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Αγαnητδ φiλε,

To .ΠouΠouλo. εivαt δvα oξlδλoγo φαlvδμεvo κolvω-
vικr]c υφdc καl τoξlκiq δroμi1ηq πou εμφαvioθηκε μovδ1o
6τη Νioυoo oτα τsλευταiα 1pδvrα τηc ToυρκoκρoτΙαc' H
.ΝlΑoYΣTA,, i1.εr δη,μoorεicει αρκετd εvδrοφδρovτα dρ_
θρα noυ φδτloαv αρ,κετδ τo *'Πoιjπouλo.. Τα δρΘρα αuτ&
oτηρΙζovταv oε ελληvικδc πηγδc. Σfμερα εuρtoκδμooτε
orηv ευ1δρroτη Θ6oη' vα δημoorειiooυμ,ε o1ετrκδ dρΘρo
Ylα τo -πoι]πoυλo" εlδικoi ουvεργdτη μαc oτηριΖδμεvo oε
Εivεc πηγδc.

*-'o -ι
Στιq qρχfq τoυ 1 9oυ αlδvα oτα Xρδvlα τηc Toυρκo-

κραtiαc, o περlβδητoc Aλη lflgg6a τωv !ωowivωγ κυρtαρ_
Xoi,σε o' δλo τo 1δρo τηc Δυτlκι]c και J(εvτρoδUτικιjc Mo-
r<εδoviοq. Erδικδc ouvερYiτηc τoU πqριoδικoδ μoc, πoυ
ερειivηoε τo αρ1εio τoυ Aλ{ Πoαi τηc ΓεvvαδεΙou Brβλro-
Θηκηc, noρoυolδζεl αρκεrδ εvδrοφ*ρovtα oτot1εΙα πoU o-
vαφδρovτα1 oτηv K.Δ. Mακεδoviα (Νδoυoo, BEρolo, 'Eδεα-
oο κ.λ.n.). 'Eτor o οvαγvδoτπq πληρoφoρεΙτοι κδτω υnδ
noiεc oυvθηκεc Zoiσαv oι 'Ελληvεc τα 1ρδvlα τηc σκλα_
βlδc

... o "..

Στα τ6λη τoυ 't goυ olιbvo η Νioυoα δo,κrμ6Ζει τηv
τιi1η τηc. Tδτε μnαΙvoυv ot βdσεΙc τηc βloμη1ovικ{c αvd-
nτυΕηc κol αξιonoιotvτot ol υδατonτδοεlξ κα| τα φθηvδ
εργoτlκδ ημερoμΙoΘια. Σε oivτoμo 1ρovικ6 διdoτη1μα η nδ-
λη εΕελiooεται oε oξrδλoγo βιoμη1ovlκδ κ6vτρo. Avoμφι-
oβrjτητα η βloμη1αviα oυvθβoλε και ου.μβiλε1 απoφσσI9τΙ
κδ oτηv oικovqμlκη ονδ,πτυΞη τoυ τδπoυ. Aq μδΘoυμε λol_
nδv nωc oι δρooτrjρlol NooυoαΙo1 τoυ εΕωτερl,κoi Ιδρυoοv
τo nρδτα εργooτiorο (vηματoυργiα, υφαvτ{ρlα κλπ) κoτ
nωc λεrτoδργηoov. Αc nληρoφoρηΘoιlμε πωq ε€ελεi1Θηκε
και ovαnτ0;1Θηκε η βroμη1αvΙo ατηv nδλη. Στα noραπiνιo
ερωτfματα υπδρ1ε1 onδvτηoη oτo οημεριvδ τεδ1oc.

.1 O -Ι.

To Nαouoοiiκo κραοΙ δxεl μld nλoι]olα nαρδδooη αr_
δvωv. To πoλlδ 1ρ6vlα τo κρooΙ τo .παρασκειjαζαv. oτα
βαρiλrα. Tδτε oι βαρελ6δεc εi1αv 6v εniγγελμα α€rcπρδ-
oε1τo. ol .βαρrλiδol. εΙ;1ov τov ηρδτo λδγo. oι βoρελδ-
δεc o{μερα αvιiκoυν oτηv toτopΙα. H ;πpoσιpo.pδ τoυc υ,n{ρ-
Εε α[ιδλoγη 1ιoι πoλΦτrμη. Η .Ν,|,AQYΣTΑ. δεv τoυc ξε_
1vδ. Σfμερα τoυc τlμoιjμε
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lπδψε!ζ !(αl ouαφopiq Eiυωυ tr!ο To lπo0πoυlo,
'Γο φαιν6γιeνo τcυ nπο6πoυλcυ,

y.πoτsλεi ΙLaναδ''γ'6 φα,'νδ'p'ενr' γ"oL-

ιινl''ιiiq υφt1q xαt ταξιxiiE δ''α1ια'
-/τ)ζ 5τa 1ιδρo τη; Μιιεδoν[ι'i τυ'-

τοι τα τgλευταLα γρδνια τηΞ Toυρ-
xοιρατtαq'

Δι6τι, dπωE διαπιoτιilcεται, δε7

ιtνα'. ξ'να απ)'6 eνδoxocνaτ,'xδ ξiiττr
"',ι'α i1 €ρcq πoι cυνeτ&'Pιξε ττ1 xa''.'

ν6τητω Υ'",α α,?xε-'δ δι&oτημα.. Αλ-
i& oαφιil_( εiναι φαινδ'μΘyo χoιγιt)γ:-

x,ι - ταξιι'i1; διαμ&y'ηE μεταξ6 τω'ν

δ'3ο xar'νυlν,'ιιδγ τ4ξεωE τηE π6,λεωi'
Τια τo \6γο αυτ6 'iι[α xατα p&-

θο -: xαι ολoxληρω1ιJνη 1ιελdτη τoυ

ψα'ι'lc1ι€'νoυ ωζ πρoζ τα α[τια, την

tττιοτi, τιE προεxταcεLζ 'Ι'α'|" τi'ζ σ)_

ν6πειεq' ιiLξ1α σττ] x'QLνa.ν|"xil Nα'|' o'.-

xoνογιιτ'i1 ξω'ξ τη-: π6λεω; εtνα'" ε-

τ''τ,ι-xτιxil υcτ.ι ?LΥ^il αν αγxτ1.

Γι'α ττγl κρoc€γ"γυcτ1 λ'oιπ6y αν'
aot τrι) cτbγoυ, ειζ '|α" iι"eγρι τωρα

aaετcxω στιψαyτL^r.bτ(ιτ'α αρθ'ρα του

a'εριoδ''xa$ αg πρoaτeθ'εt x,ι'" τl πα-
τρωxατυl ενδιαφ,6ρoυoα αναφορ& cτο

φαιν6,μ'ενο' fΙ'ρaiργεται' 'ατδ τα α'ρ-

1εiα ;η6 Β€αργ(αq xα'' εLναι γρα1ι'

μ!ντi ιπδ ι&τoιο aυ^γγρaνo !|Lε 1,σ.

γεγον6τα υπ'εδθυγo πpδoωπa.

fΙρδιeιταt Υυα τLq διαπιoτιil'cε,ι;

ια'ι Nρtaειq, απδ τη διιτ] τoυ p66αιυ.

'sτ.οπει&", τoυ Aρ1ιερα t υxo'3 Εππρ6'
πoυ τηζ Eξαρ1iαg cτη Θeacαλoνixτ1

Aρxιμ,ανδρiτoυ Νιxoδημoυ, y'αι εi-

ΥαL ι,1"iιτ,ot eπ''τdπι.αq ['ρeυναq xατα
t'fi ταxτιτ"i1 ετi1aια π'eριοδ'εiα τor-l

sτω aξωργιx& γωρια ιου τ'αζ6, Βε-

ρaiα; xατα τo aγ'oλιxδ 6τoq 1909 -

1 91Ο.

H €ιθεoτ1 παρi.γε'' ψ[ω εxτ[ψτ1aτ1

l"αL ',ιt,ι s|.x6νω τη6 ιαταoτ&o'ειυ;
του πρox&λεοε o ξεcηxω,μδζ τηζ

ατωγd'a"γι&q τηi N&oυoα6 ενα,7τ|-

aΥ ττ1€ αρaoυοαq τ&ξτ1g των Tooρ_

μπaτξτ)δων. Tα γεγον6τα. οxτιμo$ν-

ταL "/'σ.L αι.τ'.aλογoιlνται απρoxατ&)' 11

ττα, πoλλd6 δε πληρoφoρi,ε6 δια-
οταυ,ριilνoνται με πlληρoφορieq απυ

αλλε6 πηγdg, δημo'οιευpιdνaζ 6τo rΞ-

ρι,oδ''ν"δ uNιo0οτα,.

r36

Ιoυ
Γιιirργoυ Toυoiμn

|Ι ροπαντδ'< ηLωE δ,ιαπιoτilνaντc.ι
ο'. ",τi,τα,'εi τρoaπαθ'e:ε -: ττ1q Εξαa-

χiαζ να' αποzτΙi'ιε'" {cτω xαι' ξνα' η-

παδ6 ττi; cτη'l π&ντοτe JJ'ηνιx4-
τιιτ1 Νd,oυoα..

To αφaριbν το oπo'3πcυ}'r'lu τ1ιiγLι
τ71i εxθdcειο6. xατ& πιaτi1 μετiι-
φ'?c5Τl' d1ει ω; εξη;:

1\ ο'i'γ α ρ''xt' trtΙτ 1τ,,, δπο\'. ;
Θεacα)'aν[xτ1q

Αρ. Eγγρ4:φoυ 1867111.6.191Ο

ΤΤροq τaν Ματ'αριιbτατον
'Εξαργον x. Ιωofφ Ι

ΚιDν aτ q'ν τtν,'ιjπoλ : ν

Tδου xα'' μ'εριxd6 πι6 θετιxd; πλη

ρaφoρLeg τLα ττι Nιtoυcα:
Ο ,αγιilναg διeξ&1eται 1ιεταξ6 μι-

αq',Leρtδ αq παλαιιilν τcoρ1ιπατζηδι'lν

'ιπδ τη μ'[α π'ιeυpα χ,aι, τιDιi πτιt)-

y-ιjιν "πουπaυλ&ρων, xατotτων τηi
πδλεωg απδ την &λλη. Eπi xεφα-

)'t1q τoιl oπoδπoυλου>> βρ|'axeται €-

να'. τaοφ,ιπ'ωτξi1g.

Aρ1ιx& 'τα αtτια τηe διω,ι&Υ'ιQ n-
τ,αν xαΘωρlιq o;xoναριx&. oι παλαι-
οt π,ρδιιρι.τot εxμεταλλειioντo υπερ-
6δ'cx&" τoυζ πτω1oι1g uπoυπoυλ&-

ρoυq>>, 
,εiτε ,με την αilθα'iφfrη Θrι6c,-

λv] φδρων oτα oταφιiλιι',' στα' x?α-
oι.&., 'cτα φαοdλια, εiτε ται με ,α,υ-

θαι'ρaτη αναγιαaτ''xi1 επι6o\11 ει-
cφoριilν ΥLα. τ|. -ζ εxxληoiεq. Δ,ι6τι τα

εxx}'τριαaτιx&, α.lμ,6oιiλια τα oπ'oiα

πi,.ντοτε απoτελo6γταν απδ τaoμ,ιτι
τζt' δε_c εx1 ιεταλλειio ντa ^{ Lσ. λoγ α,ρ'.e

cμ6 τoυ6 τα εxx\ηoι.ωοιιx&' ξao6 ,

γυlρic π'oτ'Ε να δiδoυγ λo^γωριωψ5

τη6 δια,1εiρηov]g των. \Ιδνο ι,ιc&. γρo
νι& 'πoν oι oπoυπoυλ&ρoι', 'eLaαν α-

να\&β'et τo εxxληcιαoτw| αlψ6os-

λιo μι&6 εxx\ηciαg, xατ6βιιιaα.ν να

τ'αρo'lot&.οoυν xαΘαρ6 απoΘe1ια'τιx6

rc:bγ πανυι απ6 40Ο τουρτ"ιν'!.q ).[-

t'-l'

}Ιε την πα.ροδo τo'l γρδνoυ a α-

1il'lυ.-' ^1|.'lε;'ι'. 6λo xαι πι6 oξδE. Οι
eι"ιλτic[ei &ρ1ιcαν να xαταλαγι'60.-

ν.J'/τα'. βtx''1", e|-τe qτ6 τη ψιd.., 'ekε
απδ ττγt iλλη μeρiδα' . Ττsl τ11ιt'pι

τιυν Aγiιυv Θεοδιilρων οL aloP|i\Ilσ"-

τ'ξ'lβεq τ"ιτεδαφιcxν τcν τοiγο ψcα;
εl'τ'ληCtα'i ^(L7' ν'1' ;,τsl cφετeριcθο6ν.

'Βγllαν πoλλd; ιναφaρt' '< στlζ
Δ'.o'.xητιx!; ιργ€q τ'αt cτaν Μητρο-
τo)'tττ1 o τε't'eυτq"t.'< φανερα ψ'€ν

ei"να'. ';ιe ι.' lrL!.,ιr'l 
-:' ;oυ nπoJπoυλoυr.

γ.','lιi 0,,ιυι':.'l;''cττ,ρtζεc τ2') Ξ'τ5a?'

iιπα;ξ!δe_:. Υτiiρξαν πε,ριπτδ,oει;

';τoυ o. τaopι}τατζiβεζ δ,eν επ6τρε_

Φoν oτora ιeρε[q να τελd'coυγ 10 |L\)-

οτi1ρ''a τaυ ^γα1ιου σε οιxoγ6'l'ειs;
.rπaιτουλ'&.?ωνr' oπ4τε αυτoi ο'" τε'
)'e'lτLtoι x&λ'εcαν τ'.α. την οτdn}τ;,

ioν τx;iα - Γιδργη. (Eννοεi 1aν e-

ξ'?Χ'.ιl' ιιPiα -'υ:ν Mοyδoπιτων o e-

τοta -< i,τιν ινeκtsτ;ψo; ω7'^y'ιερατιτδ1

επLτ''rο;oq cτα εξαργ''τα γωρ''α το'l

ι&γτο'ι. Σημ. διxf μαq) . Aλλ* :{α:

,: τ,απ'α - Γιιilργη< δεν τ6λ,μηo'ε νa
τελ6cει τo 1rυcτfριo.

lΙ &νω ,oτην ο'ργi1 τoυ; o|' .πον-

τουλαρo''" απειλO$γ πωq 0α ινα'
γνιoρioουν eι:n}'τ1aιαoτ,.xi1 τονq'αp-

ι^η την Βξαργtα παρα να νπoxυ'
,.poυν οτoυ: προxρiτoν;. Aυτ6 ξlω;
τa )'tνε γ'l"νc sz ωρα 'l|'la''xο'3 ανα-

6'ραaψa6.

Σ'jμφωνα 1rε τιζ dωg τιilρα πλη-

iιopορtεq ce. αυτii τη διαμ&7.η δεν

'παργaνν'ειθνιxιoτιxd" x[νητpα, πα-

ρα ψδνaν ταξnι.&. H oρτt 6μω6 υ-

π{ρξε 1ιεγ&λτΙ ^r.αL τι x&Θε πλει'ιρ*

xατδρθωοe νι oφετεριοΘ'εi 'απ6 δδo

ναo6-<. oι τσoρμπο(τζ{δε6 φυλ&γoυν
τιE εxxληoiεζ τoυζ με τονq xα6&aη-

δs;. fΙ'ρaaπαθαlν να'ε'ξαγοραaoυν
,ψ'ε γρi1ψατα μεριxoδE πτω1o69 xαι
να, τoυq 61oυν 1-ι.ε την πλευ,ρ& τoυ;.

Λ6vε μ&λιo-'α πωζ τoυζ πληριilνoυν

6ν,ι &oπρo ψτζτ]τι ττ1'ψt'ρα. Οι δι-

xot ψαq aωρ''xo[ e;ρωνιx6 λ6νε γιa
ττ1ν πε,ρiπτωaη oΤα αaπρα (eννa-

Tnζ J{αoυoοq



εtτιι 1ιετξ.liτα) ξεγ60τ1τα.ν cττ1 Νi--
o,υσσ'>>. o Mτ1τρoπaλiτηg δεν .1yα-
λa,u$*.i.ι xαt,ιψLω τ''ρυlτο'6o,i,[α γιz
cυμφιλlω,cη.

Kανεl5 ξEy u;πoρei Υα L?.',6\!ΦΞ,.
ττ1'l {.x6αcη α'lτ^[1i, ττ, 

'-^ δ'.ιl,ι&xτ1Ξ.
Σ^lμιeρ,α. 6'ψι:l ': τi δτ.ω,;dιγτ1 1ιx.Iξσττl
πιδ πeι'a1ιατ'ilδτ1q xαι δeν περ;cοb -i:-
-'αι p'δνo aτ''-. exx'λ'τγοiεq. o επιxs_
φ αlλt1q τoυ,'<ττ oυτ oυ')'rιιl > δ ι, αδ i δ ε l φ.l, -

φiiιεq για !δρ'lcη σ1)ν€τq'L?.στ|'xιb'/
ιαταcττγ,ιd.τυlν. o i'διa1 συlζiβτlσε
cγeτιxα y'α. |Lε μaρ,:xa'3q ε6πaρου;

7ιορι'xο' ; ιπ6 τz e'ξ'α.,'γιx& γυιριω
:aυ xd'μττr'υ.

Κι.τα ττ;ι πε.r''ο7'e|α μ.7'c e,τL ilΞ-
δινα γω'i''.d.' nλτ';ρoφaρτβt1rzψ'ε 4a,.

5ττ] Nσ'ου5α. δολoφoνi1Θ.ητ"ε 6,uαζ dλ-
)'τγlα'-<. Φαt'l'εται, πι'bq α'lτδ ε(ναι ι'-
;oτ6)'eoψα ι'lταρc,α;. Aν z.ληθοj;:
αυτδ ' τo γαο1ιω ,ιrε-"αξυ τωy δυc
cτρατoπiδιoν yl'νeτι'ι α"ι6γτ1 τ:δ e'ι-

ρd'
' λ.,'αγo :ιπδ q.υτδ τ.)ν αΥτα^((')ν.-

g1δ tJc' r'ρox'3'Qει. y'ανξ'ν'α. 6φδοg γca
iιαζ; 'H ιαλ6τaρ'α, θα μπo,ρ6oου1ι:
να oγηψα.τ[ooυ,με βoυλγα pι'xi1 ι!,ιe,iιt-

δι' οτη Ndαloα, πρωγ'.ια πoυ α'y'δ-
nια'πl.δ δ6cxολo eiναι να προ'6'λεφθai.

Εν παcη περιπτιi-lοει π'ρ€πει. νl'
^γtνoυν γνοlcτιi, oρι'cψ€να π'ραγ1ιατα..

To ποραoμdvο xα'λοxαLρ'' oι Nα_
O!ταta'" eξεδiωξαν απ6 ττγl πδ)'τ,

1ιια ναουaαix^i1 οιxoγ'!ινeι.'α επεδii α-
νtμe oτην ε'ξαρytα. ΙΙυρo6δληaα.l
τaν α'ργηγ6 τη; a:xoγ€νειαq. oι το-
τιτ;{q αρxξ ΥLα" να τaν κρο'φν.λ&.-

-Ξcυν ;,','l επdτρε,ι{:αν να aπλ'oφa'ρεi.
'Βτc; π'α'τ€,ραq xαι δυδ γlo( διdοxι-
iαν ο}'6ι)'τ1.''o το xα.λ'oxc'tρ'' ,ην nr-
7'ιιδz {'ν,yaλοc.

o ηψετερo; iΙ,'c'1iα - ΓιιΔργηe (εv-
'ι''εt 16γ aξιργ'.x6 ιε,ρdα των Moν6-
ι;ιτυlν) iιωi πλτpοφδρτ1c'ε δτc δ'ιδ -

-"ρε[; ψ!ρ4 a?Lν εIiLσy.εφθoιiμe τoν
'Αyω Κoπαy}J. τoΥ Ξπeσx€:φ\τμε xi'-
;oιo6 Νzoυου.!c3 αδε'λ96ξ τaυ Υ'α'
τρoυ Στα'3ρο')' r'aυ y.αti:.ΥeταL σ"πδ
1ην Κσ-^'?αν''τcα' tπo'3'δαcε cτην Α-
Θiγα, α)i'α δnd xΡδ'ι''α 1Lα'τ6πL'/ στo
Πα'ρ[c,., εξ.\axηae xa Lα.τΡL%6 ε1lα,τ-

"γeλ'ρ,α τρο Χουρ:!τ οτα Bιτιbλι:.

zrt'ι τιb,.ι,J' τa εξαοιεt cτ.r1 Ναουcr..
() Nαoιl:'z'|οΞ c'lτδ: τr'υ gτρξ1g1γ3

να δ''ορr'cθe|. o αδeλφ6; τcυ y"6.πO.)

)'λο5 οθ'ν εξα'cγ;xδg 1''ατρδ;, "γ'.α.τL
pι'ρ!'f)ηιε π)'ζ,'ν ν'ι -iei sτ'τ1 Nd,oυc.,.
','.ατυl l'π'6 c,'lvε1εiq iι'γ'ριε; επιθdcει;
:z γι.!.ρου; τωγ Eλλ"4yωy, πrυ συyε-
y.6q τον απ,'iια'λo'3ν βofi'γαρο. λ')'-
λα, eν6 υπacy€θτixe νΦ πα'coυ5Lσ'-
:θε[ τγγ1 eπa;'ι!"ντ1 τLc. να )'4,''6ε,' α-
τανττ]cτ1, uoo 

"υ''".,'6 βριcι61ι'ι'cτ.l'ν
εxεi δeν παρa'ιc'.αsΘηιε.

() γιιτρδE 6'γει c-ιτ1 N&oυcc'' δυδ
ι:δeλφοr};, δ'lδ αδeλφt;, 6λc,' πα",l-

τρ ε',ι.'!νοι, ια'' τολ)'ο'3 ; συYγΞyεaξ.
oι πε'ρι,cc6τερ,',i; .πa,lπaυλθ'ρaι, !'-

/a)'/ €ΥxαταcταθEi sδιδ απδ y.ω'p,.a
τη; Eδdooτ,;; τ'σ'L ττ16 Bdρoια;. ,E-

yo'lν aτενa'Sζ 5υτΥ'eν'γ.)ιi; δεo,l,oυ;

μ.Ξ aξαpxtτa'ft ι,ι'' β.,"tοxcνται σε
δ''υ"cx'li eτ,.xc':ιων!',ι μα_(i του:. ()ι
α.^iιilνeq τ.;υζ σiτi ΙιΙ{oυοα., πoλ,λ€;

φ ο ρ ! i υτ^iiρξαν .ιΥ τ |-xε i'',\€γ r) 5\J'ξτj-.-l Γ
οεωy. Eτα'ys ι'λη'μ'',ιiνα o'. ε'ξl'pγ,.xοι
τo'ι; δcqιs,ν"l7α'ν Υ'α π&ν'ε 1ιε τo ,1ιd-

ρo; τoυζ. ,\xo6cθηxε xαL α')τι Υι α-
π&νττ1cη. Στo τ6λo; ι,\Ii"ι'il'Ξt νΦ Υa-
'/€L y'αι αυτΑ.

(): nπoυ'πoυ),Lρ,2,'o €rι)y\6pΞ'loL 5ε
zπιφt1 '',lε e' -t'αρy ''xr-i'3c γ 0J.?|.xaυ -< Ξ-

ξ:τ*'ξoυv κατ& πδcογ τ1 επιρρa.ξ
τιυy τeλe.υταiLiν et\l1'. tcγυρi1 y\'c''' εy'-

μετeλλε6cιμη. Πoλ6 x,ρυφ4 διαδJ-
δeτα'" δτι οι ,rτaυπoυ)'&.,ρo:r, d1oυν
ο'x!διo πρωΞα απ6 δλα νι xατq.λα'-
6ουν τιq ειι,ληci,ε; y'x.L γ''α"τδπL\) Υ7.

x"νσ.xηρυΧθc6ν ανεξαρττ1τa!. αrL6 io
ΤΙατρcα'ρaε[o' αναΥνωΡiζaν-νεζ 'ην
εξαργtα σαν 1iνetη\'x'τιxi1 - εxx).τγ
σL'ΦστLγ't xεφα').^l1 τoυ;. Αυτδ 6rμο:'-

δeν ψπaρet yL γtγ'g,. iLiJ'2q.

Πρoκαντδq δey ποiπε''' Υα. ιi|,αρα-

6λdπoψε τo ΥeτoΥ6ζ 6τι η πλ.ειονδ-
iτιτc' τLυν (τoυπoυλd.ρων" 

βρiaxετ'α';
σε στlεy{ xα'ι ωψecη ο''.xονoψιxi1 eξαο
tηcη απ6 τoυ6 'Eλληνεq, 'o&ν ε'ργα-
τaζ 6τα' .oργocτ&cι.ι. τoυg. uΑν τλε(-
σQυν τα oργosτωcι'α 1ι'δνο για, δυ6
6δo1ιd,δεg, {λeγ'a x&,πocog Nαoυ.oαi_
?ζ (πoυfrου'λ&,ρo6r, xαι ωυτd, eiνα'.
jξ a?' <1Εoυ.πoυλd.ρaιu θ,α, πεθd'yoυγ
ιπΔ ττp πε(yα>. Δεy εiyαι d"cyε-'ο

με αυτ6 τ1 πρδaφιττ1 aξα.cθ'€ντ1aτ,

τοlν ημετJρων xαL η δυν41ιωcτ1 τω.r
"1'''α'.xο1ιανυlν.

H ;'r:a,ιι'ν''xt1 ;prι1iαγαν7ια εp^(α-

iετυ-c τ.ιι σ'υΞti eντατ.xα eττ1 Nαου-
c'z. 'Ε7e'' τ.lι; δ''ιου; ττ1ζ οπ'αδa,3;.'
q'') xα. a,' πoριoa6τeροι δεν εxδη)'ιb-
νo'/τ1'|. φαν.ρι!ι. Κdιθa ε6δοραδeι ,-''

τροπαγzνδιcτtq fre'ρyaνν απ6 7τP
;6)'η.

ΤΙ,μ'dτερoq δsν υπd,ρ1ει oδτε iγαΞ.'

'Βνα; γιoνaν iaει ττγl δnινατ6ττiτz
ν?. πρaπ,α.τc"νδiζει. απ6 τoυg dξω. (}

ιερ€α3 τυιν Moy6cπιτοlγ iταπα -Τ'''-
6ργηs. '\λλi, ιαι αυτ6ζ, εyιil cε iλ
λε; πε,ριπτιircει6 ε'μφανdζ ετc'L τ,'ερ,"σ-
cδτeρο σ-iloφ,α'σ''στ|'γ'6ζ xαL aρΙ\τlτ,'-
x6;, cε αυτi1 τrγl πε'c{πτω,5γ1 -,1φρr-
ν iξε''α,- πd'6 πτaτ1',ι'!.ν οq. Κα'τηγ a'ρτ s
1tcιτ,"x!' αρνεi;α'. νι' z"ναiιcyrΘε( 5Ξ
α.'ιτ'i' τη δ'"',ι1ιαγτ1 τι,ly lYαουcαlιoy.
,\υτ{ τ1 'ο'lηιπeρ,.pορα τ.!υ ψπo?ei ν-λ'

εξηγηθ.εi x1'L |ιL. τc γεγcνδ; δτ,' τo
πeραοψ!νa φΘιν6πωρο ο'. N αoυe.J'!".ι:"

υ.τoτορθ'cτ'iια''i'/σ" -"cν δ,,λ'oφονi;
σaυν.

Tα παντα 1i,i'cιω?o$ν ψ6να του;-
Ιεv 1ιτoρεi ν'α γtνεr' xαt δια'φο,ρετ,'-
τ'θ., δι6τι δ'εy διαθdτoυιιε πρδcι,lπι-

για cο6αρi'1 εργαa{α.

lργu',ιανδρ {τη; Nιι6δημo;

Αυτd; εivα.ι oL αντLy.ε:L|ιeνιxd; δι-
ακ'' a τιλ'c ε c q -l r')υ Θξα ?x''y"o|3 αν τ''π'ρ a -
sιbπο'l οττ1 Θeοc,αλoν[xη, oι οπotε;
ιt'τλ e.νc' 'iι€poq cνμ6αλλoυν oτη με_
,λdτη τo,υ y"aυνιnν.y.o6 

φαινOμdyου στη
Ndoυcα τηζ Tο'lρxoν"ρατtαq, τoν
<πoι3π,aνλQ''l>> 

'
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Tο iuιpαφCI τoU οp1εioυ Toυ Aλi Παoο τtlυ lωαυriυιlυ.

τnξ [ευuαδεioυ 0l0λlo0nκnζ.

πoυ αυοφiβorTοl σTnυ tι. Mακεδoυiα'
1' Εiyαι "ριυ6_"6 δτυ απδ το πλoυ-

τιδτα,τo Aρ1ε('ο τoυ Aλf παa&, ιων
Ιιυιγνiγωy oιbθηxαv ελ&1ιcτα λυτ&

ξτΥρoφo, etτe cτω 1'dρια διαφ'δρι'lν

ο'.τoγeνa'.ι.bν, ωg xειμl1λιω ο1ετιζ6_

:ιε),ι ιιg' uxiνητ\ τ] ιiλλη τερ''aυσk/'

τουq. 'ε[τε cτα αργεLα. cη1ιερινιilν δη-

1Lων - xoινoτητωγ x.λ. Mια &λλη xα_

τηγoρiω εγγρ&φων ανi1xει cε oυlλλο-

1d; δτ1μ6cιων x'α. βι'6ιιaθηxιilv, πoυ

πg^οtρy'aντιι απδ ωγoρ€g f δωρεd';'

Eiναι γνωoτδ, 6τ'" η '1ιεγαλδτερη

ουλλογη εγγρ&φων τoυ Aρxεioυ τoυ

t\λ{ παo&. πoυ δημooιειiτηxε ψ6aρι
τ,jι'ρα, etναι εxetντ1 τoυ Aρ1εioυ τoυ

Γ. Σταδρoυ, πoυ }n,ιτοιχω'ρ/1θηxε oτ'oν

ΙΔ' τ6'ψo (1939) τoυ πε'ριoδιxoδ

,ιΙ1τειρι',ιτ''x& Xρoνιxd,, (τη6 πριilτη;

πaριδδoυ) ! ιιε πετυχημdνη ειoαγω-

γi1-ταρa,ιοiαa\ του α'πd τoν Σωιρ&_

ττ1 Κaυ^γ€α.

E πλoυoιδτερη oυλλoγf (απ' \-

οo ξdρω) ανt'xδoτων εγγρ&φων τoυ

Αρ1εioυ τoυ :\λτ} παaα υπiqγe''

νl,δeto βυ6λιoθηxη τη6 ΑθτjναE xαι

αποτa\εLτι'' απ6 1.499 €^γγρα9d'

2' Lr/ δαιτυλoγρaφημtνη, 16oθ_

λιδη dxθεoη , η οπoiα εiναι ανιjr'lυlμη

xιι αaρονο\'δ^γτ1τη,'μαθαiνouμε δoe

ο1,ετiζovται rμε τo Aρ1εia τa'3τo' !l'
π6 6,τt paυ e{παν ωπ6 τη διε'ιiθυνoη

τηq βι6),ιoθτixηE (τo 1971, 6ταν με-

λ€τηcα το Aρ1εio τουτo) α'lντ&xτη6

ττ1q 'εiν*r. a τdιρω πανeπιoτηψ''αxδ3

ιαθτ1ητi13 x. Bαoiληq ΙΙαναγιωτ6-

πουλoq, o οποio< xατtγραQ'e, ταξιν6-

μησε χαι με,λdτηοε τo6τo'

λπδ τδτe αναμεν6ταv η ['xδocη

τoυ Αρ1εiου, δπω6 eiae πρoα'να1γe\

θεi. 'Bδη, αναγγ4λθηxε 6τι θω ει_

δoθεi τo6τo, 'τo 6τoE αυτ6 (1988) 
'

απ6 τον iδιo με τη συγεργ'ισiα τoυ

y.. Π. Δ. Mιxαηλ&ρη, ω6 υπ' αριθ-

ιμ6 37 6xδoοη τoυ K6ντρo'.l Nεοελ'

'r38

Toυ
Γιιilργoυ X. Χιoviδn

ληv:r.ιbν ΙΙρευνιilν (K.N.E.) τcυ B-

θyιxoδ Ιδρ0ματo; Eρ,ε,υνιilν.

3. Στα 19?1 μιε).6τη'cα {oτoν pα-

θ,;J.6 που xπoδit7leι. την αλτ)θεια, 'ιa
ιxρ[6a''α, η λ6ξη αυτ^i1 για πyaυμα._

τcx'ii eργιotι' πoυ cυγτελdoττ]xε στ'ι

τεp''οvιιγνLνα γρον''xα πλαι'aιo. eν6Ξ

δι{μορoυ) ' με τηγ ωδ'eι'α τηq τ6τε

διευθ6'νοειυ; τηg Γεννωδεioυ Bι6λιο-

θi,xτ1Ξ, a'ιδτ"ληρa τo \ργεi'a, εξeτ&.-

ζον''αζ-7ιια,6ωζoντιq το xαΘ€νu Lγ'

Υ,?α9o, με oδηγδ την πρoαναφe'ρψ[-'

ντ, t'xΘεaη y"LL τα αντ[oτoι1α oηtμε:-

ιirμeτα 1μs τη στoιχειιbδη περiληι}τ)

τrυζ. 'Eτ,cι, εντ,6π r-aα. δaα. αναφ'd-

?oντa. 51,η Mαxεδoyiα (xωι oυγxε-

xρ,',p6να oττ,ν Κ, Δυτιz.η περcογl1

τηi, ,μια xαL 5:;ην Ανωτoλιxf δεν

eπεxτε'"ν6τq9 η ε1i.y'l?l'α'?xiα τoυ Α_

).ii παaω τιυγ Ιωαyγiyων)' xαι οιπ6_

y'τησα 6oτε,ρα φωτoγρωφiεg τoυζ'

Στη oυν€1εια, θιια'ψα τη ψτα^γραφl1

/.αL aΥ1 δωττυλoγρ4φηη αriy ετΥ'P&'

φωγ' την tδιω γρoνι&.

Υπi1ρ€αν δι&φορεE oxdιpειE μoυ

τlcQ τΥ1Υ ωξωποi'ηaη των εγγρ&φων

αυτιily. Μi'α i1ταν γα τa εxδιiloω 'ιs
γaνιxi1 ειααγωγf ^γυα δλα xΦ' axa-

\''ωoψδ του xαΘεγdζ, ωg ιoτoριoδιφι-

xii ερ^γαa|'α' B &λλη fραν νω επε-

xτεiνω Υ'|'.L ν'α' δuευlρ6νω την d,ρευνα

ι"αι (πα[ρoνoνταq αφο'ρψi1 xαι β&cτ1

τω !γ^γραφ'α αυτ&'\ νω εξετ&oω 6λα

τα θdματα, τα aπolα o1ετiζovται με

τηy ε1lιχυριΦργ[α τον λ\fi παo&' a'

α,;τty τηy τe.puoχts,6στε yα εντ&ξω

xα,ι α,υτ& (ae τωραρττψα) oτα πλαi_

σLα. ψι'αq γενιxδτeρηe, oυνθετιxτ]6

lsoνo^γ'ραφiαq''Eτoι. στα' επ6μεvι

τρtα-τ{,oaeρα γρ6νια. (1971_1974)

μaλ6τηcα τη o1eιxlfi p'.fi}"ιaγρωφtα'

ixαι,ιι E y'α.τοντ4δε6 r'α,ρτ6λε9, Pρη""
ια.: αλ).α' \υτ4. ανixδoτα (17ραφα

α-^o τ,l. .\21εiα το'ι lι)'tι παo&', aε

l).t''ι: βιδ)'ιοθt1xε -c' 
x'ω' xα'' πρoγω-

ρτ1οι αριε-& aiτι) Iτ?oΞ?Υαciα ττ1Ξ'

l-νi,1"1ε).z' δε xατεlι,αναλτγ!η ττιν

lyδr'cτι iτιΞ ι}.r/.''τ'ραφiα6 oε &λλε;
eτ.δcθe|'cε; ηδη μελ6τε; 1ιoυ. 'E).-
0zν. i',ιο'l;, ι:π'ρδoττeg εξελi,ξει6 oττ1v

τ'.ιοιι'ιlπιχ'it ζωη η_ιoυ, ο'' oπο[εζ αy€'
τce,bι'l το πρδγρωp1ιa. ψaν xαr. €τaι

δ,εν r'tτ4ρθω5α Υα rν,εpατιboω o6τe

xα. Ιo 7ιp.ιxαIx-pτιxδ oταδ'.o τηΞ

μελdτη;.
'Eμεινε λoιπδν ημιτελl1; η e'ρΙα-

ciα, ενιb δημoαjευoα (cτα uMαxο-

δoνlxi,,) ωλ\α €^γ^γ'ραφα, που εi1α.

1ια,ζ6'ι}ει oττγl πφaτθ'θεια τηζ τl'Poε?-

γαctα; τη6, 6πω€ xα'. ψεριx€q, αν€τ''

δoτε_<, oxετιxlq εργαοiεq &λλων (6-

πωΞ του Ιωd.γγoυ ΙΙετριilφ: "Πε'ρi-
δoξc; z.,l'εφτouριd, τη-< l\{αxεδoνiαq'>,

8-.csαΙονι'ιτ1 1'972, <Tο ποtτ1nρω nτo

ι)'εi:4;a'lt'''γ" (', Nιxoτcαραq) τoυ

Γεωργioυ -\zscαντ1 xαι oι caτoριxt3

κ).τρoτορ|'ε< ;99,. oAρ1εioν Θεooα'

)'aν,.των }fai.ετιby,, ΣT' (1982}

168-244. xαι. r'υ'ρiω;, uoι αyθx'δo-

τe1 ινα:',*t,sΞ'.-1 'ι'ι! Γιιδτη (Πανα-

γ:ιil;τ1) Nroιiμ τLα τaυζ Bλdxoυ;

ττ6 H;eLρcυ y.q'. .'f|E Mαxεδoy{αt

sιτ, δ'.0.,γτ.eιι τoυ 19oυ αυ'jlνα' xα.''

τLα τηy επαν&'aταoη τoυ 1878

οτη Mαxεδoy(α"' nMαxεδoνιx&'> 24

(1e84) 36-e7).
4. B oημaρινf1 ωναxo[νωoτ) μου

Θα πε,ριoριoτ ei. oτην απ\i1 ανωφoρ&'

τηg περιλtφεωζ τoυ πεpr.eψψΕνo'l

τωy 28 εγγρ&φων (πoυ εντ6πιoα,

ω6 axετιζ6μεγθ με τηv K.Δ. Mαxε-

Σημεiωαη1 KεΙμεvo αvακoιvδαεωζ,

πoυ Eyιvε oτo Θ' Παvελλivιo ΣυvEδριo

τηq <<Eλληvικiq lατoρrκiq EταιρεΙαqυ

(ΘεαoαλovΙκη , 20' - 22l|5 / 1988 '



tογir) . 6;ω; την etγ'α γρα'$eι το

1971.
E).πlζω 6τι μετ& 4'b aρδνια Θι

μτoρtcω τ'-λ'.y"α xα,'- QP''6τL^ι"&' νω α'

ξ:oπoι{cω τc 1τ-ρLexδψενo τoδτωγ

(δπωg xαι &λλων aγγρ&φωy' x|tιτα-

στιχων' δη,μoτιxιbν τpαγoυδιιbν, με_

λετδν x.λ., τaυ 6ρi1xα-δτωq π'ρο-

cτ;μειιilθηxε-o'. &λλεg βι6λιoθτjτe6
r'αι αρ1εi'α) . ιilcτε γα δει τo φωg τη;

δημοcι6τητα q ν..α, 1Εε'P.ey-τιxi1, ιoτο-

ρ'.y.i1 \|ΓLoνo^{'?cιφ(α με τoν (π'ρaαναγ'

γελμ6vo) τiτλo: uH sπιxυριαρχiz

τοu Aλτ] ταοd τιιν Ιωανviνιυν cττ1ν

\fαxe7ιοltα>>.

Β{'6αcω, τ1 fi'pα\lr\ατοτ'aiτicτ1 ττ1:

αναγγελθεiοα; δημ,ocιε0oοωq oλδιλ η

.cυ 70' A'ρy'e'La'ι τηg Γενναδεioυ Bι-

6λιoθl,xηι θα μειιbcει (αν δεν εξα_

φαvioει) τηy π.ρωτoτυπiα τη; μελ3_

τηζ ηfiδ ιoτoριoδιφιxτ] θ'ποQτ1, α)'

λα, d,μωg, η oε β&θoE {''ρευνω τoυ θj-

ψατai ια'' η αe,.oτ'o[τ1cτ1 xαι d'λλωγ

oτoιxεiων δεγ θα xατωoτi1oει αγpτγ

aττ1 γι|"α cυνθ'ετιxη xαι' xριτιxi1 8eω'

ρηcii το'lq. Αυτ&,, &λλωατε, d1ει η

Eρeυνα, 6ταν εξωτ'eριxdg f7 εγγενεi6

δυcxoλiε6 δeν επιτρ'dπoυν την dγ_

xαι,ρη δημooiευoη των ωττoτελεoμοt'-

των x6πιυν πολλιbγ ετιjlγ' Γιοι 6'λoυζ'

bι:!ωζ, α'tσ.τ6λλει o t1\ιoq ττ1e πρa-

cφaρ&,q 'ιLΦ|' aΥl -C ευγενo'j-c οiμιλλιg'

με βρω6εio ττlν .''α''lo1τoiηoη, πoυ

γιιbθει 6πoιοζ συν'ειδητoτai'ηaε 6τ''

oηψαaiα 61ει, ιυρiωg, η ιταρα^γω'γi1

xΦL η g!φ&,νιoη ν6ων 's,ργασι6y' &-

σ/.ετcι :με τo 1lο''oζ τιE παρoυoiαoε

ιι.r πiiρε τα πρωτεi,ι τηζ δημιoυργi'

7'< σiOy eξωτεριrι6ν x6οψο' Aρxεi vα

r.ρaxωρei, να εξελiooeται η ε'ρ€υγa

'//aL Υ7' προoδεδει η ''οτoριxi1 επιoττ)_

μη...

H περ[λnΦn των 28
εYγρ6φωv Toυ αρxεioυ

Tι {'γ1ραφα αυτ0. ταξιν6ρησσ' xΦ"

,sετξρα"|α με γρoνo\oγι.xii a'αρ&

xqJ, q.ιn6 το τ'ρ'.τiiρ'''c xρηoι1-ιoποιιb

χοιι εδ6' οτη δημoοiευστ1 aτ1Q πepi'

λτ],}ειilg ταJ6.

N,α λoιπ6γ' τoψ eLyσ.ι ao τ''?L''

χδ,μεγ6 τoυE:

1. λναφaρ&, των πρaxρLτωv ττ1i

Ι(αζιiνηe π?'aζ τη uΣoυλτd,y Χαvoξι
Φατμ6r, πο'l cτd.\θηxε, απδ την Κa-

ζ&ντ1, oτι€ 13 Φε6ρoυαρioυ 1984'
'Ιην ευ1α'ριοτοι5ν, γnτ(, ο νeoζ ασi\l-

yδ,,,-o3, aoν orοtο διaρ''cε, ο ooμdν

α,γi, dδειξe iιεγ&λη τατανδηaη γtα
--ι ξτiτii1ι.αια τη; ;Δλεω€. Ζτ1το'3ν

ν.λ τoν περ'.6αλλ'z'" παντoτε με 'ειΙπL_

5τOσ15ντι\ γ.αc e&ν αxδpω τoν δ''α6α'

)'oυν oπoιοδΛτο''e, γιaτt αλλιιil; θα,

ι.να"γxαοτailν νι εγxαταλεiQoυν την

Κοi&ντi xαL o'' )'tγ'ιr xατοιν'οt τ'r1Ξ'

oι οπoto,' απ6γιε''νυ.ν ce το'3ττ1'

2. Υπacγετ''xδ γρkμ'μα Σε'ρ6ιω-

:ιbν. γραμμ6νa 5τσ. Σdρ6cα' ιτ1 l7
Σeπτε116ρioυ 1791. Οι xθ"τo'"xa'' 'ι'
τ6ογoνται cτoν Aλη δτ'' θ'α πα?α-
,ιE[γουγ π'.ττοι" ο' aυτδ'l Υ'L'' 51'ιl Ξ:r'-

πρ6aωκ'b τoυ Χατζl1 Χαλiλαγα, αλ-

)','63 δtaονιαι να xατα6ωλλει 5'ΟΦ

1 ;.',δo,'α 6πο''ο i nαρα'οπoνδiicε'"'

3. Γρ&μ,;lα 1a') ι,Lτ1-νpaiioλiτη ΙΙe-

λι'γoνLαqNεxταρioυ (Mοvαcτ{ρι ; ;),

ττi. 25 Mαtoυ 1?96. o ατccτoλ!'α';

τoυ eξιcτoρεi oτoν Aλ{1, γιατL xατ!-

φ,Jγε στην Kωycταγτιyo6π'oλη, πι-

cτolνονταq δτι o διειδιxητ!g τoυ

θ,ρ4νoυ Mολdτιog 9i1ε την υπ'oaτii'

ριξη τoυ ;ταa&'. 'f'.ν ευy.ωριcτεi δε

γ'.ατι-, ατδ τσ- σ-frαlττ1τLx&' ^γρα7ιψα-

11 'νa'J Tεπε)''aνλη. διαπicτωcε 6τι

ωνιδq [''7-ει την 'ιτοcτt1ρ''ξ'fi τaυ τα:

τον τ%?.ιγ!Φ}'εi να γνωoτoπoιτ]oε;

τoilι.o xα'. sτοy διοιν'ητi1 ττ1-c επα'ρ-

1ia; Movαoττρta1J Axμdτ ωγα, ι'ι-

o", uo ,μd,θoυν 6λaι δτι α'lτ6; o 'ι-

διo; ε{ναι &νθρωπo6 τoυ Αλ{'
4. ^\νωφoρ&' του Bελη παc& π'ρo3

τoν fr'σ.τ'ξ α' τoυ Aλf aτα\ψ6νη απb

τo Λι6d,δι, την b.6.1797' Toυ δiδ'eι

πληρoφopiε; ΙLΦ -.'''ζ εγΔργει6ζ τoυ

1lσ.L Υ|"α, την xατ&'oταση στLζ τ'εPL'-

1dE Σερφiτoαζ, Moγαστηρiou, Φλιb_

fιναg, 0oτρΔ6oυ' Κιoτoρι&6' Γρa6a_

νιilγ x.λ.

ματtoει η ωνuaτατωar1 πoυ r'ρoxi_

λεoε η &φ''ζτ1 τoν τψiω-θηcαυρoφυ-

χαxα τoν Ιao6'φ αγα xω,' η δι'ατα^γi1

-ιo') '/Φ επιατρ6ι}ουν τo$τoι oτη Σα-

ψαρtνα'
6 ' \ναφορα τωy Bελ6εγτι'νι-δν, ττ1-:

?.7.18Ο1, με την οπoLα πλτ1ρoφο'

ρaνν τον ^{λ{ 6τι oυvεληφθηxων, d-

ξω απδ τoy Bei'6ενδδ' 8 xωτοιiι,ο'',

iiου ερ^γα'ζoνταν cτην ε6δομαδιαiα

α^γa'ρω ττ1i Β'6ρoιαg. Aφdθηxαν 'μ:z
ιicτερα aλε6θερoι, αλλri μoνd,yα rι
3, 6πωξ τ"α'. 2 ξiνoι' Ι'ρ&,φει oxετι_

xω xαι ο 7ι'.ο''xητilζ τη '< ε.πα.ργiα;''

6πω6 ιxc a αρψατaλδg Σιαπθραg, ζη-
τιiιντα-c τηv α'π'ελευθ{ριυcη xωι τι'll
υπ6λoιποlγ.

7. :\ναφορ& των Eδ,εooαiωy) τη;

1Ο.11.18Ο"4. oι uBoδεyιιilται>> του

γνωρiζουν (ηl' ψeτ& xoν θανατa τοr}

λ1μ6τ ψπtη a ν€o; *ντ'-πρΔcωτbζ

τo.. επινεξ6ταcε τιζ υπo1'ρειiloeι;

lτlζ εr!q-?Χic-l xαι δτι ττγι ηιψLρα τoν

.\γicυ Δημητρioυ oυγxεντριbθηxαv

η,. x&:τrι,.xο,. y,αι διαπicτωaαν δτι "τ*
dξoδ& τoυ, εtνι,ι 7r(xαυα' Υ"' αντc

ιαι οτ&)'θrμε σε τc6τoy, τ,ρaq ξκρι-
ση-επιy,δρωσT1ι τo σχ6τL^ιδ xα'τ&aτ"-

χo τωy φ6ρων.
8. Αναφoρd, 777 xα'τoixων τηζ

Σι6.'"ιcτα,g' με τηy oπoL'α aξιoτoρo'3ν

δcα o,ετiζονταc lls τo θιd'μcι πoυ'

προdxυι},ε 'μ,εταξ6 
τOιiτωγ χαι τωγ

δ6o οαρ&φηδωy τηζ π6λεω6, δηλαδ{

τoυ Οομ,dν αγα xα'. τoν 'Eλληνοι

Kιυνcταγτi'loυ' ωξ π'ρoζ xe xΦ7&'-

στιχn τωy φδρων, γ'.' αυ'τ6 xα'ι !-

oτειλαγ ανa'.πρδσωrδ τoυg oτω Γι_

&.yyιyα. Eiyαι πoλ$ οημαvτιx6 6γ-

TPαφo, γιατi διαoιilζει τω cτο''aεtα

πoλλιilγ aρxηγδv oιxoγεYειιilν, που

i1cαν δλεq aλληνιxdE. Στd'λθηxε τη

15.?.18o? ατδ τη Σι&'τιοτα'

9. Aναφρd, Koλινδρινιilν, τη6 8"

1 1.18Ο?. Διετραγωδεiτα,L η τσ'Pα'xil

τ,o1) αη1l,ειι-bθηxε στηγ xωβπoλt'i

τoυE 1rετd, τη διαaηt1 τoυ Aλτ], μs

την aπo[ω διαταoo6ταy η xα'τα6λi1

των oφειλιilν ,μe διευxoλt5νoειq' Tι
6ργανω τoυ Aλ{, 6μωg, fuλoxdπη_
αi,α,ν αρxeτotl6 xαι μ&λιoτα 1_2 'Eλ_

ληνεg μ61ρι θαy&τoυ, εvΦ φυλ&rι_
oαv πoλλoιi51 σφρ&tισαγ οτιLtια ιΦ

b. λtτηcη τωγ Nαουcωiων, τη€

26.6.18ο1, με την απoiα διαι}ειiδoυν

6τ,' εi"να'" aγιατεaτηψ6νoι aτην πb'

λη τoυg Σα'φpινιιjlτε€, φυγ&δε6 των

τελευταiωγ 6_12 μηνιilν, αφου 6aοι

τtτοιoι tα.τaLxo$ν σ'αυτ{1 {λθαν

π,pιν 3Ο γρ6νια. Παραxωλoriν δε τoν

Αλη να τoυg πιcτθι}'ει, ιircτε γα σE{ι-

r39



7,ιyδιiyευοιν τυναLxδκα..δα, νΦ 1i'εΘL- 6αcω 20a.oσJ γρδaια, αλλ& τo γε_
^lcυν απδ τη δiιJ:α. Zητo'3ν, λ'a'.π6ν, γονδq τa6το θα εxτιμηθε απδ την
.lοι οτεlλει €ναν 6ιψπ''aτ6 'τaυ τLα' νr' ΙΦηλ{ Πιiλη, δoο εxτr"μtβτlxε γ'α.''

