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Aγαπητδ φiλε,

_ H .NlΑoYΣTΑ" γιa τηv nρooφoρi τωY ΝooυoαΙωγ
oτδv Moκεδovrκδ αγδvo, oo1oλιjΦηκε πoλλic φoρθc.,
Τηv nερΙoδo εκεΙνη o κ. MoZαρdκηc (κonετdv Aκpiτoc} oυ-
YεργαΞδμεvoc με τouq ΝooυoοΙoυc αvξnτυξε οΕιδλoγη εΘvl
κιi δρδoη oτη nεριo1η. Mε τo ovτoρτtκδ τoυ, oδμo πoλiμη.
σε τouc Koμrτoτζiδεc κα1 iδωoε αρ,κετ6c μ61εc.
Mio αn' αυτ6c l]ταv και η μ61η τωv Λευκαδiωv. Σ{μερα ο
αvαγvιboτηc Θο δ1'ε1 τηY ευκotρiα Yo nληρoφoρηΘεΙ, κiτω
υnδ,πoΙεc oυvΘi1κεc δlεξixΘη η αvαφερδμεvη μδ1η κοr norδ
ηταv τα απoτελ6οματ6 τηc.

-*. O --.

_ Tov nαλlδ καlρ6, nρiY εμφoνroΘoιjv κoι κυρIoρ1{ooυv
τo ouτoκivητα κo, το τροivο, τα Ζδo ('6λoγα, μoυλδρlo' γαi
δoιjρrο) i1ταv τα μovoδικδ μioα μετοφoρδc αYoΘΦv κoι nρo
iδvτωγ. Tα κοραβ6vlα βρloκδτov oε ημερflolα διδταEη. To
εnδγγελμα τoυ ooμαρδ κυρrαρ1oιioε τηv εno1d εκεivη κo,
αnαo1oλo0oε noλλoδc αvΘρΦnoυc.,Hτoγ ivo εniγγελμo nε-
ρrωnr]c καl nρoooδoφ6ρo. Σ{μερα oι ooμoρδδεc ovi1κoυν
πrδ oτflv ιoτoρiο. Συvεργdτηc τoυ περτoδlκoi μαc Ζωvτο-
vεilεt oυτδ τo επδγγελμα κol μαc λδεl oρκετδ nρδγματo για
τη Zωι] καr τη δoυλειδ τωv ooμαρdδωv.,

l" o "-.

Tα .Πρoβληματlκδ nαtδr6. με εlδlκδc αviγκεc, εΙvαι
ivα ooβoρδ πρδβλημα nou αnαo1oλεi τηY olκoγivεlα, τηY
πoιδεiα καl τηv noλrτεiα. H iδρυoη και η κoλf λεπoυpγiα
εrδtκιilγ o1oλεiωv εΙvαl xρΞoq τηc πoλlτεioc κol τηc κolνω-
νΙoc. Γlo τo Θ6μα oυτδ η πoιδεio i1ει τov nριbτo λδγo. Α
nαlτεiται εnioηc μiα ευαroΘητonoiηση τωY πoλιτδv, tErδικδc
oυvεργiτηc τou περloδlκoι} μαc πoρoυorδΞεl τo δλo Θδμο
κατδ τρδπo oλoκληρωμ6vo, τo ovoλiεl o' δλεc τtc nτUx6c
τoυ κol προτεivεl λl]oεlc. Ac εvημερωΘoΦμε κl' εμεic.

-1. O f-

- 
Πpiv λiγo κorρδ εiδε τo φΦc τηc δημoorδτητoc δvo

βlβλio τoυ Στ. Aπooτ6λou με τov τiτλo .Τo γλωoorκ6 ,δΙω-
μo τηc.Nδoυoαc.. Eivαl μΙα μεγdλη nρooφoρδ oτδv τδno.
Στδ oημερlvδ τεli1oc o ovoγYδoτηc Θα 61εl Tηv ευκσ|ρΙo
vo o11ημoτΙoεl 'μio εrκδvα γlα τηY nolδτητo κσt τηY oξiο τou
βrβλioυ δrαβδZovτoc τo o1ετlκd δημoolειiμoτo τoυ τoπlκofi
τinoυ και τlc σxεTlκaq κρlτlκaq τωv ε|δtκ(bv επιoτημδvωv..

,.ar-

_ Kαι κδτt πoυ εvδloφ6ρει τouc oμπελouργo0ξ. παρiλ_
ληλα με τo δεvδρoκoμικδ Θδματo Θo δη'μooιε0ovτο1 σε κiΘε
τεi1oc και αvτΙoτot;1o επΙκαιρo, Θ6μoτα oμnελoυργtκlic φι]'
oεωc.

-1" a "-.

Σημ. ΝlAoYΣTΑΣ. Mε τo oημεριvδ τεi1oc διoνδμε-
ται κol τo ευρετflρro Φληc xρovlκiq περιδδoυ 1986 - 'l987
(Soc τδμoc).
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ΙΙ ιΙAxH TlIΣ IKOΛΙΣΙANHΣ ωlyΙωΔΙItN)
(Miα πρooπ6Θεια τ,oυ αvταρτικoo oιilμα-
τoξ τoυ Κ. Mαζαρ6κn (Aκρiτα) γι,α τι'ιv
εξoυδετ6ρωσn φωλι6g κoμιτατζιiδωv ο-
xυρω,μ6vωv στo xωρι6 Γκoλιoι6vn N6ου
σcΙq τnv 30.5.1905).

\tΙaτ& ττi γιαγτi τη; Σcaυψιτανiτoα'i' c:ο Β!ρiιcο
τηv 5.5.190{l xαc '3cτε'ρα απδ aγετιlι,i; τ'λτ6r,r,φoρiε3
πoυ περιηλθαν ει; γνιilcιy τoυ K. \ιΙ'ιζαρα''ιτf (ταπa'
τθ.ν lxρi.-'α) δτι cτrι γωριδ Ιιoλta,'&,ντt,' c'νι'τηλ'.x/j-

τη-c Nd,oυοα;, p',,'tcxaνταν xρυu,ι€νog o Βaυ):γιρa; αρ-

γ.ιxοψ''ταιi'l6 l\ουxα "' ',Lε aQ iνoπλa cιbμα τιυ, J'tp0τ1

η α';ι6φαατ, ατ6 τaν τρωτo να' πρoo6ληθε| τrι Χι-o?''ξ
z'υτ4 1rε axr'nδ' αφ' eνδq ψi:t -,τ1ν il:ii'γτ' :ξουδετ'3ριυ-
rτι τ7') Λο'3xα '/"t'. τ(\\'/ υπ' αυτ6ν α,lδριilν, α'φ' ετiρaυ
δ! ττsl τ''1ι'ωρ[α. των xατoLxιιlγ exεiνων τ('υ y.ιipL.!\5 o'"

οτοtοι δι6y.zιντa εγ.Θp''xα 1lρoζ τα dJ'τριτ'α σ'Υi'1"ιτ!y'λ
:6lr'ια.-uα.'

0 aπ[ ιeφil"i,q ττ6 Επ''τρoπi1; ΝΙα,ιεδa'l'.γo'5 '\'
γιbνα- N&oυοι'q για'τρδ6 Χρ. ΠερδιxωρηΞu πρacπαθτs
aa να πεi'cτ1 τ,ιν Μxζα?αy'Υ1 ν1' ψtP τραγψατaπoιi1cιι
την επ{θeoη τa'J \(''.ατ{1 6πιυ; τoυ απox"&iλυ'Φε, απ6 α.-

xpιτo1ι6θ:ε; Nιoυoα{ωv, 'eiy'ε πλτiροφο,'l\ιpε( bτι a Λo'3-
τα. "i1τcι') Ξν'iiir'eΡaζ των πρoθdoειilγ τcυ xαc 6τυ π,ρoε'

το'.1ιαo',ιtνo; ια'ταλ):ηλα αν6μενε την'εr[Θeot1 -'oυ.7

H λεπτo1ιερτi ; περι"γ,ραφti τη; μiχηζ τr1; Γ,xoλl_
s'.α'lτ1Ξ την 3oi1 Mαtoυ 19σ5 εvυπdρ1ει oττγl απδ 31 ,

ii.19Ο5" ε1ιπιοτευτιτη α'ναφορ&. τoυ K. \Ιαζαρ&xη
(ιαπεταν '\x1tτα) icraζ τa Κ€ντρo (θoc) νixηE) 'η

οιι'oi'α εcιαλτ1 1ι6οω τoυ Σπ$ρoυ Σπυρoμ{λιoυ' (Mπo6-
*c - Aθ&λη;\ απ6 την oπotα ταραθdτoυμε -νo πλi1pe3
ιetγιaνo τoυ ,,rdρoυζ εxεiyρμ το oτο[a αναφiρeται oτη

',ι&γτ1 αυτi1:
,,Φiλτα-rε Σπι}ρo,

Σoυ oτ6'λλω ανωφoρb:ν τηι xθecιν{E oυ,μπλoxτj6

1ιε την πωρατλτ1aιν γα. :.ην ατεiληe eLζ τo xεντ'ρoν.

Tη 3αη Mαfoυ dλα6oν πλη'ροφoρ[α6 εx Nιαo6-
ιιηq 6τι xατ& π&.aαν πc0ανδτ^η'τα ιo1υ'ρi, ουμμoρiω B.'o
eυ ρtcν'eτo,ιl.εταξrj "Γ sαρψαρ'.ν δι6o')'' y'αL Γxoλιoιd,νη6.

Αμ6cω6 ιατi1Χθον rμ' 6λην ττiν xδπωaιν τωγ αν-

δρων xατδπιγ τηζ γνωστηζ τ?ιτ1,ιξρaυ πορεiαq δια την

1ι'ετα'φoρ&ν σο')'i γ'αL διηυθ,5νθην παρd.., την MrJ!,
Πρoδρjμoυ'' sπcaxoπ'bν τα πeρt την Γ'ιoλιοανην. Eζf
ττ1ο'α ο'δiηγo6ζ ,ει Nιαo6oτηζ τη oυoτ&csι τoυ TζιΔτζη
Λ4γγου'o δoτ''qπραγψατι ιΙoυ εχρησiμευcε πολ6 απει_
)'{cαE αυτo6ζ εγ { περιπτιbcει δεν πρoodλθουν, π'ρ&,γ-

',ιατι π'ροοi1\Θaν b εν atq o Κδταq Κοτaογcιbργaζ σ.ro'
δaι1θεiE αριaτag aδηγbq xαι a.ριaτoq πoλεμιoτ"{6 xαι
,ι, ciλλoι, επioηc ιxωνot {δραταταr' xατ& τo πλεioτoν) ,

επioη{ τρ,οai}'Θον 3 εθε'λoyταi ει Nι'αο6cτηg- Kατ*'
την διicιν τoυ ηλioυ διηυθ6νθην 1τ'ρoζ την Γxoλιo&νην
εy'τελ6cαζ πaρεi'αν 1 t|2 ωραs' ε1ωρioθη'μεν ει6 3

-ι',ι'i1γι'α.ια τα 2 ψcxρδτερα aι 72 ανδριilν ξaτec\α xατ€-
)'.αι6oν e.πιxαiρoυg θ6οει6 προg N'' ται Δ'o |να eψπο-

δ{οουν 6ξoδav { επiθεcιv ex Κοπανo6oυ" εγιb δ6. pυετd'

33 ινδριilν xαι'3 oδηγιbν διηυθ6νθην rρoζ τ|x BA πα-

ilι'xαψι|ιq τo xωρioν.''- 
Φαiγeτα'" 6τ'. τa γυιpioν y'α7€txeτo υπδ των xo'1ιι_

4

τ ω ν δ'' δ τ'',1 ι6λ l E επλη ο ι &.oα'ι,llεν αντελτjφθη με ν aα' y"σ' ρ'α-
an3''ι,.α φε'3τr'ντα xαL το LσχυP6τΘ?oν τψi11ια εξ 60; αy_

δρων eξεργ61ιονoν B.Α. M6λιg ,sπρ,οφθ&oαμεν νσ' τα'-

1θo6μ ε ν e'' q .l'ι 
ρ a6 oλ'υ α',ιδν xαταλαl6 6ν τεq γανδ'ατ"α a.ν σ"'

a'. &λλοc Βο6}'γαρa'' xατεtγoν τωg α"xρα'tα'q rJLy'i'Lζ xα''
;τ;ι exν'')'η,:tι"ν αφ ιδγ 6,6αλλoy y"α'x&. τυ)Υ 2 τψηψα'
:ιιy. H ιυ2[α πρ'c'6ο\t1 eγ6νετa π'αρ' eγιa6 διευθ6γoγ_
τ,"'. το paγc').'3τερoν τpι!μα εντε,λι|lE ειq τoν 'xα|ιπon/ υτ6
ττp r:zνs6)'τpoν.

(). πυρo6α^l,ιsψοt iρaυcαν εξ ατοaταa'eω< 5Ο βη-
lια:οlv, τrι δλo'i τωγ λα66ντων ψtροq Boυλγ.'o θα υπε-

Toυ
Στ6ργιoυ Σπ. Απooτ6λoυ

.r.ξ6α'υle του: 1O0 ταντ'eq ηιε MΑNE'NΙΙER.'' εγιil το

6).ον διlΘeτoν 57 iιε τoυE oδηγo'j6. - 1-ιετ& 1 ιilραν διd-
τl''ξl' iφοδaν τ&ντe; εξ!λθov του 1.ιcxροι5 xανδαxog τρ{-

χoντΞζ rρaζ τα" e'1ιπ'ρδg εyι-b oι B.'
" απixρanoν πυρo-

ημετdριυy (Miτοη_ζ Tαaaoυ ετ"... Hλiα6) xαι Nτιbνη;
Ντiντo6 ε'x Nιαo6cττ1 q aδτγγδi. - επλτ1γιbθηoαν δε 2

o,. Β&.'6oζ"o ει" Χeιψd'ραq γqγ [qyiοτα'"
25 εx Φθιιilτι-

δc;' - o ;ρωτο; co6αρω -:.

Ιπoθjτιυ νz ε9r'yg"!5η,ιε'l roλλoυ3. ψετ& ττp xα-
τι'δi.ωiιν enεσ-ν?€Φαψε'ι'

Συ1ρ6νω; εx Tcαρψιρι^i6fu"υ yuιι εx Κoπ&'νο6ol
δ'-τγlΘυνοντο τ,ψiγιατα Boυλγ.'u εy.τaλο6yτα συμπυρο-
>cρoτi,ce'.3 ει; ,irογi,λτ1ν ατ6oταcιν. η ιilρα τ]τo 12 M.
\[. απεφ&cιcα cυ^γxtντρωσι'ν xα. ιατα'λ'τ1Q''ν τιυν dιπε,ρ-

θεν τoυ 1ωρioυ λοφocειριilν blωψ^i' απoxoπιirμεν ειζ τoν

xαμπoν"'εi'ν eΥξνeτο πρoa6o\t1 εx Βaρρω xαι N."
(Taαρψaρtν'ο6o1Κοπανα6o) { τoυ oτ'ρατoιi εx Nιαo'0o-
iηq Ι ωρ,α απ6aταa''q (x'αc 6οα9 πραγψατι εξτ]λθε) .-oι

τραυ',ιατtαυ μαg 6,φερoν ,rrεγ&λαζ δυoxoλiαE-ειζ aηΥ 'τlο-

ρiεtαi. - o iιg εξ6πνευoε xαθ' oδ6ν. - (Miτoηq) . - α-
παρωi.τηr'rιν να ταρτ1xo}'oνθιbyτo τe cιb'ματα υπ6 7 '\

2 1ιeταγωγιxιily δια τoυζ τρΦυ|ιατdα6. _ ευτυ1ιilζ εaχ?-

μεv αποθdoe ι τα -c x&ππαq π,ρoηγoυμdνωg ει6 τo oαμ&-

ρι α|-'weq 'e6&,ρυνoν {νεxα τη -c τ,Po τηζ clγlπc\οxi1-< ραγ'
δαiαq βpογi1q.

Συμπdραoμα. - Δυc1ερ6oτατaν να ειo€λθη τιζ €ιζ
τo γωρiioν' φα'ιατιa',ι!'ν,ιv xαι φυλαοo6η-ιενoν. - απ'6λυ_

,q 
-q' 
αlαγιη δ'''α το'.αι5ταq π'ρoa6d'ωq μεγdλων oωμ&-

"ιry 
,ζ iτo' 1θεq tνα i1 δυνατi1η περιx6xλωcι6 ται.'''u

θdcειq μ.αg τια'ντaτ,a dνεxα ενεργειιilν μα6 ει6 d,γνωoτoν

dδ,αφog i1 νi-ιxτω'',' xατ& θξaι'ν xατελημμdνηγ gχ τω'/

πρaτt'ρυlν. - πλ,εoy,εxτo6μεν 61rω9 πα'ν'τοτa [νεια τη6
ολaπeυτ,.xi1q υπeρογt1€ ψαζ xαL τoυ επιθετιxoι3, παρ'
6λαE τα6 δυc1ερεiαg αζ rαιpoνσLkζει ει6 ταg oxoπε'3'
6εLζ γ'α'. η νdxτα, τ,ο ωφανtq o1,εδ6ν τωy πυ]ρd)γ τωγ

.y"ανιbν oπλιτιilv.
'Hδη ελημερtcυ.;ψeν ψωxρ&ν' F'[ναι αναγxη να

πρacτατεlιΘt1 η πoλη'ιελfe oιxaγiν'εια τaν εN Nιαoιi-
οτη6 Nτιilνη"'με 6 ψιxρ&, τ€ινω 1Lσ.L η αr,ορφαyιoθlε{-
cα o'-xoγ€νεια τoυ M|τoη εx... τjxνων 1l.ιtχρ6ν. - τo 1ε'



)'ευτι'ioν τc ζητιδ xαι eξ ιδjαE υπo1,ρειjloεω6 διδτυ xαι.
ζιbvτοg τa^υ εtxoν υπoo1,εθτi την ειπωlδευoiv των (xο-
ραc'.ον 10 - 12 xαυ αρρι'lcτrν) . μoi πρoatφερ'e δε πoλ-
λ&g υ,πηρεojαE.

E, :1! 5γ1ιιτλ,,xi6 dλειπεγ o MαvιilληΞ.o Ξ,iτ,, α-
δε.lα' ειE Ι{.'' α,φι1θεig 6pιωE ψδνoq ψaτα την oυμπλo-
xiγι .... ...''..,ρ
Φ)Ξ χαι ο'- νir'lι ιρi1 πρoφθ&aαyτε6 γα ετoι1_ιαoθdlcιν.

'E1'oμεν qτδλντον αναγxην 
"νono:3orurq 

xαL Ξ-
;ιδιo,ρθιicεω; υτοδηoει'l6.

Σ!',ι'ε9ον aΨ{xoντa o'. 2 Nι'κητδτ,l,lλo,.' ο δexα-
νε'3q, o Γιαwη.: aιo'lρ*.cθτ1 γαθ' aδδν. φ,'16ου',ιαι δτr'
Deν θα ανθ! -Ετ1.

Σε φιλdl
Kιbcταg",

- -\π6 τον iEιo (Ιi. \lxξαραιτ) αιο\,ι'lθzt η α1τa-
aτcλ'i1 δε6τeρηζ ειμπ.:JτΞυτlxil -< αν7'φoPαE πρaq τo Κξγ-
τρ2 ψΞ παρil'i1πττ1 τoν N4oη"' xα'' τι|,L€'?cψηνtα o'5ν-
τ,(ξηξ_ -ιην 1'τ1 Ιουν[ο'.l 19Ο5. '\xoλoυθεi τ1 παρωΘεcτ1
-.'! π.).ij./cυξ xειμ!.νc'l τωy τ1trηir&τιυγ ay,eiνιrrν σ6 .Ι.-

ναφoΓJi.Ξ ;,ι οπa!α cγ.ε-'iζοντα',' pe ττ1 ψαγη ττ1q lιnιλ'"-
C'.&ν^riΞ. Δaγ θα πρ'6πε,. yα" διjλθgι αταρατi1ρτiτo τo γe-
γa'ιδ '< cτ'" l';6 τ,aν cιlντα,ιττi ττlζ δι'ατυπd)νayταL 1Lε.2'.-
τ€q υπ6νο''ε; τε'pi ν'c.τ' επαναληι!η δoλoφoνιxων απa-
πειριδν ενα'tτiον του πoυ !^γtναν ακδ oπλiτη τoυ αil-
yι zτ δ i τ o' ι (τ'-ι',ιτλ,ιxi1 Γρ αψψατtxo6 oυ,, γ"αL ψ&aη Γxο -
λcc''ανηe) ο οτotο -Ξ -6πωE i1ει περι6λθει ει6 γνιircιν
τoυ- n...ευρ|1y'eτa εLζ ο1doειE rμετd ταJ Boυλγ{',ρου
πρωιτορoq εν Aθτjναιgr.

"1 Ιoυyloυ
Φiλτατε N&oη,

Σου α'ναy'οινω at1ψe'ρoν 6τι o €τερoq τραυψατ[αq
μα_< Νιx. Βω6οζ τo ^γεν'ναcδτeρον xαι ωρα.'.6τa?aν rα-
')'ηxαρc 1ια; απε6[υloεν εν Νιαoιioτη.

. 'Eζηoε ω6 3 ημdρα6. - σου cημειιil δτc ιιτ& ττ1ν
πρωττγt y6y"τ.ι 6τg ωδηγ{Φ ειE N." oυδεd; το'l εδ6_

μτοΙ 1 παρ' aλtγoν να eιπνe'5sη Ξιζ τηy klρα.ν τa'l
ΧατζηΔ61ινα"u γαψ6ρo0 τoυ fΙ,ρaτ.cττ1!'7 

'ται3=α' 
ταν:ι

γεν6μενα 1νωsτα δucτυ1ιil6 ,9ιζ τo)ζ &νδραq φ€ρουοll
ειg cz6ι}ει;. sο'l !γρα,!ι δτ'. o F.υξγελa3 Ι'απαξαaα-
?Loν εx Σωyo'j .zαι Παν. Κρητιι6q εξ Ao6εcτo1ωρ{oυ
εγxατdλιπov ταq τ&'ξe''g των 1θεg. - υπoθdτιl απ6 δει-
λiα.ν. - Απoλ6oατd τoυ5.

'E1ω μdαν υπδνotαν t'ν δεν τoλ'sω xαt να εxφρα-
οω, αλλd. θα οoυ την γρdι}ω. - a fΙαν. Κρητιx6q eνρi-
σ'y"ε1'o eLζ o1dοειg μ,ετd, τoυ Βoυλγ&,ρaυ τρωxτoρaq εν
Αθt'ναι;. - eφαtν,eτo 61ων πoλ6ν ζfλoν ωλλ&. '. τρtq
dxωμεν τa λωΘa3 νι πυρo6oλ^iic.r1 τυγαiωE. Πρo1θ€6'δd
xατα ττρl ψ&.γτγl επιlρ,'i6δληaεν εμd εξ δπιoθεy!! - μd_
)'.ι; εoιbθην. - i1τo τυγαbν εx τανιxo'3; loω6.

oπωcδτ!πoτε επιaτi1aατ'e την πρacoγi1ν aαζ' - τo
α'lτ6 lxαψeν Ξι( τηy cυ1ιπλοxτ)ν τoυ Γ;ραμ'1l,ατry66oν
τ&)'ι.ν 'εναν-"icν ιιLaυ' oι 0'νδρεq εtνu'. πeπ;εLc1ι€νοι τερi
τo'3τo'l, e'γiι το αν'iiρεcυ' 'ια',.'τa εθeι'bρτ1cα αaτεtoν, αλ-
}'ι εtναc οιληθ6E.

Xθε6 ,;rετd6η cιν eπt τ6τ"aυ ι.ι αρy'αt ειq Txo}''ιoια-
.lην. -.λ6γετιι δτι e6ρoν ει6 πλεioτα 1ι'θρη αtψατα. -

ο'.^ .Tοι3'ιy"cι οτρατ'.ιΙlτεg ανc'6ι6&'ζουν τον' αριθμδν ειE
8Ο! ! το$το 'gtν'q.'. π,λεiοy βε6αiφE. - 10 ζωα νexρα
aυνi1ντηce τl'q Toιiρxog. τΡαυ1ια,τ[ΦL d,γνωcτoι. τo χω-
pi'cν fiτa y"εyδ./ 'τω./ xυριωτ€ρωv γ'α,τoiy".nΥ - ,6ιρα ijαq
aνd,;ιενoν. - .eLζ xaν Ι6&ντζην'u €γραl|α vα €λθη ωi υ-

πα''ρy'ηγδ; 'τ'αr' φtλο; ω; εξ αργiβ'
.....,>

Mε τρiτη. xατω ceιραν' eιΙπLστευτι ι'ii αναψoρω
7rιD ilΡoζ τo Ιi€ντρa μ-ε πeραληπττ, ταντα 

'τov 
N&oη

xα'. τ1βεp.ιι,\τ!νtα ο'3ντα'ξt6 Ξτ1 -Ξ Ξτi) 6η Ιoυνiου 1905,
,ιι'eταξ6 τωy d,λλωγ ο MαξωραxηE'eπαν'!,ργεται με νειil-
τeρα περ! ττ1g cυμπλοz'ηE 

'η; 
'Γxο'λ'.cιαiτ13 

εyηιιΞρω-
τιxα oτοιxεiα xα,' 1ι&'λ''οτα, π€ραν αυτ6ν, oναφiρετoι
xa'. στη\) '3τα''ρξη xα.. τoν τρδτο αντυ1ι'ετι'bπιaηe διωφ6-
,ρων d,λλων πρa6λτματων, δεν παραλεiπει δε'να τoν[-
seι' 6τι; 

.<<...o'" 
πτωχoi Nαoυoαioι πρocφ€ρo''lν 1ιεγdληv

cυνδροψiiν εy αyτιθdcει .,oν ,rρorρi.ωνrr.'
ΙΙαρατiθeτα'ι τo πλfiρεq xεtψενo των oηr1ιεiωv ε-

xe|,νων τηζ slι],πιστΞυτιxii3 α'νωφoρ&q τα οπο,q. 6'/'g1i--
|''ν --ι'. i,ιε τ.ι ;l Ρo'1'ν 1'φ e ρΘ€ντα :

-6 Ιουyloυ Δι.ι Θειοα.λον[xτγι
Φiλτατε N&cη,

'Βλη6ον τι'-< 2 eπ''aτoλd,g ooυ.-
ι] Ι6&ν,-ξτ1-c Θα πρooφ6ρη μεγ*λα6 ν1lηρεa[α.ζ

,π'ρaσυ'i/.νωQ αναsυντdcaων τo x€ντρcy. - Δεγ φαντα-
ξeaαr" τt αταξl'α επιxρατεt|. - ευτυ1ιbg ipγιaαν να, ,α-
^l^"τ.οποc,'6ντα''.. επ!,l'ιεlλεiα Ι6ανζη ωρ,.ai''ι6ντρo τ,'eoL-
θιιλι}9q; ττι π?oτa,σεL ΤΙρoxδπτ1 τραυ1-ιατιιbν x'αι αaΘe-
yιby δι' o'3q Θα νπαρyeι' ενυπογiρd'φωg oη,μεiωoi6 1ιoυ
|\Ξ ττ|) y'?υrιoτραφLxi1ν υπaγραφi1ν xατωθ'ι του Κιil-
cταq - Δt1ιo 

'<.-

'\: δι'πd'να''. λ€^γ..υν δ,.' α'ιτal,ζ θα αφoρο'3ν ιδια!-
τ'ερον τιiιεic'ν ε'.ιφaριiιν υrαργον εv Tζιiιτζη Δ6γγω,
!. To'lργπλλη.'o K' Λα,uνiδη,.' δ,ια τoυ6 λoυπad'5' z.-
πoγωρo'3ντα; ^ii λιτοταxτα; γα τrυζ αφiicaυγ Ξ''.ζ τ'τι'/
τιi1ην τωv.

Κατi1ρτtcα xατ&"λoγνν 6πλωy ,y'αι ιματιoμoιi των
Lνc'y'ω?ο'3ντων oυνdλεξe 6'τc ηδυνα1ι'τ1ν.'τα 6πλα xαι
φυσ. iτ' ^J1η eντd'; cττ,λυ-t,,υ ο Ndcτιυo., .'δτγγδq ψαq
iι!γρ: 43ι δτ)'L, 54ΟΟ φυc. πeριaοευουν δe α'ρxeταi
ιd'ππαι 6cτι ;ι.,'[πο'l να δ'3yανται z1rdcω; yα εγδιlωy-
ΞL'. y-L'. οτ'λl"-Ξωνται y!ο'- ηπ\tτα'..

Συμφωνιil ΞιΞ τx,; τaρ[ Φλωρr',ι'ι" ι'δdα; 5.ι9ι σ.λ.-
λ& a|.ιε 7''-δι'. ε[νιι ιπτ1aγ'aλτγμ€ν.!Ξ xσ',' :διαιτ6.ρω;
'.ν εργιcl"α, εiτε aξ ανιιδρ&cεων δeν επiiρxa,'. ο δ{Ερ-
lιηΞ ειγxl.

_ Συμ6αfvει 'ιαL το εξiiq &τοτιον οι αναγυlρo'5ντa3
eνδιjoγται τα εvδιiματα ατc'να τoιg παρ6γoυν- οι φιλo-
ξeνο6ντε; Nιαoυcαioι ιαι !'πε;τα δεν επιoτρdφoνται.
τoι5το πρ!πει να διoρθωθτj. Σημειιilνω δτι οt πτω1o{
Nιzoυcαiοι πρoαφ6ρουν μsγ&λην oυνδρo1lην .y ,y'(ir_
3ει τωy προι'γtτ61'1,a5 ιδdω5 ,ει3 φιλoξενiαν' xαc α.π'ηγG
ρε'laα,piν τoιiτo, αλλd, δ,εν τoυ; d1υl ει5 τo 1€,ρι. -'δεv
πρtπec 'λoυ-,,δν να α"διxo'3ντα'ι δι'-απωλε[αg' xαι -rων
ενδυμιiτων των. - Απαρωtτητoν γα.'JτΕd".PxeL γ'α,. ειζ τo
x!ντρo 

-Θecaωλ'oo ε'"διxi1 υτηρeoiα δα'την αποaτo\i1ν
τιυν._ενδυpι,&των. - &λλι116 τo 'xtντ'ρoν N.o, yα π),ηρωνη
ι'τοξη*,1[ω6γy.-

-- . T1 τη; oυμπλoxηΞ cυν!,6τραν ιil; cαE dγραι}α._
Nαf 1rdν ψαg αν€ψενoν. 'xαι 'ραλ,ιaτσ' xα,. εy' τωy υοτ6-
ρωy.τoυφεχοrivτε6 εi1oν xαt π'ρoγιk'ρ.ατα (λ&,xxoυg),
α)'λ'α τoιαι5τη ητo η oρψii xα.τdι, iην dφoδov ιiloτε ε_

-tηλθov των 'λ*xxυlγ xαι 6φευγov. εxεi δd φαiν'εται ε-
φaνε$Θτ1cιν xαι_επληγιilθησ,cν oL πλεioτoι 32 εξαxρc-
6ωθdντεE. ω6 o dδιo6 Mπθη6 τη€ Γτoλιτoι&νηs eνριaλ6-
1ιενοg μdoα ψιαζi ψ τoυq ιo1ι.tταg xα'. λω6ιbν μθρog ιυμο_
λδ^γτicε 9ιζ τoγ ΤΙρoxδrτ1ν '



0 Miτcη; Jπε:: βληθ':t-< υπ6 2

-,'zΥι''t ν.ιτi ττ;l !'φaicν.
υ N. Βω6o'. aπtcτ,:' δρΘ"'l3 xzθ'

Ιδloq δδ τiΘεται ετri κεφαλflg εvδq εξ 'αuτδv αυvoλrκflq δ0-

vαμηg τρι&vτα πEvτε αvδρδv. Yτταρ1ηγδg τoυ oδματog τo_

τroθετεiται o Kωv)voξ Γαρδφηs ατrδ τιg Mηλιδg ΠηλΙou και

διμoιρiτεg oι Παττακυριαζiq Στrυρiδωv, Eπιλoyiαq Πυρo-

6oλικoδ, Zερ6oγι&νvηq Δη'μflτριog, Mτrdμταληg Kωvαταv-

τivoq, ΕτrιλoxΙεq Πεζικoιi και Παπακδoταξ Bααiλειoξ' Λo-

xΙαg Eυζδvωv. Αρxδc Mαiou τoυ iδιoυ Eτoυg αvαλαμ6&vει

με τo Uπ αυτδv αvταρτικδ αδμα Ξvoπλη δρ&oη oτo δρoξ

Eiρμιo τrρooλαμ6&vovταg τo ψευδδvυμo ΑκρΙταq' (βλ' ox'

και περιoδικδ <ΝιΑoYΣτΑ>, δ.π. αελ' l47, επΙoηg: <o

MΑrΕΔcΝlΚoΣ ΑTΩΝ ΚAι TΑ ElΣ ΘPΑKΗΝ ΓEΓoΝo-
'ΤΑ>>,'Εκδoτη Γ.Ε.Σ./ΔιεLθυνoη l'oτoρiαg Στρατoι}, oελ'

''72 _ 178. Αθiivα l979).
3) Γκoλιoι&vη, Λευκ&δια oflμερα. Xωρlδ τηg ;ιrεριo_

xη; Ν&oυααg 6 yιλιδμετρα τrερΙπou αvατoλικ& τηq τιδληq'

γvωατδ ατoug τταλιoiq Ναoυoαioυg oαv Γκoυλιαι&νι (oυ-

δετiρoυ γivoυζ).
4) Λoiκα l 6dνωφ, αξrωματικδq τoU Boυλγαρικoi

Στρατoιi. Τη vδ1τα τηζ 6ηξ πρoq τηv 7ηv Αυyo0ατou l906'
ο Κωv:ταvτivog ΓαρEφηg ττρδηv υπαρxηγδq τoυ oδ'ματoq

Mαζαοdκη (Ακρiτα) πρoo6dλλει τα oδματα των Λoiκα

l6&vιοφ και Kαρατ&oιoυ, επΙαηg αρ1ικoμrτατξd, oτoToερ-

vδco6o (Φμερα ΓαρδΦηq). Κατd τη αυμτrλoκd φοvεJovται

oι πρoαvαφερδμεvoι αρxηγoΙ τωv κoμιτατζiδωv, εvδ o Γα-

ρΞφηg τραυματiζεται Θαv&αrμα.

5) Bλ. σX. (o M^κEΔoΝιKoΣ ΑΓΩΝΑΣ> (Aπoμvη-

μoνεiματα) 'Eκδooη ι.M.X.A': K' l' MΑZΑPAΚΗ - 
Αi-

ΝlΑΝoΣ> <<Avαμvfiαειq>: ) oελ.247 - 219, Θεo)νΙκη l984'
6) Περδικ&ρηg Xριατδδoυλoξ τou Kωv)voυ, γιατρξ'

αττδ τη Ν&oυoα. Διεδραμdτηoε ηγετικδ ρδλo οτηv τoπικfr

Eττιτρoτr{ Mακεδovικo0 Αγδvα. oι γvωριμΤεq τoU με τrρ}

oωπα υψηλ& ιoτdμεvα τoυ iδωααv τη δυvατδτητα να Trρo_

cφiρει oo6αρig υπηρεαiεg τrρoq τηv κατεiθυvoη αυτi (πε-

ρ,'ooδ-.ρo βλ. Tdκη MτrdΤταη <oι αδελφoi ΠεΦικ&ρη Xρι-

oτδδoυλoq και Μαvωλ&κηξ και η πρoσφoρi τoυg ατov Mα_

κεδovικδ αγδνα>>. περιoδικδ ΝlΑoYΣτΑ, τεδ1og αριΘ' 14

loυλΙoυ - Σετrτεμ6ρΙoυ I988, αελ' 1l l και 'l 'l 3)'
7) EΙναι ααφig δτι. τελικδ, ο Mαξαρ&κηq uιoΘετεi τηv

&πoψη δτι τo'oxEδιo επiθεαηg τo oπoio εκττδνηαε κατ& τωv

κoμιτατζfiδωv ατη Γκoλlαιiνη, τrεριιjλΘε ειg γvδαιν τωv

τελευταiωv ιioτερα αττδ καταδoτικfi εvΞργεια' Στηv ατδ 6'

6.19ο5 εμτrιoτευτικfi τrρoq τo KEντρo Θεα)vΙκηg αvαφoρ&

τou, μεταξi τωv &λλωv γρ&φεt <... Τα τηg αυμττλoκiq oυ-

vδ6ηoαv ωζ σαζ Eγραψα. ΝαΙ μΞv μαg αviμεvoν' και μ&-

λιστα και εκ τωv υo-τΞρωv τoυφεκol)vτεg εixov και τρoxδ-

ματα...)) (βλ. κεiμεvo παρoδoαq μελΞτηq)' Eπiαηξ' oτα

απoμνημοvειiματ& τoυ τα oπoΙα αuvEYραψε αρYδτερα' υ_

πoτrτεliεται ωg καταδδτη κ&πoιov απδ τo xωριδ Tααρμα-

ρiνo6o, τov oπoΙo μ&λιατα κατovoμ&ζει' Tov καταδδτη αυ-

τδv εixε πρooλδ6ει (ατηv κατ& τηg Γκoλιαι&vηg εττΙΘεo{

τoυ) ωζ oδηγδ, o oπoiog μετ& τη 'μ&Xη ξαπευαε vα εξα_

Qαvroθεi. (βλ. αx. <o 'MAKΕΔOΝιKoΣ ΑΓΩΝΑΣ>> (Απo_

μνημovεδματα) K. |. Mαζαρ&κη - Αιvιdvoq <Αvαμvfrαειg>

οελ. 248. 'Eκδooη l.M'X'Α', Θεα)vΙκη 1984)'

8) Δεv αvαγρ&φεται ημερoμηvΙα o&νταξηξ στo πρω-

τδτuτrο τηζ εμπιστευτrκflg -κΘεαηg, δμωg' oαQδg τrρoκδ-

ττει δτι αυvτdxθηκε την επoμδvη τηq oυμπλoκfiq' δηλαδi

τηv 3l .5.l9o'5. 'Αλλωoτε, η Φραστlκi διατriτωαη oτηv

αρxfr τoυ κειμΞvου τηg: <<Σou ατEλλω αvαφoρ&ν τηq xΘεαι-

v{q αυμπλoκfiζ...>) και oτη ouvδΧεια ("' τη 30η MαΤou"'>

(βλ. ox. κεiμεvo τrαρoJταg μελΞτηq) δεv αφ{vει τεριθδ-

ρIα αμΦι6oλιδv.

σφσ"'.ρ6ν δ?θ.''ζ

"/γl cτ'""ρψt1'l τρc''-

1ιzia:o νl' ρi'!τ' βδψ6ιν.' Φ*irrir'ι,' j.i a., Φi?6φθα'σα'ν να' γ"α1α\q'6oυ") Θ!-

5Ξ'.Ξ 'i| αξτα eιδοπο'-^lsθτρ'αν i1 6aπεν.δoγ να ανcιχωρi'
coυν iaυ'1ω ρLaυ xαι το:ι; πρazατε)'ω6o',ιεν' &λλιυg δεν

εξτ;γ εiταt τo τρα1'1α.

11 Ι'xoλιc:ιiγη ηρτlιι6θη Ξγτ€λιb; ΨυΥdντων π*ν_

iωγ τιυγ y'c'τοLxιiν' al.ζ' Βtρoιxν γ.αι α\\α γ-(δριx" - τo1)C

dcτειλoν ε1i'.στo\^iP. _ 'Ολoι τoυ 7l&'ν\r'Oυ 'giyαι'ι' pα'iU'-

a.L6|\ινa'- Βoυ},γαρ'oι τ,Φ?' 6λclυc τoυζ δ''στq'τ:,Loιiζ τιyιbγ'

- .aν ΚoυrraΥ.ωρτoν €6αr'ια eι; τα' α'i1\\α'τ1' χαι θα ιιε

ρJηftηoη ει; 1iιxijq 'οιλλd cπo'.lδαiαc ετυy''ει1^i'ce'"Ξ y"q'x'

α-τ!.'rιι'lν ' -o''r) '

Xθεg ετ!'6α\aν τι1ιωρix'γ ειζ τινx N:rou:τ:γ6γ'u

οοιc; pbνo; δεγ 6y'λειoε τa ι,ιιγl.ζi τo' -x'ι1α 
ττp ''rτγ

δεi.ι|l'το,.l φoγ'Ξυθ'dyτoζ, r'P65τ''γ,ay 1Ο λιριilν δια ττγl

'0LxaτtνεLc' τoυ θαν6ντoE . ' eφfrtβη .y'αL 1αζ jδιυοε j-

Ξτeι)'Ξγ 6,uιDξ...a9 y'αL €xα|Lσ. τηy εξiζ ν1lox6ρτP r-νa
ι,ιΞ .:ι6'i1 a' {διο: '7'α'" θc'Φ'rt τaν φovευθ6ν τα gτ!" τ\τc'l Μt-
τCτγ. eδ!γθτ1. γα'. 76τe τα; 9πdστρεψα'

κωir'ois"
ΙΙλ'ζθη Nα.oυoriιυν εt7'ι't cυ','ρε'\ze" -'α' μεσ*'γυ-

Ι''τx. x''' 'ενλι'ptτeρα οτο ΚιΔοxι'5' '-φντιιδ 
eξιiloτη τηe

i6\r,; *o, eλe'.δt1 ^lραν ια'" r,|Lνσξ\τ|t''ζ με σφοιμμθyα

ια $'iiγLατα τaυζ' τ''i)oζ τγi'y χατεδθυνση τηζ'Γιoλιoι&-
^ιτ1Q'' πλ1,αιολo'lθo'jcαγ τ|2 Ψ αντιa6\Lατ o?'y'δ s{q''1La πoυ

"rγce..r.γ 
o: ,λ&μι}eιg απ6 τLζ Θy'rυρ6lx?aτ.τ]cει6 τιυν

Ζil'uιν *o, τιq ixρjξειc τιυγ βolΙ6ιδy xeLPδζ' c' 6λη

':τi δι&ρι'eια' τηζ 1ι&χτ/ζ.
Tα τμiματ,ι :coυ τOυρy'Lxo'3 aτpατc'6 τα oττo!'q' t,'

τα,γ στρa:;υ;icιι6γα στη N&D)'cι. τca?' b.τ'' y"Lνητοτ'o'ι-

θηxαν, α116φυγαν να. α:ιιiιιγΘο6ν o1.η a6pρωξη xαι ψ6'
yi τιc',rρuriν6; ιilρεE, 6ταν''1o π'eδιa τη; ι1&χηζ Ξιχε

Θχχsνωθ;ι εγτ;λιi,ι απ6 τo' εμπ6λεμα \ιtρη, βγ'i1τα'ν oε

xιιαδiωξΙ1 τoυζ' χω,ρaζ απoτdλεσμα' φυoιxιi'
Θα τρ€τε'" να υπoγρα,μιιιoθεi ιδιαiτεΡα τa τeτo'

ιδ3 6τ'., iαρ' ilο nou'λn6'πλευριi; των ελληνιxιΙlν

"'rioρ'r,*rbν 
οrμ&διoν δεν aπιτε'j1θηχε εγτελd}ζ o d'ν'τL'

'rrrri'ι'-*δ< 
oτδγo: πaυ "i,τl.'l η τ''ι^ipτ1€ εξ6ντωoη τo''t

_\o'ir, ,rr, .,r, ,'' or.6, xo1ιιτατζτ]δων, χ'ιθd)ζ χα':

η τι,μιυρiα των xατοixωγ εχεινων πoυ πiρ6σχ€ιγταy φι_
'i''."Ι iρo,, aυτο6ζ' Ξ') το13τo''C' τaν'x+| υπ{ρEε_ η εντ$_

'ru.r1 
:;rra 

''η ψoγ'1, 6τ'-, τ, iντονη 'επ'ιθετιχ-γi'_πρω.τo_

δorL i o' τηt o;a'| α.' )'u ξn:.' oo 
"'u 

τελευτα i α, π ρ o6}'η1ι&'τ'" -

cε c''6ι.ρi το Βo:lλγι"ρι'7[ χ9',ιn&'ιο'

lBι6λιoγραφiα - Σx6λια _ Διευκριviσ'ειξ

(oι α'iξoντεq αριθμoi αφoρoδv στιξ ταραπoμτrδg τoυ κει-

μδvou )

1 ) Bλ. περιoδrκδ <Ν ιΑoYΣτΑ>' Ξκδooη Σ'υλλδγου

.Aπoφoiτωv Ναoδoηg. τεδγog αριΘ' 45 oκτω6ρioυ _ Δεκεμ-

6ρioυ 1 9'88, αελ. ι 47 - 15l και Ι 58 (Η μ&xη τηζ Σιou-

μπαvΙτoαq ατo BEρμιo>>, ιδΙoυ'- 
2) Mαζαρ&κηq Kωνoταvτivog, Yτroλoxαγξ Πυρo6oλι-

κoιi. Tov Aι)γoυoτo τoυ '1 904 τoπoΘετεiται ατο Eλληvικδ

Πρoξεvεio Θεoααλoviκηq με τo ιψεuδδvuμo Δiμog Στερyι&_

κηq. Αρxiq τoυ 1 90'5 αvαλαμ6&vει τηv εκπαΙδευαη ελλη_

νικδν αvταρτικδv oωμ&τωu 
'δio 

κδ'τρο Boυλrαγμδvηq' o



9) Σπυρoμfrλιog Σπυρiδcοv, YπoμoΙραρxoq.'Εδραoε
ατov Mακεδoνικδ Αyδvα με τo ψευδδvυμo Mτroιiαζ - ΑΘ'&-

ληq. Τo uπδ τov Στrυρoμfrλιo αvταρτικδ αδμα τo oποio
αuvΞτrραττε με αuτδ τoυ K. Mαζαρ&κη στo BEρμιo, δια-
τdoαεται vα αττομακρυvΘεΙ ατrδ τo BΞρμιo τrρoκειμδvoυ vα

αvαλ&6εr δρdτη oτην ττεριoxf τoυ Σαρακivo6ou δπoυ oι

βouλγαρiζovτεg κoμιτατζfδεξ εiΧαv κατoρΘδoει vα δημι-
ouργfroouv ιcxυρ& ερioματα. Tηv l 7 Mαiou 1 905 τo oδμα
τou Σπυρoμηλιoυ πρoo6dλλεταr απδ βoυλyαρiζoντεq δνο_

τιλoυg τηq περιo1{g.Πατεταiv (xo:ριδ Π&τημα σiμερα),
εvδ κατευθιjvoνταν τrρoζ Σαρακiνo6o.

o Στnlρo.μ{λιog τραυματiζεται oo6αρd crτo ττδδι, με-
ταΦiρεται ετrΙ φoρεΙoυ αρylκ& oτo Bλdvτo6o (xα:ριδ 'Α-
yραq oiμερα) Kαι στη oυvExεια oτη Ν&ouoα δπoυ τrαρδ-

μειvε επΙ τρεiq μηvεq νooηλευδμενog' MεταξJ τωv Ναouoαi-
ο:v ol oτroioι δλα6αν μiρog oτηv ετrιxεiρηαη διdoωαηq και

μεταφoρ&g τou στη Νdoυαα αvαφiρω τoυξ Xρioτo (Ται&-
κo) Σιoδγyαρη και M{δη Γκαρνiτα, την ττληρoφoρiα oφεi-

λι,: oτov εyγovδ τoυ ττρδτou Xρ{ατo K. ΣιoJγyαρη.
l0 B = Boυλγ&ρωv.

