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Φυλ&ξτε τα τεΦxn τnc αNffioιlσTαcD

ΠαλαloτεΟ1ημn.oρεiτεvdnρoμηΘευΘεiτεdnδτdγραφεi.oτoΟΣυλλoγoυ

'FΙ (ΝIAOYΣTA) oτnρiζεται oτfιv iv6'πn καi τδ θιrδιαφθρov

τωv oυv'δρoμnτ6ν τnq

Παρακαλoσμε vα μεριμvτiσετε γιδ τfιv &vαv6ιυon τfrξ oυιrδρoμfrq

EKΔoΣElΣ ΣYΛΛoroY ΔπoΦoIτΩN NAoYΣHΣ

1) ΙΣTΟPΙA THΣ ΠoΛEΩΣ NAOYΣHΣ

2} hrΙIΨtΙh{ΙH ΔHh{H'ΓPΙoY TΣAMH KΑΡΑTAΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEN ΠPEΙΙEΙ Ι\A ΛEΙΨOYN

AΠo KANENA NAOYΣAΙ'Ι'KO ΣΠΙTΙ

MΠoPElTE NA TA ΠPo,MHΘEYTElTE AΠo TA BlBΛloΠΩΛElA

ι<Rl AΠo TA ΓPAΙDE,IA ToY ΣYΛ/ιoiΓoY AΠoΦolTΩΝ ΝAoYΣΗΣ

Bαo. Φrλinnaυ 21. 'Ωρεc λεlτoυργioc onoγειjμοτα Δευτ6ρα, Tρiτη, Τετoρτη, Π6μnη.
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Χ_loΝlΔHΣ.ΓEΩΡΓ. OρΘiδoΕη Ελληvrκι], Kolvδτητα

-_.]11B9ρoloξ στα 1ρδvlα τηc Toυρκoiρατiαc
ΣΠAPτΣΗΣ NlK., ΠαρoiμΙεc no, λiγoi'u, 'oiη ιιiaor-

στq
ΓΑBPlHΛιΔΗΣ ΘΩMΑΣ. Πolητic τηc Aρ1oiαc Mακε-

δovioc
κΑΡΔΑKoY MAPIΝA KAΝ.EΛΛΙΔoY. o γαλλrκδc δlα-

φωτloμδc καr η επiδραoη oτην Ελληvικ{ Enαv6-
σταση

Eπιοτn,μονΙκa - /trοYοτεxvικ6
Παιδαγωγικ6 _ 'Eρευνεq
-ξl!!4iΔ-^EYKH. Πρ6δρoμol τηc,γυYαlκεiαq παlδεΙoqMHΤΣoΠoYΛoY ΦΩT. Γvιboη ioι 

-μ6ρφωoη

NlKOΛAKAKHΣ ΝΙK. H oιivδjoη 
',ic 

E.z.ε.i. μ. 'η,ΕoK καl πλεovεκτ{μoτα vio 'n 
yΦoα uαcoMΑΔΑ ΠEPΙBΑΛΛONTiKH τou zou "iuirrα'oio, 

πa-
oUσαq

ΦΑΣΣoγΛAΣ AΠoΣ. o ρδλoc τηc βελτiωoηc τωv

-. . -9.υ]91 oτηv αvdπτυξη τ4c ελληviκ{q γεωργΙocΓAΛΑΝoΠoYΛoY ΣTE^Λλ ΣENΔoYκi. τo 'φblvο-

μεvo τoU-ΘερμoκηπΙoυ μnoρεΙ vo μη δ1ε1 μδvo
δυoμεvεiq επδρdoεlc

ΣlΔEPAΣ AΝEΣTHΣ. Mετεωρολoγικd oτol1εiα

Γεωργικd - Δεvδρoκoμικ&

Αγαnητi φiλε,

. __ H Νdouoα, μετδ τov μεγdλo 1αλαoμδ τoυ 1822, aεσυvτoμo 1ρovlκδ δldoτημα ovooυγκρoi{Θηκi. Δυvαμlκδ,' δi-vεΙ τo -ΠαρδvΣ κσt ΠρωτooτατεΙ oiηv οv'δπτυΕη του εμΠο-piου και τηc βtoμη;_αvΙαc. Πρdγματl,' -η, nρ,;irη δεκαετiοτcυ αlδvα-μαq η Ndouoα.ηταv'τo πrο iηεiιr7μei" *Ξrrpo
τ11c ΜακεδovΙαc, Συvεργdτηc τoυ περroδlκoιi, μαc δivεl
xρηcr;μεc πληρoφoρΙεc γrα τo εΕoγωγriδ εμπδρlo τωv Νo-oυοοiωv.'Eτol μoΘoΙvoυμε..π9oo βoiΘηοε' o'|v αvδnτuiητηc nδληc,_ η εΕαγωγι] noλλιbv njoτδviωv γεωργlκΦv κoi
β;ομη1αvlxΦv, oτηv Eυρδπη καt τηv Aiγυnτo, δπωc εΙvorτo κραoi τo .ovoμασTδ oτηv oικoυμivη-, τα κoυκoiλlα, ταv;iitατα x.λ.π.

.l-of.

* Η παlδεiα καl η aρευvα (γεωργικr} καl μη) εivαl oιδυ6 βαolκoi ouντελεoτδq no, ouμρalλorr'orηr'n|δoδo *o,tηv npoκonη. ηrdc.1Φραc,, Mlα -oωoτi 6ρεuvα. λρEπεl vo
ι'.Ysj .oωοTd Θεμδλια". 'Eτoι μπoρεi vο κδvεt Θαι)ματo. Τi
μπoρεi vα τrρooφiρεr η γεωργικfl δρευvα διio μδvo nαρα-δεiγμoτα: Πρδτov, με Tηv πorκιλiα'αrταjιoι} i 3εz9o nou
δημtouργησε o Παnαδδκηc, η Eλλdδα iγιvε αυτδρκηQ oτoolτdρl τo-'tg57-. Δει)τερov, o':BORLΑUG'με .oυc oυvεργd-τεξ τoU, δημloι)ργηoε εκλεr<-τic nolκrλiεq otταρloιi, .loioρr-
Κi-ξ' Y!α τrc μeγδλεq αnoδδoεrc. ol nτω1oΙ iooi-oδΘηκλv
o:δ.rηy. nεivα και .xδρτoοαv ψωμi" 1fvεiεq - Πακloτδv
oλ!2.-.Η_.-πρδσlvη επαvdoταoη-' -γrvε πρoγματlκ6τητo καlo BORLΑUG τιμιjτηκε με τo βραβεio υoaEι εlρηvηλ. Στo
ο:1μερl'lδ τει};oc, ο πlo αρμδδloc στη γεωργΙκ{ 

'δiευvα 
πα-vεntoτημtακδq δdoκαλoc τοviΖεl επtγραμμαilκi irc τδooε-c;ξ βαolκic nροUnoθioεlq Ylα τηv or&ni,jεη τηc ελληvικflq

γ:ωg γiαc.

--} Ο-n-

- 
or δoυλεlδq noυ-_γivovτoι με μερdκr, φδρvoυv τη

oφραv-iδα τηc noιδτηταc. 'Ετor ξεκivηoo, *dno,o, λiαoυoαΙoi
μαθητic 

_ 
xoθoδηγoιiμεvoι απδ εμnr.uoμirorc καΘηγητic.

Στα nλαiorα τηc nερlβαλλovτlκιic'εκπαiδεUσηq'-'o μbοημoδεv εivol υno1ρεωτtκδ _ ol μαΘητic αnoφdolοαv Yo ασxo-ληθoυv με ivο θiμα noυ δ1ει δμεoη ox3oη μ. 'η, 
noλη.,

Πρdκεlτοι YΙo τηv -Αρdnrτoα., τo ΠoτδμΙ - 'Mffιλ 
- iηc

nδληc. Το nδc εργδoθηκαv o, vio,, τi εiδαv, τi πρδoεξαi,τlc πρoταoεΙq κοl τci σUμπερδoματα, δλo αυτ6, Θα nαρελi-
oουv αnδ τlc oτι]λεc τoυ περιoδl,κoΦ.

---o,ε-

- ' ' -- 
'oλoι μlλoιiv γlα τo φαιvδμεvo τoU .θερμοκηπΙou..

Πoλλoi αvηouγoι}v yια τ!c μετoβoλiξ τηc ΘjjμoκραoΙαc
oτηv. oτμδoφαrρα. H γη Θα ζεoτoΘεi *α, nδoo; bα orraεε'
τo κλiμα καl π6oo; Πorδc Θα εΙvαt ot oυvθπεiεc, To Θδμo
eυτ6, μαξ -τo nαρoυoriΞεl τεκμηρrωμδvα εnιorημorl*δ, ειti-
κ{ oυvεργδτlδα τou nεploδlκoi. Αc ενημερωΘoι1με o;1ετlκδ.

-n*O f,-

-_ Τα υnoλεΙμμοτα φUτoφαρμdκωv noυ βρioκorrαl oτα
φροι)τα καl τα λα;1αvlκδ εivot 6vα nρδβλημα πoυ εvδαιφiρει
δλoυc, πoρoγωγoδc κοl κoταvoλωτδξ. oi καρπoΙ κol τα λo-
;qανtκ& πoυ τρδμε nερlκλεioυv κrYδδvoυq γισ τηv υγεiα μαc.Συvεργ&τηc τoυ περtoδικoιj ovoλtεl τo Θiμo, '

οελ'

r08

1σ9

,13

116

t22

119
120

123

126

130

134
137

Aμπελουργικa - Δραοτn'ρι6τnτεg
ΓKOYΝTAPAΣΑPΓ.,Ynoλεiμματα φuτoφαρμiκωv l38ΣlMΩΝHΣ ΑΣT. Mικρoοτoι;1εiα t4o
AlΕΠΑΓΓEΛMΑτlκoΣ ΣYΝΔEMOΣ. Kατηγoρiεc oΙYωv 143Ντl'ΝoΠοYΛoΣ oΔYΣ. Αναπνoι] καρπoι1.- AlθuλEYιo.

Συγκoμrδι] TΖδvαγκoλYτ 
' 
45ΝτlΝoΠoYΛoΣ oΔYΣ. H olματδψειρo (8oμβακ6δo

τηξ μηλlδc) 147-ΑNΑzHTHΣΕtΣ.. To 2ov τεi1oc τoυ nερloδtκoi, 150
B^AΙOY_ ΦAΝH. H περιβoλλoντlκιj εκπoiδευoη oτο

2o Γυμνδoro ,Nioυoαc 151
l(.Ε.H.E., ΝAoYΣΑΣ. Εγκoiνlα 20ic XειρoτεxvrxieΕκθεoηc 152
POτΑPY. Συvεoτiooη _ Bρdβευoη.

H ΣYNτΑ{σ]κH EnlTΡoΠl{

Eτηoια αυvδρoμη Ιδιωτδv
Δημoι -Koιvδτητεg _Σuv) oμor
Εξωτερrκoιi δoλλ&ρια

1.50ο
3.00ο

30

147



ΔIAκINl{Σl{ T0γ EMΠ0P|0Y ΣTΗ Γ{IA0γΣΤA

Τ0N ΠΕPAΣMENO AIflNA
ΙΙ Nιdaυcτα, 1ιετα τον '!.Υ'1,}'1"

oμ,6, του 1822', ξα';ιγ.'l')'J'{τα,r γg.'"

aξ ε λi αcε τ α ι xoι.Υ ιJJ\ν L\λi, Υ' ΦL rι'' ^n ol c'Ψ L'

y-& τaν πεpαc1,ι€'lο αυιbνω, tlcτε sττ;,l

α.π,aλευiθ,4,οιl':τt τoυ 7912 ^ι4L'' 1''Γi)

ενcωμ&τωτf ττ1-Ξ 5τ'Γ1\/ 'eλ'λτiν';z^ii ΤΙc-
}.'.τε[ω ι'ι ο;ιφaνiξaι τ"ΓΓ) 6Φτj '',L''σ'"

π,ρ6τυπη6 αστ'.xfιζ π6λη:'. Ι[,6or

cαυτi. τα |Χ) y.ρ6νιι' (1823 - 1912)

ιoντ&, ιιτη γeι'ιργ[α α,να,π,aι3ΞβΞτ'1''

τnυ η pιoτεγνt'α'2 ιzι απ' τa 187Γl

αργtζ'ει γ'α,L T| α.ν'&rialrξη τ'rji βιo1l'τ;

xσ'νιαζ. Κaν-,& oτη βtoτeγν{α τα'.

βιo1μηγανlι' σ.νθε/ τo ε1ια,6ρ'"ο τιrι'ι

πρot6'ιτι:lν τrυ;' d,-uιυζ γ"'1''|" ττtξ Υ.-
qργιαζ. oι δρα'cτηρι'6τητ,.; τοlγ Ι'{α-

ουοαiων ε1 Lπ,6 pων aπεxτet''i rιν τα'' cτγΓ ι

αργ1{ τ'ρο; ^tτ1 Θe=cαλaνtzτι ιι'. θ''l'-

,iε6 επαρ1iε; y.'ι'. \'5τ9?δτaριa' γ'!3ι'ι
oτω 1860 - 1870, τ.?ci ia eξrιτe2''--

w6 (Αiγυπτo;, |'.q'ηxoc'}uι6iq. xι''
\€ΛlLx&, Βα).ιιων''"ιξζ ΧΦρ.s') . K'j,ριa

εξαγι!lγιψ," προ\δν 6ττ1ν α?xι Θ|'να'|"

to bPα'6ιι (rra εξ'αt?eτa6 oiν'oE τηi
Nαoι1'oη;,, παl εξuμvεiτα,L αfrδ aoν

Πουxε6iλ xαι &λλουg ξi6νoυ6 πε,pι_

zi!r1τd;) xσ.L 6e συy6χεια xτηνι'τ'Po'

φ α&, π' ρ οi! 6' l τ Φ ) τνρ o'Υ"o ι\rLΥJ&, xanι ι od'

λια xλπ' Στoιγεtα λaπτoμaρτj γιr
την τdτε πq,clzγωγγi τoυ xρα,cιoιi δaν

υπ&ρ1oυν. fuiτ6 !'l.σ:/ αν'αφορ&' x,α'

το[γ"ων τη,g N&oυoα,€a μa ηLερoμη_
νiα 30 Noqμ6,ρioυ 1876' πoυ απευ-

θδγεται oτoν 'Eλληvα. ΙΙρεο6ευττ]

οτην Kω,vcτ αντr.νοι\πo\η για διαμε'

cαλ&6ηcτ1,οτην Π0λη, lμαiθαινoυμε

πωζ την eτcyt1 eιeiνη η παραγωγτi

θφτανε τι; 1'400.Ο0Ο ox&.δsζ οτ'α_

φυλι,ιilν τo γφνa.Κα.ι απδ τoy ιστ.-

ριxδ τηe π,δ,ληq,μα6. E. Στoυγιαννοi,-

xη π\ηρo'φαρoδμιaoτε π'ωg oτην πριil-

ιη δεxαετ[α τoυ αυιbνω μα6 η N&'
ουaα aξ&γeυ 70Ο.0αΟ οxα'δeE τρ'αci.

τo' γρ'6lo' Κον-ri, cτ'ο βαsι.x'6 αυτδ

r,aρo:i6ν 6y.ou1ιε ια'' 
'zξ'xΥωΥ'il 

6o - 7ο.

00Ο οx&δεE xουxoυλι'ιilγ, 6πιυE xαι
ξυλεirαg, xτην oτ'ρ σΨ L\ιilν xαι aιρυιο'
ψ''xιbν προiδtτ0V1 l|l1τd1!fl αx'ε'ριiιν νη'

'r08

'3ι:υlν *.i. |1iq)'ηεγ['ζeτα'" (1910)
Lτ'' τ1 N'&,l;-'ι εξα'γeι,:τ'η Θεcoαλc-

νtιη, aττsl arαρy.tα Υ'?./.'' 6-νc εξοlτ:_
.'ιν"δ βιοτzγ'l''ι& ι'ιι αγροτ'ιx'ι eγιτο'

2 ε'ι'.:'',y a-' q'y.ξt ι : 3 .7'no.(ΧX} y. ρυ :ιil ν

δ'2α 1,!'ιι!l'ι .

Σ':1;ιπ;,:re.ια τ'.xα zτξτι'|,ι6s,x" τo'l

;'" p ιcι:,ι€ν ο' l ι'.ιb' l q. γ"ι''' z"υ,ρ iιυ ; 
'μετ*,:o 186Ο Jy.ο,_1ιιε 'οτη N&ιυcα !u'ια ?._

ξι6'\oγ τ 1 παιp'ι\'ω"{ t1 ι-"γ12ο τ ιxιbν, xττ;
ν oτρ0φΜ6ν' pιoτaγν ιx6ν xα'. βιοψτs
y'αν''xιbν π'ροΤ'6ντιιν γ,1'' ι,ιι'1 διαx['
ντ,ιιι\ το'ι3 τ.|ρo.Ξ iL dξr,l (Θεccοιλo-

't!.ι'r,, eτ-α'cγ'{εq' λ',ιπ6 :λλ*ιδιxδ 1dl-
''. y"rι'' ιξυιτeρ'.ιb\. 1\Ιε την π&pcδο

:c'l γρδ'loιl τ.' Ξ',LΓLδ?''a r'7"γα''νωΘηxz

zι'. ιδρiΘτμω^/ εl'Lτcl?'Ly'&. oπiτια μ:
γ,ι-ε1αλα τeφ'ι)'α,'α. λ'ν.6γ'ι- cτo 191Ο

'lπλρ7rιυγ cττ1 N&ου,:z. 12 'ει,ιπc"a'.ι''ι
ai'ν'οι 'γl'z ιεφ'&}'α'.α πd,γι'l απ,6 bO{J.

0Ο0 x,ρ.υci; δρα1μ6; xa'' &}λο''" ψe

xεφ&λαια ατ5 25.0Φ '50Ο.00Ο 1ρ'
δrρ*xμ6E o γ"ωΘ€ναζ. Fuνδυωφigol πι-

'co''lcι&ζει 
αυτ{ η διωxiνηoη των

al1ιπo,ρευ11υl,ταlν,'οt τρ,6πoυ γ'CιL a'. ιΨξ'

θοδo,i τηι.
λπωρα'tττ1τη πρoUπ6θεrcη ΥLa την

r'ιρoιbfu1orr1 χαι fρετΦφqρ& των ε1rπo-

ρaυμ&των i1ταν η oυoxευ*oi* τα'lg

ιι',. xυρ!'ω; τc ζιιγ:υlψα τoυζ' πoυ

!πρeπe ,να. ebνα'' oωoτ6 γ'αι απoδs_
y'τ6 απ6 τoυζ lσuμ6οι)iξrενoυE - πω-

,\ητfi xαι α^γαριω,fi. Για τo λ6γc
αυτ6 ιιπi1ργιν επL'ηl'ιoι ζυγιιcτd6, ,ι
,. ΙΙoΥ,\ΙB.\Ι(Α1ΞΣ,'. α')α\nω?'--

q,ι€νat απ6 τα.lζ i.δι.o'υζ τOυ.ζ ε|ιπ16-

ρ,c,υ;' Aυτoi ε[y'αν €νω rxα)$ γι.yτd.'-

'?'. xql 6τα't τo'ιE τa\oυaαν, ζ6γιζαν
τo εlμπξ2ο.;l'ια *α. ανα'γ"aiytoναy επi_

σΥιι,\α' τo β&'t2oq, τaυ τ,c' δtdyoyτωy' ο"

,:υ,βαλλ6e1lνοι xαι ξxλειyε η εμπo-

ρ:ιi1 πlρ& -Εη. Λdγεται 6τι τeλευταi-

o; ΙΙoυλuδ,&x*ζ'στη N,&oυcα t1ταν ,'

Καρα1ψi1τcoq, rσυ ιLατoι'xo6ae στo

| ''''-|ι\aL -

'ooα aμπqpε,0ματω τ|ταν για εξα-

γι,lγτJ €πιpεπ a να πeρ&coυν ατc6 τo

Toυ
Αxιλλ6α Φ. Γκoιiτα
επiτιμoυ δικnγ6ρoυ

..ΓΙ,oΤλ{PoΥΚΙ,, -uο τουρiι'ιx'6 T ε-

,λω,γεio. Δεy π,ρ4πε,l yα lμοζξ διαφε'i-

γει δτn' l1l,ετωξ'j τωlν βα6111i1γ φ6ρωv
τoυ o'θοl:μαν ι ιol3 φrι'ρ9χ61γι.xo'3'cυοτi
,',ιατaq t1ταν ^ιαL τσ" τελ.ωνeιαx'. τξ'
λη. Tα eξα'γQιι'ια ε,1ιπo'ρεδματα δεv

τ,)'iip'υl'lL'l τΞλη τεlλι,'lνeι.q.nι'. Lλλi
!π'ρετe 

'a 
Φ,aνδε15aν1,αL α'fiιδ'['νu {γ-

τ1?αφc - τ'.i'5oτioLητ''ιi'l4 ηρodλευ,η_c.
o Ta\ριo; υπ*λληλο; τoυ Γιαl1ι-

?r;ly"ca6 d,6λaπε τo ε,1ιπ,6ρευμα, μετ&
τo ζ6για,ια. χα]ι dδι'/'ε τo πωραπωνω

τ'ιστ oτl o'.'"Γf'|'.ι{"6 γα1ρπasηιψωΦ1r,6νo, πoυ

εiy.e μεγ&λη βηψα6[σ. ΥLω 1,|ι εξαγd_

ιιεγα περi'Ψξβα x'pαc'.&. τηE Nι&oυ-

''τr1ζ.

Μeτ* ιnη ττρl παραπ&yω διαδι_

ιηstα' τ ι θiμπ'olρεi1,lιατ?. φ'clρτ6yoyτoι,
sε "ιαu'pω ια'. 'ν'ρα6o''3cα,ν ΥLσ. τo'ν (ιl:ρο-

cl;l'σ'ι,J'δ τc'-l;. '\:π6 τo 1892 oιαι. '3cτa'
?α, !,J:a ττl'/ y-αταlσγ'ευ'i1 τη'Ξ ,οιδηιρo_

δ'pα'ριxi1q ΥPαrβμ{; τo 1μεγoιλδτdpo

μ6ρ,oE των ]s1rπ,qpευηl"&των μεταφ6ρoν
τcιψ l],ε το τ,7Lνο'. Σημα,oiω εi'1ε xαι

η oιcxευαciα τωy aμπoρ'ευμ&των ι-

ξrγrγiE, ^γιeτ{ τω βoα μετωφolβ;
}Jσ.L a.ι οδlx6 ,δixτυo δ'εν ανταπolιpi_

νoνiα\) οτιζ αν&.Υxεζ ταJ ανα^1Eτυrσσ0-

,μdνoυ aμπolρ ioυ τη5 eτoai6 εxεiνη;.
Γι* π,ωρ&δειγμα 61oυμε την εξαγω-

γγi των yqρα'6'nbν' πoυ αφoιi φθ&ναv
ιοτη Θεοoαλανtxη ιρε τo τ'&'ρa ιι'ωι

σι?Υ6nsρσ" 
'\Le 

τa t'pξνo1$91 ταξiλευαv

pe ιaτιoφ6ρα γlα την Aiγυπτο. 'E-

τa'', ξπ'?επa τα βα'2'tiiια τ''.r. x,o\ ^/.ιοσ"

at να eiνα'" a.|'5τ|ηζ π'οιδττiτα3, γε'
ρ&. xω'. αντoγ'l'q' Tι' 'αυτ,6 u"αι ηβα'
ρελoπoιtα et:xε τboη αν'&.ττυ'ξη ,sτη''l

π,6λη ,μα6u. Tο ilδιo τL'ι τα νi1l,ιατι

τιnν e'?τoστααiων, πoυ aξ&1o;aαν xα"

cτη,ν παλ'ι& Eλλ&δα γ-σ,L στην Γιoυγ-

γ"o'c\α6iα. H ιψ'νυxti ι_ηζ σiυσ)οευα-

ciαζ τoυζ εi1ε φθi.cε'ι ιce βα0'μοιi;
τελει6τητα9. H 6λη διαxiγη'cη τωγ

ε1 ιπoρlει-ψ.d,των, αγρoτ'-^ι^ξζ πα'ρο(γω_

,τ;Υθ1εια oτη ooλi'δz L12
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Πρoλεγ6'μεvα
Ε[ν ι"ι γ eγο'ν 6 q δτ'' δ^η'μοc''ει5ττ1x,α'i,

zυp[ω6 τελ,ευτα'iα πoλλ6-< α"ξιδλoγ e;

'μ,ελdτε 6 Ι L α τL ζ ελληι.,'ι zε6 xoιν'δτ^ητε i
oτα 1ρδνcα τη€ ττα)''3,y'coνη6 Toυ,ρ-

xοτlcατiα6' Lcγδτeρεq etναι ο'ι αυτo-

;ελε(q,μoνoγραφieq ^1q''" nεριca6τε-
pεΞ a'' 'ε,ιδιιtdζ ερ"γαc'teq, πcυ Λσ"1'α-

^7ωρt\ζοντα''. σ9 επιστηiμO''/LΥ;& rεP!a-
'διιd.', εtτε ατaτελa{ν xειφ&ιλαια ii
τα'ραγ ρd'φον6 γε,lιπ6τiεicων βι6λiων
τι.α τ'ην' ιoτoρ[α ηιι&'q π6ιλ'ευl< ^ii xα'"

;τεlρLoχιζ.
''olμωζ, δεy'lπ'&'ρχ,ει, δυoτυ1ιilg,

μiα συ,yθετι,ιτ] μoλdτη γνιρω aπι6 την
''lστoρiα. των xο''νaτtιτων oλ6'xλη,ρη;
τη: Eλλ&δο6 i1 πιδ aυδr'x&' τηE Mα.-

zεδoνiαq, σ-Ξσ' χρδ'νLσ.'εxεi'να.
Δεy εiyαlι oxcπδg,μoυ yα αναφερ-

θ,ιi εδιil στLζ σνΓ{y'e.rJPιμd,νε-< ερ1yαoi-

εE η oτιE ,θ€ωlcdεE, oι oποieζ εilδαν

τo φιδg ττi," δ'r1ι;o'cι6τητα; γι5ρ,ιυ x,6,j

τoy θε,oμδ 7oδτonl, αλrλ& iδεν εiγαι
δυνατδ νι 

'μτ) μνημονε,joω τιE ηετι-
ni,q πρocαι&Θ'ει,εζ, των oμ6τιμ,ων' πα-
yεrιtστη,μια,'χδν τα]θηγητιil,y Nιxoλοt-
oυ Ι. Παyτωζoποdιλoυ y"q'ι λπooτb-
λoυ E. Bωxαλoπoιi,λoυ.

o πριilτo; €γeυ oυγγραι].iει πoλ-
λ66 ε,ργαoiε6 τ'αt 'ψ[α 'δey'&ιδα απ'
αυτ66 ,oγετiζovτοιι (d,μεcα t' 6μ'ιs-
oα) με τo εξiετωζι1rμενo θd'μα μα;,
δηλωδτj Υl'α' τ'Lζ τω,v <cEλλτiνων oυο-

οωματΦcειq xατ&" r.'ηlν Taυρxοxpα-
ι|'*νu (δτωq πετυ1ημ6να xαι αλλη-
^ 

1 
o.''. ια a'.a}'q'φ b c'τ 1c Ξ ττ γ l π 7ω τη,'α1e -

:'-z'i,' a',ι'6ι''τλη ,μελdτη, που δημc_

;!.ε'lcε ο:ο πε,ρι.οiδιτ6 uΓν,ιilαει6>> x'αl

r'uιτ}rι,lοs, οτ* 1958) . Επαxολον-
θ'r,οι'ι 'ι.c't''λ!; d;λλε6 ιlγαo[eq τa'l,

δη-ιοa:ε.l;ιΞνε;. αυνη]θο:6, oτoυg τ6-
, ιr)ζ :η. Ε;'' z=τ1ιoν ιιτj ; Eπετηρ iδα ;

Σl+Λ. ΝloYΣTΑΣ: l) Kεlμorc α-

ιrοo<oiιlcloη ατο Σuμπδοιο, πoυ Φιιε
cerδ to <<Κδπρο lατoρΙαs Φαoολov{-

τη6 Σ,1oληι No.μιxιilν γ'ι'' ocy"ον,l-

1r,ιzlιbν Eπιcτημιil'r του Τlα'νe;c'cτη-
iιioυ τη€ Θrε'αοαλoyixηg. Edναι iδd

eυτυ1τj_< cνγxιlρtα 6τι τa πνενl1ατι-
x6, 'εη16"*our*' τadτo Συη.ιπ6oιo

τoν 'i:aεc πiρ6aδ;ρ'δ 1Θυ γ\αL αιa'θ&"νο-

μαι ευεξ{γητη ουγx'[νηo'r1, γ',ατi ιl-

Toυ
Γιιbργ. X. Χιoviδn

nii'ριξα φο'--rτiτ'i1Ξ - ',ιαΘηr{,Ξ ;r''l cι'r,

Norμιxτiι Σγoλfl ττ1 -c Θ el'sα).aν [ι^r, ;.

o δa'iτερο_c ε[να'ι ο ''xτaiJ''ιι6ζ i.!J
Ndoι.l Eλ,)'ηνι'qμo6' o 5υ|Υ^(?c;φ€q'E

(πλην των 4λλων) τη; πoλ6τομηE
(xαι,cυιγ xeι.ι:1',ιι!.ν α οι.''6τοψτιE,\ ια'.

πo,λιiτιμη-c Ιcta'ρtιq ιooι. η aπotα ε'ι-

ναι ανεξ'&ντ).τ1τη x''6ωτδq nry''' xnιΦ€-

λη, ;1ιε πλc"i,cιε; π'λη',',lοφορtec' γ"q""

τ!.α 'lη' α.υτοδιaix'τ1c'η ια.'. :ιq e))'η'
νιx€3 Κaw6ττfΞζ 611' γοl'ν''α. =τ1 -''

Tονρxοτ,Cα"':[α; (βλ.. λ.x., ;ον Β'
τδιιLo' σ.325 -364 τ''€ 2ι< εylδδCε-

ω;, 1976, xαυ c.22o -279 ττ'q 7τ'Ξ

εx,δ6oευl;, 1964) Tο cδιa 5\ψ'6αιν.'.

xσ"ι" ν.Ε tιq *λλεg 'ιsλiτε: :ου. Υ''ι'
'ιι.. xo'υ!δτητiεΞ τηζ ΝΙα'xe'δo'ii.o'q' ε''-

διxc', Eηpο c ι.dι ον τ α'' ωξιδλογ e; ειδii'
5εLζ y'α. cτο βι6}'tο i6'1 ^Ιοτoρiα '''η -:

trιΙατε6ονtαi. 1354 - 183θ, (1969)

Απ,6 ,δ,6 1,!υζ Υεδ.'ε?aυc μελετητE;
ξrωxιδριcε ο Γιι'ilργο: Δ. Koντογιιi:-
Υ\ζι 'στην τ'P6'"η τρoφd μου q[oλt,
sτην l&.ντειo. ι'διαiτεPα ηuε τo εlξαi-

1ιετo βι6λic eoυ, *Κo'ιγοlνιxτ] δυvα-

',tι'xi1 xα'- τολ.'.τιιi1 λυτoδιοtxηοη.
oι ελ,ληνιx66 Κa';6τητε-< τηζ To,Jρ-

ιox,ρωι[α'c" (198i2) .

!x6i',ια.' iiP'!πsc γα ση{1,ει]d)σω τO

εlγd'ριsτo γε1ονδ3 6τι o xαθηγτ1τii€

τη; Nο,μιr'τ); Σy.oλ{6 τηg Θεocαλo_

κηζ, του Δirμoυ ΘεαoαλoνΙκηζ. 1μΕ Υε-
vικ6 τtrτλο: (H lιΦρoνικi πoρEiα hoυ

Korvobιαμοδ orη /ι4αldδοviα> (9- l l

'l iτ'τ i; Χα ρ α}'ll,'';ο ; Κ. ΤΙ α'πα'cτ *ιθτ,i

a|,?χ|'σg iiιδτ1 την xυ\δυxaτ,a''ηl,ι6νη ε-

rαv6xδooη των <Kανoνιo,μιitv fο:rl

0ρθoδ6ξων Eλληνιxιδv Ιloιr_,οτητ'ων

τoυ orθ,ωμα,yυxaν Κρ'ατaνζ γbα'L 1ηζ
l'"αaπoρ&4o, i1ε aην xυxλoφoιρ{α

(1984) τοιl π;?.ιjlτο'l τδ|!aυ' o 'onoι-

ο; περιλα,116 ωνει τ''g <No1rqQ,gτιχ€ζ

πτγγ€q xαι τουq Kα,νoνιαμoιiE τη;
}fαr'οδoviαqr. ΤΙρδτιει-'υ'ι γιω π'o\-

)'απ)"α 1ρ'liιι'μο {'ργo, τo οπob θ,α

βοτ!\'t,'ce'',l'Jισι,α6τ'x'& σ1^ην' frlPaιb9iηση
:υl'ι c"1'ετιx,jlν μελετιi'l''r, ιiloτε γ,α ι-ιπo
pa$',ιa να ελπiiζoυ,με p'&oιιμω δτι Θα

βoοθεi τεiλιx&, o oυγγrραφ'6αE xσ.|'

1ιιdg oυνθετι ν"η;, ιoτQριxiβ ε'ργαot-
αE, γιiιρω απd τιq eλληνιx6E, olρθδ-

δcξεq ν'oινδτητε; o,λ6xληρηe τηq Mα-
γεδoν[α-C' 'οτ'α aρ'6νια τη€ Toυρxo-
ιρι'τiαq, ΥLα. να πληρωθεi ετi' τξ-
}'οι.lζ τo xενδ, τa οπoi'o υα'0,ρ oι, δ-

πω; dγινε με τηγ αναλoγ^η qργα'o[α

ιο'l ιαθη1τ1τη Στεφ,d,ν'oυ Τ. ΙΙαπ'q"-

δoπo$λου "(''c. -'ην .Exπ,αι1δ,ε,υτιxf

zωr' Κoι')υlνιιt1 δραoτηρ].δττιtα' 1aν

Eλληνιαμoi τr1; Mαx'ειδονiα'q aτον
'ιελευταiο α.ιωνα τηq Tονp,xoι.,rαc!-
7-:>' r,oυ etναc [ν'α yρ^ficιιμa ε,ργωλεio,

σ'y xα'' αν'αφιξρεπ'αt 1ι'oν'αl'aα 51α τε-
λsντlαiα' ετατ'6 γrρ'6νι'α xαl ε'ν τιil με-
ταξlj (απ6 την {xδoci1 τoυ, 19?0,

1ι3x,ρι τιbρα) dηoυν ,δηtroοιeυ'θετJ xαι
ν€α aτotγεiα' '

Στην τtρο'mωθεια τοιiτη, πολ6 θα

βοηιΘiia'ει, αoφαλιil6, το Συ,μ,το6oιo

ιο'5το, του i'''οοΥd'νωοε τo Κθντρo Ι-
οτoρ'ι'.αq τη6 Θεooα'λον{xτ1Ξ, γι' α9-

;6 xαc αξiζoυv θε,ρ1ιr& lαυγ1αιρητi1pιz
ce δ'cο:ιi e{;γ.α"ν ττ1t υ>ραiα αιιτf1 πρυr

το,6oυλiα Nα. σε 6cονg polβηaα't
το''xιλ6τρoπα cτη δυο,ργ'e"νιnση y"1''-

σ1ην π ?α\1lιισ'τaπo[τ1oii τηe.

Δεrαμ6ρΙoυ 1 988) tκαι αιlμπξρlλiΦrμε
'oτlα <jΠ|μrarιRdΦ Θdααοtλοvikγiq Ι99l ,

σελ. 295 - 3σ'l ),
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Ι Ι. Η ελλnvικli κoιv6τnτα
τnζ E}6ρoιαq.

1 . \',': :'x ε i ;rε'/. Ξ"{);'l''/ l' i',''' i ιil c :ι.il :
.1ι"'''ι etν.l''' τ, πι,''."υctι.cT1 Tι'ι.)'1 5irl''-

y.:iιο';, τcυ δυι'c('>θτiy"L')' "('..J' Ξ^Γi')

E)'ληνιzf , o,pc'5'δοξτi Κo,"ν δττρα ;τi.
Β€''ο''α3, 5τ.J' χ?δ''.7. ιτiΞ Tc,lpx,'-

Στα π'e'cιο ρ''1c'ψ!ν x a,ρaν'.x'c fi}'α!-

6'.'ι τοf) eιxocαλΔ'πτoυ,δεν ,εiνzι, βd-
6αια, 6ννι'τ'lj τj u\λΦpQiι:&' 6λω,γ τιυγ

πλη,ρo'φolρι,ιilν τ'αι ιΙδ''α[τ'eρα τi 1-νι'-

φορd' 6}ιυιν των πληρoφοριιjlν ιαι '-
διαtτe''ρα τi αν'&,}ιct1 τoυE y'αL' τ6λoΞ'

η συΥγ'ρLτ|'\ii αντ,,"πα'ρ'dιΘεoi1 τo,Ι):

π?rlΞ δc* γν'ιoρ(ζa1ι'e Υuσ' τLζ ελληνι-
τ'lq xο'.ν6τητεζ -uω'ν &λλω'') 'ιτ'ε?''οΧιjJ| '

-\xι61-ια, 'δaν πρδ'xειτ.α'' να Υινε''
ε7ιιjl 'η y.i?ιτ''xi1 αξυd'6γηaη τωy 'δε-

δa;ιdνων, τι. aτa0α, τι?oγ"r!τiτoυ') α.fr6

τη ιιαλdτη των γνω,οτι}y1 τ,ρι6y χe-

^iο,yισμ6y τcυ 1892, τoυ 190,3 xαι
rου 7912 ' -,aυζ a'πcioυζ 'δ^η1ιoοtενcz

"i,lδ'r1, πιpLΥ 18 aρ6νια, oτcl' nMαxaδι-

νιz*, (10, 197Ο, 97 - 141) , απ' δ-

πoυ τoυ: αναlδη1μoci,ευ'5,ε v"ιL''" a Χαp.
ΤΙ'απ,ιacτ&.θτ1g (δπ.π', o. 214 - 22a'
22,1-23a y.ry'c 237 -242' πιρ6)'. ^ι'α'"

"'. 17) .

ΝΙι'd, τξτοια oμιλaα Θcl" απωιτ'o6οε
.ι.ν&)'ο'Υο y'ρδνo' Eξ&λλoυ, η αξιoπot-

ηΞη τι!)y oτoιxε[ων' τα oπot'α 6γω
oυλλ6]ξει oτιg 3o1ρονε6 θρευν,d6 μoυ,
θω γiνει oε ξεα,ωριατ6 xεφ&λαιo τoυ

3oυ τ,6iμoυ τoυ βu6λioυ ιΙioυ <ilστoρ,irζ

τηq Β'€pοιαq. Toυρxoxρωτ,{α'',,6πoυ
Φrι υπ'd,ρ1;lυν y'α.L aL οιπα'ι?α,iτητεq β''-
6λι' c^γ'ρ α ψ'. ul€ q π α ρ'xπ οψπi'q'

2 ' Σ' αντ6 το xailψaνο θα πα'ρα-

τ5θo,6'γ' ψε oυν,τaμiι oL Lιsxo|ρL'h!,ζ τΕχη

ρoφαρiιεs Υ'α την Eλληνιx,τ) 0ρθ6-
δoξη Kοιν6τητα τ^ηξ Β!ροι'αg' Σxo-
πδg 1μo,υ eι'ν,LL 'νcι. πqρoυoι,&oω τo θ6-

'.ια xατ& τ,ρ6πo εr1ληπ τo,'/"α.'νcιΥoΥ1τ6

'ιrιL 1τ|Pq"%τL^n& ω,φθλιμo, xωρi6 6'μοtq

γοι 'θηΙcι,&cω τη'ν ,'aτaιριιιt1 αxιpi6eια
^ιαι αι\tiθε'ια c' ξ.ναν α,1iαιρι&l'eΥ"τo

λαiixιαpδ t1 αν6ητo τor,txιcτc'γ'6 aο'
6ινιqΨ6, ωτ6 τaν-ζ oπotoυq n&,oγeι c

t6ποq ιψα3, aτx π}'υ.[oια x'ηζ Ετ.L%ρ)α'

τo$oα4 'αuγμ1,qeωE 
,ψταξιi -νσ) C/,-

τ|ιa,3 xa,' τoυ απλoiχ,o{, για ν.α 1νfi

rr0

rιil -'cυ aτγυδιic,iιο'3, 'i1 ιψι0'q πνeιl-

1νι'-'ιι"li: τcqπατcουλοι''lγτιq η'/'a|"
α'\.1.ιι,ι'p.α-νa.σι!)ντiζ τ Lσ. τ.) y'aτiiρ'" τι!)' )

cγ''lτ|?6ν .. '

}Ι αν&πτ,l,ξγj τ^η; O!,!''"λiqζ ^ια'' τι

τι'ρ1l"θeιτ1 -'(i' στaιxιΞ\ων ,θι' τtνε''
|'l'Ξ'/'?'!Υ a),oΥ ι τ^i1 ι e'''9 &"''L ρLτt]|? L o τ.)

aποto γpτicι''ιoπo[^η'sι ια''" aτην π'ρil-
τ'Γ} nσ'i'rJυσi.'.ιση (1967)1ιιdE'cγz.τ''-
ι:l,i ':,ιεi..!.τη; |!!'rιυ \Lα .Tω 6'ργaνι
α'ι τ cδι.'iιγ'sF εω ζ ττjζ e,λλτst cxt1q ν"c,.-

'fi 'ητο; Βaρο[αq επ!' T ουιρxοxρ*τι.'

x'ζ>> (,Φ[ι.xε,δr''lιni1 Ζυrip, τε6y,o;

8ο, Ιωνaυι'ρJcυ 1967' s. 44 - 45) :

-,\'. Σε e,πιγρ'αφti .'τιξ γ'ν?[qζ 'πl3'

)'τ6 ττ1Q eτ'τl\ηοLα; τoυ' Αγioυ Nιxo-
\'&aν τηΞ'eoνoιιi.α'; τcυ ξloυ Γε_

ιυ'ρ^γ'|.o'l τηE B6ρoια; γ'pα'φ'eτα'' 6τι

zτtcτη'xe ''οilττ1 μ.e iξοδ'ι ".'. τa'l
ΞyτL'i\oτσ.τaυ αργcντa; τ"υ1pcι3 Kc-

'iιντγio'3 Καλoιρατxo, τ'r1l 6 oyπιυ-
f3:.c'-ι του 1567 '

9L'lt.'' πο,λ'3 τ''Pz'νξν l'i'.'. 1ιιι ττ, )'!'
Ξτ' ,:ι27υr'l'' (ιl''. ι')')'c{ι ,,'γι!'γα'1 α2-
'1.,-ι',>>) νι. δη)'ιilvετe: ειδ''xω τc' zξL-

lt'|'!.g-, τo\ ει.ye τaυτo; xαυ .l'ι 1ι'ii

τ,z5xε'.τx'. γι' ατuλ6' ιac'ψητ''ιι'6 zπt-

{)zτc. εv"τ6Eι.ιν π'p'6ιe''τι,. "για ετ"xλτs
-.7"-1,.γf,'; 1[τ}'ο.

B'' Δειiτε1pτ1 ι]"α]ρτυ?{α,'d1o1rε z-
τlξ ,ι.rι'fr oεvlθ$μηη, τcυ 1668, c'jιι'-

Ψiων'/, 11€ 1't!ν o1icLL (πρι')τ,6γlερoζ)

'i1-'α',l o }Ιι1ωληE, γιδ; τa'υ Στρατ,t1.

για eπτ,α 7'ρδνcα.. Toν αντ''xατisτιi-
:ιzν β'l'α'.α |',Ξ τa') Τεωργ'&xη, γ'.ι6 τaιl

Μαc..lρoι.ιδ'ξ. Συγxρ6νω; υπrfiργε τ"ι'ι
'!',''z;'' ;11'"'ezτιbg>> αr,6 τ"*θiνα 1tαγα.-

)'& y"cι'. α15xo}\a'3ντα,'t il'oι ιραζL ',νε

1'' a ^ι,a L')aτLy'l36 υπo,θ,6oειE.

'ι-'' 'TτΡ τ'ρiτη τ).ηρaφoρ[ . {δ-

;(υ; χ'Jι ,πoλ)'6; οπ1r:νεg) aφai)'r,-

l,LΞ 6τ' ,\ρy'εio τoυ Tο'υρxcxcd Ιaιρο-

d''xιic'l i,τβ Βai.)aL1'ζ - N,&oυ,:α; (e x
1c') ciia[oν τa'l'lλ,d. αξι6λoγα tτΥρo-

φ.α, δημooιε'j τηγ!xν 1 roε ελληνιxv] με-
lxφριcη, γ&'ρη aτη φpoν,τi'δα aoυ L'
ξd1α'ττoυ l1ιελετητ,{ τη; LaτoPLrιζ

τη; Mαx'εδoν,iαq Ιω.dννη Bαοδρα-
6Jλλη, στιζ παλ''iτι,μεE εxδdoει;
τη: <Eτ.αιρε(α6 Mαxεδovι,xιitν Σπου-
rl(0V 

" Ι .

Π,λη1aο,φορo0μοζστε, λoιπdν,'6τι
τηv 9 Απριλiou 1748 Φqαν <αιrτι-

7'}lj3L'π.'. ττiΞ rυ6'λεωg> oι Χα{ri
ΝΙ'1θ)"r1; 'τoυ Α^{,μoυ, Χατζτi Θω1μ'dg,

Γι&ννοi, Mαvιilληι, Χατζf Γωavν&-
y'ηζ τOν lΙα.να'γr.,bτaυ, Χωτζ,τ] Tιμ6-
θεo6 τoυ }'Ιαvoυl;λ, ,εν'6 (}ζeγcιγι&ζΣ

t1τα'';, ,ι υΤ'o7r^γθ.νJηΞ, γι66 τoυ Kο:ν-
cτ αν τ {ν aν.. Eντυπω,:ι*1ζε'' -νo τ εΥ oν δ ζ
6-LL a. πe'ρL|σo6τe',ροι' εtγ1αν επιΘ'eτο,

Ιi.1) :c.! πριilτo oυvθετιN6 τoυ ^l1ταν

;9 oXατζτigr.

Δ'. 'Ιoτερα, σε φιiριμ&yι τηq 29
Ιoυ)'ioυ 1794, μνημoyεη1oνται <...οι

υπoτeλεic Δη','ο^{€'?oντe; τη6 πδλ;-

ω; BερoiαE Θεdδiωριi1η6 ιιαι Δη'βγ
τ'p'.aζ xσ.L Mιxαfλ ,xαι Kων,cτα';τi-
νoζ y"α'L Mιbμο6 xαι Mμ,ν'ιiληg x,αι

Ιoυγocνoη€ xαι Aλθξ,oοvδ ρog xα'ι. T'ω-
νzγιιbτη; γq.,. Χατζh Mανιiληq xαι
Γ εωpγαxηgn, lδηλαδ{ {.ν'δ'sxια' Eλλτ1-

'.i 
y'aLνaτL^.{o(" ,αaρ.Ιoντεg' πoυ χρω-

cτo!)5σ'n) 24.34o γρ'δcυω (x&που 250

7crlο'!''< λiρη Toυ,ριiα;) οτoν Ι,cρα-

τil'|-ιτ, \'['aυcδν, γι6 τa'ι Δαyιtλ' ω:
'.lτl'}'c';;,' oγειλ{; ιτδ αγοιρα' δη''ρ'τs

τ'7''zικbν, τυ' aαοtα eLae αγoρ&,'oeι'

τ''PLι.ν6, τ1 το'.ν'5τ'r1τα τηξ Β'ξ,?o'.σ.ζ''

ιιζ α')α}(^nσ-l5τιxi1 ειaφoρω 'τηe γι':ι

'^r1 δ'. υ'-, ρo'φ'|1 !oν :υot)ia.Ι.|"γ"o{ aτρατod'

ΙJiΞ τηy ,ευxαι1piοι x&.πoιαq e^r'6τ1pαFe['

οζ; τoυ.' δπ'ω; εiy_ε xαΘιoρωθε'i γιx
π'α ρ'δ1ιοιeg π ε ρ ιπτιilαε ιE.

E'. Απ6 'διαταγ^Ιi 
τoυ διoιτητ'rj

τη; Θεocαλο'ν{ιη€ τη€ 13 Aηριλioυ
τoυ 1817, πoυ α'πειυθυy6ταν aτιq α'c'

χde τηE Bdlp'oι'αζ' μαiθoιiνoμε 6τc δι-

oφioτηxe €ναq τ'α'ψiαq oτoτξ&μπ,α_

σηζ)' γιlα γα διaxπεραιι-δνει τι6 υπo_

θri:ειζ τ,ωy, ,*ραγι,&δ,ωνr, 1μειτ&' α[τη'
oη 6rλωv τωy xατoixι'ry τηζ πdλeω;,

o λντων&τ"η;, ο οτo('o3 tτρεπε νι
υΙrιΙιodiΞ ι cτ'. i ιΣ'' ι-'α"γ !' ; το'l βa e'6 δδ z
Καcuν rιγω.

ΣT'. Στo Αpy.a!ο τoυ Αλτj πωo&,

τo or'oto φυλ&γeται οτη Γενν&δειο

βc6\ιobΙμτi η_: Aθτjvαg, oι1ζεται δι_

ατιγi7 τω δ'.ο''xτμl1 φ; Θε,οoαλο_

νixη: Σελf,lι αιc&'' ττ1q 2Ο Aπριλi_
aυ 1820' μΞ τη^l mo'Lα δ'"ατi,οooν'

aa''. 'ir'. lιετ.L6oιν cτη Θoooαλoνi*η
uoι r'οδτ'.cτ,oι των ραγιdδωy ηρoε_

,:τιilτeg 'xa'ι ^γ'Lψντεζ τηζ B,qρoiαζ>,

πρaxειιμ6νol,lα,Φζηττ]ooυν μοζζ,
του.



ιt .., .,1, 7.'' Σ'" r.-/"''''ι.)'l''''ι,-'ι, ι;'.c:ο)''i1
i l]u'i'o.,u':.iιl π.pοi το'i '\)"l1 ;α-c&, :υι't

/ Ι ιι ι.' l ν [ν ι,iι,'ι;';' 1'' l'τ'.'.l' l'2 1 Β ει'' ο,' 6 -
j' --- r,,,'.'.',., -..._ ιl|ι./'"./. ', ,. . '')'i-'.', .Ξ:ι ' 

/^7ιυΞ 'ι-/ .

.\.tτι|l.,11i ::'.l }Ι:'',,it l.'r,. .' 5'i,,,'..'1 11''

\1,u.i ιi).γ; ; ..' ) Ιζ','' /11 7.', :|-'ιarl, a l{α"
','|}',.lιΞ -'''ι T''''.'.t:ι'' l3.,, i'ιυ i1iα"

] i' ' . _\:z' :'ι^1l|, -'.''l Ξ''"''.τ'τ,1'i, τl,:
(}ε='.z'}'.''l!,τ.τ,Ξ' :-τlζ 23 Ι{aeμ,6e,i:υ

:.! 1B'i1. l''lιφ€ιρ'eτα"'. οι αtτη",ι.ι-

- υ)'|' τ.!L i.' b'J'iJy τη ζ N i.ου, ι1' q' η ι' η'7.' |" -

O'. iΙ, σ-'ι ?.'ζi t'' ) o13 l i 7'ν . 7' : ζ ; : ;tιε' t : ξυπ η -

cxι13νi,ιν ,'ιΞ τTiy ')i.σ'^γ:ιj1γ'l, ;τiΞ fi'δ-

λεtil; tr,υ: cττiΒtpοιι" κa'. ζτ'1-,'t3sl'l
νc. t"ιrι(ιιcθε[ €γα; .',lουδ{'?τjc"> ιm\
s:i.ουοα-. 'Εi'5ι' $'l1'1σ-7lΘτ,ze τ' cdγ-
xλτ1οτ c9yslλa'j,;aιll: των ο,*γι&1δω z

Υ!'α 1.τii cι}"ο^γ'li e'lδ; ;ιιο'lvlι.ρη, i(...itJ.:-

:αξν τιον συyΞτ6r, ,"'Lανιbν γ"α,L ε1\-

liΞ[aa'ν ;ig'''i' 1τι'l δ''εξα^,,ι1.1γ';1γ τιΦv ]J-

τ'ac|!''5eι'''l |aν 71λirJ'}a 7"a'-'" i|]J') 1iο-

)''.ιιb'ι. -rc'l d'ξιοr, ε1'.πιοτ.οο$',iτii θ.ν-

η.'ι/. ' 
'|

ΤΔ'. .tπ4 φιiιlt&νι. τo'υ 1858 τλτ_
''ηg6'ρqξ'ι'ια.l5:: δτ'- r1 θητgiα τιDν δη_
\}r'Υ e a'ξνiω|ι .'|'\ν γ'lι''ρ|'|bν i''τrl'l ..ν l" :
y'.d')aυ' ξΥιb ?'rδ Φ'.'aηl'&''l' ..ηΞ 6η;
2:re'''.6c(ο'l i.') 1860 l|?θi?'iγ,Oυ,'ιΞ
ξτ'. -' y'ι.?-0': :η; }{'&'ο''lso'q 7'cο5σ.'.'-

:'lι':τ'7! τz,' π&}'ι o:ο'ι lιγι.c'.,; rτi:
Β!'"c''z":.

iΙ']'. Τ., i8ii9 J7:νe ξ.'Ιiγοl:ι:
'''1', 17.7).i 1'.ιi1., :r,: Βι-:'.L:. Στ,)'z-
>''l, τ, -.".;1ιτ:'ι'Ξτ, :υ\', Ξ'/a'a'.δ'/ (.1(n'/

;1ι.τ1,'ι&;ιl'z, . [τι'ι1 C',,''.''αi.'',ια''l\'/'-
-'/' E!zL.:Ξ. --aυ 'l,:'l.', ^1'.ι :''r.).).

7?δν'"α' x'€ τ!!σσε|Pε.ζ (tr,}.αδ^ii cτηΞ
i!Ιητροπδλεω:,'στου _\γ{cυ,\ντι'-lνi-
a'J, 6\,aυ λγtο'l Ιoi.νν.JlJ 6ιal" 5a(t\./

-,\.1iιυY Αvα.ργι1,οων) .

.ηfe :ογ γ"σ',aγΦ,'L| qi,'ν Φ\Ψi:aτ;
lΞ (ιιι δια,''ρο'3ΥT.J.'ιr 7Ξ '.ιρiα x'εφ6'-

).αιiα ylα'' απο1gλo3ντ1'ν ακ6 43 θ.,'-

flpα"), ρνιθγιtζοντων ).s;tο,'ιeρrb: τz.
y' 1 Lν Q τ |'iL &' θ' i''ρ' ατ α, ιaι? τ t βa' |. ζ y' σ'''' /., -

:δ'','-εζ n1ιQοπd.lθε,ιεξ --c:) ρ^r;|ιxti'ε'l-
Θr'9 p.itιτ?οr,ιc)'iττι τ\a Bdr:oι'α; _ Nιi-
Oυ 7 7' -: Κ. :l,LL' Ευ,ι'ι.a ρφ cao'37'ou .

lΙοιε6)'!τcν 'α-ν τα' εξi1q αlλ)'ο^γ'.-

't"). l'.'^|ι'i'ι'' ,,ιε':i ττ,ν τροπoπoiηaτ. -

!"γzpιιi, 1'') .r'aL '.ον oιy.ο'ι''lκ't'.y.5

ll.L:,'"ι&2y.τ,ι
l"' ΙΙ 

"iΕ';,L.2'1''. υ.^rfi Δ'ηι,ιo^γ εpa'i,τi α'>>.

;οnι α'raτeλQ'5ντ,ο'ν ακδ διil:δεz'α. ,iι3_

λτ1.' Ι','d'.'ι. ;xλ{l.'ττ1l;lαν'σ'fr'δ !η aν"{ -

τJ'τ;Be|''cα ^γι,c' tαΥ 'cxοτδ o.'lτ'6"l ,.fl-

;α27 tα ιi γt Συγ{λευ,α:yr. 1τιcυ'a7ra7!-

i'ε'cαν ο'. r'ρδν'qr,-τοι ττ1g Bdροια;,
τη; Νd.oυαaζ χαι τωy χωiβωγ.

E,i,7e δυ., :;ιτ];ι.z'τz. Στ/'ι-i, !νι

οιτi Ι3e"ιοιa zc.'' !νι -""'r1 Να.'ιlsα.'
l.ι:,'υ'.lτ^i1;?χα't σ.ν !.y,αθeν δτ,:,ιο1,ε ρoν -

;ι'ε6, α.νεξ+pττlτεζ !ιε-uαξ$ τrυξ ]ζα:

'ιυυsδ'ρiαξl'ν lιΞ τηy τροzΕ-ηtα ;ci}
ι.\"τi -ρaπc)'tτ'rι ^l' τoν επ'.:ιοδπctl τα'ι.

Ll Ε;ιp"1''"z.ν'i, 5τ ''ιc.;ιiο'ι:.'-L i,-
a:..'t 1.",J"'r,(i)τz:." C'l)'^i','^1ι.Lc ci:1,l''i.'

