eτoιμ4,ζετα.ι τ1 6α'lτL

γil xα,' ρ[γ'νοντα'' ψlaα o' α'lτii'!τγ
λ'oxο1ιι',ι6νrι'' xαρτo[ αxτ'"ν''δι&ζ. M6-

λι6 xρυιilcει το παντecκ&ν'. xδ6'ε'τα'υ

o,ε φdτεg xαυ ωνa,1ιεaα ρ[γνe'τα'' η ια
ντιγδ μe τaυq Qi'oιο''μs€νcνq xαρ-

πo6q υ'xτ,'νιδι&;. Ιαρνiρετω η eπυφα

γεια μΞ οαντιγυ xαι δcαxο'c'μεtται ε'

πiοη; 1ιo xα''pτ'a'3q α.xτ''νι'δc&,q x'ιψ1ι€

νου6 φdτeg.

(Axτινιδ,ιd,:

Σ. ΠαλοιiιηE, o. Nτινdπoυλo6)'
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t. To ,επIφouεlοxδ igκουμo, TIζ πolrlλiαc μnλlαc
Γκpαυυυ Σμi0

Για ττ1ν Γτρ&ννη Σμιθ γρ*ι.pzμε
y'c.L σε τρoηγο' nseνα Tε61η τηs N._
x"''l'cτc'q (B).dτe Tε6y.,cE 31 19B5
οελ. 9Ο - 91) .

oι xαρτat τ^r1;Τκρωνντ1 Σ1rιθ πo:l
d''z"ττ1ρo'5ντα'. αρτ'ετ6 γρδνι 5τ.!,.)E

,lυτ"τ''ιo6'6 θ'ιλω1ιο'υ3, εφ6cον δ:v λτ,_

φEcι3ν τα ανα'γxα'iα 1ιiτρα υτ,'ιφ!-

ρ'C''lν απδ δ6o φυcιoλογ cι{'; r"ι'θ.l;
oει; α,) Tο "eπ'.Ψανειαιδ 6γτ'αυt,ι'α.,
(Σr"iλντ) . Εtναι το γνι:lcτ6 xα'φ!-

1Lσ'5lρ.α Γνaυ xαλ1hiτsι .,uεγd,)'α -u;ιη_

μ'α.τσ' τΥιζ επιδερμiδ,αE τaν y'.ιιιτo'l
xαι β) τ1 <Elσ0)τεpι7'{ δρφνυlaτγ, nοιl
εψφ,ινtζεται γ6ρω 'cτo γ6ρa ;(υγ
cπερnρ'ατιιν.

()ι xαρπο{ Γxρανντ1 Σηrιθ πcυ δ:
LτΥ1ρc13ντ'α'' ,cε 2,5 βrθμo'j6 Κελιi'ηl
ε1ιφaνiζoυν λιγδτ'Cρο <ε.1l',.φσ'' Ξ,.σ'y''

t^γιc'"υ1ια>> c'lτx.''ιτιxα' ιι' Ξy'..!'ι.-l,ι;

π.'υ διαττ1ρο$'yται σΞ 0 β*θμo0;. _\z_
τtθeτα τ1 uΕcυlτεριx.iι δρφνυlcτ,o εx-
δτ1λιlινeτι'' πe,ριca6τeρa οε 2,b pιθ-
1ιo$; Κελοdου τα'ι λcγδ-'ερo οe Ο βt-
Ο;l.o,J_;. Δεν ruρ!πει να ξεγνo6,'με aπ[-
Cτ1q 6τι οr' x'αρπat πoυ 'ατοθτμε'3oν-
τx.L σE' c βαθμo6E Κeλo|aυ, 7'ιαττΓ

1ιa5ν, reρι.5aδτερa γρδνο τLζ .?τα-
ν,'}'τρτ''x!.; '.δι6ττρeq y'aι,. τ.') πραc'-
'lo γpω'1ια τη6 επιδερμiδαg.

Σiμε'ρα τ.α την ωντcψ'ετιbπcs"r1

i,O'') Ξπ'.Φ1'ν ΞLιxaι3 εγι"α'3pα,τaζ y\ρτΓ
s'.1ι'cπ ο'' aι5ν τ α'' δ ι"αψ ο ρ α γτ'ψr.xα cτ' ε'l
αc1ιlτa πo'l τe ρ ι €γoιlν δcφ εν J,α'ι,ιtν ι1

(BΙΡΙΙENΙLAMΙNE DPΑ) .ii g-

τ,'ξ''τi'νη (ETHOXΙQιJΙNE). ΙΙ
y'ρτiιυ;ιoπoiηo^i1 τoυq γtνeτα'' με δυo
τp6πον; ι) Qεxαc1ιbq τω'ν δ€ν-'ρι,l'ι
fiρ|.\/ τ^ri\/ 5υ\το'ψ|δ^i1 xαι' β) β&πτ'.-
5|]l1" τliν xαρπω'l oε ειδιr'o6g γωρoυ;
(δεξα,μηv6; xλπ.) . H εργαctα γ{'le-

τ.ιL -L&'ντοτΞ c'j1ιφων'* n,ιe τιq oδτΥi'-
εζ τωy πc'ρσ"σγ"ευα"στω'l r-l[xυlν.