11) ΤcαρμαρΙvo6o. Mαρivα σi]μερα, xωριδ τηg τrερlo_

xτ]g Νdoucαg.
12) Η μεταφoρ& τoυ ΣπJρoυ Σπuρoμηλιoυ oτη Νdoυ-

cα, μετd τo τραιiμα πoυ δExτηκε ατη μ&1η τoυ Πατετoiv
dγιvε με τηv τrρoσωτrlκ{ επi6λεψη τoυ iδιou τoυ Μαζαρ&-
κη (ΑκρΙτα).

l3) Περi τηq ιατoρικ{g μovfrg του 'Εξιυ Προδρδμoυ
Νdouααg, καθτig καt τηξ ση'μαvτlκiq oυμ6oλiq τηξ στoy
Mακεδovlκδ Αyδvα, βλ. περιααδτερα: ΣτEρyιoυ Στr. Απc-
οτδλoυ <<loτορικ& τηg Movfig 'Eξω Πρoδρδμoυ Νdoυααg>>

Περιoδικδ ΝlAoYΣτΑ, τεδxoq αριΘ. 33 oκτω6ρioυ - Δε-
κεμ6ρΙoυ l985, oελ. l48 - 154.

Ι 4 ) Tζιδτζηq (iΓεδρyιog) Λδyyoq. Γαμ6ρδq ετr' α-
δελφfr τou yιατρoιi Xριoτδδoυλoυ Περδικdρη.

15) Ν : Νδτov.
]6) Δ : Δυαμ&q
l 7 ) Koττ&vo6o. Ko,τιαvδq ( 'Αvω) oflμερα. Xωριδ τηg

Νdoυoαg oε ατrδαταoη 6 περΙπoυ 1ιλιoμiτρων αvατoλικ&
απδ αυτfrv.

l8) BΑ : Boρεtαyατoλικδq.
l9) Evvoεi τηv Γκoλιαι&vη.
20) Boυλγ. = BουλΥ&ρωv'
2'l ) Tι)πos τυφεκioυ.
22) B = Boiλγαρoι.
23) Miταηs Tdoαog, oπλiτηg τoU σδματoζ K. Mαζα-

ρ&κη, καταγδμεvoq ατrδ το xαlριδ 'Αγιog 'HλΙαq 'Εδεoαg.
Αρxικd αvfrκε ατη δδvαμη τηq 4ηξ διμoιρiαq (βλ. αx.:
Στiργlou Στr. Ατιoατδλou <H MΑXH τHΣ ΣloYMΠAΝl-
TΣΑΣ Στo BEPMlδ Περιoδικδ ΝlΑoYΣτA, τεJxog αριθ.
45, oκτω6ρioυ - Δεκεμ6ρΙoυ 'l 988, αελ. I50).

24) o εκ Xειμμdραg Νικδλαog B&6o9 δεv τεριλαμ6&-
vεται στηv ovoμαcτικfi κατδαταoη τωy oπλιτδv τoυ K. Mα-

ζαρ&κη, δημoαιεuΘεΙαα ,oτo περιoδικδ ΝlΑOYΣTA δ.τr.

25) o ΔανΙoταζ iταv ΛοxΙαg Πuρo6oλικοιi. (βλ. αx.
περιoδικδ ΝlΑoYΣTΑ δ.ττ.

26) Bouλγ. = BoυλY&ρωv.
27) Ν = Νδτou.
28) Λδξειq δυvαoδyvωoτεg.
29) Eνvoεi τηv oικoγEvεια τoυ Ντδνη Ντiντou, Ναoυ-

ααΙoυ, oδηγoi τoυ oδματξ του.

30) Mαvδληq. ΕvvoεΙ, πρoΦαyδζ τov Mαvδλη Κατoiγα-
ρη. Στα μετδπειτα αυγγραsvτα ατrομvημovεδμσr& τoυ o

Κ. Mαζαρ&κηg αvαφiρει δτι o Kαταiyαρηq ,μετEoyε τηζ μα_

Χηξ τηζ Γκoλιoι&vηg ετri κεφαλfig τμiματoq αvταρτδν'
(βλ. αx. (o MΑKΕΔoΝιΚoΣ ΑΓΩΝΑΣ> (Avαμvioειg) δ.τr.

oελ. 247). Eiιν Ξται δyει τo πρ&γμα, ερεuvητdo τo oημεio
αυτδ. O Mαvδληq Kατoiγαρηq, δπωg εΙvαι γvωoτδ, Eδρα-

σε στo Mακεδovικδ Αyδvα επi κεφαλfrg oδματog ανταρ-
τδv με τo ψευδδvυμo Kαραμαvδληg. Σκoτδθηκε ατov 'o-
λυμπo την 20.4'l908.

3l) α Ν : Νdoυoαv.
31) β Λδξειs δuααvdγvωoτεg.
32) Φωτoαvτiyραφo τηg αvαφoρdg εuρioκεται στο αρ-

γεΙo μoυ.
33) Νdoηq. Πρδκειται Yια τov Αθαvdoro Σouλιδτη,

\'πoλoxαγδ Πεζικoδ, o oπoioq oυyκρδτηαJffiι!ΤΦiΞ-l
τηv oρydvωcη ΘεoααλoνΙκηg με τo ψευδδνUμo <<Αθαν&αlog ,7
Ν ι κoλαiδηc.>> μδxρ ι τΞλoυq 1oγ ξ19u.9* ]_|-07.- ----o'Τov^ Αθα'&oiδ Σδυλ lδτη,ΦιrτlκατΞδ1η-crΞ'b Λoνκ&q Σα-
κελλαρδπουλoq, Αvθuπoλoxαγδg Πuρo6oλικoli, τrρoαλα6δv
τo ψεUδδνUμo <Λ. Aλεξdvδρoυ>.

34) Γραμ'ματΙκo6o. Γραμματικδ α{μερα, xωριδ oτηv
περιoxfr 'Eδεααg.

35) Ν : Ν&oυoαν.
36) Xατζηδδμvαq (f Χατζηvτδμναq). Πρδκειται γrα

τov Kωyoταvτivo Xατζη-Mαλolioη, τrρoδyovτα, ιδρυτfr τoυ
ΛαiκoJ Kδμματog oτη Νdουαα, γvωατoJ και ααv ΠoY-
ΠoYΛo. o Κ. ΧατζημαλοΟcηg (δπωq και o Tζιδτζηs Λδy-
Υoζ) iταv γαμ6ρδq ετr' αδελφi1 τoυ γιατρoi Χριoτδδoυ-
λou Περδικ&ρη. (Περιαoδτερα περi αυτoJ και τoU κoιyω-
vικoJ κιv{ματoq ΠoYΠoYΛo) βλ.: ΣτEργιou Σπ. Ατrooτδ-
λoυ <<o ΛαΤκδg Σivδεoμog Ναoδoηg ΑΓιoΣ ΔΗ,MHΤPloΣ
(noYΠoYΛο) και τo rδεoλoγικδ τoυ υττδ6c€ρο)). Περlo-
δικδ Ν loYΣTΑ, τεδyoq αριθ. 34 Ιαvouαρioυ - Mαρτiου
'l 986, oελ. 5 - l2 και 'l 4.

37) Πρoκδπηg. M&λλov πρδκειται τrερi τoυ 7ιατρoιi
Χριcτδδoυλou Περδικdρη o oττoΙoq εΙxε ττρoαλi6ει σαy
ψευδδνυμo τo δvoμα αυτδ. Toδτο πρoκιiπτει α6iαoτα, δε-
δoμEvoυ δτι η oδζυγog τoυ K. Xατζηδδμvα fr Xατζημαλo!-
ση iταv αδελφη τou γιατρoi. Η περiπτωαη vα τρδκειται
για τoy Mαvωλ&κη Περδικ&ρη, (αδελφδ τoυ γιατρoυ) απo-
κλεiεται γιατΙ αυτδq μixρι τo l 905 iταv Eγκλειατoq oτιg
τoυρκικEq φυλακΞq, απδ τιq oπoΙεq βYiκε τo iτog αUτδ }Ιε

yαμEvα τα λoyικ& τou, Xαρακτηριζδμεvoq μΞxρι τo 1913
(oπδτε και τrΞθαvε) ααv <<{ρεμog τρελλδg>.

o T&κηq Mπ&Τταηg Υρ&Φει δτι o Yιατρδζ Xριoτδδoυ-
λoq Περδικ&ρηq iφερε τo ψευδδvυμo <<Mα1dωv>. Toδτo δρ-

Xεται σε αvτiθεoη με τα υπδ τou Mαζαρ&κη αvαγραιpδμs-
να στηv απδ l.6.1905 ααvφoρ& τoU πρoq τo 'KEvτρo Θεo)
viκηq o οτroΙoq ατroκαλεi <Πρoκδπη)> τov αδελφδ τηξ σU-

ζδγoυ τou Xατζηδδμvα. Δεy ατoκλεiεται δμωq και η περΙ-
πτωση vα δφερε o Yιατρδζ και τα δυo ψυδδvuμα (6λ. τ&-
κη Mπ&iτoη <oι αδελφoΙ Περδικ&ρη Xριoτδδoυλog και Mα-
νωλ&κηq Kαι η πρoσφoρ& τouq στo Mακεδovικδ Αγδvα>.
Περιoδικδ ΝlΑoYΣTΑ, τεδxog αριΘ' 44 louλΙoυ - Σεπτεμ-
6ρioυ l988, oελ. 1ΙI και ]13.

38) l6&vταηq. Eνvoεi σαΦξ, τov τrαλιδ oτλαρxηγδ
κλεφτδv Γιo6dwη, o oπoΙoξ ,μετ& τov Θivατο τoυ 'Παiλou

Mελδ μετθφερε τη δραoτηριδτητ& τoυ απδ τη Δυτικd oτηv
Kεvτρικ{ MακεδovΙα.

Τov M&Τo τoυ Ξτα.lg 1905 η oλιΥoμελis oμ&δα τou
Γro6&vvη εvτd1θηκε στη δυναμη τoU σδματoq Mαζαρdκη.

39) ΦδτoαvτiγραΦ τηξ αvαφoρ&q εUρiσκεται στo αρ-
xεΙo μoυ.

7



40) A. Toυρτr&ληg, Ναoυααiog βιoμ{xαvog, αυyεταΙ-
poζ τoU Λδyyou.

41) Κ. Λαμviδηq. Πεθερδg τou yιατρoJ Χριoτδδoυλου
Περδ ικ&ρη.

42).Νδoτωρ. Ε&v δεv πρδκειται ττερi ψευδωνι)μoυ, τδ-
τε ααφαλδg o oδηyδg αuτδq τoυ αδματoq Mαζαρδκη Θα
τrρoiρxεται απδ τη γvωατfi oικoyΞyεια τωv Νεστoρατωv τηξ
Ν&ouoαg.

43) Φλδρoq. Πρδκειται περi ψευδωviμoυ κ&πoιου μi-
λoυg τηg τoπικfiq ξπιτρoπfrg Mακεδοvικοιj Αγδvα Νdoυααg.
Ατιδ τo δvoμα αυτδ η Νdoυoα αναΦEρεταt σε δι&Φoρεζ ε_

μπloτευτικiq εκΘEαειq Mακεδδνωv oτλαρxηγδv και σαy
<<Φλδριvα>> δτrωg τ.x. τoυ Ν. Toiπoυρα (Ν. TρδΙκoυ) κ.&'

Εivαι πoλi πιθαvδv vα τrρδκειται γΙα τov Σταiρo Xω-
vδ fr τov ΣυvδΙκα. μiiη και oι δδo τηg τoπικfrg Ετrrτρoτr{q
ΜακεδovικoJ Αyδvα. Ερευνητiα η τrερiπτωαη.

44) Eρμfrq. Ψεuδδwμο το oττoΙo, καθ' δλεg τιζ εy-
δεiξεrq, 1ρηαιμoποrοδαε τo μδλog τηg τoτrικηg Eπrτρoτ{q
Μακεδovικoδ Αγδvα Ν&ουoαζ δ&σκαλoq Δημητρι&δηg'

45) ΞτrΙ τoυ πρoκειμE'νoυ κρivω oκδπιμo vα παραθi-
σω τιξ περΙ τα:v Nαoυααiωv και τηq κoιι/ωνiαξ τηq Νdoυ-
ααq κρiαειg τoυ Κ. Mαζαρ&κη (κατrετ&v ΑκρΙτα) με ταU-
τδ1ρovη αvαφoρ& τoυ και ατηv ταξlκfl δlαμdxη μεταξδ τωv
πρoυxδντιυv (πλoυoiωv) και τoU ΛαΤκoΟ Σuvδiαμoυ ΑΓl-
oΣ ΔΗMΗΤPloΣ (ΠoYΠoYΛo) τou κδμματoq, δηλαδi,
τωv φτωxδv, σε συσXετισμδ .με τιg επlπτδαειg τοUζ, Θετι-
κi'g καt αρvητικΞg, στηv ,πρoδθηση των ατδxωv τoυ Mακε-
δοvικοιj αγδvα:

<To <<Kivτρov>> Ναoι)oηq {τo τroλi αvfiανxov. Koινω-
νiα τrατριωτικδv φρovημdτωv, αλλ' ασχoλoδμεvη με τηv

μrκρoπoλιτικ{ν' Yτrfrρ1ov εκεi διio διακριvδμεvαι ταρατ&-

ξειq, τωv τrλoυoΙωy καl τωv πτοr11δv. oι τrρδκριτoι διηρη-

μdvoι και αυτoΙ και oι περιαoδτερoι τωy μεγ&λωv λδγωv,
oλiyoι δε τωv i'ργωv. αυζητoJvτεg τα π&yτα. Eδθυμoι, α-

Υαπδvτεξ τηv καλοζωταv καr oπE'ιrδoyτεg δyι oλiγov ειξ τοy

Bdκxoν, λδγω τηq αΦΘoνΙαξ τοιJ ωραioυ εvτoπiοu oiνοu.

Τoυg Totiρκoυg εξεμεταλλειiovτo, διαΦθεiρovτεζ αυτoδζ δια
xρημ&τωv και yεuμ&τωv. Eixou oliτω ouγxρδvωξ Uπoταyivi
αλλ& και επιρρofiv επ' αuττirν. λδγω τωv μδoωv τα oτoΙα
δ r iθετov.

ΣuvεατflΘη επιτρoπ{ εκ πρoκρττωy τrρoξ βoiθει&v μαξ,
ητιq δμωg ηξioυ vα μαq δrευΘδvη εvioτε κατ& τα oυ'μQEρov-

τ& τωv' Kαι rjoαv ταδτα μεY&λα. Ol μEv Ξxovτεg vεροπρi-
oνα ειζ τα βoυv&, oι δΞ τorφλiκια βoυλyαρoφδνωv €ιξ τoν

κ&μτrov, &λλoι εμτroρεuδμεvoι, εixov αv&γκην των Toδρκωv.

oδτω dλλoι συvε6oiλευov vα μfr τιEζωμεν μερικ& χωρτα
τι,:v, δrδτι oι κoμrτατζ{δεζ τoUξ ηπεΙλouv fr τoυq επE6αλ-
λov φδρov, ωζ ειζ τo Xωρτov TσερμαρΙνo6o' 'Αλλor oυvε-

6oδλευoν να τα Ξyωμε καλ& με τoUξ τoδρκoυζ, o0ζ εi1oν
δfrθεν <<ειg τo xδρι>, οι oποΙoι δμωg μαg εκτiτιων δια τoυ

οτρατoδ τωv, δικαroλoγoiμενoι E'τrειτα δτι δyιvε λdθog
(γιαγvig ολvτοi), νoμiζovτεq δτι frμεθα BoliλγαρoιΙ Αι α-
κριτoμδθιαι dλλωoτε εv τfi πδλει μαg εκδoτιααv πολi,
διδτι εv αυτfi μετδ6αιvov Kαι βoυλγαρiζovτεq 1ωρικoΙ εκ
-πεδιdδog, ωζ Και ρoυμαviξovτεq, μεταδτδovτεq ειq ταζ βoUλ

γαρικdg oνμμoρΙαg τr&vτα δαα εμδvθαvov.

Απδ ταq πρδταg ημΞραξ μαζ εττεσKδΦθησαv οl ToUP
π&ληq καl Λδyyοg καr βραδι)τερov o τrατrα-ΓιδρYηξ, τrρδ-

κριτoι Ναorioηg. Εκ τoJτωv o τελεUταiog τδπog καλοδ καl

Υεvvαioυ πατριδτou, αλλ& Θερμδαιμoξ και ρΞπωv ειg το
yλEvτι και τo κρααi. o Touρτr&ληq και ΛδYyoξ rπατρtδται,
.αλλ& με τroλλ&q ιδδαq και oxΞδια παραγεμισ'μΞvol, δv τηv

I

εκτiλεαιy αvEΘετov τr&vτoτε ειg τρiτoυg. Πρo τηq αφΙξεδq
μαq εΙxov ατroφαoiαει vα εξiλΘoυv αυτoi ετri κεφαλflq Σδ_
ματoζ, Kαι θα {τo καΘ' δλα λαμτrρδv τo παρ&δειyμα τoiτo
εντoπΙωy τrρoκρiτωv δια τov λαδv. Δuoτυxδg η απδφααig
τιιv δεv ετtροxδρηcε τriραν τoυ δρκου, δv dδωoαv, και των
ενδuμααlδv, αg ητoiμαααν. Επαvετται)Θησαy εφ' ημδv και
επρoτΙμηoαv τo Eργοv τoυ κριτοδ.

oμoλoyδ, τηv ημiραv εκεivηv μoυ iκαμε καλfrv εvτJτrω-
αrν, δτι ηoθdνθηoαv τηv αv&γκην αV κoπt&σoυv ολΙγov δια
vα ]μαζ ιδoι)ν. Αλλ' εκ τωv υoτΞρωv επεioΘηv &τι.αvεπδ-
τuxoν πλειδτερoν ημδv οr Boδλγαρoι ειζ τo να κατηy{ooυv
και υπoτdξoυv ειq ταζ lδEαg τωv και αναyκ&ooυv ειq αγδ_
να τoJζ κατoiκoυq, τ]τo διδτI ατrετεiνoyτo εrq xωρικoδq, α-
δαεig voμικδv επιxειρημ&τωv, ωζ oι ημEτερoι Υραμματι-
αμiνoι τωv πδλεωv, κα| ειξ αvΘρδπoug τrτωxolig, δv τα
σUμφaρovτα δεv εΙxov πoλλ& να π&Θουv εκ τηg διαταρ&ξε-
ωζ τηζ ηαυxΙαg. Evδ oι ημiτερoι, καΙτoι τατριδται κατ&

β&θoq, ωq dvθρωπoι των τrδλει,oν και εδπoρoι, εixov αuμ-

φaρovτα μετ& τιov Toιiρκων και τωv βoυλyαριζδvτωv 1ω-
ρΙων, dτιvα ετr' oυδεvi λδγω εΘυαiαζοv, δ6λεπov δε δuαμε-
vδg μ&λλov τηv εξ αvdγκηq ετrαφfrv και ενioτε εi'αoδοy τωy
ελληνικδv Σωμ&τωv ειq κδvτρα, ιυg η Νdoυαα, πρoξ δια-
τρoφiv, σUvτiρησιv και αv&παυoιv, φo6oδμεvot μ{ εκτεθδ-
σι ειq τα δμματα τωv Toδρκιυιl'

Η κoιvιυviα ΝαoJαηg, ωq κivτρov ελληvικfig δρ&oεωg,

ητo τιiπog τηg καταoτ&oεωg αυτ{g των τvεuμ&τωv' Eλλη-
vικωτ&τη το φρδvημα, ταg αρετig και ταq κακΙαq, Yεyvαiα
7τιγμrαΙωg και oρpωδoiαα αlφyιδΙωq, ευκδλωq εyθouαια-

ζoμivη, αλλd φλδαρog, oτrεiδouoα εν τδ ενΘouαιααμδ τηg
να 'ττρoαvαYYεiλη τα οxiδια και βλ&τττουαα oημαvτικδg
ται}τα, αy<rτδσα Χαι φιλoξεvoδαα τoυg αγωνrζoμivουg δι'
αυτfrv. αλλ& καr δrαρκδq κρΙvoυoα και επικρΙvouσα. E&y
πρooθEαη τιζ ειq ταδτα τιοι&v τινα δι&ατααιv μεταξlj εU-

τrδρωv και λαoΟ καI τηv εκμετ&λλευσιν τoU τελεUταΙoU Uττδ

τωv πρδτωv, επi πλiov δδ ε1θρδτηταg, θανααiμoυζ εvioτε,

μεταξιi των ευτrδρωv, Ξvεκα ουμφερδντωv και φιλoδoξιδv,
δl]vαταΙ τιq vα εwo{αη, rτδoou δδoκoλov {τo ειg ξΞνοu
vα τoUζ επι6ληθi και vα τoUξ δroικflαη. Αν {τo ,μακρdv.

δεv εξετiθετo εlξ ταξ oxληρdq Uπoδετξειq τωy Χαι ταq aπι-
κρΙαεlg. αλλd και δεv ηδivατo να EλΘη ειζ επαφiν μετ&
τou τιληθναμoδ απ' ευθεiαg. Aιl ετληαiαζε, Φδνατo uα

ερyασθi τελεσφδρωξ δια πρoπαγ&vδαv, μεταxειριζδμεvog
τoδτoυg δια τα τερixωρα τα βoυλΥαρiζovτα και τoυq ρoU-

μανiζovταq ερXδμεvoζ ειξ επαφiν, δπερ frτo Ev εκ τωy κυ_

ριωτEρι,lν μελημ&τωv, μετε6&λλετo δμωq εξ αρΧηΥoδ αv-
ταρτδv ειg ειρηvoδi,κην και Ξxανε τo γδητρov, δτrερ εΙxε
ευριoκδμεvoq ειg ατrδoταoιν.

.........).
(βλ. ox. <o MΑKΕΔoΝlKoΣ ΑΓΩΝΑΣ> K. l. Mαζαρ&κη
(Αvαμv{oεlg) δ.π. oελ. 24Ι - 243. EτrΙoηg, Γ. Χιoviδη:
<<o Mακεδovικδg Αyδvαq oτηv περιoyfr B6ρorαq>>, τoλδ εv-

διαφΞρouoα μελiτη αναφερδμεvη εv oυιrτoμΙα oε yεγovδτα,
πρδoωπα κτλ., ouαxετιατiα με τα αvωτiρω (Περrοδικδ
NιΑoYΣTΑ, τεryoq 40f'| 987, oλ.92-94 και τεJxoq 41/
1987, αε)ι' t56- 158), Γ. ΤoυαΙμη: <To ΠoYΠoY^o>.
αξιδλoγη συμ6oλi ατηv δρευvα γδρω απδ τo κotνωyικδ
αυτδ κΙvημα (Περloδικδ ΝlΑoYΣτΑ, τεUxοq αρ. 4911989'
σελ. 136 - l37 και ΣτΞργιou Στr. Aπoατδλoυ: <o ΛαΙκδq
Σιiνδεαμog Ναoι}oηg ΑΓιoΣ ΔΗMΗTPloΣ (noYΠoYΛo)
και τo lδεoλoγικδ τou uττδ6αΘρo>> (Περιoδικδ ΝlΑoYΣTA,

ΣυvE1εια στηy σελiδα '! 
]
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ΙΙxιE''zδ Σταθ1ιd τo'ι Κcocx'.a'3 c'/ε-

δbν εθe\aνιxi1.
oυvΞxεια oτη αελΙδα l I



ol METAΞoΣ]ΙoPol
Ι'ια τo Mετιi,ξι 6πω6 εiναι γνω-

aτδ' που i1ταν ιpια α'π,6 τι'q xυριιilτε-

?Ξi επα"γγε,λματιxiq αcγολ.iεζ τωγ

Ι{ααυοα'iιυγ xq"'' Ξ''a''xιr'ωρα τι!)γ γυ-

Τoυ
T6κn Mπ6tτon

OrΣTA,, cγετιxω cτ,α τ'ε61η 6ον xα'.

26c'lν. Σ^i,t,ιeρι xανoυ'sε ψ'ια αναφoρ&.

οτoυ6 μεταξo ΦΕ0ρo1τα!ραΥιΙγo66, πoυ

αν!πτ'lξcν eταγγε)'nματcxl1 δραoτη-

Λt4/\fλ]rIE
#1 ΤTΡΦΣ Ts $ιΞirΤI[ffinffi ${ΦΙffifrΗ

*.r ,ι rι0 γ ΣΗ Σ
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?|kτ' '7" 5.^Γl Νλο'5α..

l1: βα.οτ, €ντ':;ο ;'cι βρ€θτ,xε sτ''
:.',lxδoτc υ':7'z|.a ι,'υ d'rγ,ιαρya'l \''
}ιιυ'.,)vo...l Μ:,'),'.'''3zτt' βλdπcυrι: 6τι

:-,-,-^,.

τρiδε; του;','-Ξ;t' iτ, Μ'-,ι2αz''z'.'.",'"'|i

)':!.-1.::',a:';, ι''7.''',:L.' i. Ι }Ι:/''- '''''.

δτου x.7'. ε"(y"αΘ[σσ'ντq.'. ),δγ'''l ioυ
i.Lψι'τc; T.ι'Jζ 'ilo'D ευyaet στμαΥτ.-

:,'α ττγt α.νλπτυξτ1 τoυ oιeταξδcπο?o'l'

\tr't't.'οτ.J' Ι'.α' ττΓ/ iix'ρητυ'τil ic|Ξ'
α^γ,'ρ(;'7"ο'l'l υ'π6 τorζ Nαουοιlου:
γcl:xο'5):-α na) o. iδ''a'. 'δια"λ!γο'Lν.

Ιζι''. η,' Nαο'lsαiοc :Lγοραζοντα'q α'τc

:,llr''υ: e;:.7'οτο(lνται iι9 π,ιsb;τβ'l.

ι;}ι Ccυ .

[)ι ;cιJ; Ξ1'J.'''ΞιεΞ1 ,\:ιlyjδz ly'-
i :.ιz'ρ!.δ^r, Jτ,p:cθ!''iτ1 Koυγιoυ1.ιτξr]
.''l'' \''.c:. \1.7'','ι'ν Χzγτξιi'y, y''.ly"λ''-

|. '''' |:'ι'ι Ξ'l1);J. 4'l,l'ιυcτ' i?cΞ 1'arΞ
'", l.''' ; : l !'.' l :':τ |',''; 1 :. 7- l.L.'. δτ,''t'' 1'. 1''1 -

'''-':'g i^/'ι'ι-21 31 5.^rΙ N'.a'"'')5ΞL.

u '.-,,
I

ouvΞ1εια ατδ τηv αελiδα 9

Θα0μz, αλτ)θaια, πoυ Ξtνα; 'f1

ν"ν'lΠJLτl τoυ ανθ,ριilπoυ. Εxε[ πa'l νa-

1ιiζει; πιoζ xaro''α Υ€\Oyδτa'' μι-
y'?oεIlε.σοδ|.α π&ν. y,α.L π€ραaαν, ξα-

φνcxλ ξετ'rpaι3ν '',ιτρocτα s.υ c}','-

ξωντυ''lι..

ΤΙρrl απ6 ψeριτλ γρδν:'ω' ουν&ν'

ττρα. ioν qau,ιντ1cτa ΙΙαvτeλη Κυ-
πρtττ1 οτr.l οπiτι τo'l Td,xη τoυ Mπi
ιτοη. }Ιιλo6 σα.|ιL'ε ΥLα. τoυζ Γιαyi-
τ'σα.ρo')ζ τ"α''' τ:ζ Mπo$λε6, xοLνδ

ψα.q 
"ιzρ&xc.Ιiαπoιι στ.Υψtι. ξωφνιαcα τaΥ

Πrντελ'{ τον Ιζ'lr1'tτη, ./.-< εtνα. ε'
)'t'φρδ -'a ^trιb'iιι τ'rii Nd,cυca; πoυ

τcl αγ'ι&}',.α'5Ξ' 'ιν θ,υμ6τaν |L'.α ΥL'
οi',lτt1 -*ου etγe c'pγανωc:ι ο ΙΙα:δι-
ιb3 Σταaμ6q οττγl oψ6νocα. H xυ-

;'tα ι,ιl' ':, δe. $'-ι1ιωμαι τrι'"*' απδ τ''ξ

δ'ιο, pαq xα)'εce y'α|. p.Lζ 6,μαθε dνι
τia'.η,,Lατλγ;. \('.x. νx. δε'. πο'.οg απlι

1ια-< θα ιο απα^γγελνa xαλ6τ:ρα. To
ii o'.τ]ψ1--'ay''' eιε'ι'ν r' 7q'' iιθ'rμε θ α2'

ρεL; cτη 1rvliμη 1loυ. Tε}'''τ'& e[γε

ιaρδiaeι o Παντεληg την πρ6x'''l''oη'
'ΙΙταγ ;pα'γι,γq'i'.γrt 1α'pιτω'μdνog.

Αvαμvtioειq αΓE6 τnv π,αλι6 N6oυoα
' 7|'zzνz -' G 1'71".αi1τι;e; y.ειο,lνcψi-

Ξ ; 7 L'' ι 1.i'J'7.a'. ρ οτ"'p ο τ^i'{J'r'1ε ιr"δ τ ον
-.'.η'5''1'7 ;.υ ι[y'e ξz'xα.2'δ''οτιi. ιια 16'
l',;'-ι' '

'lιΔCα .s:ι "1e7*.'μz.τz" 1'ιU T'ι 'χ-

;'i;γ^1zit'L z'1ιb. ΤΙlιιο |,\'7.Ξ Ξ'J^{y.!''/τΓ

::. .\υ'4 1o -ιa''7ι'.7/ι 7ο'.τ|}α'1*/'a iι_

:7.'ι a 5'J'/aΞ-'.zc; xρι'τo; ττ,i ,1ατρL-

'/.?.Jνη-Ξ 1νυl'1'.μ!α'' irι_:. 'Aλ)'o θαi'

\L'ι ι'" α'16' '\τοdsτa το|

'!'ι''',ι;o'3sυ.ν xθ'πa'"r'ν',\Lα ν\J'/'1''i''|
'!il)'')'a' ιιo z'cε66'τ'.

''/-'. .' a\ι:'lΓi;^ δ: η-r6ρΞaε 5τLΥψ+l

νl' xλεi'ιε'' l,ι&"τ''.
'Ι':- ι-ι.'L';e'. Στ,zιi>Θτγιε x,' is6ηcε το

/-J-/ -tt/,'.

\z rrηv -":'l β).{rο'ιι .'ι'1'ατe sτα

=l.';'ε'.νλ a'.'!'lλλοι|
,\; : ivαl ευ')'ογτ,,,,ι!νο; o TΙα'.δι'ιδ'.

1ιου Στα'θμ6;.

Η μ6xn τnζ Γκoλισι6νnξ (Λευκαδiωv)
Συvixεια απδ την αελΙδα 8

τεUxoq 34/1986, oελ. 5- Ι2 και Ι4.
46) ΘεooαλονΙκηg.
47α) Ναoδαηg.
47β) Ewoεi τouq κoμιτατζfiδεq.
48) Δεv τov κατovoμiζει.
49) oι λEξεlg δυααv&Υνωστεq.
5o) Φωτoαvτiγραφo τηq αvαφορ&g ευρioκεται στο αρ-

xεio μoυ.
51 ) Tο αημεριvδ Δημoτικδ Π&ρκo.
ΣH,MEIΩΣH: Τα φωτoαντiγραφα τωv αvαφερδμεvιol

oτo κεiμεvo τηg τταρoδoαξ μελξτηξ εμπιατευτικδv αvαφo-

μiv του Kωνoταvτiνoυ Mαζαρ&κη (Ακρiτα) μoυ τrαρε1δ-

ρηαε ευyεvδg o κ. Γ. ToυαΙμηg εξ ΑΘηνδv τρoq τoν oτoΙο
αloθ&νoμαι τηv uπo;ρEωoη να εκQρ&oω Θερμ&rατεg ευxα'ρι-
ατiεg απδ τη ατfrλη αυτfi'

1l



Tδτι δεν υτr&ρxoυv νoJδι τραΙvα,
yoJδι αυτoυκlvητα κι τiτxια, δλα τα
crΕiα, τα μτrακαλικ&, ζαΙρδδoι α πoυ

ρivτyια, oπητoυμdζouμα κoυ6αvιoδv

ταv μη τα ftbα, &λωγα, μoυλ&ργια,
γoυiμ&ρyια κι καμ{λειq μ,η τoU σαμ&

ρι κι dται oι oαμαρ&δειq {ταv τoυλ-
λoi ατη Νι&oυατα. EικεΙv τα xρδvια
Eρxoυνταv κι καρα6&vια μη καμη-

λειq ατη Νι&oυατα.

oι ΝιαoυατιvoΙ κυρατζfrδoι τrηγη-

ναv παντοιi απ' τη ΣαλoυvΙκη, κι τ'
&λλα μEρyια τηq lλλ&δαg κι' ioια'μι
τα μτιτδλια. Bιλιγρ&δι, BιEη κι'αλ
λoδ. Δεv UπαρΧαV τroυλλoΙ δρδμοι

yια αραμτr&δειq φαρδoΙ, δπoυg τδ-

ρα κι' δτoι δλα τα πΦγματα φoυρ-
τδvoυvταv μη oαμdρyια ατα ζδα κι'
οι dvθρουπoι ταξεΙδι6αv κα6dλα
oτoυ oαμdρι.

Tδρα crτη Νι&ouατα απδμειvαv
τrivτε Ξξι &λoυyα μη ααμ&ρι για τοU

μπαξ'E κι καμvι& δικαπινταρι& μoυ-
λ&ργια αr αρxoυδoυxoJρητ&δειq yια
να 6y&ζow τα ξδλα τηq υλoυτoυμΙ-

αξ στoυ δρδμoυ vα τα πdρει τoυ φoU

ToTI κI TΩΡΑ
ol σoμαρθδol σTn NltoUoTα

ρτηγδ δvταg κδφτητι καv& ρουμ&vι.
Καμτrδαιvoι ααμ&ρ&δειq ηταv 6λ&

xoι κι'oι καλδτηρoι ηταv crrr' τηv A
6δ6λλα κι' δ1ι ατr' τη ΣαμαρΙνα.

Τδτι oαμαoiδδoι ατη Νιdoυoτα, τα

τιλlυταiα τα 1βνια, ioιαμr τιξ μi
ρειζ μαζ ηταv oι τrατηρ&δειg Θoυμdc

κr Αζιδτζnq Σαμαo&ζ τηq Zαyoυτroι)

λαg κoντ& ατov Mπλιατoκδτη κι τou

Tζιoυτζιoιiλα (ouδoδq KαμτrΙτη) oδ

ζητι ακδμα τ'αρyαατηρι μη τα KιoU

πδγκια ατoυ παληδ τoυ Σαμαρd τoυ

απiτι. Αυτιvoi frταv ατ' τ' ατr&voυ

τoυ Σiλι κι' iφ'κιαvαν oαμ&ρyια α_

τroδ Παπαvτ& ζαμαντ&, απ' τoυ νδ

vη τou Ι τoυ Δη,μητβ κι τoυν πρoυ

τrδατoυ τoUξ Υια τ' αυτδ κιλδγoυιrτι

Σαμαρδδoι.

T' αδδρφκια Γι&vvoυ, oυ ΓoJλαq

κι'oυ Κδoταq (φoUτ. l ) κouvτ& oτα

μτrατ&νια oτoυ ΛJαη τoυ Λυαιμd-

Χoυ τoU ατr{τι. Toυ ΓoJλα τoυv πfr-

ραv oι αvτ&ρτoι στα ]949 κι' ατrδ-

μειvειν oυ Kδαταq μoυvαxδq. Αυτι-
voi ττρδτα εΙxαv ,μαγαζΙ oτη αημιρ
v{ λαΤκη αγouρ&, ατoυ Xατζηκδoτα
τou στriτι. oυ Πdαxoυq Νικoυλ&ou

TΑ lΣNΑΦκ!Λ

εΙxειν oαμαρ&δικαv ατoυv ΑγιδρyQ

ηρθειv απ' τηv Πιακoυπfr.

oυ Koυτiτααg oυ Γr&wηq κι' oυ ιγι
og τoυ {ταv σαμαρ&δειζ κoυιrr&

ατoυν τραvδ τoυ μδαα Πβδρouμoυ
oυ Γκoδγκouραξ, oυ ΔημoυατE'vηq

oτην oδδ ΑyΙoυ Θιoυφdvoυg κoυvτ&

o-τoυ Δημιακ{ τoυ o-π{τι. oυ Γouτ-

xι&voυg oυ Στδργιoυg oυ ΤιλιυταΙoη
ααμαρ&q ατη Nιδoυoτα εi1ειv (,α-

μαβδικov oυλΙγoυ π&ρα τr&voυ ατr'

τα Καμδνα κατ{v Πoυλι&vα παγαΙ-
vouνταζ, o'τoυ Tδvτoυλη τoυ oτr{τι.

oυ TαΙτoηg oυ Σταl)ρηq εΙ1ειv oαμα

βδικoυ κoυvτ& ατoυ Γκιoυφδρι αrr'
τα μπατr&vια, oυ Kαρα6Ιδαg oυ Στi
ρΥιoUζ εixειv oαμαβδικov κoυvτ&

oτoυv Αyια Mηv&, oυ Σταματioυ oυ

Θouμ&q τoυ ααμαρ&δικov τoυ εixειv
κoυιπd oτηv Πoυλl&vα, κι' αυτδζ

ατoυ Tδvτouλη τoυ αrrΙτι πρΙvατr'

τou Γoυτxι&voυ oυ Xατζητρδφαvoυg

oυ Γιδργηg oτou crπ{τι τoυ, κouι/τd

αroυ κιδoκι κι' Ξναq &λλoυq τrαληδq

σαμαΦζ frταv ou ΓoJταg αυyκlvflq

τoυ ΦΙλιππαoικoυvδμou'
oι ααμαρ&δειζ τηξ Νι&oυαταq εi

xαy πρouστ&τηv Αγιoυv τoυ Αyια
lφτΙμη κι' €φκιαvαv ιαvdφι oτιq 20

Φλι6αρΙου β,Q dρτoυv π&oα yβvoυ
κι αι'&λλη ικκληoΤα.

Γρ&φυv τα κιτ&πxια (κδδικεq) τωv

Αγiων Eκκληαιδv τηg Αyιoτ&τηq M'1

τρoπδλεωg Boδεvδv ατrδ 1 784 ατo
κ.λ. φ 

'l 26α, 1786 <<Mπoγτdν σαμα

ρdg>. Στα.,,v κδδικα λoυγαριαoμδv ε

τrιτρoτr{q τηg lερ&g Eκκληαiαg τηg

Παι,αyiαg Eλεoδαηg (M&ioq ι823
ωg 13 ΑπριλΤoυ ]9I0 <Aπδ Γι&vτζε

ααμαβ crrτδ εvoiκιov Mπαxτζiv 4

ετδv (yρ.) 480> (κ.3, φ.58α, I878
H τδxvη τoU σαμαΦ flταv μ&i τrαλη

&. Tδρα καν rκαvEyαq oαμαρδg δεv

οcrrδμεινειv ατη Νιdουατα, τα ααμ&

ρYια τα φκι&voυv oτη BΞρyια δooι
νoιExoυv μoυλ&ργια ,κι' &λoυγα η

youμ&ργια.

't2

Φoυτ, l. oυ KΦοτoc Γtδvγoυ gτou Σoμoρδδlκ6 του.



Tα μθργια απ'τ'oυ oα'μ6ρι

Toυ oαμ&ρι Exει τoυ ξυλiκι (ξυλξ

νιoυv ακιλιτδv) κι τη 9rτ'βoη (oτρω

ματι&) τoυ ταvoυ'διδ τηq εiνι τoυ ξυ

λiκι για να μη φκι&vει πληγθg τoυ

ζδoυ (Φoυτoυγρ' 3,4)'

Τoυ ξυλiκι δxει τ'αμτρoυατ&ρι (φoυ

τ. 3) τ' αμτrρouoτινδ τoυ μΞρoυg

ccrr' τoυ oαμ&ρι τroδvει μoυνoκδμα-

τoυ ξiλoυ, τoυ τrιoτdρι (φoυτ' 3)

τoυ oυπioou τou μiφoυg απ'τoU σα

μ&ρι, πδxει τiαoιρα ξι)λα κι τιq δξι

τιq τrαxΙδειq πoυ ιvδνoυv ατα τrλdiα

τ'αμπρoUστ&ρι μι τoυ πιoτ&ρι '

Φoυτoγρ. 2. Σομdρι 1 ' T' ομπρoυοτ6_

ρ' i η' .'ρωoη 3 ol no1iδεlc 4 To κoυ

τoiκlο.

Για να καμτroυρι&ooυv oι τrαxiδειg

καiγoυvτι στη φoυτxνι& δvταg εivι

αixλουρεrg για να λυyΙooυv αvdλoυ

yα μι τou μπδi ατr'τoυ ζδoυ κι τηv

κλΙoη τηq κoιλι&g τoυ' oι ντγιδ oι

τrα1iδειg ατrαvoυθιδ oτoυ oαμ&ρι εΙ

vι μακρι)τηρειq κι 6γαivouy απρoU_

ατ& απ' τ' αμπρoυστdρr καμνι& 20-

30 πδvτoυg. Eικεi τυλiγητι τoυ φδρ-

τoυμα ατr'τoυ ααμdρr τrαvoυθιδ απ'

τιg vτγιδ τιq παxiδειg o-T' αμτrρou-

oτ&ρι κι ακαλδvει ατηv τριγουvικη

κδψη (φoυτ. 3 ). Ενα ζrυγ&ρι κοuτo&

Kια (φoυτ. 2,3) καρφδvouyτι στηv

κouρφη αTr' τoU τrιατ&ρι, μη τΞooι-

f$

riτl, 2 MιoiYI

ρα ειδικ& Καρφκι& μη τrλιατoκoυτδ-

τραvo'κιφ&λι. Ατr' τα κoυτα&κια πιρ

v&ει τoυ βρτoυμα πoυ δξvει τoU φoυ

ρτxιδ oτoυ ααμ&ρι.

Στα κoυτodκια κριμvιδτι τoυ φδρτoU

μα πρδxειρα πoιjvει καμvιd 20-30

μδτρα, ατroΟ μιoδ oι κdθl κoυτα&

κι μη τoυ φδρτoυμα'μακφυoκινΙζoυ

μι κι τoυ ζδoυ για να 6oυoκfiαει'

Toυ δtvoυμι απ'τoυ πoυδ&ρι για vα

μη μ&ζ φJyει γιcrri πoυλλEg 6oυλig

τoυ 6ydζει τoυ καπiατρι'
Tδρα τα καμdργια απδμειναv γι

α μδμlλα crrα μοι"'αεΙα'

Τιq ταxiδειg τιg Ξφκιαvαv απor]

φρ&παoυ fl &λλα γιρ& ξι)λα' τ' α-

μτρoυατ&ρι, τoυ τrιατ&ρι'κι τα ΚοU-

τσδκια ατroυ oυξι& fl τrλ&rαvoυv'

Για τ' αμτrρoυo-r&ρι vτγιdλιγαv ξli-

λoυ διxαλoυτδ κι για τoυ πιατ&ρι

γδρι6αv ξJλα λυγιαμtvα απ' τη μ&

ι,α τoυζ μη τα vιρ& τoυq καμτoυρια

crτ&για Vα μην τoακiζoυvτι' Tα ξδλα

τ&κoυφταv οcrτ' τα δ&oη μαq μη &-

δεια τoυ δαααρyεΙoυ fl κιλαθραiα'

ατη x&αη για vα μη ακoυληκι&ζoυv'

ΠoυλλoΙ κυρατζiδoι πδτryrαvειν τoυ

xiρι τoυq μιρμιτoioαv μoυvαxoi

τoυq τα oαμ&ργια oδταg xαλvoδααv'

H ΣTPΩΣH γEvoυvταv μη σαμαρoυ

ακoδτι (φoυτ. 5,6) τoυταv αιαi&κι

&oτφυ μαλΙτικoυ Kl ττρoυφδλαYειv

τoυ κoυρμi τoυ ζιb'oυ ατr'τoυ ξυλΙκι'

Στηv απαvoυθιδ τη μιρι& η στΦση
Φoυτ.3ToυΖαλiκl:1oμπρoυoτ6pι,2πιoπδ,ι,3Koυτoδκtο,
4 Πo1iδεrc 5 lvΦoεrc, on:ii'' no1iδε''c'tη-l:-:Ι:r:::δl' β;;
i"'u'iJ,""' "'riu;;J}';i#,' 

;:;; ^";'i' o μ nρδuo'i ρ r, 7 θδo η

γιο vα μoZδvητl τoυ φδρτoυμo'

Φoυτ. 4 H oτρδoη: 1 ooμορoυoκoilτl' 2 MιoiYI
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Φlυτ.5. tV{ioα μεριδ τηc oτρΦoηc.'1 τoυ oομαρoυoκoι]τl.

