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Φυλαξτε τα τεuxn τnξ n,hllαουαTflξll

Πα.\ο:ο τε0xη μnορ:iτ: νο nρομr1Θευθεiτε οno τα γραφεiο τcσ Συλλoγoυ

'Η (t{[AofΣTA)) οτn"ηiζεται oτfιv €ιγαπιr καi τδ δvδιαφiρov

;ων ουvδpoμnτElv τnq

Ι-Τ:ραlιαλoΟμε να Ι-:εριι-lvn;cτε γιδ τfιν αιrαrr€ω:;r τΓιζ ουvδpομfig

τoυ 6τoυc 1987

ΞκΔoΣΞIΣ ΣYΛΛoroY ΔΠoΦoIτΩN NΑoYΣHΣ
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TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEN ΙΙPEΠEΙ NA ΛEΙψOYN
AΠo KAΙ\ENA I\AOYΣAΙ.Ι.KO ΣΙΙΙTΙ

MΠoΡΕlTE NA ΤA ΠPoMΗoΕYTElTE AΠo TA BlBΛloΠΩΛE|A

KAl AΠo TA ΓPAΦΕIA τoY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣΗΣ

Bαo. Φιλiππoυ 21. 'Ωρεc λεlτoυργiαc αnoγε0ματα Δευτ6ρο, Τρiτη, Tετdρτη, Πθμnτη.
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ΑΝTlΠPoΣΩΠoΣ BEPoιAΣ
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ΦΩToΓPΑΦlA EΞΩΦYΛΛoY
Λδnn,glov Γυμvαοιov Ναoioηc,

(οnδ τo oρ1εΙo τoυ T. Mnαiτoη)

ΣτoιXEloΘEΣlA _ EKτYΠΩΣΗ
Tυnoγρoφεio AvτΦv11 Mαυρoγδvη

Αvτωγioυ Korμiρο 3 - ηλ. 260'140

Θεooολoviκη

Περrεx6μεvα
Ιoτoρικ6- Λαovραφικa- σeλ'

Γλωaυoλoγικ6 _ Aφι6ρωμα

ΑΠοΣTΟΛoY ΣTEPΓ''KλεφταρμoτολIκo xρo'vllια 
.

!ιllΠA't'TΣΗ Tβ.KΗ. Η δoλoφoνiο τoυ πcδκρlτoυ l tαvvη

MnοvoΖη
ΣnAPτΣΗ N|Κ. Η ξlvητrο' oυ καμδc KI τiI τραγoUγτYΙα

Τηc στη Νlαoυοτα
ΛηΔAΣ'KΑΛCiY'ιΦ|Γ. Η nδτρα oτη Ζωη τoυ 'λαoΟ μαc
MΠΑ'l'TΣΗ TΑK.,'Nlοoυoτιvη Παo1oλld"
ΝTιNoΠoγΛoY oΔγΣ. o Bαoiλεloc Xρloτiδηc καl η

δημοτlκη γλδooα
ΣΑΜAPA ΛEγKH Tο Eλγivεlα μαρμαρο

Επιoτnμovικ6 - Λoγoτεxvtκd -
Παιδαγωγικ& - 'Eρευvεζ

BAΑXΑΛH ΘΩMΑ En'αγγελμα;lκδ ξθoc
Α.ΠoΣTοΛΙΛΗ ANΑΣ. Το παrδα με εlδ:κεc αvαγκεc

Γεωρvικ6 _ Δεvτρoκoμικa
BΛAΧοY μnΑPKoY Το δ ε9v6c γροφaiο ομniλου καl

ο]vου
ΔΗMHτP|OY ΕYΑΓ. Tα θαυμα nαραγωγηc onωρoκη-

nευτlκιbv oτη Ν' Zηλαvδiα
ΣYΝTAKτ|KΗ E'ΠlTPo'ΠH. To μ'ηλc φυorκδ φαρμοκo
ΣΠAPΤΣΗ ΝlK' Η φυτoκολυ'ψη κol τo δvτομα oτoυc

oΠι.}ριbvεc
ΣΦAKlΑNAKH l.Ν. κοl KATΣAΝTΩNH Ν'Δ' ''Evτoμα

κοl ορρΦoτεtεc καλομnοκιo0
ΝTι|ΝoΠoYΛoY oΔYΣ,, Λlnδvoεlc - Φoυζlκλδ'5Io -

Τρο.φοnεv;εc

Δι6φoρα _ Δρα,οτnρι6τnτεq

Αnδφo:τoι 19,41. Aφlθρωμα.

Aγαln'ητδ φiλε

Φdτoc γloρτδ4ετοl το δlεΘviq 6τoc 'Aμfliλcυ και oi'
γc,μ,. Στο πλαioιο '*, γ,o'ρ'oo'lκδv εκδηλΦoεωv' τo 5l-

uδ"οa γρ"φ.io Αμn6λoυ καl' oivoυ θα αvoκηρυΞεl 'nδλεlc
;;;;i;'*l, oiror" 'H Ndoυ'oο δtκαloilταη νο-εiνoI τo ε'
;i^;;;; τωv εκδηλιboεωv στη 1Φρο μοc' To δrκοiωμο αυ-

.J'lo-οlror, η μακραiωvη αμnελoυργικη nοραδooη <οι

-o ιon,u,ομδvo Kρcσlα τηq. Η "Νldoυοτ'α' σUμμετεXεl εVερ'

;; '"ji;-;;;;λj;',;. Στic oτηλεc τoυ n'ερloδ':κoυ φrλοξε-

voυμε κoι θο φlλoξεvηooυμa εIδlκo oρθρo'

.1 .-.. f.

Anδ αημε,ρα κoι oε ουvδx6lgq θο δημo'olεioουμε εv-

δ:οφθρoυoα 
'μ.λδrη noυ oφoρd τηv δραoη τωv,αρματωλιλv

^o,'*λrφ'ω, 
noυ'αvδnτυ'iαν στouc Noμo0c' Hμoθiοc καl

δroooΙou;*ηc oτα 1ρδrrlα τηc To'υρκo'κροτiαc' o0μφωvο

με το α.ρxεio .των Toυ'ρκlκΦν lεροδlκεiωv"'
*t. .-i* **,

Τo μηλo εivαl ivα φ,ρoυτo nοoJγνωoτo' Aφοil δλol το

,ρΦμε. λiγo, δμωc γvωρiΖoυv τηv δIαlτητlκd καl Θεραnευ-

'lη- "ε;o 
'τoυ 'κα,ρπoιi.' Αc μδΘoυμε. λolar'δv τi 'τρdJμε''

nc'μJoirμ, τi κρuβεl o καρπδc αυτδc μδοα τoυ' Enιβdλ-

λεται γα διαβdooυv τo dρOρo αυτδ, κol'εκεivol ΠoU T:

"noρογoUV. και εκεivol 
lor*'o* "τρΦvε'.

Γlα τ,ov κoθηγητη παvεnloτημicυ Bαo' Xρloτiδη nου

ογρoψε_κο, μiλoυοε''2ωγταvδ" τηv δημoτlκη γλδοoc' εi_

Πoμε,Ka1 στo nρoηγouμε'vo τευ1oc' Σημερο δηuooiευου'

μu-μ'ρ,*" n'o,yrio 
"αnδ'το 

κλαoJlκδ βιβλio 'τo βομβοκt"'
δ oroγrωο'ηc' θα nλη'ρoφoρηΘεi με ευ1dριοτ'o τρono' rην

λ"ρij.o, βoμ,πo*,oi' noυ 'εivαl βοolκδ κol .η ιoτopiα τωv

lαdlv. Θc μoθr, γ,o τηv δlδδooη ToU, Kα| πδτε κδθε λαδ;:

nρur.oxρηrlμonoiηοε τo βαμndκI γtο'ΓηV εvδυμα'οiα τοι'l'

"1 f. .*.

H Νδα Zηλαvδiο εivοl μlα μlκoη xΦρα κovrd oτηv

A'υoτρολiα. Miα 1cυφτα λα'δc. 'oμωc ol ΝεoΖηλοvδoi' κc-

τdφεραν, xδ,oη oτη'v μεθc'δrκη τoυc εργααiα, νο εivαt cη

nrΙλo Θεματο πρωτo'πδρol. Or 'Ι'lεoΞηλαvδoi π'ρδτol ιr'

iionoiηoou' πρonαγδvδro'αv καl δliδωoαv τo οκτ'lνiδto' ο'

διo .o, κδoμo' ΑEiΖεl o κδnοc vο πilρουμε μlα "γaυοη '

io nδa λεlτoupγεi 6vα oργαvι'lμδVo καl 'volKoκυρeυμει'ο'
κρδτoc' 

J" **-,:-*

Ynδρxcυν αρΧcrIoκδΠηλοl nου δρoυv κρι'';φd καl dλλοl

noU ]δρouv φανερα. ol nριilτoι δρcυv οτo οκoτdδl κοl οt

δ"u-,εio, μπbοοτδ 'οτα μdτtα τoυ ληoτευoμiνo'υ λαoυ' O
Eλγiνoc ο-vηκεl aτηv δειiτερη 'κατηγο'ρΙα' ''Hταv δvοc οnc
τoυq πoλλοιjc Πο'U οTo xρδvlα τηc Tουρκoκρατiαc Kol ιt9

α'δεio τιιv Τoυοκ;κων oρiο, τδτε πoυ η φωvη τωv oκλr-

βαμ,δvων Ελληvωv'ηταv o'βυc1rivη. nλloτolκoλ'o'γoιiοε τoιlc
θηoαυρouc τηc'Ελλnνlκηc γηc. Γlα τα "εnlτεiγματc' τoιJ

'Eλγiνου δημoorουoυμε oxετlκδ δρθρo.

Λημοo:ευoυμε oημερο ιικδμα ivc vτoκoυμεvτo αnδ
τηv πεo'ioδo τ'ou Mcκεδovlκοi α'γιbvα' τδτε noυ ol 'Eλλη-

vεc ελ,εil,θερol και υnδδoυλol oγωviΖcι'τοv oκληρο '7tο vo

υπεραοπioτo.iv .τα δoΙο καl lερδ' τηc φυληc. O α':ογvΦ-
oτηc Θo nληρoφoρηθεi Πωc ot KομητοτZηδεc δoλoιρδvηoα'r
τcv Γιdwη Mnαvo4η, nρδ'κρlτo απδ τo Γtαvvδκoβo. ol nλη-

ρcφoρiεc:nρoεp1oντol οno τo ο'zδκδιlτo ορxεio τoυ Kωv'
XοτΖημολoυoη,
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KλεφταρματoλlΚα xρovrκα
(Η δρdon αρματoλιlv και κλεφτoλnoτιilv

κικιilv ιε,ρorδικε(ωv 86ρoιαg -

ΙΣToPΙΙ<Η MEΛΕTΗ
Toυ Στ6ργιoυ Σπ. Απooτ6λoυ

Eιoαγωvικ6 - κ,ατατoπιoτικ6 onμε(ωμα
H παρiΘωη ταrv διαφδρωv ιατoρικδν γεγoνδτωv τα o-

πoiα o/ετΙζovται dlμεαα με τo Θιγδμεvo θiμα, τη'ν oτoΙα ετι_
xειρεi o γPdφων 1με τηv τrαρo0oα μ'ελετη, 6tαoΙζεται απoκλει-
ατιtκd,και μδνo oτιq πλη,ρoφoρiεg oι oπoiEg μαs ταρεxovtαι
απδ τo αρxεrακδ υλικδ τιoy τoυρκιlκδv ιερoδιlκεiωrv ( ιερoδι,κα_

oτηρiων} Biρoιαq - Ndoυααq και Θεαoαλoviκηq.
Tovζεται δτl lκρiθηlκε σ]κδπι,μo vα ετιρριφθiεΙ ιδιαiτερη

6αρiτ,η'τα τρoξ την κατεiΘuvoη τη9 ταρouoΙαοηq και αν&πτυ_

ξηq τωv διαφδρων γεγovδτων τα oπoiα αyετiζovται lμε τ.ιg δρι:_

oτηριδτητεg τωv αρtματoλδν .και κλεφτoληοτδ,v, δτωq αuτεg
μα5 παρouαι&ζoyται ειδικδτερα ατδ τα αρxεiα (κδδικεξ κλτ,)
τoυ τoυρκικoli lερoδικεiou Biρoια9 - Νdouααq, αικρι6δq, γrα
να uπoYρα,μlμισΘεi η φiαη τηg 6νoπληq δραoτηριδτηταg τωv
δJo πλεuρδν (αρ,ματολoi - κλεQ,τoληoτiq) oτηv ευρJτερη γεω_

γραφι'κi περlo1{ τωv δt)o πδλεωv, κδρια 'και δευτ,ερευδvτωq oε
dλλεq.

Σαv τηγ6q xρηαιμοπoιdΘηκαv αuτoκ.ρατoρικd φιρμdvιο,
6ερ,&τια, ιερoδικαατι,κiq ατoQdoειg i τρ&ξειq, πατ&λoyoι καl
πΙνακεq, διαταγ,iq (μτrouγιouρντi), εκΘd,αειq δικαoτικδv και
διoικη,11,x1i', αρxδν ,xλπ. τεριλqμ6αv}μlgνεζ στιq παρα1κ&τω εκ-
δδαει q:

I ) loτoρι,κi αρxεΙα Mακεδoviαq <<APΧEloΝ B'EPolΑΣ

- 
ΝAOYΣHΣ 1598 - 1886) Ετιμ6λεια lωdν. Kωv. Bαα'δρα_

66λλη. Θεaααλoviκη Ι 954. Δημoοιεri,μ.ατα τηq Eταιρε'iαg Mα-
κεδoνι,κδy Στoυiδδv (τξμoq Β,' ).

2) loτoρικd αρxεiα MαrκεδovΙαg <<APXE!oΝ ΘEΣΣΑΛo-
ΝlKHΣ 1695 - 1912) ξn1ιμfλειkx lω&ν. Kωv. Bαιrδρα6iλλn.
Θεooαλovilκη I952. Δη1μoαιεδματα τηq Eταιρεiiq Mακεδoνι-
κciv Σπouδtbν, (τδμoq Α').

3) Ιω&vyou Kων. 8ααδρα6rΞλλη <ΑPMΑToΛoΙ KlΑl KΛE-
ΦTEΣ'ElΣ ΤΗΝ MΑK,EΔoΝlΑΝ) B' diκ,δooιq. Θεooαλoνiκη
1970 (ατδ τoν γρ&φo,-τα iγιν,ε xρdoη εκεivωv των τouρκικδv
εyyρdφωv των ιερoδι,κεiω'v B,iρoιαξ _ Ν&o.uααq και Θεαoαλo-
νΙκηg τα oτoiα δεv εixαv τεριληφΘεΙ oτιq τροαyαφειoδμενεξ
εκ.δδsειg ,καr περιλαμ6&yoνται στo παρdρτηlμα τηg παρcioαq).

Στηv cuvτριπτικ{ τλειoιpηιpiα των τouρ,κικδv εγγρdφωv

γiνεται ευρiτατη χρiση τωv δρων: ληoτiq, αι1μμoρΙτεq, κακo_

πoιoΙ, φovεΙq, &ρπαγεq κλτ. oτιq περιπτδoειq κατd τιq o-

τoiεq oι Kατ& τδπouξ τoυρκιlκ6q διolκ αει g αναQl!.ρ9γ1o, o.
dτc,μα f oμ&δεg oι oτoΙεξ ανiΞ,πτυξα,v dvoπλη δραατηριδτητα
τδαo κ1ατd τωv'δυv&μεωv τou ]κατα:κτητti, δαo και κατ& τω..,

αρμα'τoλδv, ακδμα δε και κατ& xριoτιαvδv ραγι&5ωv.
Απδ τov γρdφoντα δεν ετι1ειρflsηκε o ααQι]q διαxωρlαμo6

τouq σε <<φovι&δhq και .κακoτoιoJg)) και σε <<κλiφτεq>> ( με τηv

αvτιαταoιακι] l{yy61g() για τoν απλoJατ]α'τo λδγo δτι οι Χαρg-
ατηρlαμoΙ αυτoi δΙδoyται απδ τov κατακτητr] και αναvτiρρη-
τα, o'αυτoJq lKuριαρXεΙ το oτoι11εio τηs uroK€ιuεyικδτηταq.

Moλατ'αδτα, μ ιd πρoαεκτ ι κ{ μελiτη τωv παρατ ιΘli]μεyωy γε-
Υoι δτωv και σuμ6&vτω,v σε σUσxετ ισlμδ ,με τ ι q ετι.κρατoiα,εq

4

σUlJΙ{ptdVσ με τo,αρxεiιακ6 υλικ6 τωv τoυρ-
N*oυoαg και Θεo,σαλovΙκng)

τδτε,κoιvω,yι,κEq, oικovoμι]κ]dξ, τoλιτιατικiq αuvθ{iκεq,xαι Θρη'
ακεuτικ6g αν'τιλ{ψειg, xαΦlιΙl5 και tμε τηv κατ&ατααη δoυλεiαq
ατηv oπoiα εΙ1,ε τεριτiΞοει τo ελληνιrκδ iθvog. θb οδηγoι)oε,
αvαμφιo6r]τητα, στ,ηv σuναYωΥi,ενrδιαΦερδvτtov ouμτερατμ&-
τωv τδoo Yια τoUξ α,ρματoλoJq, δαo και Υια τouξ κλεφτoλ1_
oτ€5, κατd τηv αvαφερδμενη ατη μελ!τη περΙoδο.

Tdλog, εvδιdμεσα στo,κεΙμ,ενo, ταρατΙΘενται παρατc-
μπiq oι oπoΙεq (;με τηv οειρ&) αvαφ!,ρovται αε αρα6ι,κΞq xρο-
vολ:y,sq (Ξτog Eγεiραq), η μεταφορ& τouq. αv.τioτoιxα, στo
ιcxiov ημερoλδYιo/ oι σUv,τoμoγραφιεζ ABlN (ΑoΧεΙo BερoΙαq
- Ναoioηq), AΘ (Aρxεio Θεαoαλoνiκηq), τo tργo τoυ l. K.
Γαcrδlρα€liλλη <APMΑToΛol KAl l(/{.'EΦiTElΣ ElΣ THΝ MΑ-
KEΔoNlΑΝ), o αiξovταq αριθlμδg xατα1δρηcηq των εyγρ&-
cωy στιζ ταραπ&νω εκδδτεrg και αντiατoιγα, oι oελi,δεg. .Ε-

ται, o αvαyvιi:στηs i o μελετητ{q διευrκoλδvεται oτη'v πoρi_
πτωoη rκατd.την oτoiα επιθuμεi rα κατατoτιoΘεi εκτεvdoτερα.

A', 1627_1684
C)ι π,ρδτεg ιaτoρικfq μαρτuρΙεq για τηv liπαρξη και δριi.

αη Eλλ{uωv αρματoλδν.,και ,κλειpτoληοτδv, καθκΙ:q xαι Αλ6α_
vδv. κiρια, μιαθoφδραrv (τoπoθετημ6vωv oε ελληvικ& αρματο-
λiκια) και ληατδ,v με 6&oη τo αρ1ειακδ υλικδ τo:,y τouρlκικδv
ιερoδικεiωv B6ρoια5 - Ν&oυααq rκαι Θεoααλoνiκηq, αvdyoνται
oτιq αρx,6g τoυ 17oυ αιδvα. Kαι για 1μεv τouq πρδτoυg, oι
πληρoφoρΙεq τoυ.μαq παρ61oνται απδ τιq πηγEq αuτdq α9-
1iζoυv ατδ τo 6τo9 1627, για δ,ε τoυξ δεδτερouq αργδτερα,
oτα τ6λη τou Ιδιoυ αιδνα ('l 699).

ΠαραΘΞτoνταq τα Yiεyovδτα με γρovoλoγικd oειρd, ααν α_

φετηρτα ταiρνoυ,με τo κεΙrμεvo μιdq απδφαoηq τoυ ιερoδικα_
oτηρΙou Biρoιαq ατ' δπoυ μαΘαΙ,voψε τπυq oι ',Eλληvεs αρμα-
τoλoi αuτ{q τη9 πδλlg K,δκκι,νoq, Δoiκαq, Γεδργιog και dλ-
λoι για τoυg oπoΙoυq δov yivεται oνoμαoτικd αvαQoρ& oτo
κεiμεvo, evτεταλμ,dvoι απ'τιq τouρiκικΞg αργ6q για την πε-
ρrφρciρηαη τηg δημδoιαq τ&ξηg,και τηv τ&ταξη τηq ληoτεi_
αq, ι)ατεoα ατδ καταδΙω€η, ouλλαμ6dvouv ατη Ν&oυoα τoν λη-
ατ{ Πρδδρoμc απ' τo xωρtδ Γραμματικδ τou καζ& ooτρδ6ou,
του ,μαζi με &λλcug ληοτ,iq τεριφiρov.ταv στα δι&φoρα xωρ,&
τωv περιo'xδv αuτ*v διαπρ&ττoνταq ληοτεiεq, ιpδvouq καI κf,-

ταατρiφcvταq τιq περιoυοiεq πoλλδ.v κατoiκων 'και, κατd τηv
εvτολη πoυ iγouv, τov παραlδΙδouν oτoυg Toδρiκous. (Miαα Σι_
αμπ'&ν τoυ,Jτoυg I036: 30 Aπ,ρrλioυ l627. ΑBN 1'1 αελ. ΙO).

MαζΙ ιμε τoν ληατ{ Πρδδρoμo, απ' τoUξ iLδιouξ αρματo_
λoι)q, ouλλαμ6dvεται και ταραδi'δεται ατιq τoυρκικJξ αρΧεζ
Yια την ,ετι6oλfr τηq α;ετικr]q πoιvfrg κι' o ληα.τ{q Xρυαδατo_

μog Πιτoαγδvαζ lκατηyoρoJtμενoq κι' αυτδq για ληατεiεq, φδ-
vouq κι'&λλεE αξιδπoινεq τrρdξειq. (Miαα Σιαμτ&ν τoυ i'-

τouq l036: 30 Ατριλiou 1627 ΑBΝ I2 oελ. '1 O).

Παρ&λληλα, κατd τωy ληoτδ.ν δραοτηριoτ:ιoδvται και
Toiρκoι κdτoικoι δrαφδρων yωριδν. Toiρκoι ατ' τo xιoριδ Νε_

oγδριo, με τηv 6o{sεια τωv αρματoλδv τηq Β1ρoιαg Kδκκl-
vou. Γιdνvη Mαuρo6οiτη xαι Zαραciρα, αυλλα,μ6dνoυv και τρtr_

α&yoυν ατov ιερoδrκαoτ{ τηg Biρoιαq τoug ληrτ]iq Νiκo, Mdρ-
κo και Mπδγια ΝΙκoυ για γα δικbαθoJv. oι αρματoλoΙ αυτoi,
κατα9!τovταg ααv μ&ρτυρεq κατηγο,ρiεg oε 6dρoq τωy ταρα_
π&lω ληατci:v, τouq xαρα'κτnρΙζoυv oαv &ρπαγεg, φoνι&δεq xαι



ετικιy€Φrouξ για τηy δημδoια τ&ξη' Eιδικ& για τov ληoτ{

Νiro αvαφiρouv δτι, εκτδq τιεν &λ'λων,6αρiv'εται και με τυv

φδvo τoυ Tοδρκoυ αατυνδμou Xαλ{λ ατo πvηγJρι τηq Δδλrα-

vηg. Στo rεiμεvo τηq ιaρoδικα'oτιrκ{q απδφαoηq πoυ εκδδsηκε

δ:ν αναφiρεται τo εiδoq τηq τoιv{g πoυ ετι6λ{θηκε στoυq

λτpτ6g αuτoδq. To iδιo και για τιg πρoαvαpεβεioεg περι'

πτδoεtq των ληoτδv Πρoδβμou και Xμ'εδατo1μoυ Πιτoαγδvα-

'Eγα iλλo, &ξιο πρoαox{q, σημειo oτo κεΙ'μεvo, εi'vαι δτι, εx_

τδg απδ τoug γνωoτoiq μξ1ρι τδρα αρματoλoδq Kδκκινo, Δoιi

κα'και Γεδργιo, δπωq εiδαμε, γiι'εται μvεiα τoυ ouδματoq

κι'δλλιιv διjo,'τou'Γι&wη Μαuρo6oδτη 'και τoυ Zαραor)ρα' (Mi_

oα Pαμαζdν τoυ iτouq 10136: 29 Mα'iou 1627' ΑE'Ν 15 oελ'

12\.
Eivαι φαvεβ δτι η τouρκικr{ διoΙκηοη αvαγκ&ζεται κdθε

τδαo γα τ,ρooλαμ6δvει ,καιvoiργιoug αρματoλoιjξ 'κι' αuτδ εΙ_

vαι εvδειtκτιxδ τou .κλi1ματog ανα6ραεiμoδ και εταvαατατι'κδτn_

ταξ πoU επι'κρατεi oτo 'μεγαλδτερo 'μ6ρoq τωv pαγι&δι"ν εξ αι_

τiαq τηs 6αρειdq φαPoλoYiαg πoυ ιrτo1ρεδvoγταΙ yα κατα-

6&λλωv ατα εvτεταλ'μdνα φoρoειστρακτικd δργαvα ToU {σTa'

κτητrj και τou τβπoιr και των μΦδ&lν διoiκηαηg πoU Xρησι-

μoπoιεi o τελεuταΙog. Αντ&, οε οuvδuααμδ ιxαι με την ατελπ'-

crτιxi xαμηλi ατdιslμ'η τoυ 6ιoτικoi επιτi]δoυ και αυvακδλoυ'

Θα, τηξ εξοιθλiωoηs ατηv oτoiα '61oυν περιτrioει oι ραγι&δεg

απ' τιξ αΦα'ιρεoiεq στιξ oπoiεs τρo6αivouv oε 6&ρoq τoυq

τα δι&φoρα δργαiα τηq τoupκικξg διoiκηoηq 'και δ1ι απ&νια

και oι διoριαμiνoι ατδ αυτoδ9 αρματoλoi' Xαρακτιριoτικδ

τηq οξuμiηq κατ&oταoηq αvξμεαα oτιg αxfαειq Toδρκωv κα'

ραγι&5ων εiγαι rκαι τo yεγoι'δg δτι, o E'μ'μαvoυdλ Xρ{ατoυ

μαρτζ{lλoq πoυ, στηv αxετικ{ ιερoδικαoτικr] απδφααη 11αρα_

κτηρiζεται σαv ταρα]xoπoιδ και εταvαgτατιlκδ στoιxεio, κ&_

τoικoq B6ρoιαξ, με τnv uπoοτ{ριζη κι'dλλωv τoλμηρδv ρα_

γrδ&υv, εlo€iλει oτo ιερ'cδlκαoτ{ριo τηg πδληq 'xg1 δηλδνει

oτcυζ Toiρκoυq: <ΔlατΙ δικ&ζετ'ε κατd τoν ιερδν vδ'μov; H-

μεiq δεν δεxδμεθα δαα κ&μvετε αεig' 6ε6αiωg τρiπει vα εξα-

φαviσωμεy μερι;<oιiq γεvιτodρoug και oιπα1dδεq>>'

Tαμτδx,ρογα o iδιoq επιxειρεi vα c/κoτdrοη μioα
στo ιερoδικαατ{ριo τov EooεΙτ Mε1μ6τ μτ€η, απδγovo

τou M,ωdμεθ, lκ&τoικo τηq B'iρoιαq πou επιτdθηκε εvαvτiov τοu

Υια vα τoν εξoυ6ετ,ερδoει. O ToδρκoE μπiηq αζεται τη'ν τε-

λεuταiα oτιγ'μ.{ ατδ πρoαδρα'μδντεξ oμΦρ{oκoυq τou' Mετ&

ατδ ouμπλoκη o Mcrρτζ3λoq oυλλαμ6&vεται (αt iκαταδικiζε-

ται, πρoφαfδξ, oε θ&νατo, αv 6αoιoΘoiμε οτηv φραoτικ{ δια_

τiτωοη πoυ περιλαμ6dtει τo ιερoδικαoτ'ικδ κεilμεvo δτι;

<..... oυμφiρει ειξ τηv .μouσouλμαvιlκiy κoιyt'lviαv η εξdλειψιq

αυτoι) εκ τηξ yis>. (Triλη Σε6dλ τoυ 6τouq l0'36: 12 loυνioυ
'] 627. AEΝ I6 αελ''Ι 2 - 13).

Ev τω μεταξι), ταρd τα μdτρα τα oπoiα παiρvoυv oι τoυρ

κικig αρ1iq Υια τη,v καταατoλξ τηg ληατεΙαq, oι ταρα16g,

ετιθΙαειq. λrlστεΙεξ και φδνoι oτιq oπoiεg εξακoλoυθoiν vα

πρo6αΙvoυv oι ραγι&δεq τou καταφεiYouv ατα 6oυνd, oυνεΧi-

ζouv rα eκδηλδνoνται .με αμεiωτη 6vταoη. H κατ&οταoη αυτ{

τρο6ληματiζεl oo6αρ& τoυq Toδρκoυq oι oτoΙoι αvτιλα'μ6d_

γovτσι πωξ μe τα υπdρxovτα στη'v διdθεo{ τouq αρματoλικd

αΦματα δεν θα ετιτδxouν vα αyτιμετ<οπiooυν απoτελεqματικd

τouq ληoτiq.'Eται,,κdτω ατδ τηv τiεoη τωv γεγovδτωv,

uπoyρεδνoνται ι'α πρoαλ&6oυv lκι' dλλoug αρtματoλoiξ, ιδιαi_

τερα, για τηv φδλαtη τou'ντερ6εvιol) τov 6ρioκεται κον'&

oτo 1ωρι6 Mεydλoq Αγιδv'vηq. oι yioι αρματoλoi πoυ διoρi_

ζoνταl και τoυg ανατiθεvται τα 'καΘiκoντα τηq ασφdλειαξ καl

τηq εμπi'&aαηq τη9 δη'μδoιαq τdξηq εivαι oι Aντδvιoq Ιωiν_

vou, lω&vvηq Δ{'μou, Γεδργιoq Αoημ q, Kδρcξ Niκoυ, Πδoxoζ

ΓειlργΙoυ, lωivvηq Γeωργiou, Ni'κos AyYΞλoυ, Koiμαq, Νiκog

Π&αxou, Αvτδvιoq Ni'κoυ και Θεoδδαιoq ΓiεδρΥιoq' Ετι1κεφα_

λflg τoυg, σαv αρxιαμαPτoλδg τoπoΘετεilται o Δημog Ν'iκoυ'

(T,6λη Tζεμ&ζη oirλ E66λ iτoυg l O'37: 6Φε6ρouαρioυ 1628'

l. K. Bααrδρα6Ξλληq <<iAP}νLAToΛo! KAl κΛEΦΤEΣ EΙΣ τΗΝ

MΑKEΔoΝlAΝ>>. αελ.87, ταρdρτ.4, dκδ. EMΣ' Θοε)'vi*η

r970).