εξετd,oει την xατ&cτ'αστl xα'|. να π'α6 το δεδομ8νo 6τι (o Aλf παodιq\ ξδ-
ceι τi ταλαι'πω.ρiα, ιioτε να πληριil- δευoε 2.00o_3.000, πουγγυ&,, aττ1 δι-
σoυy μεν αλλd, μ'ο διευ,xολιiνoειg. λpxι.α εν6g γρ6νο'11 xωP.6τα. δτ,''

1Ο. Eπιoτoλli του 'Eλληνα 'λΥτ'- ψ'ιτα απδ ,τo6τo, θα θαuμ&ζει τoν
λoυ, iη6 28.4.1808, απδ τo σημ'ε'ρι_ '\λ'^i, aι.δy,)''1γ1ροq o x6oψog.
',}' )ζι'sρ'.δ Kdλλη τη6 Φλιilριναζ προ;"l 14. .\νιφaρι των Γ.1αψψτ,'τ.'6'.ω-
1,.'') (πoλιi γνωoτδ γραψl,ιατ€ω το,, i τιi,ν, τη; 28.3.1813, π.oυ oyετlζεται
,\λ{) M&νθc oιxον6ψ'oυ, με την ,- ι 1.r. !ναν εργατη.
ποt'α τo') πληρoφaρεt, μεταξιi d,λλων, 15. Eπιcτολil τ?l'ιjyl Koλινδρινιilν,
Υυα. 1η aν,ιπεριφορα των αγd,δων τη; 2Ο.8.1814. Σττ1ν πpαγψατιτ.δ-
ττ;6 'Efuooα3, oι. oπo|aυ ιτ'ρocπαΘου- ττ1τα 'lπαργoυν γραilμ6να δ'3ο "γρ&',ι
5*ν να τ"ατLοτρΔ,!oτn το ΙΙξαρ (A- pτ'τq' στo tδιa xcι,ιψωτι γα,ρτιo'5.
ριδαiα) y"α'' τo\)ζ πρoι5γoντ6q του, \τ,δ το πρωτ'o πληρoφ'oρo6μαοτε

^γ'" αυτδ xα'ι t'xα1ιαν oυλλ{ι|ειg xαι
ειτoπ{cgrc.

δτι oημειιilθητε επιδημiα πανaυ-

x)'α:' qτoν Koλινδρ6, ιιg απoτdλε_

1ωρι6 τουE) xαταaτρα'φηxε, α,φo$

1ιεριτ'ο{ y"&τoυxot του γ&.θηxαν xα1
ξιλχa: πξθαναν, 6aac δε επdζηoαν
δεν ιψπa.,ιoυν yα 'εξαoφ,αλicoυy οιjτs
τa εντελιb6 αvαγx'αtα ^γυα να ξiγ
cουν. "γιατ{ τ1 xilι}'ιεργi1σηLη τη h-
τα"ν λi"γτ1 y"αL a|. y'α.LρLν"{q xαι xαλ-
λιεργητιr"dι oυνθiixε6 t'1oαν δυo1rε-
.ze i-<.

18. Αναφoρd, Koζ,ανιτιilν, τη6 3.
8.1817, sy'ετυxω rμε 1ρειilγραφo τo')

α.zτυν6ψoυ Μoυcτaφo6λη Koντζιιδ-
τη. 2.1ΟΟ ^γρac[ω'l' ,' aliτ'o[aζ τα ξ5-
δeιse ο:τ1l Κωycτ:yτιγo6πολη, xιυ-
ρt; νl' ωυεληθοi uτo 1ω,ργι6>> του6.

Tc yρ€οE τoι5;a-δπωE γρ&φoυν-
αναγoτι'' cττsl περ{rιδa ex'εiνη, xα"
τ& :τ,ν .'τc!'ι ιιπ.l'pγαν 'cττp Κoζ&-
νη π'ιρατα.ξεLζ xα.. ψ€'ρLxoi θiληoαν
να τ"ω1ιo'lν το'3τoν α'στυyδ(!o' Ζη-
τo6ν, λ'o''τ6ν' νa τaυζ 1α,ριoθoriν oι

τ6xo'., ilsτε νx, μπaρiσoυν να πλτγ

ριδooυ,l'τa ιaφ&)'α,"o.

19' Avαφoρ& των Bελ6εvδινιbν'
ττ1q 26.12'1817, με την a'ιΕaιΦ του

γνωρiζoυν 6τι xατξ6αλαν 5.830

1'ρbουα πρυν απ6 λiγο 1ρ6νo xα.L τLσ'
τη 1JTLδλILπα, πο'l ζηταει ο Χατξi1
Χα).l). αγ&_(, στ6λyoυy cτα Γι&yyι-
'tι !'ιι't c'lγ'ωρ''ανδ τoυ; (τoν uΓdρ

γο,) . ιilcτε να' ^γ|.νει απα;θεiαg oυ-

νεννδηη γl'αζ{ τoυ, Ψiα y.α'' μg τOγ

Χil'i}' ιγι Σa') ';-;6''eιι.ν 'lα' δια'
'iiρατ1,Lα1ευθa")ν .

2o' -[ναpορι' rαλ'.' τωy 8ελ6εγ-
δινιi-lν. τη; 21.1.1818, ψε την oπoLω

τaυ Υνιnσ1a;c'.rι'3ν δ'L τoυ !aτ'ειλαν
τι6 40Ο οτιδιq uπaζυρ6,λωδop,r, 6_

πω; ζητηοe.
2!.\.nφcρι 55-56 Nαουoαdων,

τη; 19.6.1818' Tου γραφoυν δτι. 6'

λι6αν γνωοη τoυ pε:pβvιo6 ται τη6
δ''ιτα^γi1q τoυ' σχετιχ4, ιs'ε τo γρΕoq
τoυ;. Toυ γνωρiζουν δe ,6τ'ι, απδ

τηΥ αν1,L1Ι,α,Pα6oλ{1 πoυ €xnψαν 1ιε
τα αντt^ρραφα, διαπιoτιiθ,ηxe 6τt

εi1αv πληριb6EL 1α, oL,cπpα'', τω ο'
πotα τoνq ξανωζητoι1νταν, 6πωq φαi
νaταL απδ τω pι'6λLω τηζ xoLνδτηaΙ"ζ

τoυ6, ,αλλ& o M&μαvτηe , π'oλtτιx6;

αντirταiaζ aoυ Zαφeι'ρ&,xη, τlPοεσ-

τιb6 (τηe Nd,oυoαq} , τω πflρε ψαζ[
τoυ1 6ταν θφυγe απδ την πδλητoυq,

1]. Eπιcτολt1 τoυ Τωoi1p, επiiρ6- σ|ι\'1" ν'x' δcαaxορπcaτei o πληθυo,μ6;
πoυ τoυ ι,ιητρoπ'ο)'[τη τηq Β!ρoιαE) τOυ xα|. νσ' γi.νει δdoxoλτ1 η εtaπρα-
τηE 24.11'1808, με την oπa(α τον Eη τι'lν φδρων. Γ'.' αυτ6 ζτ1τεtταc η
οτjλyaι (με Bερoιιilτε6) oτα Γ'cαν- αποοτoλ! exπρ'oo,bπoυ τOυ' ιΙε οζυ-

^/Lνα. το xατd"cτιao των φ6'ρων oλ6- aτηρ€g διαταγ66, το αργ'6τeρo ψ.€-

'\"ηρηs τηq επαρatαζ τηζ BEρoι{ζ. xρ|. 1τl 15 Σεπτεμ6,ρioυ, ιboτ,ε νοι

12. Λναφaρ&. των Eλλt',νωγ, π:ριbηγ ουγxεντρωθo6ν a. φ6ρoυ, ^γιατt η
'πεlρατιhν, Nιιdλα, Δfμoυ, Λd"ζoυ εicπραξτ. Θα 'eiναυ ι5oτeρα δυoxoλ4-
y"αL Ι'ιd,ννη Tζαxναxη, τηζ 9.6. ie?τl. 1ιx6iJ"α., δtνοντα'' πληρoφoρieq
18Ο9, cταλμ{,ντ1 απδ το /νιτ6γωρaι "{,'1' -να υπδ\οιrα' δ,.v'αιιbψατα του Α-
lιε τηy oπotα αναγνωρiζoυν xαι' π0"- λtι'
λι την εξουctα τoυ Aλη γ'αL .caν 1c'ρο- Στo α\)ο τμi1ψα ττ1q επ''aτολ\3
σχυyσ0y, δπωg δι6τωξε o αρy.''aτ'ρ!,- o €ναq Κo'λινδριν69 εξcoτaρai τ,o xσ.-

_ *i_Jηγo6 Κα,πcταν παcιαq' θεoτιδg ιδιoxτηatα; του Kολινδφ6
13. Eπιcτολri τoυ Bελ{ παo&., ττ16 aτο oΒeργ6τιxo>>.

1.10.181Οx ατδ τη Pεντινα, πρaq 16. λναφoρ&, Kουτooυφλιαvιτιδν,
τoν Aλ{, Ιμ9 τηγ r'ιπoiα τaν γνωρi- τr7; 9.5.1816 , aaeτιx&, μe τηy επL-

ζει 6τι πλτ1ροφaρiβ'ηχε πωζ τοy δι_ aτρoφi1 oυγ1ωριcινιilν :.aυζ' 1coυ xα'-
δρυoαν (δηλαδ{ τoν Bελη) στ'ρα- τdφυγαν oτη Ν&oυoα xαι διατd.'γθτγ
-'&ργη τoυ Bιδινloυ xαι 6τυ 0α παιι xσ.ν νσ. επcoτρθ,|oνν' 'E'να6, 6rμω6'

στη Σδφι,α (1ιdcω των Σερρων) , xρι3φτηxε, 'ψe α,πoτdλ,εσμα vα φ6-
μ6λ16 )'ω6eι τo aγετιx6 Δ1γραφo. Υουν Υ"αL α'\χat απ6 τo χωρι6 τoυζ,
Zητεi απδ μεy τηγ Kωyoταyτι,yo6- να, eτxατα.σταθoιjν oτη N&oυoa xαl
πoλτ1 να τoν xατω6ληθoo3ν τα ανα^γ- {τοc y'α μειωθεi o πληθυoμ66 τoυ
ιαi"'α, απ6 δe τoν πατ€'ρΦ του γcι τoυ τo:φλιxιo6. Γι' (1"υτδ ζητο6ν τηγ
oτεiλει τoν αξιωματιι6 Mdpιζε Mπ5 tιδoaη νdαE διαταγηg τoυ. Toν πα_
νO, με cι,Ρ'Leτδν oτρατ6, ενιο1υ6με_ p'αxα\o'3ν δε να ,ε.ξαιρtoει απδ -'ην
yον απ'δ τιq π'aριογ6'q Σαρηγxιδ)'ι, cδιoxτηotα τoυ ao βa'tν6, δπoυ €γoνν
Ναoxλτjoι, Kοοτo6ρι, Moναoτi1ρι τ'' τω ,αμπ,dλιω τουg.
λ., ιbcτε νω συΥ'BεΥτρωθoιjy 2.0oΟ 77. Aναφoρd,. xα'τolx.ων τoυ Χω'ρο-
/ινδ,pεq. Zητ&εc, αy'δψα. τdυζ τiα.σcι- 1iσ.νi,oυ (oη,μaριν{6 Στενημ&1oυ)
δεζ τOν Eλμπαoανιoιi, 6πωE 7lαL τη< ΝciουoαE, τηζ 3.2.18117, ψe την
του6 παo&δ,εg A6oυλ&1, Ιι,ιτραγ[γι oπoiα ζητο6ν απ6 τoy Aλτ] τη μεi-
xοοι Σoυλε'ι,μ*ν' με 1.50&2.00Ο *ν- ωση τωγ φaρa}'ογcxων υπoxρειjlαειilν
δ,ρε6, γιωτi i,τaι Θα ξoδευτoιiν β4- τoυq, .γιωτi. τo'3το {τo τoιφλixι τoυ-
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(Bi.. r'la).υτιxα ^για τα ^γεγo16τ,α i\
τ. Ε. Βαxα;,οπoυλoυ, 1oτο'ρ{α τηΞ
}Ιιz'εδoviαg, a. b74-51b). Αxδrμα'
1'ω LY'αφ!ρoυν 6τι υπdφεραν πo)''j
.ι''xcΥ o|\LX&, δταν fiaαν διoι'xητ6q τη3

ΘεocαλoνixηE .oι Mποxilρ xαι Xoυo-

ιtτ παaαδeq, πoυ τoυ( ζtpηaαν νx

ψeτα:6oι5ν οτη Θεooαλoν[xη τLα. ν,1'

λογαριαoθo6ν, αλλd, τaυζ σ'ιι10"y1ΥΓ

σαν (οι Nαουααio'') δτt €πρeπ'ε να

dλθoυy εxεiνo'. oτη N&ο,lοα, o6μφω-

νx' p,e τα π'ρoνδ|\.|.Φ που εiγε τi π6-

λη, ιll,ε cο'l)'τανιxδ φtρψανι' Tου

oτ6λ,ioυy, λoιπ6ν, 2.17a 1ρ6c'.α *rιυ

Cητo6ν z'πδ τoν Aλ^{ να oτεiλeι αy-

τ'.πρ6cι'ιπδ τoυ σττiν πδ)'τ1 τoυq, γcα-
τ[ ,ιι tδιo'' δeν ψπoρο'3ν Υ'a στεi)'aυ')

διx6 τoυ6 οτα Γυαννινα'
22. λναφορ& τ'απoιο'l Tθ.saιον (!'-

σωζ τoυ τδτε ωρ1ι'ατολo6 Καpατα-
cου) . ττ1g 4.7.1872 (απδ Β€ροι.ω;) ,

|ιΞ την οποiα πωραπον'"tται, γιατi.,
αν xα,. exδδ0τ1xε δcαταγi1 aου 'τ.ρΓ!Ξ

το'lq βοε6δδeζ y'α|" τaυζ α^γ&δeE να

τoυ διircoυy 19 u1riρτζι 1oυ τLαν['
γoυr, δε.i τoν &.φηcαν ,α'lτo{ να τo

μωζ6ι}ει ο fδιo;, αλλ& τoυ 6δωoην

1.5Ο0 γρ6oι α" |Loν&.xιL} lμε απoτdλε_

ψα yσ.1*oει &λλα 1.Ο0o, αφori δεν

δd1θηxαν την εGπPαξη τoνζ, με

β&"oη xαταaτι1o, 6πω6 oυνηθιζ6ταν.
23. Lν,αφoρα τωy Bελ,6ενδιvιbν,

τη6 15.1.1819' με xηΥ οIτo[α, τoυ

γνωοτoπoιοr.iΥ δτι τoν 6oτειλαy 'δδc

'Eλληνεg ,xαι διjo Tor}ρxoυ6, oυμ-

φωνα, με τη διατ'αγi1 τουq, 6πωE τoν

πληρoφ'ορoo6ν xα.L o ι,e'ρoδααaτ\:
x,αυ ο -Lττa6}. αγαq. T6λoE, ζητo6ν
,ευνoΙxη ψeταaε{'ρηci1 τoυζ ωζ πρoζ

τoν xεφα\tx6 φ6ρo, γιατi υ'πdφερα'7

απeρ[^γραnτα τη aρoνι'dι πoυ τ€ρα'
σ€.

24. Εruaτo)'rt, *δ τη Σι&'cιaτα,
τη6 2.3.18.19, τoυ Mοiiρxoυ Mοραi-
τη' dμπιστoυ, αvθριilπου του, o oπoi'
οζ r,7"Pαr,oνΞiτωι γzατt δεν θλα6ε τι;
oδηγiε6 τoυ Αλτ], α.ν y'α,L τoυ εi1ε
ατεiλει 7 '7Φ αoπρα, 1.ιε d,λλo γρ&,μ-

lΙα τoυ. Tρα9εt, α^ιΔ",ιη, δτι q'νωaτα-

τtir&ηxε τo 1ωρι6 τoυ εξαιτiαq τoυ

Γεωpγioυ Nι6πλιου xαι τoυ Ιω*y-

νaυ Ζ&,γoυ (οι oτoioι κeτi1'ραν τa

μπαi:ρ&xιr) , 6τω6 x*ι d,λλων, oι o-

πoiοι εξd)eξωy διx6y τoνζ ιeLσfi'pa'

y'τρρα.

25. Lιαταγi1, τηq 20.4'78'2o, του

δυουxτiτ'i1 βort) τηq Θεooαλoνixη;
(Σεγiτ Σερ&) Σαλiμ (o oπaiοg α-

νι'φ't'ρεται y'σ''' ω -ζ <xαι ηγεμιδν του

:'ατξαxtου") 1l'ρoζ τoυq Bερoιι.ilτε;,

ιrΘ τγ]y oποiq' 1qgq ΥνLδστσπoLa[ 6τ''

c?y'ητδζ των δερ'6ενiων (δια64,oε-

ιlν) διoρtοτηxε a διo''xητt16 τωy
T':ιxd,λωγ Σο0'εi1ιαν παcαq Χεξ-

?eτ|'i'|"αρηζ ιαι 6τ,' o 'τελ'eυταio; δι-

δριcε δερ6iν'αΥ'α" των περιo1ιilν τηi
B6ρoια_c, τη6 Nd,oυoαE y.αL τηζ 'Eι-
δεcaα; τoν Ιψπραat'! Φτα. Ιι' αυτ5

xαλ'o'3νταc, cτη Θεοoαλoν[xη, o ''e-

ρaδtxτ1Ξ, cι αγciδε; x'.ι'L <(.oL πρδτ''-

5τo'. τ0jν ραγι&δalν π'ρoεοτ6τa; xαι

γ{'ροντeq τηg Βε'ροiα'3o, γ'"α ν'α aυ'ζτ1

τi1cουν y"αL να' nrt'ροιl') διαταγ€6.
26. λναφoρα, ττ16 8'6.182o, ατ6

την Καcτoρια' :uοι) Me1,μtτ Koc-
τo6'ρ, ανθρω'πoυ τoυ Αλ{, με τηv

οπο[α, τ'o'ι ^γνωaτaπoιeL τι6 επα.φJ;

πoυ giχε με δι*φoρουq αγαδeq xα'"

μπ6ηδ,ε6, aaετcxα ιμ,ε τη oτ4oη τoυ;

'απi'lαντι oτo,i Aλ!, ,μετιt, την ε1Θρl-

xii cταaη τoυ .ooυλτ&yου, 6τι o δι-

οtιητη€ τηe Ρo6μελη 6 ζi1τηaε ατ6

το'ιE Κq.oτo?cανo6q να oτεiλoυν π,ροιi

aoντ6g τoυζ στοζ uMπιτcbλιαr, 6πoυ

etγe π&.ει xαι o Ι.)'ιαcλτ] A).ε6μπε-

Υηζ γ".α. Tου α'ναxocνιbysι 6τι o.j,_

ναντi10ηxε xαr aυζi1ττ1ae lto τOυζ

Bε,λη αΥ&, Ιoo6φ 'μπtη, Pουody

',ιπ6η xαι Ιoλιdrμ α^γ&, oι οπoioι. το'ι
εtπαν δτι δ,εν μπoρ,ο6ν να xαψo'lν

τ{πoτe, 'εiναυ δ'ε αr'oΨσ'1|.q!ινaL νι
πθ.νe aτα Γι*,νyινα y'g.ι' να. oταθo6y

oτo πλeυρδ τoυ. E eπαργiα (του Ι_

ooιiφ μπ6η) τηe Aναodλιτoαg δεν

61ει μεν τωpαγθε(' αλλιi δεν μπo-
ρεi ν'α oτεiλει cτρατ6. o Ιμπραriμ
Lρατrηe δ'εy ειo&xoυoε τη oι.lμ6oλt'1

τaυ xαL βγi1xε απ6 ιην πe'ριoai1 τo'.ι,

'με απoτdλ,εo1ια να xαo'3ν oL fi|3pΥoi'

eνιb o Καραμiτηg τoυ μ6νει πιoτδ;
xαι θα 1-ιε'τa6εi oτα Γι*.yyιyα.

27. λναφoρ&. 2b πρoxρt'c'ωγ τηξ

Bθ'ρoι,αE (ωxpoνoΜγητη)', με τη'l

aπotα τoΥ πωραxα\o$ν (6πω6 xαl
6λ.oι oc xd,τoιxoc τηζ επeρχaαζ) yα

διατ&ξει τoy Xαλiλ ω^γ&. να πληριil'

σεL ττlν ανα\oγtω τoυ στOυζ φ6ρoυ;.

Υ'.ατi λεhoυy τα od.aπρα>' ι)Γ.αPNε'.

μεγ&λτ1 οταoιr,ιδτητα oτι5 εργαοiεg
xαι τ1 xωταoταaη ε[να'' δ6cxoλη, ε-
yιil oL αγγa}.ιoφδ,ρaι ιον τα9αγιi-
νa)ν στην π6λ'η τoυq, ,με απoτdλε_
σ'|LL να :,ην |€1τL6x.'?υνoυν y"αL με d,λ-

)'α iξoδα' xαι
28. λναφaρα, αιτδ ττ1 Β€ρoια' τη;,

4.5. (182;) του Ιoυoo6φ, ανθριilπου
:oυ _\λη, ^για δια'φoρα θ6ματα.

'Ειcι 
γραφ'ει δτι''

-\'. Eρε'jνηce' τα aγετιxα uε τoy
θblα'το το'ι Τlδ'|'ττi x,ι|. διαπ[aτω'
ce δτι δεy τον aυνi'λα'6αv oι ι,λ6φ-
τε;, αλλ& *νθρωπoι του Πα,ζαfτη,
τ.oυ τol Γ!α,'ρdδωσ,αγ cτaν xqτετi.ν
,\ποcτo)'τ|, τaν Σγr"γyrγi1τη' xα'" τaν
sν'6τιicαν, 1ιε cxoπδ να' ανα1x&coυν
του; υπεδθυνoυζ τηζ τηρΙpealq ττ1q

τ{ξεω; ν1' τa')ζ xαταδ'.ωξoυν στλ

βουν&.
B'. o ιιrου'λd,E του δeν διεxδιx;i

'ii,''α. τq. γω'ρια xυ:. δ51εται να e^{y'α-

ταc'τα'θεt οπoυδηπoτε, δηλαδ{ oτη'l
Κατaρ['lη, i1 oτη Β€ροια i1 οτα Tι-
αννινα.

Γ'. o Χαλiλ αγ&q παρ€\α.6ε βi*
α.α 1o cιτd"ρc, πoυ υπηρ1ε στo τσ|'-

φλixι ioυ ΤΙωζαtττ1, 7Lα.L τ'a μετ6φε-

ρε στo τo,'φλ|'xι Κo'lρνδζ, llιε τηy
τρδφαoη δτc ζτ1τοriν aιτηιρα aττ;ι
Kωyοτeγτιγo'3πoλη, 

'xλ)'σ" 
a iδιog δεv

πρδoφορε απδ 'να δ'rx&, τoν.

Δ'. Γιe τoν Noriρα τoυ γνωρiζεl
δτ'. δeν βpLcxeται cτην 'Eδeooα, αλ-
λ'α' cτo 1ωριδ τoυ.

E'. Γιι την επιδ,ρομη των xλε'φ-

τιil,/ στη Bλα1oxλειoo$rρα, π'ρ6πει

να eνερ1t1ae. xα,νξνσ.ζ με τελει6τr;-
τα. Στην 'Eδεooα 'y'α.L στη N&,oυoι

γρα'&:ζoνται αυoτηρ6g διαταγdE, γι-
ατt cτη Ncioυcα εiναι 6λoι συyεyγο_

η',ι6νo'. |-ιε τoυζ xλdφτε6, Υ.α.L xPeLi,'
ξεται πoλ6E ap6νaq.

ΣT'. Διαδiδeται δτι o Χαληλ α-

γ&"q Θα γiνει διoιxητt1q oτo Moyα-
aτ^l'1ρι, ^γ'.' αυτ'6 ταl, μετ6l6ηχe στη

Θεooαλoνirιη.
Ζ'' Σtη /ν&"ριaω 61ουν oψπλα-

xεf oι Bλd,xoι τα} ΙΙ'oρι6oλιο0 xαι
τηq Α6δθλλαζ με τoυ6 ιδιoxττ]τεg
των βooxιbv xα:ι' ιm,iιρaoυv θι1ματα-
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or Δραyo6iτεq Ι<αι n Eπισκoπt'ι
0 φdλo6 Γιιbργo6 Χιoνiδη; οε δτ;-

1ιoοiευ,i_ιri τaυ στην .NΙΑoΤΣTΑ,
liιε 5o' περιεxτcx€< ερυιταπolιρt'ceυ;

δiνε'' 1ιcαν eυxυlρiα sυpriτατη; θε_

ιilρηcη; τη; laτορ(ωE τηE B6ρolα-;

xα.L τηζ πeριaai6' Εiναι, oυ ερωτα-

α.oxρiauq dναE πoλιi xαλ6E τρ6πο;
ου1rπ6xνωατ1€ τ^r,q ιaτoρcxi16 αλτ]θει-

x'ζ )Lq'L 1ι'''α π0.ντoτε ε'rδιαφ6ρoυoa

pι6θoδo6 απ6xτηcη6 γνιiloεων'
Mε τo oη1ιερινδ μoυ oη,1rεiωμα θa

cταθιb oε ,μι6ι <9ρωτ.ιπαντηaη", την

34, ;η aγeτιτ"^fi ,με τo τi τ)oαν cι
Aρ'ιγου6[τε 

-<.

H α'παντηaτ1 τoυ ι' Χcaνiδη βρi-
'σxετα.L oτη oελiδα 94 τol 48ου τ,ε6-

xaνζ τoυ περιoδιx,o6 -NΙAOΥΣTA,
ια'' θ'α πιil ευθdωE 6τι δεy ηlε βρi-
szει ori1ιφωνο'

o x. Χιoyiδτ1-< cτηριξεται os δυa

εντελιΙ16 aξωτερι^ια 61qι'γeiα ΥLιι, να.

νποοττ1ρiξει την απo' η δ-.ι aι Δ'ρα-

γoυ6iτε_<' που ανωφ€ρονται απδ τoυΞ

L6τrJρLy'o15ζ ωg oλαυιx6 φδ'λo, εγr'α_

ταoτ&θηxαν 'σττ1Υ πaιpLoχη τηg Eπl-
cτ"oπt1; Ναo6oηg, 6πoυ ,,πρξτeι νa
εtγε ττγl €Eρα τηs ηΒmιoxaπ\ Δρα-

1ο'ι6cτtαq xαι ξτc'' oιbθηιε x'αL τ2

τoπιυ,16μιo Εττιcxoπty''
To ruριilτo επιxεi,ρη1ια τoυ x. Χι-

oν|δη (τo αγτλιil απ6 τo β'''6\[ο τaυ

Ιaτoρ[q, τηζ ΒLρoιαq) ' etν'αι δ-'ι

στην περιoχ! ο'ψιι^λeiται τo γνωoτ6
ι)'αν''xδ ιδiωμα. To δειiτερo' 6τι τa
τoπωνιiμιo Επι'axoπt1 ψπορεL να -τ"

πoτsλεi 1ιαρτυρ[ω εγxαθiδρυoη;
σττ1ν Tνεp''aχ{ τηe Eπιαxoπf1e Δρ'ι-
'γoν6ιτLαq.

Για τo δε6τερo θα πaρα.ιη'ρi1οω

δτc πtρ'α τoυ δτι η πρo6λευoη των

ο'/ο,μ&των, η oνoψατoΘaoiα, εiνα'. πο-

λ6 πιo πoλιi,πλoιη υπ6θεoη, Επι.axc-
πt1 νπαργεt γ'αL στo Poη:,λo6xι. Kαι
αν δεxτoιiμε δτι' οr. Δραγaυι6iτcoυ eΙ-

ιατα'oτ&.}ηxαν μεταξι1 Θεo)νixηq
x:αι ΒaρatαE 'Θα ταt'ριαξe νσ, το1το'

f}ετηθεl η Fιτιcxaτfi Δρωγoυ6ιτiα;

cτηv περιoxτ] τoυ Poυ,μλoυxιoδ. Αλ-
}& oψ6αiνεL στην 'ιoτoρtα νοι μηγ
ιοxιiει η ωργi1 ττ1q μετωφoρ&E τηi
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ιδ!α"i 51τ|/ 1i?1'^(|',l-,ατιx6τητα x'ατa

ιον τ''lπo 6τ'cι φαtνaταL νια. 'gtναa ξ.'

τc'' τρ[πε'- να ε[νq.ι, θτoι εiyαι.
Εxε!γο πcυ θα υτοcτηρiξω 'εtναι

6τ'' οπo'lδiΙποτ. xαL 'αν 6γει ιδρυθεi
ετ,υcxoπ^il Δρι'γaυ6υτtα6 αυτ6 δεν cη-
pα[νoι 6τι oι x&τοιxo'' 'νηζ π,ε?LOx^η:

Toυ
Eμ. B,αλoαμiδn

i1cα'ν i1 dμ,ειναν Δραγoυ6iτεg. oι τ6-

χΞζ τωγ λ.αων, xαι aτην πρoxειnρ'iντ1

πeρLπτtlοη τιυν oρδιiiν τηq εroγt1Ξ

ει'e!''lτli' 9ι"νL'' 1['5q ρευcτJq, ιbcτe το

τoπωγυ1lιιo yq qinτ''ggι),εi στιζ περισ-

c6τe'''εE τεριπτιLce''E θ6iιηcη μια;
npo7Lliι'.Υ'i1-C διαγLονii€ 'i1 εν6 -c x&τι:
aυ c'ιγι6α.ντag. Αυ-'d cυp6αiνoυν ι'
ι61ια xυ',. οi1l,ιe.ρα. Π.x. τo Δημoτι-

x6 δ&οo'' sτa Β€ψιo etναι τo δ&εa;

τcυ Κανdλλη. oι Ναoυoαdoι ξdρoυν

ιo γιατL. Δεy ξευρω ξrω6 π6ooι Nα-

o'lοα{,ι'' γνωρi,ζoυν τLατi ψια 'π,ΘlPLa-

x'^ii στc Bdρμιo λ6γεται Ττα)'ιxα.

Στciθηxε αρxaτ'i1 ',L'.Φ προcω9ινf1

οτρατ,'υlτcxi1 ιατιaxt1νωaη Ιτα)'ιilν

cτη δtα-ρxεcα τoυ A' Π'ωγxo'o1ιtoυ

Τ[ oλ6μoυ ^λaL η τ.a?LοΧi1 pωφτtaτηxa

nΙταλιι&,r.
ΤΙαρα τυq ιοxνd6 ιoτoρ'ιx'€g ψα9'

τυρiε_c (1ιιλdψε γιοι Σλα$oυq }Lσ.L ..Υ'

τ'α-!αστ6;σε.ζ το'l Ζ' αιιilν,α) 
' 

ερευ-

νι!lντα6 πρocexτιν"& την περioδo ε-

xεtνη otιηγo'3ψσ,στ€ στα aξτ)q αoφα-

λτi oυμπερ&q_ιατα.

1' Tην π,ερioδo τoυ Mωυριxioυ η
Σx}.ω6ηνL,ι xαL aL Σλαιioι βρioιoν_
ταc π{ρα ακδ τoν Δοι5νω6η.

2 ' 'oτq,ν a' Mωυρtxιog απoφ'αoι-

ζει τη διαxεlμαoη του aτρατo'3 τo'l

π!ρα απδ τa Δoυνα6η, μ6cω ατη 1ιil-

ρα την Σxλα6ηνδν, ανατρ€πε.a'' xα'
ι'υτoν"ρ&,τoραq αναγορει5eτειι o Φω_

x&ζ.
3. Eπi Φωx& ξeaπ&"ει ω6υcαλ€ο;

y'αL φρLγ.Lα,στιxδ-c εμφiλιog π6λoμo;

πoυ 'διαλ6ει τoν cτρατ6 ^/'αL ''η δι'-

otxηaη'
4. Tην περi'oδo αυτli φ την π{-

9ση τΟ.)γ Σλαδωγ πoυ περνοιiν τoν

Δ,ο13να6τ1, xαποι.α nπoλυιilyυμα, φ'j-
)'α 'cχι'lcxd.. (;) , 6nr< aι' Δραγου'
6|.τιc'', Σαγaυi'ατεg, Bελ,εγεζτ]_uε;,

Bz'ιoυν'{τεg x'α. φτα'loυν λεηλατιi:ν-
τ1'ζ τ,τ|) '3πω''θρo ηld1ρι τηg Θεo) νι-
xτ1ζ τ.σ'L επι1ειρo6ν αvεπιτυ1ιilg την

xι':i.τ1 ^i1 τηe (677 - 681) .

'c' o αρ,.{l',ι6g των επιD,ρoμ6ων α-

ν!.,'γeται ιατ&. τoυc coτoριxo'3q aτ''i
80.000.

6. Tο !.τοg 688 'i'ιετωφ6ρετα.t ,ι'π5

την περιoγi1 τη6 Θεc) νixηE τo oυ-

νολ,' τηΞ πzpαπανω oρδfq, π&νω α-

π4 80'fi}O, δπι:η παρατηρεi o VA-
SΙΙ,ΙEV, στην Mcxρ& Aoiα ωπ6

τoν 1'υτr)xρ|'τovα Τaυcτι.ανιαν6 τoν

B'
7 . H. ιγιατ&σταση τωy α'νωτε?υ)

γ|νeτιυ cτη Bυθινiα ,οτo θdμα τoυ

o,Q:xioυ.

8. 3Ο.οΟΟ απδ τoυq πωραπανω,

cτρ"ιτε'3aνται απd τo Βιfr'&.ντ''ο xα'-

ouμμετ61oυν oτoν πdλε,μo xατ& τυyl

Lρω6υlν οτη Συρiα. Σε xρ[οιpο aτs

1ιεia τ\Q {x6αaηq τoυ πoλ6μoυ αυ_

τq'ιoλo6ν oτoυq 'Lρα6εE με απoτ6-

λεo1ια να xατωoφ'ωγo'3ν y"αι οι δl.xοi

τoυζ' πoυ εi1αν'μεiygι πioω oτη Bυ-

Θινiα, ατ'δ τoν α.υτo'l'ρx'τοριxb aτρα-

=Α

9. Ι(ατ&λοιπο ψ'''lαδα6 αυττ]€

τηq eγxατ&oταoη€ εivιι ,μια σΨρα-

γiδα τη; 6i?α-9.ιnτ.xηζ αντi6 απο''-

xiαg τηq BυθινLα_c πaυ ωνt1xει aτo

θdμι τoυ o,}ιz'ioυ.
10. B η-ιεταφoριt, αν'επιθ6μητωy φυ-

χων απ6 ,y'αL τ.?oζ τη Mιxρ&, Ao[u

ιαι η aτρ&τευoτj τoυ6 εtν'α,ι ταxτυxii

τoυ Bυζαντiου' μE απoτ6λεqια τι6

πeριaa6τ'ερeq φaρ€g τoν απoδεxατι.'

cψδ τaυq.

11. E ,uελdττ] των oνoμdrτωv των

φιiλων αυτιilν δη,μιoυ,ργεi oτoυE ει-

διxo6-q ερωτηpnttx& ω6 πρoζ τη

α)'αυιxi1 τoυE πρodλευoη.

Σaετιν"&' με τo ολαυiζoν ιδiωμz
πoυ oμιλεiται στηy πoριoγi1 τηζ E-

πι.cxoπt1q νoμiζω 6τι τα πρ&,γψατx

συνdχειοι oτη οελiδα 143



Eκδεon ευρnμdτωv αρxαiαq Mακεδovioc oτnv Αυoτραλiα

190,CI00 ΕΠIΣKΕΠΤΕΣ ΕlΔAβl T}|N El(θΕΣ}l
ΑPχAIA MAKΕΔ0IψIA

Tεριiετlε n πoilτlxιi o[iο τnc

Σημ. ΝlΑoYΣΤΑΣ: ΑvαδημooιεΟouμε &ρθρo αυoτραλιαvηg εφημερΙ-
δαg o1ετικδ με τηv ετrlτυxΙα τηg δκθεo.ηq τcοv ευρημ&τωv τηξ αρxαΙαq Mα-
κεδoνiαq τEoU -Γrραγματoτoιηθηκε oτα μoυoεΙα τωv τεαo&ρωv αoτικδv κEv
τρωv τηζ ΑυoτραλΙαζ (Mελ6oJρvη, Bρια6dvη, ΣιjδvεU, ΑδελαTδα). To oxε-
τικδ &ρθρο μαζ τo €oτειλε o φiλoq και αυvεργ&τηq τoU τrεριoδικoJ κ. Δημ'
Τζιoδρτζιαg τov oτroio και ευxαριoτoJμε.

H πoλ''ιa'l,1l.αν-"τ1 lxθasτi τι,)γ Eυ_

ρτ1ιι.λτtον :τ,i'\ρy'ztzi \ξα.xg.δo'lil-:'

iιιθ. ατ6 ;l; μeγαλJ;a:a: oy.θjcε.:
το'l !.yε'' rοτ!. ,'ρ^γανιllcει η E,λλdδ:ι
cτC εξιlτεριι6' ετ'"οτi'i!φ's'' υ'υ-."i' :τ;ι
ε5δα';αδα lιε i'r|/ oΛΤMΙΤ Ι'\Ι{H
sττ1ν '\'()'i'νι.' πρaε,ργ6ψεντ1 απδ '\-
δε)'α1δe, ;Eλ:υταio c-νιΘιJb τηε 111ιη

'τ]< 
1iΞ ρ. aδ €ισ. ζ a^f1Ξ οτ^ην λιlcτ ρα'λ'i'υ..

Συμφι-,l',,e με τα eπicτ1γι,ι' 5io''-

7 ei'α' cυνολ'ιxd; 1 9Ο.Ο0Ο,eπιaxLπτε1
9t|r1γ :υτiι 6xθεοη cτα μoυoεiω των
τε,οcd,ριυν,μεγ&λιυν αaτr'xilν x{ντ ρυl'l
τη; Αυcτρα.λia_c, }fελ6oδρνη' Βρ'''
s6θ"νη, Σ6δγευ xα,l _\δελαtδ'ι.

_\y'αλυτιy"& τ"fi/ ixθeττ1 ε;'.cxe-

φθηxαν !

45.Ο0Ο cττsl MΟ'6o'3pντ1

35.0Ο0 cττp Βριο6&ντ1
70.οoΟ oτο Σδδyειi xαι
-ι0.ΟΟ0 cτην Aδελαtδα.

s''.'^1 p α'p': ι.,l'3 γ'ω.,' ο'l ;η9 ττ s l ειτ''" sτ" !'
ιθηxα'ι',ιι-ξιι&' δ,e4o'l.!ν,''ι *λ)'ιυ-
οτε 6τ'. 'l,:ι'ν ια''. τ, 1ι.e^;αit''3τ'e.,'τ1 !.x-
Γ)ι'sτi τ.''l τ'ιπο'l ττtξ r.'''l εi"-1ε ;:οτ!
ι;'.sxετθ:''' ττ,'ι .\'ls:,'l'l'[z.

'Ενα τaλ''-l οτ1ι.αντ'.x4 cτc''y'eto
του eτtcτi ': oυγ3τeιyε γcα ;a !l/:,'νC
ε' lδ'' αφ,!',' aν 1 11y1 x'γ aΣ"γ,ι,ι' 1"ilιb ν, -l': l'' l
τ.J ΥeΥaνa; δτ: ;d)'θ" ι'πδ τα e'ιρi,-
pατα ττl 'Ξ 6xθεcηq iy'ο'υν αναx'ι"λυ-
φθei πoλ6 rρ6cφατα u'α'υ εν'τ{θτ,xυ''l

γι.α τ'ρ,bττ, φaρα sa ι,ιουseie'l. '\'xδ-
',ιT1, δi'. 1ιεταξ0 τοlγ εxθειιd,τι.υγ υ_

r'liρy'l"ν ε'l2i'[ιατα i.ι') ιαθτ1τ,ι^L'

ττ1; iδρα'-: λ''γι','aλ'ογLα; τoυ Σ0δν:,)
y". -\'ιεξi'l7"',ll ΚL'.ιτl'..ο^γ)'a'-l. r.''l
ι;c 7.ρο'i'.ι τανε,. ι..'y-ι"'.oλογ'.ι! -: α--

'l:';'.'l':!: 1Ξ.''l '1.ιil...- :i,: }l L'l.=i.'-

ν[L -:.
rΓ.' -^'..,.;'',- -^' - :.' '. Ξ ! ι.'.'..^ l tι- .Lθ=5ι,1 ;o'l !-

^γι'lιν' l-,;τυl3 et'lα.'' γνυl'cτδ. cτην }Ιs)"
e.,':p'lτ1 "ον πeραsγ!νc Nai',ι6ρ,.c 'ι.
;6 τιιν ;ρ6εδρο ττ1i ΕλΙτslυxiie 1η
ι,ι'6^'',-'"7'7iL; z. Χrlρ'ο Σαρτiε:θ.ιτ',
ιi'y"zν τρ,.xα')'!cε'' τ''c :ν1r!ν Ξ Ξ .J.'-|'-

7'i'i.:ι'. -: τιυ, Σ)'υ'6ο',ι'υ'ιe7'δνυll lιΞ
ττγl -τ,l' ι''.a'lρ^γt,ι αθ)''-r'τii;ιly dξιl α-
πl' :a ',ι.a'lsεio ττ1; Mελ6ο{lρντiζ'

'1!ιτρaπz e[7'ιν cη1ιειιυθei α',τι"ι'

;cυ; ι.δ'"aυc cτι" εγxι.[νυα' τ"r1q {'τ'{)ε-

στ1Ξ στc Συδyευ. y-υ.lcLq ωc;6aa να
:;τ,',s&sο'l9 ττ;l κοl'δ ^,ι.eγ*}'η ε'τ'.-

τ'η-['x 1' .-.

|' εν'.x^l, εy.:i.','.τjsτi τι,ly ε : δ ιxιi'lγ ε : _

'/'ι'" ;τ.L|}Ξ al. τe'1ατaυν ;ο)')'υ' ^1'Cδν'"ι.

^('' i( ν x. ξα'l u''aπι sιεφθ'o | τiiν'\'.l C: i' α-
ιtι',ιιz" !.xΘe'c"ι1 l.,L€ Ξυ?^i'|,lq"τσ' i.1.^(-

'',' ξ il,ι c υ-'' l"xτ υ C6 c)'[ z Ξ l1',. 5'iioυδ 1''" -

i -.. -,, -

.\τl, xιθαp1. c',ι.aγ'.'ιeυzxi1 ιτη-
,!"r1, τi !τ.θesη' ξ!γ'υlρα. α'τδ <τp --ε-

.Jl'iτLσ. ;ia}','-L51ι-/.Υ1 -ντi-a 1' -c''.1' 7.ro-
:τ4,;ιι,lcε y.1"'' τrυ; παρ'α7.α2θ.zτε':

ττi; ε)'λτγl''x'li; ,,c;ορtα; xα'c το)'υτ'.-

:;ιo'j. o E'\ΛΤtrNΙKoΣ KΙΙPΙΙ{AΣ
TPΤTH 21 οKTΩBΡtΟ'l' 'l989.

oι Δραγo6iτεg Krσ! Π {Eπιoκoπιi

Ιπaλoγiζεται πωζ iο περiπaιl
5oo/o τo''l ουνο},ιxaι3 ωρυ\ιa'3 τωy ε-

1i|'fxετ,τιbν' ilταν Eλληνo - Αυcτρα_
λcL. λνεξωρττ1τα 'α'τ6 τcν eξαιρετι-
xθ' μεγα\o, Υ'!.α τ,α. αυaτρα'λι'ινα δε-
7"ο',ι!'να, αρυθψ6 επιcxεπτιilν πoιl eL-
F"αν ττΓl dxθεcη, tδυαtτε'ρα εγτυπσ]-

τ'.zιi, 'l;t,''ie ^r, πο''6:τ1τα, τ(!)γ Α')-
z:ρι)'isν ι;'.οιeπτιilν τ,ηe.

Σ'ι^γιeιρ ",ι-Ξ'tz' τ, lxΘecτ, εt7ε πcc
ιαλ!οε'. :c !'ντονο eνδιαφΞρον τoυ

αιαδτ;sιιιc$. ;ο)''"ι'.y'ου ιι'. δτ1''ιο-

Συuδxεια απδ την oελiδα ]42
€ya'lν ξεxα"Θαρ|"cε,'' To ιδiωμα αυτδ
εiναι πρo'tδν πωλη6 δ6o γλω,cοιilν.
TηE Eλληvιxt1ζ xι"υ τηe Σλαυιx{e.
MιαE πoλ'j δ,lναττjq γλιδ,ccαq 7\α''

βιαζ πoλ6 αδδνατηl. Δυcτυ1ιbE oτιg

γλιicοe; δεγ y'ιxd'ει π,aτξ η δυναττ].

Nιx&ει π&,ντοτe η αδ0ναττ1. To oυγ_

ταxτ,'x6 ξrιυ6 τoυ ιδιιilματog αυτo$
εdναι E,λλην''y"'δ xα'' α,'iτδ λdει πoλ-
λi. 'oπωE xαt η oυνe{δηcη αυτιilν

πoυ τ'o iιιλo0ν. Mια επioxει}η σ1ηl
Βr,ιcτortl ττsl Kυριαxii τηg o,ρθo-

δoξι'ιi Θα" πetceυ για ττγl ''-'ο;aριxi'1

τοπaθ€'τηaη τηe oρθoδ6Eoυ Eλληνι-
ι'16 Κoινδτητοζ τηq Βτι''οτ"or\q την
πe'ρι.οδo του Βaνλ'γ α.ρυxο'3 aγt'ψατaq.

TΩ'ο; θα {θελα νω επισημ&γ0} {-
τ'' sΔ6a',ιι'' ωζ ηlιαyτιχδτωτo τo {ρ-

τo τo'J z". Χιoνiδη y'α,L δ€Noψq"L δτ'"

Eεν ei1ε y.α'ιpl,α''π,ρδθεση rα δd}σ9.

\ρα:γoυ6''τtxi1 ταυτδτητα στουζ συ-

νoτα.ργιωτεq ψαq xατoixoυ6 τηζ'E-
π|!σy"oπtζ xσ'|' xηζ ευρ6τερη6 περιo-

1τj; oυμπ,eριλωμ6ωνoμθvηζ τ.α'' ττiζ
Nαο6oτ1.-.
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H BΙOMHXANΙA THΣ NA0γΣAΣ ΠPIN T0 1940
Eιoαγωγ,ri

Ι1 Nd,oυcα πoυ xαυyd.τz'- ^(L1' τ'τi/

τ./lιfir.1i.'?Ξ!'|'ι τΥF a'Ξ 6)..''l; τo''l: ;:-
',τΞ:. 

' . 1|'ι Ξ'L'''''ι:''z'''-ι ; zι'. =;'l.'lγ :). ,'.l'-

:''zC''ι: :,'l-τιi'y'ε απl' ;oν re'-ι.c1ι!'lC
.ι'"|.:''/'1 -x. :ιi,π:2ι ττ1 'c Ει)'τp'.x'l,:

β'' :','.τ'1.z' l ['ι :.. λτ,ι,ι'' ου'1^γ τ 1ι ε',rι θ. β ι o -

',ι'l,7.^',.'ii'l. ;ου !φιι.c'e ι,l: τι; 1ιΞ.p:;

',ι,.,': 7'l',''l1ι.'.z6' ιz'. sτλΓ)τ,ιe πτγγ'i' ':.

τ'''1[οzτ,; ^('.'1' irι'l φ1oy.Ly'.!5|,\'! roυ
'l,;l;ι τ'z'. iiιι'cι eδιb α;ξ δ)'ιL τι
γ.!';;ι, :'r,: Ιl)')'&7"L: γ'q.'' .,ι!ιo ';i)'cιl-

7 :'\'U3 τ'.1' του1 ''δ''rιτ'ι'i1τΞ: τ(!)'/ Ξr_

'"γοcτυ'c[οι'l τηΞ.

Σττ1 Δτ,μογριφ''ι'i' )l,ιττ'"('?αφ^iι

;cυ 1928 ^r, N&'''lο'z ιιτr')'oτ|'iιτι".

ιι γιι('' z.;6 τ''; 1ιεγαλυτ:ρe1 rl')'e'-:
ιτ,: ΜzιciοrIz'; 1ιε ;,,.ηθ'lοiι4 10.

25o ιι'ατotγ't-';. T:; 72c'l,"λ ι''lτi1 ^1t-

'iz:'ι"'' ^γeν'.τ"l1 1ι:λiτii Υ"7''" 5i,J' Q.λ'ι-

'lι,''.''z). "η: x'Ιrx:δoν|.ι.3 ','.1 ,''nη
^'. - / -.,. ι|' ',.,._ .] }-/'Ξ')'5'lι Ξ'- )

;λ'''lιo''l ττγ.

o λευκ6q dvΘραξ
Σr;,ιι''l::z'l' πτ,"γi1 ;:)'c'3 -,'υ e|.νι'. τ,

';\ 2:''l l''.ιi,' a?.'5 τl ΤJL'ρ:'ια τt'e'lvi.
:j'l 1\Ξ'2l,l.[η'1 ι.πξ Ι3!'Co''ι ',ιiyρ'. Βl3''i
:ιO:i !",ι.ι'- ;ι',''x''cΘεi' 7-rτl' 1τl q6στι
,,ι:' i::f}':'i: -: τιιilτε:; 'lδλτιν ' τ!.c't.