6oυ (φυτι&), τη Bιργivα, τη Μιλiκη

τωv Kδκου6α, των oαλιαvη ( Αγια
Φoυτειvη) fl ατroυ xoυργι& απ' τα

Boυδιvd, Πδτoετr (Mα,ρyαρiτα) Bα

λκoγι&voυ6oυ (Λ0κoυq) Tδyου6oυ

(καρυδι&), κι dλλα.

Τd:ρα μη τα 6ρiζα yivητι ψoυμi

ττολυτελεiαq για δiαιτα. Τoυ oαμ&

ρι (Στηv oυπ'looυ τη μιρι& εΙxειv κι

τoυ ααραπδσι στα τrιρi1φαvα τ' &-

λoυγα, Ξvα γιδΙoιoυ υφαντδ τιoυ oκ&

λoυνειv ατoυ τιιo-τ&ρι κι oκiτrαζαv

τα μιαd τα κατroJλια. Στηv κ&τoυ

τη μιρι& εΙγεrν κρδα'κια. Στoυ oαμ&

ρι ατroι) κ&τoυ ατην τrλ&rη του ζδoυ
E6αvαv κι τηv πdλα εvααακi διπλoυ

ι,iι,ου ατα vτγιδ' για να μη ληγδvη

τι τoυ σαμαρoυoκoδτι Kι Υια να τρα

6dει τα Ιδρoυτα ccπ' τoυ ζδoυ. Mη

τ' αυτδ δvτα-c i6Υαζαv τoU oαμ&ρι
τoυ 6cdδι ατoυ τιαxνi, θτρι6αv την

τrλ'&τη τoυ ζδoυ κι τou oφoιiγκιζαv.
oιrταq εiθειλαv ιnα τdvoυv 6iζιτα αι
κdvα dλλoυ xoυργιδ, E6αναv ζυyyι&
ατoυ ααμ&ρι Υια \lανει 6αivoυv'εδκoυ
λα κι για να μηV Κρi'μoυvτι τα τoU-

δ&ργrα. Ε6αvαv κι μvι& φλoυκ&τη
τrαvoυθειδ oτoν ααμ&ρι γtα vα κd_

Θoυιπι μαλακd, αv δεv εixαv o'iλα'
Kι' διrrαq τηyηvαv να τr&ρoυν τη vJ

φη Ξ6αvαv γκi,μι o-τ' &λoυyoυ μη αΙ

δηρoυ ατou oτδμα (o-τδμιo) μη κoU

ρδiλειg κι vηvιδ dc..rρα μαvτiλια ατr'

τιq μιριEg τroυ τ&πιρvειν oυvικouκδ-

Φoυτ. 7 Oυ αργαλεr6c YΙσ τoU σoμoρoυ
oκoιjτI.

;.:;1- '
$a'::is'Ι''Ι*λ.!

εi1ειv μroivι (τoυμ&ρι) για να εivι
yrρη. ΑπoJ κ&τcυ ατr' του τoυμdρι
i6αναv λιv&ταα ατιoι] αακΙ κr αvdμι
oα λινdτααg κι σαμαρouσκo'jτι i6α
ναv τη 6ριζιvι& yια τrαραγιδμoUσμα,

Υια να δδoει τι&youζ στη oτρδoη

Υια να μη yEvoυvτι τrληγΞg oτηv τrλ&

τη τοU ζδoυ. Αv τJxει κdνα κιvoJργι
oυ ααμdρl xτυτroJαταν τoυ ζδoυ τδ
τι oU σαμαρdq τoυ μιρμιτoδαειv.

Τoυ ααμαρouoκoiτι τδφκιαναv oι γυ
ναΙκειζ ατr' τoυq oαμαρdδειg oτoυv
qρYαλειδ (φoυτ. 7) μη μαλΙ τrρδ6ει

ov, πoυ τoU καfuρνoJoαv απ'τα τσι
ταιδκια, τδτrλυvαν, τ' &voιyαv τoυλα
v&ριξαv oι oκαμdγκια τδγvιθαv

Φoυτ. 6 iΠαYoυθrδ οτov μπ6γκoυ: t' Η
βραζιvli, 2 Τou ooμαρovοκoiτl 3 Toυ
μlσiγι, lι Toυ κoιJτooυρου.
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ατoυ ταrκρiκι, τδφκιαvαv KαVoUραKι

μααoυογια κι' υαταcrαg τoυ πιρvoυ

σαv στη σαττα κι τoυ ,jφηναv ατoυν

αρyαλειδ (φouτyρ. 8) τrδφκrαvαν τα

ζιλι&. Τιλιυταiα τoυ oαμαρoυoκοι)τι

ταyδραζαv ατroδ αρyουατ&αιου τηq

Bδρyιαg.

Τoυ μιαΙvι (τoυμdρι) ijταv ατro'i

yΙδα τoυ καλδτηρou, αμ& Ξ6αναv κι

τrρou6ιδg fr γoυρoυνΙαιoυ. Mιρικοi τ&

φκιαναv μοwαxoi τoυζ τα τoι.,μδργι

α. ovταg EoQαζαv τoU youρoδVι &-

τrλouvαv τoυ τoυμ&ρι μη τιg τρΙyειg

ατoυ τr&τουμα/ μι KαρφKι& τδριxvαv

&λλαq ,κι ατdxτη ατrαvoυθειδ κι τoυ

ατfovoυναν. Αν frταv γιδΙoιoυ η τrρδ

6ιoυ τ' αλ&τιζαv κι τδ6αvαv 6Eργειq

Yια vα ταvioει oτα τoυδdργια κι

τoυ oτEyνoυvαv. Kαλι]τηlρα αμ& frταv
τα τoυμdργrα ατr' τα ταμτι&κικα
πoυ frτα νκαλ& αρyαoμivα, xoυρΙq
τρixειg. Tδτoroυ ταμτι&κικoυ (Bυρ

αoδειψεΙο) εixειv oυ Πιρικλ{q oυ Xρι
ατΙδηq ατη Νι&oυoτα (oυτriooυ ατr'

τηv EJξrvo λEαxη). Mιρι,κoi ααμαρd
δειq Eτrιρναv απ' τη Bδρyια τη Σα-
λoυviκη κι τιλιuταiα κι' απ' τηv Αμ

Φlσσα. Γιαμιoivr μεριKoΙ Ξ6αvαv τoυ

μdoγια απoυ τoυλoι]μνια πoJ 6oliτU

ρoυ. Tδρα γdλαoαu δλα τα ταμτr&-

κιKα στηv rταρxΙα yιατΙ δεv Exει αα

μαρ&δικα.

Tη 6ρυζιuιd τηv Eτιρvαv απ' τα
γoυρyι& τα 6oυvΙoκια, τoυ Ταιδρ';oυ



ρηq αrr' τ' dλoυyoυ. Mη τoυ γκδμι
τ'&λoυγoυ oηκδvει τoυ κιβλι τoυ
κι τrιρτατ&ει μdi τrηρfrφαvα. Στoυ λι

μδ μιρικoi δ6αιrαv κι xαi]μαλi { γ,κι
oυριrrtvι μη Χdιrrρα κι oτoυ καττi_

oτρι κoυμ&τι τouμ&ρι μι τρixειg α-
τrou &ζ6ov yια να μηv τoU ματxιι1-
ζouv. oι ααρακατoι&voι Υια να μη

γ'Eρvει τoυ oαμ&ρι ικτδg αττ'τηV ιvΥ

κλα δδιvαν τoυ ααμ&ρι ,μrιrτγrδ φoυρ
τδματα απ' τr αμτrρouoτιv.& τα τrou

δ&ρyια οcrr' τ' αλoιiγou.

Πωq γθvnτι τoυ σαμaρι
Για vα yivει τoυ ξuλiκι, oU σαl]α-

ρ&g φκιdvεl τrρδτα τ' αμτrρoυατ&-

ρι κι' ι)αταρν.oUξ τoυ τrιατ&ρι. Tαντ
yιδ τα ξδλα ατr' τoυ τrιατdρι ιvδvoυ

vτι μη τδγvη κι' αφ'fvoυv vτγιδ &-

κρ,εΙζ Υlα vα καρφoυθoι]ν τα κ&τoU

καρφι& ατr' τα κoιrrα&κια. ΑvoΙyει

τρJπειs μη ειδικδ ζμιλ&ρι (oκαρτrδ-

λoυ) αi αυτ& τα ιrτγιδ κι τrιρv&ει

τιq Ξξι τιg τrαxiδειq τρειg crπ'τη μνι
& ,κι τρειq ατr' τηv &λλη τη μιρι& κι

τιξ καρφδvει καλ& μη τη ματαδλα
ενα ξυλδvιoυ αφυρΙ.

ι τrαxiδειq Kαρφδvovτι μη τoιoυ6ιd

ξuΜvια σl τρδπειζ τroυ αvoΙγoυντι

μη τρυπ&vι yεrριoδ l0 γιλιoυτδv. Y
σταρvαζ τrιρv&ει κι τα 'κoυτα&κια
cΓrηv κou'ρφi ατr' τoυ πισταρι κι τα
ιvδvει μη τ' αυτδ μη ιrryιδ καρ(ρκι&

τoι, ,κδ(Θι €vα, πδyoυv τrλιατακoυ τo

τραvδ κιβλι Υια vα μη oκαλδvει

τoυ Φρτouμα. Για vα πιΦoouv τα
καρφι& αvoiγει τρδτrα μη αρiδα δξι

1ιλιoυατδv. Τoυ,καρφi πιρvdει λυyιi
τι ατoυ τriαου κι η μυτη τοU ,καρφδ

vητι oτoυ ξJλoυ. Στα απdyoυ τα
vτyιδ τα καρφκιd απ'τα )KoυτσdKια

ιvδvητr κι' ivα Ιoιoυ ξJλoυ τrιλικητδ

μαζi μι τιq vτγrδ τrq dκρειq ατ' τoυ
πιατdρι. Kι' iτoι τoU πιστ&ρι δXει

τρiα ξΟλα κr ντyrδ lKoUτσdKια. Τ' αμ
τρoυoτ&ρι εΙvι μoιiγκι Evα ξδλoυ μι
καμδρα γrα τoυ λιμδ.
Αυτd δλα τα ξι)λα κδφτoυvταv πρδ
τα μη τoυy KoUρyιαστi ,κι' ioταρvαg
τrιλικιoJyταv μη τδxνη τιαyouθrδ

ατoυ κoδτooυρoυ (φoυτ. 6).
Για yα γEvει η στρδσει (ατρouμα

τι&) oυ oαμαρ&q κδφτει τoυ σαμα-

t}ouσκoι]τι oJμφoυvα μη τα μiτρα
ccτr'τoυ ζδoυ τroυ τα μιτρ&ει μη μvι
& ξυλivια π'ixη i μδτρou. Yαταρvαq
τταvoυθειδ ρdφτει τη λιvdτoα,μη iνα
τραvδ 6ιλδνι, η μ,*ρη oακoυρ&φα κι'
αvdμιαα σαμαρoυστιoδτι κι λιvdτoα
6&vει τη 6ριζιvιd. Παvoυθειδ απ' τη
λιy&τoα oυ oαμαβq ρdφτει τoU μι-
oivι (τoυμdρι) μη τηv Ιvτyια 6ελδνα
Η 6ρrζιvιd τιργι&ζητι καλ& κι oφι1-
τd o'ivα π&xoυq δδκα δδδικα τrδv-

τoυζ τιξ &κρειq πoU αρΧι'ρyoΟν τιg κδ

φτει μη τoυ ζoυ6αν& (φoυτoγρ. 9)
Yαrαρv&q η ατρδoη oη6αΙιrει ατou

ξυλΙκι ιφαρμοUστi Κι ατιριoυμδvη αι
oυxτδ μιριiq, μιγιρδv στrΦγoυV XoU

ιrrβν (τEoαιριs ccτr' τη ,μvιi κι τδo-

σιριξ απ' τηv &λλη τη μι,ριd) oτΙq
πα1iδεrq Kι στη μiαη ατr' τα 'κουτod
κια στα, τrιστ&ρι. oυ απ&γy'oυq τrιρ

v&ει μη oακoυρdφα τραvτ] για vα πι
ρv&ει δλoυ τoυ π&Xoυξ τηg oτρδoηq.
Tδρα κι'αυτη η τExvη απoυyδλια -
y&λια αληoμoυvflΘηκαv, τα σαμαρ&
δικα δλα δκλειααv ατη Νιdoυατα

γιατΙ δεv'Exoυν δouλει&. Τα ζδα μι-
τριουvτι στα &xτUλα. Σι δλα τα
απfrτxvια τταληδτηρα εixαv &λoυyoυ

τδρα ixoυv τρακτδρ, θxoυv αγρoυτι
κ& αι.lτoι.lκivητα, κι'αvτi vα φκι&voυv

μvι& riηcα μη τ' &λoυγoυ ατr' τη Νι&
ouoτα Ιoιαμι τoυ μιooυδΞντρoυ, τδ
ρα μη τ' αυτoυκΙvητou παyαΙvυov oι
λιyδτιρoυ απoJ Eyα κ&ρτoυ τηζ δ-
ραq κι'αι/τι vα φoυρτδvoυv ικατδ κι
λd φoυρτδvouv xΙλια'

Τδτι τ'αργαoτ{ρια τα oαμαρdδικα

ηταv μη κιouπiγκια &λλα εΙxαv κι'
&λλα δεv εΙxαv τζιαμαρΙειq, μoJγκι
oτoυ πoυλδ τoυ κρδγιoυ E6αvαv κd-
vα μαγ,κ&λι. Τα πλειδτηρα εΙxαv xδ
μα κdτoυ. ΕΙxαv μEαα μιρrd Evα

ιrτγιδ 'μiτ'ρα, τrατ&ρ.ι η τιζι&1ι oαvι
δivιoυ 70-80 πδιrτoυq ψηλd απ' τoυ

Χδμα. ΕικεΙ oτη μΞoη ,κ&Θουνταv

σταUρou τrδδι oυ ααμαρdq κι δoδλι-
6αv κoυιrr& oι ,dvα κoιiτooυρoυ yια
πιλ,6κιμα. Evα μπδΤ τrαvoυθειδ τoυ fr

ταv αλλoυ τrατ&ρι oαv τραv{ αρ&φι

για vα 6&vει 6ριζιvrd, fr τιq λιvd-
τσΕιζ ,x1' &λλα oδilα. ΤρoυyιoJρou
ατoug τoixoυq εΙxειν &λλειq αρdφειq
oτιvEq για τα ιργαλεΙα κι μιρrκι6q
xαμπηλδq για vα φτdvoυvτι καθouv
τ&κιαq. Δδξα κι ζEρ6α ατoug lκιouσ'a

δειq κι'απαl κ&roυ ατr'τoυ πατ&ρι
δ6αvαv τα ξ0λα yια τoU ξυλΙκι κl
τα oαμ&ργια για μιρrμδτιoμα. Αv {
ταv αo6ιoτα.lμEvoι oι τoixoι κριμvoδ
σαν κl κ&να κ&δρoυ μη τη yηvoυ6i-

φα, τouv πατΞρα fr τoυv παππoι)
τoUζ.

Τα ιργαλεiα τoυ σαμαρd
Hταv τρΙα σκιτr&ρyια, 'Eνα φαρδΙ

ivα oτrνδ κι μακρδ για τrιλδκιμα κι'
διlα γuριαrδ Υια να φκι&vει τ' αμ_

προυστ&ρια.

Evα 1ειρoυπρΙoυvoυ για vα κΦτει

*l*i
Φoυτ. 8: ,H οviμη l, η θ,ηλεlδ 2, ioυ τoικρΙxl 3, τou oδρδ1τι 4
κι τoυ μαooιiρl 5
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τα ξι)λα, Ξvαq ξυλoυφαiαg yια vα r-

oι&ζει τιq παxiδειg κι τdλλα ξι)λα

μvrd ταv&λια yια να 6γdζει καρφκι&

κι ταιoυ6ι&.

Evα ματκdτrι (τρυτr&vι) μη αρΙδειg

διdφουφrq yια τρJτειζ Pouκ&vι τrα

λιoJκιρoυ μι ντγιδ xειρoδλια Υια Vα

τoακδνει κι μη vτyιδ yiρyrα για να

ιαι&ζει τα ξδλα, μιρικοΙ εixαv'κι μιρι
κoi oαμαρ&δειg δεv εixαv.
Εvα ψαλiδι yια να κδφτει τoυ oαμα-

ρoυσKoδτι, τou μιoivι, κι τη λιv&τcrα.

Evαv ζoυ6αν&v για να κδφτει τη 6ρι

ζιvιd τroυ αρτιρvoι)oειv κι τoυ oττ&γ

Υoυ.

Eνα τρανδ 6ιλδνι για να ραφτεi τη

oτρδoη κι μvι& oακoυρ&φα τραvη

Υια vα τrtρvdει τoυ σπ&γYoυ vα δδ-

νει τη cΓτΦση στoU ξυλΙκι.
EΙxεrv'κι iνα oμιλ&ρι για v' αvoiγει
τισιΦy,KoUι/ειζ τρJTrειζ στ' αμTrρoυ-

oτ&ρι κι του τrιoτ&ρι, κι'dνα λαδd_

κouνoν για τρδxιαμα.
Mη τη ματoδλα, Ξvα ξυλiνιoυ σφυρi,

xτυτr&ει τιq ταxΙδειq για να ιφαρμδ

σ'oυV στιζ τριiπειq,κι τou oμιλiρι τδ

xει ξυλEvιoυ xειρο.Jλι yrα v' αvo,j-

γoUV oι τριiπειq.

Τδρα κι'αυτ& τα ιρyαλεiα αTrδiμει-

ναv για μδμιλα τα τrλειδτιρα. Tδτι
τoυ ααμdρι {ταv αq πoJμι η 'καρ&
τσα ατr' τ' αυτoυκΙvητoυ γιατi εικεΙ

φouρτδvouvταv δλα εικεΙ κ&θoυvταv

1Δ

Φoυτ. 9 1 τoυ ψoλiδr, 2 T.oυ nρlδvl, 3 oυΖουβοvδc, 4 η ταvδ-
λlα, 5 oυ Ευλoυφαiδc (ρδοnο), 6 τoυ oκlndρl, 7 τoυ κλoυoτδ
oκπδρt,8 τoυ μικρδ oκπδρt, 9 τoυ ρoυκδνt, 10 τoυ ματκδnι.

ατηv iyκλα.
Τoυ oαμδρι δxεr κι τιq oκ&λειg ντyιδ

φoυρτδματα πoυ δEι,,oυντι oτιq vτγιδ
τιq μιρι,Ξq ατι'τη μιoκιig τιq τrαxi-

δειq ,oι 'κι τιq τrdvoυ yια ι.lα 6ουθoιiv

στoυ ΦδρτoUμα, vα δtvoυντι τα φoUρ
τ1ι&, απ'τη oκdλα κι τα κoυτσ&κια

μη Θηλιiq'

Toυ κcrπioτρl ειvι ραμivα λoυ,ρyι&

oJμφoυvα μι τoU oκfrμα ατr'τoυ κι

φ&λι τoυ ζδoυ κι πιρνdει τrανoυθιδ

ατr'τ'αφκι&. Mη τoυ καπΙoτρι oδη

γ&ει τ' dλoυyoυ αυτδq τoυ αyη6αi-
vει cΓτoυ oαμ&ρι. Toυ κατrΙoτρι γ6vη
τι κι'ατoi φδρτoιJμα.

Τδτι ατoυ ααμdρι φoυρτδvοuvταv
oτoυρivτγια αι αακιd, xδ,μα κδκκι-

νoυ, &μμoυq σι τσιμιvτouoδκrα,'dxυ

ρoU σι δΙ1τια τrδκλειvαV μι ντγιδ ξι}

λα κι xoυρoJoαv καμvιd oαραvταρι&
κιλ&. ΦουρτδVoυyταy ατroJ Ξvα oτη

μιρι&. Τα ouτroυρικ&, ρδvτγια, κιδril

νια μ{λα κι oταφJλrα απoιi καμvι&

φραq φoυρτδvoυv ταvoΙ KoUφiνια

τραv& πλιγμivα απoυ 6Eρyιq ιτιαq

fr ακιζειq ατοJ λιφτoUκαριig, Yια yα

μη xτυτxιoδvτr. Τα μδλια (τroυρδτrι

τρειq μικρig) τα φδρτoυvαv oι κ&-

αειq απoδ σαπoJvι η Kι σι σακι
d πoυρδπιτρειq τραvΞq για oπ{τxια
κι τrλ&κειg βρτoυναv oι vτyιδ ααvΙ
yτγια πoU κρδμoυνταν μι φδρτoυμα
απ' τ' αμπρoυoτ&ρι'κι τoυ τrιατ&ρι.

Yo-ταρvαg τα μ{λα τα φδρτouναv oε

μτrαvδριq τη μvι& iαια κι την dλλη α

v&πouδα απαvoυΘιδ κι μιρικoΙ E6α-

vαv κι μνιd τrαvoυγδμι oτoυ oαμ&ρι.
Για τα τιλdρα τα μηλα 'iφκιαvαν oι
δηρδνιειg oκ&ρεrg ττoυ xoυρoJoαv α-

πδ τrδντι τιλ&ρα rl μvι& oτη μvι& τη

μιριd.

Τδρα δλα αυτ& κατα'ργfrθηκαv δλα
τiτroυτα δεv απδμειvειv

*; .l

oι dvΘρωπoι. Τoυ ααμαρι δivητr με

την iγ,κλα (Λατινικ& ClNGULΑ) a-

vα λoυρi yιβ τrδτoιvou φαρδυ αTΓoυ

6ακiτα 6-l0 πδvτoυg φ&ρδουq .Δi
Vητι στηv ατr&voυ τηv τrαxiδα δtξα

μιρι& ατι' τoυ ααμ&ρι, τrιρvdει ατr'

τoυ o-τfrΘoυq τoυ ζδoυ. Στην &κpα

τηg'δxει ivαv χαλκ&v ραμEνoυv yιρ&.

Ατr' τov xαλκ& πιρvdει vτγιδ τρειq

6oυλδq κι δEvητι φλιδγyoυv μvl& vου

ζiταα ατroυ τoυμ&ρι γιρη πoδvει μδ

vιμα διμΞvη cΓΙηV,Κ&τoU τη ζιo6ι& πα

xΙδα. Αυτδq oυ Χαλκiζ ατην dκρα
τηq Ιγκλαg λEγητι ιvκyoυoδρτηq. Mι

ρικδg 6oυλδq η Ιyκλα εiνι xoυριo,μδ'vη

o-τα vτYιδ. Δivouvτι ατr'τoυ oαμ&ρι
κι στιξ &κρειg τoυq iΧouv ινκγλouorj

ρτειζ τroυ τoυq δΞvoυv αvαμεταξδ
τoυq μη απ&γγoυv iτoι δε σφiyκιτι
τroυλδ τoυ ζrboυ. Η Ιyκλα λαμτrα6ι&

ζει δvταq oτδκητι τoυ ζδoυ.

Toυ oαμ&ρι για να μη φεδγει α_

μπρoυατ& τoυv κατ{φoυρoυ δxει τιι

ατι& (τrιoιvΞλα) Evα φαρδδ τιEτoινoυ

Yιρδ λoυρi δπoυq η Ιγκλα κι φαρδιi
τηρoυ. ΔEvητι oτι_q vτyιδ κ&τoυ μιρι
Eq ατr' τoυ πιoτ&ρι Kι ιφαρμδζει κα
λ& crτα κατoJλια. Mιρικoi 6dνoυv κι

κouσκol]Vι (Τoδρκικα KUSKUΝ) iνα
λoυρΙ μ&Ι oτινδ πoυ τιρvdει ατrοιj κd

τoυ ατr'τηV ouo& τoυ ξδoυ κι δΞvητι

τr&λι .oτoυ τrcrτ&ρι. Η oΞλλα μoδYKι
αt τΞτoιov κoυσκoδvι oτηριδvητι κι



ΣYNToMA ETYMoΛoΓIKA
(Ημαδiα - BθρoIα - Aρα]IITσα - Bθρμn)

Σιiμφωvω μΘ τιξ 'ι'oτaρι*€q rι-ι,αρτυ-

ρ|ε: η T{1ια'θtα' ^η πr,?,"oγ'i1 πoυ β'pi.-

σ i.' Ξi.ι'. aγ !:γ'ι ε c z cτ o ν -\.λ ι d'. v'ηr r! ν 1. 11 t''
τa Δ.ουδ(υ' ι''lΞ x151?La βaυνδ ττ6 τιl

Rdpμιo' υπiiρξε ''c τ'.l'?^ip'q'ζ τoιl ry"?-

γ'αic'ι Μ αxι7' ηνl'Υr!15 y'?αiηυ Ξ.

.\πb -"τΓι H',ιq"Θt'ι,'αφο'3 eδ'ρα'υυlΘτ,'

xrι"ν Ξ' z"'lτ^ip γ'3ιzω οτ,'ι'/ 8','τ.Χ. α'ι-

ι6',L cι 1iΙαx'ε7'Δνε; 0''''y""c'ι''l ν''l α';)'ιn

νc'l-../!. ii,.o -Ξ δ)'z:- ;'"; τ'l"τευ0"lνο'ιι;'
,J'τ"-θ ι!:' t τz -: i, αφ c,'''''. irι.:l' -1 τ z zλ ιτ ;
ν'.ι!'' 'l, -t'!νι' γ'.3)'α πo'l ε'3'ρ''οι'-'l.'l

σ-LτΓ/ τa'''Ξ'1. τ.Jυζ.

Σ:τ,ν Ι!,,ιze iz' ;.'','-', l.;L :','.,l: λΙ y.-

τεδδνe; zzτοι'xτiιxν ο'' Βpbγε3 (iι

Φ;,6i":;) y-'ιl. n|.ο !il\?r)s-ud 1'τ, αυ'
-.aνE, il'λα ε')).^r1ν''ια φδλα, xυ1ρlω;

7livωτa - ;\ρx4,δε-< ται Π ρωτo - Aιo-

'O)''c,. α'l.η: i,ταν γυι'.ι6 νι α.φ'i,-

soνν' y'&'πqιrι τ'oπων6μιlα στην r!ε|?''o-

7"^i1 κa'l xα.τo|y'ηcαν. Σ{lμε,ρα πια δεν

πpiπ'εr' να χαιp'αxττ1piζε_-raι 1ιl| ελλη-
ν'.'y'δ δπoυ'ο τoπωνυμιo τηe E'μαθiα;
l|Lal?τυP|Ξ[τrl". απ6 τοy 'o'ilηpo 

'η "η"
πωραδοcη (μυθιr"! tl '|.'6τa'ρLy"ι) eτ'ΞL

7'i1 αν'αφ!.ρeτα'. ae ετoγii'π'α)L'6τ'eρ'r1

απδ ττp ε1ιφων''cτ1 oτo aιbρo του

',ιαi αφορα, τιlγ Mαzεδ6yωγ.

'0πω; a' 6λo ιoν aΧληνu'x6 aω-
",ιο tτcι. ^/'1'. 5:,τι Mα'xεδ'oνtια πρθπει

ν'α υπα1.,'γο''lν τr,ιοΕ}"\τ1νcν'α τoπωyδ-

μια. 'oπωq 6ηrω; oι 'Eλλη,7,gg ,,r4-
ττ]'51'ν σg πoλλ66 Γ'aρLτfiLbσ'ε.ζ 1,α 1'ο-

πωνri'μια πο'l βρ'i;x'υ'ν' τo tδ'ιo etν,α'"

φ'lc'ιx6 y'1'' 9nr2$ξ'5,';ι11ιε 6τι €x'αν'αν

τι''. οι &)')'ο'' )'αοi '

Γι,αυτ6, το πLρ'αaψα τιυ,l ΙΙελαο-

γιbν, Ιλλυριιbν, Φρcιxιilν, ΦlP'υΥιily α.-

πb ττ1 ML,ιε'δqLα δε cη1ι'α[ν'aι 6'ι'.

!'s6τ1oz ','α. tγντ1 τωV orλλη.i1,1ιiν φri-
λιυy πcυ xc,-'atxτPαν την H1ιαθiz
rg1'-Υ σ.ji6 ;r.ιν 12a π'X. αιιirva.

Φυcι'y'6 επ{cηi et'l'Lι τα ε)'λτγιιτ*'

τoποr.i61rιz., bτω1. 1tν'oτ'α'' γ'εν'ιx& ;ι"e

τι; λΞξoι6, ν'α υπicτη'cαν ττp :"πιδρα

6η τηζ TJi!,o6φo?αζ τωy )ια.ιby, φυλιυν

τj φυλιb'i, L0υ τσ. γ'?^fι5Li;\Ofia{Υiσα').
' nr*' -sl.,ι''Υ ιτb αρ'ιετα γ16νcω ο

rz 'ε'''l'1 τη; Neοελληvιπτjg Ιλω:-
οιλo^1|-z:, '' Τιiιi'γυ'Cq Χατ'ξιδd.ιιg ι,-
'':ο::^lρ,'ξ'ι 6τ'' τ'ο dνo;ια u}Ιμα.θiα.,,

τoυ
Θωiμ6 Γα6ριnλiδn

etν'ι'' eλ):rγιιτ'ξ γq.γ nι.?οir,ιy'eτ'zι l'τ5

",, λ!ξτi αγι'ι.a.ι '< ( - i.'1ι1ιo;, α,'ι'1ιιil-

δ:: jδz.φoc) ' η ατa,!^\ του διν {'^(''

'l: δ:lιτ"l, γυ'ι;!" τ'rι ξ'1ο'1'z" υ"να'φ!ρ:'

τ,J.'. c,"τ6 τcν 'oηιτi7,' (Ιλι4δα, Ξ,

22G) , επ',1rd'/υ) -< .tΥ^ily'.'. 5ττlι rρa '

',ια"τeδaν'.τ'i1 π':''l[aδo :τ1Ξ'"7τa'?t'1.ζ

:r,: H;ιz.θiz.;.

Κ1''. \\6νa 'ιυτa τ.ι ii1'ιiια7ιΞ'-Υ1ι\;σ.,

θl' iφτzνe "1''ι Υσ. 7''.'ι'α.u'c)'r"Υ'lρε'- :ι
,!ιι. !^γ','ι'ι!l' iL?1'-[&'yυJ γ''υ. τα ν!α-

'. 5τa..1'Υ'λ δ,e7ι.''i',ι!ν'ι τ,ου !'γο'ιo,ιε ι6l'ρ l"

y-c'L nου etνα,' τ"ατα.γι'lρ'.'c1ιiνα' a'.r'

s'3γγ ραι,l.1ια "}[ιxeδ''iν.lq. 4a0o γ'ρ6'
ν''x eλ)'ηνα^l1ξ '"στo?Lσ'ζ y.qι rqλιτ''-
qμo6, τηg F'xδ'οτι.xηζ Αθηνιδν (-\-

0ην:. 1982).
Me β4cη τα'iξz ''5τη',)''il&" δ':δ,o116_

ν7''Jiτa5τ"Ιic'''ξo' cε πρ6cφr]"τσ. aη!'\ε'"

ιilι',ιzτ& μOυ σ;ι; οφηr'ε,ρiδε; ,,ΤΙME-

PEΣΙ_\, zα': "BEPOΙΑ,. τηγ &τoQii
|\.',) "('''a την :;'lμολογ!'ι :ω', cνo'.ιι-
τlι)') <.Β{ιριoγα, (Φε,ρoι,oe, Φ3,ρoια, BJ

ρocα') x.α'. uΤΙ,ια.θiα>> (1ιαδδq, α 'pα'-

δaq - ω',ι'αΘoq : υΥ?δζ, νq11g1ρξ -q, α')'-

)'& x'αι φ'α'l,'αxρδ;\ '

Σ6μφοlvα lμε τιΞ πα.ραπανυl 'eτυ-

t,ιo)','τteζ (πρacωτu'xi1 ψoυ απο,p'η)

1) 'τlο δνοψα' ,rβ{\ρqg,x.', aη1ια'[νeι.ι ι1

Φ6ρoυoα, η πσJρθ')Υoυσσ'' τl y'c'ρτi,aφa'

,,"ο'''l's'α, η Ζωoφ6ιρoq Κρ^hν^η' frΥrfl..'
2\ Ta 6νa1ι'α uΗηιαΘtα, οη',ιαiνε''

τ'aν νΥΡ6 τισ'L ΥaτΘp6 τδr'ο, y|α'ραxττγ

ρ'.oτ''-'ιfi' noD τα'L\ρLdξaυν 5τo 1i'ρa5y'ω'

--'''Υeν€-ξ iδ'αφoq τη; ξr,αθieE xα'L 6τη

p'xλ,ατ"ρ6τητα 1Υ1i τιΞlpLο|"iιζ τιυ, Ξ7'-

6cλιbγ τoυ Aλιιi,xμονα...
T,o οημeiαμd μaν α'ιτ6 ξα'ν,α^γ;,υ-ι,ι

i'-!νa ΞL7}ay.a ^{'-α aτ1 nNιd.oυ'gτα, oτo-

7-ει5e,. οe 7,'jο τρα"γr,'ω',ιμα. 1) Nz" :-
vτ1i;ιεριiloει τrι'l ι αν'ατΥ(oστεζ ττl; ((}iι

).Oυlτ'q'C'r, Δsουζ δeν 6τ'lγε να' δ'"υ'-

6λcrι''ν τl; εφηpιερiδεζ π]oυ r''''ιoα'ν€-

φεpz' ιαL 2) Nα ξανιθυμtc'e,ι xθ,'
''.'-'':; e:':l,'.cλrJτι"ΞΞ rο'.) eiγα δημοc''-

e":s:'. C:rlν τa;''xδ τb;ο ττlq ΙΙ1rαθi-

:'; τc 198O, πlr,ιγ επoiι6νω; απ6 ττ1ν

!zδ''zτ1 ia') '"ττaρ''xail tρτoν nM,αy.ε_

δι''l''"ι'o ({xδccη 1982) , πoυ πpο'L')€'

?Ξ?''J'' x,j-|' ;ου t,τα-ν φυa'.xδ '/'ι αν-
-!:l'ιgτωπιrθo).l ηιrΞ rd''3 5y'Ξ7iτ'"y.'"

5',ι'b '

.\νz'96ριυ ',ιe s'lντaγ{'l' γιe'Cιxα ατ6
τι aν6γ,ιl'τι- Γου ,-ιε eLy1ιν απαcγo-

).'l,cε,- τbτe γ"'J". fi\a\) 1.l.ε ατι"ay'ολο'3ν

zz"'. ;ι6ρL. Σι!.φτat,ι'α't ιγιd'λ.ι"cτα" να τrι
s''l1'ιτεe,'')'&6ω 'JΞ Δν1' γι'ιιι''ιδ pι6}'i.ιc '
ιφ'. !.''' ιιl',ι ι' ιl,^r;ι ΤJ',ι'αti' α'

1) -\',,"ακιτcα : ΙEPA, δωρ. Ι_

,\ΡΑ - Ι1ΙΣA' (πL'cω : πκ,iaτρι

ftτ;1"i,\ - :ε'''1'i' {τ, δι'εpα - rιΡ-

','.l ιτc7.'i tΙ -τ|γi,.
2) BJιp{-ιιον. Bρd1ιιoν (ρτ)η'ια βρ€_

,].ιD : 'τατ'ι'γωDιbq ηχω...) .

'Γδ-'ε ),οιτδν (25.6.1980) , dxλ'ει-

'ir' τa 5|-Ξτ'.γ'6 cτ11ιεiωμd ιr'Oυ ιιε τχ
εξl1; ,εροlτη1 ιατ,'xθ" (τα οτ'ιLα α-xδ'

|,LΙ] ι,ι.3 *noo1oλο6ν) :

,, \λλd, τ[ aaicτ1 d1,o'υν αυτ& με τ:

BΔ1ιιo; Mliπιυ-< το Β€ργιιa y'&πoτa

!6,.'e,,ιε, !ιανε ιταταγο 'απ6 ιι5ψ'ατα

rιου !οπαζαν oτα βρθ'γυα' του +) σ"n5

φωτι6; το'l !6γα'''ναν απη τα cτλθ,

/\να το')i 'H xαπιoτ'Ξ ΥLν6iαν τ''Lc

ου1ν* oειoμοL aαν qγ1$y n'JD €^(ινz

πρ6cφιατα, π'cυ 'ουνoδευ6τ'αν 'απb υ-

κl,xιoφη paii; Πd,ντω; τo B6'ρ'1ιιο

lιιλιι,ει,).

'\υ;θ' e^γρι.φc. τ6τε' Tα θur&τ':'ι

0'ρα"γε v.l''ftνα;; "Tι ^γραατ&' ξιωQ

1ιdνcυv>. ΤΙα'ρil'α αντ&,, NL σ'ν υfia-

y.i}eων 6',\'J'στ ε x&τoτ'e yει α'/'αθεo}ρoιi_

γe τα),ιδιoρeζ απδι{l,ε.ι,E μαg, θ'α πρ6-

;'.. 't1' 31oυμε την τ'αταν6ηση τωy

q''/'ιΥνωc-ιiJν γ'ι'ατi' η αν'αζtlη'cη rηq
\λ{θεια.q δεy εiy.z.ι ,ε'jxoλη υπδθ'ο,οη.
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ll0nriεg ιΠ πρoιρι[MΙn ιπ6 ευlεx6μευ0 nr0οωυι
l' Miι,ετε oτ{ oκι&, oε δρooερδ μ'δρoq, δτroυ να δημι-

oυργεiτα και κ&πoιo ρεδ'μα α'Eρog με φUσl,κ& η Tεχ_

νητd μ,δoα π.Χ. μ'ε ανε'μιoτ{ρα.
Mηv κυκλoφoρεiτε iξω, ,κdτω απδ τov καυτδ ηλιo,
αv δεv εΙvαι αιrdry,κη και περιoρΙζετε δoo γiνεται τrε

ριoαδτερo τη crωματικη'κατατ16νηoη.
ΝτJvεoθε ελαφρd και με αvoι1τδyρωμα ρoδ1α, με

αvoι1τδ τo λαιμδ.
ΠΙvετε δφθovo δρoαερδ { κρJo vερδ με λiγo αλ&τι,
δoo 6&ζετε σε μια ααλ&ταoαq. Ατroφει)yετε τα ζα_
yαρoiy.α αvαι!υκτικ&, τα πoλλ& γλυκ& και oπωoδfr-

Troτε τα oινoπvευματoδxα.

Tρδτε ελαφρ&, δoo yΙvετα'ι ελαφβτερα, με φαyητ&
κdτrωq αλατιoμivα lκαι βrl φo6δoαατε μητrωg αδυ_

νατiαετε i μi..q 1&οετε 6&ρoc. Αυτδ θα τo ξαvα-
πdρετε oιivτoμα.
Mη μ'δr..' τελεiωg ακivητoι μδoα oτo απiτι αλλ&

τrερπατ&τε. Kι αν o αΞραq iρxεται ζεατδq. ρΙξετε

μιδ 6ρεyμEνη τrετoΞτα οτην πλ&τη Kαι τoUξ δμoυg

σαζ 1τoU vα πι&vει και τιq μαo1&λεg. Η κΙηoη τδτε

6oηΘ& τηv εξδτμιoη και φδρνει δρooιd.
7. Συxνd vτouζ με δρooεΦ vεβ. Κι αv,μεivετε για λΙ-

yo με τo 6ρεyμδvo μτrouρvoδζl, ααg φδρνει δρooι&.

8. Ατroφει)y,ετ€ τα μ'δρη τrω μαζΙ με τη μεγ&λη ζΞcrτη

υτr&ρxει και υιpηλη υyραoΙα. Eκεi'και με πoλri xα-

μηλδτερεg Θερμ'oκραoΙεq μπoρεΙ vα πdθει κανεΙg

Θερμoπληξ'Ια.

9. Σuμ6oυλευθεiτε τo yιατρδ ααg yια τα φdρμακα
τoυ παΙρνετε.

2.

3.

4.

5.

6.

l0. Tα εξαoθεvημivα &τoμ,α, oι κατ&κoιτoι, εκεivot με
εγκεφαλικd rκαι εκεivoι ττoυ παραμ,€νouv Υια oτroιo

δfrπoτε dλλo λδγo κλιvfrρειq, Θα τrρiπει y6ι 'μεταφi-
ρoyται ατrδ τιq γωviεg τωv δωματiων, στo κivτρo,
εκεΙ δτoυ o αδραg αyαvεδvεται καλJτερα και γΙvε-
ται κdτroιo ρεδμα.

l 1 . Η θiλαooα εΙvαι iνα θαυμ&oιo μ,δαo αvτιμετωτri-
σεωζ τoυ ,καιiαωvα. Αλλ& και εκεΙ δταν μivει κα-
νεig γrα ττoλδ xφι&ξεταr καπδλο Yια να μηv τr&θει

ηλΙαoη. Τo,κoλJμπι να περιoριoΘεΙ γrα δρooιd και
δxι yια &oκηοη.
Yoτεoα τrαραμovη oτη oκι& και δxι ξdττλorμα κ&-

το: ατrδ τov καυτερδ ηλιo.
Tα oυyν& μδoα και iξω ατrδ τo νεβ εΙναι τrρoτιμδ
τερα. Πρoooxη μεγ&λη 1μι&ζεται περrαoδτερo
oτη μετ&6αoη Kαι τηv ετrιστρσφη απδ τη θ&λαooα
δταu ιrπδoyουv μτroτιλιαρΙoματα και εΙναt μεoημE-

ρι. Φoodτε γυαλι& ηλΙoυ cαπoρρoφητικ& τωv Uπερι-

ο:δδv ακτivωv.
'l 2. oooι τr&o1ouv απδ δr&φoρα νoα,{ματα vα αυμ6oυ-

λεJovται τo γιατβ τoυq (καρδιαrταsεΙq, πνευμoνo_

παθεig Kαι ιrεΦρoτrαΘεΙq, κυρiοη).
l3. Να uηv ξεvv&τε δτl και τα μωρ& ζεoταivoιrται. Να

τα vτδvετε ελαφρd, vα τα αερΙζετε με 6εvτ&λlεq.

14. Mηv αΦivετε μδvα τα ηλικιωμ€vα &τoμα'oτo oπiτt

γιατΙ δεv εΙvαι oε θEoη τ&uτoτε vα λd6α;v δλα τα
αναy,καΙα πρoστατεUτι,κ&'μ€τρα.

YΠioYΡIrE Iιo γΓΕΙ AΣ ΠiΡoNoΙ AΣ
κA Ι Κo ΙNΩN I[tΩN A]ΣΦAΛ ΙΣEΩN

Αγι.-η;oi φiλoι,
1t76cεξα 6τ0 τe)'e'ιται"o τεrj1o;

(49' οελ. 142 - 143) τoυ περιoδι-

xου nNιi,oυcτα>> το oημεiιl4ι* τoυ

φι'\ο'ι ι. Eμ. Bωλcαμiδη, 1ιa τoy τi.-

τλo: noι ΔραγrιskgE ιαι τi Βπ''axr''
τiι 7L'. ;lLDατηριil τz. εξf;:

1. Ι'ιe τoυg Δ,ραγoυ6iτεq xeι ττ1

7 ρ'"cτl.'z.ν''xi1 επ'.οxaπ'i1 7oD.Ξ' σxoΥ σΥ1

iιιaρ1y6 νοψδ ττ1q ΙΙ1ιαθiαg, €γρα'!ι
διεξωδιz.d cτo pι6λtο ψaυ <Ιoτoρte

τ}j; Biρoιαζ>, τδpog 2o;, Bυζαντι-
^tr'li' Χcδνo'', Θ'εcaυ'\oνixτ1 1970' γzι
ου',':':xρι,1ιdνσ' στ''ζ cελjδε; 9 - 13

ι'ι'' 1b8 - 162, δπaυ (cτιq υπocημε:-
ιδcει:) γiνετ'αι ανα'φορω \/"α.L N'?Υl6L'
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oι Δραγoυ6ιτεξ κ,αι n Eπιoκ,olπιi τoυq

γοπatτ1cη xσ''" ττιζ oγ.ετ''xi1€ βι6λιo-

γριφ!'αi'
2. Ε,xs'i ανα'φ6ρι'ι (caλ. 159 -

162) 6τι c-'o &'\\o oμιilνυ1.ιo γω'ριδ,
δτil'zδi1 aτην Βπιοxoπτ\ τo''l uPoυ,r-

λoυxιoli,' ττ5' επαργtα( τη; B6ρoι-
x:., πρl"πει ια υπ"i1ρye d,λλη 1'p:oτια-
νLxt| ετl5τrπt1, i1 τηe Καψτινi'αq.