Παρ&λληλα. oι τoυρκικiq αρXfs για να υπo6oη$fαoυv

oτηv εξo1μ&λυl,ση τηξ Uφιστ&μεvηq και επικiνiδυvα τετα)μ6vηs

κατ&οταoη9 στιξ αxΞoεrg ,ραγι&δωv kαι μoυoouλiμ&vωv,

εξ αιτiαq τωv αuθαιρεαιδv oτlq oπoΙεq τρo6αiνoνv μερικοi

ατ' τous τελεuταiouq, αuλλαμ6duoυv τov oμδθρηoκδ τoUξ τσι-

φλικi γ,εviτoαρo Aγμdτ, απδ τo 1ωριδ Φλδρα τou καζ& Bi'
ρoιαξ και 'τov τρoo&γoυν oτo ιερoδικαοτdριo Biρoιαg για να

δικα,αθεi με τηv rκατη]Yoρiα δτι εΙvαι ληoτ{g kαι ταραγoτoιδq,

δτι καταλαμ'6dνει αΦαiρετα τous αΥρoδξ πoλλδv ραγι&δωv

κατoiκtυy τou xιoριoi αυτoδ _ ακδμα 'και ]μovαoυλμ&vωv' δτωq

τ.χ. τou Xατζd'Mouαταφ& κ.d. - δτι λεηλατεi τα απiτια τoυg

και δτι τρo6αivει gg n61xilλεq dλλεq ληoτριlκig πρ&ξειE'

Δεv uπ&ρ1ouv πληρoΦoρiεξ Υια τηv καταγωγ{ αυτoδ τοv

yεvΙτααρoυ, δ:πωq επioηg και Yια τo εi'δo5 τηq τoινξq τcυ

τoυ επι6λ{Θηκε απ' τηv ιερoδιxαατικd αρxi. (Miσα 1μηνδq Pε_

τζi,τ riτouq 'l O49: 1I Νoεμ6ρiou 1639. ΑEiΝ 24 cελ' 20'21)'

Παρ' δλα τα μ6τρα τoυ θ1ouν ληφθεΙ. η ληατεΙα δxι μδvc

δεv καταoτ€λλεται, αλλd εξατλδνεται με ταxδτατo ρυΘ'μδ καr

oε dλλε5 γειτoνικiq με τ'ηv Mακεδoviα περιoyiq, παiρνoνταq

αvηαuxητικ,Ξq διαoτdαειq. Στην τεριo1d Movαoτηρioυ, η δρd_

αη τωv ληoτδv:uπo1ρεδvει τιq εκεi τouρκικ6g αρ'xiq να καλi-

σoUν τoυs διoριΦμ6νouq ατ'αuτoδg αρματoλoδq μαζΙ με τα
ivoπλα oΦματα επi ,κεφαλiξ τωv οπoiωy εΙvαι τoπoθετημivoι,

δivoν'τdξ τoυq ρητ{ εντoλ{ για την - π&αη θυαiα - εΦvτωαi

τouq. Ακ'δrμα, δεv ταραλεiτouv να πρo6oiv οε αυοτηρfi πρoει_

δοπoΙηαη oε μερι,κoiιq απ' αυτoJq πou €α luατρoπiαouy vα εκ'

τελigouv τηv εvτoλ{ πou τouξ δδΘηrκg, 61' θα τιμωρηθoδν πα_

ραδειγματικ&. Στo τoυρκιxδ iκεi'μεvo δεv γiνεται μvεΙα για
τηv εθvι,κδτητα τωv αρματoλδv και ληoτδv, oiτε για τo εiδoζ

και τηv fκτααη τηq δρ&oηq τωv τελευταΙωv' {Tdλη Tζεμdζt1

onλ Axiρ 6τoυξ 1056: 'l 2 ΑυγοJoτou 164'6' ΑBΝ 38 ωλ' 30)'

Mε τη,ν τdρoδo τou 'xρδvoυ, oι ληατ69, 'με τηv πoλεμικτ]

εμπειρiα τou ατδκτηoαν, εy τω μεταξδ ατιq σUγ]κρoJσειζ τoυξ

.με τoυζ Tol)ρ'κoυq {αι 1με τα αρtματoλικ& oδματα πou πρoσi_

τικoυρoiοαv τouq τελευταΙoυζ στo καταδιΦκτικδ τoUs i'Pγo'

αρxiζoυv vα σuστηματιlκoτoιoiv, κατ& lκ&πoιo τρδτo, τηv oρ'

Y&vωoi τouq oυγκρoτδνταq τoλυ'μελεΙζ oμ&δεq κρoδαηg και

εvτεivouν ακδμα τeρΙσσδτερo τη'ν δραoτηριδτ'ητ& τoUg τoU

ταiρ'νει τolκιλδμoριpo 1αρdκτfrρα. Στo γωριδ Αηγιdνvηq τoιt

καζd B,iρoιαq, εκδη'λδvεται αιφνιδιαοτιικd ετriΘεoη μεγdληξ

αuμμoρiαξ ληατδv απδ ε6δoμ{ντα πΞvτε dτo'μα, εγαντiov o_

μ&δαq Eλλ{uων και E6ραiωv ε]μπδρG,ν τoυ 'κατευΘδνoνταy στ!jν

Eλαααδvα για εμτoρικoδq λδγoυq. oι ληoτdq. αφοJ πρδτα

&ρπαξαv τα εμτoρεliματα κι' δτ ι &λλα 'κι'vητδ περιoιroιακ&

ατoιyεΙα ilφεραv μαζi τouq oι iμπoρoι, τριv εξαιpανιo€oiν, oκ6

τωααv μερικoiq οrπ' αυτoig. Αργδτερα. τioοεριq απ' τouq

ληoτ,iq πoυ εlixαv λ&61ει μiρoq oτηv ετriθεαη αυrτi ικατi το:ν ε_

μπδρων. τι&ατηlκαv αιyμ&λωτoι και iμεταφiρθηκαv στιξ φυλιΥ_

κig Σερρδν, δτoυ και ΦυλdκΙατηκαv, εyδ ατ' τιq τouρκικiq αρ

169'δδθη.κε,εvτoλf oτoug ιερo]δυκαoτig Br€ρoιαξ και Σερρδν

vα κατα6,ληΘεi κ&Θε δu'vατd π'ρoαπ&θεlα για vα oυλληφθoiν {

vα εξoντωΘoδν iκι' oι wrδλoιπoι ληoτliq που μ6γρι εκ'sivη τη

oτιγμflδιiφεuγαν. Συμπεραivεται δτι oι ληατiq αuτoi, 'μετd
τo εYxεiρημd τoυξ στo yωριδ Αηγι&νηg τηq B'iρoιαq' για
λδγouq αoΦdλειαq μετiφ'εραv τηv δραoτηριδτητd τous στηv



πε:ρiεχi 2ερρdιν, δτoυ Ιoωg, κlνδiyευαγ λιγδτερο { uπ{οιε τ δ

πλcι]oια λεiα.
To τouρrικδ κεiμεvo μαq τληρoφoρεi δτι oι ληατΞq πραγ-

ματoτoΙηααv τηv ετΙθεαξ τoυg κατ& τωv εμτδρωu ,κρατδνταξ

e'i;rαΙεq, XωρΙq ωστδσo, γα μαs κατατoπiζει τεριααδτερo γiα
τo τi εiδoυg αημαiεq {ταν αυτ6q και τi ακρι,6δq αvμ6δλιζαu.
Η mληρoφoρΙα αυτfl εivαι ση)μαvτιKi και Θα iταv oημαντικδ_
τερη α), δεv &φηνε τo κεγδ αυτδ. (Aρxαi lμηνδq Pεμπi onλ Α"'

x{ρ 6'τoυq 1a78: 20 Σεπτεμ6ρΙoυ 1667. ΑBΝ 52 oελ. 43-44\.
Με τlq αvαQoρΞq ποu υπo6&λλουv oι κατ& τδπoυq τouρ_

κiκJE αρx,iq πρcξ τη}, Υφηλfr Πnλ'η με αφoρμfl την αναατdτt:-
ση και το αΙoθημα α'νααφ&λειαq τoυ πρoκαλεi η δρdαη των

ληατιΙ:v, η τελευταΙα, 'διατ&σσει τηv μετα'κivηση τou αξιωματι-
κoi των αvακτδρωv Mεxμ6τ ouoτd,πρoq τη'ν Biρoια και τηv τε
ριo1fr τηg, με την εντoλ{ να απoκαταστ{oει την τ&ξη. Μερι-
κοι)q μfvεg αρΥδτερα, oυλλαμ6&vεται, δικ&ζεται και καταδι_
κ&ζεται αε απαy;1ovια,μδ o ληoτfrq Παπαξμoq lωdvvoυ απ'
τc yεtριδ E'dαo6α τηq B€ρoιαq,,κατηyoρoiμεvoq γlα ανΘρωπο-

κτoviεg, διαρπαyd περιoυoιδv και σUlμμετoxi οε ληατριxdg
αι.,1μμoρiεq. (27η Σιαμπ&v 6τoυq 1,078: 11 Φε6ρoυαρΙou 'l 668.

ΑBΝ 53 ceλ'. 44-45).

Δρ&o'η ληoτδv παρατηρεiται ]και σε τεδιviq περιoxiq
κovτ& oε Ι.ιεYdλεξ πδλειq. o ληατηq Kυριαζfq. M{τρoυ ατ'
τo xωριδ lvεoiλ ετικεφαλdq δωδεκα1lελoiq oμdδα .c ληττδr.
ειo6*λει oτο 1ωριδ Ξλμανλfr τou δημoυ Bαρδαρirυ Θεooαλc-
virηg και πρo6αi'vει oε διαρταγξ,και λεηλαoiα τεριoυoιδ,.
Σε αυμπλoκ{ με τov Tοδρκo διδκτη τιυν ληcτδv Mταξj Cυ-

αταα{ Αxμ€τ oυoτd, o iδιoq o Mflτρou δεv καταφdρνει vα δια-

φiγει, oυλλαμ6&vεται και αταγxovΙζεTαι στην Biροια. (20η

Σε6iλ iτouq 1a79: 22 Mαρτioυ 'l 669. ABt'! 56 oελ. 47).
To': Ιδιo γρδvo αυλλαμ6&vεται απδ τov ζα.μπΙτη τηq Ei-

ρoιαq oμ,|ρ αγ& και ακoλouθεi τηv τJxη τoυ M{τpoυ, o λil-

ατfg l{rbαταq Δ{μoυ, τρδηv πoιμ6vαq τηq μoν{q Προδρδμc,υ

Edρoιαg. κατηγορoι)μεvoq δτι εil,αι μiλog τηq oυμμoρiαq τou

αρ1ιλ:isτfl Kαλογ{ρou τou τερι$iρεται oτα 6ouνd τηξ E'iρo:α_(

και δτι διiτραξε πολλoδq φδνouq και ληoτεiεg κατd την διdρ_

κεια ετiθ'εαηq ληoτδν oτo xωριδ P&δlαvη. ( I8 Moυxαρflμ d-

'τ=ouq I080: 1B loυ,_iou 1669. ABΝ 57, αελ. 4v-48\ .

Tαυτδ;1ρovα 'με τηv δρdαη τωv τouρκι,κδv καταδιω,κτιKδy
απoαπαoμdτων για τηv καταατoλ{ τηq ληoτεiαg, τα αρlματο-
λlκ& αδματα εν.εργoτoιoδνται τεριoαδτερo και αναπτι'lαoυν
Ξvτovη δραατηριδτητα τρoq την iδια κατεJΘυloη. Αεδ τoν i_

μ'rιστιo στnvξ Tοliρ,κoυq αρ1rαρματoλδ Θεoδδoιo, uπεiθuvo yια
την ααφdλεια και την δημδoια τ&ξη ατηv τεριoxfr τηq Bi-
ρoιαg, αυλ\αμ6&νεται ο ληετηq Kωuατα';τiνoq Νi,κoυ ατ'το
xωριδ }iπ{κo6α και ταραδiδεται oτov ιερoδι,καστi τηξ τδλη;
αυτdg γ:α uα δικαoΘεΙ σαy φoνι&ξ και &ρπαγαg τεριοuoιδν

φτωlxδν ανeiρδπωv. (26 ziλ Χετζi iτoυq 1080: 17 Μα|oυ 1670'
f :1 ζο-ξ j \

'Evα μflvα περΙπou αρYδτερα, o iδιog αρ;ιαρματoλδq
αυλλαμ6&vει τov ληoτfr Παvαyιδτη Γρdφα { Γαραφd ατ' τc
xωριδ Κoucτοxδρι τη9 Bdρoια9, τou υπ{ρξε διαδoxικd μiλoq
των συμ1μoρlδv των αρ1ιληcτδν Kαλoyfrρcu και Περδικ&ρη, και
τov ταραδiδει κι' αυτδv oτcυζ Τoiρ,κoυq. o λnοτ{g αυτδ1 κα-

l'ηyoρεiται δτι μαζi lμε dλλoυq δυo δμcιcrig του, τouq Παζα_

ρ{ Xρ{cτoυ Eiι.&xoυ και Δημoν Bλ&vοu, ετιγεiρηααv vα λη_

ττiψου,l τ ι q τεριουαiεq κατοΙκclγ τoυ xωριor) 'Αvω ΛoζΙταα
και δτι εΙ';αι γvωατδg κακoτotδq Kαι Φοyι&ξ.

Ατ'τo iδιο τrυρκι,κδ κεΙμεvo μαq παρ6xεται μiα &λλη
αξιδλoγη τληρoφooiα πoυ i1,ει oxioη με τηv τδxη των αρ.Xl-

ληατδν Kαλoγflοου αι Περδι,κdpη' Σδμφωνα με τηv τληρoφoρΙα
αuτ{, oι παραπ&vω αργιληoτiq QΞρovται ααv εξcντωθivτεg,
xιορΙg vq yiιεται λεττoμεβiατερη α.vαφορ& oτι g αυr9;]κεg κ&.

τω απ' τι q oτoiεq ouνi6η τo γεγο,vδq αuτδ. Τo τιδ πιθανδ
εΙvαι δτι η εξδν'τωο{ τoυg uτfrρξε απδρρoια τωv αuνδυαα1μ6_

.yι.rγ επιθlετι;κδν εvεργειδv των τoυρκικδv'και αρματoλικδv κα-
ταδlωκτικδy ατooτασμ'dτωv. To γεγoνδq αυτδ, οτωoδl]τoτε,
αποτdλεoε oo6αρδ πλdyμα Ylα τoUζ ληοτiq τωv τεριo;d)v BΞ_

Foιαξ Ιαι l.,l*,ouααq, τoυ ατcρΦα'/iστηκαv πρoσω1ριv& x&vov'ταq
τoug δri: iμτειρoυq αρxηγol)q. (ΤελεuταΙα ημ6ρα μηvδq Moιl
Xαρiμ τoU iτoυq l08l: ]9 Ιouvioυ Ι670. ABΝ 62 αε}'.5l -

s2).

o αρ;ιαρματoλδq Θεoδδαιoq QαΙvεται vα αuνεxΙζει /α

οημειδνει ετιτu1Ιεq ατο δργo τηq εξδπωηg των ληοτδν. o
ληoτι]g Στoγιdvvηζ Γιo6&v απ' τo xωριδ Δελημ&ναq, τoU Xρη-

μ*τιαε ,κι' αυτδq ,μ,iλoq τοrν ληoτoαuμ,μoριδν Καλcγ{ρoυ καi
Περδικ'dρη, oυλλαμ,6&vεται,και ταραδiδεται ατ' τoy Θεoδδ-
σιo στcUζ Τloδρκoυq.,oι κατηγoρiεg πcU τoy 6αριiνouν εivαι
δτ l rτα γωρ:d Λuκo6Ιτoα και Δελημ*να λ{ατεφε πii ια φτ::-
'ιil ραγι&δωi, ατηv Γιdντoιoτα ακδτcαε τov μπdη o:μ&ν Κι-
γ::. 7αδ.| Αιμ!τ και τov γιδ τoυ MαyμoJτ Τoελεμτη Χαι στo

,ωρlδ Kcταlδq 6vα αγvδατoυ olδματoq ραyιd. (3n Ziλ Χa-
τζi Ξτouq 'l 08Ι: Ι3 ,AτριλΙoυ 167'1 . ΑBN 7,2 oελ. 58 - 59}.

H oο5αρδτερη δμωq rαι ΘεαματIιδτερη ετιτuyΙα τoU αρ.

xιαρ,ματoλοl) Θεoδδoιoυ gτoν τoμ'iα τηq τ&ταξηg τηq ληoτεi-
αg εivαι η cυλληψη τoU χαρακτηριζδμεvoυ ααν αρyιεταvαord-
τη κι'ιδιαiτερα ετικΙvδuνou για τouξ ToJρκouq Ναoυαα!oυ
αrγiληατi Avδiρdα Σερrμπiτη. Σκδπιμo,xρiyεται vα παρατε0ε'i
τo τλ{ρε-ι κ'εiμενo τou κατηyoρη'τ{ριου κατd τoυ Αvδρiα Σερ-

μπ6τη πoυ αlyiΙEτUξε πρo$oριtκ& ατoν ιερoδικαoτ{ τηg Biρol_
αq o ταρατdvω αρxιαρματoλδq, παραδΙδoντdg τoυ ταυτδxοιl-
vα αιδηροδiαμιo τov Ναouααio εταvαoτ&τη: <<lδoi εκτελιiv
uι|ηλ{v διαταyfv και εντολdv ,κατδρΘωoα τξ 6oηθε'iα τoU παy-
τoδuviμou Θεoδ να αυλλ&6ω και ΦΞiρΦ oιδηρoδdαμιov ενδτιοv
uμδν τo'l εκ NαoJoηq δια6δητov αρxιεπαvαoτ&τηv Aνδρiα,
Σερμπi.τη,v. oδτoq. ωq γνωατδv, απδ καιρoJ Jψδααq τηv ση_

μαΙαν τηξ ανταρεiαg και αoε6εiαq lμετ& τω'ν πρδ τιvoq oυλ-

ληφθiντι:ν και αποκεQαλιαθΞvτωv,δια6orjτων, ωααιiτωq εκ Να-
cι)αηg, αρyηγδv Περδικ&ρη και Πoλiζou ,κατ& τoυ Θεoφρouρii-

τou κρ,&τou{ τoυ Iαλdμ,,δliπραξε μliρια κακouρyΙi1ματα, liτct

Qδvouq και ληoτεiαq, ειg 6&ρoq τδoωv τιoτδv. Toiτoν τfi

6oηθεiα τoυ παντoδuvdμou Θεoδ κατδρθι,rαα vα oυλλ&6or και
γα oδηYiσω εvδπιοy υμδν oιδηρcδdσ]μιov, κατηγoρδ δε τoi-
τoy ,χαι αξιδ δτl:g κρi'νητε ,και τιμωρξoητε κατ& τoug vδμoυ1

το:';εp{>>-

Eτiαnq επι6αρυντικd oτoι1εiα κατ& τoυ Avδρ6α Σερμτi-
τη κατiθ,:ααv και δiκα τερΙτoυ ραyι&δεg απ'την Νdouαα,

ετι6ε€αld:,ioνταq τo κατηγoρητdριo τou αρxιαρματoλoδ Θεc-

δδgιιυ.

O Σερμπiτηg καiαδικ&ζεται αε Θ&vατo, ταραδi5εται
ατov t{μιo xαι αταyγovΙζεται. Στηv iδια ιεροδικαατικ{ τρ&-

ξη π9U αφορd ατην καταδΙκη τou ΣoρμτΞ'τη,, παρdγovται ελ&-

yιατα oτoιyεiα oxετικ& με τηv εξδvτωαη τ$,y αρΧlληστδv Π:ρ

δικdρη και ΠoλJζoυ, επioηq Ναoυcαiωv. Σδμφωνα με τα στoι-

γεΙα αuτ& oι ταραπ&νω αργιληoτiq, κdτω ατδ dγνι'οτεg oυ.-

θfκεg, εΙyαv πiαει ατα 1iρια τωv Toδρ,κωv και εiγαν ατοκε.

φαλιαθεΙ. Δυετuγδq, αε καvirα ατδ τα αρYε:α τα oπoiα αυμ

6ouλεuδ,μcιcτε δεν υπ*ρΥouν αxετι,κiq κlατα5ιxαατικiq ατoQ&-

σειζ πoU r'α ρi1ιouv τεριoτδτερo φωζ στα γεγolδτα.
Eιδικ& yια τον Πoλδζo, ατo τoυρκικδ xεΙμεl'o τρδτη Φo_

ρ& γiιεται αιαΦoρ& ατo δνoμd τoU, την κ:ταγι:γ{ τoU, ζa-
θδq ,xq1 τη'v ιδιδτητd τou σα) αρxιληoτfl. Π&ντωg, 1ρoιoλο-
γικ&, η σt)λληφη κι' o απo{εφαλιoμδq τoυg, πρoηγεΙται ατ'
τηv cι)λλnψη Kαι aην καταδi,κη αε Θ&ιατo του Αν,δρ6α Σερμτi_
τη. (23 rερoδ μηνδq Pετζiπ dτοuq Ι08,2; 30 Nοε'μ6ρiou 167Ι'
ΑEΝ 76 αελ. 6Ι - 62).



\ 'ouωE, παρ& τι9 κ&πoιε9 'εττιτuxiεq τω'v Toiρκωv και των

υ 
αg.ματoλδ'l κ'ατd τω'v ληoτδν, η δρl&αη των τελευταΙων δεy

φαiιεται vα τεριoρΙζεται. oι ληoτlq Σωτiριοξ Δ{tμοu, Aτδ-

ατoλoq Κδoταq και Nιιδλαog Στ&λoq απ τo 1ωριδ Κdτω
(oπαrδg, μαζi με dλλoυ9 δiκα π6vτ'ε αυντρδφJUq τoυq, εισ-
jdλoυv οτo xωριδ Movδoτιτα, δ6κα xιλιδμετρα τερΙτου αlα-
τoλικ& απ'τηv Ν,&ouαα,και λεηλατoiv τo οπiτι εyδξ ραΥι&
κατoΙtκoυ τoυ yωριoJ αυτoδ. Δεv καταφiρνouy, δμωq γα ξεΦlj-

γouv, ouλλαμ6dνovται. τρoodγoνται oτo ιερoδικαoτfrρlo τηq

Εdρ'oιαq κι'ι)ατερd ατδ oxετικr\ καταδικαατικ{ απδφαoη α_

ταγx.oνiζovται. (28 zιλ Kαvτi iτouq 1082: 27 MαρτΙou 1672.

ABΝ 8l, gελ.67).
Αικoλoυθεi oτη oυνriΧεια η oiλληφη τωv ληατδν Γι&v'"η

Δ{μou ,και Λiκα Πααx&λη ατ' τo xωριδ Καταx'dq τou καΙιi
Σ ερ6i ων.

oι ταραπδuιο ληoτiq, πριv'δ0o 'μ{νεg τερiτoυ, με &λ_

λouq τivτε oulτρδφ'oυg τoυξ'κqι κdπoιoν Tol)ρκo oνδματι O-

μiρ, ειoi6αλαv oτo γωριδ Eλευ ερoγδριo τoυ δ{;μou Mεγdλov

Bαρδαρiou Θεαooαλoνiκηg και λεηλ&τηααv τo oπΙτι μι&q xρ:'

οτιαv{g υπo11ρεδvovτdq τηv, ταυτδxρovα, vα τouq ταραδδαει

αε μετρητd δδδεκα xιλι&δεq &oπρα. oι Toδρκoι κρivoυν τιοg

η τoινη τoυ θαr'dτoυ Υια τous ληoτig αυτoiq Θα fταν υτερ--

6oλι,κ{. AρrκoJvται στηy ικαvοπoΙηoη vα τoUξ τιiμωρ{ooυv ε_

τι6dλλoνταq τηv πoιv{ τηq ατoκoτπflq των;εριδv τoυq. η29
ZΙλ Καvτi 'iτoυq l082: 27 Μαριioυ t 672, 

^B 
Ν 82, oελ'

67 - 68).

'Αλλo ,κρoioμα επiθεοηq ληoτδν oημειδνεται oτo xωριδ

Κεραμi,iιo τηq Θεooαλovixηq. o ληoτ{q Πoλδζog Γεωργioυ

απ' τo γω,ριδ Kiτρoq - δεν '6lει oγioη ,με τoν αρ11ιληoτf Πο'

λδζo ατ' τηv Νδoυoα - .με dλλouq δiκα αυντρδφoυq τoυ ειo6*_

λει ατo yωριδ αυτδ με orκoπδ τη'v λεηλαoΙα- o Πoλiζoq Γεωρ_

yΙoυ oυλλαμ6dvεται ατ' τouq Τoδρκoug κι' Φoτερα απδ επι_

6αρυντικ,{ γι' αυτδv ,κατ&Θεoη τριδv ραγι&δωv τou llδιou Xω_

ριoι), δτι εivαι ληoτξq και ταραξiαq, δτι τεριφdρεται σΤα

6ouνd με &λλouq ληoτiq (αι καKoiρYoυq και δτι o'uλλαμ6dvι:ι

τoug oδoιτδρoυq και ληoτειiει τoUq φτωXoJs ραγι&δεq, τo ιε-

ρoδικαοτfrριo τηq Biρoιαg oτo oτoΙo Eiει τρoαα;θ'εi για vα

δικαoθεi, διατ&oει τov αταYxovισμδ τou. (22 ziλ' ΧεtζL' i^

τoυg 1O8l2: 2O Ατριλiou l6'72. ABN 8'3 oελ.6'8).
Δεv ,καταφ6ρvει, ετ/ioηs, να διαφδγει τηv σiλληψη ατ'

τoυq Toiρκoυq κι' ο ληατ{q Παvτελ{g Δ{'μoυ ατ' τo 1ιυρlδ

Φλdlρα τηq Biρoιαg, πρδηv μiλo5 τηq αuμ1μoρΙα9 τou α'ρx'ιληcτ{

καλoγ{ρoυ, τou παλαιδτερα, μαζΙ με dλλoυq ληoτ€g. oκδτωoε,

λεηλdτηοε και 6αo&νιoε ;1ριατιαvo0q κατoiκoυq τoυ ταραπ&_

vω γωριoιi. Στη,v 9.6*oo, πou eκiδδ€ηκε γι' αυτδv ατ' τσ

ιερoδι,καoτf'ριo τηg E'Ξρoιαq αvαιp6ρεται δτι απoδεi1Θηκε η

ενo1fl τou, δτι <<ατεφααiαΘη δ,τι δεi>> ,και δτι παραδδ9ηκε

ατην αuνi11εια oτov αρμδδιo αξιωματικδ για τη'v εκτ6λεoη τηq

πoιv{q. Ατδ τα ταραπ&vω ouμπεραiνεται δτι μ&λλoν Θανα-

τδθηκε. (2O Z'iλ Καντi cτoυg l083: 9 MαρτΙoυ 1673. ΑBΝ.
84 oελ. 69).

Στηv ετΙθεoη τωv ληoτδν τoυ αvαφiρεται αμ6oωq πα_

ρατ&vω, iλα6ε μiρoq κι' o MδoxoE Kuριdκoυ ατ' τo 1ωριδ

Νεδκαατρo τoυ καζ& B'6ρoια9, πρδηv μdλoq κl' αυτδq τηg

αuμ,μoρΙαq Kαλoγ{ρoυ.
o γvωoτδq απ' τηv τρoηγo&μaνη δρ&οη τou κατδ τωv

ληoτδv, αργιαρματoλδq τηq B'iρoιαg Θεo'δδοιoq, τov oυλλαμ_

6dvει και τov παραδiδει oτouq Toδρ,κoυq. Kατ& τηv δι&ρxεια

τηq δiκηq τoυ o Kuρι&κoυ ωμoλδγηtrε δτι rμαζi με dλλoυq λi'
στφε Xαι ακδτωαε φτωxooq ραγι'dδεq κι' δτι ξκαψαv δuδ xρr-
cτιαv€g γυναiκεq ζωνταν6q.

'Yατερα απδ την oμoλoγiα τou αυτd o Kυρι&κoυ απαy-

1o;iξεται ('] 9 Ziλ Xετξ6 Ξτoυq 'i 083: 7 Aτριλioυ 'l 673. ABΝ'

85, oελ. 69 ' 70).
'lδια τixη τεριμ6vει ,και τoν ληοτi Kυριαζi lω&v'νοu,

απ' τo xωριδ Mπδοo6α τη9 Biρoιαq, πρδην μi}.og κι' αυτδq

τηq ouμ,μoρiαg των αργιληoτδν Περδικ&ρη και Καλoγ{ρcυ.

πoυ κατηγoρεiται για λεηλαοiεg, 6ααανιoμoiq και ιpδνouq ρrr_

γι&δων oτα xωριd Mrτδoo6α, Kααταvιd και Mτo-jαιανη τoυ

xαζ& Biρoια9. Στo τελευταio ατ' αuτd 1ωριδ, λεηλdτηoε τo

oπΙτι τoυ BoJλΥαρou στη'v,KαταYωYξ Γιo6&v και 6καιpε ζω'-
ταvf τηv γuvαi,κα τou. (8 Mouxαρ{μ iτoυs l084: 25 Απρl-
λiov 1673. ΑEN 86 oελ. 70).

Mετd δuδ rμ{,vεg ouλλαμ6dvεται oτη B6ρoια o Αντδνιοq
Aντrπ&τρaυ, δoiλog τoυ τσιφλ!κa'Καρ& Ιιμπρα{μ, Joτερα α'
πδ καταγγελΙα τoυ κατoΙ,κoυ αuτfg τηq πδληq Toδρκou ΧιδΙρ
τρoξ τo τoτικδ ιερoδικαoτdριo, δτι o Αντιτ&τρou ετιτiΘηκε
εlαντiov τou με μαxαiρι, {.6pτoε τηv μητi,ρα Kαι την γυvαiκα
τoυ ,Kαι πiρα απ' αuτδ και τηv μoυoouλμανικ{ Θρηoκεiα. Κα-

τ& τoυ Ayτιπ&τρoυ καταΘdτoυv επι6αρuvτικ&, τλην τoυ Xιδiρ,
dλλoι δl)o 1μoυαoυλμ&νoι και δεκα6ξι ραγι&δε9. Oι τελεuταiυι
καταθiτoνταg, xαρακτflριααv τov κατηγo,ρoJlμεvο σαv ταρα'

ξΙα, δτι τεριrpθρεται ,ivoτλoξ μiαα ατηv πδλη, ληoτεJει π;'
ριoνσΙεξ, ετιτiθεται και τραuματiζει ανθρδτoυq, oπ&ζει τηv
,vrixτα πδρτε5, oπιτιιbv και αοελγεi oε γuvαi,κεq ,και μικρ& ται-
διd. 'Yατερα απ' δλα αυτ& τo ιερoδι,καοτ{ριo τov καταδικ&_

ζει oε €rdνατo !Kαι τov παραδiδει oτov αρμδδιo αEιωματικδ γιιr
την εκτΞλεoη τηg τoιν{q. (I0 Pεμa{ onλ E6dλ, fτoυq Ι084:
25 loυviou 16,73. ΑB'Ν 8,8 oελ. 7'l - 72).

Mε την τdρoδo τou γρδνoυ, oτη,v 8iαη ταrν α.ρxιληατli:v

Περδικdρη, Kαλoγ{ρoυ, Πoλι)ζoυ ,και Σερμπ€τ11 πou εξovτδθη-
καν ατ'τoug Τoiρκoυq και τoυs αρματoλoJs, εμφαviζoντι:ι

καtvoJργιoι αρXηYoi ληατδv. Σαv τiτoιoι. oτα αρxεΙα τoυ

τoυρικoJ ιερoδικεΙoυ B6ρoιαq αvαΦirρoνται oι Bαλα6&vηc,

Δ{μταα9 και Φδτηq. oι τouρκικdq αρxΞg ανηoυ;ioiv ατ'τηv
εμΦdvιση των ,violy αρηιληατδv πoυ i1oυν oυγ,κρoτr]oει και-
voiργιεg ληoτoou1μrμoρiεg ατοτελoδμενεq απδ ταλιoiq iμπε,-
ρouq διααωΘivτεq ληoτig Kαι yεoφδτιστoυq πoυ αuvixεια εv-

τ&oαoνται oτιq γραμμdq τouξ ]και κατα6&λoυv λuooαλiεg πρc-

απdΘ,ειεq yα τoυξ εξovτδoouν 6oηΘoiμεvoι δτωq π&vτα κι'
ατ' τα αρματoλικ& οδματα. Στα πλαioια τωy viωv καταδιω-
κτικδv εξορrμr]αεωv πou αναλα,μ6&vouν εvαyτiov τoυg crυλλαμ'

6dvo'vται, οε πριbτη Φ&ση οι ληoτ69 Στoyιdvvηq Νι,κδλαοg

απ' τo xωριδ Δεoπoτiτoα { Δεoiτoα, και Πρδioq Στoyι&ν-
νηξ αr' τo xtoριδ Mτραvι&τα. or δι)o ληοτΞq rκατηΥoρolivταi

δτι αvr]καv oτηv οuμμoρiα τoυ αρxιληoτf Eαλα6&vη, δτι διi-
πραξα,v φδvouξ, πuρπoλfαειq και διαρπαγ6q περιoυoιδν και
δτι ααv τ6τoιoι <<...δdoν oJτoι να εξαQανrοθοOv εκ τou τρο-
oδπou τηq γiξ...>. Στη ouvixεια ταραδiδoνται oτov δξμro
και αταγxo'viζovται. (9 Pεμπfl oiλ Αxfrρ 6τoug 1092: 28 Α-
τριλioυ '| 68l ABN 93 αελ. 75).

