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'Aγοnητδ φiλε,

NolΦΘoυμ,ε iδroiτερη xαρδ Koi σUYKivηση,

γlοτi μδ τδ oημερlvδ τεσxoc, τδ περloδtκo μαc
μποivεl oτδ δε0τερo 6τoc τηc κυκλoφoρiαc rou'
Σημερα η .Nldoυoτq, poC γloρτoΖεl τα γεv6-
Θλld τηc'
'Αγαnητδ φΙλε,

Mπρooτd ooυ δ1εt τδ n6μπτo τεΟ1oc. Mnρo'
oτd oou 6ρioκovταl σUvoλιKα n6vτε τει!;1η. Tω-

ρo μΠoρετc vd κρivεtc δv η .χ1ξ9UσTα>> ακoλoυ-
θai τd oωoτη πoρεiα. TΦρo μnoρεic vα κρivειc
αv η .χ1g6Uστα>> θn6τυxε oτo0c σKoΠo0c τηc
no0 6Θεoε dnδ τd ΠρωTo τεUxoc. TΦρα μπoρεic
vδ 6αθμoλoγηoεrc καi vd dΕloλoγηoειq, τΙq nρo-

oπαθεtεq noιi κατ66'αλε κοi κοτα'6dλεl δ Σι1λ-
λoγoc μ'αc γrα vα γivεl η .Nlδoυoτα' οπδ τεσ-

1oc oθ τεUxoc κοi πlδ καλη.
T6λoc, μδ τηv εtκαrρiα τδv γεvεθλiωv τηc

.Nl6oυoταc., volωθouμε τηv αvαγκη vd ε0xα-

ρloτηooυμε dπδ τηv oτηλη α0τη δλoυc δooυc
6oηΘηoαv γrd τηv θπlτυxiα τδv oκoπδV τoU Πε-

ρloδlKoΟ. Toic θκλεκToυc σUvεργδτεc Kαi τoυc
oυvδρoμητδc καi iδlοlτ6ρωc 6o6vα τδv dvoγvιb-
σTη, Πoο oγκdλιαoεc τδ περloδlκδ oπδ τηv dρ-

xη μδ τηv dγαπη σoU Kαi τηv θμnloτoσ0vη σoU.

Γε16 ooc
o. Π. Nτlv
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'FΙ aλλnλoYραφiα }rαq

Γrαννrτod, 11 Αiγoilατoυ 1978 τoυ,ργrjαoυνε καλ6τερα.
K6ρroν Kαi μιδ παρdκληοη: "Αν θ6λε_
'0δυαo6α Nτlν6πoυλον τε, o-τεTλτε μoιl τδ 3o τεδxoq τfrq
πρ6εδρoν αυλλ6γoυ dπoφoiτων <Ι,ΙΙAOYΣTΑΣ>>, τδ δπoio δ6ν fl-
Nαoιioηg λα6α 

- μdλλoν λ6γιυ... εiiρυ,θ]rηq
Φiλε 0δυoα6α, λεlτoυργiαg EΛ.TΛ...

Bαtθεlδ iκανoπoiηoη dvνolιυο.r
παi,ρνoνταq τδ τεδxoq 'Απρiλιcq
- MdToc - 'Ιol3νrog 1978 τοfi πε-
ρroδxoi οαg <<'Η Nldoυoτα>>, πci,
εixεg τi1ν ειiγενfr καλωαriνη πρ6-
σφατα νδ μ,oσ dπoοτεiλειg.

Ξεφυλiζoντdq το εiδα τfl lΙε-
γdλη πolκrλiα τδν ioτoρlκflν, 4_

π:οιημονrκδν, πoλιτI,oτικδ'ν κ'αi
λotπδv θεμdτων του, τi1 συlΙιt9_
τοxi1 α' αiτδ πoλλδν καi dξlo-
λ6γιυν αυνεργατlν, τi1ν dπαριi-
μιλλη oτi1ν Ξκδοod του Bπ1116λεlα
καi dλλα, oτorxεiα ποδ καθα'ρλ
δεixνoυν τδ θερ1ιδ ζfrλo καi τδ
μεγ6λo θνδrαφ6ρoν τδν 'Aποφoi-
των },Ταosοηq, γ1δ τδ περιοι5lκ6
τoυq.

Tδ περloδlκδ αliτ6, δ6ν εiναl
μ6νo καρπδζ πνευματ1κflq oυνερ-
γαoiαg καi δραoτηoι6τη rα iltTrn-
λflg πoλrτlαrrκξq oπουδαι6τηταq,
πoδ ,odg τl,μd καi oflq δlακρiνε:l,
&λλ& θπi πλ6ον o,jιι6oλo διι εT-
οθε tiΕlol oυνεxlαι6.c; τ6ν παρα-
δ6oεων τΙic'Ιoιορlκi]q Π6λη,]
ατf1ν δπoiα κατorκεiτε καi θργ{-
ζεοθε.

MαQ μδ τiq θερμ6q lroυ εtlxα_
ρtloτiεq γld τδ περιοδlκ6. o6 πα-
ρακαλi δ6ξoυ καi τδ εiλlκρrι,fr
μoυ συγxαρητliρια 1,lδ τδ iιξιο_
θα$μ,αo'τo,Bργo oαq.

Σ6 xαιρετi φlλικιfiταταΓΙΩPΓoΣ Θ. ΓΑRPIHΛΙΔΤ{Σ
Θεo'ααλoι,ixη, 5-6-l973

Σκrdθoq 7-|2-7R
'Αγαπητof φiλοl,

"Eλα'6ε τδ 4o τεδxoc τηζ <NΙΑ-
oYΣTAΣ> κ1' εlixαρrατδ. λ,Ι6
τfrν εilκαrρiα τoilτη odq ουγxαi-
ριυ γld τdν iπεiθυνη καi αo6α-
ρd δoυλειδ πoδ κθνετε. Mακd-
ρl, κ6θε π6λη καi ,κdθε xωρrδ
καi νηoi μαq ν' dποxτ{oει τδ πε-
ρroδlκ6 ii .fl, θφη1lερiδα τoιl.
Πoλλδ πρd'γματα τ6τεq θδ λ'εi_
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'Eγκdρδlα
Περtoδικδ <ΣΚΙΑΘoΣ>

θκδ6τηq - δlευθυι,τiq
ΧPrΙΣToΣ R. ΧΕΙMΩ},ΙAΣ

ΣKΙΑΘoΣ

Πρδc

τδν οιiλλoγ6 frno'φoiτων Nαοiοηq
ΝAoYΣA

Λ&6αμε τi1ν περιοδlκi1 3κδοοη
τοΟ ΣιlλλΦoυ σαq <Nrd[υαια>
καi οdg εl3xαρ:oτo6irε θερμ6.

oi θκδ6αει9 αi'τ€q πoil ξεκι
νοiν €ιπδ τoπικ6'q πρωτo6oυλf':q
dπoτελo6ν μrδ θξαlρετrκδ dξι6-
λoγη πρo,σφoρδ crιfiν θπιαιIjuη
τfrq Λαογραφiαq καi xιυρiq δμ-

φι6oλiα εiναι xρ{orμo 6odθημα
oi αliτoδq πor) xρηαl;μroπoιoδν rι)
616λιorθiκη τofi Σπoυδαoτηρioυ
μαq.

Σdq εixαρrατoi.με. καi π6λl γιiι
τflν ε,3γενtκr] οαq πραlτο6oυ\iιr
νδ μdq α16λνετε τακτlκ& τδ δη-

μoαfειlμα αiτ6,
λ'{ts τlμI\

"Αλκη Κυρlακiδoυ - ]ιΤ6αιορoq
καθηγr]τρια τfrq Λαoγρα'φiαq

K6oror
'Eπlτρ6ψατ6 με νδ odq ουγκα-

ρδ γι& τi1ν πoλιτlιττικi1 πρoorφο

ρd oαq καi γrδ τflν πo16τητα τiiι:
3ργαoiαg oαq.

Kd,θε τεδxoc ,ααc εiναt xαρλ ι,ι\
τδ ξεrρυλλiζηc καi ι,δ τδ xαiριl-
σα1.

'Α.νdλoγεq 8κδ6oεlq oτiq δldφο_
ρεq Ν'Ιακεδoνικδq π6)ιεIζ εiναι &_

παραiτητεq γrατ) π6οα dπδ τic d_
ν6γκεq πoil θξυπηρετοδν odμερα
dνε66ζoνταq τδ πνει11rατlκ6 1ια'q'

Bπiπεδ,o καi τic riναζηττ]oε,q 1,αq
πoδ doφυκτroδν dπδ βναν &νεξi_
\lγκτo καtαναλωιlο1ι6. Ο' dnoτε-

λ6ooυν dξι6λoγεq ΠηYθq πλnpa-
φoρriν γιδι τoδq αiρrανoδq irε_
λετητ6'g.

Tδ γεγoνδg καi 1ι6.:o δτl oυνε-ll'-
oφ6.ρεταl oτi1ν dπoθηαα6ριοη Λρ-
xεrακo6 δλlκoδ, παρo_δ6oεων καi
πληρoφoρllν 'θ' ,dρκoroε γrδ νδ
δlκαιω,θi] f1 παρoυοiα οαq π6p,-ι
€ιπ' δτl dν6φερα παlαπdνω.

'Eπrτρ6ιμτε 1-ιε νδ κ6γω 1rιδ
παρoμoiωoη Ylδ τδ περloδtκ6
oαg, μοδ ,θυμiζεr μrδ <,1ν{ακεδoνι
κri ζωil, o6 τoπlκi1 ]ΙoρφΙi' F:i-
ναr θ,6 dλεγα γrδ τi1ν περro.ιfr
}'Ταo6oηq δτr εiναi γIδ δλη τfrν
N,{ακεδoνiα fl <iMακεδoνrκi1 ζαlη>,
κl' &κ6μη xαiρoμαl γιατi εiναι t_
να περroδικ'δ πoδ θυl'iζεt ν6oυq
καi πoil ,dπευθ6νεταl o6 ν6oυq.

Eiixotrιαr δ καrνοilργorg xρ6.,,og
νδ εiι,αl γrδ τδ δμooφo περtoδι-
κ6 oαq t'l dρ*il ν6ων oτ6xοiν,
πρo6\ηματιoμδν καi θπtτυxιflν.

Eiλικρινδ δrκ6q oαq
ΑΛEΞ. A. KAPΙΠΗΣ

E6xαρroτf ρrα
'o o6λλoγoq δπoφοiτωv l{α_

oioηg <<'Aναoιdoloq \'Ιιxαi1λ δ
Λ6γιοq> εilxαρloτεT ιi1ν'Eθνrιr\
Tρ6πεζα 'Eλλdδoq γrδ τfl δωρι:α
8.000 δρx.

Tδ Δ. Σ.

'o o6λλoγog dπoφ,oiτ,ων Nαof -

αηq <<'Aναoτ6αloq Mrxαflλ δ Λ6-
γιoq>> εlixαρroτεi τδ YBE καi i-
δlαiτερα τδν γενικδ γραμματ.iα
αliτοδ κ. Bαλταδδ,ρo γ16 τi1ν xρη-
ματlκi1 θνiαxυαη 15.0Ο0 δρx.

1]δ Δ. Σ.

TQos
Τo fkρ,o1,uδ
"^l ΙAoYΣ TA r,



Kαθιαμ6νoq &νd1rεoα oτδ 11α-

ξλdρrα τoυ μετδ τ{ν κo6ραoη
τ{q flμ6ραq, dκοiγclνταq τiq κα-

ρoriμενεq φων69 τδν παlδ16ν να
ψdλλoυν τd κ6λαντα, π6ρτεq νd-

iνoiγoυν καi νδι κλεiνoυν, f1 ι1ε-

λ6ι,α νd κoλλ6εl οτflν iδiα φο{-
οr <xρ6ν'lα πoλλd ι<αi τoδ xρ6-
r'oυ>> κorτ&εl τδ μlαοακ6τεrνο οιj-

ραν6.
'Eξακoλουθεi νδ εiναl μ0ργct_

ρrταρ6νloq καil οταxτ{q. 'Aαι3'
ρια... πoλλλ &ατ6ρro., Ξρxoνται &-

πδ τδν δρ6μo τοfi dπεiρoυ καi πd-
ι'ε αιδ 'dπεlρo Π6oo θdθελε νδι

πtαoτεi oδ 8να dπ' αilτδ νδ γλυ-
αιρfloει oτiq &κτiνεq τoυ. Πotδ θδ
δγκαλliιαει; "Bψαξε καi 6ρflι<ε
6ι'α μ,εγdλo τδ πrδ λαμπρδ dπ'
ιj\α τ' dλλα. Γrατi δ16λεξε αi-
τ6: Aliτδ εiναι τδ &oτ6ρt πoδ θd
τδι oδηγ{oεl oi]μερα. Θδ τδν δ-

δηγl1oεr oδ μrδ καtνo$ργια γ6ν-
ιηoη, δξω &πδ τδ δiκ6 τoυ κ6o"μo

μακρυδ dπδ τδ δlκd του θνδrαφ6-

ρo\'τα.'Η πιδ δραiα ιi3ρα oκ6φτεταr,

η ο1ρα πoδ ξαν'αγενν16ταr δ Xρr-
αroq κα) μεiq irι& xοιiφτα ιiνθρω_
;τοr. αυζητdμε γriι τi1ν λliτρωτη
_οι: iι,θριiiπoυ. Kdτt o&ν πρoιpη'
:εiα δδν μofi|ζεr - ρ{ωτdει --

δiι' παiρι,ει dπ6ντοη, εTναι μι6'

:
XPoΝoΓPAΦΗMA

Ulqτlκn

Bρioκεταl ατδν 1λrγγo τoσ x&-
oυg, ξεxνdει τflν πραγματrκ6τη'
τα, ,&ναρωτι6.ταl διαρκδc. 'Yπ6ρ_
xεl γ6ννηαη, κr' iiν irπdρxεr εi-
ναt τδ dπεlρo; δπ6ρxεr &λiθεlα;
i1 μ'ir,rc εiναr γ6ν',lημα τoi &ν-
,θριbπtνoυ νoi, ij, f1 &ν6πτυξη τfrq

8πlατl1μηq Ξκανε τδν lνθiρujπo
πιδ δs,οπιoτo; 'Αλλ& 1ι{πωq δδν
3γtναν καi τ6αεq οταυρo'φ'oρlεq
τ6oor iερoi π6λεμol, δε\ν δημιorlρ'

γIjθηκε τ6αoq φανατiομlδq γrδ ν6
8πlκρατdαει αliτδ πor\ λ6μ,ε θρl1_
,οκεiα; '1oμωq &φoi μδ τflν θπ'--

στl]μη τδ dγι,ωατo, α,3τδ πoJ τιil'
ρα λ6ω θ.γο) iiπεrρo γiν,εται γνl,:-
oτδ δδν μπερδε6εl τδν dν'θριυπο
πo;

"Ενα ρiγοq δ16τρεξε τiν 'ραxo'
κoκαλrδ τoυ, 6xι αliτδ αf1-ιερα,
δxι αδτ69 dq μ6ρεq "Αq τΙq 5ε-
xθοfiμε ,iiτο:. "Yστερα αiτ6c ci
μ6ρεq εiναr γεμdτεc &γdπη, oτcρ-
γl1, δrκαιoο'iνη, κα) δ Χρlατδg
fiταν dνθρωπoq, γενν{θηκε o{1-'_q'

ρα, Eνα τ6oo μεγdλο do'τ6ρl δ-

δ11γηoε τoδg 1ιdγoυq 'Eμ6να πc-n
θδ μδ πdεr; M& { φανταoiα τoυ
x6θr.κε οδ πιδ Yiiνα πρdγ}rατα,
εiκ6vεg dπδ Χρroτοtiγεννα tιoil
π6ραoαν, καi πoδ 8mμ6νoυν νδ
iπdρxoυν. "E,ρxoνταr oτδ μυαλ"l
τoυ δλεq oi παlδtκδq &ναμνdoεlq.
'Ηδoνκδq δλo θλiψη oi δρεq αδ-
τ6q.

Πρoo'πdlθηoε γιd μlδ dκ6μη ιρo-

ρd ν& ξεφiγεr νd ξαναγυρiαεl
oτδ doτ6,ρr τoυ. Tδ iιοτ6ρl δμιrlq
πλ6oν δδν τδν Θ6λει <'Eoδ πρ6-
πεr νδ μεiνειg κ6τω oτi1ν γfr δ6ν
Jxειq μ6 μdq καμμiα ox6oη, ι'δ
μεiνεrq κdτω, oτοl)q dν'θριilπoυι;
καi oτδ π6θη τουg τoσ λ6εr>.

Χαμογ6λαoε. <Kαλλ λoιπδν''
εiπε θδ μεiνul θδdl ι<αi θδ ζdl κ'1_
,θε xρ6νo τδ Χρroτoiγεννα 1δrα

μδ δλα αιjτδ πoδ πθραoαν, &λλiι
dλα καi oδ κ6θε x,ρ6νο τ6'τolα μ6-

ρα ν6 μofi θυμiζεlr; πδq flπ6ο-
xειq καi 'εioαr κα) oι'l 8να γ6r'νη_
μα τοδ Θεoδ, ποδ lldq 3κανε 8-

να κ6αμo τ6oo ιiiραiο καi ποδ εi-
ναr f1 θλπiδα δλων ltαq.

"Eo6ηαε τδ φδc εiπε <<xρ6νια

πoλλδ> οi φων6q τ6ν παlδlδν &'

πdr,τηoαν' "Eπαιμε ,*i g|1lcl[ 116_

νoq. 'Yπ&ρroυν τ6οοr γriρω τoυ
τ6oε9 φωνδζ xαρo6]lενεq ποδ ου-
νεxiζoιlν νδ ιμdλλουν <<Xρtαιδq

γεννdταl oflμερoν..

,,χpIΘτ0uιrειΙ'

fruα(nτnοn,

Tfig Κικfiq Moυμτζiδoυ
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T6

ΔrεΘν {'c,

"Eτoq

Παrδroσ

'o Παγκ6oμloq'oργανIo]rδq'Y
γεiαq UNΙCEF, oιlνεπικoυρoilμ,ε_
νoq iπδ τdν oΥNΕΣΚo καi τδν
,o.Η.E., καθιiiρroε τδ 1979 odν "E-
τog τoδ Παιδrοσ. Kατd τi δ16ρ_
κεtα τoδ καlνol3ργιου xρ6νoυ θi
λd6oυν xιfiραν δldφoρεq θκδηλιil-
oεlq, oi δπoiεg θ,δ ζxoυν οτ6xo οδ
δλ6κηρη τ{ν ι)φl]λrο τfr 6ελτiοl-
oη τfrq πor6τητog τf;ν δπηρεolf;ν
πoδ παρ€xoνταl oτ{ν παlδrκi1 l]λl
κiα καi τfiν δλη αυνεργαoiα τδν
,φoρ.6ων, ποδ πρoγραμ1-lατiζoυ.;
παρbμ,φερεiq δραoτηρ16τητεg.

Στi1ν 'Eλλdδα, o6κotνi1 o6ακεl-
ψt τdlν dαxoλoυμ6νιυv μδ τδ παr_
δi δπδ τi1ν αiγiδα τoff 'Yπoυργεi_
oυ Kolν. 'Yπηρεoι6ν, dπεφαοiοθη
νδ oυmαθfl Συμ6oiλlo τol Διε-
θνoδq "Eτoυg Παlδloi μδ πρi;ε.
δρo τδν δπoυ.ργδ κ Σ. Δoξlιiδη
καi,θπiτιμo πρ6εδρo τi1ν κ. Ι.
Todταoυ.

Σδν πριilτη καi κεντρtκit ,'o-
νηγυρrκi1 €κδτjλωoη θδ dπoτελ6-
g4 i δπoδoxi; 1Ο4 μαθητδν τfrq Γ
Γυμνααioυ, δio dπδ κ6θε vo,μδ
τfrq xιi-lραg οτi1 Bοιlλfi τδν 'Eλλ _

νων κατ6 τi1 18η 'Ιανoυαρioυ
1979. "Eτor τδ 3πiαnμo κρ6τoq θd
τlμfαη oτδ πρ6oιυπo rδν 104 μα-
θητιilν 6λoυq τοδq 'Eλλην6παrδεq
τflq θπκρατεiαq μαg αιd πλαiolα
τoδ Δrcθνofig "Ετoυq Παrδroi.

Πρoκαταρκτlκδq 6μω9 6ργαοi-
εq ijρxrοαν dπδ τδ παρελθδν θ6_

ρog αrδ κρdτη μ6λη τoδ o.ΙΙ.E.
'ΙΙ 'Ελλdc πρωτooτατδνταg oτδ
Δlεθνδq "Eτoq Παrδrοfi δρ\,dνι,_
,αε ατiq 3 'Ιoυλior; 1978 κ.δ. rδ
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Α Διεθνδq Συμπ6oro' <Γl& τj
ΓΙα:δi οτδν K6αμc τoδ Aijρloν>>.
Στδ Συμπ6orc αrjτδ τ6ν 'A,θηνflν
πoδ ,Ξγrι,ε οτδ Εiγει,iδεlo "Ιδρυ-
μα πfrρα;ν iμ6ρrc 6Ο0 εiδrκοi γlδ τδ
παιδi θπloτl1μoνεg καi θπ6νιυ dπδ
50 εiαηγl1oεrq δλα6αν xιiloαν dπδ
δrαodμoυq dνiι τδ δrεθι,δq θπlοτij
μoνεq.'Eπρoγρα1rματioθηοαν διio
θκδ6αεtq τδν εioηγfroεων καi oυ-
ζητfloεων τoδ Συνεδρioυ, τδν δ-
πoiων '&ν6λα6ε τfl.'' 3κδool ι:ιιi
κυκλorιρoρiα 6 dγ1.\lκδq οiκoq
PERGA\{O}{ PRΕSS. μiα πotl θδ
dναφ6ρεται λεπτoμlερ6;9 o' αiι6r;
καi δεliτερη πoδ θδ περrλαμ6ανη
περiληψr αrjτδι, γlδ τδ εiρδ irνα-
γνωoιlκδ κoιν6, εiδlκδg δδ αυνcρ-
Υaτηq τfrq Λoι,δρ6ζlκη9 θφημε-
ρi'δοq GUΑRDΙANT θδ oυντ6ξ11
τδν πρ6λo,γo τδν 3κδ6oει-υν. Tδ
6λo περiε,ργo τoi] Συr,εδρioιl :i-

Sfj

ξqi"..ξ.ξ
! ' ι*, :..':l

t f :

ναι, δτ1,,θνδ,doxολεiται μδ τδ r,αl
δi, δπfrρxε ,θπiαημoζ dπoυoiα ιoi
'Yπoιlργεioυ'Εθνrκξq Παrδεiαq
καΙ Θρηοκευμdτωι, παταγιiδηq iι
πoυοiα τδν Παν)μiωι'τξq Χιiραq''
θκπρoαωπoυμ6νω.l dπδ τοδq lια-
θηγητδq τδν δδρδν τξq Παiδαγω
yrκfrq, καθδq καi &νυπαρξiα τfrq
θπrofμoυ 'Eκκληοiαq τfrq 'Eλλd-
δoq, ιiroδν τδ θ6ματα τoδ Συμπo-
οioυ νd fioαν ξ6να πρδq τδ &ντι-
κεiμενο δπoυ ακoπεilουr,. oi θπι-
oτ{μoνεg, ποδ oτελ6xωοαν τδ oυ-
ν6δριo, froαν iατροi, ψυxiατρcι,
κoινω,νloλ6γοr, ilγlεrι,oλ6γol i) &ρ
xrτ6,κτoνεq καi εiδrκoi περi τi1ν
oiκlοτrκf1' 'Aκ6μη τδ θ61rατα τοδ
Συνεδρioυ θακ6πευαν γiρω dπδ
τδ καυτδ ιθ6μα τf,g θκπαιδεr]oει;q
τflq qlυxoλoγiαq τοσ παlδlofi' τfrq
οτατιστtκfrq παιδαγυlγκfrq καi ιδν
d-τoirικfiν δια'φoρδν, τfr g πειρα'1lα.

Toσ ΠAΣXAΛH TΣAΚΙPH
'EπιΘ)τoσ Δ.E.

μθλoq τoσ Φιλ. Συλλ6γoυ ((Παρvαoσδζ))



τικηq 'παΙδoλογiαq καi κo1νων1κηζ

ψυxoλoγiαq ij κoινωνroλoγiαq,
τflq oiκιατlκηq fi τiν παραγ6ντων
τoδ περr6&λλoντoq, πoδ θ.πηρε-d-

ζουν τδ παlδi.
\4ερrκd 6πδ τδ oι,μττερ6αμιατ-r,

πoδ &φoρoiοαν τδ παlδi γrfr τflν
πρooεxfr 15 - 20ετiα. floαν τδ ,1-

ξic,
Ι. 'H κorνωνlκoποiηoη τoδ παι-

δtoi δηλαδi1 f1 θκπαiδευ'oη καΙ f1

αυαιηματrκfl γενrκδ φρoντiδα γti
τδ παlδi οκoπε6εl o'δ δ$o τo1rεiq.

Tfiν κorνωνtκοπoiηοη τoδ παlδιoδ
odν dτ,oμo καi oλν μ6λοq δνδq δ-

\oυ, μldg κοιν6τηταq iiτor τfrζ κor
ι'ωνiαg.

ΙΙ. 'H μ6xρr τιtρα ψυxrκi1 dνd
πτυξη τοσ nαlδlοδ εiι'αl παρηilε_
\ημ6νη γrδ τδl,' λ6γo δτr δiνεταr
μεγ&λη οημα,oiα αιτ)ν δλlκi1 εliη_

μεοiα.

ΙΙΙ. Πρ6πει .lλ πρoδικ&αουμε
τiq μελλoντlκδq dλλαγδq αιiq cρυ-

olκδq καταoτdοεlq καi τic κoΙ\'L']_

ι'rκδq ουνθflκεq καi τδν ρ6λo rτοi,

θδ δrαδραψrατiοη o' αriτδq - oiκo_

1'6νεtα.

Ιv. Tδ ρ6λo. πoδ θδ &ναλ1ι-
6oυν oi γoνεiq, ατ{ν δλη q,ι,xo-

φυoικi1 δoμfl τoδ παlδιοfi'

V. oi oυνθfiκεg δlαBrιfiοεωq τ6ν
παrδιδν oτiq δπανdπτυκτεq xδ-
ρεg ε1ναr τραγrκ6c, πo6πε.r δ^δ i
παrδεiα καi f1 iατρlrfl περiθαλlrη
ιδ 6oηθfοoυν xωρiq κα'θυοτ6ρηol
τiq ν6εq ιiπ6ρξεlq. 'Ιδιαiτερα νδ
dπorρευxθfl δ δπooητlαuδq τflν
παlδrδν τoi εiδoυq αliτdlν τδ','
xιιlodlν.

\'Ι. 'Η θκ6loμηx6νloη καi dατl
κcπoi'ηol doκoδν οτδ παtδi τροιΙε-
oi κατ&θλlΨl οτδν παιδrκδ κ6olro
καi τδ dρνητrκδ τουq 6tιilμαια
lι\ηγιilνoυν καiρlα τt)ν ψυxi1 τoδ
παlδtoi, τδ δδ cη-lνεπακ6λoυθ&
τ,υι' ε1ναr oδυνηρδ γrd δλη τi1ν

κατoπινi1 ζωi1 τofi παrδlofi.

\'ΙΙ. oi πoλεoδ6μor καi dρxr-
_εκτoνεq dναφερ6μενol οτδ παι5i
}"6γoυν δτι τδ παlδi δδν εΤναr θν

i\:κoc καi oi dν6γκεq oτεγdο'εωq
,::ι δrημερε$'οειilq τoυ εiναr δld'
:ι:'Οεq ;δν μεγdλων καi κατdλλη

λα πρ6πεr ν& πρooαρμoοθoδν μδ
τflν κorνωνiα τιiν παlδιδν.

vΙΙΙ. T6λog, oi μδν κorνωνrολ6-
γor λ6νε πδq 6κτδq dπδ dρrθμη-
τrκδ ο6μ6ολα καΙ oτατroτικδ δl'α'l

γρdμ1rατα δπ6ρxεr δ dν,θριilπrνoq
παρ&γω,ν παδrκfl ιpιlxi1 1r} oυv'
αlσθΙiματα, δραuατιqlοδq, 6rιillα-
τα, o'κ6ψειq καi iινdγκεq, οi 5δ
παιδαγιrrγικoi διδ6oι<αλor δηλoiν
καTηγoρηματrκδ'q 6τr τδ παlδi εi_
ναι δρdor, 3xει ξ6xιυ,ρη &τομlκ6-
τητα τδ 8να dπδ τδ dιλλo καΙ δλεq
τig θμ,πεrρiεq καi τiq 6tιil'oεrq πoiν
ν& ιoolτliοη οτδ οxoλεio. oi ι1o_

ν,εiq καi f1 κorνωνiα θδiδαξαν οτδ
παlδtd πλεiατα 6oα ατoιxεiα γνιil
οεων, δεξrοτ{των καi αυνηθει6ι',
θξακoλoυθ'οδν δδ κα) μετδ τi1 φoi
τηαi των ν& τoδq δlδdoκουν ου'
,oτηlrατtκδ καi lπoτελofiν iαxυ_

ρoδq παρ6Yoντεq dγιυγflq καi l-ια-
Θf1oεωq.

"Aλλεq μερrκ6τερεg γνfllμεq
πoδ dκorioτηκαν ij θ6ματα πoδ i:-

θfγηααν floαν καi τδ παρακdτιrl:

'Η τρqrερ& μεiωαη τ[lν γεννfoε'
ων καi fl 'Θνηαiμ6τηg 

περi τδ 2000
-2Οδo μ.X. 'θδ δημloυργfloη κot-
νωνiα 11λικιι,ηι6νιυι, καi οπdνl παl
δrdlν. Td νηπlαγωγεiα καi oi παr-
δικoi oταθμoi νδ λεrτoυργo6ν μ6-
αα oδ πανεπrατημlακoι)q i) γυ}lνα
οrακoδg xιiiρoυq καi θκεi 'oi νθoι
νδ εiδκεioνταl αδν (1) γoνεiq. '

Πρ6πεl νd θνloxυ'θofiν oi ν6ηrot

γrδ τi1ν πρoοταoiα τfrq μητρ6τη_
τοq καi fr μητ6ρα νδ λ66η ουνεxξ
θ6oη κoντδ oτδ παrδi τηq μειδ
τδν &πoγαλακτloμ6 του καf 1τ.6-

xριq δτoυ μεγαλιioη dρκετd.

Αilτδ oδ γενlκδ-c γρα1r1lδg frocrν
τδ 'Θ6ματα πoi 6πrζητοfiν },pοι1
γrλ τδ παrδi τflc αsρioν i) oi &π6

ψεrq τlν ουν6δρων' πoλλοi τδν
δπciων dπoτελofioαν αiθενιiεq
oτδν τoμ6α τfrq 8πlοτfμξζ ιιιτν'

'Eνδ δμrc πoλλoΙ θπlαι{μονε4
ξεκrνoδδαν &πδ iiκριυq πρoηγ1ιd-
νεq xdlρεq πoδ εixαν τδ. οiκονo-

μκ& μ6oα καi προγραμμdτιoαν
iο6πoυc θπλ6οειllq τδν nαlδlκιilν
π'ρo6λημ&ιων, πδq γτ αr3τoi;q.καi
τ& κρdiη τoυq f1 πραγματrκ6τηq
παιδi - oiκογθν'εια - οxολεTo - κor

Tδ Δrεδvδq "Eτoξ Παrδroδ

.,ωνiα, θξακoλoυθεi νd εiναr ζο-
ΨεP6; 'Ακ6μη, δ-ν θ6λετε dc μil
,6κταθoσμε oδ ξ6.νoυq τ6πoυq καi
dq θπlακoπ{ooυμε τil δικI] μαq
πραγματκ6τητα αriι θδδ αυμ6αi,
νoντα: 'H δrκf μαg γενt& αδι,
γoνlδν, πoδ fλυοε τ6οα καi τ6οα
xαiνoντα πρo'6λr]irα'τα τδν παΙ-
διl,ν καi tθδ sπρεπε τδ παrδιιi
τoυg νδ μεγαλιilνoυν δ1ιαλιilτερα
καi xωρiq προ6ληματlο_μo'3q, θν
τoi-lτolq f oliγxρονη γενlδ τiν
παrδrdlν νδ δημroυργfr oδ 6λα τd
αxr]ματα τic ζωfrc i1τoμo - oiκο-
γ6νεlα - κotνωνiα τ6oα δυoεπiλυ-
τα θ6μ,ατα; Πδc τδ οημερrνδ παr-
δΙ &φoσ τριilγει ντl3νεταr, σπoυ-
δ6ζει, θνδlαtτdταl, ψυxαγωγεiταt
&ρτrιbτερα oδ δλoυq τoδq τoμεiη,
δν τo6τorq μ6νεl iινrκανoπoiητo i)
dδι6φoρo, κoμπλεξ:κ6, ij δυoπoo-
σ&ρμοσΓo, &παlτη,nκδ i) αiθ6δεq
καΙ xωρlg ν' &ναγνωρiζη καμμlδ
dξiα oτir ζωιi, τδ iiτo1lo, τi1ν oi-
κoγ6νεrαf ii τi1ν κoινων.α;M{πωq
λoιπδν τδ θQrατα ποδ αlν'εζ{τη-
o'ε τδ Δrεθ,νδq Συ1:π6olo γlδ τδ
Παιδi τfrc Αtiρio i) δπlθυμεi τflι'
λriοη των. δδν ιiπoτελoδν τdν
πεμπτουοiα τfrq θπlλ$oειiq τιυν
καi τδ μiτo πoδ θil xαριlΕη Eνα
καλιiτερo μ6λλoν γlδ τδ παιδl;
Mdπωq πioω dπδ τδ πρoαωπεio
τδν μεγdλων καΙ φανταxτεoδν
3ργων δπoφιiloκoυν iρνητrκoi, s_
πoυλor παρdγoντεq, πoδ κdθε θε_

τlκl1 πρoοπdθεl'α τi1 θ'6τ'oυν θκπ':-
δδν;

T6τoια θ6ματα ij δδν θΘiγηoαν
δ16λoυ ij ξεπερ&αθηκαν dκρoθr_

γfrlq καi θν6t f1 dντjμπoρη παlδ'κi|
qrυxfl πα,ραμ6νεl εlidλulτo Eρ1l,αlo

&ρνητlκδν παραγ6ντιυν dγωΥiq,
θμεiq γιν6μαoτε dναl<6λoυ'θoι olj_

τoπιο'ταi καi dν$μπoρor αiθερο6i:--

μoν,εq μπρoαι& oτfr α$γxρoνη
πραγματtκ6τητα πoδ λ6γεταr παι'
δi;

Θ{ &rlατ,ρ6ξoυμε θπlτρo'xdδηv
oδ μερι,κδq θ6o'εrq dρνητικ6q. γr&
τi1ν dγωγi1 τofi παlδroi κατ& rρ6_

πo γενικδ, πoδ πρ6πεr νδ d'ποτε-
λ6σoυν καυτδ θ6ματα, τδ δπoiα
dντlμετωπiζεl δ κ6θεναζ πoδ ir-

oxoλεiταr αυoτηματκδ μδ τδ παr
δi καi πoδ πρθπεr αδ dλλη μελ6"
τη νδ dπoτελ6οη τδ καθ'6να καi
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lνα &ρθρo.

Eiναr διdxυτη ol1irερα f iιναρ-
xtκrj, νεoμαρξιατlκi1 iiπoψη, κατδ
τflν δπoi.α f1 οiκoγ6νεια) τδ σxo-
λεio καi f1 κolναlνiα θκμεταλλεil-
ετα1 ,συστηματικδ τδ παrδi. πoυ
πp]oc,lπα1Θfrνταq νδ τδ μoρφιilοη
καi νδ τδ oπoυδ6οη καi μ6λrοτr
μδ τδν τρ6πo τflq ι'lπoxρεωτrιιξg
θκπαrδε6oεω4 τδ δτor1r6ζεt odν
πα:ραγωγrκδ oτoιx,εiο πoδ θ6λεl
μελλoντικd νδ τδ θκμεταλλειlΟfr
καΙ δxr δτι δλη fl προoπdθεtα τf:l,
τρlδν αriτδν παραγ6ντων oτρ6-
,φεται νδ καταο-ιfαη τδ παrδi αij-
ταρκεq ν' &ντlμετωπioη αiiριο τiq
&νdγ,κεq τfrq ζωfrq τoυ.

'Απδ τflν &λλη π&λr μεριδ αυ-
νεrιiκoυρoq αl3τfrq τflq dπ6ψεω';
3ρxεταr f1 oιiγxρoνη ψυxανλυαr
αriτfl τfl φoρδ... ιaρJσΓερildτl]KΟυ
δυτrκoδ τ6που, γlδ νδ δηλιioη
,διl oi o$γxρoνol γoνεiq μδ oαδι-
ατrκδ τρ6πo xρηοιμoποιoδν τδ
πc1lδi oλ μ6oo, dποδεo'με6o'ειυq
τdiν δκδν τoυq &πo,θημ6νων π&
ναl oτi1ν πρoclωπlκ6τητ( τoυ. 'Α
κ6μη δδ δπερθεματiζoυν. &φoi d
αημερrνfi δoμi τfrq oiκoγενεi,αc
εTναt καταπlεoτtκτ], τδ παιδi πρ6-
πεl νδ διαθ6τη θλε$θερα τδν θαυ-
τ6 τoυ, dντlλαμ6dνεταt δδ κα'16-
ναg dπδ μld ματld πoι) ρixνεt ο,τi.q

Bφημερiδεq, πoδ δδηγoiνταr οi
ν6or τoδq ,δπoioυg tiφηoε τiοiκο-
γ6νεld τoυq 6ορλ τδν Bπrτηδεiι,lν
αiτδν dπατειilνων, ποδ αr]τοi ξκ-
μεταλλε$oνταl καi θη,oαυρiζoι-:ν
dπδ τδ παrδl& τδ ,δπoiα oδηγδv-
ταl oτδν ,&φανlo1rδ, τflν α,}τoκτo-
νi'α, τitν tsξαφdνlαη' τδν μηδε-
νroμδ ij τflν &ντrκοινωνlκi1 ρoπ11.

'Eπrκρατεi d dπoιμι τδν πor,η_

Mιδ δι6ρΘωon

Στδ dρθρo τofi κ. Xιoνiδη <Λr;-
αμoνημ6νot Nαoυoαior iιγωνroτ6q
τoδ '11 πρoο,πdiθεrαi γιδ lκατα_'

γραφη τoυq>> 3κ παραδ,ρoμfrq πα-
ραλfcρθηκε δ dγωνlοτi1q 'ΑγΥε-
λ6πoυλoq Δnμf,τρroq. -Hταν il-
ξrωματκδg πoδ κατατ&xθηκε αιi.,
7η τdξη τoυq. Πoλθμηoε oδ πoλ-
λδq περrox6g.
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ρδν θκμαυλrαι6ν καE φθηνdlν iιν
,θριllnιυν τfrq i,θικoλογiαq τfrq δε
κdραq: T δπαrδi πρ6πεr νδ εivαl
δ &π6λυτoq ρυθμιατi1q τfrq ζιυfiq
τoυ, νδ θνδiδη o'θ κd,θε ,θπιθιl-

μiα i1 ρ,oπl1 τoυ, δπωq δxλαγω-
γiα, δπερ,6oλrκoi θ6ρυ6οl, σ6ξ
τοrγd,ρα, ναρκωτrκd, μακρrν6q d.
πoυoiεq dπδ τδ οπiτt, ουμ1tετo-
xfi o6 6ργlα καi μ6νο μiα 3νδει-
ξι ν& παρ6xε,l ατoδq γoνεiq' δν
αiτd πoJ κdνει τοδ γεμiζoυν το

ψυxικδ εTναr καi τδ αiτoαυναi-
ο,θημα παρoδlκd.'Αντιλαμ6dνε-
ταr δδ καν6ναq οδ π6,oo oft,τoμc
xρoνrκδ δrdoτημα τδ παrδi θδ ir-

πoγoητεiεταl dπδ r\1t6ρα εiq f|μ6-

ρα καi π6ο'o γρi]γορα θδ καταν-
τr]οει ψυxrκδ θρεiπιο Γιδ τoιiτo
καi κρdτη δiαφoρετrκoδ τ6που
τoδ dνατο,λlκοδ ij διlτrκoδ μπλδκ
dντιδροδν μ6 6lα16τητα ο6 τ6τoι
oυ τiπoυ μηδενloτlκi1 ψrυxo}o-
γiα.

Στoiq παραπ6νω dρνητrκoδq τιl
o6γoντε9 πρ6πεr νδ αυμπερrλ&-
6oυμε τδν κακδ κrνηματoγρ6,cρο
καi τη'λε6ραση ii καi τδ πdοηq
μoρφηc δπτlκ,oακουαoτrκδι μθoα
3πlκotνωνiαq τdlν δνθριilπιυν, ποι)
iνιi oτfi θ'ετlκi1 τoυq μoρ,φ,i1 1tοo-
φι-ilνoυν, ψυxαγωγοfiν i] κaνouν
εiκoλιilτερn τir ζωi τδν &νθρτi_
πων, oτflν dλλη αrιριlrxνoυν οτr)ν
3λλεrψr δlαθ'6αεωq γ1δ Bνεο.lδ
ιΘετtκi| πρo,oφoρδ oτi1ν κotνων1α,
δδηγoδν ατi1ι, θγκληματrκ6τητα
i1 .iν dπdτη.

Πρo,αθ6oατε καi &θλfματα i1

oπ6ρτq, ποδ μ6 τδ.; οη}ιε,ρrνδ θ-
παγγελματrαμδ τoυg κατr]ντηoαν
μdo'τιγεq τδν ν6α-lν 66λετε δι
πλ_η,gfρ, τoυq κ€'ντρα, νυκτερινi1
ζιυil κqi fiποπτεq φolτ{oει,q 'gg
λ6oxεg δπ6πτoυ πρoελε6αεαi,;
καi θ6 ζxετε 8να μωααiκδ ποδ
ακoπδ dxεr ν6 παιlεκτρ6πεt καi
ν& δrαφ,θεiρη τoδg ν6oυq.
Θ& μπo,ρorioα1lε νδ πρoο.θ'6-ταμε

d,κ6μη τfrν κακi1 XρΙiση τδν 116-
σων oυγκotνωνiαg. τflν πoνnρδ
τυπoγραrρiα μ6 τ& π&oηq φ6αειυq
πoνογραφΙκδ ij γκαγκoτερlκ,δ 1lυ-
,θε6ματα, dρ*ic γει,oμ6νηq dπδ
τδ dθδα δfrθ,εν κ61ιικq, μlκ'ρojq
iiρrεc, τεντ6ν, ij κλαοοiκδ εiι<o_
νoγραrφημ6να.
"Η dκ6μη φυγfl dπδ τflν &γκd-

Tδ Δrεδvδg "Eτog Παιδroδ

λη .frc 'E'κκληoiαg ij δoκl1ιαqr6-
νιυν δργανιiloεω,ν ΣEΠ καΙ ΣEo
μfl τυxδν τδ παlδi.. dπor6λακωθfl.