Δ, ρ α.γ oν6 Lτ εq e^γ xατ αcτ&Θηy'αν'ζ'L'ετα-

ξυ ττi; Θεccα}'oνiι^r1; xαι τηg Bd-

poιeg, αλλci τ1 τδτε oδδg δεν π,ρd-

,;Ξ'- ',/'a ουoγετ[ζετα'. ψε τη aη1ιeρινii

eθν'"ι"i1 oδ6 (Θεcoαλoν[xηq - Β€'ρoι-

αc\ ' γιατi τ1 παλ'ι&' 'vιυ',ιιiι"i1 οEδ:,
,cri Ετνυ.τtα", -δπι'li giyq'. ^γνιυcιδ-

aΞΥ 1ieρya6σe ιπ' eυθεiαq, ψicα α'
τδ ιτ1 Β€ρo'.'ι του επιy,o:γω'/o$oε

1ιαζi ττ1ι μa δευτερε0ουoεE oδo6;,

1ιi'ι απδ τι; oπoiεg E'"ερxδταy ι&πo't
y'.'ντi' σττι sτdLeρcνi, οδ6 B6ρoιαq '
Ν&ουcα: - Κoi''αγaι3 -'Eδεooαg'

1. \'ι-'0' τα \[γα, γιcιτ, δ€ν 9π:-

θυμιi"l ν:ι ετ'ινι\d6ω xαι 'εδ6ι, δοι

*ρ"Φ" ^iβτ,' o'3τε νι πα'ραxωρ'Qυl

τΥ1Υ L6τrl',ι''ιt1 αλ!θε:α, Θ;υοιαζοντ&ζ

ττ1. σττ|) oπa''αoδiροτε oxoπιγιδ"τη-

τα' λ'xδψα, δεγ θdλω να διαταr,&ξ''l

xαL ττi ,1ιαxροa'ρ6νrα φιλiα μoυ ι.ιε

-ιaY x'Ι 3'7τΓι6 Mανιilλη...
Πoλιi φιλιxi

ΓΙΩΡΓΟΣ x. ΧΙoNΙΔΙΙΣ



(To γλωοoκδ δiωμα Tnξ N6oυσαcD
T'o 1ιιγxα'iaπ-i1γα"δa ττlζ ζω{ι,

ο cιγιilνα; ττ1; επι6:'ιδoεωc, xατ,ε'δα-

φiζει ουvηθωc xιι δ'.αι|eυδει τιE ι-
γαθ6; πρoθdσΞιξ ;ωy ινθpιjlτων, ,''.

cαοiο,' γαραψLξoιlν xαυ εξανεiιiξoυν
τυ3 δ'.lνα.τδττ,τ6: τoυE 5icν i|?ac'ιi:^''-

'1' x'^1ιb'lz aω:- "{l'x' :τ1 6co ιo E'l-
γq' "o τ'.6 eυxo)'τ1 τα'. λxaττ1 eτ,'xρι-
ττ]5+i ω'Ξ 7x''. Ι.α ττγι απΔ\αυcτ,,
|ιLa')δlλ;!'Ξ'ρ1'' τιt)y''lt''.xιbγ ιγιΘυl'l'
πc'l c,iτ1γει' c;τp τ)'^l,ρτ, (τv:υ1rατι-

Toυ
Γιιbργoυ Χ. XιovΙδn

y"il x,J.'. '!υγ'ιxt) α)'\eτρtωcτ'. Γ:'
c''ιτ6 etναι τ.ιλ'3 ττ,ετυγτ1oι!ντι τt ix-
φ?x'6τι ,!' r' ξ;.δι,ι,ι1 τ'?aq τ1' Υ€^ι.,ιo-

ταφetα :['lι''' sτρω'',ι6γoζ l],ε αγα'θ!;
τροΘ'€ccι;...

' Aρ7ιcα x&πωq, lιατ,ι6ρια τo;xεi"-

1ιενδ 1ιoυ, γιατ{ θdλω νσ. τ'ονiaω σ.-

πδ την α?xt aη cηψαoiα' ττΓ) a-

π,'Lc. {Υ'cυν 1ιε,ριxd6 (δυοο;1δE ελ4-

7ιcτε_c), eξω'.ρετcxt'q πρoοπi'θecl;
cυνινθpιilπων 'p,α.ζ' a. οπotoι 'επ'ιxεγ-

τριΔνoυν τον αγωνα -roυa σττι δτ[iL''-

o'lργtα {υ)'ων 6ργων, δπω; εi.lαι,
π:x:pη c'l^γγραφii xα'. τ1 ixtιοcτ1 β'.-

6λiων, τα aπ.'ια ανoιτoυν ν'!rr'lζ '"-

ρ|'ζοντeq sτ6 ινΘρωπινε6 γνιbcει;.

'\xδψι, !1υl ττ'1 γyιδμη δτι πρ€-

nΞ'. νx' γρωφzt ιd.πo'τε ι,ι[α ανω).'lτι'
ιi1 xα'' τcpιexτ''x'i' 1ιoνογραφ[α, ψε
ττ.l o;otα νz -"ονiξeταυ τ1 cυpι6oλη

cττγl ετ''sτiiι,ιτ1 γενιιθ" των λεγδ1ιε-

Il0ν .!Ξ?1.5'.τey.vιi.l),,, ΞφΞ1)?ΞiιbΥ y"q.''

s'ιγ1ρα'φt'υιν.' Ι\τι'", θι ψττa1'ι5oυ1lΞ
'/'J. gxτι.1ιiιοc'l''l''' α;,'ρ:6cδLιL'.α γ'αa

cιιcτ& ττ1 'γιεγλ)'τi cτγ,ια'οiα τ^ι^1Ξ Ξ'.5-

:o''i'c xιr. aτ1 -Ξ 5υΥ€Lσp.ιρ&-< exeiνυlν,

O'' Oτaa.!|' τιρi'γιγαν ψcγα}'ο iρ^γc

aa i.'|ιLΞιζ 'i.o') 7!εν sυνια'υτ!ξrrνταν ii,
zz6ιια' δεγ :υν7ιυq"Ξaν;α.ν t1 y.α'. δεν

ουiι6''67icντzy .ιΞ τη picτ, τa'ι βιa-
τc2'.cτ'.zτν ιτι.γγ!}''sι.;63 -'.J!ζ, i,'

τil'οi, ια,. ιι'LΞ a.J Ξιδa -Ξ τιυγ οπoυδιi_lγ

τeυζ.

ΙΙ δτi1ι'.ουργtα. \ο'.τ4ν etνι'.' cτ.,ν

ΝΕA BΙBΛIA ΣTtPΓΙroY AΠoΣToΛoY

ιανbνα' θ'd';ια μoρατι'o6 ι'αc δγ''., o-

πιυoδl1πoτε, αcx^fpεω6 oριoμ6νoυ ε-

τz'^γγiλ1lLτoi ^l1, απαραtττ1τα\ συΙ-
'ιειριiι-i''i ιιl :τουδdlν .

'()1ιιο:, 
Υ'.1- ν1- ιiLiι Ι\αι?τΓ(O?iρ0')

;ι p'.cο'6τ'".,'c' 0α τρrl5n1β1'σ(i ν α r1'-
.,;.''lct6'cι'l τ.' β''6λι'a, -".. r.,1nr'lq 1r.r'q'1 !-
dιocε ττ;l l'ociρpt1 τLL i','ζ 

^rr' 
nlινιι)

οι!'!ε,-i.
() y'. ΣτJργιο; Σ;. ^\^_o:τ6λoυ

',''l'τ6'γ'z:l''- z';δ ττι\/ oe'3q'ν7ι1ηl'' B.
'7lτeι''"a xι'' ιc'y.ε.t i.! Ξnαττa).|,\,l

,o'., )'r.1";'.ι1"i1' lττi Ν&,ιυοα, eδ6 ιαι
;οιλα γpoν''ι. ΙΙ τυτ,'τ"i1 ι,ιδρφι'lc'i1

ιc'.l e!'να'' ττi: Mj:11; ΙΙxπe:δe,jο'ειυ:.
ΙΙ z'γαπτ1 =aυ' 6γιal1, τ''x. ΞτΓ/ ''στ.!-
,ιtx. ια,. ,"διz-ι-ιερL τl'7. ττt Y')'ωιc,')'C-
"l!'ι ;.'ν ο7ιi,^1τ1sι cττρl α'πcφαοτ, νι.
;l"'''ιxoλc'lθ^l'ιe'. ε'"διx& γιθi'1',ιz:ι.
51τi Σγcλ^L1 Ιlα)'y'ι.y'.xυlγ Σπουδιδl
tο'l Ιδρυ'ρατo; }[eλeτιbν τη; Χoρcο-

Υitl.jυ τc:) ,\|'rιου. cττ1 Θιccα\oνtxτ1,
i'πι'o; τ.α'. ()ερ''ν& oεoιιν&'.γ'.α ιτ]i x}'-

6 zν'.x"i,; ^lλιbssα;. Ilα"Υ€nLσττ|}Lσ'xob

e'π''τ!δ,;.l' 5i'a τ'aυτy'O4'α6'.x6 7Ια-
'leπ''sτ"i,γι''a τη3 ΤΙρtcτινιi. ττ1ζ πε-
.'ιο7'l1Ξ :a'l Κοcο'lφοπεδtην''Eδη,
δ''dθ'cxει l,ιαBi1l}ιτα ττ, -: ιλ'6ανι'ιi1Ξ

γλυlοοα; 5ττ'ι'/ τ ?aαy aφ ερ cψ{ντ1 c'y'ο -

)''i1 τc'l Ι.}Ι.Χ..\. (δτoυ ψztJtiιe'laε) ,

eΥd) i,' ετ&γ"γε'l,,',ι'& τaυ πα'ραψ!νιι
τo iδ'.a, δτ1ιαδi, τc'l λaγιοτt1.

\Ι!y.ρι τωρz γνιυ,pdζα1ιε τl; εvδι-
,ι?ερa')σΞζ ,,rελjτε( τoυ (που δτ1γo'

ι'.ε"lττ1τ"ι'ν, π.lρiω;, οτo eξα{ρeτo τpι

iιην'.α[a ;ιeρ'','δυxb uN:d.oυcτz>>) γιτ
ττγl ιcτ aρ t α τ oυ γ'}'εφ-u a ?'ι,l'ατολ'' aι,r'''i'il

sττ, \Ιαxeδυli'α, γιε p&cτ1, ιδiοl:. τα
βι6),tι του Τ'ω. Βαcδρυ'6!).}'τ1, γ'"υ.

'γeγaνδτι' τ'ri; ιcτορ[ι'; τη; Niου-
sz;, 'l1' τiλaq, ια'' Υ!L τ.J γλωοoιr"6
:δ|ιl1ιz. 1τi< |'-'"α; π4)'eω;. Κ.'ινb

/'1' ?.ι, ι1 τι ?'. 7 i'. y" o δ'λ ιι γ 1' L0Υ a τ ιp.a σ L Ξ' ) -

'ι&τι'ιν τa'l ι. .\'τοc;l'λ.''l ziyι'. η

;ρυlτ.':'l;i.L /'L'' τι n.JL6τ'τιτz τaυ'''
Το'lτz i'οαν x.iea€'ι'Ξ&' ιαι' λt1o

;d''5, ^γνωοια c' ior-l'" αo7'ολoι5ντα'.

lιΞ τ7lγ πνeυ;ια'τιιti iυli, τcl'l νou1a6

",'.,"Ξ 

7!.'. s'^{y"Ξ}ζ'ριrμdνe ττ1; Nd,oυ_

i./'ζ. '()'ιιυ;, δgν π'οοο'.υylιζδταν τi

"J)Υτi;σ.φ'iι εγL -ι, τoσου cπoυδα[oυ,
..,)'aτ" t'τ1ριυψ!'νaυ, c'lνθετcxaιl xαι τ'ο-
)'υ δ'Jlcy.ολaυ, !ργου, δπωq εtνα'. αυ-

=i'' ;,a a;a|'.' x'lxλ.opl'ρτ1ce rριν δυo

1ιη,z:ζ, 5Ξ φιυ'tcιιl-,.,.xi. ι"να'τ6τωcι^1

1';δ τ,' δ.J.xτ'.'))'rr^( ?1'Pτμt'iο,τ''εt',ιoνb
:a!.

() τ}'iρτi; τi'τ)'ο'- τc''l βι6λ!ου e!'-

'/'J.'. |.Σ'Ξ?'(i9.'.l \'i1.'\πoοτ6λο'l, Tο
"1)'ι'lιs'.ιi, ιδiιυ1rα ττ1; Nioυcα; (φιυ-

ντ,τ'.τ'i1 - γιa'1φd'ο^γtα) , Mαxοδονιzj;

1ιελ6τε;. N*,aυοα 1989>. :ελiδεg
3ιj3 8,''l c^/'^l!!ατaζ.

l{::i δlcdλιδr.' τρδ'λογο, αργ'|ξeι
τ' i'()τrJ ψtρo; τo'l, τa ο'Ιi.'[ο 1'νσ.'

τ!''zτt''. 51'τι φΦντιa|.xη τoυ Nαoυ-
il-!.tιο'l''δ''υl',ιzτ'ο;. Χω2lrζ:τα.ι ?9

ιρ!ι ιeφθ')'ι'.ι'. \nc l' ιφορω oττ1ν

;'','pcp*. τι'ν φθl"^γγυlν ,7.x.L στην αΥ-

-"'.cτοιγtα το')-'' 1τ'?ai τα γρ&ψ'ματι
τc'l z)'φι6t,;cl'l . To Β' ανωφ!''ρeτωι

11y' 7ιi'Qτ1φι. φαlν1:ντe. cτα δ[,!ηφι
c$1ιφωνα x|'L στα ρ''ν'.xα cυ'ρπλ€γ-

',ιzτι. Tc Ι'' xε'φαλl''.ο l'φυερ6νaτα''.

οτα "π*,θη, τιυν φθδγγων. Στο δε6-

τεpο ',t!ρο; σ'να11τ'55σoyτι"c 6cα ι'φο-

ρo'3'l o''τ1 ψopφa|aγiα τrυ ιδιιblματo;,

cε δ!xα. x1:φ0.\ιυα, l',που exφραζaν-

τιι c'' ιπb!ειζ 'τrυ γιa τa ωρθρο,γι:ι
-'L o')3'-x.5τ.7.α' για τα ετtΘετα, γιι.
τι; zvτιυνυμiεζ. τ'"L τα p'l1ψατα, γ''ι
ττ1 ι,tετc|.i., Υ'.1' ."''ζ r?O0ξσ€Lζ1 τLα.
τaυq cυνδicμaυζ' '{L* τα επιρρiiψα-
1σ' xα,. Υ'.q. i''ι επι1υlνi,1ιιτα. To T'
u,ι€?οζ e;'.^γρωφe-uι'" "παρα"1ω^γυιδo,
δη)'αδi1 ανx.φξPετα,L cτα πα'ρωγωγn
pi1'ρατα, στ1' o1)σ'.α71Lτ"&, cτα επ'[θε'

-a y'aL ο;α eπ'.ρρi\l,ιατz.. T€λοq, aτc
τ€τl'ρ:o 1l.!ρ'ιi 7'[7'r-oι o ερμηy'ευτι_

ιδ; τt'lαxι;. δτ}'ιδii το aρηaιψδτα'-
.. "{νιjJσ6*''. ir|'.s 1'\'.γi5βq1o; τη6 N&.-

'ι)57-ζ.

Δεy διgθθτω τιζ α'ilq.LτrJ6ψaΥεΞ1

ε''7"ι-xiζ γνιilcειg, ιilcτε yα xρiνω 'aν-
Συνixεια oτην oελΙδα 2 l
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Bιθλ:oπαρου,oiαon

(To rΛΩΣΣlκo lΔlΩMA THΣ NAOYΣAΣυ
Fι'

ΙΙ 7:ι λbγο xαι'ρδ εiδε τo φωζ τηζ
δτ,':c1''"ξr'''*; τo βι,6λiο τoυ Σ. Aπo_
s 'ξ)'o'.l ιιΞ τοy τiτλo uTo γλοlocιx6
:δiω1ι'r ττ1q Ndουcα;>>.

() Σ. .\πc:τδ\ου ιτeνδζ cυν'eρ^γ0,-

τγl: τηζ .NΙΑΟΙΣTAΣ, εiνα'ι γνω-
cτo; cτου; αν'α^γνιbοτεq τoυ περιοδl-
τ'''l α.'πδ τ'ι' πο)'λα .ντι\LερωτL'xα' y'α'L

-|Ξ7|Lτ ι'?Lιj\',Li'/α. t' ρfl zα του, ι'οτoριιo'3

'"'l''.'), l'o1 ρ αγ ιτ'cυ τ,ε'ριεγο1 ι6νoυ. Σ1ε
ι''z6. xρθρα' τcυ1 τ.l.t:, τ,o γλωooιι6
ιδiιυ1ιz τη; N.ioυcαΞ δψοoιeδθηxαν
z:z :ει5γ'τ1 3Γ;,oν, 36oν 'ιc.ι 37ον [-
τ:υ: ] 9,86.

() Σ. '\πο:;4λου π'oλιj νω,ρig, α-

τ4 τα γιcτρ,-xα y'ρδν,cα', αoxoλτiθη-
^/-Ξ li\ε. 1' θ''!i'.ι 'ιυτ6' Ζωνταq o' {να

;:ι:'.6i.\)'cν δτcυ τi 'lιoυaαttxη δ'.α-

)'ez:ο: βρ czο-"αν 5e oιαθτ11ιeρυνi1

',''7'l'cτ, ια'ταφaρ'e yl1 ρoυφτjEει 6'

i:: ;:; λjξει; ,;ιiα προ3 γιtα xα. ν1,

τ''1 ι&νeι xτi1ια -"oυ. Eiv'zι γνιilcττ1;
τ'''l ', l-ο':οιitτου γλιυccιxο,j ιδ:ιbψια-

-ιoζ α.π6 ,,πρ6τΟ γ!ριo x'αc ιυτ6 €γει

'"δ'' α tτe 7r' cτ1r αa t α'

Mε ετ'.ψον^i1 xι'. νπoγaνi1, συΤ-

γ!'t;'''lι:. δ)'a το σ'Iιx.PαtτητO υ;^Ly'δ

1!:ι'' ||. επιtιdλεια τlιι φρoντtδα τr'l

eπε,iερ^γιaΘτ1'ιε' το ιαξcν6ψτ1aε xαc

:3sτeiια' ατδ αρτετ& γρδνιι τO τlα'

οο'-lsiL:'ι. Mδνc; τoυ γ"α'L ι6ο^i1θτs

ι a :' σττ1 !'.i[ ι',ι εν ο i ι.π'', ι\ει c τ cτ& o τ'' 1

δ'"τ.iξ τoυ δυν*,1ιει;, y'ωρiq να π'α-

1:,x:\ο'fi'i1sz'. τ'ανaπ''cττ1ι'.αιθ' ψd-

{''i,'ι7'a'', προ^7.ωρτ1ιε tιε αυτοπεποi-

t'r1sτ1 xL'' riοτ^η, πα2& τ''i iι6ριε_< δυ-

ιL'd!.ε; v.s;1 'l:.,z7ο''lcιiι("e'' υ.υτ6 1a

iδ''a τ'η ιν'ι,.τ'ε|.μενo aτiζ εPτα6tαζ α.-

τδ ττ1 φ'3οη τoν1 τ'ι :xx.a&.φεp'€' 136τ'ε-

p1: αTνδ το.λι5 x5π'' νrs" τc δαψ&cε'",

y'τ'l' ν''' β^ριi νcxτ1τi1 '<. F.tναι π'ρ&γ-

pα.c €ναq iθλo6. o tδυaζ aτον π'ρδ-

)'ογο το'l β:,6λioυ ογoλογεt. nEiγαι

αnαρetτητo' oδιδ. να υπoγρα1υ1lιoθεi

δ:'. :ο υ\''y'δ \''c7 1τ1 cυγγρειφτj αυ_

τ:i τoυ Δ,ργcυ ε[να'" τι'ρα6q eα[πο-

ι||'| γ"a|' επiμoνων r?osπαgε'Jbν a"
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cτ,'tεg zα'λo3πτoυν o1εδ6ν, xρoνιxδ
δι6.aττ1ια. τεaο&.'pων δexq.eτιζlν, xq.-

τα ττ1 δ''&ρxεια τ(υγ οπotων τc εν-
7ιι.'c.φii,σl (,l.ιr"|) ΙL7' ττγ,l ανα"ξi1τηaη'
τ.ιτl""γρι'φ'\ ιιτθ.τιξτi x"ι'. αξιoλ0-

|τ15τ1 :oυ c7eτιxaυ γλωcο:xo6 υλι-
y.ο'i. zrzιτοr0τ1τ'Ξ iτiοi ιαθ'e xατe6-
0ννc^r1, α.π' 6r.ο''l 'i,ταν δ'lνατδ να α-

ρ'lο\ιiι ιαια τr' δυν'ατ6 oρΘ6τε'ρα τ'ι
cτa''γεiα ι'lτ'c'3 το'l υλlxo,jr.

Σ^l11ιερτ τ.ι τ)'ιιlcc''xδ ιδiωμα 1ρη
c''l,ιaπo'''ztτ'l',.',ιaνο απ6,λtγα ατα1ια,
κa'''ι'ομtντ13 τ|l.xtιi. Σe λ[γο xα'ι95

θα ο6$οε'. τa)'εiωζ τ1 uναoνaαitx'r1

).αλιd,>>, -νcD T,σ.ι'k''rlυ 'rιl'Lpoι5. Tro βι-
6λ|ο δμω; τrυ Σ. \πccτδλcυ θα, υ-

πενθυ1ιiζει fi.ζ Ξτ€i)Χl,ι,raν'ε; γεvεd;
6':'. sτον "-δτο αυτδ μ:λιιi:τ,eν x&πoτ'ι
,,Tl ';'ι,''υιι.ii'ιτi δ'.θ'λεxωζ. y'c'' δzι

:τιg oελiδεg -"ο'ι βρtcxoντα|.' <\x'1iο"

τυπωμdνεq, 6λεg οl o1ετιxdg πλτ;-

ρci..2!'e : τ'"α τoν r,ιτ;tr.ι'νιa1ι6 τηζ

γ).ιiιCaι"q (φιυνητιιl1, r,ιoρφc\oγtι
: ,-,.;.) .

T'ι pι6)'tο, απgυθ6yετzι c,ε λiγoυ;
ι"l'i,ρdlπο'ι,", cτo'li'ε,'δι.ι.rιi6 επιcττj-
|ι|'a')Ξ -: y.σ.L s' δa'qlζ επιθυμο'jν να α-

?.)x-'Naλτβa6ν ι\.|.ε ττl παρ&.δοaη *αι
τc π,ι-ρi'θ6ν τaυ τδτ'oιl αυτ'r''3.

F'!.ναι ξνι βι6\ta 1ιε ε:δ'.xδ βαροi
'l'α''' φt2ε''. .ην sφpα^γiδ'α' τηq π'ο''δ-

aτ1ix.ζ.

Στη ουν61εια δηψccι'ε'3oυ1ιε o1d-

)'' ι' ται xριτcxi1 τoυ τafi|'y'a$ τ6τ'aυ

γ'7.L του ιαθτγητi1 τη: γλιυcoολογi_
q'ζ ia') Ι1'ινετ'"oττ11tiου Aθηνιiiν' Τ''

\[παi ιπινιιbτη '

B'
Toπικ6ζ T6πoq

Ο Eφημ' <ΝEoΙ KΑlPol>
φδλλo 259 27.1.1990

Rι6λic Υ'''x. τa γ'λωccιx6 ιδiω1ιa

τη: NioυcαE exδ6Θτ1xε εδιii xαι 1L:-

ρ'"zi3 τ1ψ!.ρeE απδ το ου'ιιπoλiτη μαi
,Ιτd:γιo'\τocτδλου,',J.6ν''|}'c 6υ'iε)'

1λττ, aoυ \1ι'''.r'ιδιy'o$ "ΝΙΑoΤ-

ΣT'\>.
() τ'. Σ;dργιo6 Aπocτ6λa1) acxa-

λ,εiται 1r,ε το θ€ψα αυτδ, πeφaa6τz-

ρο απδ 3o xρ6νυα. To βc,6\to ex.δl'l-

θηxε 1ιε διxα τον !,ξcdα xα,' τυπιιι-
{\ηxε cε i.ερl"oρ'Lψξν'a αγτtτυ;α'

o Εφημ. <ΝEoΙ KAlPol>
φιiλλo 260 3.2.1990

Σιυcτi, nx'ρατηρt1θτμε cτο δτ1ψο-

τ'.xδ ου',ι,6c6λιo 6τι θα πρtπεc να o;'ι-

Toυ
oδ. Ντιv6πoυλoυ

γzνωθεj γι'-α 'eιδ'.'ιt1 eιδi1\ωcτ1 ^γιι

να -.ι1ιτ1θoυν &νθ'ρι'ιπo'- τηi Νdoυoα;
iioυ 1τ,.f!5φ!'?oυΥ σ'iιΥ"e1d' aτην πδ)'τ1

1ια;, εiτε 5-!o |/ωρa ;τi-< τ!'γντiq, etτι
1τ' γ'ωρo τa'ι ιo''Υυ)Υ|'y''.ιl3 πρo6λτs

1ιατ:c1ιoi. H πι.,'ατiρτ1cτ, !.γιν'ε ι-
';b τον x. δ'iμιαvγo, ιι'ε αφο'ρψi1 τη-<

!ιdοιτ1q -"'oυ βl6λia'l ΥLx' τΓJ γλωοτι-
7i '.δ.tι,){i''α ττ1; Ndcυce; απd τoy y'.

Στ,€ργιo Απcoτ6λoυ ται Θdλουψε να
;'.=;ε'3cυpa 6τt τ' ε'ιδi1λωoη θz αγ-
"1υ)''α":.εc y''x.'. τολ\.'''l: ου,;ιπcλiτe;

|ια,: τ,r9 dLaxΡινaντα'' cε το''ιεti πο'
,λlτι:1ιo6 y''LL 1τoυ τa δνψ& το'ιg Lγει

1t'iιι "1νulsτδ τ'αι π!ρα απδ τα aτε'
να 6'7ια ττ1i περιογi6 iιz;. E τι1ιτ1'

"'-x'i1 α,'lτii δ''αxριcτ1' αν 'ρτ1 
τι α\λ'ο

θα δ6οε'' yι;'* ια'. την '.τ'ανοπatτ1zτi

c' 'ιυτο'3i του; αν,θ,ριbπ c'ιζ δτ'. ο ΔiΓ

1ιo; ΙιΙi,oυcα,< ξ't','ε'. να' €'zτ,"γ'6' xτ,l

τ?ο5cορc. -|ουi.

o Eφημ.<ΦΩΝΗ ΝΑoYΣΗΣ>

φJλλo 1942 10.2.1990

'Τ!νl' p'.6'l'to - 6'τ'τλτ1ξτ1 - θ1θαcz

51:/. γiρια ιιoυ. Tiτλo; τoυ nTo

Γ)'ι'llc,.y"δ Ιδiωirα τηg N&ουοαg" u'α.

s'l';"γ:ι.e!α; τoυ 6ναE δ''τ6 ι,ια." ω'ι'

θ,;rιυπο;, o Στtργιa -: Σπ. Απooτ6λoυ.
'Hταν 6νι tlγα;lιcτ,c ξαφν'.αaψa,
,r:γj1.λι')γ9 αx6γtα xα,. 1rε την απλij

ι'.;λ}','",ι!ιρτisτi τo'l p''6'λiου' lιε την



7'νατνω5τl iοτι> xιι τωy τiτλω, τω7
ιεφα'λω!ων του. '0πω6 ο',ιολoγe[ c
l'δ'",ιa δτγ,ι''ουργ6; του γρεcd'a-uτ1ια l
οyaδδν 1 δεxαeτtεq τ,.\a Υ1' 7υτy"'ε'l-
:2ιο{')ε[ y'x'L '/.J" ταξ'.νοψτβ'εi τo υλιx5
τ'l3 γιbρτ'1cε cυμτυxvιυμdν,o cτιg 36ti
;'lινa^γρα;ι',ι!.veg cελiδε; τoυ. ΙΙ φω-
νliτ''x^l1 τ1 'ρoρφoλo^γi'α τoυ τoπ'.xου

1ιι6 ιδιιbη'ιατ|)ζ' η τρα1J'|ιατ.'x+] a'o')'

ω ^γλωοaα'ρι 'τoυ'xαa τα απει.ρ'α πα-
ρ'ιδεLγ';ατz απoτz.λο'3ν ipγa ζofi'1:
εv4; ανθρωπo'l 1τaυ εi1ε xiνητρ6
του μδγr2 το γeραxι xαι τtπ'οτe πε-
ρ'.sa6τeρο. o Σ'τaργιaE δεν τ'ροcδa-
xσ' οdτe r'αγe1lLστηψ''αxoτ\ -i τtτ\oυ<,
α')'l'& aι5τε xαc ι&τ'η'.ο υλι,ιδ 6φελοι.

'Γc γeγaνδ; ιυτδ πρocδiδε'L |ιL."{α-

λ'Jτeρτ, ιξ!'α οττp π.,ι.'sπd.θ':''.α τa'l.
τ.ιυ Ζeν Ξi'/L'. }Δ'/o vye'ι,tατι.ιi1, α)'-
t'd'. ι:ι'. υ)'''τ"'l, xα'υ :l,'!,\c'τ''y"^il. Υ,.L.,.
ο i.δ'.c3 ι/ι'θ'.sε ιι'. i.γρ'ι;!e τι y'ε[-

',|..νtt' 5τ,τ i τ ρ c'φ a|\τlΧ.α"ν ι' -να' qL fu ?'. -

'lε 5τ' φιυ:aτ'lπ'.x6 1ιηγαντi1ια xα'.
τ.ι 6δυlce ν,ι φωτaαντ|"γ'ραφουν ae

\l- Ξ'/'. \r. ξ e δ εxα'δ e E x'ν τ [τυτ'α'' 6 s α ακ α' ι -

τ''ι'5ν τα'γ γ,' ι ;ιε ρ ιx t q β ι6\ιoθ iixε -< 
rιω:

x*'ποιa'lq α,νθρ6π,oυζ πoυ 61oυν εν-
v'ι.α'φ!ρaν τLα τα τrιπcxσ, γλιlοcιxι,
'.διω1ια'τα, 1oa') -νσ' παtρν'eι η τρ6aδc:

''"7.L 
τ7' εξαφινtζε,'. Εxet θα xατα-

}:l1ξa'' ιαι το δ''x6 ',ι'ι; τoπιxc ι7"[ω-

1ιe, δυcτυyιbE. Θ.a ,1ιεiνει δγιυl; τ.l

β'.6λtc 'ι.l p!'λο'l iιαE' οε ιιr..:ε= β'.-
6)'''oθ^i1ιe;, l'πω: θ,ι μεiνoυν ιαι ι.&-
πaLx. x.|\ιΙLατι'α γ ραiιψiν ω 6Ξ y"d'ιτ..r'-ι.

i',τυπz τιx. 'lc. θu;ιiξoυν 6τι x*τ,οτg
υπ{ρ1ε x:' εδιb tνα ^γ\ωccιι6 ιδ!-
ι,)iιat ιtε με,λωδιx{ τ'pop1.γ&", με θαυ-

ψ&c' c' δ'εt^γpατα τηζ γλωcooπ)'αoτι-
xt6 cτuzνΔττiiτ.Ξ 1'.ι,) \αo6 'rγx'; πaυ
dπε:ε θl1;rα τo'l π.,,)'ιτ'':1ιο6 ιx,. ττ,e

zνατιτυξηq τωy μdσωy επιχrιyιl)γi_
Lξ. _{υτdi oι cx6ι}ει6. γeτριαξονν
'''.i;tο -: ττ;l πl''x.1'ι τ.aυ ν.J.ι|Jθ€.L 4,π,oa-

o3 γ,t\τicg aα,'' ιγ&πηCε αυ-,"lιΥ --.lj

γ)l\ιια. 1iaυ τ.,) 3διδε 1ι:α ιοτ,-xii
--Lυt'4ττlτα' Ι7 πρacEοxiα x'αι τ1 ε\;rl.
δ'ι δτ'. θx. δ''αaωθet ξcτω τq,'. οJ;

γ 
r' γ 5 ^.'' q'^,''ξ ι|.4 o 1' ι.τrιτ e.\ο'3 ν x αr'οι a

ι'''ια'νοτatτ1ιτ1' τ''α aην οτοt'α, οφι[λoν-
-ν1'L ΞνNα,ρL6τlε6 c,ε 6ooυ6 xουραξoν-
τα'. ν1' ττ1ν 1|i!a5φ{ρO)γ ιι9 -ια tργα'

-.'.υ:, l'lταl-Ξ τολυ cωcι& γpα'φε,' cιον
τρδ)'.ιiο τc:ι β;6''r'!C'l το'l ο x. \π.r'
sτi'l)'.ι'-'ι.

Γ'
Γ. MπαμπινιΦτnξ

AΘHNΑ 72'4.9a
Ι1'\,ΝEΠ]ΣTΙΙMΙΟ LΘΙΙNΩΝ
ToΙ{EΑΣ i.ΔΩΣΣOΛΟΓΙAΣ
Ι{,\,ΘΙ{Ι'HTHΣ
l'. MΙΙ.\l{ΙΙΙΝΙΩTHΣ

.\γα;τρi γ".'\ποοτδ\ο'l'
\υ': a'ηxα'|'-'ω τLα' iO β''il'tο οo'l

ιiΓa Ι')'ιoτο''xb Ιδiωμα τη: Niου-

5x'q>> 7.ν ι',ιδλιq τωρα ι'ιrδρeοα. yα' d'.-

εξdλθιo. 1N[να,' πολυ ιαλi. δουλe,.ι'
δοrι ιαλ$τιρτ1 ι}αopε! να εtναι 1ι':i
"1'λοlc:ολογ'.xti τεριγ.1αφt1 z.rδ :ι7i

1)'ιοcsoλaγο.
ll αι.,.'i6ε:ι τliν 1τΞpL\c':ιφων ου';

i:1"'. τι Ξ'ΙiL1|'.)ν^i' ce ψ''α αυcττ1ριb; π:-

''.Ι.''ιφLi(.il fi?rJσiΥΥLστl σε συyδυ,α,-

cγιL tιε ττ1 βαθ6τe.',lτ1 \νωcτi :oυ ιδ:_
ι(1''7'1''' y"'j.L 1τι') ε'ιι''cθηctα τoυ (ε-
fix.?x(bΞ γ-?tρττP> δtνa'lν ',ι:α β'α?$-
.τj1lι 31o rδντiψα cα'i.

}Ιs φιλ:τ'c'j; γαι ρετ''o'μrω ;
Ι'. }[;ιμ.πινιιbτη;

To rrλωοοικ6 ιδi'ωμα τnq Ν6oυσαξ

oυνixεια απδ την oελΙδα l9

ο'-g"zτ'.γθ' ττγl αξ|'z' ττ1 -: cυ'lε''cφορα;
|C) γ.. Σ ". -\πacτlιλrr''ι.

Ι{Lι iι6ντ1, 41ιοl;, τi ιυ)J.o16τρη'
5τι i'η -C γλωccο}'a.γ'.,ιi1 -c paνcγpα.φl"-
'J'; .Dυ' εντυτιlι''!"ξzc "l,.α. τον 6γιC
ττlΞ, 1τι') ε;:,;#λεlα, τo ττλ'i1θο; τι,l'ι
γvιΙrceιυν τoυ a'ι')'λ'ε'xττ1 (τcραγ1ιατ''-
ι'i6 iιiλιscυ":) x.ι'. ττ]\l τελ'eι'δττ1τα

iη:| ι'); T"ρ.JΞ ττ] cυ)'λογii ττp Υ.α-

:α'zζτ, y".ι'' aην eπεξερl1υ.ctα'του
;λa'ls''ου ,1)'ιzο6, 7c .πηta 1ι: 1rεγd,-
)'τ, ιτ''τυγ'tα. τ''θ&οeυοa ια'. l'ξιοτr',!-
τj5. . 5υΥ τ 

.' z.φ !α. ;. E lν α.ι, :''lν sπιιi.l _;'

τυy'z'','t, τ, Nλοlcι.' ^γιι.=i' δ''αθξ.-'ε,'

!ν'ιν τ6c.' ι.ξι,cλo1r" 5,ιαταΥ€α τ,".l

πνε'3μιτο6 yq'' ι,'\Ld τoοο πρυlτδτυπτ1

1ιελ3ττ1 ^{'.α ia ^γλιιcc'.ι6 ιδiωμd.
1\Ξι τ1 οπatα θα 6οτ1θηce''' ιcφαλιil;,

z'l''. ΞT'lt δ''e'ρευντ1cτ. (iοω; δε xzι
3ττl'/ επ{λυcη) i'1) τρa6),t1ψατο;
ττι1 γ-1'τ1.Υυ)γ"i'; πλi1θουg Nαoυοαi-
(υy (γιι πο)")'ο'υ3 σ-n6 Φ')ζ oτotουζ
'li;'α.,r7,1'1γ iτ'O'-Nεtα 6τι xrιτ&.Υο'lτo,,'
l'τδ ττp 'Hτειρc) .

Εzφpiaζ,'l ),c,.τδν τι. θεpι1α aυγ-
'7.l';:τ1.i1:i''α' y"σ''' τaν }q')]ι\ασ|[l'δ poιt

Υ.7' τTi] τrιi''leτ'iι iiρa.fiα'Θ'Ξ|.α'1/'s'L

ΥLα 1ην πoλ6τιμη συνε.σφaρd., τa1J x.
-\.rcst6λrlν. Eλπiζω δe νo' pρεθ'ei C

xα.τ α)'t'τ1λο ; Υ ? τ ι'' 
\ 7':u aa'οτη;, ιil cτε γ oι

/'υy')'.Ψ.ρil5Ξ,. τl ψoΥοΥρq.φtα xαι cε
zινaνczα τ'lτυl1ι[.νο β'.6\{ο' orδ-'ε
(}ι τpοοτeθo'3ν' 1'5φΦ)'iJζ' xσ'L τα" ζι.-

;.''oai'iη-a c'lγ'ι.Cι'τ,'wi οτaιγet α xαι
δεδo1ι!να ΥLσ' τα γλωoοιxd, ιδιιilμ'α-
τα, i,λλωy πeριογilν, δτιιl; xαr' τ1

s7eτιτ'i' β'.6)'ιa1ρ αψ tα.

,1 ΙABAZET'E Ι<AΙ ΔIAΔIΔETΕ

TH (N}AoYΣTAυ
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ΔHMoTtκA TPAΓoYΔIA τnq tλ6νnc M-riτσqλα

Η <<Ν lΑoYΣTΑ>> oτfrv τrρoατrdθεια τηξ yα σUy-
κεvτρδoει crτig oελiδεq τηq δ,τι Exει δημoαιευθεi κατ&
καιρoJq και αφoβ τη Ν&oυoα και τηy τrεριoxη τηξ
oτδ τειixoq αuτδ παρoυoιdζει μια μrκρη oυλλoγi, δη-

μoτικδv τραyoυδιδv'

Τα δημδδη αυτ& &crματα τroυ τραyoυδιδταv, δτrωq
μαq λiει και o τΙτλoq τoυq oτδ Αρκoxδρr ΝαoJoηq εi-
vαι καταxωρημEuα ατo <Mακεδovικδv H,μερoλδγrou>>
τoυ ΠαμμακεδoyικoJ Συλλδγoυ (iτog l912 τειixoq E

Ε.M.Αθiν,α) oελ..244.

llΗ,MfiΔΗ MAlΚEΔoΝ Ι κ,Ιι ΑΣMATA
EtN ΑPl(oYΔoXΩΡιΩ ΠAΡA TΗiΝ l'ΙiΑoYΣΑlΝ

A'
Ν& o' ερωτηαω ψυxoγιi καΙ αi.vα, Παvαyιδτη,*
δoouq ακλ&6oυq κι'dv τrηραμε αuτδ τδ καλoκαiρι
καviναq δiv μαg κλδφτηκε ατrδ τoJq ακλα6ωμ,ivoυq'
tvαq τrατrτr&q καλδγoεvoq,* πoλλd λδyια μαq λ,δγει:
Γιd κδψ' τε, yι,& λ0oτε μαq, κ&vα ντιρμdvι κ&μτε'
τρεiq μηvεg εiv' η dvoιξι καΙ τρεiq τδ καλo,καiρι,
καi τμΙg εΙν'o xειvδτrωροq καi τρεig 6αρι)9 yειμδναq.
καΙ oεig o,καπδν δiv Εxετε γιd ιld μαq ατroλδoτε.
Πιdyoυν και γρdφoυν yρdμματα καi oτiλλoυv'q τoδq xατζξδεq:
<<Bdλτε καi μdoτε xρηματα, φλoυρl& καΙ καραyρδioια
v& ξαyoρ&oτε.

Β'
Kαλδτux&'νε τ&Τ 6oυv&

-Z&γo 
μoυ, τdΙ 6oυvα - με τδ ζα.ι<δvι πδxoυν

τδ καλoκαiρι πβ6ατα,καi τδv xειμδvα 1ιδvια'
Δ'i.v αυλλoyιioαι Θdνατoν - Ζdya,μoU, od,ατov - δεy παvταιxαivειq x&ρoν
Mδv' καρτερεΙq τ{v dνoιξr, vαΦη τδ καλoκαΙρι,
vd 6γoJν oΙ Bλ&xoι 'g τ&Τ 6ouvd, v&'6γoδv κ' η Bλαxoτroι}λαrq,
vα '6γoδv τ& λ&yrα τrρδ6ατα μ,i τ' αργυρ& κoυδoιjvια.

Γ
MτιεζEριαα, 6αρiθηκα 

- ξirη μ', 6αρ'EΘηκα - αρματωλδq καΙ κλiφτog,
τηq vιi1ταg τo περτr&τωμα καi τηg αυγflq τδv ι)πvo'

μi τΦy'η λδρα τo κoρμΙ και τ& φλouρι& τi μξoη,
τδ iρηlμo τoUφδκι μou διτλ&'q τ{v αyκαλιi μoυ'
καi τo Φιλδ και τδ ρωτδ καi τo 6αφιαξετζω:
Ντoυφiκι μou'περ{φαvo μi τα τroλλ& τιαφδλια*
πoλλαiq 6oλαiq 'μoυ γλιiτωoεq, κι'ακδμ'αυτ{v τ{v δρα
κι' d δδ oE φκει&οω απδ φλoυρi ,κι' ατδ μαργαρrτ&ρι'
καΙ oι] oπαθδκι τiμιo, πoi rκδφτειq τ&,κεβλrα,
vδ κδψηg καΙ xλωρδ δεvδρ,i ν& φκειdoηq τδ λημΞρι.

Δ'
K&τω 'g τoJ Ντoδ,μ τ{v πiτρα, κ&τω 'q τδ γιαλδ
6αρΞααv τδv ΑρyΟρη κι'αυτδv τδv Kδκκlvo.
Toδρκol τδv τυραvoJoαv,καi PωμαΙoι τδv κλαiv'
καi δuδ καλd κoρ&oια τδv μoιριολoγoJv.
Ν'ΑρyJρ' δEv i.xειq μdvvα, δδv δxεrq κι'αδελφη,
δiv Ξγειζ καi yυvαiκα v&Φη vd oε ,κλαΙyι.

-Ν' 
εγδ o&v εixα μ&vνα, o&v εixα κι' αδελφι],

o&v εΙxα καΙ γυναΙκα, κλiφτηq δΞv τrdyενα.
(Η ouviγεrα Ξv τδ τoJ iτoυg 1913 <Hμερoλoyiζ.Σ,). Π.Σ
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}{ ΕIΔllfi AΓΩΓΗ ΣT}lN EΛΛAΔΑ ΣI{MΕPA
Σημ.ΝlΑoYΣΤΑΣ. Στιq I1 Φε6ρουαρΙoυ ]990 ιiγιναν τα εγκαΙvlα στην oι.xονaψιiιt1 ανeξα'ρττ1ctα xαι'

τoυ ειδικoJ oxoλεΙoυ Νdoυoαg. να ξεπ'ε,ραaoυν dνα επ|πεδo ζωτ]E.
Λδyω τoυ εvδιαφiρoιrroq TroU παρoUαι&ζει τo Θiμα δη,μααlεJoυμε αυ- Συyαντoυy δι*'φoρεE χOιyωνιχd;

τoJoια τηv oμιλΙα τoυ κ. Δημ. PoJγγoυ, σΧoλικoJ αυμ6oJλoυ τηq 2ηq Εκ_ δ'υοxoλ[ε6. }Ιεριxdg φoρ69 εi.ναc {να
τrαιδεuτικl]q περιφiρειαq Π.E.Ν. ΗμαθΙαq τroυ εκφωviθη'Kε τηv η,μEρα ε- β&.7oq για ττ1ν {δια την οιxaγ€νeιi
κεiνη για εvημδρωoη τωv αvαYyωστδv μαq. τaυζ, xα; μια ε,υθ,jνη τ|'Φ ττlν 1loL-

νωyια,.

-\ι. δεc.l'-ιιδ;aτs,

Kε Nο1ιd,ρ1τ1, γ.. Δiμω.γxε. γ.
ΙΙ ρο'ioτ*';ιενs τηζ Δ'lνsτt< .\/θμ:α.g

Ε'ιτlcηc τ. Δlντiι τr1; Αoτυvoμiα6,
^ι' Ειτρ6aωπε τωy Στρατιωτιxιilν
_\,:1ιb'z, x. Εxπ'pδaωπoι Συλλδγων
y',yι Σωι-ιαιsiιυy' χ. Συνιiδε).φoι, ιυ-
''isq xαι ιy.1.)ρ''ol.

Θz 11θολα cτα τ)'αtc''ω ττ1ζ υ1τ€6-

0υντβ π)'τliιοφ6ρτ1cτ1( 6λωγ τωy πo-

T,oυ
Δnμ. Pοιiγγoυ

σxoλικoιi oυμ8o.6λoυ

)'lτιδ'/, yα τρο6ω aε μια α-lντoμη
ν'ιι γενcxt. εντγ,ι€ρωcη, cγeτιxd., ',ιz
ττ;ν E.A. γ-α.'. |\Ξ b)'α τα νειbτeoι
cτq'τ''aτ'.y'& xαc'ιαθoδτ1τ1τ'.x&, aτaι-

γ-etι' πarl 6'7olν τ,7'ox'3ιJ1e,' xαι' τα a-

τCiυ' α.φo.,'ο'3ν &1ιeaα τoν ευαtaθητo
ι7.'. aτil'\αντLy'6 αυτδ τογ€α τa'ι 'exπl
ιο'3,,ιαΞ συστtl.-',σ'xοζ'

Tο ι,δr'αtτe'ρo ενδ''αφ!ρον |}αζ Υ'.ιL
-"ι πα','δ'.& μ: ειδιxd6 εxπlx(''" α.να^γ-

}..εζ' απoτελεi τ.L μd,-ζ eυρilτερ"r'

ειτlιi1 Υ'σ.'' "trιLΥι.')Υ'-Χi1 €ιφραaη xα''
cυ1γρoνι.'l; ε'ιπλiiρωcη aρio'lg ττ6
;δ''.τaι' α; τ''r',' 1 αnιτ6..