"'ι,' '.';"''.''7'''ι.: "| '!' ^"''')Ξ 'J: i'τ;lε;'
, }f -!.\-. '7. . ,t: 9f ιιj-

':'j!' 7.-'):Ιjλeγe :'ι ,',ι.L}'^i, :t')y υπo-
)''' L: ι ι' l :'i.'^).t "r''x ιi'ι' i r, ?' {,).',,:'i' t ( :,, ; ιυ

-.' : .'t , t. -t - - !.l, r,u-
''l: "-' e"-'

',,. Ι1 " Ι{ι'l ..',.-,'.'l, F'ι;x}'τis,'α.οτιx',',

-,,-..,-.,-i1

ξ. ΙΓ '{|'ca.'et.λ a('\ν 5l-a)'Ξiιυν, lr"α'ι

. fi t.'-,-,,:. ιl |'..:.''"''.lι '' }ι ''',''r!''')' .

\l i. ι' ι' : l'τ :'. ι' :,'''', ΚL' l,'''i'.,s'i ιa,j, ιο ;
,'..'': :'. :'-',,''''''':ι,---')...τ-,-ιΞ (',', ." ι-
:'::'";r:[: ':,"''') ' τ.''l ii)oiJδ0F-υ'5Ξ ),_

;'ι l'i :'ι', ',.a,''l.'''''' i)'} σlr'l].?:Ξiιυy τη;
:-',.:,,i.. ..|'7':. .l1 t.7'' δ:τ.L{ω'1.'" Φι-
ι '\ ';'1 ' '' !.'^'--^' 7 -'ι '

' '' ' - ' - '.'l ι. :τ'l'') 7i€iι''-
-. :', -'l |'-Ι.-:-'l,'i:.l. :. ;'','ιi.') :':ε =c6ι-
'. '', ';'''''' l) :l :':7' ',/'i'.;-' ' 'l'i ξτ1ι'i'-
'ι.:::' :7.-_ 1}:.'."''l.:' 7.'') :':/. δiy-ι:ι

''-;--}^ '-- ''''L't''z. Ι!0Ι,''ι..l a'ι':JJ-' )\l- 
/'ι

Ι i}('iJ. :.. :lEl' .J aδ1':: ',ι'.i':'.i.'a'λi:-τt -Ξ

Ji''ι''ι:).'l:.''ο: Ι sl.l",ι!.δτ1:- (1895 -

1ι;Ir i) :'|''ι'l:: '':'' '|τiγ!'\ε'- ;*.',,:c"ιι
'..'J'.'.'J'}^.',.-':^.'.''':.''''!\ 7' 1 i':;'l;i'.: τoν ν'a
l':' ι. =i-.' ;'-'' -' --'.' ι,, 7Ξ .''.-:μ\5τl '.-

';:'!'^r,:ι!.z;. Kα: τ, θ'ra,!τ1 q'rτtl s.lti-

' 'Ξ1,a,| -ε).'..''').. '''Ξ=i- =ι,', 
,'',i,aι:τ1

'r:'.l lζl'''',',,-:'l'|'.}') τa'J 1903. oτ'l; ερ_
' 

1 l : :' ε ; -',)|.τ'-"liο !ι.t ζ _ ε; l,}ητ ic,ε,ω ;
.C\ .:,;O[aυ 6)'ι'6:. εν,ερ"γδ l'kξρa: Υ.q.,-

.' ":'bτε 
'ilητ?.π.)'ιτηξ ττli Θ9rlσαλ,O-

' l !.',ιτ',c'\θ,z' 
i lιr: o;. ι0 Ξ Τl ιτ'," ι'q' cy''. γδ Ξ

'llΞι';ι7'c:.

o ιl.τ1τρr'τrολiτη6 Kωνcτ&ντιOζ'μΞ-
i'λ1!Θηγ'9 τo 19o6 (μετ* εν,6ργειε;
τ,(υy B€lpa}0)τιi)y) ./.σ.L a γ.x.ν'cνLσ|ψδΞ

(τoυ 19Ο3) α.';α'θaωρξy$γ,vε τoy Ξ-

iδ,';\'€Υο y'?,b';q (βλ. c7.ετ'.xi1 1ιελ,6τη
l,|.r'2 στο o'Mαxeδcν'.ιδν H1rερoλ6"iι*
cy', Σφ,εy'δ4yτj, 1964. c. 333 _ 335}.

ΙΣT'. l{,s τcΥ L,ιΥaΥ''ι5ι,Lδ .ο.)
19Ο3 (που ι,τοτF'λσ3νi1'ν ,ιn6 eττi
ν'εφ'α")'α,',ι t'ι'ι 48 *,ρθρα, δτ'ωq xα'.
!'lo.. δ^γ'δοο. xaφω)uαιo μ.ε uΓενιxθ:
,δια'τ*,Esιcr' αυξd'rυντιv y'αL 1τ&.λL ο''
svoρiε_c (τι uτ;ιιτj1ιαταr) τηE πdλε,ιυ;
cε d'ξι, δηλαδi; ιιρocτi0e:lτι.ν τηζ

^/'. 7.'...Ja'!'ο\( ιι& Θ!ι.ι'ι-

'', ::''i';:ι-'lοη 'α"ιl'i'i1 ι'ι
'i.''.-' :'.',''' 

". 

ι _'ιΙ z.', ιil )'η : e |.''t ι''" εξα'aρ e'
-. ','''' Ξ ''ι'ι 

'l. 
'1'''ι.',r. δ;ιι: :'';'l!6α:lε

' , -' 7.4Ξ', ''a'lι l'' 
"':''L. 

(ι.'Ll''ι'l' '''.l.'.

--.. ' -;-'.' --'.,μ''-''i -* -''-j'ι J.-/ ι.''-.'' .Lι'ιt|l)l.'.\' .ri:.

]l -\;-, :.',.,,'zτι,'ι4 το'l .l'|οi."{l,ιo"το:

.''' )'/..'' j.'. c'5 . lι ; ο''l ^i yc ι.l aa1-''θ Ξ.!η|'''.! -

','l. ::'- '.ε''i )'ι|-'!lz'l'ι. aaν ο'ιa|) Λ'ντLa-

' :..'.t :.') 'tξο'.l ' ι,"'.l Ι3:aο'.ιilττ1, r)'^rs
.'.' :.'.'.,'','.'' l,=:ε ι;'. ; -ι. 1832 -ι.'ι-
i- 

'-:.'i7.:'l:J''/ 
-,,"J"'. '''' {nΡ6arιlraD ττji

Θ'. Στa τ2α'z:'-"ιL ,.i''ν'οειυ1 :'c'l
.\')")'τ ]'ai'"7'α'γ"i,.'xa\ 67-oλd..υ> ττiΞ

11'. 2 ο'.,t' ;, : c.l t 849,' )ii aΥ|? x"φ c'ν xx''.

, -.i^', -, ;-','- r.' :-"r--.''/'^''.'''--{'
.)/'''' -l!\',. ο7',)'e[ων xlq.,.. i!)'ο -Ξ. 7"α'.

,''' ι' ετ'i. τ :' α;o ι.ι. τ Φ' / Ξ^ll / :r'!; l ιi.l';.'Γ ol ;
: τ ξ C,ι'l'^ :l'\' /';/'..i'|Ξ[ l ι''i ιξ!)'ι^γ'l", ( ; .

'/'. ''' Ι Fi+) .'. 1.11'.;''ξ'7ιι-'''- : t,;

;t)'eυli, .

Ι'. Στου; "ι6;ιιzε; ττ; L|ειροL'α;

tυilανt,'id.'' y"c.ι ο θoα}δ( τyjζ (Δη_

1Ι'.c'{,€ ? a'i1b.Ξ> 1 το σ. ?Υ δi,aρ o σ1,0" 7''δ -

ν:c' 1864 - 1866.
i,\. Θα" rqpiτ€.'' δ|ΙLυ)ζ y1:ι:. g{παv,dλ-

θου1ιε oτο Tο''lιCxιγ'δ Αργrεtl τ,ου 'Ι'-

tι'-'c'\:zιeiο'l :τ,; Β!ρa'.α; - Nioυαz;
7'1''. ν.ι. Ξ;ι3η',jι&.r,eυ]ιΙ^. 6τ'- υ'τωρaιι
Z'-l':'l"1i, io''δLa.y.ηii) iτ iζ Θ ε5σαλ'-
'l[ι'^η;' :'τ1; 7 Ιο$'b'l 7822' ,',ιe ττt't

.\-:.':.ι. c'rι-^1ορε'\'Θηze ο FJ''o'ρ\1,'}δΞ

|'| i.'l ^i |,'''' l ;,,).'"τοφ'l)'α'zιιγ ν'l''- ;':.' ι -

;.'l,\'ι 
'Ξ'ιι 

\' i:'l:L. cΞ'l.'-:-!'l.: τ'ι,: ι-
- :' 

",'l.': 
: ]'' : z',ι i : ι. :'' l ι.'l. :ο l. ι.', lι .

1Ιj' . '1'τ;l 2{j ('|'l';ιff ο'!ον a.J')

1 :,-1{i s z δiδ: τx''' 60νi'τ'a"Υ''ι'ξ δ'ιατι'_
.i l1' ,|.ι-Ξ 17ι'/ .'7.-ι.J. δt7',''.ιg''. λεπτc1ι:-
''si; ,'4τi.1|'z 

_: 
\i'.ι1' ττΓ/ eγ'z''9tt'''γi, τι,l /

l''. i 11.''.' 1,';i|Jι 1|'3 3ιι1γ .l,ι'. τι.ιοοδ'.r.;,ιi.'iο'ι -

aL. τ'/. ιl.lΓlμ,.ιτι" ιrJ''' a'. 9nrιT''aΞ(b-

, Ξ i : ,) }, ''ι-.'"l'';ιιl.l υ;.ι'ι'λ"y',},1'1's . ;'-

- ''a 71.'. 1'ι a'"ιx.'.i'',','"ι1g. 1|,':,/ κa/.'.-

-ιiι', '

1lΙ



I{υηcιιbτι:αα; 
'Lσ'L 

τσJ Aγior; Τ'eω'ργi_

Φ).

Tα xaυνοτtx1j. (5ω]ματεiα} ,ri,σοιy

τ'p'tα:

α. E "Δηι-ιoγaρoντtα τη; Mητ'ρo_

πδλεωgr, πcυ εii1e 6ξι μ6λη, δηλαδ'ξ

!να ω:π'δ ν.αθ'e ,μι'ω eνoρ[α. \''α'ττ,-

ραJsε την πρωτo'}nαθεδlptω τ,τ1Ξ' οιΞ

αvιδτατη6 δυ'ocxητιτt1€ Nι"ι δlγ"z'ο-u ι-

ι'iia λργηe τηe'Βθ'ρotα<, 6πoι υπ&''

\ο}τα'ν 6λα τ'q' νπδiλοιτry' cυ}'i)'c'γυτ'&'

δ,9^γανω.

β' E uΔιευθυ';oυcα' Eπ'ι!ρoπ'lγ'. δ-

π{υξ,μετoyφ &'oτη'τ'e η " λντ''πρasω-

πεiα>, ,μ,ε 24 μL}'η xαι,

γ. ΙΙ ,,ιEφoροiu τ'''y ΞyJπαιδΞυτuPi-

ιυν, (αντi oτων α1,ολ,εilων,,) .

τ'Ζ'. o τελω;τα'ioζ Kανovιo1ιo;

τ,oυ 19,12 (μετ& την π,9oοπL0aια α-

va,θε'ω1ρfcε'ω6 τoν π'ρ oηγo'5μgroυ ) τoυ

19o3, που €^γινε οτω 19o7) αποτ6-

λ,εoε α.ντιιεiμεν,o 'μeλi6ττlE σ'16 1,1'

τdλη τoυ 1911 xαι τελιx&' αυζητ{-

θηxa oτη Γενιxri Συνdλευ'η ττ1612

Φ ι6'ραl,αρ{ου τou 1 91 2, επιtpηφiοθη_

z,ε δd oτι6 26 τaιι ilδιo'υ irγiνα.

;\πoτελcδνταν α'τ6 96 ωρθ'pα'nαι

tνω uαxρoτaλaliτιoy', (δηλαδτj τjταν

ο πι6 ''μα'τρ,aoxελτi6) , 1ωpιζdτων δθ

οε διiltδεια xεQdλα,ια'
Κατ'ω αn6 το xat'ψeν6 τ?υ υπιJ_

rρρ&,φoνν 77 n.\ντιτιρ'aαωπoι τη; Eλ-
)'τiνιxt1< y.aL\ιδτητo'Ξ Beρoiα;', τ'α 6ξι

1ιdλτ1 τηi nΔηψιογερo:lτ|αq>> xι'' δt-

'/'α ε'Υεα μ6λη τη6 ,1Διευθ'υν'o6cηi,

iEπιτ,ρ,οπγiρ, 6πlι''i ^ιω'- o γρα'1-ιματ6-
,L: τηζ Mητ,ρoπδλεω q TΙαπαγρι'oτδ'
δoυλοζ τ"αι a' <ΤΙρ'6εδρo6,. μητ'ροπo-
λiτη; τη6 B6,ρoια; - N&οnloαζ Kαλ_

)'[νιx'οq (Αεληz.i';τ;;) .

Toδτo; κυxλoψlιρτpe y"c.'' σ. .tυ'

n'a'τ ?οι;φ^fιp'i'ν'o φυλλ&lδιο, δq,aυ "y-q,τα.-

7ωρ'|ξeτα'- {ιτa τ€ιο-c) ^/'α,|- o τνω-
cτδg xαtα'λaγ,Oζ τωy (&λλοτε) "ι2

ιιι'ληaιων ιηΞ Β € ρ'o ι'α -<'

o xανον".qaδ3 ωυτ'δq διατη;ρoι1'oε

-,α υ:ι-ι&ργο'lτα" cι-ιλλo'xι& 6,c,,.γανα. -

αιlr-ιατεiα τηq xaιν6τητα;, αλλ& ε-

παν'ααsιcτol5cε γ"%'' ττlν uEπιτρoπε!'

αy eπi τ(oy Moνιby), εvιil ilδ,ρυ'ε xαι
εξι .δπιτpοπεiαq Exxληοιιbνr.

Αξιooτ11ιεiω'τo e[νq'ι 6τ'' τ'ρο6λ€-

τ.,')'(1''/ zι,'' ιο''','!;';ν'.aδ'ρ'υαιι'.ξ ττl:
\τ;:,τ1^γ ι2,ιΥτiα': y'r''' ττ1; Διευθi$νου-

-.'- τr-'=.^-.i-ι),J/ι'lr,

{j y. ::,λε:ιil,:ιυ |,La 1 [ι eΥιδ''''α.φl!''.,rιιl-

' z e;'. s-i,ι,Lι'ν οτ 1 Lτ ι ^r, λη1,l'ογ e'7 aγτ[α"

'7-''. zττ, 2'i'|l τ,τ' ε ^γ'' e π'a'λ)'α y'ρ'δν'' α xα'.

;'';:i ττι'l απe)'allθ''Lρυlιτl ατi6 -,aι:

'Γ ι'|'ι ρ ιι,l ;' Συγx:z',p,l1 ιdvα, το τελου-

; :'":' o ;'' ? x'z:'" γ.l1 a'l' t eδ i''. υ':ιειδ 6 ττ, ; ε i-
',.ι.ι -,.'{F [3τ1; .\πpιλioυ τα: 1936. Tc
^iεγcνδ; ιι'''3το εi"νι'ι,,oπ'ωoiδτjπoτl,

z')τιJτirl)1'"ιv"δ y'α.ι ακοδειxνdeι π6aο'
'i,:l.'l ι|ωψ!ν'' :ο nιe$,',ια 1Υ1i 7"')τa-

διο''.Ζt1sε'υl;.

No;ι|ζου $a'' nιρΕπει yα. ,οη,1ιειιboοr,

eπtcη€, γ\α''. τo αξι,οπε,piεργo 'δεδo-

',ι!riο 6τι ^r1 'ΒLρoια ιetaε'Toι5'ρxο Λi,-

,l'Lσ'ι?yo (τov Χαληλ .{λη β6η) μd-
Υριι xαι τoν Α'ilγo,.ιττo τoυ 1916, δη_

λαδi'1 τιαt ιtaoερα γρδνι'α ψετ&' την
gπ1.λ9μ,θiβριt15τ] τη6. To6τo {ταv tδεiγ

ιμα, α'ραγe τη€ αe,'oo!lν'τ16 τoυ { τη;
,ανεtξιθρηιcxetαq xα': τηq διπλωματ;-
x,δττiτ'α'6 του Eλλην,ιr"oι5 Κρατ'aνq '!1

τη6 φι'λoπ1p'ωτ[αq N'αlι lδιχ6yoιαζ τωγ

Eλ,λl1νωrv, tΕOυ τaνζ τ"ρατon3'ce διαι'
icημ6νoυE i ιηq τ6τε α,ρ,ιrQ'ψτlιzτii

υπε'ρ'ογ^l1q {, τ6,λο6, τηζ oιψδνOLα'ζ -

ενδτηταq τι])γ Toδ'ρχων τηE π16λειo;

ΤΙοιδq -Ε€ρe:.

,Δtακivnsn τoυ εμπoρioυ στn NΙAOYΣTA
τov π,ερασμ6vo αιιbvα

ι

c'-ltlξιeuα ωμ6 τη coλΙΙδα 1Ο8

^ γ'i' -ι' β'",i : ιγ.'t'''τ' ξ :' h β 
ι' c1ψ 1:'γα: l'' 7'i i'Ξ,

Lπυl ; πυ''7ι,τα'lι'ι περιγ'ρ ωφ cτα. σνν o-

πτ''ι4"' υ'τ,1'6γ.6λ'Oη5σε, exrc6q αα6

τ,a')Ξ e,',\iι|0aυζ1 y.%L ξ.ναι't 'sιιlι?6 γ'6c-

'',ιο 
α;6 βι,οτ61v ο;,1ι,ι'51,6 ?aν ζ' α'Υ υ)'

γιατe; xυpατ,ξriδεq, αρα1,ιπu,τζi1δe3

x.ω. 'flτoι. η o,.xoνoψiα. τηq π'6λη6

β οtczclι ταν οε διαμxi1 ι'tνητ''τ'δτητα
ι/-7". σε aυνaγt1 α'/6)''''ξτl, ι'hcτa yx ε'i'

νaι η N,&oυcα την πρiιττ1 δεx'ιaτLc-

τcιl αιιiινα' 11ιxζ (τo ,πι6 aξελ'ιγμθνo

αzτ''ιδ x!^nρo τη; Mzzεδoνiα;r, 5-

:.(0ζ Χq:i}.ιγ'τη'μilζeται ι'κ6 -'ον ''cτa'
.1'.ι6 Κ. 1\[α:z'ι6φ.

ΣΗM'ElΩΣ,ΕlΣ:

l. Bλ. K' λΛO]ΣrKΩΦ <ΦBΣΣΑΛorΝ'lKΗ>

- Toμ'i τηq tμ!ετατroλεtμικδζ κοιvωνΙ-

αq <α. 23,2. Λx. Π]ΦYTΑ tΝεδτqρα

ατoιyε[α κ;αι τπρoBλnματ'ιoμοΙ'ατηiν

,μdτετrαναατατικfi ιoτo,ρi,α ?ηζ Ν&-

ourαq> ,α αιιτδ τo ττεριoδικδ τ. 4l 1

1987.
2. Σγεπ,rκ& ιμε τη βιoτqxyΙα και τιq ουv-

τεxvΙεg o φiλοg 'Νirκo,q Σlπ&ρτoηg αε

ο'ειρ& dΦρω,v τoU στη <Νlι&.oυατα>

μ'ε rτov ,επitιτlλo <ΙιΣNιΑΙbΚlΛ> rε;j_

xη 22 μixρι ικαι 5l , τrαραατcrτrκ&

Κ,αι, 1με ,μ'ια xιlrμlδδη γλdoαorcr oτo

yr*πιο lδΙωμα, ξαvαζωrrr,αvεiει δνα

μεy&λo ,μ9,μμΦrι τηζ Ν,αouo&irηg

βιo'τεγrιriαg.

Bλ. ]E' ΣτoLηyrαw&κη ει,iδιαΦρoιl ξρ-

θρov oτο'Mlακdδoνιlκδ Ηlμεrρoλδγιο

α. 1\7 και ετ.
Bλ. Γ. XliOΝΙΔΗ <<Zητfi1μ61τα ιδιο-

κτηαΙαg - ΦoρoλoγΙαg και διδξεrg

oτη Ν]&οιliα,α στα x]Φyια 1870 -

1 877>> 'qττσν τδμο l'9 τoυ 1 979'<Mα-

κε]δovικδ> ηq E.M.rΣ' ,o. 93 - l23,
δπo.u πoλΜg ειiδια@ρoι,ιαεq λεrrrro-

μξρ€ιεζ ]Kαι Υια dλλα θξμbτα.
,Για ιrrγu rπρoδλευoη ταlv <iΠοιiλι6&-

κr}δωυ> η τnρoφoiρι]K[i τc{ρ&δooη iμαq

λΞ,ει lτrο:g ωrτoi τnρoδρxοvTαιr crτιδ τo

Νhραζiλα6o. 'Και &rαv καταατiΦφη-

,Κε τo XοJρlδ τoUζ το 'Ι 822 oι τreρto-

α&lεροι κdτoικot τβ6ηlξnν yια τιζ
Σiρρεs, δrιcυ δι&λεξαu τo rεlπd|nyελ-

μ,α ,ωJτδ τoυ ζuγιοτ{ και gτrΞκaη-

oαν φfi1μη ouGτrειαg και 'ευ'αι.4ιrειδη-

oiαq o'η δoιΑει& τou,g (διirηpη

Mι.xdλη Γορyoλl&τoυ).

Bλ. Ν. ΣΠΑPTΣΗ (<]ΣlΝΛΦKlΑ> ατο

τιεριoδlκδ αυτδ, ,ατα τtεi1'η 22 και

5l τroυ αvα@ρovτtαι 'στoι.rq αJραμτrα*

τζ{δεq καr κuραrζ{lδεq και τ' 49/

1989 πrou αvαφδρεrαι lστoιJζ βtr,ρ€_

λ&δεs'
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Παρolμiεc nou λθγouvTl σTn Nl6oUστα
O <<Kdθητι oτ' αyκδn_yια>>. Δεv

τoυv xcn:ρ&ει oυ τδπ,ouq, δλoυ Θiλεr
ι,α φδγει, Ξxει τραιlδν ιxτιζ&v, τoυv
oηκδvει η καρiκλα.

Θ <<Krρδq πoυλ&ει τα λ&Xανα>.
'oλα μη τoυv κιρδ τoυg γEvoυιrτι α-

μα τrαyδoou, .d &λλ* ζαρζα6&τx,α
δπoυq or vτoυμ&τιq, oι μιλιτξ&vιg κι

ol τιtτrΞρκιg, ατroυ'μιviακoυν τα λ&-

Xαyα.
Θ <ΤΙ yoυμdρyια γιiρι6ειg ξυ-

τrδλυτoυq oτ' αyκd'τxιω>. Xoυρig
τrρουiτoιμαoiα δoυλειd δε γδvητι, oι
δoυλει'δζ τoυ δεv αμπoρεΙq να Tιζ

φκι&oειq μηv αvακατδνηoι αμα δεν

Ξxειq τηιr Kouμi&vτα.

Φ <Δεixvει oτι&ρι πoυλ&ει καρ
θ&ρι>. 'Αλλα δεixvε'ι dλλα τroυλ&ει.

Τηv α{μιρov ημ'iραv δλoιvoι μη μ6-
ατρα δoυλi6oυv κι κλΞφτoυv.

'o <<'oργoυαι 6αθι&, vα yιoυμδ-

σouv τα α,ακι&>>. oι ρiζειq ατroJ oιi-

τι κι &v φυτδ π&voυv 6αtι& ,κι &μα
δε 6ροδv oκαμ'δνoU xδμα δυακoυλi-
6oυvτι κι'δxoυμι λειψη παραyoυγ{

Ο <<Η αyκiδα εΙvι μικoη αμ&
τrouv&ει>>. 'Evαq 'κακδg λδyουq αι

φiρvει ατιvαxδρyια. Η γλδooα κδκ-
καλα δεv δ1ει αμd ,κδκκαλα τoακi-

ζε,.
o <<K&θι ξUλoυ Exει τoυν καπνoδ

τou>>' K&θι &vθρoυτroυq δxει τα δικ&
τoι, τα xoδια, τoυι, δικδ τou xαρα-
κτiρα.

o <<fioει M&η να φαq τρυφiλλι
κι αrroi Αδγα.rcrτoι.l αταφδλι>. K&-

τσι κι ,καρτEργια για vα ,μτιτΙαει

μvι& 'δoυλει& μoδyγι λδyια παxι&
ακoδq κι Ξργα καvτΙτroυταq.

o <<Δεv τρδyoυ &xυρα>>. Δε μr

ξιγιλ&q διrrαq ιoJ τr{γηvειq ιγcb γιρ
rroJoα. Σι κατ&λα6α.

o <<'oπoιo'Uq oυμιλdει oτEρvεr,
δτroιou,q ακoδει Θιρiζει>. Kαλιiτιραg
εεivι ιrα ακoJq τrαρ& vα λεq πoυλλ&

γιατi τα πoυλλ& τα λδyια εiνι φτδ-
xιCr.

o <<XιρΞτα μαξ τoυv πλ&ταvoυ>>.

Λiγητι για τ'αιrroδq πou λεv λδ}ια
τrαxrd δixoυg vα Qκιdνoυν τiπoυταg

Toυ t{iκoυ Σlπ&ρτon

δΙ1oυq vα τouq τrιoτ'E'6oυ'v, δπoυq
λεv &ει καλ& κραακιd.

(D <<'oτroιoυq ,κλoυτoδει τ' αy-
κδrrxια τroνyoδv τα τroυ'δdρyια τοU'>).

Αυτδq πoυ αιrακατδνητr αι ξ'Evειq

υτroυθiδoειq 6γαivει ζημιουμδvoυq.
Αμα θEλειg ι/α φKιiσειq δoυλειiq
τroι.l δεv αμπoυρεig x&vειq.

Ο <Σι τηρα τριαιlτiφυλλou μα
6γfr κειg γα'iδoυρ&yκαθου>. Mη ξιγi-
λααειg μη τoU TrαροUσιασιτκδ oου
κι αι τ{ρα αl.r& 6γηκειg &xρειαoτη,
αλλoιδτικη.

C <Δεv Uτr&ρxει δΞιrτρoυ δixουc

ρδζoυq>>. 'oαoυ &ξιουg κι iξυπνoνg
κι &v εIyι Ξvαg dvθρoυ'rroυq, τr&λι δα
v&xει ιλαττδματα.

Φ <<Δεv τoυv αQ{νcυv oι 1λoυ-

ρδ κλαδb. Toυν κατατρΞxoυv, τoυν

καoκαvτοJv. δεv τoυy αφnvol';v αι n-

αυyΙα'
o <<Δεv ξEρoυ τΙ κατrνδ φλoυμ&_

ρειg>>. Δε αι ξδρου, δε ξiρov crτoι)

τroδ 6αoτdει η o'κoJφκια σoU. σαv

τΙ &ιθρoυτroυq εΙαι.

o <<'oαoυ τραvΞ6ει τoυ καλδ

τoυ δΞvτρoυ, τδooυ ττλαταilει ου Ι-

σκιoυζ τoυ>. 'oαoυ τrιρvδει oυ κιρδg

oυ &ξιoυq oι,l &ιθρoυτoι-lζ ττρoUoU-

6εδει πλειδτιρου.

O <<Να μEvει τoυ 6ι]oοινoυ>. Δεv

xρει&ζοι.lμ,ι, φτ&ιεl αφδ δεv ixoυ

κEρδoυq καvΞι,α'κι oυφiλκια καμvι&

δε ΘEλoυ.

o <<'Απ'τ' cryκ&Θι τpαιrr&φυλ-

λoυ κι'ατ'τoυ τραι,rdφυλλoυ αγκ&-

Θι>.

o <<Δεv ιrπ&ρxει τρccιT &φυλλoυ

xoυρiq αγκ&τxιco>. 'oλoι oι δnθρoυ_

τroι i1ow τα ιλαrτδμcrr& τoυg L
αoιr καλoΙ κι διy εΙμι.

o <Δεy πrrτ&ει αι α&πxιoυ αα-

viδι>. Ξδμι τi φκιtιει, εΙvι oΙγoυ_

ρoυζ, φκιan/€ι σαλ&μι'κεq δoυλειEq.

Ο <<Δα yΞιoυv μτrρδπιμη τα'κρ&-

vα γιαιi τ' αyccfr&ει η κoιλι& 'μoυ>.

Αr"η η δoυλει& τroυ καρτιρδ δα γΞ-
vει γιατΙ τη θΞλoι.l κι τηV ητoiμααα
καλ&, γιατi εiμι αΙγoυρουq γlα τηv
ιτrιτυxΙα.

o <<Kι τη φεικ{ μαγεiρημα)). 'o_
λειq oι δoυλειδq θiλoυν πρδφταoη
yια να γδvoυ'v ooυoτ€q, &rroυq κr η
φακ{ μαγεΙρημα.

o <<Τoυ δEντρoυ' τroυ πrργιλ&g
ατηv πδρτα ooυ φUτΦvει>). oδτι
πιρyιλoiμι μαg'δρyoυντι στoU κιΦ&-
λι μαq.

Θ <<Τoυ oτιdρι ατr' τoυ κιxρΙ
€oκαoειv>>. Kαμνιφρ&q κι oι μικρδ_
τιρoι σι φκι&voυv κι ακ&ζειg σι σKα-
vι&ζoυv.

o <<Να ,καθαρΙoει oυ αδραq ατr'
τoυ oτι&ρι>>' Να φΦγoυv τα TΓαρα-
τrαyΙo-κια κι αγρεΙαoτα τrρ&γματα.
oυ αΞραq εΙvι η {ρα η μεθυoτικlj
E'vα oιτηρδ 6oυτ&yι μδoα oτoυ oτι&_

ρι. 'oπoυq λiει τoυ' Νιαoτικδ ατι-
xdκι: <<Αδραq μδo' τoυ 'oτι&ρι κι
τrEτρα o-τη φαKi κoυρΙτoι φιλημ,Evou
δεv Ξxει τρouκo.υτrfr>>.

Ο <'oπoιoυq καyεi oτα λδxανα
φυo&ει Kι στoυ γroJρτι>>. 'Αμα τηv
τr&θειg μvι& 6oυλ& ioταρvαq αγιρ_
v&q vα φυλδyηoει.

Θ <ΑyγoJργια στoυ π&τηρov, fl
κoυλoυκδτxια oτou π&τηρον η αy-
γoδρyια oτoυ ξδδι { μoδρα ξυν& i1

μoδρα μη μυρ,μΙγειg>. Δε λεq κ&v
τΤτroυταq ,δε φκι&vειq τΙπoυταq. Aυ-
τδ τroυ λεq δεv εΙvι ooυατδ, μoJγγι
λδyια εioι μoδγγι 1&1 - 1oδΙ.

o <<Nα αριδαoυv τα κιΦ&λια να

xoυvτραΙvoυv τα ριπ&vια>>. Mη τ'α-
ραΙouμα δλα τα ζqρζα6ατικ& τρα-
νE'6oυv. H τrαρoιμiα λ'δyητι δvταg

μαζδvouvτι τoυλoi α'δvαv νoυv,r&v

ηι δε 1oυρ&ει vα iκ&ταoυv, { αι Evα
αvδyι vα φJyoυv μιρικοΙ Υια Vα χou
ρΞαει.

o <<Πδτι μηλα, τrδτι φδλλω.
'σπουq ιφEτouq oι μηλrδq μoι}yYι
φUλλα πλειδτιρα Eφκιαααv κι ιμ:{λα

vτΙπ ouλΙγα. Kι oι δλειq τι9 δoυλειEq
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ττδτι Exoυv ιτrιτuxΙα κι τrδτι δεv i-
xσUν.

(t <<K&oταvα ιpημ,δvα (i 6ραoμi
vα) κι yλυκδ κραοi> δεiξει μαg.

o<<Mαλ&κου τΙ δx,ειq ατoυ 6ρα_
κΙ>>, ιλιy&μι oτη Νιdouoτα. Του yλυ
κδ τou κραo'i τδτιvαv μη τα κ&oτα-
vα Joταρvαg απ' τou δεiπνoυ.

O <<Tα δrκ& ,ooυ εivι αδκα κι δεν
α'κoiγoυvτι, τα δι,κ& μoυ εΙvι καριivτ
yια Κι ρoυπoυτoliv>' Τιg δικ'Eg αoυ
τιq ζα6ιΞ9 δεv τrg παραδExη'oει μοι)y
γι τα διK& μoU τα σ-rρα6& αKoδ-

ιroυvτι.
o <<Τoυv τσ&'Κouσαv στα πρ&σ_

σα>>. TοUv τo&κoυααv εκεiν' τηv δ-
ρα TroU δφκrαvειv τoυ xατ&>> (ετ'
αUτoφδρω).

o <<Δα μη κδψειq τoU yιρ,δ ατΓ'

τ& τrρ,&αoα>. Δεv αμτroυρεΙq vα μη

φκι&αεrq καντΙττoυταg, δε ο"' i.xοu α-
v&y'κη.

o <<Bααιλικδg κι dv μαθαοεi τη

μuρoυιrryι& την ixει>. oδτι ,κι vα πd
θει oυ &ξloυq o'υ &vθρcυτUoq/ ου ,κα

λδq, oυ δμoυoφoυg, δε x&vsι την αρ-

xoυιrτyl& τoυ/ τηv καλouαδvη τou.

O <<X&ρι στoU 6ασιλιKδ πivει η

yλ&oτρα τoυ vιρδ>>. Πoυτ:[ζητι κr η
yλ&ατρα. Σι αvθρδπoυg μη τραvδ
ι1τιμπ&ρι &v τrαq'κoυντδ τr&ντα oυ-

φιλιμδvoυg 6γαΙιlειq. Koυvτ& oτoug

τραvoδq, τoUζ αρXηγoδq, καλoυπιρ-
ι.loιjv κι τα παλικ&ργια τoUξ'

O <<Tα λδγια εivι ααv τα ,κιΦ-

σ'κια>. Toυ ivα κρEμητι αττoδ τ' &λ-

λoυ. δΕται Kι τα λδYια. oυ ivαq λ&
yoυζ φaριrει τoυ'v &λλoυ, κι δε oιi-
ιoυyτι Kι πtρoυπδcyτoιJq &v κoυ6ηvτ-

γι&ζoυν γUναiκειq'
i <<ouτrΙαoυ €y.ε, η α1λ&δα τn

vouρ&>). 'Η δτroυq λεv oτoυ τiλουq

ξoυρiζoυv τoυ γαμτrρδ, τoυ ατουτi-
λεoμα βιτρ&ει τιλιυταΙα.

e <<Πoιδq δα 6γ&λει τα κ&οτα-

vα απ: τη Φoυτxι'&>>. Πoιδg δα vταλ-

ιrτΙσει ι/α 6&λει τoυ γ,ioι τoυ oι μνι&
,δliακoυλη υτr1ωιση vα την μπιτioει
ι/tr τηv καταφξρει'

Ο <<Tα καλ& τ' αyλ&vτγια τα

τρωι, τα vouρoJvrα>>. 'orrαg Ξvα κα-

λδ πρ&yμα τrδφτει oι αxαμv& 1Eg
για. 'ovταg oι ακλiq yυναiΚειq ξι_
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πi'φτoυv αι αv&ξoυg yαμτrρoιig"
Ο <<Απoιi yiλιεg καρυδιΞq καρJvτ-

ylω>, μαζδxτηκαv τα τιλι,υταΙα 1ρδ
yια σTη 'Νι&oυατα. 'Αvθpoυτrοl απ'
δλα τα μιλiτ1ια,α τr' δλα τα Χoυo-
yιd τrρδoφι.ryyoι, yιoδφτoι, 6λδaoι
κr dλλoι.

i <<Σ'κδρδoυ κι νιρδ φκt&vει τoυν

ftvθρoυπoυ yιρδ>. Toυ oκδρδoυ εivι
πoυλιi ωφΞλιμoυ yιατi κατη6&ζει τηι,,

τriε,αrl)' Αμα η παροιμΙα λi'yητι για
τ' αυτoιig πou δεy εivι λαΙμαργor
oτoυ φαyi'

{) <<Τα oJκα εΙνι μαλακ& αμ&

xαλvoJv τα 1ωvτyια>>. Πoυλλ& τρ&-
yJ]ατα μαg δΙvoυν ηυγαρΙατη'αη κι
θδλoυμl vα τα τρδμεI αμ& ατoυ τi_
λoug 6λ&6oυv.

Φ <ΜιτρηuEvα κoυκι&>>. ΕΙvι τrcυ-

λιi oυλiyα, δεv αοτlρvoJv.
o <Tηv πικρi τη μιλιτζι&vα ττ.&-

Χνη δεy τηv τrιdvει>>. ΛEyητr Υtα τ'
αυτoJq πou ,εΙνι μαΘημE'νoι oτιg δυ-
oκouλiεg κι ατυxΙειg.

9 <iK&λιoυ λ&xαvo μη yλΟκα τrα-

φ& ζ&yαρι μη τrΙκρα>>. Kαλιiτιραg ιφ-

τoυxδg κι xαρoJμιvουq τrαρ& πλoi-
σtouξ κι oικλιτιoμEvoυq. Xα,μτrιλou-
pδρτoυoι κι τραyoδδα.

o <<Δε xαρΙζει κdαταvα>>. Δε
λδει oιακ&δειζ για yα φκι&αει αυτδ
ποU τrρδτrει ,αυτδ πoυ εivr αoυo-τδ.

Ο <<oirrroυ ακoJg τroυλλ& κιρ&-
ακια τr&oει μι.κρδ καλ&θι>. oirπoυ α_

κoJg πouλλδg υτroιrακδαειq μηv καρ-
τrβg τραv& πρξμcrrα.

O <<Δεv κoυ6αvιoδιπr ιrryιδ καρ-
πoδζγια oι μvι& αμαoκdλη>. Ντγιδ
δoυλειEg αvτ&μα δε γEvoυιrτι. 'ov-
ταg κoιτ&ζoυul τroυλλδ'q δoυλει,δq μα
ξi δεv ιπιτυ1αΙvoυμι.

o <<K&θι δEιrrρou ατ'τoυv καo-
πδ τou φαivητι>>. oι &vΘρoυτroι ,κρi-

νoυvτι ατr' τα Eργα τoug. Απ' τα
κEρδη τoυg 6y&ζoυv δyoυlβα oι ιπι-
xεlρηoειq.

{D .<Δδ.ιrrρou πoυ λυy&ει δεv τoα-
κiζητι>>. 'Eται κι oυ &vQρoυτroug oυ

iξυτrvoυg, δvταg 6ρει τα ζδρyια υ-

lτoυxouρdει. Να δεxoνμΞατι τιg δυ_

cnκouλΙεg κι μη τρδτrouv vα τιζ α_

TΓoUφεJyoUμι.

i <<'Ερμoυq σαv τηy *o161,μvι&

ατou κ&μτoυ>>. Mαγκoδφηq, μoUVα_

x6g, μακρr& ατιοι) ,δλoυq.

Ο <<'Αριq μ,&ρεrg κouκoυv&ρεlg>>

μαq λdg. Δε λεg καντΙτroυταq, δε

φκι,&vειq τiτr,ouταq'
Ο <<'oπoιoυq αyαπ&ει ToU τρα-

vτ&φυλλoυ, αyαπδει κι τα αyκδαxια
τoυ)). Αy&τα τoυ Φiλou ooυ, τoυ γεΙ
τoυν& ooυ, τoυ ouγκιv{ 1σοU, τouy
&r€ρoυτr,δ σoU μη τα ιλαττδματ&
τoU.

O <<oJτι o"πεiρειg δα Θιρio'ειg>>

r] δ:τoυq E'oτρouoειq δα κoιμηθεig.
Αvdλouγα μιη ToU τoιαλ&oτιμα τιoυ
iφκιαoειq δα π&ρειg κι τα l<i.ρδη

σoυ.
Ο <<'Αλλο'uq απξρvει κι δλλoυg

θrρiζεr>>. 'Aλλoυq δoυλειiει κι &λ-
λouq τα .1αΙρητι τα καλd.

Θ <<Tα ψηλ& τα κλoυv&ρyια τα
κoυv&ει oU αδραq>>' Τoυg φαvταζοJ_
μιvouζ τoυζ ανθρδπoυq δλoι τα;q
κατατρΞxouv, τoUζ δμoυρφoυg κι
τoυg ψηλoδg τoυq i.xoυv gτρμ ,μ&τi.

Ο <<Πηλ&λα oκ&φι πηλ&λα μ&_
oει>>. EκεΙv' τα xρδνια τoJλιγαv oτη
Νι&oι,gτα για τ'αμτrδλια τroδ1αu α-

ρι& κοJταoυρα η'Θιλειv vα τrηλαλΦν
Υlα vα ακdψoυv αμ& vα τrηλαλoJν
yια vα,μ&ooυν o_rαQδλια αφoδ {ταv
αρι& τα κoδταα.lρα.

c <<'Ηταv τoυ κοδταoυρou κouy-
τδ τδφαγειv κι oυ γ&Ιδαρoυq>. EΙ-

xαμι πolixαμι τoυ'κακ6 μαq τou x&-
λι, μαζ'ιiΦαv κι'&λλα απoJ παvoυ-
θιδ φoυρτxrδ κι παι,,oυγδμι.

o <<Tου μ{λoυ δα π,E'oει απor]
κ&του απ' τη μηλι&>. 

'Tα τrιvτyr&
oυμvιζoυv τoυg γoυvιοιiζ τoυζ.

o <<Mαδραv' τα,κρdvα κι &yoυ-
ρα κι τα... ταyκδλια>. ',Ερμι κι &-

ττoUρι, π,ou λEμr, δεv εΙμroτι καλ&,
δεv παv τα πρ&γματα καλ&, δεv εi-
μιστι yια δεiξιμου.

Ο <<Koυτδγouρτo μαζ ταiζειq>>.

Mαq τrιρv&q γrα xαζo.ig, μαg λου-
yαργι&ζεlq yια μrαfr μιρΙδα.

9 <ΦαooJλι, φαooι)λι, γιoυμδζει
τoυ oακoιiλι>>' Kι απoJ λiγoυ λiyou

1yδιlητι τroυλιj, τrου λiει .Kι τσU τρα-
yoJδι' 'Eται yΞvητr oικoυνoυμiα κl

frrιριoυαΙειq.
Ο <<Mαq iδoυκαv τηq ιλi&g τoυ



μaσα κι τoU καρυyτyιoJ τ'απδξoυ>>.
Τou κδκκαλoυ τηq ιλι&g κι τηv πi-
τoα ατrδ τoυ καoiδι, δε μαq δδoυ_

καv τiπoυτα; xρειαζoδμιvoυ'
O <<'Εvα μηλoυ τηv ημδρα vτyι-

δ1νει τoυ yιατρδ olατri,oα>. Mαg δΙ-

vει uγεΙα yιατi 6ouθ&ει τη xδνηιpη,
&v dxειq τζoιiρτo'α),oυν η δυακou-
λεδηαει, τουr μηλoυ σι φ,Kιdvει κα-
λ&, τoυ μηλou καθαρνδει τα δ6vτ-

για, κατη6δ.ζει κι τη xοuλιoτιρΙvη
ατr' τoυ αiμα κι' &λλα.

O <<Λδει τα σiκα oriκα κι τη
oκ&φη σκ&φη>>. Λiει τou αουατδ,
λiει τα τrρdγμarα δτroυq εΙvr, λΕει
τεorδg Ξxει δiκηoυ.

o <<T' &φκιαoαv ρδ'dδoυ>. Δε,;
τrηγαv καλ& τα τrρdγματα, δεv τα
ι<α'r&φιραv καλd, τ&φκrαoαv θ&λαo-
σα.

Ο <Απoι] y&λια - γ&λια γ.ivητ,
η αγoυρΙδα μδλr>>. Θελει κιρδv yια
vα γδvεr μvι& καλ{ δoυλει&, ατrο,j
y&λια - y&λια δxουμι 'κiρδoυq, τρα_
ιri6ovταg yδvητι oouφδτlρouq oυ &v_

Θρoυτroυg.

Θ <M&ζouξι &q εivι κι βyεq>'
Να φκι&vειq oικoυvouμiα να μαξδ_
yειζ Kι dq i1oυv κι μικρ{ αξΙα τα
τrρ&yματα.

O <Αλoυv&ρηζ μη Τ'αλδvrα κι

μη τα xρUσ& τrιτrδvια>)' ΙoJλιoυq μη-
ι/αq εivl oU αλoυv&ρηq ,Yιατi τα 1ρ5_
yια εκεΙyα τrρδτα θtριζαv, Ξφκιαvαu
ατα6ivειq τo διμ&τxια, τα Koυ6α-
yoδσαν,στ' αλδvια, τ&φκιαvαv θυμου
vrig κι δoταρvαq τ' αλδvιζαv. Tδρα
ΘιρΙζoυv ,Kι αλoυvτζouv μαζi κι μπι_
τΙζει η δoυλει& μ&vι - μ&vι. oυ α-
λουν&ρηq Ξxει κι ΧρUσ& τιπδyια.

e <<H τrρoυoταγ{ ooυ λξαvα
κι oυ ouρtσμδg αoυ αγγoliρyια>>. Δε
cι λoυγαρyι&ζoυ εΙoι καvτ[τroυταq
',,α τη μΞνα.

Ο <<δΑv θδλειq να yιuτεiq καλ,J.
τ|ραζ τη γλδκα τoυ xoυ'αμ& δδιyτo,υv

α' iναv ιΦτouxδv)).'ovταE φκιδvoιJμι
rλεημoυαδvη ιuxαριατιοιiμιoτι πρcΙr
τα ημΙq γιατi εφκιαα&μι τoυ καλδ.

o <<Tα 6μb,μvια λdxαvα κακδv
ααλ&τoυv φκιdvoυv>. Απoιi αxρεια-
oτα υλικ& καρτιρ&g vα yivει αoυ-
oτfr δouλει&' Ατoδ α1ρειαστouq αv_

θρδπoυq μηv καρτιoδq καλig κoυ6δv

Tειq Κι δoυλειEq.
3 <<Πdτηαειv τηv τrιτουvδπιτσα}.

Την π&τηoεlv πoυ λδ,v, τηv d'τrαθειν.
' Eκαμειv αλdιθoυ9, παρααι)ρθηκεrν.

Ο <oυ τιμτriληg δεv τρδει μ0_
yδαλα yιcrri θδλouν τα&κιαμα>>. oι.l
τιμτiληq Υια να μη φKι&σεl κδπoυy
θuoι&ζει τιq απoλ&ψειq τoυ. oυ oυ-
κιrδg oυ dvθρoυπoυq ατroυφεδγει
τoυy κδπoυy κι την αλιπoυρι& ακδ-
μα κι δvταg iγει κiρδoυq.

s <<Τou κ&θι δδvτρoυ μη τouv
iακιoυ τoυ>>. ou πdoα ivαg μη τηv
αξiα τοu, ,μι τιξ ικαyδτητiq τoυ, μη
τoU 1ταρouσιdo-τικδ τoυ.

Φ <<oυ Ατrρiληq μη τα λoυλor)vτ-
yια τoυ κι ου M&ηq μη τα τραvτ&_

φυλλα>>'Tην &voιξη η Φiση oUμoUρ_

φαivει. Τουv Απρlλη ixουμι πουλλ&
λoυλoJιrτyια κι του Mδη τραvτ&φυλ-
λα κι αηδδvια.

Ο 
"Mη μvιd τoικουρyι& δεv κ&

φτητι τoυ δΞιrrρου>. Θiλει τroυλλiq
6ouλδg vα κδψει τoυ ταικοδρι Υια vα
τΞο.ει τoυ δδιrrρoυ. 'oλεg oι δoυλεi_
δq θδλoυv κδτroυv ivαv κιριμiv για
vα ixoυμι ιτrιτυxΙα κι κiρδoυc. Θi_
λoυv ιrrroυμoυvη.

O <<Να 6ρει9 καλδ λoυλoυδι yι:
vα τr&ρειq μoυoκoυ6ouλιd>' Bρi κα-
λδv αδιrrρoυφouv στη ζoυη oou γlα
vα πιρdoεrq καλ&. Αμα δ1ειg καλη
δoυλει&, δxειq τroυλλ& κδρδη.

Ο <<'Ενα τραvτdφυλλoυ δε φiρ-
yει τηv &voιξη, δπoυg κι δvα πoυλi
δε φiρνει τηv &volξη>>. Moriγyι μli
μvι& ιπιτυxΙα & αμπoυρεΙg vα 6α-
σιστεiq. Για v&xα..lμι ζvα καλδ α_

τroυτiλεσμα xφιζητι να τσαλαστi
αoυμι τroυλδ, vα κoυπι&ooυμι.

c <<Bαoιλικδζ στouy μαxαλ& κι
αγκ&θr μεq στoυ σπΙτι)). Στoυg ξi=
νoUζ φiρvητι καλ& μι τoυq oπιτικoJg
α.pιδvητι. 'σξοu oι παρEειζ εΙvι κα-
λδg, αμ& ατoυ oπiτι τoυ κακδg. Η
παρoιμΙα λiει για ivαv κακδτρoυποv
&vθρoυπov.

o <Tα τραv& τα ρoυμdvια δεv

oυμιλoJν>>. oι.l ooυφδg oυ &vθρoυ_

πoug δεv oυμιλ&ει. Oι &vθ,ρουπoι μη
τραviq ικαvδτητεg δεv θΞλουv vα φαi
voυvτl, δε λεv πoυλλ& λδγια'

Ο <Toυ crτρα6δ τoυ ξδλoυ η

φoυτxι& τoυ ιαι&ζει>>. Mη τoυ ακoυ-
λειδ διoυρθνouvτι τα ατρα6δξυλα.
Mι τη μδρφoιloη αλλ&ζει oυ &uθρoυ-
τoυg, καλυτιρειiει.

Φ <<Δεv εivι η ζoυη Mαηg ατrαρ*

μiyη βη λoυλoJvτyια>>. Kι τα καλδ
δι1oJμιvα κι τα κακd διxoJμιvα. Θi_
λει vα καρτιρoJμι κι καλ& κι αxαμv&
oτη ζou{ μαg.

Ο uMη φUτρδvειE εκεi πoυ δε
αι απiρvoυνr>. Μη, αvακατδvηoι oι
ξδvειq δoυλειδg, αι ξiι.lειg uπoυθδ-
σειE/ κoiταζει τouv ιαυτδ σoυ κι τoυ
ατriτι oου.

Ο <<Κoυvτ& oτoυ ξηρδ καΙει κι
τoυ xλoυρδ>>. Mι ξηρ& ξιiλα καΙv κ,
τα xλouρ& oτου τζι&κι. ΠoυλλΞ'q 6oυ
λiq πληρδvoυy &δικα κι αθδoι κoυy_

τd o'αυτοJg πoυ φταΙyoυy. Koυvτ&
αι κακoJ; τηv ταΘαΙvoυv καλoi κι
τiμιoι.

Θ <<XιρΞ'τα μαζ τοUv πλdταyoυ>.
Π ιργιλoδv αυτδyαy τroυ λδει τrρΦμα
τα κι δεy τα φκι&vει, λΞει τpαv& λδ_

για κl δεv τoυv τιατi6ouv. 'Evα τρ&
yμα τΓοU ηταv να γivει κι δε γΙvη_
κειν.

O <<Xτιjπα ξJλoυ>>. Mηv καl<ου_

μιλητ&9, μη γoυρooυζεδειq.
o <Moι)γyr κoJφκια καρδvτyια

δεv τρδει>>. 'oλα τ' &λλα τα τρδει
ωg κι πEτρεg τρδει, κι vτyι&6oυλouu
κι τρΙ6oυλoυv.

o <<Η τραιrrαφυλλι& φκι&Vει Kι

rραvτ&φυλλα κι αγκdτxια>>. 'Eται
κι η ζoυη μαq δΙvει κι kαλoυoιivεg κ,

πΙκριq Kι καλ& κι κακ&.
Ο <<Mδαxoυg κι καviλλα>> λεμ

ατα 6ρdφη δvταq ρουγκαλvιoJντι.
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Πolnτθc Tnξ Aρxαiαc Mακεδoviαc
B'

iι&AΙοΣ o i"1ΑΚEΔφtd
ΕΙΣAΓaΓΗ

o Αδαioq o Mακεδδv εivαι ivαq cπδ τoυq τt'qoε-
ριq αρxαΙoυq Mακεδδνεq τrοιητiq <<αγvδoτoυ ιδιαιτEραg
τrατρiδoq>' oι &λλoι τρειg εivαι' o Παρμεviωv, o Αντr_

φ&vηq και o Αρxiαg.
'oμωq, dv αυτoi oτ&θη,καν dτυxoι, γlατi η τ:υ-

τδτητd τoUζ μαq παραδδθηκε ελλιπηq, τrεριooδτερο
&τυxεq εΙvαι oι ιδιαΙτερεq τrατρiδεq τoυq, γιατΙ oτε-
ρoδvται τηv τιμη .ηζ μrdμηq για τα dξια τΞκvα τoυq.

Tuxερ{ η Θεαoαλoviκη, καμαρδvει yι1α τouq τρειq
τroιητEq τηξ' To Φiλιτrτro, τoy Αντiπατρo ,Kαι τov E-
τriγovo. TυxερΞq πδλειq η Πiλλα και η Kαoodvδρεια
Υια τoy ΠooεΙδιττro, τoV εTrιYραμματoπorδ η πρδτη,
για τoy Πooεiδιτπo τov κωμικδ τroιητη η δει)τερη. 'Α-
τυXη η B'δρoια, γrατi εvδ oε ετrιτδμ6ια μvημεiα τηq
οδζovται τr&vω ατrδ δiκα (l0) επιyρ&μματα, καvεvδq

δεv ξδρoυμε μΞxρι oiμερα τov τroιητfr, εiναι αδδoτroτα.
Σuoτηματικη φιλoλoyικη μελδτ,η μτroρεΙ κ&πoια

μδρα να καταλiξει oε ενδιαφ,δρovτα oυμτrερ&σματα.
'lαωq κdτroια απδ τα επιτJμ6ιο επιγρ&μματα τηζ
Bδ,ρoιαg vα αv{κoυv oε κdτroιoυg απδ τoυg γvωoτoδg
ετrιγραμματoπoιoιiq τηq ΑργαΙαq Mακεδoviαq και δει:

εivαι ατrΙθαvo και κ&πoιoq οπδ αυτoδq vα ατroδεryΘεi
δτι εΙvαι BερoιαΙoq. Ωq τδτε, o Αδαioq, o Παρμεviωv,
o Αντιφ&vηq, o ΑρxΙαq Θα εivαι πoιητEg αyνδατoυ γε-
vδ,τειραg, ενδ τα επιγρ&μματα τηq Bδρoιαq Θα εivoι
αyvδoτoυ γεvv{τoρα'..

ΑΔAIoΣ o MAiΙ<ΕllΩN
Δεy εivαι ατrδλuτα ακρι6{q o xρδvoq γδvvηαη;

τoυ. 'ΑλΜι υτroατηρΙζoυv δτι &vθηoε oτα xβvια τou
M. Αλεξdvδρoυ (436-323 π.X.) και &λλoι oτα xρδ_
yια τoυ Αττdλoυ τoυ Α' τoυ 6αoιλι& τηq Περy&μoυ
(269-197 τ.Χ.). Yπ&ρxει oμφιo6ητηoη ,και στη
yραφi τoυ ovδματδg τoυ ΑδαΙoq, η ΑδδαΙoq (με διio
- δ- ) η Αδiog (με - ε - ). 'Αλλoι πιoτεJoυy δτι τrρΞ-

τει να ταυτιoθεi με τo ρητooα ΑδαΙo τroυ τov αvαφE-

ρει o Σεviκαq (4 τΓ.X. - 65 μ.X.) oτιg ContrοversaΘ.
Στηv Παλατrvη Ανθoλoyiα υπ&ρxoυv Ξvτεκα ετrιγρ&μ-

ματα πoU τα περιδλa'6ε o Φiλιπτoq o Θεooαλovικεδq
oτo <<Στiφαvδ>> τoυ. oι περιαoδτερoι φιλ6λoyor δδxov_

ται δτι o Αδαioq ηταv Mακεδδvαq και δxι Mυτιληvαioq
yιατi ατrδ ετrlγρ&μματ& του φαΙvεται δτι γνδριζε κα-
λ& τη MακεδovΙα.

Τo δvoμα ΑδαΙog φiρει και Ξ.vαq oυγγραφΞαg α-
ττδ τη Mυτιλ{vη πoυ δκμαoε oτα τEλη τoυ 3oυ τr.X.