"Ιαωq νδ κρατciααr, o6 μα'
κ,ρog oi κατηγoρiεq μαq γrδ τοδι;
ν6oυg. Δ6ν ixoυμε τ6τotα πρ6'θε:-

σΙ.

'.o,αor dπδ τoδq ν6oυq μ6 6o{-
θεlα τξq oiκογενεiαq - οxoλεiοιl
- κotνωνiαg κατιiloθωoαν ν' iινιl-
δρ6,ooυν μδ τi1ν εliεργετικi1 πnο'
oφ'oρδ τflν παραπ,6νω οιlντελε'
oτδν, dπ66ηoαι, λαμπρoi θπιoτη
μονεq καi μο,ρrρωτlκοi oυντελε-
oταi τoi κorνωνικoδ oυν6λoυ, iι-
πoλα1l6dνoυν δδ τδl' iιγαθδν τοδ
oημερινoδ πoλlτιo1ιofi κατδ τδι'
πlδ dΕlοπρεπfr τρ6πο. Eiτυxδlq
πoδ oi τελευιαToι dπoτελοδν ττ\ν
πλη,θιilρα τδν ν6ων καi θδ τoδc
iδξτε θκτυφλωτlκδ uioαioυq oτd
Δημoτrκfr, λ.{6αη ij 'Αι,ωτdτη 'Eκ'
παiδευoη.

T6λoq, oδ δποιoδfiπoτε onμεio
τ{q 6ργανω'}16ι,ηg πα:δεfαg iινω-
τ6ραq i1 dνωτdτηq 6ρioκεταl ιιε-

γ6λη θκτρoπi1 τdlν r,6ι;ν oδ &να-
κ6λoυθ,εq κoΙν(rνiκljc, oτροφ3q
κdπoυ θκεi κοντδ iι'''α(ητεiο_rε E-

να μεγdλo ij μεγd\οιlq καθοδη-

γητ6q, πoδ πoλλ6c φoρ6q τoiq
dν6xεταr ij τoilg πληριilνει τδ i-
πiο'ημo κρ6τoq, dπooποfrι' τoδq ι,6
oυg &πδ τfiν θργιiδη πρoοπ6θεrα
πoδ πρ6πεt ν6 κατα6d\9ψ1l. !16
νδ θπIτixoυν oδν 1-16\η μldq oιlγ-
xρoνηq κotνωνiαg κolι'c6oυλειlιt-
κoδ τ$πoυ καi ν& τoι'lq οτρ6φoυι,
o6 &νιlκεiμενα ξ6ι,α πρξ τiq θ'
πlι:τflμεq των ποδ oroπεioυι, καi
oiκεiα πρδq iδεολογlκθq αιlγx,Jl-
σε1q.

Π. T.

Παιδικfι xoριrδ(α
Πoλιτιoτικoσ
Ι{dντρoυ
Nαoιionq

Tδ Πoλrτrοτrκδ Κ6ι'τρo \αοιiοηq
δργdνωοε παrδrκi1 xoριυδiα, πoδ
6μιρανioθηκε γld πριiiτη φ,ocδ
oτiq xριoτoυ1'ει'ι'l6τtκεq γιoρτ6q.



T6 Κτnνoτρoφ1Κ6 Πρ66λnμα
'H Kτηνoτροφiα αιi1ν 'Eλλ6δα

τi1ν τελευταiα δεκαετiα 6xει πα'

ραμεληθεΤ τ6oo πoi oi κιηνolο6'
φol dπαγoη'rευ6μ,ει'οι τρ6πoι'ιαl
πρδc δλλεq dρYαo(εc.

"Aν λd6oυμε δμωq δπ6ψη τflν
oημαoiα πoδ ζxoυν τδ ζωΙκflq προ
ελεiοεωζ τρ6φιμα γrδ τδ oη1ιε-

ρlνδ d,νθρωπo (κρ6αι, γdλα, αr3-

vδ κλπ. ) τ6r ε κα ιαλα6αiνoι'1-ιe
ι'lαli τδ πlδ θξελlγ1ιiνα κρ6lη πα

ρdλληλα υδ ιfl 6roμηxανiα loυq i
ξακoλουθoδν νδ κρατoδν μlδ ιi"'_

Toσ
Κωv)voυ Bλdxoυ
ΚαΘ. Παv'εnιστnμ(oυ
ΘεooαλovΙκnq ΤαOρoc .Γαλλικδc. Σ6iτc'Aμερικηc' (Zωvτονδ,6dροc, 1100 γρ.'κoΘoο.}

θηρi1 κτηνoτροφiα κιιi γlατi δ.'A-
ρloτoτ6ληc πρΙν dπδ 2.800 xρ6r'rα
τi1ν εixε δνo1:doεt "Ζδoα γεωρ-

'io"?oλo, oi θξελlγ116νol λαci
πoδ δ16πρεψαν oτiiν dρxαl6τηια
καΙ δrαπρ6πoυν κα) οl1μερ'α. oτλ

γρ61lμαια καi liq dπrοιfr1rεq Ιδω-
οαν'iαi δiδoυν iδ:αilερη οnμαοiα
οτfl δπτροφ{ τουq μ} ζωiκηq φi-
oεωq πρωτ'ε'iνεq.

Kαi oτflν 'Eλλ6δα, 'ατδν πiνακα
Ι 6λ6πoυμε δτr θνd: τδ 1938 δ κ6
θε "Eλληναq καταν6λωνε 15'1

xv. κρ6αq lδ xρ6ι'o, τδ 1975 j-
,r.boo, νδ ,καιαναλiακεr 5]. xγ. 1li
,6oη d,κ6uη με1'αλliτερηc αiξitοε
ωq, θνδ δ'Aμερlκαι'lκδq λαδq καi
6\oι oi θξελrγμθνol EiριυπαΤιιoi
\αoΙ ξεπερνοσν τδ 100 xγ. κατλ
κεφαλI].

xoυν iδtαiτερη 6roλογlκi,oημαoi-r
οτfl δrατρoφi1 τoσ dνθριilπoυ (πi-
ναξ ΙΙ ).

"Eναg γρr]γoρoζ τρ6πoq 6ελτl.il_
αεωg καΙ dναoυγκρoτl1oεωq τflq
κτηνoτρoφiαq μαq καi πρoπαντδq
τfrq 6ooτρoφi,αc μαq, πoδ flταν 6xl
μ6νo dπoδεκατεαμ6νη &λλδ καi
oδ θντελδq πριυτ6γoνη κατ6αια-
οη, fiταν - θφαρμoγr) τfrq T.Σ. i)

θπi τδ θπrοτημονrκιilτερo τfrq Ta'
xνητfr q Σπερματεγx$oεωq.

Tδ 1945 μ6 τfl 6οflθεlα τoδ 'A'
uερυκανlκoil'Τδρiματoq'Eγγic;Aναi o\ηq, τοδ &ν'θρωπtατlκoδ
'θκεiνoυ' iδρsμ'ατog, τδ δπoio καi
πρoπoλε1rrκδ εixε dρxioεt Eνα
πρ6γραμ,μα dνακουφi'ο'ειυg'o!
παcc(φυγ,Ικo6 'πλ,ηlθψ'gμ'g5 στil
N{ακεδoνiα, θφαρμ6οθηκε f1 Tε-
xνητi1 Σπερματθγxυoη' 'o 6πι-
αιnuoνlκδc αlilδq τρ6πoq dναπα'
ραγω_γijc _oιδ 6oοεrδfl' τ6τε- 116_

νo εixε dρxioεl.νλ θφαρμ6ζεταr
olitν πρ6ξη καi κυρiωq οτic ΙΙ.
Π.λ., τiiν 'Αγγλi'α καi lfi Δανiη'

'Ι{ 'trλλ6δα οτ&'θηκε τυxερi1
oτfl μ6θoδo αiτl1. Χρηoψοπotιilν_
ταq οπ6ρμα &πδ ταsρoυq θξηυγε_
νlou6νοlν φυλδν πoδ dγoρ6οιri-
*ou ar'δ τi1ν 'Αμερlκl]' δρκiοα_

με ν& δtαoταυριilνoυμε τiq θγ-

ΠΙNΑΞ Ι

'Eμrφαfνων τi1ν παραγωγflν καj τδq εiοαγιυγ6c εic τ6γν9γ1 
' 

nι:

;.i-δ;..Ι' *"φoltlu *o.ou.rλ, oκoμ6νηv πoo6τητα κρ6οτoq 1976

Eiδoq κρ6ατoc Παραγ61ιενorr EioαYΦενoν Kαται'&λurοlζ
τδ κεφαλiν
xγμ. θτηoiωq
1955

92700 76,7
79Ο0Ο

13300
9Δo

Σiνoλoν
Π6ειoν
Χoiρειoν
Aiγoπρo66των
Πουλερtκdlν

412Ο0Ο
97ο00

11000Ο
10800Ο
97ΟtX)

Kα-
εiq

L975
55,1
19,1
12.0
13,7
10,4

τfrq 'Eλλ6δoq
Tδ 1945 μετδ dπδ τδν dποδε'ιr_

τιoμδ πoδ εixαν δποοτεi oτi1ν κα-
τoxi 6λοl οi κ\irδor τfrq κlηνoτρo
φiαq 1lαq' δ δλληνικδc λαδc 6ρθ-
θηκε oδ ακ6μη xεlρ6lερη μoTρα
,dπδ iκεiνη πor) 6ρiοκoνΓαν π)o-
πoλειrtκd.

"Eπρεπε νd 6ρεθεi flναq γρfiγ'l
ρoq -,ρ6r,og 6ελτ:ιilοsιυq καi αi'ξi
οεωq rflq κιη'νoΙροrρiαq μoq -olc
ν& 6ondnθεi δ iξανIληlliι'oq Δπ)
τi'1ν πεTνα 'Eλληνlκδq λα6c' ."E-
,,ρ"^, νδ &νααυγκρoτηθοδν δλol
oi ικλdδor τfrq κτηνoτρoφihc oi
δπoi'ol,θ& μdq iξαοφ6λιζαν τδ ζω-
iκfrq φιiοεωq ιρ6φlμα. (κρθαc, γ.6

λα' 6ori'υρo, κλπ.) ιδ δπoiα J-
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Tδ κτnvoτρoφlκδ πρ66λnμα

xιiroιεq dγελdδεc μαq 'oτΙ)ν ' dρ-
xi μδ οπ6ρμα δγρδ πoδ oτ6λνα_

με oτi1ν 6παρxiα ο6 θερμoκραοit
+.10c.

'Eπεfid τδ flγρδ oπ6ρμα οτδ
,θεouδ κλTuα τfrc 'Eλλdδοq δiν
.i*ε καλi1' γovl'μ6τητα, lδ 1962

μδ τflν dνακdλυqrη τfrq κοταυli-
ξεωq'τofi απ6ρματoq oδ -196ο C
μδ δγρδ iζωτo f1 'Eλλdδα δδν
δ,oτ6ρη'oε καi αιi1ν θφαρμoγi1 ιflq
καταψr1lξaωg. Στi1ν dρxi1 τδ 1'

φαρμ6o'αμε oτδ Νoμδ "E6ρoυ καi
&ργ6τερα οδ δλ6κληρη τr)ν 'Eλ-
λdδα.

"Eτor αδ 2Ο xρ6νια μ6xρr τοδ
3τoυc 1970 εixαν γεννη'θεT μ6-
νo οτfi 86ρεro 'Eλλdδα, δπoυ εi_

ν'αl καi δ ,tiVικρq τfrq 16-γελαδο-

τρoφiαg, 2,5 θ,κατoμμ6ρlα 6ελrr-
ωμ6να 6ooεf1fi θκ τδν δπoiωι'
πoλλδ εixαν γiνει πλ6'oν καθα_

ρ6αψα, 4Ο.Οo0 6ελτιη16να iππo_

1Kρlirρr' xrιbτικηc 'φυλT c

εrδfl, καi 17Ο.0ω αiγoπρ66ατα δ-

λα μδ οπ6ρμα &πδ θξευγενrol-16

(Z' 66ρoc 75 xγμ.)

νεq φι-lλ}q πoι) εixαν dγoραοθεi
dπδ τδ 'θξωτερκδ κα-i εIxαν φθd'
σε1 στi] Θεooαλoνiκη dερoπορ'-
κiiq dπδ τi1ν 'Aμερlκ{.

N{δ τδν θ.πlο_ιημρνtκδ αriτδ τρi_t-

πο dναπαραγωγfrc κατωρθιiθηκε
μlδ ραγδαiα 6ελτiι''οη ι i1q κ l η-
νoτρ,oφiαq μαg. Kαi αi'τδ θπετεri-
xθηκε μ6 τδ λiγα θκ\εκτδ dρρ:-
να. Δ16τl f1 θπroτfμη 6ρflκε i'τι
dπδ μi,α θκoπερμ6τηoη δι'δq ταi'
ρoυ μπoρ'oδν ι'δ γcι'r'ηθοrι' δxι
8ναc'dλλd 1Oο-5cΟ €ιπ6γoι'ol. d_

φoi δlαπroτιi:9ηκε 6τl μ6ι'ο 1Ο'-
15 θκατoμ. σπερ1iατoζιΙJ6ρlα irρ-

16fiγ γld μιδ ο6λληψη_ θιιi δ

ταδρoc μ6 μlδ θκoπερμ6τηοη δi_

5"' $.--t1Ο δlο'εκατo]llιi,olα σπε9-

]rατoωd,ρlα. oi d1.g\{$gq ποi' εi-
xαν εirααxθεi κατδ ι:αrοoi'q iιπ)
τδ θ,δωτερlκδ δποτε\oioαι' στα-

γ6να oτδν ωκεαι'δ μπρoοτα αιδ
ζδα πoδ γει'ι'd3ηκαr' απδ τiq ι'τ6-
πιεq dγελdδεq μδ τiι' T'Σ. καi
oi περroo6τερεq τof θξι'iτερlκcδ
6ξαφανiζoι'ται' μετδ dπδ 2 

- 
3

xρ6νlα \61'ω κακoi, 3γκ\rματl_
ομoi.

oi παραγω1_oi μαc μ6xρr τofi
1963 frται' θι'θoυοlocμ6ι'ol γlατΙ
f1 κρεατoπαρα}-ι'η Ι) καi f1 γαλr-
κτoπαραγιυΥi1 εixαι' πo\\απλαcι-
ααθεi' Πiι'αξ ΙΙΙ. _\'tετδ τflν 3η
δlααιαiρι'iοη ιlμιιig τδ ζδiα αiτδ
λ6γω τδi' δψη\ιilι' 6ποδ6lοεω':
καΙ τflq πριi;iμηq ιiι'αrπ6ξεωq εi-
Χα\' dι'61-κη κα\r3τερηg δlατρo-

ΠΙNAΞ ΙΙ
'Eμφαiνων τiν παραγωγi1ν ζωοκoη'rrκfrlν πρoι6ντων (τ6νot)

Etδoq 1938
Kρ6αq o6νoλoν 111500
B6εtoν 1650Ο

Boυ6dλου
Πρ66εloν
ΑΙγεlον
Xoiρεroν
Πτηνιilν
Γdλα νω'πδν o$νoλoν 2720a0
'Aγελ&δoq
Boυ66λoυ
Πρo,6dτoυ
Αiγδc
'Ωd 27ο0o

1955 1975
L22700 469B83
77677 726773
1864 684
47581 76259
24ω0 $3850 1151ο9

2A|{β8 10'3279
/.7742 \24:72ι

327900 1689899
7Ο9611

1,621
52373e
414928

39400 1Ο57B0

'Eμφαiνων τδ

Eiδoc ζd,ων
M6νoπλα oiνoλoν
iππor
fiμioνol
δνol
Boo,εlδfi:
'Aγελdδεc ,dναπαρ.
πρ66ατα
αiγεg
xo'ρo1
πτηνd
κ6νlκλoι

ΠΙΙ{AΞ ΙΙΙ
δπ6ρxονrα ζ[lα

1938
951141
363183
1836Ο9
4043:10

700000
8138772
4356120
429748

11944551
695801

εic τδν 'Eλληι,ικδν xflοoι'

1955
1041385
3%937
2,(Ι7690
5σ7768

65ο00o
9065Ο53
4764762
627240

Ι27478a5
323921

1975
589462
158315
141433
28s714

458Ι20
8360519
4607719
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φfr_c καΙ πρoπαντδq οδν μηρυκα-
οτrκd πoδ εiναr, εixαν &ν6γκ11
καλfrq πot6τητοq oαι'δν. oi πιr-

ραγωγoΙ μαq λ6γω τfrq θλλεiψε_
ωq 6oοκδν καi τdlν δψηλδν rι-

μδν τfrq μηδικfrq θξακoλου'θoδοαν
νδ τδ δlατρ6φoυν μ} &xυρο '!l-

πωg καi τd πρωτ6γoνα 6οoεlδfr
'Aποτ6λεομα αiτοi frταν οτ& il_

πα1τητ1κ6 αr]τδ ζflα, γρfrγoρα νλ
παρoυrσlασθεi δμ,αδlκfl oτεlρ6ιη-
τα' €ιπo6ολδq καi δι6ιooρα μετα-
6oλlκδ νool1,uατα. Γrδ τδ λ6γο αδ_

τδ καi γrδ &λλεq αiτiεq oi €ιγε-
λαδoτρ6φor μαq dρxlααν νλ ιiπo-

γoητεl3oνταr καi νδ. πιυλοiν ιiq
€ιγελ6δεc τoυq. "Eτol fl d1'ε\α-
δoτρoφiα uαq iiρxlσε νd παiΓlr'ει
τδν κ,ατr],rρorP'o καi irπδ 735,00Γ)

πoδ εixαμε τδ 196_1 ο{μεoα 3-

xoυν μεiνεr 116νo 458.Ο00 ζdlα.
Δυoτυxδq μ6xoι ofrμερα δδν ij_

vrνε καμurδ αo6αρil προοπdθεrιl
ιiloτε παρdλληλο u6 τi γενετlκr\
6ελτiωon τδν ζιiulν νδ εixε δc-
xi'oεl καi lrlδ oυαιηlιατlκi 6ελ_
τi,ωoη τδν 6οoκδν ιlαc καΙ καλ_
λ16ργεr,α νouευτlκfJν ιoυτ6lν κoΙ
πooπαντδq υηδπflq τfic δποiαc oi
dπoδ6iαεlc εiνα :ιrεγ6λε9 καl εT-

ναr τi πιδ κατ&λληλr1 x'oρτoι'oμi1

γlδ δlατιloιoi1 6ελτrωu6νu)ν }rηDυ-
καατlκδν.

oi ,θξευγενιοlr6νεc φυλ6c .iν
]lηρυκα'στ1κlν ( 6oοεrδfi , αivoπρ6-
6ατα) δ6ν εΤναι δυνατδ ν6 3xoυll
τr\ν flγεiα τoυg καi καλfl παoα_

γιυYικ6τητα u6νo rri συμπεπυκναJ-
ιr6νεq τρ,oφδq καf δxυρo. Tiν ur\

θπ6ρκεlα xooτoνoηtfrq oυνnθ1ζοll_

με νδ dπoδiδoυuε ο.δ ξnoδ κλT-

μα καi τδ φτωxδ θδiφη τfrc 'trλ-
λ6δoc. Δδ., πο6πεr fj''lωc νδ Εε-
xνo61rε 'δτl οiιlεoα τδ B09/o τfiq
καλλlεργosiμε\-)nc'Eλληνlκfr c vfr c
,καλsπτεταl p,δ olτηο6. 'Η καλ-
λlεoγοiμενη δ1lιυq vi1 ατiν 'Eλ-
λ6δη dν6oxεται gδ 40.ο0CI.ο{}Ο

oτρ6lrματα dπδ τδ δποτα τi 15.

0α}.000 εiναl dρδευ6μενα.
"Aν τδ 1/3 dπδ τig dρδευ61iε-

νεq αtlτδq θκτdαεrq καλλιερvηθεi
μδ uηδtκi1 εiναl διlνατδ νδ :τα_
,ραxθεi f1 πoα6τnτα ri δπoiα &παι'
τεiταl γt& τiν δρθ,oλογrκfi δrατρo-
φfi τδν 6ελτtωμ6νι'.lν ζιirιυν 1ιαg.

'Eπtπρoο,θ6τιοg uδ τiν θφαρμο-
γi| πρooτατειlτlκf,lν μ6τρων d.,,4-

λoγων πρδg θκεiνα πoδ θrραρil6-

Kρldρlο,φυληc Φρηζλοι,lδiοc πoι] εivαl
λυδυμiα κoi τηv dπoδooη o6 κρ6οc.

oθηκ'αν γlδ τfiν οrτoκακ,αλλιθ,l-
γεrα καΙ xdρlq ο'τλ δπoiα f1 .'ια-

ραγωγil ο'iτoυ π{ρε τερ6'oτrε9 δrα_
οτdoεtg, θδ μπoροfroε νδ λυθεi
καΙ τδ πρ66λημα τfrq δρθoλογr'
κfrg δrατρoφic τic Gooτρoφiαq

Αl]τδ θπl6dλλοταr 6.xr μ6ι':l
γιατΙ xωρiq xορτονoμ,i1 δδν εi''lαι
δυνατδ ν& Jxoυμε 6ελτlωμ6νeq
φυλ6q ζιiων dλλ& .καi γιατi r<αi

αiτi1 f1 oιτoκαλλι6ργεlα δδν εiναl
δυνατδ xωρig dιlεlψloπoρδ ν&
oυνεxiζεταl θπ' dπεlρoν δπωq γi'
νετ'αr οfμερα.

Λrαμπpδ τ{αρ6δειγμα μdq πα-'

ρ6xεr τδ 'Ιoραi1λ oιδ δπoio παρ'
δλον δτr oi κλιματoλογικ6q oυν_

'θiκεq δδν εiναr καλ$τερεq dπδ
τfrq 'Eλλdδoq, θν τοl3τotq ixεr fr-

ναπτ$ξεl λεtιrfi,νεc καi παραγω'
γfl xoρτoνoμfrq πoδ δδl1γηoε οδ

μlδ περiζηλη 6ελτlωir6νη κτηνo-
τρo'φiα.

Δδν Ξxoυμε τi1 γνιilμη 6τι τr\ν

'dγελαδoτρo,φiα μαq τ{ν δπoiα μδ
τ6oo θνθoυcιαοlrδ εixαν dγκαλld-
οεr oi παραγωγoi μαq, θμεTq πo6--

πει νδ τflν cιφ{ooυ1rε νδ θκφι:-
λ1σUε1.

"oλεq oi πρoηγμ6νεg xδρεq
τfrc γfrc odμερα παρ6λo δτl jj-

xoυν dναπτ6ξεr ο} μεγ6λo 6α-
θμδ τi1 6roμηxανfα τ'oυq θν τoι1 _

τorq ,θξακoλoυθoiν νδ δlατηροδν
μlδ dνΦηρil κτηνoτροφiα δoτε f1

φυτrκd 6λ&οτηoη τflq xιIlραq τουq

μ6 τδ δξευγενrομθνα ζδα τoυq

Tδ κτnvoτρoφικδ πρ66λnμα

ovoμαloτη γld τδ 'noλt γδλα, τηv no-

(Zωvτανδ 6dρoc 1 '1 0 XYμ.)

ν& μετα6dλλεταl οδ πoλιiτlμα ζω_
lκfrg φl3'oεωg πρoi6ντα.

"Ac μil ληομoνoi1rε δτl f1 &'

γρoτrκfl πoλrτtκi1 δνδq κρdτoυg
oτηρiζεταl οδ δr]o oκ6λη, oτr)ν

γεωργiα καi αri1ν κτηνoτροφiα'
"Αν τδ tνα ακ6λοq τηq xωλαi-
νει τ6τε { dγρoτrκ'fr θκεiνη πo_

λrτlκi1 νoοεi καΙ 6πωq γνωρiζετε
f1 δlκf μαq dγρoτrκfi πολιτrκfl νο-
οεi.

'Aπδ τδ 1965 οτd x6ρια τ6ν πα-

ραγωγδν μαq τδ 6ελτrωμ6να ζδα
τ& δπoiα μ,δ τ6αoυq κ6πoυ9 τrν
παρ,αγωγδν μαq καi τfrq πoλιτεi
αq εixαν δημιoυργηθεi iiρxrοαν
ν6 θκφυλiζoνται. Σ' αl]τδ oιlν:_
τ6λεoε θκτδq dπδ τλ dλλα 'αiτια
καi fl κακd δlατρoφr].

Γrαυτδ dπδ τδ flτoq αiτδ οτρα_

φfr'καμε πρδc τδ αiγoπρ66oτ_α,
Αιjτδ εiναl οδ θ6,αη νδ θηrεταλ-
λεioνται τ{ν αiτo'φυi1 6λdoτηoη
τδν 'Eλληνtκιiν 6oοκδν καi ιiq
θαμνιilδεlq πεoιoxδq δπoυ f1 6ελ-
τtωμ6νη dγελdδα δδν εiναr Sυ-
νατδ νδ ,θπι6lιiloεr.

Tδ αι1voπ]ρ6'6ατ6 μαq ο{μερα
dπδ 7,5 iκατιiμμ6ρrα πoδ εi.xαrl
κατε6,εi τδ 1970, ol1ιrερα dγrναν
B,5 δκατoμ. καi τδ nροΤ6ντα τουq
(γdλα, κρ6αq, τυρi, uαλλi, δ6ρ-

μα) i{xoυν iκανoπolηrlκ6q ιlμ6q.
Aιiτδ κiνηοε τδ θνδlαιρ6ρoν

τδν πρo,6ατoτρ6,rpωι' μαq, δπωg
μπo,ρεi κανεiq νδ τδ dντιλη<ρΘ'εi
καi dπδ τδ πoiμνld τoυq, τδ ζδr
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τδν δπciων δδν 3μφανiζoυν πλ6-
oν τi1ν καια6,oλfl τfrq 'θρ6ψlεωq
καi τi1ν θγκατdλεrψη πoδ θμφ1r-
νrζαν πρiν &πδ λiγα xρ6νlα.

'o κλ6δoq αriτδq τfrq κτηνoτρo-
φiαg μπαρεi νδ γi'.,εr &κ6μα d-
πoδoτικ6τερog,μδ τl'1ν tsφαρμογfl
τδν νειiττερων προ6δων τfrg θπl-
o'τflμηq 6πωq εiναι δ δlδ δρμονr-
κfrq dγωγfrq αιlγxρoνlioμ6q τοfi
oioτρ,oυ τδν δπoiο ιι6 θνθoυοrα-
ο,μδ δπoδ6xθηκαν oi πρo6ατoτρ6-
φo1' η θφαρ1lογi1 τiiq τεxιlητijq
σπερματεγx6oεωq μδ απ6ρμα d-
πδ θκλεκτ}q rιlυλ6q, καi.δ τεxνη-
τδq θ,ηλαoμδq τδν d1tνοερrφiιυv
μδ αυνθiετ'ι,κδ γdλα.

Mδ τiq θπloτημοι,lr<δq αiτδg i-
πεμ6do"εtg δπoλoγiζεταl δτr εiναι
δυνατδ νd αriθηθoiiν τδ Jαoδα
τδν πρo6ατ,οτρ6,φων κατδ τδ ]/3
dπδ θκεiνα πoδ 3xεr αflμερα.

'Aναlκεφαλαlιilνονταq τδ παρα-
π6νω νo1riζoυμε δτι εiναι δυνα-
τδ νδ διoρ'Θωθ'εi τδ &ρρωoτo o'κθ-
λoq τflq κτηνoτρο,Φiαq μαc θλν
ληφ,0oδν τd παρακ6τοl μ6τρα:

Ι. "Αν dντtμετιυTτ1σθεi ρ1ζ1-
κδ τδ πρ66λη1rα τδν 6oοκd:ι,
trlαg καi { παραγι.υγτ) Χoρτoνo-

μfrq πor) dπαtτεiται γrδ τδ 6ελ-
τιωμ6να 6ooειδfr καΙ oiYoπρ6-
6ατα

1. "Αν ληφθoδν ρlζlκδ πoο-
στατευτπδ μ6τρα iπδρ τflq κτη-
νoτρoφiαq.

2. "Αν δργανωθεi - δπηρεοiα
Γενeτlκfrg 6ελτlιiloειυq ιilαιε νδ
θλ6γxεl καil ldπrλ6γεr τδ καλλ
ζfrα dναπαραγιυγfrq.

3. "Αν πλαιorωθoiν oi &γελα-
δoτρocplκ6q περlox6g τfrq xιilραq
μδ κτηνiατρουq εiδiι<ευ116νoυq οτi1
o'τεl,ρ6τητα καi τi1ι, τεxνητi1 oπεo-
ματ6γxυ,oη doxoλcf1rενol'dπo-
κλεlαrlκd μδ τδ θ6ματα αιiτ6.

4. "Aν πλαrαrαiθεT τ] i1παιθρoq
μδ γειυργοτεκνiτεq €ιπ6φ,olτoυq
τδι, τεxνrκδν oxολflν εiδrκευ;16-
νoυq οτδν oυγxρoνlo]lβ τoδ oi-
στρoυ, τi1ν τεxνητfl απερ1lατ6γ-
xυoη τ{iν αiγοπρο,66τιυν, καi ατi1ν
ΔφαρηιoγI) τoil τεxνητoδ θηλα-
ομoσ τιilν dμνoερrφiων.

5. "Αν πρoαtατευθεΤ τδ γ6λα
τιυν αiγoπρo6iιτων μδ τi1ν 'iδρυ-
ση συνεταΙρrrκδν τυρoκoμεiιυν θ-

φoδlαoμ,6νων μ6 δλα τδ ο{γxoo_
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να μ6οα τυρoκoμτiαεωg καi iγl_
ειν{g.

6. "Αν dπoπερ'ατωθεi f1 ζωoτε-
xνlκi1 ilκθaoη N6αg 'Αγxr6λoυ δ-
πoυ θδ oυγκεντριitνoνταt o6 τα_
κτδq {μερoμηνiεg τ( κατ6πrν γε-
νετtκοδ θλ6γxoυ κρtν6μενα dlτδ
τ|ν εiδlκi1 δπηρεoiα Γενετlκfrq
6ελτrιil'αεωq κατdλληλα γrδ dινα-
παoαγωγi1 ζ6α καi δπoυ θδ πω_
λoδνιαr μδ δημοπραoiεq γlδ a-
ναπαργωγi1 ι6oτε νδ_ μflν κατα_
λflγoυν oτδ o'φαγεiα δπιυq γi.lε-
ταr οτ]μερα.

λ{δ τδr, τρ6πo αiτδ δδν θδ iι-
δlκεiταr oijτε δ iδloκτdτηq oii,ε
δ dγοραoτfrq dλλd oijτε καi f1 πo_
λlτεiα πoδ odμερα πληριi'lνει πoλ_
λd δκατομμliρια δοx. γrδ τfiν α_

γoρδ ζιiιυν dναπαραγωγflq dπδ
τδ θ,ξωτερrκδ γlδ ι,δ dxρηoτευ-
θοδν o6 λfγo λ6γαl κακofr tsγκλr-
ματtα'μοδ.

Στδ xδρo τflq ζωoτεxr,ικfrq'Eκ-
θ6αεω9 'Αγxι&λoυ με': τi1ν 6ρi,d-
νωο'η θπtπλ6cν μleig 'Eθνlκfrq θ-
τ{olαq κτηνoτρoφ!1(frq 8rκθ6οει,lc,
θδ ουrηελoδ,οε oτ{ν dνοδo τilq
ζωoτεxνrκfrg oυνεiδI]oεωζ τδι,
κτηνoτρ6φων }1αζ lτoi'l α{μερα
ο'τ{ ν 6,γελαδoτρoφiα τoυλdxlοτοr,
δoτεροrν.

7. Γrδ τilν xοlρoτρorρiα καΙ
πτηνoτ,ρoφi'α o,i δπoΤεq δδν ζxoυ'',
dνdγκη xoρτoνομfrg τδ προ6\{-
ματα εiναι lτoλδ λιγ6τ'aρα. oi
xλdδoι αliτoi τ{g κτηνοτρoφiαq

μδ τflν oiκoγενειακi1 καi 6io;-rη-
xανικfl lloρφi) iiν δργανω'θοδν οδ
61looπoνδiα συ\'ετα]ρlσμδν εiναr
δυνατδ δxl μ6νo νδ καλiΨoυι'l
τig dνdγκεq λαοi μαq oδ ζιυTκδ
τρ6rρrμα, dλλδ νδ Jxoυμε καi πε-
ρio'oευμα γlδ θξαγωγfr.

B. 'Η iππoπαραγωγ{ μαq, &φoδ
θλαττιiθηκε τi1ν τελευταiα 1Οε-
τiα κατδ 50% θξακoλουθεi νδ λr-
γooτε6ει δrαρκδq dντlκαθlοτdηrε-
νη μδ τfl μηxανf. "oπωq o' δλα
τtι κρdτη τfrq Eiριi;πηq δμωq 3-
τol καi ο'ιi1ν 'Eλλdδα 8ναg lιε-
ρlι,lρloμ6νog a-ρlθμδq iππu.i.', εiναι
δυναlδ ν( δlο ιηρη0εi.

Αtlτδ εiν,αι δυνατδ καi πρ6πει
νδ τ6. πετi.rxoυ1lε μδ τi1ι, iδρυαη
dγρ,oτlκiν iππrκf:ι' δμf'\οlν δxr
μ6l,o γrδ τiq γει,-lρ1'ικ6q θργαoiεq
καΙ τi1ν iiθ\ηαη τflc ι'εo\αiαq 1rα1
dλλδ καi γlδ τdι, αijξηοη ιδι'
tso6δων τfiν dι,ρoτδι, 1rαq μ6 τi1ν
θνοrκiαοη τδν Υππαlι, τoδq θεor-
νoirg μfrνεq στoδq τoυοiαιεq. T6-
τoror iππικoi dγρoτlκοi ci'μι\ol o{-
μερα 3xoυι, iδρυθ;i π6r'ι,'i iιπδ
600 oτiq τoυρrοτlκiq περloxθq τflq
'Ιταλiαq καi cl\\οr 6,trJ περiποιl
ο'τi1 Γαλ\iα.

Tελεlιilι'oι'ταq θd τ19ε\α r'δ 'ο-νioαl δτl κci δ μ6γoc παι'επtoιf-
μoν καi φl\6οοrροg '-1ρlοτoτ6\nq
πρδ 230Ο θτf;ι' iκτli:ιι1ιταc iδtα1-
ιεοα τi-'1 ι'oι,μ6o\η τfrc κτηι'oτρo-
φiαq πoδq τδι' ciι'θρο;πo τi-1ι' εi-
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ΚανεΙq δδν θλ μπoρoδοε νδ i-
oxυρrΦfr δτr τδ κραoi εiναr κdτr

τδ λπαραiτητο γrδ' τfr δrατρoφι]

μαq. 'Eκατoμμriρια dνθρωπol orδν

κ6ομo ζoiν θαυμ&οlα xωρiq νδ

,,i.,oυν oi3τε μιδ oταγ6να κραo1

λ ii\λo &λκοολoixo noτ6' 'Αλ-

ia nαi κανεig δiν θδ uποοoδοε
νa dlrφlo'6ητf1αεr τδ γεγoνδq δ_

.i a*6μη πlδ πoλλδ δκατoμμ6ρrα
&νθρωποl 6ρioκoυν οlι\ xοl1oη

τo6 κραοlοi 1llδ κ6πolο 6π6\αυ-
ση.

Πdντα δ dνθρυiποq dνorω'θε'

ουνειδητδ ij &oυνεiδητα, oδ_ν &_

ν6vκn r'δ καrοτ6oοει τδ κ6θε τl

oδ <καλ6> i] <,κακ1l,> δν καi τiq

566 qirτδc #ννolεc τiq xαρακτf1-

ο:Γε π6ντo'ε κdπolα οεllo16'nq
λ,δ.., xfflοo καi οτλν xo6νο' Πδq
δηlι,τη θδ τoπoθετηθoiμε dπ6ναν-
., σδ ,ρ6v,',.ατα πoι'l Φαiι'εταl γδ

κλεiνουν 116oα τoιlc <καλ6>> καi
.,κακ6r> ταυτ6γoηνπ. 6πιυc συu-

βqir,ρ' uξ τδ κOαoi: Kαi κ6νοι'-
rαρ β.'6 6f,uα π'δ -doα ποfi θδ

ματα-4Fηl)lτε r5γ |iγ$nτιlπο πoil
.l.l' ρirτfir θ'ionq κλεiνε' u6'oα

-oυ δ$,o dντiοooπεc. θλ λθναllε,
δυν6μεlζ: τr\ν tπιθυtιiα καi τiν
λονlκf1 ; Kατδ κ6πo1o τρ6πo' τδ

<,κο*6>> καi τδ <καλ6>;
"oμrq &q μd εioxωρf1ooυμε οδ

φlλoδoφ'lκ& μoνoπdτtα, ιiπoυ o

γρdφων δδ νoμiζεl 6rl θδ flταν
καλδq oδηγ6c. "Αq πρooπαθl1ooυ-

με μ6νo νδ 6oηθt'1οoυμε ιδν δνα-

γνιilαιη νd δεi oιi1 oωοτl1 τoυq

πρoοπτrκfl καi δlαoτ6oειq τοδq

κiνδr]νoυq ποδ θι'εδρειjoυν oτδ

κραοΙ (κατ' θπ6κταοη T"i __':9
iiλλα aλκooλoΟxα πoτd), &λλδ
παo6λληλα νδ γvυlρioεl καΙ τiq

εriεργετiκ6q loυ iδι6rητεc' M' 9λ-
λα λbγlα νd dπoκαλfqloυμε.δoιl
μπnρodμ. πlδ καθαρδ καi πrδ δ-

πεi'θυνα τδ δ6o πρ6oωnα, <κα_

λ6> καi <<κακ6>> τofi πανdρrαroυ
αiτofi πoτoσ.

Kατ' dρxi1ι' πioτ'εrioυμε δτr-τδ
κooοi εiναι 8να εiερYετtκδ δ['-

ρo 1πq φioεωq noil δμωq εijκoλα
διλaζ.' δψη δν δδι' τδ xρησiμo-
πoΙoοlrε δπω'q πρ6πεl. Eiναι Υla

Τ!J Ηβuui
π:ffiτIττ*************

ΣΤ0lχEl0

ΑΠ0ΛAγΣΕtlΣ

"Η Δ}lΛllT}lPI0;

δλoυq Eνα εiδoq πεtραομοi πol)

δμωg θπιφυλ6ooεταl νδ δωρiζεl
τiq ειρετ6q τoU μ6ιlο o' αriτοδq

πoδ τig iιξiζoυν, πoil τδ xρηιJΙ_

uοπoloδν δtακρlιlκ6. μδ μ6ιρc'
biναr oδν τi1 φο:τlδ oιδ rζ6κl πoι'l

B66αlα δν δδν δπfrρxαν τ& &λκo-
oλoixα πoτd &ο'φαλd;c δδν θδ δ_

πfrρxαν καi €rλκοoλικoi. "Aν μ6-
λloτα dκολoυθd'ooυμε τi1ν 1δrα

oυλλoγroτlκi1 κατεilθυνoη εiiκoλα
oυμπεραiνcυμε δτr δν δ}ν ir,iρ-
xαν τδ qi]1ρηfνητα δi:ν θδ εixα-
ιιε τ6oα θ{lματα καθημερlr'δq, δν
δδν ilπflρxε δ i1λεκτρlcnlδq δδν
θfi εixαμε f1λεκτροπλnξiεq κ.λ.π.
'Αλ{θεlα π6oοι &πδ μδq τoδc μi
&λκooλlι<or)g γrν6μαoτε, 6ραxυ-
πρι1θεαμα ij μακρoπρ6θεoμα, θl3_

}ιατα τofi καπνi'oματog ij τfic πo_

λυφαγiαq i) Eνα oωρδ dλλιυν
μoρφ6ν εiδαlμoνlομοi; Θ& πρ6-
πει λorπδν ν& καταρ161ιαστε π.x.
τiν €ιφθ'oνiα τiν dναθδν καi νδ
(ηλε{,oυμε κdποlεq dιo'ατκδq η
&Φ,ρlκανrκδc xδoεq δπoυ o'i dν-
θοαlποl εTναr oτflν πλε'oν6τητ&
τoυq... lrανι,εκδν λ6v'ω δπoolτl_
oμoδ l N{δ τ6τotoυq δμωq oυλλ_o-

v'oμoδc δδν κ&νoυμε τiπoτε iiλ_
λo παρδ νδ ,dναΓητofiμε τflν θνo_

xfi θκεi δπου δ}ν liπ&ρxεl γrδ
νδ τiν dπoκρl3qroυlrε θκεi 6πoυ
δπdρxεl. KαΙ γlν6,lαoτε τδ λtvιil-
τερo 6ι,εrλl,κolνεiζ dν δ-l &ν6n-
τo1. Γlατi i θνo-.'i δδν 6oi-
σκεταl oτδ κραοi. Rρioκεται oτδ

llυαλ6 lrαq κ'αi οτδ κoινωνlκδ
περl6dλλoν oτδ δπoTo Γοfi1r'ε.