Κ6.τ'' τι-ρ6γoιc εi'lαt α'πdλυτr:

s|ψ.φυlic' |ιe τηγ επιταγ'ii τoυ Συγ-
τιγ'iιατ6 ': γιι3 (0"ρθ2. 2-7) xrιL i\Ξ

τ : δ'.αxηρ6ξe,.q τωy δι:,.αιω1-ι&το.lν

τ.''.l πz.'"E''ο'\, τοry διxαιωμdτωγ τιυγ

ινι;ii1,ω'l. τιυν δι'xα''ω1ι&'των τω7

νa^{1τ''Υ"i xαθυcτερη1ιdνων παι.δ''ιb't,

rc,l {xr'υν 'θεcπιοτεi απ' τoν o.ΙΙ.E.
H xοινωνι,x{ 7'ιxυ.ιοs$ντi, aι iszq

γ'ι;α το δυνατl'ν εxπly"€ζ ευxαι.ρ[ai

τi cγο)'ιxi. xα''' y"o''yιiνL,τ'^i1 ενaιflια-
τωσ"/]l 't? α\\ιγ^i1 cταcηΞ xαL ')ooτρo-
πiαg δ''λυιν 1ια," tναντ'- των oυμπoλl_

τιilν μα-< xι'- ψα\ιoτα' τ(t)y παιδιιi)y

ii' Cν n.Jliι aυ σ'' iJ.ξ oυν 
1 

ι ιxρdE i,μεγd,λεc,
π'α' ;'.-δ'"x !. 3 ii',ιδν'.'ρ ε g' ι}υ1 oπ ν eυ μ ατ : -

ιt3 i1 aωiι'α'τι.'x'!i αναπτ1'ρieq xαι c''

οπoiεg τo,υ; δτ1μιoυργo6v δυoxoλiε6
.-.ην ανσ.πτυξτ1, ττ1ν exπlcη γ'σ'. ττι

γενιx6τeρη t"oLνlJy)|'y"ι σ,ναΥναρLση
ττiζ σ"ξLα'Ξ ιιαι ωξ'.οπρ€πειαζ τoυ ,αγ-

θριi-lπου etναι o'ι" βαο''x€ -< 
)1'ρΧ6ζ ττlζ

εzπfτi6 το).ιτιτ"i,< οτον ιo';tα ττ1€

E..η.
1Ι c'ραδεγbψαo;e πρoa!τ'' οiiψaρα,

6τ'' o ι'apaq θα ^i1ταν ευτυ16cτερoE,
αγ ," &.'laf.;ωπo; iτ,αν xαλι5ιeρo-<. Trι
'lz 1ιτoρ!aoυμε 6μωE νa βελτιιΔooυ-

ψe πρωγl,ατι την aνθριilπινη ζωi;,
tΙι πρiπeι να προcφt'ρoυμ εξiooυ,
τ6ca τoΥ υλιx6,δco xLL τoν πγευιια-
τι'τ"6 πολιτ'"cμ'6.

Αy θ6λoυμε να τρar'οr,o'.i|σaνψs,

πt1oζ τo ,ιαλυτoρo ττlν ^r'oιΥ.nνiuα, 1l,αζ

vpξIlΘL να xα)"λ'.,εργ{ooυμε τo πyειi-

ιια' πoυ 'Θωγε'. σαν συνξτeLd' ττl

βελτiωoτ1 των ex-trly'.bν lΙαζ συστη-

1rd,των.
'()ταν ,λdμε βελτiωcη τΦ exπf

ιa6 ',ι.αE συσa+!ψατoζ] eννoo6με την

ολ'οxλ\ρωai1 7ar, i,Υ1Υ eruixταιi1 τoιl

xx.. τ'ηγ π'?rιcαilΙιοΙiι τoν a' 6λ'α -'a'

rιιιδι&, c' bλα τα πγευματι'x'r, επt-

πeδα, σ 6λoυ_: τoυg xα'Pσ'}lτitρεa'

βz\τιωνοντα; σ1)τx?aγωζ τ'ιc τc pι'
ωι'.ιδ eπ(πεδc τιυν l:ι1θητιbγ. Td_

-ιc'.L n1'L7ι'.& ''('.x. ax. aii.li1' δ.αΨο?L

zxπfxι ουcτ,i1,,ιιτα πoλ)'ιily 1ωριilν
r,ρaιτ'αcουν να, τι βοτ,θi11aυ| τ.r'.y"'-

λδτρcπa xz''' τd,'jψορφα, aiν'aL τ1'

τL''d''α γιe τ.uπr'cei : ιδι,l'd;'πγευlΙαi|-
^*!:q xtt 5ι'1,,ιατ''ι!.q αναγxεq.

Σ' 6)'εE τιq τ.ο'.νωνtεq, ο'lναντο6-

μΞ d"τc1ια, 1to'|) δεγ επιτυ1y'&"νoυν

oτη ξωf . Δ,εν γιπcρa6ν Φ,iψ'J να δ''-

Eυθ$γoυγ τι; υπoθ6cοι; ioυζ rlΙg οlια-

)'δττ'1τα' Δεν 1ιπορο{ν να φταsο'lν

ΙΙδαα {ιοl; ;ιπcρe( να ;xe'ρδiaι'"

τl y.οLνιυνiσ' αν τρoaπαΘ'i1σeL Υω'ψoρ-

;'bCε'. τ"αι γα zατευθιi'/ει τα &τoψα

αυτ&, ι't €y'eυ παντα υπ6'ι}η τηε την

iνδoξτ1 φ,ραcτ1 τ'oυ LEΙBNΙZ -Δ6-
στε μoυ την Εxπ|aη xσ"'. a' !ναy ,J.'"-

ιb'rα θ' eλλdξω τa κρ6cωπo τη; E'.l-

ριilπηcr.

Ι(ιiτιυ λoιπdν απδ πα-p6'1ιοιο; δια-
πιοτιiro::ξ l'\Lσ' νξα 7"ιαcταaη τOυ

:τπfxoι 1ια.q oιcτi1για_uoζ πoυ δημ.-
o'l;ιγi1θτiιa pi'cα' 6τα γeν''ι6τe'ρ*
πλα[ccq ττ1E Γενιx{g xα'. eα,ωγγe\'
'ιατιτi1-: ειπfcτβ, giνα'' o ποJ,riπτυ-

Χr,ζ y'α'ι ευα{cθητo; τop,€αi τη6 E.
]\., πloυ 6γe'. α'ρaiaeι ν' αyαττdaε-
τ'ι|' συστη|J.σ"-ν''γ"&, xαι 6ττt xω,?α. ψq.ζ'
οτοxειiοντα6 aτην ιι'θ,λυ,!η τωy ειδι_

x6lν exτlxιbν αναγxiιν Υ'α,L Υενιxδ'
τΞρα στην xoινωνιxi1 €ντωξη ,γ'α'l 7'-

πa1l.ιτα.σταση 2ω.0ΟCI'περtπoν παι'
δ:δν τ1λιxiω6 ι,ι6aρι 2o ετιiγ. o z-

ριθrμδ6 αυτ'd6 δ,:y εiyαι φανταaτcx61,
αλλ& ο6μφωγoζ |ιΘ τι; διεθνεig oτα-

τιcτιτ'66, πoυ υπoλoΥiζoυy 6yα 10ρ,/o

τoυ πληθυo1ιo6 1ιe ,1ιιxρ6; xαL ταρο'
διι€ -c' ii ac'6αρξ ^t1 γρδνιeq d7υγo-

πν,ευματι,x6E αναπη'ρieq, bπωg aυναι

:0η1ιατlz'd; δα:ιραγt;, δυoxoλie;

μiθηcηi' νcητ'.xt1 xωθυoτd,pηcη, δυ_

οxa}.tεq oτο λ6γc, τυφλ6τητα' xιοφ6-

σrα, βx.ρυxοtα, δυοxoλieq cττp xt'
ν'riaτi x'π'h,

Για τ,α πα'"δ''& σ.υτ0. ατ,αLτΞi';,σ'i

Ε''δ'.xt1 A^1ωγ{, σττ)ρ|.τ+Lξνη 5€ ΞL-

διxα εxπfy"&, π'ρογρd.ιμψατα, τα .'
πoLα' εφαρ',ι6\aνται απ6,ειδιxευ1rd-
νoυ3 ε'xτfιr'lυΞ !ιe τη y.ρ{cη ειδιxιilν

1ιεθ4δωv xα.ι μdoων διδαcxαλiαq. B
ενcωμ&,τωcη γeνιτ"6, των αναπτ)ρων

6τ0 y'c'.ν'ω\ιLxδ c'3νoλ'o \'α.L η Υ\o''νω-

ν'.ιii τoυΞ απo,ιατ&cταoη ε[ναι a'.



aτδγ'rι'' $1'. ψδνa ττ6 exπfxilζ, αλλ& ε; τ';./' xo.νωνLy"'li €νταξτ1 y"a.. απa- 'i€ a,' tδ,'ο,-,:'::.',3 r--.! δεν et1trαν ττ;ι
71''- 1τιζ xc''νωνtx'i,c, ττlξ oLxaνo|LL- ','':L:αsτLaη c' c).ου; το'ι: πcλiτε;. ι'ιια''ρi'l. νz |ιωθcυl γ:ι τηv E.A' -

xi1Ξ xα.L ττιζ r,o)'Lτ''5τιτi1g πo}'ιτιxiie ψ:' βαcτ1 τα ανΘρωπινα διxαι'jl'1ιατx. ΞL';?.. ε',,Lφιν€.ιτε;'τ1 xα.ι περ,'ao6τερτi
ττiq τολ'-τεLι'g. H oυcτηματιxα oργα γ'σ.|' την ανθρωπ:lτi αξiα xαι aξ,.,'- z;o ια{)ε α}'\τ1 π:e,ptoδ.ι τηΞ εγπλι-
vιυ1ι6ντ; a'.δ,'x"i1 αγυlγii xαι .r'' α,v1ο- πρ{πεια. δε'ιτ,'xi'q γ\σ'ζ L'τορiαζ.
'l"y"δΞ cυντoνιoμ66 τωy caετιxds'l 2.3. Ι'cα τo δτ,' cii1ιερα ψαορου- 2.5'2. Σε ανειτα t1 ce xα}'6τι-
r,ρOσ,.q'θΞLiJν 6λιυγ τωγ α.ρ1ιaδtι:w |LΞ 'lα σττι?Lx;r'ι5,,ιε sε cγετ'ιxi'1 νr'- ?x' (π.1. ΙΙ{Ι) π,ρr'γρ'0.1ι1ιατα επ,'-
γoρ'6ων ουyτελoιjy 

''"πC)φασL5τLy'λ γ'.oθεctα, r,o') 1τρLν )'iγα yρ6'iια iραν u'δρφι,scτ1Ξ xα. |LΞτΞy"πα.iδ'ευcηi εx_
1τ^rιν π'ρι'γψα'τοποtτ1aη αυτιi-lγ τι'l\) ανυταpxτη xαt ατ'δψα περcca6τεca τι'.δευ-'ι'xιilν, 5τa Ξσu)1ΕρLy'6 γα.'. τz:τL1ιrlν. νx' πρrJσ6λtτo,r1r. ,; !.να ιαλυτe'ρ2 eξιοτεριxδ.

Η ΕΙΔΙiΚH AΓfiΓΗ
ΣΤH'Ν EΛΛAiΙA ΣΗMiEPA
A. Σnμεριvιi Κατ6oτiασn

7. Ε{ναι γνιιcτ6 δτι ,' τo'μLαζττιξ
E:'διxl]; _\γιυγl1;, αρacoε νι. ορ^γα"νιil

',tΞτΦL συσττ1|J'α.τ!'ι&' cττ1 y-ω'ρα 1ι"α'3

την τελευταtα. τeρtπ'aυ 70'eτtα xαι
r.δ'"α[τε,7'α ιι'ετα ττ'ρl ΦΔφroη τcυ ποιi
τaυ βαο'.ιοι3 νδ',ιου 114311 981 γιz.
ττ1v E.,\.

ΙΙα'}'αιδτερα' ιι\iiocaι\\Ξ να πo'3μ'e

ο "'' τ1 Ε.λ. τ"αL eγ'παtδsυaτ1 τα'ρεγδ-
ταν y"ατ' αποxλεcaτcx,6τητα aaeδ6ν
zτο δια'φο.,α','δρυ1ιατα, φιλανθ,ρω-
π'-ι& xυρ{ω;, xι'" λiγα μιxρd, ιδιω-
τιxω a1aλεtα. oι φoρεig α'υτ'oi πρa-
c6ψeρα'ν iνα xο''νωνιxoεxπα''δaυτιx6
!.ργο, αλλoι θeτι.x6 γ"'αι &λλoι αμφι-
λ:γdμeνo, τ6τε 6μω; τlου τo Κρc"το;
δε'l :i1ε '.6τε zι.ν zνzzιλdQει την
E.A. y"αι τo Χρ!oζ τrJυ Υι'α τα" ατa-

1ια 1ιε ει'διx6< εxπαιδευτ'.xti qyξ"γ-

Λeι-

λ. Σηψrρ", ,'3οτερα απδ ογετιxα
tιιτρ6 γρoνιτδ δι&ιττ1',l'α aυσττι|Lαi''-

ν^iiq π'1οcπαθειαE, d1oυμε φΘαaιι. c'
!'tα, :ουλαy'"aτaγ xα)'δ cη1ιatrl x.l'υ

1ιτoρoι5ψε'za μ:λ&1ιε ξεxαθ'αρα:
2. 7. Ι'''α ττ|) ιναγνιbρ'"ιτ1 a.)\)

γ'ρ€oυE τηE ΙΙaλιτε[αΞ - γ'α,. δγt ιτ1Ξ

απλiiq cυψπ&θειαE - 6γα'iτι τω./ ου-

1ιπoλιτιilν ]lΙ,ιξ iμε eιδιx.dq ι-ναγxεi
Υ.αL 1Υ1 δεδeμdντ; βo6ληoη xαL sναι-
cθηci* e'.διτ'6τeρα, ΥLα τ'ην ανα-
πτυξη τoυ τoγι€α ττi6 E.Α., μdoa
oτα' π\α[c''α τον Ξτ"ταιδgυτιιad 'ρα -:
ουcτ'i1ψατoq.

2. 2. Tια το 6τ,. si1ψερα ξητα',ιι
xc'L π,ρo5Lqθ,oriμε cα,r Κρατoq, να
διilcoψε doα διxαιιbpr.ατα, tcεq eν'-

παιδ,ευτιxdg ευxαι,οiεq y'α'. eνια|'Ρi-

24

',ιiλλaν.
2 4. Ι'ιc' τo 6τ; τpoγρα1ι1ιατtζaυ-

|''La ιeι iοαΥι\ατaπaaaυr,l'ε οταδυα'xi
τ^η 5/.ηl.|'z+j ενsιυ'ματωcτ1 τωy παι_
διιi'lν 1ιε ε'.7ιιx€ζ gxπαιδε'lτιx!ζ ι-
ν0.γ'ι"εc 'i1 ττp eξαcφαλιcη x&nr'1',1--
z'νετ"τiii υ.^1υlγi1; xα"ι εxπαiδευcτ];
oε :ιδι,xd; xι'ι -uο)''3πλε')'?εζ oρταyι;,-

'st'ie ': eιπαcδευτιy'6: i1 xα,' 1τpoΥa,'α-
τξ p"ον&δe;.

Σ ..' sτ,με!.' ι'lτο Θeυlρω εξz;,1τ,;
cιδπιpο νι' τονι.cω δτ''. π!ρα ατrδ
oυναιcθτ11'τατ''αso6q ια'' θεωρiε;, :-
φ,εiλoυμε να εi1ι.αcτe ρeαλιcτ€.q, απ6
π,λ'ευρci6 οργανωτ,'xiiq, xαι χ(,}ρaζ
ια1ιiα" δ''&Θe6η ρατσ.στLx,jsν xαt ,l-
ποτυγιητcx,Δν διαxρjοεων Υα μεθo-
δsιloυ;ιε xα. να ' oργανωνaυψε τι;
τρ'οaπαθει'[' '< ψαζ τLα. ττγt παρoγi1
τατα)'λτi\ηe Ε.λ. αναλoγrι {le τιξ
ilνα:6ττμε3 xL,. ιrα''τi1selζ των ,'-
τ6;ιιlν 1Lε eιδυτ'6q ιν&.γxxε;. Mε δυo
λ6για. NΑΙ cτ^r1 aγrι)l'yi, ενcωμdτω_
στi y'x'. ττ|) xo''νωνLxi1 αλλ'τ1λοαττο-
δο1η των π'λ,εioτωy παιδ'ιιilν 1-ι,ε ει-
διziq'ετ"πα.:δευτιxdg zναrγxεq, αλλ&
xαι NAΙ cτα' λtγα 'τ'αc τ"αλ& οργα-
'i1'l',ι'!.να. eιδ'"y'ι cχο)'si'α γ'.ι. εxεtνα
τι' θ.το',ιc' πo'l !γουν εξαιρε.;ιιx e,'-
7''.ιi; εxπαιδz'lτ,.x!' -< ινι"γxei.

2 . -c. -\ι6',ια c'i,1ιε.,'z. !-^oρe"ι!γ}g ''z;l''.ιr'''l"ιa y..J.a'α sττ1ριζ6γαaτe :

2 . 5. 1. Σε πa.,'ιac6-'sρo ευαιoθη-
1a;.r.τiLiν o! ζ τα,. τe ρcaο6-uε'ρoυζ ιrε-
τεxaα''δευψ!γaυζ σττlν E.^\. εxπαι-
δeυτ'.xο'!lq'

H eυαιs\ητοτr'tτicτl α'Jτiι των εΥ-
τι'ιδe'lτιxilν -ιiν y"αγoν!'γ'ιitv ο1oλεi_
ι!)γ τη; ^γεν,"τ^l1; εxπα'tδευcηq, δaο
z'- α-γ δεν cννα'ντd"ται oε δ'λονE xα:
στ''\ι iδιο τερtπου βαQr6 - 1ωρi6
τo'3το να cτ1,,ιαtνιι δτι π&ντoτε' φτα!-

:?. 5. 3. Σε ;ε'pιccδτειiιa,)ζ 5/oλι-
ι.ι''l -< c'l'ρ.6aυλoυ6 E.Α.

2.b.4. ΣE ΣxOΛΙKOrΣ ΣΙM_
Β0Τ,\ΟrΣ ΙΙ.'\., - ΙΙ.E.. - Δ.E.
xz'''Γ.Ε.Ε. T'Ξi)'.σ5δτΞ9a eυαιcθητa-
τa 'τγ,ι!γη'1; τ'α,' eνδιαφe'ρ6ι1ιε.ιoυq γιι
θ3pια"τr E.Α.

2.5.b' ΣE lΙΟNEΙΣ πο\'3 π,.ο
Ξyη!ι:ρωlι6yoυζ, ευαιcθτ]τοπoιτ1ψt-
νa' -c, 5υνε'?Υατιxa6q xaL 1'παLrητ,.-
ιηι'lΞ.

2 ' ο.6. Στoυ_c lδιoυ6 τo'lq αναπis
?oυ< γeνιxα x'α'' τoυΞ ουλλ6γουE
τc!ζ' π,rJ') !γaυν βαρ'jνουcα γνωψτ1
γ'.ι. τcd"λd. oxετ''xα '9!.'ρατα, τα c-
ποiι τoυq εvδιeφΞρoυν αψeaα xα'' '.-

δ'.α.tτερz |.LΙlOρο6γ Υa ου1r'6d,λλoυν

oτην επiλυcτ1 οριaμtνων τρο6λη1ια-
τ(υy' στα π\α[5''α ιτiζ αρxιζ τιυy i-
:ιυν διxαιιυ,]rατων xαι. τιυy ioο'l.l υ-
'π'.Jγ 'iJεdJ5eων .

2. c.7. Στη ,1ιεγαλi:ε'.,'τ, ιι:ινL-
τiστi x'α. cυνεργαaiα ατδ ττ1ν πλεν-

ρ& των διαφ6ρων δ,.οtxητr.xιjlν xαι
ο'.xoνο1ιιτιb'l υτηρaοι(νl' τ.α" τηγ Ξ-

rD'υοη τρο6).τριατωy E.Α.

3. H δι6γvωσn τωv ΕιδικΦv
Eκπα ιδευτ ικιirν αναγκιbv
3. 1' ΙΙ ΔΙ_,ιΓNΩΣΙ{ xαι μ&λι-

o;α τ1 €γxαιPτl1 εiν1'. βαoιιτj διαδι-
y.L6[α' ΥLω τη '\eιτoυρ"γt.1 xα|" xυ()ι-

ιυζ τηy οργανωcτ1 τηg E.Α' Στη 1ιil-
ρ* ψαE ,61.ιιυ6 δεν Υiν|ετx'L 6πωg α.-

παιτe[ται' οτ'. -c πeρ'"ccδτερεζ πε,pι-

πτιδοει6.
Σιiμφωνα |Lε ττΓ) ιcγιraυaα νoψο-

Θeοtα τl διdγνωoη τινετα,L απ6 τ;q
qr&δεg που ι)τc&Ρxaυy στoυζ 77 ια-
τρoπαιδαγωγι,xoιi; οταθiμo'jg xσ,'.

οτι -: 2b πaρ[πω xυνητ{q διαγνωoτι-
xd6 oμ*'δε; δι*φ6ρι-'lν Νoμα,ρxιιilv.



-\''ιεπ[:^r,ιρ.α γtνετα'- δ,:d,γνωοτ1 xαL
:.;l' το'); υ;εJθυ';ο,.)q εxπα,'δε'lτ''-
ιου3, aε συν'Ξρτσ.σi'J. 1ιa τoυq γo,iε|;
;αντ,cτε' ιδiιυg cτ:E περιπτι6cειq :-
πι)'ογi1 -: πα''.διιbγ 1ιe μαθηcιαxd_< δυ-

σza),i'eζ, πo'ι θα eντα.γθr'ιι5ν 5τα Ξa-

Eιy'c. aιτ,fxα. πρaγρθ'1ιiιατα τι-'lν ,.-

i39qμ€νωιl aιδιιιi-lν τd.iξεων |L6σα
5τ,|ι xανoνay'α sγι.;..eiα. Στ1',ιαντιxδ

ρδλc eδιil τz!ζe: a 7χ.)λ'.ιδζ c'3ψ6ο'':-

λo; E.,\.

3.2. leν,'x& τ1 διη'ιιιlcτ'.xi. δcυ.-

4'-'ιιstα' τι'ι τ1 επι').ο^γ^i1 -ιω;t rνα.L'δ'-ιh t

γε ',ιαθτpιαx'!; δυοxa}'tε. '6[yr1ι. nιτrι-
6)'ηpα.τxi1. Ax6μα y'αL oρ\ayωp{Υc.
'.'ιτ?7πx.ιδaτι:Υ'.x'"|- ιταθ'1ηi θα oυν-
;ιοaο'lν τιi c.r\α..τobι€νΞζ πλi1ρε'.3

'-ατρ.'πx''"δ.ιτωγιxdg οxθ6οε L -C'γ'σ.ι. 5a

zριeτ€-- πεpιπτιiloει,; δeν παρ6γoυν
57ο cyολεta αλα τα απαρα[ττ1τι
sτοιγ'etα' α.τa dλλε:ι}η ε1rπιoτoo6_

')τιΞ y.qι" xα'ρι'& φoρα απ6 iναν nρν-

φ5 ανταγωνιcμ6 1ιeτzξ6 ι'ατριxιil't -

|'ιxr'r\cΥ:xωy ;ια.'. €y'1tα''δευτιy'6y υ-

-!τ(Ρ'Ξ7'.ω9.

4. Eιδικ6 πρoγρ6μματα

4. 1. T α eιEcx& sγπα,"δeυτιx,!ι
τi.|r'τρα|J"'|ι\1'τα δεy txr'uu επιοl1μιυ;
tνι'ττυyθε[ οττ1 γωρα γιαq. Β{6o-'.ι
eινα'' γνωcτδ h'' a' 6)'eq τι; 1ιilρε;
ι.'ργ6; τιυy ειδιy.ιi.ly oy'παιδευτιxιilγ
r'''c.1',lι"ι:,ιu,ιd'τυlν εLΥαL τα α'νι'λ'lτιγ7.
;','o^γ pιψ1ιατι :!ων y'α"'/aνLy'ιbν τdξε-
l|J') y".ι. c1oλεiοlν, τα oπο[α' r,ροσΦ?-

1ιοiιν τ ι'' τ'zτ ωλληλα xα'τ α πe ρiπτt'l -

sτ1. '\'lτt1 6irω; η ταταλ|ιηλη πρa-
sιρ;ι-r'l.γ^l' ε!νz"'' \επτt] xLL σT1ι!'αΥτ|-

ι'l' δια.δ'.ιαstz, πoυ ιlταιτε[ βα'θ',./ι
^,i' ; 6) 5Υ Ι τ"υ',' π c)'\^l 1 τ p'oσoχi i ι ii'?aγ'€'.. -

yνi:ν.l''l νι' α.το7'6oει Θετcxω απoτeλ6-
5,,'"7':q.. Εl'νιι n,ιια δα.δι.xαc[α πoυ .'-

Eτ,γεt ':ι'r1 δτγ,ι'","ηγiα δγι aτατ''xων,
l'λ'ι.x δυγ'τ'ιιL''^lιb'l ιι'.'e'l€}'ιxτων π?.'-

γρl'pψ&ιι'lν ;,ο') πρoορtξ,2γτq'" ΥLa
ιcυ: διαφορoυ; τ6πcυ;, ειδιxιδy εx_

πz"ιδεντιy'ων ψoνωδων xa. q.xδψ.ι

τ'"L τΥ'lΥ e'ξιτa1ι,'τeυ'ρ{ντ1 δι,δαc,xα-
l'tι'. Tι eιd'.xα ey.παcδευτυxα ττ,ρo-

γ'"α",ιil'ατα πoυ eφωρt,ι6ζονται' cf1ψe.-

ρα €iνα'" αποτlλεcψα τωγ φlλdτιμωγ
πρocπα.lε'-ιilν τωγ υπ,ειjθυγιυγ ax'nf

y.<il't xι'. 1(iν 5υνΞ.!.(7.τιbν τoυ;, d_

T..υ υr/J"ρ/'eυΥ.

lΙ'2. Tο r.ΙΙ.E.ΙΙ.Θ. τα τρ,α τε-
)'z''lια|'α γρ6ν'"α €xανε ψια συστημ7,_
τ'.'/'^il nρ9Ξ'?ταc[α. ψe 5 qιαδ4 ε'pγα.-
:il4 :ιδr'ιdιν επ''aττi1ι6νων 1 \Lα ν,ι
ι7ε7ιt&.:ε,' πρe'ca!δια τdτolωy ανσ"λ'-

"ιτ'ιbν r ρο1 9ιt,ιιιθ.τι'lν γcα δ''αφoρoυ;
τ'iπrι'l: e'δ:y'ων ο1o},εiιoν xαι τη λc'-

γoaεριπεtα. Στα γρωφε[α τωγ Σχr-
)''.y(''ν Σ'ι'',ι6ο'Jλων xα.,. e,.δ,"γ'ιjlν oχa-
).:|.ι'r'l υπθ'iγ'a1)ν τα π,?αxτ'.,y'&, αιlτο6

'ο'l -;ι'ιε.δρiaυ.

+"J. ' 01rω; αx6μι εξaxολoυθoιJ_
p.e νz 1ιt1ι d1ου1ιs επtcτ11ια αyαλυ_
τιxα τρoγpα||L[Lα'τα. σt.ζ ειδιxc6 εx-
;ι'.δευτ'.xξ: μoνci'δεE xα,L 7' ετξ''ιτα-
cτi δυνα.τ6τητx, σ\)ττ'ρσ.Ψη: ειδιxιilν

β''6λtων. '()λr, το βciρo6 cυνεπιil6 π6-

φτε|, σ:oυξ ιΙvιoυ6 τιυν ετπαιδευτ:-
y'ων πaυ υπτ1ρετ'ουν οε ειδιx€6 εx-
;z','δε'ιτ'.x!ξ μcνdδοg 'ιαL στo\)ζ υπ'ε5
θυνoυ; Σ1oλιxο,jg Συμ6oιiλoυg E.A.,
πoυ .δeν ξ€'pιι πδcr" p.πoρo'Sν να τα
βγi.ζουν π€ρα pδνr'ι τo1).> y'aL fiρd.'Υ-

μα;ι Οαυμ.&ξω xαι αυτο'!lζ χαι τoυξ
cυνeδdλφoυ; exπαιδευτ'.xο66 πιil6 τι
ιαιαφ€ρνου'l ια'' μαλcaτι 3ε. rι?LσΙ\!

'/e -Ξ πeρLπΞωσειζ l]rε πaλ$ xαλ& απ"t-

;Ξλdσ'ια,τα.

5. M€oα διδαoκαλ(αq
δ' 1. Mdoα δlδαoxαλiaE πoυ διι-

;iθεγτα: οτι; 'zci'ιι.x!.; εxπfx€q ψaνα-
Eε6' εiναι τα |δ,.α |β' Ξy.εtνα. που δι_

α.τtθεyτιl οτα ταyοΥ'''ι&, σχoλεaα, |ιΞ
εξαtρειτ1 τα €.''δ,"xa aγaλe[α τυφλιbv,
r.ωφιilν. βα.γυι.6ων' y'αL x|'Υτlr'.y'&, α-

')1'fiiEρloν στα oiicι.α 1|'σ'ρ!Naντα'' xα''
6).)''ι γ"tcα ε'τ'τf οτ11 ι:,ι!.cι.ιl r.υρiοl;
:(Dy cδρ'ιl,ιiτιlν eνι6; :'ι\'γ aio\l')
)'aιτa'-l'οτοilν y'α'. τα oπots .δfJυ'Lα1x.

: ;''γcρτ1γa'''lντι''. απδ τ.! y'ρθ.xo 
-Ξ.

7'zν'.xλ .' eξοπ)lcψδ7 τωy ειδιχιδy
eιτνfxιjη μoνα,δων ψε o0γγ,ρονα iι!-
cι δ.δαcxαλι'q.; xαι ε,xπαdδsυoη; εj-

Υσ'|- σ.νεπx'?y"etq, ιδ'.α[τερα' xατω α.π6

τa 1!?[σψα τιιν s'3γ7'ρoνωy απαι-'iΓ
3Ξ|.'l y'aι|. :'υν&.t,ια τωy δυνατor_iτω'i

rο'l τ'ιοsp!'ρe'' τ1 z'3γγρ''ντj τ.y\νaλ'ο-

^γiι sττiν exτfsη'

6. Mεταφoρd μαΘnτιilv

'j. 1. E ',ιoτιφορd. των 1ιαθητιilν
τ'?''ζ γ"α''. α.π6 τLζ οιδιx6g a,xπlx6;
',ιa't*"δe; cτ; πeρcac6τερε; περιπτ6-
seι< {,yι.,. εξαoφαλιοτεi n,ιε αυτoxtνη-
ax., nrιD πλτyριbνoντα'. αr,δ τLξ xατ'
τδπ.ιιlζ Nqrαρ1iεg i1 τω ιδ'ρι5ψατι
στx. aπotα, λε''τoυ'ιγο'3ν 'νι ει:δcx&

sγo\ι[α.

7. Eιδικιi ε,πlαγγελ]ματικιi
εκπαiδευσn
i.1. H ετα^γ1ελψατ''τi1 εxπfaη

των 'e7iβων μe ειδιv"d6 e'ιπfxξζ α'
ναγxe; γ'α.L ^CQ π€ραaγι& τoυζ αir' aο

c1ai'εto cτ^rγl ενερ^γ6 (ωτ], δεν 6x:ι
αxl''μι,:ργανωθεi oc Ly'aνaτioaτlτLx6
_-l_^λ^

Υrαρyε'. dλλει,.}τ1 υλιr'οτε1νιx{;
υποδο',ιi;ζ, εξειδιxευμdνoυ πPl2σιnΙi'-

'ιC$ zα'' ειδιy.ιbγ exπfxων 1τρoτΡα|1-

',ιd,τωγ. εtτε ανeξαρτrlτωy' πoυ €φα,,

',ι6:ζaντα'. cε ειδιxd6 eπαγγe\p.ατιx{,;
cy.oλd6 t1 προοτατενδψeνα eργαoτtγ

ρ''α, etτε ενoιlματ'ωμdνων σω r,Pδ-

τ ρ α|J'lρ.x. xαν ον ιxιjιγ επ αγγελ1 ιατιxιil'l
cyoλιδν.

7.2. Τa Ι.ΙΙ.E.Π.Θ. μιδλιg π1cι;

3 - 4 γρ6νι'ω. ωργιaε vα λειτoυργε{
ττst τρωτη δημ6oια e'.διxi1 eπα^l"γε)'
,,ιατιxi1 c1oλτj με αρxετ'εζ δυoxoλiε6.

H λοιτoυργiα ττlζ ioω6 δι.δ&ξει

την οργανωoη xαι λε'ιτoυργiα xa:
d',λλoly τ{τoιωy σχολ6ν f τμη1ιdτιllν

μι6oα οε xανaν''xtg σχOλε(.
7 . 3. ΝΙιx'i'α o1ε;ιxιb; fiρoΥ'ΡαψΙ\x'

τrι eιδ'.'xη -< επαγγελμ1τι xi'1q exπ | cτlq

εφ^i'6ων με ειδιxJg ανθ.γxeq d,γω τωy

15 ετωγ €γoυν α''lιπτJξει τo Υπ. Ι-
^1'.!'l': ΤΙρ'6νo''αζ xτl o o.Α.E.Δ.

8. Εκπα,iδευσn εκπ) τικιirv

8. 1. H εxπα{.δευaη των Ξχπαι-
δ:υτlz'ιi-ly 6λων τoly βαθμlδιυγ |.y
το'l: ταρ6'γει α.x6l'σ' τα α1iαραιττl1.ι
9;'-51'η|Lo\tLxα.'r'αa lτρayνxLxα εφδδ'.α.

^('' σ.'/ x.1Lf',o ?o'3ν yΦ αyτιιιετιυ π!'ζο'ι'l
τ:υ: ,ιιιθητ6ζ τoυζ με ειδιx6; εxπ/
xlz αναγ.'ε1 ψ€cα aττp xαΥο')L:/'fι

ταξ'r1 Lπ,οτe\eoψατι.x&,. Tι'αυτ6 :ιαι
;d'ii'!'; φορ6q τi oτ&'cτ1 τoυq ε[να"L α,'l-

ντiτ''xi1 xα'. δεν δ!γονται ττ1Y εVσιυ-



γaτliσηJ ωΞ φιλοοoφiα xα'" πραξτ1.
Π oλ'j τερr'oa6τερo δey ΞτaLι\ιΙ|L-

ζr'ντac εξe,.διxeυμ€νοι δαaxαλο'. που
θ' xνα}'α6o'l, ,o 61}{ξoυy cτα ειδ:-
ια cγoλetα μεγciλ,ων α'τα,.τi]oευlν
(xοlφιilν, τυφλιbν, aπαcτιcτ,'xilγ, αιl-
τ'.sτ''xων x.α.\ .

1Ι xυρ:1' πηγi1 τρoφoδaaLαq ττ6, Ε.
_\. 1ιε ταiεxπαιδευ,;rdνoυE e,τπf xoι5ζ
παραψ!.νει τo M.Δ.Δ.E. τo:l aπ'rio:l
d,μω; τα oγετ''xα πρoγρdψiιατα €-
'1'cυν ιν*γιι, ριξ,.τ''l,: Lν'ιτροΞL'|\"'-

τηζ.
Tελeυτιlι iγει ανοtξεc ο δρδψa;

ΥL1" 1ιεταπτιlγcαx!,q cπoυδ66 E.A.
oτo εξωτe,:ιxδ' α'^ιλα γ:α πoλd 1ιι-
ιρ6 αρ''θγι6,eτ"πf 'ιων.

Ι[ριv 4 γρ6ν'.α &1ιγι.cαν να Ξya.x'-

p{ρονται τα 1iανε1τ|'.5τι,',L''α τ.c/. νσ' ''-

δ,p6coυν τ1ι^il1ιατα ^fi τaγιεi '< ειδιxηi
α'γωγi; τLα τQυζ εxπαιδευτιxod;
-o) '.19'-n1ωξoυν. Tουτc εiνα'' ξν,ι ε'.)-

οtιινo cτ1ψαδι' τLα τo μ3λλον.
Π&ντω6 παρατηρεi'τιι μ9Υαλ6τ€-

ρη λγνo'.α για θ€1ιατα E.λ. μ,εταξ6
τωγ axπfx,λν τηq Δ.Ε. xαι M.T.E.
Ε''xπf cτ1Ξ, 6aι φυc''xα απδ δ''xt1 τaνq

''lπα.ιτc6ττ1*'α y'α, ι ευθljνη.

9. Λoιπ6 επιστnμovικ6 πρo_
σωπΙκ6

9.1. TdλoE μd1ρι c!μeρα' aL Ξ'.-

δcx!'; εxπαcδευτιx66 1ιoνd'δ,εg δον d_

Χoυν rlλσ.''σLωθsi xαι 'pe τr., }'ο''κδ

απαρα[τητa ε.πtcτη1ιaν''xδ τροσωπι-
x6, δπωq εiναι οι aγaλιxo[ ι{.,υ1oλd-

το.' ο'' 'ιο''νωνryοt λοιτoυργoi, oι λο-

γιθερατaυτ!3 x.'λ.π. Χιυρi6 την υπo-
oτiiριξη ω.lτtilν, 'μδνoι ιo'lq aL εy'πα''-
δeυτιxat. δeν εiναυ δυνατ6 νL aΥτa-
πrιιρ'.θaι5ν στηΥ ''xανo1iοiηοη τοlν ει-
διτ6ν αναγxιilν τωy παιδιιby' Στc
cy'd'εtο μαq υπα'9γa'lν β66α''α αυτ€q

ο'. ειδcx6ττ1τeζ, αλλd, ψe τ^fl στiiPLξτl
x&,πotωγ αλλων φoρdιυν y'αL σν^{'ζ"Ξ-

xριγr!να τη6 N.E'Λ.E' τoυ N. ΙΙM'\
{9ΙAΣ'

10. ΔιεΘvflζ Συvεργαoiα
1Ο. 1. Θα {ταv 'ελλειπη; τ1 γαρ-

τογρ&,φτpη τηq aηψoρrli1g xαταcτα-
σηζ τη-r E.A. oτη γιbρα ψαq, αν δεν

26

α','*φt ρl'';ιε δτι τα δ6o τελευταiα

a'ρδνια xυρdωg, 6.xευ αρy'i.aει μιcι δ:_

:L}zl;; cυνεργαciα 1ιε τηv E.o.K.,
την IΙNESKo, τa πανaπιcτi11ι,to τηq
N. Ιdρxτ1; xιc d)'λoυq φ'ο,cet;, για
*νταλ')'α"γii πλτ1,,'οφoριιiιν xαL ττj\) η-
ν*ττυξτ' y'ο''νιbν τρο"γ ρα'11ιd.πων δρα
5τjΞ σΞ τo1ιei6 τη; E.Α. Ι{ συνΞ?Υσ.-
c[α ιυτt1 cι)νicτατc''' sττ,ν αντα'\λα-

Υ"i t ilλτιPopapιων xαι. εμπε:ρoγνοlμd-
y(υγ, τηy Ξ1Ι.Χoρ*ιτTιστl τρογ ραl"ιiια-
7ιυ'l απ6 τo Eυριυπαilι'δ Κoινι-οyιx6
Tα',ιεto (E.K.T.) , την ,eξειδiιε,υoη
εxπα'.δε'lτ'.'ιιbν 5Ξ |τ\Ξ1,σ'τlτυγ'.ιτ-δ ι-
rν!-τe7ιo 

' ττ.l oργανaloτi zeμινα'ρ[ιιν .

,B' Πρooαviατoλισ,μ'oi κ'αι
στ6xoι

11 . Κc'-'α -'τ1 ^γνωμ.τ1 ι}α-C' τ1 xσ"-

ταξiιυcη ττ1Ξ φcλoc,ιφ(α; x'αι τ1 eπ[-

τoυξη των cτδγων τη; E.A. ω; τo-

μ€n ενδg δτ1ψοxριτtxorj gy"πιιδεuτι-
x,''3 xυστill},ιτaq, γαa7'iο'3ν να' r"ρα'τ-

1ιατοποιηθaυν rμε dνα 'μεθoδιx6 xαι,
1r\.ιx?δπνοo cxεδι.αc1ιd επi,λ,υoηg των
pαο'.τ"υlν πρa6\τγρ&τωy xαι ι,xανaπa

ησηζ τωy αταρι'kτ1τυlν τροιJποΘ€οe-
ωy.

}Ιπoporiμε να προγωρt1σo\Jψ'e π,.Χ.

οτη 1rεθoδιxii οy'oλcxt1 ενοωμd,τωoη
τιυν ατδμων ,'rε εcδιιdζ ανd,γxεg, 1ω-
ρiq βιαa{ν'η τ'α'' ι'aτi1'ριxτaυζ c'υio-
sγεδ''ι;ι,ιου3, που aδηγο$ν oτη c6γ_
y\υση 'ιc'. ττγt ατaτυγi'α, αλλd, 'joτε-

ρ.ι απΔ πcacεxτr'xi1 1rελdτη ^ιαL ττi'ι
''xα'ν οπc l.τ1Cη βαc,'xιilν π ρo0πoθ!'ο eυιν

δτω; etνα'ι τl 5ωστ^/l δ'.c'γνωcτ1 xα'.
e.r''λ.'^(^it τι-lν 1ιzθητιi'lv ;o'l θα τι.1ι-
xο\C'lθoυν ιι e'-7ι,'γ& aιπfγ& nρ,',-

"γρi1ι'ιιz=α, etτε cττiι ειδι.ιii ταξτ1,
etτ'z cττ;t xανον''τ"ii ταξη τaυ aγo-
)'etου τcυζ, τ1 εξαcai.λ''aη xατα')'λη-
)'ιυγ εxπf xιbν y'α|' r,,ρoΥiJαψpq.τυJΥ

exπf cηΞ, γ6cυlν δ'''δαoxα)'[αq xα'' xα-
θ: αΙλτ1; xαταλλη,ληq υλιιoτε1νι_
τ"i1; υποδo',ιi1ζ y,α. αy"δ':Ια η εξαcφ{_
λccη τη: cυνεργαatαq των γογdωy
^ια. τcυ o1oλεdcυ oλ'δxλτ1ρου ω; ζων_
τανaν οργανι'cμr'ι6.

12. Δεδo;rdvηg τη_< πoλιτιxηE β16_
}'τρη3 xαι ττ1q ν€αg νο',ιoθεatαg, oτδ-

χoζ ι1αζ τρ6πeι yα εfyαι η ω1lεcη

xαι πλiiρη: eνεργoπ,o[ηοτ1 του Συμ-
6oυ,λtου Eιδιx{ι ΑγrγilE 1.Oυ lμε' 1'
eπιτελεio τω'u εlδιxιi-ly επlατημ6νων,
ο'. oπa[rι'- θα τrι πλαccιιiiνoυν xαι τι;
α'τlι,J7ι''i των φoο6ων πoυ θω τo συ-

cJτoυν, θα ψτο'.,'iεi. γσ. '1ιeλετ&, να
sy'εδιαζe'. Zxl 'ια οιcτ1γεiται λ6oειg

:arι διαψδ'rυl'l τρο6λη'1l'ατιιsν i1 νι
;;xραxrιλ.ωlΘε! ττsl εxτ{\εση τωy α'-

;oφαceων xα|. ;υ'Υ ν6μωv, Υσ" er'.aτ;

iιαiνει τ:; δ'lνατδττiτε1 ιιι x'δννα-

1riε; του; y"x,1" νq. εccη"γεiτωι πα)'.

την βeλτiωc{ τoυζ. 'Eγei απδ τoυq

τριbτcιlg οτδγου3 πρttτ:α '/α ΞιΥα'. '{|

7''-aξα.γιιγi1 s'lcττγ,ιατcxiiE d,ρευναg

y.x'|. .t1τοτ?αφτ]g των c{,τ6ιιωy μ'ε 9ι-

δ'"ιt; α.'lι^γ'ιe." c' lι}'τi τη γωρα.
13. H EΚΙΙAΙIΔEΙΣH TΩN

I]KΙΙ,\ΙΔEΙTΙKΩN ψo'ρat να γt-
νι'' τλτ1ρ!cτε?τl' ψΞ ττ1ν αναδcoργ&.-

ν0)Jγ] τιυy πρcγραιμ1l'ατυlν 1.ιετεxπαi-
δ:υοη; xαι x'lρLωq τηζ ρα.σ'.xtβτ.J\)ζ
ετ'παiδευcτ1g'

Στα, π,α'yεπιc ττ1ι'L'.1x& παιδαγωγι-
x& τμi11Lατα ε'tν'αι αν&Υττl νωδηγl'ιο'l.'

γηθ,c6ν cυντaιιι τo1ιεi6 Ε.Α. Ι'αL τη
προγ'ρα'ρ1ιατα αιτοcτoλi1q εxπαιδe''l-

τ''xιbν cl'o eξωτεριx6 για εξ,ειδιxε6-
σειζ σΞ θi'peτα E.A. πρ6πει να \L'τlO-

ρa'3ν να πο)'λαπλαcιαaΘο'3ν.
14. TA ΣrΓXPoΝA EΙΔΙK.\

EKΠAΙΔEΙTΙΚA ΙΙΡoΓΡAM-
}iATΑ πρ'iπe'. 'r. glη'.ιpαοθονν τC

ταγ'3τερo μ: τη βcηθεια. τωy eιδιxιilν
επιcττγμδνυt iηυ Σ.E.Α. y\α. τoυ

ΙΙ ι.''δLγal"γι'ιο'3 Ινοτι-rrllτaυ xα.'' να.

τeθc'5γ ce eφωρ1ιo1i1 lψε την r,αρα-
ιολaυθτ1cτi *α'L τ|'ζ οδτ1γie; τωy σχr-
λιxιily oυμ6ο6λων E.Α. πoυ ,siγz.:

eυγα'ριaτrι δτυ ο αρυθ'ρ'δE τaυg αυξ{_
θτ1xe aγε-'ιx'α.

15. H ΣfΓXPorNH EKΙΙAΙ-
ΔEΙTΙKΙΙ TExNoΛoΓΙΑ, πoυ θ-

7.e'. x&νeι Θα'3ψατα aτoν τoψ€α τηΞ
E.,\., π,ρ6πε'' να eυcαγθ,ei a' δλ:g
τι;.:ιδιx6E μoν4δεq.