'Αλλoq 6vαq ληατfrq απ'την ouμμoρiα τou Bαλα6dνl1,

o Δ{μog Xρuoooτδμoυ, ouλλαμ6dνεται απ'τoν ζα,μπiτη τηq

Biρoιαq Mεyμ6τ αy& κατηγoρoiμενoξ ιKι' αUτδq δτι εiναι δε_

δηλωμdvoq ληoτdg και δτι ακoτδyει xατoi,κoυq τoλλδv xωριδv
λεηλατδνταq oτη,ν oυνixεια τιq περιouαiεq τouq. O Xρυoc-

ατδμoυ τou κατ&γεται κι' αuτδg απ' τo γωριδ Mπραvιdτα,

μετd ατδ καταδικαατιxr] απδφαoη τou ιερo1διlκεioυ τηq Biρor-
αq, o5ηyεiται oτηv αγxδvη. (9 Pεμπfr oδλ Axiρ 6τouq 1092:

28 Απ,ριλioυ Ι68I. ΑB,Ν 94 oελ. 75 - 76)'
'Evα μf,να αργδτερα oυλλαμ6dvεται κι' ο ληoτflq Στδi_

κoq Π&voq απ'τo'xωρtδ Koξλoιi καζd Tζοι;μd. o Στδiκcg Π&-

νoξ, τoU yρη,μ*τιoε διαδoxικi μΞλog τωv oυμμοριδv των αρ'

γιληατδv Bαλα6&νη, Δdμτoα,και Φδτη, δτωg και oι πρo1-

γol)μενoι ληατ6q, ικατηΥoρεiται για βvoυq πuρπoλdαειq και

λεηλααi'εq' Και oτην τερΙπτωαη αυτ{ η αyyδνη Θεωρ Θηκε τo
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πιδ κατ&λληλo μ'ioo για vα τov <...εξαΦαviση ατδ τoυ πρo-

oδπou τηg γfq>. (Tdλη Pεμτ{ oiλ Axiρ 6τoυq 1092l. 18

Mαi'oυ I68t. ΑBN 95' oελ. 76).

Στηv αγyδvη oδηγεiται. επΙoηg 'aι' o ληστiξ Aτδoτoλog

Γεωρt'ioυ ατ' την Νdoυoα, γιατi δττωq αvαιp€ρει τo ο1ετικδ

κατηγoρητ{ριo, δvταq μiλo9 τηg ouμrμoρiα5 τoυ αρxιληoτfi

Bαλα6δνη ]και περι(pερδ1μεyos τt&vτoτε 1μαζΙ τou, διiπραξε δo_

λoΦoνΙεξ, ληoτεiεq και λεηλααiεq. (4 Pετζεπ 6τoug 1092: 20

loυλiou 16'8l . Α'E'N 9'6 σε}'' 7'6 - v7'.
Ατ' τoν αpηιαρματoλδ Iω&ν'νη Θεoδooioυ πoυ διoβΙoθη'

κε απ' τoυq Τoδρκous Yια τηv πρoστασΙα τoυ καζ& B'6ρoιαq

απδ ληoτdq και κακoτoιoιjq, ouλλαμ6&νεται o Κδoταq Φ&-

oκog απ' τo 1ωρtδ Στανρδq, και παραδΙiδεται oτouq ToJρ'

κoυq. o ληατf q x,ρημ&τιoε μiλog τωrv ouμμoριδv τωv α'ρ;ιλη_

oτδv Περδι,κδρη και Kαλoγdρoυ 'και κατ& τηv δι&ρκεια επι_

δρομδv αε ,δι&Φoρα 111ω,ριd αxδτωoε και λ{oτφε πoλλo0q κα-

τoiκoυq. Mεταξδ τω'v iλλων κατηγoρεiται σαv δoλoφδνo5 και

dρπαγα9 τη9 περιouαiαq εvδq j1ριoτιανoδ καλδγερoυ' o Φd_

oκoq fr ιΠ&αxog καταδικ&ζεται οε θ&vατo κι' απαγ1αviζεται'
(2\g ziλ Xετζ6 iτoυg 'l092: 3 lαvoυαρioυ 1682' ABιΝ 98 oελ'

78).
Ev τω lμεταξi στιζ τεριΦiρειεξ Axρi'δαq, Movαοτηρiou'

ΣκoπΙωv, Kιouoτεvτ{λ, Τρικdλωv iκαι Θ'εσσαλανiκηq $1ouv εμ'

φαvι'αθεi ,και δρoiν ληoτoαuμμoρiεξ α1εoτ€λoιiμενεq ατrδ δ6κα

πdvτε lμ6ηρι τ,ρι&ντα ληoτiq oι oτoΙoι, dλλoτε 6φιτrπoι και

dλλoτε τεζoi, επιτi9eyται 11ω'ρi q δι'&κριαη κατd μoυαoυλμ&_

γωy και ραγrδδω'ν <rε διδφoρεg ,κωμoττ'δλει 9 και 11ωριi, λεη_

λατoJν τιq τεριouoiεq τoυξ 1και oκoτδvoυν πoλλol)g απ' αυ'

τoig.,Η δρdaη τoug €τsκτεiyεται lκαι αε 6αoικor)q oδικoiq

κδμ6ouξ και τερ&o'ματα, 6τoυ, ληoτεiouv τα καρα6&νια κα'

αρπ&ζoυv απ' τoυq φoρoειoπρ&κτoρεs τα xρdματα τoυ δη'μ:-

o'ioυ.

oι Toiρ,κoι αδuνατoiy να ετιτι)1oυν την ol)λληψη d εξδν-

τ{aση τωv ληoτδv γιατi τoυq ouμτtαραατ6κoνται και τoUq

πρooτατεδoυν τoλλoi'απδ τoυq ραγι&δεg του δεi1νoυv ουμπ&-

θεια ο' αυτoδq και 'κρuφd τouq τρoφoδoτoiv με τρδφιμα κι'

&λλα απαραiτητα εφδlια'
Στo τoυρκι,κδ κdΙμεvo αvαφ6ρεται xαρακτηριοτικd δτι

<<.". δταv ετιεxει,ρdθη η σιλληψιq αuτδν (των ληoτδν). δια oιlv'

θηiματικδv τυρo6oλιoμδv oι ειξ τουζ ι(αζ&δεζ oαq pαγι&δεq

ηθiληαα'v 'vα τοUq τρoστατεiσoυy...> rκαι <<'oταν ηρωτfiΦηoαv

τερΙ τωv ληoτδv, δxι μδvov δεν τoυq κατ6δωoαv, αλλ& 6αοι'

ζδμεvoι ειq τouq αγιdv. oιταxd'δεg, ζα'μτiτηδεg και σoυμπo'

o{δεq διετρ&νcroαν υπερμΞτρωg ταq oιovε! επαvαοτατικ&ξ αu'

τδν τdαει9>>.

Ατδ τα ταραπ&vω πρoκΙlπτει δτι, εκτδg απδ τoυq ρ:_

γι&δεξ, ouμταραoτ6κoνται στoug ληoτdq 'και τoλλoi ατ' τouq

Toδρκouq κρατικoδ9 υπαλλdλoυq.'Eτoι εξηγεiται rκαι τo με|_

ωμivo εv'διαφiρoν πou 'δεiγvoυν oι τελεuταioι πρo9 την κατεδ-

Θuνoη τηq λdφη9 δραoτικδv μi'τ'ρωv Yια τηv εξδντω.oη αυτδv

των ληoτoαqμμoριδν.
Φυoι'κd oι λξoι τou oδηγoiv τα 'κρατικ& αυτi δρΥαvα'

oτρατιωτικi lκαι δloι'κητικ&, δ1ι απλδq να α'vE1oνται' αλλ& vα

καλιjτrτouv και vα τρoστατlεδoυy τous ληoτ6q 6εν αιτιoλoYoδ7-

ται oτo κεiμενo, δμωq εivαι τrβδηλοι iκαι δεy εivαι &η1ετoι με

'τηv εξιlπηρ6τηoη ι,δΙιov oικoνομικδv και iλλωv oυμφφδντων fi με

τηv εξαyoρ& οuvειδdαεων 1μEoω τoυ xρliματoξ' τα αvδτερα κλιμ&

,κια τηq τoυρκικrjg oτρατιωτικrjq διoΙκηαηq ψελετoδv την κα-

τ&oταoη., αντιλαμ6&νo'vται τιq αδuvαμiεq και τrαραλεΙψειq '
οκδτιμεg ,και μd ' τωv εντεταλμivΦv oρr/&vωy τoυξ και ετι'

διδκoνταg τη'v εξuγεiανoη αυτf9 τηg κατdoταoηq' καλoδv oε

oυναμρμδ τoυg μouτεoελt'μεg. 6oε6δδεq των αυτoκρατoρικδv

,και αoυλτανικδv κτημ&τιυν και τoUξ κε1αγιδδεq τous' τoυξ

I

crερδ&ρηδεs τωv γεvιτo&ρr,rv, τoυζ ζαiμηδεq, τιμαριoιi1oυq και

ooυμταo{tδεg τωv γωριδv, 'τoug αγι'dν τoυ 6ιλαετioυ, τoυξ αρ-

1ιαρlματoλoiq τoυq 'διoριαμ'6voυξ με κoιvl] αυvαiνεoη Toδρκωy

και ραγι&5,ων και ειδικδ τoυg ιερoδι'καoτ'6q των περιo1δν αυ_

τδv, καΘδg και τous αυvαEiλΦoυζ τouξ τΦν τεριo1δv Περλε_

τ6, Φλδριvαq, ,ooτ,Φ6ou, 'rEδεoαξ, Biρoιαq και Γεvιτoδv. oι
διαταydg τou τous δια6ι6&ζovται εirναι oαΦεis. Δεv πρiτει
να υτ&ρξει 'καv6ναq oiκτoq ατlivαντι στoug ληoτfq πoυ θα ouλ-

λαμ6&voνται, oδτε oλιγωρiα lκαι αμiλεια α1τ' τηv τλεuβ των

διωκτδv τouq' Σε τερiπτωoη 'εμΦ&νισηξ τiτoιωv κρouo'μ&τωv

oι uπεr)iσυvoι Θα τιμωρoδvται τrαραδειγματι'κd.

Tα τouρκι.κ& oτ'ρατιιoτικd τ,μiματα (αι τα αρματoλιx&

απooτ&αματα τρoετoιμ*ξovται ]vα πρσ6oiv οε ευρεiεq εrxα'

σα,ριατι'κ3g ετι1ειρ{oειq 'κατδ τωγ ληoτδv, - πoυ τo μεγαλδ_

τερo ,μdφg τσυs 'eΧ€ι xαταιpΦγει oε oρειv€q περιoγ6q - τρ' l

αKδμη (...αyαφαvξ η 6λ&oτηοιξ ειq τα δρη...>> &τωs, χαPακτη-

ριoτικ&, αναιpiρεται oτηv γ,ραττr] εντoλfr πoν 6yoυν π6pει'

(23 Pεμπi oδλ Αxiρ 6τouq'l093: 1l Aτριλioυ l682' ΑBΝ

99 αελ. 78 - 8ο).

Παρdλληλα, για τηv τιοτ'fi εφαρμoγ{ τον διαταγδν τoυ

'61ouv δια6ι6ααΘεi ατoυg εvτετα\μ'6voug για τηv εξδvτοoη τωι

ληοτδν To,)ρκoυs στρατιωτι'κoδq και αρματoλoδg, η τoυρκικ{

διoΙxηoη διoρiζει κovτ& τoυq αvδτερo κ,ρατικδ υπ&λληλo ' ε'

πιθεωρητ{, επιφoρτιαμivo;με τηv ειrfr)vη τηg ετιτdρηεηq τηq

δημδαιαq τ&ξηq, oτouq 'καζ&δεq Περλεπd, Moναoτηρiou, Φλδ'

ριναξ, Kαοτoρι&q,' BiΥλιoταs, Xρoiπroταq, Avαoελiτoαq,

Σερ6Ιω'v, Eγoi1 Mτoυτζ&κ, Tζouμd BερoΙαq, Νdoυoα9, Γεν'-

ταδv, 'Fδεααq και 0oτβ6oυ. (6 Moυxαρiμ iτoυq 1094: 7

lαvoιrαρiou '1 68Θ: AEιN 102 oελ. 82 _ 83).

Ev τω rμετdξδ, ατα πλαΙoια τolν μ6τρarv τoυ τξρε η τoυρ'

κικf διoiκηοη για τηv απoμ&κρυvoη απ' τoγ oτρατδ τρood'

πωv τoυ δεv εμτv6ou'v τλiov εμτιoτoolνη, αvακαλεiται - δατε-

ρα ατδ σxετικiq καταγγελi'εq ' o αωματoφr)λα'καg τωv αvα'
.κτδμlν Pετζiτr ouατ&q -πou εi'1ε τsθεi εεπi tειpαλdg dλλωv

τενrjvτα ααlματoιpυλdκωy Υια τηv καταδΙωξη των ληoτδv - κα;

ατoλiεται ατδ τηv Θδαη τoυ με τη'v κατηYoρiα δτι, o iδιoq,

,μαζΙ με τoυg αυντρδφoυζ τoυ, αvτi να καταδιΦκει τouξ λη-

.ατiq, τροτιμoδαε vα ληcτεδει Qιλdoψ1ouq ραγιδδεq. Mε τηv

αν&κληαη καr απδλυoη crr'τηy θlαη τou τoυ Pετζ6ττoυοτ'i,

τα καΘiκovτi τoυ αvατ'Ιθεvται στoγ εκεΙ εντεταλμiνo για τηv

ταρακoλoδθηοη τoν 'Lγγoυ τηq δiωξη9 των ληατδv τoαoδοη

τι:v αvακτδρωv ΧouοεTv και στoυξ αρxιαρματoλoδξ' (Tc'\η

Pεμτrξ oi,λ Αxfrρ iτoυq 1095: 16 Απριλioυ l'684 ΑEΝ 104

αελ. 84).

Π.ριν ακδμα oιlμπληρωθοiv τρεig μdνεq ατ' τoν διoριαμδ

τou Χoυoεiν oαν ιrπεδΦvoυ για τηv π&ταξη τηg ληoτεiαg, ε_

vεργεiται αιΦyιδιαστι|κli ετiθεoη πεντηκoνταμελoδq ληoτoουu'

μoρiαξ κατ& oμ&δαζ εμττδρωy τoυ 'κατεΦivoγταv oτιq ετη_

σιεs εμπoρoταvηγiρει9 iνtoαxoλδρ, Eλααoδvαg, Σερ6iωv και

Ντδλιαvηq. oι ληατ6q. xατ& την αυνfiΘει& τoug διαρτξoυ';

τα εμπoρεδματα, χρiματα, τρδφιμα κι' δλλα αvτικειiμεvα τou

τouq εν'διαQ6ρouy και 4τριν απoxt}ρiσoυγ, oκoτδvoυv μερικoδq

απδ τoυg aμπδρoυq. Mε ετεiγouαα αναι}oβ τοu τ'ρog τηv Y_

ψηλi Πδλη o ι€ρoδιlκαστiξ B6ρoια9 Xαλ{λ γνοrατoτoιεi τo γε_

γoνδq ,και παρα'καλεi yια την λdφη 'μ6τμlv κατ& των ληoτδ'l'

o τααoioηg Χoιrαε'fv διατ&οοεται επειγδντωq vα μετακιvηΘεi

με τoυξ δνδρεg τoυ rκαι τouq αρματολοiq πou i1ει oτηv διd-

θεo{ τoυ oτoy τlδτo τoι, iλοaθε xτicα η aτΙΘεoη τιov ληoτδv με

τηv ρητi εvτoλfi vα τoυξ συλλi6ει (αι ryα ατfoκαταατfiαει την

τ&ξη oτηv τrεριo1d. (Mioα μηvδq Pετζ6π 6τoυ9 1095: 29 l-

oυνΙoυ l,684. ΑBΝ I06 oελ.86).
(Συνεxiζεται)



AΙI{} T0N MAKΠΔ0NΙΚ0 ΑΓIINA,

- H δoλoφoυiu ToU npo!(piTou Γlαyυn Mπαψδζn -
Ωc γιrωοτ,δ τo 1866 εEερρ6'

γη η KρητΙ'Kn ,εlΠαVασταoη' Mι:

'πορ,oτρ,υ'voη τou Pcb,αου,nρεα6,ευ
τη oτηv Π6λη |γvατlεφ, ol Boriλ
Yαρol, ,no,υ μ61ρι εκεivη τη σTl-

γlμlη δ,εv εi1αv κd;vεl η<αvθvα ε-
θ'vt'κ'o cl,ΠltλgμlΘ6ρ,φ11,'.o'αγιilvα,
Ζητ,oιi'v α1Γ16 τ'o'v Σo,ιlλτd,vo vο
τοuc δoΘouv 6nλo Kαl 'vο To.Uc

oτεiΛεr oτηv lKρητη, γl'α 'vα 6,oη-
,θ,4'ooυv lσT,ηV KαΤαστολη τηc. To
18 9 ,θληΕε η ,ε]Π]οvdcTασ]η 'K,cιl o
Σoυλτri'voq'δnvε'ε μ,6vεα εvo'vτi
c}v Tωv Eλrλη,γφ'y. Τη'v 'περioδo
αυτη ο Ιγv6iτlεφ rκρi'vεt κοτdλ-
ληλη, γrα ιrο Ζητηoεl τηv επ6μ-
6αoη τo,υ οτο θ'ρη,oκεμ11,x1$ rη'ρ,δ-

6ληιμα τ,ωv ;Bo,υλγdρωv' 'Eτο,

τo 1870 ο ο,ouλτdvoq ,καl o μi-
γοc 6εZ0ρηc τoU Aολη Παoαc,
'γΙcl vο 'ε,κδ,ικηlθorjv τo,υc 'Eλλη-
vεc Kαl τo'Ποτρl,αρxε,io, urn,oγρ6

φ'cuv τo Mαρτη ουτοκρoτoρtκo
φIρμd,vl tμ,ε τo o,π'oi,o, l'δριi,εταl αυ
τovο,μΠ 6o,υλγoρlκη εΕαρxiα, n,oυ

Θα ,υ,ndγετοl οn' ε,διi; ,καt 'π,6σcl

ovοlμαlσTtKcl iμΙ6'vo σTo Πατρlαρ-

xεi'o. Tα,υτ,6iΧ,ροlvο υnoγρ,6,φ,ετctl

καl dIδεlα γlα i,δρυoη Boυλγdρi.
,κωv 

'oxo,λε'Ιiωv o' 6tλη τη Mοrκε-
,δo'viα Στo 1Oo'v 6ρθρo'v ToU φΙρ-
]μo\liοU αv6μεoo oτ' dλλα αvι:l-

φι1'ρ'εταl τo α.'.lq,οrL,τa δ'l',cν \
τοiυ'}"&γιoτ,ον τα 2) 3 τιυν ιατο|'-
xων επιθυiμ ο''!2y ^1a πρa'c!^).1P!c"lν ι'''^

τ'r,ν Ε1liρ'γi1rν, θi)Jειι eτ'.|:ρ'ιilι[
:'C'!ιτ'c.''r.

Mετα o'n' 6iλα αυτα η ,gλgμj1κη

Πρo1Πα'Y6vδα' ,κατ6ρθωoε 'vα δη-

μroυργηoεI oτo Mοκεδοvlκ6 nλη
Θυoμ6 'μεγ6λη o'Ο1rΧl'oη, ιboτε vα
nαρατ,ηρεiτg1 ,μlβ,ρq o'τηv i,δlα οl-
κoγ6vε lα,o'λα'υ,6,φω'vωv'Eλλη,vωv
dλλol vο ε[,vαl φoνoτllκoi 'Eλ-
ληvεc καr dλλol Boυ,λγαρ'6,φlλoι.

or Bo0λγoρot 6tμ,ωc rnoυ δεv

εivαt l'κοvοrΠolηrμ6vo,l βε oλο αυ-

τd ι<'αt Θ6;λovτοc γρηYoρα vo Πε-

τ0xoυv ευvoi1κη ulπ6ρ 'αυτιbv λι1-

ση q,η;$ 1ηrγ E,u'p,Φ,π'η, oργ.αvι1l_
'v,oυV σlΠ6 τo 1893 επα'vο,οτoτl,κ6
Boυλγορ:,κ6 κ,orμlτdτα lKαl εrΠt'δΙ-

Toυ

T6κn Mπ6iτon

ιbκo'υ'v τη'v α,π'o'oτoλη,6vο,πλωv
'αυμ'μ,oρIιbv οτη Mα'κεδovi'α.'E-
τ'σl Tο 1895 oταλΘη'κov ο,n'6 τη
Bουλγα ρiα εEo,nλrοrμ,6vεc oμι6δεc
η9,μlτ'οτ4η,δωv ποU dρxrοα'v οι"lθ-

σ'ωc Tη ,δρdoη τoυq. Το 1893 κd-
λεο: τουq Mo,κεδ,6vεc vα γΙ,vo,υv
αvε'Εdρτητ'ol, dioΧετα οπ,o τov ε-

θvl,ομ6 ToUc' η EtMEo (,Eοωτε-

ρl,κη Mα,κεδo'vl,κη Eln'ovαoτoτtκη
Oργdvωοη) με αρxηγ6 το,v Nτ6λ
τοεφ. To 189,5 oργοvιbvετol η ε-
Ε,ωτερ:,κη MEo με oρx,ηγ,6 τov
Boριδο Σαρ,6φ,ω,φ 'και αρ1ηγo
τηc nερrοlηc Θε,o) virκηc τov Z6v
τoεφ. To lK,oμlτ6To αυτ6 εμφαvi.
Ξεταl ι<αΘ,αρd Boυλγαρlκ6, τα μ16

λη τοu χfrγo,vτοl Bερxo,6l,oταi
Tοv Α,nρiλη ToU 1908 oτ6λvov-
ταl ,στη1 ,Mαrκοδoviα v6α oτΙφη
lεξ,o,πlλlα,μ16'ν'α,K,αl,oργαvωμ6vα i-
ρlσTα, γ|α vα ε,nr6λη,Θo0'v.

Σ' 6λo αυτo το δrα'οτηrμα γi-
V,owol noλλoi φ6vοl Eλληvωv
κοl δημtoυργο0,vταI τoIΠl]K6q αv-

ταρτl,κ6c arμd'δεc α'vτiιoταo,ηc.
Tο 19σ0 η Eλληvlκη ,κυr66,ρvηοη

6,καvε fvτo'vη δ1gιμ,apΤUpi,o σΤ!c
Eυρω,παi1κ6c 'δ,υvdlμεl,c γl'α Tlc ω-

'μoτητεc τωv 6,oυλγαρliκιbν oυμ-

{.]opιιbv,σTη Mοκεδoviα, oτ6ρoc
Tωv olΠοlωv ηταv η δoλoφoviα
,η,ρρμ,x'ovτωV, 1Π,α,Π'6δωlv, δα,o'κd-

λω'v rκα'l Eλληvωv rΠοTρl.ωτωV.

To 1903 oτη Θεo)virκη τ,oπο-

θ,ετε[τοl πρ.6ξ,εvοc o Λdrπρoc Kο_

ρo;μηλ,dc lKαl lKα|Vεt τo rnρoξε'v,εio
,K'6vTρο τoυ Aiγιbvα. Avdμ,εoο
σTo'Uq αυvεργd,τεc ToU ol Ylα-
τρoi Zαwαq lKαl X,ρlστ6δoυλoc
,Πrερ;δirκQρηq,o o,πo,lοq τiΘεταt καl
υ'nε0'θ,υvoq ToU αγω,vα oτη Nd_

οUiσα.

Στov τ6,no μοc oΙ ε,Πδρolμ6c
Tωv Koμlτατ?ηδωv εlvαl ,6γρiεc
Kαt To οvτ,dρτκo φ,oυ,vτιilv'εt. ol
vτοlΠlol ογωvIoτ6c εiναl nριi.lτοl
oτo μετερiZt 'καl oτr6λvo'vτol αη6
τηv Αθiηvα, glξ1φlμoTnKoi ωc αρ_

xηγoi με ψ,εUiδωV,Uμ'α Aκρiταc
(iKιυv. MαΖαρακηc), Mrποιjαc
(Σπtρoc Σπυρoμ,ηλroc), Po,0,6αc
(Γlιbργηc KατεXirκηc), Ayροc
(T6λoc Ayαrn,ηv6c), Γορ6φηc Ι(ιi:

σTαq.
Tη'v ,nερ[olδo cΙUT,η 1Kο,iYovταt

1ωρl6 oλ6κληρα lKαΙ ,Y[vο'vTαl λε
η,λαoiεq. Πoλλ6c,Φoβ'6q δολoφο-
v'oιj'vταl ol' Eλληviεc (γροlκouα-
voυc, oπ'ωc τουc λ6Yαvε) olKrδ'

Ipo ιKol μ,ι1,σα σrlq ε,κκληo'i,εc.
Tη'v lΠα,αxολι6 τoυ 1903 ol κo-

,μlτoτZlη,δεc oκoτιirvo'υγ Tov rΠp6-

KρlTo ToU Γlo,vv6,κo,6oυ Γl'6vvη
M,π,αv6,ζη.,Avα'λuτl'κη,nερlγρα,φη
ιlx,oυ,με αn,6 τo'v τ6τε ,δημαρxο
Tηc Nd'ouoαc X' 'tl(ω,oτοvτivο

Mαλo0,o,η, ,μ6λoυc τηc τonlκηc
ε'πtτροπ(c τoυ Αγιb'vα, η onoiα
εivαI ,η ,εlξLηc:

afιiγq1 o Ιωdwηc ,η ,B,6vvηc

[ι/Ι,π,οv,o,ζηc τoυ 1,ωρio'υ Γlαvv6-
κo,6o'υ (Ιolφλiiκlov τoυ X"Δη-
μητρiου X''Αvτωvioυ Nαoυoαi-
oυ) τov o,Πo'iov εδoλoφo'vηoαv
,ol iKoμlτατΖηδ,εc Bο,iλγαρol μαζ1

με σuγXωρl'ο'vοtc τoυ'.. την 1ηv

ξriJ,6ρο'v τoυ'Πd,oxo εφ6τoc 1906
εξ - καt ,δlοτi; δl6τl 'κ.αl ,o0τoι:

ωc nρ6κρlτοc τoU xωρlo0 nοι-l,

δεv εδ6xθη ωc ol dλλoΙ σUγXω-



Σ,Elq ο'vi{μvησ|v ]δε Tηc Kηδεi_

αq Toυ μoρτυ'ρ,η'oαvτoc lωi'v'vο'υ
,MrπαvoLζη φθ,ρ'α'μ'ε rμΙαΖi '}.ΙοC Kοi

φωτ,oγραφ'ov'ooτtc'6φ'ωτoγρ'd'φt
σε τ'o'V 'vεrκρ6v ,6Ε'ω τηc Eκκλη-
giqq ,π6ρlΕ ToU olΠoιoU 'εi'vοl ο
λσδc Τηc Nαo0'o'ηξ... Hiμεic δε

η επιτροnrη nηρο,μεv απδ 'l οv

φωτογροφiov,εlξ Avα'μvηοιv. Tα

'μ,6λη τηc εlΠlτρoΠlηq, orn'o μ'iοv
,nου lδεv 'εiμεΘα εrμ'n,ρ'6c... εγω
εitμοl εtc τo 6'κρov Αρ'rθ. 1 εv.

X "'l(ω,v) livoe Mολo0oηc 1 906'

Πρθnεl vα oη'μεlωθεi oτt 'oτo

κεi,μεvo 'οvαφ6,ρετor 6τl o lωdv_

vηc lMrn,ovo,ζηc'δoλoφovηθηκε τc
1906 εvΦ σΤη φlωτoγροφiα (φ6-

ρετρo) οvογρ'diφεΤα| To 6τοc

1 9ο3.

ΒιBΛloΓPAΦlΑ

Ν. Bλδxoυ: To lMoκε,δovικδν ωc φδorc
τoυ Αvοτoλtκo0 Ζητη1μoτoc. Aθηva

1 935
Γ. Mδδ,ri: Mακεlδο'νrκδc βgYΦv κοt Mo"

κεδδ'vεc oρXηYoi. Θεo/vjκη l950'
K. l. fy'lοZαρd'κη Aιvldv: Mο'κεδογικδq

Aγωv 19'ο3_1 9ο8. A'Θdvα 1937'

Π. Aργυ'ρ,δnoι;λoυ: Mοκεδovlκδc Αγιilv'

Θ,εo/viκη 1957.
A. A,vαιoτδnοr;λουl Mακε'δovι,κoc ΑγΦv

19,03-1 90'B. Τ6rpol A-B. Θεo/vi_
κη 1965'-1969.

ΝeΦτερo'Eγ'κιrκλοπ,ο:δ''κ,δ Λεξlκδ Ηλioυ:

Tδμoc 12. οελ. 816.
Θ. Σα'μορα: Στoυ Bερμioυ τηv 'Αιrr'iρα'

,Asηvα '1 966.
Θ. Σα'μαρο: Σ,το Mο'κεδovlκδ 'Aγιi:vο'

oε's/vΙ,κη 196'9.

Αvθκδοτο αρXεio X''l(ωv/voυ,Mολotoη'

ρlαvoi Το'U ol ο,no'iot 'ηθ'ελαν vα
,Πdρo,Uv 1ΠcιΠθV Bo0λγαρov vο

τoUq λεlτ,oυp[,ξσε,ι ,δrα τo Π6-

σΧα, εvΦ αUΤoc ηλΘε εrc ,N6oυ-

'σαv lKot ,Πlηρε Eλληvα lΠ'αnαV

Kαi ελεlτo0ρ'Yησε Eλληvlοτi...

Αuτoi lδε τo 6ρ6tδυ {'Φlεραv

τουc lKoμlταTaηδεc εlc τo Χω_

ρl,6 To'v Lπηραv α1Π'δ To σ]Π'i:Γι Toυ.

τoγ ,θ16γαλοrr θξω 100 μ6τρο τoυ

Xωριo0 ειξ Τη'v θtθoIv Παvτivεq,
onoυ ηλιdrζovTαι οt X'ωρllKoi Tαq

εoρτ,6c 1xq1 qr{pc'ιi T'oV εTuρdvvη-

σclv ωq ιπροδ6τηv, τov ε'πυ.ρo'6'δ'

ληoov 1 ,oφοi,ρα ειq To oτ6'β'cl

και 1 oφο,iρα 'εΙq ΓΓoν rι(ρ6Tcιφoγ

,Kαι Tov iiφ,ηoα'v vεKp6v {με 1 ση_

μεiω,σlv 6τl ,6τol τιμωρο0vΤαl οl

rΠβ,0δ6τοl! ! l ,Mrδλlc εμdrθαμεv ol

'Nαoυoαiοl εtδo'πolη'ggrμlεv τα Σιjl

μοτδ μαc Tα oΠoiα iκατ6λα8αv

τα ,n6ρlE 6oυvα TοU Xωρi'oU, η_

μεic δε η Enlτρonη τηc Aμtvηc
,μετo τoυ λα,o'0, ιερ5ωv, δ:δαoκα'

λωv, κοl μoΘητιi:v lκαI λα6dρωv
rK'αΙ σΤεφαVφ'γ g,ηrη,γαμεv Kαl τov
gQrftψglμε τηv 2α ημθρα τoU Π6_

σ,Χα με lμεγdλη'v 'nαρdτ'αξιv' η-

,Π,sιαv δεv'εi'δε καv6v Xω'ρι'οv τo!

α0τηv ,κηδ'εi'ον εlq Xωρj'K6v'''

10

ΠrPoΣoxΗ
A" Παλι& τε$xn

Στα γροφεiα του Συλλoγoυ οΠοφoiτωv, Φrλiπnoυ 21 (τα

vιlα γραφεiα) nωλoι]ι'ται nολl6 τεtxη Tηc 'ΝΙΑoYΣTΑΣ' uε

ΤlQ Πo,βolK6τω τlμ6q:
1.000 δρx. γrα κdΘε τoμo oυμnληρωμθvo

150 δρx. γlα καθε τε0xoc.