Eiναι iιλflθεlα δτι δ δn',uloυρ_

γδq 6φτrαoε Eτor τδ πρdγματα,
ιiloτε oi λεrτoυργiεq, oi πrδ dπα-

ραiτητεq γrδ τi ζιυi νδ εiναr
or,νδεδεμ6νεg μi κ6πolα lΙορφi
f1δoνfrq. Παρ6\\η}.ιr 6μυlq . μ.dq

,,ooi*io. καi μ} τi λoγlκi' 'Y_

π6ρτατo καθflκoν μαq εi':αl να
τi1 xρnoιμoπoloσμε σιιjστ6' ΙΤt-

οτεiloυμε δτι τiν f1u6ρα πoδ δ

καθ6ναq dπδ μdc θδ μπoρ6oεl
ν& oυνεrδητοπor{oει πδq oi δrα-

oτ6oειq τ6ν 3νr'olδν <θπrθυμiα>>

καi <'dπ6λαυoη> πo6πει ν& θναρ-
ιrο..'iζoνταl μ} τοδc καν6νεq τos
o,lirρoυ, πotl δ δλoκλnοωμ6νoc
dνθoοlπoq δφεiλεr νδ θπl6dλεl
o'i Ζι,lli τoυ' δocoαλ6q θδ πdψουι'
νδ δπ&ρxoυν dλκooλlκoi, δπωg

θδ π6qroυν νδ trπc)ρxoυν 5oi
πoλλδc iiλλεq μoρφε\q δυατυxiαq'

μdη xαρiζεr πλo6οια τi1 θαλποι
ρfl τηc, Δλλδ καi πoδ μπoρ^εT νλ
ireic *6ψε' δν δ}ν κροτηΘοδμε
ori1 oωo',i1 &π6οιαοη. oi iαrρlκδι1
o.ono.,*}q μdq πληροφoρoδν ii-

τl f1 και6xρηoη τιiν_ oiνoπνευμα-
,,,,δδν πoτ6v εΤναι i αiτiα γ16 τδ

80% τ[lν περιπτιi-lοεων κrρριi'l_οε_

,ν *oΙ παγκρεατiτlδων. καθδg

καi νlδ oo6αρδc νευρrκδq δlαrα'

ραx}i καi 6νωuαλfεc olλ θofqlη'
κuρi,,,c δμωq εiναr r\ αiτiα . γrδ
τiν δπο66θμlοη τofi dνθριilπoυ
.Ζro oε oiκoγενεloκ6, 6oο καi oδ

κo',νωνrκδ πλαiαlo γενlκιirτερα'
Πoδ δμιυg 6ρfoκεταt f1 6νoxfl;

Γι6vvn ΚoΙλιαρn
Γεωnovoυ - oivoλoγoυ
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Kαi εiι,αt πλdνη νδ πιoτε6ουμε
δτr τδ μ6τρo, δ λoγιιlδq δηλαδi;
περroρlq'ι6g, μεrιiνεr τδ μ6γεθoq
μιdq dπoλαiοειυg, μrdq f|δoνflq.
'Αντiθετα, τδ μ6.τρο εiναr αiτδ
ποδ τig νoαrlμiζεr, πoδ δδν &φ,r]-

νεr νd μετα6ληθ'oi1ν οi Ξννοtεq
αiτδq οδ ρoυτiνα, πoil μdq κρα-
τi μακρυδ irπ' τδν κoρεoμδ κ,αi
τflν dηδfα.

"Αν ltr,ωq oi καν6νεq πoδ δδη-
γoδν αιdν πνεl-lματlκ{ μαq δλo-
κλfrριυoη, oτr)ν καλλr6ργεld μαq,
εiι,αr τδ <μεγdλo Eoγo> τfrq ζιυfiq
τoδ κcιθενδc dπδ μdq. oi καν6-
νεq πoil dφoρoδν oτδ ιρθαρτ6 uαq
μ6.ooe. αrδ oδηlα llοc εiναι πoλι)
πlδ ιiπλoi καi f1 θπ'o-rjμn -oilη
(Dτ!Jτiζε1 δλo6να καi περ'oo6τεοo.
ιt'oτε οfrη:εoα llπoOοδuε νδ διi_
σο1r1Ιε μl& dπdντnοη οrδ δ'πλδ
,θoιiτnιια:

- 
Π6τε τδ κραoi εiι,αl πηγi θ-

νεoγεiαq καi o'τοιxεio &πoλα6-
σεωq;

- Π6τε τδ κoαοf. καi γενtκιi:-
τερα τδ dλκo6λ, γiνεταr δηλη-
τI]ρro;

ΛllΓΑ ΣToΙXΕlA ΓYPΩ Α,Π' TΗ ΣY-
ΣT,AΣH τoY K,PΑΣloY KAΙ TH ',Blo-

XηMEIA TΗΣ oΞEΙΔΩΣEΩΣ ToY
ΑΛ'<o,oΛ
Π6ρα dπ' τr\ γεντκιilτεοη dξiα

τoυ ο'8να καλδ γεfillα, τδ κoαoi
εiναr δπωo'δτ1ποτε κι' 8να τρ6φ-l
μo καi δπδ τδ πρTηrα αι]τδ θδ τδ
θξετdooυμε o',\ oυι,6xεIα' ταξt-
νoμιilνταc.'o.,,δρlκ&. oδ cηΙdδεq'
rig π'δ dFl6λοrzεc &πδ δlαlτητl-
κfrq πλειlρii. oicrfεc πot' περι6-
xεl. Φυoικd. δδν θλ πo6πεt r,δ
ξεxνoiuε δτl δ τiπoc τoi] κoαοloi]
καl f1 πεolοτi1 πoοελε$οειilg τoυ

lcεIναl ουνrΙ ! η \,cl o1oΦoooπotoυ\,.
λivo i) πoλ6 τi xη1rικ{ τoυ oli-
σταση.

"}ρ $,ηi'lο λnlπδν uδ οr;ντoμiα
τiq oriofεg αilτ€e.

α.Blταllivεc
Σδν πηγil 6lταμlν6ν τδ κρα_

o δδν dxεt καi πoλil θνδtα<o6-
ooν. Πεol6xεl θξ6α'α doκετ}g
,6ιταlriνεr- κι) o{ιυc τofi οη_lltπλ€'νιrα-
τoc B /τic BΙ-. R2 B3. B5' 86'
B]2) &λλδ οδ π96$1η1gq πol', κιl-
μαfνoνταl dπδ θκατooτ1 u6γη' δ6-
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κατα τoδ xlλrooτoδ τοl γραμμα-
ρioυ ο'τδ λiτρo. M' ιiλλα λ6γlα
πiνoνταg €να λiτρo κραoi τi1ν f1-

μ6ρα εiναl ζri.ημα dν καλ6πτoυ-
με τδ 5-109/o τσιν flμερηoiων i-
ναγκδν μαq σ' αiτδq τig 6rταμi_
νεq. 'Yπ&ρxουr, dκ6lrη καi oi 6r-
ταμiνεq H (6loτiνη) καi Ι (μ"-
ooiνoorτ6λη 1 og 6γqλοr.,iεQ ση-
μαντlκδ μεγαλ$τερεc &πδ τiq
πρoηγο6μενεc. Γενlκd. τδ κ6κ-
κιν ακραorδ εiναl πlδ πλo6orα
οδ 6lταμfνεq dπ'τδ dαπρα, γtα_
τi oi xρωαrrκ6g τoυq πρoατατεri_
ουν τiq 6rταμiνεc πoι\ ιbq γνωοτδν
εiναι φωτoευαioθητεq.

6.'ΑvδργοvασUστατIKα
'Αρκετ& πλc$υlo εiναι τδ κρα_

οi oδ &λατα κολioυ πoδ dκoυν
δroυρητκδq iδl6τητεq. Περl6xεr
θπioηq oiδηρo oδ πoο6τητα 5-6
xlλroοτdlν τoδ γραμ1rαρioυ oτδ
λiτρo. Tδ B0% τfrq πoο6τnτoq αil-
τfrq εiναι dιo'oμorιio"l],o d.' τδν
&νθ'ριfiπrνο δργανrαμ6. Πρ6πεl
δδ ν& γvιορiζoιlμε δτι oi f11rεof-
olεq dν6γκεq oδ oiδηρo τoδ θνη-
λiκoυ dνθριilπoυ εTναι γ$οιυ ατδ
5,5 xιλlooτδ τοff γραμuαρioυ. Σδ
μικρ6τεοεq &κ6μη πoo6τητεc 6ρi-
σκονταt αrδ κοαoi καi κo66λτιo'
do'66oτlo, xαλκδq κ.&

γ.Φαlvoλlκδc o0oiεc
Στflν δμdδα αriτι) περlλαμ66-

νoνταΙ κυρiωg oi ι1νθ:κυ6νεq καi
oi τανiνεg, oτiq δποiεg διοεiλεταl
τδ xρ6]lα καi f oτυιo6δα τoi
κραoloδ. oi οio'iεc ηi;τδc δδν d_
xoυν 666α',α καμτλ θoεπτrκi1 a_
ξiα δxoυν δμωq dντlGloτπδg iδl-
6τητεq. "Eτol. i μαλ6rδiνη i πrδ
κorνi. xρωατlκr\ o.τδ κ6κrlνα κρα_
old, 3xεl dντli6ιoτlκi1 δρdαn κα-d
StaphvlococcuS aureιιS, Shige11a
paradvsenteriae, SaΙmone11a tvpho-
sa κ.ii. "Exεr δδ δlαπlοτιυθεT δτl
δoo πlδ νεαρδ oδ liλ'κiα εΤναl 8-
να κρασi τ6oo πlδ &Γ16λoγη εiνατ
f1 6ακτnρroκτ6ι:og $ρ6on τoυ. πoo-
φανδg γlατi τδ ν6α κραolδ εiναr
πλoυ cιιi-lτερα οδ irν,θclκυdνεq.

Γενrκδ, πloτε6εταl δτl oi rραt-
νoλπδg oriαfεq τor κρα:οloδ d_
o'κoδν. κdπotα πρo,φυλακτlκd δρd-
οη oτiq περrπτιi:.oεlq d,oθενεlδν

πoδ μεταδiδoνταl στδ\] civθριυπο
μδ τδ νερ6.

δ.'AζωToUΧεc oισiεc
"Αν καi πoλυdρlsμεq (δr6φcρα

,dμlνoξ6α, πεrπiδlα καi πρωτεt-
νεq) δδν ζxoυν καμrd θρεπτlκil
οημαοiα γlατi περl6.xo\,τα1 oτδ
κρ,αoi oδ πoλδ μrκρδ πoοoοτδ
(Ο.Ο1 

- 0,1o/o) '

ε. ΣαKXαρα Kαi αλλα
δργαVllKα σUσToτlκd
'Ωg γνωoτδ τδ ο6κxαρα εiαrν

πηγfr iνεργεiαq γlδ τδν dν,θρω-
πo. Στδ λεγ6μενα Enρ& κραoιιi
θλ6xloτα o6κxαρα flπdρxoυν. δ_

xι παραπλνω &πδ 1,5 γραμμδ-
n'o oτδ λfτρo. Πρ6κεlται γrδ μr&
κατηγoρiα oακx6ρr:τν πoδ oi ζi-
μεg πoδ φτldxνoυν τδ κραοi δδν
1rπooolν νd τ& ζυμιilooυν' ν& τδ
μετατρ6ψroυν δηλαδi o'δ dλκo6λ.

'AντiΘετα oτδ νλυκiζoντα κρα-
olδ δπdρxoυν &oκετλ σ6κxαρα
/dπδ 10 Eωq 3Ο γραμudρrα oτδ
λiτρo) καi οr& γλυκδ dκ6μη πε_
olo,o6τερα. "Eνα γραulrdοto oακ-
xdοoυν &πoδiδεr κα16lrενο γ6ρω
αrlc 3 5--4 θερμiδεq. "Αλλα αιl-
o'τατικ( τoi κDασ1o6 πoδ μετα6o-
λlζ6μενα &πoδiδoυν βι.βρvεlα εi-
ναl d γλυκεofνη, oi dλδεi'lδεq
καi μερrκδ δδ6α.

οτ.'Aλκo6λη (oivonλευμo)
"oταν πiνουιιε Eνα dλκooλoi-

xo πoτ6, τδ dλκoδλ περνd αrδ
αiμα μαq οδ 15-30 λεπτ& τffq
ι'1lραq δν τδ αro1ιdxι μαq εiναl ti-
δεoι i) οδ 1 8ωc 3 δρεq. δν εΤναr
γεudτo. 'Απδ ττ)ν ποο6τητα τofi
irλκoδλ πoδ πiνουμε τδ 1-_3%
dπo'6dλλεταr μδ τδ ofrρα κα) τiν
dναπνoι] μαq. Tδ μ6γlcrto δμωq
ποτoατδ καiγεταl οδ νερδ καi
δloΕεiδεlo τofi lνθρακoζ ul ταυ-
,6xρoνη dπελευΘ6ρωαn θερμlκfrq
θνεργεiαq πol) εiναι γiρυ-l αric
6 θεou,iδεq γlλ κ6θε 1'ρα1rμ&ρro
dλκo6ληc. 'Yπoλoγiζoυι' δτι fl
καilοη αilτi τoδ oiι.oπι,ε61rατoq
o' βναν θνr]λrκo. δγlr'r καi σιlrστλ
δrοτηgφ$μgνo dνθριi'lπlr'c δρι,αν-l
ο,,'4' γfνεταr 1ιδ μ6νloτo oυθμδ
90 πεοfπoυ xlλloαrδι, τofr γραu-
μαρfoυ dνδ κlλδ αωuατlκoi'j 6d-
ρoυq καi dνδ i6ρα, δηλαδτ) γilρω
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ατd 6 γραμμdρrα τi1ν ιbρα o' lνα
tivθρωπο 70 κlλ6ν, i) γ6ρω oτd
145 γραμμ6ρrα τδ 24ωρo. oi εi-
δκoi δμωg ουνιοτofiν μεfωοη τiν
πoοoτfτιυν αιjτδν τοr;λ&xrαιoν
κατδ 50% oδν περlθιiρlo &οφα-
λεiαq. Πθφτoυμε dτor κoντδ αιδ
70 γραμμ6ρrα τδ 24ιυρo καi λαμ-
6dνoνταq δπ6ιμη τδν μεtωμ6νo
μετα6oλlο'μ6 μαq κατd τfl δ16ρ-

κεtα τoδ ijπνου καταλdγoυμε o'
αiτδ πoδ θεωρε1ταl αλν dξiωμα
&π'τoδq δlαlτoλ6γoυq καi πoδ fi-
δη 3xoυμε dναφ6ρει αιδ kl τεfi-
xoq τflq <}{ldoυοταq>> "oτ rδηλα-
δi1 μπoροδμε νδ κατ'αναλioκoυμε
f1μερηoiωq γriρω οτδ 40 γραμ-
μdρlα 'dλκoδλ πor) γl( τδ αυνη_
θιoμ6να κραοlδ τδν 1]-12 6α-
Φμ6ν μεταφρ&ζεταl αδ 450 περi-
πoυ γραμμdρlα κατανεμημ6νo δ-

μωq τoυλdxrοτoν oτ& δl3o κriρlα
γειiματα. Γlδ τiq γυναIκεq rn-:νl-

oτoiν μεfωοη κατ& τδ 1)3.

Στδ δρlα αl]τδ δ iγlilc dνθρd,-
πlνoq δργανrηιδg καiεl τδ dλκo-
δλ xρηoιμoπolιilνταg τoδq κανoνι-
κoδg μετα6oλlκoi;q μηxανroμoδq )
(πρ6κεlταl γrδ θνζυματικδ oυαι{-
ματα δπoυ κυρrαρxεi 8να θλειj-
θερo oυν6νζυμo πoδ fi 6loxημεiα
τδ 6dφτrclε μδ τδ μακαρoν,οεlδδg
δνoμα νrκoτtναμiδιo-αδενινo-δrνoυ
κλεoτiδrο η NΑD γl& oυντouiα,
τδ δποio δξεrδιbνεr τr\ν dλκο6λη).
M6xριq εδi τδ dλκoδλ εiναι μlδ
dκ6μη πηγfl θνεργεiαq.

Πfi πdνω &π'τ6 δρια αirδ θν-
εδρεilει δ κiνδυνoq. Π6τε dκρl-
6δc dρxiζεl νδ γiνεταl τoξκδ
γr& τδν &vθριilπrνo δργανrqr6,
δδν εiναr εijκoλo ν& καΘoριοθεT
γlατi θξαρτdταl &π' τδ dτoμo κl
&π' τδν τρ6πo 1lδ τδν δπoTo δl-
αιτdταt. Πdντιοq δ.π' τl1 αlγμi1
πoδ ft πoσ6τητα τofi &λκoδλ πoδ
θ& πloδμε Εεπερdoεr τδ δρlo πoδ
δ δρνανlαμ6c μαq μπoρεi νδ με-
τα6,oλioεr φυolολογlκd, τ6τε γi-
νετα1 συναγερ1rδq κα) du6οιυq ρf-
xνoνταl αti1 μdxη 3ιpεδρlκδ α)-
στΙ1υατα κq$5gιυq τoij &λκο6λ.
τδ δπoiα 8μωg, &ντiθετα dπ' τδ
κανονlκd, καταατo€cρ'o'υν τδ κ6τ_
τ'oο'α τδν iοτδν i\ τ6ν δργ6νιυν
oτδ δηoΤα θδ δρdooυν.

Aiτδ λolπδν τi θφεδprκ& oυ_

oτdματα καiνε τδ &λκoδλ μδ τδν
iδrο τρ6πo πoJ θ& καiγαμε oτδ
τζdκr μαq μερικδ κακξq πo16τη_

ταq ξιλα' δηλαδir iινακατεr3oντdg
τα μδ τd καλ,i. Στδν dνθριilπlνo
δργανlqrδ τδν ρ6λo τGlν <<καλδν

'καυσiμων> τδν παiζοι.rν τδ dμlνο-
ξ6α καi τd νουκλεΙνrκd (πυρηνι-
κδ) δξ6α πoJ καiγονταr κr' αtl-
τδ μαζi μδ τδ dλκoδλ μδ ταυτ6-
xρoνη κατααrρoφr\ τδν κυττdρων
πoδ αυμμετ6xουν αιi1 μ6xη <'A-

πoΘανθτω i ψr*{ μoυ μετδ τδν
dλλoφ6λων> δηλαδd. "Eτοr τδ

dλκoδλ γiνεταr f1 αiτiα iιφεrlδq
οπατdληg dπ'τδν δργανroμδ πo-

λ6τluων 6lταμlν[lν καi πρωlεΙ-
νdrν, πρoκαλιilνταq i.6lταμlνι1πεrq
καi dλλεq διαταραxδq oτi1 θρ6'ψη,

liαi &φετ6ρoυ dν'απτliξεωq 6πlκtν_
διjνων μετα6oλrκiν oυoτημ6των
ο'ιδ δπoiα δ δργανιo_μδq θθiζεταr
καi olγδ - οrγδ αiτoκαταoτρ6<pε-
ταl. Γiνεταr, μδ dλλα λ6γlα δη-

λητl]ρlo. i

Σδ θργαοτηρlακδ πεlρ6ματα
μδ πεrραματ6(ωα πoντiκlα flδr-

ναν δ6oεlc &λκoδλ λiγο μεγαλf_
τεoεc &π' αliτδq πot' θfi 1lπoρofi-
οα'ν νλ μετα6oλiooυν κανoνlκ6'
Σδ λiγo τδ πoντiκrα παρoυοiαoαν
δξεiα παγκρεατiτlδα. 'Η δρ1ιηνεiα

flταν δπλf. Tδ πεrραματ6ζιυo γlil
νδ uετα6oλiοει τδ dλκoδλ' xοη_

οl1lnπolοiοε τδ νoυκ\εir'rκλ δξ6cι

.oσ 
'αγ*ρ6ατ6q 

τoυ, l-rδ ουνβ'πεlα
τi1ν καταoτ'ρo<ofl τoi δργ6νου'

"Eνα &λλο πoλi &ξloοημεiιυτο
οιlllπ6.oαo''uα δπδ θρl'οοτηρlακδ

',.lralro'o εiναl καi lδ δΕfrq: ΛdJ-

no.,l, 
'o' βνα πoντiκr ulδ γερil

δ6oη κρααlofi καi τδ μ6θυοαν'
Tδ Ζιυdκr παρ6μεlνε Εαπλωιl6νο
γlδ δυδ πεoiπoι-l δρεc. Mετ& αη-

κιilθηκε' oijρnαε πoλδ καi πffγε
ν,{ φdε.r 'Aπδ iδlα πoo6τnτα τοi
iδlοιl κoαοloσ πfrραν μδ dπ6αtα-
Εη .δ περlεx6μενo oiν6πνευμα.
τδ διo,εραιl oτδν dρxlκδ δvκo μδ
πoooθf;<n νερoii καi τδ Ξδωoαι'
α' 8να dλλo πoι'τiκl τfrq iδrαq τi-

λικiαq, ριilμηc καi 6dooυq. Tδ
ζωdκl παρoυoiααε αc6αρ}q &νω-

μαλfε" καi κ6ντεψε νδ τ&... τlν6-
Εεr. Eiν,αι λolπδν πoλδ πlθανδ
δτι fi αriτi1 ποo6τητα oiνoπνε$-
μαιog δπωg 6ρiοκεται crrδ κραοi,

εiναr λlγ6τερo τoξlκfl iπδ δ,τl
οδν dπ6ο'ταγμα. M' δ-λλα λ6γlα
φαiνεταl πδq τδ κραοΙ μαq δi-
νεr ταυτ6xρoνα. καi τδ dντiδοτο
τ,ofi oiνoπνεiματoq πoδ πε'ρl6xεl
πρdγμα πoδ δδν oυμ6αiνεl μδ
τδ δl&φoρα dπoαιdη-ιατα. 'Aοφα-
λδg α6ντoμα ri θπroτfμη θδ εi-
ναl oδ θ6,οη νδ δρμηνε6o'εl τr)ν

πoλi οημαντxfl αtlτi1 παρατfi_

ρηση.

Kαi μlδ },lκρfl iαrορiα πρiγ τε-
λεrιfiooυμε.

'o πρiγκtπαq Tαλλεilρdνδog,
&π'τoδq πrδ κooμικοδq τflq θπo-

xfig του, δδν θκτrμοi-lοε καθ6λοιl

τoδq &νθρd}πoυg πο') δiν γνιilρι
ζαν νδ oυμπερrιo,fρcνταl οωαι6.

Kdπotα μ6ρα, o' 8να γεiμα πoδ

παρ6θεοε oδ πρoοι,.lτιtκ6τητεq τflq

θπoxfrq, πρoo6φεoε l<i' θνα πoλδ

θκλεκτδ κραοi. Δαrμ6νloq δπωζ

fiταν, πρ6οεξε δτr κιiπolοq dπ'

τoδq αυνδαlτημ6νεq dδεrαοε τδ πo

τdρl τoυ... μoνoρoriφι. Στρdφηκε
6.μ6οωq oδ μrδ κυρiα ποδ καθ6-

ταν δiπλα τoυ καΙ τfrq λ6εr: <<"o-

ταν 8να κρ'αoi Ξxεl τ6τoto παρoυ-

σlασtlκ6, ιdγαπητ{ μoυ δo6κlο-

oα, dξiζει ν& τδ xαiδ6.qlεr καιlεiq
dρκετδ μδ τδ 6λ6μμα. "Eπεrτα
τδ φ6ρνεl κoντ{ του γrδι νδ d-

πoλα{loεr τδ dρωμ6 τoυ καi μδ
6α,θδ dναo'τεν'αγ1lδ νd φανταoθεi
δλα 6οα τoi ιjπ6oxεταl... θαλπω-

ρr], τρυιoερ6τητα, γαλt'1νη. Ξα-

ναφl1νει τδ πoτf ρt καi μrλd
λiγo μ}. τoδq δμoτo6πεζoυq γΙδ
δλα αιiτd. Mετ6, τδ rρ6ρνεr δελδ
δεlλ& oτδ xεiλη τoυ, oδν τδ κα-

τdλευκo xερdκr μι6q 6μoρφηc

γυναiκαq, &φf1νoνταc; τdν φαντα-
oiα τoυ νδ πρo,xωρεi... Δδν νo-

μiζετε, δoιiκrooα, δτr θκεiνο ποδ

πραγματrκδ dπoλαμ6dνoυuε εiναr
θκεiνo πoδ ixoυμε τfl διiναμη καi
νδ τδ oτερηιθoiμε;>.

KαΙ πoτδ δδν ξανgκdλεoε oτδ

μ6γαρ6 τoυ τδν <<dγρoiκo> θκεi-
νoν πoδ δδν i1ξερε,... πδq πiνεταl
τδ κραoi.
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"oπωg γνωρiζoυ1lε f1 κτηνιl-
τρoφfα πρooφ6ρεr ατδν dνθρωπo
πoλιiτrμα πρoi6ντα δlατρoφflq μδ
πλriρη θρεπτικi; &ξiα (κρ6αq-γdλα
6o13τυρo - τυ,ρi - λiπη - oiγ6 -

μ6λι - κλπ.) τd δπoiα δδν εiναr
μ6νo dναγκαiα γld τfiν iκανo,ττoi-
ηoη τδν φυαroλoγlκδν dναγκδν
τoi dνθριilπoυ, dλλ& καi oυντε-
λoδν o'ι i1ν πνευματlκf dν6πτ,'.l-
ξη.

δα θεω,ρεiταl oδν iερδ ζδo καi
τδ πρoT6ντα τηq oδν δfrlρo τoδ
Θεoδ. oi 'Ινδoi εiναi oi πρflτoι
πoι) xρηolμoπoiηoαι, περloτρεφ6-
μενη 6oυτυρoκ&δη.

'H γαλακτηιi'α flιαν dναπτυ'

'Eνδ θπΙ αiδνεg, fl παραακευt)
τυρroδ καi 6oυτ6ρoι-t γlν6ταν u6
μθαα dρx6γοι'α oτi, dγρoκτdilcr-
τα θντδq δλiγoυ oxετtκd xρ6νου
παρατηρl1θηκε &π6τo1lη dλλαγr)
καi ,θμφdνrοη μεγ61ων 6loμηxα-
νrκ6ν αυγκρoτημ6τιυν αrδ δποiα
αυγκεντριi'lνoνταt μεγdλεq πoo6-
τητεq γdλακτog γtδ δ16θεοη καi
θηδξε;ργqrg,iq. Παρoιlfrdζον τ α ι,

ν6α αυoτr]ματα &ξroπotdαεο;ζ ( πα-
ατεριωtrι6νο - €ιπoοτεrρωμ6νo
oυμπυκνωμ6νo - γdλα ακ6νη _

ν6oι τ6πo,l τυριδν - παγιrrτδ κλπ )

tsvδ παρ6λληλα fl γαλακτo1ιiα θ-
ξoπλiζεταl μδ o6γxρoνα μ6οα.
ΣYΣTΑTΙKA ToY ΓΑΛΑKToΣ

Σr]μερα, ο6μφωνα μδ τδν 'Eλ-
ληνrκδ κιiδlκα τροφiμων καi πο-
τiν τδ γdλα δρiζεταr δq δξfrq:

Γdλα εlναr τδ dπαλλαγμ6νο
πρωτoγdλ,ακτog πρoiδν πoδ παio-
νουJlε μετd €ιπδ 8να πλi1ρεq καi
xωρiq δl,ακoπi1 ιiμελγμα dπδ τoδq
μαπoδq δγrofig γαλακτoφ6oου
ζιfoυ, τδ δπoiο ζεi καi δlατρ6φε_
ταl μδ δγlειν6q αυνθflκεq καi δ6ν
κoυρdζεται πoλi.

Tδ oυ'oτατlκi τoδ γdλαIκτo,ζ εi-
ναι xημικfrg ol3οεωq καi 6lοxημr-
κiq ηρoελεr3oεωg. 'Απδ τδ oιl-
ο'τατtκδ αiτiι, δριιrμ6ι,α 6ρiοκoν-
τα1 oδ μεγ&λεq πoo6τητεc καi
xαρακτηρilpνταr δg κ6ρια ij πριυ_
τε6oντα αυoτατlκ& /νερδ - λiπ.;q
- πριοτεiνεq - λακτ6ζη - dν6ρ1,q-
να &λατα - α6ν'θετα λiπη ) καi
τδ δπ6λolπα πoδ εTναl καi τδ
περroo6τερα ,εiναt ο} μlκρδ .ιo_
αooτδ καi δνo,μdΙρνταr δευτερεi-
oντα (dζωτo,σxεq oiοiεζ μi πoω-
τεiνrκfrq φrioεωq - xρωατrκδg οr1-
αiεg - 6rταμiνεg - d6ρIα - iι,ΓJilα
dντlαιfiματα - δρμ6νεq - μ1κρooρ-
γανloμoi κ$τταρα δι&φορα).

Συνθ6οεrq dγελ,αδlνoδ - γiδr-
νoυ κοi πρ66εloυ γ6λακτog, οi
δπoiεg εiναr θνδεlκllκig καi 6α-
oiζoνrαl οlδν 1lfoον 6ρoν πo\-
λι7lν dναλ6oεωι, πoi, flvlναν iπδ
δ"αφ6ρoυg ερευνηl6q (iπi τrΙqo/o) 6\{πε πiνακα

ΑΛΛEΣ ΠΛΗPΟΦOPΙEΣ
ΓΙΑ To ΓΑΛΑ

'Eνδ τδ γdλα πεοlirεl δ\α ιδ
ατotxεiα ποδ xρεrdζo\:τcιl γ1δ τil
,θρdψη τofi δργαι,lη,.oδ. εiναr τ6-
oo θλαφρδ, ιljoτε ι,6 ιιfl 6αραiι,εl
ατδ αroμ6xr καi ι,δ 1lfl ro6ρει δυ_'

Toσ Zαφ. Tooυκαλ6
τεxvoλov. vεωπov(αζ

λ{εταξδ τδν ζωrκ6ν τρoφδν,
1δ γdλα καταλαμ66νε1 8πrφα,,l'1
θ6o'η. γlατi αrδ μδν θηλdζoντα 4:
πoτελεi τi1ν μ6νη i1 .iν πlδ πo-
λδ κ6ρεα αtiτ6ν τροιρi1, oτoδg δ6
θνIjλlκουq xρηοrμοποlεiταr 3πi_
ο'ηq, &παρτiζoνταq ]]ερικδq φορ6cδxl μrκρδ μ6ρoq αi]τfrg.

Π6τε 6μωg. 6 δνθρωπoe xοn-
σ]ψqπohσε τδ γdβα' α,rilv δlα_
τρoφIi του καi ποrδ f1 iαroρiα
τοfr γdλακτoq;
_Kατδ τol)g ioτoρl'κoδq - 'Αρxαro-
λ6γoυ9 καi Πα,λαroι,τoλ6γoυg, f
iατoρfα τoσ γiιλακτoc dρxiζει &_
πδ τi1ν πριiτη iμφdvIoη τoδ iιι,-
θριilπoυ σri γη. oi πρδτol νο_
μdδεq xρηorμoπoiηοαν τδ γdλα
oδν κfρlo εiδoq δlατρoφηq. Td
πρδτα πoδ παρατIjρηoαν, frταν.
6τ1 6τ'αν dφηναν τδ γdλα, γι6 Y:-

να xρoνlκδ δldoιη1.lα oxημdτ Iζε
μiα orερεη μdζα καi γ6ροl τηq.
8να ιiποκiτρrνo δγρδ (δηλαδi1 τδ
φαrν6μενo γνιυoτδ ο&ν αiτ6ηια.
Ιη πfξη τor γdλακτοg) πoδ r,r-
,θανδν xρησlμoπoloδoαν' τflν ιττ6
ρεη μd(α γrδ φαγητ6' 'Αργ6τε-
ρα, παρατr],ρησαν τfrν π{ξη τοfi
γdλακτog oιδ ο'ro1l6xl rιiν ζιilι,lr''
oπo1-ε Φραν δIατηρljoτ1lο γιυ_
οτlκδ καi θρεπτlκδ τυρi.'

"Απδ. &ναακαroδq πoδ lγIι,αι,
oτ! xιilρα με,ταξδ Eiφρdτου καi
Tfγρη ποταμoδ 6ρ3θηκαι, παοα.
οτ6οεlq τoδ Ξτoυg 4.00Ο π.X.'δ-
π.oυ^ ΧρησΙμoπotoδσαν, τδ γdλα,τδ 6oi.rτυρo καi τδ τυof,

Tδ Jτoq 2500 π.Χ. d γαλακτο_
59μ1o_ παρoυclld(εt κ.dμψη, θπει-
δfi f1 6γελ6δα xρηοl1lοπolεirαl il-
πδ τοJg_Σlμiτεη ο} d1-ροτlκ6g iυ_
γαοiεq. 'Απδ τδ 2 ΟΟ0 π.X. oi 

',Τν-

δoi ιiνdπιυξαι, τi1 1,ολακτoκolliα
ιδ ]i.γ αUξηαη τoii &ρτθllοδ lδν
dγελdδων" τfiι' &ξiαl, τιilν δlοi-
ιυ'ν. δπoλ6γιζαν 6dοεl τfrc dπoι51l_
αεiυq των ο'δ 6o$τυοo, τδ δπcio
x'ρησIμoπo1oδααν γlλ τρocρ,fr. 'A-
πδ τi1q θπoxfrc θκεfνηg fi dγελri_
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Υμ6ν_Ι] o'τr)ν 'Eλ6ετiα, πoλδ πρiν
τoδ Χρloτrανtο'μoσ, δεδoμ6νoυ δ-
τr oi dναο'καφδq πoδ 3γlναν orr.iν
περlοxr) αriτi1 cραν6ρωoαν ακελε-
τoδq 6oo'εrδδv καi τυρoκoμrκd
θργαλεiα. x,ρoνoλcγo61rενα iπδ
4.0Ο0 π.X.

Tδ 'Eλληνrκ& oωζ6μενα κεiμε-
να,- θμ,φανiζoνταl dπδ τoδ 6τoιlg
155Ο π,X. 'Απ' αriτ& αυνdγεταt δ-
τr τδ γ6λα κα,i τδ τυρi oυμπερr-
λ,αμ6αν6ταν oδ θπαρκfr πoo6iη-

]g σrδ δlαrτoλdγlo lδν 'Aρxαiι,lν
'Eλλfνων καi τδv P,,,μαiλν, 1lι':
τi1ν δlαφoρ6 δμωg, 6τr τδ γdλα
ηταν γiδινo, πρ66εio καi πoλr)
λiγo d,γελαδrν6. Tδ 6oiτυρo δδv
Χρησ1μoπo1oδααν γlλ τρoφi1, iλ-
λδ μ6νο γIδ φαρμoxευτrκοδ1
ακoπo6g. 'o 'Ιππoκρ6τηq σι)ν1-
oτοδoε τδ 6otτυρο. oδν θεραπεl-l-
τ1}r1δ }ι6σ0, 'γιd 8γκα6ματα καi
rι\ηγ6q.

'Απδ τoδ Xρlατlανιαμor καi
μ6xρr τδν 15o αiιiνα fl παραγα,-
γi1 τoδ γdλακτοg αf,ξ6νεr 6αθilη-
δ6ν. Tδ τυρi εiοdγεταl αιδ δlαi-
τολ6γlo δλων τ6ν EiρωπαΙκflν
λαδν, μ6 μlκρi1 κατα'νdλιυ,αη 6ου-
τiρoυ.

Tδν 15o αiδνα, γfνεταl f 1ι,ε-
γαλJτερη καταν6λι,:οη τυoloil
o'τ{ν Eiριilπη' 'Aπδ τfrq θπoxξq
αliτflc μεlιilνεται fi καταν6λωοη
τυρroδ καi αiξdνεl i κατα,νd\ιυ_
o'η 6ουτ6ρoυ. Στδ δl&oτη1lα &πδ
τoδ ]5oυ μfxρl τoιj ]9oυ αiιilι.α
δ6ν παρατηρεiταr κομιrrλ αiοθ11-
τd πρ6oδoq ο,τi1 γαλακτoμiα. T6-'
λoq dπδ liq dρxδg τoδ 19oυ αi-
ι6να μ6_xρr οdμερα d &ν6πτυξη
τflg γαλακτoμiαg εiiναl με[dλη.

T6 γ6λα



Συoτατrκtι
γ6λακτo9 dγελαδινδ
Nερδ 85.7Ο
Λiπog 3.70
Kαζεiνη 2'8Ο
'Aλ6oυμiνη - γλo6cυλiνη Ο,5Ο
Λακτ6ζη 4,70
'Αr,6,ργανα &λατα 0,70

;,,Ι.
oφoρiα, δπταραx6q. Γl' αiτδ xρη_
οtμoπotεTταl καi γιδ τoδq €ιρριil_
oτoυq καi γlδ τoδg €ιδιiι,ατoυq.

Tδ γdλα δδν πiνεταl μ6νo. Kα-
ταoκευ6ζoυμε μ' αilτδ γιαο6ρτt,
6oιiτυρo, μυΖfθρα' γλυκiηlατα,
γαλακτ6λlθo κ'd. 'Ιδ πρδτo ου-
αιατlκδ τoδ γdλακτoq εΤναr oi
πρωτεiνεg. Tδ λiπoc τoυ θεωρε1.
ταi στoιxεio &παραiτητo οτδν δρ-
γανlαμδ oδι, πηγil θν6ργεrαq, καi
γr& τig κα$oεlg. Tδ λiπoq αiτδ εi-
ι,αr τδ ,6oriτυ,ρo καi xι-υνεilεταl πc
λδ εUκoλα. 'Eπioηc oi δδατιiν_
θρακεg καi τδ δlιiφoρα ο6κxαρJι
τoυ dπoτελoδν πηγδc; θ'ν6ργεlαq
μlδ τδν 6ργανlη16' "Eι,α irπδ .δ
εdκxαρα εiναl f1 γαλακτ6iη, που
δ δργανlqlδq τflν drρo1ιolιi.lνεl πIδ
ει]κολα dπ' δλουg τoδq δδατ4ν-
θρακεq. Mδ τ'tiλλα ουοτατrκδ τofl
1,6λακτog: μεταλλlκλ iiλατα, φω
oφ6'ρoq, iιο,66οτro, oiδηρoq, iιilδlo
κλπ. dναπτiolooνταl τ6 κ6κκαλιi
μαc. τδ αiμα, τ& κ6τταρα τdlν νεf
ριυν' τλ δ6ντια μ,αq. Kαi ξ6ρετ:
γtατi ξυνiζει τδ γdλα; 'Eπεlδl)
δρroμ6νor }Ι1κρoοργανlo1roi, ποil
6ρiακoν.ταl μ6αα τoυ, μετατο6-
πoυν τfr γαλακτ6ζη oδ γαλακτl-
κδν δξ$. Kαμ1ll& τροcρfr δδν 3.κει
περlαo6τερο dο66αuo &πδ τδ γ6-λα. 'Αποτελεi 6,αorκd τροrρi1 γrδ
τδ- παrδrd, πoi; πρ6.πεr νδ μεγα-
λιilooιlr, κανoνIκ6, νδ γiνoυν γε-
ρd, φυoroλoγrκd. 3πεlδfi τδ dα66-
αrιo, dπoxλεtoτtκ6περα, τoδc ξξ-
ααφαλiζεl δμαλflν &νdπτυξη.

Πα,ρd'λλη,λα μδ τiq 8δαιρετrκδq
θρεπτlκδq τoυ iδr6τητεq τδ γd-
λα δημloυργεT καΙ ]-ιε\,6λoυq κlι'-
δ6νουq, γιατi παfρνεl dπδ τδ αi-
μα τοδ ζιfioυ, τfrq μητ6ραq i) τfrq
παoαμd'ναg τiq dρριiloπ1εζ τo1)q,
τd φdρμακα πoδ δ6xεται δ δρ-
γανrαμ6q τoυ κλπ,

'Eπfοηq, f1 κακfi .i) dκατ6λλη_
λη τρoφfr τoυq θπLδρd δυο6ρεοτα
αιδ γdλα. 'Eπiκiνδυνo εiναl dκ/r-
μα τδ ν6'ριυμd τoυ γιο_τi τδ ι,ερδ
μπoρεi νiixεr μ,ικρ66Iα δυoεντε_

ρiαg, δcτρακllq, τriφου. κ.d. Πο-
λδ 6πrκiνδυνo εiι,αt καi τδ γiιλα
dπδ κακοταioμfνεq i] φυματrκδq
dγελdδεc. ΙιJδ γrατi θεοπiοτηκαν
αioτηρδ μ6τρα δγlεlνflq, ποδ δ-

φεiλoυν νd τηρofiν oi γαλακτοπα-
ραγιυγoi. \4d οiiτε κα) ci6οαο-o
πρ6πεr νδ πiνoυμε τδ γ6λα, κt'
δq ξ6ρoυμε πδq τδ ζδo, dπ' δ-

1 λiτρo γ6?ιακτoq
30 γρ. λiπoc
35 γρ. πρ,ωτεi1νεg
45 γρ. λακτ6ζη
B γρ. &παραiτητα iiλατα

καi κo,oτiζεl 14 δρx,

πoυ dρμ€xτηκε, εiνα'ι γερ6' Γlα-
τi δδν dπoxλεiεταl τδ γdλα νir 1lυ
λiνθηκε &πδ μlκρ66lα τδν δoxεi-
ων fl καi τoδ d6ρα. Mδ τδ 6ρd-
orμo τδ μrκρδ rα fi καi τ& 6ακτ{-
ρια oκοτιi'lνoνται, ijν καΙ καταοτρf
φoντα1 dπαρ,αiτητεq γl& τi1ν καλi1
θρ6.ψlη 6ιταμiνεq, ποδ 3xει μ6oα.
Γtd νδ μi1ν καταoτραφοδν λorπδν
oi 6ιταμiνεq αiτ6g, πρ6πεr νd τδ
ζε,oτ6νoυμε θλαrpρδ τδ γdλα μ6-
νo καi μ6νo γlδ νtι ιτκoτω,θofiν ιδ
μικρ66ι( τoυ. o'MΩΣ ΑYTo ΔB
ΓΙNΤΕΤAΙ ΣTo ΣΠΙTΙ, ΠAΡΑ
\{Ε ΕΙΔΙKΑ λ4FΙΧANΗMΑTΑ
1lAΣTEPΙΩΣEΩΣ

'Η θ'ρεπτlκi1 καi fl oiκονομlκi1
dξiα τoδ γ6λακτο9 rρ,αiνεταl dπδ
τδν δπ6μει,o πiν,ακα.