16. Mε τη νο',ιο[}εcta γιe τo Eθνι-
xδ Σ'5oττ,';ια Ιγεdαa (E.Σ.Ι.), πρo_
6).{τεται τ1 δηψιoυργiι ΙATΡΟ-
ΠAΙΔΑΙΩΓΙKΩΝ KENTΡN 7g

dλoυq τoυ; νοψoι\ xαι tται τo πρδ-
6λτ,ηια τηΞ cωcτt'i_e δcιiι.γνωaηq oo6α.-



ιilν ατo1lιxων oω1ιατιxιilν xαι ι|υγc-
;vευματιz"ιilν πρo6)'τ1'ρ"ατων θα επl-
λδsται 

'lατα 
τΡοπo ε'lxoλ6τεPο xα,

ετxυρδτ'ε?rJ. Απα,ιτε(ταl 6μω6 oτεν{
ιαl !.ν''υψτ1 oυνεργαctα 1ιεταξ.6 τι,lν

α'ρ,,ι6δι.υll υπηρεcιιbv xα''' φoρiων.
17. H ΣTEΛEΧΩΣΙΙ των μον*-

δοlv ειδιxτ]; αγωγγiζ *Lγ ιι,\ε &λλoυ;
ι';ι'.ιtτητr"'l: Ξτ:rτil,ιoνΞ:. 1ιτορε'.
y7. ''ρcΧυ'iJt]'Jει 1ι6λι9 ι}η,φ:oθεl o νε-
ο; νδψa-:' πoυ π'ρο6\{πaι τι6 νdεE αυ_

-"Ξ6 ε'.δ'.x6τητεq (π.1. ι|,υ1ολ6γιον,

ιo'.νιιν'.τi:ν ).sιτου.pγιbν, )'aγa0ορι-
τsυ'τd)γ χαι eπιμε|λη-'6'l e,'διxiιζ α-

γωγl]ζ) .

18. Ι{ EΙΔΙK}Ι EΙΙΑΙ'ΓEΛMA-
TΙKΙΙ EKΙΙAΙΔEΙΣΙΙ τωv εφli-
6ωv με eιδιy.d; αν&ητεq περ''tργεται
5τo r. ΙΙ .E. ΙΙ .Θ ' Nα'L επc'6θ"\\,eτα''

νa α'ναnτυy'θet cυντo1ια, εiτe με ευ-
τo_-sλεiζ ,μoνd,δε6, εiτε με εvoοη.ιd,_

τωcη τ!ιημi'των tl x,LL ατδ1ιων ψ€oι
31lζ 1ι'α'νaνnζ'ig εxτlx{q μoν4δεE Md-
cτ6'l εxν''τi1q xα'' Επαγ1eλ1ιατιu'\e
ιzπf oηq.

Ι{ πριilττ1 δη1:,δc'-α o1ολη E.E.E.
&ρa.ce Φη γo λειτoυργεf οτηv Κeλ
\'.β{.α xα'' η δε6τερη πρδιeιτοl' να
ιδρυθεi y"σ"L να. λειτoυργ{oει στη
Θeaοα}'oνtιτ1' Και ,',. δυo ,1ιπopo6v

νι. 1iνa:lν ττc/ιδτ,'ι Υια τη aωcτt1 α-

'lαπ:υ'ξτ, τoυ τοtι6α sυτοδ.

}Ιε τηv ,ενψ'dρω:η α'lτi1, πρoaπ&
0τρα να π|ιPτ|JσL&πω 'ψ'.α ε'.ιδνα τoν

;oψ!ι τηQ E.A., δπω; εiναι ofμ,ε_

ρι σττl 1ιilρα ,μα;, ψe τα x'3ρι.α $e-

ι-x/ι xαι αρνητcx'ι aτacγεtα τηE' ly"σ.-

θιir; xα,ι τaυi ulιριoυq oτ61oυ6 τηi
ΥLq' τ.ι θ'μeaο ιιι το απιilτερo μdλ-
λoν.

1'παργo'lν φυaιιa πo\λ& πρo6'λi'-
\|'α.τα τρυ rιρ€πε". γα επιλυθoιjy xα,
ι"νi'^γ'ze'' πoυ π,ρdπeι να' L:l'α.\lor,ο'.τΓ

θο$y. Ιιz. ya επιiχoυ,lrο 6,μωq εxει-
ν9 ia τaσQ1'.ι6 y.αt πoLοτaγ'δ eτ,ir,e-

δr' πo'l απαcτa6ν oι o0γ1ρoν,εg ι}υ-

y'oπαι'δeγιυγι τiq xαι γιινω')txοπολ'r-
τιcτι,τ€ζ αντιλ{ιpειE Θα τρ6πεt γα

βαδiooυμε μaθoδιxα, συyετi 
'lα'. 

cc

τ')'j'.ιbτ €.ρo 1 π P aΥ ρ αψψ1'τLoμdνα'

}Ιε την ελπiδα δτι ιρe ττp iδρυoτ,

x&πa'.aυ xα'.νa'5?ΥLo! Σ1oλaloυ E..\.

δτ'ψcoυ'ργoυν ται' πe'ρcοc6τeρεi γ'q.L e''

'ιoiτ'δτeρeq ποoUποθ,6oει6 τLα τηΥ

π}'τiρ!.eτo7η αγιιγ^ii eν4g τψi11ιατoq

ττ,; νeολα'!αq .J.αζ 'ιlo'J d1ει την ιδι-
ι.i;ερτ1 .ινeτx^rι τ,ηζ a\o?Υtιζ *σ.L ττ!6

προcταsι'α.; pαq, aαcρaτ[ζoηr,ε cf μe-

?L ττt/ πpoα^γωγf1 xα,' εγιαταoταaτ1
c: ;ιραγ1ιατιx6 αξιδλογο ιτι'ρι.αxδ
y'υlρc τον aιδ.xο'3 cxoλεioυ ττ1e π5-
)'τ6 1νι'1'. Ζτρ,'6γe απ' δλoυ6 Υα ιψαζ

'υ[Ln,ι.)../'σ':αθQ'')'/ 
Υ7''. να συνεPΥα-

cτ'''5ν γ'ι'ζ[ |L1'ζ Υ|.α να δτ1γιιουpγt;

c,:υ;ιe υ.;l" ιo'.νo6 τι3 pαοειq 
'''ιι.α3

','.:)')',"ν -'.y'^iβ zοινωνiαq aτην oπotn
L)'α τα- a)'λτyδπoυλα' χωρεζ υπoτι_

iνητ'.xa$ q ΧαP α^r'τΥ lρ L σllιLa'3 
-< i1 δ'' αι ρ ι -

ceιE θα τlρτlφεPoυy 'το ιαΘεγα α'να-

)'oγα 1ιe τιE δυνατ6τητ6q τoυ.

o'. πρoοτ'αθειεi γι,ι ττ1ν E.Λ. δε.l

€aουν ττοτ{' τdλo_<. Ι{ oψο.γφι'α xα'' τ1

γoητ'eiα τηζ 6μ.ωζ 6γιειταt στην ι-
/.ανoπoi.ηlδη πoυ 'δiy,ει cτoυ-c ε,ργ.d,τε;

τΥl 'Ξ τo ^/\σ:|,Lbτεl)\o τηζ αyθ,ρ$πιyη;
ια.ταξi.ωοηq eν6q ατ6ψoιl xωι 1ι.α\ι-
ο'εα πι'.δι'os με ειδιx6E εxπlτ'tE α-

ν&^γτεi.

Tελειιilyo.yτα; θι τisελα γα' aυxτΓ

θιδ :' δλου; τoυ6 oυναδ€λφo.Jζ, δι-
δ υ.y"τιx6'xαL c:π'Lστην'Oν'Lγ'δ L?oσυJr'.-

l'δ του sγoλetο'l 1ιαc, ιιλi1 δ6να11ιη

xι'" xα\^i1 επιτυ1iα οτο δνaxoλ'o 6'ρ-

γο τaν !.yουν επωμιoθεi. Eiμαoτε
πeποιογ!Υr"ι πωζ η υπευθυν6τητι
τO) τoυζ διαxρi'lει, τ1 eυα'ιaΘητoπoι--

ηcii τoυq aγeτ,',x& pε τηγ E.Α., xα-
θιi.l; xαι η αγαπτ1 τeυζ Υl'α τσ. r,cl'.-
δ'.α, Θα'να; cτγ,ιαν'τιxo[ γ"α,'' βα.σL1Lci
ταρα1οντι -c sτην δ}'η 1ο'Jζ rΡaσπ&'
θsια.

Eυ1αριoτιil

BιθλιoγραφΙα
l ' Τα δJακoλα και καΘuατερημEvα

παιδι& ατηv οικoγEνεlα και στo

oxoλεio.

Γεωργioυ Poioκα.
2. Πρακτlκ& oεμιvαρΙoυ Ειδικ{g Α-

YωΥliζ -_ YΠ.Ε.Π.Θ. 
- 

Δfvαη

Ειδικ{q Αγωγis.
3. Σημειδoειg Στ€λιoυ Νικδδημοu

Δrευθυντf, Eιδικfrg Αγωγ{g oτo

YΠ.E.Π.Θ.
4. ΔελτΙο ττληρoφoριδv Eιδ. Αyι+,

Yiζ.

Πρoσ6ξατε
_ oι oτηλεc τηξ "IN|ΑOYΣTΑΣ. εivαl oτη δι6Θεoη 6λωv

τωv Νοoυoαiωv Kαl τωv φiλωv του nερtoδtκoθ.

- ol αnooτελλ6μεvεc Ylo δημoσiεUση ερYασi€c καl θΦρα
vα εivαl o0vτoμεc oε 6 τo πoλ0 oελiδεc γραφoμηXovηc κol vα

μlηv 6xoυv δη,μoolευΘεi oε 6λλo Περloδlκ6 η εφημερi;δα.

_ Παρdκληση ol ερYασiεc vα Yροφοvταl σΤη ΔημoTlκη καl

με τo μσVoτovlκd σ0στημα.

_ Η .ΝlAoYΣΤA. δεv φθρεI κoμio ευΘ0vη YIo Tlc εκφρα-
Ζδμεvεc γvιi:uεc Tων σUvεργατιi.lv τηc.

_ Eρyοoiεc εiτε δημοolεUθo0v εiτε 61l δεv εnroτρ6,φoγταl.
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Δlακρiοεlc σTo xΦρo Tωv γραμμdτωv
Δio oηt,ιαντιx6E ε,1l,φανio εcq ['ιl'νe

τ':ι"'. παλ'c η N{,oυcα" φtτa -< cτa ^x.ωρ,a

:ιυν γρα"μμ&τιυv.

;\'lο Ι'lναiιεq mcυ ,l''ltμaυ'; cg δι-
Lφoιeτr'τ!; γεννιd6. πtpαν β7'*6εtz
cε l[α-veλληνιoυ; δι,rγω.rιc1ιo'i;.

!| 1'l;'.''27-17.i.'('':|. .'-Ξ z'lο!.ε3 ΒL^,'ε',-

.;''lτi ' Κil.),''jπη Mfτtz xα'. Nαy&

Στο οτ11ιeρlνc τεil7ο;, πα"ρoυc:α-

ξeυ1r.ε jv,:. s''3ντοψο β'",-iγραφ'.xο το''li
Υνx.L ΙQ !'ργa γιl' τ'ο oποto βρα:6ευθτs
^/,1,y.

1. BiAΛENT I NI{ I-1HTΤΑ

ΙΙ Bα'λεγτiνη - Ι{αλλιdπη \Ιiρτα
"γενν^i,aτ1ιε τo 1919 οττ1 Ρι'ιcc:α ια''.

εtνL,. f)υΥατ!i'α n"'υ Σα66'z xx.'" .'τlΞ

'oλγz'c tr{ι1αηλiδη.
Δ.υ:τi7ιi; υ'τδ ηι''τρ^i1 ^r1λιxι'ι' {y'z-

5Ξ τO'JE ^1ονel"; ττ1q no, !15'' 'ψeια
ι'τ6 τe1ιτtτsιε1 ρ|lζωoe cτη Nd,oυ_

aα, 6πaυ ι'αι υ''οθe'τtlθτlt'ε α ,o τ,τΓ)

ο'"x'ογ{'νε,"α τoυ Χρηcτoυ Σoυ'ρλ&μτα

'l1 Γxαρ6!να τc 1928. Oι θετo/ γο-
νε|; τη; του εi'γα"'ι 1'αaeι ττγl xδρ^r,

τc,υζ, τη φωναξα.ν Ι(αλλι6πη xαυ !-
τcι εiναι γνωιτt1 oτην Ι(oινιυνiα τη;
Nioυoιq, ωζ τα σti|\Ξρα'

ΤΙι.ντρe'3ττμe τo 1939 ι,L? τrιΥ !-

μπoρο Σωτηρατη \fi1ττι ψe τoν o-

zob ιπξxτηcε dyω ^γυr'δ xαι τtντe
τδρaq. Δυcτη1ω3 τ,c 19'53 πoi'υ ν€α
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tγ''αaε τa a'lζυi6 τη;, ιι,e απoτaλlΞσlμ,(,

να rapαcτ1 δει3τερτ1 uOδ'jcoεια, γιz
ττρ 'x'ν'7'τρoΨη τιυν 6ξι aρφανιbν'

[l α.7α :a'l αγdlν.l' sττi β''οτιλτ1
izν τδ 6α)'ε x&τω' αγω'itaττ1τe xα'ι
δ''&1'zcε τολ0 τcν J'eι3θερο 7;'bνa
τ11Ξ, lιΞ ι-iο;iλ'εq'Jα" νrl'',ιο?φωθet
ι^ix'ιx)'clπι''7''.γθ. xl'ι ν'ι 1ιτapet να

γραφ,ει δυτ1γi11ιατα γ.α'' ποι"lyιατ,α'
τxp,x το cτ'. etνc'c α'πδφoιτoq δτ1ιs'a-

τ'.γ'''"-l 
'.'"6')ο ιαι ιιαθ'iiτρ'.'z του δαcxt.-

λ':υ Θωiιi Γy',"ουλty-ηl' 6r"υl; τ'α'. τ1

|.d cα' rαν τ :ι' δηλιilνει.

Πολλ{ κoLΙi\ατα 1'ηζ δημοοιεJ-
1'ηy"1"ν 6Ξ εφτ;1ιερiEε; ιια'ι το 1987
οe ;α"νe)'λ^lsiιo δ:,α.γωνιc1 ι6 q'κδ r'υ

Δf1ιo Ελλ'rγtιτ'r',l'3, iλ'ι'6'e τιψτ1τtxi1
διατ',,'ιοτi, τ|α -.c τaiτ,ι,ια τη6 nΠ6ν-
τe 'z6peq xc !να; γ'lυ6q, που zναφ!.-

?ΞτL,. οτη δυοτυ7iα' τiου ττsζ €iγε
προτ'αλ€οe'' τ' δι'xτατaρtα του 1967,

φυλ'αxiζονταζ τo ]υaνcΥ'.Jτυι6 ττ1-< Kιi'l

Tο ] 9Ο3 π!ρa τ,a πρωτo 1\ανε)'-
)",';lιa β7α6'εi"ο απ6 τον διαγωνιcμJ
;ιυ rρoxi1ρυ'ξe τ'c 'lπ'ο'lργeio Ιγεi_
1'; - Π.,ι6νο:α3 'ια,' Κaινωνcxιily Α_
ιιι'',''tsει:)ν, ',ιε τ'c διi;γτ1γrd τη-c nΟ-

Toυ
T6κn Mπ6Ιτon

δ'lοse'.α ιναζ'liττiοτ' γιι 6να. πατρcι6
s;[τ'.,'', γ'!ιι cτο .'rπata 

',ια1 αφ"rγiε!-

:1'L 1,q' παlδιx& aτlζ y''ρaν,"1'.

\-'l'ιι'e?ι η Bαλεντiνη - Κ'l'λ'λrrττ1
Ml1ττ: ξ:l 1ιε ττst oιxογtνεc&. τηg,
τ'l' τy''.δ,.!. y.α|' Ξ1' 6 eγγ6νια τΥjζ aτη
|Ι/l'"':-l:z. Εl.νιc ι,ι!}'aΞ τoλλιδγ Φ:λαy
θρωπιzιilν xαι εxπoλcτιοτιιιδy Συλ_
)'4γιυν, τ"'zθωg ιαc τoυ K.A.ΤΙ.}Ι.
iΨ*.',υ:α'<, 7i\ γr1ρ11j[o το'l aπaic'1

ιl''' z';'',ι1ιaτ iιy.e'. z'ιaργα'
?'ξατολο'ιθet νι 4''α'6&ζeι xcl. y7'

γ ρωφeι τ"αΘη1se ρ,'γ c/'.

oΔYΣΣE Ι A ANAzil{TΙ{ΣΙ{Σ
ΓΙA ΕΝA [τAT,PΙΚo ΣlΠΙTΙ

'la τιιτρcτ"6 μ:υ οπlτι, π,''3ι πa''6ι
xα," πωq να ptp θυμηθιb αυτt1 την
oδ'3οcε''α ττ|ζ Lνd.ξ'ητη6τtζ\ σ.ν i|\σ)-
'l,ι .31)ΥΥ'?cιΨια': θα ψπορουοα ν,a γρα
Qt'l d'lιν'')'ηρο β:6)'ι-ο. Mε εiηια,ι μιιa"

ι';).^i1 ια'ι αγpαrμ',ιατη ^γυνα[x'α xαι
az. τ9r'iι';1' ']'i'οω p!.cι. cε λt"γε; γ7αiι
":- ' _, -').:-''' ;',Ξ- -,,.-.'.. 7.'7.|Lν1ι''ε'.Ξ

''.?''. 
1' ': )'L7'τi..''4 τa'l !ζηsα, γ"L'y'cι

'1ι' βρ6 !'1z τ,ιτpcιδ οτtτ''. Σττlt τ4-

"ε ;ιιδιτ"i1 xl'ι υ.γνi1 ,!7υyo'lλυ" ιιι
i':τi/ x.ιυ(;7.5',ι!ντ1 ιι.ι' γ!.,l,'ιτ1 ,l7υγ l,

ιιο'l' εiνα'" χ.]'?"ι'Υ',ιiνα L}'α τα ^γεγo-

ν6τα πcυ δLq.7J''σ!,,\,ιτ|'σ.τly"1'ν 5ττΓ/ L-

ν zξ^l iτ'rρτi αυ τη . Αλλα' δ'. αττρ,'1ι!'1 1 x''"

7'^1ξ',ι'a 
?'ιιlΥτσ.νθ' cττ1 γνt1''rτ1 ',ιοιι τ'α.,'

i) ).ι' !γ'ο'tν ξ,:θωρι&οει, 1ια ταντα
'.lτ:/l'','7n''1γ. Γ'εννiiθηxα 5τa ΚLρτc
τη; Ριυciz'6. Στz δ'3ο μο''ι 7ρδν,'α !.-

i.' Ξ.ν1' .?φσ'ν^i1 l'το τιτiρι.' Υ,:τ,e.''ι

c.;6 τc τρι^γ'-xδ ι.'ιτb γeγονlιq' η l,l^tΙ-

τ!ρα ι1ιo'l γe πiipε xι'. τ:i1γαψe cτην
T',z;εi'c'3ντ'α 5-:a fiατp'.'ιδ ττ1q cπt-
'ν'"' 'Eτιι !ν'x 1ιεγι)'ο xαι 61ιeιργ,'l

crtι,' τ.'νιθ' aττi Θα}'α"acα'

Ι1 γαρα βaυ iι-ν.tν απaρiγραπττi.
^γιατ[ β7"i1ν.L 'αυτδ raυ τ'ωθe παιδιxii
;!,'.ly'^it α'ια:Ξτl;z. ^\γαπτ1, xαι τ'.; -(^e-

cτ!.-: α'"γν'α).,'iΞ r'aυ ,r|1"iτπoτ5' ττ1q γιυ'-
γ i";, :τ1: ιι-:ινι;, τcυ θεdoυ x'σ.'. aτιζ
θ:ia;. Δυ:;υχ6; ir:ιιυ; δεν 'xρ&.τηaε

-d''''l 'r1 e'l .'lγ[q' 1rcυ. Φe'jγου|\Ξ ^ι1"'

:,-;6 -τi/ Tρzτeiο'3'lτl' πρ6sφ''lγι;
.(,"J" ττγ Eλλd'δy-. Ι,t6λ:; βγi1xα-1ι'ε
s:τp Θessα)'ονtv"'ri, z.ρρ6cττ1sε zα.ι
τ:!:0:'"νe Υj !,tτi--icq. ι,L'oυ i7ο! iραν ψ6-
\.: 2) γρa'lιbν. Ε^γ6 /"6λe-*υ. :"τι\,) L-
'ιl-οτ&';ι'''sτ1 7cυ e;''x.'ι"'τ'c'3Cg ψiaτ'
51τi 7xτi/'l1 τ:c'l ;.'67e'.ρz 'μα-< e[γzν
τcτοθeτt1τε'., zzι nλ€^γaντα6 ρωτoιi-
Cα. Tt Jγlνε: ,1ι"{πωζ πdθανε a τ''απ-
rουi: ^1pt;1ovL ο1ιωq x'ατα\,ι6α 6τ'"

7'\.'ii 7.υ τ!θι.νε i1ταν η \Lη1'{'ρα 1\oυ

zι.'. l,7-'- a ;zππο'5q, τ'eρ''ττ6 \λx' 5|''ζ
;ιΔ πω; !.νaι.υιθ'α.. Mα ευτυ1ιδ; τω

- L:ξ'' i- ι' ly-ολι' ξey.'ιο'5ν.
}'Ι: τη'l αγ&.π'r1 τωv δ'ιιιilv μου,

το'l τ.rοcπι.θο'3οιν νc' xα)'$,!ηο'l'l ιo



"".:νδ, ^;''i1γrιρx τa ξeτ€p'tσα xα,,' τι

.ι,l'i1 cι.lν:7!ciτly"Ξ. '\;δ την Θεc) .li-

7τl 0υτα11Ξ se λ|.γo 'x|7'.?δ1 xl''" π.ls
\('J'tLΞ σ.τι \ρα1ι.ι, δπο'l 1lα-:' €7ιυ)5'αΥ

! 'l. ο;''"τι 51a 5!lrι'.7"''51,r4 Ndα' Kρ6-

'r\νη.'1Ιταν 6να' δ1ιοοφο, χαl:,ιτ1λl''i
;;i;ι 1rε x'iμo γυ'pυl - γl3ρω 6πaιl
9,)τε'j!?,1ιe λ'ο'l l''ο6διι τ"α"ι λα.('ανeιi.
''i'! 7'ι"ρα vη9 {'lηγοl$a δταν y"ατt'6'e'-

'.J' 
-α \ι"(:ι zιι-\rιπ&τ,.α y.αc !6λeπx

τ,α xpε]ιiιυδαy''"'α1 τ(λ xουxc& x'α.,' τ|1
ol'Cο)'αxιz, τol3 6'6γαiαν τz φυ'λα-
ιiLx-α. τC!Ξ u,ι!'sα zτ6 τa yιbι,ια ν"α''
.1Υi|'γ'?υζ1'ν .ο φ6ζ .co'l τi)'toυ cαν
')1' l,'..υ !)'εγαν "ταλη1ιtρι ψ''τρ.i1

μrυ>, d.λλτj yα,ρθ' p'e τω λoυλο6,δια.
'Επεpνα τrι ιιLLx?6 aαλxινa 'xα'λ'αΘrι.-

z. paυ zq"'. 'πoτ[ζaνταq τι κα,ρ'α"ττs
.'aυcz τα' γpα',ιατ& ιoυa 1(αι απορoυ-
sl'. Πω3 p&φονται; πιbq ''ιπ'aρο$ν xαι
!'/ r.ι''lν τ6sα ιιρ'zt,ι y.ρω1ι'ιτα ;

0 xα'.ρο; ;.'Ξ'ρyoι3σΞ xαι εγιil 1ιε-
"1:'')'ω'iι. Κατcτε πtγγα aτo οy.a)'εtrr,

sτο,1ετα-ξυ ταντ?Ε[ττj'xε o θ,aio6 1ιου,
7!.'' Ξi.ι y'ρbνa eπανω απδxτxηaα..,l

"l.ι,lzo 
πr'i'-ι τ.ι υrτΘpL\1'lτrι6cα' H γ''α-

^iι6' γ'r,υ 6γιι'lq ^i1ταν κaλ'3 cτεν'oaωρη-
iι.:')τι xx'L δ'.αρxωq dι"λeγε Ι'"α Uξνα,.
Ιiι-ιx ττ,ν 1νωγι'τ, ττi; τt y"α:)ουρτL1ι.

','ου cztα' δεy ,',ε αγ'ιπa,3c.e. Eγιn λ4-
^,'ω τ,λlv"le6 δεν tγ,'l"ουν ce θ'!sη νa
','l'"l-λ,α6ιι ι0'τι τξτοr..'. H ξι,l^ξ ιυ-
)':''5:e y'c.'' 

γι.,.rι ψ!'ρα' τaυ xσ.θi!'ασι,αν
sττ1 βe;.ι6'ντL τi ^γιιγ;0'' ε1ω xα'. xα-
τοLε. τεLτδνιoε6, ,1l'εταξ6 &λλωy εi-
nx"ν x1l τ'α δνε'..,'a τουq xαL τα εξτs
^(,'i'3cq'ν !:,''i5s' ατ6 τoν aνεLρo.'|-?εtτΥt.

Tξι: ι|'rz' xα'' e^γdl τo 6νειρδ p.ο'l ,

'1τ'. δ^lβ:ν i1ι,ι''c,lνl- οe tν'z 1ιdοo; 1ιε
ι ι ιγ i)ιz δ 6ν -",ρ α 6 π rιυ'γ' 6n'''. o,' d.νθ ρ ιυ -

r:'' isι.J'6'α''/ ιαι !6γ'ιλαν α.π6 :,,

γ'ιb',ιz' !'iα αcπρo γ[.ρι ψε πc).l3 δψοc-

iι' δ6'τ'ιυ)'z. nΓ'.c" xa,"τωξτε τl λdει
,' a'leι:'οι.ρetτ^r1Ξ \Lα το 6νeιρ,δ τ^r1q;,

ρωττ1cε η γc,zγια. H γ'lναtxα πo'l
xρ'ι';aυcε i,aν ονε,.ρayιεiτη τoν ξe-
φ0λληcε τ'αι 'ei.πε, <θα απay'τilσεL δL-
xδ ττ1: σπaτι)' αx(γ,ια Θυψα|J'α'' τ.J

|λ'tι6yo βλdμμa ττ1ζ γιαγιd,g μ.oυ
του μΘ xaiταξε xαι ε[πe' oτοι Πoν-
τ'.zy".ι' nν'x'i)'[ εμdν το oρφανδ π9υ δsy

zi '''.,ι[':.ιν τ.' π:''lτ*. ';'cανο'l>>, ια'" !-
.'),.i',\ι ^;''αι{ ^lξ:'ρι ';ι\'; "ξμoυνα- τ.l.-

- " -' .,.'-: '
'.''ι-'-rιι) ' ! J-:|'J :'''ia'L:'-. 1ι-7.;9''
','y. "'.',l-τy.λα'6ι:'' e"{6 τaγ π6νo τηζ, η-
. 'ιι.)')1. 1τ.σ-!di.

11!ρzcε λbγο-< ιαι,'6< τ"αι δεν ξ!-
.'aι τ''' γ.ecr:λω6τicε' ιbcτε να α-ναγxω-
:'Ξ'' τ'τi/ ^7.α'^1i:' |'Loυ να oυνενoηθε( με
ττ;l \εi'l' γιclυ τi οπ'aaι ξaυοe cττγι
\.-.,-, '''., j:ιy.L ΞΥ1Ξ xL'' ν7-

':τ;l '.^τiτ^l1sτ1 νl' r'''e πd.ρe'- ιοντ& τηi.

Τ''':|.''-ι, 4!γ.0τμε xq"ι εiπe .μητd_
. '. ':!'': ('l.rι'J a0 πα''δ[ 'x,α'' δπoυ €xι'l
iν'ι θc' J1ι': δ,jo, θι το tγι'l 61'ν δLxδ
l||1υΣ:' ^Λ'' {τa'' ξex'.νiicaliLΞ Υ'"L ττl)
N*.ουc.z. 'Βx).α,J,ια πo'l αφτ1να τc
sτ[τ'. ττiq Ndα< Κρ61ιντ;Ξ ;ιd, δεν γι_
y6τα,l ,:,λ'λιιilc.

'oτ'Lν φ}&oαuε στηγ Ναcυsq, ιαι
rΞ?θ'5σ'\\€' Lπ'δ τo Κr.6οy"'' 1,'ε τoι με-
γ7)'α. τ}'zτ&νια, ,εγιil τι'νωγΘηxω απ6
ττγt α1γzλ,.α xτlζ τLα\L&i, bπoυ xα-
θ4i'ιoυyr ιαι. φ'jlναξα <ν'α τa δνe'.ρc
|LΦ, τ'.σ.τLi. αυτ6 e[νq'L τo |\\€ρaC 1ιaυ

εi'7ια τa 6νeι'ρο'''

H γrα'για 1ιoυ δεν 6δωoε οη1ιαoiα,
.ι'λλα' ce μdν,ι dμειvε tνz τταραξ.ενo

s'lναtcθηι,ιι1'. Κιτe6lμαψε απδ το )'Ξ

ωφoρε{o 'ι"αι πi1γo4l'ε στo σ1liτ|' ττt-Ξ

θεi.l';, δr''υ νδ','ιι -ζα πωg θα εtναι τε'
λιxα τ,' ιτtτ'. γιου. M:, η 1ιoQα δ,εν

τo θ€)'τ1ce. M6cα αe \t^γo ι'αιρ6 α'ρ-

ριilcτηos τ1 θεi'ι |ιLoυ xα.. dφυγε γιτ
y'&πoι'ο Υcσoxo|;6t9 ττ1g Θεo) νiιη;.
α.λ'λ& δ,εν γ6ριοε, πξθ'ανε ^λ|" Φ)τ+l y'"

dτoι dμεινα π&λι μ'dνη, δi1ω6 oπiτl.
Ιια λiγo |γ.'αL'ρ'6 |'.ε φρ'6ν'τιζrε x&.πoια

"1:'τ6'i'"ο,ι. Μ''α ι',ιLρα i1ρΘ'e aτo aπ'.-

1''' τηC |'\''ι;ι' y"υρiτ"'x)./''' δτυ'ν ξιαθe ττ1t

'.στoiJια ιιoυ τηi εaπε: "α.γ θ jλειζ

π6cνι-l εγιil 'νa 1l'1"'δt 1ι'ια πcυ τ, γιa[-

ρα δεν θ'φηοe να y'αρω το διx6 ttoυ".
'Eπeιτ,α ι.τ'6 α"υτt1 την oυζt'τηοη με
οωττ1sιν αy θdλω να rα(i στο στii"

τ'' ττi; ιυρtαE, xι εγιi βλ6ποντα6 τ:
ενδιαφ€ρον y"1''' το συ|Lττ'αΘξστατo

π6cωττ6 ττiζ, e[νx' oyαι θ6λιυ>>, xι
dτcι φε6γoντσ'ζ Υι xυρLσ' πi'1'ρε xι e-

r,ι!'νυ' γ'cl?"t τη;. Περπατo'3οα δi.τλr;
τηζ xαL το €νcτ'.xτ6 μoυ, 1ιoυ dλεγa

l'τ,. βρ^i1xz ε--ι;!)'ο'ι; ι'n6 rου ξτγ
τυ'-lοq'. 'o-νι'ν 

φ{)θ.οα"pe σΞο 5πtτ.'
ι'.rιl φi"ντ1xε 3'λ'l :να' ',ιιxι6 παλ&τ,'.
'Γt δγιoρφo πoυ -i1τα.ν: ε{7ε μια 1ιε-
^;α\^r, οfi'α' τ!οsqρα δωγιθ.τια, xrιν-
ξi.',L xl''- απo{!tμτi, ei'γε τιαc jνα 

1ιι-
zρi δυ:'''td'.τ''o, τo'ι θα' tiταν 'διxδ ψου.
()ι csτci γοyΞii ι1oυ' 1ιου dδει1ν'α.l
τai'"l υ.γ&"ττ1, iLε 1i^ilτl1|'Υ a-'ην αγο'ρk
i ιo) αγ6ρ'αsαν y|αLν'o6ρΥ,''d' Ρ.'ilΧα'
;'zπ'c'j τa'' υ' y" α''' δ τι &λλο γ.'" ε ι" αζ6ψου -

'iι'. Ε1τωταoταΘτ1x'α α1μdσωζ στo ιιι-
ι''o dιι'ι.L'τιa τaυ a[yε tν'o" xρε6ατ'',
6να τvι.πiξι' δr'ο'l 66α\q' τα βι6λtl"
','.rι\' δυo x'ι'ρt'τ"\e-q ια'" δυa l-ι9γ&λ7.
--ly.C0'eι?l', τcιl r'ληψi1ρ'.ξαν ηrε φιδ;
το διιγιατιo xαι ακ6 ey'e[ 66λεπα' xα-
τL1) σ:.'ν xi1π'ο, τ''q lιoυ,ριdζ' τι6 δ,α-

ι'.α=xτpc!; xα'' τ|' πενταxαθ'α'ρο πa-
17'ι,''\y' πoυ xυλο'ιjcε στ'rιν α.γ"'?Tι τaυ
xtiπου. H γαρα poυ ^l1cιν απe'ρ[γρι'-
τiττ1 xαL τ&νιυ του ety'α. 6ολ'ευτε[ xαι
e|.γ'L. ουγτ 0"i1σε'. τac ^ι'Φ|'νο13ρτ|"ο |iLoυ

:τi.τ'', i''.Ξ θυp^l1Θτ1xαν oι διxo( μoυ
;cυ lιΞ τc θ&νιτr' ττ1E θεiα_< 1ιε εi-
ν'υ.'i ξeγd,'sιι' "i1aθι o θεioE μ,oυ ν,z 1ι:
πωρει. Εγιlι 6'xλεγ'α xαl dιλ.εγα uδ:ν

6ρy'ο,1'α':' εδιδ θα xαθ!oω,. 'Eλ,α y,α

ce n&'ιιο 1.ιaυ λdοι ο θεioq' γιατ( η

γ''α'"l'.α lιoυ ειπε ν'α !!'ιν γυ]ρισιι) χω-
pt; eο€νιz, πα;ιε τιilp,α xLι |)"ετα θσ'

oε φdρω πci,λι πioω. Eγιil αρνιdμ,ουν
y":^λL τι μ&ν'α ΛElNKoΙ (€'τοι την €-

λεγα), δεν {ξερε τi να x&yει. Nα
',ιe x'ρατi1ceι μz τa Cδi''. δεν εi1ε αυ-

τ6 τa δ''xαtυsllα, 'a)J'd,,' x'αL 
'ιa 

pιε διιi_

ζει δeν το {θ:λε, 1ιε ,εi1ε α'γ'απi1oε''

xαι δeν r!θ'ελο να tμ'ε 1dcεl. Tδτε

μoυ εiπε: ,,Πγiγαιyε y.ο'ρtτ6L ψaυ y'rl'

ι'ν δzν c'e φ€'ρο'.l't, θα dρθιυ gΥω Υr1.

σg π*,ρω>.

'Π;:ι μ'a γ\rtιι,ιατx tφ,υγα για ττ1ι

Δρa''.z. Ξανα'6,ρ6θηxα cτο oπtτι τηΞ
}'ΙJz; Ι{ρ6μντlξ1 ι|\σ' τιbpα δεν με συγ
ιc','r'3ο'z πι&.. Ta μυ,αλ6 ,μου {1τα'i aτο

sπi'τ'. ττ1Ξ N&ουceq xα'. 6aτl μανq'
Λιν^lc'ι. Mε δ1,z,ρυα, ./'αι nli1ρα'γiι'')1rL

\'q1a?eρq. να πεioω ττlν τL'q.τια νι
|i1'Ξ ,J'?^lFΞ'. να γυptcω στηy Nd,oυσ,ι,
γ'. ξτz'' γι''α πa;'6 Φ'oρφη ψ{"ρω ^για
i'!'iι.. τ1 1ιαν'α \!.νxου 1roυ dcτειλε
)'εφτα γ''ι ν,α, γυraσω πloω oτο ΙΙΑ-
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'ΓΙ'}ΙKΟ ΙΙor ΣΙΙiTΙ και ο'τoυE θε-

τo66 μoυ γoνε(g' πoυ 6μωq τoυ6 6-

voιωθα διτ"ου6 μoυ αληθι'lο6q γoνεi;
^γι'Lτt ψc'ι γ&ρηcαν αγααη, γlα)'iγ'η
xι ευτυ1icι.

To πατ'ρικ6 μoυ σπiτι

ΙΙ'ατρ''xδ 1roυ cπiτι
sτ!'τ'. αγ'απηγ'Lνo

πl'ρι τ'c}'υ γ'a'J?α5'iLxq" 1

ι'ιz y'&ποτε cε βρi1xα.
Ωl. τ'. Χαρα πoυ dνoιωoα,

Lτιν ψα.t"t ooυ βρ*μα.,

',ι&"να, -,ιατ€'rια,

α.γα.πτi τ"α'. cτο',ιγi1.

Ι{ιl oι λα1τ&'ρεg €1ιe'.να'ν,

iι'!cα cττ.t Qυ1l1 1roυ.

52,.γ Lν-",'c) ι.ι''κ7oν παιδlo6,

;r) 6)'s' τ'α, λτ/σlιoνει.

}ιi{TT,\ Ι]l,\ENTΙNH

ΙjΛΛΙΙNΙKH ΔΙΙMOKPATΙA
ΙΙtorPΓEΙo rΓEΙΑΣ,
ΙΙPoNοΙ_\Σ KAΙ
ΙioΙΝ. ,\ΣΦAΛΙΣEΩN.

'\θηνα, 5 Aπριλioυ 1990

ΘEtr'ΙA: Δτ11ιoοiευcη ερ^γ'αst'αq sα;.

Σe-< oτd)'νoυ,ιe τa Βι6').to τo'υ Πα-

νzι).τst|.''''l διz'γοlνιcμo'j 1ιετ'rξ6 κ.
,\.ΙΙ.H. ι1'L Σχ')'εLιJ'ν με θdιιοι τc

o,7Ι,l.τ?'"ιδ sτtτ'., "(,.a τι μdλη των

Ι{ΙΙΙΙΙ y.α," n.'l',, οπtτι τoυ παππον

/.'1''. ττiζ "('.α'^1''α<> τ.σ. τ'Jυζ 1"ιαθητθ':

τιυν Σ1oλεiι,)γ, x,τυI'6ζ η-ιε 1ιεγd,λ11

MHΤΤΑ BΑΛΕΝTlNΗ
K.Α.Π.Η. ΔHMoY ΝΑoYΣΑΣ

xα'θνcτLρτ1ιη' η oπο[α oφ'εtλετo oε

:eaν'.ιο'53 λ4γoυE.

Ta i',lγο πoυ cτglλατ'e οτaγ δ'"σ'-

^|ι:)ι/i:|'-ι5 ξ'εy'ιbpιcε ,ατδ ττγt Επtτρa-

τi1 τoυ }ι.qγLnγ''cι,ιο\3 !'qL συ|J'.ιτe?La-

i'^i,'pθτ1τ'ε cιo pι6,λia που xρατ&'-νe

::υ' ^7.tριυ. c'ιq.
Ι1 ιυ$δρ1tτ1ττi cυ1ιγνeτc7i1 cαq !'

δonι ιφ'Cρι,,ι'i1 νx δτ1ιr'c:ευθεi αυ'τ6

;ο β''',λtC π'.'l τ'eρι'!γe'" τδaη πd'"l

1'')?Ξ'a1τF'J. ιαι ε'ιαιcΘτ1c|'α γ''' α'υ-

τL ^ιl'l' sιi zυ7α.,''.οτa'3r,ιe'

H Δleυθ6ντ,ριι
E. ΓEΩPΓΙAΔH

ΔaμoΣ E^ΛHχlχoγ

^δ6o
^λoffiΣ 

Dor^ χ^llιοMαα

Δlπ^oMΑ ΔιΑκllΣHΣ

i* _':"rε" !αn'ευa- -ΚAfla'
Jquι-LL- tαε-'- -

- -l7; .b.pi _ 6-, - Α' χΑΓt1

9.P9ι-r-f.* --''τ'..' .+.' -'α ?Js ινα''
ΔnoΝltoγMt

*ρ__J'φ,;ρ

2. NANA ΣΙAiΓlPΗ

tΙ A0ηνα Σcα-ν'ρη γeνν^\θηx'e 'τc

79b9 ιαι μεγ&λωcε oτη N&ουooι.

Εiy'ιι ι6ρη το'l διαxεx'ρr.|ιl"νου πρr'ι!-

δρoυ E.o.Σ. xα. σ'τωγLστ^i]'νων τ'oι-

νιilv τη; π6ληi irαε Mι1&λη y'α.L aηζ

Μ'x,,'ι-ταi Ξαvθiδη.

!-6 ψιι''li1 'αγιπa''lco -o 5γα:6α'

σΨα y'σ''' 5' '1"ντ6 τpωτα',ιγιx6 'ρ6λ'',

i-*α''.ξε τc o''y'oτεν'ε'.αx6 τeρι6&\λ,rιν

πcυ χ'αλλι6.pγτpε 1τ|) x,)'[cη τη-c αυ-

τi1.

'ξτ6 τα π|ι''δα& i^r|ζ Χ?δνLα' 1'σ'

1oλτ]θηz,ε 1ιε aTι 77'''cνοδφγ!''α y'α.

την ορε',:6,ιοiα oιν αΘ).'i1;'?Lα. τ,oυ Β'
o.Σ. Nαο$cηE.

Tε,λειιbγοyτιq τo Lαππor.o Ιυμν&-

σ.a' τl !'yιoντl επιθυμiα τηζ νοι φι1γη

γcα cπaνδtE οτo εξωτεριx6 }ιε''τo(lρ-

ΠΕNTΕ ΚoΡEΣ ENAΣ ΓΙoΣ
Kητroq μικρδg oλdvθιoτoq

ηταv τo crπιτικδ μoυ

μα iφυγε o κητroυβq
αλi αλiμoν6 -μoυ.

Kδτroυq ιδρδτα Exυoα,

μη μεΙvoυv μαραμδvα,
dιrθoι και κλδvoι κρdτηoαv,

oτη 6αρυxειμωvι&.

Εδοι)λεψα εμδxθηoα oτoυ κ{τroυ κ&θε γωvι&,
τo πιδ δμoρφo αττ τα δEvδρα μoυ,

vα αvθfloεl καρτερoJoα,
Mα ηoθε 6αρυxειμωvι& τr'&γωoε τo δεvτρi μoυ'

Αυτδ {ταv τo καμdρι μoυ,

μov&κρι6o παιδΙ μoυ.

Mηv κλαιq μoυ λεv τα λoΟλoυδα,

κι αυτ& μαζi μoυ κλαivε.

Eiναι γερδ τo δ€νδρo ooυ,

με ρiζα αντρειωμ'Eνη,

crτov,κ{πo μαg θα κρατηθεΙ

τroλlig καιρδg δε μEvεr.

Κ&vε κoυρ&yιo και Θα δειq,

δεντρΙ κλωvιd ατrλωμΞvα.

Στηv κ&ψα τoυ καλoκαιριoi,
δρooι& θε vα μαg φΞ,ρει.

Kι απ τoυ xειμδvα τo 6oρι&,

θε vα μαq πρoατατdψει,

κι αg τδxoυμε και <<EΝ'Α>>.
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H Ναν* tγ,vω'pe πο'ιiiματα xαι
πeiι. ΙΙiι'ε ',ι't.roq ατaν διαγιυνιc1ιδ
;"-'! i.?7Nι')ξε η lΙα'νελλ{νια 'E-
'l]ι' i'{i Σι^r{ ?ατ6υν Λ,cγaτεχγιby' με
7' 1η[γ1,ια ιη; "Τltρα'C',τ'ι aττγl a1ιi-

;ι"i:rρ' τl''' α'τ{.cπαaε τ,, Τ'' β?α6ε[ο,
1' ια'φ eι xcLτd' zα"''r'oδq πoυ.itr'.ιατa",

't'})"6' t'l''εca)'α'6οiιν y'.'ιυ 1ι:γ*'λ,α δια-
.;τ'l,' ι'g'-'. cιι,lπ ηi.

Τ1α"'ιθt'ιoιl1ιε τa βραυψtνrι τr.liτs

\' τ15 Ξ. σ 1'ν r.'i 1'Ξ f, 'ι)'a L 7δ Ξ τ ο,' C d'^γ,'1'1 -.'aι'"

'. '''.; ιξε ').'-.: 1 :Υι; Jτ'ι! Ν,-'',''.ι^i, sy-.'-

).^i,. ΤJ':ια ξc'l :y' ^ιΙ,,'τιφΞ?Ξ ν?' .1/"'

;λτ,2ιbcz'' iΥi) ι;'.θυγιtz ττjζ γ.α|'

t "ρi:ψ^rγ'' ε σil| τ'e)'ιιοτr'i[τisγ1 ;ω r'

Ε{νιo't γ)'ιιCsι'νl' λ^iγλιxt6 - Ι'zλ)'ι-
x"l,; τ"α,' Ιταλιν.16, y'x.L φ')1L"/'λ σττl
l,ι ε^i ι')'"r1 τ^τ, ; αγ θ.πτ, τ r' δ'. &16αο',ια''

ΤΙαντρ:'υττixe τo 1982 μ€ τoγ σ)-
pπaλ[τ^η ',tα: Χιi1cιc Σ'.&τρη |Lε τ1o'l

n:'rioi'a x'ι'. ατi.'ιi:.ε δ,3ο rαιδ''!'.
Επ'αγγ eλ' r'ιτιxα α'ογoλ'εtτ,,ιι il1ε τo

αγθoπιυλ:ic του :υζiγου τη;.