H πο'.xcλLα Txρανντ1 Σμιθ ωριη_ιd-

ζει τoυg xαρτa'3q τηe πoλ6 'α.,,γ&. H

ΔEI{TP0κ0MIKA θEMATΑ

;ιz'pπιι^ξ -*eρiοδa; (ανθιcτ1 - 5υτxa-
ι:)η) aττ1 γωιι 1ια; 'lτολ.'γiΞ-ετι,.
ω 20o rμ'dρεg. Γι,α ττ1 τ',ε,ρυa7fi τ'o'l
Ι';cτcτo,3τo'l Φlλλοδ6λιυγ Δ3ντριυν i;
ι :'.λ'3 τ e p τ 1 τ'ι|\'Ξ ?.J :1-Υ Γ/ [ U' :'l ^γ xο ψ''δ t 6 e |'

'/!.'' 1.' τ.'ιil;a e'.γcοz'iγψeρ-' τcυ No-
: ,'.6p!.'u't.

Tr, επιφωνει7'γξ, !^1y'.l'''lι'.l" τO E,1ι_

;ιν!i:;'lν γz'l'.xα 6ιr'''' xα.'.ποi συΥla-

γ't:0τ1ιcι"ν αΥ,''l?",'' y'7'. πσ'ΙiJξ[''aLναν

Toυ
oδυoo6α N'τιv6πoυλoυ

l'οιeτ6 yρl''iο cτο ιpυγεio. Κα'' etνα''
τ6ι," τι5 €ντoνο, 6c'C n'.δ θ'γo'lρa'. ιa-
7aτ1γ'.'/'ν a'' x'l' iιπ ο i.

1Ι z'lιφaρδ',ιΞντi φυ5LO)'Oγιι"/1 πι-
i)ηaτ1 ιxδτ)'t!lνι-,x'. lJ,ιξzω; μι:τ& ττ7ν

:ζ::;ι'lγ'l' 1iν y'7.?τ('])ν α;6 τα Q'.1-

'1:|L'. Ι'f r&θτ1cτi 1tπορε[ να' eτδτ1).ω-

}et x'z.'. μlzι cτα ,!υγε[α. Αυτd εξα.,'
.t"τ'J'ι Lπδ το y'cον''ι6 dcαcττγψα πl'-
'1 Q'i,\.j'/'l 

1 -Ξ 5 1'υ ζ ψυτa Lxa6 ; θ ι).αι'ιo', i
y"cι"" 1τι\) τ1ιeρ,'γι^ηνi'ι'cιγxr''1ιιδi1Ξ (z-
0''t xδττixαν πριil'i1ιι xλπ.) .

o ταρzγιllγδ -: tγ,''lνιι; νπδQ^η τ'L

1|.J'ρ1'πi.\ω,ιq γιeρqiινi1cει εγxαiρω;
Υ'.a τη π(υλτ1οη των καρπilν, πpι'l
ε,;ιoαv: οθo6v τx" ΓνiJLbτ'τ' cυφτιδ,ματe
:\'t " 7"^ix.?Ξ.,i" ιe yη; (i)r:, ,ιr.'τ'.ιitζ π*
[!'ι ι;i ι.

Ι7 Γx'2αν,;τ1 Σ1ιιθ. εiνzι rο:y"ιλtα
ilτ:lι;jλ:.7.τi). ΙΙ ιυρi1ιτνoη ττlζ Ξπ,Tγ

ρ ε !' -t e τ :ι'' x'-κ ο Ρ Lι1. σ τ'. x *' ατ 6 ττ1''θ ε ο -

γ'cxρ'l':tz γ'x'|. ττ|) τ1λr'οφωνεcα που
{)z ιτ,'ι2ι'τtiσ..')'l τi1)'Ξ δ'ja τελευταi-
oυ: 1ιτ,';:; (Σeπτdr,r6pιo; y"ry'ι oxτlι-
6? ,',;) -?'.ν ττ1 Cυγxογιιδt1. H εμφd-
ν,στι 1,ου ταφeτ'.αc1ι,ι'τo6 δεv Ξr,η'?e-
θ"'.eται σ"τ6 -'n' εiδc6 τoυ υr,.ιxΘ'.η,.Ξ-

')'ι') ,

Σ,τ, ο' l ι7'ει ιxl' τ [ν q"'/' α 7Jτ,,J.a'7 
L Ξ6 rJν -

1'ι," 1'σ' ι.τ,aτε)'tο'ι,ατα δ,''ατt1ρηοτ1€

zl'ρ;ων Γzρθ.νντ, Σμιθ. }Ι δe ιγ1ια,τo_
)'^r;!i.α' !γι'lε πιλ'l z2^1ι (19.7.89),
;οazει1ιi'νo''l ο'. δ''α'φο ροποL"ij59.ζ το'')
Ξ'ii' .,','ι-',\a'..J'^l a.,\ e' 1 

^,'. α't t,l' ατ o;, τ ω ν π d v -

τz 7'ι''ι'δο7 ''xιb'l s'ιyxa1ιιδων y''aτq"5-

τι'5ν τ''ο :μφav':i6. H ο'ιγxaγιι7''lt1 ττ13

14.1Ο.89 (πριbι1rη) π'xρaνciαaε τη

1νι^1 ι)'"lτ z7'τ 1 -u&θτ1cτ1. Οι oυγxοr1lι δd:
τeυ Ncε,;ι6:irι') 7ιeΥ καρο'oo(αcrιν τa
e;''φ α'l ε''αx6 i^γ ιυ'''lt'.α.
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2. To :εσιrτεplκ6 xαφiτIoσμαD Tιrυ μπλωυ καl ηλοδlΦυ
πoυ δlετnpo0uταl σTα ψυtrεiα

oι xαρπa[, aι oτotr''' 1i'?οa?iζ'Jντσ'.