200 γρ. B6:lc κρ6αq
33 γρ. λiπoq
30 γρ. πρωτεiνεc:

- γρ. λακτ6ζη
2 γρ. &παραi,ιητα &λατα

καi ατorxiζoυν 24 δρx'

γiδrrlο
87,20
4,70
2,7A
0,50
4"20

:lo
100'ω

πρ66ειo
82,80
6,ι,0
4,AO
1,P0
5'Ο0
0 g'ο

100 cΓ}

Tρoμερδq ζnμrδg οτig μnλrδq

PoΔoXΩPΙ. 'o γεωπ6voc γεωργlκηc dvαnτυξεωc Παvoγ. 'Anooτoλiδηc δΙ-
δεl δδηγiεc oxετlκdc μΔ τic nερrnolηoεlc τιiv τραυματlοθ6vτωv δ*vδρωv

Στic 10 'oκτω6ρioυ oΙ αiφvl_
δtαoτι,κiq 1lovoπτιi:oεlQ Πρoξ6-
vησαv oo'6αρδc Ζημιδc oτηv δεv-
δρoκαλλr6ρYεlα Τηc ΠερΙoΧηe. 'Y-
n[ρΕαv δπωρωvεc πo0 παρουο1o-
Zαv δψη Πεδiou μdXηξ' Tηv με-
Yαλ0Tερη ζημrα τηv tnθoτηoοv
oi μηλεδvεc noιj 6ρioκovταl οτiq
δρεlvδc περlox6c. Td δ6vδρα κd_
τω αnδ τδ 6αρoc τoσ xlovlo0,
πo0 κoλλoυσε σdV dλorφη μi τα
φιiλλα, οxioθηκαv καi αvoixθη-
καv o0ρρlΖα Φc τηv γη. Τι1τorα
καταoτρoφη' δδv αvοφ6'ρεταl

noυθε,vo oτηv δλληvικη καi δ6vη
6l6λloγροφiα'

oi δεvδρoκαλλlεργητθc τδv
nερlo1ωv α0τδv δdv κλαivε, γlα-
τi Θd xdooυv τηv δooδεlα μlοc
xρovlσc, iλλd' κλαivε γrοτi Θο

xαooυv τηv θooδεld noλλωv θ-
τδv. oi κdτolκol α0τoi 6ρio,κov-
τοl οd dπ6γvιυoη θπεrδη δ o.Γ.A'
δδv αvτlμετωn[Ζεl Θ6μo αnoZη_
μlιboεωc. 'o oη,μερlvδc καvovl-
oμδc τo0 oΓA δdv πρo6λ6nεl α_
πoZημiωoη λoγω xlovonτιboεωv.
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Md oφoρμη τηv πρo6oλη τω;
'Eλληvlκωv τonlκδv xoρδv αnδ
τηv τηλεoραoη τηc EΡT 6δωoα
oτδv αγα,nητo Π'αvαγlιbτη Mυλω-
vδ δvα oη'με1ω,μα γtd τoilQ τoπl-
κoic μοc xoρoOc.

oi xoρoi μoc Πoρouσlαοτηκov
κoi cλλη φoρα καi αλλεc φoρdc
αnδ δlαφoρα καvdλtα, εΙvοl δμωc
f1 nριi.lτη φoρα no0 μδ τδv -ΠYFl_
lQ. γ[vεταl μlα'nλη,ρηc ioτoρlκη
nαρou,oiα'oη τoυc'

Kαταγρ6φω εδω oτic φlλoEε-
vεc oελiδεc τoi nερloδlκoυ 1-lοc
.NΙΑOYΣTA' δ'τl οφoρδ oτoιjc
xoρo0c μαc δΠδ τηv παραndvω
δoυλεld μoυ μδ τηv θλπiδα δτl
Θδ oταθεi αφoρμη vlδ ndρα πs.
ρα δρευvα.

- 
oi vτ6πιol xoρoi μοc εTvοl ηΠATlNAΔA, η MAKPYNlTΣA,

η ΠAΠAΔlΑ, τo0 NTΑBEΛΗ,
τoδ ΣΩTΗPΗ' δ NlZAMΙKoΣ.
Χαρoκτηρloτlκo τoυc δτr xoρε0-
ovταl 'μovo oτη Ναoυoα καi ;iα-
λtoτα τic 'Anoκρlθc dπδ τδ μπoυ-
λoιjrκlα Mno0λαc μi τρ6no nα-
τρo,παρdδoτo.

'H ΠΑTlNAΔA εivαt xoρδc
noμπlκδc κoi xoρεOεταl ylδ τη
μετακ1vηoη τo0 1ορευτlκo0 δι_l[_
λoυ oτotc δρ6μouc απδ πλατεiα
oδ nλατε[α' 'H κ1vηoη γ1vεταl o*
δυδ oτixoυq KαT' αvτlZυγiα καi
ov6μεoo oτoic λαμπρooτoλloμ6_
vouq μασKcφoρoυc φoυαταvελ-
λαδεc κlvoσvταl οdv ν0φεc,
rioυγα' oΙ .γ1-16γn,EΣ, δvτoεc
vτuu6voι γtllrαlKοΙα' 'H Θ6on τoιlc
καi ri κivnοn τoυq φαιrεριbvoυv
δτl δγoυrr dvτικαταοτηoεl Πoιr-
nικd ξoαvα. Xαoα,κτηρlοτrκδ εT_
vαl 6πioηc δτl τiq dπorκolδc πi-
αω δnδ τδv yooεl,τlκδ δμlλo δ-
κoλouθolv oτevα δειl5vol μδ τηv
no'lnΛ πληθoc noλiτεc.

Σ-ic nατlvΛlδεq ni rnοι19161γ9}-
λ^roΛool Kpaτoι-ι.,ι .rηoθ16' διriπο-
δα δurυc, δπδ τλ tlιiτn. ,rΑ τδ
οτα,loδ καi τλ ιnoι'.lγτα ιιlnλri Tλ
πηαθld αfl-λ λξrrotrταl ..η6λλεn,>
δηδ τδ πΛλλn'lqι. Στδ.r βliο;ηiδn
σUvαVTηillε τΛ rnηΛ'ηη: *λ6ιrvnv
nατoδι: yεοοi πΛλλr,lv, a,' i1Ξln
nΛλλοvτα", κοi ni Λοrz61in1 Ql'lρπ.ι'
τfrc oυιroδεiαc τo0 Λ1fiι,r,ι'ρu, δ-
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'H δμαδα πo0 dκπρooΦnηoε θπdΕlα τδv .ΠYPΣo. στo Χoρδ τδv Ναoυoαiωv
τfrc Θεooαλoviκηc. Mδ τfl oεrρα dno δρloτερd καΘloτδq oΙ κon6λεq: Boλ-
ooμiδoυ Zωη, Τ6μμο PωΕοvη, Boλoο,μiδoυ Bοolλικη, Zλoτdνη Mαρiα, Ποnα"
δoπo0λoυ 'Eλloo6ετ, Zλατdvη Mορlκo0λα' Σrlnητdvoυ 'Avooταoiα. "oρθιol αnδ
δριoτερd oi:, Στομ6νoc 'Avοoτooloc' Toiμnρηc Γειbργroc' Λiτoq Στα-ρoc,
Xovδρoγlανvηc Γειbργloc, Mooκoφiδηc Δημητρloc, Φυκroρηc Γειbργιoc κoi Σl.

,nητdvoc Δημl1τρloc.

voυv dnδ τic λα66c τoυq Kαi
.σUiYoυv., Kiivouv τδ αvτdμωμα
τδv onαθlδv ToUc.

"E1ouμε λol,nδv θδιb, oτic nα-
τlv6δεq τΠc Nαo0oηc, τδv γvη-
o16τερo τ0πo τηc Πυρρixηc, τo0
xoρoυ δηλoδη πoι) τηv θκτ6λεon
τΦv αμυvτtκδv καi θπlΘετlκΦv
κlvηoεωv τΦv xoρευτδv σUVo-
δευov δixρovol πoδεc.

'H MAKPYN|TΣA εivαl δvαc
oπδ τo0c λiγoυc n6vΘlμoυc 1o-
ρoυc Πoυ oΦ'Θηκαv dnδ τηv dρ-
xαl6τητo, πoi δμωc 6μελλε vα
oυvδεθεi μδ δvα τρογlκδ γεγo-
vδc 'Πoυ οημαδεψε τη Ndoυυα
κoi τηv ψυxη τδv KαToiKωv Ιηc.
Εivαl τδ γεγovδc τQc κoταοτρo-
φηc Τηc π6λεωc noυ oτo 1822
6ylvε δλo,κo0τωμα οτδ 6ωμδ τηc
θλευθερiαc. 'H Ν6oυoα 6ποvα-
oτατηoε τηv Kυρlοκη τΠc 'oρΘo_

oi τoΠlΚoi βαq xoρoi
,Πωc τoυq Ε6ρoυμε dπδ τα οyγεlα
κοi δnωq μoc Toυc αnoκαλOnτεt
τδ θοuμdolo ψηφιδωτδ τRc Π6λ-
λαc' "Δlovυooq θπi Πα.€ηρoc".'o E0ρlniδηc oτiq .βξκxgq. γρd_
φεl: .αvd Θ0ρoov τε τIvαooωv
κlooδ Tε σTεφοvω εic Δl6vυoοv
θεραπε0εl-.

oi πδδεc τηc μoυolκξc οτic

Toσ Γυμvαoι6ρxoυ
'Eμμαιroυiλ Bαλoαμiδn

nατlvαδεc εivαl δdrκτυλol η οvα-
nαlσTol. Σi καvovικα δ,μωc δrα_
oτηματo Yivovταt δlπλoi δioηuol
η τετραoημol, δnωc oκρl6Φc oΙ
Πυρρlxrol n6δεc καi τoτε oi γo_
ρευτδc δρxovταl οvτlμ6τωπot,
γυρiZoυv τδ σΠαθlδ, τα nld-



-oi 

τoπrκoi μoq xoρoi

δoξiαc τo0 1822 καi nατηθηκε α'
nδ τoilc To0ρκoυc τηv Kυρrακη
τo- Θωμδ τoυ iδloυ δτoυc.

Πoλλoi πoλεμloτθc γλ0τωoαv '

μδ μrdv δξoδo ηρωΙκη. 'An' α0-
τoΟc τδ μεγαλ0τερo κoμdτl μδ
τδv Kαρoταolo κοi τδv Γατgο
6φταoοv oτηv Noτlo 'Eλλdδα καi
nρooφεροv noλυτtμoτατεc uπη-
ρεoiεc oτδ Π6τα, τd Δερ6εvα'
κtα, τηv Eιj6olα, τη'v Σκldθo' τα
Ψαρd, τdν "Yδρα, τηv Ν. Πελo- 

;

πowηoo, δnou δ Kαρατd'oloc
oτηv τoπoΘεoiα Kρεμ0δl αn6o'πα-
oε τηv πριilτη 'Eλληvlκη viκη κα-
τo τoσ 'lμnροημ'

Σδ κεi,rη Tηv ,κατοoτρoφη :

τρογlκδc γυvαiκεc καi κoρiτοtα
τδv oyωvroτΦγ πot δdv μnoρε-
ooν vα oπdooυv τδv κλolδ τδv ι

To0ρκωv 6πεoov oτ' θφρloμ6vα
vερδ τflc 'Aρ6πlτooc καi 6ρξκαv
τδ θ6vατo.

'Η ΠAΠAΔlA εjvol δ nlδ onoυ-
δαioc 1oρδc τoi τoπcυ κοi αl_lοl-
τεΙ θπιδ6ξlo xoρευτη. Ξεκlvdεl
dργd, Zεoτοivεl olγα_olγd, oυ-
vαloθηματlκα, τδ yoρευτη καi
τδv αvε6αζεl μδ τδ oκlρτηματα
καi τic 6Εoροεtc τoυ oτηv iκ.
φρoση 6lωμdτωv dvερ,μηvευτωι'

'H Παπα,δld εΙvαl μ6xρl ο' δvο
oημεio xoρδc τoU nριbτoυ, tb-
oπou φτdvεl oτδv .iιπoλυτδ. r'oi
εivαl oυvoλlκδc xoρ6c_θniκλη-
oη. oi yoρευτδc yoρε0oυv μι:
nρoτεταμ6vα τd x6ρlα oδ oτiloη

ΔlΘYΡAMBoΣ: Xoρδc 'oδ δυδ oτixoυc ΧoρεUTδV μδ vεovtκδc μdoκεc' (Kρο'

τηραc τoσ Δrov_υooυ oτδ Moυoεio T6xvηc τηc Bαolλεiαc 'Ελ6ετiα)
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Σ6 τlμη αι]τδv τδv γυvαlκδv Mα,κρυviτoα τoU Πηλ[oυ, oτηv
xoρε0εταl δ xoρδc Mακρυviτo.-l. δnoiα εΙxε οτηoεl τδ oτρoτ6πεδo
Tδ τρoγo0δl εΤvαl μolρoλoγl ι<ci τoυ δ Kορoτdoιoc τδ 1B23, τδv
δεixvεr τηv τρoγl'κη θ6oη τδv δn6μεvo 1ρovo τdc KατασTρo-
Ναoυoαiωv μετd τηv KαToσTρo- φΠc, odv 6vτετολμ5voc σTρctTll-
φη 'Η M,ακρυviτoα noi μvημo- γδc τΠc 'Eλληvlκξc Kυ6ερvηoε_
vε0εταl oτδ τραYoOδl εΤvαt 4 ωc.

Tρiο noυλακro κdlθovταv oτ{c Nιdoυoτοc τδ Kdoτρo
Mακρυviτoα μoυ, κοii,μδ,nδ1εl η κορδiτoο μoυ.
Τδ'vα τηρo,εr τδ Boυδrvd, τ'drλλo τd Σαλovirκη

Mοκρυviτoα μoυ, κoiiμδ nδ1εr η κoρδiτoα μoυ-

To τρiτo τδ,1lrκρoτερo μolργιoλαyd,εl κr λθεr:

Mακρυviτoα μoυ κoiiμδ πδxεl { 'καρδiτoo μoυ.
_Mδc ποτηοοv, μοc 1ολαoαv, μδc πηροv τiq γUvαiKlc
Mοκρυviτoα μou, καiiμδ πδxεr η κoρδiτoα μoυ.
"Eνα μξλo, ομdv' Kι dλλo μ[λo, dμδv.

Bρdδυooε κοi noi θd μεivω.

iκεloiαc, nρooφoρδc' δoΕoλoyioc'
θρlομ6oυ, θκoτ6oεωc.

Mδ τηv Πoπα,δld δdv Oπδρxεl
dμφl6oλiο δτl 6ρroκδμαστε μΠ,oo-
oτδ o' δvα,v μovαδικδ θρηοκευ-
τlκδ Χoρδ TRc 'Aρxαloτηταc.
Πolδc δμωc δ xoρitc; EΤvαl του
'Aπoλλωvα, τηc τoEo6δλoυ 'Αρ-
τ6μlδαc η τou Δlδvυοou;

oi 1oρευτδc τic θn6κρlεc oτη
Ndoυoα, δnoυ κuλdει καi τδ ii-
Θlμo xlλlαδεc τιiiρα 1ρδvlα, ιilο-
ρoΟv μαοκεc, .Tδv πρ6'oω'nov.'
δπωc λ6vε. Aι]τδ μδc φ6ρvεl

πρδc τδ Δl6vυoo. Kαi προyμοτt
oαv 6ρευvητηc δoκiμοoα οφατη
xορα δταv μn6oεoα vd ταυτioω
τδ xoρd μd τdv noρ6oτααη δvδc
τρογrκo0 xoρoυ τοιl Δl6vυoου,
τoΟ Δlθ0ρομ6oυ' oi θρυθρ6μoρ_
φo 'Aττlκδ κρατηρα τoU 500_
490 n.X. πoιi 6ρioκετοl oτδ Moυ-
oεΤo T6xvηc τΠc Bαolλε[αc.

Στδv κρατηρο τα μ6λη τol 1o-
ρoU φoρoUv δμoloμoρφη οτoλr1,

xoρεtoυv μδ nρoτετομ6vo τδ x6-
ρrα, τd 6ημοτα ToUc ετVαΙ τd τυ'
πlκd τoU τonllκoδ XoρoU oτη φd-
oη τoΟ δrnoλυτol κoi φoρoUιr v'ε-
αvΙKα ,Πρo,σωnεTα. Στδ κ6vτρo
6ρioκεταr δ Διovuooc novω oτδ
6ωμδ ,καi oOτδc μαοκoφ6ρoc.

'o ιιlzavΙKoΣ εivαr δ πlδ
ivτunωοtακδc 1oρδc τηc Ναoυ-
oηc'καi δ xoρδc οτδv δnoio γυ-
ρ1Zoυv δλol oi dργoi xoρoi τoD
τ6πou, Παπαδld, Ντο66λη, Σωτη-
ρn καi δλλol.

'o ΝlζdμIκqc πoι., oοv καμ6οc
δvιilvεl Τoυq ToΠIKoυc Xoρoijc εi-
vαi τδ iδlο μδ κεivoυc παλlδc
,Kαi Xoρε0εταl d'noκλεloτlκδ καi
μovo δπωc καi κεivol oτη Ndoυ-
σα.

'Η δvoμαoiα τoυ nρι1,πεl vα 6-

xεl οx6'oη μδ τη MiεΖο καi Niε-
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Oi τoπrκoi μαq xoρoi

Zα' Tδ δoα γodφτηκov γld κ6-
Γlolouc To0ρκοuc φoρατZdδεc
πoιjl τδv 16ρεψαv ατηv Ndoυoα
καi πoil γld τδ καλ6ntαoμo τoυc
καi τδv 6Eευμεvlαμo τoυc 16ρε-
ψοv τδv Toυρκlκδ α0τδ xoρo( ! )
κl oi Nαoυoαiol θλ6γxovταl οvl-
oτoρητα, ,δκρlτα.

NτABEΛH. Mθ τδ 1oρδ αιiτδ
γυρΙZou,με αro0c xoρo0c τoU τ0-
noυ τξc Ποπαδloc. Εivor πα,ραλ-
λαγη τηc Πο,πα,δlδc, δnωq καi
δλλol 1oρoi τonlκoi

Tδ φαlvoμεvo δdv εivαl καl-
voOργlo. 'o Δrθ0ραρ6oc frταv oτδ
μεγολ0τεoo μ6ρoc α0τooxεδlα_
oμdc τoU πρoεΕαρxovτoc, τo0
nριbτoυ τo0 xoρευτr'κoO δμiλoυ.
Kι dκ6μη καi τδ nερtεx6μεv6 τoυ
odv τραγoιiδl θnοlvετl,κδ n6vτo-
τε, δδv αvαφ6ρovταv, oτd κατο-
nlvd 1ρovlο, μ6vo oτδ Δloιrυoo.

'o xoρδc πoi περlγραφη τoυ
61oμε oτd 650 π.X. oτδv 'Aρxi-
λo1o, 69, κρoτljΘηκε 6vαc. Στηv
'AlΘηvα δnoυ εio6αλλεl μδ τα Mε-
γdλα Δtoγιiαlα, nαiρvεl μovlμη
Θ6oη oτδ nρ6γρομμα τδv γιoo.
τδv δ,nδ τδ 510 n.X. μδ δ6κα
δκτελ6oεtc, ,nθvτε dvδρδv καi
π6vτε nαiδωv.

'o 'Aρloτoτθληq μrλ6εl γlα τδ
1oρδ noO τδv 6λ6πεl vd xoρε,ιiε-
ταt oτic μ6ρεc ToU Παρα]δoolα,κd,
nαρδλληλα κοi αoxετα μδ τηv i_
ΕθλlΕη τoυ oτηv Tρα,γωδiα.

Tδ τρα,γo0δl εTvαl αφlερωμ6_
vo oτδv dρ1rληoτη Ντα,66λη' Kα-
ταγρ6φηκε oπδ τdv Tdκη Mπdi-
τoη καi δxεl δc 6Εηq:

Γε16 ooυ, Nτα66λη ορ1lληoτη.
Γεrd oou, Xρ[oτo μoυ Nτα66λη.
Mδc ι-lηρl i μ6ρα κl' η o0γf 

'

γεlα ooυ, Nτα66λη oρ1rληoτf.
Mαc πΠρε κl τoJ μεοηlμθρl,
γεld oou, Kαπlτov Nτo6θλη.
Πoσθε Θo λημερrdoouμε,
Ντα66λη, Θo μαc nlooouvε,
Kl δπoυc ι] Ζoυ{ τo0 θ6λεl,
no0Θε Θδ oτl1ooυμl λημ6ρl.
Γε16 ooυ, Kαnlτdv Nτα66λη'
"Aiγτr oi κεTvo τo8 6oυrz6,

μαυρο τα μdτlo π' oγοπω.
'lκεΙ θd oτιlooυ,μl ληlμ6ρι
γεlα oou Kαπrτdv Nτo66λη.
'Ικεi Θo oτl1μoυol λημ6ρr,
Kα,καρdnη καi Nτα6θaη.
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A) Περioδoq l-7-77
€ωq 31-12-77

1) Klvημοτoγραφlκ6c nρoθo_
λdc 11

2) Θεατρlκ6c παρooταoεlc B

3) Συvαυλisc ξ6voυ σUYKρo.
τη,ματoc 1

4) Συvαυλiεc 'Ωδεioυ NαoO-
oηc 2

5) Δldφoρεc Σxoλr,κ6c γIoρ-
τ6c 5

6) Δldφoρεc αλλεc iκδηλιb-
oεlc (oυvελε0οεlq, oυv6δρlο) 6

B) Περ(oδoq t-\-t978
€ωq 31-t2-1978

1) KlvηματoγραφtκdQ nρo6o_
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Eivαl t'ι ειiμαρεrα iδαv1κ6;
'Η μεγdλη πioτη τοσ o6γxoo-

ι oυ dνθριilπoυ αιiq οiκoνoμrκθq
αξiεq καi { θλπiδα τoυ, πδg fi
εδμdρεια εiναι d πανdκεtα τδν
κorι.'ιυνrκ6ν dπoδεixθηκε φρo0-
δα' "Aλλoτε oi ooolαλroτδq frγ6-
τεg τδν δυτrκf;ν xωρfrlν πioτευ_
αι' δτl i 'λ'iρηc εliμdρεια θδ θε-

ρ6πευε αrγδ orγδ fl τδ λrγ6τερo
Θd μεiωνε πoλλd, τ& περruα6τεοα
ιiι' δxι δλα dπδ τδ κotνωνικδ κα.
κd. "Eλπlζαν πδq f1 εliμdρεrα θδ
αιι6ρπrζε τfrν f1αυxiα, τr)ν εiρl1 vη
καi τi1 γαλfνη dν6μεoα oτοδq
\αoδq καΙ αrοig dvθριilπoυq. Ση-
μερα i &πo1,odτευofi τoυg πρ6-
πεl νδ εiι,αl θκrληκτrκ{, γlατi
1_iι'εταr 6\o καi οαφ6ατερo δτl l'1

κotνωνiα τfrq εi,ημεoiαq καi τfrg
ειiμ6ρειαq δxl μ6ι,oι, δδι, εir,αl
τδ iδεδδεc, δxl μ6νον δδν μεiιυ-
oε τ& dντικotνι.iνrκδ θλ16ερδ φαι-
ι'6μενα oημαντtκδ ii μlκρfrg oτ1-

μαoiαg, παρδ dν66αοε τi1ν irντι-
κotνωνlκ6τητα κ,αi πολλδq dλλεc
iξ ει}ημερiαq τdoεlq, δπωq τig ιi-
ι'αταρ,αx}q καi τiq dναρxiεq τfiι'
ι'6ο:ν. τi1 6fα κα) τilν τρoμoκρατiα
οi θλι6ερ6τατo 6'αθμ6, τfl οεξου-
α\rκfl &πoxαλiνοiοη ο} 6α'θμδ πo'r)

πι'iγει τilν dγdπη κα) λotπ( λι'_
τlκolνωνlκδ oδν τδ κυνl]γημα γlδ
iκανοπoiηoη κ6θε θπlθυμiαg μαq
i] δπoκεrμενlκfrq &ι'dγκηq llαq
ποδ μπoρεi νδ αio'θαν'θ'εi καν6νrq
μδ oκoπδ καi οτ6xo τfrq ζωflq llαc
τfl.,, dπ6λαυo'η, τiν πιδ μεγdλη
καi δυν,ατi1 f1δoν{.

'H εriμdρεlα dπ6τoκoq τof, 6ιο-
μηxανrκoδ - τεxνoλογrκοδ πνεl]-
ματοq 66ζεr δrαρκδg τi1 ο'φραγi
δα τηc Bπdνω oτflν δrrγdνωoη τiiν
oημερtνδν κorνωνrδν, oi δπoiεg
ιbq καταναλωτtκδc i) ιilq κoινοiνi-
εc τηq εliημ'ερiαq καi τfrq 3ντο-
ι'ηg dπληοτiαg xoρε-ioυν γriριυ
απδ τδ <<xρυo6 μ6oxο> λατρεilον-
ταq περroo6τερo dπδ iiλλη θπο-
τi1 τδ κ6ρδoq, τi1ν &π6κτηo'η
δi'ι,,αμrηq καi Bξoυoi'αc θπ:6oλfrc'
τ| φληδoνi,α, τδν θγωκεντρrηl5,

τδν ιλμδ dτoμlκtoμδ καi τδ παo6_
μolα καi oυνακ6λoυθd τoυq.

'[Ι εr}μdρaα ι}θεi τδν dνθρο:πο
νδ κατευθr]νει τiq dκ6ρεo-ιεg καi
xωρiq τ6ρμα θπιθυμiεq του π6ρα
dπδ τδ δπdρxειν τδν ιifεi νδ θ_

πrθυμεi παρdλoγα oδν τi1ν d'r,α'
ζri.ηoη π.x' τoi νοΙ]ματog τηc
ζιυ{q μ6σα αιi1ν πlδ dxαλiνωτη
fδoνr], μ6oα αδ 8να ρtζooπαoτlκδ
f1δoνlαμ6. 'Η εi1-r&ρεlα καi fl εi_
ημερiα γεννoδν dνdμεοα oτδ &λ-
λα dντtκorνωνlκ{ φ,α1ν6l]ενα καi
τfiν <ff6ρrν> μδ τδ dρxαio iλ-

μlα κ,λ.π. Αιjτoi πoδ κdνoυν &πα-
γωΥδc ιiψηλdlν πρooιilπων κ.λ.π.
δδν πρo6ρxoνταt dπδ θξαθλrωμ6-
να oiκoνομtκδq κotνωνlκδ oτριil-
ματα, παρf dντiθετα εiναι παrδιd
τfrq ει]ημερiαc ποδ δδν κατ6xoν-
ταl &πoλ6τω9 καi μδ καν6'ν,α λ6-
γo dπδ 6rοτlκδ dγxoq. Eiν'αι θπα-
νοα16 ι εq (εξ εδη1lερiαg>' 7,otν
μ6oα αriq δυτlκδg δημoκρατiεq,
ι1lαιε νδ τoδg παρ6xεται τ6oo 3ν_

τoνα fl dτoμlκfl θλευ,θερiα καi
τ6αo iνεμπ6διoτ,α, ιi:οτε νiι θνo,
xλoσνταt καi νλ θπαν,αοτατoδν

ληνrκδ ν6ημ6 τηc μδ δυαμεν6o'α-
τεq αrδν ψυ,xlκ6 κ6ομo μαg θπr-
πτιioεrg. 'Η εtiμdρεrα μδ τδν τα'
xδ ρυlθμδ πoδ iιν66ηκε τ6οo drι5-
τoμα πoδ &πλιilθηκε μεταπoλειιι-
κδ δρrζ6ντrα καi κ6θετα παρ6'oυ-
ρε κ,αi γκρ6μιoε κr dδυν&τιαc,
κλ6νtoε πρ6ρρlζα θεoμoδq κ,jl-

ρoυq, κolνωνlκoδq καν6νεq f1θl.z
καi 6θiμων δlιtα1oυ καi dνθριυπi-
ν(,Jν σx6σεων ι<αΙ λοlπδν iθ'_
κδν irξlδιl. 'ΑoκεT μr& τερdοτrα
3πiδραoη tπdι,ιυ ατi1 o.κ6qrη 1ταq
oτfl oιlμπερrφoρj μαq καi οτi
oτdοη μαg dπ6ν,αντl oτi1ν (ιυ{
μαq.

oi 6πoxδq τfrq εilμdρεlαg 3xoυν
oδ xαρακτηρlοτrκ6 τοι.rq πoλυπoi
κrλoυq θρεiθrοuoδq τδν αioθljoε-
ωr; οδ πληομονfi καi 3νταoη: rr)

μ6θη dπδ δπερoφρoο.sνη' τilν
πρ6κληoη καi οδ κατdληξη τfrι,
3γκληματlκi1 καταoτρoφf,.'Hταν
θλ16ερδ ioφαλμ6νη fr παλrδ &ν-
τiληryη. δπωg &ι,αφ6ραμε παρα_
π6νι,l, δτl rj εilηirερfα θδ μετ66α-
λε τoι'lq dν'θριilπουq oδ dγγ6λoυq.
Αilτo,i ποδ κατιtoτρ6rnoυν μδ oαμ-
ποτδζ πoδ oκoτιiνoυν dνθριiiπουq
oδ dερoπεlρατiεg i] oτδι dερoδρ6-

3.ναντioν τηg.'Yπερι<oρεο1ι6νoι d_

πδ τflν θλευθερiα &ναζητoδι, τi1l,l
dναρxiα i) τfi οτεγr,d δlκτ,ατoοiα
τ6,πoυ δλoκληρωτrκδν καθεoιιi:_
των.

"Αλλα xαρ'ακτηρloτtκδ τiν
κoiνωνtδν τfrq εiμ6ρεlαq καi τi]q
dπλη,oτiαq εiναl δ ναρκlαοto1r/:q,
f μαλθ'ακ6τητα, f] 3ξιυ dπδ τοδc
ν6μoυ9 καi τoδq κι]1νων1κoδζ κα_
ν6νεg 8κτρoxiαοη τiν dνθριilπιυν
καi fl πoλυτ6λεια, 3ντoνο φαιν6-
μενo τδν κolr,ιllνlδν ιfrq ειiη1lερi-
αg καi τfrg dπληoτiαq. 'o Mδρξ
δiδαξε, δτr <fl πoλυτ6λεlα>, rδ
θλ16ερδ αiτδ δηλητljρlο τξq πα-
ραKμηc κα) δldλυαηq τδν κolνrυ-
νrδν, εiναt τ6oo 1ιεγ6λo κακ6,
δπωg μdq λ6γεr δ Φρ6l'ι, <,δo'o καi
f1 πικρfr <nτιilxεtα>καi 6τι δ ,cτ6xοq

μαq πρ6πεl νδ εiναr τδ νδ <,εi-

μαστε κ1 δxι τδ..νλ Ξxουμε πολ-
λa>. 'Eδ6 δ Φρ6ιι dναφ6ρεται (δ_

πωg δ iδloc γρdφεl oτδ 6l{3λio
τoυ: Nδ 3xειg i] ν6 εioαι; δλληι,.
μετdφρ. L978 α. 31 κ.δ.) <αιδν
πραγ1rατlκδ λ,{dρξ, τδ οlζoαπα_
o-lκδ €ινθρωπlοτi1 κl δxι oτi] xυ,
δ,αf,α πλαοτoγραφiα του πoι) πα-
ρoυαdζεr δ or1γxρoνoq κoμμoυ-

Toσ IΩANNOY N.
δμoτ. καΘnγnτfi τfiq
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Eivαr fι ειiμdρεlα iδαvrκ6;

νιαμ6q>. 'o κolνωνtoλ6γoq Φρδμ
εiναr 8ναq dπδ τoδq πιδ dντικεr-
μενκoδq αdμερα iρμηνευτδq τξq
θεωρi,αq τoi Mdρξ.

'H δrαφoρδ τoΟ uεiναlr> καi
<dxεrν> 6ρioκειαt dνdμεαα οδ

μtδ κoινωνiα,πoδ τδ θνδrα'φ6ρoν
τηq συγKεντριilνεταt ατoδq &ν-
θριilπoυq καl oδ μlλν dλλη πoδ
τδ 8νδlαφ6ρoν τηq oι.lγκεντριi'lε-
ταr oτ& πρdγματα. 'Η τdοη ro6
dxεrν xαρακτηρiζει ilc 6ιoμηxα-
νtκδq κotrνωνiεq δπου f1 dπλη-
αιiα καi rj κaρδoλαγνεiα γΙδ
xρημα, δ6ξα, θξoυoiα καi δ6να-
μη, φlλαρxfα καi λolπ& παρ6-
μorα dxoυν γiνεr κυρiαρxoq σκo-
πδq τfiq ζωfrc. 'o αιiγxρoνog '|iν-
θρωπog δδν μπoρεi νδ καταλ6-
6εl τδ πνεσμα 1rrdq κοlνωνi,αq πoi)
νd μi1ν 3xεl o,6ν πρι,lταρxlκδ καi
κ6ρlo αι6xo τflq ζιυflq τfrν iδlο_
κτηoi,α καΙ προπαντδq τflν dπλη-
oτiα οδ δλα. Ληλαδi1 μlδ κotνω_
νfα 1ιi1 dλλoτρlωμ61,η. Kdτr τδ
δδ,6νατo μθαα ατiq κ,αταναλuiτι-
κ6q μαg or]μερα κoιι,ιrlνiεq' M6oα
oδ 8ν'αν καταναλωτlομδ πoδ δrα_
κρlνεl κ,αν6ναq τi1ν τdαη nrnδ
τδ κατα6ρ6x]ftαμα δλ6κληρoυ τoδ
κ6αμoιl>>. Δυ,oτυ,xδg δ α6γxρονοq
&νθρωπoq τδν κo.lνωνlfiν τfrc
,&φ'θ'oνiαq καi τfrg κατανdλιυο'ηq
τελεi κdτω dπδ τflν ιμευδαioθηoη
πδc i &πλnα,τη 6πrθυμiα γrδ τfiν
dπ6κτηoη δλlκiν d'γαθδν τδν δ_
δηγεi oτiν εilτυxfα. 'Ωαι6αo oi
μεγdλol δdo'καλcι τffc oo<ρiαc καi
τflc ζωΦc δiδα.ξαν πdlg γlδ νδ
φτdαoυ'1rε oτδ πlδ rilyηλδ oημεrο
i] ατ6δlo τflc 8ξ6λlξη9 δδι, θδ
πρ6'πεl νδ &.lαζητofirlε iiπληοτc
τfiν dπ6κτηoη dγαθιilν.

'H εriμdρεια &νdμεoα oτδ δλ-
λα, δδηγεi τδν ο6γxρoνo dν'θρr'υ-
πo καi κυρiωq τoδq ν6oυq cπi1rl
dντoνη &ν,αζr]τηαη κ&θε εiδουq
iδoνflq καi οτi1ν <πdαη θυoiα> Λ-
πoφυγi1 κdθε δεlνoδ, κ6πoυ καi
δπoxρειi:αεων. 'Ωoτ6οo δ dνθρι;_
πoq Exεl πdqrε: ι,λ εiναι 8να εi_
εργετlκδ dτoμo, πoδ αioθdνειαl'
παρ& γiνεται €ναq ,dλλoτorω-

μ€νoc rθαυμαoτfrg iνδc εiδιiλου
καi νolιiθ'εr τδν δαυτ6 τoυ xα-
μ6νo, δταν xdνεt τiν 6παφι] τoιl
μδ τδ εiδιυλ6 τoυ (Ερrx. Φρoμ)
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Eiναr κdπωg εiiκoλo 666αια
μθοα αιi1ν κoινωνiα τdlν dν6oε-
ων καΙ τiq dφθoν(αc νδ dπorρ{l-

γoυν oi ν6ol τδν κ6πo, τδ.l π6'
νo, τi1 αι6ρηoη κl dλλα δυο6ρε-
oτα. 'Ωoτ6oo μ6oα α' δλεq αiτδq
τiq dν6αεrq καi εilιoλiεq τdlν
κοtνων,t6ν τflq εiμdρεrαg, τξg d-

φθονiαq καi τfrq εliκoλiαq γlir d"
π6κτηοη τδν flδoviν δ dνθρω-
πoq καi πρδ παντδq δ ν6oq κατι:ιν-
τd δν πoil οι]orαo,τlκδ δδν ξ6ρεl
τi θ6λεr, τl νδ ζητl1oει καi dπδ
dνiα, ειiμdρεtα καi κ6ρo θπανα-
oτατεi καΙ φ6ρεταr iilτρεπα i) τεi-
νε,l πρδq 8να δν <<θκτεθηλυμ6νo>.

'}Ι ειiμdρεlα λ6γεl μl& γ1απιΙ)νθ-
ζικη παροιμi.α <δηγεi πoλλδζ
φoρδq ο'δ τρ6λε9 i) ατδ 6αρδ με-
,θιjo'r>>. K6τr θπi,oηq otiγx'ρoνo τδν
f1μερ6ν μαq πrcτοπoιεi μl{ πoλω-
νrκi1 παρorμiα πδc <f εr}μdρεrα
δημιoυργ'εi τ& παλ16παιδα>>. οi
παoo,lμiεq τδν λαδν καi γενκir
τλ γνηrlκδ τουq εiναr dποκου_
αιαλλωμ6νη πεfρ,α ζιυfrq αiιiνιl:ν.
6,αθιδ πρακτικfl rρrλcooιρiα ζο{g.

'Η κoινωνiα τfrq εiμdρειαq -δoo κl δν αliτi1 μπoρεi νiι εiναi
οxετlκfr μδ τfrν τ{ρηoη τδν d-
ναλoγ16ν πρδq τδ περαql6να '-
παρ,oυαrdζει μlδι ζι,;i1 π6ρα dπδ
τδ μ6τρo, μrd (ωil μδ αiξημ6ι,εq
dνdγκεq μδ αiξημθνη κατανdλι,"i-
αη ιxc τδ &περ16ρlατo, μlδ (ιυr)

πoδ κυρlαρxεiταr dπδ τfi μαι,iα
τoi κ6ρδoιlg' Kl &κ6uη παρoυσ1-
dζεl μlδ ζιυi uδ ηoλil θλε$,θερo
κl dκαρπο xo6νo 

- 
νιιi,θoντεq εi-r-

xαρiαιηoη, δτ'αν ακoτιiiνoιlμε τfr ι,
ιiiρα uαq πoδ τ6oo oκλnρδ πρoc-
παθoδμε νδ oil<oνolrfr,ooυμε - uδ
τιion πρδg τfl ρααrιfiνη. τι\ uαλ_
θiακ6τnτα' τi1ν dνυπακoi1 πρδq
1,6i,q ν6μουc. τiν θπlφανεrακi
ακ6ψn. lιδ dπoυoiα τffq κolνωνl-
κffc εilθ6νnq, τfl μεiο:οn τfic Bu-
66,θυνong. τi1 μον'αΕ16, τflν dνiα,

Mr& ζιυi μδ παθητlκδ κo'lν6, πoδ
θεdται &πλδc τδ ο'π6ρ, xωρiq νδ
λαu6dνεl 3νεργ} μ6ρoc- παρ& πα-
θαiνεταl, δταν xdoεl f1 oμdδα πoδ
εiι,o'εi, φανατloμ6νo ψυxrκδ ιi:q
τi1 μαι,fα κl dll6τoxo σιl)lΙctτlκd
ατiν dακηoη. Eiπαν καi εiναr oω-
o-ι6, πδq f1 ει}ημερiα κα) f1 εr3_

μdρεrα oυνoδεi'oνταl πdντα &rιδ

μrδ πνευματrκfl δυαrυxiα.

'Η κorνωνiα τfrq εliμdρεrαq πα-

ρoυα6ζεl - μδ κoριυνiδα τig oi-
κoνoμrκδq &ξiεq - μrδ ζωfl xω-
ρiq iδανrκδ καi μδ δναπτυγμ6r,ο
μ6νo τδν dτo1ιtο1r6, τδν θγωκεν-
τρlαμ6, τdν iδtoτ6λεiα καi τi1ν iι-
πληο'τfα o,ιδ dπ6γει6 τηg. \Ιri
ζωfi, δπoυ fl oiκoι,ομrκfl oυμπερι-
φoρδ τoi dνθριilπoυ xι'lρioθηκε
&πδ τiq f1θrκδq dξiεc :]} 6αθ(l, 6α-
θ6τατo xdομα. \{lδ ζωi μδ 1ιεrαl-
μ6νo τδ oυναιοθηματικδ καi πα-
ραδoorακδ κ6oμo. \{rδ ζωi1 δπcυ
fl πληθιilρα τ6ν καται'α\ιυτlκδν
dγαθδν αr}ξ&νεl τiq εiκαlρi:q
καi τoδq πεrραo}loδg γ1δ παρα-
oτρ,αττjματα, γιδ κλoπi1 καi γΙa
οliγκρoυαη μδ τoδq r,6μoυq. <Σd-
μερα)), γρdφεr δ Σoυηδδq καθη-
γητic Σ66ρl <<κανεΙq δδι' κ\66ει
d,πδ φτιilxεrα>>,'Aντrμετυ.iπiζoυμε
8ν,α ν6o εiδoq θγκληματlκ6τηταc
τfrq εliημερiαq, πoδ φαiι'εταr νδ
&πλιiνεταl oiγxρoνα 1lδ τi1ι' tiι,o-
δo τδν oυνrθηκδν τfrc ζι,lfrq. τfrq
6roμηx,ανo,πoiηoηg καi τfrg dι,6-
πτυξηg τδν π6λει-υν>,

'Η εriμ&ρεrα ουνηθiζεl τoJζ dιν-
θριilπoυq οδ μι& dνετη καi μαλ-
θακ{ ζωι], oδ κι1τr πoil δδ θ6λoυι,
μδ καν6ν,α λ6γo ι,δ τδ x6οoιlι,,
πρoτtμιilνταg νδ xdocυι' dκ6llη
*αi .ilν 6λευθεοiα τoυg μδ τiν
αilταπ6τη, πδq δδν θλ απo\6αουr,
τi1ν καλoπ6ρααd ιoυq. 'Η εilη1ιε-
ρiα δδν δrαπαrδαγιl:γεi dγοlνι-
ατ6q. παρδ dι,θριbποιlq ποδ κdτω
dπδ τfiν iλrκι) €ιoφ6\εlα καi κα-
λoπ6ραoη xdι,oυι, τδ ι,6ημα τfrc
dι,εξαρτηoiαq, τδ αΙοθημα τfrq θ-
λευθερiαq. τδ περt'1φαι,o καi 6-
λεiθερo frθoq. Tδ δlδdγματα τfrq
iοιoρiαq αrδ oημεio αiτδ εiναt
κατδ κoυαιdλλrνo τρ6πo φανερiι,
d\λ{ πolδq τδ προo6xεr;

M6oα αιiq κατ'αναλωτlκδq κol_
νωνiεg μαq f ιjλη, δ πλoiτog κιri
fl αυγκεκρrμ6νη dν9ριiiπlνη ζωil
oυμπl6oθηκαν καi μδg Ξδωκαν
μιλ dφηoημ6νη μορcpil οiκoνolrr-
κflg δραoτηο16τηταg.'Eπlαιτjμrη,
oiκονoμtκo-εμlπορικfr ζωιi. πoλrτl-
κi1 , θoηoκεiα κ.λ.π. 8λα dxoυν d-
πoλ6clεr τi1 66αη τοrlg κ,αi dη



dναλoγiεq αriτδq πoδ τiq κdνoυι'
,&νθριilπrνεq. Z'οΙjΙlε μ6οα oi &ρι
θμoυq καΙ oδ dφαrρ6oεlq κατ' &-

φηρημ6νo τρ6πο, γrατi τiπoτε <5δν

εiναl oυγκεκρrμ6νo, τiπoτε πiδ
δδν 3xει πραγματlκδ περιεx61ιε-
νo' δλα εiναr δυνατιi. 'o &vθρω_

πoq πετ6xθηκε {ξι,l €ιπ' θκεiνη
ιτ\ν π&ντα δρroμ6νη γl' αilδν θ6-

,η a"a τi1ν δποiα α'3 lδq μπoρofr-
σθ νδ κυρlαρxεT τflc ζωfrq τoυ καi
τfrq κorνωνiαg. Σ6ρνεταl Yoργδ
δπδ τic δυν6μ:ιq πoδ δημlo$ογη-
αε αriτδg δ iδtoq. ]ν{6οα o' αiτδν
τδν dγρto oτρ66lλo ζεi, ακ6rπ:-
τα1' πραγματoπo1ετ π&ντα 6tαoτt_

κδq καi πdντα dιπoΕενωμ6νoq, a-

πoδrωγμ6νoq dπδ τδν αυγκεκρr-

μ6νο κ6oμo. Brιilνεr τδν δαυτ6 τoυ
6xl oδν dν'θριlπoq κατεx6'μιενοq
&πδ &γ6πη, πεπorθf,oεlq, συνα1-

o'θfματα, παρδ οδ'l dφαiοεoη,
οδν κdτt xωoiq oioiα &πoξεr'ω-

μ6νοq dπδ τδ πραγ,lrατlκδ φυοικδ
τoυ, o& νft θκπληριilνει &πλδc

μιδ δρlη16νη λεlτουργiα μ6αα
oτδ κoινι,rνrκδ oiloτηirα.