: r''.l ^\\'. ).",ι\ν:l' ι 1- .J o;i η i' a ζ ; e','''ι). ε !. ι''

;'t",'l; ιiι:z:'": i'rrι1ι:'.: '

Επ!-'|' aυ7ιοτ. ρ'ι':υυ'q διν i^γ'.νe τ'α"

iι.''0' et' ;ι"ε-,θ.)'λευcτ1 aυτω' ) τιι'ι 7ιυy 0-'

',ι.Ξ{,l c"'il' τ,'ι τ"ρθ'το'.. Χιρτ, Lr,ιυl;

s ιτ; ι''δ'. ι,l :'' ι^i' ;' p ι'l : c6 c'lλi y. t ωγ N :. -

a') 5 7'[ (|''/ β'.,'' Lτ 
ι /'d.'/ ι.')ν ι l'' ιυ 2θ ιbθτ,ιe

τ' 1ιε'ριτ'i1'/'?ησLliιafiο|.τlση τιι)γ υ,δα_

τcπτιilcειυγ τιυy π6λεων B6,ρoιαE,

Nd,cυcα; y'ω'. 'fiδεccι;. Κ&τι εν6ρ_

"{.'.?< r?aζ σ)-ιi1 ττ|/ u'ι';eι!Θυνcτi

ζ:'*i''ιτ1Cαν lιe τγ]y xi'lτ1οτ1 τωγ Nεr_

τa'5ρxι,lν' oι Βαλxανιx'οt πδλe1ιoυ 6'

|1'(\\Ξ Υ.1'" a |.'; ΤΙιγxδqι'eι; τ,.; οτα'-

iιiτ,τisl'ν ' dιυ; i'του τo Eλλτ1νιxο

ιρθ'ι,'; zνzΘ6se'. -,ο 7917 σε gπιτ€'

)'ei',' 'rιη/'qιι,"'l.ιbν τ1, 1ιaλdττι -'Υlζ Ξγ.'

iιετi,λλευcη; τoυ;.

H εr'.τ'ρr'n^i' αυ.'il υπ66'zλε 1,rι

19'1 L} το πδρ''cl'ια' τηΞ ιιΞ1λ€τηζ 5ε

Toυ
T6κn Mπ6Ιτon

ι'lτ4ψνη,irι ιττ,ν Ιi'f'!'ρντicτi. Σ' α''-l'

τ0 :,ι '.lτlιι,'-'/τlliL.ι τ.'νtrΞο'/τσ'ν δia .;'.

'lδ p z'i.'.τ! -: t' l l θ';ιε'. < ττ ;i Ιiεν ι','l'' x'l iΞ

\lLze7'C'l t ι';',ι;oρ,llν 7ιυ,pi6,'1Eγ{}1
z'lυΦcυτ''x6' zαι δlo1ευτιxα !ρ^γ'α 'ια

o'πa7'(bσ,'υγ aiνι-'lη' 4Ο.ωΟ iππωy

iiΞci'ii.''J. π?aΞργ\a\,L!νωγ 2Ο.ΟΟo απi
:τ1 )':.l,ιντ1 τον ocτ'?Μoυ. 12'(χ)Ο y--

;c τoυ: y"αxσ'?i'x1ΞΞ Β^t'αγτο6a'l

(''\γpo) zα"ι 'Εδecaα;, 4.0ΟΟ ατ6

τ:; υδ,ιτoπτιii:gι: Ni,ουcα; τα'υ'L.
00'() aπ6 ττ1q Β€ρο'.'α-<' Ιtαρiλληλz.
c τεΥ'νLy'aζ Mπoυcαi α.cγ.aλi1θ'τ'xε e'--

-'.xα 1'-; ττj y'?τj6''iγ'!'7a0t'στi των υ-

Z;rz''lλ'.ι,'''rι δυνi.μsι,lv τ''υ \},ro"''o-
'lL. z.rcτι''lθe!.: L"'. 'ιΞ τηγ xατασ-
7'Ξ')i| 7''}a τιι';ιι.iιι'l't Θι εtn'tαι διl-
',' ι.:'i, τ' ;' z''' ι.' 1 ιrγ i, 7l l ν ι.l'ιτ,; 1 50.ωo
:.;;,ι','.'ι7.'ii' ιbιιe'lc. ι2aφοδcτiicε'"

:','τ' :τ,ν Ε)'λιdι..
1Ι !'"ιzι'ι 'l'ρτ"eτ& '/\?cν!q" y.ωρtΞ

'ι'/- 7"!cχlop^i1Ce'' τ, τιτα'cxeυi1 τιυγ

!.';,,ι,lν Lυτιiιν, Υ'.'c.τt οι αρ'1ιcδιoc κι-
3.Ξ'.)'iν 6τ'. τ1 γi'!ττ1 €π',"ετ'ε rlα ^{[-

'/Ξ'' zν'.ι.i.ι 1'J|,Lτε?Lλα|,\61'\rr',ι(.νιtl'ι

71.,. aυ''l ;τιiοeιυγ τιt)γ τρι6γ π6λε-
ι''l Βt'ρ.'ια,-;' Nα'C'lsι'1 ι'ι'. 'E'δε;_

5.j' -', \(ΞΥaν6 -Ξ ωoν β'1iμe 0"ντ|'lι'.ι:r(''-

1i.:) .: τ0υζ β,'ο|ι^liγ.c''ουζ τη; Nd.ο'.,l_

'17'ιc;eυrJ.') 
')L τελευ;α!'a'. δτι i.

x'ρωτcq T,?ξπ'Ξ. 'l' αξ'"οτοri,τΞL τα a-

γεχμετaλλευτα 6δ'ι'τα y.σ.L 6N'' αυ1i
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- o) <7ι'.Υ1' i liiLx. 7'.x i.'r τ λ doν εlι1ιεταλ_
)'ε"l,-ιντα'. αυτοt.

Eν ,τω ,μετzξ'5 oυ β'ο'ψτ1γανΙε; τι,lν

':)'.ων fiLλΞτtν πaυ δη1'ι.cουρ'γ'l1θτμα'l

επ i τaν' i' xc Υ' ?ι'λ1, tα"ζ 1 γρ ηο''1ιr'π,r' ι rι'ι -

σαΥ στΥΝ'Eδεoor 3.CIc0 iππoυ;,
οττ1 N&.ο:laα 4.aco xc'ι οττ1 Β€'ρa'.z

1.5i}. Eτειδ'l1 ^για' ττ1 Nd'ουοα δεν

i,τα"ν ετα',ρτt,'Ξ τγ 7'''''.i τηζ δ'3ν,J!i,\τ]'

)'&-'',ι6ανι y'α"L iΥΡ αν'ιξιoπal'τ1ιτ1 ττ,;

Β!.ροια;, ττγ,' ,',iπ,'{α 1ιετdφε'pε 1ιε cι-
δ':ρJνιoυg τi['?τo1)ζ1 περνoν;αq μtaα
1"n6 τα' '7ιιρα'φ'.α τηΞ ΘT|α?x!x.; |\'1'ζ.
Αυτο ουνii6'zιγΞ ω; τo 1930' y.?aν'.a
τaυ 51τ[/ Ε'i'λτγ,lιx'li Κι€"!?ντιcτt υ-

πξ6α.λq"ν τlρaτ6.oειq 7'"1[ f,ψ'.).r.'', ο (-.-

νaΞ τ''x" ττ1ν ex'γιετα).λ'ευoη των πτιil-
Ξ,Ξ{ι)Y τ71Ξ Βi','ο''xc, xα't 'c 0"λλag τιυν
τ'-ιb:Eο.l.z 'Eδεcoα; - Βλαντο,6ου υ^

rΔ τ,'υi \Ιπ."ιlccj xι.ι Ν'τ&'6ι" α'l:-!'-

1τo!χ1'.

Η 6ιoμnxαv(α στn N6oυoα
H οαl:τ{, οργ αν ωι,ι[.ντ1 βιaγτ1y'ι.ν tz

c:η Ναο''lοα ττo'l ξεx[ν.rρε τo 187_1

συν&|/ττiσΞ L'?y'Ξτεζ δυcxολlε;. Oι
δτ 1ιo'cc oν aγιιx!. i xαι o ιx'ον o',ιι'x[' g'c'lν
aiμεE aττγι oθωμ.αvlx{'\υτaxρ*το-

2tα i1ταν τJτo:εζ πoυ 6γ'" ψδν,' δ.^ν

ενθιρυναν τι1ν αν&πτ''ιξi1 τry' iliα
xντiθ ε'-uα, την αττ'ογ oi1τ,gυ 5qγ .))'gx'\τ s
ρωτιxα. Υπ!ρy3 γaνιxδq τελω,yεια_
τ"6q δαcψδE τoιl 8Υo 1υξανδ'}Ενaζ -'
19Ο8 cg 11% γ'eγονδq που διωψ6'ρ-

φ'ω}ε τιΞ τιμ€6 τοlν etδι}ν 'zρxετ,).
uι.pηλd, ξτaι dlc''e να Ξtνα'. αxρ'.6ω-
τΞ,?α 5τo'l τδπο παραγulγi1q τo'ιΞ
απ' δ-r''' τα e'ιaαγilψενc" c'ντ[oτcυNι
εjδη. ΙΙ l,[εoτoυ'ρxιx{ xυ'6iρνηaτ1 ε-

φ'fiρr,ιoc'elι.Ιτpα π'ρoοτατeυ'τ''xd.'' 6-

π(,)ζ η ατt\εια τοlν πριbτιον υλι|lν
yJ1J. εL,ατa}τdlν'l,ιηγαν^r11ιατulν.

Σtγουρrι etναι ιξ'"'," θαυμ,αcμο'j j-

Υ''- ιιδνa τω6 ιδρ6θηz'ο, αλλd, πωg
L'lz;:''5y.θτ1xe xαr' ανδ'.,'iιΘηxε η ΝΙα'-
ιz;.zν''ιi, βιc',ιη7'ανtι οπi Tο'lρy-a-
zρz.:!-ι1. Jυ6 }'6^γa'. ξ",ιω'ζ PοttΘ'τtaα'ι
ι:τ,ν ινi;ττ'lit, ττ1i.

z) Ο Φυc:xl'l; ;)'oυtο'' -c') Βec-

1ι'iοι.ι' ο _\E}'KOΣ _\}ΙθΡ_\Ξ τ"x'''

β) Tο eΞε''lτΞ.λ'.c-"'-xl' ψeρaταμα-.C
τo οτcata οιτ' Mατ'aδotι'ι tiτz'ι πo}'|l

'* '.,|'"'."iu'iiΙΙΞu

lδρυτδc ,Eτolρεiαc Γρηγoρioυ Toiτoη με τιc olκoγ6vειδc τoυQ

*al

:i:'rλ

xz;ιbτερa l"τt ilJ'cυ. 'Βτο'' cι e.'-

γ!'τρ'.ε: !;α:ρνι'ν ψe'.,ax&ιρ.q1q 72

ιυ;14 ιυcιilν. 1ιυ;3 ^1ρδ:.'.α" (20_
ii3 λεπτd) yι,ι''. .JL ε9Ι&"τε6 2 ω; 10

1'lδzιx (Ο,b 2 δ,,:α11ι,J;) . \Ι6νο
p" α'ιtτ,σ. ;α δνδ εξαι'ρeiιxd. πλεoγε_
xτii1ιατα 'lρ'z.'l δυνατi1 η αναrντoξι,
τηζ βια,ιηγανtα -< σiτj \\αxeδον|.ι'
x1'ι' g'.7.2'.γ$ig?1" σττi Niουca.

Nnματoυργε(,α

Tο τpω-"'ο Μαxε.δ'oγ':ιδ ιργacrα-

''.. Ξι'|ιa". io '/\|}χ.τc!?γεio *ΛoΓ-
ΓoT-KrPTΣE-TΟrΡΠΑ_
ΛΙ{, πoυ ιδpυθτ1xz c-ιτ1 Ναoυoα ιa
7874' Βtaι 1ΟΟΟ αδ1,i1tr|"|L !ι7-. 1'-

νωτι'τ'a 6'?.a a.αι:'ατιn:1l1: 65.00Ο xι_
)'& eτη'οtι'li' '\π6 το '\\''y'tρδ 5τT ιν ω.ir-

y'iι αυτ'Δ εργ'οoταcιa, Eεπτiδη,oε τi

βιοiιτ17αν,(ι' sττi Nαο'lοα ror νε Υι\/

π&ρoδa ωγ χρ4ν(υγ ττγt ιατ!,oττ1οε
τo Mαν:se'sτερ 1nν B,ιλx,α'yiωy. T:
19Φ αyαxα'.νiicθτ1ιe y'σ.| ξφ9Ιε 3

Κ'5ρτοτ1': σ''iiδ plxoγο-<' H ωνaδ'.τ't'

πορεtα τ,o1) 1'o ixανε να d1οι 6.50Ο

αe.,lαγτc,ι xσ.L ν1' παρλγε'.40],- 45Ο.

z".)'ω ετΙ1οια.' ο-'e,ψαττ1cε ιo 1935
y'ρoνL6' nqυ y"x'τ1'σΞ?θ.'φηxz ,ατδ π'l,ο-

zι1ι&. ογεδδν oλ6x\τip,''i. Σl;μερ:.

iιιτα ψcοΔ 'ι.α|" 1i,λιoν α''ωνι δ''ι'ψο'2-

φtινrlιιαι τL Ξi!ΞtτL7. nου ινi1τc'ι',l
τ)'!οι c ''." Δiι;ιo :η; Ni.oυ.cα; :ε

β'.α,ιηy'αν''ι0 μoυciο xαι βιo_"ε1ν:-

ιον" y6ρa'li.
Tc 1887 zατtυ α';ο τ,''i Ιζιδοy"'. ι-

δ',"'3θτiz:' τ. Ξ?^(a3τa5'.: M:i,i.τ _ T:i
-5τi 7'7''. Σιι' πα.ρα.γωγi1< βxψ6α.ιcl;.
:ο a;o!ο iιιτα απδ xαιαcτγιφi1 προ-
Ξ.iJχδ|t\6'/τl ιπ6 τ'e'ρα'lνδ, ξανιγ''νz
'.,.q.ι )'.ι'.;.''lil(τlrΞ 0): τ^r1 δεια'ετtα τr.,l'l

Tι} - 80. Eiy_ο δυνeμlxοτητα 1.σ)|.|
''.Εpl'γ.τιbν 7α. 'J.--x.5^/ιολa6ce 23o e?-

'1i:':;.
Συy',;,dνι,l; ιδρ'3ot,αι τ1 eιαcρe{*

..Ι'τργοcto'l Tciτcη, γν,ιlοτi1 σαν
Ιζcιx:lr' το aiτ.Jιo xαι 7ιυiθετα'" 12

Ι{)'ωcτριε;. 5τo 5υΥx?6ττ11ια -"o'l.

Tο 188il τi {7ιια' ετα'cρ'εtα" cδ'ρυz'"

cττγl 'Bδεccα -"ο δε'3τερ'r' €ΡΥο'6aα-

:'''.' τ. oπrιla εi"να'' τρεi6 φop36 με-
"γιλ6ιεi',' ι'πδ α''lτο τηζ Ν'ioυσiαζ,
y"1''' το τωθ''οτθ. τo 1ιεγαλυτοfηο γ'α''

τ)"z'.δτερo ;η; Mαxeδoν'iα;.
1'ο 189Ο ιδριieτα.ι τι eτσ"!?,€ι'ι

Γxο'\.'ι. - Καρατξtα.Ξ ιιL. a?τoστil"'

c ο δ[τ)'ι. sτην -\.ραπ''τ51", 6xΥ1 Θ!'
cτ1 \!.cτ1 Στouμπd,νω,l 5ε n,ιιa, €x;τα-

ιτ1 16 c-"1et,rμi'το:ν. H δυνηιιxδτη_
:'J' .Qυ Ξ.!Υc5τc.5t'."! Φνξi!'/.oντσ.ν σ'€

b '}'ao ιδρα7-'.1' x1''' τO L'ρaσLnπ."λ6

οΞ. 24o ij.J|ι\α. 8< ν":lτ1τi1ρια δ6να-

'Γ\τ1 γ'.i'τι5.|}aπo'"a6cε ττγl υ,δρανλcxii
;ο'l -'"ρaε'ργ6ταν ιπΔ xην LiJαπ''τσα'
y'x.'' |/.ρη5||rloπCcο6oe ψ6νο 2bo Lπ-

;o'l3 απδ;oυ; 60Ο ',li,a') '.txΞ δ6να1ιη-

'_\λλoυ; 12,b tππουq παρc.Nιοlρo6σΞ
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l-Υι| Ξr:/€'t?ηaτi "\ινα'pα xαι Σια:>.

Ιι Ξτ1'''.ιe[α' Ι'τ.ο:l't:ι; - Κα2&τζ'"α-:

''ι-ετaνC'ι\&ιaΥly'g cε "EΣTΙA, αλλd,-

ξcντα-c αφεντιτ&, στ'η συν:Χε'.1' Υ'
Φ.Ιη.N. y'c.υ τ!)'','; Τ.Φ.E.N. - Xy--

τζτiz'ντι'lν[ου 6πCυ τ,;'ιν 4 τeρ[τ,','υ

y3l'ν''z x'3 ρτ'ζe lτ;ι1l1:υcτ1.
'[)πι.υE ^lβη α'ναφ6ρα1te ο nρωτr';

i'xδ a; pιa'ρτ1γα.ν { 14 1la1J αν 1'τττ137'θ'ti

zΞ 5T'τ1 ΝΙαxεδoνtc. i1-"'α"ν \ Nη,1l.α'-

1cυρΥit' β&γι6αxοq, τ"α'. α'υτδ γcατι
βc'i1θτ1aε πc)''3 τ1 κ,J'?q.τι\τ'll1 'ττ.')υ 7'J''

τα x'3ρ".a λ6γο ;τ'ροaρ"7'οντα.ν q'πδ τ'''
π'εEι&δε; τιυν Σερριiiν, '\ξιo6, Αλ-

lιωτalα,ξ' Β!ρο''αq xαι Χαλxιδ''x'li;.
lds την tταροδo dμιυ; του Χρδνo',
δε'i επα;lτ"cνca τc, ντδτιa βαψ60'ι'.'
1i\Ξ aπ..)τ :)'Ξ Ξ.ψ,ι Υ.ι Ξ'' σ σ"" ( ον τ α'" 5 .ao{)

xα v7";ι'11'/s'5ι'z. () x'lτα^γ(1\ν''σψδi αυ

;,i; i:l rιτεiλ'o'iτcι"'ι se λl'γc'l1. rο''-
δττ,τω3' γ".ι'τt τe F)'λτ1ιν.&" ν^i11ι.'α.-ι

'''lτι''l 0'ριι:α'' \ιν γιτr''ιa'3sl''l 6'''.alΞ

"r'1. 
5 l.) Υ :tΙ |.ι)Υ L 5τ'15' l Ξ 1' π ρ a zν αφ ε' p δ ψ z

να', ^γ ιι'τ[ Ξ'xΞtν1' c'.lνιντ,"'''lιι.ν g'lxo-
',::- n'-l -- -,"!ι-τ -.').'..3Ξ l''r::.θε-

5τi |ΓLΞ τσ' διxz γ"ι.: τoυ δzν ιi"γ'ι.ι

τ'ι'r,ι.iα xρατ'"ι^ii κ'pοcτα'ο|.'1' ιJΞ ^1i.ι_

-!)'el',ι.l. 'rι 7.ινo'ri iδz:,l: 
'.'.: 

'J.-

^γ'ορ!1, xυ.τα ττi δ''i"''xευz τcυ \Ιεco-
πrι)'b,l'ου.

Η υφαvτoυργiα _ Eριoυρv(α
l|,1ι'1 7l7''', σ';τ" τ' ',tεγλλο 7il'l--

:,;6 -'^16 Νιαcslοτα; τo 7822' υτ'i,r.-

χΞ 51τΓl τl''iλτ1 το)'"'l ανιπτυ"γψ!.ντ, τ,

β ι r'τ :7'ν !' :ι τ ι) γ 
i 
ια'λll' ι, ο) γ υ φ x,σμd,τωy,

l]''/ i?'α. xαΘαρων νεριbν τ^r1Ξ, τ'αΘι-
sτa'ls,J'ν τa υ,oθ-oiια.τα' ,ιοναδ'.z*' ο:ο
etδai nrιι' 1lερ'"|ζητη1q' ΥLσ. 1lζ Φο'ρε-

::J; τω,ν 1ωριιιbν'
Σττ1 δ:xαeτia τoυ 187Ο - 80 &p-

'/'.''5Ξ νσ' λειτoυργ,εi oργα'νωμ€να πτλ€-

:') 1''l l.\'"'r'..ι6 a.J"|a1τd.σLa "Lαναρα -

ΤΙ εγ.'λι6ανa'l>> δ[π)'α οτην λr,ιαπcτcα
s"τ, θ!πi 1'lΙπατανια.

'l '' 19t}7 :δρ6θτ1ΥΞ 5iΥ1 ΙιΙ*ουοz
:ο eτ^1cι:i.c'.o ,,EPΤΑ>> τa ,'ποtο tΓ
-.7''ι ΞC ;ρ(ilτ.' r)'t,.,'e -Ξ ντpατaυρ^F'ιa
- 'ι:ι''l:'i'7''..'. 

','-e τψ'l''szτι τ!)'ε,'αζ ε-
ι' e|e,'."1 ι' 

= 

!' L ;'3ι).)''- C''l. ιτ c τ,τ,ν'π.1 6 -

Ξτι :.'): |:-c?Piι' |,L!Υ'ρ'. ττll ττg.?d.τi.υ-

',''l,'ii.:'''.l.:ι: 1.ι -ι7r'!.5 λργιaε νι
ιzι.ρi.^1e'. 7'z.zt ^('"1' τoν Τcυρxr'τ6
s τ::'.:ξ .

Ι':υ' --''(υ:τ,'i'τi y;ρτγc',1ιoποcal3se

eτ{ 'Ιο'lpz|.ι-; !ρ'..l' α1π,δ τo νa1ιΔ Aν-
δr?''α.ν,''3τa)"rlΞ (Δεδ3aγατc) xαι Αλ-
6ινtαq \ισ.L ιρ^γbτερz Pa'ιι&νιxz
ν"zι Ε'lρυlπαixα.

ΙΙρ6πει να τr-.'ν''οθεt δτι τa aργa-
ο;1'c''o α'l;c ;ι"ρ€7ει στrυζ Βα).xc'-
|'."ισ3 .:' iiaλεp"cυ;' l5τl Ι'',J'ντιxδττ,ττ1', -

7τlρΞ5|..Ι' c:ο't Ε)')'τ1i'.xδ Στρατδ, "γυ-

l'τi. 1ιzτι' ;τ;l z.τε)'ε'lθ!.ριlcη :η; N1_
.υ5LΞ' &.,'!.Θτ,ιs σ.rJγ"Ξ7a γαιt iτa')

τρο'''''" -!-4:ι.'l ^('.1' Ξ.ν τ.υ9,ι,'y.6 στCα-

.6.

E Ξ./'..'6LOμ'τ]γ.ιν[1' ανσ.πτ13y\θΥty'Ξ

sτ11ιαντ,'τ&' με τηy τ&'paδο του y'ρδ'
νoυ !τσ''' 6sτε απδ τ'z τ!ντε ε.ργο-

cτ6.cια που υπt1ρ7αν Cττ1 \fα'xεδaν[α
τα τρ[α να βρ[sx691αι :τη Nd.ουc1
y'α'' δυo -uο)''3 ηι''l'p6--ιρα οτη Σαλaνi-
ΥTl'

Tl' ερ^'1οοτ0'ο'-α αυτ& τηζ N&Oυ-

sι..: ei'7.ιlι 7'.'i^rι1,i)'Lα δdνα1rη 1.50Ο
|.';;ι'lν ια,. ec1α.τ,'ν"6 τ''ρoσωIiLγ'δ 1.

1ΟΟ ε,,:γiτε; ;ο'l 'αργcτeρα {Ψτασαν

:rυ: 3.Φ0.
H ετi1ccα παραγωγ'i1 του; i1ταν

1.δΟΟ'ωΟ ψ!'τρω μd,λλινων υφα-

οiιd,των ωξiα; 18Ο.00o.000 δρoχ-

μιilν. Tα Ξ?^(O5τ&.6Lσ" α1)τα xρη'σ''ψa-
τatηaαν ΥLα τα γoνδρ& υφα'σψατc'

εγxιbρια lιαλλι,& (οerdes) 'y.σ'L τLq.
τα λaπτι μαλλι& ΓαλλiαE 'ιαJ' Σy'υ)-

τiαE (piegnes) ..

Tο a.''γaaτ&aιo Lα'ναρ& - Kδρτοη

Eργooτδoιo Kδκκrvoυ

οxαδ4 Ξy'aι''σli\:νaυ πoaοsτδ 5aΥo

α'πδ τc γ''τ1sι',l'οπουc' lrενo στιζ ριo-
μη1ανdε6.

Τα νi1ι,ιατα δcατ[θeντ'ω'' στo ε,σω-

τε';:ιxl', στ1ι|,αν'τ'"xδ ',ιiρο; δψω; α'l-
r'ων 2b - 3oo/o gξqγoαL στΥl Γ:oυγ-
y.οcλυ'6[α xc'ι τα'τ& δε6τ:ρo )'6^γC

στ'rP λ)ι6ανl''α. H Ndτια Σoρ6iα,
xαθι\q ια," τ1 Βουλγαρ{α τ"α'" Pcυ-

',ιυ.ν[z 
'i1ταν o ν"'.lρ''dtτερο; πελ&τηi

τωy Nzoυoa('iy'ι,lγ ')^Γt|\ατων (0ζ τa

1914.
Tα Eλληνιx& νιιiJ,σ'τq' Υ.ν'.γ"&'1

βυyaιτησσ'ν '|Ι\€τα 'τaν 1'ο Τ7αγτ'6c-
ιιιo Π6λεμo οξ'3τατο α'ντατωνLσιJJ

σ'1τ'c τα Ιτιλιy"ω τ''ιι T'oεγoc)'o6αzι-
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Υ ια ι)'''') aoxaτiθ'σ';1'7α, φινdλε;, τ'ωλ

τ7aζ y"..L. Ιι! εLδ,'y'61'e?1' σ?.αΥaσ.γ'L-

dν' τδοc ψ&)'''cτα' ιilcτε ν,:ι ^γ{νeτα,"

ε -'<α^γυlγ^i, 
y'α'ι. σe λ\)'ε; περιφ€ρε''ε;'

Ι1 τρω;τ1 'o)'η rc,l ^l?τι5'"|\oπc'.a'3 l
:ι'ν ^i,:z'l a./" ν1aτ''1' ι,ιαλ)'''& ατ6

"''; ι:i'ι! -: 1)''.&δe1. 7?.6aτω'| ;,a')

e!'γe :ο Β!ρψιc. -\'lτι γ'Lρι.z'τ,p[-
ξaνταν se τρe!'3 io''6-τιiΞ|.

α. Tα γτ"€γτ"''ια

β' Tr. ντ6fi,'q" γ'α)'ιτι xα.'.

1. Tα cαρωι.]'τiι,ιν!tια 'i, pi'&xι-
xα'

Mdλιoτα 'cττ1 Ναo'ιcα 't1ταν xαι
c'' νΞρoτ?l;6'iζ (Mπατ&νια χαι Nτ'ρι-

cτdλεq) πoυ λ6γω τωγ πcλλιil,; xir6-



7.1''- Σ\x' 
'τOυ 

dγινε τa 1922 itταν
-. ιξ''c)','γ6τa.1ο ττl-Ξ Mα.y"εδcν[αζ
ι 1'L y'ατ x"5y'ε'j α'\ε νφ θ-qιατ α. ep &''ι'')'-
l'l' τι'lν '\γγλιxιi.l,ν. Tροφaδοτο"lοz 7ιe
7'α;ιt δ')'a ;oν ΕλληνιxΔ Στοzτ6.

Το 7ιεl3:eο.'l των Ξ?Υοj:..λιi'ιoν τ.ιiΞ
Nd'oυοα.6 '\δoλφιbν Χ',:. Λαναρi ι-
δ7'le'ηxε το 1928 xω'. sηι,ιe'{ιι.lx3 ιι,'α.

srουδα'ιbτι"ττi τ'ρδcδc sττ''l F).λτsl :-
x^l1 Βιau,ι'ry'l"'l!.q'. !,'νλε'3ο'iτι' -: i!νz
}ι''',i';'λ'ι'q' Αγγλdz: -'\''ls:?α)1"αΞ τi

;:''ρl"γtι^γ'l. το'.l iφτανε 2ΟΟ'ΦΟ xι
l'\ τo yρδνο T|'η'J α')τ|'1i'ρaσιil;τ:υε :c
;οsδ τι'l') 38 - 4Ο.0Ο0.0ι{fl}' i'.'7'7''''1-1i1'', 

'

1Ι δ'lιl',ι''.ιξ:ι,:ι :C'l /,',tυι:- -l,:l.', :.'.
l'''.l ι,'.ε^(.'l)''3:ερτt ^/.1''' \LrrJ,?ai.}5Ξ ν7"

ο(lθ.ιeι τu' 60c.0o0 ι'.),*. τ',, χ?δν,ι.
'Ι'L π2r'';ξγ11' 1η'1 7'g ξi'7'qyτq'ν ce ι)'-
)'α o1ιο:.'.δ^l, Ξi!τoστ'a5.α' αλ)'α ι--c-
7aτr-'''5ντl''l 1nc 1 nα,δολφd>> nΛzyω_

ρi' - Ι{'|l.γτsτγ.

'Iα ε.1^γasτθ.cιι' α'lτ*' 'i\Ξ 1' 1Ξ./\ν!-

7ξ τ:r'Ξι,)τ'.zl' το); ι'-ε-'0' ττ;l ι'τερ-
",'!.ι'. r'''.l !^1:l: 1,' 1932 ε'ιι''l;ιz sτo
1ηιo τi,; Ni.cυ:α;, ;c'L Θ!)'τice ν'α
-' 9a.'cΙ)'.τ'il'cs:, (ο φCpa; i1ταν τ6-
:ε δτγ,ιaτ''ι6;} τ"α''. ε(γε c:Lν α';,'lτ!-
)'εs'1tυ' τ'r'ν {Jιν,ιτa 6 α.-a,ιιυν (ΙΙd_
τρ.' : Σ6pτ-a;, Tcι1ιπoυιλ"{; Αδi.μ.ο;,
Στα"'17'.ι'ι{7ιτ1; Γι6ργτi3 x.&.) , 1rετJ_

?Ξaa/'ν τa δυνι'ι',ιιιδ τ'1)Ξ jια,. ty'ανaν
',' !e. 3 ε^γ xατ αo.,i"οe ιq -';'τγl'\θ"l γl α c τo
:€ργz Κa)'axυvθo66' Eδιil l1cθαν 15Ο
λτo1ια πeρtπ'o1)1 τiο! υπ.l1ρξαν πιlρi1-
Υ1"ζ \(Lc" τo ξeι|ντμα' "f a'lq δδθηxαν
";'.r' x\τ.rLy't€; ταρ6"γxeq Εv'ε|" y'c'τ.Ι'
y',ιL γι67ρ'" c'i'γιερz' x.ιτo|'a'ο'')ν εx'Ξι
;aλ)'οι" Nιa'lsα[ο'' lrtΞ Τtζ οιογiνeυ6;

T,ι Ν ιο'ι s c'ii-ιc''c'υισ. Ξ ?Υ o5i0',7|. 7'

των οτ.'ltι!ν \ q'ξiα σ'9 €Υiγ,σ.ταστi'-

:::; Jφθα'νo τl; 40o.00,0 λiρε; Aγ-
γ)'tα; τερtπο')1 c"TLaτελ'o6σαν ξνα σ'-

τδ του3 cτoυδz'.6τεcoυ; y")'*δoυ; τη;
Eθ'lιx'l;; .Lx.!').ψ[σ'.Ξ' Tα' κ?oτδΥτ.ι
^,'"ιτυ"νc'λt:xaγτι') eτ:το;!'υl< χωρaζ

'x' Υ[νΞ-"1''" ιαψitιι :ξzγιυγη. ^\ντi-
0ετα' οιτ, Μι.xε.δο'l|"c' L';rrυ xυ.τι'lα.'
λ[αxoντιν 1ιdι,λλινz' υcθ.g'1'α'τα y"α,'

d,λλωγ Ξ?Υrlcταc|.υl'i ττ6 F'ιλ&δl'1-'
ε''c&γο'ιταν xιl. απ6 τo eξωτε7''ιδ
ετi,ο'.α" υφ0.c7ι.α"ια ψα)'λ''νω 5ΟΟ τδγ_

νων iΞριτlaυ '

ΙΙ τ,:ιb;τi 'fi'τ1 ττ1l οπ,,iα y.;;rρυ-
l|\'!i. a'33'J'') τ1' Ξ?Υ,'iiτi.sια' -^,l.'l!?-

1-alτJ-ν xυ"τx ',ι.iγα' rοccsτο 80% α-
;6 τι eζυ:τε.':xο ('\^γγi'tL - Aυcτpα
t'!'cι - Ι'y'}''i'|.c' zzl Ιijλγιo) ιιι ι'ιδ'l.;
-: 2a9'o zπd :ην Eλλdδα. 1{' *r-
';ξ τ,;'/ τi'tπο ε -"</":.γ,'νταν y..'t'οsc''c'iι
;,;s|:' "1'.ι' ττiν τρc''ι-l,θeια' ξ!'νι,l'l ',ιl")'
)'lιil',,. }'..lcτυy'ιb: :α' :γx6'.ιυα' δeν .l,-

:l.'l ιι:θ'))'τ1)'ι' ^γιι :τi βιr,7'τ;7ινl.ι
' 
ιi),]' l7ιυγ'lp'ι:ι)'θ'τι'lν. |' ιz. τcll ; )'δ-
"|a'ja z'lτοδ; i..1ινα'ν ενι1,:γ:ιa; γιe
:'ι |βΞ')':!.(r'1ij τaυi υ'-.6 τ.J υii'O'J.J(Ξ[a

Ι'.-ιl'rγi'α-;.

H καvα6oυρvεiα
2).ο :!)'η-c τ.ιυ .'Ξ?α.|tL!γηι1 1.,'(1'1z

:d;''3:τl''' ιx''" τ! Ξ-1''..a(α. γ'α'lυ"6η'.lc-

',ιiι''ιτ\pcsfiz! τ, κιl' ι,ιιγ.'^l, βιr'γrτ-,y υ.-

',!'l. :l,: \ λ,''l ll.:'

To πρ6Θλnμα
Tωv ,Θιoμnxαvtιirν

}!:γiλo .,.y..)ν.'',J','/.l! ;.,δ6)'τ,ιτ-
i',','.: :ιl ργ 

-l,$7',χε 5i l ; β υ,'',t^ι.,y.'αν |.e ; :,--

;;l' ;r'i'l 5τ1iιοτ''zl' φi.,'rι. ;cυ eπιiJ)'ρ'l-
yΞ iι; ι'ι.eτα'φr';,1!; 1η''1 1οli)τΞ1'"y'.J'3.'

}', :l'.l τ ι.' i.δ'ε,.^γ',tι .lν ι.e !ρ ο'JΨe τa Ξ ?'

" 
'::).: -. Ι.]Ι'Ι \ -.'.l €1ε.,;lε ',ιl)'-

'ι'''i. α;ξ ττ1 \υτ,"z-l1 Θρ0'xτi. Ιiι':i,'
τ'^{ι'/ Ξι. 3α\( (n\('l, cττ1 N αa'l c α' π)'^i,ρ υl'l e
-'ιη:.cτ'.xυ φapc. Εξα'^1ιbiι'eνC cl.ι ''l-
'i'J-i|,l.'.Ι. 

'.'tι Θιl1 'r!l.τ, !': ?;'?ο.'
'Ε'iq" 

','''r?r'Ξ τι)7 υφιι'1'iτι,lν ,ιio,)

; ε ρν cl3 :; ι τl'|ιι' aδ 1 :.''l : e; αγ !,rlγr'2γ 1 rJ'',,

3ττ] Ν*ουιι ^1ιι' νL ξ,ινz6αφο'3ν-
t^- -:---υ|' -\ {,)")|' -|.

"1e!υ'': <Eπe1ιεlνιbvδ α Ιζδxx'"'laυ 
-

Q) ρ z" c υ f" ο 0' a' l T .'. l'.,ι ττ. α') ; τ 1>> a o Υ ν ω 6 τ a

Σγ.'t'loπο'.oio ττ1_q Nα,oυοz'; 
' io .!π'oι'

;z'p'lsγι'γε 1ao τερ[πc'l τδννollq oγ"aι

νιιbν xα'' cπα^γγυlν αξiα.q 4.00Ο 00Ο
δραγ1ιιbν.

Στι6 αρ1J; τC't ι"'.ιb'α ιδρυετα"υ τ1

ε:α'''ρε[α <BET,\^\NΣ > τ0)ν ισ'Υ.λρ i'
- Ι{t'r''ατξ''α xy'ι ΣΙA. T1 rιnr,iry. 3[γq',-

υ ? 1"ν i o! ρΥ'"y'^i1 iι ι' p α.f υl \ i 1 e β αμ6 ατ' -. -

?ωγ υaα,o',Ld'τιs:lν τ,x" οπa(α' βα.φιι
pτλ!' xα'' τα ονaμα'iει uM& λτy.,. E-
π [ c τ' -: π α- ;' ιγ'Ξ'. τ ρ ατ eζ.ψ' d'ν τ τ 1), ι' x' α .

Tc ι:,'"γοsτιι''o α'ιlτ6 ι,\τ'cil€[ να ./\α-

ιυρTση. 'Ετoc lδριioεωc 1922

-\'lτo|" ο'" φ4'ρ,'ι erι'6αρνναν σηlι\σ''t

τ'.ι!" xi ττ1l c'.l:οlCι,ιtι τιον βιoμη_
'7.υ'ν'.6ν 71"'' ^('.' α'lι6 -Ξτ1τi,θτixe τ,

zLτα,,-"lτ,c'i1 τaυζ' 'Ετ6'. !.γινe τ' τρa-
'l''l α.τ, e ο 6iι ιντi'α-τ e ρ^γ [ ι', Tcoι) i jτ σ"| X.J' -

;'τ,.L;,Liι Υ'.7. :'ιι 'ιι:-ιz!ντ,lτ, =ιδ') Ξ?-

^1 οcτατ|'ιιν,.,''\ι'νι'.'&'', sιτ1ν'\θiγl z'.

Σ.'6 z.'ξ τ l'το eπt ιτ1i -u'ρ,66 λτiγια' ιαυ
c Σιδτ,ρcEοομιτ'6g Σταθ1ιδq, a οποt-
ο; zτ"l,7'a σ.πδ ττι Nd,oυoα 6,5 1ιλι-
l'1'.'ιτρα, απ6aτzsτi aη1ιαlτcx6ιατιi
"('"7. iτt'/ erο7ii, no|J Ξπ|',6α,?υνε i.x.

|LΞ11"φaρ',.y'α ι_0)V εργοcταatων tιΞ

5υΥ!χe'.α οτη cελiδα 150
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H (Γivvnσn)) Tωv TεxvlκΦv Σxoλιbv
Αyαπητ{ <<Νr&oυoτα>

Στο υπ' αριsμ. 46 τευaoq ιαυ

:την ooλiδa 24 τoυ αξι6λoγoυ π:-

ριaδ''xo6 οαq o' dνα δημoοiευ1ια α-

φιερωμΞνo στηy Iμγ'ημη τoυ Φιλιilτα

Koxxiyoυ παλωιo6 Δημriiρ1oυ τηΞ

πdλη6 μα6 γραμμdνo απδ τoν φ[λι

μoυ χ.{'ι c'lνeργ&τη cαE Td,ιη MπciΙ_

τοη απ6 dλλειι|.,η οωoττj€ ττ)'ηρaφL-

pτ1cτiζ απoδLδεται η iδρυoη των Tε_

1νιxιbν Σ1oλιilν Ψαζ a' ωυτ6ν τωρα

τo δι'' ωρxετ[q φορ{q ^γ'ραπτωq xα""

τ'popo1'xιb'. 1rαρτυρ6θηxε aa Ltτa-

ρικ6 'ca'l, 'ρε το ταπωq ηρωix6'ρo-
nιαντ,:τ"6 - aτo'-γεio, α)'ι'λα xαι τa'l

δeγ dπαυcε νL βε.:6οιιιilνεται απ6

τoυζ εν ξωη oυντ'eλεcτ&g τoν.

Αλλ& για τa πeριoδ''-xΔ σαζ -τ'σ'"

bιx6 ,1-ιαg- πoυ 1ρ6νια τιilρ'α αoxo-

λεtται ιαc r!1ε ττ]V αληθιvη ιoτφtα
τaν τ6που il'αg παραθdτω την oγdν-

.i ηση, των τε1νιxι'δν o1oλιbν μα6
xαθ' 6oον η o6λληι}ιE ανtμει e"g

τo υπoυργεio Παιδεiαζ πoυ 61ει ω;

ξξ,/l.

Κατω τa 6τoq 196Ο με τo εν'δια'

φ6ρov 1_ιo,'l ΥLΦ τoν τδπo ειaηγi1θτγ

ια" 6τaν φiλo μoυ Κιicτα Xατζ6που_

λo Διευθυντ{ τ6τε τoυ εδιil γραφεi_
ου ,ευρdoεωq, (oAEΔ) ε'ργαoiωE xα''

iοτει,λε στην υπηρεσiα τoυ dγγραφ0

ψε τo oπo{o eξητeiτo η iδρυoη oτην

N&oυoα o1oλτ] μαΘητiα6 εργζoμ6-

νωV ν6ων, θεαμdq πoυ εiχε εΨαρμ'-

cθεi oε διωφoρ'ε6 eργατoυπ6λειq, τη6

χιilρα;. Δεν θυμo$1ιαι αv δ6θηxε α'

πd,vτηoι6 oτo ανωτ6ρω dγγραφo, αλ_

λα xα.τα τo τ6λo6 τoυ dτoυ6 1961

ω; αντιδ{μαρaoq τδτε -αναπληφω-

τi1q- τον Δημ&ρ1oυ Κδιx'ινoυ απoυ-

cι&ξoνταq oτην Aθτ]να παρt\α6α !'
να τηλεγριiφτ1'μα απδ τo Υπα-ι'ργεtc

Παιδε[a6 ψe τo cπoiο εγνωστoπol-

εiτa aτa Δτ]μo μαE η iδ,ρυoη τe1νι-

x{ι qoλi; νπ6 την π,ρoDπ6θεοη νι
τoυ γνωρiooυμε (τo uπoυpγεio) αυν

τ61_ιω6 την διιiθEoιν aιxoτθEoυ exτα'
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::ω6 τ6τe 5.200 τ.υ. περιπου γ'-α

να αpγ'[cl'lν ,aπδ την νiι' γρoνι'ω (i''
5σ.Υ fi,'ι:pσ"ι,Lovdq Χριoτoυγθννων τoυ

1961) oι epγαa|εq ψ.ε}.dττ19 
y''Φ'- α''

νεγ6ρoειυ6 αυτf{.

Tο jδιξα xαρoυμενo6 οτoν Φιλιb_

τα ψeτ'α τΥ|l ετ,L6τ9aφτi toυ, αλλi
6lμεινα. ['xπλτ,xτoq bταν το τ'αραψ6-

p,ιsε λ€γoντα'C δτ'. "aτo Ιπoυργε{ο

δεν ξLρ'ι'ιl τi τoυ_: ^γ{νeται" y"αc δ'τ''

δεν 61oυ1ιε <Ο ΔημοE' τξτo''εζ δ'l'

ν ωτi) i'fι-l ε ζ ν q' 1'τ o'.| α.σΥι acι6τ'aδ ο' F'-

τι.τ''i'c6θηce !ντοντ1 cυζi1ττ1oη νd

1O'l ηiJ"Ξ-Lx'rei.,ιυ' ωλλ'& γωρ[q ατ'oτ!'

).oc,rr. Μπροcτα a' αυτi1ν την yνα'

τ&sτ'ιcη |Lε τoΥ 7ιαxαρtττ1 τoν Mη_

τco Tο).o6δη γνωoτ6 x\τ1τi1ρω τoυ

Δηι,l,cυ 'μα'ζ τηγ μ'εθ'επ6μενη ηrdρω
(δευτ6ρα τωγ Χριoτoυγdννων τaυ

1961) ανoiξαμa τo βρ&δυ τo Δη-

iνι',ιγεio xa'. aυνLταξα απαντητι'x'6

τηλεγρ&φημα τJ?o< το υπουργεio δ-

τι o Δfηroq N&oυοα'g διαθ'6τει τo α_

να\oγo a''γ6τ,εδa xωι ωφo'3 οφραγi_

σ1ηy.ε σ.rΘσ1&λη δια τoυ xiιητi1ρo;

ΥLσ' να, οΡLστLxor'οLηθε[ 'μ'ετ& η iδρυ_

ση |Lυ1'-ζ Tε1νιxlic Σxoλ{1e'

Eγ τω '1l'εταξ6 
6μω6 με την €νπο'

γη συlμlΙ,ετoχi1 του τbτε Boυλευτo'j

δε1θεi o Φιλιi'τωE να τα αvαγγεiλ'οι

"io nρ'"o τηζ νξαζ xρoνιιiE 1962.

δτ1ψoιi'txδ oυ,μ6odλιo ^ι"σ'l' Υ'σ" θρθει ο'

aπιφi1 πρηoριxιilg η εγγρ&φω6 ιε
τo υπoυργεio 6περ τα'L εγ6νετo'

ΙInρ' 6}'ω αυτω 6μω9 o Φιλιbτα;

xα"' δoc εμεig επιμεiνωρe xαΘιhi τα'''

τo [ηl,ιoτιτ"δ cηl6or1λιo για την oυν-

το1ιo 'αγαρα' oιxoπθδου π6τε απευ_

θεiαζ y'αι πdτο τλαγiωg xωλιoιε'p'-

γoιi'cε 6πω9 θα θυμoυνται o'' τ'δτε

δη,1-ιoτιxoi oιiψ6'oυλοι xιxι πρΕπει ε-

διil να oμoλoγτ]oω τι6 απεγνωoμ6νε;

προcπαΘειεq απ6 τα aιω,ιτανe6&'ι'

ιι,ιτα τoυ Φιλιbτα 61ι"g ψe-c& τoυ υ-

πουργεioυ διαπ,ραγματε6oειE τoυ

Γι&vνη Tζωμπ&ζη πoν πραγψατι'xx

εοfxωcε oταυρ6ν Mαρτυpioυ, ουνa_

v".χoν|ρo''hψενoq xαι απδ τo Γ'ρηγδ-

ρ'.ο Σιoδγγα','η.'Γωρα γcατi η cτα-

ιτ1 αι.lτii τoυ Φιλιbτω αρaιxα αναγe-

ται στιζ lδιαρυθ,μiεg τaυ x&'Θe αν'

θριilπο,υ -Ρω,μιoo'jνη γωρ - αλ)l" co

β€6αι,, ε[να'' 6'ταν flρθαν οι οιρμ6δι_

O. 1,oν υπoυργεioυ ^{Lσ' να. συζητγi-

5oυ'/ τ^η\l προιilθηοη τoυ θ6ματo; -

;iελθ;η ανεγdρoεωE τλπ. _ δεν τoυ;

'.'xι)'oδt'γτ^r,ιΦΥ γ"α'" ωρνi1θηxε Υσ"

τne'ρ^γ'ιο=ει' μrζi τaυ;.

Bυτυ7.ιil; ,' Μtrοaζ ο x}'τpipαq

Θε/': να 7ηy cιι^γ^y'ωρ{'cει τ)λΘε τρ5_

γqνlαζ y'α|- ν.ε εvη'μd'ρωoε. Aμ€oω;

doτειλα xαι '!φeρα τo Γρηγ6ρη Σι-
ο6γ1α'ρτ1 ατδ τo xτiγρω χαι μα"ζi με
τaν βου,λευτt'1 Γι&ννη Tζω'μπ&l(\

τr'lnlζ mρo)'ω6α.ΙLΞ στo Κιδaxι y'α'L α'-

r'oxαταcτi1oω1ιε τa πριiγμιx1'ω ψετα--

ξ6 τυρo'j ιαι ω1λαδιo6.

Β66αια oμολoγoυμ6νωg τ'o τ'6ρα'

σμα τoυ Φιλιilτα oαν φωτειν6 μετi-
ω,po, ouνoδεδτηχε με πο'λλdl ιoψo-

γονιτ'&. €ργα για τay τ&πo μ'ιζ πoυ

φ6ρoυν την oφραγiδα. τσν ^Λ"αL y"α-

ν,εig δεν 'τoυ τριbει τa δiτ'.6 aoν 7LαL

1τ!ρo τl|x.ν-ν|bζ εγιb πo'.l π,ριbτoE τoν a-

π,'rxLφθηxαν 6ταν ωx6pα τα aρεt-

'τiLα. σττjν Nd,oυoα +iτtν yωτ'&' στ'

ξενoδο1εio τηi nAγγλiαg', oτo Σ6ν

-u!ιfpα των Aθηνιilν ιαι oφεiλω νι
αμολoγ{cω 6*l' ^γoητeiιτηxα απ6 ττγt

προοωπι'x6τητ&, τoυ τβ.L αfi6 τ6τe

τrrν αxολ'ο,50ηoα, Tιi'ρα τa π'Δq'xω'

ταφtρΘηxε η αλλαγ{ τoυ σχηνιχ06

siγαι &λλη ιcτoρ[α, μετωξι1 εμoli' τoυ

Tζαγι,π6ιζη γνα.L 'caν Φιλιiτ'ω xωι 1τ9'

ρt το'3ταl ιοd.,τι Θα 'γνωp{ζeι xαι ο

Nir.o-c Kαραδημητρ{oυ.