για 6ιpuμη 1/.α-ν1'γα'λ|iση διαττ1ρo'lν'

τ'7-L σe ιιπoθτμe'lτυτ'a{lξ 7ιil'7ο'l'' τc'l
!γoυν xωταλληλη ir6νωc^r1, ιilcτε νl'
παρaψτoδiζετωι η απωλeια Θ'eρψδττs

τα'q xατ&, την ,]lυy'ρ^i1 περ[oδo, xαι τ1

z!'sιδο; θeρψ6τηια; xυ'τα τη θe',ι''ν'l1'

Σiγ;ιρα τ1 δυυ'τt1ρτ1aτ1 των u"α.ρπιilν

γ[νaτα'' οe 'Q'1γ-''"o6; θ&).αr1ιoυ; 1ι:

γω1ιτ1)'i1 θe'ρiιοxρωctα. ρυθ1ιιζdιrεντ1
ια''.& -'!το'.ο τρδπο ωaιε cτ&νυα' να

fi.ιρoυl.&ξ€. διαx6iιαv:η Ο,50 C /l'-

νιo tl xατω ωπδ την ταΘoριcΘε|cα.

Δ,''αττiριiι'lτυ.; τr'υ,. xαρτo\ζ se Φυ
κτιxo'3 q θα).{'μoυ; Ξτil.|Lτly'υν σ)ψ'Ξ τrJν

γpδνc \ωi1e γιrι α'ρxετ'6 zιυρ6' 'Ε'
τcι επ''6ραδ'3νcu;ιε 6λε; τ,.; γ'τ1,ιιxi;
διaργaaiεi τιυν τ"υι-'αρο1γ nr''1 .'δ^τ,-

γο"lν cτη't alωiΞ?'.y'^li 1'\)'/ι'lιτ1 ττi:
aωρxαq γ"q,L ττ'ι'l υπo6&.Q'Jιcτ, 1τ11 |ic'.-

δtηταq των xαρπιbv.
'oλα τα ιρiiψατa εν6;ιu;'τιc'!ι dι'l

6ρ|''izοντι''' cιο tδ'"o sτxδ:,' ιιl''1''iι(,-

xT1-νσ"ζ, γι' ιυτδ, ν'ατ& ττγι δ''ατ^liρτ,-

c'i, τaν1 τ1 ατοs'3νΘεcτ1 δεν εt'tα.'. ο'

ψoιδ1ιoρφη.

E" τetρ'α απ6,δειξε 6τι ο'' πε'p''s'zο'

τEρο'' ι"α,?fr'd( που'δ'"ατ^r1ρa'3ντα'ι οε

-1 dωg ΦC δεν αr'ocυ'lτiΘεγτz'., ιιε
oψοιδψoρφτ1 xατα'cτροφi1 dλιoγ ;ιυγ
ιοτιily, αλλ4. y'ιτx xαν6yq' α'noc'lr)τi.

θεντε-ι xuι nxαφeτ''αξo'.ly>> οε ωρι'c1r4-

vεg θ€oειq, xαι ι,δiω6 ιοντ& cτa y'€:l

τρa <ττlν xιρδια" πd'υ πρυν o'' ιοτ''lL

'ι;:,εριbρι',ιac '

Αν&λoγω lμε τη θερμoxραcl'α τo'l
διατη'ρo'3ντ.ιι. a'' xαρποi cy, τ 11ιιτi,ioν
ταL xαL δcαφ'οpeτcx{q oνai"εg οτr., ι-
cυlτeρ'.τ'δ των ιaρτιbν. Φαtνeται 6-

τ'' itε ρ cx t i o'lci.'εq ra'l 5Nτ t'}ατιζaν τ σ'''

5ioνi δ''ιτηρc$γιενo'l; τ"q"?τ.Jιζ ε''i
-1 jω-: 00 εdyαι eπυ6),:ι6εt;. \[.'i1λι'

μεριxιδν πoιx')'''υlγ πρiτaι να δcατη

ρa'5ντα,' οι; 20C ^i1 xαι re',''.cc6τeρ''

τaα νa 'ιτiοφευNθa[ γ' <y.Lφ'!τ'.1'5ι'\7.'>

τa oποtrι πρoxαλεiτιι cυνεπet'ι 6λt'-

6τiq ατc την αιeταλδeνδτ1 t1 αιθυ).ι-
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zii α)'xοδλτ1' Α1λ&δια ,iιe,pιxιbν πoι-

xι,λιιbγ πρ6πeυ νω eξαy'θo'lν απ6 τ'.q

xψηλθι θeρψaτραoi'εq δυl"τ"i1ρτiaτ6'

δταν iγoν't τρα,cι'νa γρυl1tι.τ'.a',ιδ xα''

vω αφεθο6ν να ωριμ&coυγ o: 180C

πΞiJi'τ.')υ, "{''L l1- 'ιι\τι \)Γνo5τo{ν εσιυτg-

?Ly"^ii αττaσ':)'/Θεcη ii'lτc'6ιθ''}''cτ1 ττ1;

γ'ευοτcxδττραζ τoυζ.