B. Η ((NΙAOYΣTA)) oε τ6,μoυζ

o Σιiλλoγοc αnoφoiτωv Ναο8oηc αΠοφd'σισε vα KUKλoφο_

ρηοεr τo nερlο'δ:,κ6 'NlAOYΣΤA' σt τ6μουc'

Mε τηv εUKαlρiα αυτη'6ooι αnδ τoυc oυvδφμητ6c''Kαl τoυq

φiλουc τoU ΠερlοδlKο0 εΠlθυμo0v vα αrΠoXTησoU'v τηv "ΝlAoY'
ΣTA, σε Toμouc μ,Πoρoιj'v Vo σUvεγvoηθo0v με Tov Tακη MndΤ-

τσn (τηλ. 24-717) nροκεtμθvoυ vα πληρoφcρηso0ν o1ετlκ6 με

το Θ6μο οUTo. (]Παpdδοoη καt nοραλα'6η τωv TεUXΦv κοl τ6μωv

οvτioτot1ο, δαn6vεc, γlα το'v καθε "δεμ6vο" τ6μ'ο 'KλΠ')



Toτl κl τΦρα
H ξlvnTl6, oυ καμoc Kl

Tα Tραγo0vτγlα Tnc, σTn Nl6oυoτα

Απ' τo nαλoirκd rr'o Χlρlδvlο oτo μ'δρ-

γιo lμ,oc υ.no'ρxov τoυ ιKiτιoυ ('i1 Klo-
ooυπ,oυλη) κo,υ'vτ6 oτηv lK'o'μrδ,ρo ,κl η

MiεΖα (η ΣτρIμ'δvιoυ) (6noυc iλrγαv

oI oρΧ,οio| τηv oρd,nlτoα), 'n'oυ β'ρi'
σK'ovτον οrΙοU iM]Π'ολτorrδτoυ rn'6ρα αln'

πην ιΠλοκl6,vo rκl τo l'Zβtδργlα. oι oυ'X'

τρoi αvdγiκοooiv τoUξ 'κo'oμoυc αυτoυc

vα ξιvoι:tμιαroiv κl ηro 'ξlγlτιuτoιil'v Y:'α

vo ,κριφτoιjv αroυ lβoυνδ iμαc τoυ Bδ,ρ_

BαKoUlφ:lKα τoυ Γα,4η 'Eβρ,ε,μδc. Στo n'o-

^, 

' .o,n'1:α 18B9 λεγ Ylo τα χτηlμοτo:
-T,o θδο'φoc εκ τoυ 'Bοκoυlφio.υ τoυ A_

1μ6τ Biiη 'υιoι] τoυ lΓoZη Eβρεγoc Bθ'η"'

11δτr μα,Ζιξτηκov oλ,olvot ol rNt,αoυ-

ατlvoi οτη Νtδoυατα αiΠ; JΙo τρoυγtou-

ρlvd γoυργιi i,oια,μl o'υλiγεlq μ'δ,ρεlq

Toυ

Nlκoυ Σπ6ρτoιι

c^n'>

'[]$11q rηταv ,πoιjρθεiγ Φn'oυραc (Λι'

βδvτηc) ικl γυρΙiψειγ τη ΣoUτηρ'ω τoU

Σrρ'ετ ffiη,γfi nτo 1r9lB7. Αυτoq κδγl-

βεlν (κorμo,iνταv) ,qrroιJ glηri11 q'μT$, 'κ1'

εilδεlv τη Σoυτη'ρΦ, τη oιυμtn'δθ'ησεl, ο-

]μ!δ 'αυT'η δεγ Ι,Θrλεrηl nlα π'διvεl αrο Eδvα.

oυ μnομ,n,dq τηc ο,μd 'κl' η μd1/ο τηc

τη'v iκ''dιrrt,oον γro ττ nλo0τ1lα τoυ δ'μ-

π]oUρσ lKl την αρραlβΦvIoοαv γl'oτi εi'
Χov rκl' δλλειc vrylιo θυγ'αγβρ'g1q τη

foιJrφ'κιo κl τη ,ΛιμοU\/l'd. Oυ 'δμtn'o'υροc
δwαq ,dφυYεrv Πlηρεlν ,κl πη Σo'υτηρΦ
,οrτo,υ iπλoioυ lια τηlv Αiγυrnτoυ qtμ'd σroυ

δρδμoυ 'εilΘlλiεlν vct τηv ovογκ6'oεt μ'η

τo,u lζ.o,ρl..' rl(t' ,oΠ' τo,υ lκοiμδ τηc πvi_

χTηκεlγ oτη Θdλoooo lκι't6ταt tη'v Θβγο-

λαv τραγo,iiδl:
Στo 1iλlo ouxτακ6oισ κι oτα tvιvdvrα

ιφτi
fφΘειv 6voc fuβ6vτηc onoιi τηv Aρoπxιl
Στη Νr,&oυoτα κoυνlεilει μio'τoυ Σlρδτ'

,MηYδ.
_ KαλΦc oυρΙoτεr οφδγτη α'noi τηv

Aραπ.Xιi
τi nρδγμ,o δo ψoυvioεlc αnoΦ τη l{lδ-

συoτα;

- 
'HρΘo για vα ψoυvΙooυ κρoοi τρiα

χρoυvδY
γυρεiloυ 11,μvd κδρη τηv κρδΖoυY Σoυ-

τηpδ.
_ Kr' η ,xδρη oαv τ' orκoι]εl κl σαv τoυ

δμoΘεtv
oτoυ τΞlαμακlδvι noiεloεw γιo v' οrtou-

κorμηΘεi
κι' oυ ι],nvουc δεv τη n1tδYει οnoι) τη

oυλλoυγi'
_ Δεv εivI μδvo Bδργιo, δεv eiYι Boυ-

δlvδ'
δεv εivr Σoλoυviκη, τηv κρiZoυv A'

ρoiπ91ιi.

- |'|fγρμγ or φlληvδδεlc τρ61oυv vα

τηv δoιiv
oτo μ6τ1rα τηv lκolτiζouv oτoυ oτδμα

τη φιλoιiv,
_ Αφ{voυ γειδ γειτ6voυξ Σoυφκιδ xι

ΛIμoυvl6
nδλι δ' ovroμoυΘoiμr oτoυv δλλoυ τoυ

yτoυvιδ.

Toτl Εrvητει]τηικαv Ytα τηv Aiγι-nnτoυ

οl Γκo8vτα,δol, ιKδκκlvoυq, Μπiλαc' Γρη
yδρηc τoυ Δdoκαλoυ, Λo'nοior, ΧoτΖη-

nα,ρ,δoκηc, ll(αvrililδηc ,κl' tΜoιvot nουλ

λαi.

'Eφιβγov δoolvol 'εΙxov 'κl' dλλo α-

δε'ρrφ,x1q' oI !μ,o'U1/,αΧoUYIoΙ δ,εv,θφιβιYov.
1o,oolvol niηγorr oτη,v Aμε'ρl,κiι'n,θρo,σov

ΠρiΦ,πα o]Π' την Αiγυlπτo,υ'. 'lolα'μ't τσ

1l9OO or ΙNlοo,υ'oτlvoi ηηγηrrov αrην Ai-

YUΠτoυ 'κι' ιiloτoρvαq ο'n'' τα 19'0i3 οxi'
ρη.σαv vο nαγαivο,υrv αrηv Αμ'ερικ{. El-

κεiιr' το xρδνrο δεν οπδμεIvεtrr σniτt
,ΠoU vα tμην ξxεl dηrαν αrο Εθvo. 'Eφυ-

μloU.
'Yoτoρvαc 'oΠ' τo 1iλIo τρroκooκlα n'p11/ olΠoυ τoυ xαλαroμδ 'οπα 18'22' Στoυ

μlτο Xριoτοv, ηρ,θειν oυ Aγlο Θouφο- 1oλαoμrδ ξlvιτει]τη'κα'v rntdλl 'κl tElνou'μi-

γηc:κI',δφκια.oεlvτoυιMoν.ooτη.ρlτ,A.ση,Ko|v.δλλοlvol.αroυβoυvδlKρUlμiivo|
γlo ToiΕr,d,ρ,1'η lμη τηv o,ρκo0δo ,nou ,η'' n6τρο'uγοv 'nετoεtq 'αlno0 'oυEι6c 'n'oυλ-

η".;,δo,uoetv κl τηv ιtrβαΖ'εlv oo'μδρr γlοτi λθc 'βoυλ'6c γl'ο vo 'π'ouρδψoυηr' δσotγol

τηc τδφo'γειν τoυ γoυμ'αρl. 'n'ρδφrr'ο'oαv κl' οl πλειαrιρol noυληΦ-

Σταl1iλlοτρ'o;κrδoκιαlΕiwo,o,ndrroυκoγσταoκλαβ'ou,π,dζαρg.|${1η11lκ.6ιοl
κdτoυ, oυ ΣτoρτηγOc τoυ Σoυλτδγoυ 1iλlα vrγl'o 'μδργtα 'κt' 'dλλolνoι αφt-

Moυρoτ A', oυ,Eβ'ρεvδc ηρθalv oτα Xτη'κoν'

μ6ργlα μ'αc 'κι τα κο,πλ'dτloalν. ''ovταc Σαv rnoυ 'δδθηκεμv τoυ l'ρoτr σI n'εvτ'

iδεlv :τιc 'nηγδc τηc Αρd'ΠΙτσοq κl το dξι D(ρ'δnrlα μα'Ξιi'ι1τηκoν π'dλl 'αrη Νld'

νlρα 'μt τηv ln'pαoiiνldδα τoιJlv αlρ]σov ouαrο δooιvoι αμin,δ,ρ'ηoαv rκl γιj,ρ|σοv

nο,uλr], ,κι' ovτoq iδεlv κt τoυq Νlαoυ- oυlΠ'lσοU'

c;lvo,iq αΠ' τη'v Πολιo'υrrldoυoτο oov Στο 1870-80 gr1iρηoαv vo Εrvη'

αγρloυc vο γtloUlμqζοUν vlρo ,κι να φευ- τε0α.l'ιrrr θlλ',μ,αrικo γlα τo 'Εδvα γIo νo

γoυv oκlαγ,μ,δvoι -,φrγμδ'voι στ,ηv κoυρ_ 'κοζorrri'ooυv 'nα,ρ'δδειc. Η Νιαoυoτo

φ,η ol'olnαvου, απoυ,φQ,ol,oεlv 'vo φκld- τδτι εi1εlv 'δεv εi,1'εlv 'καtμ'vι6 oυχτΦ

olsl τη Νlδου,στ9:'.-**"*'ff_1lλδδεlc ψυ16c. Ei1Xογ οtμ'nlδλro, κoi'

Πη,γεlv ,oτηv'λ6δliδ,no.rλη κl βρi- το,Zαv lμlτ.αEl ,κl' ,i,on€lρvοv κoλo'μnoi-

κ}ν τlou Σoυ'krdvoυ Moυρ,dτ Α' nοU ,κl, nοTdTεlc lκι κoυ'ρ'μivτγlο' 'l-l γηc η-

τσUv ,εiΠεlv τi Θiλεlc να ol ,δδοoυ γ;ο ταv oυλlγo'υoτη' τoυ 'κldρl μrκρδ γιo

τ' αvTρoγα]θrηlμ,(]το 1ΠoU ,iκαμεlc' Γlo vo τoυq ,nλεtl6τηρoυq, δnotoυq ε,iγεlv κα-

-ou,', q,γ1g,μ,εirψ,εl τou'v δ]δ,c]υ]κεlv 1Kl τoUv λoμπ'oιi'κl αrrc γρtvrrθc γlα vα 'βγ'δλel
τiτλou Γκ,αζη (,Nlκητηc) Eβ,ρεvδc. Aυ- τoι ψεl,μΦ,νο rητov ,πλo0οloυq. Στldργlο

τδc Yι]ρ ψεlv σrΠ' ToU Σoυλτdvoυ 6vo o,υλiγ'α iloπειρvαv σl oδ'0ηroτο 1Xoυρ6-

19ι-ll..1ξa1 ,γηc, στα μδργlο μ'οc, jlg1qlμr δ- φ]Klα' 'Eψηη/αv τα τolρ'δvlo στοU τo]μ'

vα τoιlμd,ρl αΠσι Bο,-]β,dλ! γlo vo φκlo- n'irδι ,αrη Ζl,d,ρr γιoτi δεv 'εi'1αv λ&,δr vo

οεt ,μv:d ,πουλlτεiα, τη ,Ν''αoυcτo, oτηv τα τηγoviαoυv' ol γυvοi'κεlc λ'oνd'ρl-

nρουoταciα τηc Β,:c:λ,οoαc μητiραc Zοv, iγvlΘοv, δβα,φ'oν τo,U μoλi μ! κo-

Bαrλ:γτδ Σoυλτδvαc. ,or: Σoυλτdvoυc ρυδοlnητα:ιq κl' 'υ'φ':γαrr olαi6κ'l'ο ιn'oυ

τoυ.v 'aδou'κεlv τηv αδειo. 'lf'gφqrξ:v τoυ τα 'πoυλου'oογ.
τραv8τηρoυ Boυtβδ;λr ,Kl τοU Tο'Uiμd,ρΙ τo_ ' τol αn' τη φτδXιο ovογiκoατη,κοv vα

Kcu]ψεiv ιμlvto τρογη,λrα,v,η voυζilτoο. Mη φliγoulv γlo rκo'aδvτιoμα rπ'ρ'Φτα'oτην Ai-

τη voυ,ζiτ.oo τρoυγloυρηoεlv τoυv τo_ YUrΠfτoU. rE:rκεi o'υ δ]ρolμo'Uc ,dvoιΕεlv μη

ncυ ol τδoolρα 'Π,λατοη/iτllKo 
lπ,oλoυκlα τo κρα,oκι'α 'noυ 'ioτεlλιrαv ol Νi'αoυ'

cου φjrρo.υoo,v τδoolρο 'nλοτovιο oτoυc αrlvoi.
κroυ,o6δοι rrδγo αn' τ' αυτd ,εiηzt ου liιbρα τρα'γcυ'δoυ'μ'l κl τo'υ τραγoi'δl

ατpαβδc oυ ,nλ'dτο'voυq ,oτηιr Αγlov Πα_ τηc Σcυτη'ρωq lΠou τoU 1,oυρευoυv κt'

ροoκloυβη. 'Ετor τo μ6ργlο ουτd ητoν oι iMn'cυλεlq γlo nοτlvαδα'
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YoV αΠαvou αficιU Xiλ,jα Π|ν_ΓγΙο.'oλο]-
Vo] α.UτojVoi dφη,κα'v ,οδ'ο,ρφoic, 'αδoρ-

φεc' nατδρο. μαvα,'vΦvηv, ναvα. Kl

μlρlκoi γυ'vαiKεlc μη ntvτγlα.'Eτol η

ΕIvητxr,δ τρα,γoυδηΘη'κrv 'μl δλεlc τlc ni'
Kρεlq Kl τα Φορlμoκlα τηq, Tα πλoljτxlο
τηc, ToUc κομoυc τηc. τlq oυ.μoυρφκι6c

κt τα Εlλoυγl,doμοτo τηc. oυ n,οθδc

TηV'ε.ilΠεlV .αδορφrη τoυ θανοτoυ".

'Η οvo,γκη τηc Ervητ1lαc δεv ηρΘεlv
μουγyl αn' τη φτΦrxεlα Kl' αΠ'' τη μα-
viα,γlα καΞδvτιo,μ,α αμ'd κl 'γιατi εiθl-
λοv vα .δoυv κl,voιiργlα μθργια' δ'πoυc

ακoυγαv oτο πορα'μιilτ1lο κi vα δoυξα-
οτoυv. iNdρθ,oUV oUΠ,iσoU Kl vα,Πtρη-

φαvεioυvτεl.

Σl' δπolο μδργlα oμα 'κr' οv β'ρδθη-
KεjV oU NIαουοτlvδc δπoυq',κι" δλolvcI
οi α,λλol 'Eλλη'vol δεv οληoμ'δvησεlv -iα

μερYlα τoυ| τoυc γoυvloυq, τoUc oUYKI-

γεiq, τουc φiλouc κl κ'dLθl n,δτρα, vo0-

δl κt τlq καμnαvεlQ οτlq 'μlγδλεlq γI'
cυρτiq κι lKυργlακδc, τηv Ικκληordr τηc
lvoυρΙοq η του 1ουργloΟ τoυ κr'δλα
τα οvτδτxlα ,κt το τρογoυvτγlα. Πo'.lλ-
λir τραγουvτγlο τρογoυδηoοV ol Ποτl'
ραδεlq μαc γrα το Ε6vα. oυ ξηvητη-

μδvουc λδεl:
.Bαργιd εivi βορι( εivl τα tδvα καλi

βοργrd εivr τα ξivα
δεv τδ1ω μαΘημ6vo

Αρρδοτηoε αρρδoτηoε η αγdnη μoU κol
τΙ θο γivω τδρo

μioα οε Εivη 1δρα....
Kl τoυ γυ,ρloμα oτο nλεlδτlρο Nlο_

cυo:'vα τρoγoυvτγrα λεε':
. l σ ερημα Tα ξεvα v ovoψouv γα κa_

γoιiv
πdvoυv τα παλrκδργrα κι' ουniooυ δε

γυρvoi'7 '. '.
Tουv ξivητlμεγoU τ.o,Uv τρωεl Πλ,9lδ-

τ]ρoU οU καμδc τηc μoU'VοXcυσUVηc:
-Aφ' δvταc κl γrνηθηκo oτα δρημα τα

ξivα
ξivοl nλivoυv τα ρoυ1α μou, ξavol ι(Ι

τα λrvd μoυ
τα nλ6γoυv μvli τα πλivουlr vτγlδ τα

ιrλivουv τpεlc κι nδvτl

:<l' αnoi τtc πδντt κr' ιioταρvοc τα ρi_

χvouv κt ατη oτροτα.
Πδρεr [ivιμ' τα ρoιixα ooυ nδρεl κl τα

λιγ* ooυ
κt oιiρτο oτη μαvcιiλα ooυ τη δδλlαv

αδoρφi1 οoυ.
Αv εi1c μivο κι' αδορφη' αv εΙxα κt

γυνοiκα
δεv Θδμvloκα οτη trvητγrδ πdvou απoδ

xρδvlα δiκα ' ,.

Τιi.lοα aυ ξrvnτ'r,u,δc'δε φοivητl καv

κi καv γlατi βγηκαv τ'ορδnλοvα κl'
ιυ β:vτic μiκo;vεlv. ol ουγκlvoυviεlc
l:υκγcuoαv''Oοolvol εivI οτηv Αμ'olκη
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κι'αλλο'j iρxcυvτl vτoiμα καθι κα}.ου'

καiρt αnαvoυ κδτoυ.

Tδτl ητα'v δ0oκoυλα το τoΕεivτγIα.

Mlρlκοi δε γυρloοv KοV Kl κοv α:'] τα

Εδvο' αnδμεlvοv κl n'δθα'vαv ουδrκεi.

ol Λ'αvορδδεrc nη'γο'v oτηιr Aμlρtκη

oτο 19O3, τσυ 4 ,κι τo'u 5 Joτορvαc
nηγοv κl' ol Mποivrδvoι-iδor κl' oυ 'Γoυρ
vουλldτoυq. oυ 'ιl'voc oυ MnαΙvtdv'oυc

δ,ιi_lριoειv κl τoυ'κoυλυμlΠητηρIoU.
Πουλλoi Νιαcυοτl,voi 6φυ'γοv τδτl

nου γivoυ'vτov oυ MακtδοηJVoUμαXl]Koc

αγΦ,v,οc 19O3-1 909. Πρδτoυc nρd'

KτoUραc ηταv oυ Αvαoτdοηc oυ Mπδ-

ρoυc'noixεr'v κl ooυλτo0κoηJ rμl ΧρU'

o6c φoλεlc oα oτρατηγοc ioτεlλvεiv
τo nlvτγ:ο τηc NIα:'..loτoq oαv nρδ_

βoτο.

Τδτl τoυ κoυμlτOτου τouc Ζδρ:ζεlV

vο γρoφτoυv ο'α μακ:δουvου'μαγol' Σi

μvlo N'αoυοτα μη oυΧτδ xιλrdl5εlc ψυ-

1ic εφυγοv onαvoυ αnoυ 1iλlο ΠlV-

τγ iα.

A,n' τ' αrι-lτoυc Π'oU Uιrouφ'δρvοUV οΠ

τη ξtVητXlο nριilτη κr καλι1τηρη εivεI

η,μαvα ΠoU oUρiμlvειει το'υ π'δi τηq.

.Πiδi μoυ oιiρεl oτoυ καλδ κι' δλor ol

δγlot κouvτδ oου

κi τηc μαvoυλoc σoυ η lυκη vδvει τoυ

φυλα1τδ ooυ,

vo μη σl π1ιdvεI oβδoκομο κt τoU κo'
κδ τoυ μδτl'.

Κl' αλλη μδvα κοτοργ ετεl τouv l-

γIo ;ηc noυ φευγεl κl τηv οφξνεl μoυ-

vαx,ο.'Ετo, $gix'vεl τoυv καμo κl τoυ

C,μδ τηc γ.ο τοU ΧoUρlσμo αnoυ τρο-

vη αγ'δnη oτoυv lγιδ τηc |Π'oU Π'ηρεΙV

τηv οnδφοoη vα φυγεr oτ'ο ξδvο Xοlυ_

2ic v'οκcυoεl τη μαvο τoυ' ητοv μo'.:_

vαxouγiδc μo0,γγl lμ' ο'δoρφ'f q.

-'oλεlc ol μdνεlc κλοlv γtα γtoιjc κl'
τα πtvτγtδ γrα μδvεrc'

μvlα oκιiλα μvro 'ακυλδμrοvα τoυ γlδ
Τηc κ'αtoρYlaτεt

_ Πιδiμ σοv παq oτη Ειvητ1ιi niooυ

vα μη Yuρlσεic'
:' ΣiΦxaριoτιb iiανoι)λα μou τou λ6-

Vου αno'j μbiiπεlξ.
Kι oi oav nαe "οτηv ικκληoιδ κι κδ-

μεic-τoυ'στ.iUρδ ooυ

κl δειc δlξld κl δεic Ζrρβd κl δειq τα

nαλtκdργii'-
κl δεtξ κl:τou:oταoiδl μoU vα σTοκει

μαραμiι.oυ
τδτl {i-σσ''δii nloμαviψ'τoυ λδγoυ α_

' _ ποδ' μoι]πεlc.-Tou -'o?αυρουδρ6μl iπlαoειv ρoυτδεl
'] fοUc vτγrαβδτεlq

-_ Mηv εiδlτεl τoυ γlδκα μoυ τoU μl-
' '-κρoυ;iαiδημivdυ

+. Ιoυv εiδομεl τoυv βρηκoμεl οτlc

nδληc τα τoαiργlα. , ..

Mαiρα noυλrd τouv τρδγανεl, δonρο
τoυv τρoγoυδoioαv

6vα μlκρδ μικρδ πoυλi τoυv iψιλvεlν
μlρoυλδγrα

_ Ξivη, δεv i1εrc μδvα vα olδεl α-

δδρφκro vo ot'κλδψoυv.
_'E1oυ κl μdvο κr' αδoρφic μα μ'iv_

τγloυEov'aro ξδvα",
TΦρο ol μνlαμloη Φρο πoc μη τ' αU-

του,κivη:oυ οn'τη N:οoυoτo io'oμl τη

Σαλoυvi κη.

Tδτr γlα vo rοc μ, τ'ολoυγoυ' γ'οτi
oλλoυ τjπou:οc δav unορxεlν. γυρlβεrc
vτγo μ'ρδvυ1τo κ: nορο ΠοvοU'

Kl' oυ 1oυρ:oμδc τηc μοvαc αΠ' τoUv

'γlδ αη' τη',./ Γ: -,' -rv οvδY ιη' τoο-

γουvτγriτεr o;η Ν:οουoτα μη :ρογo0δr:

-Αoτρlo μoυ 1αμπηλδoατl oι]vvlφo κα'
τlβrjτl

vα lδητl τoυ EIyoυρtoμδ κr nδλι οvt'

βi'l "

Xoυρiζεl η μδvα τoυ nlδi κι τoυ πlδi

τη μ6vα.
Στoυv τδnou πoυ 11oυρiΖoυvτov xouρ_

τδρr δε φυτρδvεl
μoυv ιpιiτρoυoε!v μγια λlμoυνιδ μη δi_

κooυ1τδ λlμδνrα

Πcυ 'tρωv τα λδφκlα κl ψoυφoiv τ' ο-

γρiμvιo κr'ημlρεioυv
vo τδτρoυγεlv κl' η μδvo μoυ vα μη

μι κ6μεr μδvo

Ylo vα μη φov τo iρημο, τα iρημα τo

ξδνo
Tα 1ivlα τ' αφoυκdλroτo κl τo ΧoUρ-

ταργlαoμivα "
Ν.cυδl xoυρτdρl δε φilτρoυvεΙ'v στoUv

τδnοu τoυ 1oυρloμoυ, τδoη τραvη η-

τr r η π'κ:o τηc ξlvη'rΧrαc.

Σlμδ oτουv κομδ τηc'μδvοc εivl κl'

c'.-l καμi9q τηc γυvαiκοc η τηc ογοπη-

τ:κiοq'n' αirδμε:vov ουniooυ' ου Ζoυv-

τανδc 1oυρlομδc' η φiβYα δixoυc γυ'

2,cμcr Κ 
: δυ ηαiυδc oτoυv ογυρ oτoι,;'

.Tηv nδτρα δnoυ nδτηoειq κι μnηκεlc

μδo' τη βδρκo
θiλoυ vα nδvoυ vο τη βρω vο τη γlou-

μiooυ δiκρυo.
*_ liκεi nοU Παξ cγδnη μoυ κt κεt nou

Θε v'αρδξεrc
nοl.lλ},ic κounδλλιc θε νο δεlc κl μ6vα

δα Εl1δcειc.
_ {γ μl ξI1ioεrc μδτ1rο μoυ κl κδμεrc

dλλoυ ταiρl
oκλδβoυ vα οl noυλ{οouvε στlq ξlvη'' iχιδc τα μiρη.
ΓJο ol φoυρiooυv oiδηoα κl oτou λtμδ

καδivο
v' cvαcτlvdZεlc κt vο }5q nιoC τct φoU_

ρεic γlo μivο'.
Γlο τ'c n'στζlc τ:c κ:a /τY εc K' τ1

ocλαμ κη τηv ογοn:1 oνμlλo:l κ] τoU

,;i,:ο κοrui τcJ τ2αγcU5.
.Xoυρiζεl η μoiρα τoυξ αvθρδπουq τ'



αηδδvlα αλλdζoυvε φωλrδc
τα μδτ1lα γλδπoυv δλλoυc τδnoυc μα

δεv αλλdl4oυv φωc'μoU ol.καρ_
ντγlic.

Θo φυγω κδρη γrα τα ξ6vc Θα μακρυv'
Θδ δloπαvτδc

εικεi Θα Ζω δυoτυ1roμδvα γloτΙ Θα εi'
μεl πδvτα μoυνo1δc,

Στoυγ τ6noυ ,τoU σι ΠρoυτoυεΙδα Θε vα

φυτδψoυv μουoμoυλr6

γlσ vα κρlμiσοUv τηv ελniδα nου i-
xoυ μioα oτηv κoρvryrδ.

Στoυv ioκιoυ τηc Θε vα κοιμoiμt τηv

rβoυδrδ τηc vα ρoUφδ
κl' δταv roivα εvΘυμoiμαl vα τρδω

μοiομoυλoυ oτlφ6.

'HρΘl oυ κlρδc vα xoυρloτoilμεl, iλα
vα κλδψoυμεr τα vrγιδ

γlατi oυ Θlδc τoυ Εiρεl'μδvov αv i-
σoυc κl ol ξαvoiδιil.,

Av {ταvε vα τoΕιδiψεrc vα nαξ στα

Εδvα μακρli
δεv inρεπε vα μ'oγαn{oειc κl vo μ!

κδψεrc φδc μoυ τηv καρδli''
Τδρο υndc1oυv Kt To τηλ'δ'φo'υvο nου

α'μΠc|ιJρεic κl oυμ'r,λ.dc 1μt τ'o'Uv δrvθoυnδ

οoυ oυδl o,rjδl.

Tiτl μcυγγl μ: το γοομμοτο σUν'οUΙ-

ουγτov κi' c'-.::il εκαμvοv oποvοu οποι.l

iναv μjvαv vδρθο'U'V.

Η ξ'ητΧ'c] ητοv .ιλcv':0;oC] K' το

καλη τηc noραoυ,ρvαv του 'ξ;vl1τ:].l3'': ':

κl' οληo1-lουvcυcεrv τη'l ;γαnη τ:υ u

αλλεlc γ,υvοiκ'εtc.
-Mαiρο μου xlλ'lδδvIα για 1αμnηλδαατl
vα γρδψoυ ivc γρδμμα κl μvlo ψlλi1

γραφη
γo γρiψου oτηv ογinη vo μl με καρ-

τερεi
oα Θδλει αc αc καρτlρioει oα θiλεr αc

nαντρlφτεi.
lδδ oτα Εδνo noι}ρΘc lδδ παvτρειiτηκα
Πηρα γυvαiκα Φρiγκο μαγioτρα πlΘηρi'

μαγεiει τα καρδβ:α κl' δλο τα κlvητi

μη μiγlι1lεlv κl' μivο κl' δεγ αμπoυρδ
ναρΘδ

oiγταq, κtvηοοu vδρθou αiραc κt βρoυxit
δvταc γυρiοoυ ounioou ηλiουc κl E:α_

οτIργrd'.
Kl μ'r:α dλλη :lγαnnτ κlα noυ αn5'

με;V. v J:ι /r1:δ iο::Bη ιt' '/ σ:' αK3c'''

'7 ολ' κl οουτcυ:: l το: rυ_ο / ο τ:'.
M:vδλocυ:
..Kιjμα λευ,κδv μηv εiδεc οt τoι]τα τα

nlλδγη
δvαv ταξεrδlδτηv oυραioυv κl ξαv8δv.
Ω αv τov iδεlc κiμα γlα nδc μoυ noi

υnαγεl
ι:oι δi::' μου Tηv ελniδα ooυ vα ειiροl:

βaηθδ'
Av με τα δδκρυ& τoU σε δβρεΕεv ,rl

ξι]μα

εlnδ μoυ vα ol βρtΞou μl δδκρυα κr γιb

Mεvδλαoq καλεiτo, γλυκδ τoυ δvoυμδ

τοU

δταv τoυv εvθυμoιiμl στouq ouραvoι]q

πgτΦ. .

Kr' oυ Εlvητlμ,δvουc ο'δαρφδq 'κλαiεl
nlκρd μtιτοvoloU]μδVoηJq oτο Ε6vα, γlα-
τi oκδ;ουoεlv τηv αδα.ρφ'η τoU ΠoU τηv

εi5'εlv οτη'v ογκαλ:δ 16'μ 'φiλ6υ τοu κι

n:oι:οnαθδεl Vα Παρηγouρεoει τη μdvο
TOU.

.Mηv κλαlc μαvoιiλα μoυ Yλυκεli κl

μηv nαραπουvtδoει

η αδαρφη μαc εΙθrλειv vα μαc lΕtυτl'
λioεl

γl' αuτδ μαvotλα μoυ γλυκειδ δεv δ-

nρlnεl vα ζi|σεt'
_ Kl μ6o' του αnΙτt 6φrρνει iλλoυvoυc

κl γλεvτoι}oε,
'oταv τηv εiδα μδvο μoυ μαρδθηκα oα

φιiλλoυ
Κt'ογκcjλlσoμivη ητοvε μ'ivα δικ6 μoυ

φiλoυ.
_ Tη βδριoα μio' τηv καρδlδ κακli

ηταv δρα
γι' ουτδ γλυκεt& μαvoιiλα μoυ κλoΙγor-l

ol ξi'rη xδρα".
Κl' ολλου τρc'1oi,δl oτη Nlδoυ'oτα γlα

1g:1 ξl,vητtμc τoυ αvτρο, τoυ αραιβoυvlο'
οτl,κoι] κl τ' ογαnημθvου λ6'εl:

-Φεiγειc κl φεδγεrc μδτ1Iα μoυ φειi-
Yε!c παρηγoUργld μou

oεiγεlq κλεlδi τou ρoλoYloι π' αγoΙ-

γεlζ Tηv καρvτγlδ μoυ.
(liοΘεrc nου θδιrεl iλλouc κlρδc Θα ολ-

}.δξoυvε τα 1ρδvlα
θο με Zητεic μα θα με βρεrc μδοα oτoυ

κριiου xδμα ".
Tilrο αυτα φαivoιvτ'oοv iνoυρα

\r'οτj oτηv,Aμlρlκη παγαivεlc ol ιvvtδ

ωpalq μlτ'αiρδnλα'voυ Lκl 'δxt ol δlκo-

r:vτl εiκcυol μiρε'c onουc τδτl μt τoυ

nλci ου.