αιδvα. Τα δρyα τoυ <<περi αγαλματoποtδv> και <<πε-

ρΙ διαθ,ioεωv> δυoτυxδg 1&9ηκαv. Mε τo iδιo δvoμα α-

lΙ6

vαφi'ροvταl καr ivαg αρχηyδq τωv μιoΘωτδv τoυ Φl-
λΙτπου l<αι ivαq xιλiαρxoq οτo oτρατδ τoυ M. Αλε_
ξ&νδρoυ. (M.E.E. τoμ. Α', oελ. 530).

o μεy&λog loτoρικδq τηg αρxαιδτηταq, o Πoλi_

Toυ Θωμ& Γα6ριnλiδn

6ιoq, ατo Kll' 6ι6λio τηq ιoτoρΙαg τoυ ταρdγφ. 8, α-
yαφiρει τοv BερoιαΙo AδαΙo, o oτroioq oτ&λθηκε ωq
τrρεo'6ευτξq οτrδ τov 6αoιλι& τng Mακεδoνiαg Περαiα
oτc 6αoιλι& τωv lλλυριδν ΓΞνΘιo yια yα oυζητηoει
σivαψη αuμμαxiαq εvαvτΙov τωv Pωμαiωv. o Bερoιαi_
οg ΑδαΙoq μαζΙ με τov lλλuριδ Πλευρ&τo π{γε oτη
Σκδδρα (τη γνωoτη ατδ τα τιρδoφατα yεyovδτα τrδλη
τηq Αλ6αviαg o{uερα) κι ατrδ iKει στη Λiooo, δτroυ
oυv&vτηoε τo Γiyθιo. Eτrεlδ{, δμωq, δεν τελεΙωoε η
απoατoλη τoυ, o Πεοoδαq ξαv&oτειλε τo BερoιαΙo Α_
δαio μαζΙ με i'ναv oωματoφJλακ& τou, τoν ΓλαυκΙα και
τov Ιλλυριδ Πλευρ&τo, ετrειδη o τελευταΙoq γvδριζε
τηv ιλλυρικη yλδoαα, oα διερ1μηvδα, δπωq γρ&φι o
Πoλιi6ιoq <<επεμπε τov Αδαio Kαι σUv τoJτω τov Γλαu_
κiα, Ξ'vα τωV σωματoφυλdκωv, και τpΙτoν τov lλλυριδv
(Πλεuρ&τov) δια τo τηv δι&λεκτov ειδiναι την lλλl.l-

ρΙδα...>>.

o Bεoorαioq πρεo6εuτflq τoυ Περoδα ζει ατo πρδ.
τo μroδ τoυ 2oυ π.X. αιδvα.

Αλλd με τo δvoμα Αδαioq μvημovεδεται ακδ,μη
δvαq Bερoιαioq, τroλιτdρxηq τηq Bδ.ρoιαq αuτδq, σε μια
ετιYραΦi, πou δταιr o Γ. XιovΙδηq δyραφε τov Α' τδ-

μo Tηq ιoτoρΙαg τηq BΞ.ρoιαq (BΞ.ρoια |960),6ριoκδ-
ταv στo MoυαεΙo τηq Θεoααλoviκηq (Γ. XιovΙδη, ιoτ.
BΞρoιαq, Α' τδμ., oελ' 198). Σ{μερα η επιγραφi αU_

tη, μ&λλov τoυ 1oυ μ.X' αιδvα 6ρΙακεται στov αvoΙ-

xτδ xδρo τoυ MoυoεΙou τηq BEρoιαg. Τou BερoιαΙoι.l
τroλιτ&ρxη ΑδαΙou γv<oρΙζoυμε και τo τrατβδvυμo <<Α-

δαΙog του Διo&iρoυ>>.

ΣΙγoυρα τo γεyovδg τηζ μακρoΧρδvιαq παβδο-
σηq τoU ovδματog ΑΔΑloΣ oτη BΞ,ρoια δεv απoδε,-
κyιiει δτι o εττιγραμματoτroιδq Αδαioq flταv BεροιαΙog
Αυτδ μδvo με σUy]Kριτικfr φιλoλoγι'κη μελδτη τωy εTtι-
yραμμ&τωv τoU με τα αωζδμεvα αδioπoτα ετrιτJμ6ια
επryρ&μματα τηq B,Eρoιαq μπooεΙ κδcπoτε vα διευκρι-
vια0εi.

'oμωζ εiναι καιρδg vα ,δoιiμε κ&τroια επιγρ&μ_

ματα τoU Αδαiou τoυ Mακεδδvα/ τoy oτroΙo &λλoι με-
λετητδq τoy τoπΦετol]ν oτov lo αι' μ.X. Τη δικ{ μoυ
&πoιpη o1ετικ& με τo θEμα τηq επox{q oτηv oπoiα E-

ξηoε o τroιητ{q, Θα τη 'διατυπδoω oτα crxδλια τoυ ε-

τrιyρ&μματδζ τoU πoυ εivαι αιpιερωμδvo oτo ΦΙλιπ-
πo B'.



ΑΔΑloY: To EΠlΓPΑMMΑ ToY ΦΙ^lΠΠοY

ΗμαθΙηv oq πρδτoq εq 'Αρεα 6ηαα Φiλιππog
Αιyαiην κεiμαι 6δλov εφεoo&μεvoq

ρδξαq oι' oJπω 6αoιλεJq τo πριν' ει δε τιg αν.xεi

μεΙζov εμειi, και τouΘ' αiματoq ημετδρoυ.

Σ' αυτδ τo ετriγραμμ& τoυ πoυ εivαι αφιερωμi_
vo στo ΦΙλιτrπo B' o Αδo'iog τrαρoυ'oιdζει τo vεκβ
6ααιλι& vα μιλ& και vα τovΙζει τηv oημαoΙα τoυ Ξρ-

γoU τoυ' εivαι, λiει, o πρδτoq τroυ δκαvε τoυq Mακε-
δδvεg oπαδoJg τoυ 'Αρη, φιλoπδλεμoυq fl απλ& πoλε-
μικoJq, εvδ τrριν frταν απδλεμoι? και τo κατoρθtΙrμα_
τd τoυ δεv oυγκρivovται με κανεvδq απδ τoυq τrρoη_

γoJμεvoυq 6αo"ιλι&δε9 τηq Mακεδoviαg oε μδyεΘoq.
Πoιδq ηταv o λδγoq πoυ αv&γκασε τov Αδαio vα

yΙνει oυv{yoρoζ' τoυ vεκρoιi Φιλiππoυ και πoιδ αυμ_
πδρααμα 6yαΙvει απδ αυτ{ τoU τη oτ&οη;

H ατr&vτηoη νoμΙζω δτι δΙvεταr με τoν υπoθετικδ
λδyo με τov oτroio κλεivεr τo ετrΙyραμμα. 'Αv κdτroι-
oq καυxιiται (ενεoτδταg) δτι E'καvε κdτι μεyαλδτερο
ατrδ τα δικ& μoυ Ξργα, λiει (o Φiλιπτrog) δτι κι αυ-
τδ εΙvαι τrληρωμδvo με τo <<ημΞτερov>> αΙμα.

Στov υτroθετικδ αυτδ λδyo πou φαvερδvει κδτι
τo τrραΥματικδ, 6ρΙoκεται η αφορμfr πoυ iκαvε τov
Αδαio να υπεραo'πιoθεΙ τo Eργo τoυ ΦrλΙππoυ. Kd-
πoloq ιαxuρΙoτηκε δτι τo iργo τoυ εΙvαι αvδτερo τoι;
Φιλiπτrcu. K&τι τδτoιo, δμωq, μδvo o γιδq τoυ ΦιλΙτr-
πρυ o M' Αλδξονδρog, Θα μπoρoioε τι&νω στo vεαvι-
κδ τou εvθoυoιααμδ vα πει, { 'κ&πoιoq θαυμαoτ{g τoυ.

'Αv η υτπδθεαi μo, δεy εΙναι α6&oιμη, τδτε απδ
τoy εvεoτδτα <<αυxεΙ>), πoυ δηλδvει το rταρδv, σUμτrε-

ραΙvω δτι o Α'δαΙoq εΙναι oUγxρovoq τoυ M. Αλεξ&ν-
δρoυ (4oq oι. π.X.). Eπειδ{, δμωq, εivαι και Θαυμα-
oτ{g τoυ M. Αλεξ&νδρoυ, δπωq φαivεται απδ τo θαυ-

μ&αιo ετrΙγραμμα 1τoU τoU αφlερδvει Kαι τo oπoio πα-
ρoυoι&ζεται oτη oυvΞ1εια, η κ&τoια αvτιπαρ&θεo{
τoU τΓρoκειμiνoυ vα υτrερooπιoθεΙ και τη μημη τoυ
ΦιλΙτrτroυ, ioωq ατroκαλιjτrτει δτι εixε yvωρioει τrριv
crπδ τo Υlo και τov τrατEoα και σαy δiκαιoq dvΘρωπog

ηθελε vα εiyαt αyτικειμεvικδq.
o δει)τερoq oτixoq τoυ επιΥodμματoq oημερα, i-

τrε:τα crπδ τιq αyoσKαφεq oτη BεργΙνα τoυ Mαvδλη Αv-
δρδvtκoυ, τroυ ατroκ&λυψαν τov τ&φo τoυ Φιλiππoυ, α_

AlΠoltoΣΗ
Tηv ΗμαθΙα πoυ 'Kαvα τoν 'Αρη v' ακoλoυθηoει
πρδτoq, εδδ 'μαι εyδ, o Φiλιπτroq, θαμμδvog,
αφoδ τrdνω oτov τ&φο μoυ E6αλα vα καθiαει
6δλo απδ xδμα τωv Αιγδv.
'Εκαμα δργα πoυ καvεΙq απ' τouq παλιoι)g ρηγdδεq
ιυq τδρo δεv κατδρΘωoε vα κdvεl,
κι &μα καvεΙg ταινιΞται
πωq τriτυ1ε απδ μivαvε ,κ&τι τo τrιo μεy&λo
κι αυτδ θα εΙvαι oiyoυρα απ'τo δικδ μαq αiμα.

πoκτα ιδιαΙτερo vδημα γιατi ακoJγεται σαy γραμμt-
voq απδ'κ&τroιo αυτδπτη μ&ρτυρα. <<κεΙμαι (λ€ει o ΦΙ-
λιτrπog) εφεσσ&μεvos αιyαΙηv 6δλov>. <<EΙμαι εδδ
θαμμivoq, λiει o ΦΙλιππoq, αφoJ δ6αλα vα καθΙoει
(τr&vo: ο'τov τ&φo η τo αδμα μoυ) 6δλo (η 6δλoζ,
θαλ. oπ. αρ.) απδ χδ,μα, yη, τωu Αιγδv.

Σδμφωνα με τα yραφδμεvα τoυ ΑδαΙoυ o ΦΙλrτr-
τrog ioωq εΙxε 1τΙoει τov τdφo τoU και εixε υr{δoει
και τov τJμ6o απδ π&vω τoυ, 6δλo ( = δy.o yηq i
xδματoq) τoy Χαρακτηρiζεr o πoιητηq, καμωμδvo απδ
xδμα τηg Υηζ τωv Αιyδv και φυo.ικ& o.τιq Αιγδq. o
τJπog - αιγαΙηv - voμΙζω δτι εΙναι ετrιθετικδg πρoσδιo-
ρloμδq (αιγαΙog, α, oν) oτo θηλυκδ oυαιαoτικδ 6δ-
λog, αιγαiηv (ιων.) αιγαiαv (δωρ., αιoλικ.) 6δλov,
και δxι κJριo δνoμα.

'oλεq αυτiq oι λεπτoμΞρειεg πιoτει)ω δτι πεi_
θoυv δτι o Αδαioq και Mακεδδvoq εΙναι και iξηoε απδ
κoyτd και τo Φiλιπτro Kαt τoy Αλiξανδρo, εixε τηv α_
τrαιτoJμεvη oξυδδρκειο και TΓyεUματικ'{ ικανδτητα vα
κρivει oωoτ& Kαι ι/α αξιoλoγεi αvτικειμενικ& και yα
ε κφρdζετα ι επlγραμματικ&.

Mε τηv τελευταΙα φρ&ση τoυ επιγρdμματoξ <<και

τoυθ' αΙματoq ημετiρoυ>> πoυ αημαiνει και ο,υτδ (τo
μεγαλι)τερo εvδεxoμ,ivωq απδ τα δικ& μoυ κατoρθδ-
ματα) αvηκει oτo δικδ μαg αiμα, o Φ[λιπ"πoq με τo
ατδμα τoυ ΑδαΙoυ δεv αρvεΙται τη oυμ6oλ{ τoυ ΑλE_

ξαvδρou, δε λiει <<μoυ>), αλλ& <<μαq>. Δεv αιrixεται α-
πλδg να αyvoεΙται η oυμ6oλ{ η δικr] τoυ στιq επιτu-
xΙεq τoυ M. Αλεξ&vδρoυ.

To επΙγραμμα απoτελεΙται απδ δio ελεγειακ&
δΙoτι1α και εivαι γραμμEvo oτηv καΘιερωμEvη ωg διd-
λεκτo τηq ελεγειακ{g πoiηαηg (ιωνικ{ με δωρlκ& και
αιoλικd oτoιxεΙα).

ΣJvτoμo, δvο ελεγειακδ δΙoτιxo, αλλ& τroλιi τrε-
ριεκτικδ, εivαι και τo επiyραμμα τoυ Αδαiou yια τo
Μ. ΑλEξαvδρo:
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To EΠΙΓΡ'Aι{MA
ΤJμ6ov Αλεξ&νδρoιo Mακηδδνoq ηv τιg αεiδη,

ητrεΙρoυq κεivoυ o{uα λΞy' αμφoτΞραg.

Tα δio αυτd επιγo&μματα τoυ Αδαioυ ξεxειλi_

ζoυv απδ τo θαυμαoμδ τoυ γrα τoυq διio πρωτoκoρlJ-

φαiouq Mακεδδvεq, τo Φiλιτrπo και τov Αλiξαvδρo καr

απδ τo μη κoυ6δμεvo καμ&ρωμd 'τoν, yιατi, δπωg φοi-
νεται, εΙvαι απδ τηv Ιδια μ' αυτδv ελληvικη φυλ{'

ΑξΙζει, δuωq, vα παρoυσιασTεi ατο oJvτoμo oι.'-

To EΠΙΓplιM}1A ΓΙΑ TοN AJιΙζoNA
Αδλακι και yηρq τετρυμ'ivov εργατΙvηv 6oυv
'Αλκωv oυ φoΙηv ηγαΥε πρog κoπiδα,
αιδεoθεig δρyωv' o δε τroυ 6αθδη εvi πoΙη

μuκηΘμoiq αρδτρoυ τiρπετ' ελευθερΤη.

Τo επΙyραμμα τoυ 'Αλκoνα απoτελεiταl οπδ δ,]o

ελεyειακ& δΙoτrxα.

Mδvo ivαq &vΘρωπoq τroυ εixε ζωvταvα 6ιδματα
οrπδ τη ζωη τωv γεωργδv Θα μτroρoJαε vα δ(bσει μΞ

τδαη ευαιαθηoiα'και αλ{Θεια τη o1ioη τou ξωμξoυ
με τo Kαματερδ, σι)vτρoφo στov αγδvα yια τov εTrι-

οδαιo δρτo. o Mακεδδvαq Αδαioq ιpαivεται δτι εixε αυ_

τ& τα 6ιδματα. oι oρ1αΙoι Mακεδδvεg {ταv oτηv πλει-
oψηφΙα τouq γεωργoΙ και κτηvoτβφoι, αλλ& 6E6αια
δεu αyvooδααy Kαι τo φ&ρεμα, τηv ετεξεργαoiα τωv

μετ&λλωv, τη vαυτιλiα ,τo εμτrδρ.ιo, τα γρ&μματo και

τιq τΞxvεq ,κ.τ.λ' 'oπωq δεΙγvoυv τα αρxαιoλoγικ& ει--

ρdματα, αρκετ& vωρΙg εΙ1αv αvατrτξει Evα θαυμ&αιo

τroλιτιoμδ καθδλoυ κατδτερo ατrδ τoy πoλιτιoμδ τωv

Η AlΠoΙtroΣFl
K&θε πoυ κ&πoιog τραyoυδ& τ'Αλ'Eξανδρoυ τov τ&φο

του Mακεδδvα, να τoU λεg τrωq ωg μνημεio εκεΙνoυ

λογιolivται oι δio {πειρor' Euoδτrη ,και ΑoΙα.

τδ oημεiωμα ακδμα ivα ετriyραμμα τoU Αδοiou πoυ

εΙvαι αφιερωμδvo oε ivαv &oημo γεωρyδ, τoy 'Αλκo_

vα, o oπoioq 6αΘι& αvθρδτrιvοq, δταv γΞρααε τo ερ-

yατικδ τoυ 6δδl, δεv τo Ξoφαξε, αλλ& τo &φηoε ,α
τrεθ&νει 6δol<oντοq ελειiθερo oτα λι6&δια.

Η JιrΙ,olloΣΗ
Τ'αυλ&;<rα Kαι τα γηoατει& κατ&κoπo ωζ αφiκov
τoυ γεωργoδ τoυ 'Αλκovα το ερyατικδ 6δδι,
στo φoviκδ δε 5&oταξε κoπTδι yα τo δδαει,
τη δoυλεψη τoυ ντρ&τrηκε' κι αυτδ μεζ στo xoρτ&ρι
ατδ τ'αλiτρι λεδτερo xαiρεται καr μoυγκρΙζει.

dλλωv Eλλ{vωv.
oι εvvEo γvωoτoi Kαl στΙζ μδρεq μαq αρxαΙoι M,x-

κεδδvεq τroιητδq, αλλ& και τα επryρ&μματα τoυ αρχαι-
oλoyικoδ Moυoεioυ τηq Bδρoιαq εΙvαι αδι&ψευoτοι

μ&ρτuρεq δτι oι αoxαioι Mακεδδvεq δεv υoτδρηααv oJ-
τε στηv καλλιiρyεια τηq πoiηoηg.
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l) Bαα. l. Λαζαvα. Tα Αρxαiα Ελληvικ& Eπι-

YΦμματα, εκδδoειq Στ. ToαπEπαq, Αθ{vαι, 1989' 2)
500 πorημα'rα απδ τηv Παλοτιvη ΑνΘoλoγΤα, Αvδρ.

Λευτ&κη, B' δκδ. δωρικδq Ι988. 3) M.E. EγκuκλoπαΙ-
δεια, ΑΕ'BE. Π. Γ. Mακρ{q και Σiα, τδμ. Α' Αθdvαι
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ΠP0ΔP0ilΙ0Ι TΙIΣ ΓγNAIKΠΙAΣ ΠAΙΔlΙAΣ
oι τroδτε3 Φωviζ τoU uψδθηκαν

καr τrαρδτρUVαv τηV Eλληviδα να

μoρφωθεi Yια να 6ελτιδoει τηv θrl-

ση τηζ ατηv κoιvωνiα l<αι τηy oιΚo-

1'ivε ια ηταν αvδρ ικiq. ' Ηταν φω_

viq τoυ Pηγα, 1ου Κοραii, τoU Κoκ-
κδvη, του Σoφlαvδπoυλou, τoυ Bι-
κΞλα.

Στηv εταvαατατικη τrροκηρι,ξη

τou Pηγα τα Δiκαια τoυ Αvθρcbτrou

ατo &pθοo 22 γρ&.qει
<<'oλoι, xωρig δξαΙρεoιν, ixoυ';

Χρaoζ να ηξει)ρoυv γρdμματα. 'Η
T[ατρiζ E1ει vα καταατflαη σΧoλεiα

Tnq
Λεuκftq Σαμαρ6

εΙg δλα τ& xωρiα, δι& τ& &ρoεvικα
ι<αi τ& Θηλuκ& παιδιδ. 'Eκ τιiv
γραμμ&των γενv&ται η πρoκoτιτ]>>'

o Koραflg τo l815 γρ&φει ατιδ

τo Παρioι στηv EυανθΙα Kαi'ρη:
<<Ν& μελετ&g καΙ δoηv τιαrδεiαv i_

xειg ν& τηv τεαραδΙδεrg μi λδγoυq
καΙ μi δρyov εig τdg αυvηλικιd:τι-
δdg oou... Ταιjτα α δλΞγω ξκ 6&-

θoυg τrατρικδv ατλ&xvωv δ yηραιδg
Koραfrg... ΣπoJδαoε φiλoν θυγ&τρι-
ov, ν& Kατασταθεiζ δμoiα τηq γυ-
ναrκδq τηv δτoΙα iζ{τει δ Σoλο-

μδv>>.

o lωdvvηq Koκκδνηq (1799 -

1864) εΙvαι o τr'ρδδρoμoq τηq γυ-
vαικεiαq παιδεΙαq ατηv Ελλδδα και

o τrρδτoq Θεμελιωτflq τoυ Eρyoυ τηq

Φιλεκπαιδευτικfrq Eταιρεiαq. Γι' αυ-

τδv yβφει η Αθηv& Ταραoδλη:
<i..σ μεy&λog καr &o6ητoq πδ-

θog τoυ Koκκδvη ατ&θηκε η διαvo-

ητικη εξδψωαη τηq Eλληviδoc, η λi-
τρr*'cη τη-C απδ τηy ψUYικιi Kαι TrνεU-

μα-τ:<η δoυλεΙα δια μιioou τηζ τrαι-

δεΙαc. ΓυναΙκα αμδρφωτη, ακλ&6α
o-τl'; Φυlη καl στo μυαλδ, δεv μπι,-
μΙ vα γεν'ηoει ελεδθερoυg κι ανδ-
τερcυ( αν€ρrJ:'':τoυq, κι oiτε η τrα-

τρiδα '-rτ:οεi τoτi τηζ να ττρoκδ-

ιiε: με δοι}}ο'-; ατα oρovηματα πo-

λiτεg. Φδq, }:.τδv. τrνευματικδ πi-

ρα ωζ τriρα ατιg Eλληviδεg μητi-
ρεg, γuvαiκεq, κδρεq>>...

o Παvαγιδτηg Σοφιανδπoυλog
(1786 - 'l856) εξiδωσε στΙq l5 Δε_
κεμ6ρΙoυ τoυ 'l 838 1;lα εφημερiδιx
αε μικρδ σXiμα με τov τrαρ'&ξεi,ο

τiτλο <<o Σο:κρ&τηg, Eφημερig τωι,
Γuvαικδv και τOυ ΛαοJ>>.

Mερικ& δημoαιεΟματα τoυ <<Σo:-

κρ&τη>>:

<EΙvαι 6i6αιov, κατ& τηv Αγiαv
Γραφfrv, δτι τrρδτog τrαο& του Θεoδ
Ξπλ&αθη δ 'Αδ&u καΙ iξ αδτοδ δει)-

τερoν { γuvl]. 'Αλλ& αιiτfr η iδΙα
Γραφii νoμοθετεΙ αJvτρoφov τoιi dv-
δρδq τ{v γUVαiκα ι]ν τι]: 6iω. dλλ'
δγι δοδλn. Συyτοo<οΙα &vεu iooιιοιρ'i_
αg δδv δJyαται v& oυvτl1ρηθfi>.

<<'H ζη,μiα τoι) γδvουq εiι,αl με_

yioτη iκ τηg &μαθεiαg τδv yυvαι_

κδv. Αι yυvαiκεc καi τ& κoρ&oια οi-
κουρoJv. δθεv fr καλr] η κακ{ τιi:v

τdκyωv &vατροφfr κρiματαr &τ' αi-
T&ζ>.

O λoγoyo&oo( KαΙ uεταφραcτηq
Δημflτρlοc Bικiλαg ( l835 _ 1908)
δημοoΙευoε oτo μηvιαΙo τrεριoδικδ
<<Eθvι'κfr ΑΥωΥη> μια μελiτη Yια τη
<<ΓυvαικεΙα Αyωγηr. H μελEτη αυ-

τfl υπo6ληθηκε σαν υτδμvημα oτο
τμiμα τηq Γυvαικεiαq Αγωγfrq τoυ

Α' EλληvικoJ Ξκτrαιδευτικoι] Συνε_

δρΙoυ. Σ' αυτδ τδ υπδμvημα, ο Bl-
κEλαg εκφρ&Ιεl τιq ατrδψειg τoυ. Ε_

xει μελετ{oει, λΞ.ει, το θΞμα τng

μδρφιοoηg τωv κoριτoιδv ατηv Eυ_

ρδπη και oτην Αμερικfr. 'Ξxει ε-
πιoκεφΘεi παρθεvαyωyεiα oτην Γαλ
λΙα, ατη ΣoυηδΙα καl στη Δανiα και
κ&vεr oΟyκριση με τηv ελληνικ{ yl.;-
yαικεiα τrαιδεΙα. Το ]900, yρ&φει.
ετri yυvαικεioυ τrληΘυoμoιi l .235.
00Ο οοιτoJoαv στα δημδoια καt ιδι-
ι:τικ& crxoλεΙα τηg Eλλ&δoq μδvo
45.665 μαθητριεg. Δηλαδτ] μ&θαι-
vαν γρ&μματα τo 35/j000.

oι τr,:oτ&oειc τoυ Bικiλα δγιναv
ατroδεκτEg ατrδ τoυg clυvδδρoυq, αλ_
λ& δεv υλoπoιηθηκαv. O BικEλαg εΙ-

χε την τJ1η vα δr,ει μητioα τη Σμα-
ρ&',,δα, με μια oπ&νια yια την επo-

Xη τηξ uδoΦωoη, του iτrαιξε oτroυ-
δαΙo ρδλo o'τη διdπλαoη Tηζ τyευ_

ματικfrg και ηΘικηq τoU φUσιoyvω-
μ Ιαζ

<Moρφri:αατε τηv γuvαΙκα. 'l_
δοι) τδ ζriτημα 'H κοιvc:vικ{, ξΘvι_

κη καi &τouικη ειiημεoiα, καΘ'δg και
r] oiκoyεvειαr<fr θ& ιiψo:θ:iαrι, &πι-
oτεδτωg μΞ τηv μδρφωoιv τη; yυ-
vαικδq. MoρΦδαατε τfrv yυvαΙκα, κυ-

ρΙαι καΙ κδoιol, δoοv μoρΦi:vετε και
τδv &vδρα>>, Υρ&Φει δ γιατρδg Στθ-

φαvοq Zωγραφiδηg o' δνα &ρθρo
τοU τo \9a4, ττaυ θαρρεig και εivαι
αιiγxρovο.

K. Ξηραδ&κη: To φεμιvrατικδ κi-
yημα στην Ελλ&δα. Bιβλιoγρoφικδ.

Πρoσ€ξατε
_ ol οτηλεc Tηc .iNlΑoYΣTΑΣ, εiνot αrη δ16Θεoη 6.lΦ\l

τωv ,Ναουσoiω'v Kαl Tωv φ{λωv Του nερΙοlικoιj.
_ ol αnoαrελλ6μεvεc γlo δημοσiεUση εργασΙεq καl ,iΦρα

vο εivαl σd,νTομεc σε 6 το nολ0 oελiδεc γρoφoμηxovic κol vα

μηv *Χoυv δη,μooιευθε1 αε 6λλo nερlοδlκδ η εφ'rlμερiδα.
_ Πoρdκληση ol εργoσiεc vα γρ6φοwοl σrη Δημoτl,κη κol

μc τo μογoTovlκ6 σ0στημα.
* Η *ΝlΑoYΣTA, δεν φ€ρεl κoμiα ευθιivη γlo τlq εκφρο_

Ζδμεvεc vvd:υεξ των (ruvεpγαTιirv τηc.
_ EργαoΙεc ε[τε δημoolευθo0γ εiτε δ1ι δεv snlσTρ6φσvro!.
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,\ , ΓNΩΣH KAI MOPΦΩΣH
\./ Στηv ετιoxη μαζ, πoU oλoφ*vερα κδ και πoλιτικδ αι<6μη επiτrεδo. 'Ε- πiεq και τηv αvτιΚειμεvικη δoo γivε-

εivαι μια επox{ €vτovωv o-uγκρorioε- να υγιiq 6ιoτικδ ετrΙτrεδo πρoσolκo- ται 6ελτiωoη τoυ Status guο, εvι-
ωy κ9ι αvαKατατ&ξεωv αvεπαioθητα voμεΙ και εξαoφαλiζει μια ζωτιr<η αxιiεται oη'μαvτικ& απδ τηv γνδoη.
Ιαωq αλλ& ,και αvεΟΘυvα δημιoυo- κoιvωyiα.
yo0vται τroλλατrλΞq oυγxOo'ειq δoo'',

αφoρ& δι&φoρεq Ξvvoιεq. Συyκεκρl-

μεvα εoω σUyαyταμε μια σUγXUση,

μι& κατ'&crταoη Ξντovηq τrαρεξηγη-
oηq καθδq ετΙoηq και ετιλεκτικ{g
αδυvαμiαg δσoy αφoρ& τηv διdκρl-
'oη δδo 6αρυor]μαvτωv διαφoρετικδu
εvvoιδv, τηq γvδαηg Και τηq ,μδρφα:-

oηq. oπωoδflτroτε ivαq ξερδg, μoνo_
κδμματog Και τυπoπoιημδvoq oρι_

o"μδq τηq yvδoη,q { τηq μδρφωoηq
θα αλλoΙωνε { τoυλ&xιατov θα τrε-

ριδριζε αpκετ& τηv ευρεΙα crημααΙα
τoυq. Γι' αυτδ εΙyαι πρoτιμδτερo vα

πρoαεγγioouμε τιξ δJo ivνoιεg με
πιδ δμμεαo και αvαλυτικδτερo τρδ-

'lτo.

Bαcrιlκ& υπ&ρxoυv τρΙα κJρια εΙ-

δη γvδoεωv, η εμπειρικ{ γvδoη πou
6αoξται oτιg αιoΘι{'oειg, η επισττ|-

μovικ{ πoυ εΙvαι η συστηματικi με-
λΞτη δλωv τωv εμTrειριKδv φαινομa-
vωv Kαι η φιλoooφικη γvδαη, η o-

τιoΙα πρooπαθεΙ vα εξηγ{oει τηu

πρδτη αρx{ τoυ κδαμoυ καθδq και
τωv νδμων τroυ διEπouv τo oδμπαν
oλδκληρo. H γvδαη γεvικd Exει oxi-
oη dμεcrη με τηv κoιvωyiα και πρo_

φαvδq Kαι τηv πρoαγωγ{ τηq. Αvα-
'φερδμαoτε δηλαδ{ στα oΦE'λη ειδιK&
τηq κoιvωvΙαg πρδτα, για vα ε1τι-

κεvτρδooυμε τo εVδιαφδρov μαξ στo

τrρoαωπι,κδ ετΙ?rεδo αρyδτερα.

Σε μιo iκoιvωyiα δπoυ oι dvθρω-

lτoι στo oι]ν'oλδ τoυq δεv μδvoυν α-

δραvεΙq και εκvευριcrτικ& ατrαΘεiq

και oυδδτερoι ,αλλ& αvτiθετα δρα_

crτηριoπoιoJvται Kαι δια6&ζovταg

<<μαθαΙvouv>> και εvημερδvoνται σε

γεvικδτερη κλiμαικα, υπo6oηΘoδv τηv

rδαo απαραΙτητη και oημαιrrικfr &-

vοδo τoυ 6αoικoJ επιτrΞ.δoυ. Kαι δ_

ταy τo 6ιoτικδ ετriτr εδo ανε6αΙvει,

6ελτιδvεται η αναθεωρεiται επoιΚo-

δoμητικ& criγoυρα τδτε και τo γεvι-
κδτερo υψηλδ πoλιτιστικδ, oιiΚovoμl-
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Mε τηv γvδoη ετrΙoηq αvαζωτrυ-

ρδvεται Kαι <<ακαλiζεται>> επΙαηq
ι<αι η επιoτ{μη. o τoμδαq αυτδg, o
κλ&δoq iκαι η Xρυoi τoμ{ τηq τεXνo-
λoyικηq αν&πτυξηq πoυ δεν εiναι
π&vτα αρvητικη. Eμπλoυτιoμδq τηq
επιo-τημηq με γvδoη λoιπδv, εivαι
ατrαραiτητoq για τηv αv&τrτυξη τηq
τεxvoλoyΙαg oε yεvικδτερo επΙπεδο.

Αvαμφi6oλα, η γvδoη Ξxει oxi--
ση Και με τηv ατrαλλαγη αδrκαιo_
λδyητωv, μικρoαoτικδv τrρoκαταλfl-

ψεωv. oι διdφoρoι μJθoι για θiμα-
τα, δπωq η κoιvωvικ{ κρΙoη, τα
φαvτ&αματα, η μετεμιpξωoη, η
yρoucroυζι& και &λλα παρδμoια εi-
vαι φτωx& <<αμδρφωτα>> οτroτελΞoμα-
rα τηq αyvoΙαq, τηq δλλειιpηq γvδ-
oηq. Ηoημαoiα τηq, λoιπδv, και ε-

δδ φαΙvεται vα εΙvαι αΙγoυρα καΘo-

ριατικη Yια τηv ατro6oλη τωy στρι-
φvδv παρoπiδων τωv πoλλδv, δυ-

oτυxδq, οvθρδπιrv.

H &voδoq τoU πvεUματικoιj ετι-
πδδoυ, απoτελεi oπωoδflτroτε μι&
τελεiωq φυαιoλoyι,κ{ Kαι oUσιαστι_
κ{ oυvδ'τrεια τηq καλflq Χρiσηq τηt
yvδoηq. Τo πvευματικδ επΙπεδo εi-
vαι ατrαραiτητo Υιq μια αωoτξ, oλo-
κληρωμΞ'vη και <<oφιxτ&> δoμημivη
τrρooωπικδτητα. Η τrvευματικξ καλ_
λιiρyεια καr η ψυxικfr εuyEνεια πρo-
o'θiτoυν τrρδτα oτηv ανΘρδπιvη ovτδ
τηTα Kαι 6τειτα oτηv κoιvωvΙα μια
δυvαμικδτητα, μι& ηφαιoτιατικfl c.-

vεργητικδτητα'Yια yα 6ελτrδνovται
oυνε1δq.

Πρδπεr ακδμη vα oημεrδooυμε
πωq η αrπδκτησ4 κ&Θε εΙδoυq γvδ-
crηq υπoκιvεi ivα ρειiμα αμφιo6ητη_
σηξ τoU κατεoτημE'vou'με επoικoδo-

μητικ{ κριτικfr, 6ααroμΞνη oε oτΞ-

ρεα καλ& ΘεμελιωμΞvα κριτηρια. Η

αμφrcr6dτηoη διαφδρων ιδεoλoγικδv
ατrδψεωv με ατδxo τηv απoδδcrμεu_

αη ατrδ κouτEq oτεvδμuαλεq vooτρo_

Kαταλα6αivouμε iτoι τov ρδλo τηq
yvδαηq ατoν ρευo'τδ, αλλ& oπωoδ{-
πoτε oυσιαστικδ αυτδ τoμEα.

Αvαμφια6frτητα η oxEαη τηg γνδ-
σηξ με τηv o'υy'κρδτηση τηq αvΘρδ-
πιvηq πρoσωπικδτηταg εΙvαι αρκετ&

τnq
Φωτ. Mιx. Mnτooπoιiλoυ

<ευαioθητη>>. Πρδτα - τρδτα o i-
διog o &vθρωπoq γvωρiζει τov ε,ουτδ

τoU, τιq αδυvαμΙεq τoυ, αλλ& κα,
τιg δυνατδτητδq τoυ. Toυλdxιατoν
ατoυg υλικoδq τoμεΙq, δηλαδ{ o"rov

τoμiα τηg ερyαoiαg, τηq &ακηoηg
κ&τroιoυ Ξργoυ γεvικ&, oτιq τE'xvεq,

η γvδoη εtτιταxδvει τηv αυτoγvτυoiα
πoυ αυτfl με τη oειρ& τηq ξεδιαλri-
yει Kαι φEρvει oτηv επιφ&vεια τα
xαρΙoματα, τιq 'αρετΞq { τιq αδυνα-

μΙεq τoυ ατδμoυ.
'oμωs o dvΘροαπoq δεv εΙvαι μδ-

vo oδμα, αλλ& εΙvαι και φυχi, Kαι
τrvεJμα. Kαι εδδ η γιrcbση δρxεται
vα ειlααρκδαει 6αρυα{μαντo ρδλo'
o &vΘραrπoq δxει πρo6λ{ματα π&-
σηq φυσεωq. Πρo6λξματo σUγKεKρι-

μEvα, πρo6λdματα αφηρημ,Ξvα, δια-

xρovικ{q αξiαq, περιoτατικ& πρo-
6λ{ματα επ.oxι]q ,και τrρo6λ{ματα
τroλιτιoμικoi τrεριε1oμδvoυ. Η αvα-

ζi.ηoη, η αvηoυxΙo, η γvδαη γεvι-
κδτερα δΙνει ατr&vτηoη αε πρo6λfr-

ματα πoυ απααXoλoδv τov dvΘρωπo
l<αι αvεπαIoθητα αυτδq αλλ,dζει oυυ
περrφoρd, μετα6&λλει τιq γεvικδτε-
,ρεg εκδηλδoειq τoU. Bελτιδvεται η
αυμπεριφoρd τoυ, πρ&yμα ατοραΙ-
τητo Υια τηv διααφ&λιση των αv-

θρδτrιvωv oxioεωv oε κλiμα ειλικρι-
vεiαq, αλληλoαε6αoμoι}, αλληλoεκτΙ

μηoηg καΘδq επΙoηq και αvιδιoτ€-
λειαq. K&πωq ευρι)τερα μ' αυτδ τov

τρδπo οτroμακρυvδμαoτε και απ5
τov oλ'iθριo πδλε'μo.

Mε τηv γvδoη επΙαηg επιτυy1&-



ιΞτcι Kαι ivα αλλo Ξρyo γιατ[ για
i.ργo τrρδκειται. ΔιεuρJvεται o oρi-

ζoιzrαq τηg αvθρδτιινηq ακΞψηg και
αν_riληψηq. Κdτr τελεΙωg απαραiτη-
τo Υια τηv αvτιμετδ'ττιση τωv πρo-
6λημ&τωv δλωv και τηv Kαθαρδτερη
και πιδ εμ'lτεριστατωμEvη ,ακδψη. M'
αυτδv τoν τρδτιo επΙoηg τrαρατηρεΙ-
ται ατroδΞoμευo'η ατrδ μovoμερεΙq α-
τrδψειq'και δoyμdτικiq αvτιλ{ψειq.
'Ετoι πραγματoτrolεiται η εξαφ&-
ylση τoU &δoλou φονατιαμoδ και o_

:ταδoτroiηoηq ιδεoλoyικδv τειoτεJιο
Η ανdπτυξη τoυ τrρo6ληματl-

σμoJ σUvτελεΙ oτηv,διαμδρφωoη ιδε-
oλoyiαq και τrρooωπικηg dτoψηg.
Kdτι τroυ εvιoxJει τoV ,&yΘρωTro σαν
ξεxωριoτη, lδιδμoρφη καθδg και ι-
διδρρυΘμη oντδτητα. Κ&θε &νθρωπoq
εvερyεi και oκiπτεται αιiμφωuα με
τα δικ& τoU πρoσωπικ& πιoτει}ω,
τroυ εΙναι ατrαραΙτητo να dxει δη'μι-
oυρy{oει.

'Ετor, λoιπδv, δπoιoq .δεν γvω-
ρiζει μδνει ακu6Ξρvητoq oτηv δι&κρι-
ση τωv τrεριoτ&αεων και η &yvoια,
η καΘoλι;κfl &yvoια, εivαι ικαv{ να
yελoιoτroι{oει ακδμη κaι να Kατα-
oτρEψει τov dvθρωπo. Η μδρφωoη
απoτελεΙ, μπoρoδμε vα τroδμε, τo
ηθικδ μEρoq τηq γvδoηq. 'Εxει λε_
τrτεπΙλετrτη ξεxωριoτ{ oημαoiα με
{θoq εξευyεvιoμEvo και ττvευματικ&
τrλoJ'oιο. Η μδρφωoη δηλαδfr εΙvαι

η εφαρμoγη τηq γvδoηg με ηθικδ
1αρακτηρα, ευyεvικ& χαρακτηριστι_
κ&.

Στιq oxEoειq yνδoηq και τrρ&-

ξηq, πoυ εiyαr αvαπδΦευκτα τo καi-
ριo θEμα τηg ηΘιlκ{q, τo τrρδ6λημα
yiνεται εντovδτερo. Στov dvθρωπo
κuριαρ1oδv μδαα τoυ τo <<καλδ>> και
τo <<κακδ>, δδo διαφoρετικ& αvτΙθε-
τεq Ξvνoιεq Troυ τov 'μτrεβεδoυv και
τov τrοραπλαvoJv τroλλEg φoρΞg. o
yvωατικδq &vθρωπoq, o εν&ρετoq,

1φι&ζεται vα επιστρατεδoει πoικt-
<Ιλεg και &λλεq δυv&μειq ,μΞoα τou
.rε oκo':τδ να νικ{oει κυριδτερα τιg
εoωτερ:κig αvτιατ&αειq πoυ τov εμ_
'τcδiζo';, ια oδηγηθεi oτo <<καλδ>.

Σiγα-ρα η τrΦξη διαΦΞoει απδ τηv
α κεμη. Στηι, τooκει μivη τrερΙτrτωoη,

η yvδoη παραλληλiζεται με τηv θε-

ωρiα, εvδ oτηv πρdξη αντroτoιxεi η

μδρφωoη' Eιjlκoλα oτηv Θεωρ,Ια, ατr1

oκδψη, δxoυμε τηv αΙoθηαη τηg vΙ-

κηq, δμωq, oτηv πρ&ξη δεv εΙvαι τo
iδιo. 'Αλλωατε, oκoτrδq δεv εivαι η
αιiξηoη τηq γvδoηq καθεαυτδ, αλ_
λ& η αδξηoη τηq πρ&ξηq, γι' αuτδ
και oι γvδαειq δεv τrρΞτrει vα ξεπερ-
νoJv τιq τrρ&ξειq. Η μδρφωoη δηλα_

δη, η αληθινη 1ρoι& κaι ρευoτη oη_

μααΙα τηq αvτιKατρoπτiζεται oτην
δJvαμη τηq αvτlκεlμεvικηg, oωoτr]g

και καλλιερΥημΞ.νηξ yνδo'ηq. Η τε-

λευταiα απoτελεi 6&oη, εΙvαι τo ε-

ρ6θιoμα, η'1τηγi, ενδ η μδρφωoη, η

KoρUφi, τo πoτdμι, η περiπρακτη
πλευρ& oτroιαoδ{πoτε γvδoηg.

o &vθρωττog πoυ κατixει δxι μδ_

vo τσ στoιχειδδη yvωρ'Ιoματα τηq

ευγivειαq, μι&q εuy6vειαg τoυ δεv

παραμEvει κλειoτ{ oτo κα6oJiκι μδ-
vο τηq εξωτερικ{q oυμτrερrφoρ&q,

αλλ& μια ευγaνεια πoυ διαπερv&ει
τo TrvεΟμα/ τη oυvεiδηoη και τ'η λo-

γικ{, εiναι αληθιvd μoρφωμavoζ. Δεν

αρKεΙ λoι,ττδv μδvo να κατδxoυμε

Υvδσειq. Γιατi δικαιoλoyημtvα θα

xαρακτηρroθoδv <,ξερEζ> γvδαειg,
πoυ παραμΞvouy στηv θεωρΙα ψυ-

xρiq, &δειεg και dxρηατεq. Η ηθικi1
εφαρμoyη τoυq περικλJεr τηv ivνoια
τηg μδρφωoηq. o oωoτδq xειριoμδq
τωv γvδoεωv δλων δαωv κατixoυμε
αυyκρoτεi τηv μδρφωoη.

Πδoo εJκoλo δμωq εivαι η αξι-
oπoiηση των yvδαεων v' απoτελioει
αδvδεoμo Υια vα φτ&oει o &vθρωτrog

στη σωστi μδρφωoη; Kαθδλoυ sJ-

κoλo. To τιρδ6λη'μα εivoι πoλιτικδ
καθδq επiαηq και πoλιτιoμικδ. ΕΙ_

vαι τrρδ6λημα με διαΧρovικ{ αξΙα,

αλλ& rτρooαρμooμEνo oτιq αν&γκεq

κ&θε ετoxflg, κdθε κoιvωνiαq. 'Αρα-

Yε, εΙvαι δυyατδv με τηv yvδση τoυ

εσωτεριΚoJ Kαι τoυ εξωτερικoδ κδ-

σμoU vα θiooυμε υπδ iλεγxo αυτδv

τov iδιo τov κδαμo; Eiιlοι δδoκoλo

vα δαμ&σoυμε τα μαστιΧιiνα πdθη,

τα τr&θη ττoυ xαραKτηρΙζoυν τoυq

αv€βπoυq δλωv τωv επoxδv. o αν-

θρr}τιvoq voJq δεv δxει τηv orioτα_

ση καl τηv oργ&νωση πoυ αταιτεΙ-

ται Yια vα κατoλ&6ει τo 6&θoq κ&-

βε πραγματικδτηταq. Η αδυvαμiα
τoυ'δεv oφεΙλεται ατηv δλλειψη πρα_
κτικδv μδαωv εφαρμoγfrq, αλλ& cε
κ&τι 6αΘiτερo τrιδ ατrρoαδιδριoτo
και αλλδκοτo.

Η π,oιδεiα Ξρxεται και aδd: vα

pαiξει Kαι να εvo'αρκδoεr oUσιαστι-
κδ ρδλo. Mε αωoτη και Ξy,κυρη παι-
δεΙα, o &νθρωπoq μπoρεΙ vα φτ&αει
oτη o'ωo'τ{ μδρφωoη αξιoπoιδvταg
τιq γιlδoειg τou.

Η oδvεαη τrρεπει να συyoδει)ει
κdθε αvθρδπιvη 6oδληαη Kαι πρ&-

ξη. ΠvεJμα oυλλoγικδτηταζ Και Κα-

θαρηq αυvεiδηcrηq επι6&λλεται yα

κυριαρxoliν. Απαλλαyη απδ απαρ-
1αιωμδvα ταμTroδ, ,κδμπλεξ Και yε-
vιiκd vooτρoτΙεq, τoυ oπωσδηπoτε Ξ-

πιφερoυV oπιoθoδρδμηση Και <<αμoρ

φωoι&>> γεvικδτερη. Πoλιτιαμδq, oυ-

τη η π'oλυπδθητη και πoλλΞq φoρEq

Kαι α'ΙτρδσιTη ,Eννoια 6oηθ&ει επoι-
κoδoμητικδ και oυγxρδνωq Kαι απo'
δoτικ& τηv σωστη αξιoπoΙηoη τηq

γνδoηq Και τoU πρooρισμoδ πρoq

την oωατfl μδρφωoη.
Η γνδoη τωv πραγμ&τωv Και

των Trρoσδπωy TΓoυ περιoτoιxiζoυν
rov &νθρωτro, η γvδoη κ&θε Eμι{.ιυ_

xou Kαι dψυxoυ υλικoιj τoU φUσικoδ
κδoμoυ Kαι τωv iκαταoτ&oεω\.| απo_

τελoδv πoλλδq φoρδξ σωτηρiα γι'
αυτδv. H &γvoια αvτiθετα μπoρεi v'

απoτελiσει καταστρoφi για τoν &v_

θρωπo. Η αωoτfl δκφραoη τηq γvδ-

'σηζ και η ηθικξ πλευρ& τηζ ατroτε-

λεi η μδρφωoη. Mια ρεuoτ{ Evvoια

ιδιαΙτερα ξεxωριατηg αημαoΙαq.

Δδo ivνoιεq τroυ δεv πρΞπει να συΥ_

1Eoυμε ,αε καμμι& περΙπτωoη και

δoo γρηγoρδτερα Korι oωατδτερα αv

τιληφθoδμε τιq ξε1ωριoτΞg αημαoiεg
τoU, θα ouμ6dλoυμε oτηv oλoκλ'fr_

ρωση Και ατηv κ&λυψη τωv κεvδv

δxι 'μδνo τηq πρoσωτικδτητ&g μαg,
αλλ,& και τou κδoμoυ oλδκληρoυ.
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Θ ΓAr\r\tΚΘΣ ΔIAΦΩT!Ξn,tC!Σ
κAl H E]IIIPAΣH T0γ ΣTllμ El,ιA[n Πffi TH}l E]IAIιAΣTIΣH

() .Ιl r'i'ι,lτι:,',ιδ; sι'r;;' Ευp6rτ, α7'

7'!'ζsι τa i68B μο τη'; 3'ii1"'i).5i1.5γ,

i:'Ξτi, .\γΥli'i7. πo'l αa7,'.1i'7'''τ'' :τ' pυ,

οιλιxη'eξ,ι'iοtz ιz''. δ'.zpxe.|''',τ!'17'-

1'τ il'aρiιt ττ1; Γ a)'λ'- z^iiζ Ε,ii ry''/ a j'i''/-'

6'ηζ, Φ') 1789. ΙΙ;,6xe'':z'' "'''"t" ι'"
. l.η|,L.ι a)a\a'l'i' / 7i,.ι1'511''!τ Ξ1 ι1''" a"ι!l'' l 

='.'l-

': -: l ;l α'-'i-iι''' : 1τ' 1ι-:' γ'1.''r'r'i o ι l''' ξ'r'ι )-

τ οil'''τ'' z'i i'. c 6-ν'ΓF'r'' αΥ z,ξ'''θ'i' τι'ιy''ε iα'
!ι.λτ0'ιΤ(η:7'r, :,ων n?a"ic|)'iωγ τ(,)'/ Ξ)-

'γενιi.lν, q'.'u'','' 1 41'.ι'l.x'i, :).eυι{)ε,: jz., π e l -

δeiα γ ια 6)'oυ :' Π,,:οlτ c':'',ι'φ ι'ν i'::τ,x:

'cττ;l ;\:1'γ a|'z' τo 7iο 1"''[y'1'1' 'ι'γi 1r''l

Ιsaak Neri..tοn γJ1''. 1ι.l) Ιohn Lοckc'
,\μλi τcy 18z α'.ιbνι. ei"ιl''. 'r1 Ι'Lλ'-

)'Lα 'a,0') γ!νι,:'ι'' τ,1 x!^t:,'''c τ''')

Διzφιυτ:q1ιa'i. πoυ φιlτiζ e'- rc))'ο{l:
}αοi;, 1,'l' '"''t'',!ι':l; -:.'ι a)':/'"fι'i'.',''lJ . ''-

r.Jaο: Ξιaa|τ! :τ,'t :τc7.'i, 11'1';3τzfi'''\-

oe 'iz β^γz|. 
q.;6 τ'Γι pιρ6*26-:r,"ι ι-ι''

^ιι ξ:ινα6''''ι'- 1'' \:,ξ'ι,ι.c τ'ιl'l τ'.';;L-
.lι!' τc'J.

Για oριαμdνoυ6 'Eλληνεq o'. oπoι"

οι δε^r ΦΞχoλo6yταy T''L&. ιJ.e τι; θ,ρη_

σΥΞυτ'LγJ!cΞ tδιαrμιiχεg πoυ fEροχοολε'σe

το ογtι,ιω αν&γ,ιz'cα cτην Aνατολ'ξ

Υ.σ"ι' 1Υ1 Δ}cη, τ/ Eυρ,ιilπη οιπ0τελ06-

.a€ τaΥ τb'πο 6τσ.ι ιαλ).ιeργoJντα'z

τtι "(ιpα;|!,|}ατc*'y"α.'. a|. τfo'i'εE, -νoΥ τ6-

πo 6πaυ μπaροιiν να ξαναfua$ν την

ελeθoρiα. 'Eyιωoων την ctνα,τxη Υt

τ|rQppωθo6v' να, <'.Φωτ|'στo'3νn, γ'.α ')x

ξανα6'ρrllν την εθνιxτ] τoυ; ισυyΘ&δη-

'6η τd"L τΥ{ν eνδx'η'!i τ'cυ;, ιirοτε νοι

]}ι'τ o ρ εσουγ' c ττ s'i t" ιτ &'}λrη}'τ 1 cτ tγ'7ιt1'

^lω π&ρcιl'l ιη a5:τ, iqυ3 q"γ'fo,ιecυ'

oτα ηρ&τ'r, τη; L]υριδπη;. ΙΙoλλci
;'λο^3cιo'.'E).i'ηvε6 {1ιπo,ρoι €γτι'ιαι
λοιπ6ν αy-ο\e{α'οε πολλα s,ι€ρr1 τηi
Ιλλ&δαE, Υ''1, να διilcο,υy aην Φι'l,'.-

,7iω oε 6)"aυg τoυ; 'E}.)'ηνεg νq" ιLoρ-

'φι,lθo$v xαι οριο',ιΕ"iοa αα' α':τaι5ζ

,:υνd1ιζοιν Lπειτα τιζ σπουδ:; τoυ;

iLCι,L σ1a :ξωτε:ιu,4. l[*θ'rlycιγ ξ6γε;

γλιΙrccεg χα,'. \)'Ξτ'!φ1?.Lξαν aτa a)"λ'rγ

't''xα, ξ,6να βι6λiα., τνω'?qoνταE ε15ι

cτoυζ'E)'i'ηγεζ τιξ eυν{'θειa; xα:
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..''/ i,'',7"' iι,li; τ'ι,lν ξ{γωγ. Στy. οj._

)"η't'.ι''* q1'd'ι[ι' d/:δα.οιq''l ξ6'ι'ε-:..'

';l'ιi'l;:':; ('.:ι.)'''ν'λ ιz'' ^γzλ'ι"'ιι1 ' ιh'

51Ξ ';'ι ,:,L7',?t!:.σα)'/ ';ιδ el3xολ1' ι'
'E η),τ;.za;'iι,κ^l'τ's,'αοo'lι τ'r, \'3ιι',.

'\)'i'ι δ,!.''\q'οιaν Ξτ,ιτΓtΞ xαl" αρrtr'α,'i'α.

ι ; )'τ;l : τ'&' ^1'. l,'τ t xιτ ι"l:iβ ι"'.ν'l'ν lι ;'.' t 
t

:'; ::',c7'i, :='': 2'.',ie: 'i,=l", ι;L'l'l''--
Ξτj:'τi.

1Ι :';!'δ''ιsτ, 'rc'.l &z-,'.τ,':ι sττ;ιΕ)'-
)' }'ι5 ι. c 

"1 
ι' i'l t'.'. ι6 i η'' 

" 
9 1'1 1'. 1'':- ξ'- τ'''l'l', -

' 
ι' 

l' -. Ξr' ι τ, Fo;'ι' t λ'' τ' ι'ιΥ1 -- σ) 1 7 89 e i _

' i'l'. :it',' τ )'γ ι z'τ'. o'-' Εii'τ'', Ξ': a'-'7'l. -

Tnq
Mαρivαq Καρδ6κoυ -

Καvελλiδoυ

,'''',,ι'z'lο,' α'ιcλo'3θτ'1cq:l τz β'i1ι!'ι.c.τx.

:ι,lγ llαλλωy |rι,,rrραφiο]ν xx'. :"ιaνθ'

γ.eτ!φι?'Lζz'l τι" 6'ργα τoυ;. Mα η
π7ηγ1ατoπo'[η'cη τ'α}'/ xr.lριιilτoρων

eγθ,ριiπιγωy απαιτγlσεωy τη; Γαλλι-
xi6 F.π'αν&αταση6 ΦρχΓ"εL' ν,Θ& τo

1792, '6τα':l oι Γιi:}λοι 'aπαναoτ&,τε3
αν xλ.αrβ &,ν oυν q.Υ'bνα' Ξναμτioy 6λων

τωγ τυrρριννων ι5ληE τη6 Eυ,μδπηs'

τ''σ. την Eλωθερiα Υσ"L aη Δηpoηo'
;iα : ulλg'uθ ag.α, Ιa6τητα, Αδολφo-

'stντγ'. Με απ6φτoτ] τηq η γα}'λl:ιt1
Ι3oυλη, cτι; 19 Νoe{,rqρiου 1792,

δη)'ιilνeι 6τ; θα. βoηθ{icaι τ1'Θι.xa ιιυ.:ι

'-iι'ιy'& xωΘε ),α6 παυ ωγοwiζεται γι:ι
την ,J'eυθe:'i α τoυ' oι 'trλληνε; ai-

δl'ν 'lx ξυπνa'i'i, *' αυτla τοι α'iΘωπι_
qτ'.xι1ι ιδ αν ιxa ττ1; εταν ιcτατηψuiνη._

1-α_,i'λ|z6, 6λεξ sy'aiνεζ o'' ηΘι.x€q τα-''

xν al',tαγ'x!.i δl-lrd4-ιει; n aυ aa i!'L€"i*'

i.;*ο τωγ xλα,τιxιirν y,p'6νων εixε y.α-

p;':ε'' ι:την \ργιiα Eλλ&δα. Πlοτε'
,)οιν 'l.aιπδν Δτ''' oc T&iιλoι θοι τoυ;

βcτ,ιθο'Sοα'i ο'.aν α6}'q1νc l"ι'θ τoυζ Tοιi,,

x,ι,l:". 'F'τ6'', €rηρεα6\\'οι. απiι ττi
j'a).λiα, oι 'Eλληvε; jnr'φ56'7 ττΓt a'

νi'γττi νι' ξaνα6ρ'o'3ν τηv ελal$φi*
1ονζ y"a|' oυγ1,p6νω-c τογ πολιτιqr,6

;ι.,lν πρoγδ'νι,.lν τcυζ.

1Ι;;ο:ο,5iι: 'lx Ε'.l'ι'2'|'"s1υ1 ι: ;ρ:i;

φλ:e'"; 'a'"τ;l eξΞ\'.ξτ1 τo'': Διz.'φωτl_

ο''','- ο'j,; :'rΓ ) ED'i{δ οι τ,oυ σ'νa'' στoLy οΔ'ι

ι1Ξ τ;,εi; u'',4u'6ιγεc iiq7'.6aoν3 τ'-')

1' l') )'''xο'5 \'.ιφulι'"z','ιo{ , τ'α: δΞ.|"'

7'ν.')'l -:τi ι'y.!zτ1 ra'l \)|πι&ι?ΧΞ'' q"'lα-

',l.Ξ31' 5ia'7'\η γ:.γf'1,ι.ιτ α'.

Σττ''t ;'p'ι:'l:τ, ;i.τη' 1670 - 1774,

::''il".'ι Τ\d'-ι'!'ρο; !ao\) α')τ''ii!?'''5ω'

;::'i:l -ιη Γy.ιι),,iι. o Β,''}'τ*|.ι''οξ r'?c'
ι:'7.:'r': :ιa^,' z'Di'lιτι'') 7''ι'' 1l\Jν y"'J-'

1 i'7,. 1 1'''ι' ^.' 1 r',1' 1 . τ l'' l L τ'. ι L ; ε:tr θ' 2 
l'ι ; -" r''

cc'l):,&';z'l 7L''')frΞι11''5π'-'51^i1ξ x'rf.