'oταν -,ι μηλα διατηρο'3ντα'. οe

θερ1ιcιραct4 πιδ r'&νυl cτ6 τa ΦC
τo παραγδμeνa διοξε(δ''o τaυ x'tΘρυ.-

τ'l"' "ii d.λλε;1ιτξi μ' αντδ aυl,ιπα.ρx-

γ6η-r,ενεg γ''c.|. 5|)Υy'εντρ'r[iιeνeΞ ο'la|.-

εq πρoxα)'ουν p'eρ''x€; φaρi'i ττγι γ'ιυl
fiι π0.θτρτ1 "xα''οτα'lti xιρδιαn

(BRO\,\aIΙEAPT "4 CORE
FΙ,USΙ{) . oι υpηλ3; ο'l^γιaντ26se'.:

δ''c|e:7'|'ο'l :ο''l i''tθραzι ο;ο ,l'rleiτ
70 - 1b% ,:υyτe)'c,jy οττ,ι e',ιγ&'ν''cτ'

ττ; ταθτ1οτ1i Ξ'Γ1ζ <^/'2ι5i7'Υ'i13 ιαρδι-
ιi:,,. A.:τ4 εiαρτxια'ι xτl' :τsl τa'.ι'--

),ι' ι' y.? δν ο ου^γ lι'c',ι''δ'ii:. i (\\' y'* 
i'rι.|:'') .

x\π'
ΙΙ δατt'ρτ1cη τυlν xα'ρπιbν ce τe-

y,'ν τ1τ'i1 ατ ψ 6 o φ σ' L ρ σ' y' 1''. ψ e ν' α0 c ρ c c','- !

ντt x'ναλ.)Υtα dιoξe'.δtου του &ν0pατ'υ-

xαι ,1ιειιυμ6νη α.νι)'ογ(υ' aξυ^γ6νoυ τ':ι.

θυοτερεi 1^ην LυΡl"\t\α'ντT1 "nσ'ι" :-Τ|) αT'rι-

τιiνΟecη τοl τz9πο"l. o'. 'zτατc'ιτια"t'

ε; πε'c'. εxτ ιι6ττβe ζ aτ1ζ z-4ιδaφαυ ρ z ;
ca διoξε[δlo το'l 0'ν'Θρα'xα. ταl οξ'lγl,

'l.ι!' Q'' οπatεq δiινaνν τα ιιι)''3τaρα α-

ποτελicr,ιατα' δια,φdpoυν αν&λ,'τq' |.e

την τ,oι.xι)'tα y'(1''' τa 6[7'qi 11ι1γ rιnLD-

ροφ6ρων '

H ecωτai.,ιτ'i1 ατοι'3νθιsτ' 7iι'ι7"ι'-

λε| μeγz.λ6τεο:; ζη1ιιj; sια ιyλ'θ'-

δ,'α' παρ& οτz ψ'ξ)'ι. 'r1 δe cυγι{ντ7ι'l
ο'r1 o:lοπν e'31\ατ,a ; y.7''' αιετzλδeυδτ i<

!γ.aι sγ'!.ιτ, *'μocη 1rε τo φιινδl1'eνο
.Υ1ζ ατao$νΘε5τ1ζ. To xeντρ''xδ τ',ι^Ι's

|L 
1' a.J\) ιι' ρ π cι5 <xαφ ε'τ'' &ξa''>> aν ι'l',' I

τερc',Ti,?'.ν αxδpω τo eξω'"eρcτ'δ τ',ι.i;

για α'ργ'|'cε'' yα υπερω,ρι,μλ-(ε''. Καρ-
πai. τ,a'l 'olγτ"oγιtcΘηxαν ψ&λ)'ον πρi
5Lνa'' xαL xαρπο{ που πα"ρty.Θτ'xυ'ν

,"lπd θερrμ6 xαι ξερδ xλiμα παθιb;

xu'' u'α'ρποi' πον τρo6'1γaντ'α"c ι'α6 δ!ν

τ'?α iio)1' ε'[γαν cτη δ'.αΘεοt1'τoυ6 λι_

γ δτερo ν ε ρδ' τ'α'oου'σ''αζoυν )'ιγ δτe'ρ ι.

c'l1Lπτilψατα. εcωτεριxfiq απacdν0ε'
σηζ (xαφdτιαoμα) oυγxριτιιοi με
-"ουq τιωψo'3q που oυγxoψ[,cθηxιν :ε

πρoγωρτμ€νo aτuδcq ω'7tψανaη; i1

xαρτa''l; τ,O1) Γ,ρoi,Oxaνται απ,6 πaρ''a

7'jζ μΞ δρoceρ6 Θt'ρaq'

H 1ειlcτυι6τητα τωγ α1λαδιιilν μει
ιiυyεται Γ\a?Lσσδτo?a 'απ6 τι' 1ιiiλo', 6'

τuν αυτ& δι'ωττ1ρο0νταυ στ''Ξ xαrιJ'τι-

)'iq θερψoιραoiε6 τωv -1 dω; +4ο(l

μ6χριs 6τoυ ωρcrμαaoυν τdλεια. Γι'
,ι'lτ6 '3aτε'ρα απ6 xαΘορca'γι€νo γρδ'
νo δ'"'ατi'1ρτ1aηζ των α1λαδιιbν oτι6

1αμηλ66 Θoρ',ιoxραciεq επι6οi,λλεταl

cταν αx61ι,η εiνιι πρωctν'α xα'ι ax)'τγ

ρι να ψeταφ'ερθaυν cε θαλ&μoυg με
υ{η)'6; sγe-'ιx& θeρι,ιοιραataq. TΤ

:υ1ι;).ηρωcη'α''lτi1 τη; διε'ρ'1α'ι{αq

ιlρ(ηraνcηi oε Θaρμoιi; θιλ*μoυ; 6ελ

τ:ιbνει την πaυ6ττ1τι τιυν ι7.λαδιιilν
ιτ1-< πο'"x)'Lα; KAΙZER ALEΧAN
DER πaριoo6τερο απδ 6τι 6ελτιωνa'.