'Ωoτ6αo τd τεxνcλoγικ& γε-
γoν6τα καi θπtτε{lγματα τδν θ-

λro.ημ6νων προ6ρrονταl &πδ τiq

6roμηxανκδq κorνωνiεg. Αl]τδ δ_

μιυq εiναr τεxνoλoYlκfiq κl δxl
κoινωνικflg φsoηq κα) θνioκυoηq:
τfrc θξoυoiαq τδν &ξlδν, τoδ ν6_

μoυ' τflq δrκαloo$νηq καi τflq θ-

λεll,θερiαq.'Eνlαx$ουν περrοo6-
τεοo rτ) 6i'α καi λlγ6τερo i\ καi
n.rθ6λ", ι λν i\ευθερiα, πρol<α_

λoι:ν μlδ θλι6ερfl flθlκi1 κρioτ1"'
'Η Gloμηxανικfl κotνωνiα δεi-

xνεr μ'δ πεoιφρ6νηοη &π6'ναντ.r

oτr) φioη, δπωg καi γlδ δλα τir
dλλrα πρ6γματα πoδ δBν εiναr θl-

oμnxανoπoιη1t6r'α καi γtd τoi)ζ
iνθριbπoυq πotl δδν εiναt καια-
οnευαoτδq μnxανdlν. oi iiν'θοω-
πol νrιilθoυν oritrεoα μ1lδ Eλξη γlδ
τδ ltηxανικ6, τδ dqrυx'o. τi1ν παν-
τoδilναlrη μηxανi πoδ oδηγεi
o-αθερδ οτi1ι, κατααιρoφl1'

Γενlκ6τερα θλ θ6λαμε νλ πα-

ρατηρfrooυμε μδ δoα dναφ6ραlrε
o*εii*δ μδ τiq θλr6ερδc θπrrιτιil-
οεrc θπ&νω αrfr ζαir] μαq: τor]

πνε$ματoq τδν κolνιυν16ν τfiι]

εi-llr6ρ,εlαq καi τfiq εilημερiαq τfig
&πληαιiαq. τοi ρr(ocrπαoτlκoi f1-

δονlαμoi καi τfrq dπ6λαυοηq xι':_

ρΙg μθτρo, 6τr δδ νοoταλγoiμε
τoδq παλroδq καi δ$oκoλoυg xρ6_
νoυg τfrq oτθρηοηq. K6θε tiλλo.
'Αoφαλic δδν θd π&ψουν καi
δδν πρ6πεr νδ πdψουν νd θπι
δlιilκoνταr καλιiτερoι δρoι δλrκδν
dν6oεων καi 3πrτυxlδν, dλλd οi
dγiilνεg γlδ καλιiτερoυq δρoυg

ζωic δδν πρ6πεt νδ παiρνoυν
τ6τotεq δlαoτdoειqq καi τ6τolo πε-

ρrεx6μενo λατρεiαq, ιi3ατε νδ. d-
νατρ6Ιτ0υν τi1ν πoρεiα πρδq τi
θμ,πρδc καi νλ δημloυργof,νται
πρooπτtκδq δυατυxiαq κl δxl εtj-

Eivαr fι ετiμdρεrα iδαvrκ6l

τυxiαq, πρoο,πτlκδq &πιi:λειαq τflq
iνεξαρτηοiαq καΙ τflq θλευθερiαq
τδν dτ61rων, πρooπτtκδq δoυλεiαq
καΙ oκλα6rdq, πρooπτlκδq καi κα-
ταοτ&σεlq πoδ νδ τoποθετεi κα-
ν6ν,αq τflν καλoπ6ραoη καi τi1ν

εf-lμdρεrα θπdνω dπδ τi1ν θλευ_
θερiα τ,oυ, θπ&νω €ιπδ τflν &τo1rι
κd καi θθνlκfl dξroπρ6πειd τ_o_υ.

Kdτr τδ δπoio πρ6πεl δλωq i.δι
,αiτερα ν& τδ oυνεtδητo'πolf1οoυ1lε
καi νδ μi1 φε0γεl &πδ τδ νoδ

μαq 6τoδτoν τδν κρiοlμο καlοδ
πoδ περνoiμ,ε oδν δθνoq.

ΠPoΣoxH
'H θκδooη ToΟ Πε'ρloδlKou .NlAOYΣTA' σTηρΙζεTαl Kυρiωc,

oτηv ογdπη κoi τδ θvδrαφ6ρov τδv oυvδρoμητι}v τηc'

Πορακoλoδμε Toυc oυvδρoμητδq vα φρovτiooυv 6γκαiρωc

γld τηv αvαv6ωoη τηc oυvδρoμηc τoU 6τoυc 1979

'iγγγ++++++++++ * *************'ι******************

H ΝIAoYΣTA
KYKΛoΦoΦEι ΣE 10ο0 ΦYΛΛA

MΠ,AINEl ΣE 1ο00 ΣΠlTlA

Δ|ABAZETΑl AΠo 4ooo AToMA "

Πρoτrμεioτε τηv 'NlAoYΣTA' γrα τic δIοφημioεlc oαc
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ttf-'H zωΥραφlKn σ!qΞερασμα των
'H Ζωγραφrκη εivαl η τ6xvη

no0 oυμπερlλαμ6dvεr δλο τα εi_

δη τηc τ6xvηc noU πρo6ρxovται
dnδ τδ ox6δro κοi τδ Xρωμα.

Πrδ 6κφραoτlκη i,n' δλo τδ εi-
δη εivαl η Zωγραφlκη oτoJc πi-
vαKεq εjτε αυτα d,ivαι μoυooμαc,
εiτε εivol Ε0λo, δηλαδη oδ φoρη'
τδq εiκovεc. "E1oυμε θπioηc
καi τηv τolxoγραφiα πoU μΠo'
ρεi vd εivαι εiτε τυπoγρoφiα εi_

τε αnδ λ6δr εiτε αnδ πλooτtκδ.
Tα ψηφlδωτd oδ δλε,c τic μoρ-

φδc τεxvrκΠc κoi υλlκd. ''Η U'
δατoγρoφiα καi δλα τδ σTηρl-
Z6μεvα o' οιiτηv.

Πλoυ,olΦτερη dnδ δλα τd ε]1δη

Ζωγραφικηc εTvαl η 6υZαvτιvη
Zωγραφrκη η δnoiα δδv 6παψε
vd μδc δlδdoκεl μ6xρl οημερα
καi oi oη'μερlvoi dγloγpαφol ου_
vεxiZoυv τηv noρoδooη τηc 6υ-
Zατlvηc τε1voτρoniαc. Tδ δφθo-
vα μνημεiα noιj oΦZovταl dπo-
δεtκvOoυv κοi τηv oυv61lοη α0'
iηc τηc παροδooεωc.

'Η Ζωγραφlκη oτηv 'Eλλαδo
δoκrμdoτηκε inδ noλ6μoυc καi
dnlδρoμ6c, θni 400 xρ6vlα ξταv
κdτω απδ τδv τoυρκlκδ Zυγδ'
δλλδ καi o' oυτο ακoμα τd xρo-
vlα τ[c oκλα6lδc δdv iΠoψε vd
κuρloρxεi κoi vd nρο6dλε,l τδv
πoλlτloμ6 μoc. Kατo τd μ6'oα τo0
15oυ αiιbvo δloκooμoDoοv doτα-
,ματητα τic θκκληoiεc παραδεlγ_
μα τd μovαoτlκd κ6ιrrρα.

Eiδlκδ τδ "Αγlo "oρoc noO θ-
nειδη δlατηρηoε τηv α0τovoμiα
τoυ, αvαnτOxθηκε η δγroγραφ1α.
Mα καi oτηv Kρnτn καi oτd 'E-
πτdvηoα, δvαnτ0xθηκε η dγιo-
γραφiα. Στηv Kρητη δμωc nε-
ριoo6τερo dnδ κdΘε δλλo μ6-
ρoc dvonτOxΘηκε η Ζωγραφlκη.

Kρητεc Ζωγραφol nηγοv πρω-
τot, oτδ μ6oα τol 16oυ oiιi_lvα
,oτd Mετ6ωρα καi διακ6oμηοαv
τo μovooτηρlα πoil εivαl ndvω
oτd dπoτo,μα 6ρ61lα'

"Evαc οnδ τo0c γvωoτoilc
κοi πlδ θnιφοvεic ζωYραφoυc
τηc Kρητηc dτov δ Θεcφοvηc.
πorJ κατdγovταv dnδ τηv Kρητη.
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AΟτδc flταv dρxηγδc καi iδρu-
τηc τηc v6οc oxoληc η δπoio
6ργοoΘηκε καi nρδoφε,ρε oτηv
τ6xvη α0τη oτic περtoooτερεc
θκκληoiεc τoυ 'Aγioυ "oρoυc.
'Εκεi onεlκovlζov δι6φoρεc πα-
ρo'oταoεlc εi'κovoγραφlκ6.

'o Θεoφ6vξc odv dρxηγδc εΙ-

Xε noλλo0c μoθητdc oi δnoiol
μετθφεραv τηv τ6xvη o' δλ6κλη-

ρδc γrd τδ θαρρoc τoυ vd δlo-
κooμεi τδ θΕωτερlκδ τηc θκκλη-
oiαc, γloτi δq τ6τε ioxυρiZovτov
δτl η Θρηoκεiα θπ6τρε,nε τηv θ-

oωτερlκη ,μovo δlακ6oμηoη δlo_
τι oτδ θoωτερlκδ μovo γivovτov
η ,nρooκ0vηoη κοi θκεi frτov oυγ-
κεvτρωμ6vol oi "Aγlol κoi μ6vo
flτov τδ "Aγlo ΠvεUμo'

Moγεμ6vη η 1ριoτlovlκη τ6-

xvη αργoτερο dnδ τδ δρoμα τΠc
θπoυρovloc 6α,orλεioc ΠρoσΠo-
Θεi vδ απεtκovioεl τηv θοωτερl-
κη αΟτη δvοτ6vloη μd o1ημoτo
οπλo noιj γivovταl μovo o0μ6o-
λα. Tδ dvθριbnlvo oωμo δδ nα-
ρoυordΖετol οd oδμα μd odρκo
κoi δoτδ, dλλδ od oΟμ6oλo κoi

ρη Τηv Bολκοvικη μ6xρI noιi θμ-

φαViσTηKε η φoρητη εiκovα κoi
η oπoiα 6δωoε μεγαλεc δlooτα-
oεlc oτην τε1vικη α0τη κoτδ τδ
τ6λoc τoU 16oυ αiιi-lvo. Αυτη τηv
θnoxη δρxιoov vd κτiΖoυv και-
voιiργrα κτΙρtα μδ dΕlιboεtc nε-

ρloo6τερηc δlακooμηoεωc (τΠc
dvoγεvvηοεωq κοi τoυ μnoρoκ).

Πoλλoi ζωγρ6φor' δnωc δ Δα_
μα,oκηvδc ,πορoυoldZoυv oτic φo-
ρητδc εiκovεq καi oτol1εiο οvα-
vεvvηoεωQ.

"Aλλoc ndλl θξiooυ Ικαvδc Ζω_

γραφoc, δ Φρdγκo Kαoτελdvo
κατoy6μεvoc oπδ τη Θ46α, δρ_

μητικιbτερoc καi τoλμηριilτερoc
αn' δλoυc μπ6ρε'oε καi εioxιilρη-
oε nερlαο6τερo, noρ' δλεc τ1c
δuoκoλ1εc πo0 dvτluετιbnlζε ο-
nδ τηv τoυρκrκη oκλο6lδ μ6xρl
τηv "Hnεlρo' oτd Γldwεvα καi
δλα το nερixωρα. Δo,oμ6voc ψυ-
xη καi oωμα oτηv τ6xvη δημl_
o0ργηoε oxoλη γlο μdθηoη τol-
xoγραφ1αc - vωΠoγρα'φiαc κoτd
τδv 17o καi 1Bo oiιbvo, δxl μ6-
vo δγloγρ6φηoη, oλλd κoi τηv
δlo'κ6oμηoη 6oωτερlκoσ καi θ-
Εωτερικo0 θκκληolδv.

Tδv κατηγδρησov noλλδc φo-

κατo6αλλεl πρoondΘεlo vδ αnεl-
κoviσε,l τic αvΘριbπlvεc μoρφδc
oov o0μ6oλo δτol δ,oτε vo ono-
φε0yεl καθαρd τδv δγκo καi τηv
vηιvη oα'ρκlκη 6κφρο,oη noιi δdv
εΤrrα, noru ΠαlxviδΙσμo xρovoυ.

τα oωματα αnεlκoviΖoντol
πλ6ov ψηλd κoi λεnτα μδ κdπolα
iερoτlκη oκαμψiα καi καπolo α-

γωvlιbδη δκφραoη καi κivηoη,
nρ6oωnα μα'κρooτεvα καi μoτlo
θ,κφραοτlκ6.

Στδ π6ραoμα τδv αiιilvωv τηc
τ6xvηc κoi τoσ noλlτloμoΟ 6λ6-
ΠoUμε τα iδαvlκd θvδc λοoυ nd-
vω oτηv εκφροloη, γ0ρω οnδ
τδv 1δρo καi τδv τono δnoυ Ζεi.
"Exoυμε noλλο noραδεiγμoτo.

'o Kρητrκδc καλλlτ6xvηc δivεl
oτα φυolκd τoυ ovτlκεi,μεvo μlδ
δ8vo'μη 

^o1 
,μlo θκφραoτlκoτη-

τα noi 6'xoυv κατι τδ ΠoραμU-
Θ6vlo oτη Yραμμη κoi oτδv nλo0-
τo τδv xρωματων, οτηv θλε0θε-
ρη o0vΘε,oη καi oτη xoρo0μεvη
Ζωη. 'AvτiΘετα δ "Ελληvoc τηc
κλαorκηc nερl6δoυ nρoonoθεi
vα απoδιboεl δργovlκd τηv δ'
μoρφld τoΟ αvθρωniνoυ oιbμα-

Toσ καΘnvnτfι Καλ6v Tεxv6v Γλιiπτn καi
Zων ρ6φoυ ΘANAΣΙ{ MHNO Π oYΛoY



Toc Kοi KαTo6dλλεl κdθε δυvα-
τη πρooπdΘεlα γld ιld ρυθμioεl
κατα τδv καλ0τερo τρono τδ
πρ6γματα δ,oτε τδ μdτl τoΟ θε-
αTη vd εΙvαl δλαφρδ τη οτlγμi)
τηc παρoτηρηoεωc. Tic iδ6εc
ToU ΠρoσΠαθεΙ vδ τic 6vοαρκιb-
oεt oδ oxηματα oυμμετρlκd καi
κovovικα. 'Η τ6xvη δμωc αvoiγε,l
τo ματlα τηc oτδ n6ροoμα τoυ
1ρovoυ κoi 6λ6nεl δlαφoρετlκδ
τiq ταoεlc oτηv 6κτ6λεoη τoυc.

Σ' δλεc ο0τδc τic nερloδoυc
καi δλol o1εδδv oi δημloυργoi
voμiΖoυν δτt 6λυoαv τα δεομd
τηc τ61vηc τηc 6noxηq 6κεivηc.

"oμωc η 6υΖαvτlvη τ6xvη εi_
voι καi μ6vεl Θρηoκευτικη καi
nερloooτερo 1ρloτlοvικη δτol
μovo oτηρiζεl καi 6ξυnηρετεi τδ
xρloτlαvtκδ δ6γμo.

'Η θκκληoio ε,Ιvαl δ oiκoq τo0
ΘεoE oτη γη καi δlα μ6ooυ τηc
τ6xvηc δ δvΘρωπoc nρoonα,θεi
vδ δρΘεl oδ θπlκolvωviα μδ τδ
Θεo. "oμωc μδ τηv nριbτη φα-
oη τηc δημlouργiαc καi τηc 6-
ξ6λlξηc τo0 9oυ οiΦvα τδ κivη-
μα τδ 1ρtoτtοvIκδ εΙxε πvευ,μα-
τlκδ δoωτερlκδ yαρακτηρα.

Δδv δvδroφ6ρovταv δloλoυ γld
τdv δEωτερlκη λ6μψη. "Ετot nα'
ρατηρoυ,με δτl τd αρxαloτερο
θρηoκευτικα κτiρlα ξταv δnλδ
κo,i κoμψd oτηv θΕωτερlκη iμφα-
vloη θvω θoωτερlκα dnoδiδoε'
τοv μδ noλλη nρooo1η oτδv θ-
Eωρα'ioμδ τoΟ vαoE.

"oμωc μovo δnoloc γvωρiZεl
οτδ n6ροoμα τoυ xρovoυ τic τd-
oεlc τηc τ6xνηc θd μnoρoOoε vδ
καταvoηoοl τδ μεγολεΙo Tηc, |Jο-
Zi μδ τδv θEωραΙoμδ τol 6οωτε-
ρlκoΟ xιbρoυ oτic 6υΖοvτlvdc θκ-
κληoΙεc ,μθ τic θoυμdolεc 6υζαv-
τlvθc δγloγροφiεc. Αιiτoi oi δη-
,μloυργoi τδv αριoτoυργημ6τωv
μnoρεoov θαρραλ6α vd nρo1ω-
ρη,ooυv καi oτδν δΕωρoΙoμδ τδv
θξωτερtκδv μερδv τo0 vαo0
oτoλiZovταq τoυc μδ 0ουμαοια
κlovoκρovα. 'Η πορdδooη δxεl
noλλδ vd μαc πεi γld τηv τ61vη
o0τη no0 'oτδ π6ρoαμα τδv αi-
ιi-lvωv dφηoε δεiγματo Θρηoκευ-
τlκo0 ,noλtτloμou καi 6κφρoοηc
Mlμητδc τηc 6υZαvτlvηc τ61νηc
δxoυμε μθxρl τδv ημeρδv μnc
no0 οτ6λtoοv τotq vooic μδ
θαυμdolεc αγloγροφηoεlc.

Mεταξtl σo6αρoδ καi doτεioυ...

NAOγΣA KAI 0χ! NA0γΣΣA
i oωοτli γραφli

Παρατηρδ αιΙq δrαφημiο'εlg καi oτiq θτlκθτεg τ6ν μΙτουKα_
λιδν (oi1ζoυ - κρασ1(lν) θ,ταrρεiδν πoτlν τξq Ndoυoαq, 6τr τδ

δνoμα τΙ-1q π6λεωq oυνεxiζεταr νd γρdφ,εταr μδ δriο oο (<Ndουα_

oα,>), 6πωq παρ,ατl1ρηoα iiδη (dλλεc διio φoρδq) καi dπδ τiq αιi1-

λεc τfrq θφημερiδαq <Φωνi1 τ{qNαo,riαηq>.

Xωρiq νδ θ6λω νδ μπδ oδ ξ6να... &μπ6λlα, νoμiζω δτr μι}
τ6τol,α γραφη εiναl, dν,αμφro'6l1τητα, λανθαoμ6νη καi μπoρεi r'&

αημαiνεr, δτl dτo't:

1. Γiνεταl (6πτlκi1) θπαναμεταφoρδ τfrq δνoμαo'iαq dπδ τiq
8πιγραφδq οδ ξ6νεq γλδoοεq (<NAOUSSA>) δπoυ, oωαιd, γρd-

Σnμεiωμα τoσ κ. ΓIΩΡΓoY x. xΙoNIΔΗ,
δικnv6ρoυ Bερo(αq

φεταr 8τoι, γrδ νd μi1 δlα6&ζεταr - πρoφ6ρετ'αl <'Ndoυζα>.

2. Eiναr παλαroημερoλoγ{τlκη oυνfθεια, πoδ φΘ6νεl μ6xρl
καi τd... 6υ,ζαντrνδ xρ6νrα, δπ6τε θπrκρατoδoε fι .ooη νδ δπλα_
o'ιdζoνταr' oυxν&, τf o0μφωνα, oδ με'ρrκδq περrπτιiloεrq (π'x' 'Ι-
ofννroq, 'Ιo6λλloq κ.λ.π.) δπωq 6λ6πo}1ε, π.x., καi oδ dγυλoγrκil
- θρηο'κευτtκiι κεiμεν'α τdlν μετα6υζαντtν6ν xρ6νων,

3. Toδτo δφεiλετ'αr oτδ δτr 6ταr γρdφεται f1 π6λη μoνdxα οδ

,θτrκ6τεq κ.λ.π., πoδ μπαiνoυν ο6... μπoυκdλια πoτδν i) οδ δπφη-

μioεrq τoυg καi εiναι γνωοτδ πιilq δ,τr d-ναφ6ρε'ιαr oδ τ6τolα δγρ&,

φαiνετ,αr δrπλ6...
"Oπωq δμωg καΙ νd Ξxεl τδ ζfτημα, i) τδ δεi καν6ναq dπδ

τi1ν d,otεiα πλευρd τoυ i) dπδ τfi oo'6,αρI], πιστε6ω, δτr πρ6πεl κd-

πoτε νd μ6θουμε νδ oε66μαoτε τi1 οωαι{ 6τυμoλoγiα - δρθ6γρn-

φiα τoδ τoπωνυμioυ.
"Aλλωατε, δδν θυμdμαr, πρ6xεtρα, λ6ξη πoδ νδ 3xεr καr1-

λη,ξη τ6τorα (_oυooα) καi νd γρd,φεταt μδ δ'6o oo, δπωq dντi-

θετ'α, ουμ6αiνεl μδ τic λ6ξειq πoδ καταλ{Yoυν, π.x. oδ -r'ooα
(πρ6λ. δμωq, καi θδδ τi1ν τελrκfi γραφil <Λdρroα>).

Πρ6πεl, dκ6μα, νδ λ66oυμε δπ6ψη, δτl δδν δπ6ρxεl (3αιω

8να) δρθoγραφημ6νο κεiμενo (6γγραφ'o, θπrγραφi1 κ.λ.π'), δπoιl

fr λ6ξη νd γρ6φεται μδ δ6o oσ, εΙτε dναφδρεταr oτi1 Ndoυoα τ{g

M,ακεδoνiαq, εiτε τξq Π6ρου κ.λ.π.

Moνdxα, f μακεδoνtκi1 Ι'Jdoυoα γρdφεταr, ρυxν6 Nlδoυorα

καi τοδ,τo τfrq δiνει Eνα dκ6μα, iδπiτερo, xαρακτηρlαtrκ6"'
Συνεπδg, Ndoυoα καi δxr N&oυoαα, 6κτδq dν δποoτηρrxθεi,

μ6... Mπooταντζ6γλ'εrα,θπrιxεrρηματoλογiα, δτl τδ λαν'θααμ6νo.".

3}lμo πρδπεl νδ oυνεxiζεr νδ xoρηγεi ουγxωρoxdρτr oτδν 6υζαν-

τrν6... πλoυραλrαμδ i) ο.fl μετα6υζαντtνfl &γραμματoο6νη 4, '6-
λoq, oτδν θτοrθελlκδ νεoελληνlκδ αilτοoxεδrααμ6...
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Στδ π6ραηrα αδτor τoδ τρt-

μfiνoυ 6γrναν οi dκ6λου'θεc θκδη_

λιboεlq oτδν τoμ6α τδν εiκαοτl_
κdiν τεxνiν καi παρoυoιdζ'οι-lμε
τΙq πlδ €ιξt6λoγεc iιnδ αt'τ6c.

Σ,τδ πλα1orα τlδν Δημηtρiiι'lν
1978, dγιvαν τρεiq 8κθ6oειq ζω-
γραφκflq. oi δ6o flταν γrδ τoilq
θκλεlπ6ντα9 ζαiγρ6τpoυq Xρfroταq
Λεφdκηq.

<<'Aν'αδρoμικfl 3κθεoη ζιυγραqll-
κfrc oιτ\v αΥθoυoα loΓ' Γολλlκοi
'Ιuo,,-"6rου Θεoοα}oι'iκηq 9 'Ο_

κτω6,ρioυ - 25 'oκτul6ρioυ 19/3'

Γιflργog Παραλξc - 
"oμηpοι;

Γεωργιdδηq oτδ θ6ατρo τfrq 'Eταl

ρεiqα Mακεδoνrκflν Σπoυδδν 12
_.31 ''oκτω6ρioυ.

'H Tρiτη frταν γιδ τoδg Φλω'ρ''-

νlιilταg ζιυγρdcρoυq κcli γλ$πτεc
oτfrν αiiθoυoα τξq Tρdπεζαq 'Eυ-

γαοiαc oτfrν Ν[ 'Aλεξdνδρoυ 16

-31 
'O'κτω6,ρiου.

'Η Λ6αxη Γραμμdτιυν καi Tε-
xνδν Θεoοαλoνiκηq παρoιlοiαoε
o'δ δμαδlκi1 iκθε,oη ζωγρακorκiiq
o'τi1ν α'iθoυoα τflq 6-25 Noεμ6ρi
oυ.

Στδ θiεν'oδoxεTo .<ΗΛEΙζTPΑ>
Θεο)νiκηq dγiνε παρoυοiαοη 20
δπκεκρrμμ6νων ζιυγρdφιυν. ζι'υν-
των καi ,θκλπ6ντων πoδ δlflρ'<s'
oε Eωg 2 Δεκεμ6ρiου.

"Eκθεοη λrθoγραφiαq oτflν αΙ-
θoυoα Z. λ{. 'Αρtοτοτ6λoυq 3 Θε.ο
oαλoνiκη τofi ζωγρdφoυ VASA-
RELΙ 21-2 Δεκεμ6ρiου,

Zακελiν Ζερ6δ Γαλλiδoe ζιυ-
γρdrρoυ oτi1ν Γκαλ,ερi <AΡΣA>
Παρoυ'oiαoε 45 niνακεη μδ λdδlα
καΙ dκoυαρ6λεq.

Σπilρου Bααlλεioυ γνωoτδq ιi;q

μπαρ1rηα - Σ,π6ρoc .'Αναδρομlκfl
τ927 - 1978 οτI)ν αiθ'oυοα <T6-
xνηq>) 'Αθηνδν καλ <,Tρiτo μdτι>>.

\o Δfrμoq 'aβlηναiων παρoυοiα-
οε (50) καΙ πλ6ον ζωγρ&φoιlη,
γλilπταq καi xαρ6lιτεq dπδ 1_15

Δεκεμ6ρioυ 1978.

'Αλ6κoυ Φαοrανoδi 'ο'τi1ν αiθου-
οα θκθ6oεων Rαρ6γκη Πα6λoυ
Mελd 1Ο Θεo)νiκη dναδρoμrκi1
1968 - 1978.

150

11.78.
Στflν Φrλoθ6η 'Aττlκfrg Jγlι'ε

f Πανελλfνtα 6κθεαη γλυπτl,κflq
1978 dπδ 16.10 8ωc 15.11.1978.

'Eγκαiνια τoσ ΛαΙκoσ
Παvεπιoτnμιoυ

6-l%78. 'o δl1μαρxog κ. Δn1:.

Bλiιxoq 6γκαrl'iαoε τr)ν oεrρiι 1lα-
θημdτων δtαλ6ξεων πoδ 6ργα'"ι1;-
νεr τδ Πoλr,ιloτlκδ K6ντρο oτι\
πλαiοtα τofi Λαiκοii Πανεπrοτη-
μioυ. Tδ θ6μα πoδ ilν6πτυξε fl-
ταν <Eioαγωγi1 oτi1ν Πoλlτικη
οiκονoμiα - οiκoνοillκ6g ειυρi-
εq>.

EΦxαριoτriριo
'o α6λλoγoq dπo,φoiτων Ι'{α_

oioηg <<'Aναιττdoloq Mrxαilλ δ
Λ6γloq> εixαρtστεi τf1ν κ. Θd-
λεrα Σαμαρd γ16 τfq 2.0Φ δ1lx.
πol) 3oτεlλε <oτflν €ιγαπημ6νι1
μνr]μη τfrc R6νταq Zα6lτot6r'oll
πoδ Jνoιωoε καi irγdπηoε τl)ν
Nl6oυατα καi τoδq dνiθριilπoυq
τηq>.

EiκαoTII(α dπδ τnv Kivnσn τδv θκδδσεωv

σTnv'Aδftvα -Θεσσ(ΙλoviKn
Φιbτη Κ6ντoγλoυ.'Αναδρoμrκi1

3κθεοη ζωγραrρlκfrq oτ{ν 'Eθνrκ{
lτινακοθl1κη τοδ θκλrπ6r,τoζ dξ6_
xαστoυ ζωγρ6φcυ μ} 230 3ργα
τoυ dπδ 27 },{οε1r6ρioιl 8ωq 31 Δε-
κεμ6ρioυ.

'Ινoτtτoiτo <<Γκαiτε> Θεoοα\o-

'Ε,πιμ6λεια
Θαν6on Mnv6πoυλoυ

νfκηg dπδ παλαι6ζ γκρα6ofiοεq
τfr q'Eλληνπξq'Eiταναoιdοειυc.

Σiτυ Mπdνκ Θεo)νiκηc. "Eκθε-
oη ζωγραφrκfrq τοδ Γ. Ι(ου66κη
28 Ι{oεμ6ρioυ - 15 Δεκεμ6ρiοι-l.

'oμαδlκl) "Eι<Θεoη (ωγραφlκfjq
οτi1ν <<Στoδ T6xνηg> τ,ρrδν ζω-
γρdφων Θεo)νiκηq μ6xρl B.12.78.

Στi1ν α'lθlουoα τ6xr,ηq u1[CΙνi]6-
ληνoq> Θεo)νiκηq τfrq ζωγρ6φoυ
Στ6λλαc'Aνδρoυλιδ6κη 16-30
Noε1r6,ρiου.

Στflν Γκαλερi <APΣA> τοfi ζυ:-

γρ6,φoυ'Aλεξdκη 99.11.
Στdν Γκαλερi <KYΚΙιΤoΣ>> τοδ

λ,Ιανιi;λη'Eμμανουηλiδη 1Ο-26.

Aπδ τηv δμoδlκη δκθεoη Zωγροφωv μηvδc Νoεμ6ρioυ oτηv Νοoυoα



'o πατ6ραq μoυ, καλi] τoυ i6ρα,

γr& πoλλδ xρ6νια θξdακηοε τitν
τ6xνη τοi 6αρελoποloδ. 'Hταν
f1 θποxfl, πoδ τ' &μπ6\rα Ξζωι'αν
τi1 N6oυoα καi τδ μπροi,otκo κρα-
οi τoυg πoυλ16ταν oδ πoλλδq
xδoεq. Kατδ τδ Boρi6, αrδ Bα\-
κdνlα, κατ& τδ Nοτιδ αrτ\ν 'A-
ραπ16, κατδ τiι' 'Ανατoλf1 oτflν
πoλυθρiλητη Π6λη. Tδ Ι'Ιαoυoαii
κα κελ&ρrα, δλ6γroμα, &νoιγαι'
π6τε π6τε, γiδ r,&ρθoυν oi δμα-

ξ6δεc. νi φoρτιi:ooυ'; καi ν6 κoυ-
6,αλd'ooυν τδ γλυκ6πιοτο xυμι\
oτδ orδηροδρομlκδ αταftl6. νδ δο_

κrμdοoυν &κ6ιrη πρd'τα oi 1δrοι
τδ dρωμα καi τfl νocτιμl( τoυ μδ
τδ δlκ6 τoυq παρdνo1lο, dλλiι &-

τ' iιγoρdζoυν oi πε,\'dτεg, 3τοl
6πωq εiναr yεμdτα τρr3πεq;

-Ti εiπεq; N'tοδ dπ6ντηoε d-

π6τομα.

- 
N&, γlδ τδ 6αρ6λι.,. Aliτδ

εoω.
Toδ dδειξα τiq τρiπεq. θνδ

τρα616μουνα oiγd oιγ( πρδq τδ
πioω, γrδ τi1ν iιπorpυ1'i1 δυo6ρε-

AΦΙ{ΓΙ{MA

- Aiτ(lν καi μ6νο
* Κα) γrατi rρυπoδν lδ 6α-

ρ6\lα μαq; Ti τoιjc iκαr'εζ:

- 
'Γiποτα. Ti μπoρfil νδ τoδq

κ6νιυ 3γιil;

- T6τε;...

-- Tδ κραoi... Δδτδ εiναl f1

αiτiα. "Aκoυ καi νd τδ δlηγεioαι
καμ1lrδ φορ& oτδ θγγ6νlα . 1loυ'

'Aφηγηoη

Λ6ζoυ MατΘα(oυ
Γραnτδ κεiμεvo oδ
6λε0θερη on6δooη
Στα6ρoυ Δ6δn

Ψ
#
Ξ

F
&:

$,

$
$

'o τελεUταiοq τdlν Bαρελ6δωv

ρ1στoτεΧ\]1κδ τρ6πo οδ iδ6α καΙ
iκτ6λεoη. \[oδ iτυxε' ι'δ μυηθ['
πολδ νωρiq o'οi'τi] τi1 μ6θoδο
καi θυμ6μαt €ικ6μη καθαρ& μrδ
οxετrκi''1 oυζfτηιτη, ποδ'ε1xα μδ
τδν πατ6ρα μoυ. K6πo:α μ6ρ_α,

δξετ6ζονταq τι.lταiα $να 6αρ6λr
αιiq λεπτoμ6ρεr6q τoυ. εiδα 8να
ο'ωρδ τρllπεq θπ6νι'l τoυ κλειαμ6_
νεq μδ ξ_iλtι'εq oφfrνεq. Ξαφι'rd-
σI ηΚα καi ριilιηoα φωναxrδ γε-
μδioq iκπ\ηξη. πoδ iαωq Jφ'θανε
τr)ν dγαι,dκτηoη.-- uΕ, πα16ρα' τi 6αρiλlα εi-
ναi αrilδ ποl) φκτ6xνεlql Kαi πιilq

σιων oυνεπεlδν. Tic κoiταξε
καλd καλiι, κοilνηoε τδ κεφ6λl
τoυ κα1, γlδ μεγ6λη μoυ 3κπληξη
d6αλε γ6λια ξεκirρδπιικiι. "E-
πειτα oο6αρεliτηκε κι:i μοδ εiπε:

- 
Γl' αi,iδ τδ 6αρ6λl ριiτηοεq;

_- Nαi.

- Γi αilτδq τig τρl3πεξ;

- 
Ι{αi.

-"E. λοiπ6ν, καΙ γδ θdxα τi1ι'

iδι'α &πoρi,α, iν τ)q πρωτ66λε-
πα. Πofi νλ φ'ανταοτεiq... Ποil νδ

φανταoτεiq... EΤναr δoυλεrδ τδν
&μαξ6δων. παιδi μoυ.

- Tδν δμαξ6διυι';

Ιι{6λlq φορτιilooυν τi 6αρ6λια οτδ
δudΓrα' dνε6οiνoυν l.l αiloi, κ6_

θor,λ' oιfi θioη τoi, δδηγοδ κα)

καμτorκιilνoυν θπrδεlκτrκδ τδ
dλογα. oi ρ6δεq 6γ6ζoυν oπiθ'εq
oιδ λrθ6o'τρωτo. T& oxorνrd οτδ
δεοi1lοια ιρiζoυν. T6 δμ6ξlα xo-

ρoπηδoδν. Aιiloi ιiμωc θκεT. κρα-
τoδν τδ γκ6μrα oφtxτd. "Exουν
νδ κ6νoυι, πολλδ δρoμoλ6vlα.
B16ζoνταl. Tδ oκηνrκδ dλλ6ζεl
μ6λ rc καi τ δ ι ελευταiα oπir lα
τfrq I{6oυοαq μεiνoυν πioω τoυq'
T6τε παρατoδν τδ θπαγγελματι
κ6 τoυq l3φog' δ6νοιlι' κ&πoυ xα-
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'o τελευταiog τδv 6αρελdδωv
λαρδ τδ γκ6μlα τδν &λ6γων καi
πηγαiνoυν πiαοl. Bγdζoυν dπδ
τflν τo€πη τoυq 8να καρφi καi
τρυπoiν τδ πρδτo 6αρ6λr, πoi,
τoδg τυxαiνεl. Tδ κoκκlν6λι πε-
τ16ταr μδ δρμi, 8ναq μlκρδq πi-
δακα_q πpooρ"rαμ6νoc ν& ξεδlψ6-οεl θντελδq &κoπα τ& λαρriγγlατlν παθrααμ6νων cρiλων τoυ
καi...'θντελδq διυρεdν, πρ6πει νd
oυμπληριirαω. 'H iερbτελεαriα
τοi αr]τoκεodαμοτoq κρατ6εr τ6οo
λiγo. 6oo dκρl6δq xρεl6ζεταl γlδ
νd o'κriΨoυν καi ν& κoλλfrο.oυν τδ
xεiλlα τoυq oτi;ν τoυπoι]λα. ,,E-
τor περiεργα κoλλnμ6νol oτiq
δoδγεq τδν 6αρελlδν ρoυφcfrν...
goυφoδν... μ6xρl νδ xoρτ6οoυν.
Στδ κdτω κ6τοl δδν ζn1llιilνουν
τoδg oυμπατρtδτεg τoυq, aλλδ
τoδq θμπ6οoυq, πoδ κι' αflτoi θ&
6ρfrκαv κdπolο τρ6πo νδ κλ6-
6oυν τoδq πριilτoυq.

- Καi μδ π6oεq δκ6δεq xoρ_
ταfνoυ.ν πατ6ρα: oιiirηoα θντυπλ-
cllαψ6νoq &πδ τδ γεγoν6g._: Mδ δυδ καi μi τoεiq oi 6α_
στoυμενol οτδ πloτ6. M} μlδ oi
dλλol.

- 
"f,ηg11q;

.. 
*"Eπεlτα δαπλιi.,6ψγ δlroριoα

δμoρcρα oδ κ6πoro θλε6θεoo xπ-
ρo καΙ κotμoδνταl τoi καλoδ
καlρoi. ''Evιil καi πdλl κod.ηoα τδ uα-

- 
Kolμoδνταl: Κoi τ' dλoγα; γαζi. Δδν ξ6ρι,l dκρ:6δe γIδ πolδ

.- Koluoi]νταl. Tofi καλoΓl καl- }:::"#:r"i'1"iur,""J;rrir .,|.?ρoδ, δπωq αofi giηα f" dλoγα iir, 
""r πofi 1loδ 3φεoναν καν6-ξ€ρoυν τδ δη6uo τoυq. να κοαoo6dρελo γΙa θπlδr6ρθu:-

εu;.Ι*#"",τε 
ξυπνoδν oi δμα- 'i' 

ieror*;;;ild;" 
r]a'εουλε_-

Σd coτdooυν oτδ. oταΦ16, χ;,:}?;.ι"ili::i:"J'i!,*rT:τoα6oδν iοl,α γlδ τδ πλdτωψα τflg 
"Ξi'* ""υ κρατofiααν &κ6uα du-8κιo6ρτωoηq' 'EκεT αrα1lατoδν, ,.Jιro. δπωg δ .,Α\,loq Παντελεfr-uαθnμ6να κα'θδc εΤναl... ,,,u,;Α'iru.iδr;;;e,;Nερ6' 

f1

- Kι' oi &llαξdδεq; Bεγ6ρ,α..

_ - 
Mδ τδ o'ταμdτημα τlν δuα- Ξfoετε τi oκ6coτοuοl τιilρα; Tδ

fβν θυ1γoδν. 1lαθημ6ro, ^ndδg 
Yυpiομ.ατα l Πc ζι,liq. Πolδq θλ

εiναl,'. .,oλα 
δol;λεr,,ol,ν <ρoλ6T, uoδ τδ1εvε κα) 4δ τδν πio,ευη.

ποlδi μoυ' "Erοl γiνετo, λ6r.o, πδq θαnx6ταν π6λl ll'δ 6noxI\
6ταν εTναl κανεig μαΘnμ6νof. Y]δ τ' &uπ6λlα τfrc N6oυααc καi

,EκεT oταudτnαε .1 oυ!{τrro,, ii"{i:i,-;:J;.;"$;Ι :;n{,θ;:
t: ι9: lγρα μoυ' Γrδ.πoλδ καrj 

"λ1_rεru καi oi rrο61lll1η11f61]μg-

::":|^].-f.γ}:γ:",r-o 
τoδq dμαξ6- νol. dνακατεsor,.α. τιi]n. μδ τiνοεq καr τoν U,αι,μασtc κoυνlαrδ ij- dllπελoυργiα, d-δ ,ι\ N6oυαα_ d-πνo, πoδ dπα'oναν κατηroορiiον- πδ τfrν πεoloxτi τnc καi dκι1ηrαταg τδ Koυλo6κl, tiδεto τ6τε ι1πδ πlδ 1iακρυ6. 'Αρ*ε-oi εiν*αl πελd-
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τρoxοφ6ρα, 6αοiλεro dλη,θrνδ
τlν πεζlν καi τδν ζιiων.

"Eπεlτα frρθαν &λλεq θπox6g.
'tsΙρ,i}ε €κεiνη η καταραμενη φυλ-
λoξ{ρα. Ξ6ρανε τ' d1rπ6.λrα καi
ζα6υοε μl&ν dμπελουργlκi1 παρ6-
δooη αiιilνων. 'Ακ61lα 3πληξε θα-
νdotμα τδν ζωντανδ κλdδo τδν
6αρελdδων. Kαi δδν εixε λiγoυq
{ ΔΙdουoα. Π6νω dπδ πενl]ντα, δ-
πο:g τδν Mελrτζαν{, τoδq Πρι
μ6νταδεg, τοilq 'Aντιφdκηδεq,
τoδg Nο6oηδεq, τoilq Στεργιo6-
ληδεg, τδν Tααμπτj, τδν 'Αμoi-
τζια καΙ iiλλουg, πoδ μoσ δlα'φ,ε6-
γoυν. Στδ τ6λοq 3μειν,α μ6νoq.
Σ'κε,φτ6μo'υν, &ν dπρεπε νd πα-
ρατr]oω τi1ν τ6xνη, πoδ πtd δδν
μπoρoδαε νδ ταibεr τflν oiκoγ6-
νεrd μoυ. Λiγα xρ6νIα κoυτσoπε-
ρ6oα1rε καi θντελδg &ναπdντεxα
μσq δ6θηκε δoυλε16. Ml& κα1-
νοιiργrα καλλ16,ργεrα, τflg μηλrdq,
φdνηκε αrδν τ6πo μαg πoδ xρεt-
6ζoνταν 6υτiα γlδ τλ ρανIiαμα_
τα. 'Αρxfααμε τilν καταο.κευr]
τoυq. Kdμπoο'o καlρδ δoυλ6ψαμε
καλd. Bγdλαμε λiγα λεφτ6' ,,E-
πεrτα πδλr μdq xτi'πηoε f &νερ-
γiα. 'Eμφ'ανilαrηκαι, oi μnxανo-
κiνητoι ιμεκαατflρεq καΙ τδ ξiλl_
να 6υτiα 3γινα'v dζdτητo εiδoc.