Ε)')')'>'l';. Σ=τ,'l Ε')ιλd.δι ττp |"δια" e_

; z'7 

" 

!, :.'' l.',' :','.e ι c' ι Ι ιb c τ ρ' o NΙ'' ιι'' δ7' u -

7'ι /-'1'- aO') l,')''i:'l''ο j\ηιjis"γαpη' ε'tω

,'1; 7c'λ'!τe'ρ,, !''^1'' ;α'l exφραξει ιο
-^'le!1,'-ι- ττ,: eτ'''7'i,; '',',-1l'ΞL '/a θΞι)-

,',τ;Θ^.[ τ, q,\'.r'')'ο'|!'ι> τrυ MoισιΔδil_

7. 7'' 7 a' ) e:!.ν ι.'' t,ι'- α l,'.J'.^t'. τ'il z" e ι 1rd'rυl'l

ι.ι'' δ'.ιι)'!ξ'ε'ι'lν. H ε;iδpι5τι iΦ Βoτ
τ,ι't'pο''ι a|'να.'" γα1pαιι.τηρι''αuxfi 6I'c'

:''ργα 'ια'. τι,ly δ'jο σ'υτιbν α.ηΥpα-
ο,6ωy.

ΙΙ'δοιiτoρη φ&oη, πoυ 'διφuet αm6

το 'l'775 
μrΞη;ρι, τo τ€'λo6 τoυ αιιby'α,

eJνω αιnfi τη6 Γaλλιxτj6 Eγxυ'xλο'

πα'EδειαE, ηv επiδραoη aηζ ofioισ.;

βλdπα.ιμε 6aΦ iπe,PLσσδτaρα oηγρη-ι

'||''x,τα" α],υ'τ1l)Ι'ζ ηζ επoχγiζ. Αντιηο6_

συ}?vοι σηy Eλλαδοι εt^lυ'ι a''" Δημri-

τριoq ΚααιaρlζτjE, Δαvιτ}}. Φι).ιππi_

,δη;, T'ρηγ6ρωζ Κωyαια'π&ζ yg.L Prt

γα; B,ε)ωοτιvλii;. 'Ο)oι τα)ξ' ιlrε ε_

πιxοφα,λ{; το Pi;1ι, a"γων[ω,ητιι.'l

"J'"ι €να y'1'" ','-ξ';-' 
l''7tlηιzι γα y;[αzυν'

τaνω σ:9α, e?ejτ'.α. :η6 oθu}μαγιχη;

'\! lξ9;cη1.τ o c |- i. -:'',ι'' ι : a.,', & α'. ω Lηηι2'

|-i'1'''!:'ι'τ,τl θ' ι.ιο)'cυΘa'tτg τa''τlιρ0"'
7ι Ξ ;! |,\,L :τ, ; 1' ι i' )''. ιi1 ; Δη;rο ιρ,οιτ i α ;,
{)' ι1ι&\:αiι ι,λο:l; toυg )ιαο6; που

;6}'υξ*^ι 7)a1i '"4'ν aυPi;νν.n'i x'a.

f}a ,:υν,iy_ιζ: ττ,ν nι,ρdδocη τυυ γiλα-

'τ,. y.ο$ ;,')ιτ, ιqiιc'3 .

fl -,ρiτη φ&:η, 18Ο0 - 1821, αγ-

i'fΞ''.y;Ξ[ c' tνc. χiyημrι mυ στη

,αrrfoειrω ,αcη oε,λεδα 125



Ξ E.o.Κ.
E.z.E.Σ.

Πρδoφατα, η Ευρδτιη γvωρiζει τιg πιδ σημαyτi_
l<ig αvαδιατ&ξειη τoυ τελευταioυ αιδvα τηq roτoρΙαg
Tηq'

oι τroλιτικoΙ και oικoyoμικoΙ μετααxηματιoμoΙ
στιq Kεvτρικdg και αvατoλικ.Ξq πεoιoxΞζ 

"ηq 
yηραι&q

ηπεΙρoυ, καθιbg καl η εVoTΓoiηση τωv Γερμαvιd:v, αvoi_
yοUy τo δοδuo για μtα εTΓoΧi ειoηvηg, δηlμoκρατiαq
l(αι oικooi/μικηq αvθfoεωq.

Στc τιλαiαια αυτ&, η Ευο'ωπαiκ{ Koιvδτητα, τrλη-
oiαoε τ'ην Ε.Ζ.Ξ.Σ', τrοcκειμivoυ vα αvαπτJξει μια ευ-

ρΟτερη συvερ.Ι,ασiα. Ε.Ζ.Ε.Σ. ση'μαivει EλεJθερη Zδ_
vη Euρωπαi]κδv Συvαλλαγδy και ατroδiδεται σ'τη yαλ-
λιl<τi με τov δρo Α.E.L.E (Αssociatiοn Europeen-
ne de Libre Enhange) στηv αyyλlKli E.F.T.Α. (Εurο-
pean F'ree Tradε Αssociatiοn)

Τα κρδτη - μδλη πoυ ατroτελoJv α{μερα τηv Ε.
Ζ.Ε.Σ', εivαι η Eλ6ετiα, η Αυoτρiα, η Νoρ,6ηyiα, η
Σoυηδiα, η ΦιvλαvδΙα, η lαλαvδiα και τo Λι,xτεyoτ&Ιv.

Αρxικ&, λoιπδv, η αivδεoη τωv 7 xωρδv - μελδu
τoυ μτrλoκ αυτoJ και αoYδτερα η ivταξη τoυq oτηv Ευ-

ρωτrαΤκ{ Koιvδτητα, Θα oυvτελEoει oε ευρJτερη oιKo-
voμικ{ και πoλιτικr] Ξvωoη. ΦαΙvεται δτι oδvτoμα, Θα

αvαφερδμαoτε στηv Ε.o.κ. τωv 19 xωρδv - μελδv,
ivαyτt τωv oημεριvδv l2.

Η Ε.Z.E.Σ' dρxιαε να λειτoυρyεΙ κατ& τo Eτoq
1960, oγεδδv τrαρ&λληλα με τηv E.o.K. ααv αvτΙ6αρo
oτoν ε'κκoλαπτδμεvo οικovoμικδ,κoιvoτtκδ κoλoooδ.

Απδ τη oJcrταoη τωv ,δjo oυvααπιoμδv, υτfrρxε
αυvερyαoΙα με τη μoρφη διμεμbv σUμφων'ιδv, TΓoU α-

φορoδoαv τηv ατrελευθEoωoη τoυ εμπooΙoυ σε oρισμE-
νlα τrρoΤδιzτα. Η μεiωoη, δμωq, τωv δααμδv μεταξιi
τι.rv xωFδv - μελδv τηq E.o.K', εixε ωq επακδλoυθo
ι,α δ'εXεραivoyται oι εξαyωγdg τrρoΤδντωv ατrδ τιq 1δ-
ρεζ τηζ Ε.Ζ.Ξ'Σ. oτην E.o.K.

ΠρΞπει ιlα αημειωθεΙ δτι απcτελεi αταΘμδ oτιg
αxioεrq Ε.o.K. και E'Z.E.Σ.. η κoιv{ δηλοlαη πoυ Eγl_
vε στo Λoι.lξεu6οδoγo τo ] 984 μεταξδ τωv δδo μερδv.

FΙ ΣYΝd}rΕΣΙ{ TΗΣ iΕ,"z.|Ε.Σ. ME Tx{3{ EοEζ

l{fξ Ι ΠJ\ECINEΚTΗMATA

ΓΙA TE{ xΩiPA MAΣ

Toυ
I$iκου Νικoλακ&κπ

Yεω]π6voυ

Mε τη δ{λωoη αυτη αTΓoφοσiσθηκε η iδρυoη τoυ Eυ-
ρωπαΙκoJ Oικovομικoδ Xδρoυ (E.o.X.). o γεωγραφι_
t"oq αυτδg xδρog θα απoτελεΙται απδ τιg xδρεg τηq
E.o.K. Και τηq E.Z'E.Σ. Επioηq, oτo xδρo αυτδ θα
υπ&ρ1ει ευ1dρεια για ελεδθερη κivηoη τρoiδντων, υ-
τrηρεoιδv, κεφαλαiωv και ατδμωv. Eιδικδτερα, η ελειi-
θερη ετrικοινωviα πλiov τωv 360 ε,κατ. Ευρωπαiωv,
μτroρεΙ vα θεωρηθ'εΙ, το oυoιωδ€oτερο oτoιγεio τoυ
E,O.X.

Eπioηg, oκοπδq τηq αυατ&αεωζ τoU xδρoυ αυ-
τoJ εΙvαι Και η σUyερΥαoΙα ατoυg τoμεΙq Tων μεταφo_
ρd:v, εvδ.ρyειαq, τερr6&λλovτoq, 6ρεuvαq, υyεΤαg, α_
op&λειοg, τrροoταoiαg των καταyαλωτδv, αυvθηκδv
εργαoiαg, εκτrαrδει]oεωξ, τroU θα 6oηθηooυy στη σU-
vo;{ τoυ xδρoυ.

Mε τov δρo oυvα1η, εvyoεiται η μεΙωoη τωV κoι-
yωyικδν Και oιKoyoμικδv αvιooτflτων TroU υφΙoταvται
μεταξι} τωv διαφδρων τrερ'ιφερειδv τoυ E.O.X.

Αττδ τιq fδη ευvoiκig oxδoειq τηg E.o.K. ,με τηV
Ε..z'Ε'Σ' ixει διατrιoτωθεΙ δτι οι τεριΦδρειεξ των Kρα-
τδv - μελδv τoυ E.O.X. πoυ εξdyoυv yεωργικd πρoT-
δvτα, δεv dxoυv ωφεληΘεΙ τδoο, δαo oι 6ιoμηxαvικΞq
και περιoαδτερo δυvαμικδs περιφiρειεζ.

Eπειδη o yεωρyικδg τoμδαq ατroτελεi 6αoικδ oτoι-
;εio τηq rooρρoπiαq τηg ΣuμφωvΙαζ/ TrσU Θα ουvαφΘεΙ

μεταξι) τωv δJo μερδv, πρiπει να μειωΘoδv oι υφιoτ&-

μεvεζ olΚoyομικEg και'κoιvωvικΞg αvιoδτητεg.
Η Koιvδτητα πιατεJει δτι ο oτδxoq αυτδq μπoρεi

vα επιτευxθεΙ, με ειδικδq παρα1ωρηoειq εκ μEρoυq τηg
Ε.Z.E.Σ. oτoug τoμεig τηg γεωργiαζ και τηq αλιεΙαq,
1τoυ τTαρouσι&ζoυv ιδιαΙτερo εvδιαφEρov γlα τιξ μειo-
vεκτικδq περιoxiq.

Για τo ακoπδ αυτδ, 6αoικδ Koιvoτικδ αΙτημα εΙ-
yαι η σJσταoη εvδq αυτδνoμoυ ταμεioυ, πoυ Θα xρη-
ματoδoτεiται 'μδνo ατrδ τιq 1δρεq τηq E.z.Ε.Σ. o
Xρημσδoτlκδq μη1αvιoμδξ τoυ ταμετου, θα εΤvαι ι<p"

τ&λληλα oxεδιαoμδvoq, δατε vα αuμ6δλλει oτη μεicο.
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ση τωv αvισoρρoπιδv και vα σUμπληρδvει τιζ 1τρoσπ&_

θειεq πoυ κατα6&λει η Koινδτητα μΞαα απδ τα Διαρ-
Θρωτικ& τηq ΤiαμεΙα.

oι 1ρηματoδoτoδμεvεg δραατηριδτητεq απδ τo
ταμεio, πρo6λEπεται vα εΙvαι τo τερι6&λλoV, τα E'ρyα

,υτroδoμfrq ικαι oριoμδvεg πλευρEq τηq εκπαιδεδoεωq,
τroυ πρδκειταl vα πoοoδιoριoτoδv. 'ooov αφoρ&, τα
κριτ{ρια xoρηyfrαεωg τωv ενιoyJoεωv, oιiμφωvα με τα
oπoiα θα καταvEμovται τα 1ρ{'ματα μεταξιi των δ:-
καιoJ1ωv περioxδv, θα πρEπει να εΙvαι δoo τo δυvα-
τδv oαφ'Eoτερα Kαι πρo6λδπεται vα καθoρrατoδv.

ΤEλoq, η εφαρμoγ,i ,μεμovωμEvωv αxεδΙωv, Yια ot_

κovoμικ{ εvΙoxυoη απδ τo ταμετo, Θα τrρΞπει vα πρα-
1rμlατoπoιεiται σε συνερyαoΙα με τιg εvδιαφερδμεvεg
εΘvικEq αρXis.

Στo γεωρyικδ επΙoηq τoμE'α, παρoυoι&ζει εvδια-
φEρov η εξiλrξη των γεωρΥtKδv oυyαλλαγδv μεταξιi
τηq Ε.o.K. Kαι τηζ Ε.Z;Ε.Σ'

Mδxρι α{μερα oι διμερεig αuμφωvΙεg τρoδ6λεπαv
τrαραxωρηαειq υτrδ μoρφi KUρΙωg πoαoατδoεωv, για
λΙγα γεωργικ& τρoΙδντα δπωq, oιvoπvευματδδη πoτ&
(κραoι& Kαι οTΓoστ&yματα), xυμoι}g oροδτωv Kαι με_
ρικd,κτηvoτρoφικd τrρoΤδvτα (τυρι&, αυy&, πoυλερικ&
κ.λ.π.).

H πρooτrτικ{ διεδρυvoηq τωv εξαyωγδv τηq EoK
τΓρoq τιξ xδρεg τηq Ε.z.'E.Σ. και αvτιθEτωq, οπoτελεi
αντικεiμεvo τωριvδν διαπραγματειiαεωv, ιδιαiτερα
crτoυq τoμεΙg τωv vωπδv Και μεταπoιημΞ.vωv γεωρYι-
κδv τrρoiδvτωv. Ατιδ τηv τrλευρ& τηg E.o.K., €1ει υπo_
6λrβεΙ oτην Ε.Z.Ε'Σ', Ξvαq κατdλoγoq με yεωργικ&
τrρoiδvτο, Yια τα oπoTα ζητεΙται κατ&ρyηoη τωv εμ-
τroδΙωv ατιq oυvαλλαγiq, με 6&oη τηv αρx{ μιδq με-
γαλδτερηg φιλελευΘερoττoiηoηq. oμoiωg, αvτΙατoιxo
καr&λoγo μεταπoιημEvωv 6ααικ& τrρoi6ιrrωv δ1ει υπo-
6dλει και η Ε.Z'Ε.Σ. oτηv E.o.K. Eνrδεικτικ&, θα αvα-

φEρoυμε μερικ& γεωργικ& τrρoTδvτα απδ τov κατ&λo-

γ'o διατραγματεJαεωv ιKqι πoU &μεoα μαg εvδιαφE-
pouy:

- 
ΑvΘoκoμικ& (γαρδφαλλα).

- 
Κηπευτικδ (τoμ&rεg, πιτrερlδg, αγyoιiρια
κ.λ'τr. ) .

- 
ΦρoJτα (πoρτoκ&λια, λεμδvια, μαvταρivια,
oταφJλια, ρoδdκιvα, 6ερδκoκκα, φρ&oυλεq
κ'λ.τr).

- =ηρoi καρπoi (αμδyδαλα, KαρJδια, σταφτδεq,

oδκα ,κ.λ.π.).

- 
XυμoΙ φρoδτωv, φρouτoσαλ&rεζ.

- 
Ελαιδλdδo, ελιδ,q'

- 
Κραoι&, oΦζo.

- 
Priζι.

_ Καπvδq.
'oμrξ, θα πρEπει vα oημειωθεΙ δτι τrρoΞκυι}αv

δυoxEρειε; κατ& τιq διαπραyματειioειq μεταξδ τωv
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δδo εvδαεωv, επειδ{ oι xδρεq τηq Ε.Ζ.Ε.Σ. Ξxoυν υιpη_

λδτερεq πoιoτικdq τrρoδιαγραφΞq απδ τηq E.o.K., ει-
δικδτερα στov |Kτηvιατρικδ και φUτouyειoyομικδ τoμ€α.

Η Ε.Ζ'Ε.Σ. απαιτεΙ, oι πoιoτικδq πρoδιαγραφ,Eq
τηg Ε.o.K. vα τrρoαεyyiσouv στιζ δικδg τηq. Στo oη-
μεio αυτδ αyαΦi.ρεται δτι η E.o.K. 6ρΙoκεται σε δια-
τrραγματεδo'ειq με 'μι& &λλη Ξvωoη κρατδv τη G.A.
Τ.Τ. (Γεvικfr Συμφωνiα Δαoμδv και Eμπoρioυ). Αvα-
μδvεται, λoιπδv, vα καταλ{ξoυν oι διαπραyματεδσειζ
μεταξι) Ε.o.K. και G.Α.T.Τ., πρoκειμEvoυ vα 6ρεΘoιjy
λιiαειq oτα τroo6λ{ματα μεταξJ E.o.Κ. ,και E.Z.E.Σ.,
ειδικδτερα στoy KτηVιατρr'κδ και φυτoUyειovoμικδ τc-
μiα'

'Oμωξ, τrαρ& τιg αvαφυδμεvεq δuoxEρειεq oτoυg
ετrιμδρoυq τoμεΙq, εξεφρdαΘει oμδφωιlα η ετrιθυ'μΙα, κα-
τ& τη oδvoδo τωv Uπouρyδv δλωv τωv γωρδv - μελδv
(13 - 5 - 9'l ), η ΣυμΦωνΙ,α Υια τov EυρωτrαΙκδ oικo-
voμικδ Xδρo (Ε.o.X'), vα τεθεΙ oε ιαyδ τηv'l - I -
1993.

Τυxδν δυoκoλΙεq crε επrμδρoυq θδματα, τroυ θα
αvακιiψoυu και απδ Tηv εφαρμoyfr τηq ΣυμφωvΙαq, Θα
αvτιμετωπiζovται μ'ε τη γεvικfl ρfrτρα διαoφαλioεωq,

με τηv εξελικτικfr ρητρα (evolutionary clause) καΘδζ
και &λλεq θεoμικE'q διατ&ξειq.

H yεvικ{ ρ{τρα διαoφαλΙαεωg, πρo6λ,δπει δτι
μπoρεΙ vα εyερyoπoιεΙται, oε περΙπτωoη πoυ αvακι)-
τrτoυy o'o6αρig oικovoμι'κΞq, κoιvωvtκΞq και περι6αλ-
λovτικiq δυoxiρειεg.

H εξελικτικη ρiτρα, τrρo6λδπει αμoι6αiεq δεoμεJ-
σεtq Υια 6αtμιαΙεq 6ελτιδoειq oτov τoμiα τωv σUιrαλ-
λαγδv.

Στιq ΘεoμικEq διατ&ξειq, πρo6λiπεται η Τδρυoη

ειδικor] τμfrμοcrog €Γτo δικαστiριo τηξ Koιvδτητoq τrou

θα αυμμετfooUν και δικα<rτδq ατrδ τηv E'z.E'Σ.
To ειδικδ αυτδ τμr]μα θα απoτελεΙτοι ατrδ ε-

πτ& δικαoτΞξ/ απδ τoυq oπoΙoυq τrEvτε τou δικαo-τη_

ρΙoυ τωv EυρωπαΤκδv Koιvoτ{τωv και δδo απδ τηv
Ε'z.E.Σ.

To ειδικδ αυτδ τμ{μα θα απoτελεTται απδ επτ&
δικαoτEq, ,απδ τoug oπoτoυq πξvτε τoυ δικαoτηρΙoυ
τcοv Euρωταiκδv Koινoτ{τωV Kαι δι]o ατδ την Ε7ΕΣ-.

H πρoεδρiα τoυ ειδικoδ τμflματog θα αvατiσεται
εvαλλ&ξ αε δικαoτfr τηq Koιvδτητoζ Kαι oε δικαoτf
κρ&τoυg τηg E.Z.E.Σ. TE'λog, ατrδ τη oJvδεoη τωv Xω-

ρδv τηg Ε.Z.Ε.Σ. με τηv E.o.K. ΦαΙvεται δτι η xδρα
μαq θα μπoooιioε να ωΦεληθεΙ. Mε δεδoμδvη την Ev-

τασTl του αvταyωvιαμoJ oτη διεffi αyoρ&, αλλ& και

με Eκδηλη τηv αv&γκη Υια μια δυναμικδτερη εξαyω_
yικfl τrρooπ&θεια, η τrροιbθηoη τωv γεωργικδv 'μαg

πρoΙδvτωv oτιq νEεq οyoρiq τηq Ε.Z.E.Σ., απαιτεi τηv
εφαρμoγi κατ&λληληq oτρατηγικηq διεΙαδυoηq (αv-

ταyωvιoτικE,ξ τιμδξ, μ&ρκετlv κλπ. ).
oι ατrαιτflαειq τoυ Kαταιrαλωτ{ oτιq xδρεq αυτΞg



εiιαι μεy&λεξ σε δ,τl αφoΦ τηv τroιδτητα/ τηv τUπo_
'l-:οiηαη και τη συσKεUασΙα των Trρoiδvτων.

Τo &voιγμα viων 'oyoρδν απαιτεi oυvEπεια και
αuvεxεια τηq εξαyωyικiζ μαζ 1τρoστΤdΘειαζ.

'oμωq, τα πλεoyεκτ{ματα τroυ μτroρεi yα μαq
τιρoσφE'ρει η oJvδεoη τηq Ε.Z.E'Σ. με τηv E.o.K. δεv
θα τrρδτrει να τα δoJμε απoκλειoτικ& κ&τo: ατrδ τo
τιρΙαμα τωv εξαyωyδv πρoΙδvτωy στι9 xδρεq αυτE_q.

αλλ& και ατrδ τηv oτrτικ{ γωvΙα μιdg ευρJτερηg oυv-
ερyασιαq.

H oυvερyαoΙα μαg, μτroρεΙ vα αuαπτυxθεΙ oτoυg
τoμεig τηq ετrαγγελματικηq εκπαιδεrjoεωg, τηg iρευ-

vαq, τηq εvd.ργειαg, τωv μεταφoρδv. Εrδrκδτερα/ oι ρU-
θμioειg oε θEματα μεταφoρδv δια μEooυ Αυατρiαq και
Eλ6ετΙαq, θα 6oηΘ{ooυv oτη διακ[vηση των πρoiδvτωv
μαs προξ τηv Bδρεια Ευρδπη.

Eπioηq, φαiνεται δτι θα Ξxει θετικi'q ετrιπτδoειq
στη yεωρyιK{ oικovoμΙα τηq xδραq μαζ, η oΟoταoη
τou τoμεioυ Ε.Z.Ε.Σ. B,δ6αια, η αξιoπoΙηoη τωy oιΚ13-

ι.loμικδv τrαρoxδv, πρoijπoθδτει τηv iγκαιρη εκπδvηoη
μελετδv Kαι .ΙτρoYραμμdτωv, λαμ6ανo,μEvoυ υπΦη &
τι o xρηματoδoτικδq μη1αvιoμδq τηq E.Z.E.Σ., θα πρΞ_
πει κατd την Koιvδτητα, vα δxει περroριαμΞvη ,δι&ρ-

Kεlα.

L ,t'
t

ΣυvExεια ατrδ τη oελΙδα I22
Γαλλiα etν|ΦL ^{νω6'-L6 σιων, x[l1η,γηι' |-
δaο,).6γων. oι Ιδεoλ6,γoι δΔγoνιαν
τ: -< α1ργ{E τη5 ελoυθqp,tiιq xαι, τη,q

ιcl'lτ^ηrταq γUα τι3 οπ'ο[eq αγωνι[ζo^;,-

aιν o'' Ι&λλo: €fr'].ινι'cτθ!nΞζ, αλλ&
δο αυ1'ιφωνoliσαy μs τη βiω τΙ'ν xρη-
5|.\1Ll.!v1ο Lod σ αν τ'.|σ' 

\)|α επ;ιi6&λλoυy αυ-
τd; τι; α'?V.ξE. Στην Eλλdδ'α ανπt1
τΥil i.iJ,tτη φωaη ων'τιπι'ρocωπεtiει ο

Αδια,μd,ντιo; Κap'α.^ξ6' a a6πO:ioζ τΕ[-

6τυ)iε 6τL η oλευ,θεrρd;ω τηg Eλλdrδα6
M. AΦ'αινe !aΙτ' aσ.,o,1oλadιω y"|. δτl
τα. γρ'αιψματα" ιΜν γiρi/t6Lψσ' 6ao x'zc
ιια δτλα'.

Mο ,ιΙα βιi6'λiα ιον αροlcπ'&"Θησε yi
βaτβi1'oει τ,oυζ ημπα-υjριiιilτε6 τaυ Υα,

]μ1r:ρiφ,ω θo6y, α)ιλ'd, ηαι y'α''x&.ν εL τ\) ω -

oτd6 oτη φq}τιqμ6yη1 Eυ'ρlιilπiη aιg
ruρoαπ&θieclεg τωv Eλλlivων yα' wσ}yrιrδ τη pα'ρ6αaρ'6τηια, ζητιbwθ4
-''cυ; 6τ'οι βo{rθεια.

Tdλc6, ηρtτ'εt "Λα σ"^Λαφ'ιρpι),|'ρ 1,ω
7''3'C α'ydl'/nιψ'α {.ργω' ττyl <trλληνιιτ)
\ο|'υιρy'tα" yJα.l τ'oν .L{νιbvυμo τoυ
1789> ;?υ, στηρLΥ|ι'&να,cc.Φ γωλλι_
ιλ ;'.,'l'τlπα, '1rιλαiν "(Lfι' IφλLGLγ'η'
zz'ιaν'.z'i''nαι θ'ρη'cτενriι,χτi 9λευθε-
'..:e ,,'-' !''tι't ιδιq.tτε|Γ'1α" 6νlcaνο a6νo1
;'s.'llz -c'l εξτ,γεt y|!ιx.L .ην αyωyυ-
'.ι-!α 

=.ιι;.
o: 'E)i1v:; lιιτξ'i τcy 18o αι-

a'n. z;τizειay!.ιο'. ι;δ τo Ιαλλιι6
l :.acω::aιd z-7''. :fι Γ α}.)'''zi, Επων &-

σx,σ:3,Tι' !ν''υι'oα') ττΓ) 1αναΥ1σl Υ.σ. \\o?'
.rο)]θr$y "(uα να ξαι;ia6'ρo'3ν την aλευ-
θeριLα το'υq. 'oπιrlg λοcπ'6ν η Γαλλι-
τ'fi Επ'αν.ωoτrJ'σ'Υι 6τ:ο ξεx{ντ,i1ια τη€
7'Δ7ττlx'ε rτsl επ[δ'ρα'cη τoυ ελληνι-
xlo6 πν,ε'jματaζ πσ)' τ|ρiθε ατ"η Δlioη

μαζi lιε τoυ; ;1οιδτoυE 'Eλληνε_: δlα"-

νοο'jiμ.eνoυ .c '.ιeτθ. την nτιbaη τη€
Ιζυs"i,oτ'ιν.u)a'jποληs, ξ'τσ'''y;α'L τo ε-
;'l'Υαcταatιδ -ι'νa3!,J.ιq" τη6 Γαλλ[αE ε_

:rfι'p|b.ισe την Eλλdlδrω xαlρτι C'πa|Jζ

? ω τ ι σ 
l 
ιld,loυ 6 εx ε iν,oυ g r|^ι1|? Lιj}τ Ξ, ζ ηtoν

rι,,ι,bτ'ο,' πω)ιε'' l'q'ν τ.Ισ. την ελευΘg,ρ,iα

71''' την ανε'ξα'οττiιdtα.

o ΓAlιr1ΙlΚ'oΣ ΔIAΦfi:rΙΣMoΣ ΚAΙ
Η E'ΠIΔPAΣIΗ ΣTHN ΕJlrlA{rlA AiΠrO TΗN /EΠANAΣTAΣH

To

περloδικ6 (N Ι AloYΣTJtrυ

vα μπεi

σε κ6 ε Nαoυoαi'tκo σπiτι

a_

ΙiξirΘ,ε συ\rδβοΗnττiξ

vα γρfu|rει

€vα καιηroΦργιo

ουιδρoμιιτιt
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'A lΞ A ΓI I T Σ A *.-.\\.\.\!\t\ι1ι\r

Tnξ ομ&δαξ περt6αλλοvτικliζ εκπαiδευοnζ
τoυ 2oυ Γυμvαoioυ N6oυoαq

(T*ξn B' - Σxολικ6 6τo9 199t0_!991)

Α'
ΣFΙF{ΕΙ n*ι-l

EΘελoιrrικ&, αφoιi κανi'να oxoλεiο
δεy εΙvαι υπo1ρεο:μivo vα εφαρμδ_
σ€ι τηy Π'ερι6αλλoντικ{ ΕκπαΙδευ-
ση/ μια ομ&δα ατδ 36 εθελovτi'g
τηq B' τ&ξηq τou 2oυ ΓυμvαoΙor;
Ν&oυoαq, καθoδηyoιiμενη απδ δJo
καθηγητΞq, ατroφ&αιoε vα ααxoλη-
θεi μ' 'ivα θiμα τιoυ δxει oxΞoη

με τo πoτdμι τηζ πδληq. Tη,
<Αρ&πιτoα, τo πoτ&μι - μ&vα τηg
τrδληg μαs)>. Η εθελovτικ{ εργααΙα
τωv μαθητδι/ ατriδωoε καρτroJq. Τα
απoτελδoματα τηζ ερyααΙαq δημo-
oιεioyται o'δvα ειδικδ Ξvτυτro/ TΓoU

κuκλoφδρηoε τo 2o Γυμνioιο Ν&oιr-

9αξ με τov τΙτλo <<ΑPΑΠlTΣΑ>.
Θερμ& oυyxαρητηρια α'δλoυg τoυ
εργ&oΘη,καv oτηv oJvταξη Kαι ττα_

ψloυαΙαoη αυτ{q τηq μελδτηq. 'Eτ<lι

διcrrrιoτδvεται ακ6μη μια φoρ&, δτι
g &vθρωτoq Exει απεριδριoτεq δυvα-
τδτητεg πρoαφoρ&q και δημιoυρyi-
αq Kαι δτι oι ν.Ξoι με μiα oωoτ{ καθo
δiyηoη, εΙvαι σε θΞoη vα πρtrYμα-
τoπoιflcroυv <<Θαδματα>>. Eυxδμεθα
αυτ{ η τrρo'oπ&θεια να δyει oυvi.-

xεια και vα 6ρει μιμητδq.

Η μελΞτη καλι)πτει Ι 9 oελΙδεg
gαι τrλαιαιδνεται ατrδ πΙvακεq, ακi-
τσα και Ξyα κατατοπιoτικδ x&,ρτη.

H <ΝlΑoYΣΤΑ> oτo ,αημεριvδ

τεδxog και στα ε'ττδμεvα θα δηuo-
oιεδoει τα κυριδτερα κεφ&λαια τηg

,pρyαoΤαg.

Η <ΝlΑoYΣTΑ>

Π1Ρor1oΓoΣ
Στα πλαioια τπ Ι1 .E' πoυ ε,φοζp_

l,ιΦξ;lετα'' αloττy,ι'ατ'''u"& τα τ,sλεqEαζ"'ι

λρδνLq' oτo ,q1oλeic ,;-ι.α;, 36 ,εtθεrλοy_

:Ξ6 η-υαθητ6g αιrο την B' τdξη, δι*.
)''εξαν 'tαν ,θjι}ιω j,i:gυγαi τηγ Αpd'πι-
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-ι57., Ξc 'πaται,ε\'" - t',ι0'ν'α ττl: i'6'λ'Υιζ

iΨ"q'
()ι' )''ξ^γ9' ποοφι''ιet;I
1. _{ποτjλεcΞ κσ'. ι.τrιιτeλεi' πη'Υ"tl

ξιι'i,E γιι' τη'l π'6λτ1.

2. Ε|tlνυ''' !",α; γα'ρaxττ1ρ'ιaτυz6,q υ-

γρο6tcτon'; πc|J 6Ξ πoλDue sηι1ιe[α"

δu.rιττ)l?ι't α'ιz)'οLωττ1 .'^rl Φυ!1| eτΥω-
l',ιi'α, ;ον )''4γι:'l τ,ο-t,l υ.τ6τo'iι'υιν oγθvh'ι

τo'υ, εν'ιb 'ce t''λλ,ι ιiα'ρσ"τ'τt?adψ". {y-
τ.ιΥτ1 T,\'/ 'ε';!''ι6υ'c^r1 τ'cll ανΙ}'ι'ωπlaν '

3. Υτ'x2γει ^r, ,δυνα=6ττ1τα γ,'α *'-

'ι,νΞ1:f1 'iτ1pi'5!^fflΞ3τ| ι|lL''1' iiσ) aL *τ,a_

c:*.οι'"3 τay/ .;-τ1ζω'i x'J''' -(\)ν ay'6.-
)'ων απc ττ;l ;τ6};η τr1ζ Ni,?υl3.:,o δεl
a!"νz''' 1ιεγα)'εq.

4. H eπ'"y'tνδνντ! fiτi'iση ττ!;'5τσ.θ-

l|ι7]ζ τoυ 'lΞ?'a'' |/ω' τα πιρο6λi^μ1ιατz

: ;η ν {rδ';'ευ :η, αρ δ ευο'η ^Ααι,ρι3ιπα'1'5'r,

''pυ νaροδ 'που δηrι.oυ1ργ^i1Θτpι"αν ιαι
ο'';g.ay'α}'^r,'τ'g'γ τ,η,r πδ,λη ττ1ν fipaτs
yoυρeντ1 y'pονια (ανοcξη - xω\qxυ.!-

ρι 199Ο) λ5γοl τη< ανaβp[αq.
Στ,δy;οg ι,ια3 πωνπα. εiναι''
A. E[ eυαι,αΘ'ητoποlrρη, σι}γε.]δη-

ιοπoiτ1ιη %Φ. Ξν'Ξρ^(οiioiη:η τιυν μα-
Θητ6ν' oτα ;ρο6λ'i1'να;L τcυ αμεcoυ

Φ1)lσ''lΥ-c1'J x ι'a :/''-Υ υ)Υ'.7acaιrι|9ιi,L'.Υ':C'3

,-, "ιa? υ6 υ)').οντc ζ τlυ Ξ.

B. B οjγδg5τι -ar ,αγ'ολιι'[ο''ι xαι
τω,l θε:ω.,cητιxδγ γyιδ1ΞlΞωγ _il-l'rΞ τΙ
ξr'i'

J.'. Ιl γνοrρ,l11ι'iα- τυ.lν ι!,1'α:aτ1τιi:l') ι,Lε

i' σ":νqLxe'tιLΞνa y"q"L τcν τρδ,πο )'e'.-

i6'j,ργ { α'c υπrr1,ριg 6:'1iy'z",τ"'ι oυλλδγο:ν .

Δ. Τ{ αξιιτο[ηs'r1' ιaυ τιι,λdγ,τ,oυ το-lν

,μαθητιil,.; y".ι( τt Θξ&'s.y'η}:ii τουq s-ι'τ;l

α',l'υ'δι'u'! e'ρ1z'otα. xx-'' 6T.T1 λl,'pη πpιυ
'ιο'6a':l),ιdlν .

EΙ ψι:θo)'oγiα xaυ .ι"x'Ο}''crθiι'5Ll|\Ξ

cι γaνι."'c!; Υ,l,αr1ll;ιJ'; 
:

oι ,μ.α'θ'ητ{; y.ιι:il;:τμαν c: 4 ,'-

l ι iδe6.

1^η ογ,ιi'δι'' (l'1οd.oγiα, Xλω,piδα,
lΙ α';iιδα, }f ιl12ιtx'λf 1ια, πo|,τ &|,'.ιir\

2η oψαδα'. {\!.ι:δ:τρα, ΙΙ'c'c6;τs
;α, Ρυπ'ανs'η νερ'ου)

3τ1 αμ&'δ z' ({)'"τ'o'ilοηι'i α,' Τδ ρlοlυ,:τ1,
'Aρδου,cη, πωpα'γιιlγ^i1 E,;€,ογεια.;.

&}'λeq aρ'iicειq)
4'η cιψ&δα. {Τοτοιp{α, |fq.g'i'δοsτ1,

Alοθητιxf τη; Αροil-υιτ:αq) .

o ι π}'τi'ροφc.'iε6':υγιεν,τρ ωθ'r,'ιιν
αιπ'6 βι6).r'γρo.a !α, παρου s'''θ"οεl; a-

ir hi1,dlocU. ,θ,ε,;r'i.l;ιυν |3τ.rΓ) τaξΥ! iι"x.6

ειδιιio'J6' ,cυlygντ"ilFε, '_ q'τ6 y'ατοi'-

'Laυζ 
ττ]; π'δ'λ^r!Ξ ιια.'. ,qρο'lτηηrατoλ6_

Υ|'α r.o1) aυντ'αγ.0ητα'ν απ6 Ξτll a:!\'''

δα ιl'ι απευiΘ6νθι1x'υ.'1 '519y Δiμ,
Nd.ου,ο,αg, cτoν T.,o.E.B., ,oτη Δτ1-

',ι'cτtιii Ξπ'!yιΞJρηοη Toυριαμo6, σε

; 7 :' x'; c i 1!E\'' ε ; Β'. a1ιηγαν [ε g τηq N*-
.-' 3'ι .Ξ'' τ'. ζ i ο1) l') L'σ a'yJ! ζ 1ε'π ι yJg Lρ li,ΞΞ ι ;

',1Ξ?.al'η: Αγioυ Nιxolλ&,cιl xαι οτα
sτ :τ ι ι' τ-16 N i.ο' l.ι υ' ; τlcυ β,,' |':ιιον τ α''"

οτι:,51θ'ε; τ^r;,\i','l,;ι.τ'sα1.

Tι; oη,;ιαντι%δτΞpεζ i,1.ιω; πλη':r-

φο'7teq χaι 1ε1lιπrεiρiθ'Ξ απoxοι:ιisαl,ι.ε

α'πδ τιq το)'')'tq .επι,ox6ι}::_< πoυ v.&'-

'lξ.lJ,e 5τ' lπ'Oτ'α1l-ιl ('ηγ6;, 'Αγιo l{ι-

'x6'λg, ψ'ζγρ'' παλι'&, ηλεxτρ'ιν"i1 eτα'"-

ρεilα. iδιαδ:o,ψ'i1 ιψ6a'α ,οτην π6\η, υ'-

π6 γ'!φνρα Brεφιιilτlxη '',ι!y'9ι' Τ'c66-

ρcα' ιτδ πaριογi'1 T,oιφλixι (ιτ"ρ'6-

iο)'τl Κ''τ[οoJ xα.ι }Ιiεζη;) ι''':Ι.?'' ττΓl

e''ι6o}'fi ττ1-c Αιρd.πιιsσ'ζ 6ττ| Iaφ'?q

66) .

Κ,d.vωμε τL.ζ παρσ'γττ11p{oει; i-ια;,
,cυ,λλ,6ξα1r.s υ).ιx6 (πετριbη.ιατz., φυ-
τ*', ζ.ι.ilα.' y'c1\|,]Lσ.τ'.α' απ'b αργ'α'!ω α.";-

γε[α Liλπ.) , τι^/1ρα',ι'" 9υJτaΥ!.1'Φι..ζ

'|',r.|' 
απaτυπl'iιιz,υ:e ι^ri't ;οC'Ξi"α,''ι'ry.'

-^ ^.,..,i^. t):.,-^-)1 .'/'.l.J' Ρ. /le''

Σιa 'trυl'ι'a το'.l 'c7.ο).ι:::ll τi οr,l'α.δι'

apι';ι',lωνε''. !τ'.frz.sτi,ιε lι).c :,.,.l:}l :c
:'')'ιy.,6 τ"ι''" c.τι o'-',ιωΓ) ^r1τ ! ; :D^r,\;'ι'ι ο''l :l -

\(Υ(Ξ'J.') Ξ\\i'lΞ'lc1',:.{νοι s.τ6 το ποτiι''''ι"

!τ6 ''τ,ι ;)l:.l12d ,lιz'; θr3λου,u,ε νx
Ξ]]./,r'1'J,'' 7 1' i 

1 
5 ο'') ψ Ξ :

- 
T"i lι'a$θ,.lv;η y"1". 11ο αjλλoγο

zαθτγγ'ητ(l^t του 'sγoλεtaυ η1α.ξ γlx,
τηl7 δι,aυx6λυ}ηση που i:Ιai πρ,rσ]6Ψg-

ραν 7.e|. ιδιαLτe,cα τoν x. Ιιιλ,:γo Α-



6i.rr, ;ο'l pοiftφa στoγ d]λετ:(o τωy

z::,re.'ιω'ι'

- Tο o'iλa'γo γ,?y,d'ω'l {χαι rιηδΞ-
u.i'rιlν ι.-''l 2cυ Γυ1ινα.aiοnl τ'α'ι ι;δι.'α!''

-"Ξ.a a.!\) πρ'6e'δ'ρa r. Bαo{ληr Χα-
:ζηiωαννilδη Υ'.'c. τ^ην ξθιxη ,οψμ7'o_

ριιsτι.c^η y..λL OLy"o1a]lLx{ διευ,x6λυν-

5η.

- 
T0 nδι*6 ψα"6" ιr. Δ'd,'ζαrρο T6,ll

|ι|-ιa. na! α.φ''!.ρωοe πrολλd6 αmδ τcq e-

)'o'j,θο,ρε5 (τ'αι δγ'- rμ6νo} 61ρ,εζ τoυ

y'σ'. ταλαLσ'ι'nρ^ξθηxε ι''ιαξi ψq γιυ.
"io" \xθ"νεL aην ε)Lxc|\lσσx6πηoη (βιν-

τ'εο'sxdπηcηι) V''σιL \)Φ eιααrγ&.γaι ια
1ιdλη τηE oμ&δiαE ,στηγ τθχνη τη:

φ,ωτoγραφiαζ.

- toν Δ{ηlο τηs Nαoυααζ xαι
,.j'"q'['-'ε'ρ'α aaυ'ζ y" tιL. Λι16λ'ιo' T'ρτγ 6 ρη,
Zωγρ ωφ6πονλo Π θτ,ρo, Βα'ρ6θρη Κιb
ia'σ. xαL Λilγγo Td'xη για τιg πλη-
gοφap{εg πoυ' ι}α'ζ θδωcαγ.

- 
Tη,, eωιy1ε[ιρηοη' Βυaρ6αρ{ocο'l

ΥLx- τα. cτο"'γd[α Jτoυ ιια6 dδωrcε γ6-
'ρυl απ6 τη αγr&cη τη'ζ βιoηΙη1χ,ιri,α';
,μ'ε τo πoτ&μ.ι, xωc tδ'ιωiτ:q1* τaν x.

Τρηγ6ρη Βωρ6αp'€'aao που μα5 €δω-

cε πcλιiτιμεg πληrρoφo,ρdεE ΥLα, τ|ηy

r'λ'hρ^η αξιοποiηcη τoυ πoταμοδ πoυ

γιν6τ'α"ν παλι'θ" 'sτ\ Ndbυcz v'|(L. τa

δdoιμο του'Nαo,l_{cωiοlυ μΘ το πoτ&"ιρ'''

- Tτoυ6 x. oι'νnν6ψυ, Αλ'θξαγ-

δρo (ωρxιτ6rτο,vω), x. Mπωρμπα-

ροιi,cη Γιι6ργo (γεωλ6γo) , x. Σπo-

1ρdλα Δ,boπoιyα. (ιβυ,oλ6γo ' x.

Mπ&ιτoη Τα"xη (λαoγρ&φo), πoυ

μ πρoθυ1μiα, i1ιρΘαν w o1oλεio' μεi
yιq'|" |ψ,α,ζ ιιιx.|c,α,τ6τL'σα0,ν γιω θdμ.ατα

τηζ ,gι,διχ6τητd5 τoυg oε q46oη ψ
την Aρ'απιτoα.

- 
Toν x. lνιdψπω Ιiιil,cτω (πλη_

ροφορητi1 .JJ9NΦLoτ{ιalnν) γιω τι; ξε-
'lι-γi,'sει'q π,o'υ 'μαζ Εxα'lε ιcτoυζ α"ο'

'1-ι'''ολr'γιιxοiq 1ιbρουg ^γ{ηω απ6 την

-\''ιd''τaα'

- T.ο.E.B. N&oι.LταE για τιζ
--''τ,.-ciο7[4 πσJ μαζ dδωoε.

- 
Κα,l ;ουq Αηρoτιι6 oυνεταιρ:-

aβ ]iz.,,rtη3' _A".Σ.E.Π.o.Π. Ne-
z'lιτ,i, Φφυ:3νω η Nαoι}στ]5, Eμπo-

7'.ιi1 T'ir,'εζι. Τoν''xti Tρdπεζα.
oι. rιeΦτγγτρ\: Bλ*7.oυ Φrη,

}{joxo; Γιιilργo;.

ΕΙΣAΓΩΓ[{
Στo vφ,δ pωo'[aτηxαν ωy,€ιαθεy r.,ι

πoλιτιψoi Ι.α' την o,oγ&yιl}ση τα,
τρ6τιoυ ανdιπτυξi6 του6. E y'ωρoθl€-

:ηη 6λων αv,εξωαρdτω6 τωv ,αvθριjl-

π]ιγ'ωγ oιχισμιilv διαμ6οoυ ττlζ υστo-

,r'[α; 'aγετiζvcα'' αψεoω με τη]i πα_

?:aDισtα τoυ. o Ξλεγ1δg τ,aυ tιτclν σ'-

πqαaι.cτuτlδ6 ταρ0:γ ο'rαq ιiυoxηoηe

μι'&g 'εξoυoiωq (v'ο'ινωνικis i φυo'-
v'ιζ) .

Αρτ,6 το υιγιρ6 oτcι11ε/o dδωcε xαι
'cτην πδλη μα6 πvoτ} ζωi1E xαι τηe
επdτρει}ε νe ωγ,θilσει xα'L να' δημιουρ-

τι|5ΞL l,J'Lc. αξιdηλεuτη οιτ'oνψι'α α-
*Φη ,*o, σε cι}τιχsη.ιεy,ιx& δ]ιiαy'o-

λεE, λδ,γω Lσ.νaο.7ι.b.l ,ση.)γχυlριιδy, ε-

τaγtq.
Tιiηρα πoυ η aξ6λιξη τηζ τε,Lyio-

Γl'nγtαg 'επdτρειpe lστoy d"γθiρωπo yr{

τ ρa oα,ρ1ι6ξεταL'σiσ' φνccxd,,δεδqlj-
νι' ^Ι' xα,, ν.α τσ" a,PΦoπaιεt προζ 5-

φελ16': του, x'α"τ& πδca απar,eλε[ τ1

φυaιxi1 ρa! νaροι3 cη1ι'αντιx6 πλεο-
γ,6χτημ?" για tνων τ6πa;

Tα ερ^γaωαaα' xcννilντ'αι με η-
)'ezιτρι"xiγ εv{ργειω τoυ φτθ'νει e'3xa-

λα παντo'3, rcα. φiρdξψατα) oi, γΞω-
τ'ρ^i,cει,q xα. τα αρδευτιr'& ψτ"aco'5'l
να ηρφηθεΦσoυΥ Υειp6 ο' δ\α τα

μ6ρη.
'Aρα. πa'.* εtνα''. 'r, rρoοφο'ρα -c:l

;οταrμaι5 oιη'c3γ7'ρονη N&ουcα.; Σa
τt ιμaοpeL γι 'δ,.ι9Δ.,uε'. τ1 π6λη ψαq
ιτ6 4ιιι τ6)'η ''ον ι&,1ιτo-l τ'o'J τΕg"-

λ,.6 "e'ρα υ;!τ;9ρε ατ6 dλλειι}η νε-

?ο'3;
Π'φΦ"ημα:ι,cτtιy.σ.{ |.ξ' π'λν'ω ο' αυ-

τα. τα Θι6ψα.τα, 'χαΦ6ζ γνωρiζαμε το

τoτ&'ιγLι ι\,ιαΞ xα. τι; η€αειg τoυ 1Ιε

:τ',';,rt6Ιτ1 ψα'q.

!ι3o αnqψη c,iJγχυlρ,εc' 4ιιf ευxα-
l':)''στη ^l'α'" ,rιιιi .δυc{ρ'εcτη, μcιζ αδt_
.('η'5σ.ν 1'a οcυctrι{.να rcψπεριioμαπα.

H π'ριδτη:'Eyα,y απρaoδδwητα

eνλο'γτ1ι!νa 1εψιilνω, ιμε πολλ6E 1ι-
oνοπτιil,oειζ lδιαδ,dχτηxE μι& βρoμρl1
ανο''ξτi. To πoτ,!ψι oε 6λη τoυ τη

1ιεγαλoπιρdπ,aια, rμε πλoιicLx" xα"!' xα-
0α1ρα νe1ρ&',1rω5 xd,ριοε ατιγμdg cπ'4,"

ν'' z q α'ιa8τμι'ν-t6 ι'π8)'ανcη'Ξ.

E δεdπaρη: Διlο qιπl τ'ιq πα}'c6-
τεiρεg χαι μdy1ρι τει τeλeιlταtσ" xPδ-
Vιω ανθηpθ6 βια,_ιη1ανiεE τη6 N*ου_
σ1ζ <ΦE.TrιANΣ xαι ΙΙlEΛΔΑ _
oλrMΙΙoΣ) πoυ βpioxo'παι ,oτι6

61θε6 τη; A'οα,πιfisαg xαι αlν,Δδe,cαν
τ'rμ '3πα1ρξi1 τcυE lμε ιo πaτ&4ι' t'-

'zι}'e'" 
c a./ y'αι τ ιΘ αν δτ c'τ ι' ο7lτ;7 ο'3ν τ αι

cε πτiιi1eυ,cη. Π&yω απδ 80Ο aργ&_

τeg ,βνo,.ly ιβετ,dω,ροι 'y-q.L iη τψilη-
1ια'ια lι,νεταφtρo'ντσ'. a' δ'λη 7ην γ'oi-
'lιlJν'tα -tηζ NdloυααE.

Ti ,μα6 επιφυλ&,αaι τo μ6λλov; Ti
το:hε'. να w&νoνγιe ;

ΣJμrφωνα rρe €να αivθτ1μα τη6
Greenpeace που υιο,θετοιjlμε αγεπι-

γυ'λι'y'τα. uΙ{ α.ι,ο:roδαξl α τη6 τqP]&.ξηζ

e!"'ic',' nρaτι'1ιnτqp'η απ6 :"τΓ) αrα.σ'.o-
δοξtα τηι oxi3ιpηg,.

\Ιι0" π,7θ'ξτ1 λοιπ6ν, ελ*,1ιcτη ,αlμ
6ολi1 ο'uo 1i.ιiJλλaν ττ1g π6λη€ μα'g, εf-
'lσ''' η e?ταJσiα αντi1.

oIΙioNoMIA
ΙΙοi).r,j πlριν τo' γιe'γ/;)ιο aαλααι6

τηi N&oυ,οα'g ''ιπ\l?Χg ,oττp τ6λη γι.ιιx
ιxηι &ιζου c ι ο'ιxaνoψ[α.

()'" z''l.',.'6'ι'ε'.'ε; τi1νtε6 τ'al1 gξq*
z''|.l'τz.Υ :ο Eπiπsδο aιxoτεaν[α4 '[γ

ΞLν η aπ)'r'τa''tυ', τι l|LαNαL1ρaIτoLt%

ιL'' ι'lρ[υl; η βωφ'ιxi1 xΦL η')'Ψαντ'--
zi1 τl€γlη. Tα r1rεταξωτ'&', τα λι'ν0',
:ι βαι,ι6αxle'ρ'&" xα'' '^lι'ρ[ω6 τα μ,&λ-
)'υω (sιid'ιιια) υφdιαψατα τηe N&-
c'iιαq iiταν ξ'α'xιaυcτrι \')ι,α. τ'ειr,r'Lζrtτη-

;α". ;\υτl1 τ1 παρ'/,δοoη απετdλεoε τη

[1*'cη γι'υ' νυ' α''lθi1αε," η βnψτ1γανix
' ;,τ1,r ι. ι ονργ t α e'r'σ' L ν φ αν i' ο'lφγ [ α E ιcτη
Ndου,eα.

Bιoμtυ<αvtiα

Στη lδεxαετiα τoυ 1870 λειτo'5ρ-

γηiσε ,στιζ ,ιiγθe; τη6 λρωπ'lιoαg, τo

ιμιx'ρΔ ε'ργaoτα'c''a oΛ'ωνqρ& - ΙIlaxλι-
6&.νρ'lu cτη θtcτ: Mπ,,xτωlcα.. Aτδμη
υτlfupχε". -'o οiι'η',tα. Mdοα ,απδ ωυτ6

πε1,ο"lhε'. a^|'iιερz o πeξ6δρφo; τη6

βορειν^{; 0γ;θτ,-: ιαι στlζ πρoθEσe,ι6

τoι-ι Δ{μoυ εiνα.ι να γiνει μoυoεia,
ινα.τα'ρι'cτ'jlνταE 6τοι τη λeιτου1^γiι

του.

Tc 1874 6γιvε xωι τo ψγ*λo aρ-
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^{xjτσJ'''c oΔ6γγου - Kda,τ'cτ1 - Toυ,p_

παλ^rρ', τo ιπ'?ι3τa νηιμιcιaην?Υεir2'5τ'/ι

\Γ'qιιεδoyiα. Κι';ουνταsl γ"α'- ιυτδ ',tε

aσ. ΥιΞ1p0" τηi Aρ&πιτoα.ζ ra|J μαζra'j_

aντc'ν ατδ διιi,φo,ρ:ι oη,ιetα' (Bλ6πε

xΦρ"η) . Βρicιεται 'oτη.l εiooδo ηi
π'6)'ηζ' τα'. at1ψερα αναοτηλιbvεττι

ατ,5 τoν Δη1ro για να γiνaι βια'ιτs
y'ανι'x6 lμουσειo γ'qι. γ|'Φ βcaτeγ'l''ιi;
y1ρi,'cεcE.

To 1887 y'ατω αiπl'l τc Κι6οx''' ''-

δριlθηxε τ,a eργacτd.cιο 'Mπiλη -

T,αi_,.ση>).

Σl:γμρ6',ι,l;'σrσ7+Pετσ'L \'εται-
ρεiα uΓρηγo'ρbι Taiτoη> πoυ στη

ου ν d1ε ι α''7ιιrlι3 e ι', o'ε φγ aaτ &.ο,ιι o uΚ6'ν"

xυνa>>' iο oημaριν6 Βωρ6α''ρι!.ocoν,

φrc'ι&γν,ο'νταe 
y"αL ττρ/ αντtaτoιγη 7'!-

η, Tα π'ριilτα aρaινιω o υQρocτρ6'

6ιλο,E dδιvε x[νηlcτl 'οτι'6 11rη1αν'3; με
ι1βντε5 (xulpiE εvδι&μεοη |,lιΘ-ναipl-

πi τηg 'ψ^ηγανuν'i']q aν'iργeυα'i se τ'-

λ'exτρcxtfl '
To 1890 τ1 Ξτα''pιeia lιa'5:ι; -

Καρα"τζγαq ιxα'lει ερ1ocτ&c''r' Cτ'r;ι

α,να,τdλL'γ"^η a'y!:θη'η; λι1&τιτaαg xα'-

σiτ[9 rνιΞ plcχ^\ Στoυμπωνων . E'νtργaια
aaυ ficλ|ρ'εl'εL τi Lρd.πιτcα ιψ νqρl,

πο9 ιπα ρ'Λει ι],,ηλ6τoρα, απ6 τη δd-

,ση πOν αn6ψη' ανωψ6ρeπαι 6gy rδdoη

τoυ Ι,xο$τα. Α1ργ6τερα τo aργoα,d,-

'σLo aν\oψ'6σiηxε .<E,cτiα, xαl, ψeτ&

"ΙΦEN,. TlιiLρω 61ει xλε{ceι.