B αλ{θεια εtναι 6τt _xαι δεy τoυ

1,ρυoιilνω τO γαπt- δτυ η iδρυoη

τωγ &λλωγ o1oλιiν, η αγo'ρ&' τoυ oι_

xoπdδoυ, οι μελ6τεg xα.. η ανo|'xo'

δ6ψιηoτ) τoυ, xαθιil6 xαι o εξoπλιο_

μ66 oε τ6λειo oημεio, η αlρρoi1τα'"

η ε6ρεoιE μαθητιilν ωτc6 δλη την Mι
oυνd1εια oτη οελiδα 15Ο



T0 TPAΓOYΔΙ TΙIΣ ΠP0ΣΦrΓ0Π0rΛAΣ
Tα κι'.δ''y'θ' ''ιον y76ν'.α πξρασαν

'',ιtaα aτ^rγl ^1eρ1ιανιxt1 Λσ-τ.!y.+1 xα.
τον εμφιiλιo π6)'qιο. Δι5c'xο).οι xα'-
,γa[ τoυ τoυq i'xανε x.xl'|\τl πao 1τ''

xρουq η απoυ6Lα τaυ nfi€Pα' ΚL ι'
1ιω; υπ&ρ1oυν 5'||'τ!i\iζ 'li.J') τσ. αν'ι-

πoλιb 1-ιε νac;ο}'γtα. χq.'' 
'i?ηn&γτυlντoυ; 1ει.μιilveζ τoυ;. a6τε κaυ τα

γ"ιδνια cxdπαζαν τr1 Nαονcα xα''' !-
',')'ec'lαν υκoy,ρ.eul'τιx& -oυζ ayθ?lb'

τoυ6 μdcα cι'ι οτ[τ'.α. Tδτ,e iριν
iτ,aυ τ| liLαν''ι 

'μου, oταν cγalλ'o'3ce *'ττδ

το eργacτ*ο|"O -,φωτνι βαρδl''α, xα"ι

τ:λs|ωy: τι: δoυλειd; τoυ οπιτca$,

''ιαq ,,ιd,ζουε 1'lρal απ6 το τζα'ιr' i1 ττ,

ια^γτ'ι ^i'.ι ν7" ψαζ αφηγηθεi με τo

δ,.xδ ττ1q σDΥσ'p'πσ'σ-l'^λδ τρ6το α'τ!'-

.).ειοlτε; υcτoρiεq τ'ιι παρω,ιυθ''α' φΞ2

ittνα' ατb την πατρ|'δω τΥlζ, 1η Βα-
pενciι τaυ ΙΙ6ντoυ, 'Ι1 απ6 τr"i eργaοτλ

a'.o -ιr'') \ανα,pα,

Και οaeδδν π&ν-να, 6ταν τ'ολεiαl_

ν. !νc π'αρα1ι,3Θι ^i1 ψια α\τ1θcνt1 '.-

cτορiα &ργι'ζε νσ. τρα^γουδ&'ει. Ι{

γλdxα ττ1Ξ φωyiζ τΥιζ' ψσ.ζ 1ται?:-

σΞρν. xαL τo 7ιιxρδ, ψaναy.,.xδ cτ'.-

τα'ιι γtνaνταν xPα^(σ3δ'".

Μια φoρ& xι 6ν'α xι'.ρ6... Tο π'J"

ραι;ι0θι α.ργιζe, ψδνoν ο τεντζe,ρi;

ιτου xδaλαζe π"iγω σττ1Υ ττν'paσI'Lλ

y.α''L τo τρtξ:ψo των ξ0λων π'aν xσ't'

Υaντσ.ν c-ua Tζd'xι', ατ"o0γ'οντων π''ι
σαΥ ψουcιxi1 υπax?o'lοη xα''' ι1ειζ
τeρ,'1ι€ναψε xρe,,ναο1ιiνoι ατrδ τα γet
λη τη€, 6λοι αυτια. ΝΙυα φoρα, )'o''-

τ6ν, x'' !ναν xαιpδ i1-"αν ψια 1ιανα',

τ1 Βα'aυiλcxi1 πoυ εi1ε τicaερω πα''-

δlιi, δυo xορtτaια %a'' δυo ατ6ιρLσ-\

τ^r1 Mαρiια, τo Nlxo, -'η Φρδcω xαι
τo Θοη'ιd,... Nαι! Aυτ6 τo παρψ'3-
θι μα6 τo εirusE xι &λλε; φoρ6q, εi-

ν.λ! -Lo διxδ 'ψα;. ττ1 δ''αxbπτα1ιε γιι
φωνdE, r,εζ |'Lζ xq'νiνc. ν'αcνo{ργι.ο.

Tα παρ*ψ'38ια' τ1 1ιανα po.) τ'ι

ζονoe zα,. ;α ι.ν*πα'ρ&sτα'.νι' 6'7'.

|ιdγo 1:Ι,ε τ'.; ,zαaγρωCΞιζ τηζ φωyηζ,
α.ι\α τc'c [,\ε '|'ε''ρονc\1ie3, ψz ιινiγ
σε,ιζ' μΞ την αδιθ'xοτη α.\\αγi1 tι-
φ?α'στlζ τον πρoaιbπo'l τ\€ xα|' τνpo-

πd,yτωy των ματιιilν τηΞ' rο\J .a

',''αρφωνe π'δτε aτ'aν {νq'ν xLι τiδτa

cτον c'λ\oν απδ ψ,α' -:.

\^ωρα του το aτ'€φτο1ια''.ι υττrι|ι'a'

Ξ,';ιιc 6τ'' ιο πρilτο τριγc'5δ''' που α?

Toυ
Θωμ6 Γα6ριnλiδn

"7''Cε υcτερι απδ xιθο παραψ6θ'.,
7ιey ijτσ.'l τυaαto, ^tF'τ'ν σq''ερυ}'ιν')
xg k€iνo το π'αιδ[ ττιq' xδ?η ii γ'.6,

τ.aυ io ταριμ6θι τ,Υ1ζ τTfi φαντi'τ'ε o'

τι τo ε[7ε συΙxLν+Pa'. reριacοτε'ρο.

ΙΙ ^γε'νια ττιζ p.σ'ΥαΞ ψaν i|ταν L-

τ6 τ''.ζ τιa βαcανιη-ι6νε; ανθ,ριjlπιvε;

γε.zι6E. Σxλα6ι&, διωγμoi, ξε'pι'ξω-

''ιot, προcφυγι&. Δ6ο πα"γxbqι'coι πlι-

λa'μc'. xα'' τo Ξτ.Lσφ?α^{ιo1ια, o Eu-

φ'i.''o; πδ'λeιγιr'3. Kι 6λιυγ τa p'αp:iια'-

xι λ[1ο ti πoλ''l τ'a s.i|/'ε ^γευτεt τ"l'''

τ, ψανα. μoυ. Γιαυτ6 τατραγουδιι
τηζ1 τω τρα^γoι5δι'ω 

'',1αq 
ε[νω'. δνoγιι

ται πραψα τραγaνδr'α, δηλαδη 1r,-

,τ'ρ€E -'ρα^γωδiεE, δπ,ιυ6' φαiνεται v"α.''

ιπb τa 'δεtγμααaυ frα.Ρ'J'JσL&ιi τir
',rcρα". To τραγοι3δc ττ1q ΙΙρoοψ'ι"γo'

πoυλα:''

Μoναxoγιξ τταvτρει)εται

και τrαiρvει Πρooφυγoδλα

Πρoαφuγoδλα μαυρoμ&τα μου

και τrαΙρvει ΠρooφuγoJλα

Προαφuγoι)λα, αε κλαtν τα μ&τια μoυ'

Κι η τεθερ& σαy τ' &κoυσε

τα δEvτρα ξεριζδνει
ΠρooΦυYoliλα μαυlρoμ&πα μoυ,

τα δEντρα ξεριζδνεr
Πρoαψγ9δλα, ,αε κλαιv ταμ&τια μoι'l,

Πι&vει δυo φΙδια ζωνταν&

τα κοολoτηγαviζεr...

'Ξλα νΦη μ' vα φαg φαT

ψd,ρια τηγcwιαμΞνα...

Και με την τρδτη τηφυvι&

η νiφη εφαρμακδΘη...

- 
Mωρ' πεθερ&, λiγo vερδ

να α6rjαω τo φαρμ&xι...

- 
Eδδ ' νερδ δε βρΙακεται

oDτε κρctoΙ ττoυλιEται...

- 
Mωρ: &vτρα μoυ λΙγo vερδ

vα ο6fiαω τo φαρμ&κr..'
'Ωcπoυ vα τr&ει κι δoπou vα 'ρ0εi

η κδρη εφαρμακδθη,..

1'z. x.πr.l7Lιi'ττητιx& δη\ωγoυν 6τ'-

a τρtτrι; xz.'' τ{ταρτο; cτ|yrog επα-
νι'λι4ι5λν'ετl"ι δπω; 5ττι\) τ'ρωτη
σa'?oφ'i1' τa'l ox6π,.'1ιι ττγl !^γ'ρα,!z.

ι)'δxλτ1ρτ1.

Ta τρα""iο'37.lι τη; ΙΙ ρccφυγoωaυ-
)'α; πC'l ττ, φαρt1&xιυle τ1 πeθeρi.

ττβ 'ι\t'ζ cυγιινο'3ce ,'διαtτε9α' 1''ι'

x1"''' cττi γειτoνια |''oυ xσ'L \ε')Lιιil
οτη Nd,ουοα δε νιιΙrοαμ: 1|,Jii ξiν.'.'
"l 1 α'τrιr,ιoν ω,μtν οι'

Στη N&oυcα aL eν^νδτ''..'.' φιλ6ξε_
νa'" απδ τωρ&δrιaτ1 γr,'t1^γορα tγxθ"
)tL.ισα') τa'lq nρδcφνγε; ^γιωτ{ 1ρ^iγ

γcρα αντιλi1φθηxαν δτL τ.Jυζ σ1)νc'-

^γω[ξr',iγro', cτη φιλoξ:ν tι', τ^ην ερ-

^1z'τιxδττρα y.1"' τ'rιν τ'.',ι'''6ττ1τα' ()''

τρ6cφυγe; €δε'''ξαν ce6αaψb cτq. !.-

θι,1ια. ;ων Nαoυc:ιiοly xα'' δeν €ν'ρ'l-
,Jl'ι'ν τo θeυμαc1ιδ τaυΞ τLL την η'
ριιlυιti τια"ραδa5τl ττi-ζ ν!α-< :ο'l -< τια'
τ,ο iδαζ.

Στι; ;:piφτ,iι:; '\πoxριd; ττ1E Nα.

c'lοι'-' γρi1γ,'ρι- αντi1y''ηce 7ri"π\q' c;c
ζο'ιρνα xα'. τl fio,ντL7"xi1 λ'3ρα xα''

fiaυi xa,?.Jυζ x6?: - γtp'' γ'l'ρε'lα'ι
,; τδnι. r''. ια''' π ρδ cφυγ ε ζ τ,oν'.. Ly"&" γ'α;

να'o'lcαi.Τxα'

K&πoιε; c'ρντlx|',γ.6,ζ περιπτιiloο,ι;
ι,ιπcρet να υπ^i1i'ξαν, α)'λ& ipιν aΞαι-

ρ,θoει6. H cυνεLδηcη τηζ ι.aLνrtζ ψo't'

ραζ xc.L o &ρωτ'α; txαναν τo θα6_

,μα τoυζ. Τι' y,&τcα γx'ρ€lμτ1cαν ^γρtγ

τo?α' τoνξ ν"&π'aιο'lq ωδc6ρατο'lc φρω

χτεζ.
'Ο1ι ποlE δεγ υπη?xαν πειραγ'

lιr(τα. Αυτd, xραττραν αpxeτ&,' Τc
xoρ6τ;JΞψΦ εiναι o1εδ6,r απα'ρα[τ^ητι

οτοtaει.ο τηζ ιαθηψεpινi6 τρι6\;
τι0y ι.iθρι-ilπων, iraγdlλωv xU,}L μι-
r"ριilν. o: διαλεxτιxdg δι.αφoρ€q +]_

ταγ τι; πεpιooδτε,ρε6 φa?ιζ η σ'Ψao'

ι,ιi1 γtα τq. fiLa χaρσ.yντηρ'''στιx&, π'a''-

ραγψατα.
N€πε! Αoδτε! Aυτ& iρα'ν τα πιa

cυvηθlo1rθνα ταρα-'aα5xλ''α 1lol ν'σ.Ξ
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' 
ξ e p oll 7 ν,'ξι' l a'' ::υ γ r'.iy'i,')' r"1.!'.' l 1 6 τi'' a.'

ξ1x'γ u}αλυlν α'1 ιε. Συ7ν& βρccv.δγιαsτe

1ιετzξ0 δδ'o πu,,:ιbν. Οι θυ1ιω1rdνo:

5νντρeιφη'. 1'1τ' i,η γιr'α ',ι'eρια μαζ i-
6ι,.icιν nNdτεl Αoυτε!>> Nα'ι. a'' τLσ'-

γ:iδε;, τ..υ !τ?'Ξ7-a' νι πpc')'0'6aιlν

1'νΞ x'J'νΥι'δεζ, lια,; xσ)'06σaν γ'a'/'

τi τrιυζ λ'tΥr.,y1q; uNg, πα.ι, !)'α c'-

7'0.' l'r''iilτoζ θα τ',!,''!9γ 
"r1.o.

Ιι j:;',:: l.'lι',tιιι ; ''.3 ",''.ι.γ'.λ7'ι;

7'ι'- 1L Ξ^{τaνLL !',ιπxι'lαν aqι' r''" ι,L't"

νl'δε; t1g xil'i; τροθiaeι '<, αλλα τy-

πρωγψατ'l' 1iε?Lπ λξ'7oντx'ν ic€?Lt7δ-

L

7ζατx τc' α}')'q" 7'eν e{γηι'ε ^κωνε-

.l:/' τ'ι?,l"fiaνa. "lo τ,αΘτ'["ι'α ττβ πp'ι-

Ξ?')Ιοi.l3λx'; τoυ 1?σ'\aυδ''ο'3 τrι α-

τ.'d!7"l'',ι.: cττγl xαx''& τeΘePλ y"1''

c-τγl ιl'ι'i1 τη'' ι,ιο|''','α' γ'σ"'' y'α.'τ6Ξ

'π:θορJ; 'lπ&ργο'lν a' l')''z τι' ',ιι)'!-

"'.1.. bnωζ xαL 5τi'b(λeζ lιl.ΥlτΡLiΞ y-aL

1ι2',ιιxιρ!1 1ιd,γι:cε6 t1α 1iε?''σ6δ-

-.'?'J. τq'.? c'',Lbθ'. c''
() ρυθ1ι6; T.ι! τριγ''υδιrι6 τη;

lL οιφυγο;rιυλz; μελzγ1o)'''xδ3 ιιαι

γι'zρ6'c'l ,οτc; συ7.νx' iL'λνΞ τηζ ilι*'

'/.ιΞ [\a'.) τι ιυ.&.-ι'.α να. |ιαE ^rcLτα.ν€

β,cυρxιυiι6να. T6ιε i1ταν πo) θυιΙ6-

a1'\) xτl't l'5τa.,!Lq" ,1ιια; θε|αE TT1 -Ξ a''ιι)

Ξiτasε c: 1ο'.τy"aυ'/1' ;cθιρι. 'oτα'l

Η (Γ6vvnon)l
\''"ωv Tεxνικιirv Σxoλιbv

Σuνixεια απδ τηv oελΙδα l48
ιεδoνt'α, ιπaτeλat τeρ&'aτιrl uPΥ'
_"aυ Φιλιi-lτα, γe^γονδ5 1ων ιιxL στo

υiτο')?"(Ξιo τ6τs τoν τaν eiπq.Υ.

Αυτ^l1 εiν'ιι ^f1 l"στopLxi] αλτ]θειτ
ττ1; iδ2υoη< τωy Tε/yιxιbv Σpλιilν
1ια,ζ πο9 nιπο'ροilν να τα βε'6αιιiιcοιιl
.'-.. Ι'ρηγ6ριoq Σιo'3γγαρηe οcν'o^γt-

1''.1' Mητoου Toλo'jδη, λαζαρoυ

Ι(οιi,λη, Nιx6λαo; Kαραδημητρioυ
:/"q'i c)'\οι xq-'' aαρυl τηζ οratαζ
τι1'αxι}'6 lrπιυE δη1ιoοιeυθe{ τ1 τ,α-

1Jο$σ'ι.
N&ουoα 2Ο.11.89

Bυxαριoτιδ
.\Ι'ΓEΛοΣ BAΛTAΔΩPOΣ

't50

;ΦΦoooooooΦΦΦoΦ

:::'''lτ''eυττ)ιε τ' Γ):.|.z τ"tβι 6"ιoρp 11

71'γ'|"r.ιτ1.'^i1' τizθa'2α ττ1: ττι/ 1τ^iι?Ξ

1ι:.ξi 1ιε τι; τρei: μΞγαλiτΞ,pεζ συγ-

lυφ*δε: τηζ ν./' Θe'7ico'lν oι;αρι. ΤL

7ιιρ&"φια "iρzν ce π')'αγιL-: v'α|" 
'ιrεΘe7α τρacτα' -Ξz τι; ν'1φε; νc' θε-

iι[ζcl)ν xατθ' τoν xατ"i\'φcρ. τ''u ν1"

','.t;ι τ'zrl&νε, 'rz ,1ιαζesε;1''' 1.o 51'.ι-

7ιi.'1.'' τc'l; 71.'' ν'ι ',ι^i,'l iγ'c'.l'l Lcιξ',
tt^ tt.t.

H θetq' ;τi; δ''tιι1' !).e^γι 'r' ,ιξ'γ1'

1ι9) 1:ΙΞ xα7ιαρι, δeν s'lμωνe ιωτ'' ιξ'
τO'-,J-. 

rΓ c'iιαρτ6ρτicε aτ'cν αντ ρ e" τηi'
1|'aυ ττfl αγατa6ae y'αL τaν φa6!ριaι
ξτ'. Cα γυρνo'3sε cτaν πατtρα ττi;.

Στην τ:θe,p&, 1Υ1ζ 'firιD τiγe να ττi

μιαλιbο:.:. τLα-Lt 6'lιιω6ε lιδντ1 αυτ'i1

zeφ&λι, ατανττice rrδπo''Oζ,δoυλε6ε:

-^7!--e'. να τρ6eιo. λ[ε την ''cτοiιi.q'
"i,τl-'l cιν ν1" |Lσ.Ξ d,λeγε <Nω 61ετε

τL- για';''ι cι3 α'lοι'γτα .ν"1"L νσ' p'ην

ι&Θoc:ε,1ιε :τzυροηιJνα y'!.;rια".

*:

. Η Bιo,μnxαviα τnζ Ν6oυσαq πριν τo 194ο

Συvixεια απδ την oελiδα l47 Bι6λιoγραφ(α
12Ο δ,:α1ιμJ; τατα τlιν'lο. l. MΑYPoΓoPΔAToY M. l. και

ΙΙ jλλειι|,η α';'τcιq ττ}'eγρα.φ'.x'li-:, XΑMoYΔoΠoYΛoY Α. Λ. .i 93 1

τι-7'lδρc',ι'.ν"i1'a γ'aL ιτιi'εφ(nνπilζ εr,a- Mελδτη δημoκγραφrκη και oικο-
ιa'-'/l.1''lt./"ζ1 δeν ^iiταν 1ι''xρ6τeρηq aτγ νoμικη <<ΜΑKΕΔoΝlA> oελ. l17
,,ιι,.C!'ι'i Υ'.,1" ττ'ι/ αν&πτ'lξη τηζ βιc- κ.αι 138

1'-τ;y'ανtα";.
Tc οπr'υEαclιτωτo δ,,ιιιq ;2b6ιτ1,,ιι 2' MΠΑ Ι'TΣHΣ ΔΗM' ]9B1 o

-i'τzν τιιν π:cτιbc:ωγ dn)u ,''γ, Εi.- ΛαΤκδq τroιητfrg Kωvoταντo,ληg

)'τγlcι.l1 β:o,,ιτ1γιν[α o -.,ε^.'r.r, ir- Eκδδαεlq ΣυΜδγoυ <<ΓlανvΙταα-

,,,εiιlν 6φθαοa τo 1Ο - 72Ψo o'lcυαcτ'- ρoι και MπoUλεξ

ι,'α' l',,,-υlζ^if'αl ψe!αii'υτεiιaζ των 12 - 3' oιKoΝoMoY ΑΛEΞ' 1979' Στιg

|4o/ο ξ'lc',lτ,. τιυy 8% των Eυρο)πα.i- αρxiq τηg Ναouoαiiκηg βιoμηyα_

^','ι!.lν x''z;ιiγl ' '\rl' τa βιolrrl;1*νιxL viαq Π ερ ιoδ ι κδ Ν l ΑoYΣΤΑ τεJ-

Δ&'νe'.o γ6νc τa F'|?Lo\J?'τeto o\ανα?α Xoζ 7οv oελ' 49

- Κι3'ρτcτ1o ττ1_: N4oυou'g ιι'' :c Νr,- 4' ΠΙoMΠlΝΗΣ ΦQlBoΣ 19B9' 'E-

γz;aυργεia <Γ p. Τ ιι'τcτρ: ττ,Ξ 'E- παλιδ Ερryooτ&oro oτη Νdoυoα

δzscι" -c ιιτ6ρθυlcl''ι ^tα s,lνι'Qο'lν 7')- Περιoδrκδ <<Εμεig>> Eθvικiq Tρα-

yΞιo ιιΞ ;aν ci.ιC Χα1ι;ρc ],\Ξ 16ι' τrΞζηq oελ' 31

1 .5% . 5. ΣToYΓ l AΝΝΑKΗ EYΣTA 1 924

' oλa ι'lτ'ι :ι ;ρcOt''l,μ1"τω y'1'l' loτoρiα τηζ τrδλεωg Ναoιioηg

5ττt 6υν!'γΞ'.c' o 2ci ΤΙ*γx6o',uoq ΤΙ6 αελ' 69

)'e',ιa. ιLcτ''cα.ν πο),''l cτη Nαoυ'oαii- 6' X''AτZΗMΑΛOYΣΗ KΩΝ' (α_

ιη p''ο1ι'ηγανtα, η οποtα πdραoε 1l.ε- viκδoτo αρxεio)

γαιτ1 xρ|-ιτ1 xt'ι ξα'lω oργ,α.ν[ιΘτ1xε 7' Eφημερiδα Φωvfr τηξ Ναoδoηg

1ιzτα 'ιpxετι x?δν.σ'. 1990 φ&λλo 'i 979'

ΕYxAΡΙΣTΙEΣ
o ΣJλλoyog ΑτoφoΙτωv ευxαριoτεi τoν Γι&vvη Kαραταιδλη για

τιg 5.000 δρx. τoυ δδρηoε, στη μvημη τoυ πατEρα τoυ ΑθαvαcrΙoυ Κα_

ραταιδλη.



TcITl ΚI TΩΞΞ^AΦ TA !ΣΝA,ΦΚlA
ol 6αρlλθδol σTn Nlθoυoτα Toυ Niκoυ Σπ6ρτon

oτroυq γρ&φει η ιατoυρΙα τ'αμτrΞ
λια ατη Νι&oυατα UTrαρXoUv ακδμα
απ'τ' αρxαiα τα xρδvια. Η Νιdoυ-

oτα ηταv ξιακoυoτη yια Tα κραακι&
τηq απoιi πατrαvτd, ζαμαvτd, iται
ιξειv κι τιoυλλoJg 6αριλ&δε9 γιατi
xρει&ζoυvταv κι πoυλλd αyγι& για
τα oταφδλλια/ τoU κρααi, τ' αρακi
τoυ ξδδι.

Tδτι δλα αυτ& τ'αργαλεiα ηταv

ξυλδνια κι yE'voυvταv τα τrλειδτιρα

απoιj καoταvι& fl κιδρ-νιoυ απoι] κα

μvι& φραq. Δεv υτr&ρxαv αρyoυατd-
σια κι τoU κραoi γΞνoυνταv στα κι-

λ&ργια crrr' τα oτrητxια γιατi δλα

τα oπ{τxια εΤxαv κιλ&ργια.
Yπ&ρx.ouv μ'oJγδι τα ρακoυvι&ζoυ

ι,α δπoυg κι o{μηρα. 'ι
Τδρα τou'γΙvηκαv τραvd αρyoυ-

oτdoια (oιvoυπoιTα) τoυ τrλειδτι-

ρoυ τoU κραoi τoυ 6&voυv oι τραvδg

αλoυμιvδvιεq { τoιμιvτivιεq δεξαμl-
vδq κι or μπouκdλια, για τ'αυτδ τoυ

ιτrdγγιλμα τoυ 6αριλd απoυ y&λιιι
_ γ&λια, x&vητι, γιατΙ τα κoυντyιd
κι τα 6αEvια τα oυλΙγα πoυ xρει&-

ζoυvτι τα φKιdvouν τ' αγoυατ&αια
ατr' τα ξι)λα. Ακoυo&μι τ&xα oυ ΓΑ
oYΣ iφιρειv 6oυτακι& απoιi δρΞvιoυ

απoδ τoυ ιξoυτιρικδ.
oυλiγα xρδvια τrρiv yαλdooυv τα

αμπδλια απv τη φιλouξ6ρα ( l 91 8 )

ατη Νιdoυoτα δoJλη6αv oτ& 6αρi-
λια ατr&νoυ, ατroδ 75 ακιτr&ρyια δ_

πoυ τoU Τoιαμτr{ (Bαyιατζfrq) ει-
κεΙ πoυ εΙvι α{μιραq τou κδvτρoυ Zι

ρδ, ov ΘoυλδYηζ oυ Bαριλ&g κoυvτ&

oτδv TζιαμΙ.
Αυτδg τrηρειy κι τoU τrαρ6voυμ&

τoυ γιατi, Eφκιαvειv ατoJ τr&πoυ

τrρoυcrπ&πoυv 6αρΞλια. Αυτδq αxΙρη
oειv τrρδτoυq vα Qκr&vει 6αρiλια μη
oιδηρEνια στιφ&vια ou ιyιδq τoU oU

Θoυμδg Exει ouλiγα xρδνια TroU στα

μ&τιoειv να δoυλεJει ατ{v τδxvη.

oυ Mιλτζιαvriq oυ Δημη"Φs oU πα-
τEραq απ' τα,lq κρααflδειq τoυ Mι-

λτζιαvΙδεrq. Toυ ατri1τι τoυ ηταν oυ-

τriooυ ατr' τov τραvδ τoυ Πβδρου_

μoυ. oυ Πιριμδvταg oυ T&oηg oτoυ

Τoιδτη τoυ σουκ&κι, ου MτrιλιoJρ'ηg

oυ BαyγΞληq, oυ ΓκρEζιουq, oυ Αντl
ιp&κoυg oυ Xρ{ατoυg Eφκιαvειν μoΟ-

yκι τραv& 6αiνια. Bαριλ&q flταν κι

oυ αδαλφδq τoU oU μπαμπdq τοU

Σταυρη η Αντιφ&κoυ κoυντd oτoι)

Kιδoκι. Kαλδq τιxvΙτηq ηταv κι' oυ

Αμoι)τζιαq κoυyτ& ατ& Γαλdκια κι

ou Θoυμdq oυ Νoiαηg κoυντd oτoυ

oτρα6δ τoυy πλ&ταvoυ, λ'iγouvταν

oυ ΝoJoηq του Λdζou κι' εΙxειv τρiα
τrιvτγrd τoυ Γδλη, τoυ Mιτdκη κι τoυ

MoΟλη τα τrιντγI& τoυ MoJλη ou Σoυ
κρ&τηg κι' oυ Θαv&oηg γivηκαv 6α-

ριλ&δειq 6αριλ&q ηταv κι' oυ MτρoΟ
ααληq oυ λiyα xρδvια τrρEv τrdλι κou

vτd oτou oκoυλειδ τ' Αyια Mηv& η-
Ταv oU ΣτιoγιoJληq (Ματθαiog Στ-ρ
yιog) τroυ Eαιαμι κι o{μιρα oυ ιyιδg
τoυ oU Λ&ζoυg φKιdyει 6αρiλια κι'
εivι oυ τιλιυταΙoυg 6αριλ&q ατη Νl&
oUστα. Απou κdτoJv τrλdταvoυ ατoυ

Tζιαμi, εixειv τιζι&1ι κι' Eφκιανειv

6αρiλια κl κδφειg oυ κoυταδq oυ Πε

τκoυg. Σι rovdφι τoυg ivoυoειv o Xα
τζημαλoJαηq ααν πoι) ηoθειv τoυ ιλ
ληvικδ μετd τα 1912'
Bαριλdq ατη Νι&oυoτα ηταv κι' oυ

Σταυρακiδηq ou Θoυμdg κι τrαληδ-

τηρα oU Κδτoιoυq oυ Αγγ&λαq κι'
oυ γυιδq τoU oU Χρ{oτoυg oτα αλδ'
νια μαxαλd'

Στoυq τrαληoJq τoυq κδδικεg ατr'

τη Mητβπoυλη κι τιq ικκληoiεq oτα
Bouδιv& vτyια6&ζoυμι : <<Eιg δδo 6α
dvια μεγ&λα κυvoJρyια>> ( κ.α., φ.

σα 1838), <<τdyτε ζιuy&ρια καδιδ
και δ{o ζιυγ&ρια 6αρδλια>> (κ.α, φ.

αα, ,l848), 
<ιειg δδoιμo τα 6αivια

Kαι τα καδι&>> ( κ.o.φ. Bα, ,l 
842 ) .

<τρiα 6α-,lτζι& τo καθδv 1 20 μδτριlv
(κ.o.Φ, l06, ,1846), 

<μiα κ&δα τoυ
τr&τζιoυ oκ. 200>> κ.o.Q. 1ο6, 1845)

Tα μ€ργια αrt' τoυ 6αρ6λι
Τδτr ατα τrαλη& τα xρδvια τα στι

φ&vια (oι &λλα μΞργια τα λΞνκι τoι
μτriρylα σαV τα τσiπιvα τroυ δEνoυv

oι γυvαiκεrg τoU κιφdλι τoυg), flται,
ξυλtvια Κι τ' αφKιαyαv ατroJ 6Eρyειq

μακριig λιQτoJκια.ρΙτικειζ η Kαστα-

Ακδμα φxl&νεr βoρiλiο oυ ΛiZoυc oυ Στεργloiληc (Moτθοioq)'
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j ,Ι.,*ε,q oκιoμiνειq ατη μiαη λιαvεg
:i.
i 1 η xoυvτρig για μικρδ { τρανι)τηρoυ

ii''6αρiλι δτroυg τoυ 6oυτoi. Εiθιλειv

αμ& vα κδφτοvτι ατη x&αει ατ'τoυ

φιγγ&ρι Υια μα μη oκoυληκιdζoυν'

Στηv ivoυcrκoι&κρειq εixαv ατoιi μι&

τrατσδρα τroυ κλδθoυv τηv κι θηλδ-

κoυvακ.

Τδρα ιδδ κι τroυλλ& xρδνια τα

στιφ&vια (εικ. 1) γivoυvτι ατroιj λα-

μαρΙvα ινouμδvει κι καρφoυμδvει μι

δνα μπιρταΙμι. Tα 6&νouν ατι' δξcυ

απoU τoυ 6αρiλι Υια vα τoυ 6α_

oτoJv. Kdθι 6αρiλι ixει ατrοδ τδαoι

pα ioιαμι oυ1τδ oτιφ&vια. Η λαμα

ρΙvα ixει φ&Φouq αvαλouΥou μη

τoυ μπδi ατr' τou 6αρ'δλι αττoι) ντyιδ

iαιαμl oυxτδ πδvτoυg κι τr&xoυg α-

τroi μιαδ iαιαμι τiααιρα - τrδvει xr-

λroυατ&.

Tου 6αρδλι γiνητι μη δδyειq ( lτα

λικd DoGΑ) ξυλEvια μακρι& η λυγι-

ατd καμπoυργιαoτ& oαvΙντγια' Tηv

καμτToδρα τη φκιdνouv μη καλδ 6ρi

ξιμoυ κι λΙγημα oΙφouτyι&. or δδ-

γειg ηταv oκiζειq πιλικιτiq παληδτη

ρα, τδρα 6yαiνoυv ατηv κoυρδiλα

{εικ. 1.)

Γι& κ&Θι 6αρiλι αvdλoυyα μη τoU

μπδi του xρει&ζoυντι δι'καπΞvτι Ιoια

μι τρι&ντα δδγειq, μη φdρδoυq α-

τroιi τρειq πδντoυg μη τδ1oυv E'uαv

-τrδvτouv' για μrκρδ 6αρΞλι .ioιαμι
φ&ρδoυq δικατrΞvτι πδντoυg κι π&-
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xoυq Ιoιαμι τρειg πδvτoυq για 6αi-

vι.
ou τr&τουq ατr' τoυ 6αμiλι αμ1τoU

ρεi vα εivι δvαq για oφαλια'rδ ατΓ'τη

μιρι& 6αρiλι, fr ντyιδ για κλεloτδ

απoδ τιq ν.i'γιδ τιq μιριig. Τoυν φκι&

νouv μη μνι& ωg oυxτδ μακoιδg δδ-

γειζ. Για vα εivι γιρδq oυ τr&τoυg

1ρει&ζoυvτι oτιvδτηρειq κι τrλειδτη-

ρειq δδγεlg.

Τδρα oυλiγoι φκι&ι'ουv ξυλiνια
6αρiλια γιατi 6yηκαν τrλαoτικ& για
λivια η κι dλλα τoιααiτ1ια ατταj αy

γειd.
Στην κ&δα (εικ. 2 και 3) 6&voυv

τα τrατημΞνα τα αταφiλλια η αuτ&

που εiνι γlα τr&τημα, για να γδvει

τoυ κ'ραo'i. Eινι κoυvτd oτoυv τrdτoυ

ουλiγου φαρδι)τηρη Κι απα;'ο! μ'-ΙΙ'

oτιvη. Πtρvει ατroδ l20 κιλd iolα

μι ντyιδ τδνvoυg σταφι]λια.

Toυ 6αρδλι (εικ.5) δΧει ντyιδ

τr&τoυδειg κι τriρ'ι,ει ιξ{vτα κιλ& ixsr

μ&κρoυ; 1 2Ο πδντoυq κι' oι τr&τoυ-

δoι ixoυv δι&μιτρoυ 32 πδvτoυq oτη

μδo'η εivι μ&i φαρδι) ixει μνι& τρJτrα

ατouν τrdτoυ.

Τoυ 6oυτoi τriρvει ioια μι τΓιvτα-

κδαια r<ιλ& κι ε'iyι iνα τραv0τηρου

6αρiλr (εικ. 4). Ε1εr μvrα τρι)τια

ατoι]v τr&τoυ κι μνι& ατoυv αQαλδ.

Τα καvτγι& (εικ. 5) δxoυv τrdτoυν

Εlκ. 2 H κ&δα πoυ παvτoilvταv oτοφδ_

λια κl τ' αφηvoυv 20 ' 25 μiρειc μη α_

vοκiτοuμo ταxιj βρ6δl γlο vo γivεl του

κρασl

E:Ι]Ιx!i;

*+ε

Δε δoυλει]εl τιilρα ου Mnpoδοοληc μr τα βoρiλια' ΔδΕα μιρld φαiνητl nωq κλεiγει

τoυ βoθvl



δxι ατρδyyυλoυv αμα σαv αυΥδ 40-
45 πδvτoυ; τη μ,lι& κι 3Ο-35 τιδv_

τouq τηv &λλη διαμιτροu Εxει iψου;
'l 

] 0 - ] 20 'ττδvτoυq Kι φ&ρδouq ψηλη
60 πδvτoυq τη μνιd δι&μιτρou κι 4Ο

τrδvτoυq τηv dλλη τrδρvει 50-60 κιλ&
σταφδλια. Mη τα καuτyι& κoυ6αuoι]

σαv τα σταφJλια απ'τ' αμπiλι
ατoυ oπ{τι μη τ'. &λoυγα, ικεΙ ydνoυ

vταv κι τoυ τrρδτoυ τoυ πdτημα. Τδ
ρα τα αταφΟλια τα τrαγαΙVouy στoU
κιλ&ρι η τ'αργoυατδαroυμη κλoi_
6ειq τrλαατικδq.

Τoυ 6αivι εινι τραvδ 6ouτoΙ τroυ

xoυρdει ατroιj ooυ ioιαμι 2000 κιλd
κι' ατr&νoυ. Ε1ει ντγιδ τr&τoυq τrou

oτoυv ii,α Eyεr τroυρτoΟδα ατη μΕoη
TΓoυ χoυρ&ει ivα oδμα vα oε 6ει κλεΙ

vει μι καπ&κι iαια - Ιαια κι δxεr κι

μνιd τριiτrα κdτoυ πoυ κλεivει μη-
τσιoυ6i ξυλiνιoυ (τJλoυv). Στη μi-
ση τoU 6α6vι εivι μdει φ'αρδδ. Στoυ
6αEvι, 6&ιloυv κρασi Yια να τroυκδ_

σ€ι.

oι 6αριλdδειq δφκιαvαv κι &λλcι εi
δη απoυ καvτyι& δτroυg:

Τoυ μτrατoιoυκ&δι η καvτγι& για
τυρi (εικ. 6) εivι oαv μικρη κ&δα

oτηv ατrdνoυ τη μιρι& oτιyδ κι κ&-

τoυ oυλiyou φαρδJτηoρυ, ixει ivαν
τr&τoυy κι xουρ&εr ατroJ 40 - Ιoιαμι
ικατδ κιλ& κι' απδvoυ μτr&τoιoυv ζ
τυρi η κι ιλιθg τroυ i6αvαv εικεiv' τα

Χρδvια.

Εκ' 4. Toυ βoυτoi voilμtρou 'l , ou πδ-

τoυc voδμlρou 2 τoυ oτιφdvι

Τδρα μτrdταιouy Kl τuρi 6dvoυμι

στoUζ yKαζoντιvικiδεg
Tα ξυλ&γεια (εlκ. 7) εrνι 6αρiλια

μη vτyιδ τr&τoυ( κι μ&κρcυg ivα ιv&

μιoυ μtτρoυ μη μvι& τρJτrα τραvη

oτη μioη iαιαμr δiκα τrδvτoυg, ol

τr&τoυ δoι εixαv διdμιτρoυ 20 - 23
ικατουιrτ&. Mι ταυτ& φκι&vouv 6oJ-
τUρoU oι τρδoφυyγoι. Φκι&voυν γd-
λα ξυνδ κι τoυ6δyoυy oτoυ ξυλdγγι.
Τoυ ξuλδγyι, τoυ δΞvoυv μι ακιvι&
oτιg ντγιδ τιq &κρειg ατoυ XαλK&δεζ
τoυ κoιμvoιjν oι ψηλδ μiρoυg, oι κ&-

vα δξvτρoυ, ΚΙ τoU KoUνoJv ivαv κιρι

μiv για vα 6γεi τoυ 6oJτυρou.

Τδτι εixαv κι μoιjτκειq (δρoυ6&-

ν:α) (Eικ. 7) Moυvδτrατα 6αρEλιοr

μικρd στιν& τrαvoυδιδ κι μαΤ φαρδr}
τιρα στouy τιdτoυ τrδxει φ&Φoυg 30-
-40 πδντoυq κι Jψoug l μ. 1,30 μi-
τρoυ. Σι'αUτ& XτUπoΟy τoυ Υdλα Yι
α yα 6Υεi τoυ 6oJτυρoυ. Bdνoυy τoι,
ydλα, κι μι τoU ξυλoU πδxει ατη 6d-
σει τoU ξυλδvιoυv τρoιiκouλαv τrou

να XoUρ&ει ατ' τoU oτδμα τηq μoU
τKoUζ XτUπoJy τoυ γdλα για vα 6Yεi
τoυ 6oιjτυρou.
Τδρα τoυ 6oriτuρoυ 6yαivει μη μη

xαviq.
oι μττoδκλεq (Λατιvικδ DUccULΑ}
εΙvι μικρ& 6αριλ&κια Yια νιρδ μιΚοδ
τιρειq η τραviτηρειq πoυ ΧoUρoJV α
TroJ EVα Ιoια μι δικατrδvτι κιλd.
Exει ντγιδ ατδματα μνι& ταlδμκα
(απoJ φouoiκι oφαΙραq) για να πΙ
vειζ vιρδ Kι μια μαΤ τραvJτηρη τρ0
1τα Υια vα yιouμδζει νιρδ. Aυτig oι
τριjπειζ κ)ιεivoυv μι ξυλivιειg τ&τrειq

τroυ δΞvoυvτι μr' iναv oτrdyγoυv yrα
vα μηv x&voυvτι.
Τδ'ρα για να στaKητι κρJyιoυ τoι)
yιρδ aΧoυv πλαoτικ& μι φιλιξδλ. Τδ
τι oι 6αριλdδι iφκιαvαv κι' dλλα
τrρdγματα ξυλδvια (εικ. 8) ΣκαφΙv

τYια Ylα ζδμoυμα, κouπdyειζ yια
τrλJoιμoυ, τrαvακδτειg για τοU ψoUμΙ
τrλαoτ{ρια (φαΦιd oαvivτγια ατpδ
yγυλα μη yεrρoJλι yια vα τιλ&θoυν'

τοU ψoUμΙ η v'απλδvουv τoU φJλou
Yια τηV τrξτα, Qκιdρyια μη χ€ιρoJλι

Erκ. 3 Toυ ξlγυρroτδρl nou κδφτεl κl

oldΖεl τo ;εiλα τηc κiδoυc Εικ. 5 Νoιiμιρoυ l καδi No&μlμou 2 βαρδλι
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vτYιδ μδτρα κl'απ&v'ou, yια να φoUρ

viζoυv τoυ ιpoυμi, αρyαλειoJq ατrιτl

κoJg, oκαμν&κια τραπiζια κι ταtκρi
Klα yια να γviθoυv τoυ μαλi λαv&ρ-

για, αρ&φειg Yια τα τrιdτα>> τιvdκια
οαρτo,iλια yoυδι& μηyoυδoυxEργια
κι' dλλα. Τδρα αληoμovν{θηκαv δ-

λα αυτ& ιτα μδμιλα ατδμειvαv μoυγ

Υι στα μoυoεiα.
Tδτι εixαμι κι τιq κδφειg (τoδτρειg)

τrδ6αvαν κραoi για τα ξιφαVτδματα
κι τoδ μτrαξδ. TEτoιεg κδφειq δφκια-

νειv oυ Πiτκιoυg τα τrαλη& τα xρδ-
vrα τroλδ τrρiv τoυv τιλιυταΙoυ τrδλ,-

μoυ. Εixειv τιζι&1ι ατoυv τrλ&ταvoυ

oτoυ τζιαμΙ τα ξι)λα yια τηv κδφα

τ&6αvαv oτoυ vιβ κι' δoτειρναg τα
τrιλικoιjoαν τα γ,oJρvιαζαv κι τα E-

νouναy ντγιδ μαζi ιφαρμouστd μη

τrατoJρειq yια να μη XoυρνoJv Kι να

μ{ oτ&ζoυv.

Αuτδg oυ Πd'τκoυq ειxειv ντγrδ α

δαρφoιig κι τρειξ αδαρφEq τrαvτριμE

νειg η μvι& {ταv τrαvτριμδvη oτoυ Νι
κδλα τoυ ΓκoJyκoυρα κι'η &λλη {-
ταv η Tyl& Λιo&6oυ τoU MoιjΤα

μvια μEρα π{γειv να κδψει ξδλα για
τιζ κδφειq μη τoυ γαζιδλι τoU Kι μoU

ναxδq τoυ xoυρΙq τoυν τατaρα i 'Γ'

αδδρφια τoυ' ΠρΙv κ&τoει vα πρoUΥι

ντεΙ iκoυyειv κι ζr}yιαoεrν τoυ ξJλoυ
κι' Eκαταειv vα φ&εl εκεΙ κoυvτd. E'
τσι τrωζ σηKδθηκεlv Υια vα ρΙξει τoυ

δεδτερou κ&τoυ μι τoυ μταλτ& σκ&-

λoυoειν τoυ πανταλδvι τoυ απ' τoυ
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δivτρoυ κι' iπιoειv παvoυθιδ τoU Kι

τoυv oκδτoυcnειv oJδι κει. Toυ oκιλi

τoυ iκατoειν oδδικεΙ κι' αxiρηoειv

vα oυρλι&ζει κι να γκαυγκΙζει δλη

τηv ημδρα &αια μι τα ξημιρδματα
τηq &λληg τηg μδραg κι' iται τoυv

6ρfrκαν πιθαμΞvouv Kι τouv iφηραv

ατη Νι&oυατα.
H μ&vα τou πρiv μvιd ι6δoυμ&δα

εΙxειv ι{υ1oιrπλ&κoυμα κι oτιναyδρ-
yια. Tα 6oυv& μη ιpαivoυvτι μαι)ρα
iλιγειv yιατι vα εiμι Ξτoι;>> Yoταρ_

ναq νιρyι&ατηκειν τdxα Ξται τrωg κd

Θoυνταv oτηv κδxη κoυντd oτoυ τζι&

κι, αvδ6ηκειν μνι& γυvαΙκα ατα μαr!

ρα od6ηκειv ατoυ voυvτ& κι' δκα-

τσειv στηV &λλη τηv κδxη κoυντ&

ατη <pouτxι& πoυ iκιγειν.

Aυτ{ η yυvαΙκα εΙxειv κατoιoδλι

στou κεφ&λι.

<<Γtα τι oδvα frρθω> λtει ατη μ&vα
Mvιd ψυxη θE'λoυ κι' ηρΘα ',α 

τηv π&

ρoυ, δα τr&ρoυ τoυ τrιδi oου κι δαφri

Υoυ)).
T' αρyαλεΙα τroJxαv τδτι oι 6αριλ&
δειg flταv πoυλλ& (εικ. 9 κι l0)
Toυ αφιρΙ πoJταv oιδηρΞνιoυ μη τ'
αυτδ yτυπoδααν τιq δδyειg κι τα

ατιφ&vια μι μvι& σφivα για vα ιφαρ

μouστoιh/ oτoυ καδΙ.

oυ ζoυμτr&q η αφιxτflραg ττoJνι σι-
δηρEvιouq παyoυθιδ σ' αUτov xτυ-
πoυv μη τoU σφιρi Yια vα αφΙξoυv

τα ατιβνrα ατoυ 6αρδλι. Eικ. 7 To

Τoυ ματκ&πι (τψτ&νι) πoυ ανoi-

Υouv τρυπειζ.
Τ' αμδvι πoivι αιδηρEvιoυ κι' ατrα-

voυθιδ τoυg δoυλεJoυντι τα στlφ&-

νια.
Τα κoυτrivτyια τα αιδηρivια ττoυ κδ

φτouv τη 1oυντρi1 τη λαμαρiνα για
vα yδvoυv τα στιφ&νια'

Η αημαδoJoα 6να μικρδ ατρδγyυλcυ

ξιiλoυ ε'[κooι πδvτoυg μακρι)' Στην

ατιoυ μδoα τη μιoι& oυ τιxvfrτηq 6&

νει τιs δδγειg κι' υπoυλoυγΙζει τηv

καμτroJρα ατr' τoυ 6αρδλι.

Τoυ ρoυκ&vι πoδyει ξυλEvιου αρyα-

λεioυ oτη μΞoη τoυ oτηv κ&τoυ μι_

ρι& υτrdρx'ει λdμα τρoυxιαμΞvη' Mη

τ'αυτδ ιoιdζουν τιq δδγειg'

Η τrλdvη ααv τραvδ ρoυκ&νι τroυ

ιαι&ζoυν τιg δδyεrq Υια να Θηλιdαει

τη μvιd μι τηv &λλη Yια να δΞαoυν

καλ&.

oυ τrαoτρ&γκαλoυq δνα oιδηρE'vιoυ

ιργαλεΙoυ μη vτγιδ xειρoJλια τroυ

ατη μEαη υπdρxει μαxαiρι Υια vα

καθαρiζει τιq καμπoJ'ρειζ tιζ μικρδg

crτα 6αρEλια.

oυ αφιxτηραq (εικ. 10) εΙνι ξυλEvι_

oυ τισιρ&γKoυvoυ αργαλεioυ εΙκoυoι

μη σαodvτα πδvτoυq απ&v'oυ κ&τoυ

σι Κ&θl τrλευρ&. Απoυ τη μΞoη ατr'

τιq vτγιδ κ' αρoi τrλευρiq τrιρvdει

ccπoJ ντγιδ τρι)ττειg Evαq κδλιvτρoυg

μι δι&μιτρoυ 4-5 πδντoυq. Ατr' τιg

vτyιδ &κρειq oτoυv κJλιvτρoυ υτr&ρ-

xει διμivoυ γιρδ oκιvi τroυ τoυ τι&

Ξυλδγγειo 1 xι ol μoι}τκειc
(δρoυβivιo) 2
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σα a}rα Trιρv&ει αTr' τη μyι& τηv τρι]
πα στιζ vτyιδ καρoΙ τλιυρδq ToU

oκrvi μικραivει η τραvi6ει δπoυq oυ
τιxviτηg κλδθει τoυv κJλιντρoυ. oυ
τιxν{τηq 6&vει τou 6αρδλι αvdμεoα
ατoυ ακιvi Kι στηv τrλιυρ& τoU σφι-
xτηρα κι κλδθoυvταq τουv κιjλιvτρoυ
6dvει τoυy τrdτου Kι τoU σφΙΥyει.
Αμα 6dλει τoυy τrdτoυ 6&vει κι τoυ
στιφ&vι απ' δξou κι ξιαφiγγει τoι,
αφιxτηρα ylα yα oτιρroυθεi oυ πd-
τoUξ.

oυ vτyια6ητηq oι vτyιδ μπ6Τα yια
vα γEvητι oυ oτρδγyυλouq oυ τr&-
τouζ'

Tα μικρ& oκιπ&ργια Υια vα πιλικιi-
τι ou τr&τoυq Kι Vα yaνει τι στρδyyu
λoξ.
Η ταν&λια η τrivoα τoυ κατoα6Ιδι
τou μiτρoυ δτroυq τα ξiρoυμι κι τδ-

ρα'
Τoυ κιyiαι ξυλEvιoυ ιρyαλεΙoυ μι μιi
6doη ξυλivια ατoU l0 iαια μι 30
τrδvτoυq. Στηv dκρα τoυ υτrdρxει i-
να oιδηρδvιoU μαΧαΙρι μη δδvτγια
ατrαvouθιδ αι μvι& ξυλδvια κ&θετη
6&αη. Mη ταυτδ oυ τι1viτηg αvoτΥεl
ακioματαρι& oτη μδoα τη μιρι& κ&

Θι δδyκαq, μioα oτη oκιoματαριd
αη6αiνει oυ τrdτoυq.