τεq μoυ. "Eρxoνταr οτδ μαγαζiκαi 6ρoxfl oi θρωτdαεrq τoυq π6-
'φτoυν.

- Ti ξ6λo θd 6dλειq αrδ 6α-
ρ6λl μoυ, μdαιoρα;

- Kαoτανiτrκo.
_ Kαoτανfτικο; Δδν εΤι,αι μασ-

ρo;

- 
'Αοφαλ6q, &λλδ θκτδq πoδ

εiναl dντoxfrq, μαδρο ξ6λο κ6νεl
γt{ τδ κ6,κκtνo κραοi.

- Kαi γrδ τδ dοπρo;

- Γld τδ dοπρo τδ πlδ κατdλ-
ληλo εivαr τδ δρ6νlo. Bγ6ζεr πo-
λδ λiγo xρΦα. "Exεr θμφ6νιοη,
μd δioκoλα πlδ 6ρiακεταl αιd
6cυνd μαq.

- 
Γrd τδ ρακi;

Eiπαμε, 6ροxi1 oi θρωτfοεtq,
Kαi δδν πρ6πει νδ xαλdω κ6φtα.
'Επαγγελuατiαg εiμαl. Συνεxfζω
λolπ6ν, τig dπαντfrαεg: μδ xαu6-
γελ.α. "Aν κr' αδτδ εiναl λiγo
τoi φυorκoσ μoυ.

- Γιδ τδ ρακi κ6νεr καi f1 δ_
f,
ζ16. noδ την dλεiφoυ1ιε dπδ μ6-
oα μδ παραφiνη, γl& νδ μi1 φε6-
γεr τδ oiν6πνευμα'

-. Γ16 τ{ ρετoiνα:

- Ti τi θ6λειq τi| ρετοiνα;
Στδν τ6πo μαq δδν τρα616ταr.

- 
"f,1gl, dπδ περ16ργεlα ριil-

τησα.

- Γlδ τι\ ρετoiνα, λoιπ6ν ..
Bρ6g ιroυ ξ6λo ι1oυoldg καi θ<i-
xεlq 8να καλδ 6αρ6.λι, ποδ 6γd-
ζεr κl'8να θλαφρδ κiτρlνo xρδμα.

Kdπoτε 6xoυμε δrαθθοlμο καtρδ
καi πrdνoυμε κoυ,66ντα μδ τiq δ-
ρεq, πoil λ6}lε. f6.., 6πoloq d-
xεr δoεξη μπoρεi νδ μdθεr πoλ-
λd γr& τi1 δoυλεl{ μαq. Γrδ τflν
ξιlλεiα πoδ dγoodζoιlμε oδ σΓρoY-
v6λr'α, γlδ τiq δoδγεq (τδ οανi-
δlα τoδ 6αρελmσ), γ'& τδ τοεμ-
π6olα, γlδ δldφoρα παθfμoτα _

uαrθdματα, κατd πδq λ6εr καi δ
λα6c.

A'iτi1 εiναl f1 δoυλεld μoυ, κoυ-
οαoτlκf. δπωg δλεq oi xεrρoνα-
κrlκ6q. Tδ 6αρ6λlα γiνoνταl μδ
ξ('λo καi iδριilτα. "Ε'ω δυδ παl-
δl& llδ δδν τr\ θ6λoυν. "Eτol. δ_
oo ζδ θγιil, θd δπdρxεr 6αoελo-
πorδg oτi1 Ndoι.lοα. "Eπεlτα...



T6τι'oτιo'ι; etτι;,ι'' αμτpυ'lsι^l1τγ
gα f1 1α9ir dq1ιr'οiοιν ιiτ' τi)v T:-
τ9αδl μi1 τi1t' izι'i τi;r' Πdφ'τη ','i-
νcν'/7aν :\ δ'.;)'ω'1ιτι x\' τiρ ΙΙα-
ραoz'ιoι'6r'1 ^;'iγοr'τzι' τoι] τiμημα τi-1;

πρoiz'α;. Toi τoc:;ιοιro'jιιφοιlγcυ

γ.":l.i,','tι:ι'ι., ).'ιο\, =''\ν ;ι'π\ ..τi1q
iι;ol,ρiα:. z,jl'αι' δ.iοzαi'rι'r' i'i zd,"lι'

γ g,αu μ : τ :!ctιι ε \'O1.t\'"'Εφ'z' ι 611' glr/ $1"1γ

αταιρδr' :qαl'δν dταoυ$ιδ o'τl)η' 4'
γ6'}'α ι''' ιiq7.ιr'οioαv.

Σ'frιιεooι' ljιιiqα τ.!< δ6δo1ιdδo;
Παqαoz.ειil uηr'δ; λ[αtoυ ε1xοο' Bξ

τoi Ξτoι'; ^γ.ii"α 6ιται6αια δ'γδ'οtzοι'-

τα ... θr'cδτlcr' Θεoδ z'αi ιi.rι9ριilπων
oi xiτι,1}ι f,1O.151,ραιιμiνoι μciρτυ-
ρε; θ!ετιιιi-1ααιιε ;r\'ι, προizα rii:
Eiaγ.,,εi"iα:.,.'''g) 6{i66'1161' αi,τi1ι
drπoτε)'oι'udrηlγ i'z' τδr' γ*.τι'l$'".

Tωqα τ&ν αt'τd τd i'oL'π''α il'i'll-
αuoι'r'l'l 3r]zαr'. Kαγτ":i φii.o: τοr'

γαιlπoοi z.ι αi':δΞ ιιαlι, ιt: Fνα φoι'.''
i,1:,,δ ,.i τQεi: 7.οi'Oσε '':. γ.\ 't':'^''α ).'.l.'

νcνfr91|'''ιτ^{''x' ;!ρ'ι,''l'l ι^i;l ;ρoTια
l ilγ Π αραo'z.ιοι6i1 τοΓ' 6ociδι' ,ι i1

,.αuπ6oo ιιτiz' - rι-τiz. iτ' :i: 'z'oiρ_

οειq z'i' di.
T6τ:. φωναξαν x,'' -{γgγ ρdφτην

ποi1ξειρειr, τi; τιu}; τ'ily'αν τλ Γ"τρd,

'ι,ια lιi τ& tφ&αμα,τα. l'Ιi'i'τι dq Ζδ:δμι

τrbρα πoιd f1ταν f1 πQOiz'α
Td,αoιρα μd}.ιr,α φουoτιiνια το'fi 8-

γα ιiλα'ud,r'ιzωυ 1rρ6oια...
Nτ.ιδ τ:iτ:α r'αλ& μi πoυδιδg ποδ

τυcu.& -7'oυ').

Nτγιδ τciτ:α τ"ιτιbιιρα 1ιt1 τιρια'
oτδ: ποι'διdΞ.

"Br,α r'ηυr,d.oι xoι'λiι'ια ui i'δνα

1ρυαi. T| Eιbνα τilν ilφz'ι'α'ι'ε:r' οi
γαιι,πQδ;.

Φo.J'ατει; r'τγιδ uαλ(τ'xειg αlαΙα'
ziνει: zi v:^'ιδ yzαιiνει;.

Διy'απiι'tτι παν6'μ''oα μi1 οδγιε:

βιταξ91t1}; frηgil iaιoιrιQi
Διxαπ6ιnτι πoυzd'ul,αα Eτolμα.
Λιzαπθr,τι θτεqα (ουν'τ96,φ'ια) :l

φλαιι:tαρουτi,.
Δdzα tτερα (οιlντριicoια) ιιi'1 πoυ-

δoυι,&o"r: α.
f{f1,11 τρατ λ'd'< ui 1ου'αri, δι:z'.α_

π4r'τι δ:dφoιtoε'ζ lι'il uπ uπiλε'ζ.
Tρiα' uι,ταξoυτd οιr'τ6για xi τq,[.α

u'π? ιι:ταΖiγια.
Nτγιδ -lηυn1cigι 

α ταουρdxι α ( o:''ot'l

λαρiz'ια).
Πdιτι ξιυ'γciρια uαv[ιlα μi1 1ιπl-

μπiλειg.
T6ooιρα λιμπαr',τγιJ xαλd y'i "ι'τγ'δ

zατιirτι ρ,α.
"Eι,α ζιλi τραι,δ μi1 π'4ντι φtλλα'

Toδ NΙK. ΣΠAP'ΓΣΗ

Δdz'α ζηυγιiρια dντgixια 67'gγlφoli

v:α μi1 ^λαQi,^rβ.
"lErνα ζιυγιiqι σχOυφoiν'α μ'ισO11_

μdlταξα γιir τoi γαμπρ6.
M'ι,ιd αxουρτ6λα uλ r,,61i1'a 7" $1'61

χουvτOυrγotvι.
Mνιd ξωατρα xιvτηlιι6νη ιλoυγd..-η.

"Eξι μαφ6'οzια uιταξrυτiΙ ιιi1 λoυ'
λo0ντγια.

"Evr; uπ6γoυ: γι& τofr τυπ')'oδ-

"/,1.

"E"ιlα uαxQoυλdμ,παr,τoυ xi μv'&
ααλiταudρ,xα.

"F)ι,'αE 6{,y'6ηl: ui1 μηλ6γoυγειζ.
"Evα γxιoυρr,τdνι.
Nτγιδ τρiα λιuπoυδ{τ1'α ,'i ''ηr'l'lδ

lιπιiντει;.
Mαvτιλoυ,,9lixει;.

Δε'jτ: ρcυ φoυο'τd,νι ι1τλαξoιπδ zoυρ-
δ6νl, τρπoυ ιlλαudγιοιl.

Tdταρτoυ φbυοτd,νι dλατξιdι, xλα-
δoυτ6ν.

Tρεi: ντoυζiνει; cιρ'6!τe''q τLa
o'oυrφρ&ν.

Παιλ μd oilγια γιd πoυ'xιiuιoα
{'yα τ6π," πfr1ειg δ'dxα.

Συα\αxυ 8γα τ6,πι xi λiτου dλλοtl

8γα.
Mπιλιτξixια r'τγιδ τρ[α ^y'oυ'oα.

KαLδdγα μi1 zαρδoi}'α zι oiρουλ6-

γι γρυσ6.' 
"Eγα frμπ6λι οτoi 'Ιo'μ'αtλι βνα

ατρd,uμια xi απoυ'qιd,.

Λiρειg Toυρz.lαq iι,:ν[γτα i'φτd.
Aπoi ι&του f'n$γραφα'ι' οi uεiρ-

rυρot, xi oδ πιr}ηρδ;. 'Η νi'φη il6α_

Vttγ 1,1,g αtπ{ τi1ν liπoυγρα,φη τrl;
ειΖετ πoi iiγραφειν πi.tρα xi iiiδουοα

d:π' τ,oδι, πατiρα 1ιcυ γιd vd μi1 τd

ρει δι,xαioυ,μια iloταgν,αq γιd z'ciν τ'
JTOUTσIζ dπ' τoiι, πcιτ6Qα xι' τ' dδig-

φlxια τη.g.

Tcbρα γδ πqloι1Oυσ'ιuφoιlr'α r'} :i_

πOυ|ταζ oδ γαμπqδ; πigνει duπρcιl-
ιτ,τ& xi 1ιιτριτd πρiιl τoi γιiμ,oυ.

T'6'τι οi dvsqωποι d'π' τoδ γαμπρδ
\γi,ιπαν τoσ τiluημα τ'fr; πρo['z,αE ::ι'

παξciρι6α.ν z"l τi; τιμig 11π' τδ o6Ια

τfl; r"l''φη; δxι ;6οοr' ιiμiι τ6oοτ z'.i-

uεl . "Tσταρur( ,iπ' τoil τiιιηuα i-
πιQγα\' τoil πρoιxoι'ot1ιιpoυνου lιi τoi
'dδ,iιχγαν oτoi ^iαμπρ6. "Aμα αt'τδg

δ}v i{μvιαxειγ ηiχαQ:στημ6voυg τoδ

ΥιQγoδoιv or}πiοloυ y,ι' oi-l πατdρα;
τfr,q vilφr1g i|γQ,αφiειγ xi y.ανd oτρ'{iμ_

μα uπαξδv ι1γ6uα.

T6τι τo'δ φf orl τfrg νilφ\g τt φotν_
τα zι' 8γαι, μπ6^1oυν .go.r,χγg11r οi
γα'uπρδg ud τi1ν ?,'yι'0'. 'H ν6φ11 φaιι
qoiοε:ν ij φο{vτe i'i τυπιλοδxι ui1

φιρlπξdν xi τοl'λoυπ&νι fl v.ωzz.:ν_η

ταΙπα μt μπιμπiλεlg οzιπαoμ6voυ δ-

λoυ τoδ xιφ'ciλι d'uπool''oτd γi οΦπ['

σ0υ.

Tωqα oδ γαuπqδ; δoιlρ[ζει 
. 
τoii

π6πλoυ τfrg νι.iφυ: zι'οi u&i πλo{loιοι
zi τoδ φ'ουoπdvι τfr6 νtφηE.

T6rcι i γ{rφη llφιxιαvειv δληv 'i"
πQο[χα uoυνα1{ τη;. olj ιiργαλιδ;
6iρ'α πτ]iγηvε11, .7ιd l^τγιδ τρiα 1q6'
r,ια. Tοδ ιιαλi ι1π' τδ πρ6'6'ατα τοδ

ρ,Ot'ντol, ε'iι}ειλειγ πλιioιμoυ, λανd,ρ :'
oμα νv6o'ι,μoυ, zoιr,6ι1ριαο'ιι α x\ φι'-d'-
61ηρ1r, r}ηλιδg οτi1ν dνι11rη 64ψιμοl'l
,μi1 μπoυiig, Ιr,τγιασιια y'i οτiαιuου
,τoiν &or,αλιδ. "oλα εixεΤ r],φαiι,oυι-

ταιl' oι'' ιiλατζιdq, τiι ζιλlδ. τ& )ζισμιD
'γιιi' τ& τρ,απιζoυμdr'ταλα, 'ρi Lι,o6-
λε:<. τtι προυρz'dlφα,}'α το'δ μ[τoυ τοδ
oLαtαxι 'z'i τi δdγ.

'Γtboα ι,τιιrτ,οtρι, δλα $τorιια dπ'
τoi παtcioι. ι,.δ ιi.ρ'γ,α}',δ; "ι'δ uιτciρ'

1rια. γd ααtτει; νδ πατ['τρειζ.
T6τι τi1v Π αραο'zι,ου6i1 τoδ 6g'iδι

ξ'6ινq'l xi τ} νdφη μ16ρl ατ& μα-
λld z'i τof Σα6ιiτου τoδ ταxi λo6-

ζoυιtαν Φ *Ψη'

T6τr ul τ6ρα
xAPΑ - [Ιρolκoυσιiμφoυνoν

τρ:ιντe.φτ& δpr.1μδ6 xi τρεi6 διx&ρειq
Nτγιδ ζιλιd ιουy.Liρ'.xι. μη uα-

οτραπιiδειg.
'Eγα ξιλi xαναπδ; ur''δ πι1λη r'lJ,

π6gτα μ,i1 ααtτειg.
Δ6'xα πρoυαι6iφlαλα τqανd δ[uηιrr

zi δ}y,α ιιιxρ&.
Tqiα. τραπιζoυ'μdvταλα γq6οxια .,

μι'τιλiιια. . .

Fiixαυoll ζηr],,iQ, o 6;,.gγφg'Lr1'i g 
^'l'_

ι,ιιεΙα z''' drτρι;r.d
l{τγ:δ τρ|.l'' d,cr7α "eτγ'lγωργια

σzουφ,oυ\'lα μη πcιητχlα.
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'H Πρωτoxρoνlδ αri N&oυοα,
6πω9 καi δλεq oi &λλεq γωoτδq
εixε τ$ δlκd τηq μoρφη. 'Eδ6 θδ
διiooυμε δλα τλ 6θιμα τfrq γroο-
τfrg καi θδ μεταφερθοδμε γlδ λi-
γo oτoδq παλroι'lq καλbδg κα1-

ρoiq.
'Αμ6οωq μετδ τf Χρroτo6γεν_

να τδ παlδιδ εixαν τi1ν φρoντiδα
νδ uα'ζθψoυν καi dλλoυg καρ-
τololiνoυq. oi μ6ρεq μπoρεT νδ fl-
ταν λiγεq γlδ τi1ν θξε6ρεοη καi
τi1 μ,εταφoρd τoυq. Tδ π6ντα δ_

μωg flταν 8τottlα καi οi καρτοοfi-
νo1 μεγαλ6,πρεπα dναu6νoι τi1

μ6ρα τflq γrορτfrq.
'Η παραμoνfl εixε καi 3xεl 1ιε-

γdλη oημαoi'α γrδ δλoυg. 'Η μi-
να dπδ νωρiq τδ dπ6γευrrα iρxt-
ζε νδ δτoψ6ζεr τl)ν κoλoκυθ6πr-
τα, μ6αα αιiν δπoiα 66αζε τδν
παρ6, oδ μ6ρoq δμο;q πoδ ν& μil
διακρiνεται oτδ oινi.

Tiq 'ilδrεc περiπoυ δρεg ιδ
παlδιδ δτoiμαζαν τδ κουδo$νια
τoυq καi 6καναν tνα κoυδoυνdρn.
Αriτδc frταν 8να παιδi τfrq παo6-
αq, πdνω ο-ιδ δποiο 36αζαν 8ι'α
το'oιl6dλr καi dνolγαι, δυδ τρriπεq
γrδ νλ 6λ6πη. Στfl συν6xε1α
τδν κρεμoδ,oαν καi 1lερικδ κo'.l-
δo6νια. M6λrq οoυρoiπωνε τδ
παrδrδ 36γ'αlναν αιoδq μαxαλ6-
δ'εg τραγουδιilνταq τ6:

'Αγlδ Bαοiληq fρxεταl
€ιπδ τi1ν Kαrciαρεi,α
6αoτd εiκ6να καi xαρτi
'xαρτi κα) καλαμdρl.
Tδ καλα1ldρr 3γραφε
καi τδ xαρτi δμiλεl
_ Bαοiλn πoδ δδν iρxεoαr
καi πoδ δδν κατε6αiνεrq.

- 
'Απδ τi1 lldνα μ' ffρxο1rαl

καi οτδ oκoλεrδ πηγαiνω.
Kdτoε νa φic κdτoε νδ πιεiq
κdτοε νδ τραγoυδl1ο'εlq
3γδ τραγosδια δδν ξ6ρω
ξ6ρω τi1ν dλφ,α6frτα
κr ζλα κ6qrε uαq τdν πiτα.
r.rTδ τραγo6δl oυνοδευ6ταv dπδ

τδ'μεταλλrκδ frxο τflν κoυδoυ-
νrδν, πoδ iρxιiιαv dπ' τδ πηδd-
ματα τoδ κoυδoυνdρη καi τδ κoυ-
δoilνtα τδν παlδlδν' Σiμερα ιδ
φrλoδιiρnιr6 τoυg δδν fiταν κ6-
λιντα, dλλd λiγεq δεκdρεq &πδ
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'Aψlα Bοοiilnε

κ0i |Dιiτα

κdθε oπiτr i) τδ πoλδ πoλJ καμιδ
δραxμi1 dπδ κ6πoro πλoriolo οπi-
τ1.

T6λεrων'αν oδ μrδ δυδ δρεq καi
γιjρrζαν oτδ απiτl γιδ νd κ6ψoυν
τi'1ν πiτα xαρ,o6μενα dπδ τδ κ6ο-
δη.

'Η πiτα ψην6ταν oτδ xτlαμ6.νc
oπrτlκδ φoiρνo. M6λroτα στi1

γεrτoνι6, iψην,αν μαζΙ o' Eνα

φofrρνο πoλλδq γεrτ6ι,toαεq.
Tδ 6ρdδυ μαζεir6νor δλol γsoω

οτδ αoυφρd τoδ απlτtοδ, κdτι'': δ_

πδ τδ xαμηλδ φωq τoi κoυκoυ-
μroδ καi τiq φλ6γεq τoδ τζακιcδ
Jκo'6αν τi1ν πiτα. Tflν 6κo6ε δ
dρxηγδq τfrq oiκoγ6νεiαq, dφρoδ
πρllτα τi1 γιiρrζε πρδq τd δεξrλ
τρεic φoρδg γlδ νδ τoδg dρθoιlν
δλα δεξι&. Tδ πρδτo κoμμdτr
flταν τoδ 'Αγd Bααiλη. λ,Ιε.

τδ τoi'ν6νη, τοδ πατ6ρα καi ο"ιι\
ουν6xεια γtδ κ6θε μ$λoq τξq οi-
κoγενεi,αq dπδ flνα μi: iεραρxικi
oεlρ6.. "Eκο6αν μετδ tνα κoμιι6-
τr γrδ τδ ο'πiτι καi €να γlλ τδ 6i-
oq. Δηλαδil γl( τδ. κτfματα i'i τδ
ζδα δν frταν κτηr,oτρ6φοl. Tδ κ&-
θε κo1rμ6τr πoδ δρilεται γlδ τδv
κα,θ6να τδ dνorγαν γrδ νδ δοδν
ciν εiναl δ παρdq.

Στi1 oυν6.xsLα δλol xαροiμε.:ol
καi πιδ xαρoilμενοg αiτδq πoδ
,6ρflκε τδν παρi, τριilγανε τρεTq

φoρδq μδ τδν παρδ λiγo o66ρα-
qrα dπ' τi1ν πiτα.

'Αμ6.oω9 μετ& iiρxl(αν τδ φαi.
'Aπ' τδ τραπ6ζι ποτδ δδν 3λεrπε
τδ φημιoμ6νo μπρoiolκo κραoΙ

καi τδ μυρωδdτo <<dρακi> 6γαλ-
μνα dπ' τδ ξακoυατλ dμπ6λια τi1q
Nιiιoυoταg.

\,Ιδ τi1ν τdτα πρooφερ6ταν 8να
κoμμ6τr xαλ6δc i) .1κρακλl6νοq
πoδ γιν6ιαν εiδικδ γιδ τfiν πα-
ραμονi1 τflg Πριυτoxρoνrdq. Στ{
ουν6xεlα μετλ τδ φiαγητδ τρα_

γoυδoδoαν δλol καi iιργδ τδ 6ρi-
δυ κolμ6ταν. Tf νειilτερα xρ6νrα
d.ρxυαν νd παiζουν καi xαρτl&.

Πoλλδc φoρδc αiτδq τiq flμ6_
ρεg κατ66'αιναν ιiπ' τδ B6ρμto oi
κλ6φτε9 κr' &ργ6τερα oi Mακε-
δoνoμdxor καi rplλoξενoiνταν d.
πδ τοδq Nαoυoαioυq. "Eιol ζοδ-
οαν καi αriτoi λiγεq oiκoγενεια_
κδq oτrγμδq o} ζεoτfl dτμι6oφαι
β'α.

Tiν &λλη μ6ρα ντυμ6νor δλoι
o'τδ καλd τoυq πr]γαrναν oτflv θκ_
κληαiα 3ξω &πδ τi1ν δπof,α 3καl-
γε δ μεγ6λog καρταοδνoq' δπιυι]
τλ Χοlα,ro$γεννα. "oλor ειjx6ταν
τδ <Σ6τη πoλλ6, καλi1 xρoνι6>>.
Mετδ τiν λ,εlτoυρ\'iα dνδρεc ij
γυναTκεq καlδ 1rrκο}g δυ6δsc 3-
καναν θπl,oκ6qrεtg oτοδc Rαoi\η_
δεc πoδ γ16ρτα(αν. Αiτδq δrαρ_
κοδααν δq &ργλ τδ dπ6γευμα.

Ti παrδr& κατ6'6αrναν αtδν
καρτο'οδνo τξq γεlτoνrdg δποι-t
3ψηναν κρ6αg' καi 3παlζαν xαρ-
τlι1.

. ΦΩTA
Ti1ν παραμονi τflc γιoρτfrg πο-

λi πρωi γrν6ταν τδ <Δ6οιμo τδν
oταυρδν>> καi δ κ6oμog πdγαινε
οτi1ν 3κκληoiα γιδ ν1 πdρεr τδv
&γrαoμ6, dπ'τδν δπoTo 3πlναν δ-
λot oτδ oπiτr καi μδ'τδν δπ6λor-
πo ρdντlζαν τδ oπiτr.

Bλ6πoυμε τoδc Nαoυoαiουq ν&
κoll,6αλοfiν τδν δγlααμδ oδ κi-
πελλα i) κανατdκtα oτδ δπoiα δ-
πi1ρxε 8να ι,frλo fl μανταρiνl.

T|ν f1μ6ρα τdiν Φιiτων φε1i-
γ'oυν κ,αi oi Kαλlκdντζαρol.

λ4ετδ τi1ν dπ6λυoη δ παπdq
γiorζε μδ τδ Στ'αυρδ δλα τδ oπi-
τια τflζ θνοοiαc τoυ Ψ6λλoνταζ
τδ <'Eν 'Ιoρδ6νη 6απτrζoμ6νου.. >

καi ρ,αντiζαντ6q τα. Tδν oυν6-
δευε tνα μrκρδ παιδi κρατιilνταg
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'Yπdρxoυν dr.θρωπol πoδ i'-
xoυν μ&θει τol)c καλoδq τρ6ποι:lq
καi τol)ζ xρησlμoπo1oδι, 6ταν θ6-
λoυν νi θπιτixoυν κ6πoro oκo-
π6 'Yπ6ρxoυν &νθρωπot πoi δl'
αρκιilq xαμoγελoδν γl& νδ κρil'
,6oυν τi1ν κακiα τoυq πioω dπδ ιi1
μ&oκα τoδ xαμ6γελoυ. 'Yπdο-
xουν dιθρο-lπoι πot) φ6ρoνταl lrδ
καλωo6r,η αιoi-lq dλλoυq, δxι για-
τi roJg dγαπoδι' &λλδ γrατi τoδ.;

φo6oδνταt.
"oλ' αiτδ εiι,αl dληθινd. 'Aλ-

λδ δλα αiτ6 δδν dπoδεtκνiουν
δτr f1 εliγ6ι'εlα εiναt &ναγκαcr,ι-
κδ iπoκρrτlκ{.

Δδν dπoδεrκνιioυν δτr 3κεiνο.;
πoδ xαμoγελd δlαρκδq εiναι i-
ναγκααruι& fiπoυλoq. oi1τε 6τl f1

καλο.π6ι,η εiι,αl dνδε-lξη dδυι,α_

μiαq. oiiτε dκ6μα δτl oi κ,αλοi
τρ6πoι εiι,αl δπλδq δπλα θπtτιl.
xfαζ καi τiπoτα περtοα6τερo.

Eiναr θlθαρρυντlκδ τδ γεγo-
ν6c, 6τι i &π6τη. fl dνεlλrκρiνεrα,
f1 

_δπoκρIoiα καi fl dτrυiα μdq 3-
Εoργiζεl. Θ6λoυμε &πδ τοr'lg iiλ-
λουg ι,& μdq φ6ρoι,ταl llδ ε:υγ6-
νεtα καi καλωο(;νη. Kαi δπoxρε-
ιυν6μαοτε ν& παραδεxτoδμε δτι
oi καλoi τρ6πoι - δxι τδ πρ,υ-
τ6κoλλo πoδ iαxυε αrig 6ααlλι
κδc αiλδc 

- 
δlευκoλ6νoυν τig

ox6οειc μαq καi τiq κdθε εiδoυq
oυναλλαγ69 μαc μδ τoδq iiλλoυq.

oi καλοi τρ6πoι iπαγorlεioνται
&πδ ττ\ν dνυπ6κρlτη εi.,γ6νεlο, δ-
ταν 666αtα εiν'αr αιiθ6ρ}rητoL Kι
αriτi1 f1 dνυπ6κρlτη εilγ6rl,εlα ε1.

vαl dναγκαiα ofrμερα περlοο6τε.
ρo dπδ κdθε dλλη φoρδ. Kαi εi-
ναl περroο'6τεoo &ναγκαfα. γlατi
oi dvθρωποr εiναl περtoo6τερo
δεμ6νοr δ 8ναq μδ τδν dλλoν'
'ΙΙ τεxνικfr πρ6οδoq κατdργηοc
τΙg &πoαιdοεlq, μdq αlγκ6ντρω-
oε κατδ δκατoντdδεc καi xrλι6-
δεq αδ γlγαντlαiα 6ιομηxαr.,lκδ
αι.lγκρoτ{ματα, oδ πoλυκατorκ1εq
καi oδ <<γυ6λrνoυq π6ργoυq>, J-
κανε δπoxρεωτlκfr τi ουoτ6.γαοη.
τi1 oυνεργαoiα. τiν &λληλεξ6ο-
τηoη, Kdτω dπδ αriτδq τiq συνθfi-
κεg. ri ζωi θδ flταν πoo6λη;rα-
τrκd, dν 3λειπαν f1 εriγ6νεtα καΙ
oi καλo) τρ6πol.

"Αν κυττ6ξουμε γ6ρω μαc θδ
δofinlε δτι πoλλo) <δ]rnρtκoi καυ-
γdδεg> μεταξl) oυγγενδν i] γεr*
τ6νων, θ' &πo<ρεiγι-lνταν iiν fl-

πfrρxε λiγη εliγ6νεlα, Στd ζιυl1

μαq πoλλοi τρoxoi θδ γ6ρlζαν
καλriτερα - ρυθμrκδ καi iιθ6ρυ_
6α 

- 
δν τoδq περνoilοαμε καθr1-

μερlν& μδ τδ καθαρδ λ6δr τξη
εiγ6ν,εlαg.

Eiναl δμωq τ6oo δioκoλο νδ
'εiμαoτε εliγενεig, νλ d''xoυμε κα-
λοδg τρ6πoυq; Kdθε dλλο. Eir,αl
μdλοια τ6οo &πλ6, ιi3oτε δδν &_

παιτεi οiiτε τi1ν παραμικρi πρoo-
πd,Θεlα. 'Aρκεi νδ xαλrναγωι1η-
σoυμε λiγo τδν θγωro116 μαq γli
νδ μπoρofiμε νiι δiνουμε αιοδq
dλλoυq 6,τr ζητofiμε &π' αiτoιiq'

Παραδεiγματoq xdρη. εiνι:r
πoλδ &πλδ ν& oυγxαiρoυ1l: καi
νδ θπαινοiμε τoδc iiλλoιlg γliι
μl& θπιτυxiα τoυg, δπιυq εiναr
πoλδ δπλδ νiι τoδq εlixαρrετoff_
με γlδ μrδ iπηρεοiιr τoυq ij γrd
μlδ εiδlκi1 πρooπdθεlα.

"Ac μil ληoμoνoδμε dπiοηq 6τl
καΙ τδ πlδ dιτflμαντο πρ6oωπο i1-

xεl μιλ πρooωπlκ6τητα, πoδ πρ4-
πεl νδ τfl oa6(lμαοτε. Kαμrδ φ:-
ρ& τδ γεγoν6τα μdq'ιiπoxρειil'νoυ.,'
νδ πdρoυμ,ε μ6τρα θναντioν θ-

νδc dλλoυ πρocrιiπotl. Θ( π&ρoυ-

με αiτδ τ& μ6τρα &λλδ xuiciq
πρooω,πrκfl oκληρ6τητα i) θπιθε-
τrκ6τητα. "oταν κdνουμε κ1lτl
πoδ μπoρεi νδ 3xει δυo6ρεrττεq
αυν6πειεq γlδ θναν ciλλο. πρ6-
πεr νδ ακεφτ61rαo'τε πολs, τοπο-
,θετιi;νταq τδν θαυτ6 μαq οτΙ\ Q6-

o'η τoδ dλλoυ.
oi ο',x6αεrq 1ιαq μΞ' τor)q dλλcrlη

πρ6πεr ν& 6αoiζoνται oτl)ν λoγi-
κi1 καi αti1ν καταν6ηoη' "oταν
ζητo6με κ6τι dπ' αf;τoδq δδν
πρ6πεl νδ &διαφορoδ1lε γιδ τiι.-

δυοκoλiεg τoυq καi τ{ πρo6λfμα-
τf τοιlc. oiiτε πρ6πει νd τοδq
δεixνουμε τfiν δπερoxf μ'αq,
θκτ6q iiν μdc τδ θπ166λλεl fl
πρ'oκλητiκ6τητa τoυq.

'Η &γ6νεl,α iαο'δυναuεi oυxvδ
μδ τr)ν &περlακεψiα καi τ{ν d-
πot'loiα εiα''οθηoiαq Πρ6πεr νι\
μdΘoυμε νδ προo6xoυμε αr]τδ
πoδ λ6με. Πρ6πει θπioηq νλ καλ-
λιεργ{ooυμε τflν εriαιcθηoiα :rαq.
"Eτol μ6νo μποoofiμε νδ ξ6ρoυ-
ιrε τi κα) π6ο'o πληγιiι'ει τoδc iiλ-
λoυq, π6τε πρ6πεr ν& τoilq &φ!i'

νoυμε μ6νoυq καi π6τε πρ6πυl
ν& olωπoiμε. T6λoq, πρ6πει r'&

μdΘoυμε νδ θιlμ6μ,αoτε τδ δν61ια-
τα τ6ν iλλων. "Eνα δνoμα εi','αl

μrδ ταυτ6τητα, μtδ πρoοωπικ6τη-
τα. "'oταν τδ ξεxνo-;με δεixνοl.l-
με δτl δδν θκτη:oδμε τi1ν πρ'oστυ-

πκ6τητα τoδ dλλoυ,
<,'Η εiγ6νεrα εiναl μlδ dπδ τ 

'-
oπoυδα16τερεq θπυτfrμεg>> 3λεγε
δ Γdλλoc φrλ6ooφoq ]νΙοντ,αiν.
Αiτi1 τi1ν θπlαrr]μη πρ6πεl νδ
τfiν μdθoυμε.
. BAΣΙΛΙ{Σ.,.

)ltΔoYΣτtA}loΣ
AΓlA BΑΣlΛHΣ
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τδ μικρδ μπαγρdτor μδ τδν &γrα.
oμ6. λ16οα αrδ μπoγκρdτοl δ κ6-
αμoq Jρρrxνε φlλoδωρfμαια γrδ
τδ μlκρ6.

Tflν iλλη μ6ρα τδ πρωi, 6λοl
μδ τd καλfr τoυq flταν αti1ν iκ-
κληoiα. Mε'ιδ τfl θεiα λεtτoυρ.
γiα ξεκrνoσoαν δλot, κρατιiντcιq
dναμμ6νεq λαμπ6δεq γl& τδ κα-
θαρδ πoτdμl τfrq θνooiαq δπoυ Fρ-

ρixναν τδ oτ,αυρ6. 'Απδ κdθε γεl-
τoνlδ πol) περνoσoαν, oi νorκoκυ-
ρδq d6αζαν αιiq π6ρτεq τfiν εi-
κ6να μδ τflν κανδdλ,α καi τδ θυ-

μlατ6. Ti1ν iδrα μ6ρα 3πλεναν καi
τiq εiκ6νεg μδ τδ δγιαoμ6να νερ6.

Σδ κdθε τριιilδl δ παπδq dκανε
δ6ηoη xr' δλoq δ κ6,σμoζ 6ιμαλε ιδ
<Kiρlε 'Eλ6ηο'oν>.

M6λιc δ παππδg' Eρρrxνε τδ
oταυρδ οτδ πoτdμl π6φταν δριo1ι6-
να. παrδlδ νδ τδν 6γd.λουν.

Kdlθε θνoρiα dρρrxνε τδ οταυ-
ρδ οδ δικ6 τηq πoτdlrr. 'o 'Aγlδ
Σωτfρηq oτδ Kαμμ,6να, r] Πανα-
γrδ αι' 'Αλfiνlα, δ 'Αγlδ Mηνdq
oτ' 'Ωρoλ6γl κr δ 'Aγtιitργηq σΤ{
Bαο'rλ6ωq Kωνoταντiνoυ'

λ,Ιετδ τi λεrτoυργiα oi ν6ol π6-
τlζαν τ& dλ6γα καi οτfl oιlν6xεrα
τδ <,πηλαλoδσαν>, δηλαδfl γrν6-
τα,ν δlαγωνlομδq iππαoiαq.

'Απαραiτητεq_ oi θπlακ6-ψεlq
οτoδc Φdνηδεq καi Φανoiλεq.'Η
δλλη u6ρα εiναl γlλ δλoυq iρ-
νiα" λ{δ τig θπ'ιακ6qrεlc oτoδq
Γl&i,νηδεc τελεiιj:νουr.l oi 1.loρτ 6q.

Η EYΓENEIA
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ΣTAΘMoΣ
ΘYMlΣHΣ"Eνα τραiνo. "Eνα μrκρδ τραi-

νo μδ τ'δ τρiα τoυ 6αγ6νtα dρxr-
οε καl π&λl νδ τρ6xει τρε.λλλ
π6νω αιiq δυδ γ,ραμμ6c πoδ θ'
ξακoλoυθοσν νδ τδ iιντ6xoυν oτiq
πλ&τεq τoυg.

'o θ6ρυ6oc. 'o μoν6τoνoq αil-
τδq θ6ρυ6o9 τfrg μηxανfrc dρxi-
ζει νd οoΟ τρυπd τ& λεπτoκα1rο:-

μ6να αl3τrd αoυ. Κ6πotoq 3xα're
τδ τραiνo. Συνdθιυc dτοι oυμ6αi-
νεr πdντα. Kdπotoq xdνει τδ
τδ τραiνo' K&πoroq πρooπαθlεi νi
αυγκρατηθεi μδ iνα δ&κρυ κυλd
οτδ μdγoυλ6 τoυ. Κδπoloq xdνε_
ταr ατδ πλη]θoq αr]τδν πo,δ π6ν-
τα πε.ρ,rμ6νoυν, περι116νoυν... Πε'
ρlμ6ν υν τi; Tιiρα φεriγεr dργιi.

Tδ τραiνο ουνεxiζεt τδ τρα-
γo6δι τoυ. Στ6λνει τd τελ.ευταiα
S.o.S. Tδ xαλαqr6νo παρdθυρo
dρxπε νδ τρ,εμουλldζει. '1oλα κd
πo,tε xαλofi'ν. "oλα θ6λoυν Bπι
o'κευ6q. P1xνεrq μr& μαlιιd. oi
6oυνoκoρφδq εiνα,ι κρυμμ6νεq o'
8να γκρiζo ol]oανδ θr,6 οτfq τραυ'
ματιομθνεg πλαγ169, δπδ 8να οω_

ρδ θκοκαφ6q, κdπorα λερδ πρ6-
'6ατα πρ,oαπαθofiν τcδ κ&κoυ νi
6ρoδν 6oακτ].

Δε6τερo 6αγ6νr, τρiτη θ6oη, δi-
πλα αtδ xαλααμ6νo παρd'θυoo.
Φωνδq, oυζητl]οεlq, θ'6lρυ6o,r, rpα-

ααρiα. '1oλα o' θνοxλoiνε. Θ6-
λεlq νδ ουγκεντρulθεiq, νδ ακε-
φτεig, νδ μrλfi,661. γlλ λiγo μι)
τδν iαυτ6 ooυ μ& δδν o' dιp{-
νουν. "oxl ooi λ6νε. Θd γiνειq
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αdc ,θμdc. 'Eoδ
δlαφ6ρεrg.

πρ6πει ι'δ

ΣταΦδc 'Αλ... 'o πρδτoq, iοωq
δ δεriτερoq ij καi δ τρiτοq αια.
θμ6c. Δδν πρ6oεξεq. Σταθμδq
'Aλ'. θξακoλουθ'εi νδ φων6ζεr
dπελπloμ6να δ εioπρdκτoραg γlα
τoδq ξεxαoμ6νoυq, Χρ6νlα Ξψα-
xνε.q. Παντoδ θ,ρεiπlα' 'o κ6ηloc

αi6νεq....
O'i δrπλανoi dρxiζoυν μδ τiq

oυζητf1οε'rq τoυq νδ οδ θνοxλoσι'
αo6αρ6. 'Ακοiραατog νrιiθεr6 μlδ
dπooτρoφ,i1 γrδ τδν κ6αμo oT δν
δπoio ζεiq. 'Aπooτρoφi1 καi τρ6'

μoq μπρoατδ oτδ τεxνtκδ dν&ατη-

μα. 'Aναρωτt6oαr πιδg 6αoτ16ι:l
αiτδq δ κ6αμoq, πιδq δδν γκρε-
μioτη,κε δλ6τελα. 'oμoρ'φιδq κιi
oτoλiδια. "oλα θπlφ'ανεrακd. ου-
οκoτloμ6q.

Σταθμδc ΔΦ<... 'o τeλευταiυq
ατα'0μ6q. Πρ6'πεr κιiτι ν' dποφα-
oioεlq. Kofτα 6λoυq αiτo6q. Tρ6-
xoυν, γελoσ'ν, μrλofiν φωναxτd.
"oλαr κ6τr ixoυν ν& ooδ πoδν.
Miν τoδq ΠερlφρoνεTq. 'Η πo-
λιτεiα μδ τ& ρoζαρrαο'μ6να x6otα
οδ περιμ6νει. Eioαl τ6κνo τοδ

o$μπαντoq οdν δλα τ'dλλα. NΙ6-
αα oτflν &θλ16τητα. τι) θoρυ6ιil-
δη oiγxroη τfrc ζοlic πρ6πεr νδ
εioαr o6 εiρfνη μδ τflν ψυxl] ool'l.
Παρ' δλη τi1ν d'Θλι6τητα, τi1 xα-
μ6ρπεlα, τδ γκρεμlιη16να δνει ,α
δ κ6αμoq 'θξακολoιlθεi νδ εiναr
δραiog.