Kl τoυ xεlρoτηρoυ προ'γμο'oτα ξ'δ-

vα €i,lεl η μoUvοXoUσ'υvη δixoυc τ'α-
'7cl']ημ;vα nρoυoαn'ατα,'κι' οι.l nοΘδq

παροκαλδεl του δ'oτριoυ
.tιj!' ivq μrκρδ καiκiκι αρμav|ζα oU κα-

ημδvοc
oτoυ nδλαγoυ τlc Θδλαooεlq xoυρic vα

Yλ}noυ γηc
μiτη ελniδo εv'doτρloυ oτoυ δρδμou

μ'oυδηγoι}oεlv
κl μn ΠαρηγoUρoiσεlv κl 1αiρouμoυv

noυλι].
'Αοτρloυ λαμnρδ μoυ δoτρtoυ τη

μoυ λυnι]αoυ
κl μη μt' αφηvεlc iρημoυ* oτα ξiγα κr

xαθδ,',,
'Αλλουc μου'lα1δc τρα'γου'δαε l oτο

Ε'ivα:

"Ξiγουq εiμt κr' δρΘα τδρα κl' αΠoU,

" μiiroυc [ic:κρυvδ
κι κovδvαv δε γvouρi4oυ oUρδ ΠoU'vα

'' - tΙεΙfoυν --μυα βραδli,
Tρoυγrouρvδ iκl γω oυ καημδvoυc μδo'

τo δρημα βoυv6
κδvoυ τα noυλld nαρiα oρa κl τα nεi'

κο oυrrτρoυφκιd",

Yπδ'ρ1εl oμd oτo'u τ'ρογo'u'δroμ'α τηc
Νl'αoυ'αrαc κl' oυ ξδνουe ιΠoU αβα'δi'

Z,εl τηv ο,γd]Π'η To'U ,KΙ 'ΠοU ιεaρεi Πo'υ .iα

τη βρ:l κΙ',οc εivl κl μoυ'vο1δc,
.|γδ εlμι ξδvouc κl' oυρφovδc nδvτα

Yuρizoυ μoυvαxδc
κl τoυ δρδμoυ δεv lΕεiρoυ τηv ctYiΠη

μoU vα ει]ρoυ

κl nαiρvoυ τoυ οτρoτi'oτρατi γαλαvoυ
μδτo κι ΕαvΘfi

ερ oτρατΙ τou μoυvoυnδτr βδοαvα nδ-

1εr η αγδπη.
Kl τoυ oτρατi μl iβγoλεlv στηξ oγδΠηc

μoυ τηv πδρτα
ncυ τηv iξηρα αnoι] πpδτα".

Ια βδο,ανο, τIq πiκρεIq iK| τouq καη-

μoυc τηc .Εrvητ1lδc τo τ,ρo'γoυ]δοεt κt

τoυ τρογouδl ToηJ MlΠoUγιατΖη 'noυ α'

ρ,Φ'oτη'o'εrv,κr ταβαψ'εlv tμ'αι],ρα α'Π'' τη
'Elvητ1lα. Στο'υ τiλoυq τou τρογoΟδr
λδ,ο'.

-oυ ξΦvoυc εrq τη ξεvητΧrδ πρδπεl vα

β6ζεl ιμαδρo

γlα vα τlργlδZεl lη φouρησ'li μI τηq κoρ'
vτγlδc τη λαιiρο-

'Yoτορvαc οΓ}' τoU yαλοα'μδ τηc Nlα

c};!σταq οτα 1822 ,noιλci Nlαoυoτlvοi
εφυγοv γlα vα πoυ'λιμηooυv γlα nουλ-

λα 1ρovrο g' α,λλα μ,i,ργlα τηc Eλ'λδ-

5αc. Kl' δvταc ,ηρ'Θειν του Ιλλ'ηvl'κδ υ-

nηρητoΟoαv,nουλλd 1ρo'vrο oτραirΦτot
onoυq λiεi Kl τou τρoYoιjδi:
-Σt,2dvτo 1ρ6νlα oτou οτρατδ oτη Λiρ'

σα κι στoU Δημoυκδ

Ιlεq σTσ λoυργrd βαλμδvouc πδoα υπδ-

φlρα oU καημ6voυc.
Kovεiq δεv iρθεlv vα ]μη δει τρ6xoυv

τα δδκριi μοU βρoUΧη
καvεΙζ απ' τoυq δlκoic μoυ συYKινεic

κl' αΞδδαρφoic ιJoU
καγεΙc δεv fiρΘεlv vα μη δεl τρδ1oυv

τα δδκριc μου βρoυxη
τo οiλι μoυ oonoι]vl doπρoυ πα1oυλδ

μ;nαρμnoιivι'
-_ Ξivlμ' oτα ξivα πιbc πlpvic πorδq

μαγειρειiεl κι δεlnvδq
πorδc gτρδvεt κι κolμδoει κl για μδvα

δε Θυμδoεl.

vrδτη -_ Ξ*vιμ'τoυ μovτlλδκl ooυ καημδ nου

τδ1εl η αγdnη μoυ
ατεiλτo vα σl τoU πλι]voυ μι τα δdκρυα

ποu 1livoυ'

- 
Πcliρvou τηv κουβlρτoriλα μcυ καμδv

πδxει η καρδoiλα μoυ

(Συvδ1.εlα oτη oελiδo 40)
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MAKEΔoNIKH ΛAoΓPAΦlA*-*-}i-;E}ρδ-δi-δ- 
iδh ToU λαo0 μαc

Πετρoxτloμδvo εiνοt rα rMοκεδovt'κo o'niτrα' Πλοκo-

οτρωμδ'vεc o'ι ουλδc κoι τo ]Π1Θaσ0λlo τουq.

',.Αυτδ τo απΙτto το ψηλδ, τo μoρμορooτρωμivα
με τlξ iμεγδλεc τrc oυλiq κoι τlq πλo'κooτρωμδvεC""

λδει το τρο'γo0δl.
,Πλακooτρ,ωlμi'vα επioηc 'ε'iνot τo 'noτΦμοτα 'στΙc €κ-

κληondc'κoΙ στoUq voρο'ηKgq. ,Aπδ rnδτρo 'κl αnδ λlΘ'oρl εi'
vol τo :1lωρdφι ,κt o τα,φoq 1'oJ'γ lβoυvioιω'v. Aπo 'nετρo κι

ο'π,δ λl'θαρl 'εi'vα,t .καt '1g ,γκolλ'Wερi,μIο στoU'ξ 'δρoμoυc. Δi-

καlo ο λαiκ,δq τρoγoυδloτ'ηc o'vηoυl1ε'i γlα τ' oo'nρα noδιo

τηc κοληc τoυ:
Δεv εivαl κρΙμα κl 6δlκo ουτ6 τ' δoπρα noδ6ρlα

vα περnατoliv ξυn6λυτα oτlc πiτρεc, oτo λιΘ6ρlo;

Aln,δ ,nδτρo τoυ lβ,oυvo0 aiναl ,κo,μ,ωlμivεq ol βρ0oεc ατα

1ωρld με τtc oκαλloτεc 'vε,ρdΙδ'εc lκαt τlc γlρλοιrrεc, o'n'oυ

nove κοι nλ6νoυιr ol δρooατεc 1ω,ρrαvic ]κol rΙοiρvou'v vΞ-

ρo oτo "μπoυIκλrο" καt στο κοvοτlο.
Στηv nδτρo ,o'n'd,v,ω 'ιrrδrτlol 1τi'ατεc κo! λl]Θo'ξooΙ Πε-

π'etροrμδ,vol 'n,ελε'κo,Οvε τηv ογalΠη γtα τov τδΠo ToU'q'

Nα nελεκηoω μdρμαρo, vα βγdλω κρiα βρioη
vα nov ol δoπρεc γlo vερδ κl oι δμoρφεc vo nλivouv
vo πλivoυv τo πoδ6ρια τouq' τouq δonρoυc τoυc λorμoι]q

τoUc'.'
λδεl o ]l(αoτovo1,ωρiτηc λoiκδc 'π'oιηπηq, εraδ oλλoc π'olη"

τηc rκαl τραγoυ'δlατηc α'n'δ τo KαoτoγoxΦ'ρια, υnlδ'o1'ετοt:

...Θα αε φκriοω κυno'ρiooι, μoρ'μορδYlο κριiα βρioη
νiρ1oυvταr or ξovθic vα nλivoυv

μαυρoμδτεc Yα λευ,καivoυv.,'.

,Aπtδ π,ελεκητη n'δτρ'o ακλη'ρη 'ε'ivoΙ μα'oτoρ€μ'θvο τ' ορ-

Xοvτ!lκα σ:iτlα 'στo o,ρ'εlvδ Nυ'μφoio π'oυ φοντdΖoυv nαvε-

μoρ'φο. lΓl' α'uτo 'κοI τo εux'ετl'κδ τρ'ογoυ'δl n'αυ oκoυγεταl

τo βρδδυ τωv Xριoτoυ'γεγvων, λεlεl:

Σ' ουτδ τo oniτι τo ψηλδ, nδτρo vα μη ρoγioεl
κl o volκoκiρηq τoU ontτιοιj, 1iλro 1ρδYlo vo Ζηoεl'"

H πδ'τ'ρα 
-gj'ηgvμ 

,εi'vαl η 'πoiηloη τηc Ελλδδαc' A-

nδ π,6τρo dγlvo'v η loτo,ρi,o 'κ'οl η δδΕ'α τηc' Anδ πιlτ'ρα εi-

vαl .κo]μ,ωlμ'εvo τ' ορ1oi,o lμvη'μ'ε,iο, ot γαoi 'κ'or ol βωμoi τωv

Θειiw τηc. Σ.ε .π,6τρ,εc ε'π'dvω δγ,ρoψειr o 'Θεδc τtq δ6κα εv-

τoλεc. B,ρ,δ'Xo 'XτilΠησεv ,καl o Mωij'oηc oτηv 'dρ'η'μo γlα vο

δδoεl vε,ρ,δ oτo toραηλ. Σε lβ,ρ'q1o επ'ovω λαΕεψαν κol τoi/

τo'φo του Xριoτoυ !KαΙ εiv]ol 'o'δλoυc μoc γvωoτοc o λi_

θoc τoυ α'vαθiμοτoc κol η αvθρ'ιrl'πoκτorrio 61q }1$οlβ6λl'

oμo0.

Kοl αrri δη,μ'oτrκη μ,οc noi'ηoη nλoΟ'olα εivαt η fiορou'

oiα τηc n'δτραc:
Kδτω oτ' oφρδτo μδρμαρo, 91' q'φρδτo τo λιΘδρι

dγoυρoc πiτρα nελεκi με τδνo τou τo 1iρι'
Ξοvθη κδρη εδιdβαινε κol τov κoλημερνδεl:
_ Αγ6ρι μ', πoiv' τo 1iρι σoU κol nελεκiq με τδγο;
_ Kδρη ξovθiv εφiληoo καt μoiκoψαv τo 1δρl
αq τη φrλοtoo 'κr δλλη μtα, κl oq μoιiκoφταY καl τ' dλλo'

Σ- dλλεc rΠ|ερloXδc o'κoι-lγετοt iτol:
Kδτoυ ατ' αφρdτoυ μδ,ρμoρoυ, oτ' αφρdτoυ μoρμαρiτοι
dγoυρoυc niτρα nlλικdεt μι τδYo τoυ τo 16ρl.,

Kδρη ΕαvΘ{ εδrdβoIvε κl τouv κoλη'μιρv'iεr:
_'Aγouρα μ', noiv' τo 1iρl ooυ κl nlλlκiξ μr τδvo;
_ Kδρηv ΕαvΘηv εφiληοo κt μoiiκoψαv τou 1iρl
κl αc τηγ φlλoioo κr 6λληv μrd, κr oc μoil,κoβov κr τ' δλλoυ'
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,A,λλoΟ τ' α'κo,υμε με τα λδγlο oυτο:

Ακoic εoi μovoiλo μoU τoυv dγoυρoυv τi λiεl;
Kδρη ξαvθηY εφiληαε κοι τoiκoψοv τo 1iρι

T,nq Ι<pιv€vειαξ Διδαoκiλoυ

και oi,'nδζ τo ΕαvΘd μoλλld, με λiειc δεv μoυ nρinoυv;
Στη,v A,ρvoiα τηc Xολκlδrκηc o λοiκδc τρογoυδloτηc

nρoαΘθτεl τoυξ δlκοδq το'υ oτi1oυc κοl μοc δiνεl την nο'

ρ αλλο,γη:

Αγδρoυc πδτρα nιλlκiεl μι τδYα τoυ τo ;6ρι
_ Aγδρoυ μl', πoι)ν'τo 1iρι oου κl nlλlκδc μι τδvo;

- 
.flq,,rq$9ηgιiλo φiληoο κι μ' iκoυψov τoυ 1iρι

oq τη φrλoι}oα κl dλλη μlo κι oc μ' δκoυ,βov κr τ' δλλoυ.

Kl ac μ' iρρl1vov oτη φυλοκi1 vο κδvoυ τριdvτo 1ρδvto
vo κivou ni11lq τα μαλλιδ κι πιΘαμic τo v01lo.

Σ' cρ:ομ,δvα 1ο:.ρl'ο lμoc,,n,ρoτo'υ'ξ,εκιvηoεl η noμnη

τc,J Yο'μ:E]oυ, γlo vo πδρoυ'v τη vυφη αnδ τo oniτ τηc. n

μα'ro. τoυ γαμnρoO 'πρoαrd,iει τov γυιο τηc:
'Αonρε oταυρoητi 'μoυ, γlo κovτoκoρτiρεl
vo nετηoεtc nδτρo, v' ovε'βεic λlΘδρr

γrο vo καβoλικδΨεlq...
Να Πoτ:ηrσ€Ι ,n,δ;ρo' v' ο,v'εβ€i o,ε λlθoρl, o,xt γlο vο

καβολι,κδψ'εr nIo εΟκoλο, ,α.λλε γlο vovol οτδρεoc κl o γd-

μoq Toυ σα'V τηγ niτ.ρr κoι ooν τo 'λlθορι.
,Mlο φoρo |Kl ,iνο Kolρδ, εvα on,δ τo Lnlo 'n9oσΦlλrl

nαι1νilδtα τωv oγoρlΦ'v ητo'v τo ρiiΕl,μo τoυ λιθα,ρ:oυ.
'Eλο κr oc τo πotYiooυμε τoilτo τo παλληκdρl
onδ1ει nλdτεc γl' iρματo κι αρ'μoιic γιο τo λlΘiρl.
λεει 'κol τo tρo,γo,υδl. Αλλα τo ρiiElμo τoU λlθαριoJ' δεv η-

τα,v .μδvo δεi,γμο nαλληκορl.αc lκl 'ovτρ'εlωoυ'vηc' ητov καl

.δoκΙμlv" τηc αγαlnηc, δn'ωc xo,ρο,κτηρroτrκo αvoφαiρετοl

o' αυτδ To δη]μoτlκ,o τρογo0lδι:

Mioα oτo περlβδλι μoυ' στη μioη τηc ουλ{c μoυ

μδρμoρov i1εr o o,φivτηc μoU, δoκiμlv τηc oγdnηc'
Kι δ,noloc βρεθεi καl nlioεt τo κι oπioω τoυ το ρiΕεr
εκεiγoc εiv' ο δντρoc μoυ κι εγδ εiμol η πoΘητη τoυ.

An5 το n:o oYο'nημδvo επi'oηc nοlΧνiδlα τωv ογoolΦv

oτo nε2αoμ'ivo xρδvro η:ov o,nετρo'n'δλεμoc. Στην Επο-

voμiη, oΙ 'vsqooi ΑΙ - ΓI'ωργiτεc ni'vτε - 'dξη φoρδc το xρδ'
vο, οvCφα]l.ρcυ,ν, n:dνoυvτα'v oε,nετρonoλεμo με τouc σU-

vcμ.η\iκουc τ3,]: τηξ ,Παγογ:dc, εnε:5li 5εv α'v;,xo'ιτα',r τoν

κoμ1Π,α,σμa) ToUc: vο λ,i'vε, δηλαδη, δτl ητov nlο ε'Eελεlγμ6_

Vo] Κα] π:oο5ε,υτlκοi απδ,κ.εivoυc. Αυτδ β:i'βαlο στο Πα_

λlα 1ρδvlο' Aλλο καl oε κd,θε 1'ωρlδ τ' αYoρtα τηc μiοc
oυ'volκiοc, oυ,xvd n:αvowα1/ σε Πετρonδλεμo με τ'oγδ_
ρlo Tηc δ,λληc ονvo:κiαq. 'oτοv ,μ'αλloτα nlδvοvτον oε nε-

τρon,oλεμo E.λληvδnoυλο,ol Toυρκo,κlο, 6, τδτε επolρvε
δlοoτd:εic cληθ;'vο0 

-'θο 
λθγo,με- Πoλ; Ioι με oυοτη-

μο σΤρoτl,ωτ'K5, αλ}.'i ΠοU σΤοV τono δ:v :uε vε κονevα

αnδ το n,ο:δlδ. Ms τρcΟματa δμωc o;c κεφολl. oτο nδ-

δl,o. κα,μ,μ:d φ,ο'ρδ καl μ'οτω'μ'ivo ητov το n:ρ ncλλδ.

Tο κoρiτo'ο τou κolρου εκεivoυ :rcoτ μoυοοv τo Ποl'

xvi,δl μe τlc noτομΙotεc πiτρ,gq' τΙc'ΠεfτεΠετp€a'' 11 "13'7-
τδβoλο" δπ,ιυq τδλε,γ'οv. M.ε nδτρεc εnioηc εnolΖo'v 'Kοl τo
.τ:jδ5:. Kol τo .εv,vlδ:Πε'ρo.' τα .YΚoUρY{oυλοκlo"' τoy
.KσUτσδ". το.ν.,ποι]ρλto" Kοl το "σΚoλο'βdκlα" oτη λiμvη.
.KI oτο'v Θ6λοvε vo δIα,oκεδδoουν με τo μn'δρδεiμο τηq



γλ'Φcooc, λεγανε τo'κο,Θαρoγλιbooη,μα:
-δσnρη niτρo' ΕiΕooπρη κι on6 τov ηλlo Εεtοoπρδτερη,.

λ4ε nοταμiοrεc n,δτcεc οl volκo,κυρεc oκinαζov τo
lKοlδi μ,ε τo τυρi Kαl τo.KloulΠ]oD με τα τoυροli,καl τα

Euδ:,α κα9,δc εnioηc κol τηv οτο,φυλορμrδ. Στo n'iτρrvo

γoυ,δi ,κonovrΖαV τσv κο'φ,ε κ,αl τo lμn,λrγoυ,ρl' oτlc πετρεc
τηc α,κρoλιμvrοq or Kα.ατoρrα'vεq κo'n'δvμZοv τo .oτρdvIo,
τouc (τo ρoE1α).

Π'δτρεc μο'ZΦεl η 1opο'καμεvη γυvοiκα κι:l μ'oυτεc
n'ετραβoλ.δει τη Θδλαooο:
MoΖεilεl niτρεc oτηv noδrδ, λιθδρlo oτo μovτ{λι
τη Θδλαooo nετρoβoλδεl, τη θδλoooo μαλΦYεl'.,.

Mε πδτρεc κοl τρ'δx:λo κοt η Χαρo|Kομd'vη 'μovο ξεonαεl:
BiYεr τrq' niτρεc oτηv noδlδ, τα τρδ1αλo oτoY κδρφo

nοτροβoλδεl τη Θδλoooα κoι τρoxολ6εt τo κiμo...

Aλλα καl στlc Πo,ρο'iμiεC lΡοC ι1 θ,θoη που κοτδ1εl η

n,iτρo εivol oημoντικη. .1Kgβrg Πε1ρ,ο oτov τ6no τηc εivοl

βαριjτ,ερη. -λθvs_ γlο 'vο δη,λιirooυν, δτι lκα'θε d,v,Θρωnoc

oτo'v τδno τoυ θ1εl olΕio.
iΠΙγo,υv τo ,nρrdrτο .κρo,oi τηc 1ρo,vr.dc, ,κοt εUxoρ,στη_

'μδ'vol noυ τo δoκiμooο'v, ε,uxovτol: .Στη'v n'δτρo vα φU_

τριi.rvεr" ! ,No'νoI δηλoδη τδoo oφ'θo'vη η ,πoρoγωγη των
oτο'φυλl,Φ,v, δατε vο φυτρ,Φvoυv oκδμα κor oτην nδτρo.

Tυ,xοivεl n,oλλdc φ,αρac lvο oυ'vovτδ ,κovεiq κdnotοv
o' oλεc o1,εtδδv τrc ε,κrδηλΦoε|ξ τη'c ζΦ,ηc, oπoτε τoυ κoλ'
λoιlvε: .,δnolο πδτρ,ο κl α'v oη'κΦoεrc Θα τov βρεlc" !

Ar δouvε ,κd,notov ισχvδ ,κl αδJ'vοτo, ,μoυρrμ,o,Uρiζou'v

oιγαvα: "ouτδc iβ'ouσKdει oτο μ'α,ρiμορo" ! ''oταv lκοΠo:oc

οπδ oοlβορo λδ'γo φ,εΟγ'εr κοι δεv ,ξογογυρi,Zει, .'n,6τρο θρ-

ρrΕε", λ6vε. Αλλα κr δnoloc Φiτλεl 'vo δηλΦoεl 'nωc δ,εv

nρoκεlτot vo Eαvαγυρ'ioεl ε,κεi, λ6εl: .niτρo θo ρiξω ni'
σω'μo!]..

|'Jμ,βαivεI ,κd,Πoτε τo φταi'Elμ'o ειroq vo τo ,nληριbνouv

δδ.κο, x,ωρic o'μωc θετlκ'o οlΠ'oτiλ€σβο. An,' 'αυτδ κot η rΠα'

ροlμio: .',Evοc ,no1q,βδc dρρrΕl μro n'ετρ.o oτoυ nηγοδ', xi-
λlot γ,vουoτ'κoi δεv τ' ,βγαv, !

Γιo,ovτρδγυvo η oυ'vετοiρ,oυc με oκληρo κl οn'oτoμo

xo,ρoκτη'ρo, 'nοU κoτ' ουδδvο τρδ'no ,oυ,μrβιβο'ζoνταl, λθvε:
-Διlδ oδρτrκεc ,n,ετρεc oλευρl δεv lκ'dvουν,- Kl' εnειδη, γro
vα γi,vεl 'κολη μ'lα δoυλεl.α XρεloΖεταl σUνεργoσΙo, λδγε
κι ουτδ: .lΔυ,δ π6τρεc ,KαvoUν τ' rολεΟρl".

rΓιo κεirzoυc no'υ δεγ ,Π,ρoKσβou,v ,εlΠεtδη τouq λ,εinεl η

υ,noμovlη 'vα αo1oληΘoυv oωoτd ,με tμlo δουλεrο, λivε: .Π'd'

τρct 'nσU ,κUλα,9| lμo'ισκ'ροuν ,δεv ,η,μqγ',. ]Kr oλλοl'Φq: .Στρδγ

γυλη ,n,6τρα 'Θ,εμ,δλlo ,δεv nlαvεr,..
Yπ,dρΧ,εl μlο noρoIrμ,iο Π'oυ λεlεl: "Σα'v θελεlc vo ρi-

ξεlc,nrδτρo, τo υoτερvα τt]ξ μ,δτρα". Δηλoδd' πρlv oρ11io'εlc

καπolo επl1εiρηση, Π.ρε,nεI vo ovομ.ετρησεtq τlq oυvδnεlεc
noυ εivαt εvδ,ε1δμεvo vο o1εlc.

,EΙvοr ακληρδ υλlκo η n,δτρo, ευΘροU'στo r<ol Χωρic
ζgατα,oιδ, oτοv ,δμωc δoυλευτεi 'ο,nδ olξlα 16ριο κot εnl_

τηδεlo, ,oταγ ε,nεlξε,ρYο'oτεi μ'ε υ,noμo'Φ κο| μ€ μερd,κt οΠο

xδρlο τoλo,rroιlr1.oυ τε1viτη' τoτε 1οvεr κoΘ,ε τηc oκληρd'
δα κl o'vτioτooη, υπoτδ'ooετol στη lβ'oυλη.oη ooυ και βγoi'
νεl οληθlvδ'κoμψoτ,δ,1'vημo.

,H πδτρα, ,iηφq ξriρ,oμμ,ε, oλλd κl δrι,ωq διoiβd,ζoυμε,

oτο β:lβλiο, oτοv τδ,no ]μoc δouλε,οτηκlε lΠ,ρlγ o'Πδ χlλldδεc
1ρδv:o. ,Kl ο1r μovo η .κolιnη 'n,6τρo, oλλο Kαl η !Πoλ0τl'μn

κor η ημl,noλ0τlμη ndτρ.o, oε τιiτolα εlκταση ,κ'oι ,με τετolο
εniτυxiα, ,nρψ Lδγlvε γ'vιbρloμα €]Θvlκ'o τoυ λoo,i lμοc.

Moγαδlκο i,ργο τδ.1,vηc' ο'vεκτilμ'ητηc olEioc 6γlvov α_

16 rιiτρο κql δo'Θηκov oτηγ lστoρio τoυ noλlτloμot τo'υ

οvθsιimoυ, Κoi oο vo μη.v i1oυv nερ'doει 1lλlοδεc 1ρ6'

v]α, στηlv 1Kρlητη ol oηlμερlvoi τε1'viτεc τηc, ξοVαζωvτα-
,vεiloυ'v τη,v π,ανd.ρ;1οIη, τ61vη τω1/ rnρoγo\lωv τouq με To

iδιo υλrκo, αr'q iδlο τ' οlxν,d,ρlo, ,oτov iδlo τoγ τδπo. Φlλo-
τεl1vo'jv ,μικρ,o ,φo'ρητd 'δρ'γo τδ1vηc γ,lo δld,φoρεc 1ρdoεrc
κοι nροoρlσμorυc κοt lμ'ε τετoιο 'ε,nητυXiο, ,noυ Θ,αρρεic, εi'
vα| δ:δiυμο oδdρφια iμl' ε,κ'ε!iγo τ' o.ρ1oiα ο,ρloτoυργημοτo.
Συ'va1i,Ξoυv Tηv nρoγ'oη/ιKη ,και tξ,εΧoμ,6γQ lεlκgiγη δoυλεrd,
oi σηlμεl'voi τε'1ιriτεc τηc ]Kρiητηc, σο 'v,o μην 'Πaρσσoγ, oχl

1rλrδ,δεc Xρ,δvl,α, ,oλλd .o,0τε μiερ,gq 9'ρ6 τoτε lnoυ o τελ,ευ'
ταioc lMl'vωiτηq λlΘoξooc dφηοε αrηv loτoρio τα εργαλ'εiα
τoU κσl τη,v τ6X'vη του.

Ol lβιτρi,vεc oτα κ'αταστηματo εiγot κoταlμεoτεc o,πδ

μ l κρ oοvτ rκ,ε i μεvo'nδτρ l vο,,xoμ ψoτε11vQμoτα o,π,δ oλδrβo,oτρo'

δvu'1o αrεατiτη η γ'υiψ'δnετρ,o, onlδ 'κρi.oτoλλο, α]μ,i:Θu,σTo,

α1ατ'η κι θvq oωρo ολλεq 'n'6τρ,εq, μαλακθc 'η oκληρrθc.
.;H onioτευτη li,γα!μlq τηc rκλη,ρoνolμl,κoτητοc 

-σημεl-ιbvεl o γλυnτηc ,κ. Bd'ooq lKοnovτοηc- οl μ'υoτηριoκ,δc
κοταιβoλδc lκol ,εlΠ'ιδρ'dσεlc στo ,εθvικ]6 ,κ0τroρo, E:λυoov δ-
|6 aq μαγια κot αvdoτηoα,v rδλη τηγ n,oρ'diδoση' oλα τα

μ,υαrικd iκοl τQ τεx,vοαματo τηq 'ξεΧo,oμdvηc τθχγηc. Kot
onδ τη μ!α ,μθρα oτη'v oλλη, ol ,κατο,nληκτl,κoi τε1νiτεc δη-

μIo'υ,ργηoο'v μια vδo ,ρω,μoλδo lβιoτεΧ,vio, τηv lΠlρσγovliκη κοι
Eε1α,oμ6vη δouλεld Tηc lκcιτερ]γ]oσi,οc τηc ,n,iτρgq.

Aτo,βιoμ,o τo λεv ε,nιστη,μovllκ'd, δoιμδγιo ελλ'ηνlκδ τo
λδvε ol oλλoι. io,n'ωc lκI o'v εi,vot, oc ,εivol ευλο,γημδvo,

γlατi n,ρ'δγμoτl ,εi'vor θεiκδ" !

,Καl αrtq n,ρoληrψεlq τoυ λοoΟ μoc ,σU'vοιrroυμε τlc Πδ-

τρεc, τδoo Tlq |Πoλi,τ|'μ'εc, ,δoo 'κot τlq η,μιn'oλiτl,μεc. Aκo'
μ'α Kαl στlc δoEοoiεc lμoc.

Γlo ,vo μη 'ματl,oZoιrταl λ..1. τα ιβ,ρ,δ,φη ol μητ,δ'ρεc τoυc

γlo φυλο,1τδ τo φo,ρδνε rμlο γολo(rο n,δτρo.

Φυλαxτd oΠ,o :Π,aτρ'εc 1,ρ,η,ol,μo,noloJoov κοt oι ορXοliol
μαc Πρδγo,vol, ολλd ono ,n,oλυτllμεc ,Π,6τρ€c. Eπioηc or ορ-

xαior Αrγ0'nτlor ouγrjΘl,Ζoν vo rφoρ.oι]ηr ,φυλογτδ o'n,δ noλι}-
τ!μεc πlδτρ,εc, oε δr,o'φo'ρ,εc ,nloρoστd,σεlc' α,v,dλoγo iμε τιc
δlδφορ,εc ι'δllδτητεc ,noυ o,nδ'δtrδo,v o' .αυτ6q. Oι ,πρd'ol,vεq

n,θτρεc ouμβδλrZο'v τη 'vεoτητo καt τη]v ,nioτη. O ,ol,μoτiτηc

1ρηol,μo,n,olο,0vrov σοv υnγ'ωτtrκδ. lo καλοiq ovα]κo0φIaε ο-
n,δ τo δeιvo τoU 6ρωτα. ,o .donρoc 1αλα,Ζi'oc ,n,ρ'oκoλo,toε

nλo.τo, ο iαoπηc ηταη/ ,φ'dlρlμo,κo γiο τη'V τΟrφλωoη ,κ.o.κ.

Στην iK,ρητη Kοt oTη tMtηλo or lμηπiρεc 'ΠοU ]Θηλd,Ζ.ou'v

φορ.α'vε on,dλlo, γloτi πtατεrjoυ,v 'n,ωξ ,αυτδ τoυc φrθ,ρvεr d-

φΘo'vo γdλο. ,Αλλo .καr .oτη'v ορ11oio ιEλλδδο nioτευαγ nωc
τo 'onδλlo nρoκoλo0oε γολo 'αrrq μητ6ρεc ΠoU ΘηλoΖον
Συ.vη,θl'Ζov ε,Πiσηq .Kql xoρo(α'v ,ndηnω ,oε ΠoλUτιμ,εζ Π6Tρεc
δIoφoρεc gμ,μlβoλrκθc Π,ο,ρoστd'oεlc. lo rH,ρoκληc λ.1. oυμ-

βoλlΖε τη'v uγεiα, ,η ,Αφρo,δriτη τov ,θρωτo, o Eρμ'ηc τo,v

rιλo0τo ,κol o A,πδλλωγ ,ιiδl'ω1vε κδΘε κο'κo.

Στο 1ρδvlο τoυ lMεoo'iωvo oι διd,φoρεc δoξooiεc γ0-
ρω α,Π]o τιc ,μoγl,κ,θc ιδlδτητεc nou 'εiXo'v or δl,dφορεc πi-
τρεc, ,δεv ητο'v ,ntoτευτθq μδvo οnδ τα λαi'κδ αrρ'Φματo,
ολλd 'κοι ,μεταrEιi τω!ν μo'ρφωμ6'vων o,vΘρΦπ,ωv, σ,ε τδτolo
oημ,εio μ,δλroτo 'π,oυ ,ητoιl oωσnδc Π'oρoλoYισμoq.

Kol ot Xoλδoiοι :niιστ'ευ.oν τδoo ,noλ[r ,oτlq μoYlκδq κol

μUστηρlδδ,εlc ιδrδτητεc π'oυ ε'i1οv,oι'nολυτrμ,εc nετρεc,
τoυc, γlo γo τoUQ ,πρo,φ'uλiγo'υ'v κοl ,vεκρo0c oκ6μο. Σε
no}λoυc ταφoυc τηc Xoλδoiοc tβρiΦ,κο'v noλυτl,μεq πdτρεc

με εγ1.ορακτo τo δvομο τoυ ,κoτοxου.