To 1907 ιδριiεται, 'oτη N&ου,οα τc

eρrγocτ&,oι.o Ειρια, τo πpιilτo πληρ-ι;

ντ]j1\ατaνρτ ε[o -,uφωvττj1ρι'o μωλλiνων
zoντ,& oτa 0LL'6o}|!''1 δiπlλα oτηv oμιil_

νυψιη γ6φυρα xαι τω'ιπ6:γψνo γiν.-
ΞσιL Υ! .ιντ'υστoι1η δ6οη, λiγo ι].lηλ6-

-'Ξ;pα'

Tην iδια επoxη ιδριiοτtL η υΨσ'γ-

τoν'ργ[α BETΛANΣ ταlν Λανα,p& -

Κωρ&τζια y"αc Σια.
Tο 1924 6γινiε τ'o 'ΘρΥaστ|α.,σLo Δ.α,-

νωρ* - K,ipτοη πoυ oι εΥy-α.^iΦ'τ&"'

σΞιζ τoυ (,με ωvανoιtloειg οξoπλι-

φoδ]) λειτoυ'ρyo'3ν αιιδιρ,η. Tο δε6_

ilEico ε]ργo'στd,oιo τωy αδaλφ'ιilv Λα'
ναρ& uδφθηxε τo 1928. Eδιb x*τα-

σγιeυdξoντσ,ν,μ&λλινα υφιd,cματα ε_

φ&μιλλα τοlν Aγγλιxιilν y"d'L τι?oφo-

δoτoιj'cαy τoν Eλlληνιr"'δ oτραι6 |,ιa
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γαιt' α,π6 τη'δ1τη τη λεγ6ιψνη 3Ιb ax-

Στo τ6λo,; του 19oυ αυιbνα ιδρ$- :C!ποyτxγ -*.ilι3 νe'ρ6 ae {να ι1eγ'α-

Θ.rnιe τ.' c'γο,"rlοτοιεtο τη-< eτα''ρεiα'ζ )'o α'υλ&.y.ι vqι1 \!nγgrsτ'ιν τη .,}'oυ).δ

Ιi6xx'''t,,υ - T aν'1πα')"η'. =o πaτλ',ι:n (λdγω τηE o'ρ'1ιητlι'6ττ1;

.\,r5 t'λι' αι-'α. φα|'ιιτα'. 
.r1 β''oιιτs '&':q τa'l) ' \i,γa πιΔ y,ατω διαxiλιιδi-

.1'l'ν,'ιi1 x'2Θ^r1cη ττiq τ'6λτ1; πcυ {φτα'- ζc'lτzν ' Mια. διαl'λ&δω,cη τl"iiΥα'|"ΥΞ

Ξ'Ξ '1L L'-ι'ι5'/'ολεi 3'OΟ0 aρ^ρ0'τe;' τα.'αλ}'τlλ'l' 'lι€ τηy \ρωπ''τaα y'α'L i'
H xρι.ιτi t"oγιce λtγa ,π'7,'ν τo δe'j- νeiι6 γ.'.')rJ{)σe. τo1)q αλ,ευρ,6μυ).oυ;

1Ξi,o i1|'^(xe1γιυ'c ταλaηιο :ια," τa τ'θ)'oq Mπlντορ').{ (e;i ιoν'pxο'ιιi)αfi[1.Ξ Ζ1'_

:.''l :,,tγl1'1.,..''l p'ii,zε :τ, β,','':,tτ,'1'l.ν!.ι' .z'.','-λ\.." '',';'l)''' Pi.^1Lz,:ο 4ι6}2-γ.z
ττi-= Ναο'ι'ιι: τατzοτ'2'ι' 7,-Jντ1' . \ 1'ιγ: 

ιc'l Ιiι.ο'l:1'.ινν6πcιlλου, β''aτε'
.' ;^t'/L'α ιιια}').''ου ιο'l Για.νnlη ι-oυ Mυλω-

\Ι!Ξ1x'τ.'!)'Ξ'|)'|,γ'i &γ:να''l 
^τιι,ιαlταΘ,ιι- 

" 'rλ, 
,'r,,' τ,ι'λ'''ι;'7lr1ι,'ι)'ο του Mατ,θzΙoυ

Ξζ σ"'/1'5')ι(7ιc'5ιη.οτlΞ -u"r1Ξ β'.α',ττ1aιν[αΞ βoilλ:υε οz β!..ι',ιτ1γltl''ν'δ cγΘδ6ν ι-
')'6'1ω τ,aυ δτ'. υτ'η|?:/'g'') aL eΥy'ατσ" ;tπεδo) ' τc 1,ιιι.c6 eργ'a'sτ&.sιc', τ,ο,l
ιτ'ιοε'"ζ τ"aL 1'ο €'ξι5Υ"ff1''ιin,t, εΓ'τ,σ-τL' Lαναρα, aηy .5,.51',,y6)αδοo (1r,iλο;
zc δ'ι'tcι''ιιy'δ' Τo πλιο'li>ιτη|lιa '6'ιι('J: ,.ar'.i; ^1υι c,.zzt'ιc) τcυ Χpη:;lδη
-'ι')' ')Ξ?ai 'iπl:!a 'ιι :'τ16οι \:" "'' xα'' ετ!cτ,.,'eφΞ 51,ην λριnιτοι, c.ο
Νi.a'ιτα' aο 1'l\',tα' :η; Δ.E.H. :υ:_''.'l''' rΥ?'^^*-','^.-' --n' τr[n','

--ι:1!:ρaτι,' ;αντο$ -,i ;;;. ;;, ,nff 
ilj.Ι;'ι;,ffi#;":;;

/ Ξ' / τ'''7.! :''t'z ; ε'.'' 
= 

: δ: ιr' o πi'ηl!ο al'.l
.ι'/.ι^.!7'Bτιy'L', 

", 'rrrr:i,i.o"e."i;'';i ',';;:' :"r;';:*y"ι''' 
διωτχαδr'ζδτωνεοe

'/'.7i ^ι:'/:'1'

T'r, zι'l .i)'τi z;δ ι'':;cιλιJ; pιο- 'Ιo π,''dι-'c^ y'αiΔ6q''-^lΞ απ'6 τηl π='

''.'Γ,'/.7-'/'.Ξ.Ξ ;i,2ι', '-ι .Ι{)'ιυc:ηρlz Nz- 7:ο7.'i, τizμi 5τaν |''5τ'a?''x6 α}ιαταν''l

c')=τ,Ξ>> (1963) ' .Βι,C1ι'''!ι.:',; _\. :η_: -\Υ. Πzριcιοli6 τ.acνdyj1|Lζ ?--

E.,, (1964) . ,Bjτl'zγ;' (1969) -ξ :'' 7''.'.'''/'-Ξ1-l,'''''. ιου Tdl'''ο'l, z''-

,.,ΤΙ!)'ι'x _ 'Ο)'υμι;c;,' (1979) . -\:i ','''i:,e ;:τ' :ι'l!:7'ι'-z. '"''ι ιl'ι''l','\'μ''lt'ο

q',lιω θ.D'.)'ι' a.^Ξι1Ξi',i..')'ι 1,.Ξ ;r?γ-iaτi- ::'l Pτ,ι:izτ,. :'''ι a'.Ξ'%','c)'z7'a :c'l

φιδτητ€'-c τoνg (Βqfi1''οdοcci. Ki'ω_ -\:i'l:.l. '.=:ι'"- τ:z '\)'ω'ι"ι' rνον 'η

οτi1ρια Ναo'3cηg) 'xα.'. α)'λα. q-,.g'.- Ξ'ι''p:-'ι nΞ ΤΙι',ι'1'.ι; !ριγνe τoν

)'ο,3ντιc ηrε ::τ,ιil1ευ:η. Σιτ'ι',λ :υι'l Φιb:υ_r ε;ε'.δi1 η δια-

oικoτεxviα 1tυρirυιτ' Ξ' Ξ)'i''1Ξ-ι1-α: 
'τL)'oα 

{'

b1ι'''ta ^1'.ι ;:,:'.-''1-ι xα γωρd.,'φcα.

TΙ πρ,oοφoρ'α. τον τοταγι'ο'!l 'cττγl 1ο }ιεk=_?c ι''νo'3ce του; αλεuρ6_

οι'y'ο'νο+ιtα τη6 Ν&oυ,cαi δεν {ταv 116'- 1rυλου; =t'l Σi66ι (οτηv oδ6 Xρι-

'ο 
στη,δηl.ιoυργdα τηζ ριoμηχeνaα€. cτol."!ι).ι.l -\ι',l-ρ&) , ατδ eν"εt xατε-

Πoλλ66 ιγ.Lτ',ρ'δτCρεq ,Ξπιy''oιργi.σειζ 6ι''')ε ;:.'ν zLευρ6μυλo τoυ Md,,ντoι_

τ!ι2ιι}ζ'aτe1t'ν[a-ζ) Nωoυcα(ωv εξωρτημd- a'J. rc'/ 'iι'ιΦ!:)'o τoυ Γoυ'ρλoμ*-
,lz: Lτδ ιa roτω1,ιυ ο6νιυγαν tηt c'"' :τ, {--!Cι'υ ι;6 το'oημe,ριν'6 Δηψp-
ν'ο'i'oι'ιιιi1 ζωi y.α,. γ'αραlιτ'i1ρ'''ζα.ν '1.:!..,) . Ει'.i ι'' τοτh',ιι φ*ρ'δαινε xα'.

:τ'ρ π6λτ1' ;'τ1,ι-'-c''l''^(''υιι ι,π\υloιd. 6'πoυ τ1 ωlο'

ΒαoιxΙi 'πι,pα'nlυlγι,τ^l1 trιoναδα τi 'ρi.z :ο'-l ^\^1iC'ι Mη'',α 4ριχyε τ'o Στα)

Η)'eτ"τριx^i1 flτα'',1e[α. Β1v'L\al'ονταν c'"- r'6 :τ,ν τ;ι!'Cl' των Φιbτ'ωy. Meτα y'ι'

l:ι.Ξω; πb,νrι ωπ6 τη,ν πδλη Υ.α.L στΥil 'lr'')cι διx.δοι'''x& τaν οιoη-u6λαδo τoυ

β'(,',z'"ι 6xθη τη; λρ,&πιτοαq.. 'E- Χzτξηγιαννo6'oη, τa γ'σ,φειΥ''aτιaιc

;!:".t'ε νε.2c απ6 τ^r!ν Φντι'στOLχη δj- τoυ Πlλαταρiδ'η ,xαι ,α6oνταq x'*τθ.

5τ. ra! τ'ρo,φc'δοτa'3οe παρωλλτμα 'ιl1xo; τηi oδoι} Χατζημα,λoιi'4cη 6δ:_

7l/.'' i,o ε9nρarτα'cr'ο Λ'ω'lαρα K61oτοη. 'lι ν-iντ.cη cτ'ον ,λαδ6'ρυλο τaυ Καρα'
\)iy.ε 2 υδ'οoτoυρl1ιπiνtΞζ τιt}y 2οo r'-ι;3λxoυ γ"α', 'lιατ86αυte fr?oq το φ6'

2nΟ HΙ}, '.οy''3 αρnετΙ1 ΥLα. τLζ α'')Φ1(- ?o'
7"Ξc i^tjζ πdληE. To τρ[τo πlγ1αινε 'aτα πρι6νια τoν

Στην πεrcιoy"{ των Στoυ,1ιπdνων Λξγoυ, ι}oτqρ'oι πaρvι-ilνταE \γ1j:τω α-



π'6 τα cπtτιω'Δfoαcνe οτο oηψεριν6
δι',aιxητi1ιριo, ,oυyrdχιζε oτην oδιi B.
Κων) vου γυ'ρtζονταq τo μιriλo τoυ

Χατlξηνιbτα xαr' ,Δφτανε 6ττl βLaτ'Ξ-

γ'ν[α oιδ^i11ρον του Κω')πα,ρτζi1, δπoν

μbριζε oτα ιδ'5o.

To 1μ.εγαλ'jτaρo ιψ&ρog oυν61ιζo
τη B. Kων) νoυ il"α'' !$ιγαι'νε oτην M.

'\λeξ&νδροlυ, cτov (cη'1ιeρι'νd) παι.-
δ'.y'6 οτ'αθ1ιd.'Ιa λυγ6τεaa νaρδ ια.-
τ!6α'rlε α|ε'?ν6ντ]αζ x&τω ωπ6 oπ!.-

τ.α y'σ.|. 
"ψnq'y1:c!δυαu Nαυ 66Υαcnte

cττρl αργ'i1 τηE λ{. Αiλεξi,ν,δ,ρoυ, rτ'α-

-"q. 
',J'^lβoq τηq aπο[αq θρειε μ,dxρι τοv

πq.c'διx6 oτωθ''rτ6. Ε,τεt ενdytο'lτα.v μΞ
:ο 'lπδλο'"rο ΥtΞι?'a xαι. τυν\ΞΥ'tiζaνταξ
'σTrl Φ6ιPo 6)ναντoδ15αν το "ιε1ρ'c απ6
τη Χατζημαλο'5'oη τια'ι,Ξγι5]χυιu,dγο

τ,'l ,7ξ1ια 'xινo$cε του: .1ι'.r'λoυc τcυ
\Ιl'"ργ ιν α'2τ,' τc''ι α')ιgθ L'i c.λσ')1?,|' γ'α''

τ'''i''ι'',ι.τ6y"ι.

Tο νε'''6 q';ξ :'' ',ι'ι)", :,''l Mαγγz-
'lλ''τ, xα'' ι"υτ6 ;.''l :..,'7'6τι:.'l ι,κ6 ττi
7'i!cτl :.ιυ l{τiλτ1 (ιμΞοω; 'x0.τυι 

,ιπΔ

:,; ;λ?zr') ' ;is;z'''νe \7ia '.''^{c5τ&6|'c

1.Jυ \ξ"1.γcl-l 7.ι'.) ο υδpccτρδ€ι}'a;
τ.''.l :'.7'ε :s7.υ 3co - 400 ΙΙΡ.

'| 'τ1 νδ:'.z' c7-θτ, :τ1Ξ λr,'θ"τιτcι.''
cιπ,6 ττι δ!ι'τ1 το'l Γxο''5τα, ξεxι,νυ6r:ε

||,''LαJ πaiaττFα νΞiιa'll C-νου 17. τ1ρωτα"

1ρ6νια' '€'δ:'le ιtντιcτ1 \σε τaυρπtν./'

τc'ι αυτi1 1ra ι,μi,l-'ε; '5τσ' 1|J"τ1χcι'lis

|Lα-L''ι τo! Qμιbνυμoυ e?^(.J5τCιa[ου

(1ιaτd'. Ε'cτLα. ilα. Φ?Υ6τe,cα ΤΦEN) .

"Ιo ν,eιρδ αlντ6 ετ!οτ.,'εφιz xαι' π&)'ι
στa π'aaa'ιL.' M6iλι_: η τeaνολa"γtα τc
επ6τρeι,J7e τi τουρψπtνα ωρ1ιι:ιε να δi-

νεr" τ'btηση 'aε ηλaxτρ,oγενν'hτ,ΡLα .-

cμio6 350 - 4Ο0 BP. Aν&λoγεg α)._

)'α1!q tγινυ'ν c' 6λ,ι τα. πzλ'ια ε.ο-

^;c'ι "θ'lcι.
') Στ: 'l,!c; τηe ΤΦEiN ii:zν η δ!-
iη -ζrJ Κ6xxινc'l (ci1rsapα Βα.r,,6υ.-

'''!τ:'ου) . Ta νa.,"δ ξεxινο,joε oη.l
α'27^ξ ι'.ι'ε α'3)'αια xx"|. στη cυvd1ειτ
,:lΞ aι'l)'"l;lα' tφτα'νι'i-|τP 1cυΙσπ0').1'.

T'.Jυ i'q. 'τ.aιJJτσ. ^1'96νι"α €D:,.l: xατευ-
{!etα.ν x['rr1sη,'-r.e ι1r,4'ντε_q. λpγ 6τ ειρ ι
!δινe ι!ντ1cτ, ιε γεννiρ."ια' πa1) i7q'-

'r'l;γι:γε 
'Ξu',J.a' 

Στη ωνd,7εια cl εγ-
7 "J: τ α 5 i θ' 5 e'. -Ξ 

|ι\ Ξi L ? LοιΘ Υ lz σ!' l γαψτ} t
i{i'α. ;τη ιι0'θ1ιη το'l νe.'c$ (εξl'-

ττi'tζcντι; υQο'ψeτρ''xδ x6ριδa6, 4-

τιγ τ')"!ον iο νερ6 δεν ξητιδταν απ5
θ.)')-ου) . Ez'εi δοuλε'j,€L 'xα|" ailψεf,)ι"

ιi'!'".L 7''a j)^{^/!?.Υτι ^{eΥν^iβ?LL. H. !-
''".','.ι :'.'. z'l, 7''' :t.:.' ι i. ι !.', L'. 3l t t !τ ο ι..

Μ!"1ιιτ'τ, '.;1.''.l .: s'l,t'l-:l.'1. 700 }ΙP i.ιε
z.κυ'i"τ.τ,\ιτ, ;7.?.'/-'iιΞ νe .'a"ι 2.60{ ltl
sec. Σ,':νηθιl; :.'lc ,,'::'δ ;':.'l υ';L?γ-Θ.'

δ''c'θ!.s''l,ιο.'Ετs'.. 1:z'l ο'ι-iccτ'ρlι-
'dcλο; )'ειτc'ιp^γε|'' τ, ',,'!=τ, '.=7"3Ξ ε|.-

'1α.'' ηιe7r[πa'l δ0] ΙΙP τ.''-l ιι)'ι;-..-'.
-o 10'o/o :a'l Ξ'tΞiι^(Ξ'.1'',.^L6'/'J.'/L.(7{b'/

.τjc '|,10νilδt"ζ. 'Ε7'ε'' a',r.'. -.τι'/ 1Ξ7''l'.-

z'l1 'δν'lzτδτ^rii''l τc '.J''3!.''1' ;ο:l ;ι..,'θ--

τε'" ν1" ir' 72l.r27'9ig'3g'' iι,' Z[τ='lc -'τ,:.

Δ.E.ΙΙ.

Σ^i1lιρι' i." ι,'ι.p6 1υpν'θ.e,. 6τrJ ;.'-
;&i''''". ΤΙ ι')'ι l'1'Ξ1.ιU. lιi.tγ τi iaυι.'π[Υ 1"

^li:L'ι ,!τ}'0' ac νEoδ 19'71ο$5, 
'i.r,u

.,.πδ τ',' Ξcτa5τa5L.-), !6γα"'.ν,e αnδ ττ;ι
'iξ;'.ι' π).eιlο's" ι."''l ιι.'' δcα'ιι)'αδιζ4-
:l"'l. 'Ε'lι' ',ι!'ιο-" nt,'γαινe 'i''Ca'ζ ττi/
'r:Ξ'i:. a1.-i ι τ,J'.)'5 7iηλ1 ?)υ "γ ια i ρδ "'ι οτi.

xι'ι &}',),ο, 1ιε δια'δ,.'cr1.^l1 περiπον πl"-

ρi'.λ)'τ,i'τ1 ii]?aζ -Ξτi/,\,,ια'πιτοα', τ'i,-

γαιn;'ι δ'.αδοy,.ια sτο l!.(i'ο του Χz-
.,ι α'1, Ξ'' !.ι't τ1,'ι τ η β'. ο τ e7, l i z M π 0'τ1 ()' l. -

ν υ''C'' ι" e;: εξε ρ"1 ι s' ! α. ;,,,. ι').)"' ου) c;.''.l :

1ι$).cυ; τ.:'l Nz.-::''6;,Σ)'aι y"!''' 7-r'.,

αι),ε'li"δ'',ιυ},a 'τ,o,ν Ι)0'το'l . _\iγo ;'-/'
τ'&τ ω μ'ε δ ι α"τ'λ'ωδ ω s'r1''\.'.. i.c.' / -",/"' /

τ'o νερδ τ.α τaυΞ γ'ι'i)'aυ; τo'l \[ιιτ,
(α'λε6ρl, c'"aαμδλ^ιδο' 7.α'λ6θ.) . :,'

l16,λo του Mαλλιd,cα' y"x'L ^{''1' i1',|\λπα-

τ&νιια '6που' τινcντ'1''l ,'ι: :f ι'z11 Ξ,i_

λrrη x,l'ταοxe'νfi τa 7-τil-'τ,',ι1' 5τc '/Ξ-

ρδ τω'l μd,)uλι;tυv υφαrτιb,l τ.',1 ν.λ

ΥLνo'lν *φ'ρα,τα. Κα.τω απδ τη γdφυ-
2α στσ" \Ιπατι&ν,.α ντ'ξργε -Λα'' τι :.'ρ.'-

cιllλα τον 'ξπα'lcνe '),aρ6 απ6 'τoν;

'μ,'j1λουc τanl \\λxη y"1''- iου \[.α'λλυθ.οc.

lσ''" 51'rι συ'))!y.€as. i.' {ι?'"/'νlΞ ι'-τ) '\-
ρeπLτ6α.

Μ.'.6' υ'ν'δt,ιτ1 δiοτ1' "γ'",ι' ;ι' F'ριω L-

τω; niρa.ι'}.l.φ'!ρθτinε, υτ'li1γ.ε αν,dι-

\,'.ΞΙiL 5ττlν c1'ιιδvυμ,η γ'iιφυ.''ι. la'α.L' στ'η
'(!l'l:'ι' τ'ο'ι TΙ.αταγι'θ"ν.ν'fl) πa'J ^λL-

',,:"'ise'ι'ξ'οCsτ'ρa6')'rι'''ι!γ'.,': πριν \b
7'.'6'l,.ι'.

'\ν ιττ' i.'Φ,-lι 1'υ-'lι ['-z'7ι,Cογμii τaιl
'lz,.ι.'"'l ;οcc;εθοtν τα l,ι,'x1ο6τ:ερα πο-
:ι*λι,'L ;.:,l 7ι'"ι'x),c.δcξδγιeνα περ-
'iο"lcz.l zi:ι'l :';δ xcθtε qπiτι εξll-
-^ τ, r' e: (l l ; ι"- ;''. l' φ.".' e : z' l θ:γ xε 3, xυ -
.' i. ι:l ; ; \ :,' :l,ι'l- ; ι.''.6,')'''dy l \.zαL jψ,aτ α -

φa ρ)' ;ιι'l,",.ι'. 1'7iJn,' α;ο6)'i'1τω'l 1ιπο-
i',ι'!μ"e'ι c' xι'τ.l)'*'6aυι'ιe π6,ιο -'αυτ[-

i:τα''. τ1 ,"ρ^γd''iυlιτ1 -lη< 7'a.'ωνtqζ
ττ,; Ni:cυοα; ,l-ιΞ τηy λο'&;,'τaq.'

'\,i'x 7'e'l iiτι'ν ψ.δνο η xοιν,cι"liι-
-τi: iτrJλyjE ι,\lΞ 1'η 6τΞνi1 iγνοια' πol
e''ξα.''τ,.4:z'i'. θ.1ι'ecα ι'16 io π,aτθ'ψ''.
0'" ;: c))'ο t',ι-'':')'c'. e|'lτγι ? Ξτ.|3'5 c'ν xU"|"

l')'l. 'ι. '7'ι'1','.i. :C''l 'ι'i.ι,ι;,a^l' ;a'l 0'λe-

sα,y lc' α"'ντo'ιE τα πιcai!'6Υια' τrυζ.
' F'ι5,' x,αι δηι',ιιοrl1οrla"l'αα.') ενι,πc'ρ'γ,γ"ii

ι !l:,, τi5:7' i -τ l, αa' a|,l'.,')ω'l,J'!ν τ l τ1Ξ ιJ.)Υο q.-

ι''y'θ" Nαουcα. α}'λ,α 'y'ιι εξυπηρε_
τ ι"l'τ ι.' l (ι'ιτ'''τ0" 61γ,ι.9!'p 2γι ι :(d y χω_
'r''ι.i)'i ιr''l'τd'lrt;οnl.

J9y gl7 iξaτα' ι

ΔIAΒAZΕTE ΚAl Δl.θΔIΔεTΕ
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o ρ6λoc Tnc 6ελτiωonc Tωv φυτΦv
σTnv αvθnτυξn Tnξ ελλnvlκliξ γεωργiαc

Tου Απooτ6λoυ Κ. Φαοοιiλα
καΘnγnτfl κqι Δ:eυΘυvτ!i του ΕργαoτtrρΙoυ Γενετικnζ Κ,Clι

6ελτiωonζ τωv φυτιilv τoυ A.lΠ.Θ.

Ι1 βεi"τiωοη τωv φυτιi'i !.γε'' aα'l

xiρια οπιδiωξτ1 ττ1 δτ1ψιoυ'?'{tl. πο''-

xι,λι,ιby που eυγtδυ&ξoυν xι)'i'1 ;:ο''l'-

τη'τοι μ,Ξ υ,}ηλi1 xα',' oταΘa'ρ^i, α"τ6δο-

s"η. Tα τρ|'α γνωpiaψσ'τα' Nσ'ρq'γ.τ'rι-
pilζουv του; βε.λτιω'μdνoυE cπ6ραl;.
κ*ι ε)'!'γγοντιι g'πδ γον'aδα Tιar 6-
_-y gγσωI1ιατιοθο6ν οτι6 τdl)L'aργc6-

1ιενε6 πoιxιλa|Ξζ ιιεγιiστrπ οιουν ττ l
π α"p α"γ ιtlγ ι τ"6τ'Υiτ L των zαλλιe ργ: ιιil'i.
Αυτ.6 οιπoτeλεt xο''νfi aψeι'ρtα τυl'l

μωργιilν μr(ζ' που o'laν&, δαπιoτil-
γσυy πσ)ζ υ"ν 'ιω\\'.a','γ^!ιaων cτo ι'-

δ'.r, χωp,αuφι iι€ τιζ Jδιεg π;ριπoιη-
oει6 δ6a lδιυ-φq?ετ''w€ζ πoιxt).iei, τ,

ι,ιt* πoιτ"''\|α 1ιπoρeL να 'ιπa'δilcι''
δι'πλιi,οια. y'd.L τpιπλ&oι'α zξα''τ[αq

πτ6'xα}''3τapη6 ι,,τo1f g στoυ,; παγ9-
'τoιig, την ξτ1ραotα', τι6' αcθ,6vειεg :r".

τ.λ. 'Etτo'ι, οι γεωργoi μαζ δεy δι-
aτ&'ξo''lν νω πρa6oι3ν cτιg μαγα).ιitε-
,ρ,eq' θ,υc|ε6 xα,ι €ξdδα' r'ρotε'.βνου
νω eξιaφα)'i,:oυν γεvετιx&'mL?rε'
po'ιq απ'6ροnι;.

'},11ει ,υπoλoγιοτei 7ux1; τι σνi!-6.-

i:ii ττ1€ βελτiωcηs των φυτ6i, a;η',
zυξηaη aτιζ φντ'.τ"ηζ πι7αγωγi6 e!'-

νι'ι αερi,τoυ 50%, ,ογιb τ'o eλλc ilooλ
';ο 1ιοι'ρ&ξoντοιι βdλτιιilcεlζ 6πωE εi-

l:ιι οι αaρ'δaι3ce,'q, oι λιιπ&ν'σΞLζ' oL xι
τιπaλ'εψiρει: ζιζzviων, αc,θgγειιb,
y,τλ. Σ' α'lτδ 'π1?ξruι9L να' π'ρooτeθ'εi'

{'iα- α)'}'a ρ,ποιjδυ'|ο nλεoν!ν"τηψα το'l
cυ';,l,ιsτατ*ι οτo 6τ'. α"π9 'uη oτιγμ{
ι|.JJ τσ. ετ''Γ)νψ^r1τλ'γ clν{iδια eyσω'l|ι1_

.το:,θ onjν a τ'' ; τ'α)}'tε ρ^γ α'3iιe'ιz ; πa''xι-
)'iεq. ι.υτ)'')ο'l')'e':o'l'' τ'.α, 1ο τΞωρτo
7'ωρig τι1 ,;ρ}μjiξoδε; gπεμi6&σeιζ :Σe

=ιτ.':ι γ'.γ''ν''ν"ι i'-ωz:"i,1ιιτz ;'') 'ι'
nαιτa6ν ι'' ψ$, γa'rcτ'.x,ιj; βdλτlιiloειζ.
T'a επιθυ'μητ&. γo.li!δια αψ,6dλλουl
,aτi' cηΞ oτη, βελτiω c'rι 1,τ); |7,o'J6ττιπ, lΙ.Ξ

1ι}ν τ\pdi,δντιι)γ )ια'l ;'ροsτα'τε'3ουr) τι

r30

τυ:λ α.;:ξ a''1'θpου: τα''' *5θ!ν'ΞLΘΞ'

il'ι'l7i";, "l ι.'?')\i'ιι',laυ'l το κeρu6a\)'aν,

bπι'l; ου'''6l'|'γΞl lrΞ τ^.1 7s11^iia^ri o','nι'''

'xb'i, λικ ιl i γι'/l'τ |.υ'l 1 v.α'' ? ι.'i'l}i;γ.υ)ν .

Tο ρLt'c;' τη; β:λ;|ωτηζ τω)t φυ-
aι|xγ s-;r1ν αiξτρη Ξ'r1Ξ γeυνργι'x'i'i
frα!?rr{ωΥiβ χσ"'" 5.τl ),!οτi τo''l επ'.-

i Lτ L 5τ |'γ',)") π9 e;6λi 11'να'τc'i ", * 9,.γ τ5 -

ο'1'.x τ"}'"tl,ιαιr α.lνειδητcπ,ο!τige xq''

')'υτaρ,α o ι'δ'ι1'ι'cq τc 197o' δταν c''

'βpω6lta l{ΟBEΙ, \{''.ι' :"Υιν eιρtpτ1 α'_

rο'l9ψi$)τ μe iτ'ν σ"|ιΞ,?.y"σ'r6 βaλτιοl-
;η των c'.lτρk'ι NORλ&\N EoR-
],λΙjG. 0 Ι]ΟRΙ,ΑUG οιπ'εcταλμd_
,ι{ιi .J.fiξ τz 'Ιδpν'3α. ROCΙ(EFFI,-
1,I]Β σ1.|ι }{{ι:z;6, eVcω1ιd,'τω:a ο:

ΞΥ';fr{;ζΤ1ι: iιεξιxxvoli; βε).τ:ι'l-
τd; :: Υrινtrδια'ιο'ι νινcc'ψο'5 l.-L 

='-.
Ι ι'π ω'tι.x{ q r ο'. L'.)' ι' 

:, ; 7 1'. l7'' r,' ι''.'''j',^ 1',
σε 'lανεζ Nσ''' τ1'μ''νι'iz,3 -'''.7').i.Ξ'.

,iτlrρ'.''''l ;':'l',ι.eτ!' p,ι''!z'l τc trtΙιi''x/'

ι.π6 7ι'ι2ι ι'.ιl'^;ιl;ιγ'.ιii 'az γ;dl';'* e-

ξLγω"γ''zti. 'o1lιo; τ1 iιeγαλτ1 iN'πλη-

ξτ1 υπ'i,:'' -Ξe τ, ;,''αa:'ιτιιοτ1 τiωζ o'. Υ&,'

yΞ; v'τ.L ηl,ι''ιθ.'tr-; πoιι'.'i'[e .< 'ioυ 'δη-

',ιιa'ν'ρΥ^ilθτιy'ιi :τo λ[εξιz.'6 Eeν γvιil_

i''.ξl'''l':'5' l op t'.' o τ x't',ι:; ι'φ!'rΘτ'ι,ιν
:τι; Τ,r;Di:;. ιο ΤΙαxcc-'&ν y"α.ι ae α"}'-

λeζ ..ι''/1'τιi'ν55δ),).e,;ο; 1ιb.ρεg, αι5ξτ;

''J' 
τΥ|) ;xρzγυl"γcxωτ,τlτσ. τ6'xo lπo-

λ$. dl:τ,ο sll'lτalια οι 16ρεE αυτjζ
,,LΞ 'νx. Ξχ.ltrCιψ',ι'5ο''z iυν Υ-α1οiy'ω^/ Ξ-

"γι't,ιν lυτλvylΞL-< 5:,o 's''ια.ρι' o z''6'

=',ιa -: [jp!θτ'ι'." ιτ;CCs=i ::' '','t'.ι ;..'ι-
i'.'lτι €1ix.'ii'τ.iιτr,.' o'''-ι'l:-' ^{''7' aΦζ
-.-.,--:.,., ^- - -.:-,'Ξ'i|'.'ι--'l,''l1',Ξ Ξ τι ;Ia'''''rΓ| Ξ7L'ιLτ7!-

:'r'. !Θz:: ι'ιι ιz''lιο e:,Δ-'τ1^ιω:' Ti
L -.l."''z t-:'';.;':,''--'ι ;''i"\ ι;Δ τ'.3 πoι-
-''')'!z;1'.'ι BoRL\UG, αφo$ ^Ι7

.'1',/ ^{'ιιr51, 7ι''1. -Ν'l''ι/ απi6 τo δE0-

Απδ αριoτερ& πρoq τα δεξι&: Dr Α. Τ. PUGSLEY, Dr Ν' E. BORLAUG,
Dr K. W. FiΝLΑU και Dr KIHΑRA. Μπρoο'r& crτo μvημεio τοιl \{lL-

LlAM FΑRRER, τrρωτoτrδρoυ 6ελτιωτη αiτoυ τηq Αυατραλiαg



τeρa fiα'"{x6qμιo π6λεμo ο ST'zu

,,,MΡELLΙ στηy Ιταλaοι εi1ε ε,lcωμα-
/ τιboεc τω γoν[δα ται νωνιο'μo'3 zτ6

τι6 Ιαπωvι,x66 πoιxιλiεE oτι5 Ιτελι-
xdE 1ωρi6 αυτd6 vα πφιαλ!οetl
πραoι'νη Ιeττα'νaστΦ€η; λιτiα υπiiρ-
ξe tν'α τ'lγ'αta γεγovog. o BoR_
ΙΑUG τ"α,'' oL oυvερ1d,τε; τo'J τLa
να, μειιilooυν aτι ψιc& τq, 72 - 15

N?6yLα πoυ α.a,αιτe[ η δτpριωγ(.e.

ψcω5 πo,'xι\|.*.'' θ,oτεqοΥαν τaι επΕ\ε-

τσ,ν τo σL1'&?L τa 1ειβvα aτo β6ρε:.o
Moξιxι5 xσ.L τo xαλaxα6ρι, ,στo νιδτ.o
Mεξιzα1 oe 3.0Ο0 μ6qρα υι}6,μετρo.

Αυτf η επιλαyli τ@υ Yεyετιiιo6 υλι-
τo'3 βε δη1o,εy*c,dλdlζ διαφαρ'ετιτλ πε-
ρι6ω\λoντα oτoy dδιo xρ6νo' i1ταν 

=c
ψνoτr'x6 ΥL'α' tην ε}rσtηJ,&τωση, τωy

γοy,lδiωy πoυ ελι6ψoυν την τ.'PoισαΦ-

'γι,οoτι'x6τη'τα γιωL ιη oταfr'eρ6ττγα,
αoμπoριφoρdE.

Δηλαδτ}, τo ψυaτυιι6 τLα. την eν-
oωμ*τωοη τιrrv γoνι,δ[ων πα; eλθγ_

xa1.Jν τo φtτo γιbρυo1ιlι. πoυ πρ€τc:ει

γΦ 'διαθdτουy aL ιαλλαeργαiψv:;
πoιιιλiε6. .βιυτ6 τo τυγαto τσιoν6E
υπtρξε η μεγdiη oη-ι6ολτl τηζ τφa-
oινη6 επαν&ιcτα,ζηζ στη\ν επι,oττj$η
τη6 βελτiωοηg,τωv φυ,τιilν . IJ:'ρ&γpo-
τt' δταν o BORLA"UG ρωτ.{0rηxε τi
xφ6eτα'ι πtyιυι q,π6 την πριiιoινη, e-

παν&oταaη, η 'ιτ&ντη,oη fραν:
ΟoMΙι4oN S,EΝSE (*orν'1 λογι_
xτj) . Mε d,λλοι λξιοι ' τLd' να, πeρ-
τ'ιτi1'coυν oι πoιxιλiε,E πρ€πet να e-

τιλξoνται για πoυ6τη'τα xαι ατ,n6-

δooη ατc6 τ'.q πρωτeg γεvε,€q στoι oι_

xoiογιxa πlε'ρc6&λλoντω \Lιι -νσ. a-

πoiπ π'ρ;οφ[ξοντq.L' ιbστe νι απoxτf1-
σουγ χ.α,ι ττ1Υ 'οιlπrι.Lτoι3ψενη oταθeρδ-
τ'ητ.ι συψr,εΡιφο'pd;q' Nα γιατ[ ειoα-

γd;ιεvεg πa''τ"ι.λi'eq οe xψι'ιh πεη[-
πτωoη r}gy μπoρεi να ξeπqρ&oaυν
τι6 ελληνιι6q 6ταν αυεdg δημιoυρ-

γo' νταυ 6το d')')'ηνιx6 πεpι6&λλov

ψ π'ρoηγαoψevη επιοττiμη \,α'L aεxνo
}.aγtα'

Στην Eλλιiiδ ω η π'ραουνη gτcα^lα-

aταcη π'ρoηγi1Θτγ"ε αllττ\q τoυ Μεξι-
xοι3. Tα θεβλιd, ηE d6,αλε o ψeγ&-
λog oρωρ,ατι'oττ|6 τoυ 'Eiθyoυξ Eλg;_
$aριo6 Bεvζeλο], ,5,ιαν xαπανδηoε

τη βαρ'3τητω των eιoηγτ|oεωy τωy
,ιεγiλω,r μα3,eρευvητιilν ξριoτdlδη
zL'. Ι1ατιδ&τ.η xLL iδριrorε oτι6 δε-

ιz'ιτiε; 
=ου 

2o ια.ι 3a τΦ φυτoτεχyι-
ιι ιδ7'lψιιx cιa βaceιοελλdδιχ6 χd)

'7c. 
Ma τ,ry τoιxιλtω ,cι,τqριo6 Γ -

3829ο --a'l δημ'-ουρτησε o ΙΙοcπαδ&-

uη-" τi Ε}'λbtz, bγινε ω'ιταριηζ στo

ο'.-uθ,ρι -,c 19b7, "ιιι με τηγ πoιχι-
λix β&ψ5αnoΞ 45 πoυ δγμιο,j1ργηoε

o Χριcτiδη." oτo Ιyoτιτoιiτo Βi'βα-

απc \l.g ξ'6va6 πoιxιλiεE μd,xρι; 6ταυ

e{ιφανi.'c-uηια;v oι ωδρψυxιiloει'i.

Συy6πεια τη€ ελλη'νιrιiιs πρα,o'.'

νηq επ,αν'&aτασηζ υπ{]ρξε ιi,,ει η Eλ_

).αδω, απd oιoαt'γ'υηιxi1 ιστcι πε'pLσ56-

τεροι γε(,}ργιy"fi, aιρo]t6wα, foι9ε εξα_

γωγlx{. 'Oμωζ otμqρα ηyβρωψq.;
α'ντι,μετωπiξeι oa6αρ& πρo'6\i1ψατι

α.ντατ ω\tLστ.y"δτηταq των αγρoτιxιilν
προΙ6vτωv xσ; Θγ.Poηs oυναlλλ&γμα-

10ζ rσ) μετωφ,ρdξετωι ετηαi'ω6 cε

2ao περι|,παι διoεxατ4ψdl,ριω δ'ρ1.'

γιοι βελτιuNρdνoυq oτε6,ρ'oυζ, τLΦ α.Υo-

ρ& ξυλεiα6 xα.L τ& π'eιρ'.odτφ'α' γr.α

ωγ oρ&. ζωaιψιπδν ηρoidvτων.
Στη oo6αρι\ αυττ] μεiι'rοη τηζ α.'t'

iα,Υι'νL|5τL%6τητq'ζ τωγ ω^γφτι:ιΛν

π'ρoilδ,lτων γ"eζ στην τφ&ιsτια, eτρafi

oυvαλλ&γματoq η βελτiU}η τωy φυ-
τιilv μπαρεi να αυ,βιiiλeL τlε'pL'6cl-

τεφ αι116 xαθε &λλη επdrrδυη γιι
τoιl'g πωρ'αx&'τω λ6γoυE :

Aν o{μερω η χιi)ρΦ μα6 eiναι ελ-

λεtμιωτ,'v"i1 59,ζω,o0(ομιτ &" ηρci[δwα'
α'ιτ6 Υ[νεταr, fιοιτi qnd,1ρxet co6ωρ6

ηp 66λη''μα α;ν1α,Υ ιυνLστL1L6τητα6 εξα ι

τ|nq ινρ|ωE τη'; μoιωμdνηE rσι?α,τlr

γ'.τ'6τηταE των φυcιlιιilν μα6 βocιιbv.
Lρd'γμι-"c, τo γeγονig oτc η ψaη
ετi1ιtz βρoy;6πτurcη των 4so πε,ρi-

πoυ xι.λιooτιbv π6φτει oτη δι.&'gxeια

τoυ 1ειμιbνα, Εγε'. aαν oυνθπueι,ι τo

xειμιbνα νσ" ανα"1q2r7'eται η βλ&oτη-
oη aξαιτiα'o των 1α1:,ηλdlν θaρψoκ2τ

oc'bΥ, xαι. τo ταλ.w.ωLρι εξαιτiα6 τη;
dλλειι|,,η6 νεiοο$. 'Eται' μdyει ευyο'i-

τ"^h' πeρtoδoq τυσ, 1L'ζ,φυcιxdE βαω,1;
η'dινoιξη xαι ξνα ψtτ'ρι6 ψtγcoq ταl
φθινοπιbρoυ. Γiyεται αvτιληπτ6 πωg
γατυι απ6 αυτdE τιg otτι\ηιτ'6q αιν

σi'μeq, φτηvj6 xαι &ιqδoνeq ζωατ,ρo-

φΞ; θα εξαφαλιcτoιiν p6νo ατ6 Δ-

3sΞ 7νττΓιo-\ρσφιx66 xαλλι6rYειεζ eχ-

μεταλ).ειiovται τη χεηrερ,.νi1 xατιι-
να,ιii τη; βρoγατ*ωlcηq :xαι. ωτi 0'
\5'ε'ζ "r,aτLστLyιθg xαλλι6ργειε6 dxoυv

μεγdlλo δυναμιτ6 απbδocηg y'ω'. εt

ναι' τα"λ'i' π'ρaoαρψooρΕνε6 oτo ελλη_

ν'.τn πeρι6α}λoν, ,6πω6 ωμ6αitrει με
τη μηlιττi. 'oι'.6 ΥLa νσ. Pπqρ€oeι

η βdλτiωoη των φυτιilv γα επιτελd_

ceι τo cπο.υδα[a τηq ρ6λo aτην ανω-

ττνξη τα,. ωyτα.Υ'nνι"στLγβτητ(ι ττtζ

e)'ληνιr'{ι γeι'rργiαE π,ρdπ,eι να υ-

τ &φξaι τi s o e ρ ι." πρΦπΦ6οει E :

Πριirτn πρoiiπ6εσn εivαι n
σιΙ}στli επιλoγ{ τωv ι<nλλι-
εργειιitv rτoυ πρ6κειται να
6ελτιιοΘoι5v.

Για πεορd,δειγμα' στη 1ιilρlα μα6 η
ιψ''α πηγi1 εξωoφ&λιη6 σΨπυ'χy'ι,)

,i#νων πρωτ'ε[νoιiηιυν lζωoτφφιilv εi_

νι"L η eL6α'τ61ιενη 'cξιω. fl c6για
στηΙ N.kρα" ,μα6 1-ιττoρεi να xαλλιε,p-

γηθai μδνo σα,ν froτLστLwη οτη: διiρ-
^/"eLη τaν xα\oxαι'ρ'"aιS. λυrβ ανe6l'-

ξει τo τ6cτoq πωραγι'tγ"l1E xιιL aην

ιxνε'. 
'Ψ'iι 

,ιyτ'αΥωνιστιχτ] 6των' rουγ-

ν"ρι"aεi, μe τα, yιτηνoa?oφι,x&, *oυγιι*,

τνoν σπτbloνoνaα,L \o φθινδπωρo τωι

εxμeτωλλειi'oνται τη 1εψεριtτ} xα-

το(yotμt τη6 $ρσ:trδπτωoηg. 'Eτoι, ιv
τ.σ. 1,ηy εξοιφ&λιαη or4-ιπυixνωμ6νωv

πρωτε'ivo8xων ξωoqρoφιilv πρ6xaιτωι

να' γνει rεπιλoiγ'τ] ων&ψeaα oτιg δ0o

ιαiλλιθργειεE 1 τΦ '.Ltrινoτ'Pηι.τ"α, xoυ-

xιi, Lγων π'ρoτ,φαυ6τητq" ^nα,L σaη

βελτiωo'{ τO,Uζ, r$ρa, πρdπει yα, ffιιχεγ
qρωθoι1y dλε6' oι πρocπ&θειε6. 'Eνx
).&θo6 oτη,ν ,επιλoγτj τηζ σωστtζ'χoζ).

λιdργεια6 ψτo'ρe/. νa 61ει ιco6αρδτα-

τe'ζ ,συy6πειε6, 61ι μι5νο a''ιο'ru,ιcιii'E,

αλ'λ&. y.αι. xλωνιqμo'i ηi ψπιoτοα-l_
yηζ, ωζ frpoζ \ην ατ,oτΕ\e'7'ld.τ|.^/.ο1η'

τΦ τηζ γεuψγιxri6 dρalvαg.

Δειiτερn πρotiπΦεσn εi-
vαι n εξαοφ6λισn ειδικευ-
μ6voυ επιστnμo\rικoιi πρo-
σιrπικoιi.

Eυ-ξηο'α υα eiψαι o πριbτo6 6o-

ηθoE ται Χφιoτiδη 6,1'6 ffqγl|J"l.a xαι

13Ι



τo 1963 δτα'ν πωραxολoυθo0oωμε :o
Διeθy6E Συνdδριo Γεvετιxt'76 στηy

$ι}}66γlδiα, μoυ lδi6θηxε η ενxαιρL'α νι'
ir29 eγφPhcω τι6 ανηcυ1i'εζ μoυ γι?"
το dτι ,δεγ 1iνe,ιαυ ο1εiδr6v τ'!''πoτε γυι
τηΥ eξαοφαλυcη':ι,διxευμdvo'υ επι-

ο;τ11ιονιν'ο'3 πρ'"λ5|i11,Lxσ3 oτη 6ελτj-

ι!-)ση τιι)y φυτ'ιily. H σ'ν'τ[\δ?αc^η τον

Χρι,οτiδη oey. Διle'J0υντi1 του' Τν'oτι-

τ,ουτo,l Β0'o,ι'6α'xrι 
-'^, 

'iliα';' ν'α δ:ατυπιil-

c'.t τiγt €ν-,oντ1 δυaΦρloxeια, α'φo6

τo Υπaυρ"γeto ΓεωpγiαE, δτα'ν t1Θελ'e

'ια 1c;ιar.)ic''^hβεL 1L&'fraLoν αττ1 Θ'ec/ -

't[^κη τaν 6cτελγε oτo Ινcτιτcντa Β0';ι

6αxοq'. λντr'λα1ι6'&νecα'",,1ιoυ εiπε,

π'διco δ6cxaλ.) €iν'aL ye εξαoφα,λicει;

ειδιiι,ε,υl-ιθγο τ'ρacυl'πιν"δ'/'6L(''J,ι"π6
τ!.τοι'εζ,rυy'θηγ-εζ. Κα"ταλα6α τι g δυ-

aιολtεq ilaυ αwLιμε1lillιτlζε y'q''" τoυ

σ)lτι'π1ρ6τΞ''ν α ν σ. δP σ"στηl?.cπoιηθr'υ -

|ιΞ στo l|.'/"')/iτ|'a 6πο'l 'etγυ"nιe ττ)'"i;

7τ1 e}'ε'fieιziι' >Jpα5η; TΙ^iiρα 1ιιυ" ι-
τθ'tτ'ηοη 'ii,'9 ξγ9'γ'$2 δ'λο το '|,ι.εn{r'-

).ε[ο το'l εττ''cτi1ψaνα Χpιcτiiδη: Q-

ρ|cτra 1ιoυ αE rιν10" απ6 α"νr^fi τη βιLΥ'

1ιl; d1sι; r'*,.θε εξoυ,oιoδi6ττlι\ γι x&.-

?ει; στo ||'x"γ/ιpιa 'lιπr. δεν l].πO]ρ6 ν'J-

'ιi'νυι lιτο Ιlοτ''τaι5τo'' 'Hτι'ν 1ιια ι.-

τδφαοτ1 την aπaL'!' τt1'p:Qae ιr6xρι :ο
t)ινα-.6 τoυ. H λ''lο^η 'i1'αν φι"ν'eρi1,

δ"r1t ιιo'ι,ργ[α !ετσ"1lτυ'γJ σ.xιby οπoυδιbγ

πο'l Θα εlδixευ'*y γdoι'lζ gπιcτiμoγ;;

τL'ι να επανδριilooυ'ν τοι φυτoτeχyι-
ιθ" Ιδρι5'',ια.τα τTβχω'?α"E' 'Ομω6, ;t-

'ιx'L ^{ΥLoστ6 πωζ dν'αζ xoυ'xog δ,ε'l

φi:loι την ωνoι^ξη' 6'πρεπe να δη-

ιιιrυργηθο6y cτoηει,ιirδει6 rρoljποlθι!-

σΞιζ ει,διy'ε'joνταE επιoττ]μoνεζ στηγ

ωλλr.δατ't, oi aπ|oιoL xαr Θα σ'fiaqε'

λοllcαν 1,oν rυρtyσ. τωγ 'ιΙετοιπτυχιr/'_

ιiιν sτο'ld,jlν. 'Ετι''' ^1'-α. 1ι''ι. rε''i-
;ioν δεx,α,sτiα, b'.i'a τa πca'ιυlτ''ιb
::l Βργαcτηρiaυ 1'εωργiα6. αλλ4.

τι''. α),)'ι.'ιγ Ε|ρ"( ωσiτjli) i ωv',ενθαlρrp0ν -

aτ1ι'ε xα.c βoηiθt1'Θηxa '',ιε n&lΘe τρ6πc

\.1ι' τ?ατ|}σ'τc'πoιip'e'' μeτo(πτυχι αχ6;

ατουlδ6c οτιq IΙΠA. Tο 1972 δτα'l

πλdοv δηη-ιιoυφγiβηxα:l oι στoιχειιb-

δε.. 'Lι?ai)τaθ6oειE, αuρrΙιaα'l οι με-

τ ι'πτ''ιγl'αι'l'q'cπoυ.δrd ζ,'δ ι ετο'jζ iδ ι * ρ_

λeL.ιζ1 .{Lα ειδixε,υη oτη Γ'εν'ετιιf,

Ι},ελτiοlcη τιυγ Φυτιitν xαι Γεωρ"1iα.

Ι32

' fu,oτε, τo, μεταΓcτυχιαxδ λe''τoυ?'

γε( μ,ε μεγ&λη επιτ'uχiοι, 1ωρi5 δια_

'^aπi' y:x". 1ωρi6 π,ρ6oθετη αμoι'6η

τιilν 7'''ιδι'cι'6yτι'lγ c' αντ'δ. H τρrlι-
pοιρ&. τr;ι'ι oτην x&λυι.pη τωl ανο(γ-

7.$7 τωV Φuτoτε1νιz.'ιilν Ιδ,ρυμ&τοl'l

τηg 1ιilpα_< oε ειδιxaυμ,6'/o nιpoσΦT,L-

^ι6 61ει αν'.J'ΥνωPLστ,€[ απ6 6λoυζ
'o1ιωc 

1-ιια. ciλ,λη, προaφaρα τoυ ιl.Ξ-

;ι-,'τυ1γυαxο'5 πo),{ π'ι.a a\;αι}ντtτ"i)

;a'l δeν ^1tνaται ει3xoλq" αντιληαττ^ip

ι,φο,ρα ττ1 5,ψμ6oλ{ a'ο'J σττΓ) εξωοφ*-
'^.a1ι 1τG τ,z[τη: ωπδ :'.: .eozΞ,z'.Ξ

;ροijπ,a'θiaεtg.

Tρiτn πβ,οt}π6Θεσn'εiviαι n
xρnσιμ,ornoinσn Γι.ρonγμιξ'
vnξ ε,πlστιiμnq και τ]εxν'o-
λoγiαg.

To i97B ,cτo 14 Διεθν'36 Συν6_

δ',',lιο Γεν'aτ''u'^iiq aτ'r1 M6ο1α. a π'6τε

Διευθυντη; το'l Ινοτιτουτoυ Bελτiι,l-

,ηζ τωγ Φυτlιily cτo CAMBRΙGE
RALPrΙ RΙLEΙ εδ{λωνε Ψρaοτθ'
οτα !xπληx-'α 'μ'd.r,ι.α 

τωy Σο6ιετ:_

xων Ιζωτω τ^rsl απad.i1 'μoυ, η βελ-
;ιι,)ση τ(υy φυτιbν εiν'αι τεγνολογtα'

ιfi.},λον τ1'?σ" ετ,LE1ιΙμ7j, ε]πεdδt ;δε'l

eνδυι"φ'iρετι"ι. "για ττΓ.' ανιxα)'υ'!τ1

i.jι.υν α")'η,θει6ν q'eτυxα ,lι,Ξ τo Ψluσ:-

*, 
"'f,οι,Lο 

πaν ε\iνlαι δι.y"α"''dδ'oo[α ττιζ

επι'οττjμη;, α'λ)'& γυα τη aρτ1cι'μοτ,ο[

τ,ιτi γνιbcη6 τaν εξαηεταc απ6 rην
.πLσai|&τl, Υ. q, rι? αy"τLτ'οn' g axoπo$ q'

δ'τiλ α.δ η, τ'"'ι τη'δ ηψι ουργ ['α τ o ιι''l''' -

ιbν. Aγ λ&6e'' xαν'atE υπδ,'!7η Nσ'|. 1,τι'

.J.πi'ντηση πoυ'6διυ'oε o BORL_\UG.
0}Ξ π,poζ τω αiτ''α- τTlζ -^;'*'}7Lντιζ g-^α'

'lαaταa^ηq, βγαiνει edι"ολα, 
"o 

61'pτ!'

.'α,qμα, πωζ τ1 βΟ':ι"ωcτ1 iωγ Ψυτ6γ
l'πυl -c δ,'δ&cxe;α'" ια'. eiι'v\}'ζετιι
stρ1eρl" διεθi$; =iνι'.5a μεγ&λο

i) z.Θ','. 6 ιr,ιτ' e'''.,'.'. s',ιlι'.. Τ t' i oτ α'' αν τ ιλη -

;ι6. ;ιl1 ι*.τι'l z.;6 αυτ6; τιg oυν-

Θ'i,τ:3 c τz.'1i1ω't τν7''r1 ταt\ξευ πρυl-

τzi,'νιι ρΔ,λo cτ^r1 δημιoυργiα τι,lν

τoιz''λ'''.ioν με σJγjπΞια' τη μ'ειωμdνη
zπ a τ e}'e c'!,ι α' z'.ι. δ τ ητ α.

\'η.;ιο;,α cτη aι'bρα' 1ιαζ1 l!.ιλo$'l}g

^{ Lα' |.'ΘΥ Lστaτratηsτ1 ττ1 -< απoτελec1rα_

ιx6τηταq Nσ"PηΙ σττΓ) {'1e'ινα |iT.ι'J

oυγτ,sl).dοτηιε στo μeταπτυy'ιαxl.'.

Πlp&γ'ματι, η βελτfωη τωγ φυτω'/
πoυ Iδ,εy ιε[νωr. τiτιoτe d)'λο r'α'ρω e'

ξdλιξη τωγ φυτ1ιby, 6πω; xιτ'eυΦjνε_

'"z'' απ6 τaν &νθ'ρι-οτo, ε[ν'z'. 'μ'-L xα-

θ ωpi 1 eπυ oτi1rlLη. Αγ τιxg ['1l'εν6'ντ1'. -:ι' -

να'r' η 1l.Φutτη,6λωv τωy πωρα.γδντωl
τC'l επ'η'ρεωξονν την οξdλιξη τωy φ'J

ιdιν ;ροq ':τγl ιl"τe'!θυνcη πonl εξυπη

ρeτa!" xαλn3τq?α τLζ ιLν|LΥy'εζ τOυ cιγ_

θριi-lπcυ. E oυcτη1rωτιxτ] με)'dτη 6-

)'ωy zυτιby των παραη6vτων, υπτ)ρ-

ξε η μεγ&λη ,oυμ6dλτ] τoυ μεταπτυ-

γ'cιxc'3 μaζ, πoυ aδ'iγ'rηoε στην ανx'
πτυξη irια; ν6α6 iιεlθαδoλoγiαq βελ-
τiωοτ1 των φυτιilν, γγωlrτ^ηζ βαν y"\J'

Φelλοlτ'{: ψeΘoiιoλ.αγiαq, 6τον ο πα"-

pωγι'νl τδγτ1 'ξxε'- πε?'.oi'ιcτεt cτo ε-

)'xacoτο. 'Ετoι, y'αρη στηy 6pουy7'

τoυ μeταπτυγcαxο'3, η y'ilρα μα6 δι-

α.θ'jτει οτi1με1c ω π'ρor1ψ!ν,η επιoτ{'μη

γ'σ'!' τεxνολoΥJ, ιxανi| να π'ρaLd)'t-

σΞι |r\aω yβ.J. π'ρωcινη 'επανti'στα.'ση

πο),υ ιπιa aηιsαντι*ii σ.fi6 Φ)τ+t τ'c'υ

;ρο'ηγt1Θηxε.

Σ:ι6 1r6ρeg ,μαζ πoλ6ζ λ6γo; γi-
'/Ξτq. ^(Lσ' τιζ γdεζ βιoτεxνoλoγiεq
γ'ι''. ε[ναι η'x6,ιr'''',',ο }}.ι πoυμΞ )'tγα}'5^

^(!''s' γναι "γr' olιτt{ Στη βei.τ|ωcη
τι)ν φ,υτιb} o. νtΞζ p''ο=e7.νo\c^γtε6,

Θα'ταLξο''lν Ξa''Lo')ι'''.7.6'γονc ρ6λo

ιι''- Θω 'e|.νι''. 'rνε^(z)',' sφiν'ηιx ων νa-

ιι'.c'"Ξ.t 6:'' ι'ι-"'!3 ψ;ορεt να υτaxα'

:ι5τ'i,s.s.l't ιτ'ν τωvαfiaσιωx{ μ16$ρ-

;'c,'c^1:.z.. 17,'.1-!-"-.οα τηv xυQ,ελωττ]

,',-ι0ο;'.')'o^{!'ι το'l ξ6αλε τη oφραγ[δα"

:\| Ξ;'.31i1pτιζ 'σε !'ν(λ γνωoτιτ"6 αν-

:,-ιe'!'ψ'lo τo oτ'\oio ,ειξoυgι&ζετωι 'α-

;6 την τι:t1η ν,ωι τo'i ε11'π,ειρισμ6.