T6ρμα. Tδ ταξiδr ,φταοε ,τrδ

τ6.ρμα τoυ. Πρ6π'εr πιδ νδ κατ6-
6ε19. Mιδ πoλrτεiα oδ περlμ6νεr
μδ τdν ιμυxρfr ij ioιυq ζεαrfl dγ_
καλr{ τηg. Tδ τραiνο οταμdτηοε
τδ τρελλ6 τoυ ταξiδι. Σ'ωφρoνi-
στηKε ,t<ιi αιjτ6. "oλα dρxiζουι'
νδ ο'τριi:νoυν.

| τπ. Γεωργiαq Δfρα

oδ κατ6αταoη γενrκnq νεκρo,φdνl-
αq. 'Aγωνrζ6o-ουν, 6'αδiζoνταq.
Δ6ν 3πρεπε νδ Eρπεlq. Bdδrζεc
μ6oα οτδ θ6ρυ6o κοi τi1 6rααj_
νη. Πρooπαθοfrοεq νλ εioαr oδ
καλfl o'x6αη μ6 τoδq dλλoυq xιυ-

ρΙc νδ oδ Bπηρε(oυν. "Eμεινεq
πρooηλuψdνoq θκεi πoil εixεq τα-
xτεi. Στflν δαo ταπειr,il δoυλεrδ
αoυ πoδ flταν &il6κτημα δl'κ6
σoυ.

Σταθμδq Πλ... Σταθμδc Πλ...
Πdντα dγωνioτηκεq γlδ ιμηλδ i_

δανrκd. "Eπεσεq oυxνδ οδ 6α-

ραθρα, oδ xαρ6δρεq. Περπdτη_
οεq &πδ πεζoδρ61ιrα μδ λακοr6εq
γεμ&τεg λααπ6νερα μ6 κατ6ρθο:-
νεq μ' dγιilνα νδ ξε:φ6γεlζ. Κ1l_

πωση, μo'ναξl&. N'Ι6οα oτflν €ιθλι
6τητα, οτol)q ρηxoδq καi πεζoδq



Xτroμ6vο μ6oο αri1v καρδιδ τo0 Bερ
,μioυ nρδc τi1v Ν.Δ' μερlδ τηc Ν6oυ-

σoc 6ρiσκετol τδ 'AρκoxΦρl.

Tδ nαλlδ τou δvoμα εivοr 'Aρκου_

δo1ιbρι. To Χωριδ dτον xτlομ6vo onδ
noλιδ κοi nηρε μ6ρoc oτδv onελευθε-

ρωτlκδ ογΦvα κoτd τΦv To0ρκωv oτη'z

θ'πoνααroοη τηc Νοoυoοc.
"Onωc οvαφερεr δ Eυoτ. Στουγtοv-

vdκηc oηv 'loτoρio του oελ. 135' τδ

xωρlδ μoZi μδ οMο γεlτovrκd 1ωρlδ
πηρε μ6ροc αrδv ογιilvο μd 230 nολ-

ληκ6ρrα τo δnοTο frτοv 0nδ ηv dρxη'

γiα τoΟ Δημ. Kοροτοoloυ.
Mετα τi1ν κoτoαrρoφη dπδ τδv Λcι;υ

nouτ, noλλoi δn δτoυc κοτoiκoυq τΦv

ΧωρrΦv MoρoΟorοc. ΔrxoλεuρloU, Σl<ου-

τΙvοc κ.δ. flρ9ov κοi κατoi,κηοαv οτδ
'Αρκouδoxιbρl καi δτot τδ xωριδ ο0-

ξiθηκε nολυ oδ nληΘυoμ6'
Kοτδ τδ xρoνlο τoΟ Mακεδoνικoδ 'A-

γΦvο τδ xωρrδ nηρε μθρoc o'οιjτδv
μθ τonrκouc oρxηγouc τδv Σiμo Mπα-
δ6λo, τδv Δημητρη Noτor6noυλo κ.ιj.
oi δπoΙol εixαv oυvεργoοiο μδ τδ ι6v-
τρo τflc Ν6oυoοc κoi τδv dρxηγδ τoυ
Xρroτδδoυλo Περδlκoρη.

M6vη γλιi.looο που μrλl6τov flτοv 11

dλληvlκit μδ xορoκτηρroτικα ;<oμμθvεc

τic κoταληΕεlc.
'o nληθυoμoc τoU σημερα εTvαr 100

nερ[noυ κoτolκol μovιμα θγκoταoτημι1-
vοl (οπoγρoφη τoU l971 375 κατol-
κοl), oi περloooτερot, γ0ρω oτic 2000
6ρioκoν roι αrη Νdoυoα δrπoυ μθνoυv
μ6νlμα' αnδ τδ 1946. noιj εi;1αv κατθ-
6εr λdγω τΦv noλlτtκδv oυvΘηκδv τfrc
rlεpl6δoυ iκεivηc'

Σημερα υn6ρ1oυv 1B0 nερ'inoυ oni-
τ'ci, δλo 1τloμ6vο dnδ noλo16'

oi κοτolκor τoU xωρloU δlαlκρivov-
τοl γιo τηv ouμnvolα, τηv oμ6volο κoi
τηv oγοnη τουq καi εΙvαl noρo,δειγμα
nρoc μiμnoη.

Tδ xωρtδ dvfrκε o6 T.oUρκo μ,πsη,
ono τδv onoio καi δγoρd,oτηκε dlπ'
τoιilc κοτoiκoυq τoυ oτδ 1908. oi δρο-
,oτηρroι κoi δργoτlκoi κοτolκoi τoυ d-
oxoλoUvτol μd τδ Ευλε,μ'n6ρlo Ylα τδ
onoio φημiZovrαl.

Tδ 1ωρlδ δyεr 16.000 oτρ6lμrμoτo,
onδ τδ δnoiα τδ 1 ) 5 εivοl τoE δηlμo-
oΙoυ.

"Exεl 2000 κoλλlε,ργηor'μo oτρθμμo.
το, κυρiωc φρoυτoκαλλr6ργεrεc μηλrδc
μθ noρογωγη μηλωv δρroτηg nol6τητοc.

Σθ '1 4'000 ατρ6μμoτα φΘ6voυv οi
δοooκoλλl6ργκεlεc δρdνloυ κoi κα.
oτοvldQ κυρiωc.

Σiμερo uπορ1εr μ6v'o δαolκδc oυ-
vετorρtoμ6c, δvδ παλαl6τερα ι]πΠρxε
κoi ,iγρoτlκ6c.

'H μεταφoρδ τδv πρoiovτωv γ'ivετοl

APK0χΩPI
*****trtdοlrt***ft lΓ***********

μδ τd λiγα τραrκτδρ κoi λΙγα Zωα. 'Y-

nαρ1ouv δοorκoi δρoμoι oδ κολη κα"

τdαταoη no0 oυvτηρoδιrταl ο,nδ τη δI'

α1εlριoτικi1 6rπlτρonη τoE δoooυc' oi
αγρoτlκoi δρ6μol δθv εivαl oi τ6oo
ικoλfr ,κατdoτοση Πα,ρ' δλo δτι Toυq σUv-

τηρoυv oi κατolκot ooo μ,noρoυv.
'Yndρ1ει rrρ66λη,μo δρδε0oεωc τδ δ-

noΤo ,μnoρεi vδ λυΘεi μδ τηv Koτα'
oκευη δ0o tlδoτoφρακτΦv.

'H κτηvoτρoφiα εivοl oiKooιτη.'Y'
nαρ1oυv μ6vo δ0o ΧoΙρoστd\σlο. Πο-

T6v Γι6vvn Καρατσιιbλn
T6κn Mπd'jτon

λId 0nηρxov oρlκετd γr'δo'π,ρo6oτο, 1 5

1lλr6tδεc nερiπoυ, οl1,μερα μovo 3ο0
τd δnoiα 61ει €voc τo6λlγκοc.

Δ0o δρo,μol δδηγoUv δξω οn' τδ 'Αρ-

,κoXιbρι. 'o δvαc εivαl iyρoτrκδc nρδq
τi1 Φυτlo rμηκouc δEη xιλroμ6τρωv. 'o
δε0τερoc κoi κιiρroc 1δρ6μoc εTναl α']-

τδc noi oυvδθει τδ xωρlδ 'μδ τi Νd'
ouσo. "Exεl 9 xlλloμετρα μηκοc αn5

τi δπoΙα τo 3 nρδc τη με,ρ,ιd τηc Nα-
oυoοc εivαl αoφαλτo'oτρωμ6να.

Tδ πlδ κουτδ πρ66λη,μο α0τη τi1

oτrγμη εivοl otτδc δ δρ6lμoc. Oi r<α-

τoικot μδ 6Θoλoντικic πρooφoρic oυγ-
κ6vτρω,oοv 300.000 δρoxμδc γtd τη

δlαvolΕη καi ο,oφoλτ6oτρωoη τoυ. Ση'
μερα γivετοr μrd δrαvolΕη μθ τiv 6'
πoiα δ δρ6μoc μrκραivεl κατd 1 000 μi
τρα;καi γiιrεταt πoλi πlδ δμαλ6c. Γt' αi'
τδ oμωc '1ρει6Ζovταr xρfiμoτα κoi ο0τα
δiv undρΧουv. "oλol oi κdτorκoι 6κφρd

Ζoυv nαρdnoνo, δτl Toυc Ε6xooαι, οi
δlοφoρol nαρ6γovτεc, oi δn'oToι 0π6-
σΧovTαV τnv ooφαλτoxτρωoη τοσ δρ6-

μοU.'Aorlκη σUγκotvωvlo 0n6,ρ1εl μ6vo
δυδ φορic τη μθρα καi τic Kυρ'ιακδc
τρεΤc λδγω τoσ δρoμoυ.

Στδ yοlρrδ uπdρxεr δvα τηλθφωvo τδ
onoTo εΕυnηρετεΙ δλη τηv κοτdoταoη.

Γιoτρoc oτδ 1ωρrδ δδv 0n6ρ1εl κοi
αιjτδ εivαr δvo 6ooικδ πρ66ληlμα'

Σxoλεio δnα,ρxεr μovo σαv ,κτiρlo μδ
δ0o οiθouoεc' πι1ρυor εi1ε 7 πor,δrδ κοi
φdτoc nρo6λθnεταt vα κλεioεl. ''Oλοι

oi κdτotκoΙ dvαγκdoτηκοv vo καrol-
rκηooυv oτη Ν6oυoα γrα νd μoρφιb_

ooυv τα παtδld τoυc.
'Yπdρxεl δvαc θκnoλιτtoτlκδc'o0λλο-

γoc μδ κ0ρlo oτoxo τoυ τηv ΠVεUμoτl-

κη dvdnτυΕη τδv κατoiκωv τoυ. 'Αγω-

viζετol καi αuτδc μδ δλεc τic δυvoμεlc
τoυ γlδ τδ δρoμo γtοτi ntoτε0εl δπωQ

oλol δτr μoλlc γivεl οiτoc, Θ' ολλd-
ξoυv πoλλo oτδ xωρ16'

Τd μovα κ6vτβα ψUχoYωγiαq τδv
κotoiκωv τoυ εivoι τα δυδ - τρiα κα-

φεvεio noi ιjn6ρyoυν.
Eivοr θΕαiρετo nοραΘερroτl,κδ κθv-

τρo, tj'i noλ0 δαooc, μd ι!γlεlvδ κλiμα
κoi vερδ noλ0 καλδ καi ελαφριi. Mδ
πρωτo6oυλiα τδv noραγ6vτωv τoδ

1ωρroi κol δικα τoυ δξoδα τσlμεvτo"
oτριilθηκοv oρloμ6vo oτεvd.

Tο,.ρcr μoΖε0ovτοl πoλλoi nαραΘερl-
oτδc καi αnδ δλλα μ6ρη κoi δτol τδ
1ωρlδ πoiρvεl π6λl τi1v παλld Ζωvτο-
1,η τou oψr1.

Tδ 'Αρκoxιi_lρι 6yει 4 εκκληoiεc καi
0n0yεταl oτη μητρ6noλη Bερoiοc κoi
Nαo0oηc. 'H nrδ κοrvoι]ργlα δ "Aγroq

Δημllτρηc λεrτoυργεi κd,θε K_υρlα,κη. Tδ
1ειμιi-lvα στδv "Aγlo Θovdoη Yivετol
μεγdλo παvηγι!ρι μθ κoυρ'μnονι.'Eδ(n
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'H Etjξεrvoc Λ6oxηc Nαo0oηc
iδρ0θηκε τδ 'l959 dπδ τδ κατωθl
μ6λη:

Ποπαδonoυλoc'Anoοτoλoc,
'lωoηφiδηc Xαρdλο,μπoc,'Aηδo-
v6πoυλoq Θε6δωρoc. l(αvoviδηc
'oρφ6αc, Παπα,δoπoυλoc Bοο1-
λε,loc' Kυρlακiδηc Nικoλαoc, Kε-
λεμoυρ1δηc'lωdvvηc, Moλυ6-
,δle ΛdZαρoc, Παπα'δ6noυλoc
Xρflοτoc, 'Aηδov6rloυλoc Xα-
ρdλαμnoc, Ml'κρ6πoυλoc Xρη'
oτoq, Πoπαδ6noυλoc ΛOoαvδρoc
Θωμα1δηq Θωμδc, Kαvoviδηc'loρδdvηc, Π'αnαδ6πoυλoc'Aλ-
κr6ldδηc, Kαoημiδηc Δημητρloc,
'Avο'vldδηc' lωdvvηc, Kεραμiδηc
Xαρdλομπoc Kαοαniδηc Γειi.:ρ-
γιoc, Kωvoταvτviδηc'Av6oτηc,
'Aηδov6πoυλoc Γειi:ργloc,'lωoη-
φiδηc 'lωoηφ, Bαφεldδηc Στo0-
ρoc, Παγκαλiδηc Θε6δωρoc, 'A-
nooτoλiδηc Παvογlιbτηc.

Σημερα τδ oωματεΤo 6xεl οτηv
διivoμη τoυ 287 μδλη, dρκετo α_
nδ τd δ'noiα εΙvαl μη n6vτlol.

Tμη'μοτα noιj δlοΘ6τεl oημερα
εivαl τα δΕηc: Bl6λloθηκη, xo-
ρευτlκo, θκδρoμlκ6, καλλlτεxvt-
κδ καi φrλοvθρωπrκ6.

Στηv αρxη 6γκατεoτoθη οδ δ-
vα γροφεTo μd 6voi.κlo.

Σ,κonδc τηc iδρOοεωc τξc E0-
ξε1voυ Λθoxηc frτοv η κolvωvtκη
6ποφη τδv μελδv τηc' η dvdnτυ-
ξη τδv πvευματlκδv καi ηθlκδv
δυvαμεωv τoυ τoπoυ μαc καi η
nαρoγη μ5αωv oνΦτερηc nvεu-
ματικ[c d'πδλαυοηc κoi ψuxαγω-
γ1αc. Πρωταρ1lκη δnlδiωδη θκ_
τδc απδ τo0c nlδ πdvω oκoπoιjc
flταv θnloηc κοi η dπ6κτηοη i-
δl6κτητηc oτ6γηc γlα vd oτεγα-
oεl τα δldφoρο τμημoτo.

Tδ δργo πoδ ovι1λα6αv oi Ιδρυ-
τdq ,καΙ η nριi-lτη δlοiκηoη flταv
oρκετα oo6ορδ καi 6αρυ noιj
τδ ουv61loαv μi τδv i1δlo ΖQλo
καi ζωvτdvlo καi oΙ δλλεc με_
τ6πεlτα δlolκηoεrc' λΙδ δoκvε,c
nρooπdθεlεc δημloιiργηoαv τic
6doεlc γlα oiκ^ovoμlκodlQ n6ρoυ.;:
oυvδρoμdc μελδv, θε'ατρrκδc
nαραoτdoεlc, XoρoεσΠερiδεc, θκ-
δρoμ6c, δlεv6ργεlα λα1εloφ6ρoυ
d,γoρoc' καi μθ δldφoρεc θnIyo-
ρηyηoεlc κρατIκδc κοi τoΟ δη-
μoU.

Mδ τδ δlαφoρα δooδα, η Eιj_
ξεlvoc Λ6oxη dΕεnληρωoε μερι-
κoιjq oκono8c τηc. "Ητol, 6oη-

"Evαq oilλλoγog μθ ivτo-
vn παρoυoiα oτδv τ6πo μαq
καi μθ δραoτnρι6τnτα σδ
πoλιτιστικo$q κoινωvικoΦg
και μoρφωτικotJζ oκoπ@$q

1dρlc oτic nρoonαθεlεc τδv δ-
κdoτoτε δtoικητlκωv oυμ6oυλiωv
κοi τδv μελδv τηc καθδc 6π1-
αηc καi oτηv oυμnαρdoταoη δ-
λωv τδιr Νooυoαiωv. "Eτol λor-
πδv τδ δvεlρo εγlvε nραyμαri_
κ6τητα.

ΛEΣχ}lEγΞElN0Σ NAOγΣHΣ

θηoε μδ dvαλoγα xρηματrκα πo_
oα πoλλo0c δvοξlonαΘoOvταq d-
noρoυc τηc noληc, δ16θεoε δlα_
φoρα nood oδ ε0oγη iδρ0ματα,
6oηθηoε αρlοτo0xouc μoθητdc
oγoρdZovταc τδ απαροiτητο δl-
δo'κτlκδ 0λlκ6. 'Eπioηc μδ θv6ρ_
γεlεc τol oωμοτε1oυ noλλoi δ-
Πoρol μαΘητδc τo0 Γυμvαοiou
τηc πoληc μoc καi τιi.lv περlxιb-
ρωv μnηκοv oδ oiκoτρoφεTα τηc
Θεooαλoviκηc γld vd oυvεxiooυv
τiq oπoυ,δ6q τoυq.

'Η Eιjξεlvoc Λ6οxη απ6κτηoe
πoλ0 γρηγoρα iδlδκτητη οτι1γη,

Tδ 1975 iγκοlvldoΘηκε τδ i-
δlo'κτητo κτiρto, oτηv δδδ Bοo.
Γεωργioυ 34 καi dτ6'θη αd λεl-
τoυργio τδ τμημα 6l6λroΘηκηc
Ylα τηv θδυnηρ6τηoη μαθητΦv
καi φlλoμαθωv ouμnoλtτδv μlαc.
Πρoηγoυμ6vωc τδ τμημ] τΠc 6l-
6λroθηκηc λεlτouργoδoε oδ αi-
Θoυoα θni 6votκ[ω. Στηv iδlο oi-
θouoα τΠc 6l6λloθηκηc φυλαα_
σoVTαl oαv iερd κεlμηλια, τo nο-
λαlα 6l6λio πo0 δφεραv oΙ nα-
τ6ρεc μαc dΠδ τdv 'AργυρoΟno-
λη τo0 Πovτou τδ 1922.

Γl' ο0τα κοi γlα τηv Ιoτoρiα
τoυc θδ γραψoυμε oτδ δπ6μεvo
τεU1oc τoU nερloδικoU μαc.

'Eκ roυ Δ. Σ

oi πρδτor iδρυτδq τoυ Πρoμnlευτrκoδ
Συvεταrρrσμoδ$Παvτoπωλδv Nαoιione

Eioτρατloc Movoc, Πρoεδρoc, Στo0ρoc MερτZαvηc γραμμoτευc, Δημητρroc
Γlo0ρκαq τoμiαq, Kυρldκoc Ξαvθo'noυλoc dvτrπρ6οδρoc, 'Aθ.ovοoloq Λiτηc, Σo0-
λο ΓαλοvoD, Δημητρloc Mοτoα,κiδηc Θωμdc 'Αvτωvldδηc, Ευdγγελοc Σαρdφηc'
'Ιωdvvηc Mnαρμ,ηqρoιjrηc Nικoλooc Νrκoλα|δηc, Πρ6δρoμoc Ποvτελiδηc,'Ιωdν-
νηc KoτZdμnοoηc, KΦoτoc Boγγoπoυλoc' Παvoγlιbτηc Τoγlαc, Γρηγ6ρroc T0-
'μηc. ΣταCιροc Ποποδonoυλoc, Στ6ργroc Mnoρμnορo0oηc''Hλiαq'lτoκdραc
ΣΦτoc Σrιbπηc 'κοi Δημητρroc 'Ηλiοc oilμ6ouλor
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Η AΘΛHT|KΗ KΙNΗΣΗ ΣTΗN ΠoΛΗ MAΣ
. . "Eκλεroε καi f1 φετεrι'fl xρoνrδ
οτδ αιi6ο μδ θπrτυriεq τ6oo o-ιoδq

Πανε\\f1ι'loυq δγιiir'εq παiδωι' -

πα1ιπαiδωι', κoρααiδο-iι' - παΥI(o_

oαoiδωι'' cjοo κoi αrrt'q Παιε\λi-
νloυq dl-δ.'εq δ'.δριυι' - 1_ι'ι'οlκtilν'

Στοδq δγδι'εq παiδιυι' - πα1-ιπαi-

δων καΙ κoραoiδιιiι' - παγκoραοi-
διυν πoιl dγrιrrι' αrflι' \Ιιlτrλl1νη.
τ& dπoτε\6αματα fr ται' iκανοπolη_
ττκδ καf φ6ι'ηκε 6τt 1'iνεταl μιλ
oωαιr\ δoυ\εriι 6κ 56θoυc.

Στoi'q πα-ιδεq εΙrαμε δυδ πρdt-

τεq ι'iκεq μδ τοi'q Γεiυργιο 'Ιγνα-
τι6δη Φ_\Σ \αcυoα) oτd 5Ο00 μ.
6dδnι }Iδ sρυι'.' 26' 22" 8 καi Πα
,oγiωiη Z:d.ιη ' Φ-\Σ Ι'J6or'οα'l

αri1 οφiρα μδ 53.08 πoδ dποτελεi
ν6o &τoμιxδ ρεκδρ καi μlδ τ6'ταρ-

τn γiκn ';i τδι' "-\γγελο K6λη
1δ_ιΣ \6oι'οa oτδ δ\μα oδ iiιμoq

lιδ 1.8Ο.' Στir 1'ει:κη 6αθ1lο\oγfα δ ΦAΣ
Ndoυoα xoτ6\α6ε τflι' 8η θ6αη μ}
15 6αθμoi'c.

Ψli του 6τiβo
Στoiq πανελλt'1νloυg dγδνεq iν

δρδν γυι'αlκδν πol) d\α6αν μ6_

ρoc dθληιiq καi δθλilρlεq τoδ

ΦΑΣ ΙιJ6oυoα μ6νo οτiq γυναiκεq
εΙxαnrε θπlτυxiεq. Δ6o δε6rερεq
νiκεi τflq "Eφηc Σαι'lδδ (Φ\Σ
Ndoυoα) ατδ 8Ο0 γι. μΕ 2' L!.' 

.'
90 καi οτδ 150Ο μ. μΣ 4' 40",
ιliα E6δouη oτδ 400 μ. '1lδ iμπ6-
b'o τfrq' Πoρφ6ροq Tρo6πκου
1ΦAΣ 'ΙιJ6oυoα) μδ ν6o &ιoμlκδ
oεκδa 72' ' 64' γiα iiγδoη τηq \6-

or,o,uoq Nτμπiτη (ΦΑΣ Ndoυοα)
οτd 4Ο0 μ.'μδ ν6o dτομlκδ ρεκ6ρ
63" καi μiα E6δομη oτi1 ακυτα'

Π,lθ θπlτυNiεc τεiεiωoε fr xpουlu
δκd τδ Ν{π6oκετ dxεt μεiνει πo_

λδ πioω. Στδ 66λλεij κ&τr γiνε'
ταr. 'Aπ6δεrξη δτr καi δ ΦΑΣ Nd'
oυοα καi δ Zαφειρdκηq ixoυν φ'θδ
oεi oτδ πρ6,θυρα τflc 6' θθνικfrq,
δμωc δ λ6γω €ιπεiρiαq τ6ν παl-
,.i6, μoq ij λ6γω κακ{q δrαrτηoi
αq fl λ6γω €ιτυxiαq 6μειναν καi
οi δ6o ατiν iδlα κατηγoρi'α'

Kαlρδq εiνol νδ 6oηθηθoδν καi
αrjτδ τδ rμt'1.ματα. 'Yλlκδ iπ6ρxεl
iλλdι εiναr'δtαoκoρπlou6νo' "Aν
γιν6ταν μi'α oυγxιilνευoη τ6ν δ6c
δudδων' Ιoωq κ6rr νδ γlν6ταν'
"Αq δροατηρlοποlηθoiν λοlπδν ii-
oor'&γαπoδνε τδ δilo αδτδ οπδρ

γι6 νδ δoσμε καi τδ τμ{ματα αιi-
τδ νδ πρooδε6oυν.

AΘΛΗTEΣ MAΣ
Στot,c πα1ιπαiδεc εixα1lε μiα

πoιi;ιη ιi:<η μi τδι' Χρflαιo Σrο-
,ri6.,'.n Φ\s \doυπα\ orδ 15c μ.

μδ 90'' l π;i' δηoτε\εT νfo δτoul'
κδ οεκ6,. ;liα δεf'τερn μδ τδν \Ια-
νιb\η Σ,'κ.'ιln5ci'ρη (ΦΑΣ l οτδ d

κ6'', io μδ 19 02 απo lε\εi νf o ο roμι
κδ οεκδρ. μiο τρiτη μδ τδν Γει'υn-

vlo' TαL\η' , Φ-\Σ N6ουoα ) οI'|
οιοαioο ui 11.79 κα] lliα τ6ταoτη

μj ''δ. \ρfrαro Στoγι6ι'νn (Φ\Ξ
iι{6ouoo' ο-ιiι 6Ο μ. 1lδ 8" 1. Στi1

νενlκi1 6αfuο\oγiα δ ΦAΣ NAOY-
ΣA κατ6\α6ε τflν δεi-lτερη θ'6οη

μδ 19 6αθμosc.
Στic κoραοiδεq εixαμε μiα πριil-

τη ι'iκη uδ τiν "Eφη Σανlδδ
(ΦAΣ \-doυoα) oτδ 80Ο μ. μδ_2'
z|" |, μiα δεiτε'ρη μδ τiν iδια
6θ\frτorα αιδ -1Φ μ. μΙ 60" 2 <αi

lliα π6urπη ι'fκη μδ τiν Πορφιiρα
tοoi r,^ou a Φ. \.Σ. Ι{doυοο ) οτδ

1O0 u. uδ θuπ6δlα μδ ν6o &lo1lι-
κδ ρεxδρ 17'' Α' Στfr γενlκi1 6αθ_

lto\or-io δ Φ\Σ ]\6oυoα κατ6λα6:
ii1.' ,,6μrπη θfoη μ} 13 6οθμo('q'

Στ)q παγκορααiδεc εix'αμε ι'iα
πριi:τη ι,i'κη μδ τflι'Δθoπolνα Π'α1'

καλiδoυ (Zαιοεlo6κη ) oτδ ιιfrκoq

μ} 4.82 κα) μiα δεriτεoη τfrq iδiαc
λθλi-ρ'oc οτδ δ\μα οδ iiψoc μδ
1.51 πoδ iιπoτελεi ν6o &τoμlκδ ρε-
κ6ρ. Στfl γει,rκi1 6αθμoλoγiα δ 7-α

φεrρ6κηq κατ6λα6ε τflν τρiτη θ6-

οη ηrδ 11 6αrftloιjq.

Toσ vυμvαστft
I. Noυonλdζoυ

ΣE ΔIEΘNEIΣ AΓΩNEΣ
ΣTΙBoY

Γι& πριilτη φoρ& φ6'τoq 
'ιθλη-τδq ,dπδ τflν π6λη '1lαq θλα''6αν u6_

ooc oδ δlε'θνεΤc 6γiilνεq oιf6oυ μδ
iiν θθu,*η δμ6δα. T6oo fl "E<oη

Σλνlδ6 f1 δπofα fλα6ε μ6ροq στil

μlκρi1 Bα\καν16δα ori1ν "Aγκυρα
'καi' oriq δlε'θνεiq ουναντr]oειq
oτλν oδαλiα καi oιiν Λlοoα66-
να, 6oo καi δ Kυρι6κoq Λαζαρiδηc
δ δr,oτoc 3λα6ε μ6ρoc σΓoδq Bαλ-
κανrκoδq τflq Θε'ooαλoνiκηq καi
οτoδζ ΠανευlρωπαΤKoι)q τflq Πρ6-
γαq 6ξεπρooιirπηοαν θπdξtα τflν
θθνικ{ μαq δlldδα. "Aq εl]xηθοi]_
,ll.ε 6τl'θδ δoΓi''lε καi iiλ\oυq iιθ\η-
irc μoc νδ dγωνi(ονταl ''lδ τiv
'Eθνrκd μαc δu6δα κα) δτr κ6πo-
τε θλ xαρoδμε dπδ τoδc &θλητ6c

μαq καi μrδ μεγdλη δleθνfr νiκη'

Mικρ& N6α
Γlδ τδ πρωτ&θλημα &νω1ldλoυ

δο6uoυ 1ο.500 M. KΔ 'Aγγλiαq'
δ' Kυo16κoc Λαζαρiδηq κατ6λα6s
τr\ν πριilrη θ6oη μδ xρ6νo 30' 33'
lκαi i'δμdδα τofi BoLToN κατ6-

λo6ε τi1ν πριilιη θ6'οn αιi1ν γενl-
κi 6cιθuoλoγiα.''H &θλfr'ρtα τoσ Zαφεlρ6κη 'H
λθκτρα Παγκαλiδoυ π6ραoε αri1ν
'Eθνiκi1 'Aκαδημiα Σωματrκflc &-

γωγηc.

λoδooυiα 4x400 μδ 4' 15"' Σ'η
γ.ui*δ 6αθμoλoγiα f δμ6δα ιδν
νυναrκδν rol ΦAΣ Νdoυοα :<α-

iel.ο, τfiν δωδ6.καrη θ6oη ]lδ
14 6αΦoic.

Kdνoνταq μtδ δναιn<6πηοη ο"τi1

xooνlδ πoδ 
'π6ραoε καi ουγκρi-

νoνι6q lην uδ liq lτρoηγο$l]ενεq
rθd δoδμε'δτi φ6τoq fl xρoνlδ _1'lδ
τδ .οτi6o flταν πoλδ uεγdλη' \'{e-

γdλη, γlατΙ o,i φετlνι)q θ'πιτυxiε.q
fr-oν' oi περtοο6τεoεq πoνε\λfl-
νlεq. T6lolεq 1lεγ6λεq 6πlτι'xiεq
οτδ αrT6o δδν εΙxαμε Yνιrlρig^,l
πoτ6. oi dθλητδq μαq Εεπ6ρα'oαι'
τoδq θαυτo6q ταiν καi iδεlξαν 5τr

μπoροt,ν νδ φθd'οουν 6κ6μα πlδ

ψηλd "Αq εδxηθοδllε oi iπrlυxi-
εc'α,]τδc νδ ουνεxιοθoiν καi τoδ

xo6ι'oυ καi π6νrα γiδ νδ γiνη κ6

πolε η π6\η υαζ μlδ l'ιγ6λη δ6-

.,oμη -δn &θλητroμδ τflq πατρi-
δαξ μαq.

Σταοιμ6τnξ σδτ
Mπ6oκετ καi B6λεfi

'Eν6 δ οτi6cq συr'εx6c dνε6αi
νεt, τδ μπ6oκετ καi τδ B6λλεil
πoδ καλλιεργoδνταt 3δδ καi &ρ-

κετ& xρ6νrα ατi1ν π6λη μαq'-3-
xoυν δΞiξεl μiα oταοlμ6τητα' Ei-
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To δυδ τρiα τελευτoiο xρovlα
δρ1ιoε vα γivετοl οvογκαiα η
1ρηoιμonoiη'oη γvωoτηc αvΘε-
κτlκ6τηταc oδ α,oΘ6vεlεc καi μt-
κρoτ6ρωv oxη,ματωv κoμηc δ6v-
δρα oτic μηλlδc. "Eγlvε n'εno1-
Θηoη o' δλoυc τoilc πρooδευτl-
κo0c παρογωγoJc τηc nερloxξc
μοc nΦc τα vαvα ημrvdvα η με-
τρΙαc ovαnτ0ξεωc δ6vδρωv 0_

ηo]11girμθVσ καTε6dΖoυ'v oτd μloo
oxεδδv τδ κooτoq παρoγωγηc
κατα κlλδ καi dvτdxoυv oδ δρl_
oμ6vεc ooΘ6vεrεc. Tδ κoοτoq κo-
τα κlλδ κοτε6αivεl γrατi λlγo-
ατειjoυv oτδ μloδ oxεδδv τα 6_
ξoδα oυγκoμlδηc. Σδ μεγoλα
δ6vδρα μηλlαc n.x. ivαc θργα-
τηc μαΖε0εl 25_30 κλoi.l6εc τηv
ημ6ρα μηλα θvδ od μετρiοc α-
vο'nτ0ξ,εωq δ6vδρα πdvω od 0_
,πoκεlμεvo EAST MALLlNC No
Ιl μαΖειiεr 50-60 κλoU6εc. "E-
vαc κλαδευτηc κλαδε0εl 12_20
μετρiαc αvαnτ0ξεωc δ6vδρα oδ
No lΙ θvδ μnoρεi vo τελεlιboει
τo κλd,δεu'μα oδ 5_7 μovo με-
γαλα δ6vδρα τηv ημ6ρα. Mno-
ρoυμε vα πoυμε τδ iδro κοi γld
τδ dρα1ωμα. 'Enioηc δ ψεκαoμδc
γivετοl ε0κoλιbτερo κοi καλ0τc-
ρα oδ xαμηλd δ6vδρα.

Tα v6α δno,κε[μεvα δlαλ6γτη-
κοv α,πδ noλλα δλλα κοi μελε-
τηθηκαv o' orgΘμouc 6ρε0vηc
γlα noλλα xρovlα. "Eτol 6ρεθη-
κε. κοi η dvθεκτlκ6τητα τoυc oδ
δρloμ6vεc οioθ6vεlεc δπωq oi
iιboεlc, oi vηματιilδεlc, η lιατo-
ψηρo, η φυτ6φθoρo κ.λ.π. η δv-
Θεκτlκοτητd τoυq od 0yρδ, 6ο-
ρrd η do6εοτιbδη xΦματα, η οε
ξηρα ομμΦδη κ.λ.n.

Kαi oτη μηλlα μnoρoυμε vδ
Πoulμε δτt, δoτω κοi δργo' Εεrκl_
vηooμε oω,oτd τα δυδ τρi'α xρo-
vlα 'o0τα Zητιi:vτoc τo κολ0τερα
γlα τo0c κοlvoιiργloυc oπωρδv:c
μηλlδc γvωoτα δno,κεiμεvo δπωc
τδ: E.M. (EAST MΑLLιjUG) lX
vdvo EM 26, vαvo λiyo μεγαλ0-
τερo dnδ τδ lX, τδ MM (MER-
τoN MALLlNG) 106 μετρiαc
Ζωηρ6τητoc καi τδ EM ll γlα μ6-
oηc dvαnτιjΕεωc δ6vδρα. Στd δλ-
λο δμωc ε11δη δ6vδρωv δnωc oτη
ρoδακvld noU κoλλIερyεiταl oδ
τooη μεγdλη δκταoη οτηv περlo-
Xη μαc δdv δγrvε τinoτε oκoμη.
ETvαr καtρδc vα o'κεφθoDμε καi
γld τη ρo,δαlκtvlα τη xρηοlμoπoiη-
oη γvωoτι}v 0πoκεlμ6vωv καi vd
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Eεφ0γoυμε οnδ τα oπoρ6φuτα
τΠc δYρlοc ρoδαrκlvlδc PRUΝUS
SYLVESTR|S η τα κoυκo0τ'οlα
ρoδακvlαc πoJ n6ρvoυv oτηv τιi-
xη dnδ θργo,oτdorα κovοερ6onot-
ioc ακoμη καi oηrμερο μερlκoi
φυ'τωρlo0xol.

Σδ δvα πεlραματtκδ o'τοθμδ
τηc Δυτlκηc Blργlviαc τηc 'Aμε-
ρl,κηc γld vο κατοληEoυv oδ δ-
'μoloμoρφo 0noκεiμεvα τηc δ-
γριαc ρoδοκlvlδq Ρ. SYLVES-
τRlS, γld δ6κα π6vτε x'ρovlo δlα_
λεγov καi inroημαlvοv μδ ι<αρ-
τ6λλεc τd nlδ δμoloμoρφα καi
ζωηρα δεvδρι}λλlα τηc nolκrλiοc
α0τηc. 'Aπδ αι]τα τδ δ6vδρα no0
iπlκolvldζovταv μδ τηv'ilδIα oυ,μ-
616αoτη oταυρoγovl1lη πoι,κtλio'

δημιo0ργηoοv o6 δ6κα π6vτε
xρovlα καταλληλα on6ρ,ματα γlο
δμoloμoρφα καi Zωηρα δθvδρο.
'Εnioηc on6ρμoτα τQc πolκlλioc
ρoδoκlvlδc SUNCLlNG 6δωoοv
δμorδμoρφα 0,noκεiμεvα γlα nol-
ι<lλ[εq κovoε'ρ6onotiαQ.

Tο τελειιτoτο Xρ6vlο γlα τηv
απoκ'τηoη δμoloμoρφωv ι]noκ,εl_
μ6vων Xρησ|μo,ΠoloUvτol θτηolol
6λοoτoi - μoo1ε0,ματα μb 2_4
φ0λλο η καi xωρic φ0λλα πoιi ρl-
Zo6cλolvτοl οδ ο0oτημ,ο 0δρovε-
φιboεωc μd τη Xρηση oρμωvδv
ρlΖo6oλ1αc. Tα oμυrγδαλoρoδcκl_
vo, 06ρiδlα ομυγδoλlοc iπ1 ρo-
δοκlvloq GF 677, GF 557, εivοr
Ζωηρα 0πoκε1μεvα αvΘε,κτrκα oδ
0γρd καi oo6εoτoυxα 1Φ,ματα.
Γlo d'o6aoτoUxα xιbμοτα xρησl-
μoπolεiταl θnioηc odv υπoκεi'με-
vo κoi η Πlκραμυγδαλld. Σθ 6α_
ρlα do6εoτoυxα xιilματο μnoρεT
vd γρηoιμoποlηΘεΙ οαv 0πoκεi'lε_
vo ραδακlvlδc τδ ιjnorκεiμεvo δα_
μooκηvlδc DAMAS DE ToU-
LoυzΕ Νo 1869 1l6οηc Ζωηρo-
TηToc not αvτ6xεl oτd 6,αlκτη_
ρlακδ καρκivo κοi εivαl 6λειiΘερo
ο'nδ iιi-loεlc.

Τδ αμυγδαλoρoδdκlvo GF 305

ε0,δoκlμεi oδ 0γrεlvo xιbμοτο μd
μlκρη dvτoxη oτη xλιbρωoη κοi
μrκρη αvτoxη oτηv υγραoiα

'Avθεκτικd oτo0q vη,ματιbδεlc
aκτδc dπδ τd GF 557 noυ εTvοt
δvθεκτlκδ oτoUq MELolDoN-
GYN,E ΙNGOGNlTA εivαl καi το
0πoκεiμεvα ρoδοκlvloc NEMA-
GARD καi S 37 πo0 δiδoυγ δ6v-
δρα καvovlκηc δvαnτ0Εεωc.

Γlο vdvα κοi μετρiοc αvαnτι]-
Εεωc δ6vδρα xρηolμonoloυvτol
τα ιjπoκεiμενα: PoδdKlvo τξc Σl-
6ηρ1αc δvα oκληρδ καi αvΘεκτl-
κδ 0,noκεiμεvo κοi τδ ST. JULl-
EN GF _665_2 noU δiδou'v με-
τρiοc dvαnτOξεωc δ6vδρα. 'Επi-
oηc μετρiαc δvαπτ0ξεωc δδvδρο
δiδεl καi τδ 0,πoκεiμεvo δoμo-
oκηvloc BROMPTON τoσ oταθ-
μoU EASΤ MALL|NG no0 nρo_
ηλΘε onδ τηv εtρωnοΙκη δoμο_
oκηvlο ι)RUΝUS DOMESTlcA
κοi εivαt 6'vΘεκτrκδ oε ουvεκτlκd
0γρd εδdφη κoi oτδ κρΟo.

'Hμlvdvα δ6vδρα δiδεr τδ κo;-
vδ uπoκεiμεvo ρoδακlvroc MUS'
SEL.

Γlo vαvα δ6vδρo Xρησl,μoΠol-
oOvταl τα 0πoκεiμεvο PRUΝUS
BESSEY|, P. TOMENTOSA κoi
τδ S' JUL|EΝ K no0 δiδεl τα
nlδ vαvα δ6vδρα. Aι]τd δπιi.lc κοi
τo nερloooτερα onδ τδ π,ρoηγo0-
μεvα noλλαπλαoldζovταl μδ μo-
oxεΟμοτο κoi κατο6oλαδεc. "A-
ρο 0παρxεr δvα πoλ0 oo6oρδ
nρo6λημο δnoκεlμ6vωv oτη ρo-
δοκlvlα iδi.ωc oδ nερto1δc δ,πωc
oi δrκ6c μαc οτic δπoiεc δloδo-
θηκαv oi vηματΦδεrc καi oi iοi
κοi oτic περtoooτερεc οπδ τic
δπoΙεc τd xιbματα εivαl δo6ε-
oτιbδη oυvεκτlκδ η 0γρα. 'Eξ iλ-
λoυ ο' δλο τα φυτιilρlα ρoδακl-
vlδq oυvαηrτo 'καvεiq μεγoλη α-
voμoloμoρφiα απδ nλευρoc dvα_
nτ0ξeωq κοi dλλωv φαlvoλoγl_
κδv xoρoκτηρlοτικδv oτδ oπo-
ρ6φυτα. Γld τoOc λoγoυc αιjτoUc
θd nρ6πεl καi η ρoδα'κtvlo δπωc
κοi δλα τd δλλα o,nωρoφoρα vil
noλλαnλαol661gτ μθ τd 0nolιεi_
μεvα α0τα. Πloτε8ouμε' nδc ;:θ-
oα oτηv πρooε1η δεκοετ1α αt-
τη η oλλογη θd γivεl ΠραY|!cl-
τtκoτητα.

γΠ01(EIMΕtιlA P0ΔAKI]ι|IAΣ



Κrνnτd oυνεργεio &πεντoμι6oεωc

δενδρυλλiων Nαoι1οnq

'Εδ,i r.':l '.:'i':ι ' ] -;ι'iα oτι'l δ-

vουκr: j] --'' 'Ι ' -":''ii'l3l' Φ'l''-
\ο13Λ\ 

''. 
'. ,- \. i\'i:l Ιαοι6θη-

κε εiδl.i ,_ -;\,_lll]ι: δπει'τ:1loτfl_

Toσ Κιυ'v.'A)ρτωvι6δn
δπδ πloτoπoiητiκδ φιlτoijγεiαq, α_

παoαiτητo γlδ ιη\ δι6θεoη ιδr
δενδρυλ\iων καi r flι' προorα'liil
τδν 1δενδρoκαλλιεργητδν'

Tδ dπεντo4rιl)τfρ1o Nαοiloηq θ-

ξυπηρετεi, κυρiωq- τoι)q 
.φυτ('rρ1_

oilxουq τflq περιoxfrc; ,οi oπorol ο_

νf οxoνταi οi l5 ii lο1lα' o ΠΓ-

n'oo6ιεοcι dπ" α,] rοi'c εiνnl iγ'
*ol.r, ημiνol oτδ \!οι'6oπτl α' Tδ
δnε.',oμ',u,fρlo λεrιol'lργε'i καθη

μ.ρ,uai. aλυ 'a lliοα φθlνoπ'i-l-
nρψ ιbc ιil r6λnc Iξq il νοiξειυq κci
λ' "n,λ 

ι|xoυι' dπει'Iομι' 9εi xl\l-
oδηc δενδρ6λλlα.