Κr εδΦ, θο κλεiooυμ.ε τo 0εμα μοc, με τη γvωατη
oε δ'λoυc ,μαc ευ.1lη: .rΠ,δτρo vο πl,dηr,ετε lκol μdλαμo να

γivετοι', 1καl στη vτoΠloλoλlo τoυ Boi'ου "n6τρo vo ntdηr'q

μ6λ'αμo vα γθvlτl" !
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u NΙAOYΣTΙANΙΙ ΠAΣXAΛΙA'
''OLΠ]ωc δ,λεq oι γroρτ'δc δτοt 'κοl η μεγολι)τερη τηc Xρl-

oτιαvoorJνηc, η Παoκαλια, εixε το lδIoiτερo 1ρδμo τηc

oτηv πολlδ Νl'doυαrο.
Η τe,λευιgiο oρτiorμη μδρα ηταv τηc Δε0τερηc Anο-

κρtδc'noυ,δκλειvε μd τη Xδoκo τoυ oυγo{l' Alnδ το nρωi

τλc KoΘαρdc Δευτδραc dρxrΞε η Mεγδλη Σαρα'κο'oτ'η' με

μ o 'ρ"μrρη 
vη'oτε'iο. Movoδlκη 'δrqlκoπrη dταv η μ6ρο τoυ

ΕυογyελIoμoυ ncυ δλol dτρωγοv qlδρt'

Δυ,δ Σ'οβiβατα Πρlγ τo Πδ'ox'α γloρτdΖovτov o ΦτωΧo-

λαζoρoc, και δvo 'nρlv, δηλαrδη 'nορμov'η Bαiωv' ο Αρ1ov-

Toυ T;&κn Μπ6iτon

β,αοal ο παπδq _iο δ'ωδε'κα Eυα'γ','iλlα' καl θο βγεl ο Xρl_

ατδc. AρYδτε.ρα δ'iα'ν ηρθr. τo ηλεκτ'ρl'κδ τηv Φρα τηc εξδ-

δo: δαβηvαv τα φιbτο τωv 'π'oλuελαiωγ' Mετο τηv ακoλου_

θiu ]: :υεvον ol γυvαiκεc ot onoiεc θα φυλογαv δλη rη

vυl:ο το Xρ,cτδ καl Θ'α μcrρoλoγoυoοv τρεlc φoρ6c' κρο_

τΦvτoc στο xaρlο τouc Lκερtδ, με τo 'μo:ρoλδγl τηc Ποvα-

γ;αc, μo'vαδrκδ οτo εi'δcc τoU στηv nδλη μαc'

Σημιpα μοιiρoc ouρoνδc, oi1μlρα μoiρη μiρα
cημlpα δλol ΘλΙβoυvτι κι τα βoυvd λυnoι]vτι'

Σημlρα δβαλαv βoυλi oi dvoυμοl ol oυβραΙoι

γιc! vξ] στouρδooυv τoυ Xρrατ6 τoυv nδvτoυv Booιλθo'

o Kiρloc ηθiληolv vci μπεl oτoυ nlρiβδλr

vα λδβsr δεinvουv Mυoτtκδv γlα vα τouv λδβoυv δλol'

Kl η Παvαγld η Aionolvα καθδγταv μoυvα1d τηc

τιc nFoυoiuxδc τtξ δκαvt Ytc' τoU μουvoυγrvi1 τηc'

Φouoη.ηη ηρθr εΕ oυραγoil, on'oρ1αγγδλoυ oτδμα'

- 
Σι;JΠζ.lσ| κυρδ Δδonolνo κι μηv noυλυδακρtΖειc

ril τc_,γ υγιδ ooυ πlδοαγι κι oτα βoυν'δ τoυv πdvl

Τoυv nαv' τoυv nαγ' τουv nαiδlυαv' τouv Πov τouv τυρα-

γοioαv
!(l c1'οιJ Π}.δτbυ τcq ουλdc ικεi τoυv εκρατoioov'

Σδγcυν l<uρi μoυ ot πpoυolυ;1ic oιjrvoυv κt ot μlτivoιεc

κl Toυv υγlδ ooυ ntδoαvl κl στoυ xoλκιd τoυv n6νl'

_ Χαλκιδ, xαλκrδ φκ16ol καρφlδ, φκldol τρΙα nηρoiνιo

κι oυ 1αλκrdc δε δi1τηκrv vα φκιδ6εl oiτr δvα

ι<ι ου γloiφτoυt ου nαρdvoυμoυc nrdvεt κt φκIδvει niντt'

_ Συ Φαραδ nou τα φκlδoεic nρδnεl νο μοc δlδ6Eεlc'

_ lγδ Πou σcc το iφκlαoα lγδ δo oοc διδδξoυ'

Bδλτι τα vτγυδ oτα 1δρlα τoυ, τ'δλλα τo vτγυδ oτα nδδlα

τοu nδμnτcυ τoU φαρμqκιρδ βδλτι τoυ στ'ηv κoρvτγιδ τou'

,o ,ρiε., oiμα κι viρδ vα nληγoυΘεΙ η" καρvτlδ τoυ'

Kl η Παvc,γlδ oαγ τ' dκoυotv iπιotv 'κr λrγδΘη

oτδμvιc νlρδ τη ρiΕovr τρio κov6τrα μιiρoυ

κl τρiα μl ρουδδoτoυμoυ γΙα vα τηc δρΘεr oυ vοl]q τηc'

Kl oαν τηq ηρθι oυ λoυγloμδc κl σαv Tηq i1ρΘι oυ voic τηq

4ητδεl μαxαiρr vα oφα11τεi φoυτ1rδ vα πδεl vo nioεt

ζητδεl γκρεμ6 vα γκριμιoτεΙ γlo τoυ μoυvoυγlvη τηc'

'Evαv υγ,6 μoυvoυγlvi1 κt κεivoυv Στουρoυμivoυ'

H Mδρθo η Mαγδoληvη κl τoυ ΛοZδρoυ η μδ_vo

κι τoυ lακδβoυ η αδαρφi1 ot τioolριc αvτiμo

δnIαoαv τoυ oτρoτi - oτρατΙ, oτpατi τoυ μoυvoυnδτt

*, ,ou orρorΙ τlc δβγαλrv μΞo'τoυ ληoτoι3 τηv πδρτα

_ 'AvoIει nδρτα τoυ ληoτoιi κl πδρτα τoυ Πlλ&τoυ

κl η πδρτα 'noil τoυ φδβoυ τηc αvoiγει μoυvo1d τηc'

iηρir,'ε,ε,a, τηρδεr Ζιρβi, κovivαv δε γvoυρiΖεr

,ηρtε, δ,ε,δr,ρα βλiπει τouv oλ/tα Γι6νvη'

-_ 'or," μoυ Γriwη Πρδδρoυμl κι βαφτιoτi1 τoυ γυtoιi μου

μηv εiδrc'τoυv υγrδκα μoυ κι τoυv δlδδaκoλδ ooυ'

_- Δ., δ1oυ oτ6μα να στoU nδ' γλδoοο ν-α 
.or μιλi1ooυ

δεv δ1oυ 1εrρoυniλαμα, για vα σoU τoY εδεΙξου'

B}.δnεrc tκεivoυv τoυ γυμv6, τoυv nαρσflouvημiYoυ

δπoυ φcρεi oτηv κεφαλη cγκdΘtvoυ oτlφδνI

dπcυ. φoυρεi noυκiμIooυ oτoυ oiμo βoυτηγμiYoυ

lκεivoυq εiγt oυ γιδκαc οoυ, κι oU μouvouγιvdc ooυ'

K, η Παroγ,δ nληoiαorv, γλυκi τoυv oυμlλoiotv'

* λ, μ", μrλdc πrδδκl μoυ, δε μoυ μlλδc πrδi μoυ'

_ Ti vα ooυ nδ μαvoilλα μoU ΠoU διδφoυρoυ δεv i1εt'

Μ6voυ τoυ Miγα Σδββατoυ κoυγτi oτoυ μlooυvi11τl

noυ δo λαλdoεl oυ ntτεlvδq oημαiνoυv ol κoμπδvιc

τcλ&ζαρoc'Tlclμ.6ρεcqυτδcδρXo,ντoγolΛo,Ζoρivεc,γυ.
ναEκεc τolγαvεc, Πον τρoYou'δo0'σov κol xδρευαv Yιο μ]_

κρoφl,λoδωoη,μ'oτα. 'Γvω'oτδ ητοv τo τρoγoιjδl τουc:

ΛαZα'ρivo ΛoΖoρκδ
iγκρα ' iγκρα vτε βoυΙκ6
δλλoξ' τo κι φδριο' τou

κδκκιvoυ κl πρδoιvoυ

Tηv ,l(υριακη τωv Bαi]ωv θα εi'v'αt δλol 'oτηγ εκκλη_

oΙα. ,Eδ'Φ Θα .μolρδ,αου'v lβ'oYlο απδ δd'φιrεc' κοr δλη μ6ρo

o, αvΘρωnor ,εXo'υ'v 'αn6 6'vο ικλωιli 9τ6 rxgφdλl τoυc' Γυ'ρi-

ζ"-oa ono o'niτι δrβoZov 1Πιδ'vω οΠ' τη'v 'ε'Εδnoρτα 'δrrα 'κλα-

δαKl lδiφvηc KαΘΦq καr 'o' δλεq τιc εoωτερlικεc n6ρτ'εq τoυ

oπlτloυ.Τουπ,δλolπo,θ.oτorβδ(oν.στoεllκδ.vlσμο.M.αυτδ
Θα κα,nrriζoνταv δταν αρ'ριiloτοrrrοv γtο lvα τouq φ0γoυν τα

κακοtiδια. To 'μ'εαη,μδρI φαγ'ητδ oλων ηταv η σo'δn'ο 'κοl o

,.o,βua με'γKρ|]βd'δl' tg lβρ'δδυ oλol oτ'ηv εκκληoio 'δnoυ dρ-

ol.io, ,o nδΘη καl μαZi τoυc η αυoτηρoτατη 'vnoτεΙο' 'oλα

vε ρδβ,ροοτο.
Tιc 'nρΦτεc μδρεc τηξ lM' Eιβδo'μdδoc- n6ρα ο'πδ τlξ

,Θρηoκευτικic oκoλoυ]Θiεc ]Πoυ ιn'αροκoλιoυ'Θoi'oοv με'nλΛρη

κατδvυEη, oι 'vυκcκυρ6c 'καθδ'ρlZαv τα oπiτlα τoιJc με I-

δ αiτερη nρoοoxη,
To'βραδδκl τηc M' T'ετd'ρτηc 'δβαφαv τρiο'οUYδ' AΠδ

αυτ'δ lμ'ετδ τη'v Avooτδo:lμη 'αiκoλcu'Θiα δno'υ 
'τα 

πoiρv'αv μα-

Zi τo.υc, τo rθ'vo 'π'ρooρilZonrτο^r 
γto τo 'εικlδvt'oμο δnoυ θα

irru. u^o τo xρδvo' To rnερolvo ουγδ Θ'α τo nηγοlνε vο

τo θ&ψεr, με 'μ'εγδλη ευλδ'βεια o 'volκοrκ0'ρξξ αro α'μ'π'δλI

του.
To 'n';,ω,i 

τη.c ]M. Πδμ'nτηc η 'μδvα με τo δvα οn'το

τρiα ,αυγδ 'Θα τριγι)ρrZε α'γγiΖovτoc τo n'ρooωnoκlα τωγ Ποl-

δrδv λδYovτοc:
*'Aonρoυ κδκκIγoυ oαv τ' oυγδ""

Tι1ν iδιο Φρo θα '6ρ6'μ6oεl 'Kot μ'iα κδκκlνη lκλω'οτη η

δvα μαvτ'η'λl, 'ΠoU iβδφηrKε μ'αΖi :με Tα τρiα αυ'γd 'κδ'noυ J_

ξω oτo nοοα9'0ρι h oτo 'μ'nολκδvI' 
'loωq o-u"η η g'μγ'ηθεlο

,εjtχε τlc ρΙζεc τηc 'oτηv rΠ'αλoId Δlα'Θηκη δn'oυ ol Εtβροiοl

εβα,φαν τIc n'δ'ρτ'εq 'oυc 
*δo*''εc γlο 'vο ξεXωρi'Ζει ο 'Aγ_

,rλoa *o, να μη nδθoυν τinoτα φo nοl'δlδ τoυc' Στη oυ_

,νδXεrα ,Θα βαψoυv καr τ' δλλo ουY6 ]καΙ θα κομoυ'v τσ κoU'

λΙ,κιo. M'ε τo ilδlo lκδK'KlVo μπακδμl Θ'α iβd'ψoυ'v rκαι Tο o6-

γκιcl' τωv μtκρΦv 'noυ εivoι και τo 'βαolκδτερo παιXviδl

τουc. AuYδΘαtβδ'φoυvκδΘεΠδlμ.πτη.μδ1ρrτηvΑvδληψη.
Σ.rηv nlρωiv;η λεlτουργiα τηc lM' Πdlμnτξc θo 1κotνωνη_

ocυv noλλoi. Σηluερα Qg rβγoυ'v κοt τo lκoρiτol'α γlo τηV

εκληoiδ. To βρδ'δυ oε σU'γKlvητlKδτοτη ατμδoφοlpo θα δlα'
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σ1ημαivεl oU Θlδc, σημqivεl η Yη, σημαivou\, τCt ouρdvια
Η M&ρθα κl η Mαγδoληvη κl τo,υ ΛαΖdpoυ η μοvα
αημoivεl κt η Aγlα Σoυφκlδ,''μr τρειζ xρυσδc κoμnδvlc
κI δnoloυc τ' ακoδoει oδΖητl κr δnoloυc του λiεl αYliζεl
κl δπoιoυc τoυ καλoυoκtφτεi Παρδδεlooυv δα λdβει
Παρdδειooυv κI λiβovouv, αΠoU τoUγ 'Aγlouv Tdφoυ'

Στη oυviγεlο Kαl ωq τtq π'ρωivεc Φρεc το κooiτo:ο
oτδλ'Ζov τov Εn:ταφ'o. M4λloτα υn.1o1: κοl oυvογυlvιοujc
Π3,α'εvoρΙο Θα κδγεl τo'v κολ[rτερo. tΠoλλoi nηγοtvαν κοι
oτα Ε.ωκ,κ}'ηolα γlα vα βγdλoνv τo Σταυρδ καl τov εnlτα-

φlo.
Tη M. Ποραοκευη δλol μ,ε τα καλd τoυc oτηv εκηλη-

old. Σημεcο δλη μiρο η κομndvο θα 1τυπδ n6vθlμo. ol
γυvoiκεc θα γι.,:ρiαoυv o' δλsc τlq εKκλησl6q 'vα δoυv τoυζ
ε:i:,τdφloυc Kcjl Vα Πε3iσci.JV ' κdτω αΓιδ αι]Toιc. lΠoλλoi
cliμεοα δ.: θo φοv δλη μερα" Σημερg iθα σφοXτoUV K,]Ι τ'
ο:;;δ τα cnοΙα vωρiτερcΙ :ixov βoφ:i κδκκlvα oτη ρδxη
καl τo καvαv i'vα oτουρδ KδrKK|vo στo Kεφdλl. Σημ,ε,ρο θr
oτολθoι]v τα. δΦρα στlc oρροβωVtαoτlκic Ko| το ΚoυμΠα-
poΟ'δlο. A'nοροiτητο ηταv η λoμnd'δo, τo κoυλiκl Kοl "Γ' οU-

γd. Η iΕolδoc του εntταφioυ γivovταν oργd τo βρδδυ κοl
;lEpltprgρ6,γ19γ oτo καθ:ερωμδvo δρo'μoλδ,γ1o, στo oυvoρο
τηc κoθε εvoρiοc.

To M. ΣδββοTo ol €;olμοσiεc κoρuφδvοvτοv. ot vol-
KoKUρεc ετoiμαΖαv τov κοθrερωμθvo vτoβα με τo ορvi κοl
τα κρεμυδοκlο Kαl Toι/ σφρ,δγ]ζοv oτo onIτlκδ φoυpvo με
κδκκlvo Χ,Φμο, οφοι ΠρoηYoUμεVlωc τov εκοlγαv Kολσ. Tο
παlδlδ ':τoiμoΖοv τα κλεlδ:ο κol τα μnoυρλδτα.

To βco5ν oτlc 1 1 o κροxτ1c περvoυoε xτunιbvτoc
τlq Πδρτεc τηξ ε'Voρiοζ μ' dvo Ε0λo' γlο vα Ευnvηooυv οl

εvoρiτεQ. iλ,49 aσ 11Ulη,η'μu;ηc καμndvαc εnρεnε δλor vo
κιvη'ooυv γ1o τηv εκκληoIo nou θ' οκουooUV ToV ,Kaλδ τo
λδγo, κρoτδvτοc τροvεc λομπδ,δεc.

M': τo .Δε0τε λdβετε φωc...,, δλol 'δiβγαlvοv δ'ξω δ-

];οU σε μlα εΕεδρo θ'αvεβοlvοv ol nοndδεc KI o: ψολτο-
δεc με τηv εικδvο τηc ΑVοσtοσηq, τα 'Αγrα κοl το Λd-

βαρα. Mε τo.Xοloτδq Avioτη. dρxlZov τα nοlδ:α τηc
εvoρiοc rvα XτUΠcaV γρηYoρo την καμnοvο κοl αλλο vα

ρix'voυv δπ,λα, κλεlδlδ καl κoβοτoυρεc. o ΠοΠα = Γlιi.lρYηc
Λι,μ'n,lvIdc ψiλvovτoc iρl1vε nρδτοc, 1με τoV KoροVτo noU

εixε nαvτο μο4i τoυ. Tιbρo γivετol Kσl η ΠρdrΓη τoloυκvη
τωv ουγΦv,

Eπlοτρδφoνταc η οKολouθio με lηv εtκδνα rηc ΑVd-
στασηc, oτηv εκκληolδ ειρlσκε τηv n'δρτα κλειoτii καl ο-

κοJγovτov το εΕηc:
nαπdc:'Aρατε niλοc ol dρ1ovτεc ημδv

καl ε,πδρΘητε nδλαl αtδvιol
καt εloελει]oεταr o βαoιλεic τηc δδξηc.

οnδ μεοo o καrrηλovοφτηc:
Tic εoτiv oιjτoq o βoolλει)c τηG δ6ξηξ;

nαndc: Kιiρloc κραταtδc καt δuvoτδc
Kiρloc δυvατδc κor πoλiμιoc
Kυρroc τωv δuvdμεωv
Auτδq εoτiγ o βαorλεic τηc'δδξηc.

Toτε o nο'noc onρδxvoντoq με το Euαγγiλlo 'dvorγε
;ηv π5ρτα xg1 iμπqlvαv δλor μdoo ψoλλovτοc τo Χρloτδc
Avεoτη. Kαl κοΘoιrrοv ωc τηv αnδλυoη μδ,xρl τlc 3 τo
i-lgωi καl πoλλoi κolvωvouoο,v.

Στη oυvεX,εlο ,ε,πδoτρoφο'v στo σ,ΠiTl μ]ε To 1Aγlo φωc,
:z:3ον τlc καvτηλεc κοl 6οβηvοv τlc λομπoδεc οτo vτθyκl
::.'ολευρl. Tδρο εixε τη oεlρd Tηq Kα| η oοιiπo με ορ-
;:( (J ρηζ. r Mαγεlρiτoα.

Στη Δευτεροvοστο,ση ηταv oλol 'με τlc 'iδΙεc λομndδεq

ι1}u ,{sg, 40 μδ'ρεc κgψpvτ€ ffy καλημiρα ελεγα,v τo
.|Xρlοτδc Αvδoτη.. Σημερο oτov βγοivεl το EUoYγδλlo
κGι|VoUv καl δλoυc τοUq ΠoλUελοioυc. EδΦ μετο τlc ευ-

1εc ol γυvοiκεc Θα φιγoUV γlα τo οniτlo τoυc καl ol δv-

δ:εc θο καvoυv εn,σκεψεlq oτoUc σUYγεvεic. Σ'oλα το

οπiτlο δi'voυv οUYδ KoKKl,vo σΙouc μεγdλouq KαΙ ΠερδiKεc,

με σXasiο φυλλωv. oτoυc μlκρoυc. lδlαiτερη Xαρd avoΙω-

θαv ol To0ρκol δτοv εηtoκεnτδμεvοι oniτlα Nooυoοiωv γlα
xρδvio π'oλλd θnαlρvαv τo κδκκlvo αUγδ. Σημερo oι ,κlXοicl'

δεc θο oτεiλoυv καl n.ρ'δβεlo γdλα o' oλoυc. τoυc γvω-
στο0c καl φiλoυc. Tα ποlδlo δλη μδρο θο ρiyvoυv με τrc
Kcσclτoι]ρεq καl .θα κοvουv κouvlεc με τlq τρlxlδq δrioυ
κoι:yloιl,vτε τρογoυδΦντoc τo Xρlοτδc Αvδoτη.

Τo μεoημερr θ'οvoiξoυv ol φoιρVol κοl θo βγoυv
μ:cxοβολΦvτοc ol vτoβdδεc με τo ορvi. To απ'δγευμo θο

βyεr o nonαc τηq εVoρioc καr θα μolραoεl υ,ψιbματo καl
εUΧac o' oλo το oniτlο. o κδoμoc θα δδoεl κδκκlvo οuγδ
κo' 1ρηματa.

Tη Δε0τερη μδρo γl,δρτoΞoν οuvη'Θωc ol ΓΙΦργηδεc oταV

η γ oρτη ηταv τη M. Eβδoμαδα. Aυτη τη 'μ,δ.ρ'α θτρεxαv or'

viοl το dλoγα κor Ζuγi,Ζovτ.ov δλol. ol εnloκδψεiQ ητοv
ncλλic, δ'nωc καl το Εεφοvτιi_lμoτα στηV εξoXη. Aυτη-rη
μ.iρα δε δoυλευαv oτη Νdoυoα κoι .ol ΤoΟρ.Kol. Τηv 'Tρiτr1

με:.rυ nαvηγυρl4ε η Πα'loγlα KοΙ τηc Zωo]δlοΧou Πηγηc η
Πcrvαγ ωnoΟλα, η'ρμ gixα,v lovdφl καi or 'μ.nακdληδεc.

Tηιz Avdληψη γΙvovτοv μεγdλo π'αvηγ0βl σT]oν Aγlα Ν]-
κΔλα καl με τηv Πεvτηκooτη noυ γovδτlΖαv δλol oε φυλο
κcιu5:οc Kο. τηv Aγlα Τρlο.δα τδλεltυναv ol γloρτεq τo'J
Πdoxα. Πoλλο αnδ αuτcl το εΘ μο .δφταoαv μ6xρl oημερο,
εvδ δλλο εxoυν xοθεi οπδ τo XρoVo δXΙ δμωc καl αεlo
τ1c ψξJXδc τωv Ntοoυoτlοvιbv. ol oΠοiεc _rο φuλλdγοv oαv
.l:λlic κολεq Θuμηoεc.

Κ6Θε συvδρoμnτriq

αq γρaΦει

και 6vαv καιvoιiρvιo

συvδρoμnτΙi
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0 Bοoiλεloq Xρloτiδnc κ0l n δnμoτlκn υλΦσσιI
'(B')

Στo nρoηγo0μεvo τε01oc δη.
'μoolε0oαμε μερικθ' κεiμεvo on6
τo 66λio "TA XEl,MΩtΝlATlKA
ΣΙΤΗPΑ" B' θκδooη. Σημερα
δημoolειiοuμε ονdλoγα κgiiμεvσ
ono τo' 66;λio *f9 $qμβξKl. B'
6κδooη, 1965.

Ac oημεlωΘεi 6τl η πριbτη θκ-

δooη ,κψκλοφ6ρηoε oτιc Η.;Π A'
τo 1955 γρoμμ6νη ατηv Αγγλlκη
γλιbooα. To 6l6λio 61εl μετο-
φραoΘεi oε noλλ6c γλιboοεc τoυ
κooμου lKαl To 195Θ τo μετ6φρα-
σov ,Kot ot Pιbool.

o.Ν

To Eομ0ακl
rΠlριilTn €βΦ6vιon

Δεν xωρεi xqμca. α1ηι6oλiα πω6

τo 6ωψ6ωxc t'7ταν γνωoτ6 xα'' xα.λ'-

λιεργ6ταν oe προ:ι!oτaριxoιi6 1ρ6νoυg.
Γι' αυτ6 xαι δεν υπ&ρχoυy &μεoε6

xαι. at^γωρeq εν'δεiξειg για τιg 1ιilρε6
rOυ τ,o xωλ)'ιeργηoαν ^γcω πριbττ1 φo'

ρα. Σγετιxiq 6μωq' dρευνε6, του γ['
yoνται πoλλ& τωρα γρ6ν'ιω δεi1νoυν

πω€ τo 6αψ6ακι πρωτoαvαπτl51θηtε

oε ,δrjo 1ωρloτ6E περιο16E, εντελιbE α

νeξαρ'τητεq xα.ι πoλυ ψαιι"ριω η ψtα
απδ την d,λλη,: την Ιν,δiα xαι την

Αμεριxτ].
INΔΙEΣ
Σ' θνα παν&ργαυo θρηoν"eυτ''τ"δ

6ι6λio τωγ Ινδιιbν, τo RΙG vEDΑ'
πoυ υπoΘdτoυy πω6 γρ&φηxε 1bΟ0

πeρ[πoυ aρδνια πρo Xριoτoιi aτo {'

μνο LΟ5 (oτixE 8) γiν'εται λ6γο6

γιω oν'i1'ψατα' oτov αργαλει6'...
Λ6γoE γιω 6αψ6&,xι γiνεται επd'

σηζ Υα.|' ae tνα &λλo νειilτερ o ιερ6

6ι6λio τωγ Ιγδιι-ily, τoυ6 N6μoυE του

Mωηx, πaυ γρ&,φηxε 8Φ περiπoν

γρδνια π.Χ. Στo 6ι6)'to αυτ6 εxτiθε-

ται η tδι,δαoι α.λ[α τoυ 6ραxμανιομo6'

παρiγεταt επ[cτρ επιτoμτ] τηζ γOμo'

θεoiα6 τωv αρ1αiων Ινδιιily 'l'αL Nσ"-

θcρiζεται η eργαaiα ειεiγωy raν σ'-

18

o1oλoιiνταν μe τo πλιioι|Lo γ"α"'' aηY

6φανoη. Tο νiyια τaυ 6υ"ψ6αx'.aι5 α'
ναφiρeτωι rse τa δνογLα KURPAS,
τi KUPΑS, 6πωq eiνα'' ια'ι ci1:ιερα

γνωoτδ τo oυoπορa 6αψ6αxι aττ;l

Ιyδiα. To 6αrrι6&xc μνημoνε6εται τ5-

οo oυ1v& (ΙΙ, 44' vΙΙ, 397' \ΙΙΙΙ,
236) xαι 1Lε τ6τar.o τρ6π,', ιiloτε yτ

6^γαbeι. τo oυμπ6ραoμα πωζ στηl
Ιy'δiα τα 6αι',.ι6αxερω υφαapατα tpων

Eiπιμ6λεια

o,δ. Nτιvdnoυλoυ

τ6τε, ioω6 μd,λιcτα 'lα'. Υ'.α πoλλ6;

1τρoτιτo13\iιενeg γεν'εdg, aε xar.'li1 aρtγ
oη' επioη6 δτc υπ.t1ργε αξιδλ'c1τ1 ν'o''

νωνcxi1 aργ&νωοη xαι 6ιcψηaα'ν''xi1

πρ6oδoq (HANDΥ' 1896) .

Mι& &λλη αδι&ι}ευoτη ψα.ρτνρiα
πρodxυι{:ε εδιil xαι \["γα γρδνια' L-

aα'ν αναcxαφ€g aττγl xο''λα'δ1' τaυ

ΙνδoJ πoταμo,j (oτo MOHENJC)
DARO) απεxdλυι{:αν )'siι.pανα υφ4-

6ματaζ xαc axοr.ν''dιν απδ 6αγι6αx'..

To 6,φαoμα !ταν xoλλημ€νο τd.νιι
aτo xaπd,τ:ι ενδq αaηψ€νιoυ δo1εioυ

xωι δeν i'παΘε τ[πaτe ^γιατ( aτa 1ιε-

ταξ0 cγτy1ατtoΘτμαν α-i'α'τα αργ6-

ρoυ' τα' xοlηψατια του axacνιοt 6?i'
θηxαν aε πηλινα xαταο^ιeυ&"o'ρ,ατα'

'oλ'α α'lτα τσ' ΘυP+|l.ατα aL αPχα;.a'

λ6γoι τα τoπoθετo6ν 3.000 1ρ6νια
π.X. Mιxρooxοπ'.xi1 aξ€ταaη ΤΦ} ι-

νιilν θδειξε, τtρα απ6 xαΘ'e αψφι6a'

λiα, πωE πρδxεcταυ γr.α τυπιxδ 6ωp'

6αxυ' αν^t1xει μd,λιoτα στa εiδo6

GOSSΥΡΙUM ARBOREUM' δη-

λαδ{ τo δενδριilδε6 6αψ6αxι, πaυ

xαλλιεργεiται xαt οi,t,l'ερα. aτην' lν'
δdα. Σε μια περiπτωoη απο,δ'εi1τη_

χε πωζ εiaαν γρτiouμoπa'ciρι. γ"α''

6αφi1 γcω τι6 iνε6 (GULΑTΙ xα:

TΙJRNER, 1928).

'Ωoτε oτη.7 Ι'ν'δiα, εδιb xαι 5.ΦΟ

aρδνυα, i1ξεραν δat ψ6νo να ιαλλι_
ερ^γa6ν 6αψ6αxι., α,λλσ. γ'αι yσ" y'ρTΓ

oιμoπoιo6ν με επιτυ1iα τo πρaΙ6ν

τ'''x' νtιi,Lατα, υφ&oμιατα, axηινr'α xτ)''

Φαbeιαι εr,bτi 
"- 

νι εtγε αναπτυ1θ:i
xα'. τ1 τ6γντ1 ττF 61φiιE 6α':16αxερdrl

πρoi6ντων. 'oι'' c=τp Τνδtα γi'lον-
τα' σΘ αρaα[oυq γρονr'''l'= 6ιiι6α'ν'ε-

ρα υφαcψατα εξαι.ρe;ιxi6 τiγ'ντ6'
πρoxυπτε'' xrιι ατ6 !''n :ωρlι 6))'ι
τex[J.'ilρL1'1 6πωq αναφ€ρετι: eυθ6; α-

irdoω6.

Bαrμ6ακερ& οrε
αρxαiα eπoxti

Εy.λεxτα 6αψ6αxερ& υφ&cψωτx'

φτ:αγμ6να aττp Ινδiα, διο1ετε6οv-

ταν, φ,ι[νεται, σε γειτoyυx6q i1 xι'ι

ψαν"ρ'''ι{q χιilρεζ, αxδγι.α xαc σττ| σ.Q-

y'αι.δτηια. Στηv Παλαια ΔιαΘiμτ1

(BΙBLE, REVΙSED YERSΙON.
1952) , α''iιφ€ρετα'' (Eoθηρ Ι, 6) 6-

τ'. ,' 6αo''}'''&ζ τη: Π ερolα6 -\B_\SΙ-
ERUS, 6ταy cτι.519 π.X. 6,δινε ::;
περdφη,;rεg 1ιaρτ6; τ.Jυ σxσ" Σoιiοu''

εi1ε cτoλioει' τo πα)'ατι τoυ με d,c-

'Ιτ,ρα y\σ.L 1ιπλ€ παρα'πεταaψα;α, πc'l
^|1ταγ [aωq απδ 6ιψ6αxι, δπιυg πα-

ρυ"δ6γοντα,' ',ιeριxοi (LEE, 1887) .

Eπioηε a Hρaδoτaq (Ιcτoρiαι ΙΙΙ,
47) ι}αζ π'/.τpapoρε( δτ'. γ'3ρω cτι
50Ο π. Χ. o 6αs)'r.αζ τηζ _{ιγιiπτoυ
' Aμαclg aαρ''ae cτoυE Λαxεδαυψδν'.'

oυ_c 6yα θαυμαoιo 1ιτιilνιo (θιbρα-

y'α) , εξαι"ρετιxα λεπτ6, φτιαγμdνo
απ6 λ'ιν6 6φαα1ια' cτa\'.ξ6ταν iΙε χρυ
o&φι xαι t'ραν xεντηψ[νo (t1 πιρα-

γεr1lιcμdνo) ψε 6αγι6αxι' lxρι6ωi ο-

μοιo εi1ε oτεiλει a tδtοq ωE cιφιdρω-

|J.α. γ\α,L 6την Aθην& τη; Λ(γ'δoυ

(GoDLEr, 19b7). Φινταζeτα'' λcι
πδν xανetq π6aa aτ&y'.ι xα'. roi'il'
τιψα 6πρeπε γα εtναι -"6'νε :α 6ιψ-

6αxερα. 'Hταν αξ'.ι'^γ'.ι δωρα 6α'

οιλι&δων, xαθιδ': xαι γ'.α αφ'-ερωlμα-

τα cε θεo6E.