Tθτ,αρτn'πρoiirιl6Θεσn εi_
vαι n ilπαρξιι πoλιτικliζ
6oιiλnonq.

1-ιοι yο6 νπαρξα. πo)'ιτιxi1 βo6λη'
οτi, τρ6τ'ε,ι νω υπξρξει σωσii εγη'

,,r.d,ρω,:η xηζ τjoλ.xL'λιg ηγeοia;. IΙ

F';αuρεiα ψωq ψπaρε[ νσ. F''.7-6?αψx'

τiag'' qπoνιδωLa ιρδλa τρcιi!ρoντ,α3

ι\'.σ" oλoxληρω'μθνη'ενη!ξiJωστι ωζ

7:,oζ 1ο ιο6)'a τηq βελτiι'lη; τωy φυ-

;'ιilν cτηv αναττ'lΕη τηΞ ελ)'ηyιχηζ

^γει'lργLαg.

Σi,rε,ρα eπ''γ''cα.τεi. η εcφαλμ,θνη



αντ{)'η'ι!η δτι, αφa'3 εiμωoτε πλεoyg-
cγιατ,'xot oε πoλ:'λ&' γεω,φlιν'θ, π'ρot,-

6ντc' τα οπoiα oυγνα δηιιο,uργoδν
πρo6λ^fi'ψατα χω.:Ιoζτε1ρ6y,'δεy υπ,&r-
y',Ξι α'tαγxη yρτιψσ'a,aδ6τησηζ τ^r1Ξ

φυτoτεaνcxi1ι 4ρευναE. H α'λi1θ'ε'''ι
e t'l αι πω q'6ι)'α ωυ τα δτ'1ι'ι aν 7rγ a$.l τ r,-''

γιατd δ,εv υπθ'ρyeι ευε.λιξiα 5την .a-

ναδια"ριθiρωaη τη6 ελληνιx i: γεωργ -

γ{α6. 'Qμω6 6ταν μιλοilμε γι6ι ευε-
λ.ιξtα αναδc&orθiρωoη6 των z'αλλι,ερ-

γειιbv, πdpα απ6 τη βα'Θεcα γνrb'cτi
πaν απLιτCtταl ω_ξ TνPoζ τa τaoLξζ

xα:\λl{'ργer.εq\ ν.rορσ3'/ νa απο6o$-l
σ.ντωΥωνL'στ|-x!q xατυl απ6 τcq ,oιxo-

)'oγιτιtq oυ.rθτ]xlεg τηζ χ6lραζ μαζ,
etναl' αν&τxη ae y"ωθε μ'ι'α απ6 υ_

τ€q να 6'γεc πρaηγηlθεt afiαρi1 βel'-
τ' ιω τcτ'i1 ιδodλε'1{. ΙΙ'αν ταγων'ι' oτ''κ'6 -

τητ α"1'.Lσ'ζ xαλλ ι,{ργe ι α6,'eιξ'αρτ0"τ α','

lιι\ρια απ6 τo π6oa ψπoρei ν.'' r'αιr,η-

1θrεi tμε aα''μηλ6 τιδcτo3 xαι υ,!ηλ,ii
πoc'δτητα' ''oταν βΔ6α,α ψι)''αεc για.
γα',ιτ|'o τlδ'ττaq xαι υι!η'λi1 πaι6τη-
τα, πρ6π'e'ι να 61o,qμε xατ&, νoυ πωg

η βελτiω,cη ε[ναυ η μ6,,η πoυ μπo_
'Ρεt να παρ'ει .ψια xαλuλυ,6ργιεια γqg
απδ μι\ αντσ'ΥιJ'ν!στLy\i, να την xι-
yει αντeΥων.στLγ"t]' βελτιιδνoντ,:ι;
την απ6δooη 1L*L aην τoι'6τητα,. Tt-
';'ιτωι αντιληπτ,6 πω6 δεν' 'ψo'ρe[ 

.ια,

υπωρ'ξει ευ'ελιξiω οτη'ν αν,αδιciρθρυ_
ση τωy x'αλλι,ε,ργειιilν, δli1ω6 €να α,ο-
-ll.α o?τι1'νω'ιr,.6νo δtxτνo φυτoτεχyι-
xi1q 6ρ'εννα6 οe εΘνcx6επiπεδo. 'Aλ-
λω,ττε, η1 Ψ,υτοτΘχyιlζη 'd;PενΥα' eινzL

η ιiι6ν'η που δεy απωιτe[ υιpηλri υλ:-
ιo-ueγ ν cxt1 υπdδoμη τωι τeγν oλorγta,
z'ιω ο'. .οπgγ,διioειζ o' αυτi1, α'πal[-
- ου'l &'rνec'α xL,' το)λαfr,λ&,oια.

'Εν'α αa'λo oτ1'μα"ντιx6 aηψεt'a aτο
οπa|o πιρ'iπει να, εyημsρωθε η' πo-
λιτι"xi1 τγe'c|α τoυ z6πa"l γιαg, εtνα:ι-

6='. α:lτ'i1 τη sτ'cγψi, oτo γνωaτι'ιδ
αντιNet'ψε'lo roυ λdγεται βελτiωoη
1φ',, φυτ,ιilν, η γ,dlρω ,μαg δια,θ6τει
eπιsτi1l.ιη xαι τεγνaλογiα πo\υ πιc
π.7aηγ1ι{νη α.τ6 την εL'6αΥ6|ιeνη.

-\υτω τx' ψην'5|ρ'Lτα' εi'/cιt τlδao eλ-
πιδalφ6ρα' r,aν αν μπqρoι1aε να, φτα-
5a,!Υ σ1'σ. αυτι0. εν'δq νdα; Eλευθεrρi-
oυ Bεvlζ6λoυ ' p.σ" ν'ια. π'ρd.sι'η' eτα-
ναoτι'aη πo}'ι5 πcο oη'1ιαντcι\ απ6
Lυτ^l! πaυ 'Δγec πρoτ1γηθεi, θα ξεxι-
'lοι3oε α'π,6 ττ1ν πωτρ[δα P.αζ Υια. )ι
3πεχ-rα,iθεa \'α.L νq. ω,φoλη,cει oλ'6xa'η-

?"tl ττtν α"νθρωπ6rητ'α.

ΔIAlBΑzΕTt

Ι<AI

ΔIrJΔlδETt

(ΝΙA,oYΣTΑD

TΓ{
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Π00εi υι un θxεl u6υo δυομευεlg επlπτιiι,εlg
Ο dvθ,pιυπc; ηrε ττ, ληοcp'-x^il ex-

' ιtΞtr'&λλευ ση τ (!-\γ φ'jiσι 
y"ιbγ κL? ω'ν τ'aν

τλα.ντ]τη \ψαζ 7'a'' .lγl z''lε'ξ'!}'.e1xτ'ri

,l.ν ιπ τ" sξτ, τ'η -< 
p'. υ,ιτ ρ1αι 

!' α'" iae ι' αiι-

t.r.ι''dκe''- ,;ε τ'{.τσ'"a pα"θ'lνlι ι'ο πeρι6'&)'-

)""ν, ιba;e ο'i1,',ιqρα να 'eiν'α"'- ο !"δ'''';

τc {-ιeγαλ'iτερo θι5ιμα τιov πριiξειbν

:ι..>. at :...r;,6π,gι:; ,.ηq επiηιfrαaηq το'ι

α,νθ,ριilπ.ου \σi:Γi φ'3 ση 6y_ ει'α φυπντ] οε :

το, διε'θvj; ε',ι:'lι'l"φ'ξ2ον, ιhττe να ^1''-

o'ρτ&,ξoυ1ι: y'σ'. ττΙ'/ παγτ"δαγιια" η',ι'['-

iJ x- Υ''.;t''iτ|/ 7τ i') a στ α6 t c' τ a'J τ ε ? t'6 &}'-
'^aΥ1oζl οτιq 6 Ι'oυvioυ. 1ω'ρ'ig δμ'οl:

α'nlι'δ n}z' 5:τl!ιL1'tyεi'. 6τι sιαtμ!.ττγzε η
'ιαxmoi'τicτ1 το,'ι τlλαtliτη 1tα3 ακ1

το ανΘpωπινη ^ρ€νοe.

'Εγι' ι-πL .1' ;7''6ι7pατ1' 'y-L'' ;oi^'ι-

ιlξηττμaν α τεpι6 α"ντολaγιx* θdμα--

τ,L ε|ναc .a <xΨΦ|.ν6l!Θγo τ,oυ θε'Pξω-

τ'τiτ[rιν" τoυ x'νσ'Ψξp'sτα''. ,7Ξo ΥΞ\a-
νδζ δτι 6y.ει αυξηθεi η' πe'ριexτιvΔ''

7ητσ. τηζ ατιβ'oφα,ιιρα'q cε 'διoξεiδιο
τω αν'θ'pο"xoi (oor) 'νo 'ο'ιioto frσ"

γι,δrει1ει ατδ πoν iyλ'ι.o περcco6τe'9τ1

θε,ρr1'ιδτητα. 6πιυ6 τeρtτaυ x&νιε'"

^Lc.. τa Υυ,i}'ι'y, πε'ρ[ι6\nnro του θeρ_

ιι,!'aιΥ'T1n'['oν, με απ,otdλεαμα να ξx-eι

αυξηrθεi', &πωg υπocτ'η'Ρ,ζoυγ πoλλο{,

Eρευvητδc oτηv Αρι4δYα γlo vo μελετfrooυv τηv εniδραoη τoυ oτμoσφolρlκoυ

δroEεlδioυ τoυ ivθρακο oτo βαμβδκι, 1ρηoιμoπoιoilv κ&θετouq oωλflvεc noυ εκ'

τοξεtουv και εμnλoυτiζouv με Co2 μiα iκτααη με βαμβδκr nερΙπou μloδ oτρδμμa'
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Στθλλα 
'"^'ξ::;}::;

KαΘrιγιiτρια ΓεωΡγΙαq στo
Ι'Ι αvεπιoτιiiμ ιo Θεοoαλiαq

H α6ξηcη ,αυττj αναβν'Θaσ". νσ" 6)'
νeγιiιτε[ ιilπε υπ,oλoγtζoνν δτι oτα

',ιdoα f cτα τ6λη τoυ 21oυ αιιjrν'α θα,

E cmλα.ο c αaτε t \ fi 9pL€Υ.τ1|'ιΥι6τηaα τaιt

λil|La'-Jφx'Lρ!l'y!oι5 Co, ,oε axdoη με τη
ση,μ1ερι}η. M&λιoτα, διi6'λoυ ωπiθαvo,

cριoμ6νεE εγιληματι,x6g εv4ργε'ιεg

cυνα,ν'θ'ρκilπωγ βαE, y'61 gnμcπει1ooυν

την αιiξηrη ωυττ]. ιQ1 πεqρελαιoπri-

^(|!ζ αοιι τα"[ογ,a'νται αxξιηιιτον ΙΙε'2-

:υx/, x'δλτa ι1l.ει&. τη o6'ρ1ρα]ξη, υπa-

λoγiζeται,6τι sxπdμπoυν oτην"ωτβ-
.ΞΥ1"L|?α 'περ'ιoaδτqo'o Coz απδ e:ιE[-

').' ';x1ν eλευθraριil'l'ετα'' απ6 τα Φυτg_

ltγητα, τα aπ[τ''ω Nσ; τσ' q1ocπ&-

ο''α οιλδx}'τ;cηs τηe Γαλλiα <. Βξ6αl.q'

τg y",ιx6 οτη'ν πφ[rτcτωoη, αυτd δεv

ε[νg''. τ6q'o τo co, πoυ 'α'πo'δε|σΙlrΞiiε-

ιι'' 'δ,cο &,λ.λα aπιxiyδNυ'σ. Φ!'?'.σ. ιβl
,τω1Lα'τitδια τω mο[α θτ θy9υν δυ:-

,iιεvεi.; επιπτιδcει; τia v).t\ιτ. 7a..

οττγl 'ηεiα -"υ)ν y.c:'ιi-τrων τ'η_: ευ'ρ'5-

τ ε ρτ iΞ 1| ε iι'..ll't1 Ξ'

MεταΘoλt'ι ττnq
Θερμoκρασiαξ τoυ

πλαvιiτn μαq:

}Ιe τα οξilεpιν& δεδ'qψ'ν'α φαiνε-
τz,' δτ,' e[ναι ανα..τ6φepmτη η α{lξ\-

5T| .Qυ 'α4La,1'φα|J,?l'y'oιj ΟΟ'' Αλλdl

3[',u1,. r,,ρdηιι,lατι τaοο ,ραγδωiα τυ.'.

saι6α,?'h 11 αiιλω1i1 τα'l x)'t1ιατοg τηe

^1'!i;';ο,l cυ,y,δ,6ετωι με τηy ι'/lξηc'η

':'r')') oo, ιjyοτε να π'ανιy"ο6\τ,θεt τ1

α.ν'B ;,υιαδττρια; Δz,,6μη, μτiπω; υπ,&ο-

χοlυY .}ιapιxιdζ εuyo'iy:4ζ aιniiπε''εζ ι-
;δ τo φα,.';ο,lrgνO 

_9ου θqρ,rαlιηπioυ;

Eρ,ειlvητd;, τηE Υπτ1ρεciαg Γει,ηργ:-

xιil,v E1,ευ,νιilν -u'o'l, Υ π'ιυπ ε{oυ' Γεω,ρ-

τiα'q τωy H.Π.Α. ,ψι-'< ια'θτ1cυγι-

'ζ,r'l') κα'. μαg δivουv q',!'.αl,!'l7. εν'θαP_

''' l'',' ;'. ι& a τ ο ιγa['ι .

To ι0Πυ6uευ0 Tou 0ερuotltΠioυ

η θaρμoxραoiα aηζ α'τ1r6icφ'α'l1ρα6

τaρLωοnl xατ& 0,6oC τω τgλευταiα

10Ο 1ρ,6νιι. Aν oυlqy;ιοτεi η αliξη_

sη αντ"ii 'ιρroρεi" vω oδηγl1αaι oτη'i

τηξη των παγετιirvωv τα νqρ'& των

oπ'οi'ωγ θα α^rc6αcονr τη ,ττti'θ,μη τηi
υδ ρ 6'Cφ α'.,il.α E y.α''' Θ α' πλt1i ιliΙ'-ηρ'aoΞι η

τi.
!trτiμo,o'φαιρικ,6 διoξεiδιo

τσυ aιβΘρακ]αΞ

To CΟ, '"Υ|ξ α-\:,\'6σφα,L',?Γ1ζ r'λΡoιξ;9'

y'Ξ1q". ι'li'l[ι.'ιq α.π6 δ'ιdlφqρ'εq xα'3-

7ΞLζ' 1'ι1'/ α"'νααιot1 τωv ζιiντων op_

γανιt1μιbν, τη ('j1rω,cη γq'. qρuq'1'l''1-

θεoη τηi c'pγl"νιν"iiΞ a'aτLαE. E α;ι1-

ξηoη που πα1ρα'τη'ρt1Φηy;ε τα" τaλευ-

'"αtα γ1,'l'δ'νια oφε{λεται oτo γe1aν63
6τι τo Co, eιtναι τ'ρoi6ν τη6 xα'ri'αε-

0}Ξ τ(,)ν τs:::λz.:ι,:.sιδιbγ. :a':'JΙ?x.Ξ-

ρ[aυ x'α'' τaυ α''l$pαxα π'aυ ^ι'?τl6Lψ'a-

κa,'ei a /Lrlθ'ο'ι:lra;' cε εηγ;ιε[o ιαπ&,-

'/!'/η6ηζ ^ γ 
ι' cι. τ α,ι,\Θτ αp ο''| ! xσ" :μ6oα, τ e

1?Υaσi\θ.l'.x", iΥi Θ'€ογμaνs'i1 τa'J y'.&'.

Σ{ηrqρα. a αQ1,α'c;iε?ιt6y.oι 3δo ppm'

(l'ι€pη ':το exι.τo1ι:1ινρ'"o) Οoc, ενιil

το 1958 πε'cι'Ξμal 314 ppιn γ'αL 6την

η?a6Lσ}τiχσltxi1 ε'πoγ-L, 26'5 ppm'



Σ6l]-ιpιυ}z μΞ :r); Ξ?Ξ!rrF€.. a.)-
1' oυ ζ 1 σ'ν σ.τ!c'.f' ε!. 3'l;.'F}!i ε'. Ξ λ.;' /'? τ {
5''.'|L ofi a'.'i βτ ι 7 z'' l : ι l'ι. τν ι !)' τ τμε.t':c.' -

ν':y'υ)ν υ7a)'a^{'5ΞΦν c''i1a,ιzν =e 
,.ι-

;iqaΞ/:i.',l.τ'7rι 
=.ι.l 

-ι,.'lδ'3ντl ιτ6 --τ,.l

υτe.'Θ!.'''ιz'lιτ| --τιζ τiιζ. Στrγl τ17eγ-
',''ι:'-ι.':'r,:ι. i-, lιl; sτγμz'.ωΥoυν o. Ξ-

|.Ξ'ι','/ ΞΞ -Ξ z''τz:-' ?.zν a?7l.5σJ,'ιε ν7. α.'.-

=? :..'. l'''- z 
=: 

z 3aτ ι' / 7'!aτι7τ l a"f1ζ θ ι,.l,ι-ο -

ι'--;.:.l-: ;z'l =.''ιD!eτc-ι itι.Ξ !, γι',.ν'6-

''Ξ '- :.') 0=:tιcιητl.cυ. Απ:d τliν :_

' :.| 
=:^1 

:'.';:. ι' sτ oιγa'lrω't 1Ο0Ο 1-ιετειυ-
:'-)':^1,.zilι 'α-Laψιllν oε dr).η ττι'l e'τ',--

7.i-.Ξ''x. τ(υy -τ{.ΙΙ.A. τ'ρo6,x'lQe δι'"
'r' f: ε.,'ιj'ι τ p α'ιc t υ'':,ιιe,' rjιΘτ,y.:' ψ'θ,)'ι οτ z'

7'1τe Δ";,q- .,.)'xο;ια του e'/6Ξ βιξη1,ιcι\
0ιi:',ιΔττiτα1 τ,: τελεt..i,;αi'ι' 7o y;ρ;l-

-\i ξη :η θ ε ρ1ιοτ;7xa tαq τα'ρ. αττ7ρ ε!. -

τιl σ]υνi/θω: σε 1|νy"νox.J'iaLy.ηι\{\ Ξ.
α''.i ''.11ιΞ fiε:'?i|"!χlξi1 αl}''*' 'z'lτ-li δεν e-
;τ'.'ε&"iζει'το' ιλ!.'1ια -tηζ e,J1,3τa?^Γ!Ξ

π € ?'" c γ'^lj ζ "l υ ατ t'1' γ 1 97 1 α'θ : ι !|ζετ rι'. ιπ 6

τ'η i:ΙΞΥαλυτqρiη 1,πιbλεια θερι1ιοηρι-
ο|"z1 που ,ση,1s:{iγετ,ζι sττyl bτ'cι'.θ'ρa
:' 

-Ξ 
ι.''ι.'! α q -!τj ξ ε' l t o ν 6 τ Ξ'ρ η q eξ&τu ι υο τi :

'.'.!c''3 
7α'L ττiq δ''c''τ"nti 

-< τιυν φυτιδy.
T r'';:.')' [',ι. ι' ττiζ \ τ γ'Ξ l,ιετ α6 υ.λ}.ετ xι

cυ,νε1ιi-lg 'cτο τξρα'a1ιx τωy αlιδ'/ων.
rEν'τo'iiτ,:ι; τι :1)3τΥi(ιL'σ'τLxi1 x'α,' 

'1ιε x'α-
τα)"λτ,}'α l'r'τ g'ν z y.ατc.!(rιJΦφ+) ! L€'τΞ-
{' Ρ cλaτ''y' Lbν δ ε δ ο,, ι jγ ιυ ν'θ' ρ,χιο,ε π:? ιν
xπ'6 '\''γ6τe:l. 75o γο6'lια'. Συ1'ιο,οlνα

'με 1ι,ιx':'-ιyCL./'"α 5-a,'xΞtα. α'τ6 1219

,1,ε:εαρο,i.cγιxo66,oταθ,μa66 τoυ Ι-
ι-ιc''ιo''-ι Κλιματoλογιrxoι0 διxτrjoυ
:ιυy E'Π._\. η ψ!ξη Θqρ1s'.'xρα,c[1'
τιly E.ΙΙl. ιz=λ ττi frερυl^fi π,eρι[o-
;ιo ι''li'iβτ'zε =ι τe)'-glτωtα 7o γρ6-
ν'.α )'''^1'ο:eρο ι;j ΟΟ6uC uμa αuuρ,αι'υ.

α'sζηιτ, 2.6uC :ε ,,ι'.α ;i2,.aγ^ξ Lz'ι
l'zρι|.z,,ι:iιυ:η 22oC ;e ,,ι',.z α)'')'τl.
Tτ, yευ',ιeρ;'t'l, ;zρlcδc τ' iν3sτ1 θεi'-
:i\ a\.'.J.ι,5 [ 7' η''Ξ.ll}θη,ι Ξ zr:τi 0.8 u C 

^- 
e_

.ιiτr',υ iι\,Ξ ιτiραi'α μιεiωtη 3.9"C xα':.

α.γ" ι'α"!ι' x'3ξ^r1cη 3,3uC.

Η oιiv,Θ,εon τnq
αTμ6σφαιραq Toυ
επδμ,εvoυ αld)vα
και ol Lσnμερtv€ζ
καλλ,ι€,βYε!εξ!

7Ι α'j'ξτ1=τ1 τoυ Οo, δ'εν cιπaτΦ.z[
α'l'Ξ1:'ο z[yδ,υν,a ΥL|α τaν,&1ν,θ,ρωπo, για-ιt ο ry'/.ι?α.ζ τeιi,ιlξγει πeρ(πaιl 78o/o
i:iζυlτa' 21% aξυγ6νo' y'α. τa υπ6λοι-
πο 1a/o εl"'l'αι 

'',ι'trγψα 
Coq ται ιlτoι,'χΞt-

ιll 6πω; -'o \?Υδ, i'ο ^γι!ιa nql" Ξη γ'-
λιo. Eξ*λiλoυ τo oΟ, ε,]yβι τ,ελε,ω;
'ι'iiα?αi.-rτlτσ Υl.ιx. iα" φ'lτα τ'.ατt τι
δεq;lοδο,υν 1ιe τη 'διερ'γα,αia τη; φοl_
τoa''lνιΘocτ1q,xαι σ.χ^Γ!ιl;ατt|ζOυν .aο'J'.

υδατ&νθ:ρα,xeζ y'11"'- 6τη 6υ')|!ΥΞLα 6-

λ,ε; τιζ 'οργαν:xι6.q,ουσiεζ π,ου απoτ9_
λουν ''η'ν τ.?ο)τaΥενη _qροφ)i dλων
τωy ζιυixlιi.l,y σρτανlqψων π,oυ εtνα.
u eτ'e ο'6τ,ρ oφ ο'υ c'ργαν r'qμa'b'.

Ωq '&pι'cττ1 π9ρι'εxτιx6τητcι Coz

τη,ζ ατμ6ΞφαLρα'ζ ΥLα. 1τ, φι'lτ'οc'3ν-
θecη θεtυ,ρει,ται' τc aJ'2oλ, δηλα,δη
3,6 φ,.ρi; pε\ω)ι'ιτερη 'απδ τo oη:
ilε'ρυlι επi,πεδo γ-αL μJ6yo '6ταν η πε-
ρ''eτ'ιτι,ι6ττμα υτΕεiρl6ει το 1oλ lμτo'ρε!-

ν'α 'dfogg τoξυτιlq επιπτιδ,oειE ,t?τc{' φυ_
τ'λ.'Ι7ρ'αγ,ψατι πoλ),d5 xαλλιl6,ργειε6
απoδiiδo,υy πe'ριoaδτeιρo lμε υκp,ηλ6τε_

[ι\ fi€pLΕΥ"|T|LΥ"6τητω ao" ,7-'" 9'ι!ηλ6-
. :'' 7 η Θ ε ρ1ψο xpισ,o ['α.

Tο 199Ο συγχεyτ:ρ6θηilσ.\) ιστΥιν

o'υα.τ'.γxτον τωy E;Π.Α. ψπειiρc-
Υ,)tbl;ιrr:; υ''τ16 18 ν'1ρατη γι.α να σ)-
ζτ1τ't1cυlν \,o Ψ*|.νδ'|'.εν'O τηζ α$ξη5ηζ
.'ι'13 tJε.ρηιοιρ,*c[αg τη6 Υηζ .r,c/"L |συL'.-

!Lb'tτ,ιι1;'7 1τ'- τc a!.,',ια. πρ,dητ,ει γlc( με-
λ:τη'θ':i. Σιcν τ,',.,ijπολaγυc''ψ6 των
H.ΙΙ.Α. ΥrΦ το a'.y.aνcιiιιτ.δ 6το9199Ι
ιlπα"ργec xοyΣΛ'}ι.o 1 δαc. δoλλοιρiωv

για i'ρaυνα. τaυ φα''')^ψξ'ΥaD ιχσ"L aa\i
επ:6:1$,761L;i, τον. Στα π')'r1'|saα τr''')
τρlογρθψ',l'υ'τoE τηζ ψετα;6a),i6 τa'o
xλ(μωτo5 aηζ Υηζ πεiριιλqμ6ανeται
ιαlc η φι5τeυ'ση eν,6ζ διoεlιατo,μlμυoi-
oυ δivlδρων {πoυ Θσ" βο,ηlΘi,oaυν να α-
πιρ?aφτβe[ το ao" α'πδ την α;τ1ι6-
5φ'x.'"?ι. Eπioηι Φρy'ccε η διεξαγωγl1
τΞaρα\',\6.τσΥ oτα π'λ'α'taιω τ'ων oπoi"-
ω'l ''δια'φαρ,e 

-E xα.lλλlξργειο6 υωο6'dιλ-
)'c\'ται'oε,ουvθτjxεE πορι6*λλ'oντo6
π,Oi) αyα,μ6yετα'L να ι,oγilοoυγ τοy ε-
π6'γιενo 1α.1ιbνσ' με;ταξδ των οπ,o[ων
τl'ε'ρL'λ'α1μ6|&νaνaαL χα]ι ισυyΙθγiχεζ ]!-ιΞ

δcωχd.ιcr'o επiπεδo Coq ωπ'6, T'a .οΥγ

ψε'ριν'δ.

To l1Lεγα,)',ι1τ aρο πe[ραι,ια" y'αι {^tx

ry',πΔ τ1' πlL'o δαwσ'νη'?ω 
'πειiραμαrcα ω-

γpoιi π,oυ 6γιναll πoτ'd', ,διεξd,γεταl
οe ποριογ^i1 τ\s Aρuζδν,x"ζ &σ'L σ"7Tσ.-

ογολ,εi 21 ε'ρeυνητ['ζ oι Φπcaoι lιελε-
;,ο'j ν τη v xα")'},ι'!,ρ"γ e υz τ a'\) β α'μ'6αγ"L o13

οε φ''ι'c ιyj6 π'e c ι6i'}ι).oν εμπλ'ουτιαμιd-
γc 6ιl.,ωζ iμε COa y"ατιi 1ao/o. Τ[ πει-
ρ'eψατιxt1 :ψaν d.δω αrΓ'aτaλεiiα'L απ6
lxταcη 10o πeρ[πoυ τετρα'γωvιxιilν
l#_rρωy 'ιe ,εγ'Ιμι' x{'y"λω. Πε1ρι,φε-
ο'eιψιg, νααρy o'l'l y"&θ'e''τol. αω'ληνε;
ι.π6 'δπου eιτoξeδεπα'υ Οor. 'Eνα;
τ1}ιeι'u.,'ον ιι6 ; υπoλογιoτ{6 απoφ'αo[-

ζε'. ro''ο|" lσω,λ"ην,εζ ,θω λειτoυ1cγτ]oουv
τιθe φoρ&,, αναλdγω9 τηζ ταχιrτη-
τα 'c τ"ΦL 'τη6 ,x,οcτε6θυν'5ηq 1qυ qιy'[.-

μ{υ 6στε νω 6υαιηρα{ταt oτα6eρi1

Mεταβολic τηc μioηc ετ{orαQ Θερμοκραoiαq oε noλlτεiεq τωv Η''Π.Α. oπδ τo
1920 δωc τo 1984.
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,,;e oλη τηγ aπιφd'yisια ηlfi?ηPσJpψJ.q.-
τιoμEνη π,qρ'ι'εNτυx6τητα αηt.oσφ,ιl-

'pcxo'3 
Coι' Σε πρoηγoιi1μeν'ω iπ,εL'ρ&,-

η Lατι1' Nρη'σLιJ,οπ'aιο''l oαν xιb1pουζ που
πεlρι6α)i'o^iπο, με y,d,υλoν, .α,λλ& εixαν
ανoιxτt1 oρaφη. l1a nlgηρ&,ματα, α')-

τα' '6πoυ μελετ{tθηxαν διdιφαρα φυ-
τ'α", t1τcaΥ ευxo,i6τqρη η 'ρυ'θ1rι'aτ1 τα"'.

δtατ\ρ'ηcη 'cε aταΘeρ:6 εm[,τaδο τοnl

CΟ: οτc πιaPι6'&λ\a'ι τι),/ φυτιb'l, y'λ-

λ'α. τo πeρι'6θ'λ,λo'y αυf6 'δεν 'i|τ,α.l ι.-
π.oλdτωΞ p')σ'.n6 ^{Lωτt τ''x. τq' τo'.-

1ιi.lματι τl?a'στθ"τeυαν τrι φυ1fr o'n6

τoy ,d,yε1μo ια'' ατ6 dντotμα πcυ ,t-ιε-

τα,y,α1στειioυy.

aι πιρ'z.π&'lω μελdτε; πωρ€y'o'lν
εy,δεi'5ειζ δτι e'ι. xαλλιξργειεg ,οτcν

21ο αιωνα ,1ι'τciριL να €γaυν x'α.τα

3a% αυξηψtνη rπ, ιL:ρ lx'Υ u''τli αν ιδ ιπλα-
rαιωcτei 'νo σ.τ;$ι2ισ'p'aLlριx6 Cor xοl-
'y[q γα' μετ,α6).ηiθoιiν τι x'λι1ιατο}'c-

γιxα oτo''γε[α.

Η αιr&rrιτυξn
τωv φυτιirν σε μ(α

τρoπoπoιnμ€νn
ατμ6σφαιραΞ

'Αλλoι ορευνφθ6 fr,a|J 'συνaPτ0.-

ζονται στ.a ωq''ραπιdJνω ηp6γραμμα ε-

πεξε,ρiγd,ξοντω: μovτιiλa β&oει τω'l
oπoiοry vω πφ6λd$oυ,,l πιbζ η 'αυξτs
μdvη o6vθεo^Q τη3 ατψδισpαrιpαζ σε

ΟoI xοιι oι Φνδεδlμaνlε6 μετω6oλ,Jg
τoυ xλiματo.' π.7.. τη€ θερμoxραci-
,cιζ' lμlπ,olρoυy νσ" €lπηρdΦσο'υv,οτo βλ-
.λο,',, τηv ανωπωξη τ,ο'l βωψ'6ιι'ξν-
τ,oυ y.α. την αξLafiaiτlcη ν'aρο'5 *π6
τo φυτ6. 

,oι εrρευν,ητd6 πηg '\lριζ:δναg
βρt7ταν 6τι τo pαιψ6'&xι ταρξec πε-
\,ο'L σ,σ'6τ ε ρ|a με αυξημ{νη'Θ'εlρψτ,ll'αoL z
xαc Co". 'Ετ'oι q'l δεy;Θοι1με, δπωg
oη1ιειιδνει η o:μd,δα τωy lε,ρεrυyηαi).l,

6τι η Θqρ1ψo'ν'ραa[α θα ωυξηθεi τατi,
3,3uC 6πωE πρo,6λεπoυv μεριιod πoυ
σ"t:Ι'c}"a'3νταL,μ'ε xλιιμιτoλ oγcw&, ψaν -

τd,λα, τ6τε η 'αι5,ξη'1η τωy απoδ6oε-
ωy τωy xωλ).ι,qργοιιδν αναμdνeται νa
ε{'ιq'ι b6oλ ιαι,'6γι 30% 6πω6 βρd-
θηxε 1rε πιρaηγαxμ€ν'αlζ υπoλαγι,o-

γa'33 'τaιl !ιπ'x'uρναν νnδ'!η 1ιδ^;ο τη'l
αnξηη τα.l ΟΟ,,.

oι 1rετα6oλdζ τη( θqρ|ρOxρu'oi'αq

γ'σ'. τaν CΟ, θα εi'νωι βωθμιαiag ιil-
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Eρευvητδc εκτtμoiv τηv noρoγωγti πoρ-

τoκαλιδv oε 1δρo με αvolκτf oρoφ{

κα! με εμnλoυτIoμivη ατμδoφolρο oε
διoξεΙδlo τoυ δvθροκα.

\5τ,ε aL β,ελτιωτdζ φ,υ'τιΔν θα ,{1oυ,ν

α'ρ'xeτlι χpδνa' '7α, δημιoυ,ργtiσOυγ yj-
Ξ( πOιχιlλagζ π,οιl θ'x gl1iι2γ'''ψq13γ βτr.)

τ ρ'οποτa'.^r11u€'l a πεp,'6,αλλον.

T α z,λ,',,,ιατo)'aγιτ'ι eτiιη6 μοντθ_
λ,α υπoδειxγujρυν δτ'. τ' βρογm,τωαi
sε -''zγτ'6ο'',ιιa επ[rueιFιο θω ιυξτ,Βεt
zι'=q' 70aλ :μΞ τoy d'ιi'ιc'.'αslμ6 ιον
C0: 1ιoρi; ωυτ6 'tc, 5τl:!α'|.,νΞ'" 6τL η
iιε'ια'6ο}''i, 0α e|''lι'' αrνcι6ψoρφη οε

d,).ε; τι_: --Ξ?Lοy€3 -τι3 τηζ.
}Ιε β*οη ετeξeρ^γ'α'ctα'δεδομdyωγ

qπδ L40;raλdτε,g T;aυ tΥLνα'ν τα τ,Ξ-

λaυτz[α,70 aρδνια π,ρow5πτlει δτι τα

φ,'lτ& τηi μεγd,λη; 'v"αλ,λ,ιdrργειαg θ,α

οπιrrφαληiθoιiv αε,,δια'φο'ρ'ετιι6 βαθ1rδ

'L'T96 τoν διπλαo'ιωcμ,'6 τoυ Cor :ιε
επtιε'φα'λii; τo pα'ι',ι6&ιι πoυ αyα,μ,j-

ν'εΛσ'L νFι {Φυ]ξtpει τ^f[') αfiτ\6iδασι Φυ
xατ& 6o0λ, rεvιil ξ Φξηση; στq. l'.'"-

'τjρδsπqρα oc1τ1;,p&,, 'Δπωq τ'o oυταρι
y''α!s iρηitζL' 'σ.ν|αη1θνΞ'τι1'L να' εtiaιι }Eoλ
γ!Lυ 6'Φ τιαλαtμπ6xι 76%' lxaψη
'reγοιλι1,τqρη lαly'ιμdyigτrαlι ιylcι' εξyα{ η
ωi'ξηoη σ!ω βdπεlριlδo eLdi1, τ'α orniι
δε[ψoυ'v v& rιllα.πτoσoMται. 1ρe[.' φ-
'Φε γρηγqqbt'.,lρ|σj ισ ε'αrcp6σφo'.lΡfl Ξi\-

πλα.rcιiφ1θηr μe Coa.
Eπi,cη; τrλ "'ιl,εL1σ'il'q.trα εδeυξ,αν 6τι

τια' φυτω Χρη'σLi'LarioLoδν' π'υo σJr,'aτ€-

)'ε'ο'ψι"τιιτ'θ' το'lqρδ, xατα'ναλ['cxaυ')
δτ}a''δ! ψ''x,C'Cτeρτ1 πoo6τητα, νeρa'3

γιΦ 'ytα oγη'ψατLaoυν τ'ι πρai6ντa
του3, δτων lδιπλ,αcιΦcτο,i τo 'cτγμaρι'νδ
ατιι,LC|ipαLιpLX5 Coz 'τ,αι q'νεf'e! 'η τι.
ρυsτ'τ''ι6τητα τOυ σε 650 ppm. Mε
την α"6ξηοη τoυ Co, πιc'Θq,ν,6ν' οι xαL
)'|.ε'?Υe'εζ νσ" 'q.π'σ'Lτoδν oτo μ6λλο,z
πapιsc6τε'ρα 'λιπι&qματα, ων ιιαι $ρΕ-
θτμε ιcγιρfi α.ντiδPΦση aτην ιαilξτγ

ση iο|) Coz 'r.q''L με 1α1.ιηλ& επiπ,eδω

^1ον'.γ-cιτ ρ''υ'; αγ'ρo'3.

T ι ;ρail.i1ψυ.τω'α;τ6 τιρaο6o)G4

ε iτd1,lωl) ια.'. αν"ωρεων 'ψπ'ορε[ να' ε-

πη'ρεωc.ο'3'i ετLcτ1€ ατδ την αι3ξη'sη
τoυ CΟ,. oι ιμeλdτε; 'ψ€1ρc τ6ιρα t-
δει,ξαv δτ,'υ αυttβτμε o πληΦ;oμ46
aΞτrjα'lfi5Χων ται αλο'.lρ,ιirδoυζ o'9 τε-
ι',ι'0ηυ'ω βα'ψ6ατ"ι.ο15 γμε πε'ριacδτeoc
Co:, εvιil δεν εηηrρ,ε&oττγ'e o rr'lλη-

θυ,c4.ιdE τoυ iρr6δ,ιVoυ, σχoυληχLιO6 π'Oυ

:cJφεται απδ τ'aν arιδρo.

Συμπερ6σμαTα:
Συ,μπερ,α,oματtxω ψπορ,e[ να ανq,-

υsc,θsi 6τυ η ω'3ξηcη τaυ α'\ψσσφ'αL-

ρ''zoυ δ,'oξε'''δ|oυ τoυ &νfl'ραxω ε'i;lν'α;t

^l,δτi ι'iι'l,ηιo6{β\τo τ?Ιaνδζ y"qL δ-

1'L τ| 3η:Ψa?LΥi1 πag'ιeνsυτ6τητ;α ανω-

!}!'ιΞΞι'' 'ru δυπ\αrc'ιωοτai πqρ[ ω' ψξ-
cα' i'1 το τd.,λo3 τoυ 2'1oυ αιιδνα. Aμ-
φιs6ητε'[τα,ι Qμω6, τοι.lιλ,&ηL|στoν'α,π5

oρnσυ,'6γ'oυ6, τo 6τι η αυξηoη τoν
Οoz aπ6φε,ρε {δη αCIξηoη τηE θε,p-

'ρax'ρ'ωct'ωg ττ]€ γηe, /δημιoliργηοe
δηλωδl1 τo φαιν6μεν0 τoυ ]θεiρμοχη-

πtiου, ενιil υπ&ρ1α"lv ι,Φ[υΙοdτε,ρe,ζ α_

τ"6ψτ1 ωντιγνωμirε6 για τo Φ'δσo |J.Ξ-

γα),η θ,α ε'iναι' xαι αδτe θω αη-υ6εi

η uπερθt6ρμαΥη τηq Υγ]ζ, ιi:cτε yα

xινδυv6ιpει ο π)"ανiτη'; {'.αe απ6
π,λημμιi;ρεg. Tjλo;, τr φ α,LνΦt.yo Φυ
θεριlLoιηπi'α.l αναψιy.7αL νq''.iyq,L
ωvdλι1ιo ^{'.Φ 1η Υε{'}Ργa!α, τεrtoν6ζ
τa'l Θα c-lμ64).ει ,στηy Φγ,τιμετd)fτι_

aη iηΞ ;ε!νι'Ξ ειlδg ,μaγdλoυ 1udiρoυ,;

:oυ πληslφo'3 τηe Υηζ.
Tc' τελευτιιi,ο \lτa\xειo β6,6αιω δεv

_*'.'.!r'ε'' ν7' ||Ιαζ εφηουχαζει. Eξ&λ_
Συvfoεια ατη oελiδα 139



MET]ΕfrΡοΛoΓΙ κA ΣTo Ι xΕ ΙA
Ετ{oιεg 6ρoxorrrτδαειξ σto Αγβκτημα τα..l lvατlτoJτoυ Φυλλo6δλια Δivδμυv t|δουoαq.

ΕΤoΣ

1963
1964
I 965
1966
1967
r 968
1969

J1'
xιλroατ&
6ροxis
854,3
900,2
584,9
901,6
879,5
936,5
822,5

ΕτoΣ

l 98ο
198l
1982
1963
1984
I 985
1986
1987
r 988
I 989

Γ'
xιλιooτ&
6ρoxojg

752,5
593,s
964,5
697,s
593
670,5
686,5
786
496,5
418,5

M. O. 8 t3,3

M. O. 750,5

B'
ΕToΣ xιλιooτd

6ρox'iq
1970 715,5
1971 654,5
1972 848
1973 800,9
1974 762,8
1975 485,s
1976 942
1977 453,5
1979 909,5
1979 1032,7

M. O. 665,8

Δ'
ΕτoΣ xιλιooτ&

6ρoxnis
1990 484
199\ 4ο5

(μExρι 3]/5)

ΣxorlΙA
Ατrδ τιg ετ{oιεq 6ρoxαπτδoειg

28 ετδv (1963-1991 ) ατo αγρδ_
κτημα τoυ lvo-rιτoιjτoυ Φυλλo6δλων
Δi,vδoωv πρoκ&πτoυv τα ακδλoυθα

toυ
Av€αττι Σιδερ6

oτoιxεΙα:

l) o M.o. (μΞαoq δρoq) τωv ετη-
αrοrv 6ρoxo,πτδοεωy αviργεται
σε 726 xιλιoo-r& (τερΙoδoq
1e63-1991).

2) Στην πρδτη π'ερΙoδo ( Ι 963-
1969) o M. o. αvδρxεεται oε
8l3,3 xιλιooτ&. Στη δει)τερη τrε

ρΙo'δo ( 1970-1979) o M. o. α_
uEρxεται oε 750,5 και oτηv τρΙ-
τη τnερioδo ( l98ο-l989) o M.
o. αvΞρxεταl, oε 665,8 xιλ. Δια-
τrιατδyεl καvεig μΙα αταθερfr μεi
ωση τωy 6ρoxoπτδoεωv.

3) Τo I979 oημειδθηκαν oι Trερισ_
oδτερεq 6ρoxoπτδαει9 fiO32,7
xιλιooτd 6ρoxris) και λιyδτερεq
τo 1989 (418,5 xιλιoατ& 6ρo-

xis).
4) Ατrδ τo 1963 Ξωg τo 1969 o'

δλα τα Eτη oι 6ρoxoπτδoειq ξε-
τrερνoriv τα 800 xιλιooτ& 6ρo-

xris.
ΣυvE'xεια ατη oελΙδα l39
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YnoΛEIλΑMATA ΦYTΦΦΑPMAKΩΝ
H αoιs6τη'τα ταlν υ;ολοι,1ιμ4,τι'r;'

τ{υγ φυτoφ]α.ρlιι*,y'ιυγ raυ β'υ[ιn'ντz'.
τανι'ι xα'' 

"ι€6ι,' 
cτ,c" cfiL\'l?'cy'τιG7eυ1''-

γω τ-α;/.'" ττ] συ^{/ιΙ.i:''.Lδl1 του; ie"ι ε!--

'lα'' !'L[1' =|.^1oυ'ρ'ι, 
!',iι'.|l, ',''.z. τ'',

'''-!ι'Ζ' η', τ'o'l δ'. L:'. ι',''ι'-'' l'''.= l-', L.)'ω'

--: - -.'''- λ'ι-' -,-'':,-.ι.'Ξ'
- Ιi: ) -'J '. J .'Ξ

n € :J ι'iτd} σ Ξ ι ζ. υ.' l'η !. Z ι', ;'-ε ;.2 3'C''" ιτ' :l''-

σ' ry.Dτδν 6rω. ei"',ι''.. Tl. τ::'''''sα}'-.e'

Cι ψι;';,'l'lτl' /'1''' )"J.7.7.'/'"7i ξLνον';l.'-

G|;τiν y'1':'].')i.)'ιιι'r, ι.φcιl τ'ιυ_c γiν'eι

Toυ
Aργιiρn Γκoυvτ&ρα

Γειrrπ6voυ
Ιvoτιτoιiτoυ

Φυλλo66λιΙrv JΙ€vδρωv

'''" 
|''c''τΞ 

?' 6 τ τ ι e,;19lξ Ξ,:, Τ i:]ιl,{ τ; ε r1'- ο c'δ τ ι'ο c

l, λιγιδτερc 5q'r''1ι::α'il1" ('ιq'$i'1i''.5{,L1'1

;λι5,:ι,μo, δc.α}'οn{^l] τ!q' a|./' Υ'ιυκα" x'α''"

z.aνaeι96o'πο'[^ηο'l i 7!1'L ιαrcλ$ι'l'ξγ' ^1'"1.

'ια'δ cια'ττiρουt1ενα.) .

Οι 6,ρ'ε,υνεg 'fioν Lγrrl'ι 
'ι,l';{y'11,ιι 

'ci1'

|L.111r' "(L,.J τα υπc)'εiμ;ι'?.τ'οζ τωγ φυ-

τaΨ.J'?t!Ji.r.ων εiy'α.ι λl'γeξ. Ε'-*[ι:Υlc'tα

νlqμο,θlεπ'ιx& γ'θτ'ο'α nοιl οπα'ρ'θ^r1x'ιν ei.-

'/ια.L ),if(α' (τa.r' δγ'ι πα9τοτε. σνl'{xΞ-

Ζ,9ιμ16γα) ΥJ'1"ι'' αφο'ρο'3ν'ν\α P'ρ'ο'3τ1.

7''q.'- ΞrJ. λαq'αν'''xθ' δπ' οl;,iτ'C'' ρcnι cιξoν -

''q.'' '5την ατρ|?&" y:σ'ι 6y.ι ια ιιδλι1

oι"γxοιuιcιBl!ντ,ι'.

Ι-υα yα ξ6ρ,ου1με π6αo zιγ'δυys'joυ-

l|1lΞ Xra} αττ6 τ[,, τ'12€πε,' να γlω,ρiζo'-l-

ι1ιε -!iιζ ι,δ'ι6τηEg; τωγ φυτο,φα,ρrμd,xω:

1i|η' ). χΡ'τι5 Li1,Laποιο'3'lτα'l' ;τη γε'ωηpγ{α".

Εω'o'η6 6'i',F^ε,. να. γνιυ1p,{lζουμε τ',

7οLνο ιτο^l ';|αι?Φ,b3ν1'J"/ τti.'ιυl σΞa ''
;:iω po'yrηlπΞυτ ι ^1ξ',ιετ x τ η'sυγ ιο1ιι'δ -i,

1'a'JC nα'" n!1r- ^γ':'lcν:ια'. 
q'xt't;δυγα.

''Eπειτω απ6 πoλλdg 3,οεu)'ο;, o: ε'

ρ:,υ'lητ6; σJlιιφ(υγουγ 6τ''. τ1 τ'ι'p'ιι,l'''-

ν{ τωv φνtoφq.Ρ:ι,σ.y'ωγ πiγιυ 6:1.

φ'Jτσ,) εiaΙe ,aφα1ρq'ι6ζεται ,cτο δ,dν'δρο

'| ι',''''ι;,:,'. /. 

"'i, ε;!;-. z 
='r,\ 

.'. :. : ι ; 7'' =τ 
. -

?''e:ι'ι cτο 6δ,αφoq, ^Δξ'α'ιClτατα" απξ

;ι; ιiι4:ητ€6 '.ο'l , α,λλ&. γja'. σ.τrl' !'Ξ
εξωτeριNd: oυνθl1xε: (xλ{1ια" ι}'τ.\ .

r38

LΙ }''');''ι'"''z' ξωl;; :ν6q Ψ!ft.τa?i.\''.-

''.-!') ;.') 71ρτρ'"':;'ιcπιci ι^l,,θτ iτιι xιαθil ; zl.'.

τC ;.'cclcτ'6 των υπo'λει1rψ&ταν τc'l

','-ι:'ι :τι'l σ!!"nο|',\''.]δ'i1, a\'z'cτιil'lτt]" α--

; ;' !'iιc.,α,c !θpδ ε,ξ ωτε ο ι z"ιilν πιx ρ'ατ'δ' l -

:ωi' 6πω; τ'ο τ'λ'''1',ια, T! φ'35τ1 troυ φ']_

τq'3 oτ ο oτi,\9[ o χ'?'\'Ξ].('\' τi|c'' ^i 
iθ^{lx'Ξ γ"/''"

c'" :'lνθ'Ιixε; ΞΦ'J').iι'cΥtιζ i|2'υ.

oι ιδι,6τnτεζ
τoυ σt<ευξ4yματo€

Ι1'διθ.'ρτιεcα' ζο:{; τloυ 
"'^u'-' 

i.1':,ι7"-

-'ο; eξαρι&τσ'υ q'π6 τ:; φυ,oιv'j6 τiου

,"διδτη'τεq (4πωq η'Ιi|xτ]τLy.δ'Εfι\τir.1'lI
υ'δ,zτ'ο,διlαλ,υ16-qητα.. λιπorδueλυτ6τ,'ι1-

τe) , τι; /-τβ''γιi; τ.D υa'.δτTιc,Ξζ (6.;c'-

aε'rδττιιι. "l1 eυτ'i.t)c''ι' lτνγl επ|''\l''e-

5τi Φυlσιχlιb'/ τ,α';zγ'tιτιay, σ"λΞ!'')'ι-

aο^i'[z'^ pΗ τ".α.) xα''. τιi βι,c,i'ογιLJc
ιδ.ιι1ττ1τ'ε; (ιντο';'^ii 51a !';lξυγ't'l' ;'ι'.l

φυ':ιlυ η 6 -.'- 1) ζ |'l.'. y''.';'ρ,γαv ιciμο'i g τ ol.l

:δαφου_<) π'oι.ι :!'νι-'' Ξ7'Ξνiσ" cDνaΞΙδ'Ξ'

'' 
7!' rιg q xrl''. ?';rι': Ξ''i'.:'',. -9,, ;'3;i'9,1g,μ.d _

'/.J\> τ',') :'l':'Lι'l)''; -ι:'ι .Ξ 7''!) !''1.ε: '.''-

ποτeθε!' cιιr' τυ-δ.

Η επiδραon τωv
κλ ιμ ατ ικιilν συvΘnκιbv

Τ'c γ)'|"'',ιl' i:Ι!:JΞi,\6q"ι"')Ξ.\:" τaD <Ιτa-

;,: ιυ' ι j.r ?, τa') φ'J'τaφ'x"\Ρ,' ι,ixlrLl i1 
ι e πo).

λ6; lμορφ3; ω) H β7ογi1που ξeπλ,6-

νe'' :'ο' φυΞx yJα'' τra Lιδαφο3. Xρει&_

\'ε,τα"'. {ι'ι' 'j^β; 30 nrnl β,ρtoy.fG π'ε-

'p'ποlι για y:ι ξaπ).υyε': τ'α' φ'llτ&. α'τl'l

ω φυ.aφα'?μ'α^lο.

β) B α'τηrocgα"''.γιτ'i1 ruαι eδ'ωφ''τt1

'-l.γιcα'sΔα" x'1''. τ1 f)': ο,1,ιοτ'ρ'α'c'!.ια που ι,L'!.'

'iL 6,€ x|6',1a'"q' δ'ρ:rι '1;n'qi2}1ql!y τ,'q .1-

'/'x-"!λc't\Ξ.. s'ινΒ'iiu"ε; ^{'.c. aτl δ1οαoτ,

:ωγ Ξy]:.6lιω^i τιυy φ,υτιδγ, αλλ*, .x'αι

τ |\)' / {,'J"7 rJ'O aι1τισ"l'' 5i,|'(i)'j _loυ'εlδ d,lφo,,.i :.

.;} a θ'rlιesμo; 7111 ;2:'ipΥa'. α.τ:δ τι
Ψ|Jτ&. τq. p&βι!αxα 1ιo'} .|φαρ|ι6ζoνxσ"L

",\'e ΞlτLfrθ,ση xα,. xa'^lει δι5cxολη την

ep,l",'ι'ιa"i'i1 των Qεz.α.cη-ιιδ'l'

η η σ-y"τLν'ι2βολ[ω x.s'. FlL[n)α'- ο''

; z.,7αγοντ ε i 6r;'1 1i:2' iiir'n 1' 7 ll l. sτ,;''"l','

τ''z0 ρδλo.

Η onμαo(α
τnξ μoρφoλoι/iαq και

φυσιoλoYiαq τoυ φυτoιi
H ',ιqρφοt'ο^1|'z ij.i 77:. 'rι Ξ'')''"

,.'..,|.-/:-;-r.
dair,xιε r ο 9' )aa τ aΨιi\.l 7.' e;'r,.' :' ).|.', :''
aτl!.(χ'τaγ'q :1? (π'Ξ,πΙρ0}[Lj?ο aa') 

'')-
τoφα1prμα:ιoυ. oι Ξρ,9υyητ6; !7'"''',
δ,"s-τ'''s;dl'c'.ι |ι.qψο'ρ€q,cττγl τα'γ'l5;τ,-

τr. 1|ιεaιυ:,ηΞ ττF a?ασΞ'.y"tιζ aυοLαq

τ&νι,':l cιτy' iι/ι.pοt1c,' φllτιια eiδη' _b-
τ6 'ιc vι:lδ1ι'ενrι 1ιπορε't να εξηγη-
θe.t, zι.τil" τ'ο'υq e''διιa'3q 'J';ιδ ττl δια-

φορα" ι^r,-c r?Βi'"τ'^iιζ 'δο,μl1q, τηi επι-
δερlriδα; τιυ'i φυτιv"ιilν iμΘlρων. τl-jν

γ"'l,i'3'δω'c'l1 τ\.a τ'ri ιδι.z6ιcε'ξ|1ι6:τψ'α.

;,;'l ,Cυνδtετt'ι i|ιΞ τ, λιγ6περa ii πε'

;-'' ο ο 6 -υε p ο xτ 
1' ρ ωδ ε q τ τiq eτ'.'Z a:pl,ι [δ α r.'

x)'λω xα'' α.π6 ττsl δ1ρ,*oη τ'ων ε'iζ,5.

iι]ω'), του φ,υτo'j ,πωνιυ 3i''q 'δ''α6l)15'cτ,-

,,'- y.τ'. x & ο υ το φ'*' ρlμι α z'l σ' i|' ο :) n 1' !'' l'Jι'
τη,l ο,πιrδe,ρ,lηa'δα.

oι oυvΘιlκεζ εφαρμoγiiζ

E,o.lν_rzγl1 π'υ.οαcxε'ι'fi;'J'ι.rι 5/-'ι -

τ e, i c τ'η ν'καλ'3 ι'a\? τi fr , ? 
rJ 5''ι iΔ:,L. ^ (' l ι' -L'' )' :

δρ α οπr. x " ii3 |ου 5 t| α ?' 3-"'fι'{ Ξ ιr.' ? 
^ 

{'' 7.'l ι τ τ ι ;

y.7i,aτ1 zι'- ε;τ,','ελ.!Ξ'. 1T1'l εi!t.'.Ξτ,

τ αi φυrc ο φ αrρ r \ x.γ"." ) --ι ) ^Ξξ'λ ?''L a jΞ τ ι7. Ξ

cτα''φυτi.' Ε:'s'. ;ο t.)': !. s'l^1',' ρ αψ ε''. ;
εxτψουν. δ:'. o'' -ι'"'Ga;::{':'el; 6loτω

xα|' }'|".^rιc!ζ ι'lτt,; ιτ': sυ'-"α"γ^l6 (ι''λ"-

λ'α.γ,ii'δια6'ρει:'.^ιι'5 i1 6ι'αλυτη {rιτο-

ρουν 'lα εττ1ρz*οο^lν σ^||\μ.]T'l1Liι0. τη')

αlργ'c ιi, xτ 
'iΒ'eιl 

τ 1 ΥJ1"'.'ν Φ υ πoλ ε a ιιμ1 _

τ,a' τa'J φυιcφαviια.ν"ου. Eπ,i:oη; η oυ_

γ;rtτητι' εφg'?ftο"(rtE τον -ζ ilτz τ'l:i
παι.ζει cη1ψαντ'ιx6 ,ρ'6λo, eνω δτi !-

aο'lν τ.'α."ι),i,ξsι cε s!.^γο'l''.z L--''1Ξ-

)'ι!.,l'p'ιeτα \Lσ' ieι na6'}'o =τiΞ 
|i;r; z'

φ1ρrμoγiζ 6τ^fil aα7''3-τιτ'z ι'7':'i', --

στlζ :7]ζ α7,cτΞθΞi'13Υ; >'aaq'.'/-i'': ο')-

ιtα'ζ.