=ιyυριo-τdρι (εικ. 3) εiνι πριδνι ααv
τ' αUτδ τrou κδΦτoυv τα ξιiλα yια τn
αδμπα. E1ει ξυλΞvα 6&oη 50 τrδv-
τouq Kι oτιq dκρειq τηg ιvδvoυντι κd
θιτα oι Ιαrα ατrδαταoη κr' απ' τlC
νryιδ τιq μιριiq vτyιδ ξδλα δπoυq

τoU Yρ&μμα τdφ.
Στη uvιd τηv &κoα απ'τα τdφ δi

νιτι τroιδνι Kι στηv dλλη διτrλδ oιτζΙ
μι κλoυoμEνα; μ' dvα ξJλoυ ylα vα
ταιτδvιτι κι Vα συΥKρατdει τη λ&-

μα. Mη τou ξυγυριoτ{ρι κδφτoυvτι
oι dκρειq TΓoU αρτιρvoιiv ατr' τιg δδ_

γειq. Mη τou r,ρyαλεΙoυ αυτδ oυ τι-
xvΙτηq δivεl τoU φ&λτσoU oτoυv τrd-

τoU yια vα oδ6ει oτη oκιoματαριd.
Τδρα τoυ ιov&φι αυτδ απ' τoυg 6α-

ριλ&δειq Ξo6uαειv κι τα ιρyαλεiα
αυτd ατroι] γ&λια γdλια xdθηκαν.
Αλλα, ιρyαλεiα τroJxειν oυ 6αριλdg
ηταy:

Τα τrριδνrα δτoυq oU KoUρYια-
oτr]9 ivα τrριδνι τραvδ Ξuα ιv&μιoη

μiτρoυ μακρi κr φαρδJ l0-l5 τrδv-

τoUζ μι ντγιδ xεrρoJλια ξυλivια ατιg
&κρειg TroU τoU 6αατoJoαv ντyrδ .i

τouμα' Mη τ'αυτδ iκoυφταv τα τρoU
τryι& τα τραν& κι τ' αφκιαναv λ&-
τειq i xoυvτρδg δδγειg yια 6αEvια'
Τα τrιλικιτ& κι ξιπιτooυμiνα τρou-
τrxι& τ&6αναv oι τατr&vια ylα Vα ση
κoυθεi η μvι& η &κρα. E6αvαv κι ση

μdδι μ' Ξvα 6αμdvoυ κδκκιvou oιτζi-
μι μη μπακdμι yια vα yivητI Ιoια
τoυ κδψιμoυ. EΙxαv κι' &λλα ντyιδ
τρiα εΙδη απoU μιKρα τrριδvια yια
vα κδφτoυv τιg μικρδg τιg δδγειq.
oυ ξuλoυφ&ilαq (ρ&oτrα) iταv oιδη
ρδνιoυ καμouριαατδ oτη μvι& τη μι
ρι& ιρyαλεiou μη ταιδτrouρα Kι μη
ξυλEvιoυ xειρoJλι yια vα ιoι&ζει oυ
τιxviτηq τou 6αρiλι.

Toυ ιριvi (η λΙμα) ηταv yια vα ιαιd
ζoυv κr να τιριvΙζoυvTι τα στιφdyια
yια να μηv ματδvoυv τα xδρyια.
Toυ τρoυxιoτiρι η λαδδτrιτρα oι ξυ
λivια 6doη πou ρΙyvoυv πανoυθιδ
λΙyou λ&δι Yια Vα αγλιoτρoJν τ' α
ρyαλεΙα πou τρoυ1iζouνTι ατrαvou-
θιδ. Σημιραq εΙvι ειδικ{ τrΞτρα πou
τηv αyoυρ&ξoυv ατr'τα μαyαζι& τα
παλη& τα Χρδvια τηv ε6ρισκαv απ'
τou oπ{λιoυ { τoυv Αyια Θoυλδyoυ

{ τoυ Koυκoδλι κl τηv Eφκιαvαv α-
κouvδτrιτρα oτη Nιdoυoτα.
Tδρα oι 6αριλ&δει9 αυτoi τroυ απδ

Εlκ. 9. TrΕιδγl (πδγκoc) μι το lργαλεΙα τoυ βαρilδ. Tαγδλια 1, μπδvoα 2, κα-
τoαβiδl 3, βαργιδ 4, ζoυμnδc 5, τρυn6vr 6, κoυ,πiδr 7' n'ooτρdγoλοuc 8, vtγloβi.

τηc 9, lμiτρoυ 10, oκlniργIq | |
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μειvαv εΧouv KoUρδaλα πoυ δoυλεJ-
ει μη ιλιKτρισμδy για να ΚδφτoUν

τιq δδyειg Kι σφιχτiρειζ σαy τ' αU-

τoδq τrδχοUv οι μαρΥKoi .Tδτι δεv

iτrαρxαv τδτ1ια lρYαλεΙα/ Υια σφΙ-

ξιμoυ εixαv τιq πιdo-rρειg, ταιμτriv
τγια λαμαριyivια πoυ ταακδνoυy
τoυ oτιφdvι μι τιq δδγειq στηv αρ-

xη ττou γiνητι τou 6αρδ'λι' oλα αυ-

τ& τ'αργαλεΙα ηταv παyoυθιδ oτoυ
τιζιd1ι (τo μπ&γκo).
Tδτι oι 6αρlλdδειq oτη Νr&oυoτα
δεv εΙxαv μαγαζΙ, δoJλι6αν oτig αυ

λEg η τα κιλ&ρyια απ' τou ατι{τι
τoυg δτroυq iαιαμι τδρα δoυλεJει oυ

τιλιυταiουq 6αριλ&9 ατη Νι&oυoτα
oυ Λ&ζoυq oυ ΣτιργιoJληg (Mα-

τθαΙoq). Αττλoυvαv κι τιq δδyειq yια
vα oτιγvδooυv δξoυ μιρι& oτoυ oou

κ&κι η τηv αυλη τoυg, ι] αl καv&ν

μτταξiv. Tιq ακoυμπoiααν στoU

ντou6&ρι oυρθδq δiτrλα τη μvι&
cτην &λλη.

Πωq φκι6\loυv 6vα θαρ6λι
Πρδτα ττρδτα 6yαΙvoυν oι δδ-

yειq. Τα τrαλη& τα xρδνια κδφτouν

ταv μη τoυv ΚoUρYιαoτη η oκΙζoυv-

ταv μη σφτνειζ κι πιλικιoJvταv μη
τoυ τoικoδρι' Για vα yivoυv τα 6α-

ρEλια, τα 6oυτoκι& τα ξιλ&γκεια
xρειdζoυvταv oι δoyειq νdνει λυyr-
αμΞvειg. Τιq E6ριxαv καλd κι τrg i-
6αvαv αι μαyκdλια μη φoυτyι& η

ζι&ρι κι' Joταρναq τιg i6αvαv oι κα
)'oJτιι κι τιg iαφιγyαv μη oφιxτi-
ρεΙq. Tδρα τιq δδγειq τιg 6&voυv αι
ατμoυκδζαvαV Kι τιq λιγoιiv δπoυq

τα ξιjλα ατ' τιg καρδκλειq. Για τα
&λλα τ' αyγι& δτroυq τα καvτγrδ
τιq κ&δειg Κι τη μπατσιoυ κdντγια
αδδyειg εΙνι ioιειq κι δxι μ{ κoιλι&.
oι δδyειq ρouκαviζoυvτι μι την πλ&
νη. Yαταρvα oυ 6αριλdg αν&λoυyα

μη τoU μπδΤ υτιoυλoυyiζει τη διαμι-
τρoυ liαταρvαg τrδριrει iνα oτιφ&vι
κι τoU ΥιoUμδζει μη δδyειq Troυ τιζ
μΞτρηoειv μη τη oημαδoJρα, yια vα

6ρεΙ τη δδγα τroυ τιρyιdζεr Κι vα τη
θηλι&oει μη τηv dλλη yια vα γEνει
oυ κδκλoυg απ'τoυ 6αρδλι Ιvτyroυq
κι vα τιρyι&ooυv δλειq oι δδγειg
oτoυ oτlQdvι. Τιq δδyειg τιq 6&vει
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αριΘμoδq πoυ αxιρv&ει απ' τoυ aνα

δoιαμι vα κλεΙoει τoυ oτρδγγυλo:.;

τoU στιφ&vι. Αυ1δ.yivητι α' δλα τα

ε'[δη ατr' τα 6αρiλια κι' α1ιρν&ει .

τroJ ψηλd oτα xαμτrηλ&. oι δδyειg

ταακδvoυvτι μι τoυι στιφ&νι/ μι τtζ
π1ιdατρειq Υια vα μ'η φi6γoυν ατr'

τ'αυτδ. oυvταq 6dλει δλειq τιg δδ'

yειg τrιρvdει κι δλα τα στιφ&Vια απ'
δξου ατη θiαη τoυg. Mη τoυv τrα-

ατρdyαλoυ oυ μdoτoυραg καθαρi-

ξει τ' ατr'δξoυ μiρoυq τoυ 6αρελι-

oJ απoΟ αvoυμαλΙειg τoυ δ1ει. Πα-

λιδτιρα αυτδ τoU καθ&ριoμα yΞ.νoυv

ταv μη τoυ ρoυκ&vι.
Yoταρvαq γδvητι μη τoυ κι'uΙαι

η σΚισματαρι& oτη μiαα τη μιρι&
τηq κ&Θι δδγαg ατr'τoυ 6αρδλι.

Αuτη η τrατoiρα y-vηκι ivαv τrδ':-

τoυv ατr' τηv dκρη τηg δδγαg yια
τα μιι<οδτερα τα 6αρtλια iαrαμι τri
vτι τrδvτoυq yια τα τoαv0τηρα τα

6αoiλIα. Μiαα oι' αυτflν τηv -α-o',
ρα δα oE6ει ou τr&τoυg. Για να 6cι_

θεi η ακτivα τoυ π&τoυ κdθι 6αoιλι-
oιi o τιyv{τηq τrEρvει τoυ δια6Ιτη κι

xoυρiζει τηv τrατoδρα αι tξι ioια
μoιρ&vτγια (ημικδκλια), πoυ εivι i_

σια μη την ακτΙvα. oυ τr&τoυg y-νη
τι μη iσιειζ δδγειg, δνταq τrιλικι.
θoJν μι ivα ειδικδ oκιτr&ρι. ΑφoJ yi
vει τoU oτρδγyυλoυ τrαvoυΘιδ oτΙq

δδγειq Υια τouv τr&τoυ τδτι oυ τι-
xνΙτηq κδφτει μη τoU ξιγυριατ&ρι η
τηv κouρδiλα.

Yoταρvαq οu τιxviηq τσαKδνει τoυ

φ&λτooυ αTt' τoυv τrατoυ μoιiyκι μη
του ξιyυριo'τ&ρι κι' εΙvι θτoιμoυg vα

6dλλει oτηv τrατoδρα τoυ 6αριλιoδ
τoυy τr&τoυ. Θiλει αμ& vα 6γdλει
τrρδτα cfπ' τoυ 6αρδλι τα ντγιδ τα
ακριvd τα στιφ&vια yια v' αvoiξει
τoυ 6αρiλl. Τδτι ξαvα6&νει τα
ντyιδ τα στιφ&vια. Yoταρvαq τα
σφΙΥΥει μη τoU ζoυμτrd Kι τoU σφU

ρi. Τα ivτγια yiνoυvτι κι ατηv dλλη
τη μιρι& yια τoυv dλλoυ τoυv τr&τoυ

κι τoυ 6αρiλι εlνι δτoιμoυ.

Για vα ydvει Ξvα καλδ 6αρΞλι θiλει
καλδ ρouκαvιoμα o-τiq δδγειg κι κα

λδ θfiλιαoμα, ταiριαoμα αvαμιταξι)
τouq και τoυ καλδ 6&λoιμoυ αττ'

τoυq π&τouq μΞαα ατηv τrατoJρα κι

τoυ καλδ τoU σφiξιμo'υ τoυ 6αριλιo0

μι τα στιφ&νια.
oυ τιxviτηg δε xρει&ζητι τoυτκ&λι
(κδλλα) Υια να ακoυλ{oει τιg δδ_

Υειξ αyαuιταξJ τoug. Ατroυ καμvι&

φραg 6dvει αv&μιαα ατr' τιq δδγειq
ylα καλΟτηρη ιφαρμoUYη ραγ&ζι
(ψαΘi). Αυτδ τoυ 6dνoυν oτιq φιρ&
δειg oυταq διoρθδvoυv τrαλιd κειν-

τyι&, η 6αρiλια, η κ&δειg.

Tι ξυλε(α xρεtdζoυντι
τα 6αρ6λια

Για να εivι yιρδ κι τrιτη1ημδvου

τoυ 6αρiλι θ6λει η ξυλεΙα τoυ να εΙ

vι ττoυλιi ατιyνη vτiτr τoυ λiyoυ

Σuvi.xεια oτηv oελΙδα ,)57
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τo.o ψιγα'λα 'i1 τl"'' γe z&ποιc' ;α-
'r. /l'' i :''o' l s !iιτ'ι''l'.z.cΥ !' ) εια. Ιcτa ρ!"ε;

πrυ ιιυθciτo|oυντι''. '1!τcι xα'ι η δ''-

r.'"& (,\σ"ζ cιxaγtνa'.α' εty'ε z/l':ιιο'.ο δz-

3',''L ι,'.Ξ τcν ',\η ,\ι&.

,\τ6 τα τιαυδιy'α |\cυ γ\?aνLα σ.y.a'J'

τa πω; ο'' Γy'c'3ντυlεq φρ6ντ''ξαν γιυ'
ioν Θ6'ιτapLν6 τoυ 'Aη Λιd,. }Ιε τοy

γ'1,l-'.'ιδ ξεγωs'.τ/'αl x.'J'\τi'' δττ'ω;

λ)1λ'α' το)'λ,ι'. Mι, ι0'πο''o χε.1ιιυν:d'_
τιιo $ραδιl, xοντd' aτo τ'ζ&.τ'', τ1 Θει'ι

iloυ η Aθην& μzg dλυcε τ^rP aτio?iα'.
()ι Γy'a'l'tιι.tο'' -*iιx.\ι,\σ'τ'.Υ"x' τιlι.o6_

3.L|.l 1.ιΥ 'λη -\ι& ια'- φρδνι'.ζυ'ν ''ι

^;''.l'lι-''.ιι-: -.')< '{'.1' τη'l Ξ57Ξ?'.'/a' ^('.-

ι.:|' α'ν^l,'μe''ι. ττι 'Ξ τ'-'?1'li; τ,cυ e[y"ε

οιο\el- a Lρ7'τ;γΔ; :.τιξ r''.γ'οΥ!yΞ''-l'-Ξ a

,\γγa)'i"z'η_( 1,.!υ τiα.'ι.1" - Φiλιππα, Λd
γ"η τ.Jr ΤΙtτπq. τ.ν i]ξε?σ"ν τυ' γ'ρδ'
ν''.λ Ξy'Ξ|.')1'.

tr{e τ., γι')'α:',ιL τ,cll 1'822 ' δτμιζ
)'!-νg ι,υ' y'Lτ&.ii'.'ι. οι' Tοι37xοι αρτυ'-

il.ν ^γ υ't'l-'' xδ τ" α υδ α υ" :;η,ι α i.ι7 τ o'l ζ, π o'.l

τc'l: οzLρπ''cσ'ν iιx.'. τoυ< τa'3)'τι6αr

ιi,l.,ι'Υ. ?' J 
/J. ι c').\& ι'ι'r' 5 ; Oυ ζ \ e.τoν ι.xO'3 

Ξ

"ιι'ζαδe;' λ'lαiιeoα σ' αντoq5Ξ y"α' ')

Λ"&'xτiq ioυ ΤΙtπτι, πα).τ1xαραx'",

If,C') T.ι') τ,'ι'3).τicq'ν sτα Καi}'a"ρια' sι
xαπο'''aν ψ;{τi xα'' 6λ'οι τον etι,ιν
^γ'"ι γα',ι!νο. Μα'' ιθ.τοr.α'ν ν'3'7'τα, το

.7'.t5gν x.πδ τo γ'aναy'L iογ '1ι;τ!τ, xα-

.ρθ'6ηΕεν 1τιρ'Ξ τrJ ατ[να''lτ'. βaυνδ,
^(LL τa Β€2γι,"a. Πeιδοδτηx:, ',:.ι xι'-
ncτe pi:'!θηxΞ 3ττι τ'o:'P'i| ;η_: Ν:cir-
)''-α3 τ'ι.'. απδ y"a'. ρο3ο)'τ1cε κpcζ i-ri

Ν'.za':cτα, δπaυ 6φταsε zθ.πr''.l'' ιb-

0 Λ&xη; τoυ Ι[ tππ'z, γ.a ττι ^('.)-

νy.!.xL τC'l την '\cημiνz ' ιτ!',''"ι'lcz'l
τiiι ο''τ'ο"1tνe'α :,e): 31ο ',Lα'/.σ')'λ
'Γ 

2''ιbδ''.

ΙΙ τα.ρ:;.πλ'tυl !5;,.ρ[.ι 'li ο γιυ0,.:,
:"u θjλετa. tεγ*οττμe, 6πω: πολ).Ξ;
θ'''ν'e; ιυ''. ο,. τεp'"οcbτερc'. cιτLγaνa'-

:ο'l '\i''ι,."ri τaν -[L!'τπ'ι δι'l θv. ττs'l

ξ!.ρc'lν. Πoλλ66 νανε3 ',ι'αq ii θeια-
τΞΞζ' μy'ζ ξα'lαd€νaυν \J'Ξ τα ν'y'i'"ατ7'

ττιa .5τo?l'αΞ x'αL τ'oυ θρι5λoυ.
nlα εξωxx)'i,cια' τηζ Nιioυσταi

!7.ο'tl .τγι '.ττoι('ι το'l...

EΞΩκκΛΗΣlΑ κΑl ]IΑPAΔoΣΞIΣ
pl'. Ι{ι.: ^lγα'ν η \tl?c :^o1)

τa εξωxιλi,οι ττ1 's't"i,',ιτ1

a'l,ιτ1 L1\'.c'3 ' τ,''l δ'.ι.''\

Δli. Απ6 τδτe, λ€νa, οι

Ξ '' 
'.J: 

'a'''ι 
:5'/ ;ac5τi.aτι

τ1-Ι'-Τ
l oioαρ,ιdδoι οτn Nι6oυoτα

ΣυvΞxεrα ατr δτη αελΙδα 'l 56

vτγιδ xρovδv.
Για τα 6αρΞλια ατr' τoυ κραoΙ τα
καvτγι& κι τιq κ&δειq xρει&ζητι η

καoταvι& fl κι τoυ δρδνιoυ. Για μπα
τoιoυκdvτyια { τυρoυ6dριλα καλfr

εivι η μoυριd' Tα ξυλ&γγεια κι oι

μoι}τκειq καλα εivι τoυ τoιdμι (πει)

κoυ) τroυ εiνι μαiγιρδ.

Γlα vα μη 6yαΙνει χρδμα στoU Κρα

oi απ' τoυ ξiλoυ τoυ 6αριλιoδ xφι&
ζητι &λλειμα oτoυ 6αρEλι μη αξoυ

yyoυκδρι (παραφiνη). Λιδνoυv τ'
αξoυγκoυκEρι στη φoUτXι& κι τoυ ρΙ

xvoυv απ' τηv τρι)πα τoυ 6αφλιori

μΞoα. Yoταρvαg κλεΙvoυv την τρι)-

ττα μι μvιd τ&πα κι κλδθouν τoυ 6α

ρΞλr κατ& ιδδ κι κατα εικεi για vα

yαvoυθεΙ απoυ μΞoα μη αξouγκoυκE

ρι. Σαv παyδoει τoυ αξoυγκoυκδρι
oκιπ&ζει μη μvι& πEτoα τη μEoα
τη μιριd απ' τοU 6αρEλι δτor δεν

6ρδxητι τoυ ξJλoυ μη κρααΙ κι τoυ

ΧΦμα απ' τoυ ξδλoυ δε 6γαΤvει

oτoυ κραoi.
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H Eλalfδu 0α uΠ000ιiυε υn ουμ$iλεl οτn usτΙιρoοi

TεIιυoYυωυiug Π00g τlg uυιI]lTυllυ0uευεg xιil0εg,

0τ0υ 0ιβ0τ0[nunxιυlr0 τoμθu
Ι1 ψεταφoρ& τa1νcγνωciαq απδ E3λγιo, ατη Δ. Τe2ψαν[α, cτην oυγ

.,6 o'r.r,.rγμ,6νε6 oτιE ανα'πτυσc6ψz- "γι7!α', cττ1'ι Ιaτ'ανi'α', cττρl Ελ€reτtL'

ν.ε6 1ιilρ,ε;, iγe'" βαaιx6 axcαd ττi c'ιo HΥ. Βαca\ειo' με ω,9'aορ'.'c','ι'l' τ'';

p''ct,ιτ1y'ανcxt, του'q αν&πτυlξη, ιδιαi- χιbρeζ τηζ Aφ'ρι,xy'1;, ττ,-< λο!"L; zL'.

aε]:jt" δe ττΕ αγρoτo6co'1ιτ1y'ανtα'Ξ ;η€ :\. _-\l_ιr?iy,;.

;r.lυ-ζ, Ωc-,6οo, θα ψπoρο,3ιa να oυ------ΧΙiιxεtι,ιενο |6νΞτ.πl.'.δeυCeι:υ l,-

,,ιτερ&νeι" xανetq, δτι υπα'ργoυν xα'" :-Ll . τι αρτaπaιtα' τ1 βιa',ιηaανtα' τz-
αλ'λo'' )'bτ'ο'' Υl'α τo')ζ'ι21Ε.Jιaι)ζ a. σ"- ρ'ιγto^γiie ζαaω,η-:' τi Θαλ&'caια α\'"

νεπτυγ,,ιdνε6 1ιilρε6,'ΙτiρaωΘa13ν τ'τl e''"α". τ1 p''ο1ιτ1γαν!'α" eπεξeργαοiα'o

ανωπτυξη τωγ ανaπτυσoo1ι'6νιlν xοl- ν"','ιtατC;' ο ν'τιxανoλaΥ''l,^δ -: eξοπλ'.-

ρ6ν' Στγ,ιων,τιuα ι{νητρα ΥLα. συν€?- g'',ιc<, τj τ'ι'ραγυl^γi1 βο'lτδ'ρaυ γ'σ'L α'

^γαci.α', φαtν'eτω'' 6τc απ'oτελ.r'l{ly α'φε- πocτeιρωμ!νου γαλαxτοi, τt Ξ;eξεc'

ν6E η διeicδυοη, η διriθεcη των βιo_ ^l'1"5tα ;ατατeg - αηι6'λoυ, ^f1 1'eχ')o-

1νηγανιxιbν το,lζ αλaoναcμd,των, ι1 }9^(!α τροφi''ρι:ιν, η er'eξεvyαctα 'aι-

1.TiaΘ:ττt6η τaυ αilα|'jγ\σ..opι6νoυ μη- 1τ|?(o' 1 Tl συντιρτι5τ1 ψηγανC)'ογι'xa'3
y':,'νολοΥιxο'5 εξoπλι:r,ιc6 τ'σ". 1'pe'-νt- :ξc;λιs1ιo$ τιDV {'Ξωp{ιrxιilν επι1ει'

Ρ.Jυ aL φυlLxοt ι;ιδ,ρoι τοlν yωpιbν αυ- ρi1caυlν, xα'θιjl3 xιc η ε'πeξε,ογαatα'

τωy. φ.,'ιουτυιν xαι λ'α.aανιxιbν. oι γλιic-
T'o 'e,yδιωφd'ρoγ των cυνεργα'ζ,oψιd- σε6 eπtτo'ινcoν{α6 i1τιν 'r1 α^γγ}'ιν"i1,

νιον 1ω'ριi-lν, xαθιr,q υι"αι η εξdλιξη τ' γα)J'r.xi1, η γev,ιαν'''xi1' η Lσπαν.-

τ^Γlζ eφσjρ|J'oΥηE oχεδiων αναπτ'lξηq xii ταc η αρα'6ιx\.

υλoπoιεiτω: διια μdoo'.l τoυ U.N.Ι. Eπioη-c, θα πρ6τει γa σηl1,ειιυθ:,

Do (UNΙTED NATΙΟN ΙNDU_ τ1 εxτα'',δε,ιτιτ"fi δρα'οιτη'ριδτητα τηe
STRΙΑL DEVELOPMEINT oR- Tο'ιPιLq'ζ fi;poξ τLζ υπoαvciπτυξη 1ιb
GΑNΙSATΙON). Ο 'aργανca1ι6;αυ Pεζ, βε ον"oπ'oι5q προφανεtq' Eνδ,ει-

τ6ζ, λειτoυ'ργεi 'oτα" nλ'α[aια τωy y"τ,'y'&', 7o 1988 6γιναν 7 ειπαιδε6-
Hν. Eθνιbν, 1ιε 6δρα τη Bι6ννη. MΔ_ 3Ξ''ζ 5ττ] γωρα αυτ.Li. irε oυμ1ιετο1/;

λr''E πο'l oργανι'a1νο'3 εtνα,' xαι' η γ'ι-iι- εxπαιδευoμ6νων απ6 14 L6ρε._,

ρ.:!' '|}σ.€1 lι\Ξ e1'i'|5Llα eιoφo7α 34Ο 1ι).. cτaυq αx6λουθου6 ,ταμεi;: Στη βιo-
s, 1ω,ρig 6μωq rμ61ρι ctψ'εpι να' 1tLΥlΧανi1" τcι,,r6ν,τoυ. aτη ψι-.ι'πaι"τ1sτ,

'!aευ ιατaρ0ωσει γα αξιoπaci1c'" ι''q φρ,o6των xαc λαγ'αν'''xιitν,,aττi βιc',ιτ,-
δυνατ,6τητεE τ,aυ τΤlζ'ι.α|i,ξNaν'xα!.. y.ινiα ζαγωp^rie1 σ1α φαηιαιε''lτ'.*i'

Βπιλ'elτ'τcτ'α, 0α αναφ{.ρ'aνμΞ σiτot- xσ"'ι α'lpι:}ι,-\:ιiτLτ"ω φυτα ψe' πρacρ''οψlι

y''εLα π'ροολ"i1ιpεων ε1.ιπειρoγνιυμ6νιυν Ξη β'.o1l"ηy'ανiα', στΥ1 c'.δτpa'lg1LL'

αιτb τo €τοE 1971 μ.€1ρι τo 19'88. οτα 1ι'-τ,ρ& yυτ,'tΡLx. ιc''- τ!)"'Ξ aΞr!'"

1? 6λληνε;, 2.2011 βροττανot' bo7 'lθ'ρι', 5τη pι.οψηγι'ν[ι 15"γξ1:''υ'

ιταλoi', 358 γιουγxoaλ&6aι' 290 ,_ "γ''α r,α.λιoil< e xπαιδευθdν;ε_c'

cπα',ιοt, 7o2 π'oρτογ&λoι, 9'5 βoιiλ- Σ,τη 1ιbρe p.αζ xo''- 1ωpig τη cυ-

^(rJ.?'oL y'αL 43 τoι5,ρxoι. 'ocον αφa- νeργαοiα τcυ ΙJ.N.Ι.D.O εφα"ρψ6-

'ρ& 
π,τ1 ι,ιeτωφορω zaγνογνι-υoiαg, υλo- cθτ1xε 1ια πριbτη 'φoρα ι'' 1989 j-

τrc''εtταc y'α.'' με τq' εγταιδεντ''xθ. να exταυδευτιy'δ πρ6γvαlμψα στaν

τρoγ'ραlι1ια,τα πoυ προ'cφ€ρa.)ν a'' α- πρωτaγονt1 τo',ι!α, ψz cxoπδ aτ|) εx'

'lεπτυγ1rdν'ε6 χιbρεs. παιδευcη ετπeιδευτρ,ιιil ν ωπ6 τη Zα-

Tο 1989 6γιναν εxπα,ιδευcει; l|'LfrLα' ΖL\7πσ'ν.1Εoνε 'xαι' Tανζαν(α'

στoν σιΥPaτa6''qιηγαν,'x6 τoψ€α', aτο To πρδγ'oα'7ιψα α,lτ6 υλoποιγiθηrtε

t58

Toυ
N(κoυ Avτ. Nικoλακ6κn

γoπct^ricτi v"α.τα')''\i,λων τε1νoλoγιιδν

τcυ Ξi.νσ.'. ε'!ιx'c)'εq cττ1 γρi1aη x'α-ι

'"7cι-ιν y'ι'ψτ1λ'δ x6cτοζ x.α.

'\ν ιαι oι sxπ,ωι'δε6oει; αλλoδα-

πdlν, πα'ρoυaιd,ξουν oημaντιι'6q ορ-

γινω;υxtg δυcxoλiε;, eντa6τοιq φαi-
νεταL 'δτL η δη1lι,oυργiα xαι α'λλων

ey.πα,ιδευτιxιilν x6ντ'ρων oτη y.ωρa

ψι'q, 'ρτa'ρεi να πρooφ6ρεc αι,ιοc6αtx

ω'φ6λεια βρα7υγρδνια y!αL |ια.y''ρο-

y'ρδνια' a-''.ζ 5\)ν Ξ ?^( αζdμε,νε; y'ωρε:.

H υ'πoδοiιi1 τa'l d''αΘ€τoυ}r.Ξ, η γιοζ
τρiι:^r, φορι e,'C^γ'ii ιιαζ στηy €πι-
:''),";i' τ ?.τ ? ξψψατoζ xα'' π ρatιπολ'o -

^1..ciι.''3 τa') cρΥcΙ.ν.σlpο'3 x'αθtιq u"α'''

c'' 'λ'ι"γr''., α)'λ'α αξιaυ dλληνε6 πoυ

;'ροιφ!.ρουν τt-l υπr1ρεoiεζ τ,oυζ στογ

ορ^lανrcψ6,'ψπaρoilν ν' σ"ΓLa'τελξσο')'/

ευvo'ixoU6 πωρξaντεq π'ροωΘτρτi:

rροceγων exτα'.δeυτιxων ||L\αE 1i?o-

γραμμ&των.
Κrιτd.' aυνL,πeιq kι et'ιαι Θετ'.ι"i1

x'σ"L Υ1 πρocφoρα τηΞ χ6ραζ lιαζ'
1ττ.) ανατ'τυξη τιυy νπδ q"ν&π'τιl-

ιτων 1ωριiν.
ΙΙα'ρ&λλη)uα','πιcτεδoυμε δτι ψε

-'a'l τρδπ'o αυτδ θ' σ.Iloxτ"i"!σaυ\LΞ

τaυq 'απα'ραiiτητoυζ δεoηro6q lι'Ξ τtζ

χd}ioεζ ,ιυτdζ, 1ι'. αντ[oτaι1α ω'φdλη,

τ6o"'l aτoν τoψ['α τρo'cφοραq ε'ργαa[-

cυνd1εια oτη oελiδα 16Ο



Kαλλlθργεn ΣnαραγγloO σTnv Eπορxiα
Tο 5iτσ"i^ατΥ'' (Αsparagus οffi_

cina1is L.) e:tα'' πoλυετdg xαι δtoι-
ι.' φυτ6 (δτ|'αδi, &λλα φυτ0' ε[ναι
zcsιν'.y'α xx'' 7λλι θτ,i,'υιιd") xα'' c'.-

'ii'ι:.," 5ττ1Υ οιιογ!ν.-'"α' Li1iaceae.
Ζε'. πe,ρl"rο'.l 15 7'pδνια ια,- α.'.)7'',ζΞ,
'ι'' s''Υy"οιιtζeτq-ι ατδ το τρi-rο !τaq.
1i l )'λι e ;' γ ε [ τ,J.'' "( Lα τoυ ; γευ o.τ. :,.οιi ;
,i t':,'s.cιl -< τaυ 1 πoυ εtνα'' τrλatc,1,' .:ι

Ιoυ
Γρnγ. ΠαπαΘαvαoioυ

',::z1ιiν:; 
Ι]l, R2 xα'' C' Θ:ωρεiται

:'':6 τ1' τ''c ey)'εxτ& y"LL iiLa ι.ιpι6il'
).ι. 1ιν ι;ι0.. Εt'l l',' re'ρc -Cii:τ,το )'αγα-
ν'.lL c;'':, αγορ! ': τη: βδ'ρε'αc Ενpdl-
;r1;. Στο οπα'ραγγι. εxτ6; απδ ;v,
^1 ει sτ 1' ^f1 ci,' I z εy"τ,,', ι. d,τ α," ιδ ι ι[τ ε ρ z'
z;ο7ι!δoγ:α'. ιι'' διi'φο ρεc δ,.αι.ττ1τι'
'Lι; zιι. !7.'|L.ιγ'Ξ,)τ'.ι!: cZ,-1 -η:e:.

Tο 1986 τ, xαλ\ιεργοli1rεvη 1ι:
':l...i'γ'1 ' ιz:ι"=r, ι 'τ,.l Fl't.).&Dl- !-
iτ7.5Ξ 1τ7. 18.cο] στ:.!'6tτ\|Lαi.ι. ;\iia
z'rθ. τz 14.0ΟΟ sτ'.,'!ψ'',ιατι' βρ[cx,'ν-
L1''. στο να.,ιL Π{λια6, ,οvιb τα ,lπL-
)'c''τα ιι;αν!ιLaντα,' aτr'υ; νcγιo,3; H-
i'.:l'θ!α. -:' Θ εcl)'ον|.xτ,q, λθ.'r"ιο.r'ζ γι:
Σ:pριi;'z. Στ6 y6,'γ6 Πdλλιc xα\)'ιεe-
1eiταc aτην πeρcaγ^i1 Γrανν,'rcων (7 .

σJ0 cτpdμματα στa γω'ριδ Ι!α.)'ατα-
δε; ια.ι τz' υπ6λο'.πx" 7.000 cτρd1ι-
',Lx':x'-σΞ "γsιτονcx& 1ωριd) . Tο 7ιυ_
ρι5 Ταλατωδ:6 θειυρεi;αι 'i ψ',lρo-
nc')"η τoυ eλλ'τγiιν"ο,3 oπαραγγιaιl, α-
Ψ.":|l ειet i'γtναν οl δoxιμαcτιxdE φυ-
τ:$ceι; y'x'L σi!iιΞP1, απ6 exat eξ&γε-
-L'" rai![πaυ το 9boλ ττ1q oυνολιx?"
,ΞΥγ:rηι. πoο6ττ1ταq. Ιοτο'ρι.x& η
εξd).ιξη τ{i ταλλιεργ o'3p.ινη< €xτα'-
i'riΞ σπσ.pαf!ιο,S oτο γωρι6 Ταλατiι-
}ιΞΞ ^/'cL cυνο)'ιx&" aτo νc1ι6 Πdλλα6
: l.!"'lzτ.'ιι cτον παραιατω πl'ναxα.

Ιζα)'''lτιοα εδαφτ1 για- ττ;l xα)'λι-
!.7^1e.z θεωροδνται αυτz πaυ εtνα''
',' l'' l'.',ιι. ε')' αφ 2 α. C τ ρ αγ γ e ρ ι xx.. r..1-
).i ιe.,'''ζδ'',ιενα. To pΗ τoυ εδiφου;
'.z ιl..lc''- ψzτι'ξυ 6 xαt 7, αν xαι pH
: S δ:y ?ιt'leται δτ'" eηρε&ζει' αρ-

1961 μJ1ρι το 1986.

' Ετc; Kα')'ι:ργo'j,με ντι [."/"τ.ι5Tt

γ'e cr'αρ*'γγι
Ι-α)'α':&.δzc ;τρ' Σ6νoλο No,1ιo,i

Πdλλα; oτ':.

1961 2ο 20
1975 5,0Ο 50o
1979 18ΟΟ 200o
]979 330Ο 36οΟ
198Ο 39ΟΟ 45Ο0
198] .17Ο} 530o
1982 47ω 59οΟ
1983 47u) 58Ο0
]984 62D0 81oΟ
1985 il7Φ 1Ο,30Ο

1986 7ΟΟΟ 140οο

€. Λ(παvon
,\) KAT,\ THi\Ι EΙ.Ι{KΑTΑΣT.\

ΙΙ{: 7Ο'10ι} γλγρ.lsτρ. 11-15-1b
',\':γ6τeρι )LΞ τα naτισ[ιατα (δ7.ι αp-
^γυ -:;':ι ιτ6 τ'ον Ιo6λιο) λιπαiνoυμe
1'.ε ν''τρ''xt1 aμμοlνiz 50 y')'"γρ./ οτρ.
0e.''iιδ y.&λι ba γ'λ"γρ'/ oτρ., oε δ'jc

B) XΕΙMEΡΙNΙΙ ΔΙΙΙANΣ}t
]iΙΙΙ TΩN ΓΡΛMMΩN: 70'-100
"1.',:1 

2 ./ s12.

Ι') }tETΑ To ΞEΣA}Ι,\Ρ()λ[.\:
7,Ι!y;2'. "ο'l Ιcνiιιο λιπ,α[νo,lψε se δilc
δi::'; 1ιa θε''txc x&}l. 5o γλγ'ρ./
5.'. y'α'' αs6 eοτ'. ο'3y ο')'.τ ριx"l, αιιι ιιυ-
γ:α. Ι;0, xλτ'ρ'/ .στρ61:ιψα. Aντd για
"ο L1 - 15 - 1Γl l\τiciJaιΥ νt' Npτ1s'prι-
το:rβo'5ν διαφaρα ουνΘετq' λιπωcγια-
τ1'.

'\ν& τοιe"[α xαλδ εi.ν,ιι να' τ"οc-
οτl.θετc'c mg (s ψονdιδε-<) lι,9 τη μ.ρ-
φ'i, θειixου iιατνηctoιl.

γ. Πoικlλ(εq
Χ.γτi:L',ιaποιr'J.,,;z.ι, ιυ: eκ[ τa τλ':ι

i-.'/',''.ξ6+./.-"α γαλλιιων ποικ,.)',.-
,'bν. 'Ενl' ιαt''6 ρi-Cι-ιu,ια r'ρirε,' νz !-
7'.Ξ'. 3 - 4 ψατ,.α τ"α).acy'τ1ματ,'c,ρtνz
7.ι'. n ε.,J |'τ..J') 1o zα',Ιoαν σ'πτυγ1ιdν;::
sι.ριιi>δε,': ρtξε;. 

,Εy.ου,;e 1 >ιαττs
^('' ρ ! e': πc υy'''λιων .

Λ) κΛAΣΙKEΣ ΠoΙKΙΛΙEΣ:
Εδι6 ανi1xουν oι Ι),\RBONNE No
4, LΟREΙ,L.\' ALEΧ, }Ι'\RΙ0-
NBiΓTE x).π.

ts) ΑΙΙΤΛΑ ΙBΡΙΔΙ'\ : H πq'_

ilz^γω\^l1 τουq αργιoε απ6 τc 1.9i,{
ι.;o ;ο Ι.N.R.A. Εδω ανiιy.a,)ν τ.J"

Ι,_\RΑ, ΙιΙl{oN, },ΙΙNERYE. },ΙΙ-
R,\ x).π.

Γ) rBPΤΔΙ.\ z)'dylων: ΙΙ πapα_
^1ω^γ'l, τcυ 'c &'i"γυce ι';δ i,, 1977 pι
ττi 7.i,^lP'fι τη-< τeγ'l'"x'i'3 Ξτ1ζ Lστcxα'λ-
)'lj:γειε;. ΕΣω α'ν.lixaυν τα DESTo,
SΙTΟ, _{NETΟ xλτ.

Δ) rBPΙΑΙ,\ }ΙE ΑPΣENΙΚ_\
Mο}Ιo ΦΙT:\: T,tνaι τα πιc ν€α' ιl-
€ρi.διι ια'. lιε τ7iν ταραγωγi1 του3
τ pl : ; ι0 ο'3ι,'' e ν α. ει1ι ε τ αλλευ θο$ 1ιε τo

ΓlαvvITσΦv
ν l,τ'.τ.α .τ;l x αλ)',. !.',,'γ εια''\κ α ρα|'ττ7
τ^ri ;ροijrl'θιση τLx. να ;ετ'3γeι ψ'.,ι

ξυτatα. eiναι τ1 xil'.l1 sτ.ραγγ,'5η τr!1)

'y ιυρι'φ'.a6 '

ΠΙNAKAΣ τoυ δεtyνeι ττ,ν'π,ιρε|υ'
τη; τ'α'λ\''.,.,γo'j1ιslη; 6.xταsτ1c cτα-
;zγ1ιr'i'\ 37ο 'χlδ.?|.δ Ταλατaδe: ιq''"
cυνo)'''x& cτο Nc1ιd Ι{d).λαc απδ τ.'

α. Eγκατ6oταon φυτεiαζ
Γiγgτ:l διεθνιil; 1.ιο δ'jc τ,'δπaυΞ:

η με φ6τaυcτl llLoνae16ν ριζω;ι&τιυl
i, ',ιz απ' ευθεiα; οτaρα. Στην 1ω-
./.λ |\αΞ γtνeτα'. c"τοy').ειsτιx& με φιi-
τΞυ6τi μaνoΞτιil'1 ργζ1'1lγq.ι'lν' πaι) ^!^ι

ειcθ.γaντα:" ii πxραγa'lτα'' aτην Ελ-
)'iδα'. Tτsl &νοιξτ1, oε xα.λοδουλε1ιd-
νο 7ωραφt, ανa[γaνται 1ιe eιδ'ιxδ α-
)'6τ'.,',. αfi'&xLα, αν& 2 -2'2o ιι. πo)
!.γ'cνν β&θq Ο,25 - Ο,3Ο γ". τ'α'' πλ&'-
τo^; Ο,40 ψ. 'Υaτερα τoποθeτ,'6νται
sτο ,J'ιl)'&,y'ι τα ριζdlu,ιατα αy{ Ο,3Ο -

Ο,33 ,;ι. Axoλoυθei cx!πιc,,ια των
ιυ)'zy"''ωγ ψε φρtζα (6γ.ι ιcolι!δοι-
cτ1) . Π,,r'οι€γoυμε ιilcτε κ&νιrl απδ
τυ. ρ'.ξωψατα να {,γου1ιe τe.''|τ.'υ 0'10
1ι. 1δμα. λν αx.-λουΘi,oa'lν ξερ!; γι€-
ρe; r'ρ€πec να ποτtccυiιe γ'.ι. νz !.-

y'c'|,''Ξ v1'νoνιx6 φiτρωμα.
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Ιετaνδζ δτ'. τα υ.ρaενιτ.α φυτα εtνz''"

ωτraδr;τικδτε-)α των θτ1λυιων xατι
20-3Ο% πε'ρiπoυ. Ε'δ6 ανtμεt τ''

υ6?tδω LUCULLUS x'&.

δ. Καλλιεργnτικ6q
φρovτιδεq

λπδ ιr'γ |tt,?ω-La xρδyo αxδψα υc

φυτεiεg τ,ρ6πec να' x'ραττ1θo"ιν xαaα'

ρiq απδ ζιξdνια ι,ιe cxαλ.[a'ρατα''φρε

ζα.,ric1ιατα''l1 aηγιι.xΙ. ξcξαν υoxτoνiα..

\' tν r' ν τ α'' τ ο τ | a'rι ατ α' eπ'' φ αν e ι αxi1'λi -

1iαν 6τ| y'α'L xιταπoλ!γιηοη αcθενε ιιbν

ταc eaΘρdlν. 'oτα,ν τo υπiργe'.ο τiιi1'

γ'α τ.j) φυτoδ ξεραθεi εντeλιbE. z6_

6ετα'" y"c'ι τα(^γεται. dξω απ6 τo χω_

?αφ|.

Toν aτl'1ιενο y'ρ6νa γi'νoνται o'' t'
διο; zαλλ:εργτ1τcx!q φρoντiδε;. Στο
-,6λο: τoυ p' γρ6νον ταc α'πδ τaν r,ιi,-

γ1' |!6!r,ι6'ριο γ{νεται 6σJ!α?ω|Lα x1l-

'''-i")''lQτ'1 7ω') .1''i\α;''.(JJν 1-ι: φ'jλ).r ;o-

λυe:θυλε,γioυ . To cι1ιαρ'. ^γtνeται ιιe
ειδ'"x/L e'''γα}.eiα (φ'οeζaτρlacεg ι.
λπ.) . cε riι}o; 0,2Ο-Ο'3,0 μ.. πιiνοl

α;τt6 τα' ριlζιbμ.ατα. ΙΙ τοαοΘ6.τηaτ1 τaυ

πλαοτιxo'3 Υi.νΘτaL γtα πρaιiψ6ττρι
τηζ συγy"oι}Ιιδ7iζ.

ΙΙ cυγxoμιδη ιργ(ζaι απδ τα ψ€-

6α τoν \[α'ρτη τaυ xριaου €τoυq 1q''.

oυνεy_i'ζεται για tναν πeρhoυ ψtγlα.
Α.π6 το aπ6ψeνa €τo -< τ1 oυγxoμιδv]

δι.α'ρxlt 6Ο - 7Ο ημdρεζ. H cυγxο1ιι_

δt1 "γtνετα''. ι"ωΘη1ιερινα χα,ι μΞ €ιδl-

xα ψαγα[ρια τ'δι6oνται oι βλαoτoi
,,ιδλιζ a,l-ιφανιoθο6ν cτην eπtφ0"νε''α

τoυ cαγαρca6. Στη cυ'νd1ε''α o'' pλι"
Cτa[ xδ6oνται aε ψ\xaq 22 exα.τa'

:τιbν πλdνoντα,- xι\& ιαι. ταριli'
δοντα.ι cτα συσrLευσ.τ1ιaLα !'.& -ν.η

ctιoτευαctυ' τοιlζ'

Mετα τa τ,dλo; τη6 sυγxo'ρ'''δi1Ξ

γ i ν ετ α ι ξ e σ σ.p.&.Ι? ιJ}'lrL σ','' c aπ !δ ι'l c η ν" α'

αφ'h1ν."νται τα Ψντ&. να αναπtυγθο'3ν

tαyaνιιi' κ'paxειψ6.νaυ να oυcοωρεδ-

σoυν 5τα. ριζιδματ& τo!3 ΘPεπτ.xd

συστα.τ'.y.& ιbcτe yα d1o,'l1l,ε y'σ'νονL'

xi1 παραγωγi1 τoν 'e'πoψeγa xρ6νo.
Γtνoντα'. λιπ&νoει6' αρδειioειg ια_
τ'ευθυν6,μενη ζιζανιοxτoνi.α, oιαλio'
i}σ.τ!x. Ι''J'. τατιπoλ€ψηcη ε1θρδv ιιι
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αcaινε'.ιbν ,'ιε πυxνoυ; xα"'. επ'.ψ'e)'τγ

1 
ιdνου; ι!ειαo1ιclι5;'

ε. ΑoΘ6vειεξ - εxΘρoi

ΙΙ c'cat'νe,:α' που δημιoυ,ργε[ ιδιαt-
:ιρα πρo6'^l'^i1ματr" lΙg ξηρανaειq ,'λδ-

z'ληριυ'; βλαcτιilν etνα.υ τi cxωρiαaτ1

iiaυ a'!Ξi)'a.αL 5τ.!ν |iLιy'ηταPucοinia

asparagi. H xα.ταπo}'Qιηοτ1 γiyg.la''
γι''e !ετ'α.:':,ιo'3q ανα 70' - 15 μ6ρε; ιι:
ZΙNEB, M_\NEB, Χα.λxο6g xλπ.

H υλ3μι,νια. τροxα)'ε[ co6αρ€; ξτs
1ιι6; cτoυg εγιποpε6οqι,'υq βλαoτo'j;
ι,'L'. τl y'σ"τσ'τlcλ6'γιτ7cτ1 γtνeτα,' με Qε-
ιαc,ιoι53 τωv φυτειιbv ',ιε xαταλλτtχι.
εντaψoxτ6να.

Tα τ:)'ευταdα NρδνLα. ΘllLΨσ.νισwΓ

τ.e πρoc6d.^i1 απ6 τ'ετρ&νυNo γ"αL 
'|

[ι;,,13a iραν αρzει!6. Ψεxαcμoi 1ιε

l'xLρccν'τ6να', ι'ψtsω-1 1rετd, την ε1-ι-

φ&νιcfi τoυg, dδωcαν λ'5cη cτο πρδ-

5}'τ,'.''υ'.

στ. Συσκευασiα, -
Eξαγωγ€g

ΙΙ cυoxευαoi α ^γiνεται οε δε1rατd,-

τ|.α' του 7/2 γ\γ'ρ. με βιioη τo 1pιb-
ψq' xαL τo παγaq τω,v βλαoτιbv. H ε-

ξα.γιυγτ) τaυ σr,α:pω\\cod ^γ|νeται α-

16 Cυνετα,'ρcαμo6q, oμdδεζ πGρsγω-

γων xαι ιδιιilτε; εξαγωγεiE. E με-
τιφo.ρα τcυ 6τa εξωτeριτ"6 Υ[νετα''
ι.ερoτoρ:xιb'" t1 ψe ιυτaιiνητo ,}υ-

1eto' Κ!.ντρo eξα^γωγtβ cτ)μερα τoυ

Eλληνιxo6 fiταρα^{\coι5 θεω,ρεiται τo

y'ω',ιιδ Tαλατ&δεE. 'oλο τo συΥχoμι-

ξ61ιενc τρciδν eξαγeται oτη Δυτιιη
EυριΙlπη (τυρiω; οτη Δυτιxτ] Γερ-

iιανiα) 4πoυ cυνrγων[ζeται ιΙΞ ΞΛ-.-

τ'lγ.tα το cπαρ&γ1ι d,λλωv 1ω,cιilv'
To 1986 εξ{1θηcαν tιε'ρ[πo'l 2.ωο.
ΟΟ3 1λγ,:. νωπ,a0 5τ'7'?aγγ'-a''l τα ο'

πoi"α' '€φεραν aττ1 γωρι μα; cυvd).-

λα'γψα aξi'αq 1 διcεz"ττo1r1rυρiου δρx.

ne'ρ[πaυ. Υα eπ6ψeνα 'y.ρ6νια η ττο'

c6τητα τa') στα'PLΥΥιoι1, πoυ εξ&τε'
τL'., α.ναμ.iνετ,σ.'' yα, αυξηθεi πιρiπo'l
cτa δcπλ'&cιa, γ'.αιt ψταJνaνν aτηl
πl,2αγιυγ"i1 ν{εE φυτεiε;.
Θεωρεiτιι απδ τιq πιο δυνα1ι''x!q

zαλλι6ργει,εg. Φ€ρνει πολ6τιμο cυ-

ν&λ)'αγ'pα' γ.αL τ,ρ0€ το κα'ρ6ν eLνιι

r"ωλλι6ργεια αυτoδdναμη. Για ν1'

ψην xαταντiiοει tο aπα,ραγγι xα,l'λι-

!''ι\'ε'' α π pο6λ'τ,ι'ια'τ''τ'i1 θ α κ ρ !πeυ :

*) Nz βελτιωθεt η cνοxευαoiι'
y"x'a Tt τwτaπotηοη τoυ π'ρ,'it6ντοζ, ω-

xτΞ να αντιμετωπirξει μa επιτυxiτ
:ον l'υξι.ν61ι.aν. αν11'Ιυ)νιc'ρ6 τoιl Ι-
ι;ιν'.y'.''l. Γzλλιxo0 xα"ι' oυΥΥ P,'xaυ
a:l-ιιγγιο'i.