ΠrΕΡΑiΣMA ΣιΓΗN olMΙΧΛΗ

Kατατrivovται τα yoδvια,

μεσ'την κoιλι& τoυ κητoυg'
o καταρρ&xτηq τωy oνεΙρωv
τrεριλoΟζει κι ατroγυμvδvει τα λΙyα λ,oυλoιjδια,
κι ι]oτεoα τα vτJyει με τo δικδ τoυ xρδμα
και τ'αφflvει vα τρuπδαoυν στoν
κδoμo τηq φαντααΙαg.

Η θι]ελλα τroriρxεται, μαζει)ει ατo τriραoμ& τηq,
τα τελευταΙα υτroλεiμματα τηq εyρηγoρoηg

και τηq γαληvηq
και κdθε oταyδvα 6ρoxηs
τρuτrdει τo δΞρμα, φτdνει crτηv καρδι&,

μιλ&ει ατηv ιpυy,{ κι αφηVεl oη,μ&δια.

Kr rjoτερα, η κατdρρευoη.

oλα xδρτιvα'..'.

Στdxτη τoU φεyyαριoi, oκι& τoυ {λιoυ,
τrληyi μεγdλη τoυ oι)μπαvτoq.

nα,un$oδerΦ9 &@

.JΙ



HEΤEllP8'ι0rlm ΣΤ0lltE!f, - [EtlETIl ls80_ls8g
ΠoλJ oυζ{τηoη γΙvεται Υια τηv αυvε11ιζδμεη αvoμ-

6ρiα τov τελευταΙo καιβ. Αq δoJμε τι Μει η ατατιατι-
κ{, η επιoτ{,μLη των,αριθμδv. Στδv oxετr,κδ τrΙyακα πou
δημoαιεrJovται τα Jψη fuoyαrrτδαεωv μιξ δεκαετΙαg
'Ι 980-1989 ατδ lvατιτoδτo <fuλλo6δλωv Δ,δvδρωv,

Av6oτn Σlιδερ6

πρακΟτrτoυv τα εξfrg εvδιαφδρovτα oτoι;εΙα.
α) To δτoq l982 αη,μειδΘηκαv oι τrεριοαδτερεq 6ρo-

xαπτδoειq, oυyoλικd 96415 xιλ)oτd 6ρox{q. Ακoλoυ-
θoδy τo 1987 με 786 xιλ. 6ροxic και τo l 98o με 752,
5 1ιλ. 6ρox..

τ|oυ

Λιγδτερεq 6,ρoxδs εΙxαμε τo 1989. Mδvo 4l8,5 xιλ'
6ρoxiq.

6) Παρατηρηαειg ατδ τρiμηvo lαvουαρioυ -Φε6ρoυ-
αρioυ -MαρτΙoυ. Διαπιoτδvα.lμε δτι τo l990 oη'μειδ-
θηκαv oι τrιδ λiyεq 6ρoxoπτδαειg. Συvoλικd 27,5 yιλ.
6ρox'iq. Τo ,l989 

εixαμε ετrΙcrηg λΙγεg 6ρoxEq 57,5 xιλ.
6ρoxig Και τo l983 crυνoλικd 66,5 xιλ. 6ρογ{q. Πoλ-
λδq 6ρoxδq εΙxαμε τo 1987 pε 409 xιλ. 6ρox{q και α-
κoλoυ,Θεi τo 1986 με 285 xιλ. 6ροxig.

γ) o πιδ 6ρoxεβq μηιrαs υτriρξε o Νoiμ6ριog τoυ
1985 με 243,5 γιλ. 6ρoxiq. Σε l4 μηvεg αημειδθη,καv
6ρoxoτrτδoειζ 1τoυ ξετr,Eραoαv τα 100 1ιλ. 6ρox'is
ατoJq εξ{q:

Νo,δμ6ριoq l985
0κτδ6ριog 1982
M&ρτιoq 1987
Ατr,ρiλιoq 1984
Φε6ρoυdριoq 1986
Φε6ρoυ&ριoq l987
ΑπρΙλιoq 1982

243 χιλ.
l80 χιλ.
174,5 γιλ.
l64 χιλ.
l6 t χιλ.
|49 χιλ.
l47 xιλ.

Mdioq
oκτδ6ριog
Mdioq
ΙoJvιoq

Νoiμ6,ριog
Νoδμ6ριοg
M&ioq

144 xιλ.6ρox{
129 xιλ. 6ρox{
l27,5 xιλ. 6ρογ{
127 xrλ. 6ρoxη
'| 23,5 yιλ. 6ρoxη
Ι I3 xιλ. 6ρoxfr
l00 xιλ. 6ρox{

6ρoxi
6ρoxi
6ρ"x'i
6ρox'i
6ρoxi
6ρoxi
6ρoxi

Ι 980
r 980

1 986
1 983
1982
Ι 988

1 985

δ) Παρατηρ{αειg oτδ τρiμηvo Ioδvιo _loι)λιo -Αιj-
youστo. Λιγδτερεg 6ρox,oτrτδoειq oημειδΘηκαν τo
l985 oυvoλικd 28 1ιλ. 6ρoxiq και τo l987 αυvoλικ&
30 xιλ. 6ρoxiq.

ε) Δεv oη,μειδθηκε 6ρox{ τov lανoυdριo τoυ 'l 990,
τoν ΙoJλlo τoυ l985 Kαι τoy Αriγouoτo τoυ l980.
Bρoxοπτδoεrg κdτω απδ l0 xlλ. 6ρoxiq oημειδθη,καv
oτoδg εξ{q μ,ηvεq:

3 xιλ. 6ρoxηc lανοudριo τoυ 1989

3,5 1ιλ. 6ρoxηq τov ΣεπτEμ6ριo τoυ 'l 985
615 xιλ. 6ρox{q τov lαvου,&ριo τoυ I982
7 yιλ. 6ρoxηs τoy |oJλιo 1987, loδλιo l988 και

Α}γoυατo Υια τα δτη 
,l980 και l985

7,5 xιλ.6ρoxflq τov Φε6ρou&ριo Ι989
8 xιλ. 6ρoxiq τov loiλιο ]986
8,5 xιλ. 6ρoxηq τovΑδγoυατo 1986
9 xιλ. 6ρoxis τov ΑΟyοι.loτo 1987, ΑπρΙλιo

Ι986, 0κτδ6ριo 1984
9,5 1ιλ' 6ρo1{q τov Ιαvoυdριo 1983

YΦoc 6ρoxlig σε xιλιo'στ'6 oτ6 Ιvoτιτoιiτo Φυλλo66λωv Δ6vδρωv.

I 980
r981
1982
r 983
1981
r 985
1 986
1987
1 988
1 989
1 990

76,0
98,0
6,5
9,5

48,5
65,5
39,5
85,0
39,0
3,0
o

9α
aO:ι
iιrJ
oz

43,0
61,0

123,5
50,5
62,0

213,5
9'ι ,0
87,0

I 13,0

22,5

752,5
593,0
964,5
697,5
593,0
670,0

686,5
786,0
496,5
418,5

o
o

>)
t^

uo_aEτn ,σ
o
δ

o
α

aρ
j

'Ψ
Φ

74,5
71,5
75,5

220,0
52,0
32,5
35,5
27,0
87,4
44,0

(.Ισ9,"
9o-oE9a3.gE

')ιJy

7,0 30,0 129,5
40,5 t7 ,O 81,5
98,5 62,0 180,0
37,5 24,5 18,0

38,5 26,0 9,0
7,O 3,5 59,5

14 '0 l 8,ο 68,5
9,0 26,5 85,0
0 22,0 48,5
8,5 61,5 6l ,0

a
,δv
5ο
O-αξιo !i
L' }νΘΣ

I 8,5 94,5
70,5 44,0
59,5 88,5
r 0,5 46,5
81,5 73,5
I6,5 90,5

t 6I,0 84,5
\49,5 174,5
27,0 54,0
7,5 47,0

r 3,5 11

9
'a ,9E,σ

6 1,0 144,5
43,0 27,0

147,0 96,5
41,5 55,5
164,0 14,5

31,0 100,0
9,0 127 ,5

8 t,5 40,O

29,0 29,0
26,5 60,5

i6,Ξ ,)oo

λ,' u,'
23,0 I6,0
12,0 25,0

127'0 56,5
I ',1,0 12,5

21,0 0
69,5 8,0
7,0 14,0

41 ,0 7,0
31,0 45,5
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Γεvlκ6c αρxθc xρt'ronξ λlπαoμ6τωv
Γεvικ6q Aρx€q

Η πρα'xτ''ι"l1 πλ.eνρα ττiq λtπαν-
στ1Ξ, υτσ.!0?ε6ει την απ,ιντηoτi οτu
επ6ψ'ενα ερωτfrματα:
1. Πoιd λiκαcμα Θα γρτ1ccψοπoιiγ
σoυ|Ιε

2. Π6ao θα' γρ^riaιψoπo!"^ijσoυp'ε
3. Π6τε θα τa aρηa'''γιοπo'"t,oο'lψa,
xα.L

4. Πιb6 θι τo aρηoι1ιoπa''iicο'υι',ιe.
Συνεπιil6 μL* οδτγtα - a6aταοτ1

λtπανcτ1q πρt'π'ε'ι να δεd1νει τoy τ6-

T,oυ
Aoτερ(,oυ ΣιμΦvn

Δ)vτro6 Ινoτιτo6τoυ
Eδαφoλoγiαq Θεo)vΙκnξ

Ιi.o xσ"L ττγl τοobττρα τoυ )'ιπ&a'rια-
τr';, xαθ'h 

-< 
xα'. τo 7ρ6νο xαι ττi ψt-

θcδo eφαρ1roτt|ζ στο 6δαφo; γ''α ψcx
cυγxex'ριψ€ντ1 xα,Ιλιtργεια. aι αρ-

1j; λinαygη; των xαλλιεργειιbν ,δεν

1ιπoρoιiν να 6y.r19γ ωξiα, πα'ρ& ψδνa,
δταν γνωρt'ζaυψε να τLζ τPoτ,oπ,OL-

o'j1re y'α. q.ν τtξ προaαρψ'δ'ζου''ρ'ε,

oδμφωνα ιΙε τι6 απαtτ^iρειq τa'l eδα-

φ,oυζ, τωy xαλλιoργειιilν xαL τo1)

^κλtψωτο;. fΙρiπει να τιιρι&'ζουν
cτaν α^γρδ aτον oποto αγαπττ\οcετα,"

η ,xαλλι6'ργεLx' xα. παρ*π€ψ cττ1ν

oιxονaψι"xii xα'τ0.cτωaτ1 xα'. ιxανδττγ
τα δυωγ'e[ρτpηζ τoυ γεωργo6.

H aυγγρaντi γεωργtα πρ['π'ec να

γρηο'-1ιoro''et xd'θε διαθdοιι'ρο 'ψtοo -

zργα\εta y"α.'' 7τραx'1,Ly'i1 \ια Υα πα-
,ρ&,^γεc α'π,'τε)'εsψατιxα γq'. γe τ€.'-
δoi" Ενι οτουδωto ψtοa - βoiiΘτ1για
ε[νι.ι τ1 i''tιαγνωoτιx^l' πρac6^γγιcη -

αν&λυzι', oδd,φcυg xα,. φυτο6. Mε την

eΥτLτL^ιa-Lo[τlστι τηζ γeωργiα6, aL

α'ποδ6οε'.3 τιυν x,αλλιε,ργειιilν αυξd-
νουν γ'α'' a'' π''Θανδττpeq ψυαg αντt-
δ'ραcηq s' t'να ορ''cψt'νο επiπεδo θρε-

κτ''xο6 51a dδαφοg επiοη6 αυξα-

νουγ. Αυτ6 απαcτe( 6ψygγ1t'ψηaτ1 [-

λωγ τωγ παριγδντυlν oτην εξioωoη
τηΕ απ6'δοcτ1ζ ΥLα να" πρooδιa'ρLao'l-
,με εx'εiνoυ; τo'16 'πωραγoγτe; πd,νοl

στaυ3 r''ιτa[aυg ιμπορο'j1ιε 'lz" αaxi1-
coυμε 6λεγ1o. Mεταξ6 αυτων εtνη''

xσ"L τ1 \οΥL|\6ττ1τa 'του εδi,φoυ6. Τ{

παλcα 'φιλοcaφtα \ταν, να αναλ'i-
σoυμε τ, dδαφoq xσ.L να πρo'6λi,!ου-

με τηy αντtδραaτ1 απδ την πρocθts
xτ1 λυπ&.o1ιατo;. Αλλ& αυ'τ6 δεy α.-

παντσ. oτo ε.γωτη'ψα τoυ oη,1ιερινoδ

π'ρooδεντυxo6 γεωργο6. πο'l θξ'λeι' νι
δ''ατηρiioer. -νa tδαφog oε υ,}ηλ6 ε-

πiπεδ'o γoν''ψδτηταq. 'Βτaι, η αν&-

λυoη τo,υ ,εδdφoυ6 πρ€πει να πρaσ-

δι,O,ρdξει τo αρι'οτa επ[πεδο εν66 θρε-

πτι.xa6 (επiπεδo επαρxε'''αq) πoυ α-

παιτε[ταυ \Lα Yα π&ρoυμε υι}ηλdg α-

ποδ6oειg, την πoa6ττ1τα τoυ λιπd,-

σll.ατoζ πoυ θα πρ{πει να πρooτ,εθεi

ΥLα, να φθd,ooυη'ιε ωυτb το επiπεδo
y'α. στη cυνdy;εοα την ττac6τητ'α τaυ

)'cπαa'ρατοq που ατcαυτetτα. ΥLσ. να

δc'αττ1ρ"lpoυ,με _uo επlπεδο αυτ6. o
πρoo'δeυτι,τδg γεωργ66 δεν θ'α πρ6-

li'c. ν,q' αφ^i1cει πo'τ[' τ^ην γονr'ψ6τη'
τσ' τaυ εδ&φ,oυ6 να μειωθε| οτο eπ't-

π'εδο εγ'εiνo fioV ιoL ιαλλι6'ργειε6 θ,α

οιyτιδρ&σoυν cτην π'ροaΘt1χη φωσφo-

ρ,o61ων xαι xωλιoιi1ων λιπαoμd'των,

ωλλ& ψδνo aτην π'ροaθt1xη τω'/ αζω-
τo61ων.

Επαρxet -< ποcδτητεq θρεπτιxιilv
se oωcτi1 cs'oρρoπ[α (πλ'ξρτ1q ν'αι

'.cδρρaπη λdπανoη) , μαζa rμε βoλτι-
ωμ6νε9 τ'ραxτιx[q xαλ,λιd'ργειε6, εl-

ναι αναγιαLεq γιαψ€γccτεq απoδδ-

σειζ.

H εποlφελτjg δ,ρd,oη των λυπαaψα-

τι,)y στηγ α'πδδocη των ιαλλιεργει_
ιhν, απo'ιρ'3πτeτα|' 6υxν0. απδ το γl"'--

v"ρ6 ,δυνα1ιιxδ απδδ,oοηq τωy xαλ-
λιεργειιbν xαυ η αντtδ,ρα.σ^i] τoυζστ.
λiπαoμω οξωρτ&,ται μεριxdg Pa'?ξζ,
6ε απoφασL6τιxδ βαΘγιδ, απδ ττp e'

ξ&λειι].lη τωy περιoρtστcxιbν ^για ττ1ν

αν&,πτυξii τoυζ πωραγδντων. Mιi,
αρνι,τιxi1 αντiδρωoη των xαλλιερ-

γειδ,l ,οτη 
'λ[πανoη Θα τ'ρ[,πει xo''-

τιx&,'να ε'ρευνηθεi - αναλυθεi oe o1d-

6η ι|Γ'.e τα'εδαφιx6 aαραx'τηρ'.aτ,"x&. -

παρd.γοντεq, τ,pLΥ' τεν.y"ευτon3ν τα' q.'

τrιτe\!'oιιιατα τη6 dρευνα6. 'Eτcι i1

cυCγeτ''ν"\ α.υτ'll pεταξ'3 τωy απoτε_

λεoμi,των τωy π'ειραp'θ.των )'iπαν-
σΥβ lΥσ"L εδαφιxιilν πα'ραγδντων ψπο-

'ρεt να αποxα}''3ι|ευ τον π,εΡLo'PLστi-

τ.δ παραγoντα1 1το1) 1ιπoρet αν εtναι
π.χ. η 4λλειι}η υγρωo[αg c'ε ψι&,
κριτιxii περiaδo αναπτυξη-c τωy φυ-
τιily.

ol ταλλι6ργειεE δεν d1oυν μ6γι-
cτo δυναrμιx6 απδδoaηq δταν τo ιρe-

γα)'ι5τeρr.l ψ{ρaq απ6 τιq αν&γxεg
τOυζ σε Θ'ρeπτιxα L|x'ανoττoLetταL ψδ-
yο απ6 τη;l α1l'eaτ1 ε'φαρψoγii )*πιiι-

σν'q.τoζ. M6γιοτo δυναμιx'6 απδδο-

σηζ επιτυγχωνetc'c μδνo ,με 7aν xα.'

τ&λληλo oυνδυ*oμ6 επαρxιbν ατa-
θε1'ι&των θρ'επτιxιbν xαι. ετηotων e-

φαρ1ιo"γdν. Υπαργoυν 5τ1|\σ.ΥτLx&

π}'eoνex;,"i1γιατα, 6ταy d1oυμε ε,δdφτ1

1rε 6να υιpηλ6 απ6θεμα διαθ6oι,μoυ

Ρ ,y'αι K. Tξ.τaια eδ&φη με dνα υ-

ιpηλ6 απ6θεrμα δ:αθdcι1'ιoυ P ται Ιi
aωραxττ1ρiiζoντu απ6 6να μεγα,λ$-
τeρo δυνα1ιιτδ απδδocη6, ιδ'ιαiτε,ρα,

xατω απ6 αντLξaeg aυνθiμεq ανα'
πτυξηe των xαλλιεργειιilν, ατ.' δτι

φτωγδτeρα ,εδωφη, ατ,lδμα xα'. δ'ταν

αυτci, δ61oνται υι{.lηλdE δ6cει-<, λιπα_

oμ&τωv.

Tα θρeκτ,''ιω τωy λιπαo,μ&των πoυ

πρooτiθενται aτo 6δαφοq, εiyαι δυ-

νατ6ν:
1. νω κροcλτ,ψΘυιν απδ τι6 xαλ,λ'ι6c_

γειεζ
2. να γιταxραττβcυν (δεομευτo0ν)

α"τδ τo 6δαφo6

3. να απaγιαx,ρυνΘ'οι5ν (e xπλυθo'jv)

'ρε ια νερα οτρ&γ^γυoτ1q

4. να γαθr'n5ν cττp ατι,ιδaφαιρα i1

-c. να σ"τ,ο|'Γ\α^L?)νθai)ν lιε τΥ] δι&_

6ρωaτ1.

Tα τρo6λi1ψατα' σττl γρi1aτ1 6)'ω'l

των ,λιπαoμi,τωγ εiyαι exe[να πa'l

oδηγo6ν στη ψιLPι απoτελεoματι_

'x6τητα τoυg. o τελιx6g aτ6γoq ττ1'Ξ

6ρευνα6 oτα λ'cπ&cψατα πρ€πeι να

απa6)'tπε'' σττιν ανα'1τxυEη τε1νoλo-
^γtαq πaυ lα εγ^γι-lα.1qγ την απa'φυγi1
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τ(υ'i α.πωλΘ:ιbν τωy θρεπτιxιbγ. Kα-
';!'lι να 1ιτρl y'ανετα'. με αντιδρ*'-

σ9lζ rr1g τa !δα'φoq t1 uι aανeτα-ι 1ιι
iσ' νeρ& s-uραγγυcτ1Ξ i ,r< αiριc

5.τlν α-J1iLb6φαtρα i1 να απο1ια'^κρiινι-

τaι 'ιιΞ δι&6ριυaτ1.

o πι6 αποτ'e)'ειψατ''xδ< τ'JδπaΞ

Υ'.σ' νx. τrαρr''jγ1g ψ'"α α'ντiδραaτ1 τι'rl

x"ιλλιεργειιbν on5 ''ι'-α oριqι€νη ε''-

zροii, atναc να eξαcφι\iσO.)!1'ε στQ

silsττy'ι'ι τιι"ρα"γ ιο"γ ii': 6,λεE τι; &λλε6

a'.ο'ρa!; se επαριei; πocδτητεg' Mε
,''-' θ. c.? υc'rttν τl πo s 6τ'rρ α )'ιτ θ'c',l"ατ, ο 1.

λαμ'6α"νeτα'' μ:d, μιεγαλriτ εpτ1 ατlιδrι-

5'Γl' δτα'ν δ,^λaι. ου eλεγγ6μeνa'" rαρ!"-

γoγτεζ - Ξ|-5'?o'!ζ βρi'οx'lνται cz eκα1'-

/"a'.α.

Ο 1ιeγ&λο; ιpιθ1ιlιi εδα.φιxιbν τ'5-

πιυν, xα').λιε ρ1eιων xx'' τ, 1ιε"γαλι1

τ a''xυλ'!. α. γ\''''rr ατ ιxtbν xαL eτ ? aτ'sxν. -

ι,.ιiγ, xα.θ,lcτ6'!γ φα'νe'ρδ Ξ'') τεΥaν6<

l'τ'" o'fi''τεl'εsγιατι'ιi1 y.ρt1cτ. τοlγ λι_

πα_:,1ιd,τιυ,7 εtνzι δυνατ6 ν1' εiiL7ε1J'

'x-Θιt ψ6νr" με μιd, α''-lcττ1|rι nδιιφο-

iπnδdιgτα

i,o
τx'
.,!

f
ι,,

{,)

C
I.
)r
\iq
I
€

ιQ

)
o

iΟiil
-Ι}

-aLτl|\elτι' )'|'πα'/οτt' που βoιoiζε_

'. ce l{l17ρονε'Ξ ΞiτLσττl\aνυxtg αρ-

; iιa: :ντ:ληιpει;.

a
P
..{

g
J

F
E

σ

oι πooδτητεg θρετrτικδv πoυ τρooλαμ6&νoυν oι

καλλιΞργειεq, o' Evα oριαμΞ'vo ετrΙπεδo απδδooηq, δ_

xoυv τrρoo,διoριoτεi, αλλ& oι πooδτητεg αυτδq μτrορεΙ

vα μετα6dλλoyται/ μ'ε τηV εισαyG}γη vδωv τotκιλιδv και

με αυξαvδμενα, επiπ'εδα αττδδooηq' oι πooδτητεq θρε-

τrτικd:y πoυ τρooλαμ6&voυv oι 'καλλιΞρyειεq εξαρτδν-

. δ ιo8ιx;οl

δεσμεισn

ται ατrδ την καλλιθρvεια - τroιiκιλΙα Και την απδδoαη

τηζ. o τrivακαq δiνει τιq τoo6τητεq θρετrτι'κδv σUστατΙ

κδv Ν (&ζωτo) ' P2 05 (τιεντoξεiδιo τoυ φωσφδρου),
και K2o (oξεΙδιo τoυ Καλiou) πoU αTro1μακρδvoνται με

τα oυγκoμιζδμενα τμfrματα τωV φυτδ'v, για μι& crει'ρ&

ατrδ κoιvig καλλιiργειεg o' δvα oτρiμμα.

&τcdr3ρ.gη

Kαλλιi'ργειεq

Ατrδδoαη

xιλιoγραμμα) ατρiμμα
Θρεπτικd σUστατικd

xιλιδγραμμα) ατρεμ.
P2 o5 Κ2o

σιταρι
κριθ&ρι

cιρα6δoιτoq

ρjζι
6αμ6&κι
crδγια

ηλιαvθog

μηδικi1
αμτιiλι
ροδακιvι&
μηλι&
αγγoυριd
πατdτα
ζαxαρδτευλo
καττvδζ (BΑRLEY)

s38
538

1.254
784
168

4ο3
392

r 2.500
1.300
7.500
3.1 25
2.500
6.250
4.500

448

t6
17

30
13

21

36
20
67
'ιl

Ιl
II
'tl

r8
29
33

6

6

t3
7
7
7

7
I3
4
4
5

32
4
5
4

r8
17

29
Ι6
14

16

14

7

II
I3
21

l9
12

37
36

---_____--\
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dr.ελει.oεαrι:η
θοεπτι;,ri:ν απo
τnν θογανιxη

']λn

Kiρδη και απδλειεg θρετrτικδv oτo δδαφoq

ΑΠΑlTΗΣElΣ TΩΝ KΑΛΛlEPΓΕlΩΝ ΣΕ ΘPEΠΤlΚΑ

Πoo6τnτεG Θρ,g*,-ιirv noυ nαiρvoυvαΙ.ι6 το 6δαφoq oι διaφoρεξ καλλι€ργει'
εζ σ, €να oτρθμμα αv6λoγα με τo επiπε'δo τnq αrι6δoσftζ τ1oυξ.
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A'MΠrEΛloYPΓ Ι iΚ,A ΘEMATA

T0 ΣKOγΛ}I]tl ΤtlN MATIΩil Tl.!Σ AMΠΕΛOγ
'Ενα απ6 τ'ι aa6αρ& τρoι6\^lματz'

τ'",'' α"'',tτ'eλ'oιαλλιdργει,α5 ε[ναι αυτδ
'7,') oL α'1πε'λa'υ.'γοt p'α; 'απoxαλο6ν
.,Σxυlλtμ'" τιrv ματιιδν,. Bdδ,αια 1ιε
τ.''l 6ρo αυτδ αναφ''!ρονταυ ω. οτυδiγ
τc;e xi'ν'eι ζ'r1pια aτα μd'τιω του ι-
1ιτελ:o6 yuιι llaτυNtlg δεν εdν'αι λ|-
"γι τα {ντoiι.σ' πaυ 1|,ρoxαλaυν τ(.τaι-
ου εdδoυg ζ.rγ,.ι'υα.

1 ' Eδιb θ' ,ανα'φε.,'θo'3',ιε οτα oτ;
1ι'J-ντ''ιδτΞρ7" {ν-rα'μα - εγ'Θρa{ '< τaυ
r':.,:':δi'λλoυν τo,υ: oφθα,λ,ιcι6-ζ y"αL τ\
νε'ιρ"i' βλ&aτηsτi, αpγiξονταg αιτδ
-c.l d2τι6ρρυγyo (oTΙoRRΙΙΤN_
{'ΙIΙjS SPP) . ΤΙρδxeιτι'ι γcα !'να

ψελι'νb axα{Jα'.1ι !^ilxoυζ περtnr2γ |Q
η111Ι τO !'iτΔL.! Ξy"τ6ζ ατδ τa αμπdλι
;?r'lc6&λ)ιιr' "/ι-J"L dλλεg δεvδpιb,δel;
',''ι. ,.,'c t ργ ε'"ε -< τ"αL Θ&Ι\ν aυ ξ.

Δ:α1ειμd,ζει cτο !'δαφrιq σcν σ.y'-

','.ι.i"a x'7"'. τ'riν &νιοt.ξτ1 δ'.,.'αoττ1ριoπο''-

ε!'τz'" ια'. ;ρ6ει τα' 1ιd,τια,. Αργdτ:-
,'ι. eπιτtθετ'q"L 5τ'oυζ τ;l-lφeρa'\q βλα-
sο'3< xα'ι. cτα" φ6λλα οτ'ι aποtα ψα-
)'' cτα τανe'" yiαραxτη?|'σ-|''x!.q εγx.'-
τ!; s;τsι πιρι'φ!.ρe'.α xαc aυγ'να ze
"l'.l'νo'i'.ιi.': 1ιε-rαξri τaιlζ απasτ&aεc..

'Evz' 
1ιε δν'c r1'ipιq itεια ττsl δρ'α"-

5 "Υl?'.cτO!τι5'it τoν, γeνν& 70 - 280
α'ιlγα οτc dδαφο3 ατδ τα oπatα !.νι
,'"i1νι' 1ιετ& βγιινr",1y or' \ευι'!Ξ π?,r'

φη'l.αL 'ιτaτ'λευοτ''xα ψe ρiζεE. Ι{
προνν1ιφι'zxi' α'ναττυ'ξη δcαρxat g -

1Ο 1rηνε;, ε'idl τα τ!λeι'ι ξo6ν 15 -

17 ;''^lι'lεc y.σ''" ωr'τOy"a',3ν xqθ' δλo :a

1ρΔνa.
Ι{ y"ιταπ,.')'!.lrLτjσil τo! βαct'ζcταl

iΞ Ξτ'.;;6':,Ξ|'ζ Cτη βιaτi τωv 'πρdμ,i1,17

(6;ου ;:,zτιφε6γεl την τ1',l'6ρα τa ε-

νi1λ''ιο) ,:1ε Φoυρ'ανταν (FUR_\
DAN) , Κc'.,.'ι.τ!., (CΟURATER),
Σε,6iν (SEYΙN) . Θeιοτ&ν (TΙΙΙΙo-
D.\N) xλ;. Υι1"L σΞ '!exαc',ιουq αρ^γλ

τ.ι απ6ΥΞυ|}α μe 0ρθ6ν (οRTHE_
ΝE) ' πα'cxθειο (PARATEΙON),
Θειοντ&ν (THΙODΑN) xλπ.

2. 'Ε'lα' α\λ'o iντ'cψο πO,J ,τiρa:,-

6α).λει τα ψd.τιc. τ^r1-: α'ρκ€λoυ, eiν'αι

τ1 τυ2αλtδι (SΡARGΑNOTEΙS
ΡΙLLERΙANA)' t'stω φ'αLoγν[τρLνfl
r':.τιλa6'δα τ1 aπc[α π'ε'?να τo 1ει'μιil-
ν1" στ.") aταδιo ττjζ 1τ.|ον6μ'φ\ζ, xατι'ι
ιπl''i το φ)ur.rr'6 "it cτa tδαφο-< xατt'l
ατb γδρτ'l'' τ!.τρεg' oε ρωγ116; τω,l

τs's*)'ιιν cτ^l'ριξτi6 ιτ')'. Ττsl &νο''ξη
τl T:?aνυμφτl (zαcτινo'3 Χ'ρ6|Lατ.JΞ
;,"α'" ψ'lμοιl; $Q Innl) τpωε'. τ'α ι,ια-
1|'..ι', αφa'3 τ.α. 'lφανeυ π.,'ιΔτι με μΞ-
ταξινυ' γ'i1ι,ι,ατι.'\ργδτeρα προo6il.
λe'' xc''" τoυq 1ιdc7oυ; τοlν νdων φιiλ-
λων 1ι: cυ'l!.πε'.α αυ-'θ. γ'1" ξερα[νoν-
i.J'l" x.ιl' νι τ!'φτoυν ' Κατ6τrrl aL π?O-

νj1ιφ:; α''('?c'3ιLΞγΞΞ σΞ l,LΞτd..Ξ':/c yiι-

1ι'L, π!.pτ'aυν sτο !.δ,ι'φ,'q δτ;r''l x,ιι
νυ|,\?6γaντa"'.. To τdλειο. τ1 πιτα)'οi'l-
ξl' τ'aτα τa τ1λι'ο6αοL'ι€|tσ" xα.ι. τΞν-
νι 20o - 2b0 α"'lγα οτ^rsl x6'τυι επ:-

γ6''leια' των φ,jλλων. Mετ& 15 irdρ:;
ι-πl:' τα Ξy.y".,λατ,τ6],Lεν'α rιυτθ' βΥq.t-
ν1)'/ νleζ τi?.)νt|,LpΞ -< τaυ xωταφε'ι-

'('ι!'/ 1Ξ τ'?rιsτry'τε'';ι,ι€νεg θdceι6 dπoυ

τα.'' δ'.'αγeιψαζoυν. To iντaγιο 6γ,e''

τoλλo6g Ψυ5'.y.O6ζ ε1θρo66 ο,' oττobL

τεουaρiζaυν τoν πλτ1θυομ6 τoυ. Σε
τcε ρ trτι'ιcη t ντoντ1q rν ρa'c6'c}'tiq (oτ6'
ν|1")' eπeψ6q'tνaυψε,|εxθξoνταE μ:
Ι'τ'",'''lξαΘe[c (GUSΑTHΙON) . Σε-
6',l (SEΙ/ΙΝ) xλπ.

3. 'Εν'ι 0'λλa ξη1ιυογ6νo Λ'ετιδο-
1ι7Ξρc ei'νLι. α')-ν6 πaυ 'a1τqxα";^oυ|,'LΞ

Ζ''lγα'rια ^\ Σ''2ι6tδc τηζ o'r,ιτiχ,i'l
(TΙΙERESΙMΙNA AMPELoP}Ι_
AGl) . 'oπω; y'|.ι'' τo προηγoυ1ιε-

'o 
i'laι,Lo !-ν5'" y'α''' αυτd δια1ειμd,ζεl

5t.ν rνiJoν\l',\φτ1 Cε βογι6'3x''7 y"aτo 1-

κ6 το φ)'οιδ η οε dλλε; κρη5ταieν-
ιir,:; C€οειE. Tτγl ανo'.ξτ1, cτl'ν δcoγ-

),"ι)θorjν a'. οpθι'λ'',ιai, ο|' iiJaνυ\lLφΞζ

{z'.:1'e,''τepρc'l γc,,ιbjιτο3 xι'. iιy',-

/'c'); 2ιι nιnl):οolν τa €70\1Ξ'ι'.7.i'l

το') ': x!'. .'L cφθα.λν.eL π[.φτουν. 1'l
τ"l)'rjyx'|ρ'. τ'ρι:lν αργ''xα ττp x&'τι'l

επιδερμiδα xα'. αργ6τερα ιην επα-

νυ' δ|'ν(y')^iLc {τc'' οτc φ''l)'λa διατρ'ι-

τη εμφdν:oη.

Μjοlι "r''*i'η"1α'ι'ρ''a6 e1ιφι-νtζoντυ'.

τ.L 'Lyη\α[,x' τg' oπ,rιtrι γΞyγO6γ 2ΟΟ _

3Φ' α's^β" cιην x&τω 'eτιφ&νει'α τω')
cυ)u)'ιυγ σΞ .'ψ&.δ.ζ τιυν 2o - 80 αυ_

γιbv. Tα ιυγ& exxολ6"πτoντ'α'L xα.
ε1ιφυ'ν!'ξr'γ1,qγ πρoνυγιφεq πα'ρω πο'λj
:pι7υlτi; oL aττaiΞζ xαταaτρtφoν'l
ω; τα 1ιdοα -9O1J y\αλΦ|'αLριo'j τo φιi)._

Tnq
Χαρoιiλ. Σπιv,Θnρ,or(oιiλoυ

vεωπ6voυ

λωlre x,α,ι xατ6πιν cταψατo6ν γι'rι
νι δ'-αy'εr.ψαcoυν.

Αν 61ει τα.1α'ττ1ρτ1Θet -νΥ|ν τiρ'oτΓ

γ ο''lμeντ1 γρονια π'ροc6oλ'i1, επaγβαt-
γo.Jl'ιΞ ]-ι,Ξ y'αtτο''c a?τσ'νQφω3'φoρLy.'
Ξy 7Oι|ι'.5γτ6νa π.γ. -uαρ&θeιo, συyrθω:
d1ιιl; δs y' ρeιαξε-'z'' επiψ6α'cτ1 1ιcα
'""i'.'' 1Υil Ξπay'+ι L\Jτ'lΙ (μiια ιαλc-
ιιιρ'.oυ) x[ι'}σ'l'''ιε Qexαs'3rlυ6 1rε τJ_
τr'ιω δτl\τ]τhPn ΥLα ττγl xαταπoλ!-
',Lτ11τ1 f,τ]Ξ ευδαι1ιiδαE.

-1. Kα,ι ττεpνi'1;,ιε aττs,t ο'.xογiνε,'x
τωy εγτ6'μωy πoυ xd"ν,oυν ττl στ||\'αν-

τ'.ι6τε;'τi ξτ1l"ιω οτa'ιq oφθαλμcli6 τη;
αpτ!'λοιl. Ε[ν'α: τi oιxoγ6νεια No-
CTUΙDΑE σττΓ/ oπ.J!α q'νtxεL xα!
τ1 Κz1.αφατ';ι€. Πρδxε,'ται \Lα γι'1-

xτo6ια λεπιδ6πτερα τα aτο[α πρa-
o6i'λουν -*ληθιbρτ φυτιilν.'Εγ'oιrl
cυν{,θω6 2 - 3 γενιdg τo γρδνo. Ευ-
'lιa'3ντ.J''. α'τ6 iριo 1,ει1l.ιilν,α xαc pρo-

;ι!; "τγl τa.ιioEc Μαto'l - Ιουνtr"'l.
Συ1ν& 7iα?αττpο0ντα'. π'ρoc6ολ6q r,ιε-

τL c/.πδ xατωιλυaη' H υγραciα ,ευ-

^lrrεi επ|cη€ τaν τoλλ'ατλαa.ιaγ,ιδ

τον Ιο'3ντi γ'eν'ιo'5ν ωg 10oΟ ωυγa.
}[ δε'j;εoη γεν'.α eγιφ'ανt -Ξεταc cυνts
0οl; τoν Ιο6λτ1.

Ζa'ιν πoλ6 xaντθ' sττ1ν eτ'.φανε''l'
-,-''ι eδ0'φουE. oι πpι|lτοq πpoν6μ.φe;

5.^t i?'. aiτ a L a'3') τ 1'L ττj ν{lxτ'ι' τ" αc α'p.ι'3

φ,ιν a1,L βpeιiν μπρocτ& τaυq, αν'e6αt-

'ic'.)ν στα πρ!μνα 'y'Φ|' τΡa)Υ τα ψα-

''"α.. 'Γ^ην η1ι{.ρ,α' xρι56r"νται aτη βι-
fη τιl)y πρ6μνων, x&τω ατ6 π€τρε;
ιιι 7ιlηια.
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lΙ α"l.ιδτερα χ?τl'.|lοτ.oLιΘτμαν cι
',ιz^γ*.ιc βαθ116 τα δoλιilμ'ατα oαv ,μJ-

cο y.'υ'τατο)'!μησηζ τιt)y εyτdlιωy ar-
:ιilγ.

'\πα'ρι{ττρe; 6lΙωζ πρoυπoθdoe:;

γ'.,ι επιτυγ'i1 εφαρι,ιoγ"i1 1Oυζ ε[ν1''.

νrι ιυνoδεiιaνται α'πb y"&'ποιrι r?r'-
cελwιaτιxi, aυc[α (μ,6λι + γ*λz
cxδνη y'-α τ'αρα7.ιe''γ^,ιι ^i, μελλc.rα\ .

Μια xαλi1 α'ναλc^γLα c'lο-'ατcy"dyl

δoλο1ιατι'lν θ,l' i1τιν τ1 αxΔ\r"'υθτι:

1Ο0 Kgr τl'τνρ.'l + 15 Kgr SENΙ}{
ιb 5 Kgr '',ιe.λα,aaα (η ηrdλι ',rε γil'a
τe οx6ντ) + 30- iιo )'iτρα νερδ'

H δocoλογLι ι!€ τηy aπoic' aρτ1a'.-

ι,.οπη'.ο'3ντc-'. τq. δr'λιb',ιατα α.υτα el'-

γl''' ι'ινi,Bι'l; 3 ι}'α cτa cτρ!tι',ια".
',\).λτ1 xπαpαtτ'^r1τ^r1 τρoi)πδθesτ1

ε!';ιι 'lι γ|'νe'"'α'ι τ' σy'6?τiL5ι'|\α 1aζ

βραδυνjg dl',ιε'; ιιι ca υγρδ (δ7oz:-

?o) !7ιq"Ψaζ y,a'|' νσ" pροντι"ir''|γ1g ',1

δ ι ιιτ 1p e tτα'ι τ !'Jτ p σ:5!'1" τιl.l δ,oλοl 1ιd' 
-

τοly. _\y;Ι τιυv δoλιo1ιi,τωγ αυ;ιbγ.

',ι-n9 ρ 
r2''lγ' ) 7. χ? τ ισ'.|1oτO.τβ a13'/ zcττi.l

δη eντο1ιaτ"τδν'ι (CoιΙR,\TER.
Ι'-0ιrR_\D.\N τ)'ιτ.) .

!πι2ιι-;τiτοi Θeυlρε[τL,' r' ΦCιc'-
qιδi τι'lν τρ!ιL'lιυν y"q.'' Ξ.υ εδd'φoυ;

τ'τ,'l|lxτ.ι'',tι δ'!'φoi'ι eγτr'γοιτi'νι..

'\.;6 τe'.'ρλ','-αi'J' vc') ξ'yn''lγ ^ tνe'' aν-

-υτi,ωc'.'ατ.τ"l'aι2 ι ατr'lτε}'Lσν'x'τσ. 1 :

δωce o '|ει'zο's'bi 1,ιΞ' Ντεjιγ (DE-

CΙS) 1ιε δ:;'')'zcιc' 7'6cτi ατ' δτt ο'l-

l,ηθιυ; 1ρηc.|\aτ.ι;'z!.tαl. (δηλ. 1 z'l-
) -,' l ;,'' ι . Κι).0.' ι.π o : e,'i' ! ογ,ι ατ ι €δ ι,l q α"ν

e;iοη.: τ'L"' {)eιc.l'lταν (TΙ{ΙoD-\N) .

Σ:6iν (SEγΙN) 7..ι'. 0ρθdν (Ο

]1TΙΙENE) .

Ιl!6L'''ι' δc,' |ιετq)'ιiινε'. τ1 π)'ιιtι.
1n'/ i.?')/\)|ι\των. τξcο σ'ΥΘ'Ξy"l''γ"lτL-

'' Ξ Ξ i :'ι 7, τ, t'τρt; ρ'' α τ L\!'!' 1 7.|' . 1'''' ι.'.l -

ιl" cτ'6τ''''ιa eiν'α''. 'lα γ{'tετα'' ου'lδ'l-
':. :'.ι L'' /''τ 1 

a'' |'|. aπQ i.τιτ'r l -< δ oλυy,ιc.τ υι ν

zι''.'!e'ι'zτ',ι.ι-il'ι τ,''/ xιτ&)'l'τ1λa γ;llι-
νo, ιδiιυ; ii 1:,'.7l)'f,lΥεc iτO! εt^/'r.')

ιdιαtτe ρ''. ;'1''6 i'τ 1γ.z Ξτ iι y'ρa'ι'. α n''
κ,ρoηγi1θτ,τε τL1" 'l'J' iιτj βρeθo'jrrε
;.r Ξy'T)'hξa(nν.

AυτlπαUεTlli ΠpoσTασio

oTnU Aκτlυlδπ με τεΙυnτn Epo1π
Στ^rsι περιaγt1 pα -:, τd'\iE φορ!';

z'l'τ& ττγl 'Ανr'''.ξτi' cτ11ι'ει6ν.'ντα'c '1 ι
iιηλd6 θερμoιρz'ctq, ια'' a z{'lδυνa;

rα"γeτr:|l στ'.ζ yι1)'λLi?γe'-aq ei"να''ι i.-

1ιεοog. Φdτog τ.α νL 7..7τι1ιaτωπioου-

iιe τo πρδ'6\η1ια' cxeγΘi1xα1ιε νυ' θ!-
C.)|J'Ξ aε λeιιr'υργ[α τι:, eγν"ατα.aτθ"-

ο'e,'q τεaνητi1; βpοx"lιs τι; 1ιdρ:; :-
ιatνε1, τcιl ττρο6)ιeτl'τ'ι'ν iττcbsτ1 τr'q

Toυ Eλ. A. M6vα

(}aρp.cxριci'ι; ιd'τιι z'πl' το l,ιτ,δ!'l .

'l!τsn ττl $ρ'αδ'ι& τη6 5 Mωρτioυ '90
1'c ΥΞiι6 ;τ]ζ τεχντf'i11. pροy'^li. τα)'υ-
ι.}lε τrυ: βραγ[oν4' β'ιαcτaυ -i ιq..

oφθαλ1ιο6q ττ1q αxτινιδ'.αζ1 στηγ συ-

νtaευα πd,γωcε, δτ1ua'lργdlντσ"i τa'j -

τl'γρονα οτlι)'αττiτεζ δ'.α'φ6 ριον c7τ1

ι,ιατων 'κωι διαoτ4oεων. l','α" το Θi-

'l'μι α'lτθ δeν α'νηc'ιx'l16α',ι'o' δυδτι
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ΔΕHTPoκoMl]fi θEMATA
l. TετpoυUIoI _ ΓεUlxic οp1ig κατoπoλiμrοnc

Ε!-'lα,. γνυlsτd; οl ζτilιιd< nOνr?o-
ξενoriν οι τeτραν'ιaoι οτι φυτα (.'-

i;'οιροφδr'ια xα''. ''νi1),. Απ6 τα πο)'''i'*.

εi'δη τετραν61ων, δ,ενδρo xοlιιx6 ον-

δια'φ€ρον lrα,ρaυcιαζουν ο x6τxι'ιC3
:ετρ&νιι7',l3 (Ρanonγchus Uimi π,;ι-

ν6ννy.ο'l;06λμι) 'xωc a nριcινο; τs-
_'ρiνυ1oυg (Tetranyclrιls urticae, τε
τ','ινυγoυc o$,erτ&ιτaαι). () δε0τερo;

Π ΙNAΙ<A'Σ 1

BΛAΣTΙΙ<A ΣITA]ΔΙA τΗΣ Μ,ΗΛlΑΣ
(,Σιiμφωvα με τoν J. FLEGΚINGER)

eψφαν[iετι.'" οι δcαφcρα '1'cιbpατα !
sυνδυα':1ι,:5; .J''li.'χρ6JσΞ|iν. Κωτα, ι.'
γθ''ν6π''o pc, τ1 δ.l"y ευ',ιαΓ'aυaα γενeα
τaυ' α.τοxια ιtτρ:lο 7.'.,'ω1ιατca1ιδ,
"γ'.' ι.'lτ4 )'!^1:;ι'ι γα''. "y"kρc'iaζ τ:-
τp*'νυ1r'i,'.