ττst κο'.aτητα τωv r'αρπδν &λλων

γγi])rτιδr rοιx)''-ων.

oι xαρτo!. πο'l προf'λ'"πεται να δι_

7-1τρ'rlθO'3ν xpxετc y'9ονιx6 διcocτη-

iια, Θα rρiπot να' 1ιτ1 [.γουν ωριμ*-

c:ι πλτ)ρω6. H αποθiμa'lοη πρiπει

'lα γi1gγ εγτ"αtρω -:, πρ* αx6ψτi αρ-

γLοο'ιν ο|" ΧτllιLx!Ξ ε,cωτεριxd6 διερ

γαcieg πaυ oδτ|τoilν οτην "υποa6ν'
θeιτ,, γa'' τ1' ('τ^rι?σ'τΞL1', τω'l v'ιρ'
:ιιb'ι .

ΔIA]BAZ,ETE

ΚAΙ

ΔΙAΔΙΙIETE

TT{

(ΝΙA,oYΣT$)



αTαξiδl oτα μovoπ6τlα Tnc μv|iμΠξll
(Mε αφoρμt'τ μα oυvθvτnon}

oc cυναντiicaιg απoφodτω ν δr'α'φ6-

ριυν oyολιxιδν ;ιον&δων τrι τε'λe'l-
;z[α yρ6νια γtνoν-uα"' 6λo xα'' cυγν6-
aΞρα y'αL αποτeλo'3ν τον συνδea7"δ
xρLι'o ολδxλ'ηρων γεvειilν, υaτερu

',ι.αλιoτα απδ τ''q τερα,oτceg }tσ'L Υ"rι-

cψογονιx!3 ψeτα6oλt'; πaυ i"γι''lαt
y"σ'L δημιουργoιiν πεδ{α a6γιρ''cτ,;
ττ1s οημεριν{6 με 4λλεg επογtq.

Στα π).α[aια ιμιαq τ€τoιαq c'ιyα..l-
τ'ι ιxτlΞ 6υτy"εντρωθt]xα1ιε oι α.τδφa'' -

τaL i2ν lαππel'rrυ Ιυ1-ιναcjoυ Nαoi-
ση; τoυ 1964 με ωφoρiιi1 iτ|/ 5')-

irπλ'fiρυlc'r1 2b γρδνων απ6 ττγl a-
ποφο[τηοi1 μαζ στιζ 26 xq.'' 2? _\υ-

Υo6σtoν 1989. Bθ6αι'cι η r,?oΞτa.p"σ'-
CIι τηq cυν&ντ^r1cτ1q ωργ.ιcε πρυν δ,l,,

1-ιηvε6 μe τιg xαλαioθητeg πρocxλ^l,-
σειζ πoυ !.cτεcλαν τα δPα5τ.il?Lα ψt-
):r1 ττ13 c'ργανωτυxt1; επιτρoπt,: ι'πι
πxλιο,3ζ cυμμαθητdg xα'ι. c'.l',ι,,ιz|i'-
τριε6: Φαν{ Bλ&1ου, Eλdvτ1 Ιioυ-
τ,sc'ιφ)'cανaυ, M^ξτoγλoυ Π αfiι' ΤΙ υ'

rq.δοπο'3λqυ'Aννι, Στωψο'i'.'υ Φ :ι
ν^l1, Tωcι.ων'α Aντιi.lνη ιαι Χαριξo-
πο'l)'ο Ntxo' H απ,'aτδ'i1 xiιλ.ι''!ε τα
ττiριτα τal y'δa',ιaυ ται 6λτ1 την E)._
)'iιδα., αφa'3 ταν'το6 υπαργουν απ6-
?.J'.τ'aι τO|J 1 964 (.\μερ ιι.l1,,\,'l οτ.,' ι'-
)'t'α, Ελ6eτi'α) .

Πιcτoi cτo πρocx),τ,τ.i'ριο το ι.-
π6γeυ''ρα 26 Aυγo6cτoυ ψαζευτiixυ'-
lrε 'στo πρcα6λ.ιa τoυ ιaτοριxο'l Λ.απ-
πe[ου δπo''l 1lαq υπoδd1θηxαν τα ι,ι€-
λτ; ττl( c/?τανω''L^ιiζ eπιτροτi'1q xι','
θ.a: γαζt δε1θ{xαηrε τo,lg τδτε τ'α'-
θηγητd6 ψα. 'Ξ. πoυ ψαq τiψηcαν 1ιι
ττγl παρaυc[α τaυΞ y'α|' iραν a'. x.x.
Ι. Kαλτdτη; (Θεoλdγo;) , Π. Ζιι-
"i Pαφa ζ' ΙΙ αναγιυlτtδηq, Ε. Κα.ραγ ι-
ο6&νaυ (φιλδ^oγoι), Χ. T&cη6 (φυ-
cιι63) , Λ. Νιxoλ,α'cδτ1€, Γ. Συμεol_
νι'δτ1; (ψα'θτ1o'ια"τιy'οiΙ, Β' ΝΙουζαι|'-
δη; (aγγλι'xων) τ"αι Θ. Δι&φα; (γυ

1ιναcτ'ii-<). Αφori παραταγΘ^iμ.ι',ιe
6ττΓ) ΥP.ιιLψ.tι xαr. xd.ναψε τ'ην π'ρd-
ceυγt1 δπωq πρυl 25 ypδν''α, ψTνηy'α-

Toυ
Γι6vvn A. Καρατoιιbλn

ll,ε στιζ παλιd6 1rα6 τd,ξειg. Αξiζ:ι
να αναφ{ρoυμε 6τι για πρtlτη φoρ*'
cτ^rγl Ν&ιυοα τr.ι'1961 α1icφο{ττPd. /

iιαθητtq του πiιrιΥ'1''.τc6 ι;ι!ματr'ι;
του ιδρ6θτμε τo 1961 μ,ε r'ατε6θυν-
σ"fl την δ,"δι"cy-c'λ[q' θετ:xιily €T'Lσττs