β\ Ι1 ι;iι;αοη ττiζ xαλλ''!ρ1eιαq
';1'' ^γi-'ie'' ι,ιe iι!"ρo xα.'. ΥC/. πeριoριcθC!

',\i''ι.ι 3-'Ξ τeρ''ca€q των οτο[ων ο'" ι-
d:'iοzl''',:-ι.:x!'; ουν0^i1τ'e -c eινοoΔν
ττ,ν xz'i'''!..'"γ e,'α.

γ) N, ^γt'ιe'. ^lνωcτδ τo κροt6ν

1Ξ'{i,/ Ξi()-Ξcιτi' ιγo'ρi' ,λοτg να α'l-

ξηtιa η zιι'lτερυxii xατανi'λι'lcτi πο'l
τ6ρα εt'tι,' μηδοψ,ιντ).

,) Nα :να"ξητηθο$ν ν6ε; αγορ!;

Υl'1" τc πρo||ν (π.1. Eλ6οτiα. Σoυ-
τ1δ!ι' i'τ.) .

ε) 'Ιcιυ; Θα πρLτeι a:?Lσ|ιl!νeζ

ετταcaq λευxo6 oπαραγγιo6 νω α'l-
τ''xα"ταcταθo'3ν \pe πaLy"''\{εq πραa'.-

'/Oυ aπαραγγιa6, τ,oυ πρaτ'.p'' .τα'.

στηΥ αγγλιxτ) ω1oρ&. xαι, αiμφωνa

1ιε δλεi τιζ eγδ,εi,ξειζ, θι πρoτιμηθεi
περιoaδτε'ρo xα'' απδ τoν 'Eλλην',ι

xαταναλωτii.

Mεταφoρ6 τεxvoγvωσiαq
πρoξ τιq αvαlττυσσ6μεvεζ

x{,itρεξ

ΣυvExεια απδ τη oελiδα ] 58

x.Ξ γ}1'. υπηρεcιιiiν (ο;L'πeιρaγνιδι;ιc-

νε;, μολετητ!i, eρ1ολiiπ'τε; x.λ.π.) 
'

6sr' xαι cioν τo1ι€α προο'φoρα; xα'"

δι*,θεοη; .εy.νο,^)l2Υ''τe15 εξ,οπλ'ιqιo6

(γeιο'2γι"τδ'c, β'.cμτ1'1αν''x5q' Ξ'?τ*-

οτη9''''ιx6q) '

Πnv€q
1) Rapport annuel de 1'U.N.Ι.D.o.
2) Αpercιl de moyens de formation

pour 1e develοrrmant industril 1989'



ΤA 0M0IA TΩH ΣA]αΑPfIt AMγNΤi]$ ΤΩil ΦγTΩil
Tnq ANNE _ MARIA BRENINAN, Σxoλ*ξ συvεxιi,v oπoυδιirv, Παvεπιoτnμfoυ τoυ
'ΚENΓ, Καντ6ρμ'πoυρ[ι. (An6 τo περιoδ. siPEcTRUM1987 Ddo 211/1),

Tα αποτελiσματα τωv αλκαλoει
lbv πα,.l 6ρiακovταl φυoιoλoγικ&
oε μεγ&λη κλΙμακα oτα φυτ& εΙvαι

γνawτ& εδδ και 1ιλι&δεq 1ρδvια &
1ι δμωq τδoo καταιroητ&. Evα τuτrι

κδ τrαρ&δειγμα τηξ δΦoηq τovq i-
ταv η xρ|iση τoυ θαvαηβρoυ κG}.

vΤoυ oτη Θαvδτωαη τoυ αρ1αioυ
Ελληνα φιλooδφου Σοrκρ&τη.

To εvερyδ oυατcrrικδ τoυ δηλη-
τηριδδoυq υyρoU ιjταv τo αλκαλα.
ειδδ'g κωvιΤvη, δvα xημικδ πou σκo-

Toυ Nικ. Σπ6ρτon

τδvει με παβλυoη τoυ vευρικoJ αυ
ατfrματoq. or δυvαμrκEq δμωq αυ-

τEq oυoΙεg αrrδ την &λλη μερι& E-

xoυv τηv ιδιδτητα ιrα 6oηθoδv τrα-

β vα ζημειδvoυv.
Φα,ρμακευτικ& xρ{oιμα αλκαλo-

ειδfr δπωq η μoρφivη η ατρoπΙvη και
ατρυxιlΙvη xρτlσιμoτoιoδvται oε μι-
& μεγ&λη κλiμακα στη φαρμακo-
τroιTα. Eτoι πoλλ& εΙδη Qαρμ&κωv
τροEρxoνται απδ τα φυτ&.

Στo τiλοq τoν 1970 η ΛΙvτα ΦEλ
λooug και oι αυvερy&rεs τηq 6ιoxη-

μικοi αro Boταvικδ κ{τo τoυ Λoιr
δΤιroυ αιrδλυααv ΦUτικεq oυoΙεq ατδ
φυτ& πoυ δφεραv απδ δλo τov κδ-
αμo ι;ξιoιrταq Υια xημικ& με 6ιo-
λoγικδ εvδιαφEρov.

Στηv τroμiα τηq Ξρεuvαq τoυq
ερεδvηααv μια oειρ& απδ νε.oαvα-
καλυφΘEιπα φυτικ& αλκαλoειδτ] τα
πoλυUδρoξ ιαλκαλo'iδd.

Mια ειδικ{ oυoΙα η &oξιμαvdι-
ριμuκivη (D.M.J.) απομoνδθηκε α-
πδ το τρoπικδ Φαoδλι LoNcHo_
cΑRPUs sΕRlcUS και δoκιμ&αrη_
κε για τη 6ιoλoyικ{ τηq δρααrηριδ
τητα.

Eκτδq ατrδ τηv κωνιΤvη, crτρυxνi-
yη και &λλα αλκοιλoειδ{ η D.M.J.
δvα τoλυUδρoξυαλκαλoειδδq δεv ou
μτrεριφδρεται δrrωq τα αλκαλoει-
E{. ΦαΙιεται δτι μτroρεΙ vα εμπoδi-

σεl τη διdαπαoη τοrv ζαη1&ρι.n,
τroυ τrεριΞ;oι.lv μαvξη εμπδΙζov-
ταξ τα Eζuμα τηq μαvoαιδ&oηq
πoυ εiναι εξειδικενμEιrα ατη διαδι-
καoiα αι;τrj.

Mιμικ6 τωv ζαx6ρωv
Η παραπ&vω ιδιδτητα ατ{v αρ-

I
/ '' ' i''' ι|s /&χ'Φ(*'
ιιΙ ' J /

:l| 1iι η
''" 

)- \' l! ; llz'ι ,,,ru''' ,/\r,Λ
..'\ ,/}; :! ι\iJ{cιzοι

υ.'';'C 'ι ιi
,!

Eικ. l. Τα κδρια τroλuoδρζυα-
λκαλoειδη και τα δμoια τrυι, ζακx&-
ρωv. Τα μιμικ& ατα αριατερ& περι-

γρ&φoι,ται ααv αλκαλoειδ{ και ξα-
vαγρ&φovται oαv o&κxαρα για oδγ
κριση με τηv orioταoη τωv ζακ1&-

ρωy τroυ 6ρΙoκovταr στη φιjση (δε-

ξι&).

Αι.πδ oυvE6αιvε μδνo oε μlα
<πλΦια δψη> τou μoρioυ τoυ D.M.

J. ,και τδτε τα ευρflματα τoυq &ρxι-

σαv ι,{x Exoυv εvδιαφ€ρov. Πλ&yια
τo D.M.J. εΙxε τo iδιo μEγεΘοq και
σXiμα ψ τo μδριo τou ζακx&ρoυ

μαvδζη. Ηταv δηλαδ{ ivα μιμικδ
τωv ζακx&μlv { τrιδ αυy,κεκριμ'δvα

μια κατασκευf αv&λoγη τηq μαvδ-

ζηs. Tδαo oμoΙαζε με τη μαvδζη
cilcrrε τo Eνζuμo τηq μαvooιδ&oηg
τo υπειjΘUvo yια τo ζ&κxαρo {ταv
yεμδπo ατδ τo μιμιτlκδ τηq μανδ-

ζηq. Eται τo D.M.J. Θεοrρ{oηκε oα';

μαvζη λδγω τoυ αx{ματog καt με-

xfr μτrEρδε6ε τα μEλη τηq oμ&δαq

αυτfrq. ΓιατΙ o τr)τoq τoυ D.M.J.

φαΙιεται δτι oμoι&ζει με τα &λλα

αλκαλoeιδfl εκτδg του δτι Exει Evαv

αριΘμδ υδρoξυΜΙωv (oΗ) πoυ 6ρΙ-

σκoyται oτ{ν δμoια με δακτι)λιο α}

στασTl του. (Eικ. l)

4α f,λγ.γ*
( lΙz(l./

c 1/Loll

, ,r\ 
-^ 

,
Ν1-j1l\

μe ι ] \l,

.. - lr- 7*'rf-

/ '\
Kr---_,Κ

l'tu' l ρll
s_) - il"".r

γEΦυq τoυ. ΣυvδεδεμΞvo με λαvΦα-

oμδvo ζdκ1αρo ατη αυvE1εια εμπc
δΙζozrαv vα λειτoυργiσει.

Αυτd η επαιrαστατι:κd παρατ{-

ρηαη oδflγηoε τηv oμ&δα vα δεΙ δ-

ιrαv σημαyτικδ αριθμδ δμoιων oυoι-
Φv. Eται αvακ&λuψαν τη 2,5 - διij-
δρoξυμεΘιiλ - 3,4 - διi.iδρoξυπυρoλι

δiη (D.M.D.P.) Evα πoλuUδρoξυα-

λκαλoειδδq ατrδ το φUτδ DERR|S
ELlPTlcΑ πoυ {ταv δνα μιμικδ
εvδq &λλoυ oακxdρoυ αυτd τη φο-

ρ& τηs φφυκτξηq.

Eπiαηq ερευvησαv τη δεoξυvoζυ-

ριμιoΙη (D.Ν.J.) μια oυoiα τroυ

εΙ1ε τριv απoμovω9εi απδ δEvδρα

μoυρr&q ατrδ lδcπωvεq 6ιoxημικoδq.
oταν αιlακαλδφθηκε για πρδτη φα
ρ& τo DΝJ εΙxε την αιεξfrγητη ιδιδ
τητα vα εμτroδΙζει τηv αδξηoη τωv

επιπiδωy τηq γλuκζηg oτo αΙμα

μετ& ατrδ Evα γεliμα. Για μια ακ&
μη φoρ& τα &τoμα τηs oμ&δαs τri-
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ρανμιαιδδαγιατoDΝJκαι6ρfr-TlCΑεΙναιμrμικδ(τηqφρoυκτ&νακ&μτrιεται.
καν μδνo δτι ηταv μ,μ,',.ο τηq γλυ ζηq) oυoiαq πoυ εμπoδΙζει τo μετα Φυτoπρooτασiα

:tr-Τ#';d; 
.ξflγηoi .ηq '"}:-:#;.il::::,:,*Tεζ τoυ To DMDP t1ει επioηq αvτιμετα-

Η επδμεvη ερδτηoη ,iταν γιατi :Ι::"jd"i:};}*',a:,:."#] :*['Jr:'jΙ:::';"i::χ*';:

;ffJ"::Ι" ; :: 
-;::χ,;":-:il; ::"-μift ';; :1 ;; -,.: i=; ;l1'*'J;'#i"'fi'*ιβJ'';,,

τδτoια ταρ&ξει4α μδρια μΞoα oτα c* aoir=GE τoυ Παν)μΙoυ τoυ δι&oπαoη τoυ ατοθηκευμ6voυ ειδι-

φυτ&; Για τηv δημιoυρ'io "" o'- ΛoνδΙvoυ' κoδ υδατ&vθρακα τριαλδζη τωv εν

oιδν αυτδ'l τo φUτδ ξoδεδει μι& με H εργαoiα αυτη εξ{γηo' ο*'.|δ 
]:γ^:-'^ :'J:'::"ΙΗ;":}Ι"}:

:#ilTjχtrΗTf;f *Jiξ#J#jμtL: 

', 

1i*:η*.,,**πδ; oΛoYl

.;;,:::"xi:'i,:.di: Ηis* ;i:ilξJj:J"J:,iLT}TJ#*J;'J,**'
vαι τα πoλυijδρoξυαλκαλoειδfl' τα πανω σιιJ -r:::': '']-'r,,,r,oonno'o, 

ααv ατoθηκευτικδ υλικδ και δεv ε-

μιμικ& των ζαx&ρωv δηλαδfr, εivαι ,τ.|.:., τo E'vτoμo 'o εUo'oδηno"'o' ααv ατoθηκευτικδ υλικδ και δεv

δευτερεδoυoεr,'.'u,*,i"'oJJ;:,. 
"* 

:::. i* ι*:i#:;, *: Ι:"*:'#'*χ :it+:ι;
Τιq oυαiεg αυτδg τιq ταρ&γoυv τα '''"' :::".;;:';';";cεκτικ& δ- Yια τη xρioη τoυ DMDP σαv τρo_

φυτ& xωρig να ε'[ναι o1..,*ig μ. .'g τoυq' τηv ελtγxoυv πρocε 
i τλv καλλ,εργειδν yιατi

x;*:;:,::, ;:xιhγ ;ηf ;::::,$"',}?:;ij:'": :"χHJ*#rjΗrη;:*'
vα εiδog πλεorε*τ{μα.oζ/ τη μεYα "oιlηλa'η.oζ 

τoυζ. εro μερoq o_ να |αyωθ'i απδ τα θηλαoτικ&' Y-

λiτερηδυνccτδτηταναεπι6ιδoε,πδτααιoθητηριατωV.*δu",",.-π&ρxoυνκαι&λλαπλεovεκτflματα
και vα τιετδxει αε Evα εxθρικδ περι ρaouεar., 

'"n, 
o111.rΘΞρωoη εV- α' αυτδ-τoν τδπo εφαρμoΥηζ τοU

6&λλoν. ξδμων πoυ υπo6αθμiEo" lo_ζaoxo DMDP' ΓιατΙ τE'τoια υλικ& Ξxoυv

ρα για να γivει κατ&λυoη τoU περι δημιoυργηθεΙ με τηv εξδλιξη ειδικ&

AvτιΘρεπτικ6 εντ6μωv εxομδvoυ τoυ ζαγx&ρou στo φυτι- yια να απoτρδπoυν τα Ξvτομα και

Η iρευvα txει απoδεiξει δτι τα κδ ιατδ' To αιoθητflρ'o αυτδ δ'πλα δεv εivαι μδvo 6ιοUπo6ι6&oιμα αλ_

μιμιτικ& τωv crαyx&ρωv παρ&γoνται αι&ζεται απδ ευαioΘη"o'i xημoδι- λ& και δεν ixoυv δηλητηριδδειq μo_

ααv Ξ'lα μΞρoq τoυ παρ&ξεvoυ 6ιoλo Κταq πoυ oμo'&ζo'_'.^1ε.τPixεs και λ0voειq fl παρεvΞργειεq'

γικoJπδλεμoυπoυγΙvεταιμεταξ,)6ρioκoνταιoτovευρικδ,ojo"nuoMιαvΞαoμ&δααπδτΞτoιεqφυ-
τωV φUτδv και των εxΘρδν τoUζ τωV 'o, ""'δμo'' 

oταv τo Ξvτoμo δoκι- τoτρoστccτευτικE'g oυoΙεg θα μπο_

εvτδμων. oι oυcriεq αυ"Eg πoυ δημ, μ&ζει δvα φυτδ εivαι-oo"., "'tρ"' ρoδαε να εiναι ατroτελεαματικfl

oυργoJvται απδ τα φυτ& εiναι δΟo 1r'lηρoφoρΙη πoυ δεixνoυv δτι τα και σαv 6ιoλoγικ& αvτικατ&crτατα'

κατηγoριδν τα εyτoμoKτδvα και αυ Ea-x"ρ" αυ'& 'i'o' εδκoλα oτη oι oυoiεq αυτΞq θα μπoφδoαν vα

τ& πoυ λΞγovται αιrrιθρεπτικ&. Η xρηλ'τoυq ccrιδ τo Ξvτoμo στην πε xρησιμoπoιηθoδν αvτi των πρo6λη-

ειrroμoκτδvαδρ&oητεριλαμ6&vει,ρΙτrτωoηαυτfrτoαfrματωvνεδρωνματικδνεντoμoκτδνων.
μια γρfrγoρη θαν&τωoη ενδ η αντι εΙναι δvα <<πρoyδρει για φαγητδ>' Η xρηoιμδτητα τΞτoιωv_ 

'::"'o'

Θρεπτικfr-xειτoτιδεQυΞgαπoτi-:._,..ρτ..,,oη.αδυvαμΙαgατηδι&δεvτελειδνειμετιζεφαρμoyεqστη
λεαμα σ_τo να κ&νει τo φυτδ αKα- σταση τoυ ζακx&ρo, ,-l i,"1'λ"1i ]:"::::' 

γιccτi Ξxει απoδει1θεi δτι

τ&λληλo oτα ivτoμα. Αντιθρεπτ,- .r, J'.,τρoφic'oταματdει Ξτoι τo oι oυoiεg αμδνηg αυτΞg τωv φυτδν

κ& δπωg τα μιμιτικ& τωv oαγx&. ,*"u.lτnv"ir., c,. αvαζfrτηoη κd- τroυ ixουν oxiμα ζακx&φυ μτo_

ρωv εΙvαι ατηv πραγματικδτητα πoιαq &λληq τΓηγiξ .ro*η,. ρoJv- κ&λιoτα να απoδει1θoδv oαν

αvτιμετα6oλiτεq, oυαiεg τoυ δρoδv 
'πoοoφ"'n 

iρευvα tx'' o"oδ'Ι- ικαv& δτrλα και εναvτΙov μερικδv α

εν&vτια oτo μετα6oλιoμδ των εντδ ξει δτι η αντiδραoη διατρoφfrg εΙ- τrδ τιg'τrιδ θαvατηφδρεg αvθρδτι_

μωv εμπoδiζovταq εvδιαφΞρoυαεs 'T' πιδ πoλδπλoκη απδ Ξι'α απλδ νεg αoΘΞvειεq'

διεργαoiεg τηg θρEψηg τoυq. γι}ριoμα αε ναΙ fr δxι κ&πoιου δια Mεταξδ τωv μιμιτικδv τωv ξακ-

oι αvτιθρεπτικΞq δραoτηριδτη -;'; Tα δvτoμα φαivεται να E'- x&ρωv υπ&ρxoυν επioηq και μερι-

τεq τoU DMDP 2,5 διijδρoξυμεΘδλ- xoυv vεδρα .*r*uu..ou"υ Ι. 
*a oτrω.ro πoλυijδρoξυαλκαλoειδfr

- 3,4 -διijδρoξυτrυρoλιδivη Ξvα τro_ μια αειρ& απδ κδδικεq διατρoφfrg' τα oπoiα Ξxoυv ανακαλuφθεΙ και α

πoλυUδρoξυαλκαλoειδtq πoυ πEρνε Kαθδq δμrq η πεiνα μεγαλδvει η πoμoνωθεΙ' Evα οcπδ αυτ& εΙναι και

ται ατrδ τo φυτδ DERRIS ELLIP- ;; * &roo'o'Φφψo αρ1Ιζε'. η ΣoYEΝΣoΝlΝΗ iνα υλικδ πoυ
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Trαρ&yεται απδ Ξνα &γριo μπιζ€λι
τηq Αυoτραλiαq τη SνγΑΙΝSoNlΑ.
Αυτ& τα αδvΘετα αλκαλoειδ{ αv
και τrαρ&yoι/tαι σε μικρEq τooδτη-
τεζ τα απoτελδoματα τoυζ μτroρεΙ
vα πρoκαλδooυv τιαvωλεΘρΙα. Τα
6ooειδ{ τρεφδμεvCΙ με φUτ& δη'μιoυ

ρyoδv oυμτττδματα δμ,oια με αυτ&
τωv αvΘρδτrων oι oπoioι Ξxoυv μια
κληροvoμικ{ αvωμαλΙα τrου λΞγε-
ται μαvooΙδωoη. Στfrv τrερΙπτωoη
αυτ{v η μαvδζη oγηματΙζεται oτ&
κJταρα τou oδματog με ατroτiλε-
σμα τη μειωμδvη λειτoυργΙα των
νεJρωv και εΙvαι γνωoτ{ oαv αoθi
yεια ααλιδμωToq. Η κατdαταoη
αuτ{ εΙvαι δvα τrρδ6λημα ατηv Α-
μερικ{, δπoυ η διατ,ρoφ{ τωv 6ooει
δδv με τo φυτδ (ΑSTRΑGΑLU'S
SSP) τrρoκαλεi o'' αuτ& τα Ιδια αυ

μτrτδματα με τo φuτδ SνγΑlΝso-
ΝΙA πoυ τrρoκαλεΙ α&λιωμα.

Tα ψηλ& ετΙτrεδα μαvδζηg καθα-
ρ& crημειδθηKαy στηv τrεριεκτικδτη
τα ενδq αvαoγετ{ρα τηg μαvoαιδ&-
σηζ σαV δνα μιμικδ τηξ μαvδζηq.
Σαv απoτiλεσμα oι 6ιoxημικoΙ ατrδ
δειξαv δτι η ooυεvooνΙvη {ταν η υ-
τrεJθυvη oυoΙα για τα ατroτελΞoμα
τα αυτ& και δται απoμovδθηκε α-
τrδ τα διio φυτd τη SWΑlΝSoΝlΑ
Καl τo LOCDνγEED Ξνα δηλητηρι-
δδεg φυτδ 'Ενα dλλo μιμικδ τoυ

ζακx&ρoυ ταρ&YεTαι ατιδ ivα φυτδ
τηq ΑυατραλΙαq τo CΑSΤΑNOSPE
RMUN ΑUSTRALE.

H oυαΙα αυτ{ εΙιrαι γvωoτfr oαv
καστανoσττ€ρμΙvη και εΙvαι δvαq α
vαατoλEαg τηq γλu,κoαιδdoηζ, εμ_
πoδΙζει δηλαδ{ τηv απελευθδραrcrη
τηq yλuκξηg ατo ατoμ&Xι τωv μυ
ρηκαατικδv.

Eκλεκτικ6τnτα
Τα ccrroτελE'σμfτα δλrοr αuτδv

των μιμικδv τou oακx&ρoυ ερευv{-
θηκαv ατrδ τo Δρα τoΝY ScoFlE
LD oτo νγVE coLLEGE τou Παv)
μΙou τou Λoyδivoυ. Στηv ερyαoΙα
αυτl] τroυ δyιvε με oυvεργαoΤα τηg
oμ&δαq τηq LlΝDΑ FELLOWS o
τoΝY scoFlELD ouvEκρινε μια
σεlρ& απδ μιμικ& ζακx&ρωv και

6ρηκε &rι τo καθ'δvα ixει μια εκλε
κτικδτητα στiν Trαρεμπδδιoη εvδq

ειδικoJ εvζJ1μoυ στη διdσπαση τoU

ζαx&ρoυ. Η εκλεκτικδτητα αυτι] τα
κ&vει ειδικ& yια xρ{αη oτη μελiτη
τωv αvωμαλιδv Xδvεψηζ.

Πδρα απδ τη xρiση τoυζ σαν ε

ργαλεΙα δι&γvωoηg τα μιμικ& τωv

ζακx&ρων μπoρoJv vα Xρησιμoπoι
ηΘoδv απ' ευθεΙαg αε δoκιμδq για
ειδικEg αvωμαλiεq. Τo μι,μικδ τηg
yλυκδζηg DΝJ εΙvαι δνα τrαρ&δει-

γμα. |&Ιrωνεg 6ιoxημικoi 6ρfrκαν δ

τι τo DΝJ μπoρεi vα ελEγξει τo δια
6Ιτη με τηv τrαρεμττδδιoη τωv εvζδ

μωv α και 6 yλuκooιδ&oη δται τrε-

ριωρiζεται και η &voδoq τou oακx&

ρoυ στo αΙμα μετd ατrδ Ξvα γεliμα.
H αρxικfl δoυλει& o' αυτfr τηv πε

ριox{ ,ατroδεΙxθηκε αωoτfr και Ξxε,

δoθεΙ πατδvτα yια τη y,ρflαη τoυ
DΝJ oαv αvτιδrα6ιτικδ μδαo. Yτrfrρ

ξαv δμωq και μερικEq δυαμενεΙg ε-

τrιτrτδoειq για τo DNJ δτrωq η ευ-

κoιλιδτητα Kαι τα φουακδματα.
Αλλεq εQαρμoyΞq τoυ DNJ 6ρi-

σκovται επiαηg oε Ξρευvα απδ oμ&

δεg ερευvητδv oε δλα τα μEρη τα..,

κδαμoυ .Σαv μιμικδ τωv ζακx&ρωv
τo DΝJ καταoτρEφει με τo μετα6o
λιαμδ τωv uδαιoαvθρ&κων τα 6α-
κτηρΙα τou ατρεπτδκoκoυ πoυ δια-
6ιoδv oτo o-rδμα. Xωρiq την <<κδλλα

τωv uδατανθβκων>> τα 6ακτdρια
δεv μπoρoδv να ακαλδooυv στα 5δ
yτια δτroυ και πoλλαπλαoι&ζovται.
To DΝJ η τrαρδμoια oυoΙα Θα μπo
ρoδσε vα εΙvαι δνα ενδιαφδρov oυ-
oτατικδ oτΙq oδoντδπ.αστεζ σαV
τrρoφυλακτικδ τηq τεριδδvαg.

Tα τrιδ oδvθετα αλκαλoειδfr δ_

τΓωζ η oouεuoovΙη και η καστανo-
ατrερμΙvη Exoυν επΙαηg τηv ικαvδ-
τητα vα εμπoδΙζoυv τα Evζυμα πoυ
περιλαμ6&voι"ται στη διαδικααTα
παραγωyfrq γλυκoπρωτεΤvηq. oι
yλuκoπρωτεTvεq δπωq τo δvoμα δεi

xvει εΙvαι καμoμδvεq απδ ζ&xαρo
καl πρωτεΤνεg ,καΘδq oyηματiζov-
ται πρEπει vα εTvαr εξoικειωμΞvεg
ατΙg ειδικEg απαιττ]oειq τωv κυττ&

ρωv. Αυτδ γΤvεται με μια oεrρ& α
πδ Evζυμα τηg γλυκooιδ&αηq τα o-

πoiα διαcrπoJv τo μδριo απoκδπτο
ιrrαq ειδικΞq μov&δεq ζακxdρoυ.

Tελευταiα16ρια
H απδραvτη τrαραλλακτικδτητα

Kαl μ,ovαδιKδτητα τωv γλι.lκoτrτωτε[-
vδv τιq,κ&vει εξαιρετικd εvδιαφiρoυ-
σεξ στo oδoτημα αvαyvδριαηg με-
ταξι) τωv κuττdρωv. Εται παΙζoυv E

vα σημαyτικδ ρδλo oτ{v αvdτrτυξη
τωv ιατδv Και τωy oργ&vωv τoU σUμ

μετE1oυv στo αyoσoπoιητικδ oioτη
μα. Επειδf oι επιoτ{μoνεq δxoυv

τδρα μιμικ& ζακxdρων μτroρoriv vα
oδηy{ooυv τηv δρευνα τoυ μiλλov-
τoζ στηv περιox{ αυτ{ η oπoiα φαΙ-
vεται δτι 6ρioκεται oτα τελευταΙα
oι}voρα τηq 6ιoλoyικ{q επιατ{μηq.

or oυoΤεg αυτEq ,εΙvαι τrεριooδτε-

ρo οcΙΓδ ερευητικ& ΞρyαλεΙα. ΕΙvαι
αταθεβ xρfroιμεq oτη διαλεJκαv-
αη εvδq αριθμoδ αoθεvειδv μαζΙ με
τov καρκivo.

Τα δvζυμα τηq yλυκooιδdoηg δη-

μιoυρyoδν αλλαγ6q στoιjξ ζδντεξ ι-

oτoJq lκαι εΙvαι yvωoτδ δτι παΙζouv
Ξvα βλo ατ'ov τρ&πo πoυ τα διoγκω
μEvα κιiτταρα διαoκoρπΙζovται απδ
τηv αρxικ{ τouq θEoη αε δεuτερεδoυ
oεq θΞoειg μδoα oτo crδμα.

H διαδικααΙα αυτ{ γvωoτ{ oαv

μετdoτααη μπoρεΙ vα τrεριoρloτεi α
πδ τη αoυεvαoviη Kαι καστανοστΓε-

ρμΙvη. H croυεvαovΤvη επΙ'oηg μεyα-
λδνει τη δυνατδτητα τoυ crδματog
vα κατατr,oλεμfroει τo τrρΙξιμo εμπo
δΙζovταg Kαι τηv αδξηoη τoυ'

Mε τov τρδ,τro αuτδ η ooυεvαovΙvη
και καστακoατrερμΙη Ξxoυv αl,1μαv-
τlκ{ αξΙα ατη ΘεραπεΙα τou καρ,κΙ-
voυ δπωq Eδειξαν oι δoκιμΞq π€ριω-
ριαμoδ τηg εξdπλωoηζ τηζ αoθEvει-
αs.

ΑντιTωon

oι επιδρ&oειξ πoU Ξxoυν οι oυαΤ-
εq αυτΞq oτΙq γλυκoπρωτεTvεq ση-
μαΙvει δτι εΙvαι ρυΘμιατEq τηq αvo
oΙαq oυoiεq πoυ ρυΘμΤζoυv τιξ αιlτι
δβoειq τoU αιroσoπoιητικoδ ouατ{
ματoq.

EιδικoΙ μιμιτEq ζακx&ρωv €xoυv
αvτιΤωτικEg lδιδτητεq και υπ&ρxει E
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vδειξη πoυ ατroδεικvδει δτι εΙναι δυ-

ιrατδ vα αδραvoπoιfr,qoυv ιδoειg &
TΓωζ o iρπηq ζωoτfrραq, &αxετα αv

τo αποτΞλεoμα εivαι μικβ. Aυτδ εΙ
yαl μια καλ{ αρxη Yια τηv παραyω

γ{ viωv τ&πωv απδ x&πια εvαyτΙων
των ιδαεωv.

Η καcrτατooτερμiη αττoδεΙxτη-
Kε μια ouαiα rτoυ υτδoxεται τroλλ&.
Στo ΛoιrδΙvo o Δρ. STΑΝ TYMS και

η oμ&δα τωv 6ιoλδyων τoυ τιoυ δoυ-

λεδoυv στo yoσoκoμεΙo ST' MARY'S
ScHooL και,o Δρ. T|MRYDΕR τoυ
voαoκoμεioυ QVΕENCHΑR LOTT'S
ειδικδ για ΥUvαiKεζ 6ρ{καv δτι η κα
oταvoαπερμΙη ixει τηv ικαvδτητα
ιrα δεαμεliει δyι μδvo τov iρπη αλλd
και τηv αιr€ρδτrιη'κυτoμεγαλoTωαη
ττoυ εiιrαι δvα πβ6λημα για τoUζ πo
λδ vioυq Kαι τoυζ dρωατoυg. Eiναι
Eyα απδ τα τrιδ oυ1vδ ευκαιριακd
παθoyεvfr τωv ασΘεvδv τoυ ΑlDS
oι oτroΙoι ετrειδ{ εΙvαι μoλυoμivoι
με τo ΑlDS η iωcrη Ηlvl (H UMΑΝ
lMMUNoDEFlcEΝcY VlRUS)
δεv απoμακρι}vει τηv πρoo6oλ{.

' Iωon AIDS
o TΥMs και η oμ&δα τoυ δoιjλε-

ψαv με τηv ομdδα τoυ Bοταvικoli κτ]

πoυ εμυvδvταζ τη φαρμακευτικ{
δραoτηριδτητα τωy μιμικδv τωι, ζακ
χ&ρωv και η τrιδ τrβαφατη Eρευvα

τoυξ εivαr vα δoδv τo απoτEλεoμα
τηζ καστανoαπερμΙvηq ατηv Ιωoη
ΑlDS' Τo HlV'l εΙvαr δτrωg δλεg oι
&λλεg ιδoειg λiγo περιcroδτερo ατrδ

v{ματα τoυ γεvετικoδ υλι,κoι] RΝΑ,
τrου τrερι6&λλovται απδ επδνδuαη
τΓρωτεΤvηξ 'και ivα εξωτερικδ φ&κελ
λο ατrδ λiπη τροrτεΤv€ζ και yλuκο-
πρωτετvεξ.

oι γλυκoπρωτετvεζ εΙvαι ζωτικEq
αro ΗlV σxετιΚ& με τ{v τρoo6oλfi
κυτ_τ&ρωv .Tα oυαταrικd τωv oαxd-
ρωu στιq γλuκoπρωτεTvεg,κ&voιrταq
τoy ιoλoγικδ φ&κελλο γΙvovται τμ{-

ματα κuτr&ρωv στo oliατημα ανα-

γvδρισηs τωv κuττ&ρωv και o ιδq

ΑlDS τα Χρησιμσπoιεi ααv μδoα γι
α ιrα,μτr€τ σε κυτταρα απδ τα oπoΙα

φυαιoλoγικ& Θα μπoροioε vα α1τo_

κλειoΦΙ.
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H καoτανooπερμiη oταματ& τov
ιδ vα κιvηθεΙ εντδq και εκτδg των κυ

ττ&ρωv τrαρεμ6αΙvoνταζ με την ιKα_

vδτητα oxηματιoμoΟ yλυκoτιρωτε'i_

vδv, ιδιαiτερα δJo ττ'ρωτε[vδv TrεριτU

λΙγματog τηv GP l20 και την GP
r 60.

Tμ{ματα ιoJ πoυ ixouv αυτEq τιq
yλι'lκoτrρωτεTνεq δεν τrερvoiν μEoα α
τnδ τηv κυτταρικfr μεμ6ρdVη τωv λευ

κδv αrμooφαιρiωv τoυ αΙ,ματog τα
yvωoτd oαν T4 λεμoκJτταρα iται
o rδq παyιδει)εται μEoα ατo κJτταρo
και εΙvαι αδιivατo να φΟYει Eξω οcπδ

αυτδ δoτε vα διαδδσει τηv τrρoo6o_

λη. Η κααταvoατrερμΙuη ελαττδvει
τη νooηβτητα τοU Α ΙDS φυλακiζoν
Tαq τo ν€oσXηματισμδvo με τov τρδ
τro αυτδv ιδ και εΙιrαι δυναμικd xρ{
σιμη σαv 1&rrι εvαvτiov τηq αρδoτει
αζ.

-ΣτoJq ελληvικoδq oτrιoρδνεq ακτιvι
δι&q εivαι μdλλov απiθαvo vα απαv-
τ& τρoφoπενΙα ζδτoυ.

ΠερΙooεια αζιbτoυ
ΕΙvαι μια σUvηθισμEνη κατ&oτα-

ση στoιiζ ακτιvιδιδvεg τηq Χδραq
μαg. Xαρακτηριoτικδ Υνδρισμα τηζ
περΙαoειαq αζδτoυ εΙναι η υτερ6oλι
κ{ ξωηβτητα τωv ετηoΙωv 6λαoτδv

με τα μεγdλα μεσoyovδCrια διαoτ{-

ματα. Τα φιiλλα yΙvoνται υτrερμεyi-
Θη και δxoυv ακoτειvδ πρ&αιvo xρδ-
μα. Η περΙαoεrα, αζδτoυ ψιμiζει
τηv ωρΙμαvαη τωv Kαρτrδν, επηρε&

ζει δυαμεvδg τηv διατηρηαιμδτητα
τoUζ Kαι oυvτελεi oτfrv τrβωρη xα-
λ&ρωση τωv lατδv τoug.

oι καρτroΙ αυτoi δεv ατroκτoJv
τηv αναyκαiα πoσδτητα oακ1&ρωv
καl εΙvαι αε γεvικEq γραμμEζ κατδτε

ρηq ποιδτηταq. EπΙαηg, αε μερικE'g
τrεριπτδoειq, δo_rερα ατrδ fuιμεq α-

ζωτor}x,εg λιπ&voειq εΙvαι δυvατδ vα

εμφανΙζoυv oι καρτroΙ μεταxρ6σματι-
αμδ τηg επιβνειαq πρoζ τo ,καφεδi

(απδ τo 6ι6λΙo Ακτιvιδια Θεαoαλo-
vi,κη Ι989 - Φυτδ καλλιEρyεια - πρo

στασΙα - Εμπoρiα - τωv ΣτερYτoU

Παλοδκη και oδ. Ντιvδπoυλoυ).

T0 θzlIT0 ΣTlllu lI(TIIΙΠll
To dζωτo ατroτελεi yια τηy αKτινl

E1& δπωq και τα dλλα oπωρoφδρα,
πρωταρxικδ Θρετrτικδ oτoιxεΙo.
ΑακεΙ μ'εydλη ετιΙδραoη τδoo oτη
6λ&ατηoη δoo και oτηv καρτroφoρΙα

τηg. Mεt& τηv καρπδδεαη, η ετrdρ-
κεια αζδτoυ εvια1δει τη 6λ&ατηoη
πoυ ετvαι απαραΙτητη για τηV Kαρ_

πoφρΙα τηg ετrδμεvηq xροvι&q.

Tρoφoπεviα αζιilτoυ

Σε τrειρdματα με φυτ& τoU αvα-
πτJαooyται oε θρεπτικδ διdλιlμα xω

ρΙq &ζωτo, τα vεαΦ φιiλλα απoκτoδv
αρxικδ xΦμα xαλκoκΙτριvo Kαι Kα-

τ& τηv τrληρη αv&τrτuξη τoUξ εντε-

λδq κΙτρινo και τrαραμivoυv μlκρδτε
ρα τoU καvoyικoι]. Tα φυτ& τrαρoυσι

&ζoυv καxεκτικξ αν&πτυξη και σημα
vτι.κη μεΙ<ooη τηξ τrαραγωγηg 1λωρo

φι)λληq o και 6. Πρoo0ηκη αζδτoυ
επιΦaρει τηv εξαφ&νιαη τωv παρατr&
νω συμ1ττωμdτωv '



To ΔENTPo TΩN XPIΣToYrEN}{ΩN
'Evα ωραio oλλd παρεΕnγnμθvo θδlμo

Στα lιdcα ττιζ δ.xσ'ετiαi τcυ '70
':r' i).c'το' ω; Χριοτoυγεννt&τιιο δξγ-
1?.', iι'ι'χtcι ν'α 1ιπαt'le.'. 6i,'ο y'α''. πε-

ριcc6τε'.'a οτι ε).)'τγιυxα c-''tτι.ι. λ-
''',,ι'.6ιb; τoτe tι,ιυl3 αργ:ce νι' eν"δτ1λιi
'/Ξ-'αL y.L'. τ' ',ιεγαλτ1 αν;(δ'pα.s^η. \.l-
:!.Ξρι-cτi ο 'o €θ:}ο ^-oυ θjλει τoυq

/.''1-|'.σ"ν.15Ξ νl' οτo)'tζουy τα Xoι-
oτc'jγe'rlz. φυs''xδ δ{ντpr'ι xαι l,ι&}'ι-

: 'l' (.λ,ιτo. 'β.τq"ν de τδcο iγτoνη α''l

't1 τ1 υ'ντ[.δ''rα5T'1 Υ'σ'L 5'1γq7'g9f,1q.y α--

;l' τξτr'ι''r'l φzνιτt,cψo nηγ Qιjl'ι'"(,ε ττ;l

.'-..J\/'i] τ^ηζ e':ιoνo1ια'7.tα.; - εLγονc}3.-

ι2ιtαq. Υπccτ"r1.1ι.γ'τi; τoυ εθi1ιου i-
τc'ν δ).c,. o'. δαcaλdγo'. τη; aιlιρα'-',
πλτρl'eν6: υπ'bργτ1ρr'9 oυ',,'αδ'jλφoυ.

'\ντtπ.ιλοι c;ον αδ'ιc'6;τ1τa α'lτ6ν ι:-

^1ιoνα" i1τα'ν a τ'3ποq τ^ηs \\tpα;' o''

ποι'xιλιΔvυ,1ιεg φ,.),οδαcιx!ζ oργανiι-
:ει;, rυ'ρ[ω-< τr1; :\θl1νe;, xσ'L τι 5τa''

7:ιιbδη; εxπαtδεlLcη. Πρiπει ν'α στΓ

tιειιbcω εδιδ, 6'τι, aL -''eL( εφτ1μοpiδε;

ττ;; Θec) νLιτ]ζ ι?ατ,'6cα'l r,ι''α oυδ!-
τΞ'Jτ'ι r''.ι|" ψα'))'cν eυνοtτ"t, npo.Ξ τ.ι .:'-

θ'.l,ιο οτ&.cτ1.

,1;.9. 1ι]c6,.ιr,;':,' ο -''3πo3 αpγιξe
να eξατd''3ε'' τo'lq ,,ιυδpc'υ; τoυ. εi_

-Ξ σ'υ1επαΥτελτα' εiτε δτ1ψοaιe'3ον-

τα'q eτ'''cτaλ'i.; xα''' αρθpxατaμων τα:'

ο'ργι.νdιcε,.υν. Μοναδ'.'τδ xiντ1τ,ρo /'_

,;.οrγ 6,cοl'l ι'ντ,'γι'*t1o'lτe'ι τo tΘι,,ra 'i,-

τq'ν. ια'τd' τoυ; ισχυριΞ1rο$; ;ου;, τ
αγαττi' τ1 π'""acτα'ciα y'1'L τl σωττj.'J[1.

tr;υ ε)')'η'l'.γ',:υ e}'c"τοδθ.caιη. Εiy' α'l

γα):'cτα την ιpiλeια ν:ι 'l_*.ιστT!?:ι-

ζουν oτι ο'. δαad'δγoL ;'e'/ !."(απa15',)

-ro δα'cο3 6cο Θα. €πρεπε' Β!ι6α''α- a'.

εy'6φr,'oνa; *,νθρωπoι δεγ τo'lζ τt-
οτευay! γtα'τ[ δλa'' ξiρaυν δτu. o δα-
οr.)'6γoq etνιι ο xατ' gξoγ'isl πη'o-

cται"r1e τoυ δαca'ι '<, etτε απδ υπr'-
y'ρ€aιaτ1, e['τε γιατt τ1 ν'αταcτρaφi,
τoυ δiοoυg cηι,ιαtνe'' xαι απιbλειι
τ1€ επαγγθ,λ1lα'τυτt1 ': τoυ θdoεωg.

Υπδ τrι ι'ρατoE θ'ρτ]cxευτιxa'3 φrl'-
'l ι-'τιa',ιο'3 παρατηρi1Θηxαν τδτe πο).-
)'!q αxρδττpε;. oι περιcc6τeρeq ε-

φτit,l'eρtδ'eΞ εtγ'α"ν ξay'α":Ξ'. ττι') ΓJ.π.-

s:ιλt1 τaυ;, κου etνα.ι τi rιντLxΞ'.|}e-

'l'.z^\ τ)'ηρoφδ,ρηcτ1 τaυ ιc''.νοt, xα''

o'. δ τ iγι c c'' au,' ρ d,φ ο,', τ ο"l xα)'υ πτ αν α'l -

το6 τcν atδουq τα ρεπο'ρτΦζ, εiγα'.l

ξey'θ"ceι ττ1 δτ,'',ιoccaγ,cαψιτt1 τoυ6 δε-

oντa),''γiι. Eπιcτcλd; xαι αpθρα δu-

cο)'6γιιlν δεν 1i'νoν'τα'ν 7ιeιτθ' για' δτs

γ'e'stευsτ1. Π ροcι'lπιxα e|"yι cτei)'ει
.Ξ Ξ?"rl|L.i!ιδΞ< τη; λθτjνα -C πd'νι'l l.
τζ δ'!xι ι'''σ'ντητ'"yrξ -Ξ ετ''cτο)'tg ^l'

|'pθ'p.α' τα' aτοt,J" 61rιυ; oυδjπoτο εi-

T'oυ Δ. Moυλαλft

δz'ν το φωi τη; δη1ιooι6'τητα"g. Δ&-

οxαλo'" ae δτγ,ιoτιx& cγλεtα eξ6'ρx,.-

ζ'αν τα πα'.δ&,ι,.α yα μην xφipaν'ι
τa'ιq γoνet -< τoυζ να αγaραζaυν φυ-
ο''y"δ iλατa' Lνα'γνυlcτ'"xα βι6il'Q τoι
Δηψoτcxου cγd'εl"ον, εγxεxφup{'lα ι'-
π6 τo Υπoυργεlo ΙΙαιδεiαE. να π,?c'

τρ!πο'ιν τ,ι'ιΞ &δο}'ο'lg ''ια'θ"ητ€q xα'.

1ι:.'θi1τρ''q νz cτολLζoυν xαρα6αx''ι''
τι'/.'tτf& δ!'lτοι t1 τραs'.ν&δα (oxi-

νL. ψ'3ρ;ι ι')'.;') ' iiο:€ b'iLωζ Pυ5'--

xδ δiντ''''ο.

Δημοτιτd; αρy.d1 π6λεων ^i, xα".

aCΥ1'νων.Lνo'' φaρeiq, ,Ιl.y'. τl τ'ρoaαtι',

επ€1ιε,'ναν aτο cτ6λιcψα'αxι)'αiaθτγ
τι'lν x*ρα6ιιjlν ce π)'ατet'ε; των π6-

λοiγ. ΙΙ €Ly.δΥα tραν α.λ"ηθ'ν0' y'πC'

ια'pδtωτ'"'xi1. H εντ6πωcη πrJυ rρ.-
xα'λaι3'ce oe €ναν ξtνo παρατη'ρητ''li

tραν 6τι OL α'ν'θρωποL αυτοi aτe?aι3'ι'

τσ'L τaυλθ"γraτoν γoι5oτr'υ. Απoδεi-
z'ιυe πρuγ1ια'τc παντeλ! 6λλει{iη xz'-

)'z''sθτicLαq τo oτ6)'ιal,ι.α eν6 -ζ y"α.ρα-

6'.o'3 sττγl xενιρ'.x^/1 πλ'ωτetα τoυ Κα'ρ
τενηοta'l τ] το:ν Γρε6ενιbν. Aντicτoι-

1η εντ6πωcη Θα τ,''"ον'αλr"'3'σe 10 στξ'
).cs''l'α ε'δc φ)σι,χου δ6ντρoυ cτo ,1ιd-

50 τOυ Σαοιυν'.xo6 t1 του Θeρ'sαi'xa[l
y'6λπaυ.

Τa εριilττ11ι'z 61ιυl." τrlι e'lλcΥα' z.-

να'φ'3ετα,' eiναι "γιL.[ 6''λ'o1, α.'-ιτδ; .'

αγdινxq eναντ[aν τo'l φ'lcιιo6 Χ',''--

:τaυγe'ιlι1ιτcτr'lυ δ!'ντρaυ ιq"'. ;,'ιrιt
'iρι''t α'ιτot τaυ απaτaλo6ου'ν τ,τ1 1o-
cei'α τι':ν J'α"τaψαγιιν; Ει5ν'r').α ψπο-
,ρet τ.ινεi -< νq" τ.-)υ 'Ξ διωτ',ρtνeι cε δ'''ιa
-..,-., -,^. !--/'j-lιlιt||ea.

lΙ τpωττ' ια1τΝapiα τepιλ'αtμ'6α-
'iι'' α'tΘpωπol; πoυ δρoυν 1l.εμονωηrJ-
'll. ^i, '"ρ^γz'iυs,ι.!να' x|'-'υl α.π6 ττ1 cι!'
τ^η δ'. θ.φ cρ ιrlν φυ'c'. d'α'τ ρ''γ'ι''1 Υ x ι'. Ρ'.'
λ'οdι.ι,'ι6ν cυλλ4γοlν x7"'. Ξνι)5'Ξιιυν 1

c1Υ1 51)li?Lττ'.y'^ij τaνq'r-)'ε'.ο,!ηφl.x
iτ'η'l -\f)'lρl'ι'. 0ι c'jλλoγoι α'l;oi δ''-

Ξυθ'3ν.J')1'σ.|' ιαι xατευΘ'3νoyται ω; Ξ-

τ!. τa πλetιτον απb γυναiιε_< y'αL \τr
ρ*)'"!:.oυ3 δη,l,ιos''aγ'ραφoυ;, που, εvιi.l

ι'^γαπο'3ν τpα^ρ,ιατι το δ&cο'' y'αa τ.σ--

ιy'|"ζoυν \(''α τa τα)'6 τcυ, δeν d1oυν

xι1ιtα' cx('cη xα'' επα.φt1 με αυτb xα''

ουνεπιil; δεν γνωρiζoυν τ'z πpο6):i;

ψq'τL xq"'. τιqαναγ'ιε; τoυ. Σε πλ'l1-

?'fι dΥνo'.1' xα'υ 'rι6νa ι,ιπa'ρεt νλ α'πa-

δo\et )'.'y'. τi κ'ρl,τι-cτ, α'Θτslαtxi6 :'-

φ'r,t'ιzρLδα -:^ 
xx'. γιi.λιcτα οο.6c'';'t1q, που

c;ι; 31.10.78 dγραφε 1ιε:αξ$ τι'-lν

i.λλιυy: n1ζ ,μaζ επιτρ6ιpα-lν oL y''i-

cLoL Δαso,ι'6γo,., ανeπcsτii1ιονeq :-

μεi;, να |Ιτl συ,ιΙμεριστoυli\e 1a 'Ξπ'"-

7e!ρτ11ι& τc'J -Ξ τLσ. τηy ωφ6'λεια" πoι)

θα 6'xoυν τα δαcτi xτd ;τ1ν αραtυιaτ,.