Ta 6α'16&xι ο Fiρδδaιo3 τa ατ.oy.x'-

).gi nεiρια απδ ξ0λoυr, ενιb ciλλoι αρ_

γα[,,'. aυγ^γραφεiE τo oyoμιiζουν 66o_

co ^i"i ι'αρπαca. Βαψ6αxερ6 }'a'.πδν

Θα !ταγ loω; xαι τo φιτiλι <εx γ"α?

ταc['toυ λi'ioυ, πoυ, 6πωq γρωφε'' c



Παυaαν!o'q (Eλλdδoq Π εριηγ^ξoειυ;

Ι. XΧYΙ, 7) , γρτ1cηιaπcιδταν aττ1i

'\xp6πa'}'τ1 ^{L2. τa λυ1ν&ρι. ψπροaτx
sτο &'^γαλp'ι τr1€ ,\θην&; (JONES,
19;;4) . ΙΙiντω; cτι6 δι&φορε< γλιbc-
ae -c a'ναφ€ρονται 6'lα. σωρ6 συν6γυlι"'

Υ'.!" τa 6αγι,6&x''' αρy.tξo'lταg απ' ιυ'

ιανcιρ'"τιxα' y,τι τελalιilyoνταζ ΙιΞ τia

ojγ1ρcνε; ογzψαstεq (Gι]L_\TΤ,
1e56) .

Mvεi,α πριv τov

Mθvα Αλ6ξαvδρo

To 6αγι"6αxι δεγ xα}'\''ερ^γδτι'l

cτην x'λ'αa'.xη Eλλ&rδα. Ιld'}'ot 6-

ιιωζ συtγραφ εtq ανα.φ!.ρo'ly πω: 7-_

')απτυcaδταν c:τγl Ινδ[α., 6που γρτ,-
ct1ιoποcο'3cα'l τι: ι'1:ζ ^(Lσ' ν1" y-θ"'iουι

υφ&cψα.τ'ι..

Ο Hρ6δoτo;, c πα'τ[.ρι; ττ1ζ '5τe-

p[αq, πrι'l tγρι.'!z ττy Ιcτορ!'α ιrl'l

"γυρω aτυ' ,1d5 π'Χ., θειυ2:iτz: '1ε-

ν'.τ't'.cτιρ''ιt,q α.ξ'"cκ''cιο;' oυνηθι'l6

€γριφε |'-δνa Υ''a πρ&γr'ια'ι. πον ιι'-

δ.ε ο tδccq 1ι'9 τL ',ιθ'τ''l' :c'ι. Tι"ξ'''
δει}ε cε πολλj: y_ιi-lρ:; c;ην ΙΙυριδ_

1lτlJ xη"l ,\ctq' τιι ττsl \φριxi; c7'ε-

τιxα 1ιz ττp Ι'fi|"α y'αL τa 6αι-ι6&x''

ι.ναφtρε'' τ'J. εξtιi (ΤΙΙ, 106) :

,,Σ;ηy Ιγδ|z- ουτριδ'uoυν αγρ''α δ!.ν-

τ?x. 1τ2υ ταρθ"γ:'lν ',ια)'λ.i' π'.δ ωρι.!'ο

xαι π''δ eγ)'εx:δ α.πδ τa μιλ)'i τ',υ

"fi?r',l6ατaυ' zτ' q'ντd' τα δ6.'lτρι' aΕr
sφαλ'iζa:ι'i a'. Ιν'δο|' τω ρ'2t!71 12'11'-'

(GΟDLΙΙΙ. 1957) ' Σs θ"l'λο σ'ΓΓ

1ιεio (YΙΙ' 67) γρ0'φe'. οτ'' οι Ι'ι4:,['

'irαν ')τυ\,Lξνι'" 1ι'Ξ nΞi ''.α.τα ι-πδ ξ'\-

λωv ;ε;: ι'l,''!',l,. . iτ,'iι.|'i, ',ι= 6ι.''''-

6'ιν"e g d''.; τ l.:r''. 1'ι 1'.

o Ι{ττis|.,l':'' ι":γy.pο'l''1. :Cυ ΙΙC',-

δr'τoν, L71'.L'λιι:.[:θτμι zτc τa €'L-

οιλ.υα ττ' -< Π ερci'α.q xq''. !:,ι='.νe s: ''

παλατ'' τ'') δzy"taττα χ?δ't'-cl'' 57.

^γιατρδi ττ1. tυ).'l1i. Φαiνετι'' ποl; η-

ξeρε δτι .''. Ι'iδrιt dxλιυf}rγ xαι ι3φα'"-

νιν tνα' εlδc; μαλλιου απδ 'δεν-'ρl'

(Lπωq πi'aιυττε'. απ6 τc' Ιyδ'"x&. τaυ'

71υ αναΨ!'ρaυ'i δ'.αa''ροι' 1ιετα'γ;-γ!-

51Ξ?cι. σlΙτ?ιφεlE) .

iEvδεiξειq
απ'τnv εκστρατε(α
τoυ [tεγaλoυ Aλεξdνδρoυ

}[: την exοτρατεtι τoυ Mεγriλcυ
,\λaξd"rδρcυ cττρ Ιν'δtα, τa 6α'',ι6α-

z'' {.γ''νe φ'lc''y'&. πι6 γνωoτδ aττγ'l

Eλλα.δz'' Συγxεxριμ1ιdντt |Lν.iα y'α-

','e'. ο να'3αργ.cg' }{dαρ1og, 6πωE ν"α'ι

ο sτρl"ττ1δq Αριoτ66cυλo6, των aποt

ο)7 6μωζ τu η1ιερr')'δγgq (πoυ γρα-
φτηxg'ν γ'3ριl aτc 325 π.Χ.) 1dθη-
^,,ι'l' Χαρη οτo Στρ&6ωνα1 πoυ συμ-

π)"i1ρωaε τη Γεωγραφ(α ''aυ xατα
τo 21 1r.X., c6ζοντα'' ι1aρ.τ'tq πaρ'"

γ,'π{| απδ i.Ξ rαραττι?{oει6 του_<

(}ΙEΙNEΙ{E, 792b) : *Ο N6αρχ:q
λdει πιυ; τα Ex'λεττ&. υφσ'5pσ"-'α 1.ων

\νδι6ν γ[νcνταν απ' τo μιλλ/ δdv-

τρω'l y',Ι.'' π,ωζ oι Mαxεδ6νεq τa xρτl
s'.μaποιr-'$οι'ι για ψαξ'"λαρ,'ry' 

y.1"L 
ΥLσ.

νL "γql.[ζου'i τ'6 cdλλεg τcυq, (x\''
20) 'oaa τ!α a'') λpι'o''δ6ουλι'
rο'.l 'i1ταν, φαiνετα'., τ,oλυ προοexτι-

xδ; κι"ρl":τ'ρτ11i1€, aτο τ1ψερcλδγ''δ

ιου 1ι'l^ηψδνευε τ,o 6l'1ρ'6&γ"ι oα, nδξν'

iρ7 iτaν τα'ρ0"^1ει" l'ιαλλd. Ta δtντρc

ι'lτ4 ey"^rγι'ατ,i -|ει τ"αρ'3'δι'l' 1ι'ε cπl'-

ρQ'): τa:) 'Ι.ro".αx?'3'lo'tτα'" 6,τc ξμ:'-

';ε. :a )'zναριξα'γ δτωq ra μαλλi,
(Χ-/, 21) .

o \2ρ'υ'νc'' :π|:η:, το'l €γρcι,!e

ιτ,ν Ι'i'δ'.τ"ii Ιcτορtα, πυΘαν6τατα le
y'1-. arι'! Π:ρiπλoυν ττ1'ι Eρυθρ}.;

Θαλd'aoτic" (rzρLπο'l cτy. ]31 - 13i
lι.Χ.) ' α'lz'φ€ρει (Τ'lδιι^ii' x\rΙ, 1 -

i}) τα' εξ:rjc: uoι Ιγδci φcροι5ν )'ινθ-

?a'5y'σ'' 6πι,l: )'dει ο Ι{dαρ1o6, τo λι._

'16 δe (δη)'α'δfl πραγ;ιατυγrt ar-. sq:,t'

6ιι'' ') πρr'!.ργετl"'. c'τδ τι. δ6ντρι'

Υ,'α' τ'ι οπci'ι' ξ7.ι! ^ipτ1 α'tαφiρε'.. lυ
ιδ τ,' ),ι'16 'l, etνα'' π'.6 r-cπρο α'rl'

.,')')'L }'''ι& ^i1 'r; ψιii7τ1 eτ'-δeρ1ι|'lx

τι,lν Ι., ;'dy,' :c y'iι"νe'' νι φα!.νεια-'. )'z'-

',,n?iτΞ?7. 0ι Ινδoi φoρo'3ν tνα πa'l'
aξι,ι,"5a' πaυ φ1ανΞ'' πιδ xαιυι απ5

τz γbνιτα' απ6ξω φoρο'iν Lνω ρal3-

7;: Ξlπλι,lμJνC τ&νι-ι στcυζ ιbμoυ; χα':

i','ι' &)'λ'ο τυλιγ116νo "γ'3ρι'ι cτa τ':φ0.-

)'ι (RΟBSON. 1949) .

' or' ι ιυ { av'εtνaq 'ilO1J dδοlcε 1,'ti!

πρ(ι:η' xα,ι ι:1-θ.λ''cτα αρxeτ& πΞτυ;r'.-I-

ψLν"η, τeρrγραφt1 τoυ φυτoι1 στην

Ιν'δtα, ε[να'" ο Θe6φραoτag' ο πατi-

PqE τηζ ,6aτανυxiq, πoυ διαδ61τηxε

τoν !ρ|'στoτ:λ^η aτo Λδxειc των Α-
θηνιδν (FΙORT, 1948) . Tο 6''6λ'tο

r''υ ΙΙeρ[ Φυτιily Ιοτορtαq γρ&φττs
xe βρω oτα 3Ο6 π.Χ., 6αοtζεται

σe π)'τροφoρ[eq xα,' υλυx6 πaν !'-

oτsλγε cτο L'3xa,'c ο Μtγαq Aλ6ξαy
δρoζ, δταν ξy'ανe ττΓ) εxoτρατe!'ι
1oD στ'T1Υ Aoiα. Exa( αναφ{ρoντα'''

τα eξ^i.q; uTα δ6γτρα, Γνaυ χpτj5''p"9ι3

ο'J') ΥLq' γα γ'xνaυν οι Ινδat τα ρου'
'χα τaυζ1 d1oυν φδλλα σαν a'ηq ψo1)-

ριαq, δ'δτ'ληρo 6rμωq τa δεντρo γraι-

αξe'. sαν α'τρLaτρLα'ντσ'φυλλιd,. Φυ'

τe[a')ται στιζ πεδιd,δε; oε γραμμd;.

γυ' α"υτ6 απδ γιαxρ'.α φα|'νaντσ'. 6t'')

ωμπ6λια,, (ΙY, Ιv' 8). Πoλ6 oοl_

6τι τlΞρLΥραΨι1 δτα'l αναφξ?.τq".

σΞo Θτ^ils'.a 6α1ι6&τ"'" τo πoιbδε6 (G.

}ΙERB.\CEUι{) , που αποτε)'οι5ca

ανtxωΘey ιτην l'lδ[ι τη cπaυδαυδτe'

ρτ1 r^rsγ"i1 6αι,ι6q'y'cο'3 τLα' νηψατoττaL-

"l t5'(ι.

a Θaδφραaτ.Q l|'"q"ζ π)'ηρaφοpεi e'

τi'cτ1q δτυ, eν'τ'δq απ' τιq Ιν'δiεg. τc

φυτδ xαλλlεi':ι1ε[τα'. xαL 5τΥi 'ltiιC
T'ιiλa ('η οτ,',ιερ''νi1 RλHREΙN.
γνωcτ'l' ι'τδ τα τeτρ!)'ιι'ι) : 'Λ3γε
ετ[ο^η6 iiωζ xτ. ντlοt υπαρy.ο1)Υ xrι'"

τη)'}'α δξ','ι?α (6αγτ6αxοφυτα) , που

rcLρ&γουν 1ιαλ)'i. Tα 'δι.ντρω αυτω

6xcυν e'iλλα 5α' τrJ αirπ6λι. αλλ*

|,''x?d, xαl Δεν παρ&γolι xαpπδ. Τι
o7rγz'ia 61ιω6, δπo\l 6ρ!'oxeταυ τo

'σ.)'λt, 67.ιι 1ι4γεθoq ανo|'ξL&'τLxal)

ψi|'Cιl xαι. ε[νq''' y')'ε''cτ6' 'oταγ ιl-

ρ''ιαsτi' τ6τε ανctγac τ"υ"c αφt'.νe'. νι
φz';e[ τa lιzλλ|, πoυ χρησιμε6e'' γιι.
ν1' 1)?σ-ινcυν τα υφ&c':ατa' τoυc. Mg_

ρ''x&' ιlφi..ο'1'ατα εt'ιαc aυτελη, οyιb &λ

λz' πcλυτsλdcτι'τc'. To [δ''ο δξ'lτο''

6ρ[οxετι'ι, xαθιrig eiπα1l"Ξ\ y'α| στΥil

Ιν'δJα. 6πι,l< xq'. στην Αρα6{α, (Ι\Ι'
\'ΙΙ, 7 - B).

()ι τpCτργo'3ψε';ec 1ιαρτυρi:;. J_

πιic y'a,' πoλλJq αλ)'ε3 7'g[^/'',qυ' ^ι'ι-

θα.ρ& πιυq το 6α'γι6ατ-υ xω)')''.εργ|τ:ι't

cττ1ν Ι'iδ|.α ακδ rp'.iο:'',ρ:t'ο6; γρ6-
'ιo'l.' Tδsa τ1 xα)')L.!ργa'.α, δac x'x'ι

τi xατeργzοLx, τωγ ιγιi)y) €φταοαν :'
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y"Ξa σΞ πoλ6 1ιεγ&λη περυωπ^i1. Γ''ι
πoλ)'α y.ρδνια, o1εδ6ν ιoq ττγ) επ'ιγ'ii
τoυ Χριoτo6, η Iνδiα i1ταγ iaωq 'η

γι6ντ1 αξ:δλoγτ1 πτχ'l1 6αι1ι6αxc'''3 τα''

6ιψ6ιxερω'l προi6ντι:lν. Aπ6 exεt

τα. πρoiδντα iδoxeτευaνταν y"αL 5Ξ

&λλεq 16ρε6. Tελιx& δι"αδδθτ1xe xv.''

τ1 xα)'λι{ργεLσ' τaυ φυτc6, ιbcτε τc

6Eι6'αxc νe επεxτq"Θed oε 6λεE o1ε-

δ6ν τι6 χιbρεζ, δoε'. παρoυa''αζr'υ'l

ευyo'ixdζ ΥL.L aτP αν&πτυξ^i1 1,aυ y"L'-'

ρυx'!i oυνθ^iμ.eq.

AMEPΙ κ,}t

Eντελιbq ανaξαρττ1τα απδ την Τν-

δtα, ^r1 xil')'''{ργetα. τoιl 6αψ6αxυoυ

α.νσπτ6Χθτμe y"α|' σΞ ι,ιι& α)'λη 'μ'ι-
xρι'li1 περιοai1, τΥlΥ Κeντριν'^i] xα.ι

N6τια A1ιεριτ"i1. Κι' αντ6 1ιλι&δε;
y'ρ6νια 1lpa1r'ιl3 αvαxαλυφθεi τl xσ.L'

νο6ργ'.α ^l1πeιροq (δηλαδη frQ|.ν απΔ

τη δξxατa τ€p:πτo α''ιilνα') .

Πλnρoφoρlεq τωv
πριbτων εξaρευιrnτιbv

Στo πριbτo τoυ ταξtδυ π?οq :c

N6o Kdo1ιo ,' Κ,'')'δψ6cζ, δια'cγ|'ζoν-

i1.ζ τo') λτλιyτιτ,d, αντtτ'ρυce την

τr'ρiιττ, sτερια, Lνι ντρi τoυ συηι-

πλdγματa6 BAΙΙ'\M,\S. o'oταν 'ij-

|'.αστσ,ν α.xδψα oττi 6&'ρxα τον xαρL-

6ι.l'3r, γραφε'. cτο τiι!εpoλ'δγιδ τ,-l'l

cτ'. -c 1'2 oxτυι6ρi,'υ 7492. noc ιΘ1.Υe-

νιLi ^lpθι''l 'ilρaζ τ) ptρrιq 1,7o, *.-
λυ1ιπιil';τα; y'a'' ψσ'q tφεραν παπα'γ&-

)'ο'lc, xr'υ6&ρυα ατδ 6'αlι6ατ"aρ6 'riγ

1ιυ', αxδν-"'.α y'α,. πoλλ& αλλ'α πρα'γ-

l,LT'τα.' τ.1 d)'λ'ιξαν 1ιo εiδη πaυ τoυ:

διi-lou"1ιο ε1ιεiE, dπιυ6 xa1ι6o)'6γtα xα'ι

γ'ουδa'}νd.x''rJ""'' oτα'1 q'τO6L6&'σττ1y"Ξ

sτην Κο'.i'fια' 'τi'υ 3ττ|) α'ργ! νδι,ιιse

τιιq ^iραν 'll τlπΞ'.ρliτL^Λ^i1 Ι'lδtα, xι'
ι0'π)'τ1xτo: τiLρα:"^LlρτlσΞ πο'l: oι ιθα-

"γ e' ι e t i y'ρτρ'. \\οτc C''.!15 σ 1"ν xo'3' ιε1- y"l'''

d.λ)'c'' etdτ1' y-1'1'ι'1ιι!'1,1" n'7' σy'o''νi

6α'ι,ι6αxeρ6.

Β α',y6 α"y"ε ρ&') P αa|ιατυ', δ'/.'' δ.'J'φ'

ρaιιx& α'τ6 exa[να 'i'oυ Φa?a551.' 
')'-

Tνδo[, yρτριrιrιπaιοi)6αν y'U''. ηL LΘL'

^rΞγΞι-( τoυ Mεξιxo6. δτqν o y'υ.τα-

τ':ητi1," CORTEZ e''c!6α)'E cττ1 f'ιb-

!''λ 'oυ-ζ c'z 1519. H 1υνα'[τ'l' φ''-

2A

ρουae φουcτυ' xα: φαρ;δ$ φουοτα'l'"
r' α.γτραq εd1ε πd,νοl oτουE ιi'lμoυq του

€να 1ιαlδυα (πoυ 6oφ:γγε οτο λq''"'

γa) , xαc tνι' ζωναρ'' γ6ριυ οτη μ3-
οη. φτιαγμ6νr'l απ6 6q"',ι6ωx'. cε διry'-

φoρετ'.xti λ'.π;δττi;α, ανα\oγα με
την y"oLνl'JνLy."L1 τcιl ΘLaτ1. ο MoN-
TEZιJMA, a αρy'τ1γδq τιυy ιθαγι-
'ιitι, ιiια"ζ( με &λλα διbρα, dοτει).ε

σ1.ιΥ CoRTEZ nπαρq'πeτ&a|ιατα",

cxετ&,c(,ιι'-rα xα'- φo\)σ1θ.ν'.α 6αψ6α-

xeρα, )'επτα czν γιeταξυ, ι,ιε πλ'rι''5'

a''α 7ρυl1ια:α xα''' υφαa'''.!ν:1 1ιε Ψτε-

ρα, κoυ cυyαγωνaζo}:c,''; ττ''1 ι'!'i..ντ1

μι&: (ωΥPαΨι'&,-c". Tτγ, [δ''α' y-ρo'lυα'

o ΝΙι.γγ)'ανoζ 1τσ"ρ:-7iρτlσΞ πιυζ o1

x&τo υy"ac ττ6 Β ρ αζ}'b i y'?Υ lτ''|τLciτ.!'"
,lilcc.y 6q'ι1.6&y"'' τLσ" υ;&s1ια':ι, δ!'γ-

τυα Φαρe|Lατοq xλτ'
Κα'' cτο ΙΙερo'j eρ!Γ)τ,τ'αν 8q"':ι,ι'θ.'

c''ι 6αηl'6αy'ερα υφ0.a1ι'τα' δταν c

PΙZ,\RRO α'πο6c6αο'.'t,'"': ι:z' lb30.
\[,ερ'.xα cυγxpt'l,'ντι.ν aι ;ε)'ευbττρι'

ψε τι xα.λ'.lτeρι. '.'tδ'.xα ^il 1'!()nτ'.7"-

ια' oι ΙΙερoυ6cινC! Θι τ'ιλΤιeργaι|-

cαν 6αιι€'lq"y.c υ'τ6 π!.'lτg τoιlλαγ'.oτο

1ιλι&δοE y'9'6νια, \ια νσ. 6γουν ανι'
πτ6ξει τυπoυ E ψε t'lα τ6cο )'eπτ^ii τ'υ'''

γefι^ii, σαν αυτt] π''ιl |'.p\5''ι,ι-aτla'.rιi)-

cαν' dταν ο'. Ιcπινο[ xατ{xττ1aα'l ':η

γιilρα τουq.

'o).α ιυτ& 'δ[γνaυ't πLυζ, δ;1''l 'l-
'iιxα),'\φθτμε η Aμεριxη. το 6αι.ι6α

x'' xαλ).ιeρ^γδταν y'La).αΞ οe δι&φoρεi

πeριοy-€q, α;δ ιι1Δυ:ιy.j: Ιγδiε; ι-l:

τo Πzr,",'3' x'' l'π4 τo \[εζ:zl' ι''l3 ι"r'

Βριt''.)';'ι (TURΡΙN, 1924) .

Nειilτεpα στoιxεiα
lργα'''d'aγ''ν'dq dρευ, ε; οτo N ja

Ιζ6cr,ιa taιρα-'t σΞ φι')ζ ττoλ)'il' xα'"-

νο'3ργια' cτoιγetα. πrυ δεaχyoυγ πιl-);

φ 61"',ι6&.xι πρdτε: ν'.ι xιλ)'υaργδταν

exε( y'.)'υ&'δe-. γρδ'lυα 1lρ''') α1τ' τaν

Κd/l:}6ο. F'itll γ'l"'' γeρ''ι& y'ρ6ν'.:t'

σ "Υ1 χεp66'η:o )'[JC,\T,\}i 62dθτ1-

f-7-'ι 7,-",lι\/,1 7. ')?θ''''L'1τ1c. ilcυ L'ι1;
y'aυ'l 5ττi? ε;:'y'^ξ τι-'ι'i Ι,\ΙΑS y'αι

εtγιν γl"νι'' lιΞ ιδ'.υ'tτιcτ' ι5φανοτ'.

aγτ:λιb; αγνι.'lsττ1. o rο).'.τυοψbi α"'.l-

:i': gi.'i1". ;'.ο ιρy.L|.'-: ''-Δ :ο', τ','

λιτ ο1ι6 τ:υ Maξιxοι5 xσ''" τaν ΙΙΞ'

ρo6. oι αργαιd'6γo'' πxρα7'€γo'iτα''

πω; μπoρai 'α 
gιν.ιL τδco αργω{oq

y'αa 6T.q)δαto_<, 6co iοιυ6 ΔλαL o α'|.τ'.)'

π:cα'x6q.

'Ωοτe ιc''' τ, -\t,ι:ρ''x^\ etνα'' y.ωρu

πο'l xcιλλιL?ΥTβΞ ia 6xψ6αx'' iι'αL ca

y'ρτ1c''ι,ιaτci'τ,cε x.τl' ylλι&δε6 χΡξ'
νιι. ΝΙΔνa τaυ "(''a --d'λi.: γ-i'ιe;'rs

ρilδεE "iραν τελ:iιυ; 1'κ.l;\''νωi\ε'/'rι

χαt1 ωζ τα' τgλgυιαt']' δ'.z.ιl'c'.α. τε'

ρiτoυ y'ρδνια, δεγ €πα''iι 'κq''lLνq"

cy.ε'δ6't ρδλ'a cττ;l εiil'ι-''τ' του 6q-',ι-

6α.x'.ο6 cτιg y'ωρε; τrιυ Πι)'ιιη'3 Ιζ4

σ'ιiυ.

XΦρεq με παλι6
πoλιτισμ6

'Ιcιυ6 φαiνε ται παραξε't'' ι6 δ:''

γωρεq cαν ;τjγ j\aγυπτo, την Eλλi-
7'ισ' χσ"L τ^rρt Κtνα, 1tε πcλ'-;ι.ιγνδ π')''5

α'ρyα|'a xαc cτουδαta, δeν τ.α}')''-!2'

!τpσ'| σ"π' την ι"ρ7i1 i'lq' τδ5'' aτ;

1ιανι,υx6 ιτρatoν ' 6τοl; ':o 6ιiι6αx'..
Εtναι dl'1ιDζ 6!€ι1ι.c iο);7'7''. στ:ζ

;ρa[; τ,'l 6ιψ6αν"ι δ''αδδθτμe σε τ,a-

λ,j μεταγενdοτeρ τ1 Ξτlo^χi1. 'Ιοο-l;

γ''α:i ινtxαθεν cτην Aiγυπτo 1ρτ,-

ιι',ιοπo'-cι5οι'ν τLσ' y'λ'ω5τ''y"i1'fi'τ1 --',

λ''.'lωρ'" cττsl Ελλθ'δα iΦ υφ&o'',\ατ7-

"1tνoνταν απηx\ευaτ'"x&. ογεδoν απ6

1ια.λλi, ενιb οττρl Ι{i'lα b)'ε'< ο'' τ&-

ξει; τoυ πληθυοiιo6 γτι5νoντα'l ατι6

τz)'''α yρδνcα' 1ιε 1ιετd,ξl.

AΙΓYΠToΣ
|'.z' τaλι3y ιι.''ρδ ;|.ι:ιυαγ' π(D:

:'' 6ι'γι6αxι ιz).λ:ερ16ια''ι c--τρ Α|'-

"γυττ'' ατL κl'λια e;ο7''l,. ^1'.α'τi ετ''-

xaα.τ,oilcε τ1 γνιbirη T"ωζ o'. 'ιoυμιE;
:|γ3'ν 6l'',ι6l.^,,-zρi'' τ;ερ.6)"li ιz:ι',\'l-
:δq ο τρδποc, ττiΞ τ1'pt$ :0)'/ 'tΞιρ(b')'

δcc l αψaρ& :.)υΞ 6'J'5L/''θ.>JΞζ' σ.ν1'^(Ξ-

i1"|. 6τ't|) πριbτη δυνLs:.e:'z.' Zτ,t'zδ'l,

iοιl; 400o 7?l''t''l' ;.Χ. E;c,'ιjvol;
'l,τα'ν a'lο'.xl' νυ' τt'2'l'Σι'7'ιι)'1-'l'- .'Lι)|

ν'α''. τ1 τ'ι-)')l'L'ρ^1ε'.ι. :ι'-l :'-lτ,ο'5 ανα-

ττυγ()τ;ι: :c'i'6.'1''-=:c :'r''t i-διz' er'ι-

7"i,'

|'J.7'1:'','/.7.'.''''ι'"''l.'": εi):iξει;
1i(\\Ξ ia 6z',t6&ι'. ^i,:Lν i-cι.'l< γνυιc "l'

11'Γi1 -\iγ'..l;:, z!.τμι.: -,.il'υδτερι.

Σττ,'ι τι''!'iτ,',ι-τι T"!:?σ- RQSE'Ι'T'\



(196 περiπoυ π.Χ.) , που e[ναc γρι-1ι'

μ6ντi oε τρεiE γλιbcoεq xαι €γινe α"-

paρψ'"i1 να' δ''α6αcτo6ν τι' ''eρaγ)'νφ'"-
y"θ'' l)iL€?'.y'οt Αιγυπτιολδγ,ι'' iy'oυν ττ,

}νιil1-ιη Lωζ σ'ναΨiρΞτα|' γ'σ'L io 6α-',L'

6αx'.' Επι'cτiq o Πλ(yιoE (77 μ.x.)
;α'ρiy'ει (NΑTURALΙS }ΙΙSTo-
RΙΑ ΧΙX, ΙΙ, 14) , 5σ"φι rτΞPLΥρ'ι-

φ^i1 6,ι'.γι6αxιo6 πoυ φυδτα'γ oτην 'Α-
vω Aiγυπτo γ\q'L τo πρaiδν τ.Jυ ΧPτΓ
ο|-μeυε' για νω "γtνaιντα'. 'lψ&'a1ια;α
(Rr\CKHAM, 195Ο).

Βl'.1ι6αxερα υφωaψατα" i1τα'γ 3ξ-

6α:α γνanτα oτην '\iγυπτο αiiδ :,a

5Ο0' π.X., δπωq &λλιυοτΞ 1lρoy"i)τli'Ξ''

xι' αr,6 ττ1 μαρτυρtα rιυ Hρδδaτο'l'

τq. 'δωρα' του 6αc'.λ''α 'λ's.αο''. οt'a['

a'.ζαν παναxρ'.6α. τι' !6λeπ'" xα.νξ-

'lα; cτανι6τ1'iα x1'|' ε[τe iρy'οντα't

ατν4 αλλεq χιδρε€, ε[τε γiνονταν οττγl

Aiγυπτo 1ιε ξ6νo 6αγι6αxι. 'Aλλω-
σ ι'Ξ ι}LΥ-poσ^λoπιxi1 εξi.ταoη [δetξε xα
[)αρδτα;α πω( τa υφ&.σ',).α1σ. πaν πε-

ρ,'66'λ)'ουν τι6 ιro,jμ.ιεg e[νq'ι. λ'.ν0.

xιι δγ'' 6αψ6αxερα'

ΕΛΛA,ΔA
Tο 6α1ι6&x'' δs.ν εtνα'" δυνατ6 νι

xαλλιe2γ6τα.l cττp ι'}'αcιxi }tλλ&-

δ'ι. !,"α.φaρετty"α Θα ;ο αν['φερe αc-

φeλιδ6 x&.πaιο3 ιπδ ιου1. αρy"α[r''l7

s:lγγρα'ψei'-c, αφου i'γινε τ6οa'< λδ1aq

τ''.Ι' iτl/ ταλ)'ι€ργaι& του σε |).α'y'o'.-

νd6 1ιbρε6. Δεν υποtρ1ει xα1ιcω απo'

λ6τωq 6γδειξ\l r'σ"'' δε γiyεται πoυ-

θεν&, rμνεiα απ6 xαν{ναν, δτι φυτεi_
ε3 6α1ι6ιx,.,'δ υπi,ργαν oτην EλλJ.-
δz r'ριν τη δε0;ερη εxατaνταετηρ!-
δα iι.X.

"Ιo 6αψ6αxc oτην Eλλ&δα αναφ!.'

Pετx'L Υ'.α κρωττ1 φaρα απ6 roν ΙΙ*υ
aα'ν[α qι,ε ;ο δνoψα 6$ccο;. o Παυ-
cανi.αq rνoυ πεpl.τ1\t1θηv'ε bλτ1 ττsl

Eλλ&δα, τo 174 τ,εPιτ'oυ 1r.Χ. rπ:-
φαcιaε να oυνταξ^η €ναν τoυρr.aτιxδ

oδτγb ^για τουζ πoλυd,ριθμoυ6 επ:-

sι{'πτe'" τηζ χ6ρα6. T6τa, 6πι'lq xαι
:ωρα oδηγoι3yiα.ν 6;α, αξιοθiατα ττ1q

ετ,oηi]ζ απ' τουq uεξηγτlτ&ζ, (τollq

ττι[lΞρ.γ.Jυe ξεναγo6E)' Εξαιρετιv'α
:υcυνeiδητog Nα,'' χωρaζ υπερ6oλι-

ι,'$3 εΥθοιιcιαaψaυq, aτa 6c6λ'to τaυ

Eλλdδa6 ΙΙεριτ]γηcιg o IΙαυcαν[αζ
περ.i"γρα,!e τι6 θαυμd,oιεζ ol.ιoρφι6ζ

xLL τι; δ6ξe6 τη6 πα'τρ[δα 'c ψα:..