Tροπoι οπαλλαYr1q
απ6 τα υπoλεiμματα

t): ;cιjυ:ι: 1ι:i'Ξ:e; 7ειrρ,ιο{μοιi

i z';)τ,-'l', zl.'- ).z'1.z','.ιΔ, με υτο,)ιεiμ_

',.'L:l. !^''.',z.',:: i9{]3 α;δ ιον Κoiν'



SoiΙlen'/.7''. 1-;a Ξ.J': Ξ-ιΞ.).ΓtιΞ!" 
=....lι:'/::,..'J τιz'L;z.)'-,-,'.ι| :.,υ Gem-

blouτ. o' r-,',,.r','r..,r. Fra.o',, i.r.,,l.
:-',l''' :'l.ι:.,''3 --.'J --;a':'.1τιΞΞ :-: ::-
"--.' - -..-;.. -,..
.'-a--'.'.'! ι',Ξ7. : a Jfis:- .l].Ξ i'ιd,.ι'ιι:.'^ι.'
'L',Φ.' l.ι z. .\υ : 4 ; s ξ : τ*:Ξ.a^ ι τ ι 3 7r'' l i!','
.'ε' ;'''-ιpοριτιχj; ωζ ,Tq?oE 1x" Ξl.7'Tι

Ξ(,'l ??c6των τ"α,. λ'αy'ιν''l"{i:ν, zιλz
7:!.'. ι|'i fi'P.ιζ -νoν τ?δ|rο er,εξaρΥ7,5|-
x,:,δ:επi5τωσΞ'ax;δ'|,Lτ' xσ'|. a}'a'5./,.Ε\?"iI

eΞzφ/ι"'lυc^rl ^iι aην c.τι|rL7,ντLιxt. l,ι'gtω-
5τl των υπο).eι,μ,1 ιωτιιιν. Σι^r1 s'l'l!'-
ylΞ'''ι ι1x''' ιλλ'ο'. ε;ρaννητ!.; α:,6 ;.')'-
λ6: 7ιΙrρε; π€τνιγeι .rιL.'δ.\ιaLα αlτ.)-

τ:,λ d:1μrzτ z.

'Yστερα απ6 τα παρα-
π6vω, διερωτiται καvεiζ,
πoloΙ €ιvαι λoιπ6v oΙ πι6
κατ&λλnλoι τρ6πoι για vfι
απαλλ6ξoυμε τ(Σ oπωροκn-
πευτικ6 αΙτ6 τα υπoλεiμμα-
τα. AvαΦ6ρoυμε μερικoιiζ :

α) To πλι1oιμo

Σ,ιi'1Lφ'ω,'lα ]irε 'τι; ιε,ρ'γωc4ε3 τaυ' L.
Αndr€, τoυ ΙNRA VersailΙes, φαi_
^;ετα'ι lιτι ιο πλυaιιιo'δεν e[ναι π&'''-
τoτο απoτελactrια,:trιι.6 '.,rd.r" ^η α1noτε-
\αι'ιατι'xδττ1τα το,υ aξα4ρταται απ'6
δι&φoρου; T,qΡ&ryoνaeE. Συγxεφ.,4ιE-
νσ' α1τ6:

1) Tη φioη τα) φυιοψ!',ρψuτιν
πoυ χρησιψ,oττaι.tβηxε

2) Tην orυνταγv] meραΦ"αι'fiq ται
3) Tα. !σ!?q'xτη?υστι''ια τoυ φτo'3

aτo oπoio ap'τρpα'vrfβτγιε
4) Tον y;g6νo ιωιl πξφω απ'Δ την

τε).glτα[α επ4βααη ωE τηv ιil_

ι?t' τ-σ) τdλυciματo6
5) Taν τρ6πo π}'υst].ψατοg (βorρ-

1,5ιqL'1' t1 απλ6 ξ6πλtlpι,r).

6) To ξεφλor}διομα
o L, Αndr6 διαπioτtυoe δτι τo

.7ετ)'ο'3duqιι η τo ξιioιμc τηζ επι-
;'z:'''->-ι: :-,ιlξουν'α:ι]ιι,1'cιτLιλ'6 ρ6\ο
rτ' / 'r--^.''LL/-ρυyση τωy φυποφοιρβ_
\ "' ':./'J ;,ιν i'.ιπaρw$ν την επ,ιδ,oρ_

-:δα. _\.η:,Φe=z 4wι5 αποδειxν6ογ-
,ta.a*)-=l"|z-:rt γ ιι φiι).']oφΦρμcι-
zz Z'ι;' τ:rγ *τ'..ιi *, *,6''αlπφατα>>.

γ) Η Θ6ρμαvgιr
( )'1'z,.2'.l,'ιL3',ιε''r1pi1 8ερ',ι4ττ1τ:'

Ξ:.', 7.'. ;i-'ι ;-')'"ι ιτaτe)'eσ'.ι'ατ,.ιδ:
ΞΞ9 'ιa ziz)':!.L:.'' ιz. iγ.ντ1 τωy φΙJτ.,-
:zz''ιiz,'lν l:.''l':.:'a,)') .Lν''6,rιη'οια

:';'''l:L 7i''. :7. ).ι7.z.ν''ιi ,ι'Ξτ4' :-'
::)."'l 

='',''' 
-' ι ι'-'.' ; -.ι)'.'' ι:'': Ξ'''- 7. . 1 t 2 ι^ 

1 
-

','- 7.τ'. jΞ'. : 7 Ξ a,. -':,1 Ξa Ξ Ξ - ε.''.-: ω ι ι'. :
,rslιbyε: :α'l;οlιzιμ,ι7.aL 1€ |,ι.γ,7'a''1-'.-

'''.λ 1ρ:z (=z οr1ιν."τυ'-.'J'-ι-i 71--
-.,'ι1τιi'ιφ'.νiα,' τzτι 8{)% -'C'i-z.1'..-

51a') 7',Ι'L τα ιxi'6αψ''δ,'ιz τ1ε';'4.l :Ξ=

.ι)'''x'λ^iiρzυ) . H αφ"ιδ&τυ3τi. ι,ι'Ξ Ξτiι
απο1ιωxρt.l'i'sη τoυ ουν6λ'cυ sy'εδcν
ιaυ '/eι''ο'3 που πορι6xoυν τα ψφ'3τz
xz'' λαaαν''x!l'. οδ^r,γε[ 'a:. 1ιl"α ,ι)'ιι-i,
οξ'υ'φ drnι'6ρ1 τωnl υπαλοt1-ι,1 ιdrrιυν.

δ) Η κατ6.Φυξn

H ιιτω,lιιξτ' δεν βοηιΘ&e,. sι.ηt
iιεiω6,, τ0)', υπo).Ξ,it\1.ι&τ,ων τιυv φυ_
-" c1 ι ρl,'.i"ι ι ι'l . T o τp[ο ι',ιπλ.ο x'i-'η r.2. 1 -

-q.ξ 1ΥΓ/ δCα,ττ1 τιιlν εvζ'i,ιιυν :πε1ι-
6ι''bt'ει α.rντ,τιz&' τα:. ξιs,' y':,rθ'lιτι-

ρε|- ττi ο,la xη, εξι.r*,νιl^i, τoυ;. Π'2j_
7Ξ'' 'λ,7 το"ι''sθε[ 6ι,. τ1 l,ιa[ωιη τ{!)./

τ",:'crιilν τ(!Ιy gυτDφa,pirtruιν r.'.)
c;'7.'ι1-ττ'ιc'l,,θτ,,x: ο9εlli:τε'. "'.τι / ΞrΞ-
ξε'ρ^γααLα τιυν φρoιiτι,lν xrιι \ay'α'',;-
xdιν που πρδτ'eιτα,' να ^ια-'-*Qυβο'3ν
(π,λι!cι1l,o, xαΘdιριqψz, θ€ρ'ρnνaη)

xια'" Φ'ι ο' ωlτi1ν'

ΣYfrΙΓΙΕPJξΣ}1δTJ1
'Γι. z;οτJ'ia1!ιaa.a 61α' c;ι!z y.z-

:Ξ).τ,ξα'l .',- δ,'α.φC p.''. ε'ρ'e'Lντ1:,!ι; ηι.ι3
Ξr''-a|,a:;a')ν ιι τ4'";ιρα,la'-s,,tΞ 6τι ι':
τlzy.νl.,'ο"1,"z!;',t!.&ο7".': ;ι ρα.sτ-a'l.l,Ξ
τ ι-υν τ pοφ η,ιι ιl') ια.:ιιι'C ! c,'υν CΞ .')'.' -

n)':i,.'ο'.l i, cγaδδ'l z| ο)'οιιi,:,C''l ιL.
υ;''')'a',',ι|'''.l'-'x τιυy ?)ω'?.Α?',;'ι.y't:υ.?
;ου 'lπα.pyονν c;z φρο'3τι κι; ).,l.-
'7'l'','.zi' '\τ'6 τηι xτο,!τ1 ιιlτ.i1 τz!-
':τL''- ξ:'' .1, 1l"€τxτrlτlγιd;νe 'edνιαυ τ''4
:'-'' C'.'''- l'' \('-1. 1τ)ν α'i'θ ρ'ωπ''ντ, υγ ε i x

:1 7''1^1ι'r:ι^r' [,'-Ξ τ'σ' 'lωτd- ;;φ:) ΛiιΥ!σ\-
','''-a'''''J'/a7''' ^('',ι :-ην πa,ρ:asf/.Ξυ.;'

-''''i3. TL 77:?7'ζii'ι|J\ ^γραγ,cνιαι i'.ε
:'l ι' -:',, .. ι j ;-,iJ ι ι τ, L :'. τ ι'sυγ ua',ι ιζ4t ε -
' ι'1 O i l :).'.-l'{,7 -! l :'. τ ζ,' >' e' l,!'e ν.ιξο ν τ z.'.

u,l''ι:ι ττ1 ο'lι^1ο,''''δ.i, :?); ,uΞ '''L,),y"^ttτa-

zιξ'ιx 6-uιι: τc. 'ι'ιτε.','dοg'.δii ιlι'' ε-

i' 
!"rc',' 

τ ^ r'' z.- 1ι' 
) 7 1''. λ2 1 1 Υ'.ι x. 4) :',' o'. .ι g. -

', :", ι ; c.'()'l 6 τ,α0 a.aιΞ\|; xL,.':'-ll :.l,-
:'τ,z^i ; :,""ι;. Π,r,jreι τελ''.xι 

'.ι 
5τι-

,;ι:ιιil.;c':υiιε z'zδ''ο' 6τ''' ε&ν |,'.zi'''x'!:
;,:aφ'-lL*ζ::: |ι"1',. "rj raiaΨ'υγ! ι*0ε 'l-
7, 1 ;.'e':,\"i'' i c'-''.6 α.χ'1'e'' 1 -. q.,' δ τ α ν y' pηc,. -

'''' : ; : :'ι'!''-ι:' il l :,' p α'v' ιrl''xα' θya'' γ 
ι.^t'ε'.

το)'{l tpγιλη πρ'δοδoq qτo'/ τ':6τt,
7'ι|?'.ι7y"Ξυ'll -: τoυ;. Tα ν'!'α, φυτoφd,-
|ιιαlrx, e ι'}x',' πoλιi,λιγιilτa 

ρ a 6λα6 e;, &,

επeιδη διεοαπιilγται πaλi πι6 τPητo-
lσι.

Mετεωρoλoγικ6 στoιxεiα

Συvixεια απδ τn oελiδα l37

5) Κdrrω ατrδτα 500 xιλιoατd 6ρα'
1{g oημεlcΙsηκαv ,κατ& τα iτη
|975 και 1977 και oτα δτη
l988, l989 Και l990. MΙα
αrr&yια περiττωoη vα Ξγoυμε
τρiα αυvεx{ Ξτη <<ξηρι'κd>.

6) Στη δεκαετΙα τou 1980 η μεiω-
ση Tωv fuoxoτrτδoεωy ακoλoυ-
ΘεΙ μΙα crrαθερη 1τoρεiα και ξε-
κιv& οrπδ 964,5 1ιλ. 6ρo1η9 τo
'l 982 και καrαλ{γει oτα 4]8,5
xιλ. 6ρoxηs τo iτoq i989.

To φαιv6μεvo
τoυ οεrρμoκnπΙoυ

cυξεια zπι6 τη oελfδ6. 136
).:,;. αi μ{ ξεxvο,,j1:ε, 6τι τι υτ,ο-

προ'tδντα τηζ χ,rιjσεωζ δεv εiναι 1ι6_
νa τo ,διoξεtδιo του '&ν@ατ.α, αλ)'θ.

xα'. πο)λ0. τnξ,'*& ι5τoLy'etrι τac αi-
'.ιi'!/' |1- οπi''α' ιrι.α),{'ινoυy τo πφι'6οιλ-
}'οtt y.α'.,:πEιλο$y η ζιυi σΞr'iΥ τι\'Φ-

'ι,!ττi ιι,ιαζ.
ΣH]f.: ΙΙολλ& C-,oι^y.ιtα ΥLα τ2

xi'E'''c αυτ'6 Ξ7.oυν ληφθε'! 'ιriι τa 'πz-
oιοδ'.^ιi ..Γειηργιxη'Eρευν,α, ΟηΦ16-
oρ''c: 199o' αου ex7'iteτα'' 'ατΔ ττγl
Υrτ,7'ιo!α Γεω,cγιxηg'Fφeυνα6 τoυ
Υ ;c'l'7γetον Γεα,ηιiαg τωy E.ΙΙ.A.
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]ι,lt}<PΘΞτcIExElA
Τα τελευταiα Xρδνια ,με τηv εv-

τατικfl καλλιd.ργεια τoυ εδ&φoUξ Και

με τιq δλo ,και τιδ καθαρ,δq 'μoρφaζ

τωv λιτrαoμ&τωv πoυ Χρησιμoπoι-
oΟvται, 1ταρατηρoiyται ελλεiψειq
(τρoφoτrεviεq) μικρooτoιxεiωv oτo

δδαφoq. Θα τrρδτrει να τoνιoτεi δτι

oι ελλετψειq μιKρoστoιΧεiωy TroU Ξ-

τrιoημαiνovται με oρατd oυμτrτδμα-
τα εiναι απαραΙτητo vα επι6ε6αιδ-
voιrται με τιζ o1ετικΞq αvαλJσειq
ατo ερyαoτ{ριo (αvαλδoειq εδ&φoυg

γlα τιq ετηoιεg καλλιiργειεg Kαι α-

ναλ0αειq φυτικδv ιo"τδv, κυρiωq φδλ_

λωv, yια τιg δεvδρδδειq καλλι-ργει-
εg), δεδoμδvoυ δτι η δι&yvωoη με

Toυ
Aοτερioυ ΣιμΦvn

E/ντοιi Ivoτιτoι3τoυ
Eδαφoλoγiαq Θεα)v(κnq

τα oρατ& μδνo oυμπτδματα απαl_
τεi τrεΙ.ρα, εvδ εivαι δυvατδν τroλλEq

φoρδq τα αυμπτδματα αυτd να ο-

φεiλoi:.ται oε &λλα αiτια (τrρoo'6o--

λΞq, αoθEvειεq κ.τ.λ.). Απoτiλεoμα
αυτδv τωv ελλεΙψεωv εiναl η κακfr

εμφ&vιση τωy φUτδν και η μεΙωoη
τωv ατroδδoεωv. Για τη θερcrrrεiα

(διδρθωαη) μι&q iλλειψηg μικρo_

gτodxεΙoυ, θα πρδτr,ει vα γΙvει πρoo-

Θ{κη τoυ crrrδ τo Ξδ.φog η απδ τα

φiλλα με ψεκαoμδ. KατηyoρΙεg εδα-

φδv και καλλι6ργειεq αrιq oτoiεg

εμφαviζovται oυ1vd ελλεΙψειq μι'Kρo

oτoι1εΙ.ωv δiνoιrrαι ατov Πiv. 'l 
.

Πiv. l' Kατηγoρiεq εδcιφδv, καλλι;θρy5ιEg o-τ.ιg oτoiεg εμι φαviζοvται ελλεiψειg μικρooτoιxεir,οv.

Mικρocτoιxεiα Κατηyoρiεg εδαφcbν KαλλιE'ργειεg

tsδριo (B)

Xαλκδq (Cu)

Σiδηρoq (Fe)

Mαyy&νιo (Mn)

Ψευδ&ρyυρoc' ξΖn)

Moλυ6δαivιo (Mo)

α μ μδδη, υτrεραo6εoτωθivτα
δξιvα εδ&φη, oρyαvrκα
εδ&φη

αμμδδη, oργανικ& εδαφη

μ,ε ,υιpηλδ pΗ

εδ&φη με υιilηλδ pΗ και μεγ&λεq
τroαδτητεεg φωσφoρ ι Kδv

α μ μιhδη,'υτιεραo6εαrrεoθδι"rα
εδ&φη, oρyαvι'κ& εδ&φη

αμμδδη εδ&φη με υψηλδ pΗ
εδdφη μ,ε υψηλδq oυγ'κεvτ,ρδαειg

φωoφoρικδv

ια1,υρ& απooαθρωμEvα δξινα
εδ&φη

ψυ1αvΘη τιou xρει&ζovταlι μεy&λεq πoαδτητεq

αα6εo-τioυ, 6αμ6&κι, τoμ'&rα, εoτrερ ιδoε.ι δfr ,

γλυκoτιατ&τεq, oυλλδδη λαxαvικ&, oπωροφδρα

αιτ&ρr, λα1αvικ&, oπωφβρα

καλλioτrιcrτικδ, αρα6δoιτoc. αδργcq,

αδγια

oδγια, oιτ&ρι, oτrωρoΦρα, 6αμ6&κr,

Υ)ιUΚoΤΓcrτ&τεq, φυλλδδη λαxcιvικ&.

oδγια, αρα6δoιτoq, εατrεριδoειδ{, σδρYoq,

oτnωρoφδρα, oριαμtvα λαxαvικ&.

ψυxαvΘfr , εoτrεριδοειδη /KοηJι/oυ'Ιτiδι

Eτriπεδo

ΔιαΘδoιμo B

ppm

Aριθμδq
δειyμ,δπωv

εδΦφdug

o/o καταvομri

Γ3\ν' 2. Eκατooτιαiα lκαταιro'μΦ

Tιrσυ αvτιπ,ρooωτrειjoυv

δαq (198ο-88)'

διαθiαιμου B 5.\22 δειγ'μ,&τιοv εδ&φoυg

καλλιερyoδμενεg τrεριoxiq fηq B. Ελλ'&-

Στηv Eλλ&δα ixoι.lν ετrιοημαv-

θεi ελλεiψειg Boρioυ, Mcryyανioυ και

Ψευδαργιiρoυ (Πιν.2,3) και σεπα-
λδ μεγαλδτερη Eκτααη αιδηρoυ. Mε

ΘρεπτικΞq ετrιoκoπfrαειg ixoυν ετι-
crημαvθεi με oρατ& oυμτrτδμcrτα

και επι6ε6αrοsεi oτo εργαo-rηριo με

αvαλδαειq φδλλωv, ελλεΙψιq B, Mη

και Zη oε oπωρδvεq και στα oργα-

vικd ε'δ&φη τωv Τεvcryδv Φιλiτrπωv

και στα εδ&φητηq πΦηv λΙ'μvηg Ξι.ι

νι&δoq αε καλλrΞργειεq τεδτλωv και

αρα6οαΙτoι.l' ΛΛεγdλεq α1ετιk& oυγ-

τroλJ yαuηλδ

1αμη).5
μioo
uι1lrηλδ

πoλJ υq:ηλδ

140

.--0,20

0,20 - 0,50
0,50 - 0,80
0,8ο - l,Ι0

> 1,40

487
1726
2069
522'
3r8

9,5
33,7
40,4
r 0,2
6.2



Eτriτιεδo
Διοθiαιμo }.1n

ppm
Αoιθμδg

δειγμcrτωv
εδαφα,rq

c', κccrανoufr

Πiv. 3. Fκατocr-rιαiα κcrτανομη
]τoU αyτ ιττροσωτΓευoL y

δcrs (l980-1988)-

διαθΕoιμoυ λ,Ιn l9l6 δειyμ,&rωv εδdφoug
καλλιερyoδμειrιζ τεproχEq τηq B. Eλλ&-

πoυ λεΤπει. Γεuικ&, αδιdκριτη Xρηση
τωv τoλυθρεπτικδv oυvΟtτωy λιπα-
σμ&tωv φαΙvεται vα εΙναι αντιoιKο-
voμικη και επιζ{μια ,Kαθδs Kαι ε-
πικivδυvη για τo τrερι6&λλov. Εφαρ-
μoy{ τωv μικρooτoιxεiωv εiτε δια-
φuλλικd, εiτε δr& τoυ εδ&φoυg,
απαιτεi xρδvo, δταv τα &λλα λιπ&-
σματα εφαρμδζovται xωριoτd. Εξ-
dλλoυ oμoιδμoρφη ]Καταyoμ{ των λι-
παoμdτωv, πoιl εφαρμδζovται σTc
iδαφoq, εivαι δδακoλα vα ετιτεU-
1θεi, δlδτι oι τoαδτητεg λrπ&oμα_
τoq πoU ΧρησιμoπoloJvται εiyαι πo_
λι) μικρig. Γι' αυτδ τo λδγo, εvoω_

μ&το:oη τωv μιKρoστoιxεiων στα α_

ζιrτouxα λιπ&oματα εivαr αvαμφι-
α6τ]τητα τrλεovεκτικη. Π ιθαvoi φo-
ρεiq: Νιτρικη αμμωviα (1αλκδq),
πoλυQωoφoρrκδ αμμδvιo (ψευδ&ρ-
yuρoq - oΙδηρoq), φωoφoρικδ μovo-
αμμδvιo (μαγγ&uιo) Kαι δι&φoρ:
dλλα αξιεroδxα διαλι)ματα.

H <<xλδρωoη αιδηρoυ> εΙvαι μl&
6λλειψη xλωρoφJλληq τroυ πρoiρxε_
ται απδ αvετrαρκη ειpoδιαoμδ τωv
Qυτδv με 6roλoyικ& ειlεργδ αiδηρο.
'oταv η αvωμαλΙα εμφαvΙζεται oε
φυτ& αvαττυooδμεvα σε ασ6εστoJ_
xα εδ&φη, ovoμ&ζεται κα'ι <<xλδρωαη
αα6εo-ιΙoυ>>. Σαy πιθαrδτερα αΙτια
τηq xλδρωoηq oιδ{ρoυ πou εμφαvΙ_

ζεται αε αα6εoτoJxα εδdφη Θεco_

ρoδιrrαι:
α. η μεγ&λη περιε,κτικδτητα τoυ ε-

frΦυq oε αvΘρακικδ ο,α6Ξατιo
,και ,μ&λιoτα η μoρφi TroU απo-
δΙlδεται με τov δρo <<ειnερyδ α-
α6δoτιo>.

6. η μεy&λη περιεκτικ6τητα τoυ ε_

δ&φoυq Kαι τoU vερoJ &ρδευαηg
oε ΗCoa ιδvτα.

γ. o ανετΓαρκηq εφoδιααμ6q τ<υv φu-
τδv'με αΙδηρο, oαv απoτδλεσμα
υιpηλδv τιμδv,ρΗ.

δ. oι μεγdλεg ouγκειrrρδαειζ φω_
oφoρικδv και vιτρικδv ιδιrrωv
oτo μΞαo ανdeπτυξηq τΦv φτδv.

ε. η τrερiooεια εδαφικηq υyραoΙαg.
oτ. η Ξλλειψη καλioυ oτo μδαo αv&-

τrτυξηq των φUτδv και
ζ. μ,& αvιoδρρoπη oyδoη τωv με_

ταλλικδv'κατιδvτωv, δrr,ωq o xαλ

τroλ'ι) _γαμnλδ

xαμηλδ
μΞαo
uυηλδ
πoλΟ υιpηλδ

<20
2O-50
50-7CI
70 -_100

1 001

r95
353

\002
333
33

10,2

18,4
s2,3
17,4

1,7

Πiν. 4. Eκατocγrια,iα καταιloμη
τΓoU αyτιTΓρoσω\rεJouv
δoζ.

δlαθΞαιμoι.l' Zn 2.735 δειyμdrrων ε'δ&φουg
καλλιερyoJμε\rεζ τr€,ριoΧ!δq τηq B. Eλλ&-

EτrΙπε,δ,o

Διαθδαιμoq Zη
ppm

Αριθμδq
Δειyμ&ι'ωv
εirαφσUξ

χ καταvομξ

πoλιi 1αμηλ,δ
xαμηλδ
μlαo
υψηλδ
τroλδ υψηλ6

a0,40
0,40 - 0,70
0,70 - 1,00
],00 - Ι,3ο

r,301

96
1 162
914
440
123

3,s
42,5
33,4
i6,Ι
4,5

κεvτρδoειg B παρατηρoJvται oυvξ-
θωq αε αλατoδ1α εδ&φη ιi Kαι σε
εδdφη τrou αρδεJoιrrαι ,με vερ& πoυ
Eγoυv μεy&λη περιεκτικδτητα αε B
,και o μδνoq τρδπoq εξυyΙvαoηg τoυq
εiναι τα ξεπλδματ& τouq μrε futovo
vερδ.

Πoλλδq αoΘivειεg oφεiλovται o-rηv
δλλειψη B, &π,ωg τo o&πιoμα τηq
καρδι&q τoU KoUyoUπιδιoJ, oι μαδρεg
κηλiδεq oτα αxλdδια και η φελλo_
πoΙηαη τωv μηλωv. E&b xρει&ζεταr
πρoooxη γιατΙ εΙvαι εJκoλo να μTrερ
δευτoJv τα αυμτrτδματα τηg δλλει_

ψηq B oτη μηλι& με την τrικρ{ κη-
λiδωoη. H πικρ{ κηλi8ωαη παρoυ-
oι&ζεται μδvo κατ& τηv ωρΙμαvαη
των καρτδv, πoτδ vωρΙτερα Και αυ_

ξ&vει κατ& τηv απoΘ{'κε,Uση στα ψυ-
γεiα' oι νεκoEg τrεoro.γ,δq TΓoυ και ε-
&J: μοrαζoυv σαv φ6λλoq, τroτd δεv

6ρiακoιrrαι cΓτo εσοJτερικδ τou ,καρ-

πoδ. Bρioκoιrrαι μδνo κ&τω απδ τηv

φλαj5α τo';. ΑιrrΙθετα, τα oυμπτδ-

ματα οcπδ Eλλειψη τoυ B παρoυαι&_

ζovται vωρΙτερα α1τ δτηv ωρΙμαvoη
τωv καρτrδv, δεv μεγαλδyoυv ατα
ψuyεΙα και oι κηλΙδεg, τroι,ι μoι&ζoυv
ααv φελλδg, 6ρΙακorrαι αε oτroιoδ{-
πoτε oημεΙo τoυ καρπolj.

'Αy και υπdoτηρΙζεται oυxv&, δ-
τι η ατroκλειo-τrκfr xρηoιμoπoiηαη
λιτrαoμ&τωv με μεydλη τrεριεκτικδ_
τητα σε θρεπτικ& oτoιxεiα, oυv&yε_
ται τη δημιoυργΙα μι&g δυvαμικ{g
τρoφoπεviαq μικρooτoιxεiκυν, θεioυ
και Να, εv τoιiτolq, oι τrληρoφoρiεg
τroυ ιrπ&ρxoυν εΙvαι αvετrαρ.κεΙq για
τηv uτroατηριξη μι&q τδτoιαg dτro-

ψηq. H oφEλεια πou τrρoκJτrτει απδ
τηv τρooθ{κη μιKρoστoιxεΙωv, τroυ

αηxvd αvαφEρεται oαv ivα ειδικδ
πλεovδκτημα τωv oδvΘετωv πoλυθρε_
τrτικδy λlταoμ&τωv εΙvαl oυζητηo,-

μη. Bi6αια oι τrεριπτδαειq σUYK:-
κριμEvωv τρoφoTΓεvικδv καταατ&οε--

ωy τρΞ,Tr€ι vα αvτιμεTωττiζovται, μδ_
γo με τηv εφαρμoYi τoυ oτoιxεioυ

t4i



,κδs Kαι τo μαyy&vιo .

Τo γεyovδg δτι τα διdφρα φu-

τικ& εiδη καr πoικιλΙεq διαφiρoυι.l

ωξ τrρoζ τηv αvΘεκτικδτητ& τα:q

o-rη yλδρωoη orδ{ρoυ ατoδεικvJει,
δτι εκτδq αττδ τoυq εξωτερικoδq τrο-

ρ&yovτεg υιpiατανται και εoωτερικoi

μεταξδ τΦv φUτδv. Αuτoi ετrιδρο,liν

ατηv τπρδoληψη. Kαι μεταφoρd τoυ

αιδ{ρoυ, διατυτrδθηκαv δε και ατr&

ψεlζ γεvετιΚiζ φJσηζ Yια τη xλδρω-
oη αιδ{ρoυ. Για vα απoφrγoυμε στα
oτrωρoφδρo τηv εμφ&vlση τηq xλδ_

ρωση-( αιδηρoυ, τrρδτrεl vα εxoυμε

uτδψη μαq τα εξηq:
'} . η εγκcrrδσταση τoυ oτrωΦvα vα

μη γivεται oε αo6εατoδxo iδα_

φoq. Αυτδ ιoxδει'κυρiωq στηv ρ.F'

δακιvια τιou εiyαι ευαΙαθητη ατη

1λδρωoη αo6εoτioυ. Τo μEτρo
αυτδ, &v και απoτελεoμ,ατικδ, εΙ_

vαι διiακoλo ι/α ε(pαρμoστεi τoη'v

τrρ&ξη γιcrri τα αo6εoτoδyα ε_

δ&φη καταλαμ6&voυν με'y&λη i-
Κταση στη xδρα μαq. Πιδ τrρα-

κτtκδ εiιrαι vα ατιoφεδγoυμε τηv

εγκατ&oτααη oπωρδιrωv oε εκτ&

σειζ απδ αα6εoτοι)xo υλικδ
(μ&ργα η τoυρi) εμφαviζεται ψη

λ& ατo υτrEδαφoq, yιατΙ oι ρiζεq
τωv δivδρων oε λΙyα xρδvια θα

φθ&αoυν oτη μ&ργα και αναττδ-

φεUκτα τα δ'iνδρα θα εμφαvΙαoυv

αυμττδματα xλδρωoηq xαλκoι}'
2' τα τroτiαματα πρE'πει να γiνov_

ται με τρoαox{. ΠoλJ vερδ και

oε oυxν& xρoνικ& διαoτfrματα

μπoρεΙ vα τrρoκαλEαει €μφ&vιση

oυμπτωμ&τωv xλδρωαηq'
3. ιrα μη xPησιμoπoιoιiμε μεγ&λεg

τrooδτητεq φωσφoριKδv λιτrαoμ&

τωv, δταv υπ&ρxει κΙvδυνoq εμ-

φ&vιoηq xλδρωoηg αo6εoτioυ'

4. τo πιδ τrρακτικδ, αλλ& και ττιδ

δδoκoλo μΞ.τρo, εivαι η xρησιμo-
τoiηoη αvΘεκτικδv τroικrλιδν i
ι.rπoκ€aμEvωv. Στ'αμτEλια τo μi-
τρo αυτδ xρηαιματτoι{θηκε 'με ε-

τrιτuxiα. Για τη ooδακιvι& δμω;

δεv 6ρEθηκε αkδμα τo κατ&λλη-

λo υπoκεiμεvo fl πoι'κιλiεξ πoU

vα αι/riχουv ατη 1)'riρωαη' Tc
l vατιτoιjτo Φυλλo6δλωv Δivδρο:v

Ν&oucrαq μελετ& τηv οvθεκτικδ-

142

To

περιoδικ6 ((FΙ I }ιoYΣT,A))

vα μ'nεt

oε κθθε Nqoυoαi'iκo σπιτ:

o.-----.-_

Κθθε συvδρο,μnτriξ

vα γρaΦει

θvα καιγoιiργιo

συvδρoμnπi

τητα εvδq υπoκειμΞvoυ, πoυ εi- τηv καvovικfl αv&πτυξη των ψυXαy-

vαι υ6ρiδιo αμυa/δαλι&q Kαι ρo- θδv. o ρδλοq τoυ αυvioταται oτo

δακιvιdg, τo GF 677 (αμυyδαλo- oxηματιαμδ τηq 6ιταμivηq B'2 (κu-

ρcδdκιvo) καt κ&νει τoτrικ{ ετrι- αvoκo6αλαμiνηq) :τoυ εivαι ατrαραi_

λoγfr oπo.ρδφuτωv ρoδακιvιdg (α τryrη Υια τo σXηματισμδ τηq ο'ιμo_

yριoρoδ&κιvo l.Φ.Δ. Νo 20). yλo6Ιvηg, η oπoΙα crπαιτεiται για
H αvαyκαιδτητα τoU Cl yια τηv τη δδoμευoη τoυ o'' Συγκειrrρd:-

οvδτrτυξη τωv φUτδV, ατroδετχτηKε σειq κo6αλτioυ μικρδτεoεq τoυ l

μδvo τελευταiα (I956). ΛΙγα εΙναr ppb αρκoJv για τoυq ριζδ6ιoυq μι-

yvωoτ& Υια τo λδyo τoυ oτη ΘρEψη KρooρΥαvισμoδq, γι' αυτδ τo λδyο

τωv φυτδν. Φαivεται δτι oxετiζεται πειραματικΞg εργααiεq με τo στo1_

με τηv αv&τrτυξη τoυ ριζικoδ τoιrq yεio αυτδ, εivαι 'δJακoλεq' H 6ιτα-

αυoτ{ματog. Tα xλωριoξα εκτλδ- μivη B', εivαι απαραΙτητη για τηv

yovται εi{κoλα απδ τα εδ&φη, γιατΙ διατρoφ{ τωv μη μηρσκαατικδv ζδ-
δεv 'δεoμεδovται 'oπrδ τo εδαφooδμ- ΦV, ενδ τα μηρυκαoτικ& εiναι ικαvα

τrλoκo τoυ εδ&φoυq. Η δκτλυcrη αυ- να oυvθEτoυv τηv απαραΙτητη γι'
τfl εivαι πιδ Ξvτovη oταελαφρ&q αδ- αυτ& 6ιταμivη B'2 ccrrδ αvδρyαvα &-

στασηζεδ&φη.ΘεωρεΙταιαανλiαvλατατoυκo6αλτΙoυ.ΑυτδExειιδι-
ατrΙθαvo τo εvδεxδμενo δλλειψηg Q} αΙτερη oημααiα για oριoμ'Evεg πε-

ατrδ τα εδ&φη τηq χδραg uαg, γιατi ριo1iq τηq γηq' Boακδτoτoι' τα ε-

τα αταyoviδια vερoδ τηq θ&λααααg δαφη τωv oπoΙωv περιδxουv < 5

ωθoΟμεvα στo εσωτερικδ τηq ξηρ&s ppm oλιΚoδ Q6, πρoκαλoι)v τρoφι-

.με τoy &vεμo μεταφEρoυν πoαδτητε; κ69 αvωμαλiεg στα ζδα πoυ τρΞφov-

CΙ, ΝaCΙ τroυ τrρoατiΘεvται oτo Ξ_ ται με τo xδρτo τωv 6ooκδv αυτδ'ν

δαφoq με τo vερδ τηq 6ρox{g' τroυ oφεiλoιrται oε ελλεiψεrq κo6αλ-

Τo Co εivαι ατrαραiτητo για τη τioυ' EΙvαι δυvατδv δταν τταρioτα-

ζωη των oυμ6ιoδντωv oτιg ρΙζεq τωv ται αv&yκη αυμπλfrρωoηg τηq 'δiαι-

ψυxαvθδν ριζo6iωv 6ακτηρΙωv, τroυ ταζ τωv ζδωv, vα xoρηγηθoJv 1&πια

δεoμεioυv τo ατμοσφαιρικδ Ν και απδ oξεiδιo τoυ κo6αλτiou' τα o-

αυvετrδg θεωρεiται απoραiτητo για πoiα λεixoυv τα μηρυκαoτικ&'

E
(\
o
Φ
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Η νoμουεoΙc τηg Euρωπαικti;
Koιvδτηταg κατατ&οoει τα κραoι&
αε δJο μεγdλεq .κατηγoρΤεg. Tα o-
':cμαoiαq Πρoiλεuαηg (V'Q.P.R.D. )

και τα επιτραπζια. Τα OvoμααΙαg
Πρciλευαηq διακρΙvovται oε κροαι&
ovoμααΙαq ΠρoΞλευαηq Ελεγyδμι-
νηg (oΠΕ) Και στα ovoμααiαq Πoο
Eλευoηg Αvωτδραq Πoιδτηταq (o.
Π.Α.Π.)

- ΙζPAΣΙA V.Q.P.R.D.
Σιiμφωνα με τηv voμoθεσiα <o_

Voμαστα πρoEλευcrηq μπoρεi vα α_
τroτελ,Ξαει η ovoμαστα ,μldq xδρα.;,
μι&g περιoxiq η μ,&s τoπoθεoΙαq
δταv xρηαιμoπoιεΙται Υια τov xαρα-
κτη'ριoμδ εvδq πρoΤδντoq τo oπoΙο
:ταρ&γεται εκεi και τoU οπoiou η
τrorδτητα Και oι xαρακτfiρεq oφεΙ-
λovται στo γεωyραφικδ τoυ περι-
6&λλov, oυμπεριλαμ6αvoμEνωv των
φuαικδv και αvθρδπιvωv παραγδv-
τωv>).

'oμωq για vα θεωρηθεΙ Eνα κρα_
oi αvτιπρoαιrrrευτικδ τηq περιοx{q
παραyωy{q τou, πρΞπει vα E'yει π&v

ΔΙEΙΙΑΓΓEΛL1ΑTΙΚ0Σ ΣΥNΔiΣMοΣ

Οlπoγ Oυοιιυn: ΙΙpοgπγ:πr

N.Α.Ο Y.Σ.A
IωΤtlΓoPlEΣ 0IilΩil
(Περιλ*Φειq απ6 Σεμιvθ-
ρtο otvoYευσιγvωσΙαg τoυ
Διεπαγγελματικοι5 Συvδ6-

σμoυ) 
"

τα τηv iδια τρoαωτrικδτητα, τouc
Ιδιoυq oρyανoληπτr.l<oJq xαροκτ{ρεg
και τηv iδια ιδιαιτερδτητα. Πρiτrεl.
λoιτrδv, vα καθoριoθoJv :

__ H ζδvη παραγωγηq.

- 
Η τroικιλιακ{ oιivθεoη τoU αil-
πελδyα.

-_ oι καλλιερyητικδq πρακτικiq.

ΑυτE'q αv& YεωyραΦ ικδ διαμiριoμα εivαι ol εξηq:

- oι μiθoδoι oιvοπoiηoηq.

- o ελ&xιoτog αλκooλικδg 6αθ_

μδs.

- 
Η ατδδoαη οvd εκτdριo η oτρδμ
μα.
Τα ελληvικd κραoι& ovoμαoΙαι

τρoελεJoεωq πρoσφΞρouv στoy r<α-

ταναλωτ{ τηv 6ε6αιδτητα εuδ3 τrρo_
Tδvτoq υψηλfrq πorδτηταg.

'Αλλωoτε η τrρoEλευoη αυτδv
τα:v κoαοιδν 6oΙoκεται oτηv αρxαiα
Eλλ&δο.

Mioα oτιq oελΙδεq τωv αρxαiωu
κειμivωv 6ρΙoκovται oυvεxεΙq ,και ε-
κτεvεΙg αvαφoρaq ατα γλυ,κ& Kαι μα-
λακ& κραoι& τηg Θ{ραq και τηζ
Kρη.ηq, oτα 'Ξyτoyα αρωματικd κρο
αι& τηq ΛΞα6oυ. ατov περΤφημo Α-
ρloιioro oΙvo τηq Χioυ oτov .<UπyιJ-

τlκδ>> oΙvo τηq Θ&ooυ.
Ακoλoυθδνταg αυτηv τηv παρ&-

δooη, oi1μερα oτηv Eλλ&δα Χρησt_
μoπoroδvται (π&vτα σJμφcοvα μ.
τηv voμoθεαiα) 20 ovoμαoΙεq Πρo-
iλευoηq ΑνωτEραg Πoιδτηταq καr 8
ouoμααΙεg ΠρoEλευoηg Ελεγxδμε-
uεζ.

o.Π.Α.Π. ΧPΩMΑ
KPΑΣloY

TYΠoΣ
ΚPΑΣιoY

ΠolκιΛlΕΣ AMΠEΛoY

ΜAΚΕΔoΝlΑ

1' Αμδvταιο

2. Γoυμiνιαoα

3. Ν&oυoα

4. ΠλαyιEq του
Μελιτδvα

ΘEΣΣAΛlΑ

5. ΑyxΙαλog

6. Pοβη
HΠElPoΣ

7 ' Ζiτaα

Ερυθρδ
Poζδ

EρυθΦ

EρrθΦ

Λευκδ

Ερυθρδ

Λευκδ

Ερυθβ

Λει,κδ

:ηρo
Αφμirδεq

:ηρο

Ξηρδ

Ξηρo

Ξηρδ

Ξηρδ

Ξηρδ

Αφρδδεq

:uvoμαUρo
Ξυvδμαuρo

Ξυvδμαυρο
Νεγκδoκα

Ξuvδμαuρo

Αθ{ρι, Αoδρτικo
PoδΙτηq
Λfrμvιo, CΑBERΝΕτ
sΑUvlGΝoΝ

ΡoδΙτηq, Σα66ατιανδ

Ξ/o, Kραoδπo Σταυρωτδ

NτεμπΙvα
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NHΣlΑ loΝιoY

8. Poμτrδλα

ΠLΕΛoΠoN]NtΗΣoΣ

9. MαvτινεΙα

l O. NεμEα

1 Ι. Π&τρα.

ΣTΕPEA EΛΛΑΔΑ

Ι2. K&ντζα

ΝΗΣιΑ ΑlΓΑloY

l J. /\η,μνoζ

ΝΗΣlΑ KYKΛΑΔΩΝ
'l4. Πdρoq

1 5. Σαντoρivη

ΔΩΔEKΑΝ1ΗΣΑ

i6. Pδδoq

KPΗτΗ

l7' Ρρxdvεq

l8. Δ&φvεq

19. Πεζ&

20. ΣητεΙα

Λεuκδ Ξηρo

Λευκδ Ξηρδ

Eρυθρδ Ξηρδ

>> VIN DE LIQUEUR

Λευκδ Ξηρδ

Poμπδλα

Moαxoφiλερo

Αγιcορyiτικo
Αγιcoργiτικo

PoδΙτηq

Σα66crrιαμδ

Moαx&τo Αλεξοvδμiαq

Moιrεμ6αoι& -
Mαvδη}.αρια

Aoδρτικo

ΑΘ{ρι
l'1οrεμ6αoι&

Kαroι+iλr - }t4cnδηλαριd

Λι&τιrc
Λι&τιlο

Kαrgιldλ - t,{αrδηλαρι&
Bd*lα

Λι&rιrc
Λι&τικo

Λευκδ

Λευκδ

:ηρo

Ξηρο

Eρυθρδ Ξηρδ

Λευκδ

,\ευκδ
Eρuθρδ

:ηρo

EρυΘρδ Ξηρo

Eρυθρδ ΞηΦ
Eρυθρδ VlΝ DE LlQUEUR

EρυΘρδ Ξηρδ

Λευκδ ΞηΦ

Eρυθρδ Ξηρδ

Eρυθρδ VιΝ DE LlQUEUR

Ξηρo
Ξηρo

oΝoMΑΣlΑ
ΠPoEΛEYΣΗΣ EΛEΓXoME
ΝrΗΣ 

j

XPΩMΑ ΠolKlΛlΣ ΑλΛΠΕ^oY

I. Σdμog
2. Moo;4&τo Πατρδv
3. Moox&τo Pioυ Πατβν
4. Moox&τo Kεφαλληviαq

5. Moox&τo Pδδoυ

6. Moαxδτo Λημvoυ
7. Mαυρoδ&φvη Πατρδv
8. Moυρoδ&φνη KεφαλληvΙαq

Λευκδ
Λευκδ
Λεu'κδ
Λεuκδ
Λευ,κδ

Λευ,κδ

Eρuθρδ
EρυΘΦ

Moσx&τo 
^ar<δΛj{oσχ&.o 
^εJκδtιηοσχ&ro 
^ειrδ/\,loσx&ro 
^ειrκδlι,1οσχ&ro Λanκδ + Moox&τo

lRΑΙ{l
,ι,1oσx&ro Αλε ξαvδμΙα q

lνlcruροδ&φvη + Κoριvθιακ{
Λiαυρoδδφvη + Koριvθιακfr
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ΔEΗTP0I(0MIKA θEMAΤA
Aυοπυon τoυ ιοpπo0 _ ll0υλiυlo ( E, H.)
[λlμαιτnplxn πεpioδoc

λ1ελετδvταq τηv τroρεΙα τηg iv_
Tασηζ τηs ανατrvo{q τωv καρπδν,
ατrδ τo oxηματιoμδ τouq/ ωζ τηv
ωρiμαvoη, διαπιoτδyει καvεiq τα ε-
ξηq:

Αρxικ&, η iνταoη τηq αναττyo-

frq oτo oxηματιoμδvo καρτιδ 6ρi-
σKεται αε uψηλ& ετriπεδα. Στη oυ-
vE'xεια η ivταoη αυτ{ μειδvεται ι3-

μαλ& ωq την τrερioδo τηq συΥKoμι_
δ{q, κατ& τηv oπoΙα διατηρεΙται
oταθερ{ για λiγεq ε6δoμ&δεq. Ακo-
λoυθεΙ Eξαρoη και τrdλι τηξ αvαπνo-
{q, η oτroΙα oυvoδεδεται ατιδ τα_

xεΙα μεΙωoη τou αμJλoυ, τωv oξi-
ωy Kαι τηq TrρωτoπηκτΙvηg. Η δεr]-

τερη αυτ{ περΙoδog Ξξαρoηq τηζ α-
vατrvo{g καλεiται ((κλιμακτnρμ
κti)). Mετ& τηv κλιμακτηρικ{ τrε_

ρΙoδo ετrΞρxεται τo yηραg τoυ καρ-
πoδ, oτδτε ταρατηρεiται κ&μψη εκ
vΞoυ τηq 'αvαπvofrq, τερματιζoμΞvη

με τηv oλικ{ vδκρωση τωv κυττ&-

ρωv.
H Ξvταoη τηq αvαπvo{q μετριi_

τια απδ τηv πooδτητα τoυ εκλυo-

μδνoυ διoξειδΙoυ τoU &vθρακog
(Cοz1. Τα τελικ& παραyδμεvα μδ-

σα στoυq ιo'τolig, τrρoΙδvτα τηζ f-
ναπvoι]g, εΙyαι τo Co2 ,και τo vερδ.
Yπ&ρxoυv πιθαvδτητεq vα oxηματi-
ζovται και dλλεq oυo'iεg ωg εvδι&με-
oα τρoΤδvτα η τrαραπρoΤδvτα τηg
αvαπvo{g. oι ooμηρδg oυαΙεq τωv
καρτrδv φαΙvεται vα εivαι τΞτoια
παρατρoiδvτα. Mερικδq φoρΞg oxη-

Toυ
oδ. Π. Nτιv6πoυλoυ

ματiζovται μερικ& αδρια, τα oπoiα
επηρε&ζoυv αε μεγ&λo 6αθμδ τιq
φuoιoλoyrκiq λειτoυρyiεq τωv Kαρ-
τδν, 'oταv oι καρπoΙ διατηρoJιrται
σε διαφoρετικδq θερμoκραoΙεq, τα
o'xηματιζδμεyα τΙαροrττ,ρoΙδντα εΙναι
ετΙoηq διαφoρετικi.

_ Τo αιΘυλiyιo (C2Ha), φαΙvε-
ται δτι επιταγJvει ετrioηg, δλεq τιq

φuoιoλoylκδq λειτoυρyiεq τηg ωρΙ-

μαvαηq, δτrωq εΙναι η εξαφ&νιαη
τηq xλωρoφJλληq, 'μετα6oλτ] τωv πη
κτινικδv oυoιδv, η εξαφdvιoη τoυ
αμJλoυ και η uεΙι:oη τηg oξιiτηταg.
Στη γεioη, oημειδvεταr ατrδλεια

τηζ στUπτιKδτηταg. Tα ακτιyiδια εi-
vαι τroλJ ευπαθη στηv παρoυσΙα τoυ
αιθυλεvΙoυ. Για τoy λδyo αυτδ αv-
τεδεiκνuται η διατ{ρηαη των καρ-
πδν τηq ακτιvιδι&g oτoυg Ιδιoυg ψυ-
κτiκoJq θαλdμoυq μαζΙ με dλλoυq
καρπoJq (μηλα, αxλ&δια κ.τ.λ.). Tο
εκλυδμενo απδ τoυq &λλoυq καρ-
πoιiq dφθoνo αιθuλΞνro αυξ&vει τηv.

ivταoη τωv ,καρπd:v τηg ακτιvrδι&q
l<αι σuvτoμεtiει τηV ατroθηκευτικi]

ζωη τoυq.

MικρΞq o-uyκεvτρδoειg αιθυλε-
vioυ τηq τ&ξηq τoυ 0,1 ppm oτoυg

ψu,κτικoJq Θαλ&μoυq διατηρηoηq α_
κτrvιδiωv ετrιταxιivoυv τηv ωρΙμαvαη
τoUζ.

Θετικδ ρδλo oτη διατ{,ρηoη τω':
καρτrδν, τrαΙζoυv, n κατ&λληλη ημε-
ρoμηviα oυγκoμιδηg τωv κλιμαl<τη_

ρικδv καρτrδν (μηλα, αxλdδια, α_
,κτιvIδια) τrριv αρxΙoει yα εκλδεται
τo αιθυλEyιo απειλητικδ, η ατroμ&-
κρUyση τou απoΘηκευμEvoυ ατoυq

ψuκτlκoJq xδρouq αιθυλΞvιo, και η

xρηoιμoπoΙηoη oυorδv απoρροφητι_
κδy τoυ αερΙou και παρεμτroδιoτι-
κδv δκλυαηg τoυ αερiου.

Σ,υv'E'xεια απδ τη αελiδα ]44

- Eπιτραπ6ζια κρασιa

Eiναι τα κραoι& τα oτroiα τrρo-
iρxovται ατrδ τrεριο1iq τωv oτrοiωu
τo κλiμα, τo iδαΦoξ και oι καλλιερ_
γoδμεvεq τroικιλΙεq αμπiλoυ δεv i-
1ουv κριΘεΙ κατ&λληλα yια τηv τΙα_

3η/ωΥη κραoιδv V.Q.P'R.D.
Tα επ:τρατrΞζια κρααι& χαρακτη-

ciΙοrταr ωζ <<τυ1τo1τoιημδvα>> εΙvαι

(..:l'!
i

δηλαδfr πιoτ& oτov τliττo τoυg σε αy_

τiΘεoη με τα ovoμαoΙαg πρoiλεu_
σηζ, τα oτroΙα xαρακτηρiζovται ωq
<<τυπικ&>> αyτιπρoσωπευτι,κ& δηλα-
δη .ηg γεωyραφικ{g καταγωyfrg
τουζ.

Συvηθωq xαρακτηρΙζovται σαV
<<κραoι& μ&ρκοq>2.

Στηv μεy&λη αUτη κατηyoρΙα
r<ρααιδv διακρΤvovται oι εξηg oμ&-

δεζ:
α) Τoπικoi oivoι.
6) oΙvoq κατ& ταρ&δooη π.x. Pε_

τοΙvα.
y) Κρααι& παλαΙωoηg με ovoμαoΙα

<<K&6α>>.

δ) 'oλα το υπδλoιπα κραoιd πov
κυκλoφoρoι)v με εμπoρικδζ o\ro-

μααΙεg π.x. BΑΕΝΙ,
ΝOUVEΑU MΠOYTΑPΗ κλτr.
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Πpooδloρloμδq τnG xοταλλnλnq nμερoμnυiοc

συU[oμlδnq Tnξ πolκlλiοξ μnλlαc Τζδlα6κoλυτ

Για l<&θε ε'Eδog oπωρoφδρωv δEν-

τρC,)v Χρησι|_ιoτoιoJνται τιoλλ& κρι-

τξρiα oυγκoμιδηq. Στη αυvi1εια θα

γiv:ι λδyog για τρiα ΠPΑKTΙΚA
KPlΤΗPΙΑ που xρηoιμoπoιoδv oι

Βδλyoι Υια τηv τοικιλiα λ4ηλι&g

Τζδvαyκoλvτ.

α) o 6αoικ6q xρτΙ}ματι-
ομ6q τnq εnιδ'ερμ(δαc.

oι vεαρoi και &yoυρoι r<αρτroΙ

i1ouv iνα oκοriρo τrρ&oιvo χρωμα_

τιαμδ. 'ooo πρoxωρεi η ωρΙμαvor]

τouq. τo 6αoικδ τrρ&αινo xρδμα τηg

ετrιδεoμiδαg μετα6dλλεται oε κiτρι-

vo. Στηv 
'l"λriρη 

ωρΙμαvαη εξαφαvΙ-

vεται τo τιρ&αιvo Χρδμα. 'Αν 6αθ-

μολoγηooυμε τo τrρ&αιvo xρdlμα uε

τo voJμερo <<]>> και τo κiτρινo με

το voJμε_ρo <<8>> θεωρεΙται ωg κατ&λ'

ληλη ημερομηviα oυyκoμιδ{g για

μακρ& διατηρηαη ατoυg απoθηκευ-

τικoδg xcΙ:ρουg ( ψυΥεiα, απoθηκεg

κλτr.) δτα'; oι καpποΙ 6ρΙoκοvται

ατη φ&αη Χρωματισμoδ ατα νoδμε_

ρα 4-5.
To ετrixρωμα τηq επιδερμiδα-c'

κδκκινo ρα6δωτδ, fr κδκκινo δι&1υ-

τo δεv λαμ6&vεται υπδψη ωq κριτη-

ριo συyΚoμlδηq. BΞ6αια, ε&v oκε-

φθoδμε vα αφ{ooυ1rε τoυζ 'καρπoδg

επi των δivτρωv Eωq δτoυ <<κoκκιvΙ-

σoUν)) Trερισαδτερο, τδτε oι καρπoi

Θα γΙνoυv πιδ ελκυoτικoi, πιδ εδγε-

o'τοι, αλλ& δsv θα εxoυv τιg τιρoU-

:τoθθαειq για μiα μακo& διατfrρηαη'

6) Η oυveκτ'ικ6τnτα
(oκλnρ6τnτα)
τnt σ&ρκαq.

Mετρoδμε τηv αvτΙαταση τηξ

ααρκαg τoυ καρτroδ 1ρηαιμoποιιiv_

ταg κ&πoιo <<πιεαi'l.lετρo>>. To δρyα-

vo αυτδ εΙvαι ατrλδ, φθηvδ και ει)_

χρηστo. Τελευταiα xρηoιμoπoιεiται
τo πιεoiμετρo τJπoυ cορoλoγ'loυ τηg

εταιρiαg ΕFFE-G l .

Σxηματiζoυμε τoUζ καρτroυ1; δ-

ταv η αvτioταση τηζ o&ρκαg φ9δ-

Vει στα 8 xrλιδyραμμα αvα τετ3α-

γωνικδ εκατooτδμετρo (8 Kg cE:) '

ol καpπoi τεoυ ixoυv αvτioταoη o&:

καg λιγδτεοc απδ 8 1ιλιδγραμ'-rα
εΙvαι πιδ <<δριμoι>> και επoμiνω: u -

κρδτερηq δι&ρκειαg ζωηg'

Y) Η περιεκτικ6τnτα τcυ
καρπoιi οε 6μυλo.

oι &γcυρoι καρπoi iyοι'ν i5ι:
&μuλo. Τα o&κxαρα ατc-αιδ-Ι:"'
'ooo τιληoι&ζει η ωρiμ: 's-, τ: ='

μυλo, μετα6&λλεται os cα<1αρ:'

Ξφαρμδζoυμε τo ειδικδ "τεoτ 
ΛcYΓ

KoΛ>. Mε το τεστ γiνεται εκτiμnα':

αε πoαoατδ, δηλαδη τδoo &μυλο

μετατρ&πηκε αε o&κxαoα'

Στη δι&λυcη Λoυyκδλ μια επι-

φδvεια τεμαxιoμEνη μfrλωv 6απτι-

oμivη, 1ρωματiζεται μπλε oκoδρo

μαδρo, εdv εΙvαι &γoυρoq o καρπδg,

δπoυ κυριαρ1εi ατδλυτα τo &μυλo'

Xρωματiζεται &oπρoq τεριooδτερo

η λιγδτερo, δoo o καρπδg 6αδiζει

πρog τηv ωρiμανoη. o δρrμoq καρ-

τrδg δεν iγει ixvog μπλε' Τo Λoυγ-

κδλ τrαοουoι&ζεται ω-c εξηg: ΔιαλJ-

oυμε 1O yραμμ&ρια ιωδιoJxo κ&λι

κα'ι 3 γραμμ&ρια ιδδιo αε iνα λi-

τρo νερδ.

.-- Για τηv πoικιλiα Τζδvαγ-

κoλvτ o καρτδg ωρrμζει σuμμε_

τρικδ απδ τo κivτρo πρoξ την πε-

ριφ-ρεια' Γrα να τrρooδιoριαθεi ri

ημερoμηviα oυγκομιδηq τωv μηλωv
Τζovαγ.κολντ, τιαiρvoυμε μια φΞτα ι-

αoτrαxη τηq κεvτρικ{q ιoημεριvηg

iωvηg τoυ καρπoJ Και τηv 6ατrτi_

ζoυμε oτη δι&λυoη Λoυγκδλ για Ξ_

'rα λεπτδ. Eκτιμoδμε την επιφ&vεια

τηξ τεμαΧlσμΞvηq φEταq τδoη xρcο-

.rατicθηκε μτλε και πδo'η παραμδ-

νει doπρη. E&ν o τrεριφερειακδg δα-

κτδλιog τηq 6crπτιαμiνηq oδταq μi'1_

λoυ, τrα1oυg απδ l Ξωg 2 εκατo-

oτ& εiναι μτrλε μαιiρο, τδτε o καρ-

τδζ αυτδq θεωρεΙταr κατ&λληλoq

','ια αυγκoμιδη.