ΑE aφ'i.σoυ|Lε τα' δd,οη μα;
νσ. q.ναπτ,36σoγταL |ιLε 1a')
τ''6πa ψε τoν Oπ.!ι.J α'νq'-
πτ6c5ον7σ''' rl'τδ τη;... elι-
φ ι'ν tcε ιil; τ9υ ζ σ τΙ γi. A:
i'-τΙ β''υ:sτoυ1ι'ε νq' τα. Εx-
6 ) ^( y''iι ο Υ t co υ μ Ξ. Ι{ υπoγρι!.1ι-
ιL'.5τ1 ττ1Ξ φραcτ.' e[ναι δ''τ"i1 μoυ. Τ_Ι

α'ντ|'δ ριιτ1 ττ β ep'r[lε ptδ α"; ιναφeρδ-
τ'r'') 5io eπιγ'ε'iρη',ιι' των δαcoλ6γωv,
l''. ''l'θ" y.α'. ττiΞ πο')'''τ'''ιt1q τsγεsiαq τa'l

Ι;o-,ργεioυ Γεω,pγiα.;, 6τr" tνq. πo-
)'''-l - ;oλ'3 1τ'.τ'ρδ πaaocτ6 eλατaδeν-
τ::λλiωy, τcυ κa'lλca'jντα'' xαθε γρδ
'ι.ι ( ); Χριοτcυγeννιθ'τιια δdντ;,α,.

τ:C.'!;'7aν "α'' απ6 o'ρι,'ιbceιζ r.υy.νa-

υ,υ;ειιi-l.l, l,ιιιρ'i13 δηλα.δt'; τ1}''.xtαq,'i,

1ιεγe'λυτ6ρων δdντρων απ6 τα oπο[ι
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cΙ'Ψα'''?.[ταL τ| xo?υφ^il H αρω[υlaτ1

εLναι Lνι' α'π6 τα βαat'xδτε'1α γ€τρυ'

τLσ' την ικq.)},'-!Γ.l\Ξcσ', βελτiωcτ1 xlι
α -i''r'τratτjιγ i τοlγ Eα'cιbγ.

Σa αγνr'ια" ττ1Ξ 1\'pα\1pα1ιιi1E τ"α-

ταcτθ"cεωq'nq'L σ'ε eπr'πo),αυ6τητα

πρiπευ επicτ1i να' q'τοδaΘεL y'σ"L τ] y"ry'-

ταγιbρτicτ1 aε θ.λ)'^r1 εφημερiδα τιυ'l

τελεiω; εο,φαλμ6νων ατ6'J7εων ττ6

Σνν τoν ιοτιx"l γ' Εττ''τ ρ aπiiQ O ργανιb-

oειυν Ι[ ρoοτ α"atαq τa'l \1ε'ρ'"6α|)'λο"'

το-. ΤΙp6'xε''ται γιι)ι Ετυτ'ροτi1 12 πε

ρυ6ι'λλ'aντιxωl opγανιbcεωy τηζ Α_

θηνα'; μ: τρδεδρo τ'oν παlλσ'i'|,\α'y''

aη,,''o5|.oτ ?αΨ ο Ιζ'ιεb6oδ'o Lενδ'ριν 5,

,iΕa') 5-'q. γρδνιω τoυ Mεooπoλ61ιoυ e_

ξ6διδε τo περ''οδυxο nΕ>ιδρo''ιυτ"α Χpo

γ.xλ,'. Στ'.q 3L].1Ο.78 τl ΘΨτti''ε?iδq

i1'7αφe μετα'ξ6 τωy &'λλωy: u}Ια'ζ

ei'τe o α'x1'tzιb;α"τoq πpeο66ττ1 -c" ' "

Και τl' v.t{'δο; ψτoρoι3ν να Lγaνν o'

.. 
''Ξ,"'y'r'|' 

τ,ληθυcμo| |ι4(, bτ'l"ν q"rl)

τrγl ιτο'!Lλι,l5"rl y"1''' ττp ' α'να'τ6φε'l-

'l.;τ1 - δια6ρω,aτ1... <βραy'aπoιo''lΥτα''o

δ'jo Ξy.αfia[,\|.\υ?''οL oτρ61rματω τc'/

y;v6νa|...>. Tι 0'γνaυα Θε6 1rου, 'τ i

τ}'αντ1 οιxτρα. y"l'ι τ|' ανeυθυν6τητα!

Tα 6Ο.Ο0Ο !λατυ-' που xα"τιναλtlΘτs

y'αν 1a 1978 ο' il'η τη γιbρα, π'cο'

Lργοντα.ν απ6 60 Jτρdιμματ'ι γ'ηL στ^ι)

y..r'ρδτερτ1 π,ε'ρiπτοlcη απ6 8Ο' Δγ'-

λωδη 61oυ1ι,ε,μια δι6γxοloτ1 ττ1e r'pα\

,ρατ,"ν'δτητα3 xατα 285Φ%, {ια

νc6γιeρο πoυ, ιωθιbE τa cxtφ-'o1ι'υ'''

τιil'1α, α'ργ{'roω να ω1ιφ''6α),λω 6τι o-

φo'),6τα'ν ',ιδν,' οτΥlν αγνo'.x τωγ (υ_

πeυθ,jyωγ, 1ηζ Βrl-:-?aπη;. Κα"ι τ!'
ραν αντοι5 δeν πρ6xειτα"L "('!'σ' 'α1i2-

ιp'iλωcη, ιλλd, για aπoρα7ιι'τ^i1 νλr'lτc-

,,ιiα ]ιeμoνωμ6νω'z δεντρυλ}iφγ ι1ι'j:z"

cε !'να' xω'p&φι. Ετ' α''lτ'''5 θ'ι ετc'-
ν6λθω οε λiγo.

-\λλi xα.ι nρ6aφα'τα, τo Δεxd:ι-

6ρι'a 1988 (βλ. "EΛErΘEPoTr-
ΠΙ:\,, 13,12.88) το ΔΟKE (Δημ'

aαoλoγ''ι6 Kξlμα) '1l'ε τiτλo: nE-

πt cφαγt1ν 2,4 exα'τοψιμ' δdντρα""

ιγιe τo ν6ψo, Llxι)ρtστηxΘ 6τ'' τa Υ'
πaνρ"γeto επdτρει}ε 'iα y.a'πd6ν 1''J

1988 2400Ο00 δdντρα. o: d'νθρωπoι

δεν εi1αv (;) xαν την π'iιoνoητυx6-

ττ]1σ' ν1" υπο,).oγiooυv τσ- νaLxoxι)ρLi'

166

ιτ6 Ελλθ'διC, Ii'ιtJ εtνα"ι δeν e[γα'''

2.1 .'/'a7c\,\.|:,\. Aηλα'δη xαι' α.ντa{ 
-<

'LλΓ)ι e'ι'tl,'r'.l'L a;:.τ'- s:bλ'''sε τ: i9Βt
!'lι" Χpιc-'a'l^γzννιατυxο δiντ'2o' Σ:
ii.).b Ξ);l'τP'.y'δ γ'ι'ιρυl''i 

y.'ι'" 5Ξ nη''\ ',ι-'"

','',',i, ;ιL't'ι, ι'-Eι', z:').'.l!ι'ι1 !'j"7'
δ!'iιi'c; O α"ριθ;rd; α'lτδ ': 

o|''ι'l''' 2b-30

?a?ic 1rεγα"λιiτεpι; i'ιlJ τ?x'^(|ιL1"1''-

'z-oi. Σz,εφθ'εiτo τo ΔOKΕ 'll' ^1;"νe'-

ταi:οτ: xυ6!.'pντ'cτi τ^16 y'ωρl';. TL_

cο τ1 Δτ,'1ιοxpυ"τiιι' 6s'' xl,''' τ, {)'.ιc'

t'oγ[α" Θ,'α cταλaυν 61'J 1';a5n'J'5γ7-.

Tdλoq, ψια θ')'λτ, Nα? σ'xττι?''51''7i ι

τaρ[π-,ωaη αγνοcαi,xιι l'ν ευΘυνL=τ,-

τx; i1ταν αυτ^Λ τa'l ;ιρα"ττ,ρ'i,θτ,z''

eτiaτ6 τ," Lεx!ι}'o?ιo 1988. Κi.πa'.l.

Ξx?!n',)"ifq''1' εy4; FλΙ 
- 

STEREΟ
,' ι"δ'rp ι,ιν ιxο'5 51r1flι:1rιb ττ1 g Θ ε c) ν i-

γ'τιζ T-γ'oi)5ττjxa νl' λie'-, δτι ;c' ξ)'x-

aC/' 1.ι') Σ3ι1 - Σa'l xδπτi,ιq''t xα'' ^Lfι':'

;)'τ1:tiι(ιρ'-ιαν ττp τ6}'τ1. Nz cημεl-

ιilθe! ξ;'. Cτο δ&crιa - τιaxa τoυ Σ'd'ι1_

Σoυ δεγ \)παρNaL c"ιιι iνα !λ'α"το.l)'

)'6' zι'ι" ;ι" τe'3'xω, nO9 Ιnrt'p'yrJιly' l'-

παγr-ρCυεται ι"υ'aττp6τατα νq' ^y'"Q'

τo[ν xαι ν* πoυληθoδν ω; δ1ντrr"

Χpιcτουγ6ννω'z.

H αλλη xl.ττ,^γoc!ι' :ιην p['t'υ'l',

τoυ δd,coυ;. nqι1 i1IαΥ αγτiθ'ΞτoI l'ιΞ

τa cτ6λιo1ια φυoιxo6 δ6ντρoυ 6iο

Χρ ιοτουγενν'.&:ιc'xο οτtτι, αποτελ'a"lν -

τc'ν απ6 ανθ'ριilπoυg ψε &"'1ιacα ο''ιc'

'/.j'!''xα c'l',ιφ!'ρoντα'. !'lτai ilτα'''l c'.

!7.τ7"5x€')1"στii xαρα'6ι6ν γ"α.'- τ)'ι'
cτ''y"iιν (ι.pε6τιxων) δdντ'2ιυv.

Εtναc e'ινδττ,τa 6τc oc ανθρ,-'ιτ','.

-.ηζ π ?ωττ]ζ y'σ-ττf{ a'il iσ-' 
- 

(ι-Θτ,'ι ι]'zι' ;

ωτaq, αθην αix!; οργ αν6ce'-1' 7'ηιc-

δ.δαcxil'οι) "i';;α''t τ'.'J :--''ι!''ιZ'lν''"

'{'.7. 'o i$'.r1ο. ^γ'-ι- :', e"i'ι.:ο 7.1'" '1:--

't'.τ-α γ'"'ι τa :)')'τ'sl''.ιi' -icc1, ^1'-'l'τ:'

e!'y'ι'ν πeρ).τρ'θet το'l γι.'ι4''ια :'''l

φ|'λου xαι τρacτα:τ1 i''9 |)'5'l1i 7α''

|Lτ'.'r?aυlr'ν e'3ιoλι" νL -*ιi'ι';}'l'νtγ

5a1)ν 1a\.)Ξ α'νiδaο'l'.'Εiι^)'τινε'- τa}'i'-

LΙ iτι'7τ1 :ναντLaν τoυ Χ:ιoτoυγεv_

νιατιxo'l δ3ντρου τα τελsυτ'ιia 15

7ρ6νcα παρουc(αc'. 3 φdοει;'
Κ:ατ' αργ''i1ν aτρ&φτ1xυ'ν y"ιL π'a-

λ6,μηcαν |ιL.τα' ψα'νισ"ζ τ, Eθιμo τo')

oτολ'ic1ιατo; δdντρoυ τιq ημθρε; τιυν

Χριο;oυγ6vνοlν. Ta χ'α'p1"ι1"i1Q''cu'ι

i: t' 7 
;ι ο'' z ο . σ'ν 1Ly'ρ'' c:.'" σ'ν'' xο' iεν 6φ e ρ -

τ'J z1.|. ;)'l'z' αt'λz' δ''l'ιact,ιτiτ''lιθ" e-

;i'θιτ'z'' Υ''' L')1oυΞ δe ;c'l το c"ιτ./'-
'' '' ,:L.,. ι:--.',. , .' ',. ;'.h 1.'.i.''l.ι ':,ιι"ψο''l-

','' ε' l c' c'.l' l'l ι|) z'. : -: β L 7'- *' i' υrι )'1'6ν ακ !'

:τ, '!/L',,6ι7τ1 E'.lpιi-l;τ1. Β!6z''α' ο τc-
)'';. ;'Ls,ι,l; i"ν !δωsε οτ1ψωc{α c'
-.'' r:.: .''; 7.'ι'. tι''.Ξ:. Σ: ;:ioμz- rυ.i,;
tτ," d'ιcτr'l;,'' 5Tβ -''l 3θl1ιo aπdζηoe

77.'. ΞΞ )'!.'1α 7';'aν'.ι' δια'7'bBτixa rταγ-

.''''l.'1 'l'ι|' etνl''" ωραi'a. a'lγτ'.νε[ xα''-

7.ι..'"';ο''::. l|'".!'i'a$ζ y'!'. 1ιεγd,λoυ;'

'ιΙ:L'', !-'/.z,. t'λ-.''.,'; =)'ι:.'' l:ο sτ:--

:,- :1''ι'ι.ι''ιbΙ:l ;ιl; !γ'Ξ'. i'/:/' |,LLr'71

75ι'ι'ι'l-).Ξ'' L;L τ,' ,'27'2γ1δ 7'0.s''1. '_\λ-

)'ο -^7i''^1'''.ι. τc ι'lcιγ"δ !|'i'ατa y'ιι' 0)'
)'ι 'ι, ',ιι"'t, τ')Jτl. Tη !Θ''γιc αυτδ θ.'1'

)'ι ι:ι ds', ^"|''lι'. '''3τε β0'ρ'6α'ρο, oυτι

1'ν-"'-Υ'?'.51''7''/'.ιο' q.λχ& o'ιτ'e x'ιι ξι'
'lοφε',';,,'' L;ιι -: δ'.ι'τe[νοντc'ν aι τaλ!"-

''ι''-ο:-:C'l ' Γ ''L' -'t,'ι ιt')-τγι''y.'''-cτ''α'ι"-

^''-'l, ιl-:l.'1tι^1'l, "'''l βpiaxa'lψe aο6q"

ρ!: ',,'α.C:'lιi.a -1 γ".'-'. αlτaδεiξει; ce :-
|,l-7 Ξ.,- 5. α τ μ) |iι !ν τ 1 ετ'. c τ^rγ,roν ι xf ,μ s )' :1

1Υ, 1.ι') τ'α-θτ1ητii 1τ1i Θ'Ξ'),oτ''y'"i|Ξ

Σ7.d'f ; :.ο'l ΤΙ ανeτ'"cτηιl-ι,oυ -ντ1q Θεs

οι.^l'c't[ιτ1q K. Krλox'j,pτ1 (Eπιοτ. E-

;Ξτ. Θ:'d'o^1'.τ"16 Σ;.cλ'l1; -\.Ι1'Θ'
1973. :oμ. 18c;, ο:λ. 317 - 335) .

Κzτθ- :ο', ΚLt'οι'lρ^r' }'cl'.τLν τo cτb'

).'.ι,,,.ι δ!ν:'"''.l ιz;,θ' τ'.; \(''a,?!''):Ξ

ll'j:Ξi :ι_,)γ \2''ι:'''l"γ!'ιtr'iv j7ει τlE

.,l.'=ι| τ.'''l z:'-'= ι.,'7'!ι; ι'''ι 6o''l α'''ωνz

ι:τ, Σ'l',':.z.. L;ο'l Lηιαζz το eλλην'''
'/..''. Ξ.,-1''ι,.γL iΞ.,'.Υ'Ξi..ι. Σ,iντo1 ια τo i _

Q'.,,-'. ξ'.l-7,LΘτ,ιe c:ο Β'lζ&''ντl'ο xuι

''dι;τ,. '\ρ^γc1,Ξι''1'' 6τσ'ν η Eλλ&δ:ι

zι'' '''. i'^)λεq Βαλxανc'τ'€g o1''ιΘδδaξε;

7.ιilpz '< ,ιτ,-,Σ,qυλιbθηxαν cτoυ; Mιυr:-

;ιεθ:ινo6E τηΞ Aνα'τoλη'.:J τoυζ δε λy'-

o6q αυτιb'i των 1ωριi:ν τoυ; tcτl'αζε
τ1 φo66ρα x'σ'L τaυζ πλ&xιυ'iε η cτ'λυ'-

6ια, το oτ6λιcμα δ6ντρoυ to6ηae α-

τ6 -ντ1 1ιν^l1μη τoυg. Tε)'ευταiα i-

η-ιω; οπ6cτρε'!ε xι'ι παλ'' οτην u?'

χ''^ι^tl τoιl y-o''τ[δα υπδ ψoρφi1 αγτιδci'-

yEιcυ. Aλλ*, xq.. αy αv'6',ιη i.ταν E!'
νo 6θιμo. δεν πcθπει Υ1" τ7 σ"Ta''ιo"-

Φου1ιο τη cτιγμτ) που siνο(ι τ6ao υ'

τ[.'ρoγ'ο y-α.'" δεν δημιoυργε{ ιανi'ν1"



τρ66)'^r'ιsα' cιη γilρι ιΙa;. }Ιiπω;
δεγ εdyαι ξeν6'φe,ρτo το αντριx6 παν-
τελ6νι. oιδιαφoρ,ε6 1ιτ1γαν['6, τo ι1!υ-

τcιtντ1τo, τo ,ραδυδφωνο, η τη)'εδρι"-
5η ^/,σ.L 1iλια μδριω d,λλ,α αγτιxει-
!,Leνα xα.L ουν{θοι,ε6, πaυ ευχαpι_
,;ιυζ τ'α, δeγτ'i1xαψε xαL τα ιαναψε
βjωμ& μα';! Γ'ιcιτi λoι'τ6ν τα βdλτ;
το'lq γ'δνo eναντioν.του Χριoτoυγεv_
'l'.θ.τr.ιου δi'ντρου ;

-\φοι5 )'ο:;6ι α:^ε:'υy'αν να, fiei-
5.υν τ,o' x6o,ιa νx τ"ατιργ,ipeι το
!(i'' 7'ιο' ι cγυ'',' i 5 ττ (.αΥ 6 τ ι τ ο' Δλα-, r'l ε !" -

'lι'ι iωντα'νl'q oργινιa'sδE xαι ε[να'''
;'"'!'1ια νι' τrιγ cxοτιjlνουμε για γ?"

.1''λtσcυt,LΞ το cα'λ6νι μα6 για λdγε;

μ3,,:,:;. Kα'ι αxiψη, aτι 'ρe τoν τρ6πο

'zυτδ τ'pα.υ'ιατi\aται τcl cνναicΘτγ1'ιι

ιγαπτiΞ τωγ πatδι(br πρoE το δαaοc.
T,' !λα-'a εtνl"c τραγψατc ξυlνταν6;
.J?Υαν.σ:iL6ζ1 αλλ& δεy πoy&ει 6πωζ
c'. "γαλ.oπa6λεE' o'. yL6τ'ΞΞ' ''L Υoυιρo')-
1&'xr'α. x*'. τα 1ι.oaγαρ&y"Lα. 1lου τfl
οφ/ιξoυ1.ιε τα Χ.'Jιaτo6γΕννα' τ.e ν''J"

ιzινoπaι\cr'nj€ τa σ-ta}&'γι μαg λi-

γε; ιilρεg ,μdνo. Mα μtπωs τo ξ'3λο
dλιυy τω'i χρησΞυJν it το NαJρτι δeν

τρο!.ργoνται απδ δ,dντρα τoυ δi,-.

σr'!q| Tι;ατt δεν αντιδρd, ν"ανε[g cττ:ι
u,i'q1qμtα τoυζ: 'ocoν Φφaρα ττΓ) 7.-

γαπη των παιδιιilγ cτo .δdoo6, θα d-

)'εyα 6τι aiγονρα δεν τρι"υ1ιατtζa'
ται με τo ,ι'6Q':'',ιrι ,εy6ζ δεν_yρυλλioυ.

'\pxe[ να θυμicω 6τ'' το πυo συιrπα-
θJ6 ζιiο oτα Eλληv6πoυλα ε[ναι :ο
αρνωy",.. Ωaτ6τo 6μι,19 τo ΤΙα'aγα τι
(δ'''α αυτα παιδι& γυρfrξoυν τη aoυ-

6λα. Φα[ν'eται πωζ o dνθρωπo6 παι-
διdθεν d1,ει ι,ι['cα τoυ τo oυναioθημα
τη; αγαττ1-<, αλ).i" y"αι τηQ exiιετα)'-
,λeυcη<. E[ναι γνωoτ! &λλωoτε η

'','ipη: 'oπo''oe αγαπ& παιδε6ει. Mη
ξεxνiμε επioη6 την ec\ιx'ρινt1 αγ&'-

πη τωy Γe,.,''',ιανιll'l xαι Σιαyδιyαυιilν
ι:o δαsο'". η aπot'α εtνιυ π)''ξoν τα-
ccι'μιιbδηs. 'oπωE oι 'EλληvεE τρα-

γo6δτ1aαν xαι εξ'h'ι.ντ1cαν ττ1 Θαλαc-
cα, !τaι oι )'αot αυτot ).&:νρεQαν τω

δ&οη τoυg. Aυτ6 6μω6 δεν τoυ6 δη-

1ιιoυργεi 'αναaτoλ€.q iχrιι €yoχdζ μ,ε τo

να aτoλ[ζει xθ.$e ocxoγ€νεια τo δ€v-

τPa τηζ' ΙΙ επioημη Teρ1ιανιxi1 δα-

οoλr'τιy'^4 e.π''οτiγ,ιη, ψετ& απδ ογeτ'"-

τΞ6,μελdτ'εc γ'αL oφυγμo1-ιετρ{οει;
xατ'"i'ηΕε cτa aυ1ιπt'ραcμα 6τι: <τa

φυa'.xδ Χ:.ιoτoυγ,ενν ιατιιo δ{ντ'ρa α-
πoτελεi ττ1ν τ,αλυτερη 'eυxαtρ[α επτ-

xο'.νωνLαq τoυ μεγd,λoυ xoινο6 pε τe
δ&ooE, 1rε απaτ€),'εcψα να αναπτ0a-
ceτα|. '€'lτoνο το α[aΘηψα τηq αγi'-
πτlζ πι'ιJaΞ αυτδ,, (βλ. λFΖ 797rl
(112) , cil.. 34) .

Αφo'j xι αυτ&. -υα επcaεcρ^i,l,ιr1'τ2'"

δeν 'lιa0ετi1aT1Υ'σ'Υ ατ' τoυ 'ζ xατανα-
λοiτd-<, aτ"€φτ^r1xαν xατt α.λλο τLα. νa

ξυτν^lρουν δi1θεν τη φι}'oδιa'.xt1 c'ι-
v'εiδηoη του lλ'υ'oι5. Ιaγυρtaτηxαν δτι

1ιε το dθ.l;rο α'lτl' y'ατα'cτ'ρ{''φoντυ"r' τα
ε'λατoδ&"oτ1 μα6. Aλλd. εδω βρtaγεται
η μογ&λη πα'ρεξiryηcτ1 i1 tια),λoν τ,

paγd'η απ&τ^r1' Κ'. αυτ6 "γιυ'τi ψδνο
ελαγιcτα ελατdδεντρα xl.l6r'ινται απb
τω 'δ&cτ1 μετd, 'τι6 απαραtττρεq ωραι-

'bοε'.q il απd λωρjδε6 6που πρ6xει-
τx.L \)σ" 7"icωνocΥo$ν δαa''xοt δρ6μoι η
να τoραcουν τ'i!α|ιli\!. -ζ τη; ΔEE ,,

τoυ oTE. o ,'ιεγiλoζ αρ:Qι66 των
ελατoδεντρυλλiωv, πcυ πoυlλιoιjγταl
oτην ελλ,ηνιxi1 αγoρ&', πρoiργoντυ.ι
απ6 ΙΔΙΩTΙKEΣ ΦΙTEΙEΣ. Δε_

δcψ!νo'-t 6τ'. οιτ1 γωρα ι,ιι.-< 61oυμε
δτρ-a7'ρ.''r''";' ;a}'|'ι'eυ1ια, xα'. 6τι'r1
α^ρρoτιx'li τα'' τ, δαaιxi'1 ι.διoxτηoiι
εt'lv'c xιτoγ.υριυμ6νη νqιoΘετ'.x&' xi'
θ: τoλi ,ηi !ιτα?Ξt να χpτ1cι[ι'oπadj-
6ΞL ττ1Υ ''δι.oxττ1ciα τaυ 6πυιq αυτδq
θdλει ,zαι 6πω_c αυτ69 νo1liζει oυ'μ-

peρbτερa ΥLα τTl/ otτaγeνε'.αι'ti τo''ι

o''y"oνo|\tα. oι περιoo6τε.?oL ατ,' τoυζ
α'γρο6q αυτor<' πoυ βρtaxaνται δ'.α-

σtαρio'' ψ'€σα στα ,δ&oη, 61oυν με-
γd,λε; ιλdoειζ y"α.. στa πα,ρ'i'θ6ν xα't
λιεργ^i1Θηιιαν τ6ca εντατι'x&, ωoτε
yα υπd6αΘ|ιJ"|.oτoιj./ oε aη'ραντιτ"6 βα-
θγδ xαι να y'αταaτo'3γ ε,iτελιΔE *γo-
νo. xαL ατατα)')ιηλ.o,' τLα. Υ'εω.ρ^(^r.iζ

τ"rι")')'ιθ;'lγercg' Φυοιx{ oυydπεια αυ-

τo'3 τoν ΥεΥoν6τ0ζ tραν να aτxατι'-
λειφθoιiv ατδ τoυq y"ατ6xoυζ τoυζ 1''

υπo6αθμιc1-ι,d νaι αγρo{. Kαθιb_c 6'μιυ;

πα'ρ6ψeιναν Υυβyod xαι γ6ρcaι, €c-

|\αLα' στ'.ζ ανaλ6ητε6 x)'cψατ'.x€g a'ιν
θt1xeζ -νoυ βουνoι1, 0ιπoτ,ελo6γ εστiεζ
δ:ι''6''-ωτeωq τaν ε0xολ.α ι,ιπoρο6ν νι

eτειτq.Θaδ'ι cτο παραv"et''ιενo δαaοi
N.J'''. ν'x" 1q $cq''6ρωaoυν' ΙΙ'ρdπ,ει νcι
'ιον''cτe! 1ι: d1ιφαcη 6τι oι δια'6ρ'jl-
o:ι-c δεν σxελeτaπoLc'3ν xαι. ερηlρil-
νουν ψ6νo τιζ o'ρει,r6ζ περιo1dq, αλ-
λα οc γεi'1ια"?o.' r'aυ αναπ6φευττα
δΥ1:1tLLoυ'ρτO6νταL' τ"αταoτρiφουν τα

γωρλφιυ', τι< xω)λ'.€ργει€g του; xa''
τ1' δr'αψορα iργα πdιτr.cψοδ xq'L

οτι6 πεδιd,δεE. Γι' αυ'τ6 πρωταρar''ι5

',ιL),ηl,ι.υ' ιd,θε ευ,loμo6μενηe πoλιτε'j-
α< εtνα''. να α1τ,05o6ι6ει τ:q δια6,pιil-

σο:ξ στα βoυνα. 'o-'αν τo yιhγια φ'3-

γε'. α.τδ ττγl θ'iaτi τoυ ου.δdπoτε επι-
οτρ6φeι. To θ61rα των διαl6ριiloειtlν
etνα'c co6αρδτεco xq.|" απ6 ττρl 6^ιλε'.-

'.]rη τρoφiμι,lν, νερo6 xαL ενξρΥe.σ'ζ

γιατt p'πoρε[ νq. απaτελ'ξ.oα' το α|"-

'τ'"a ΥLα τη δη1rιoυ,ργ[α τυlν πα'ρα"π&'-

νιυ eλλεiι.psων.

Tτγl τ"α.'&aτα"aτ1 αυ-νi1 ττl συy,ειδγj-

το;o[τ1cε η Δ,αc'''xi1 Υπηρεciα γαι 1Lg

ε'.5τl\(^η6ΘLζ ττlζ πρaζ την πa}'ιτetα
τατδρθωce πριν ωπ6 3 δεxαετi'εg να
ανoiξec tνα νξo xeφαλαco στη δ'ασι-

x^i1 'ψαq τa),cτιxt1. Tο εκtaη1ιo xρα-
τοE α1rγιae να επιδoτεf τη δημιoυo_

^γtα )'α'τοφυτειιily os cδιδxτ'r1τoνq, υ-

τa6ι.Φ1ιo's!'νaυ; y'α'. eΥy".ιτα}'εL|J'ι-

'loυi 'αγροι5q 
''ι€' cxoπ6 την 1r'α4ρατl'J-

"(η Xcι:τoυγεvνιατ'"των δ4vτρω,z.

Συγ1ρdvω-ξ η λγρoτι'xt1 Tραπeξι
&ργ,'oε να δα'νεcοδoτεi του6 εy,διαφΞ_

ρ5peνrι'l; τ!α' τoν [δr'o axoπδ, ενιiι η
Δαacxti Υπηρea[α π,ρ6oφε,ρε δωρε4

αττ' τα' δηψδa:α φυτιbρια τα νeαρ&

φυτ& (cυνl1θω6 4ετ{) . 'Eτoι, μετd,
απ6 λtyα γρδνια, πo\λω απ6 τα γ€ο-
oα 1ω,ρ&φια xαc cδcα[τε'ρα oτο βoυ-
νd Χο,λoμιilνταg Χαλιιδιxi1'<, δπo'l
y'1'L τo δd,ooE τoυ |[ 4,γεπ,ιcτημioi.l

Θεo) viιηι, v'αλ'5φ''η'ιαν με dλατα,
π'ραatν''aαν xαι διdφυγαν ο'ρ'ιaτιxι
τoν y"[νδυνa τη6 δι&6,ρωoηζ. o φυ-
τευτιxδi c6.l,δεoμοξ για το axoτ5
α'υτδ εiναι. 1Χ1 1r., φυτε6oνται δη-
λzδ! 10ΟΟ φυτ& a-'o cτρ6'μ'ρω xαι
"γ," αυτδ 'ια. 59 ψι.xρi1 αιι,δψη ηλr
x!"α r'αρ€aoυν nληρη πρoστ.ισεoι. Mε-
τ& παρ€)'ευcη 10 _ 12 ετιbν &ργιoε

η ιlλοτοψ!.α των πριilτων δεντρυλλ{-

ων 7'αL η δ:αΘεaii'τOυζ στηy α'γoρ&..
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Θεωριil απα.ραtττρr" να ανωφ6ρω 6τυ

τα f)'ατα,6πωE xαι 6λ.q, τα φ1)τLy"i"

ε!"δη, αxα),ουΘο'5ν τa φαιν6'μενο τoυ

δυαψoρ'-a',ιa'3. _\υτ6 oημαiνaι bτι' δλ'α

τL o1ιiiλ'ct'α δεν_rρ6λλια δεγ a"r'a-

γ"το'3ν τo ατιαραiττρa 6ι}o6 την iδια

f;paνL&, α'),)'α τωρoυaι&ζoυν μια διι-
xι5γανοη 5 - 6 ετι'ily. Mε &λλα λ6γιz

ιαθ'ε y'ρ6νo xδ6bνται περi τα 2Ο0

|liντρα .5τa 6-νptιpι!α l"αl' ψα)'ιοτu

cπaραδιxα τ"α'L aυNα{α' τ'ωτανεψηγιε-

ν1' στo γ,rιpωφι. '\υτri δε πoυ y"66aν-

i.1," x.yτcxαΘtστq'ντrλL α1r6cω; ',ιa ν€ι

φυτ&. Mε τaν τρδπο α"υτ6 το aωρ6'φι

iiα?σ!i\€'Θ. ουνε1ιb; δαcωμ6νo y'σ"'

cυγ1ρ6νω6 δ[νeι !να' αξι6λογο e'-sδ'

δημα cτoυ; φτο11o6.< τιυ'ι ξCγαaγι€-

νο')q /'σ.τciy'oυζ τ{J)γ aρe''νων 1ωριιilν'
ΙΙ ειοoδηματ'.xt1 αυτi1 εyισχυση sπι_

ιρ!'πε'' cτουq'J? Ξ6Ξt6'"ο\Jζ εiια'τoxα)'-

)','ερ1τρL.; να ψ'iγt εγν'ατα}'ε[τ'oυν τo'l

τ/lπο τaυq' αλ)'& γα x'τxυ?ων'Jντ''''

γε',''lθ' cτι. 'ctζeq τcυ3. To y'α'iιδ 'l'τ'
l'υ,τi1 ττ;) 'lτ6Θacτl eLνω διτ)'6' Ι1 '-'-

ρe:ri, υτα''θρo6 δεν g?τil,,ωνΞτ''t"" y'α''

-"a ψπαλδν'. τη; αcτυφιλLαq πeρυaρt-

ζει την δι6γxωo'{ τoυ. Mα xαL σττ['l

οiμεoη π,ρooτ αatα τoν δ&ooυE η συμ-

6oλ{ τωv ε)'ατa'ι"α)'iι''e'ργητιjlν e[ναι

θ eτ''τ'^i' y"ι.'' q"τoτελ'e c'1tα"τυι't1' o ι d'y-

Θ'c,lιπcυ α"lτo[ α'τοτeχosν τoυq πρδθυ-

μoυg εθελοvτθ; τη€ πριiτη6 γρω1ι-

1r',]g o.ov αγωνα xq.τ& τιι' δαca6δρων

πυριu'γιιλ'l, γ cατt ενδιωφ!ρoντα'ι γcα

την ατoψυxi1 τoυζ πΘ1oιoυσLα, την ι'
πoiα δημιοιiργησαν μθ τa 1)6i;'ρτf,\q

-roυζ. Ta 1τ6πημα ττjζ γ"σ'l|\τ&'νx'Ξ1

',,ιετ&, ατδ e1ι'φων''aτ1 x&'πa''a'l xαπνο''l

οτa δ&c,'lζ, 'roυq α'νε6α("eL τa αit!Ι-

oτο xε,φ&λι, oηxιjlνει 'L''ζ :.''?Ly'εζ τa')

οιbματ6; τηυζ γ'α.L oων ινi11ιερω θε-

ρυα" oρψανε αx&'θay"το'ι γ''α" το ο6tγ

σr',L.') ττlζ φωτι&6. !πaτiit'ecψαι τι
τε.\ε'lτc"iα \b - 20 γρδνcα ταψιω πυ'1

xαγι&.' οτo Xoλoμιδ'lτα Χαλxιδιxη;

δεv πfρε διαcτωoει6' 'Οoεg ετδτ1-

,λιil,θηxιν, ιατ&. xαν6να aπ6 eλλη'lι-

x"{ ωμ6λεια, aτ'ιπi1Θηταν εν τη γεν!

σει τουζ' v'αΘ'δν γρ6νoν c' &'λλεE πε-

ρ''oγiq, 6που rιυ y'ω'ριιoL αδιαφoρo6ν

y'α|. τρξxo1)ν Υα xριl'φ1q[', xαLγεται

τo πελeχο6δι.
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Θα t'1θελα, κ'6)'ag, να αναφερθιil

71aν L5ψυ?l'6'sb ii εοτω ,γ|r"''q!6'''μc

ιιιaριχdlν, bι'' xοντd' oτα νoμi'μωE πιυ_

λoδμενa 7ιiντρα φθd''voυν 6τΥ|) α'τa-

ρ& τ"ι'' αλλq. ατδ )'αΘ'ρaij)'οτoμi;;

τιυν δη,1ιoc|ω'l δαcιbγ. o φ66oq α'll-

τa; εiνα'c α6αcιψoi' Τ'ι ',ι!τρα φ'jinα-

ξτlζ τoυ ταi','νc,'lτι"'' !νι' 1ι^isl'ι πρ'"ν

qπ' τL Χριoτoilγο'lνα e[να'υ δραι6'l-

τaιι". ΙΙi'ραν α"'lτ'-bν η c'lγ,l"ι'laτ1 ;ιιι'l

δ:vτρυλλiο'lν lιΞ'μo}'υ6δοcφρα'γ|'δe1'
τaν cψραγtζOνταL Ξτ't iδ-Lcυ c'n6 τ'":

Lαc ι' ιL q σ. ?y'L'", xz'Θ''. cτ & α"δυν ι'τ'τ1 τ'l i

).αθ ρουi.l.oτoγι['ι xι'- ττ' δ''λΘ eοτi'

ΙΙ ρ ιν u,ιε 
ρ ιιil" y' ? δ''/'- L. o'' e l'αy'' ο :''''

:πιcτ'(μονο;, τ'..) g'57'ο)'''{lμ'l'5:Ξ |ιΞ

το θi1ιυ" ι'l;L, ψιi|' lιΞ :")_; ε)''z:''-

;l.ρι'γω^γ',6 -: 
't'!:γ*',ιa ;'τ'- τρ"-ι'- ',ι:

νυγ''α xι'ι pe 7'οντ,''α γz 7''''ιiυ)'&iη'l'

,,ιa το !.(}''l,ιc :oυ Χριcτoυγ Ξνν'''&τ''^ιη'|)

d!ν:ρ,;'1 ' Tc ι;6',ιeν'' c6'lΘηψ1 γ1'''

i i',''l -.|"δ z ι,ιl".'i iτ'l''/ γα. δ ιaοιilοoυιre

το !θ''1ιο cε 6λ'η ττ1 y'6ρα. Ιζαι '''ι

δ''lo υ-υτt'i πρocτ&Θε''eq xαρτoφδρlτ'-

5.ιν 5Θ πoλ6 o6ντo1l o 11ρδνa xαι τω-

'pα πλd.aν xq'τω6α}'λ'ετq'ι τρoοπ&'Θειa

νοι αυξηθεi ^η ωαραγυl^γiγ ΥLα νq' '|'α-

λιiι.pει τηv αγaρα, δγ'. ψ6νa τη6 '\-
θiγαq xα'' Θεaaαλ'ονiτ'ηζ, αλ)'α γαι

τωy &λλωy lρυτ'ρδτeρων πbλ'eων, xα-

θιbg xα.ι 1ηζ υπαtΘ?'Jν. To oτoλια1rj-

')o !'λατ,'ι πρ!τε'' να ,μπεi oε x&θε ελ-

)'τγlυτ"6 cκi'τ'" 'xαι 5τa fr|'ο απOli\α"/"ι'/\)'

sμ!.ν,'l yωριδ' Εtyα'. ο{γoν'ρο 6τ'' q''-l-

τa Bα 1LνCι xαι ι,ισ.),''o1'α cιlντο1ιb<'α'-

τι, δεδoμ€νoυ δτυ αυτi1 ττ1 cτ:γψ'i,

T1 γ" )'\Lερ^(.ιq εt'iα'' στι|Lσ'νa''γ"θ' r'υ-

-Ξτψ6ντ1 ια'' etνα'' 'ιτλdlq θ!n,ιυ' '')'i'-

γι'lν 1ρ6νιυν c6cπa'l τg' >ιεντC'l)'t'"ι-

Υ,'/' απoy'i^il5a1)ν τo α'/L\(7.ι|'ο 'l!οi.

Tο τaλsυτri'' β'li,ιq' iτι'' '/:'ιΞ 
'a-'''.ι"i'. τr.}'''ι',ιt; sιo'l :'4!x ι'lτo Θι

εl.'lι'. ο εiι'1ω1"ιLi 7":,x''ι7'-'oλ''Ξ-

,14. Υ τω7γo')ν .Ξi!L51''ΞΞ dυ'lατbτη-

1'Ξζ τLα. εξαγωγ3; cε 1ιil'1'ο; τηg E':-

,cωπα'iι{€ Κoιν6τητα;. Tι' ι'το'3 ψι;
εiναι δ0ο:

7. 6τι η Κoυνδττβα εivιι ελλειμ-

ι,ιατr.τ^i1 οe €λατα" xαι 2 ' 6τι η Eλ-

|ιαδα ψπoρεi να τo}'λαπλαa'ιαaει τ'η

cι'μερ'"νi1 τηΞ παpαΥυιΙ^i με ντ6πιι
Ξλατα, τq οτο[α ωoιοτιxi' ει'ναι ινdl'

τεpα α'π6 εωεiyα. των 1ω7ιilν - 'ir:-
λιl:ν τη€ Κaυνδττραq. To eλληνιr5

i)'ατο (,\BΙES CEPHALONΙCA) '
t1eι cxr'6ρο rραoυνo xρωψα, ντa'3-

ρα 'ι;ι'αδια, τυτ'ν6ταττ1 xδ]'ιτ1 xα'" 'δυα'-

ττ;ρεi τ'"q βε)'6νεq 199 lμdοcι οτο οτι'-

τι επi 1ι{νε6. oι Eυροlπα.Lar' eταLροι

μι'q Nα)"5πτaυν τo μιεγα'λ6τερo rμi-

iιaζ τLi\/ αναγτ6ν τoυζ μθ apυθρελιi-

τη (PΙCE^\ AΙ}ΙER) , του 1ιαροcτu

cτo {λατ,ι etνυ"ι' sq'ν τη ν'3y'τα γιι
-;r1 l,ι!ιirα. Tο μεγωλo l'ιe''oνtτττγρ'L

τη: ερυθρελ&ττ!ζ 
'tνα'' 

cτ'' cτ'ι ξ'ea-'c

τ"L'. ξτρδ τερι6αλλoγ τoυ oπιτιoυ

''|'7'νeι e't;δ'' ''λtΥυl'l η1-ιε'ριilν 6λεq τι;

βe)'4ν:;. Eφιcτιil ττp πρacaγ'i1 τtιν

Ε)')"i,'ιν'ιl.τι''lι)'ι'lιilν δτ'' xα''' οτ'τi

7'ω;'ι',ιl'i τcυλιοι5ντυ't δi'lτ''''α' ε9'l-

$7J'i:τ,Ξ. ^"'.ιιγoψeνα ατa τη Βaυ'ι'-

^(1'i!ι1. ι,/'. ττ, Γιaυγxοaλ'α6iα' 'Β'ιι-

*'iι'λο ',ι!ρ''1 των ιναγx'hν τoυζ "ισ"-

)'".l;το'lν .',' Κ,ιυνaτL,γ'ot φiιr''l'' ηJα,ζ 'rιΞ

t',.α'.Ρο,?ι" :iδη πε6r.ιυν , π'.,'ι βi6α'''ι'
,'ι-δνa )'υaη ανωγx^r6 αποτa)'ο'3ν'

o eξα'γωγ''xδq πρoaα'νατoλιcψδ;

y'ρa''α,ξεται πριν απ' δλα nρoγ'ρω',ν-

1io.,"μ6 ι1ε pαοιν"δ υπεJθυνo τo Κpλ
τ ο i. F,π l" cη'" σ') σττfiLατLr"i1 γ'αL l)τixzι'-

νυx^\ τ'ωλλυiρΥε|.ω τl'σ' oυμπiεoη τoυ

ι6cτa'Jq, dρευνα τιυν εξωτεριxιirν a'-

^γ.,2ων' ιιΘtiυ3 zιc '.ρευνι ιω'ι τρδ-

T'ων xα. μ6cιυν μεταφoριi'; των δεν-

τρυλλiων.

Χp!o; δ'.ιδ μx,Ξ' τι)γ ειδιxιbν δη_

λιdii δαοc6eλτιο'lτωγ, eLνα'ι να 'δη-

,,l' i,) ?^( 
"i ι5 c') \rLε δ !ν : ρ α l,ι'e &ρ 

" 

aτη ψaο

τ'i' ιl.'' T:?.7a'lτ6Ξ νι- ανξd.'νουν πa'

)''5 ^1ρ'i,^1cρι' ^('-a νa 1rειωθεi o N?6'

νo': iL?x'τLυ\iβ1 τaυ aiγμερα e[νcι''

υ}ηλ6;. _{υτ6 βε6αiω6 πρd'τ7oυl'ιΞ

ιι.ι ε!',,'ιαστe oe xα)'6 δρ6'rιo'



Η EYTYπIΩΣH Πilα oofiαριi ιο06υε10 ιng oμπ6loυ
Tτsl προηγoι5ψεντ1 ανaιξη ωρxετ&.

πiι!ι,ινω cε αηιπdλια ιηε ζιδvη6 1ια6
ταρoυctαaα"ν μlα xαθ,υsτε,ρ ηψ{νη €x'-
πτυξη oφθαλ;rιbν iτOυ α"νηcι3y'τρe

τnζ Xαρ. ΣπιιrΘnρoπoδλoυ

τoυ; ι'',ιπελο'ιpγo".l -<,μα'_l. Σ,υγxexρl-

γ'!να, eνιil ce. υγιi1 πρ{.ψνι τi ν'!α

βλαoτηcτ1 εiy'a ψητ'οq 25 -3o εx.,
oριc1ιiνα. ι|\i.τ'.1' στα π'ρο6)'7ιιωτc'xi
τρtγινα δον εi1αν exπτυγθet xα'θ6-
λa'l ^i1 etγα'ν διδcεl zληματdδιζ ια-
7 ez;,'x €'< ψe ψι.xρl &,',-ι'εa aγ ον &τ'.,ι" xα,'

φ,l),λα xαxοcγτ11ιατιa'ψ€νι" xαι 1λω_
'.ι('')τLr'&. Στι; xληματtδzζ α'.lτ'!ζ πα-
;'zττ1ρi1θτ1xε ι.ν'θ6'ρρc1γq" y.q.ι 6cα οτα-

φδλια dδεcα.ν .1,ταν α.,.,"αι6ραγα. \[ι
τι,ν παροδo τ.'r Nρδνoυ τα π9'oc6)η-

'16να π.,'!'γινα α'π6 μαx'ρ'''ω ψαtνaντοy
να γι"i1ν πα'ρoυοcωζοnlν xαν[.να πρC
6,l'^11',ια v'αι αυτδ ei.τε ^γιατi εxπτ6.
7 Θη'xαν y"o.l1(bluEyoι οφΘα),ψrιt γ,t11'1

1"π' ττp τ"αy'εx.τ'.xii βλ'αaττ1cη a; c-
iτciο,' διbcαν νdε6 xλη,ματiδε; που
xαλυ,!αν τιq αcθενcxlE, εtτe γιατ[
oι υγι:iE τ"λτ1ψα'τiδeq των πρdμνων,
iιρυ,!αν'xαθιb6 αναπτ,3caονταν τ,'Ξ
τ'ρrz6λη1ιατυxtq.

Tα παραπ&νω 6μω6 cυμπτιil1_ιαιe
δε'l εiναι Χ.αραy,τTlρL5τ:xα ''sια; ψδ-
νο αcθ€νeι'ωq. Εx'εtνa που μια6 oδ{-
"{ηa€ στa ουiιτ6'ραo1ια 6τι πρ6ν'ειτυ"ι

ΥLα την αcθtνetα. 'ττρl oπaiω oΥaι',ιa-

ξoυ,ll.ε uευτυπtωcτγ, t1 oεaυτ'3παrr, εi'-
ναL o rLσ'.Jτα.νδζ μeτα1ρω'ματιoμdg
τoυ ξ6λoυ πoυ ξe,xcνο'5aε ,ιπδ τaι,ι!Ξ
xλαδdματo6 y'α'" εxτε[νaνταν xατ&,

γ'tP"oζ των βρα1ι6νων. Σε εγxα,ρ-
cια τo1ιi1 o ιμεταχρωματι.oβq αυτ6;
εtγε ψaρφi1 xυn)tι'xoι| τaψ€α. Συaνω
ιa αΥΥεtω τoυ ξ6λoυ ε'γl''φανtξονταν
cα 1Lαυρεg:ρα6διbceι6, αxδ'''l'α xαι. aa
αοxeτi απδaταaη απδ τa aηψε[c
π'ρosloλiie. Eξωτεριxci παρoυoυ&,oτ.η
ταν 6λxη oτoυg πρoo6ληrdνoυ6 βρα-
/'[ονeζ ω oπο[o,. aε ττ,"a πpa6ωιp\p€-
να oτ&δια τηq αaΘ'!'νειαq ξeρ&.Θη,ιαν
τελεiωg.

H αoθ6yεια ωυττj oφεiλετα"L στOν
σ"t'y'qnι6xητα (EUTΤPA LATA. Te

aπ6ρια τoυ (μιiχητα aγ^η1ια"τ[ζoντα',"
oτο πα)'ι6 προC6ε6),η'ψ!vo ξ0λo (μi-
σα στ.λ πeριθtγ"cα" τoυ) xα': ψπo'ρο6ν
γι' ,μeταφερθo6ν με τoν 6'νεψa 'σ9, ττc-
λ'j 1ιογ λε6 απaοτd.aεcq. Mπα[νoυ'l
aτα πρ!γινα,μdoω τω,l φρ€a'ιων xα''
1ιεγdlλων τaμων u'λαδ€rUcιΤOζl .εyιb t7'
ου,μπτιilματα τηg προa6δ'tβ ε'tφανi.-

ξονται 2 - 4 y'ρ6νcα peτα τη μdλυν-
σ^ri.

Για' ττγι ια;απaλi1ιτ1aΥ] 5υντlστ,i-
ταc τ1 αφα'[ρε5η xα," το x&l!υ;o τυl't
λι,,lυlsτων τμημdτιυν (xeφαλω'l, βρl.
y.''δνων ^ii xαι ολδτ")'ηρωy π,ρd{],yωγ) .

H αφαtρecη γiνeτα'. τ1ιηγιωτιx&" xaι

cταψα'τ& πeρ[πaυ- 5 ει. ψCτ& ,J.π, .:c

c^η,',ιε[rl δπου τo ξ'3λa εμφανdζεται
xαθαiι6. oι τaμdE xατ6πcν αλ'ε[φον-
τιc ,1ιε παοτα' πaυ γtνεταc απ6 Mτs-
νo'pι0)' 7.2o/o σε δραoτυxl1 oυo[ω
(Mπεvλ3Ιτ 2.4%) . EπJ'oηe xαλα' ,x'-

πoτaλ6,cψατω dδωcε η eτil"λεc,J,l'η
τωγ ταμ.ιby με βcρδιγ&λλεια π&aτα
Γlo/o ( απο τει'ραγιατα οτo Α.Π 'Θ.) .