μωv' Md1ρι τδτe ),ειτoυ.,'γo'3cαν τι
γνιυCτα ι)'αcc''xα τιι^lγιατα pa xατe3
Θ'lνsτ1 xνρ[ιυq θεωρητιzιi_< επ'.cτtγ

1ι:;. Γιz" ττγl ιοτaρ[z' zlιωφiρο'lι,ι'e δ'
τ'' τη 7964 απ.JΨotττρ1"ν 26 iια'Θrs
τ€1 του τ'ραxτιxo$ τ;r{ματοg (τα 3
tβαν y'OρtτσLαJ xαc -c2 τaιl xλαocι'-
γ,''3 (τl" '?'2' xορ[τcιυ') .

\!['εια z'τb τ^rγl oδιδαcια'λtαo ψα-
θτ71i,iτιl,u απδ τιν; xαθτ1γτ1τ6q, δπoυ

lιΞ νοcταλγi'α θ'4ιηθ{xαilο oxηνt;
;ο'l πυ'ρελ(lδν*'oq νloα cττρ τ&ξη,
xτ'5πτ,ce -νa π'αρ'ιδoa:αx6 iιεγα\ο
γ''υ7ιοι3γ,' ο αν'o'3,ραaτoq τδτε xαι τιh-

ρ α e'τιcτ&τη; Χαρ &\ηιπaq.
To βρ&δυ εαπxολo'3θηoε δεξdωoη

xα'' γλ€ντι μΞ τoy 'ζoυρνα τoυ Bαγ_

γdλη cε εξoγ''xδ x6'ντρο τη -< τ6λτ6
l ι1Ξ'

Tτ;l αλ),τ1 μ3οι. Κ'lρ'.αιi1 27 !υ-
^γ ο6 ι;,''l τc π26^γ ρα1ι'ια κερ'.λαψ6αν ε

exxλτριαc',ι6 cτoν'Eξιυ Πρ6δρoμo,
6πrι'l ca tνα xατα',lυx-νιxδ πeρ.ι6θ,\-
)'r-,ν παοαxο\ουΘ.\cωρe μo ?ιζ oιχO-

γiνe''tq l'ιαi τηy Θεt'α Λειτaυργ[ι'
Tc xi1p'lγ',tα. του Eυαγγελ[ου €^γυιa

απ6 τoν Θεολ6γo τ"αθηγητi1 Τωα'i.
Κα)'-"!xτ1 πoυ με τ\ν γ)'αφ'llρ61γi1q"
τ,aυ ψαζ επαν€φ'ερε cτα παλι& ι,ιε τι'
γ'losτ&' .Oν τ'.ι|' τ6τε ν'τ1ρ'3γμ'υ'τα.

'Εαe''τα αxoλaι5Θτρε ptα iιιxρ^f1
δεξiωοη cτην αtΘ'o'lτα -'oυ |\oν'αστη-
OLσ3 j σ'τayαL?eτtισαf.lε' ο €να; τaν αλ-
λο ιαι αe,'y'ta'ω',ιε c''γα - ccγα να α-
πoy'ωρo''4ιe δblaνταq υπ6ay'εοη ν|'

ξα'l ι'sυν αν τηθ oil'ιe a'3ντa'iιrι.

'\ξiζει να αναφ€ρaυ1ιe 6τι τ1 aρ-

^1ανυlτ'''x^i1 eIτLτpaTιt1 1ιdιq',ιo[ραaε {-

ν ι' xil'z| ιθ'η-"o γ'a. r ρ.,ο ε1',ιi' l c )'e,''l -

7'(,)iι1 ;ιΞ vιυτaγριγiι eξωτe1'.ιz :c.l
\ιn'πε!ου' στa εσω7'ΞρLγ"6 φωτo"γρα-

φi'a6 των ατaφοLτων τo 7964 (o"-
πρα'μινρτ1\ y.αι το 1989 (dγxρr_
',ιη) , γιι va θυ1rτ1θο'j1.l,e Ι"αL να, συΥ-
x?tνaυι}ε 7.ι x6'νΞ y'αL τa τ6ρω xαι
xατιοταοτ1 ψ9 τt' Oνδ|ι\q,τα, επα"γγ!λ
||L1'τL γ1''' δlευθ'jνcει; dλων των oυμ
pl"aτiιι!:'ν ;ιαι :υμηιαθητpιιδν'

|'e',l'.ιL' iρι'ν iιt'α αξ:δΙογη xα''
lυ\t''''/τ'i ",.7""i, eτ'δt1λιυ'sτ] πoυ Θα τη.l
0υιι4'ι*'ττο "γ''z πd'i ι'α,'ρ6'

xPoΝoΣ
E F':'^iθ"ζecθε iιιll τ,1ι!'ρα ecτt.

(Kδριo; Ιηcoιi;)
i_

* o y'?6νο; eiνα'' ο οoτdlτιτοi
τιοr :υir5o,Jλων.

. 
(Πεrlxλi;)

:' () y.?δν''; et'lυ'ι c 4ιpι.7τoζ τli')
''Ι'τ'?tbν '

. 
(o6iδιo-:)

* 0 Χ?5'lο< eiνι.'. a z'd,λλlc;οq τιυ,l
δι7ιq.cxι'λιn.