Στδ πiνακα δiδονται στo1xεlα

dlτοδ6οεαlq τoδ ilπει'τομιυτnoioιl
κατδ τflν τελευταiα τετραετiα'

ρ1o 'l'':: :]
οε\Jn:,r'" ,

δ ε ο;::
ρolct -

μερα
τol_1cτΙ. _ i

Γ]:ι .Ι'. l

δ ρι'\ \: :..

δρcκι',_:'.
τcιτo ,|r ' :'

κρiι ε' :'
ta

}ic\ ιa. : '

τα1 cιπ

.. ,1113. τιi1ιι'lcη τdiγ
. 'iοl ιiξοι'α "Ε_
':] - \dουoα-B6-
. :- .\:lr,...'ρ\'oυ\, ση-

.. r πiιτε (5\ dπsν-

-.l:,ιιtτtiτη. γrατi Ξτοr
. \\iα οnο\6οrοi-
:: τiq i.'τoμολ'cγικδr]

,ιδρεq κλττ. ). Tδ
r._,i' iιπε ι'τo]16ι'oνταl.

-:T.- -

l.',

Kο-c:-::_ crεvτομoθθvτωv δενδρυλλiωv κατα

1 E76 - 1 977 καi 1977 -197B

τδ δτΠ 1974-1975, 1975_76'

197 6

-1977

197 7

-1978

Σ0voλoν
Eiδoc
onεv:::ciε',
δεvδρ',lΙ,i -_',

Po5oκ , εξ
Mηλlεc
'A1λoδ dc
'Aμυγδολ ic
Kυδων ε:
Kερoο εc
Kορυδ ic
Bερυκoκκ ic
Δομοcκη', εc
Λωτol
Bυoo vlεc
Mooxευ "loτο
Koλλοr oτlκα
'Eμ6oλlο

Σ υνoλov 133.369 226.438 307 770 277 '048 944.625

Σημ 1 Kοτo την nερioδo 197 4 _75 f,voq 'oημovτlrκδc dρι9μδc δεvδρυλλiιυv

γlo δroφoρoυc λoγoυc δδv 6xεl dnεvτoμωθεi'

197 4

=ωv _ 1 975
σημ.1

1 975

-'t 976

37,306
57.608
1 1 .380
22.526

3.00 1

718
,,j

220
200

100

1 1B .497
32.406

8.035
60.672
5.020

724
406

.10

70
150

390

"t

188.383
35.377
31.819
43.029

6.7 30
1 .642

150
150
140
tu:

100

144.810
30.69 1

22.768
59.701
10.805

5.3 83
95

1.350
1.100

110
,rj

100

488.999
156.084

7 4 .002
185.928

2 5.556
8.467

961

1.540
'1.310

730
330
390

'?-B

100

πgιiEllnμα

Tδ κτnυoτβoφ!Πο

Ξ ΣYNEXElΑ onδ τηv oελiδο 136

xε ,dπoκαλ6oει ζroα γεωργiα,
ο,ιδν δδ τ6μo ιoυ <<περi ζιiων>
6μιλεi περi αερro1lοι φ0)ΙlσμΟi)
καi κoθαρ16τηιog ζιiiων κοi οl6-
6λων καΙ κ6μεl rταoατηρiσε1q

γlδ τi1ν liγlεrνi'1 r δι' κα rotκtδiι'rι'

ζιbων 
'πoδ δ}ν iπo\εiπoνταr δ-

πδ τδ γ,ραφ6μενα oτδ οημερrνδ
θπιoτημoνlκδ oυγγρ61ι1rατα

"Exoνταq τ6τoια παρ6δooη δ_

φεi\oυμε 6λor oi- Γει'll ε xνl κ:i r frη
'blιaεoc γεωπ6νol κτηνiοτ ρct'
δααoλ6γor συ\lεργαζ6μενcl οτενδ
,κdτω €ιπδ τfl oκ6πη τoδ Γεωιε-
xνικoδ 'Eπlμελητηρiου νd κατo-
oloιi,coυ.uε 6αolκδ πρ6γραlμ1l'-ι

*rηuolρoφrκflq πoλιιlκflq oδ oυ_

''"oναoiο' 
υi ιlq xιηνoιρ'oιplκλq

δργανιi-,oεli καi νδ f'πcδεiξοιlrrε
ol ην Kυ66ρνηoη τροπoυq iπl\6_
oειυc ιcδ προ6\τ]1ιατοq ι frη κτη-
νoτρoφiαq ilπδ τiι πρoi6ντα τiiι1

ιirciαg τ6οη dν6γκη i1xει δ λα-
6q μαq.

APΙζoxΩPΙ
Π ΣYNEXElA onδ τηv οελiδo 157

oλol oi κ6τolκol δωρΙΖoυv μlκρd Zo1ο'

τδ onoΙο dγoρoζoυv oi iδloι oδ δημo'

πρooio. Tδ δooδο τδ δrοΘ6τoυv YId

ττ'1v κoταoκευη τωv 6κκληolδv τοUc'

Mεγδλο εivοl δnioηc κoi τδ nαvηγ0ρt

τoυ "Αη Λro πot γivετoι oτic 20 'loυ"

λiοιl μi xαρoJc κοi τροn64lο'

oi κατol,κoι inlΘυμoiv vd 1.lεivoυv

oτd οniτtα τoU xωρroυ τoυc' ορκεi vd

τoι}c δοΘoΟv τδ μ6oα γrd τηv καλυτθ_

ρευoη τηc Zωηc τουc. Tδ κ0ριo μ6oοv

γl'α0τη τη oτlr,'μη εivοr δ δρolμoc'

ΤελεtΦνovτoc'Θd Θελομε να εixορl-
oτηooυμε τδv nρoεδρo τo[l yωριoυ κ'

Γ6λη Nοτol6noυλo κoi τoδc κ' Booiλη

Λlδλιo κoi Θωμδ Π αοXoι)λο γlδ Tiq

nληρoφoρiεc πoυ μδc δδωoοv' 'ΓoUc

ευxoμοoτε vo πετ0xoυv τoυc oτ6xoυc

τoυc κoi vα λυΘoΟν δλα τd πρo6λημο-

το noυ τoυc onooxoλo0v'
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o,i περroo6τερεg oiκογ6νεrεq
πρiν μ( δεκαετiα dκ6μη, oυν{-
'θζαν νδ τρδνε τδ Xρtοτoilγεννα
φαγητ& μαγεlρεμ6να μδ <i-rαι,dι_

ρ1)).

Tδ μαν6ρι flταν dρνΙ γdλακιυq
πol) τδ κρατoioε δ νοικοκ6οηg
dπδ τflν γθννα τοδ Πdοκα καΙ
τδ φρ6ντιΖ;αν 6λo τδ καλoκαiol
oi oπlτrκoi μδ "iδrαiτερη dγdπη,
ταi:ζoντ6g τo 116r:o φilλλα μ,cυ-
ρrdq καi καλαμπ6κι. M6xρr τig
μ6ρεq τδν Xotoτουγ6.ννων, τδ
μανdρl dφ,θανε τiq 25-80 δκdδεc
καi ijταν Eτoιlro πtδ γld oφ6ξlμo.

'Απδ τδ νoατlμ6τατo κρ6αq τoυ
μαγεiρευαν τδν λαη'lδ ooιiπα, τδ
καλ6τερo μ6ρoq 1lδ o6λlνo καi τδ
δπ6λolπo τδ #φτrαxναν κα6ollρ-
μδ καi λiπog.

Σofπα μαvdρι

1 κrλδ κρ6αq (λαtμδq μαναρlofi)
1 κoυτdλα oosπαq λ6δ: i) 6o6τυρo
1 φλυτζdr,,α ρ$ζr i) ιρlδδ
1 αυγΟ
1 λε116νr
δλdτl

EKTEΛEΣH: Π},6νετε κα\i
τδ κρ6αq καi τδ 6iιζετε oδ μlδ κα-
τoα,ρ6λα uδ μπ6λlκo νερ6' 'A.
φoδ πdρεr μlδ 6ρ6oη, ρixνετε τδ
λdδl καi oυνεxiζετε τδ 6ρ6oιuο
8ωq 6τoυ xων6ψrεt. Φρoντiζετε
ν& μ,εiνεr μπ6λIκo ζoυμi γlδ τflν
αo6πα, ρixνετε τδ ρ-iζr, τδ δλ_d-
τl καi &φoδ 6ρ6ooυι, 6λα μαζΙ
γ6ρω o'τδ 1Ο λεπτδ κ6νετε τδ
αriγoλ6μoνo καi περlx6νετε μ'
αιiτδ τi1ν oo$πα.

Σερ6iρεταr dxνrοτd.

Σ6λιvo μδ μαv6ρι

1 κrλδ κρ6αq
2 κilδ o6λlνo
1 κoυτdλα λdδr
1 κρεμμ6δι μ6τρlo
1 αliγ6, 1 λ,εμ6νl, &λdτl

EKTEΛEΣΗ:'Arροδ πλiνειι:
τ& o6λινα (φ6λλα καi πατdτα).
τδ κ66ειε μlκρδ κoμμ6τlα κοi τδ
6(l(,ειε oδ μlδ κατoαρ6λα 1ιi μr,6-
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λrκo νερ6. M6λlq dρxiαoυν \,&
6ρ6ζoυν πετdτε τδ νερ6, πλ6νε-
τε τδ o6λlνα καλδ καi τ' dφrjνε-
τε νd αrραγγiooυν οδ iν'α μεγd-
λo οoυρωτr]ρl.

Στ{ oυν6xεrα πλ6'νετε τδ κρ6.-
αq, τδ 6ρ&ζετε μδ λiγo νερδ καi
dφ,oδ xων6ψεl τδ τoποθετ,εiτε cδ
μld πlατ6λα μαζi μδ τδ ζoυμi τoυ'

Σδ μl& κατ,oαρ6λα τρi6ετε τδ
κρεμ,1riδr, τδ τolγαρiζετε μδ λdδι'
6&(,ετε τδ o6λlνα κ,αi π6νω dπδ
αrjτ& τδ κρ6αq, ρixνoνταq συγ-
xρ6νωq τδ ζoυμi, τδ dνdλoγo d_

λiιτr καi τ' dφdνετε νd οrγο6ρd-
ooυν θπi 10--15 λεπτd.

'Eτolμdζετε τδ αriγoλ6μoνo πε-
ρlx6νετε μ' αriτδ τδ φαγητδ καΙ
ο'τi1ν oυν6xεια τδ oερ6iρετε.

Κα6ουρμδg

'Eπεlδr\ τi1ν παλlδ 3πoxi1 δδν
δπfrρxαν ψυγεi,α καi frταν dδ6-
ν'ατo νξ δrατηρηθεi γιδ }lεγdλο
xρoνικδ δι6oτημα τδ νιυ'πδ κρ6'αq,
τδ d6ραζαν μδ δλ6τι καΙ νερδ θ-
πi πoλδ ιi3ρα, γlδ νλ xων6ψεr.

'Απδ τδ 6ρdorμo θξατμlζ6ταν τδ
νερδ καi 3μlεlνε τδ λiπoq του. "E-
Παtρναν λoιπδν τδ κρ6αq καi τδ
J6αζαν oδ Eνα μεγdλo δoxεIo oi-
xνoνταq dπδ πdνω τδ λiποq γld
νδ τδ ακεπdζεr καi νδ τδ φυλd-
γεl oυγxρ6νωc dπδ τi1ν θπiδραοη
τfrq dτμ6oφαrραq. Tδ κρ6αq αιiτδ
μποooiο',ε ν& δlατηoηθεi 3τ,ol γlδ
2 }lfrνεg περiπoυ καΙ δπoτε xρεl-
dΖ;oνταν oi νolκoκυ,ρδq γrδ μαvεi_
ρεμα 3παrρν'αν &πδ αl]τ6.

Tδ δπ6λorπo λiποg irπδ τδ odr-

μα τoδ μαναρloδ, τδ Bλυωναν 1ια-
ζt μδ λiγo λdδr καi τδ xρηolμο-
πto,l.oiiσαν tγrδ 6oiτυρo οτd κα_
θημερrν& φαγητδ καi γλυκd.

Nαoυσαiiκn Koυζivα
dπ6 τo K.E.Κ.Nαoυσnq



α'Eλλnviδωv'oδn ωv Nαoυσnc

Δραoτnρr6τnτεg
iτoυξ 1978

7 'lαvoυoρioυ 1978' Koψlμo

οαo,roni''oc oτηv 'Eoτio 'oδη-

γδv.'--26 Φ"6ρoυoρioυ' Eoρτooμδc

"'fμορ*'Σκ6ψεωc" oτηv oiθoυ-

oo'τηc ΣτρατrωτtκΠc Λ6cxηc'
7 Moρτioυ. AncκρloτlKoc Πα:-

δrκδc Χoβδc oτδ "Ktooκl''

2 'Anριλioυ Enioκεψη. YεvlKηc
οr-oρor- Σ.E o. κ. Aiμrλiαc. Γε_

;;Ι;;o, Πoρoυoiοoη τΠc λοo'

;;;φ';η; μαc κληρovoμιdc' μd

δronoρoorooη vτontωv εθiμιυ;
i"i x"7,"υ. ono τo Λ0κειo 'Ελ-

λnviδωv Νoo0oηc'
'20_26'Anριλioυ''Eκτυπωοη

*oiδ,"3εoη 2 000 Πooxoλtοτ.tκωv'*oo.δ, σε oυvεργοoΙα μδ τδ

B' Συαrημo Πρooκoπωv'

17 Moioυ. Πρo6oλη τotviαq

κoi ovοnτυξη τoΟ Θ6μoτoc "Πρo_

"i.ri" 
περr6oλλovτοc'' στηv οΙ-

δoroo τo0 ΠoλtτtoτικoO K6vτρoυ
dnδ τrv ΠερlφερεlαKη dφoρo Σ'
ε δ ru Λoρioηc δiδα Kλεonατρα
Πonoμoτθoioυ''lη-iorrioυ. Δrημερη εκδροun

oτελεxδv καi εφoρoυ σTηv zKiο_

θo.__ 
24 loυλioυ _ 5 ΑΟγo0oτoυ'

κ-λ"^ηr,oη oδηγωv oτηv Mο-

κρη Aλεξovδρoυπoλεωc'

L; tr:..

1:! {: |.'ιi:.!

5 Noεμ6ρioυ ημ6ρα Πoυλιωv

t\jrt
, '!, ,l',

*.Υ {;1 \rΣξ}.',&.1l?'!.Ι,'u\''f,

14 Σεnτεμ6ρioυ"Eni'oKεΨξ
n rrro*oμ'ioυ Στουρoυπ.oλεωq
o'oJoiori*ηc. Ψυ1ογωγio τιilv

-oo,oiuω, κoi δrαθεoη ρou1lσμoυ
τρoφiμωv κoi φoρμακεUTlKoυ U-

λικoυ.""7b*'rορioυ' Tδ Εεκivημα τηc

vεoc oδηγtκηc xρoνroc, δγrvε μδ

λr"δ -"l λro'οo'δ δδηγrκδ κοi ι<α-

,ob*ηrur''^δ nρ_oγρομμα' στo

nlo^οo'ρr'o τoυ 'EΘvlκoσ Παl-

;,;;;Ξ-oθμoυ' 'Aπδ μ6ρ:c nρiν

Ξi.. oiομa'δεc καi τδ ouη'lη δc0-

λ;;;; μδ ^οφ' 
καi δvθcυorαo1lδ

vrδ τλv εnlτυ1iα τΠc γtoρτηc'
J'ii, onoio nαρευρ6Θηκε δ ξn-
;;;i"; κ Δ Bλαxoc' δ nρ6:-

ΞΞδl_i"υ δημ' oυμ6oυλicυ κ' Γ'

Γi απoδoπoυλoc, Yovεic τωv nαl-

δiδv κoi φiλor τo8 δδηγloμo0'-:5 
Νo'εμ6ρioυ' Ποvελληvloc

δoρτοoμδc' τηc ''Ημ6ροc τδv

ΣτlγLμιoτυπo dnδ τQv

Πoυλtδv.. 'Η φετεrvη _"'Ημ6ρα
τωv ΠoυlIωv' εiXε οαv θ6μα τηc
.δ-no,ει κoi flταv μιδ Θoυμdoια

εi"inεn, noU'τηv δoυλεψοv, μδ

uεvολo εvθoυotooμδ nερloooτε.-

;;';;; +5 πoυλrα. Στic 11 τδ
IJri οφoι oκo0oτηκε onδ, τ9

oαδloιDωvo τδ μηvυμo Tηc.εφo-
l", 

^λaεou 
noυλtδv, δλα τδ nol'

Ξ'J-λδrμεvα oδ μIκρδc oμοδεc

^oi 
?ρλ'οuτοc dφφioεc με oυv_

δnroio κοi μnλδκ μδ θρωτηoεIc'

iJIJoη*ou oδ μ6ρη oπoυ τηv ιυ.-

oo^Ξ^Jιrη 0nηρxαv nαrδrδ ηλIκi-

;: iri1''ετδv','αγoρrο' καi κoρi-

Tσlο' (ndρκo, nλοτεiα, Παlo!Kη

;;; 
^:Ι.;.). 

Kdθε φ0λλo Joq '_
λωτnuο'oλoγioυ flταv γlα εv-α.

I"',ΞiΙ;nφrυ κoυ6'6vτrαZοv μαZi

'ou, onμiιrvαv nρoοεκτrκο τα

oτolxετα καi τic onαvτηοεtc τoυ

"ΠYPA" τδν 'o'δηγδv

oδ κoθε θριbτηoη' 'Aφ-oυ δ-otλε-

,o, 
-6ημ'ouργrκα 

γrα δ0o δρεc'
iορ6δωoov τδ μnλδκ oτηv τ.ont_

^δ-Ξφoρo 
δiδα. Eυγεviα Zdλroυ

καi 6γlvε τδ κλεlotμo'
'H oυμμετo1η αυτη oτηv rpε-

,.,uη .,λΙ6ρo iο, ΠoυλlιLtv" θd

,iro" ,'δ nρoijnδθεoη γlο vα nα_

ooυv μ6ρoq τδ Πoυλtα σTo ιια-
I"Ιlnr',j Συvθδρro Πoυλlωv '79'
'_lc 

Νoεμ6ρioυ' Xoρευτtκδ αno-

vευματtvδ γlα τic μητ6ρεc _τωv
loi$'δ, ^oi φiλεc τoυ 'oδηγt_

.μ"ο, "ο 
oυvδrαoμδ μδ θniδειEη

lloδαc.''-iδ Δ.^rμ6ρioυ' Tελετη UΠo-

o*οorδa ^lαδo' 
noυλrωv' oτηv

;fti;;- τηc Στρoτrωτrκηc Λ6_

σxnq._"'' 'Tδ 
Tonικδ Tμημο Σιbματoc

'Eλληviδωv'oδηγδv Nαo0oηc
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llpuοτnpl6τnτεc K*υιpoυ'Epιlαζομθυου Koplιo:0u

ιιΓιoρτλ τoυ TρυYoυll
Tdv Δευτ6ρα 16 'oκτω6ρioυ'

oτηv κοταμεoτη αiΘoυοo τoΟ
τoυρtoτlκoυ nερtnτ6ρoυ'Klδoκι'
nερloooτερεc αnδ.250 μητ6ρεc
μαθητρlΦv καi φiλεc τo0 K6v_
TρoU 'EρYαζoμ6voυ Koρlτoιoυ,
6Zηoαv αΕ6xαoτεc oτrγμθc'
πλ'ημμυρlo'μ6vεc κθφr 'κοi παλl-
θc θ0μloεc 19μ τρυγητo0
Tic πρooκεκλημ6vεc 0noδ6y:v-

ταv μαθητρlεc vτυμ6vεc μd vτo-
πlεq κoi xωρtατικεc oτoλ6c' nρo-
oφfρovτoc τoυc κροoi, ooυ6λα-
κlα, oταφ0λto, κu'δΦvlο καi μoυ-
oτontττο' φτlαγ,μ6vη αnδ τic i'
δlεq.

'H nooioταμ6vη E0γεviα ''7-α'

λloυ, αφou ε0xαρioτηoε τic no_

ρloταμ6vεc γld τηv oγαπη μi ιlv'δnoiα' dγκαλιdZoυv κοθε θκδη"
λωoη τo0 K.E'lK, αvαφ6ρΘηκε
γld λiγo οτδ θ'nlτελoιjμεvo €ργo
τΠc oxoληc κοi οτηv oυv6xεtο
τρεΙc μαθητρrεc μiλη'oαv ylα τη'l
πρo6λευoη τoσ δμπελιoυ, Τηv
Θετlκη καi oρvητrκη θniδροoη
τo0 κραotoO κοi τα δθlμα noι)
oυvδ6ovταt μδ τδv τρ0γo. "En:l-
το 6γrvε ovonοραoτοoη τoυ τρυ_

γητo8 τηc nαλrοc Νοoυ'ooc. Kα_
τω d,nδ τoυc ηxouc τηc γκαivταc
nαρoυordoθηκαv oi μoμloεc μδ
τd καλdθlo oτδ x6ρl κoi δv'ο γα'
i:δoυρακι οτoλlομ6vo κoτd τδ ε'
Θlμo μδ κoυ'δo0vtα, κoρδθλλεc,
λoυλo0δrα κοi φoρτω,μ6vo μδ κο-
δ16. 'Aφoυ xoρεψοv τo0c Πo-

'Aπ. τη γroρτη του ΤρUγoυ στo l3UρlστιKo llερlΠτερo

τρonαρdδοτoυc xoρoic' nαρθου- θvδrαφ6ρovτoc πΠγοv οτδ μovα-

ρ'ov οτδ γλεvτr noi δ;lειvε c'_ δlκδ θργooταolo υαλoυργiοc τξc

μεiωτo μ6xρl τ6λoυq κοi δλεc nερlo1ηc κoi nοροκoλo0Θηoαv

'lc nρoδ^jκλημ6vεc. dπδ κovτα δλη τη δlο,δι'καoiα θ-

Kατο τηv δlαρκεlα τoΟ απο- nεEεργοοiοc κοi τελrκηc KoTcΙ-

γεu,μο'lvod 6γlvε η δωρεδv κλη' οκευηc dvτlκεtμ6vωv oπδ γυα-

ρωοη τωv δωρωv, πoL δτt''rη- λi. Στηv oυv61εlο. θnlo'κ6φθηκαv
oαv 

'oi 
δαoκαλεc καi oΙ μrθ1- τδ oτρατlωτlκδ dερoδρ6μlo' δ-

τρlεc τδv τμηματωv τηc o1ι:- noυ εiδοv τηv- 6κΘεoη δερono'
λΠc. ρiοc κοi τoUc δlοφ'oρoυc τιinoυc

8 NoEMBP|oY 197s noλε'μlκωv oερonλαvων'

Tδ nρooωnlκδ κoi oi.μα3ητρlεc
τo0 K.E.K. ΠρσYμαToΠoiηοαv η-
μερηorα εκδρoμη oτηv Λορlοα.
'ΑφoΟ θnloκ6φθηκαv τδ K.E.ι"(.
Λορioηc, δnoι'l 5γlι,ε o0οφυΕη
τδv oxθoεωv καi δvτολλογη α-
noψεωv nαvω oδ θ3'lοτα κolvoU

1 ΔEKEMBPloY
Ψuxαγωγlκδ οnoγευμοτιvδ τδv

μlαθητριδv οτηv αiθoυoα τηc
ΣτρατιωτtκΠc Λ6o1ηc, noi δρ-

γαvιbθηκε δπδ τδ δloIκητlκδ.ουμ-
6o0λro μοθητρrωv τηc oxoληc.

r** *************** tr':k********************************************************/

του Tρ0γoυ οτδ T:υρloτικδ Περinτερo

****

Δ Iiτnτεc Λυt(εiou 'Eλλnviδωv
1975 'Α;rOvτοlo. 'E'μφdvlοη τoδ

1oρευτtκoΟ oυγκρoτηματoc οτδ
A' φεoτ16αλ λοiκδv xoρωv 'A-

μυvτοiou. Στdv iκδηλωoη o0τη
θμφαvioθηκε γld nρΦτη φoρδ τδ

μlκρδ 1oρευτrκδ (nοlδlα ηλrκioc
9_12 θτΦv) μθ τδv δοoκολo yo-

ρευτη Tακo Kαροi'oκo.

Xioc. Kατ6πlv nρoοκληoεωc
τoΟ δημαρxoυ τηc Xioυ τδ Λ.E.
N. δδωoε noρooτ6oεlc μd θξοl-
ρετικη 6nlτυxiα.

't976 Boζελδ';αq. Tδ nοl5rκδ
1oρευτlκδ oυγκρoτημο, παρoυ'oiο
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τoΟ oτρατηγoυ A' Σ Σ.' σUμμΞ-
τεixε μδ θnιτυxiα oτic δoρταοτI_
κδc θκδηλιboεlq τoυ 'Aγ. 'lω6v_

voυ Bαζελδvoc.

Φλιbρlvo. Στδ Ποvελληvιo φε_
oτl6dλ Φλωρivηc' μετοΕ0 18 d-

Εloλ6γων oυγκρoτη'ματωv οn' δ-
λα τo δIομερiαματα τηc 'Eλλα_

δoc, αnθonοoε τδ A' 6ρα6εio

dπδ τηv iπlτρoπη noιj dnoτελεi_
τo απδ τηv κ. Todτooυ, τδv κ.
Mαρrvακη' τδv κ. Mdτoα κοi τηv
'lφIγ6vεlα Δlδαoκdλoυ.

Λdρloα- ΣυμμετoΧη oτδ nρω_
To Παvελληvro Φεοτl6αλ 'ΕΘvl-

κωv Λαiκδv Xoρδv Λορioηc μδ
θnιτυxiο.

1977 Λoμaα. Στδ B' Παvελλη_
νro Φεoτ16αλ λαiκΦv xoρδv Λo-
ρiοηc, iv μ6οω μεγdλωv εnευιpη
μrδv' τδ Λ.E.N. δρ1εταl nρδτo'
Νdouoα. Φθovεl oτηv Nαoυοα τδ
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lυA0ΨΣAl'l'l(0 ΣTAγP0ΙιEΞ0

oPlZcΝΤlA
'1 . Στηv γεv,κη οUτη κoτηYoρiο 0,πo'

γcvτcl oλο τo δεvτρο Πoυ Kολλlερ'

γου','_a 9-ηv nερlοxη μοc.
2 ' Με ηο,\

-. -Λ" a

δLσκJλlο κοi εiδlκic Πε-

o;orτucoετοl οτη Νooυ.

3 Σ-_', : - :; κ!'] μlo oΠo τic σΠoU-

δ; c-:::: Ξρ'/οσiεc αrδ δοooc μοc
1 Tο ::1 <ο μ δc 6α3μiδoc dκnοl-

δaυ:ε-: _ ΔlooxiΖoνε noλλo'rηv
\::-::,lρt'v νo κoτοoκευοο9oDv
'- --: 'Ξ-a (vοoυo.).

5 *: :: t] κo Πρωηv nρωθυnoυργoυ
-:-.;,: κοi τδρο 6cυλευτηc.-

6 τ: :,:_ :ου oυvovτδvται oυyνδ
:-; :-:_:ολεξo. 'Ano oιτδ
-] ; -- : _Fc Πτoλεμοiδαc ι<ατο-

"',_= -:^l.:l Νooυοαiot.
7 -: :_:'"]3 ΠροKτoρετo εiδηoεωV

- :: . Ξ -:','κηc μoc χωρoζ. _MoU
: <: :: ':;c μεγoλoυ μεγ6θoυc.

8 Ξ'.: - ο ":ερloxη, κοτι oδv ouvoι"
s.. :-' ' \ooυoα, αλλd κoi γvω-
Ξ-Ξ ]-γccioΚδ φUλοlKlo. Tδ
:--ε'a'. εi5rκoδ τυπoυ δταlρεiαc.

9 Ξ:-",ο -lc Θεcoαλioc. * Δερμd-

τ,voc Θ0λοKοc,'roυλoΟμL
KAΘETA

1 ' Στηv oiτrοτlκη μrd oπδ τic nοληic
oθλητικδc δμdδεc τ[c Ναoυοοc μd

δvδοΕη ioτoρiο.
2' Δδv 6ρxεται τd τελευτoiο xρ6vlα

τδ dnoδημηττlκδ α0τδ πoυi'i oτη

N6oυoo, Πoιιj τoa δΧoυμε j-:ολloτα

διi-loεl τδ δvoμo oλλoυ ncυλlcυ.
3, Δδv τριbγετοl δτot τδ κρ6αc. _
Στηv oρxαI6τητα δτoι λεγoτοvε δ

Xoτρoc.
4. 'Η noρεiο τoa nλoiou - 'Anαραi-

τητo aξ6ρTημo Tηξ στoληc τcδ γε-
viτooρoυ, τδ δnλo τoυ.

5. 'Avτioτρoφα εΙvοΙ αΠαροiTητη η

κολη ToU κοτooτοoη Kαi η 6Πορ'

Kεtο τoU γld δvο κολd μελioοt
(oiτ.).

6. Td 6οζoυνε γlδ nρoφυλοκτ.ιουc

λ6γoυc oτo σKUλlα.
"Evα εIδoc θηλοoτlκo- ncυ 6ρi"

oκεταt dκ6μo oθ μερllκα μθρη τ[c
'Ελλαδoc κυρiωc oτδ vi1ol6 (μδ

ορΘρo).
"Aρθρo θηλυκo0 γεvoυc οτδv nλη'

θυvτικδ. _ To dρxllκδ θvδc δργo'
νloμoυ κρoτδv πoι] ρυθμiζoυv τηv

Zωη μοc oτδv δvεργεtοκδ τoμ6o.
"Aκoκο κοi oθδα Zδα not ono-

τελoδv καi ειixορloτo nαoxολtvδ

μεζb'
lΩANNHΣ A. KAPATΣlΩΛΗΣ

Η ΛYΣH ToY

'vt)
-VNdV '6 'rΞUo _ lV 'B '3odJvllv
o 1 'VdΙσιΛllΦ 9 '(oNoJ) loNo
9 'VVVU _ V1od ', '3^Ξ _ oy!σ
ε '<ONVΣΞVΞU 'Z 'o)VΙUy\ΛVo 'ι

D-ι3€ipy

l)t3v-
V33o 6 ''Ξo _ VVλo' B'vudv
_ v3Nv 1 'loldΛU _ Vl ',g 'vΙ_
'(<ov,ιouovvΞNV)'JVNVU) )'U
'9'vΙIOJV _ Ξ Λ','ΝV',ly\ΙoΙov
"λ ε 'VlNoy\ΞV z 'VdoΦodσLlo ι

orrng2rd6.

Πρoεδρ κo Ζε0Yoc καi η κ' Tοα-
τσoU εΠlσKεΠτεTοl τδ Mouoεlo.
Συγxorρει τδ δtolκ. σUμ6c0λto
γlσ τη'r' oρYοvωση ToU λ/oUσειoU
Kοi τca XoρεUTlKoU συYKρoTηLΙr.Ι-
τoc τo oΠoio iλο6ε μ6ρoc στηv
ovonοροοτoση τηc θυoiοc σToυξ
Στoυμποvouc, μd dvεΠαvαληnτη
εn rτυxiο

'oλλοvδio. Στηv'EλληvlKη ε6-
δoμαδο στδ DURΝΕ| τηc 'oι'
λovδiαc KoΤoΠlv εi'δικΠq nρoο-
Kλησεωc σUμμετ6Χεl τδ Λ0κεlo
με cφοvτοoτη θπlτυxiα.

BαΖελδvoc. Τδ μlκρδ XoρΞι..,-
τlKδ σUYKρoτημα, dΠoσnδ τδ A'
6ρo6εTo

1 978 " Eδεοoο Tηv πρι:τoxρo-
Vια KoτoXεlρoKρoΤηTαl τδ οι.lιl-
KρoTημα στηv Mεραρ1Ιο',Eδ6o-
σηc

Παρior Mcioc 'l978. "oλα τδ
μ6λη τoυ ΧoρεUτlKoU oUYKρoTη-
μoToq Περvouv μερoc oτδ κορvα_

llpαoτnptιiτn τεg

llυκεioυ'Eiitπυiδωυ
Nooιionο

6αλl τδv Koρvα6σλlωv ToU Πα-
ρlσlou. 'H θμφαvloη τoυc εivαl
dvεπαvdληnτη κοi 6ρ1εταl 2o
μεToξυ τωv 't 5 κολλlτ6ρωv ΠαY-
Koσμiωv XoρεUτl'KωV σUYKρoTη-
μ6τωv.

Παρi'ol 'IoOλloc 1978. Δivεt nα-
vηγυρlκη ΠαρoσTαση στδ Θ6αTρo
OLYMPlA τo0 Ποριotoυ. "oλεc
oi θφημερiδεc κoi τil περloδιιια
YρoφoUV εiμεv6oτατα oxoλrα.

Koλα,μdτα 'lo0λloc 1978. Στδ
Παvελληvlo φεσTl6dλ Kολομd-
Tοc σUμμεT61ε,r κoi αnooπδ μd
μεYdλη επlτυ1iα 2 xρυod 6ρα-
6εiα. Φθdvouv σUYΧoρητηρlο γιd
τηv αψoγη iμφovtcl1 ToU σUγ-
κρoτημοτoc Kαi τηv nρoοφoρδ

196 gμ,μβoυλioυ.
Αιjγoυοτoc 1978. Kατα τηv nο-

ρομovη τηc 6οoiλloσοc τηc 'oλ_
λαvδiαc σTη 6iλο ToU θφoπλl_
σToa Kορpδ i1-lιpοrriΖεταl δvα τ1,lξ

μc! τo0 oυγκρcτη;lατoc Kαi ono-
onδ αnδ τηv Mεγαλεtoτατη τov
θαυμlαoμδ Kαi Tδ xεlρoκρoτη'μα-
τα, Toσo γlδ τoUc ΠοραδcσlαKoυc
ΧoDoυc κoi τic oτoλ6c, δoo γld
τδ riορdoτημο Kαi τδ flΘoc τδv
1oρευτδv.

Σεπτ6'μ6ριoc'1978. Συμμετo'
xη τoυ XoρεUτlιιoU σUγK2oTημο-
τoc στδ Γ' Παvελληvlo Φεoτl'
6dλ Φλωρivηc. MεταΕ0 17 oυγ-
κρoτημoτωv απoonα μδ τηV
.MΠoYΛA- τδ A' 6ρο6εTo.

Σεnτ6μ6ρloc 1978. Tδ Λ0κειo
'Eλληviδωv Nοo0oηc σUμμε]T6Xεl
oτδ Φεoτl6dλ Σoυφλiou Kαi α-
ΠoσΠα xεlρoκρoτη'μοτα θvθoUσlα-
σμo0 Yld τηv κoΘ' δλα δρτtο κοi
δψoγη θμφαvloη τδv XoρεUΤωv
TOU.
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1) KΑ,ToΣTAP|Ko l(Α,t ΔPAXMEΣ

Λιioειq oτδ πρonvo$μεvα
1) KAToΣTAPlKo l(Α,t ΔPAXMEΣ

Δθv υndρxεl τετρογωvικδ κατooτd-

ρrκo (δnωc Ι'Ι.X. τετραYωνlκδ μ6τρo),
κoi τετραγωvικη δραχμl1. "Αρο τo vο

6Y6λoυμε τηv τετραγωνικη ρiZα dnδ

τδ χ κατooτdρικo κφi 1,25 δρx. δdv

61εr v6ημα.

2) To AΘPolΣMΑ TΩN KAΘETΩN
ΠΛEYPΩΝ : YΠoTElNoYΣA

Σ0μφωvα μθ τηv θvvorα τo8 oρioυ,

μlδ μετο6λητη X δxεr δρro μrd oταθερη

α δταv r'1 δlαφoρd 1_α αn6λυτο τεivεl
oτδ μηδ6v. Στδ nρo6λημd μαc τδ'δΘρoι_

oμα Sv τδν δρlZ6wlων κοi κατα'κ6ρr;_

φωv τμηiμdτωv δxει δθρoloμα Sv:ΑBf
AΓ oταΘερδ καi φοlvo'μεvl,κd, γlοτi τδ

v μετo6dλλετol, φoivεταt μετo6λητit.

"Av λolnδv α nouμε τi1ν δnοτεivoυoα
BΓ noιj εivαr oτoΘερη η διαφoρd Sv-α
:AB*AΓ_α εivοt nαvτoτε oτοΘερη κοi

δlα'φoρετικi1 d,πδ τηv μovοδα.

3) oΙ EΦTA ΓEΦYPEΣ

Tδ nρo6λημo αυτδ εi1ε nρoτοΘεi καi

λυΘεi dnδ τδv EULER κοi dvοφδρετοl
oτic γθφυρεc τoσ πoταμoi PREGER τηc

noληc KoΝlGsBIERG

"Av κdΘε κoμμdτr YΠc τδ noραoτη-

ooυμ,ε μδ oημεΙo κoi κdΘε γ6φυρο μd

γρort-lUΠ τ6τε παiρvουμε δvα oxflμα odv

τδ δlnλαvo. 'Anδ τδ οxflμα αιiτδ φoivε"
ταt πδc oθ κdθε oημεio κoτοληγoυv η

ξεκlvoiv τρεΙc γρα:μμ6c. "Aρα εiνοt d_

δι]vατo vδ nερ6oεl, καvεic μ6vo μιd

φoρα δπδ κdΘε γρo'μμη καi vδ 6ρε'θεi

oδ δλλo σημεio. AΟτδ oυμ6αivεr γtd

καθε oημ,εTo oτδ δ'πoio κατoληγεr μovδ

nληθoc γρo'μ,μδv.
Στδ ,nρo6λημα α0τδ δ61Θηκοv dργoτε'

ρο καi δλλεc μoρφ6c. Δivoυμε μtδ nο-

ραλλογη. "Evαq θ6λει vδ περdοεl μ6νo

μld φoρα τd oιlvoρα ολωv τδv xωριiv
μrδc fiπεi,ρoυ. Π oια εΤvαl η δlοδρoμ4

τoυ; "Av nαροoτlloωμε τic δt6φoρεc xδ_

ρεc μδ oημεiα καi δvιboουμε oι]τδ μδ

γρo,μ,μδc κ6θε Zευγdρr σηlμ'εiων Παρl'

οτ6vεt xι}ρεQ μδ κolιrd oiνoρα. "Av

ndρoυμε oαv ηnεlρo τηv Eυριi:nη τ6τε

θα δoυμε nδc δθv tnορxεr λrjoη γιoτi

η Δαviο καi Πoρτo'γολλiα n.x. 6xoυv oij'
voρα nεριττoσ πληθoυc (Δoviο-Γερμα'
νiα) (Πoρτογαλλiα _ 'lonαviα).

Toσ Σταιiρoυ Σαμαρα
πld oδ oρΘoγιbvlo noι] vd nαiρvεI n6vτc

xoρτld δρι46vτto κoi 4 'κotθετο. 'H τo'

noθ6τηoη δμωc θα γivεl ot'μφωvα μθ

δvα κρυnτoγραφικδ πivακο not θ'oεic

δ1ετε oτδ μυαλ6 oαc. Σdc τδv δiVoU'με

Στδ,v niνακα α0τδ oΙ λ6ξεlc δδv δ'

xoυv voη,μα ολλδ oυvoλllκd oπoτελoΟv-

τοt dπ,δ 2l\Λ, 2A, 2τ, 2Σ, 2^' 2Ε' 2l

20, 2Κ, 2,N. Λ6τε λolnδv oτδv oυlμποi-

Kτη ooq oδ norδc oειρθc ij nolδc oτηλεc
6λ6nει τd xαρτld τoυ. "Ac πo0μ'ε odc

dπαvτδ 1η κoi 3η σεΙρδ. 'Η πριi-lτη καi
τρiτη οειρδ 6;1oυv κoινδ Yρdμμo τδ M.

ΞεoηκΦvετε λoιnδv τd 1αρτrd noi 6αλ"

λατε oτic Θ6oεlc αι]lτδc οι]τd εΤvαl τδ

Zευγdρl noJ εΤxε διαλ6ξεl. Σdc δivoυ,με

ivo dκ6μα πivακα μθ τριdδεc δμoιωv

γραμμdτωv. Θd oοc XρεΙοoτoιrv 24 τρα'
noυλ6xο'ρτα.

Πρoτειv6μεvα
1) To KΑΛΠ lKo KEPMA

" Exoυμε 1 2 κ6ρμοτο ovοl}.lεσα στd

δπoiα τδ δvα εivαι κdλ'nικo (δλαφριj'τε-

ρo i! 6αρtτερο). Mδ τρεic μ6vc Zυγi-

oεlq vd 6ρεΘεi τδ κdλnlκo οΟτδ κ6ρμo.

2) ΓiNEΣTE MANTHΣ

Παi,ρvετε 20 τραnoυλ6xαρτα. Td xω'
ρiZετε oδ 1O 4ευγdρlα κλεloτo. Λ6τε oδ

κdnolov vd δrολ6ξεl δvα Ζευγdρt vd τδ

δεi καi vα τδ 6dλεl dπ6νω oθ 6vα onδ
τd 0π6λolnα 9 xωρic vo τδ xωρioεt.
MοZε0ετε δλο τα Zευγdρrα δθν τδ οvαlκ'ο

τει]ετε κoi τd 6dζετε δvo-.δvα ονolκτδ

3) 1 :-1
'Aπδ τδ μαθllματα τfrq "Aλγε 6ρα9 εiναr γνωστδ πο\q i2 = J
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Πolδ εiναι τδ oφσ_λμα;



'H tΙΨΙΑoYΣTΑυ aτnρi.zεταΙ οτliν 6γdπn καi τd €νδrα_

φdρoν τιilν ουνδρoμnτιilν τnq

Παρακαλoiμε ν6 μερlμνlioετε γld τfν &νανdωon
τic oυνδρoμfrq τoσ €τoυq 1'979

ΦΥ-\ΑΞTE TA TEYXH THΣ ..Ι\ΙAOYΣTAΣ,,

Md τδ 5o τειJ1oc σKTΩBP|OY _ ΔE|GMBPIOY

Θα nρoμηΘεUτεΙ'τε καi τδ ε0ρετηρlo τξc ιjληc

τΦv n6vτε ,nρΦτι{v τευ;1ωv τξc .Ν}AOYΣTA-
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