***
i* ** **

Επειδη oι καρπoi δεv ωριμιδζoυ'u

ταυτδxρovα, κρivεται o'κδτrtμο να

:;';κoμΙζovται oε δδo fr τρiα <xE-

3'g)). Περιττδv να τoνιoθεi δτι αε

<i€: υυκτrκδ θ&λαμo θα πρδπει να

Ξ:ατ:ρoι)vται καρτroΙ μι&q πoικιλΙαg

ο ο:τclo-( u&λιατα να 6ρiακεται ατo

.Ξ:: οτiδ.o ωρrμδτηταg.

- 
c σ'JΥKομιζδμεvoι καρπoi θα

:τρΞπει vα εiiαι <<υγιεΙg> δxι τραυ-

μοcτιoμiνcι και oJτε <<πεoδδεq>>' E-
ναq καρπ6g για vα απoκτli_
σει τιζ 6ριoτεζ γευστικ6ξ
ιδι6τnτθq τoυ, μετ6 τnv ε-
ξαγωγn απ6 o Φυγεio, Θα

Eιρεπει να θxει αvαπτυxΘεi
καvovικa στov oπωριb\'α
(λΙπαvon, 6ρδευon, πρoσ-
Tασiα απ6 εxΘρoιiζ και α-

οΘιξvειεq κλπ.), vα συγκo-
μισΘεi τnv κατaλλnλn nμε
ρoμnviα συYκoμιδτiξ και
vα διατnρnΘει σ€ καvovι'
κ€q oυvθιtκεζ Φιiξnq (Θερ_

μoκρασiα' υγρασια, περιε-
κτικ6τnτα σt oξυγ6vo, δt'
oξεiδιo τoυ 6vθ'ρακα κλπ')
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Η αlματ6ψεIρα (Bομ6ακ6δα τnξ Mnλlθc)
Καταvιiμi. Η αιματδψειρα

αvηκει ατιq αφiδεg. 'Exει ,μfr'κog 2

-4 Xιλιoατ&' Xμbrμα ,καφετi τrρog

τo oκoι}ρo γικρι. Kατ&yεται crττδ τηv
3δρεια Αμε,ρικ{ 'και iκαvε τηv εμ-

βvι,crfl τηξ στηv Eυρcllτrη τ-λη τoυ
Ι 8oυ αιεbιlα.

Η αι,ματδψει,ρα ξεxωρiζει ατrδ τα
&λλα εΙδη αφiδω,v' 'Εxει κ&πoια ,-

διαιτερδτητα και Ξιrα πρ'oνδ,μιo. Α-
πδ τo crδμα τη1ξ/ ε,Κ]Κρiyει πoλυ&ρι-
θμα &ο-πρα vημ&τι,α ,κηρδδη. Πoλ-
λαπλαoι&ζεται με rκατακτrληrκτικ{

ταxiτητα και δημιoυργεi τroλυiρι-
θμεq τι,υlκv,ig ατrot,κΙεζ oι oπoΙεg εΙ_

ναι oρατiq, απδ 'oxετl,κδq μεγ&λη
αrrδαταoη. BλE'πει,καvεiq πoλυ&ρι-
θμεq τοδφεg &o-πoεq πoυ δΙvoυν τηv
δψη 6αμ6ακιoιi. Ατr' εδδ πηρε Kαl
τo δνομα <<6αμ,6ακ&δα τηg μηλιdq>>.
Τo'&oτrρo κη,ρδδεq 'δκl<ρ'ι1μα εiyαι α-

φθovδτατo oτιg αττoυκΙεq ,κατ& τηy

αvoιξη iKαΙ τo φθrνδrrωρo, λιγoατεJει
τo lΚαλoκαΙρι ,απδτε oι ατroι,κiεζ Yi_
νo'ιrrα,ι oλιγδτερo εμφοcιrεig.

Bιoλoγrκ6g κιiiκλoq
τoυ ε\.T'6μoυ

- 
Κατi τηv διdρκεια τoυ iτoυg

εμφαvΙζει 1 2-1 4 γεuεδq.

- 
Αφδτoυ {lρθε ατηv Ευρδπη,

Επιοτnμovικ6 oιreμα

&λλαξε Φερoiματα ωζ Trρoq τov τρδ
πo ζωηq και αυμτrεριφoρdq. Σ'rηv
Αμερικ{, o 6ιoλoyι,κδq iκJ,κλog τηq

αιματδψειραg τrαρouoιαζει διoικΙα
(δι}o ξεvι,oτig) καr στηv Ευρδπη

μovooικΙα (δvαq ξεvιατiq o_rη μη-
λι&).

Στnv Αμερικn. Tηv dvoιξη
δραoτηριoπorεiταl α' Ξι'α'δΞvτρo,

φτελι& (κιiριοg ξεvιoτ'ηg ) . Ετrlατη-

μovι'κδ δvομα ULMUS ΑMERlcΑ-
ΝΑ. Κ'αι τo ,καλoκαΙρι - φθιι'δτrωρo
ατη μηλr& (δει)τερog ξεvιoτηg)-

- 
Kατ& τηv δr&ρκεια τou θτoυq

εμφαvΙζorrται τrτερωτEq,και &πτερεq

μoρφaζ.

- 
Kοcr& τo φθιιrδτrω,ρo, τrου ζεi

ατη μιηλι&, ε,μφανiζovται τlα πτερω-
τ& φυλoyδvα θηλυ,κ& τα οπoiα τrε-

Toυ
o,δ. Ντιra6π'oυλ,ου

τoιiv τr,ρoq τηy αμεριKαvι,κη φτελιd.
(ULMUS ΑMERlcΑΝΑ)' EκεΙ yεν-

vor]y τα αυγ&, τα ovoμαζδμεvα <<αυ-

y& τoιl xειμδvα> μεταξι) τωy σXι-
oμδv τηg φλoδδαg. Tηv επδμ,εvη &-

voιξη ,με τηv ivαρξη τηq 6λ&ατηαηq,
ταυτδ1ρovα ε'κκoλδαrτovται και o!

τrρovJμφεq' Kdθε τrοovJμΦη,κσθΙοτα
ται η <<ιδρ'rτρια>>, <<θε,μελιδτρια>> τ,ηg

viαq οerroικiαg. Πoλλατrαλαι&ζεται
τλδov τrα,ρθεvoyεwητι,κδg (xωρiq

τηy TΓαροuσi,α αρoενικδν). H <<θεμε-

λιδτρια>> αφiδα δivει &io yεvεΞg. Η
δεΟτερη ττερ lλαμ6δ;ε ι ατroκλε l ατ ι.κ,i

πτεoωτig μoρφεξ, oι cτroΙεq εyκα-
ταλεiπoυy τηv οτελιδ ,καl τr&vε οτη

μηλι&. EκεΙ τroλλατrλααι&ζοvται
ταρθεvoyεvvητικδq. Π'ooq τo φθιιδ-
τrωρo, τiλcq τηg 6λαατι,κ{g τrεριδ-

δου εμφαvΙζovται τα φτερωτ& αρ
αεyικd lκαι θnλυκ&. Αυτi τr:τoιiv, ε_

πroτρiφοvταg τδρα και τr&λι oτη

φτελι&. Eκεi τα θηλυ,κ&, ,μετ& τo

ζευγ&ρωμα ατroθΞτoυν τα αυy& τoυ

xειμδvα.

ER Ι osoMF. LAN Ι GΕRUPΙ
Στnv 'Eυριirπn o 6rολoyι'κδg

κιiκλoq εξελΙαoεται απoκλειατικ&
ατη μηλι&. (Στrdvια oτηv αxλαδlδ,
r<uδωvι&, τrυβκαι.€o). Τo εvτoμo
τrερu&ει τov xειlμri;vα νττ6 uoοφη θη_

λuκηg π'ρovδμφηζ iτΙoU καταφεδγε,
oτιq αxιαμEg τηq φλoδδαq. Πoλλα-
τλαoι&Ιεται 'α' δλη τηv 6λαατlκξ

Αlματ6ψεlρα noρloιτloμδvη onδ τo Α-

φελιvoυq iμiλl
τrερΙoδo παρθεvoyεvνητrκδg. Η δρα.
α'rηριδτητα αρxiζεr α_,τδ τovM&ρτ,o
ΑπρΙλro, ivαρξη τηξ 6λ&o-rηαη9.
Kατ& τηv δι&ρκεεια του ικαλoκαι_

ριoJ ,ατιq ατroι'κΙεg επιlκρατol)v oι &-
Trτερεq μορ,φiξ. Απδ τov loiλιο,
εμφαvΙζovται μερικliq τrτερωτδq α-

φiδεq, oι oτroiεg ,μoλδvουu 'και &λ_

λα δdvτρα. Απδ τoy Σετrτδμ6ριo εμ-

φαviζovταr dλληg μoρφηq τττερωτ&
θηλυκ& τα oττoiα siν.αι ωoτδκα. Tα
αυγ& τrου yεvvoliνταt δμιοg εΙvαι &-

Υoljα.
Σ'δλεq τrq επoxig τoυ Eτoυg και

πρo'τταιrτδq τo 'καλo,καioι 6ηiαυ<ει κα
vεig ατroικiα α'δλα τα εvαiρlα τμ{_

ματα του δδvτρoυ, ατο,; λαι,μδ .και

ατrq ρiζεg. o 6ιoλoyικδq r<Jκλog ε_

ξελΙααεταl oυαιαατι'κ& ατrδ τηι: δι-
αδox{ τωv παρθεvoγεuuητr,κδv απτδ_

ρωv yεvεδv. (Yτrολoγiζoνται oε 12
._i 4 γεuεδq ετηαΤωg. Kοθε θηλυi
κι& αιματδψειρα εivαr :,καvfr να yεv_

v{oει τr&vω απδ 'Ι 00 λ&ρ6εq (προ_

wμΦεs).

2pμι€€
oι αφiδεq τρiφ,οvται μπηyviονταg

147



τα μUξητιK& τouq δρYανα σToUζ r*

στcιjζ τωy μηλεovδiτρων/ αΠτoμU-

ζδvταq τoυζ XU,μοιiζ 'iξω ατrδ την

καμ6ιακ{ ζcbvη, αTroφεδyovταζ

τουq ξυλoτr'oιημδvoυq rατoΟq. Για

τov λδyo αυτδ τrρoτιμoι}v τoυg κoρ_

μoιiq τωv vεαρδV δδντρων και τoUζ

vioυq κλ&δoυζ lKαι 6λαατoδq. Tα

vΙyματα τrρoKαλoιjy oτoυg τrρoα6λη

μΞvoυg κλ&δουg XαραKτηριστι'κig κη

κιδδ,μoρφεg υτιερτρoφrκΞg αυξfr αει_c-

oι υτrερτρoφiεg με τα oυvεx{ vi-

Υματα, τα ετrδμεvα iτη γivovται oγ

κoδΞoτερεg και rτεριooδτερo ακαvδ-
yιστεq με ετιφ&Vειcr τραxεΙα δια-

κoπτδμεvη απδ σxισμiq. Στιq oxι-

oμδg τωv υτrερτρoφιδv, oι αιματδ-
,ψειρεζ 6ρioκoυ'v καλδ καταφδγιo'

Η ζημιd στα δ'δντρα εξαρτ&ται

απδ την τrooδτητα τωV απciμUζou_

μδιrωv yυ,μδv, ατrδ τηv r<αl<ii κυκλo-

φoρiα τωv xυμδv τωv δΞvτρων oυv-

επεΙα τωv υτrερπλααιδv, και αιτδ

τηv αλλoΙωαη τωv ι'στδν. oι ζη'μιEg

μτιoρεi ιrα εiyαι μεy&λεq, rδιαΙτερα,

τrρo,κειμivου yια νεαρ& δδν'τρα, και

δταv ττρoα6&λλoνται ταuτδ'xρoνα οι

ρiζεg και τα εvαΞρια μiρη' Στα

τrρoα6λημδ'να δEvτρ'α δημιoυρyoδv-

ται δλκη, στoΞq/ αxιαμδq, τrρoi'jτro_

ΘEoειq για τηV α\i*πτιJξη διαφδρωv

ααθεyειδν '

Ιζαταπoλθμιιon
Η καταπoλδμηση τrρδTrει να στη-

ρiζεται o' δλα τα 'μδσα τroυ διαΘδ_

τει σiμερα η Γειοπο';ι'κη Eπιoτiμη'
Αυτ& υτr&yoνται σε τρειs KccτηγΦ

ρiεg: i) Την 6ιoλoγι'κd 1KαταΙroλE-

μηση, 2) Τηv xρηαιμoπoiηoη ανΘε_

κτικδv υποκειμδvωιr και 3) Tη' Χη-

μι,κξ,μ6111"roλδμηoη.

1. Bιoλoγικti καταπoλθ'
μnσ,n. o ,κυριδτερoq εxθρδq τηq

αrματδψειlρ<ιζ €i'\'/αι τo Αφελiι'oυq

M&λι (ΑΡΗELlΝUS MALl HΑLD)'
oι τrμΙ>τεg τrr{crειq τoυ ει'τδμoυ εμ_

φαviζovται τo 2ov δεrι,αrrει'θfr'μερov

τou Ατrριλioυ. Eμφανiζει 7 - 8 γενε-

ig ετηoiωg πoυ διαδfooνται η μiα
την &λλη ωq τov 0κτδ6ριo. Απoκαλδ

Tl-τεται δτι εivαι δραcrrfrριo €ντoμo
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κατ& τo Θiρog. Τηv 'Αvoι'ξη 'και τo

φθιvδτrωρo, δμωg, ixει τrερroριoμi-

vη δραoτηoιδτητα, λδγω τωv xαμη-
λδv θερμoκραoιdl''. Yτr&ρxoυv και

&λλoι εyθρoi τηg αιματδψειρ'αg, &_

πωg εivαι oι COCClΝELLΕS ('κo-

ξινiλλεq), SURΗΕS (oJρφεg), CΗ-

RUSoPES (XρJooπεg), &λλα αρ-

πακτικ&, ακ&ριαι ι<λπ,

Καλδv εΙναι να διατηρoΟVται με-

ρικ& δivτρcr τrροα6λημ'ivα Kαι πα-

ραoιτιαμivα Υια τηv διατηoηoη των

ωφελiμωv εvτδμωv. To αφΞλινουq

Kλδδoc nρooβλημivoc οnδ τηv οιμοτδ-
ψεIρσ

μ&λι δrα1ειμ&ζει ωg τr'ρovδ'μφη εv_

τδq τoυ oδματοq τηg αιματδψειραq,

oι δε τrqρααιτroμΞνεg φαivovται δι_

oyκoδμενεq γυαλιστερE'q, μαυριδε_

ρδg, xωρΙq κηρδδη εκκρiματα και ε-
τrομδvωq αvαγvωρΙζovται ε0κoλα'
'Αv Θδλouμε να διαδδooυμε το Α_

φελi,voυq M&λι φρoντiζoυμε vα κδ
ιpoι.ιμε κατd τo φ'θιvδπωρo ατrδ τα

δE'vτρα, τoυξ 6λαστoδq oι oτroΙoι φi-

ρoυv Trαρασιτιαμiνεq αιματδψειρεq

και vα τoυq διατη'ρηooυμε l<ατα τη

δrαρκεια τoU χειμδvα oε 'κατdλλη-
λo τrερι6&λλov, με oxετικ{ υψηλ{

θερμοκραoiα. oι διαxειμdζoυoεq αι-

ματoτδψεIρεq υπoφδρoυv αrrδ τιg

κακoκαιρiεg Kαι'καταστρδφoνται α_

πδ αυτig. Eπειδη oι παραo'ιτιoμivεq
α.ματ:ψε:ρε; ατrooπoι]vται εJ'Κoλα

crπδ τουg κλαδoυg, πrρδπει yα κδ-

ττc'.τα' με τrρoooxη. Kατ& την &-

ν'ο:ξη α,αρτουνται oι κλαδioκoι 'oτα

δi',τρα τ3,j θ'\α.'με vα εξovτδσoυ_

με τlq αlμcΓrδιμιρεq.

- 
Τ:.' ;1εiμδ,α τoλλd εiδη τroυ-

λrδ.' .uε,;..cαc'c&yοι κλτr') τρυπoJv
- .,-''-^iΞ^ δπou δια1sι-li5 L ,_ l,ζr i'J qr/ιζ5

μα-iα-.' : ': J,:τδψε:ρεζ για να τρα-

Θoυ ' ' 
-'--...

2. Χρnoιμoπoιnσn ανΘε'
κτικιiJv υπoκειμθγμγ. Τα υ-

.τ,c<:.-:.: α'1^1λικηg πρoiλευoηq'

τηξ σΞ ::; λa,ΑLLijΝG MERΤO'N θε

ιυ:t:-.τα α.€εκτικ& στιζ αιματδ-
jJε 9.; "',"' 

]O6, MM l ,l 
1 κλτr')'

- 
i.l;3 <i: τoiκιλiεg μηλι&q εΙ-

'.g: _τ.ο :-'_τα9εig cεrτδ &λλεq' oλι_

','δ:::ε _-:;οαλ}'oνται oι τoικιλi-
ε: _-:.'jΞ,:. r oμαδα Pεντ Ντελi-

τσ.c--: τ_ 
_<:iι"η ΣμιΘ κλτr'

3. Χnμικn καταπoλ€μn-
6n. Γο'-:-_ ':c*-),ε:& μαq εΙvαι να

καθαcιg:,-*Ξ <α. να ατroλυμ&νoυμε

τιg τr-'''τ'','i: <.: ε.' oυνε1εΙα να τιq
-ιροατατ:*':_ -"- ':'τδ τiζ ασθ'vειεq'

Xοηα.;c_:: κα-ε]c δlΦ'υoη θειi_

r.oi ν.αi<:'i L-7' ': i αλλη xαλ-
κcιixc αiο οi.

Kατ& τ-'l; Υε.μεp.li τrερΙoδo xρη-

αιμoτcιεi κccι:ii τoυξ δι&φoρoυg xει

μεo:','ου; _τοi,τι'Jq, και στo ξεκΙvημα
τηq 6}'δατ"oη9 ελαιoταραθεioν'

- Δυατuxδζ, αιrτi η στρ€rrηΥi_

κn ccπoκαλi-rrτεται επικΙνδυιrη για
τo Aφελivoυg Mdλι. oι xειμερινoi

ψε<αoμοi τ€πει vα ατoφεJγοvται

oε τrεριoxig δτroυ δρα ι]KαvoTroιητι-

κ& τo τrαβoιτo ΑφελΙvoυq M&λι'

διδτι α:τoδεκατΙζoνται τα διαχεlμ&-

ζovτα &τoμα.

- 
Tηv &voιξη πριv τηv αvθοφo-

ρiα και μετ&, xρηoιμoτroιεi καvεig



τo K:λ6&λ (KlLVAL) τrou iΧει δρα

σrικi oυστα τo 6αμιvτωεΙo (VΑ_

MlDοTΗloΝ) η τo ΦoλιμE'ιτ (Fo-

LlΜΑΤE) τroυ ixει δραoτικfr ouoiα

τo,oμετΞιτ (olMΕTΗoΑTE). Σε oxε

τικ& τrειρ&ματα πoU δγιvαν τπρδo-

φατα στo εξωτερικδ τα αvαφερδ,με-

ιrα xημικ& τrαραoκευ'&oματα δδω-

σαy ιKαvoTroιητικ& ατr'oτελδo'ματα.

Evδ τα δι&φoρα τrυρεθριvoειδfr Ντε_

oiq (DEC|S)' Kαρ&τε (KΑRΑTE),
Ταλoτ&ρ (ΤALSTΑR) κλτ. δεv Ξ-

φεραv ΚΦr,εvα απoτiλεσμα.

- 
Σε oxετι'κδ πεiραμα 'KαταTro_

λδμηoηg καρτoκ&ψαq τηq μηλι&g,
τroυ Ξyrvε τo 1984 oτo lνατιτoJτo
Φυλλo6δλωv Δivτρωv, διcrrτιoτδθη_

καν τα εξ{q: (o, τrαρατηρ{oειg

τr&ρΘηκαv crrrδ τov Eυ&γ. Δημη-

τρΙou).

l ) oι μηλιδq πou ι.pε,κ&oθηKαv μΞ

τα φ&ρμcrKα 1ooταΘεiαv ,Και τoλδv

δεv εixαv πρoα6oλ-q, οcπδ τηv 6αu-
6ακ&δα τηq μηλι&q.

2) Tα xρη,σιiμoπoιηΘEvτα βρμα-
κα Σdij,μτroλ (cUBoLΤ), 'Αμπoυq
(AMBUSΗ), ΝτιμιλΙv (DlMΙLιΝ),

Τριγκ&ρ (ΤR lGΑRD), Μα6ρΙ<

(MΑVRlcK), τo C.M.Ε. l3406, τo
Φεvoξυ,κ&ρπ (FΕΝoΧYcΑRB) και
Ταλoτ&ρ (TΑLLSΤΑR) δεv iφεραv
καyivα απoτ,iλεoμα. Σε τdρα πoλ-
λΞg τrεριτrτδσειq ,oι 6λαo-τo'l καλιj-
TΓτoyταy πλη,ρωg ατrδ τιq 6αμ6&κι-
vεg τoδφεq.

3. Η τroικιλΙα Γκρ&wη Σμιθ δεv

εixε τrρoo6ληθεi.
4. 'oo,α δivτρα QεκdoΘη,κary μ5

XoαταΘεio εΙxαv πoλλδq ωoτoκΙεq

τoυ ωφελΙμou εvτδμoυ XρJooπα'
Γεvι,κδq τα oρYαvoφωαφoρικ& για

πoλλoJq ,και διαβρoυq Μγoυq, &-

μεoα η iμμεoα, επειδfl δεv εξοvτδ-
νouv, δπωq oι τrυρεθρ,Ιvεs, τα ωφε-

λιμα ivτoμα, δφεραv ικαvoτroιητικ&
απoτελaσματα. oι τrυρεθρΙvεζ και
ειδικ& τα oρμoνικ{g φJoηg, Ντιμι-
λiv, Φεvoξυκ&ρπ ( ιvoεyκdρ) δημι-
oιiργηoαv τιq ευκαιρiεq yια τηv α-
v&rr"rυξη τηq αιματδψειραq.

- 
Δεv xρει&ζεται ιrα τovιoθεΙ δ_

τι τo φυτιKδ υλικδ πoυ ττρoμηθεδε_

ται o παραyωγδg τρδπει vα πρoE'ρ-

1εται ατrδ ψτδρια xωρΙq πρoα6o-
λi.

(Ιvδικ6v πoin]μα))

Γ,o xΑMoΓΕΙιo
'Evα xαμδγlελo δεv o'roιliζε;ι τΙπoτε κι δμιη δivει τroλλ&.

Κl&ιrει τrλoicrιoυq εκεiνου'ξ TΓoυ τo δdxονται 1ο:ρiq ιlα γΙvoνται φ.bx&
τερoι εκεiιroι πoυ τo δivoυ,v,

ΔιαρκεiΙ μδλιq μlα oτι}yμ'{, η αv&μvηαig τoυ δ'μοrq, τioλλEg φoρεg, ζεi

για π&rrrα.

- 
ΚαvεΙ'q ,δεv εiιlαlι τδop πλoιioιoq ,η τδoο δt'rνrατog δατε vα μiηv τo 6χει

αu&γ'κη' καlι καιεΙq, δoo πλo0αιoζ iκι' αv εivαι ι.'α 'μιτ1v iμπoφΙ ια γΙ-
ν'ει'πλoυ'oιδτερoq ixαρiζovτ&q τo.

-'ξy61 1αμδγελο φ,iρvει τηv ευτυ1iα στo στriτt, καλλιε,ρyεΙ τηv καλη

'δι&θεoη oτηv ερyαoiα και εivαι τo ετrιατ€γασμα τηζ φιλΙαq'

- 
Ξε,κα-,,ρ&ζει,,εν€αρριivει, τrαρηγoρεi.

- 
ξ!pπr1 τo ,καλriτερo αvtΙEoτo τrα; 'δια;σδτε,ι η oJoug ειrαι,'ΙΙΙoν τηq tδ}voι-

crζ Kαι τη'q σ'rrειroxΦlιαζ.

- 
|(1 ρσ1ξcno lδεv ,μτrορεig o,jτε να τo αγoρdσε,ιq, oJτb, ι,lα το ζητdαειq,
oδτε vα τo δανεtclnεiq, oδτε ν*α τo Kλiιψ€ιg,, γ'lαrΙ δεv iΞ'xει αξΙα dα δεν

ΔoΘE|.

- 
1ν\g.ρ1Ι<,oi αΦρο:τrroι εivαι τ6αo κoυρααμiι.,oι, πoυ τoυq εiιlαι αδJιlατov

vα xαμιoyελ&σoυv.

- 
Xαμαyελ&οτε τoυq doεΙq.
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To 2" τε0xoc
τoυ nερloδ:κoΦ αANAZι{THΣEIΣυ

\'υι'l'ογc2τ1;: '.ο 2ο τ:d7'ο6 (φ'3:-

\l'κωρο 79911 1."') τ'Ξ'?ι..δ|.iιο'j "A'
'tlξητ'l,:ι'.;' . ':c o-*ci"c εl7"'|'ιδ'ει (aτη

1\tl''a'.ι'Ι c c'-'}.6λο^γag xx1τργτ1τ'l6

7.7.'-'{|/r'51a'Ξ συtiΥip'rι'φ6α:'\ντιbνη;

1Ιι7.. Ιζo).ιc"'7'ι '<, δ;rωi ^γνι'l'piξaυ'ι

l',iτ, ο'' l''iι"γνιbιτa'' \\ιQ, 1'-'6 β'fiλι''-
l.''.'.:'.ι6'rηιι19iιυilι,' ου'le7lγ&":ι'''τα',.

'{'.j. 1.) 1o τ:6,7.o:' 7;42 7'γ,ιιοι''ευΤηιε

--'- --.! ''''.. ιιη'
J 'i5 'J ι,/"\-l_ ]'t"!'

'lο τ'l.ι','r''l'ριΥc,ι :a$y'"ξ (cτo εξιb-

φυ.λλo τoυ cπηtaυ δτ!,l,oσLε13'e1σ'L 10

;!''lω ι1ι!'';'"'; τη: μεγd:λψ λωρν'ι'xαi

:r.ν θι,)ι)''',τr:ιl τoμ Φιλi,ππoυ, oτη Bορ

^ tνα} iγ;eι 32' δτ1λα'δf διπδd''cιε;'

::).iiδε: i''1'|. i,']" et';iζ nΞ'?"ξ/''ι'!''νσ'I

1). 1'ι(1ργου Χιoν'iiδη' Tο 'λ[α-
τsιδον|.κL ξ!τη',ιι.r', τι l"6τ'J'?{α' τι''t

|- n"-lγ xr"':'λ0"6ιιν' - Boυλγ'&'P)υJν !'α'"' τ' σ'

aυηdγμα'τι' ττ1; Βe9lηLναq. 2) Θωη-ιi

Ι'α6p:η}'t τ1: Ι{ ελεγοiα τoυ Δη'iιlη_

τi;' i er l P'ι.τ"-''-€.liν. 3) Ο p'dο τ η Σ ι δ η': δ_

πcυλoυ: Nq"'xωτιn&: Mιd' τ,ρ'δτη

πρaσ{γγυcτ1. 4\ Σα66α Taθ'y"α';'a'l.

['i'ιlpι;'ιiα. 'ιο -ιτ1 Bυl]αν τι'rl1 -*a''ρθ'|ιc'

cη A' Ιμνολο"1:L. ι^\ Αv:ιbντ, Ko'i'_

τcilδα: Οι Σι'ιρα-τ"α-'.'s&'lo:' 6) Nιz'η-

τ6,ρa'l Β'''ετι&.ιa:'l : "Στο'' P1ι;e":
()πεl7iφερ,, (;''|.τ,'ιl') ' 7) _\θ:ν:'_

_;ioυ }Ιπα-τζι ιτι-' ''Ξτz rz"i'ι -"''l

Nd6a, (a'οt'rμα} zι'''i\ }''6)'ι"-'L-
.'a,'l,cιhοe,'q' τω'i T''ιi:l?^(ο'l Χ. \:'a.i-

δ'ι (<o, Lωζα[oι xα'' Υt ετ'οy!1

τaυE,) , Aντιbνη, Koλτciδει (Δ'x'
Φα-'φa'5ιτi <Tα πρ'6rοωπ'ι aηe α(ioν'

οi'α';r) xσ"|' Κω'i,ιταντ!''lo:'l Χατζη
(Χρτioτo,.l Eξ&,':γo,υ: oB Φο'lρxz τηξ

ΙJπiεi,οου;>) ' _\6 'cηιμaιοtθεi'' bιι cτa

τrθλο; τοlν τεριcc6τ'aρ'υιν δηι-ιocιευ-

ι,ι α τ t::'l'ι zτ ι'1'υl' ;' |.ζον τ ι' ι C γ': τ'- τ ! 1 φ ιι'
-711..1y.,!:-

Σ' at'ι- τ?" y.g(ι,lrογ?' 1:|')c-iι^('aΞ'ι'' τi

δτ,1; ιι ctι',,':ι, :ηi' l-ειιil,1 ι α'το; του Ε 
" 

ε's -

θυyτγi τωu πεμoδιιοι5 (Α' Ι{ολτoi_

Eα') . iιε βυ'ιι'ι/l.. cτo17-ε!.υ- ^7'"l' τ^r'ξιtl1

7!''. 1'' :5'l'γγ'2'l.γ:'''ι' !','^1ο r'ι'ι'ι ''υii'θp-

^1α.ιdrl ;oυ.

1'a τ:\γ"'1 τ'λz'''ι'.'' ,lιΞ eyη!-ι9pιυτι_

ι4 ι'ιitrι'"'lο :rJν Ξy"a6τ^'l του nι'craδι-

z'c,j, iμε 16 '''v''!-r' ι,sλoiylτα'ι O'. '5υ'i'('

^1 : αφ ai.q't l' c::!'λν o'-l'; p'"6)'[z ^γ ι υ' τ α'

:c';:il''sτ, / 7.' ',i)'ιΞ,|:'1.-J''!Ξ =':): 
^|""'/'

i,γ;,'q5i.ε'ls"r' ιc'.'.. ι!ι^t'c;.'"''ι ;ινl'zι

:''.)},i€,: : Ξ'{'a;,'.!γιi"s τ'''l'

Υ'.:.',L''' ιr'ι.i 1'.i1'' ','ι''"''ιi1 l;'' Ξ'!"'

-:- n*/ -.. -r'.',:,L." ,\:i.'-,:::
''' J.ι'J 'J '--!'--'" -- - - -^ --- -'/'')ιν'a;''?Ξ'. '' 

''''i , 
'/.t.'- ''Ξ '' 'Ξ '-''

Z''.,,.l, 5i,"'l'ιr'iι-a'',-7':.
|".'l- τ'.' i : -.' ;-'' :' : =-'- 

:'''- Ξ ι'-' ) Ξ. jτ ι'-Ξ "

ι|l'.a'l"-ι :'', 7'.z::Υ'|l'ιτ, ::'' -''z'i'"'
'2."): -\'1:ι'y3',γ,: }Ι. K:).;:.i-ι3' Lzxτ,'

-..'r,:i,-:-..Ξ;".Εi,:'''; 1i iρ1 (η Bj_

ο:'-;-. :τ,'l.ειn';ν: (_;3l] ] 'ι]9.-ι9;.
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}I Πεpl8ολλoυτlκn εκποiδεUσn οτo 2ο Γυμυαolo ilαoυoαc
Tn o1ollκιi Jpoulο 1990 - l99l

TΙ εΙναι Ιτ. Ε.
(Περι,6αλλovτικti
Eκπαiδευαn);

Ti εi,yα.ι Π.E. (Περι'6q.λλoιτιv".lj
F,y.πι'idε,l'ι'τt) i

H ΙΙ.E. ;''eν ε[ναι {νa α./-δν"τi !.d-
θη,μα. Δεy θ1ει βο6λio, τετ,ρθ"δ,'a,

βzθtrο6; ,ια'. ν"υρtυl -c δeν ε[να'. ,lπο-
y'?eωτ.xη'

O,l ηlαθητd6 ΥιLL oi 'ν'α'Θ,rγγ.ητ!;

' 
Ξ υι:\11 \'Ξ τ !χσ) ν εθ e).ο ν τ ι y"& N' αι xcιν ξ'ν z
'sy-ο')'ι!'ο ,δεy εiyαι υποlxρεω1ιd^,ο ';z,

ττγl eφια.'ρι,ι6cει. Ε[ναc 61μι,15 ,t1,ι ngι1-

δ α'^1ι'llγ ι.x^l1'δ''αδ''x'υ"c[α π'a'ι,ιq.λ6πτ ει
''τ;i α'ν'αγτ'η να βγt1 το cy'aλtεia aτη
ζω{. Nα αξιoπ'ο''ηιΘ'οdν ol θε'αηρητι-
x3Ξ γyιilι:ειζ πoυ πiyριαν aι ηιαθητ1;
ατ6 τ'α l|\'.ι\θ,l|,Ι,ιτc. τoυζ γι,α, yα, Etρευ-

ν'ii6aυν Υ.;σ'|' 'ΥL xαταν'ctiaoνy τυ' ιδ'"-

α'!'τ'eρ'α ιπρa'6λt,γ,ια:-'z. τοrl τ6πον γ"α-

τ'oινuι"α'q του;.
'Εiγει 

'α,ι'\ψη cxaπδ να ευαιo,θη-
τοπtoι^\oec τοιl ciιq1$γ'1ξe (αιι17ιανoilq
πa.λiτε;) οι'α'π'ρo6),^ly,Lαa'α τ'apL6&}.-

λoντοq.

Οι 1ιαlθτ1τd; o' !νq. rυρ6γ'ρ'αμιμα ΤΙ.
E.,δ aυλ s'joυ y 1!,Lε &η\€)6η πια ρατ^fiοτ1αη,
€ρeυr;'α xα," i,caσι]}τ'xfi δτn1ιιου'ργtα.

' Ετ'c'. ανα'(ιαιλd:πτOυl) τ.ια; εξαaxoo3ν
τrl' τl'|)![.ντc' τor..lE. Γνοψ,iζoυ,y πωζ
)'g,'1r'γ1.ιιγ'.'".l^i η'''lττ!ρ,actε'Ξ. Ψd,xνo,.iν
o ε δ ι'ωφ.c'r,' α' δ η|,ι r' c'. e'ι31ψα" τ α xα'" βι'6'λ t ι
ια'' τ'υρ!ιι -: ι,ι'zθαtνo'lν να olνεριγz-

Π'Φg εφαρrμ6oτnκε n Π.E.
φ6τo9 oτo Γυμι16oιo

Nioυoαq
Απ6 ττ1,. 'α'.'y.^l, ττji 'aγολιxi'1:

x''ονι&;',δilλ'ι,rcaν,;υηr,ματo,xll σ1'0

;'''6γρα'',';t'1 36 μαθητ,3q ττιζ B'
:z3τ1''. Κα.'}ορtoαηνε 2 ιb'οιεq τη"i Ξ-

Ε;'::'ιλδα', γιeτ'θ' το τ3λο; τιυν r.ιr,θη_

'ιi:ωy, 'lα ουνιaντd.,τ.αL η ι3lp'αJδu '"rα;
b1'ιι τ, οπιλoγr| τoι} ,θ!lι.σ,taζ.

-\;6 :z 10 ,θ,Φl,ατα ποnι itα'ν υ'

;'CQ't1c'.α., r,'.',''ι;θτf'!; \,\€ 51)Υ-.ι,.i1,"-

;:l, r] : '.'iτ,;:l' δι7)'ι|ι'l '/,ι 7L''.ιc-
λτfl,.''l'i ;1ιL'Ξ τTl') r<'\ρ,'α'r'ι-ιc'ι>>, 1,c σiΓι-
-L|!l'\'. - t',ιανα τη-< Nωo,υ,cα6 ιι''' α'.,'-

/-'.-J. τi δοιl)'ιe'. &.
(.)'' τ0'τ 1ρ ο φ.' ? 

l' e ;'s's γ x e^ tι'., (,ι{) τ ιι α. ι
,!'r'4 a'',διxaυζ 'πc'l '',ι[^λτPq'ν 'aτ"r;t τ0.-

ξτ'''l'τ'/" β ι'?l.)'ι c''γl'" α'φ !''ι y'1'ι ΦJr) εντ'εl3 -

ξ:l; ,;r'ε xx.τ,'.,!:i.ι'''1ξ ;'r1c π{'λτiΞ. Συ,l-
τ&lξα'1ιε 6 δ ια'φr" ρ:.1 9 γx a ρ ωττγ1ιατaλδ -
αγ'"u 7.ιι τα ι'τeυ0'3νe'3ε 'οτaν λi,t,'','

}Ιd,αυοz;,'οτ:y TiΟ,ΕiB, cττ17 Δ.Ε.'Ι.
N. oτι6 βι.'1ιτ1y'ανι":-: τη,6 N&oυoα;'

.:'.'Ξ ..''-":''r'-ι!: eπ|':χε'.?-iιl5ε'.; .ι1-'.

ι;l- ιτ!';''ι τ'ri." π'6ληq πaυ β,ρ[a^ιο.l-
τ.Ι.'' 1-''Ξ 17az-< ττ1Ξ Α'pαπ''τιcαq.

Au"'\ι'τ, επ'.αneφΘi1xαl,tι τc πaτ0'-

'ιι, t'ι,jl:,α aτην π'6λη (2 φορtq) ,'cτ,.;
ττy!; (2 φaρ{4) 1 σn'aν 'Aγιe Nι-
y'l'iλq.ο (1 φoρdι) ' 

πai!τ,ατισαιl'. τ.fl

δ''l'Σ,,:r't,ιi aπ6 'Aγco Nιι6λαo iμ'dγ2:

'τ;,,τ5')'τi (1 φoριι) , αιτδ την ιτι6λ'1

'".!/'':''' τα Ιc'66ι?,.'α (1 φoρ&) %αL τηγ
l;'Ξ'?'ι''Υιii T c'ιφλtτ"ι. Αx1o6πtoλη Kιτi_
c'υ ',ι'!.y' ρt τ'ην ev"6νiι'^fi τ'ηq A'pαπιτcα-;
'sττp Τ'iφρ,, 66 (1 φqc&) .

Κι;α τ.τ;l διd'.,'xεια αυτo$ τoι'l c'-

ξc'.;c,''ιγ'z'3' ο'l'γιeντi'ωσαμ,g τιt ητε_

5!yιiι€|"|1' cτη ,οελiδ,α 153

qdι:r
,*

fl αp!ιδα Π.E' 6πιυ; φα['tετα','. :'τ,^η Βαγ'γi'tιcυ', T,ail"δ&ρτ1 \Γ.α'ιp,tα, Z&-
φ,ωτaγ'ρzφ!α. λlου Στ3λλα'. T6λιoυ 'rEλοα, Mπqp_

'\16 α..''57Ξ',',ι rρο τα ,7'ιΞ,.,ι: ')τι2a'l:τ1 '\θηrν&', Σιωπη E)οτιy'ixrJ,

ΙΙ1rΩTiΙ ΣEΙP.\: Δ.r,rτ' 'r,ro|, ts j_ ]Ι: τl"ξι'l7.tl'la'l Χρ'l,cτo;, Ι{πιλιo'jρη6

i.η, 'Ι':,:l,ιπ:λ.iiΣ.'itz' iii=rr. l.,,ι,, 1'''ι''ν^r1;' Nix,:υ Πλ6',α7, }tπiλη '-\-

n{r':' Βλ&ιy',.;,l'Φr.','.i,'T\:,,j::οly '\α,:l_ 
:r'ι''\lτιl''oι"?'τ1 Κατ'oρtγ'q.

4|'-'l,,\!i9o''1>-.'" Κ"-ι.-tνo. EΙΙ \1{Ω: l1απαδ':γπlasλo,υ NιxoλJ-
.:'', ΤΙ ..,.''l,-. l'λτ' : Θ ιν ιsι,:.

ΔΕΙTEΡΙ{ Σ,ΕΙP.\: Β'ιc''λeιii)ο.ι '\l-4,,ιη 'cττsl α'J"&δx Π'E',:υ1ι,,ιε_
1[iλz. Χ,:υ:i,1'ι'a'l Κι'τ'ε'ρt'ια, Βαο'.- :::.7ι'ν ο," r,ιι\θτρ!; πoυ ,δεy εtνα'. cττ'
)ι''λ|ιο'l \[z-7l-α, 'Γοινcυ E'iη, Σιiη- φιυ:ογριφiα'. Γriλτ'cη; Στα:3iρο;,

2λ \fu''!-ι' Τ'ιιδτη }'[πJιυ' Κουsτο'.l- Γi).J".''::.Lτ;,ι6τio,.ιλοζ Kιiloτα;' Δriι,-
)'i'lc'ι Ι[,j,τ4, \{.il).;&ρτ1 'Εl.Ξ'i-ι' l.ο'l Δ.i,ι1ιτiτ.;,ι.' Z'''ωτι; ΝΙ&pνaq, Θι-
'Ι''ιl-ι.ιi2η1 Ιolδωρο;, 'Ιτ,:ιo; -\δci- cZιι,6'π,cυ,)'o; Bα,:fλ11;. Λιθοξ,δου Ni-
;r':; Ψι;"d; Ι'ειξργcE. ιο:, '\o'!lzq':Tι&νντ1Ξ ια,' Φειδα'l-ucτ1
TPΙ'T}Ι ΣΙΙP_\: Φ7ι"l^γοι'τινa$ Κιττpi'tα.
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iη ΦΩΤoΓPΑΦIΑ: Eyκαivια τηq 2Oηq Xειoοτεxvικfr-q'EκΘεoηq' Στ:

τrρδτo τrλ&vo, ατιδ αριoτερ& τrρoq τα δεξιd διοκρΙνoyται η 6ρα6ευθεic:

ατδφoιτog ΕλΞvη Σταμdvou, η νoμ&ρxηg κ' Φανη Παρτατoαφυ)}''δo- <α'

η διευΘδvτρια τηg Σxoληg Ευγενiα Z&λιoυ - Mτrααιακοiil_'

τισε/ τα αy&τηoε, τα μορ3'*1σΞ κα-

voνταζ δτ,ι ηταv δυvατi. "α <iv.''

oι κδπoι δεv τιηγαv 1αμi';οι. Το

iργo τoυ KΞΝE ixεl εκτιu-θ:i <α'

αναyνωριoθεΙ απ- δ)'.c;q τcLξ Kα-

τoiκoυq τηq τδληg <:: τ.''']( εταo1i-

αq. Μαg oυyκ:νεi τo γεγοιδ;" 'τo'-

μαζ περl6&λλouv με τηV αy&τrη

τοU; Και τηy εμπιστooδvη τoυ;.

Δεν θα πoδμε αυτ{ τηv oτιγμη,
τi :τρδoφερε η Σxoλ{ και τi μτro'

ρoJo: να τρooφiρει' 'Αq αφ{ooυμε

τoυq αλλουg vα κρivoυv και vα αξι-
oλογηoουv τηV πρoσφoρ&. Σε λiγo
θα ixετε την ευκαιρiα vο δεiτε τα
εκθi.rατα. _τoυ δλα εivαι δημιoυργri-

uατα τ!:, μαθητριδv μαg.
.v'Ξxρ. αημερα φoiτηoαv 5.225

κοτiλiιεg. Απ' αυτΞg 4.232 ηλrκiαg
uixρ: 15, ,1 .020 ηλικiαg l5-l9 ε-

τδv και 973 μαθητΞg - μαΘητριεg

μεγαλδτερεq ηλικiαq Kαι παραKo-

λου1θηoαν με εvδιαφδρov τα μαΘfrμα-
τα τωv 9 τμημ&των και ειδικoτ{τωv

ττου λειτoυργoιiv o'τη Σxoλfr.

Τη yρoνι& αυτfr παiρvoυv δι-

πλδματα 45 μαθ{τριεg, εvδεικτικ&

9 μαθητριεq, επαivoυg 't9 
μαθητEg

- μαΘfrτριεq Kαι ΧρηματιK& 6ρα6εΙα

20 uαθητριεg oυνoλικfrg αξ'iαq 263'

000 δρx.
Στo oημεio αυτδ θα ηΘελα να

_τω δτι δυoκoλευτηκαμε αρκετd γιo
τηv τελικη ετιλoyfl τωv 6ρα6εΙωv'

Tην Tετ&ρτη δρα 9 μμ 'ηζ
26ηq loυνiου 1991 Ξγιvαv τα εyκαΙ-

vια τηq 20{q xειρoτεxvικfrg 'Eκθε-

σηζ τoU KENE Ν&oυααq. Tηv 'Εl<-

θεαη εγκαιvΙασε παρoUσΙα πληθoυg

κδoμoυ, η Νoμ&ρxηq τoυ ΝoμoJ Η-

μαθiαg κ. Φανη Παρτoοφυλλiδoυ.

Kατ& τηv εκδ{λωαη, η διευθι)ντρια

τηζ Σxoλfrg κ. EυγενΙα Z&λιoυ _

Mπααιακoδλη, στη oΟντoμη oμιλiα
τηg, μεταξδ τωv &λλωv εiτrε και τα
εξηs :

<<Kα Νoμ&ρxηg,
κυρΙεg - δεoπoινiδεg καr κδριot

Eκ μδρoυg τoU πρoσοJπικoJ τηg

Σxoληq Kαι των μαΘητριδv, θα frθε

λο vα oαq ευxαριατηαο: δλoυq για
τηv τιμfr πoυ μαζ κ&vετε, vα πα-

ρευρεθεiτε oτα εγκαiνrα τηζ σημερι-

v{g Xειρoτεxvικ{q μαg 'Eκθεoηg'

ΠΞραααv 20 oλδκληρα xρδvια α-

τrδ τηv ημiρα εκεΙνη/ TΓoU τo Kiντρo

ΕργαζoμEνoυ Koριτoιoδ &voιξε δr&_

πλατα τιq φτερoJyεq τoυ, Υια να

μαζΞψει κdτω ατr'αυτδq κdθε εργα_

ζδμεvo κoρΙτoι τηq τδληq μαq Kαι

τηq περloxηg. T& θΞρμαvε, τα φoδν-
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τηv 6ρα6ευθεiαα απδφοιτo EυαγγελΙα Γεωργiou'



Γιcrτi αxε5δv δλα τα κoρΙταια κα:

τα cryδρια μαs εivαι dξια oυyxα-

ρητηρiων.

Σημερα κλεivει δναq xρδνoq δη-

μιoυργΙαq ,Kοι πρoσφoρ&q. Να λoι-
τrδv τroυ φ0&oαμε oτo πιδ δμoρφo

oημεio πoυ μπoρεi vα πρoσφiρει

μια πρooπdθεια σαv τη δικη μαq.
'Evα δεΙγμα Yια τo πδq λειτoυργεi
τo l(EΝΕ, εΙvαι και η oημεριιl{ 'Eκ-
θεαη. 'o,τι 6λΞπετε γι)ρω εΙvαι δρ-

Yo τωv μοrθητριδv. Tα εκθΞματα εi-
ναι στη δι&θεo{ oog, υπδ τηv κρΙ-

ση σαξ. 'Αv oριoμδvα δεv εivαι τi_

λεια, δεv παδoυv vα εivαι πραKτι-
κδq xρ{oιμα Yια τo ερyαζδμεvo κo-

ρiτoι και τηv orκoγδvει& τηq.

Φιλoδoξoδμε vα oυvε1Ιooυμε τιg

πρooπ&θειEg ,μαq, π&vτα πρoq τo

καλι)τε'ρο.

Πριv τελειδαω, Θδθελo να πω
διio λδγια oτιq απδφoιτεq:

Αyαπητ& μoυ'κoρΙτoια,

H Σxoλd oαq Eδωαε δλα τα α-

παραΙτητα εφδδια. K&vαμε δ,τι μπo
ρoιiααμε. Tδρα η ζωξ oαq vα σUvε-

xιoτεi xωρig πρo6λ{ματα. ΘEλoυμε

vα διατηρ{αετε τoυq δεoμoiq 'με τη

Σ1oλ{. EμεΙq θα παρακoλoυθoJμε

απδ κovτ& τα 6τ]ματ& oαq. Kαι π&v-

τα θα εiμαoτε στη δι&θεαfl σαq για
oυvερyααΙα κοι 6o{θεια.

Tελειδvovταq, θα {θελα ι/α σαξ
ευγαριoτfrαω δλoυq και ιδιαiτερα ε-

odg ,κ. Νoμ&ρxηq, Troυ μαζ τιμ&τ;

με την παρoυoΙα oαg.'

Eυxαριoτδ>>.

Στη oυv-xεια μiληoε η κ. Νo_

μdρΧηq η oπoiα εξΞφρooε τηv τrλ{'

ρη ικαvoπoiησi τηζ Υlα τo επlτε-
λo'jμεvo iργo τηq Σxoληq' Κατδπιv

Ξyινε ατrοναμη διτrλωμ&τωv και 6ρα-

6εΙωv oτιq μαθητριεg πoυ 6ρα6εi-
θηκαν. Mετ&, η κ. Νoμ&ρxηg ξεvα_
yηθηκε ατoυg xδρoυq τηg 'Eκθεoηg.
'Ετoι τηg δδθηκε η ευκαιρiα να

ατroλαJoει και vα θαυμ&σει τηv Troι-

δτητα και τoy πλoι]τo τωv εκΘεμ&-

τωv. Αρκετ& εvτUπωσιασμiνη η κ.

Νoμ&ρ1ηq, τrριν αvαxωρηoει απδ
τηv 'Εκθεoη, oυvεx&ρη θερμ& τηv

διευθJvτρια Και τo πρooωττικδ τηg

Σ1oληq.

H lπερι8αλλovτικn εκπαiδευ,σn στo 2o Γυμvioιo
στn σxoλικfl xρoνι6 t99o-1991
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ριoc6οε,ρo6 qlιπει,ρ,ilεζ',oJλλdξα1ιe'r-

λι,r'6 (πετμiηi |'x.xσ"l Ψι)τdι ζιjrα' z-oιι_

1ψ&τια. απ6 μχαiα ατΥeLα "x).π.) . πf-
lpοqιΙ,ε ,i&yω απιδ 2o0 φυlτr'^γραψ!.z;

τα'c απ,aτυτιiσαl!tlΞ τηγ fiopeιL l}α 
-Ξ

σε Ξα''ν{a' \ΙΙDEΟ.

'o),a αιιτ'6 τc υ)''.z6 ^l-α'' δτ'. ο'-

μ :ιθ ηiτ 
j 

_: δ η'',ι'" ο'3' 2 γ τ,' z α'ν e1 r π νε υο,1r,i νο l

απο τc ποτiiμ.ι ':|)ι^{ιΞ'/11'dJ8ΥιxΞ il'r'r

ταν"τοπaιi1θτ,τlε.

Το l.πο-''!)'e:1''Lι :\Ξ 'δcυλειi,q η-ια-;

τ.J 1'α'ccυ5'.0.σ{ξ'LΘ 39 Δν'θεaτ] fiQ1) Qι!'

γ&νοs,τι τ'i q,L&δα ηLα.ζ '3το γω'ρο του

ογ.a)''εi,:l ι.π6 10 6οl; 1 7.6.91.

Στcυ; ε;ιοz16πτε6 τη'ζ 6xsεcηΞ

pοL.?'α|':.τιι'Ξ dγτuπo πoυ πrgριd,χει τe

cτo'.y'ei'ι' τ:Ξ εντυ'πιilc:'ι; ιr'.αι τιζ

ir,p.'iτhceι3 τη; ομflδoζζ.

Αx,6,μη πΦρouσιdισαlμ'e ττιν τ|λ!.ν'i.(x

πoυ γυpjoαμε στofJζ xαλεφμ6νου;

γ,ια-<, s! 6λου6 ταυg ιμαθητd6 τoυ σχo-

λεibυ μα.; '7"αL 'frσ)ζ rμαθητdE των

d,λ).ων'o1ολei,ων πoυ εr,ι61LξΨτηιwα'l

τη,ν ,dxΘiεc{ μαq.
Toν το,λευτ,eio 1-ι{νω δoυλ,6ιpαouε

1ιε πολ,j εντατ,.τ6 iρυθrμ6, πoλλd; ιil-

ρε; ταfrε ι\i\ξ|?'α1 ,NΦL αντu]reτ'ωπioτ_

1-ι,ε πο,λλdq ,fucxολi,εζ. Ta αποτ[λε_

Ξ1|.ι.α ]6{Ιιυ; 4ι'&.q υxανoπotη'οε γ'''ατt ^f1-

τσ'') ι|JL'& qιαδιrιτ] δoυλειr& lπoυ dφτa_

xιΞ σΞ q,kJLo τdλo; xαι ιψρ{,ωg γιατ[
α'πδ dλ'η ωυτi1ν ττγl διωδιx"'αaiα' τια-

θη,γητt< xα'. ,,-ι*θη:dE, 6γii^l'αιιa

;:\α'l'ιιd τ z.,' ο'',5 g 3' 1ii1,3'' 2li g 1. ου α ι oθ η 
_

:iεi xαι πzc6Μ'1αl''eψο6ζ.

Β\ιγο'l Φι'l"ii
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Σ\rRΙEΣTIAΣΗ τΩN PCIT^APY
Bριr€ει3Φ;"ικε ο lεωπ6voζ oδ. EoJτιv6'!τουλοq

και πρicδροξ τeυ ((Συλλ6-voυ Aπoφοiτιr}v)) και τnq
συvΤ&J{Ξικι1g εnιτρoπfiq τnq {(}|1QουστGξ))

|'l:,:lC.
:,.:E:::,.

',l:::.ιι

Ι|:::,11a|

Ο oδ. Π. Ντιvδτroυλoq τrαραλαμ6&vει απδ τov τρδεδoo τωv Pδταρυ

Γεδργιo Τ&κη τo τιμητικδ μετ&λλιo.

Στιg 20 loυλΙoυ l99l, o Poτα_

ρrαvδg 'oμιλoq Ν&ouoαq τραyμα_
τoπoΙηoε oτo ξεvoδoxεio <<Biρμιoν>>

παvηγυρικfr oυvεoτΙααη μ,ε τηv εU-

καrρiα τηq αλλαy{q ηγεoΙαg τoυ ο_

μΙλoυ. Kατ& τηv δι&ρκεια τηζ σUνε-

oτΙαoηq 6ρα6εδτηκε o γεωπδvoq κ.

oδυooiαq Π. Ντινδπoυλoq, για τηv

πoλJτrλευρη πρooφoρ& τoυ/ στη γε-
ωργικη αvdπτυξη Kαι τηv πoλιτr-

oτικ{ ζωfr τηq τrεριoxfrq μαg. Στηv

πρoσφoρd του κ. oδ. Ντιvδτroυλou,

αvαΦaρθηKε o πρδεδρoq τoυ Poτα-

ρrαvoδ oμiλoυ κ. Γεδργιοg Tdκηq,

o oπoiog τov xορακτfrριoε φωτεινδ
παρ&δειγμα ylα τι-q νiεq yενεδq για
τηv αvιδroτελi πρoσφoρ& ατη (ωη

τηg τrδληq.

o κ. oδυooΞαq Ντιvδπουλog φα-

νερ& αuγκινημδvog ευxαρiστησε τcν

Poταριαvδ 'oμιλo για τηv 6ρ&6ευ-

αfr τoυ και μΙληoε Υια τlq τροοπTι-

κδq τηq μηλoκαλλιiργειαs στηy πε-

r54

τηv παρoυoΙα τoυζ oι διoικητΞq τηg

ΑoτυvoμΙαg και τηs Πυρoo6εo'τι'
κfrg, εκπρδocnπoι τoU oτρατoδ, o ι-
ατcρrκδq Γεδ,ργιoq XιoνΙδηq, μiλη
Kαι φiλoι τoυ Poταριαvoδ oμiλου,
καθδq επΙoηg γεωπδνoι και δενδρo-

καλλιεργητEq, φΙλoι και oυvεργ&τεg
τoυ 6ρα6ευμEvoυ.

- 
Στη δι&ρκεια τηq oυνεoτΙα-

oηq δγrvε επΙoηg η αλλαγη ηγεαΙαq
τoυ Poταριαvoδ oμΙλoυ και τoυ o-
μΙλoυ ,και τoυ Poταρ&κτ, πρδεδρoι

των oπoiωv αvEλα6αv oι κ. Mιx. Σι-
oιiρδαq και ΠEτρoq Kαρυδ&q o'τιq

θΞoειq τωv κ. Γιδργoυ Τdκη και 'E_

φηg Kυριακiδoυ αvτΙoτoιxα.

Mε τηv ευκαιρΙα τηg 6ρα6εrioε_

ωζ τoυ oδ. Nτινδτουλoυ, o ιστoρι-

κδg κ. Γ. XιoνΙδηq, δημοoΙευoε ατηv

εφημερiδα <<BEPOlΑ>) oxετικδ &ρ-

θρo 'με τoy τΙτλo <<oΔYΣΣEΑΣ ΝΤ l-
ΝoΠoYΛoΣ - EΝΑΣ ΣEΜΝoΣ ΔΗ-
MIoYPΓoΣ>.

*a1p.?'Α.tι,.t' a'

' ,,uorrr,

ffi
ριox{ μαq, τηv δι&δoαη τωv ν€cυ',l

τιoι,κιλιri:ι, uηλιdq Γκραvvη Σμιθ, Moυ

τooδ, Tζδvαγκoλvτ κλτι. και τηv α-

ν&yκη yια oωoτδ πρoyραμματιoμδ.

- 
Tη, εκδηλοroη τiμηoαv με