(0υγxιbi

Ξ-

τα)'tcε'' iιtα ωpι δεν ΞΙγ6J?βε ττΓ)

lξtz- ττiΞ ζωt1i.
(Ι}:ν,ια'1ιiν Φ ρ z'γ i'tνο;)

o_
Ε () γ'δνoE τη; ξωη' t,ια; εtνα''.

6ρι'76;' τcν c'lντcγιει'lr'υψε αν'6γη πι
'ριι ι lιτe..',ι 6τ ων τo'ι ιπα-,α).c6pε.

(Nτocτaγιdφcxυ)

o-
εινL'' γ'ρ'il|\σ' l\ε τc
^il iτρ αLωγLα y'δ}'q.-

ζ,υll.
(ΙΙω,λ Kλω.zτd).)

E

5'f1 Τi

o 7uρδνο'"

α'γοραξειq
ττγl αι,λνια
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Μεp'.ι"ai απ6 τηυζ .ιτOφa.ioν'Ξ 1,Υι;

χ?r'lν''αξ εxε[ντii ιιΞ τ?υ; τ'ι-θτsγτρLΞ

τoυ;:

ΙΙΡΩT}Ι ΣEΙΡA γ'αΘ''Cτ''ιi:

oι τ'υ.θτργτiτi.; Kα'ρ&; Βαci'ιηi^ Τθ.-

σΙ]': Χ&pη;, Σι')'τι.τ!'δz Σc;ρ(α, ο Tν-

μναoι&ρ1η; Mαντωναxα'xη;, Ι(αρα-

γιo6αννa'l Eυδoξiα, ιl.'' N''zd.υ'idτ1e

ΔoυxαE. oι μαθητ6g Στα1ιπaυλo0

Φ α"ν ^i 
1 ^ια c Χαρ ιζbπ'''lλ''< N i zc;.

ΔEΤTEPΙΙ ΣEΙΡA δρθ:o'': λ"γo-

ραιτ6q Γιd,ννη:, ΙΙ ε1λι6*νιE'Γ 6-τ'τ6

Tριt.''l Eλ6νη, λτοοτδλo'.l Φι'l^ll'

Μτiτ'το'-',τ'0.πα" Md,1η, Στ t,;-ι&,τη,\v α.-

aτωatω, Bλ&1oυ Κν'ρ''αx^i1, Bλi'1o';

'\γ ορiτ's α, Bλd1oυ Φ α.νi i' 1Ι eι ροτa'''t

)',''l \rq.?Lα, Mτ]λιoυ Eλdνη, Nly"6λ_

τoη Σoυλτd,vα, TΙακατ!τρ'11 χαLτη'
ΤΙ α" ρ 0'cγτ1 Φ c$)'υ'' Μ ω7γ α 7 [τη Β |'):,ιl''

Π&yτoιoυ B6τr, Tαoιιilνz'-< -\ντιb
yηζ.

Υ;;;: ,.,,, I l''' l'

TPΙTH ΣEΙPA δρθ'-''ι',

Συ.,γηc Tα.xτ16, T&ντζr1q Γιιbpγo;

ΙΙ ατq'δaτa[)'oυ'-\γγα." Tοiτρ',; Nι-
ιηp6 ρο ;' .\ντlφ*,z'o; Γιιilp^1o:. Ραλτ1i

l .j.'iiΙi:ii:,;,:,]'.],:.]:.,],.- .:,,,,," ' 
:' " 

j'j "j'' :',.']:l.'|':,

'':.;l:,r:.l',::::':,:' :,,:,'.,,,,,,';'1'1,,:ι.,i1i

Θω1ι&-<, Mπαλδγλoυ'Eλλη, "Ι atτoτ1;

Φi)'ιππo;, Βαγγδπaυλο; Mι1&λη<,

Ι(ωρατaιιjλη6 Γι&νvηi, Aντιφ&xo6
\r-.,., ^-μ ιν|J !'ι Ξ'

'*aa,

Πlαoυog i964

'ocoυ 'J.τ6 τoυ; τdω; ',wΘτ1τ!;^ii7
Θιν cττγt 5gγ$'γττ1σ'\ι |J''Ξ 

-'Oυζ τ'J'θτi

^.^.-!- --,,-.Ι,/ ιξr ι"J:.

Ι t PΩ TΙΙ Σ!]ΙΙ)'\ y'q"Θ'.ιτoi" :

oι τ"ιθτργτρL;'l6'cτ1 
-'- 
X&ρτ1;, ΙLανα'-

γιωτiδτ16 Mι1αληe, Κα'ρωγ''o6ωννο'l

Eυδoξiα, Δι&φα6 Θε6φιλo;, Nιy.oλα"t

δηE Λoυxα€, Kαλτ6xηE Ιω&ννηi,

Moυζαxiδηg B6ρων, Συμεωνiδη;

1'ρηγ6ρηe, xα Nly'oλα.fδoυ.

r30

ΔEΙTEPH ΣEΙΡ-\ 6pθιa'- :

Nο'jeη Eλ6vτ1, Κa'lιcaυφλιαyoυ E)'6

'l'η, Tcxγια λνδpcανα (πicω) 1l'-

ψτυ"ζτi Σc6λα, λ{παλτατξiδoυ ΙΙoλυ

τiμη, Mriλιc9--Eλ6νη (πicω) , 77ετp''