0 xixιι'lο; τeτ,ραννγ'ο; αναπτb';-
..'.,.δcιiτz?τι δρ'αcττ1ριΔττρx- στ''ζ

μτ1λιd;. Θz 6i'eγο xανε[q 6τ'' el'νυ.ι

9ΦAι-t BFa

Toυ
oδ. Ντιrr6n,oυλoυ

τc πρaτtψ'ξιeνο e|δoq.
()ι τeτρ&νυγoι γαρωxτηρtζaντι.ι

οl; ε1θρof πριilτη; yJa'ττιτaιρ[αζ' ΣΞ
τ''ιo7ωρηψ[.ντ1 προo6aλi1 εiyαι oε θ9-

στi Υσ. Χσ.Tx.oτρdι.poυν ιο δ6.ντρo' να

1ιηδeνtcoυν ατδψα ττlν παραγυlγii
τo'ι τρ!:γr'γ -n9; dτoυE ,/'ρ.'' \)σ" επηρεα-
οoυν δυoμε'rιil6 την πc-Ρ.'"ΙωΥil τa1')

e π61ι,:νoυ dτoυ6.

Oι τeτρci,νυ1oι ντθ'γrιγ1o.. στα α-
x&ρεα. To cιil,1ια τoυE εiναι 'μα)'αxδ,
τ'' de cγi,l,ια τo'lc rsπoρεi ν'α ai.να,.

οφι.ιρcι6 ελλει<poeιδdg { ρoμ6oειδd;
7.LL τa ηι6γεθd; τουq aiν'ιι ιατα' τ.

',ιeγα),'3τερo απ6 τa ψιοδ γι'λιoaτδ.
'Γα α'xnιαtq. {γoυν 'τLooαρα ζει3γτ1
;οi''ων xα'. οι τρονι51rφεE τoυg τρia.

Ι[ o,λλαπλαoι&ζoνται xυ'piωζ gγγε

γιil; (δ,'ωcτα$ρωaτ1 ωρoενιxιbν xα'-

θl1λυxιbν) , αλλ& δε λε(πει 'ιαL τrJ

φα'ινδu;ενo τηζ παρθeνo^γtννηaτi;

(xrρis γaνu',ιoπotτ1cη των ωαρiων) .

ΙΙ 1oνι',ιδττsτα .iνα. πολ6 υι.pηλli xα:
πολ\απλ'αa''ωζοντα"'. γ ρi1γoρα. Σττsl
ωaτoxiq. επιδpa$ν πολ6 η Θερψοxρz"-

οiα, η ιατ&aτσ-5η τ,o|) φυτoιi - ξενι-
cτi1 x1"|" τ1 εποχ"i1. Ο β'.a\oγcx6;
τo'ιq x6τ''Ιo; τατα τaυg ξηροι5q 'xαι
Οερμoδq μfνεg, μπορεi να ολoxλη-

ρωθei oe 9 1ldρε;. Οι ,ευνoΙx6τερe;

cυνθl1xεg α'ναπτυξ^i' τoνq, γeν'.xα et-

vα.ι τi θε,ρμox7'αaiω 260 - }bg C 'xq,ι

Cγετι'τ"^i1 υγραc[α 3a-35%' H Φr-
y'ρt1 &νccξτi' -'a Qνy,ρ6 φθινdπωρο, τi

υ'!τ}'i1 '-tγραatα' ar' ιογ.υρ!.q βρrχ6_<,
ια8ω; xαι τα εξαoθ,ενηp€να φ9τa,
e ι)'uτυyl o''lν a^ηn'ια'ν τ ιv"& ττ1 γ ον'1ιδττ s
τ&. τουq.

o παpα"γι'lγ6q γ'"α yα αγτιι_ιετιυ-

iιiaeι απoτeλ.εo1ιατυxθ. τaυζ τeτ?σ,γυ-

γο'lq π'ρ!πε'' να. tγε'. υ'.6Qη τα εξ"i1-<:

1. I{α ενημερωθοi επαρxιb;, γ'j-
ρω απ6 τη ζω{ :.ουζ xαL τι6 oυνt-
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f}:ιd; τoυ6. Nα γνωρiζε ι bτι Laε''

cy'{'sη ψε τo p,.ο)'ογιx6 τον; x'3xλο'

Nα μd,θ,ει πωζ σ.υμπερι'φ€ρονταυ τι
xαλaxαLρ," y'α.L πωξ δια1ει,μωζουv

τ.Jν χεLψιjνα,. o π,;rαacνog τετρd,νυ'

Υ.'-ξ' ΥΥL\'στδζ χaι ωζ "xtτριyaq 1i-
τp&νυγo;, (Tε'τρi,νυ1oυ; o'Jρτ:-

15.1',"\ δυαy,ειiιωξει ωg αι.ι1αiο Θηλ'υ-

ιδ xαr' ο ιδxxcνoq τετρανυγo; (lΙα'-
',' ξγι17'r''1''1 3 O6λ;ιι) υπο\ιo ρφ^i] α''.l"γ ων .

'E1aι μεγd,λη στι|\.ι"σiσ' να Υν(')-

,:iζoυ1ιε τδν'iιραγ'ρατoτταa[τα'''lι
εxxbλα,!τ1 τυιν 7.ztnμυlνι&τ''xυl') αυ'

γιbv. ol νεcτiννΥιτa'' τετ'ρ&.νυaοι

(πρov'jμφ:6) xαταπoλ'eιso'3ντα'' ευ_

la),6τeρα' H ετ"τ'δ\α'Qi1 τaυ -Ξ Oλoxλτl'

ρωνεταt οe cυντo1ιο y'ρaνιxδ δι*,oττ,-

μι. Mπoρoδ,',ιε υ.x'δψη, να πρoaδιr''

piαουμε eπαxρc6ω3 τον γρδνο επi',ι-

6αc'ηQ' π?L' ε|Lφαν|'5θουν τc' πρ,bτα

ατ"'ρ'ι[ι' xαι α"ργ'[ceυ η ωοτoxt'α. 'F,-

^trr'ιψε x&θe oυμφdρο νι xα'τα"πoλε1ιτγ

0εt τ1 πρωτη γενε* με επιτυ1iα. E-
π'.6α\}.eτα'" ο πληθυo1-r,4q τωy τgτρα-

ν61ων. ττγl 0''ιοιξτ1 γα. μοιωθLεi στo

Θλd..χ.5i.' Λ'ι"γ δτε'ρο'' :"eτρανυNaL ττil
'Ανoιξη' )'ιγοτε'1cι ιετρ&.νυao'. ιαι
-cο xαλοxαtρ'.. Tο xα\oxα[ρι η xι-
τιτoλ€'sηoτ1 ει"ν zι 7ιιlcτa λδτePτι.

7. H εxxδλαι{.,η τωv χειι1ωyl&τtχωγ
αυγιirν cυ1ιπiπ'τει cg γεν'"τ['q γρα''ι-

lι,dζ, την πaρtοδo ττιΞ ανθοφορtα;

1τlζ lιLτρ'L&.-Ξ. H eπει1ι'6αcτ1 φνacxα θe

Ii?ατ|\ατ.Jiτa''τβεt, a xι aπ&νι'l aττsl

ανaaφορtα, αλλ& ττρLν c'τ' αυτi1.

(βλd;: τtναxα' β)'αaτυxb, οτd,δι:

C.z y"x.. D ται ηιιτ& α'π' αυτii, (pλα'
cτι.ιl'l cτ&δ'ιο G y.αι H) .ΙΙ εxx6λα.-

'Jiτ'1 ττγl &νaιξτ1, αρ7i,ξeι, xα'' οι1ι6α-

δiξει με την εξdλιξη τr1; βλ&cτη-
51iΞ τιJν 7'iντ?υyl . Α.ν τ1 ανoιξτ1 εtνα''

τριb'cμη. δτυι '< φ€τaq (199Ο) , a[ν*ι

γ'l c ιι'6' t ι !'γoυ'',l' e π ρ,jlt1ι^r' p)'αa;τ ρι 1

ν.υ''. τρ,i01τ, α'ιθοφr.lp['a' Χω;,(E αν-

τ!"cρτicη θι tyο''l,,ιe ετ{οτ1Ξ πριilι1rτ1

exxδ)'ι'!τ1 τωv eυγιbν. '\υτ'i7, d1ε:

λ1ιzlτi cγ!sτ1 ]lιε τιζ θ:'ρ'ψrιxρq5!"i;

τ,:'l ;gfι''6αλ)'aντoi, πa'ι θα 'Ξxlaγ'ρα-

τ'i1:a''ι'l .τ;l πz','tοia ιυτi1' xα'' δe'l

ετlηvε&ξετα'' q.πb τo εtδrnΞ 'ιαι τlι
n.'.7..λt1" τοι δ!ντρaυ πoυ β?txιη')-
τι''' :l' α.υγα.

2. Nα γvωρ('ξeι την δραοτ1 ι&θ'.
zxαρεaxτδνaυ. Tα αy'αρeοxτlJνα' x.-

'lι"λcγ+ 1ιε ττ, δp&aτ1 τουg διαxρ['toν'
τα'' cε τρetq 'Υ'αττ1τrJ?iεζ'' α) oε ωo-

xτ6να, εαν xα;ταaτρ6φουν τα αυγ0.,

β) σs πρOνυμφοy"τδνα1 'εθ.y xαταπa-
λε1ιo6v τι6 προν61rφ'sζ y.αL σΞ αx'|J.'σ"'

τοxτ6νι'' eαν xα.ταπoλε1ιo"ιν τz ωι-

',ιαtα,

3' Kρiνε;τ'' ινι^γιxιt,, ο' tγ* ε-

τ'iicιo πp6γραψ;α ι].,ειαoμo6 να, γiρτΓ
cιγιo;ο''oυ'lτα'' ενα'λ)'ωξ x'i!"α.?eaxτ5-

'lα ψz δ'.α.ψoρeτ,cxi1 aη1ιι'x{ ο6νθεoη.
' Ετc'' παρε1ιποδtζετr' η δτμιr'oυ ργ [ι
ανΘexτ'"y"ιbν φυλιiν τετpzν61ων.

4. f)'l aντo1ιo'lτbν.!L Qεxα'ο'',ιοi εt'
γeι υπg0'0υγcL τ'.q' a^ril α'jξτ1aτ1 ιa'l
πληθυcμcυ -νυ)') τετp1'Υ')1ων' επειδl'j;

1y"Oτ(b'ιoυν τα" ωφdλιlpα iντa'pα (πα-
cy'ιλiτceq cτiθa'ι.'laq γx7ιιζaπα x.)'.

r') 'τ.α'. τα. ιυφdλιμα αxαρεα (τυφλc

δp6iιοq xλπ.. () παραγωγοq 61oι

s'lψφtρr'1γ να επι).!γeι exe[ν'α τα εν-

τo1ιοxτ6να' πOυ ct'6oνται τe ωφdλ:-
,,ια €ντo',ια' xαι αiιθ"ρeι'. Εiνq.ι διq'_

;'.c:li',ι€ν,' δ .'" a'' ε1xαταλsιψψ!νa.
,ιyJ,λειby'g; ii dι'λ)"α oπυlροφορα, 1ιπο-
cei '/c. d1oυν τoυ τ"δcψr11 τ|.ζ fr'?ο-

c6ιλ!q zτ6 xαpπδια'J1α", τ[γ'ρτ1, φυλ-
λ,-'.''3xτε: τ")'.τ.) ' απο τeτρωνυy'ου 

-<

l'ψω. 6y'ι. Tην εξ6ντωcη τωγ τετρα-
νυγυνt α'l!λα.6αν τu ωφ'dλι1rα dντο-

'rL'α'

ιl.'Ι'τ7 τeρto?ιο ινθoφoρ{α; ττ1Ξ

,ιt,)':dζ. ι]rεxd,ζoυμe x'c.L τt' α\λω ,''
πι*ρoφ6ρα δdyτPe (αμυγδαλιd6, ρo-
D.ιτ.ινι€q' α1λαδι6; x,},π.) , δcα φυ-
cυxα θaονν πρδ6,λτ11ια' x6xγcνa'l τe-

τρα'ν6aου.

6. Πολλ& εντoψοττδνα. "/"ατατ,o-

λe,μc'jν i, e\!1γ'oυν eπυ'ψωq τrJν τΞ-

τρανυγο o'lρτ''ιaαι (τραaι.νo ii ν't'

τρινa αναλογα. ν'e ττιν επo1f) . TJ-
.ο'.L €ντaψ.Jγντoνα et'lα'υ το Ζο\6ν,τc
Χocταθεloy xλπ. ΤΙ'ρ'δ6)'η|J.σ. τΕc''?α-

1_ι6'lει o ιδ'ιxινaq 'τaτρανυγoq, τρο-

παντδg cτι; ,μηλι69, σ'γ 1Lα. a tδ''ο;
g[yq,. ,rgn'ι'gγτt1 τροφi1" πoλλιbγ ιυ-

φελiηrων εντ6μων τ'αι ιταρεων.

xτ4νo nαι iτ''?aνυ|ιLφογ"τδνa δραaτ1 ("'

1. τo Σεζαρ) .

To τtαλaxα[ρι eπeιδη cυνυπαο-

\aυ'l αυγα, πρcy6μφεζ .ιαι αw,ια.iα,

θι ουνιaτoιlce xανεtg 1τΓl τΦ)τδNρO-

νΤι χρησL|Laτ.ο{ηcτ1 δ'3ο σ'xαρεoy'τb-

γωy. ΙΙ oλ)'{ c.y"αcεοxτδνα !γoυν e-

ξειδlιευ,μd'rτ1 δ.ραaτ1.' λ\λ'α xατry.-

πoλεμo6v τoΥ x6'ιxινa τeτρανυγo,
&'λ)'α τον <xtτρ'.νa τετρανυaοo xαι
0)'ii'α τoν φυτbπrη (δεν φαiνεται μe
-uo ^γιlγιν6 ,μ&τ:) . Aυτιi πoυ xα,τd.τ'o-

λε1ιo,jν τCν ι6x,ιινo τε:ρd'νυ1o d1oυv

επicη6 εξειδιxευμ,6νη δραcη' Στc
c1ετι'ι6 πiναxα 'ανΦΨ'!ρετα.L η αy'ιx,-

ρeoxτ|νoq δραaτi α'ρx'ετων σ.xa'Pεο-

ιτ6νων, cιirμφωνω ,βε ξdγα δτ1ψoaιεδ-

1r,ιτα-. Σ_uo τi"ν,ιy.α 2 oελ.41, τcl?ο|taL

1ιiνo'l γ''α τ.Jν y'δq.ΥLνa τ'ετρ&'yυχo' υ-

ττ,λρao'lν 4 cτi1λeq. ΙΙ πριilτη π,εριλ'αηι

6&νει τα ωaxτδνα r,oυ γ"ατα.στρΦoυν

τα αυγα τoγ χε(ιμιbyα' η δεδτερη _,α

ωοxτδνα 'Ιτ,aυ Υ"α'1'q,στ96φoυν τα οιυ-

γα τoν xα\oxα'ιρcο'3, η τρtττ1, ι'α
πρowψφaxτ6yα1 y"q,L η τθτωρτη τι
αxψ'α'ιοxτ6ν'ι. (βλ. πιν. 2 oελ. 41) .

2. AκopεoI(ToUα [οI n δραoΠ τoυζ
λν&"λc,γα με τηy eτoat1 eτ}'€1o-

γιe,'τo τιδ xατ&\}'η)'o .ι'}Lα'?.axτ6νo.

(S)οxτ6νo, προνυ1ιφaxτδyo i'ι αrutαι-

οττδν'α) . lυα τα'ανγα τoυ 1ει1rιi-lν'α

1τρLy την exx6λαQτ1, ενδ,εixνυται τ1

xρηaιψoποtηοη εν6E υιοxτbνoυ (π.7'

το 'Aπoλλo) , Qexαζ's11,a, 1τ|ν q.ya'--

ξη, oro p)''αaτ''x6 aτ6διo C, D ττ1i

'rηλι&ζ. Mετ& τo π€ραq τη€ ανθoφo-

Ptαζ, (βλαoτιx6 a'ταδ'.ο G. E. τηι

μηλι&e y\αL 1lρLν ττjy εμφ&yιη τ(.,)y

πριilτων ατ'ψαtων, θα oυyιoτo6oε xα-
νε(; {να αxαρeοxτΔνa πoυ €y'ει ωο_
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5. Jlolκlλiεc poδαrlnοq lεnπpοπiClo - lεt(Topinο l
H δεντρaxo',ι''^ι'i1 i.,ιeυνα τaν τΞ-

^i':.υτιia xα'.p6 xανε'' τ'eραoτια αλlια-
τl'' Ειεt δε, πoυ επ'.sτ^|1p.τ1 tγeι προ-
^1υιρiicει y'αL r'?oγ\ω?εt ,,ιε γ,"ργ[ ρ9-
Θ,,ιδ el'ναc τ1 δτγρ.r'ονρ^γtα ν!ι:lν πoι'ιι-
λ''aιν 'ρoδαx,'νιd,E, 6).ων των xατηΙ7-

ρ:ιin (eτ''τραπiξr'α, νετταρ[y'''q', 5υ-
..π'3llilι β'.,.''tηxιν'.xα) . Ιiαla γρ/'-
νo xι''νaυργιε -C τ,oιxιλ['ε -< 'ια'lc&ρaν-
.σ.|'1 r')L οποte; cτιg περυacδτe.,'cq πe-
p''πτ6ce''; παρaυcι&ζο'lν τΞ?!'σσ6τ.-

i'ι πλ'εονεxτi1ψατα ατ0 τι; πα).ljc
cυνοlιηι'aξoυcεq.

Στ: : τρaτγγ c61ιενε; δεντρο'ν'oγιιx[g

1ιb,ρε; ol παλιdg πoι'ιιλteg pο'δαxι-

ν:α; <ψ;ι'για':ι/ι:ζουν" ae λtγα 7ρδ-
'l.L' y'1'|' ;αρα.γ'ιlιρo'3ν τι6 θdoει; τoυ;

:τι; νειbτερs;. Για, ενη1_ιdpιυcη των

;ι.ραγωγil'l. δτ11ιoο''εδονται 1 πiνα-
ιei τa'.τ'.λ'-dιy πoυ συνιστaυν οr. Γα)'
)'oι' να ια)'λ'.a'ρ"γτ1θa'3ν 5ττl νδτ'.,l"

Γωλ,λiα. oι δ'.lο τ['lαιeq πeρι'\αψ6α'

γaυν τα επ.τ'''ι.τ!'ξι.α ρoδ&xινα, €ναq

^{'7. τα )'ευ'ι'l"cαρxα x.αι ο δe6τερο;

ΥLσ- τ,.λ ι''τ''''ν6cα'pια. Ol iλλoι δ6ο

πiναιε-c αφaρo$ν τι νει"τα'ρi'lcι.. t'

',a'Ξ Υ''α' 'τα )'eυx6οαρ7ι'q. Nα.'' o δ:6-

τΞiι2C \Lσ" τα x','τ'ριν6aαρ'xα.

()ι oυνιcτιi_l,,ιεYe; πoυxιλ[εq γρι.-
Ψτ]z'J.') l,\Θ ττ1l aειρα του γρδνaυ υl-

ρL1ια'lοτ1Ξ, αργ[,ζοντα; απ6 τ''q rιo
π,:ιbΙ1ιεg ^και ιατα),i1γoνταq τιq zτ''6

4Φι1ιε;. oι αναφερ61ιε,lεζ ποιιιλiεξ,
c-'ην y.ωρω μα6, υπ6 τι6 dδιε6 ιλι-
,'ιzτ:iιd< cυνθf,xε6 ανιψ€νετα'. να i-
y'o')ν ττ|) iδ'"z τερiπoυ cecρα ωρt-

|\.J.γστ1ζ'

Ποικιλiεq ρ,oδακινιaq πoυ συvιστιirvτα]ι
στnv v6τια Γαλλ(α, στiq πι6 πριirΙμεζ nεριox6q τnq

α) Poδ6κιv'α επιτρ,απ€ζιαλευκ6σ,αρκα

ΙΙo'.xll''lα

PRΙMRORE Πpιμρδξ

SPRΙNGTΙME Σπ'pιγττi,Ιiι

_{Ι,EΧANDRA Αλεξdντρα
,\NΙTA Aydτα
REDROBΤN Pεντρo'ι.πiγ

]tED\γΙΙ\ΙG Ρεντγουfγx

DAΙSΙ Nτθ'iξι

}ΙΙRΕΙι,I,E Ι{ιρjγ

Ι},ΙΡE}1o Ι',ιπtρο

.\i-ΙNE -\λ|γ

-,\νθoφoρiα. Ωρtι,ι.ινoτ1

πριbΙμτ1 2-7 Ιοννtου

::ριb'iμτ1 δ-10 Ιουyioυ

ημ:πριΔιμη 10 - 15 Ιoυγioυ

η,1ιπp6ιiιa 21, Τcυνtου

πpιilιμη 25 - 3Ο Ιoυνioυ

πριb'i1ιη 12 - 18 Ιoυ,λiοu

η1ιιπριδi1ιτ1 16 - 20 Ιoυλioυ

ημι6ι!,':μη 6-9 -\υγoicτcυ

',''.|.'cν''y"h 8 - 13,\υγι6οτ'rυ

'Ι !ιιτoωιΙι).i

ΙΙ ι.ριττ'ρ'l'aε'ι. 
-<

Χρ,ειιiζετα: .,ε'lα αρztωιn ΓL?ωτψo

τ.^ι'" αυσττ1p6

Απαιτei €να αραι'υι1ια α.υσiτ!ρδ xα''

τρωtγ.a. Υπαργoυν πολλoi xλιilγοι

Γε$oη πoλ6 ξινf xλdδεpι1lο( αυστη-

ρ6. Eπιθι1ιεt {να αpαtωψx. Lxηνo-

Iiι'ι'"Γ1τLΥ"6

Δεν 61ει oυγγ6νεια με τη δαμαoxτ;-

γι& DΑMAS GF ]869' Kλdδg|,lη-ια

xανoνιx6. Eυπαθ{e οτcq βαxτηρι'il-
aeιq' Ζτρ,'tτα'. πoλ'6 απ6 'τo εψπδριο,

cωρx'α γ}''l,ιει* 1ωρi; ξ:ld''' "Iαcτi
να φυτευθεi πcλ'J.
,\'ραiωμα επι1rελη1ιdνo. Σαρι'α γ'λ'l-
xεια
Κανoν,'x''ii τα'ρυ'γωγιx6ττρα. Αραi_

υJΨα Lxx'νaτOLητLxδ

Kzτd.,λλτ1λη ^γ'.z ευνυ'dx{q π'eριoγ!i.

o u"'αρ;6q aτ'eρetταυ 1pι-b'ματοq' Δ:ν
y'λωδεiεται αυcττ1ρ&

Kλi.δεμ1ια ι,ι€τριc
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6) Ρoδ6κιvα επιτραπ€ζιακιτριvooαρκ,α
ΙΙa''xι'λ'tα 1ι'tθcγορtα !)ρ[ι,ιινsτ1 ΙΙαρι.ττρi,οeιg

}1Ai"CREST Ν['iτxpεaτ τ,cιbιμη 10 - 15 Ι,'ι'y,t[aυ 'Ιδ'"α c'l',ιπe''rryορ& 6τ:ιo; xα.'.

'ι, Σπι'.', ι.'!.cτ
SPΡΙN GREST Σπρtν "ιρ{οτ ι-ριilΙ1rτ1 1Γl - 20 Ιουyiο'l ''\ν0ιoτ1 τρω|iιτ,. Mεταξυ των τιδ

ιΠc'θων cτcν ταγετδ gπj τωγ αγ-

θ6ιυν. _\ρz'iω1'-α αιlaττ1.,'δ. Δeν cυγ:-
:;τθ'τα'. se διι'',ι6cφυs3τ1 ι!'Ξ τ"Ξlτiι''τ-6

i'ξ''', α'

SΙ}ΙtΙNG Ι,'\DΥ Σ;r.ρυγι ΛdΙγτι ;,:ιbι1ιη 18 - 22 Ιaιν[,'υ
PΙΧΙRED Ντi,ξιpεντ ιανcνιιi1 25 - 30 Ιaυ'ιi'aι.ι (}z τ',€τe'. γρ'l'γaρι la α'/τ'"'7.σ.-'J.-

cτα.θιt
Ιt0Ι'_\Ι, GΙ,ΟRΙ Paυz"1''αλΓxλδcτi ;'-ιiiιψτ, 5 - 1Ο Ιουλ|oυ Χρωψι.'.:ι''.b: πρωi:,ι','ι3 τaυ xα.ρπrι'l'

1:ν τ;,Ξ::ι νz cυγxor,ιtζcτιι τ,ολ'5
'ι ιι.ι!Ξ

F'Ι,'\\'ORCREΙIT Φλjτ6oριρtsτ' ι'pxετα λ-ριbι:ιrη i -72 Ιcυλto'l 1Ι.,ιiτε|' ν.J' q'νiLxα"τq'5τiι5ΞL r'?ooδΞ')-
τ'θ' ττ,'t Ρe'lτγ!c6εν

Ι,ΙSBETΙΙ Λi1ιπεθ ;ριλi1,ιτ1 10-1Γl Ι,'υλι"oυ O)'bγc "z6i,τiοlοη> xα.λ^i1 γε'3aτ1 ιο-

c,'ι-t α e1l.pινιοτ1.'\.1αkι1rι. δ'!υ1ιr'l xz'ι
,ι::;:μJ).::z

Ι1EDTOP Pξντoπ ιzν''νιτi'1 15 - 2Ο Ιoυ,λ[oυ i/'ιυτ1'1L.τiτι 1ιtτρι'α
EΤ,EGΑNT L,\DΙ 'Ελε1xα'ντ 7L?(bι',Lτι 5 - 9 _\υγo,ioτoυ Ιiνδιι"x'lυτq.ι "(''q 1'.ζ ξιδνε; τιq τι4

'\jΙντι ε')ν.!i:y"!.Ξ

ΙιΙΤ,Τ L_\Ι)Ι Tζoυλιiι Λ6iγτι xα'loνυι"l1 δ - 10 '\υγc6:τoυ ,\νd,ττυξη ι.ρ'ιετα ψιxρ^iμ Ωρ|lil'α'νaη

ι)'ι ψ αx ι'l τ'|,. ΤΙ α ρ α"τηρ ο'3ν τ α'. 1ι ε ρ'' ν" λ

γυμνιilμzτz. τωγ xλd,δωy

ΙιEDC,\Ι, Peντxα'λ' τ;μιπριiliμη 2σ - 23 Aυγo6cτoυ
O' HENRΤ o' γ€νρι xανaνιxt1 2Ο-30 lυγo'ι5oτoυ Ωριi"z eψφ&νιcτ1. Χυ1ιιbδτ1e xα'λ'.-

',ιπρωξ αιωτΞiιa αiιδ τr1ν MERRΙΙ,
SιrNDANCE. Kλiδe,1ιiiz. y"ιι αcι.l.-

ιι''tl. ελl'icl,.

v) Nεκταρivια λευκooαρ.

ΤΙο''xι)'iα' Α.νθaγορ:-α S)''':'',ι'Lνιτ, ΙΙ zcιττ,ρi,οι'.<

SΝo\,γ QιrEEN Σγ'doυ Kουty 7'1"Υ.ι''/'.7i, { - 10 Ιcυ)'iου -\ρτ-εια eυ-"α'θη; στ.' 5γ'{σ'.ψa. Κηy"'

τυν|'qιατα cτην επιδερμlδα. Συ1-r,πε-

ρ,'φ€ρεται' xαλα cε διωμ6ρφωcη ο1η-
1:12τoi lιΞ αξονα. Tαoη νω φυτευθaj
πoλ6'

-sILl/ER GEM Σfλ6εp Tξεηr ι'l'νονιxt: 26 - 3Ο !r"'1)'Lq'1

δ) Nεκτα,ρivια κιτριv'oσαρ.

ΙΙamtλα zνθ''φcρtα. Q7"1ιανcτ1 ΙΙl'ρα'ττ,ρiρaι;

ΑRMKΙNG λρψιt^γτ" τρωi',ιτ1 16 - 20 Ιoυγioυ Αρziιυ'μz eπι''',ιeλ'r1ψ!'ν.r. Eυπαθη6 oτ:

s7'tcι'sa.,\,ρxετ&'xαλδg χρω,ματι-
o1ιδ;' Γυμν6νaνται γρi1γορω oι xλ'&'-

Ea'' ιε πα}',.ου -< 
pραγ'ioνε3

SUΡER CRΙMSON Σa'jπερ ιανr.iΥLy"il 25 - 3Ο Ιoυyioυ

Ι{.ρi"μcον
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λ{_\ΙG Ιt_\ND \[!i."( x ? α'ι τ

S Ι'R ιNGRΕD Σπ7:γν-1,!.',tτ

FLΑ\roRGoLD Φ}'!'t6o pγ x Ι' x6)'ν τ
RED DΙAMΟND Ρεyτ Nτd,'i1ιovτ

Fi,Α\rORToP Φ)'εi6aρτ6r

ΝΙ'\G.\RA Nια.γdρα
F'INTΑSΙA Φ'xνταζ(α
'ΓΑS'Γ}' FREΕ T!tο.'. Φ.',.

F'\ΙRΙ,ANE Φερλd'iν

1UTU}ΙNΙ FREE '()τουν 
φ'ρι

ΙΙoNEr GoΙ,Γ) ΧdygΤ Γxcλντ
ΙΙ,\RMONΙE Aρ1ιovi

rcιiiι1ιτ1 2-c - 30 Ιoυν"ου Ζ i:lντi ε'l'l afu'i1, d'tγ a π αγeτ6π)'ηxττi.
Ι{α")'''γ'πραζ αy6τερa απ6 την RED
ΙιiNE (Pεντ - Tζo'jν) . 'E1ει ουγ-

^γ!'leια ε'π[ τaυ DAMAS. Αpαiωμz
xα ι xλθ'δ αι'ρ1' ε1τ r|,L 9,),Υι| Lξν o

Mοτa.ξ'j τιυy c),ιγ6τερον,eυπαθιily
5Ξ''ν n.ι\Ξ-;6 επi τωy ανθΞωy. Φυτε'j-

ΞΞ:/-'. o cυνιοτιilμενο; xλιΔνo6

Χoντρ6; x,ιι ωραtοq xαρπ6q. oλtγο
α'ραtιι',rα' Δ,€ντρo e6τ'd'a aττ1 δ'.'l'-

|'c?Φιδ5Υj sγ' iγ,ιατoE.

'Ιαsτ. ν,ι φυτευθεl πoλ0
1|θ'cτ1'lα' φυτευθεi πoλ0
Πρδxeιτα',' γcα cυγιπι5ρτγlo (Mπρυ-
ν'-6ν\

'\;y.:::l !νc'''y'ανοπoιτ]τLy'δ α?αtωψα
.\'ιxε'τα lr,!''',ιτi.

Χ7'Υ'ιΥ LΙΥ'1

τμιπ;'ili',ιτ1
xινaν''xi1

:1;ιιπριbΙ;ιτ1

τ.Λi"',tτ.i

xινcν'-xii
}J'l'ιπρωιl-ιη

ηlιιπρωιlιγj

τ;ιιΙl[1ιτ1

γjlι:πρωιlιγ/
x,1'νOνLy"^iι

]0 - 15 Ιου'λ[c'-l

22 - 2,5 Ιa'tλ!'ου

2δ - 30 Ιaιl^)'[,'υ

l]5 _ 31 Ιoυλ|oυ

b - 1Ο Αυγo6cτου
6 - 1Ο Aυγo,joτου

23 - 27 Αυγo6cτoυ
27 Aυγ. 3 Σεπτ.

1 - 6 Σεπtεμ,6ρioυ

4 - 10 Σεπτ.
20 Σsπτ':r;r6pioυ

ΠΙNAΚAΣ 2

Ακαρεoκτ6vα πoυ καταπoλεμo6v τoυξ τετρ,αvιixoυζ
και τoυζ φυτ6πτεξ

εμnoρlκδ
Ακoρεoκτδvo

δvoμα

i
δvoμα

δραoτtκ{ε oυoiαc

(1)

ΑμrτρiZ
Περοndλ
Aρτoμπ6v
Nεoρδv
Moρεoτiv
Aπoλλo
oμdΙτ
Nτικoφδλ
Tετρovτιφδv
Εvτoooυλφδv
Nταγlτδλ
KρorπoτδΞ
ΣεΖδρ

Παvδvυxoυq oιiλμι
Kδκκιvoq τετρ&vυxog

Auγδ Αυγd
xεlμ. καλoκ. nρovιiμ'
234

***
**

*

**
** *Ι**** **

**

i,sgiΞΞΞΞ
.Ξ e g'e
θδY Ξ

6

€ c{
9.
tοn

ακμαiο
5 7

**

*t****
+*

Σημ. ( l ) : Εμτr.oρrκδ δvoμα ακαρεoκτδvoυ i1 δραoτικ{ oυoiα
Ωorκτδvo. Για τα γειμωνι&τικα αυy& τoυ κ6κκιvoυ τετρdvυ1oυ
Ωo(τδνo. Για τα αuγ& τoυ 'καλοκαιριoJ τoυ κδ,κκιvou τετβvυxoυ
Πρoιlυμφoκτδvo .Για τιq πρovι},μφεg τoυ κδκ,κιvoυ τετρdvυxoυ
Ακμαι'oκτδvo. Για τα ακμαΙα τoυ κδκκινoυ τετρdwyoυ
,Ακαρεo,κτδvo Υια τov <<κiτρινo τετρdvυxo>> Tετρdνυxoυq oιiρτιταα

(7) : Ακαρεoκτδv,o yια τoυq φυτδπτεq
-ι : Mικρrl απoτελεσματlκδτητα.

-"--ι : Mεydλη ατroτελεoματr'κδτητα

(2) :

(3)
(-4)

(s)
(6)
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rΞΩPr!κo ΠPoΓPΑMMA 1989
Σαλιγκαρ'oτρoφiα

Ι{ δραcτηρ''δττ1τα'ιντi1' iιi7.''/"

τρtν ).(γι γρδνα, πε'ριoρι'ζδταν cττy

ελεiθερη c'iJ'ογt1 5α'}'''"(xαρ''Lbν, ττ1

ι'lΥy'ξντ?ι,ιsτl l"πο εψπ6ρaυ6 oαλ:γ-

τιρ,.ilι γ"x.. ττt lι0'θecτ1 c;τ1ν eξωτε_

p'x'l' αγoρα.

'Γτ1ν τe)'e'ιτιtα πeνταaτtι tγιι
azδηλοlθεi εν'δ'.rιφ!.ρaν \l"1' Θxcp'ιp'i i

οl'λιγτ'αρ''ω'l 6a s.sτ^r|ιατ'-x& ay.'

:ρoφεtα xαι !.y',r'1y δτ1ψιcυργτ1Θεt z2-

xε:&' l,ιe ω N. 1262182' Στ67.ο; εi_

'7". 
ν1" z''lα;τυy'Θε[ τ1 sι.1cτ"1,1r7'a''γ'i'

exτρopi1 cz'λι"γxα";''"ω't ιιΞ 1ι'''ιρ!;
xιτ' ιρ'1'tγι μoviδοg για cυ1ιπληριl_

5Υ1 !ι'') ''cοδt11ιατοq ιων αγροτ'.ιων

c''xa"γ'eνe''ων .

|ια τ'rρl ετ!'τευξη τo'l παραπ&νω

--).-, -.,. .

- 
jiyg;?'1 .J'-τ.aνoψL.ι"iι eνi'aaνaτ1 γιι

διrανεq ιγxαταcτα'aτi'' axτροφeiο'l

5L,)'Lτ xσ"? L ιJ)' /,'" |"xaΥ ΞY ε'' qxοl5 ιι5τ'''l,
c:l' τ).αtc''1' τoυ K. 797 l85.

- 
Θz σ1)yΞγ''.5τΞL Υi ο'"xoνo'1}ι'xi1 ενi-

xyυτrt τ'.'ι' ττp iρe'ιlα sτoν τo1ι.€l'

ττl; Ξ1)'''Ιτ.1"?aτ?Oφi1'ζ απδ τa ιρ-

,6>'l'.o Ε;'γ αοτ^i1ριo του _\pιcτoτελε|-

1,'l ΙΙ zν eπ'. cιτ1ιi'ο'l Θ eacυ.λaν Lxτ1e.

Θι ο'lνeγιcτei η i'xδozτi gγτυπωγ

1''z' eντ1pt'ρυl6τi :,0'ν γeωπ6νc'lν ιωι
-"υl'l εxτρoφ!.ων cαλιγxαρcων.

Γoυνoφ6ρα ζιilα
Στcν ι)'ωδo c'υ:δ 'α'' τε';'e'lτιtl'

γ.ρcν'.z κα'ρο'lοιαζeτα'. ptα ιαcη α-

ναu"ι'',ιQτ6 τiντρυlν γο6'iα'" (Ν. Ka-
aτcρυθ''' - Ν. Κζdγγ1Ξ), 6πc'l'ιπα,'''

ιoυν y"αL oι πε'ριοοδτερo'; μoν4,δεq

ΞιτροφηΞ.

Ση1ιειιbνaται, δτ'" ο'- διευ,z'ο)'6νoει;

τoυ N. 7262182 y'.ι'' τ,oυ Κ. 197l8-c

a'π,Oτ'Ξλ.)ιν LσNυ'ρδ τ"(νητρο αν0'rτ1J-

τcυ x)'αδου ω)τa'3. Ωστ6ca, πρ{πε'"

νι ξεπιpαcτo'.5ν cηι,ια'tτιxα πρo6}'ts

1ιzτα., δπιυq:

- 
H δυc1d,ρe'.α εξιcφαiιLστβ y'αιd.)'

42

λτ1λιυν ξιlοτροφιbν

- 
H d-λλειQτ] Ξτiα?y..13< εlδιzaηr6-

Υo') l Βτcsττ11ι''νuιον ΙΙ ρasυlιι'.τ''')
ια'' τ,!ντ ρου F'τ'"cτ'r1γι''ν''x^h; cι^l,ρ'"'

;.li; ;o''l n'αδa'l (Στaθ1ι4; 1'o'lνη'

i6i'ι.'ιν τ)'iι.)

tΙ d)'λο:ι.i,η Cil"γ1"γ''νιιlν 6pγωv υ_

;,'δ ο',ι-l ιi (τα'c α οxευ αcτ't',ρ'" L ζοι''τ 2 ι
i ιδ'l' β'lρsοδε'Jγotα' :l)'κ.)

'|)τi'', io rρaγρα1ιiιz" aτoγe''lιυ

c:τp ι'jξτisτ1 ττ1Ξ 1ταp1'\L0γl1€, μο ττ1

',''zτ'l't'6τe?τι δυνc'-'iι εxμ':τ&λλ'ευc η

;(!)γ υφt5τΦt]. i'l ω't δυνq'τ'')τifων' 5ττil

ιυξτ icιi ττjζ Lc. ρ αΥ ωτ'''y'6-'τf 'J-ζ, 51Υl

β:λτ[ι'lcτ1 ττβ r.L6ττf,.1'c τ(iy τcαcα-

^1,',,ι!.νιιν γ r1ι1γ ηδ e ριrι&τι]}ν γ'L'' τη μei-
ι)jη τ,',.l y"l'sτo'lζ iLρα\l.''τt]ζ. Oι

s"4γοc α''ιτο!' eτ''διιby.sται να eτ|.τΞ\)

7θo6ν. ;1ιe:

- 
Tτ1ν [δρυx', 1ιιr'ριbν ι}rιναδων πrι-

,'α^1 ι:l"'^i1; γ o''lνaδερp'ιτιlν ('s'.'lx ιz:.

:,λeπc'i:.) cτz πλαto'.α τcυ N. 1262/

82 xι''' τω ' 797l8b

- 
T'r1'l |.δ.1'lcτ, !;7.f)rιo'j Γ rr'.l'i'"?l'-

ριυ'l ξιi"tοlv t-"τ;l Καsτο9ια

- 
'Γηy Lν'l!ιrlsτ1 τa'l εlταγγελlια'ι.-

-1..''l :';'.-*!δa'l ;ιυγ e'ιτρ,ιφir-υν, lιΞ
1τi/ c''^γiνωcτ1 Cy"τα''δ'ιilοeι''lν y-'J-''

!ιδ''ιτ, e'.d'-xω't :yτιiπωγ οz \Lψrιιι'
"'.ιn.-Ξ7'' i'./.ac'.zc' a"'-''xd' τa'l ιφ ο ρ''l' t

'z "γ ο'l'ιο1 l' 
2 α" idιz.

-'Ι'', 
|,l-Ξi'ε7-|'c"tδΞr6τ1 Ετιιττ1γιον'"

ιc'l 7Ι ?'''5 ω1τ''xr.ι"'l

-']''i, 
τροω[)τisτ1 ου))'o^γcτ'ιbν 1ι''C-

τιbγ δ7ιιzττiρ''oτiyτων 5το')ζ xap'.ι'Ξ

iιιcι''cpdr't, τφaψiβειz1 "ιdσωγ π?'-

ρl'^γrηi, -: xαι εφ'oδiων, Ξτ.eag?Υα5|.-

ι-: dερι,ιxτων xλκ.
'Εx7"ιστι:

Jιε'jθυνcη Ι'ειlργιxιbv Eφαρμoγιilν.

To 6ακτnριακ6 κ6Φιμo τωv μnλoειδιbv

' ();ιυ: :ρι.tνeται, 1'''ι .p'ιxττ1';'ιαιL

zι.'!'.1ι'",, eLν αι',ι.ι'α sο6'ιρ'i 1 ι'cθ!ν'eιl'.

ΙΙ ''λ,ι|. τc'ραγιoγot xυ'ρtυlq 'ιy)'αδο-
7.|J-?0"τ oJτ r)'l" β''' tο^ιοντ α'' s e ατ6^γ ν υlοτ 1.

ΙΙ ιsθ!'le',ι δ"'lsιo\z u.ντι1ιοτωπ[ζε-

:l'ι. Κι'Θo'ρ'.'cτ:'τ"b'',ιδλa aτ^rρl eπ!xτ'υ'-

i1| --7ι: z'οΘ6ν='.ι; z:'lι'- c'- ι'i'-ι,tιτ'-ι!:
sυ'ιΘiiιz3 τa'ι Θ,ι' eτιxρα.;'i1'u''υν ττs)

,..:'.ιδ'' τ'ι; ;l.'tΘ',γι1,iz;. H i'ι','-iτ,

z|"ν'l-'" eγ'ε[ν^rι n.r'J θ'J. Ξ')'/''ι7Ξ'' iiΞρ''i'
cδτι''Ceι i ,'λ'l(δτ'ai',, 

=^rsι 
διαδοcτ1 ττ'Ξ

zοθtνειq'Ξ. 0 ζgs'6: x%|'!ρbζ ψε υ'

'!τ1λii ')^('?'J.5t./.' l:ν d1ε: 6τι|ι1'5iL

ιι't etνl.'' 7;yρ':'.Ξ a''. βρoy'ιc 'ii εtνα."

ii,n'γ'cι5)'z -: zι'. !'ry.il'z''' τα p'αxτ"i1-

?'"ι p''ι'cιιν'"'l'ι |ι'LL fr,?οσ6θ)'λc'1)ν

τl' )'νθτ1 ^/.'!-'' 1'τΓι τp1)pιΞpt1 βλαοττ1cτi.

\ i r''1 2-n ξι,ι. Ξγ'r.i -ν ει3γr' ; θ α δτ 
1i',ι 

o ο'. e6 -

5O,.)l,\ε ΞLδLy"lι θ"ιpθιpo αΥ1,l'l,hΞτ6πισηi

-"τ6'αοθ,!νe''αE c,ε 'ετ'i1cια p&'cτ1 ftρl'-
τi")'1'p|'.α bεnαo,ιoil z"υ,ρiω6 eπi τιυγ

e'γθdωγ - πaιxυ},l'εζ σ"νΘ|ε'y"aLxι'ζ 'η η-

νgιτ(x[-ζ - Ξστi,εζ μ6λυνcη: - ι}.'ι-

ir'zαθ'ωρη τ 9a ι εxι'"x'i1, τ')'π .
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Κυκλoφ6ρnoε θvα γεωρvικδ 6ι6λio
6ι6λio κατατoπιoτικδ θπιοτnμoνικδ μθ xρωματιστδq εiκ6vεqEvα l

Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6ρεs) καi πGlq καταπoλεμoσvται

Δδv πρ6lπει vd λεiΦει θπδ καv6vα &vρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓIOY IIAΛOYΚH
Mπορεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε dπΦ τd vραφεTα

τoσ'Avρoτικo6 Συλλe1γoυ Ναosonξ
TΙMΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 1000 ΔPΑXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε €vα γεωρvικ6 Θι6λio μoιrαδικ6 oτo εiδoq τoυ
(TA ΓEΩPΓΙΙζΑ ΦAPMAΚA ΠoY ΚYΙζΛoΦοPoYΝ ΣTFE}d ΕΛΛFΙNIκΗ AΓoPA)

ΞTEPΓICIY ΓIA,\GIYΚH
xPl{ΣTtrIY ΠAΓlAl\ΘΠΘYr\ΘY

-Tι περι6xει καΘε ((φ6ρμακoD και πωq ταξινoμoΦvται
- Π(vακεq κατατoπιoτικoi xριioιμoι και διαφωτιoτικoi
- 'Ενα 6ι6λio απαραiτnτo για κ6Θε αlρoτικιi 6ιΘλιoΘfiκn

TIMH ΠΩΛΗΣΙ{Σ 600 Δραxμ6q

ΕKΔOΣΕlΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (Γl A]{ IΤΣAP0I KAI M Π0γΛΕΣυ

1. TA ΔHMΟTΙKA TPAΓOYΔΙA THΣ i\ΙAoYΣTAΣ
2^ KΩNΣTAΙ\TΟYΛHΣ - o ,\A.Ι.KΟΣ tΙoΙHTHΣ

THΣ i\ΙAoYΣTAΣ
3. ΓΙAΙ\Ι'ΓΣAPOΙ KAΙ MtΙoYΛEΣ

Toυ Tdκn Mπ6Ιτοn
MΠoPEITE NA TA ΠPoMΗΘEYTΕΙ TΕ Arτo TA BΙBnIoΠΩΛΕΙA ΚAΙ

AΠo TA ΓPAΦEIΑ ToY ΣYjlrιoΓoY AΠo,ΦoΙTΩN NΑOYΣHΣ