1'i'λ'c; zυνtοταtαL το xλdδεμα τη6
ιψ'π6)'o'l να' γiνεται (,aa το δυyατ6
α'ργoτaρα ψL./. y't"L οτην αργi1 τoν
)'τiθαργr'ιυ τo ξ6λo ττιζ σ.,i\πξλo'υ Θ.-

να'' ιδιαtτeρα e'lαicθτ1-υο oτι.g 1roλ6'z-

o ρ6λog τnζ μ€λιoσαq στn
Για πoλλ& εΙδη φυτδv (oπωρoφδ

ρα Kαι μη) o ρδλoq τωv ,μελιooδv
στηv επιΚovΙαoη τωv αvθEωv εΙvαι
πρωταρxικδq. Αυτδ ιαxιiει και για
τα σταU,ρoyoνιμoπoιoιiμεvα εΤδη ( μη
λιδq, αxλαδιΞq, αμυγδαλιΞ,q,κλτr) καr
Yια φUT& τηζ κατηyoρiαq τηq ακτινι
δr&q, δπoυ υπdρ1oυv αρoεvικd και
θηλυκd.

\εv υπ&ρxει κανΞvαq λδyoq να ψεκ&
tcυ'με ετrdvω oτα &vθη. Αg αφ{ooυ_
μ τιg μΞλιooεq vα κ&voυv τo καΘ{
K(vτouq. Πετδvταq απo &vΘog αε &v
Θoq για να μαξEψoυν vEκταρ'i γJρη,
&Θε\α 6oηθoιiv στηv επικovΙαoη τωv
αιlΘBυv. Ατr' εκεi και πδρα, θα ακo-
λouθiαει τo φαιvδμεvo τηξ yoyιμo-
πoΙηηq εφδoov oι yυρεδκκoκoι πoU
ετrικ&ηoαv ατo ατΙyμα του υπiρou
τoυ dθoυg αvr]κoυv oε &λλη τroικι-
λiα.

o καλδ; δεvδρoκαλλιερyητiq πρo-
oτατει)ε τιq μΞλιooεq, και iγκαιρα
μεριμν&,7ιατη μεταφoρd και εγκα
τ&oτααη:ωv lκυΨελδy, στoν oπωρδ
vα' Η τoωθEτηαη τrραyματoπorεi-
ται τταραμGg τηq αvθoφoρoΙαg τωv
δEvδρωv. Ατδ επι6&λλεται oπωoδfr
ττoτε, για ε5η oπωροΦρωv δΞvδρωv
δπωq εΙvαι rαXλαδι& τηq 6.πoΙαq τo
&vΘog δεv τooαελκιjει τη μ,iλιαoα

γovιμoπoinon τωv αvΘ6ωv
(dvθog με λΙγo vδκταρ). Συoτ{vεται
vα θερiζovται τα ετ{oια φυτ& ,μδoα
ατov oπωΦvα για vα μη υπ&ρxoυv
αvταyωvιστικ& dνθη.

EγκαΙνια τloυ xιirρoυ τoυ
Διεπ)τικoιi oυνδ€oμoυ
ιoΙvωv oΠAiΠ NAloYΣA
Tηv Kυριακ{ 26 Δεκδμ6ρη τoU

'1989, ,δγιvαv τα ε1rκαΙvtα τoυ xδρoυ
τoυ Διεπαγγελματικoδ ΣυvδΞoμoυ
,oivωv o.Π.ΑΠ. <<Ν&oυoα>> (Σoλω-

μoJ 3).

Mετ&
Θηoε

τoUq

τηv τελετ{ εγκαιviωv ακoλoι]_
ε1τιμoρφiωτι:κ{ εκδ{λωoη για
αμπελoυργoδg, oτfrv αΙΘoυoα

τoυ Δημoτικoι) Θε&τρoυ τηg Ν&oυ-
σαq.

Θδματα τηq εκδηλωαηq ηταv:

-<<Xειμεριv& 
κλαδi,ματα oτo αμπΞ

λι>> με ομιλητfl τov κ. M. Bλ&xo, κα
θηyη.,i αμπελoυρyiαq 'ατo Α.Π.Θ.

-<<Λιτr&voεrq>> 
με oμιληττ] τov K.

Ατr. Mατ&μη, αμτrελouργδ - oιyoλδt"'
I 
yo τηξ εταιρεiαq <<Mπoυτ&ρη>>.

l -<EιrruπΙωoη 
- XειμερrvoΙ ψεκα-

I 
ouob με oμιλτ]τρια τηy Kα Xαρ. Σπι

I vθηρoπoJλou, yεωπδvo τoυ ΣυvδE-
I oμor.
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tυoοιοπn ιζωτοκιlltουxοg lliπιυυn τωυ ιlυτιilυ

Γι.u,τηναν&rτυξηkαLττiΥxα,?.τ"α5iτlτερ|aeι,αoξ*'o,-^.;αiιο1υρ6Eπαρ.!ηονταgoτηνωilξη-
κoφaρLατων φυτων ,or]*ζ.;"-, iu ΣημJρo jμrE, o116 την π'ραξη εi- 51, τηE αcθ6'ειαι xαι xρειd'ξεται

Bρe:πτt^ιαcτoι1εiα ,,,ιoρtxα α,π6 ων- ,r, ,r.i*u δτι η Χtπανoη μ'-a'g'- 16-νΞ T'l x&λι' πoυ aνoψαoτηxe πo-

τ& cο μεγctλ., 
.nooο.η..,'xαι &λλrι τo δgγ ,L'lo, onλδo"ιxt1 αν δ,εv .l- λομιcτ_|i x1jζ αοθ'dγ'ειαζ' τLΦ y'JL

osπoλδ.μιxρ6;.Αν&μεooa,αυτι,τ&'ργειcτoLδαφaqxαιαρxeτδxα'ιρατατcφlτ6οεμι&υγιεινητα.
πoυ τα φυτ& 1ρειc{:ζ """λ "" irro λ,. to iδιo δε sυ,'ι.6αLνe'. 1lx'L .'E 1η ι*'''ταcτ1 Βρεπ-'ιιi6 '''aοΡ'ρo'πLαE'

i'εq πoo6τητεE, .o aζr- *o', oo λa- τ'ιλ''aυy'o λiπανcη, 6ταν ^)'etτε'' τc Ta τ^li^{'-..'αlΙα στ,ι cιτηρ0', πr,l

λι ,zπoτολοljν 1lαζi με ..r'**r*rr.' &ζωτο.'Γ ι" αυτδ 6τ'αν iλ,-παi'νoυμΞ lιε ι:?axq'\e|ι δυοxoλiε; xωτα το ΘL'ρι'

την τυ'ρι6τeρη τρoφt1 l.l,l*"'-'-' *1:i::-iljil: ;1i;"#":::::':' .!!^^':!,':::,":''":::-#::;J'i#,::
'';:"::::::":i:Ιx *irl, "., "r- 

'|fiρ,"μλ"","t'με οπωoδηπ *' *!:'""| ,'oao'i, -o''r, nρo'nλεiται πoλλ{g

1r.ιτoζτωνφυτιbνxαι;.;"1j"..'}::.::.u;::.,':"::;:o":,Τ,eΓ,λi,ir'ιτoζ των.φυτωγ "*' '':::':;;i;," Σιοο:. leν''y.6', τcρ€κε'' vα ξ6ρoυμε Toυ'τεPca 
1i*'|Jατoνxα.ζ ΥLα' τηγ πλo6σι{ διφο-.'

β)'*cτηcη xα," α'ναττνξii .ou- "or. δ.τ,' -"ο ιθ'}.'' !^1'ε'' λ'μεcη οa€aη ψe τo Aoτεριoυ Σιμιbvn

gπομiγωζ y.α'' τL'σ" ",i 
"'or*"η 

ξξu"1',':'...:^-:::'-*"u''1λi'χ"l j]._":::,i^Ψ:::1ι?:
::]::';,:'i;..i'irrrr",ujοuλ εun ιο'l ενη.Ξ g"'α'ρτα'τω'' απ6 την'-noo5'. εο.eoλoι/iαq Θεo)νiκnq

i'l:l.lτι7''lινατ='l,ssετα,.xιλ'&ιι''17ι11--1)l,.ιλ.,.l.Σi.iι:ρr7ιΞΓ.ι'l
aιoΥ τ.αυ;lbτoυ, ειγ.ιι .xανb \υα ψe- γcηc,'\ι'oπo,.o,,με 

oλOEν,ι xωι '.1ιa^rαλ6- ,ι''& ανυc6ρ,aπη θρ6ι}η

^1&)'e3 'l'πoδbοει; Δεν Θα τρ,Lrνeι 
-b^ :,:::':'ξ::;::il'*,**Ι;x Υ:|:":|:Τ:.:::2;;";::);*i-*;

lil'ilΤ,fr;;:,,oiiJ;; :;;:; """ ',Φ1,, θ" λρεπ'ε,- να. πρoοθ6τoυμε -',,';,','--,;,ω*λo γ'., 'xαλα',ι.πdx",

).i 1ιsγ&λa6 xοabτητε;-o|ω.rr, γ,o_ τιxρ&λ}.τ1λα. xαt π,.δ τα-ιυ τ&\ι' 6τωl i'-'o..',. l-"' tταν τo Lδαφoq iγ'αν

τ!. ι6τε τιρατeLνeτα.'' Τ-μn"'r", '''','''ι"t''" 'σ' μη υ'π'b'l?xεL ωριzτ5 i'"o''" " "''" 
*n' φi'"φ"ρο' o\-

των φυτιilν, ce p&',:oi ττ1€ xepπoΨa- '51'ο 
6δαφo;' 

ξ^...,,ι_ 
't'i' ;τωγδ οz τh}'ι' τα φυτ& πλd-

λ;; 
'ιo 

φr.a, "ri", ^γLuor"uι Θα πρ6πaυ λοm6ν να μη Eεxνιi' γ,'αiαν λατ1' !να' τ'oooaτ6 66ok' 5-

,νι}'ιxxα y"α'L α.bυνατα. πλαγιd'ζoυV ι}ιΘl πιb6 γιι ψι'ω xαλ*1'oρEΦη '1] ταν- 6μω; πρocτiθετo xωι αρxeτl'

χ;fi";, 
''i'o"Jiu'i"uται ευxoλ6τε_ φυτδν πoυ εiναι απωρ'αtτητη τρao' x&λc τa τ}'α^γιαaψα μειιilνoνταν οτa

ρα απδ δι&φαρε6 αρlρ6στειεζ. π6θeoη για τη δ'ραοτi1ρια λειτoυρ_ 76oλ. ΤΙαραττ1pi]θηιε δd' 6ταν τo

Τo xαλ,., αντιθετα πρog τo ιiιζω- ΥLo ",'q' 
cε ιpηλιi επiπεδα παPα'γω- ,ril'"n,rτ6ιi. xαλλ''εργ6τιν ι,ιετ&' ατ6

το, δεν απoτελεi μερη'rλ, ε,*φο- γ116, 1'ρe,&ζε.or,on'6λα.Pι& 
ιοoi ;η μηδιr'η, πoυ ω_: γνωoτ6ν εEαν_

ρων oυoιιilν "o, φrrJ, βoηθιiει 6_ ρonη''"o, επαρxtlQ τρoφoδooiα ,ταi -1,.9l.' 
'^γρi1γορx' 

τ''E τ"q'PαxαταΘtμεq

*,, .,o,,- :l]Ψ:ji*ihru; ξl**,'::J1}',;:Ji:i:,1ill :'Ιi,k;:;";:;,-iii.'*ii:,ξi
Η:: ::":^::"#;:,'::, 

"#;;: |1'''':i::.'::"::,i^1!;,,".''."'ΙI',-'" : :::::.Ι::,'"'-}';:};,,;f"
γiεE τoυ φυτori. Αυξ&νει την αφo- ρcττιjlca''; δημι"ργ'i"nn' γιi ι9o- θ'η" ui π',ρcaρLζεται aη1ιαντιx&' το

μoιωτιx{ ε,ρaoη των liiir, ,or'' a't'a."η γ'o 
'''' 

διd'φoρεE cοf!ν'''" n'i'''r'*'u'"Xρeι&ζεται λοιπ6ν' πoλ

ξωδ,ετερι-bνeι6τoιoεi.γ.iλoβαθμ4,εE.,,Eτoι,πα,ρατη,ρi1Θηxek'.
το πλεoν&ζoy βrαε"ρJlζr.o. Γ.r,- aτ&'ρυ cε xωρ&φια α'oυ δ6^tr'ον*"','απb nΜγ,orμ* aτα oιτηρ&., ψtα επα"ρ-

xα 6οo πeρι'oa6τερo "o--ωir", 
,rρr_ γ.ρδν.α ,rioυo,o λiπανoη ,ζιbτoυ' x.|t xαι ''aδρρoτη αζωτoxαλιoυ1ο;

ψβgi την ωναπτυξη.r, φr.,bν, "δ- 1ωρiq r"&λι, τροa6αλλε'α''-*:'.':1: λiπr.νcη, πoυ δυναμιilνει τoυg βλα_

;; 
"^, 

πι6 πoλli ,jπ ,,p.,aqo,"n' :::;::'^,;::':-:":;::;';,:i,i- :1"-:il,:: ff}'i;,':;",::;:;
τα φ'lτ&. 

αr''

Mθ1ρι πριν \L^γo xαuρb ατ67ιη, 5α.|t^'Li1,.'?.""\"γ"δ'"'^ff|:τι aηΨι' τoυζ στο πλ*'γιωoμα'

υ.r'^λ,ριq*μ' "λ' ','7'a* 7-'"'1 '-"r]ir**^',}iffi::'T:':::' B πoιδτητα των γεωpγι?(ιilν τροΙ-

bρeτπιxθ. οτotγεLα το ζωτo xα'L 70 :::::,':: """o"*λi[. ιπ6 τι.E ων' δντωv επηρε&ξeτα.t ετcta\€ απδ ττil

x&λι,oυνεργθ.(ρνται.μθoαoτoφυ-ι,,,,n.τopα1ι6&xιπδτι6ων-δντωvεπηρεd'ζeταιεπtaηqατ6
τ6 αρψaνιx&, **' ο"rJr εr* ενιo1ι5- urrλri"",'ζ. λ'γ 

'iγo' 
δ' riμ' '' αξωτoxαλιoi1o λ{πωvoη' Β[ν'αι ω;'-

ει τo &λλo. oιiτε γvωρiζrρ.,T6! ".,χ;;;;,;, 
i"γλi;α1η 'oiι" ιετ& γνωoτ6E ο' 6λoυE μαE οι δυ_

τιζ πι6 πoλλ66 'φo,ρtq "oxd'λι 
διρ& ρoηeηo. τα φoτ& ro, nu'φ6;o" "'; o1ιενεig επιπτιiroειζ τoν {γoνν τι

oαγ απoτελεo1.l,ατιx6 μθoo θ,ε*απεi_ ";:Z:λ:;r;';u-",, 
,κ.r.,.i orrε;. αζωτo61α λιπιioματα oτην πoι'6τη-

α€' πoυ or.,o.rθμι{.,'ro, φρrr,ιρ., ,.r**, 
-,,ru".' 

''* 
6',"μ ε 6τt ψ"& 1'α' τωγ παραγομθνων γεωργιxιilν

τα βλω6ερ& απoτoλd,oματ α. τ.oυ τ.Po- τερLocεια αζιilτoυ οτoφυτ6 eLνω'ι ξ- π,ρoi6ντων 6ταν aaρη^1osγτα'ι oε υ-
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-^ιρ'6oλ''x6q πaoδτητeq xα,' γαλιcτr'
στιζ πΘριπτ6σειζ eχeιyεζ που συ1μ-

6αtνει τα 'φ'υτα να εivαι πειναoμd_
να' απ6 ταλι. T6τε, ψπoιρε[ να' ξ\-
μιω,θεi' τδoo τ1 ειψπoρtν'i1 ωξ[α τoυζ,
δaο xαι Υl yeατανσJ)'ι'nauιι'6τητα τoυ6.
'Eτοl πoλλdΞ φο'ρig, με μι& πeρta-
ceυα' αξ6τoυ' παρα^γeται σ,''τα.ρL ,,Lε

μ,:ιω;ιdνη βιa\oγιxt1 αξι'α, πατωτεq

μe λιγδτερo ωψυλo xαι. xαxt1q πoιδ-
iτιτLζ τ.oυ μα,υρiζoυν ε6xo)'α, τ'ε6-
τλι" 'sa )'cγ6τeρη ζd'"xqρη xαι τοψα-
τε: l|Ι9 ανωγιαλa 1ρωματιoμ6 πoυ
ei'ια,. ιa6φιε;. Επloη6, τα aταφ'3λια

γ[νaντ'α; νερουλα, πτωγ'& ce ζαγα-
9^fl xα'' δεν α"ντJ1oυY σ-ιιζ ψe'ταΨa_

ρ!; τα' πεπcνοειδt1 αγιλυν"α xα''' τα
)'6,"γα"y,'xα €γoυν πιδ λlγεE βιτωμj-
νeΞ. ΓΞν''ιi.' τα'ραττi.γetτz: 'ρια αδ-
ξτicη 'ψ^i, τρωτεtνr'xο6 α,ζιbτoυ οτι
φ'lτα τo''l αυξανeι ττ1ν τιθανδτητa-
των θρεπτιxιilv ανωμαλιι'bν oτα ζωα,
o'. δ'ε xαρτο[ των δ6νδρων etν'αι xα-
χΟσχηματισμdνo:, πoλλig φoρ'6q 0,-

νoσ9o.' ωριμιiζoυν αρ^γα xωι δδοxo-
).z διατηρo$νταc 

'

Ιcδ ρρaπη \οιπ'δν αζωτοxαλιo6γog
λtπανcη' oημαdνει xαλδτεiρη θρ'-
τττιxi'1 'αξ[α στα τεωρΥLxα προΙδντα,

μεγαλ6τeρη τατανλλ'ωati του6, ι}η-
)'6τe'ρτ1 τιψtι σττι) .αγaρα xαι τeλc-
xθ. πeριao|τeρrι x{ρδcq τLα -9ον τε-
ωογδ xαι xα)'6τoρη τρoφt1 γw τoν
d,vθρω'πo.

Γ''α πo\)'ω φυτd, βρd,θηxε επ(oη6
δταν -'ρ6φονταc 'ιaδρρoπ'α ψe ε1ταo-

xei-; πoc6τητεζ αζιilτoυ xαc xαλ{oν,
να αντ€γοllν xα)'υτερα oτα ^ιρ'3α το'ι
ysι1_ιιbνα xιι γενιxω aτιq xαx['q xαι'-

'μx!.q ουνθiμε6. To xαλc τδτe, δρ&'

5α'ν {'yα. αντιπτ1xτιxδ, πoυ 1αμ.ηλιil_
νεt τa'οη'γι'εio π{ξeωe τoυ yνυqτα,P.xa|3

y'υγl,o6 aτα φυτd." xαι oυγ1ρ6νωE δι-
ευρδνει τω 'αγγε{α τωy 'ριζιδν χΦι a_

τσL aα. ΘlρειτττL1aα στoLxe(.α, μεταφ€-
ρaνταL πι6 ε6ιoλα aτα διdιφoρα p,!-

ρη τoυ φυτoιi.

Tο &ζωτo 'eiνσ,L τa oτoιxεio πoυ
πe'pιaoδτe.ρo uπ6 τα ctiλλα λeiπει α-
τδ τα εδciφη γι' ωυτδ Θα' τρΕπaι
τi.ντοτε ν'ι ιo πρooθdτoυμε .με τr
λιτ'&.ψατα. Για το x&,λι, e'ιτιxρατε(

^γεν'.xλ τ' &πa'!η' cψl,φιυνα |rε την
oπο[α, το c'5γoλο o1εδ6ν τωy εδz-
φι.ilν ,1ιαE, εtνα'ι πλoι5ccα ce x&'λι xα,'"

δτc τα περι.οo6τερα απ6 τω 'εδd"φτ,

μα'; δεν γρeιαζoνται xαλc. Σii'ψερx
6μω6, πoυ ο}'ο€να xωυ πε'μοc6τερo
l'ναγxαζουu,ιe τα φ'υτα να, δiyoυν συ-

νεγι6g ιαι μεγωλ6τερεg'απoδδaειE,
-rδσa xα'' πιδ πoλδ xαλ.υ ανα ψaνα-
δα xρ6νου ται ετιφdνo'.α εδ&,φoυq,

α'φα'.ρεiταc 1ιε τι6 δι&φoρεq xαλλυiι
γειεq απ6 'νc 6δα'φa;, 1ιε αποτ6λε_
σ\Lα να εξαντ)'o'5νταυ γρtγoρα a,' e-

φεδ,:εdε6 τoυζ σε x&)'ι xα.ι ε|να,c a!-
^γουρo 6τι α3y16ι1o θα δη,μιoυργr1_

θr'ι6' y"υ'ι sτα εδαφη 'ψι.q 6c,ι κλo'3-
σLα xt"'' αν ε[νω'' x'ντ|x. σε x&.λι, oυγ_

θ!xε6 ελλεiιJ.lεωζ χΦλiOυ.

Καλδ ε[ναr' νe ,θυμ.6μαoτε 6τι το

*.ζr'lτa xι'' xα)l', ge ογicτ, 'iιe τα &λ-
λα θρeπτιxα cτo'.γei.α τoυ εδd,φoυ6,
π;lοd'α'μ6ανoνταc ατ6 τα φυτ& oτι;
μεγαλ6τορε6 πooδττ1τε -< xαι δτι 

': 
.

ποcδττ1τε '< αζωτaυ xαι. xα)'(ου πoυ
'lπαργaυν cτα δr'αφορα φυτα eiναι
cγεδoν tcεq.

Το π6cο x&λι θα πρtπe,, να' πρa-
cθ,dcoυ1ιε cτα εδαφη ψαq 6cτε νz
eζ''oaρpoπi1οoυμε τO αζωτa xαυ τα
φυτ&, rμαζ να" τραφo'3ν €τaυ caδ'ρρo-

Ta, εξα"ρταταυ απ6 την πooδτητα
αξιiτoυ πο'l πρooθ€τoυ,uε, απ6 τιζ
c.τ|'σ''.τilσει.ζ του xαΘ'e φυτOli' αν&λa-

γα ,|ιg την απδδοct1 τoυ, aε τd'λ,.,

τ"ιθιb; ιαι α.τ,6 την πocδτr1τα x'α\t-
cυ τoυ 1)τ,αiρΧe. oτo 6δαφo6. Tια δ-

)'α αυτα 6μω9, θω μιλτ)ooυ1uε μι4
&.'iJ'τ1 φoρ&'

Δ Ι ABAZETΕ κAΙ ΔΙ JιΔ ΙlΙjEΤE

TΗ ((NΙtoYΣTAυ

Kλ6δεμα
Mε τaν 6ρo x,λd,δε1ι'α Θννoo$'.Ε

την επ'!ψ6αο\ π.oυ γtγg1αι στo φυ-
τ6. με ττιν αφαiρeση i'1 τροπaπa[^n-

a^η -l'ιη1ιατωγ τoυ. τηζ oπο'[α3 αντι-
xει';ιeνιτo3 οx'ιiτ6Ξ etναι τ1 επiτευξr7
:7'σ.Υaπo'"τ11|"x.'3 σχ'itψα.τaζ xα'ι τ1 ρ'3-

θγι.ccτ1 xα'τ0" aπιθυ,μητ6 τρ'6πo ττiΞ

βλω.oττ'ρ^η: y'αL ττlξ xα,ρπoφo'ρtα;

Eιδιx6τερα 1rε το x).d,δε,ιι eπιδι-
ωy"eται:

α) H αποy'q"ταsταaη ιcoρροπiα-<

1rετα"ξι1 ρυlξων ν"αι 'x,δ'ψηq cτα φυτ0'
πoυ μ6λιq εγιι'αταcτ&'θην'αν

β) H ριiθ1l.ιcτ1 τηq Θ€oτ1-<1 τoυ L-

ριθrμo6 xαL τaυ aγipατοg των βρα-
1'ι6νων, ιλ&.δωy ιαι xλαδioιωy

γ) ΙΙ ριiθμιcη τηζ θ6σηζ 1 τoυ a'-

ριθ,;rοδ 'ια. τaυ μεγdθ'oυE των y"σ'''

ττoφ6ρων oργ&νων
δ) H απo'',ιαr'pνΥσ-r1 τ1l,ημd,των τoυ

φυτo,j πoυ e[ναt ξηρ&, προa6ληψ6νοι
cο6l'.,'ω απ6 εaθ'podq t1 αoθ!νεcεq i,
;ο'ι πρaaτ7ι(6oνταL τa dνα με τo α\'
)'.' xx.'' τ)'ηγ ωνr'lντα'ι

a) Ι{ ρ6θ1ιιοτ] τΥιζ θ€σ^flζ1 τoυ μe-
γ6θoυg y\αι' ττi-ζ ιατ'ε6θυνoηE ττ1ζ ν!-
α'q 6λαcτηsτ,g
:τ) H ρ6θμιcτl τoυ .Ι'Ρl'Θ'ψo$ τoυ με-

γdθoυ6 xα'' γ'α.τ' eπtxταaη τηζ 1τoL-

6ττ1ταg των ^ιαρπιbν

ζ) H διευx6λυνoη του φιυτιo1l,o,j
xαι α'εριa'ρο6 ττig xδψη€

η) H δ,lευx6λυνσΥι ττ1ζ y.α.τd'ilο-

λd1rηoηE των ε1θ,ριilν xαι αaθενειω'l
των φυτιjlν xαι

θ) }Ι διευx6λυy6τ! ττ]ζ y'α,τε'ρΥα-

oiα; του εδdφoυ6 τaυ oπ|i'?(bνσ".
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ΔE]{ΤP0K0MIKA θEMAΤA

Α'ττ' δλεq τιg xδρεg, τoυ κδoμoυ

oτ{v καλλι$ρΥεια τηζ αxλαδιdg, η

lταλiα δρxεται ;irΦτη. EΙναι μπρo
ατ& και ατrδ τηv Σo6ιετικfl Evωoη

και ατrδ τιq ΗvωμE'vεq Πoλιτεiεg.

Συζ{τηoη yivεται για τη Κivα τroυ

διεκδικεi τη τrρδτη θδoη. Στηv lτα
λiα υτrdρxει τrλoδoια εμπειρΙα oτη

xρfloη τωv διαφδρων υτroκειμΞvφν

τηq αxλαδι&g. Η κuδωvι& εiναr τo

τrιδ διαδεδoμtvo υτoκεiμεvo. To 95
oλ των αxλαδεδvοov Ξxoυv υτroκεΙμε_

νo τη KUδωvι&. ΑvαφEφuμε τoUξ ΚU

ριδτερoυg τδτroυg τηg Kυδωvι&g τroυ

xρησιμσrroιoJvται ατflν l ταλiα.
ΣτΙq τιoικιλiεq αxλαδι&g τεoυ υτr&

αxλαδι&g ττoυ Exει καλ{ 6οτανικη

συYΥivεια με τη κυδωνι&.

Ωg yiφυρα x'ρησι'μoTroιoιjνται oι

τroικιλΙεq Mτrερi Αρντi, Πdoα Kρα

σαvα, ΝτεK&vα ντελ Koμiταιo, Kroυ

ρ&τo κλπ,.

Η Mτrερf, Αρvτi, τrου δo,κιμ&oτηκε

ωq yiφυρα oτα αyρoκτ{ματα τoυ lv

στιτoJτoυ φυλλo6δλωv δδvδρωv δδω

σε ικαVoττoιητικ& ατroτελΞαματα.

Εται oι τroικιλΙεq αxλαδιdq, Αμπ&τε

Φiτελ, Σερτroυ, K&iζερ Αλεξdvτερ,

ouΤλιαμq, Πρδiμη Kooια, Ντδκτoρ

Γκιγιδ, τroυ εμ6oλι&oθηκαv ετrΙ τηg

Mτrερε Αρvτι, κι' αυτ{ ετrΙ τηq κuδω

l. Yπoxεiμεrο ηλαδlοc

Ku&oνι&

Kυδοrvι& Α
BA29
s2l2

ΑDΑMS (κλδvoq τoυ Α)

Πρoiλευαη

ΕΑST MΑLLlΝG (ΑyyλΙα)
l.Ν.R.Α. (ΓαλλΙαq)
ΠΑΝ)Mlo Πlz{Σ ( ΙταλΙα)

BEΛΓΙo

τoυλα, αuτΞq εξαιτiαξ τηξ γiφυραq
δεν E1oυv τηv ζωηρfr 6λ,&o-τηoη. To

<<φρενdριαμα τηq 6λdoτηαηζ εΙvαι

oρατδ και εττιΘυμητδ. |αωq εivαι i-

T]oυ
oδυoo€α Nτιν6πoυλoυ

vαq δρδμoq γlα να απoκτfrαoυμε δi
νδρα τroικιλiεg Kρυoτ&λι xαμηλoδ ι)

ψ}oυq.

Yτrdρxει τρδτroq να yΙιrουv oι 'ττρo

6λετrδμεvoι εμ6oλιαoμoΙ oτδv iδιo

xρδvo oε διio διαδοxικΞg βαειq.
Α' Φ&oη. Ανoιξη, εμ6oλιααμδq

τηq τroικιλiεq αxλαδι&q Mτrερδ Aρv

τιj εττi τηq Kυδωvι&q.

B'Φdoη. ΦΘιvδπωρo. ΕπΙ τηq ανε

τrτυγμ,6vns Mπεμ ΑρvτJ, πoυ θα

τrαiζει τo ρδλo τηq <<yEφυραq>> η τrρο

6λεπδμεvη πoικιλiα.

Γrα τov εμ6oλιαoμδ oυoτflνεται
Kαι o ενoΦαλμιαμδq Toιπ Mτrdτιyκ.
Στη περΙπτωση τou εμ6oλιαoμoδ με
Toιτ Mττ&τιy,κ δεν απαιτεΙται δvτo-

vη κυκλoφορΙα τωv xυμδv oτo υτro-

κεΙμεvo. Eται επιμηκJvεται η περΙo
δοg εμ6ολιαoμoi.

ρxει τrβ6λημα, λδγω κακfrg 6oτανι

κflq αυγγεvεΙαg με τη κυδωνιd, oυ_

ατ{νεται o εvδιdμεαoq εμ6oλιαoμδ9
(γ.δφυρα). Η ττoικrλΙα τoυ Θα απo-
τελEαει τηv yδφυρα, εivαι τroικιλΙα

vι&g, ixoυv ικανoπoιητιK{ 6λ&oτηoη

και καρπoφρiα, κdτι πoυ μαq κdvει

αιoιloξουg Ylα τη τδxη τωv'αvαφε-

ρoμiuφv ποικιλιδv. oooν αφορ& τιq

ζωηρδq τoι,κιλΙεq Κρυoτ&λλ. lκαι Koν

2. Πolκliεg μΠλlοc
Παρακ&τω δη,μoαιεδoυμε μΙα λi-

αrα πoικιλrδv μηλι&q λαμ6&voνταg

υτnδψη τo 1βvo ωρiμαvoηq αρxiζoν

ταq αrτ,δ τιq τrβiμεq και καταλ{γov

ταq <rτiq Φιμεζ .

Στ{ λΙo-rα τrεριλαμ6&voyται καl

μερικδq πoικIλΙεq πoυ εivαι λΙγo

γvr,rcrτEq rj &yvαtατεq οrτo τδπo μαg.
Tιg αιrαφiρoυμε, γlα vα δxoυv υτδ_

ψη oι δεvτρoκαλλιεργητΞq τov τrερΙ-

πoυ xβvo ωρiμαvαηg.

I. Bιατα MτrΞλα

2. Τζδραε(}μακ. Eυπαθηq ατo φoυζι
κλ&διo

172

3. Ακdνε

4. Πρiμα αυθειrrικ{ ατo φoυζrκλ&δro

5. Σαμ,μαρEvτ

6. Ερλυ MτrλEiζ - Oζαρκ Γκδλvτ

7. ΠρTαμ ανθεκτrκfr ατo φoυζικλdδιo

8' Τζoν&θαv (κλωvoι Τζδναφντ,
Mτrλ&κζoν - Tζδwε)

9. Ελαταρ

l0. Γκdλα
'l ]. Γκδλιrrεv ΝτελΙταιoυq
1'lα. ΣμoJθι (,κλδνoq τηg Γκδλvτεv)

αvθεκτικfl oτη oκoυριδ
l ]6. ΓιEλoυου σπoUρ (κλδvoq τηg

Γκδλvτεv)

1 2. Tζδvcryκoλιrr τριπλoειδ{q πoικι
λΙα

l3' oμ&δα Pδyτ ΝτελΙταιoυg, Euτrα

θηξ α.o φυζικλ&διo
l3α. Κλδvoι στrouρ τηq Ντελrτoιoυq
(Σταρκρι.μαov, Pεντ Tαιφ, Γoυiλ-
απoυρ)

14. MουτooJ. Τριπλoειδ,{q τroικιλiα

l 5. lνταρεντ

Ι6. Mελρδζ - Γκλδoτερ 69
'l 7. KουερΙvα (ΦλωρΙvα) ανΘεκτικfr

o-ro φουζικλ&διo
l8. <fuρiκι

l9. Γκρdvvη Σμιθ



Ξ. H ElI$ΕIl (κoolα) καl τo r8oκτnploκδ καψlμol
H καλλΙτερη αvτιμετδτrιoη τou

<6ακτηριακoδ καψi,ματoq>> εiναι η
δημιoυργiα ττorκιλιδv αvεθκτrκδv {
αvεκτικδv στηv αι/αφερδμενη αoΘf-
vεια. O τrδλεμoq με τα xημικ& μioα
Υlα τηv καταπoλiμηαη τηg δεv εΙvαι
κοθδλoυ εδκoλog.
Eivαι δοcπαvεβg και oε δJοκoλεg

xρovιEg ( 6ρoxoτrτδoειq στη τrερΙo-

δo 
'ηζ αvθoφo,ρΙαg) δεv φδρvει τα α

ι,αμειrδμεvα ατroτεΜαματα.
MΙα τroικιλΙα αxλαδι&q πoU τα

κατdφερε vα αμυνθεΙ ικαvoπoιητικ&

oτo <6ακτηριακδ κdψιμo>> εΙvαι και

η CoSClA (Kδo,lα). Αυτδ αg τo d-

xoυv υτrδψη τoUζ/ oι αxλα'δoκαλλιερ

γητig. Αυτδ τo πλεoviκτημα αξ τo
εκμεταλεuθoJ.με' Αv oε €vα αxλαδε
δvα δεν επιθυμoδμε vα φυτεl)ooυμε
τηv Κδoια ααv 6ααικfr τroικιλΙα,
τouλ&xιατov αq τηV xρηoιμoτιoι{-
σoUμε σαv ετrικοvιdoτρια τroικιλiα.
Ετoι Ξ'μμεαα αυvτελoι)με <<θετικd>>

στov 1τεριoριαμδ τηq δι&δooηq τηg
αoθivειαg. Η Kδαια αvΘiζει τrρδΙμα
και η αvθoφoρiα τηq oυμπiτrτει με

τη Toακδvικη, Αμπ&τε Φετελ, Πdτ
αα Kραooανα κλτr.

Η Kδoια τrαρουoιdζει τα εξ{q
πλεoιεκτ{ματα:
α) EΙvαι πol,Kιλiα παραγωγικ{
6) Εxει καλη 6oταvικη oυyγΞνεια

με τη Kυδωvι& (BΑ 29)
y) ΕΙvαι αvθεκτικ{ oτo <6ακτηρια-
κδ κ&ψιμo>>

oι καρτroΙ τηg γΙvovται πιδ εδyε
oτoι εφδoov πρΙv τη oυγκoμιδ{ τrε-

ρroριoθoJv τα τroτΙαματα.

πδ τoy αριΘμδ αvθiωv ποU φiρει τo
oπωρoβρo δεvδρo και ατrδ τo μiγε
θog τωv καρτrδv. Στiq μηλιiq αxλαδι
Eg και ρoδο.κιvιiq ακδμη Evα αx,ετι-

κ& 1αμηλδ π,ooooτδ καρπδδεoηg (2

-20oλ εΙναι αρκετδ yια ικαyo1τo'ιητι

κ{ παραyωyfr. ΑvτΙΘετα σε oπωρo-

βρα τroυ παρ&yoυv καρτroδq μι'κρoJ

μεyiθoυq δτιωq κερααι&, 6υαoινι&,

αμυyδαλι& καρuδι&, τo επιff;μητδ
τoαooτδ καρπδδεαηζ εivαι αρκετ&
υψηλδ. (6λΞ.πε τrΙvα,κα l )

Στ{ φδoη oυvαvτ& κανεΙq επΙoηg

καρπoι)g τroυ τrρofrλθαν xο:ρ:[g yovι-

μoτroiηoη τoυ ωαρΙoυ. Aυτoi oι καρ

τroΙ λδyovται <<παρθεvoκαρτroi>>. oι
καρτroi τηζ κατηyoρΙαq αuτ{g φυαι-
,κ& δεv φΞρoυv oττδρoυq (απEρματα)

Αvαφdρoυμε oριoμΞvα oτr'ωρoφδρα'

oπωq πoικιλΙεq π'oρτoκαλιdg λεμovι

&q μανδαριvιd, μτrαvανι&q και πoλ-
λiq τroικιλΙεg oυ,κι&q και λωτδν πoυ
δxoυv την rκανδτητα να τrαρθενoκαρ

πoδv κατ& καvδvα xωρiq τηv ετriδρα

oη εrδικδv εξωτερικδv παραyδvτωv.

-oριαμEvεq 
πoι'κlλΙεq μηλιdg καr

αxλαδι&q παρΘεvoκαρποljv δταv τα
dνΘη τoυg ι.rπooτoδv ζημ,Es αrrδ πα
yετδ. Eδδ xρεrdζεται μiα διευ,κρiη
oη. oλα τα τμ{ματα τoυ &νΘouq δεv
i1oυν τηv Τδια αvτoy{ ατδv παγετδ.
Αvαλυτικδτερα: o δπερoq πoυ εiι,αι
τo Θηλuκδ δρyαvo του dvθoug οrπoτε
λεΙται ατrδ τηv ι,:οθ{'κη πoυ φΞρει

4, [opπ6δεσn _ Ποp0ειo[οpΠiο
Oι crπδρor τωv γvgματδv oτωρoφδ

ρων δΞνδoιυv δτrωq Και τωv &λλωv

φυτδv oxηματiζovται εφδσoν γoVιμo
τrοιηθεΙ τo ω&ριo τηq ωoO{κηq τoυ &
vθoυg. Γrα vα yovιμo1τoιηθεΙ τo &v-

θog εivαι οrπαραΙτητo vα μεταφεF
ΘεΙ η γι)ρη και να ετιικΦ{αει στo
oτiγ'μα τoυ. Στα ανεμδγαμα εiδη η

μεταφορd τηζ YJρηq yΙvεται με τov
&vεμo (καρυδr&, φoυvτoιrκι&, φυατι
κι&'κλπ.) Στα εvτoμδγαμα εΙδη η
μεταφoρ& τηξ YJρηζ yivεται ατrδ τα
δvτoμα καr κυρΙωq απδ τηv ,μEλιooα

EΙιrαι αυτovδητo oι ,καρττoΙ τroυ
τrεριf 1,oυv απδρουg (απEρματα)

τrρoδρxovται απδ yovιμoποΙηαη (αυ

τoyovιμoπoΙηαη { oταυροyovιμoτroΙ

ηαη). Kαι Θα μιλ&με Υια αuτoyoyι-

μoτroiηoη δταv τo ω&ριo yovιμοπ'oι-
εΙται ωrδ γυρεοκδκκoυq (yJρη κΙ-

τρrvη ακδvη) τηq iδιαq πoι,κιλΙαg
και για crταυρoyoνιμoπoΙηoη δταv
τo ω&ρro γoνιμoπoιεΙται απδ γυρεo
κδκκoυq αvθΞωv &λληg τoικιλΙαg'

Kατ& καvδvα η αν&τrτuξη τoυ καρ
τroιi προUτroθiτει εττικoviαση Kαι yo
vιμoπoiηαη τoυ &νθoυq.

Τo ετrιθυμητδ τrooοoτδ καρτrδδεαηq
διαφEρει απδ εΙδog oε εΙδoq 'και απδ
τroικιλΙα oε τr.orκιλΙα. Eξαρτ&ται α

Π lΝAKΑΣ 'l.

ΣυvιiΘn noσoστa καρπ6δεσnξ στα
EιΔoΣ

'| . Ακτιvιδι&
2. Αμuγδαλι&
3. Α1λαδιδ
4. Bερυκoκκιd
5. B,u<roιvι&

6. Δαμαoκηvι& ( lατrωvικ{)
7. Δαμαακηvι& (Eυραlπα'iκfl )

8. Kαρυδι&
9. Kερααr&
I0. Μηλι&
1 l. Poδα.κιvι&
Ι 2. Φιcrτικι&

oπωρoφ. δ6vδρα
KAPΠoΔEΣH %

50-80
20-80
3-r I

20-2s
20-7s
3-l ο

t 5-20
50-l0ο
20-60
2-8
15-20
2-13
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στo εσωτεριKδ τηζ σπερμo6λ&στεζ

Και τov στδλo τoU φEρει oτfrv κoρυ

φfr τoυ τo oτiγμα. Η oτrερμo6λ&oτη

τrεριExει τov εμ6ρυδoακκo μΞoα

ατδv oτroio 6ρioκεται τo ω&ριo, oι

τroλικoi τUρiνεζ, oι συVεργoi και oι

αvτΙτroδεq. ΠoλλΞq φoρiq fxει παρα

τηρηθεi ακαρτrΙα λδγω παγετoδ πα

ρδλo τroυ τα &vθη δεv τταρα-,loιdζoυν

εμφαvfr crυμτrτδματα ξημιδν'
Tηv μικρδτερη αιrτoxfr oτoι)g παyε-

τoriq τrαρoυαι&ζει o εμ6ρυδοακκo9

και ακoλoυθoJv κατ& oειβ με πρoo

δευτικd αυξαvδμενη ανθεκτικδτητα

η σττερμo6λ&στη/ τα τoιxδματα τηg

ωoΘfrκηg Kαι οι ιστoΙ τηq αvΘoδδ1ηg'

Eται αv o τrαγετδq καταoτρΞψει τoν

εμ6ρυδoακκo { και τηv ατrερμo6λ&-

oτη δxι δμφg και τoυζ ιστoJζ τηζ

ωoΘfrκηq Kαι τηq αvΘoδδxηq τδτε η
εφαρμoγfr αυξητrκδv oυoιδν μτroρεi

vα πρoΚαλδσει παρΘενoκαρτrι'κξ αυ-

ξηoη των καρπδv.

Η εφαρμoγfl αυξητικδv oυoιδv δ

τrωζ εiναι oι αυξιvεq γι66εριλivεq
και κuτoκιvivεq, πρoκαλεi παρθεvo-

καρτrικfr αJξηoη καρτrδv oριoμΞvωv

πoικιλιδv διαφδρωv oπωρoφδρωV'

Η xρiloη τtυν oυoιδv αυτδv δμωq

πρoκαλεi oυν{Θωg ταρεvEργειεq δ_

τrωζ μιKρδ μiγεθoq καρτrδv, παραμδ

ρφωση καρττδν, δημιoυρyiα α'καvθδν

και μειωμEη διαφoρoπο'iηση oφοαλ

μδν. Γrα τouq παραπ&vω λδγoυq η

εφαρμoyfr αυτδv τωv oυcrιδv αυvι-

ατ&ται να Yτvεται μδvov δταv ατroδε

δεrγμivα η καoπδδεoη θα εΙναι μειω

μΞvη δπωg π.x. εφαρμoΥfr yι66εριλλι

vδν oτfrv αxλαδι& oε τερΙτrτφoη ζη

μιdg τωv ανθEωv ατrδ παγετδ.

H τroικrλiα αxλαδι&g oυiλιαμq i

xει μεγ&λη τ&crη να τταρΘεvoκαρπεi

(καρτroΙ xωρiq γoυιμoτroiηoη)' H

τroικιλΙα αυτη μελετfrθη'κε ιδιαiτερα

ατiq HΠΑ. Η τιαρΘεvoκαρπiα ετηρε

&ζεται ατrδ τιq κλιματικδg oυvθ'{κεq

τηq περιoxηg. BρΞΘηκε oτη Kαλλιφδ

ρνια oτΙg μiν παραθαλ&ooιεq περιo

χ6ξ τα δΞ,νδρα τηg oυΤλιαμg ixoυv

αv&yκη ατrδ oταυρoετικovΙαoη και

η τrαρoυαiα τηq επι'κovι&στριαζ πoι

κιλiαg εivαι επι6ε6λημδvη και α1τα-

ραΙτητη, crτΙq δε τεριoxδq τoυ εσωτε

ρικοδ η ετικovτ&oτρια πoικιλΙα δεv

εviαt αvαγκαiα διδτι τα δE'νδρα ouΤ

λιαμg εξααφαλiζoυv αρ'κετfl ταραyω

γη τrρoερxδμειrη αxεδδv ατrδ αxλ&-

δια παρθεvoκαρτικιi
(BλEτrε oδ. Ντιvoπoυλoq ΝlΑoY-
ΣTΑ ]983. H παρθεvoκαρπiα τηq

αxλαδι&g oυΤλιαμg. Τειixog 25 crελ'

r70).

5. 0l κUplΦTεpεζ πolκlλiεζ ΑΙλαδlαc στnU Iταλiα
o ταρακ&τω τrivακαq εΙvαι πoλδ κατExoυv oι πoικιλΙεq Π&oα Kραo& μoσιευμEvα στα Γ'lραKτιΚ& τoυ διεθ-

κcrrατoπιατικδg vα, oυTλιαμq, Αμπ&τε Φδτελ, K&ιζερ νoJq δενδρoκoμικoδ oυνεδρΙoυ πoυ

Mαg δεixvει τιq τr'oικιλiεq τoυ καλλι Aλεξ&ιrτερ' oρy&vωoε o Σδλλoγoq Γεωτrδvων Νo

ερyoδνται ατfr 1δρα αυτ{. Kαι τηv ΑκoλoυΘoδν η Kδαια Kδvφεραvg, μoJ Hμαθiαq τo 1985' Απδ τov τιΙ-

τrαρατηρoJμεvη τdαη αδξηoηq η μεi Ντδκτωρ Γκιγιδ, Nτεκ&yα vτελ Kομi νακα φαΙvεται δτι oι πoικιλΙεq Πdσ.-

ωσηζ τωv καλλιεργoυμtνων oτρεμμ& oιo και η Σπαντδνα Eo'τi6α (η δικi αα Κραo&vα' oυTλιαμg και K&iζερ

τωV τωv διαφδρωv πoικιλιδv. Διαπι_ μαq Kρυατ&λλι)' Αλεξ&vτερ δxoυv τττ1μτικfl τdoη' E-

ατδvει Kανετζ δτι τιq τrρδτεg θioειg Τα τrαραπ&vω ατoιyεiα εΙvαι δη- vδ η Αμπ&τε ΦE'τελ Κδαια 'κλτ' E-

xoυv ανoδικfr τ&αη' EτιoημαΙvεται

τo γεγoνδq δτι η Σπαvτδνα Eoτι6α,

τo δικδ μαg Kρυo-τ&λλι ελ&xιoτα κα

λλιεργεiται. Αg μη φαΙvεται τrερΙερ

γo δτι μδvo ατηv Eλλ&δα Ξxει μεγ&

λη δι&δοαη τo Κρυατ&λλι.

Evαg oo6αρδq λδγoq εΙvαι δτι δεv

μ&θαμε vα ,καλλιεργoJμε <<αωoτd>>

τιq &λλεq τroικιλiεq και oJτε yνωρi-

ζουμε τα μυoτικ& τηq τExvηq διατfr-

ρησηζ τωv καρπδv αυτδv.

Ντεκ&vα Ντελ KoμΙoιo
\= Σr.or'δvα EoτΙ6α (Kρυατ&λλι)
ν Mr.oυ.iρα Tζι@ρ

'\-- Mπoυτiρα Πρεκδζε Moρεoτiνι

-. ΣπαyτoτoΙvα
Σαντα MαρΙα MoρεττΙvι

Tζεvτiλε Mτrι&νκα
'Αλλεg

ΠINAIκΑΣ
Πoo. oτo oυv. τrαραγωγ{gΠοικιλiεq αxλαδιdq

Πααoα Kραoαvα
oυTλιαμg
Αμπ&τε Φδτελ

Κ&iξερ Aλεξdντερ
Koαια

μKδvφεραvζ
Nτδvτωρ Γκιγvδ

20,4
'16,2

13,9
'I 3,3
5,5
5,3
4,4
3,5
213
,l,8

1,7

1,6
],3

't

I

Tdoη

;

f

+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Κυκλoφ6ρnoε Evα vεωργικδ ΘιΘλ(o

"Evα Θι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστδg εiκ6vεq
Ti εΙvαι τ& κoκκ,oειδft (Φ6ρεξ) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δθv πρθπει vδ λεiΦει θπδ καv6vα &lρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY ΠAΛoYKrt
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε dπ<i τδ vραφεiα

τoσ'Αvρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TΙMl{ ΠΩΛHΣiEΩΣ 1000 ΔPΑXMEΣ

M6λιg κυκλoφ6ρnoε θνα γεωργικ6 6ι6λb μovαδικ6 oτo εiδ,oξ τoυ
(TA ΓEΩPΓΙΚA ΦAPMAΚA ΠoY ΚY ΚΛoΦoF,oYN ΣTΗN EΛΛFΙNΙκΙ{ AΓoPfu)

ΞTEΞΞΓICIY ΓIA,\CIYκH
xPHΞTclY ΠAΓtAΔoΠΘYr\trlY

-Tι περιθxει καΘε ((φ6ρμακo)) και πωg ταξιvorμo$vται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xρtioιμoι και διαφωτιoτικoi
- 'Evα 6ι6λΙo απαραiτnτo για κ6Θε αιlrρoτικli 6ι6λιoΘflκn

TIMH ΠΩΛHΣHΣ 600 Δραxμ6g

EKΔ0ΣEIΣ ΣYΛΛ0Γ0γ (Γ|A[ι|!ΤΣAP0I KAl MΠOγΛEΣυ

1. TA ΔHMOTΙKA TPΑΓOYΔΙA THΣ Ι\ΙAOYΣTAΣ
2. KΩΙγΣTAΙ\TOYΛHΣ - o /\A.Ι.KoΣ tΙΟΙHTt{Σ

THΣ NIAOYΣTAΣ
3. ΓΙAi\Ι'ΓΣAPoΙ KAΙ MΠΟYΛEΣ

Toυ Tdκn Mπ6iτon
MΠoPElTE NA TΑ ΠPoMHΘΕYTE!TΕ AΠo TA BΙBΛΙoΠΩ,Λ,EΙA ΚAΙ

AΠo TA ΓPA,ΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠ'oΦoΙTf}N NAOYΣHΣ
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