πoιiλoυ Μ,ιρ,α, λΘαν'q'a'"'J'δoυ ΒaυιL'
(πioωf, ΤΙαραcγτ1 Φoυλα, Β)'&7"ον

Κιx^i1, 1\\γoυ Ι(ιxη, Βο"γtιτ'ξδγ)'ο'l

B&οω, Β\αγο'-ι Φα'ν η, Στα1l'πoυλοιj

Φανtl, ΙΙ&yτcιου Bdτα, Mητoγλoυ

ΙΙ ι|l i'a ;' Θ eοδ υι ρ6;c'i'a; } α.νιδλτ1 :,

T ι's υ,jtl ι;- Aι ι(oν τ,i. Σι''l:τ,7οτου)'o ;
Γ''e'lνξ' τι 7-1' 7'j.'. τ, δ'-i Κα)'τ6ι^τ,,

ΝΙl.ρι6 )'^r,: ΙΙ Lο7'6):r;' Kιρατo:ιil-
)'τ i : Ι''. i: ι' l'ι 

i ;. Χ :l. ;, ).)' ι.';,r ο : Σ z"tν [δ τ i i
(eτ'. ιτ&ττ6 c'1o)'z|'c'l) .

T'PΙΤΙ{ ΣEΙP'\ L;'E''o'' :

λτ,ι οτ 6)'c'l' rb q'' ι tι' ΤΙ z'τ' t'δ''τ c$)'C'ι

': ..',,]l {'.zi','ττ',, Σι i'τλlι. Π sy.t.'.

6ανοq Txν'τ1;, }Ιυλωνi" Ειll'αiι;tl'
(',ιπ''',.lcτω) Aγθcπcrjλo'υ [ωpoθaι'

(π i:ι,l)-, Στl.r10'ττ1 !ν αcταοirι (:l.n?o'

cα'} ,Βλ'ι7aυ B6τα (πicιυ) . Βλωy.aιl

'\"(c,'i'''-'* fiιrροcτα), o'-ν'cν6ψ''υ

}J:'i)'z' (τioι' l) τ' -\γ apαcτ6q Τ ι&'ιντ1;,

\[τiτιoιιτα' Mi1η, Τ ctτcτ1 -c Φiλιπ-
τ:o'.. Χ'l.','ιξ6-^ο'ιλοq Niz.o; \l,ιπ7o -

''τ*'\ Σιδτ12δπ'''ll.,r3 Ιcιατ' (πloω) .

!'!ι!*''o;' lN'.ν'τiφ6ρa; (1ιπροcτd,),

'\tlτ''φαy'cζ Σπ6ρo6 (πicω) , Tqν-
τ.η: Γιιδργo6, A'lιαyατdδηζ Bλα'_

δiiι'τiρο; (7ιτροcτα)' Σ'lρτaq Τ αν'τ1;

(τicω) , ΤΙαπιδl'τoν)'a; Ι{λiα6

(μπρocτ&) , Φετλη; Ιι&ννη< (πioω)

7\ι'γγελl,που),ο; Mι1&λη; Qιπρa-
ο;α} , Λ.tτ,'q Χρiβτοq (πioω) Σα_

γ1li6 Στα6ρo6, Mπdρ'cog Ιειil'pγιο;'

Ka1ιiδτ,; Mιy,&λη;, Π z.ν;ελ|δτ1: Κιb

cταζ'

Πldouoo 1989

:,.:i.

i:,ι:

i,li

',#;;l;;ι:urir!rlι'ι



Κυκλoφ6ρnoε θvα ι/εωρvικδ 6ιΘλio
.,Evα Θι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμoνικδ μδ xρωματιστθq εiκ6νεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfr (Φ6ρεc) κoi πGlq καταπoλεμoivται

. Δθv πρ6πει vδ λεiΦει &πδ καν6vα &γρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY ΣIA/toYΚEΙ
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘcυΘciτε &πο τir vραφεiα

τoσ'Αvρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoυonq

TΙMΗ ΠΩΛΙ{Σ,EΩΣ 1000 ΔPΑXMEΣ

M6λιc κυκλoφ6ρnoε 6να Yεωργικ6 6ι6λio μοvαδικ6 oτo εiδoq τoυ

(TA ΓEΩPΓIκA ΦAPMAκA ΠoY ΚYΙζΛoΦoPoYN ΣTΗN ΕΛΛΗNlΙ<Η ΑΓoPA))

ΣTEFΞΓICIY ΓιΑr\Θ\/ΚΗ
xFΞΗΣTo\/ ΓIAΠΑΔΦΓ!εΞ\rΛοY

-Tι nερι6xει κ6Θε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvorμoιivται

- Πivακεq κατατoπιoτικoΙ xρfioιμoι και διαφωτιοτικoi

- 'Evα 6ι6λΙo αnαραiτnτo για κ6Θε αγρoτικli 6ι6λιoΘliκn

TΙMH Πφπι{ΣHΣ 600 Δραxμ€q

EKΔOΣE|Σ ΣγΛΛ0Γ0γ κΓ!ANiTΣAP0! ιfit MΠ(}γΛEΣ))

1. TA ΔHMΟTΙI(A TΡAΓOYΔΙA TFIΣ I\ΙAOYΣTAΣ

2. KΩι\ΣTAI\TOYΛE{Σ - Ο ,\A'['KoΣ IΙΟΙHTEΙΣ

TFΙΣ i\tAoYΣTAΣ
3. ΓΙAΙ\Ι'.ΓΣAPΟΙ ι(AΙ MΠΟYΛEΣ

Toυ T6κn MπdΙτon

MΠoPEITΕ NA TA ΠPoMHΘEYTEITE AΓΙo TA BΙBΛΙoΠΩΛtΙA IζAΙ

AΠo TA ΓPAΦEIA ToY ΞYΛΛoΓoY ΑΠoΦoITΩN ΝAoYΣΗΣ
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