Σ-',, ψ6ρaq πaυ q'ΨoPσ- την Hλεiα,
l.',l'pερε'. -.'. 'ι\iβ ('/, v. 2) : Η
ΙΙ)'e[α Etνι"'. αξιoθαιiqrαoτη για δυ6

κραγ,"ιιτα' ττ1 6'5ccο, πoυ ανυ"ατ'3ο-

ceια'. μδνo oδιb, xαι oε xα'tξ'iα &}'-

λ,, ',ιξρoζ τηe Eλλ&δoq, xωι υοτερα

(πρ&,γγια 1l0υ 7υμ'6αLνaι μ6νo 6ξω .'ι-

πδ τα bρια, 6y.ι ',ι[.aα aττγl περ,'οy'^L1}',

τι; φoρ&δε; πaυ ψ6νaυν 6γxυεq με

γl'tδo'3ρ'.α..' H 6ιiοooE τηg ΙΙλε|α6

etναι τbao )'επτii δca σ.νxt] πOυ 1lσ"

r)α'τoυν o'' Ε6ραio'., δeν εiναι 6μιυ;

:a tδ'"a eα'iΘt1" (JΟNES ιαι oR-
MΕRοD. 1955) .

Σε &λλο 6τ|t\Ξic (vΙ, xxγΙ, 6)

γραφει: nH Ηλεiα e{ναυ neρt'"γt1

aι5φcρτ1 y'αL εyδεiχ'/υται''lδ'"α[τε?q"

Υ'.α 'Lτι\) xαλ'}'ι['ργe''α' ττ1g 6l5acο'l .

Eγιb 'δε τc ν"α'νν&6ι, τo λ,'ναρι v'αυ 'η

66coοa aκLρνοντα'ι aπo'l τo ξδαΨai

e['lαt xα.τ&λλτ1λο, οι tνεq που aρτ''
ι5,"l,\OπcLo'3ν11L τLα τα μετzξωτ&, δεv

καρ&γ,'ν:α'' απ6 xα'γξν'J' φλoι6, αλ-

λ& 1ιe α}'λa τρbποo' xα: cυνε1iζe:

μιλιbντα'< τ.1' τ.) ι,ιeταξοaxι6)'τ1xα'

T€)'r'lζ cτa \ΙΙΙ, xXΙ, 14 iιeE πλη-

ροφaρet δ "ι cι γυνα[ιε6 ττ]€ Eλε{α:

εl.γl'ι ,/.τo τcl υlρα.'.δτερeζ 5ΞοΥ y.a-

c1ιo. nOι πaριcc6τερεi xeρ'δtζoυν τo

ι]rιυμ{ τoυ; α11' ιτi 6'!laco π''υ y"q'}'λ'ιg'ο

γe[ται sιτγl Hλeiα' απ6 αυτt1ν υφαι"'

yrυy μoιγτiλl α \Lσ' τa xeφd.'λ.ι (r.-
xρυφ&λoυE) , y"αΘιil; 1|'σ'L φo?ξψq'τσ'>

JONES 1e54).

Δεν εiγαι εντελιilE s'ξξqι'q qy ι,ι.g

ττ1 6υaco ο ΤΙα'ιcανtαζ eννoε( -''

6αψ6αν",' ^i1 τ'αν6νrι d,λλo xλιυoτιy'6

φυτο (r'υρiω-ζ xαr1ι'α ι'διαiτΞ?τι τ,rJ'.-

ι}'[ι t'''ναριc6' 6--ιι; γ.aριxot υτOσi'i|

ριξαν) . 'o,1rω; .'' 1i1"?αrανω 1iΞρL-

'ιaτ6i e[να'' τ6cc οαφei"g γ'α'' ^ιLατΥr

Υoρτ1ψα-ll"^ιιζ. ιδcτε 'tα μη 1ιdνoυν

ca6αρtq αμφι6oλiε6. o Παυcαyiαζ

ξe1ωρiζει τo 6αγι6αxι απδ το y.α'γ-

να6ι, το }'''ναρ'' xα'ι τo μaτ&ξι. 'Aλ-
λωoτε 6ιjoco απrιxαλ'ε[ τo 6αι:,ι6d"x''

xαι ο 1Ιd'νδε6xηι (oeλ. 25) , που

i;.αγ cυγy'ρονaζ τ.ρt1τaυ ι-ιΞ τoν ΙΙ ?'υ

cανb". τΙ κeρ:γρα'φi1 1η'1 giγσ''' εξα'.'

ρετιx& αxρι6^i1q xα,. ται'ρυαζει θαυ_

ι,ι&.α'.α cτo 6α1ι6&xυ ('δεν 1ιπaρεL ν:ι.

α'/αφiρετσ'L οe α.λλα τ)'ωcτ'"x&' φ'ι-
τ&). Eπi n\ξqy τδaο το 6αγι6αxυ, !'
σc x1'," τ1 xαλλιdργεrσ" τoυ pυτat, 'i;
tαν πο},υ διωδεδopι,6να oε 6λη τη Bυ

ζαντυlii lυτoxρατaρtα, αφcι5 α'ναρ!-

ρoντα.'" πoλλ{'s φoρd6 oτη Noμoθεo(α

του Τουcτινcc"νoι5 (bbZ μ.Χ.) . Τπd"p

y.oυ,r eπioηi εvδεiξει6 δτι o oψαc'
πoυ διωδ61θτ]y'. τ'a Mω&μεθ (ο:L

634 11ι.Χ.) , δiδαoxε ,lτυμ6νog lιΞ
6ηι6αxερδ ρατ'οq, oyιcι,ι6γo oο διb_

δεxα γι€ρη' ο δι"λδaγδq τ,oυ σ.νξλa"6Ξ

;α y'ρ6'τi τoυ Kαλiφη φaρωνταq d'α-

φρδ 6αp6α"xερ6 επενδ6τη (Γενr&δι-

oE, 1B9Ο). Στα ελλτ1νιxα η λ€ξη
6αψ6ωξ xαθ:eρilθτμe oπωσδi]πoτε :''_

πo το Lao 1''"|bνα1 αφcυ {,τcι ανα"φi'

ρΞ.τα.L στo λεξιx6 τoυ Σoυ δα', π'',iυ

γραφττ1xε ττsl επoy'^ll exεtνη'

\κINA
M6λo πoυ τ1 y.ωρα α'υτii α'ν{'πtυξε

α"ξr'δ}','γo πaλ'ιτιaψ6 εδιb xaι 1lλι&-
δεq γρδνιω, γcα. πrι)'ι5ν xαιρ6 το 6α.1t

6αx'' 'iiτα'ν' φαινετaι, εντελιil6 οi,γνω

οτa. Βαψ6αxερα υφαaγα"τα ανq"φt-

QrιΥ7'ι'. \Lα πριilττ1 φoρ& τo 502 π.Χ.
δτιγ ο l'lτaxr,ατoρυ'ζ Ο1-Τ - 

TΙ
ανt'6ηxε oτo θρδνo. Φaρa'3oe 6αψ6ι"-

xερ6 ιψ&,τca, πaυ τQ εi1ε cε μεγ&λη
πeρ'.ιιπi1. lργbτeρα τ{'τar.α υφ&.aψα-

τα αργιc*ν να. ειcαηυlντα''' απδ '.τi)
Ιγδiα (6πω6, ιαθιb q eiδηιε, γ''νΔ'
iαν y"1"L 1-ιs d,λλe6 x,bρει) . 'Hταν δ'

μο-l; πoλJ aπ&.νια, τα γαριξαν xωτα

xω''ρoι3g ξ6'lοι πρεc6ευi6Ξ στoυζ Kι-
νJζoυ; λυτoν'ρθ.'νoρεζ1 'i'αL 6)'oυ τι
Ξxi'',ι111ι!51"γ σα' y'θ"τ'' πoλ6 θαυ1'ι4'-

s''ο. '\πo -'6τε πo'l α'ναφξ?.τα. i'
rρil ".ι 6αt,ι6αxερδ cττγl Kiνα, 6ι,l:

:'lιτe πoll αργιoε η xil'λ'.€ργεLα 1,a|)

φυτο'3' π{ραcαy ioωζ 1500 περiπoυ
y'ρδ','cα (Ι.ΕB. 1887)-.

H Kiγα i6γωζε nqyτοτe μετd'E:.
Πριilτη η SΙ - LΙNG, γυναtτ'ι
του λυτaν"ρατορα HONG -TΙ' &ρ

ΧβΞ να' τρ6φη μεταξ asx6)'τμεq oττγl

Kiν*. Aναφ6ρετ7-ι πω; cτα 260Ο π.

X. oτo 6α's')'''z6 xtρο υπi;ρy.ε tνι
ξε1οlριcτ6 rir6ρo6 rμε 1ιaυρ'.'!q, 6πa'l
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η Aυτaxρατεtρα lιΞ την αxoλoυθiα

τηq μ&ζευαν τα μcυρι6φυ\λ'α xαι !-
τρεφαν τoυ6 μεταξoοxιbληxε6. Kατ6

πυν !6γωζαν τa ψεταξ'' xαι τo χpτs
6aΙ),o1laLa1'Jσσ'ν Υaα να υφαiνoυν ο)_

ραiα υφ&oματα. o ΣoυλεΙμιiν (οολ.

32) , dναE 'Α',oα6αq περιτ1γ"ητiig πol
aιoν ξΥατo αιιbνα πeρ'"τ1γt1Θτγ"ε xα''

την Klνα, ,δε μνηiμoνε6'ει xαθ6λaυ το

6αι1'6αxι' Ma'c πληρoφapet δι,ιωq δτι

oοι Kιydζοl ντδνoγτοιι με μταξωτ&,

1ειμιi'iνα. τ.αι xαλoxα[ρ'" τ€τoυα φar'!

|\,ιiα \!.τ.ιNε|ρ[ζo'lταt γενυxα δ)'ac, ο

πρtγτιτ1παE, δπι}ζ xα,'" o aτρατcιbττ1i,

t1 τ&θe ω)')'a ατaψa, αοaετα αν α9i;
y"τ] στα y'υ'γιηλω στριbl'rατα> Υ'\TES'
1843) .

Γειrικ6 συiμrrτ6ρα'σ,μα

Tο γενυxδ aνψπ€ριοiιrι Υι'α ττi)

πριbτη ειιcο&'/ιcη τoυ 6αrι€ιαy'ι'a'3 gt'

ν:'ι περiπoυ τo εξ{6: ΙΙ Αμεριxl1 α'-

οφα.λι|υ; τ"r.}}'ιeργ ο6cε 6αψ6θ'τ''' τcρο'

τc0 αyα.Noιλυ φΘot απδ τον Κολδι}€"ο

xω γtνε'' γνωcτf oτο'l υπbλ'a'"πa y'lι-

opιa. Αυτ6 6μω6 δεν επτ1ρ6αce τ^rρ

xατ&.cτυ'aτ1 oτoν ΤΙα)'α'.δ K6ο'μo, :i-

φο,3 γcα πoλλo06 αιιilνεg η Aμεριxτ]

tlταν α'Υνυ}σττi γ'σ'L εντελιδ6 σJΕaμο-

νω1ι6νη. Aπ' τιq xιbρeq τoυ ΙΙαλαι-

oιi Kdομου, η Ινδiα etναι η ι,ι6ντ1

πoυ, 1ιλι&δεq γρδνια πρ6 Xριoτo6,

xα}').'.6ργηcε το 6αψ6αxι' πιρaυab'-

oε επioη6 τερθ'aτια rιναπτι'ιξη v"α''

cττ1 6υo1ιηy'ανoποtτ1cτ1 τaυ πρa|δντoq'

T6oo aττp Aiγυπτo, δaο xαυ aττγ)

Eλλ&δι το 6αγι6αxι ε[ναc 6t'6αιa πωq

διαδ6θτ1xε os πολ6 μεταγενdoτερη
εττογii. Ta Lδ'-a, οε μεγαλιiτερο γ:'α-

).ιaτα" 6α"Θψ6, ιcy''5ει ν-αυ ^γ''α' ττp Κ[
yσ".

Mε,σαι,ωv,ικoi ιrιi,Θ,oι

για τ1o 6αiμ6&κι

Eiγαι δ,.ασ'lεδσ"6τ'.y"oi OL i.ι'6θoι

τ''ν xυxλοφορο'5οαν 1a Mεoαiωγe

aγετ,'τ'&. ιιs τoν τρ6πa πoυ αναπτι5c-

o,r"o, "o 
6υlι6αxr τδ-νε επιxQατaι!)-

σσ'ν y'αL δι&φορεq 'δειcιδαιμονiεq γιz
τι6 ,ιδlδτητεg ;aυ προi6ν-'aq' ΙΙαρα-

δ['γονταν, λ.x. πωq ο 6αψ6αx6aπa'

ρο6 θερ&πευοε τo &oθpια , τa 6t1γι'

22

τη δυcεντερi q' y'α.'' τ,α τρω5l,'ατα", i1-

τι'l γι,&λ'.οτα πoλ6τ:rμo6 y"α'ι. 6τα' :-

πp6xeιτa γα δη}'τ1ττ1piαο'η' Σγετrx&

lιε την ανωπτυξη τoυ φυτo'J, εxeiντ1

την eπoγt1 πioτευαν, oδτε λiγo, o0_

τε πoλι1, πωζ τo 6αψ6αx'. εi'iαυ τραγ

γιατιx1.' τa {ριa α1ινιilν, ποιι ξο'5ν xα''

α')α.τ,ι655aντΦL στσ' ιλαδι& δ6vτριυν'

Δι&δooηr'Γoυ 6αrμΘαι<ιo6

στι1v Eλλdδα
Για ττlν σ'Υ$t1 -.cυ 6αψ6zxιaι3

oττ1ν Eλλ&δα μαρ;υρei xα'' τι αν*-

πτυξη τηq 6x',ι6αν'a6υapηaανtιq cτη

Θεcοy.λiα (Tυρνα6c, Aγυιοi, Λ&ρι-

cα, Φ&ρcαλα Pαtr7αντ1 xα.υ πρoπ0'ν'

των τα Aμπaλ&xια) , τo 18a xυρi'-

ωg ωlι-bνα. o T'5ρνω6οq iραν ψαi-

ν€τι'L σΘ μεγ&λη αxr,ιi1 αττ6 πα'-

);.6-.ερω aρ6νcω. Κα'τ& τaν EDοΙJ
ARD BRονVN πcυ τoy επιοxdφ'θη-

y'€. σaα 1666, o T$ρνα6aq etγe τ6τe

18 exxληoiε6 y"α|" τρLα τζαμιd'

(POUQι]EVΙLΙ,E, 1826)' dγινε δε

ξαxoυcτ6g τ''α τoυζ ωραioυg' aaυ 1'-

λατζc{lδε;, πoυ τoυζ 6φαιναν 1ιε 6αμ_

6αw y"α. ψe:τωξ'. (BEAUJOUR,
1sOσ) H Aγυι& txανε επioτ1€ οπaυ

δα"tο ειιnδριa μa τη Ιερ,μανtα, δπου

dcτελyε 6α',ι6αxερα νi1ψατα ^/'σ''- 1|-

φαaψατα' 'oπω_c 6μrE "γρωφει Ο

POUQUEUΙLΙE (1826), η πoλυ-

:dλεια. τi δ''γ6νcα xα''. τeλ''x&' η επ6μ

6ωoτ, xι,' η ιπoγδμνω s$, τηq ατc'

;cν ^\λi1παcα, oυνετdλεcαΥ στΥ1Υ !'7'

τzaτρaψ^i1 τηe. o iδιo6 oυγγραφdα;

1ινημoνε6ει πωζ στηy πεδιciιδα τη;

Λ'θ.ριcαq υπi1ργαν τδτε εxτeτα'ψΕνε;

6αψ6αxoφυτεiε6, ηrαζd με αμπdλιr',

xα'τ.νδ xα'' xαλ.αψπ6x'-.

Στα .\μπελd xυι ανι;τ'3aθτ,xε :-

ξα''ρε','"xω τi 6αφti τωγ xlxτυyυyl

6αψ6αxερ6ν γηlΙiτων' Βαψ6αlα' τ'α-

ρi11γε'o αρxετ6 οτη Θοccαλiα (6-

nωiq nρa"'3τ=r'- ','''-' qπc επιoτoλy'1

Γ&λλoυ ΤΙρ''ξtνc'l ο'α. 71o4\, i1 !'

φερναν α'τ' ττ, Mιxaδoνtα y'αL 1τ1

Στερeci, Eλ}'d.δr. ,\ναφ6ρεται ψ& !'
γoρd nou €γcνε cτι 1799 απδ 

"o 
Δo

(Συν11εια cτη oελ' 40)

-Ξ-.'-_ ΞΞ-;,-:ΞΥ;'-z=Ξ_



T0 ΔIEθNΗΣ tPΑΦlΙ(} AMΙΙEΛOY KAI 0ΙN0l

'Eυαξ αμυωοToζ σTo ευρ0 κolυδ fuεθrnζ 0p6αυloμδc

Mε αφoρμli τo'Eτoξ AμπθλoU κοl oivoυ
Aφrρμi τ'"σ' 1'c δη1ιociευLμα αυτδ

dδωoε η απδφαaη τcυ Διεθνc,i_: Γρ:;

φsioυ Aμπdλoν y'α'. ot'laυ να. q"γα'

x^ηρ'3ξec τo 1987 Διεθγ6g 'Ετo.c ax'
δηλιi.lcεωγ τ'..λ Ξa Αli-ιπ6λι ^ιαL τo

Κρl"s!..

ΙΙ6σOι d1;Ι(Dζ γl,ιυρ|ζoυv N&ιc γ'.α'

:,'ν διeθνi1 α.υτb'ι oργανιοpδ; αaφα'

).ιb-r πoλ'j λiγoι. Tιατi πραγγι'α'τι, 'ι-
παργr'1gγ δ:εθνεi; οργανυs1ιoι' τLq
τoυ6 πo[ουg δεν γiνeτα.ι πoλιiE λl,_

γo;. H τeγ'ιxt1 ιου. ''δ'.δ:τi:α δε'l

τlυ6 δiνeι δτ11ιοc'.δτrρx xωL τ''αυτa
gi'1c/.ι' \Υ'ωlτat aε τr.εριaριoμdνο x6-

zλo eι;διxιily. Eξ &λλcυ a δ'.α'xυ6εr'-

ντiτLy'δq τoυ c. y' σ'ρα1l1\ραq επιφνλ&ο

5a,. στoυζ υπoυργo6q τωγ xρατωι
ιrs}.6γ τα πρωτεiα ττiq πληρaφ6?\'

6Τ1'- xαL ιυlν απapαcεωγ y'αι επι_

€"&')'λε,. 5τoυQ aργανιa1ιοι3q α"υτο6;

δ'.l'xρ''τιν"6ττ1τα πaυ δεν oυ1ι6:'6&ζε-

ται με iδηt,ιacc6-"τlτα γ.α'. σΞ 1ιεριxd;
πeρ:πτιi'lcει6 μ: δημ6cιε; s'1'{aει;.

ΤΙnρ' δ).α αυτα a|' ορ^γανιqιa[

αυτoi ερ^γαξoνταl 1l'εθ'ο'διx&. xα'" ι.-

πoδt'δoυν cη'ψαντ''x6 ξρτo. ΤΙαρθ'-

δειγ1ιι τo Διeθ,l6ζ Γραφεia Aμπ6λoυ

xαι oiνoυ (OFFICE ΙNTERNATΙ
ΟNAΙ, DE Ι,A \rΙGNE ET DU
\'ΙN t o.Ι.Y.) πoυ εδρε6ει a-ιa ΤΙ'ι'

ρtct ν'a.ι cτa οπoiο α.φaρα ιο δη1ιocj-

ευ'1-ια αυτ6.

' I δρυon και σ,κo'πoi

oι αxoνoψ'"τ"ξ -c 7'''laιr)'k< l,o') i'ι'ι
ν"\tβτμαν ατ6 ττ1ν υπερ6i'ιx^l'' Ξ_

π!τ'ταcτ1 τωy αμπελιιilν aτo') xδcγι'''

xατα το πρiιτo τtταρτo τoυ αιi'l'lυ'

γιωq' ['xαψαν 'δl&φορεζ διεθνεiq προ-

cι,lπιxdτητε;, o1ετιζ61ιεvε; lιs iηγ

'\1ιπελoυργ(α γ"1"L 1τΓl αηrπελoυργι_

xi, πα'ρι^γιrl"'1i, νι sxιφθ'οilι "(L'ι 1'ι,

c'3να,J7τ1 ι-ιια,ζ Διεθν'o$q Σ0l;-ι6αoη';.

oι 6&cec; ττ1i a(l',ι6αοτi3 τ!θτμα'ν

sτ:τ1 Tενευτi τo 1923 xαL τι υrcτΡα-

φi] τηζ !1''νε oιo ΙΙα.ρtοι τη 192t.

'\λλοi απd ;ο 1916 zx6μα o RoS-
SΙ cτην Ιτα)'tq' xαι oι PROSPER.
GERYAΙS' γΙEΙ,Α y.αι RΙCARΓ)
6iτl 1'αλ).iα, εtγαν επαινξcει
||''L.ι -rtιο''α \Ξ?.Jσπ&eΞ''c'' Π ρoq τo

:6)'cΞ τcυ 7927 eτ''xυριii'θηxs yl oυμ

φωνtα xαι' aψδφarlα οxλ6xθηιε, ω;

Πρ6εδρoE τcυ',,εacι5c-'q'του oργαν'.'

ιγ}o,3' ο γd,λλο: EDOι]ARD BAR-
TΙΙE, αργδτερι' ΥΞρaυσ''ασ7t|ζ xαL

Aπ6 τov Dt6ρκo Bαo.Bλ6xo
Κα,Θnγnτfl τnζ Aμπελoυρ-

Yi'αq στo Aριoτoτ6λειo
Παv)iμιo Θεo)viκnζ

cτ1ψ.ιντιxδ oτ6λε1c; τη_ζ Γαλ).ι)'.!ι
Τερoυatα";. 'Eτo: γενvdθηxz τo L'-e'

θν6; Γρ:lφei'' {)['i6ι1 (O,Ι.γ.) Ti'ι\)

l'p"1οτεpι" (1958) 51o'l :tιι'' .η')

i.,).Jττeθτ('Ξ xαι τ, λLξτ1 ''\'rπελo_c'

ητoι Διεθνd; Γραφειc -\1ιπdλoυ xα'ι

o|'ioυ. 1ωρi6 να αλλdξει a 5υνaτντ|'-

z}l: ιρy.cz63 τi:λr: ( ) 'Τ.\'.
H 6iδρ7. -,aιι Qr''"uroι|ιου 6ρiaxε'

iαL στa ΤΙαρtοt, o χc1Qc:/'^r-νt1pαζ τι,,)

atνα'. δ''αxυ6eρlητcxδq xαι περιλα1L-

β!'yε:' γωρeq που αντιπρoaωπεdaυν

το cilνa),a cyεδdy ττιζ Γνσ'Υγ"δσψ''σ.ζ

α.μπελουργιxηe ταρα'γ''ι^γηe . oι πριil

τ:; 1ιbρεg πο'l υπ!γραι|αν τη o0μι-

6ιcτ1. sιν ι'tι?ιli''τ& μdλη, fταν 11
.7'1,. 

'',ιετιξι5 aι11(1'1 Χ!L'" η E)'λ&δα.

o: z.υριιiiτ:ρcι cτοπo[ του oρ^γω'

'/'.5|\.13 αυ:,a6 πeρ'-λα1l6ωνοντα"υ 6τc

;vιι:c 0'ρΘρc Ξτl-c 1)πoτρ1'φεicη6 oιiηι

F'ιcτ, -< xιι αναφtρaντα'' oτoυ6 λ6_

^(.\)Ξ 1i.υ cδt1τ1oαν o' αυτfν. Υπo-

"γρα',tη/.ζεια.'- τ, ανθηxη 1rελdτ!6 xαl

λ^{'}η6 μ3τρων "('-α τΥ1Υ πρoοταai'α

τιt)y α1ιτe)','υρ"γυτ-'jlν o.l1Lφεp6ντων,

τi 6ε)'τ|"υlsτ, τιυν :υνθηxιilγ ).ειτoυρ-

γIαE του διeθνοιiζ oινεψτoρtoυ' η ι'
φxρψay{1 τoιγιilγ 1rεθdδωv ανιiλυcη€

για' iδ,.eυx6λυνση .τωy δ:'εsγιΙlγ α,ν'

:α"λ)'α'γιilν' τ1 rpo6-ιασ(α τη; xαθα_

ol'lιτ1τα -C xα'' αυf}εντιx6ττ1ταq τtΙ}'i '

z,ι;ελoυργιx[ν προiδ'ιτων xαι τωγ

0''|'\σ.σ''(b'l πρeελεricεωg aων x?Lσi'
ων' τ1 ττρ6)'ηΦη .η-. voθεiαE xαι zξ-
)'o< τ1 eφαρ].ιηii αρaων αν&πτυξη:'
τa'-ι εr,ιπoρtου τιoν οi'lωγ.

oι πι'pυ'πα'iυl τ:bγ'oι bγ', γι'δνa

1l ρα^{ |''σ.τ crLo'' i βτ 1xυ.ν' αλ}"α αν αζητt1

θτiy.αν λ6cει; xα.ι οε *λλα πρffi)κtγ,ια

1 σ"' .! L x.Jν.JψL ̂ ια ^'δ 
ι α'δ ιx α a τ ιx' &, τ εy' ν'"

x0' xαι ανΘρωπ''s-" xλ που αναφ!:ρr;ν-

1,αL σττt') οιμπελo ν"z''. τα' πρoi.b'l1'U' -''f] 
-Ξ

ια'ι ι7ιια[τεPα aτο xραot yJιL r'α erL'

:pιπtζ',ι o;zφυλια.

ΤΙ ρ6πε: να δ:ευxρινι οθa|' ο:ι το

Δ:εθrd; Tρeφεio A1rπdλoυ xα.ι oι'-

νaυ δ€γ 6xει o'jτε Ερ^γαsτiiριο' ο'3τε

T,ρενντ,τ''xδ cταθμ6, oιjτε δlxoιiζ τοl.l

aιδιxc0g. Δια,θ6τsι, ψδνa ι,ιια ευxi';η-

:η Κeν:ρ'.xi,'ιπηρεciι ε\Υ-ατεσiτs

ιιdyη σiηγ 6δρα τaυ o;ο ΤΙαρtcι' To
ξρΥo τa'l το πρaυl9zt iιε τ.υζ α.γτ1_

πρoοιi.lπoυg τωγ v.ν6eρνipεωγ τωy

xρd''ιΙν 1ιελιilν, nOι1 g(νa'. *νιbτερ'ι

1 1ι'51γ,,1],,'1''xd' γ,1''" δtc'.xτl-'''ιθ' ο;ελi'
'ιτi r,oυ 5μγ'1,γ1ιilyται στιζ ετrloιεE

Ιενιx6E Συ'νελε6oει;, σiιζ οπoiεq'

1ιετ& απδ }'επτoμερ{ μελdτη- των

θ:1ιd,των 7τ1-C' t1ψρ'.ip'.α1 διιiταξηE
nε'"cτ1γo'3ντα''> στιζ αρ-ι6διεg ωρxΞ6

1'rιυ xαΘε xρ&τoυq' Οι eιcηγ{oειE
τωγ α'ντtπpaa,hπι,lν 1ιεταφρθ.ζaντα''
cε δcoυxτ1.,'xd" γ'αι νoμoθ'ετιxd, 116_

1pσ' ΓνaU πα(ρνoνν oL ιυ6ερνηosι-<

iω'ι ^ιρατων ,ιελιiry.

To επ:oτημoν'τx6 εργο τoυ oργα'
νιaγιοι5 τ.αταv6μεται οε τρεtq βνι'
ιιε( eπιτρoπ€q; A1rπελoυργiα;, oι_

νd'ογ(αq xα'' oιxolcι1iη τη5 Αμ_

πξ\oυ, ατ6 ;ι; οπoiεg εξαpτωνται
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τρ9aζ rdοeπ|.τΡoτν!.ζ xαι π:λλθ_c 0-

;r&'δεg Eιδιτιbν, τα 1ιdλη των oποι_

ων οpiζοντα'' ωπb τ'.q Κυ6ερvηoειE

τοt,i xρατιilv 1ιελιbν που ε^ι'fiρoσL|)'

π,o6y. Οιiιδιπoi τωv δrιιφδρωy α,x&''

διυγ :υνοιντιil't--α.'. i, ανταλ&saoυν ι-
π6ι.|,iειE με eλληλoγραφiα.

Μι* φoρd, 
'τo γρ6νo σ'J1xσ"λeιτσ'''

η Ιεvιxη Συ,lθλευoη τaυ Ο.Ι.Y,
σττιν aπatq. οuμμετd1ουν aπ,[cη1ιc'.

exπρbaωτoι των xρατdlv μελιilν rα.ι

λοομ6&νεvτα: oτ1μaντιxd_q απaφαaeιq

ηιπελουργιx\g πoλιαxii<. Κατιi τη

Γεv:ττ] Συνdλευoη εγxρt'teτα,ι τo iρ'

Υo των Eπιτρoπιb'ν. πρoτeiνoντι'"

νξ,υ' ερευvητιxd, πρoγρ{'ι1ιατα xα''

cυνιaτ&.τc"'" η ληΦη ηlEτρωγ α,τ,δ ic.

διαφορz, xρα-'η ',ιi}'τ1 τ')') Ο.Ι.v'

Kιlθe τρiα y'ρ6να o Ο.Ι.V. δι-

oργανωνeι Δlεθv6; Συνdδρ:o q.ιε a_

νo''aτt1 cυ1ιμετo7.f;, 6x, ψ6νo εr/'-

ai1',:l'lν €x'Ιi,ρ.jσιbτl,L\'ν τωy xρατων

1ιελιi.l>. ι}')'ω τzc ι)')'ω'ι eν',cl"φι',,ο:'

1ιdvων ε;ιo: τ1''ιδνι'l'' (ερευντ,τιilν' aι'

γaι:rjc)'a'(,.'>'l y"7.. τε1νιxιbν) ανΞ-

ξδ.ρrτρι' απb ττsι eΘνmbτητα τoυq.

Tdλo; ο oργινιcγ,ι6q δ'.''ρτυ'νιb'

νει Συ1ιπ6οια γ''α δrαφορz' Θ{γιατι'

(επι:pα.π6ζια οταφ'3)'''α., oτzφiδεq,

1σθd'/ειεζ χ.(ι.) .

Tα. oυμιπερd σ\L1'τσ' il''\) ουγεδρi_

ω9 ^λc!.'crcLο'3'lι,ιι απ6 tιζ υπηρΞ_

aι.ιq τaυ oργανιc1ιoιi ηrε δημoοιεil-

1ιατe. ενδ oι ερευνητ6q d1oυ'l oτv;

δl*θεο{ τoυζ 6'.6λ''οW1xη alα. €1)'

ρCi.α iexγrτ1ρtωη για δι&φaρα θ€-

ιaτσ.,

Απ6 ττ1v rtρνa^t1 τaυ 10 Διεb;6;

Γρα'φεi'ο Αιiιπ6λoυ xαι oiνoυ, 6φερe

cε πdρα;' 
"aη1ιαντιx6 

6ργo πoυ δ:'l

eiyαι. δυνατδ να 1ωρdoει oε θνα δη_

μοοiiυμα dπωζ αυτ6. Οι 1.ιελ6τ:g
y")ι.'. o'' εLστιτiι79'. .Ξ' a'. π?ιiτL:υ;gc
aργαsiε,r" firι.J Ly'ουν παρaνoιαoθsi

cτιg Γεvιτtg Συνελε6oει9 Ι"αL τ'ι

Συνθδρια'; q""ftΡNο"lται σε πoλλ€q

1ιλι*δε6 xα'' €γaυν δηrooιευθοi

cτo ελicτgιa ι,tηνιαia xοιι τtilρα δι-

ψτγl:ια|ο'περιoδ''xo τoυ Οργανιoiro$

{BULΙ,ETΙN DE L' Ο.Ι'v.) π0υ

εΦtδeτα,. απ6 τQ 1928. Με ττ1ν

φρovi{δα' τoυ Ο.Ι.V. γiνετα'' 'η εx-

fr,

τr1πωοη τιι}γ eπιcττ11ιονιτ'ilν ερΥC/"

aιiιy πaν παρo'lcυαξοντωι oτι; Γε-

νιx6; Συvελε6σει6, τι Συ'yd'δρια, xα'ι

Συ,,ι;d:ιz.
Στο περιoδιx6 TrιD oργανιψοri

γ|.νεται παρονa[αcτi τωy ερευνητι-

xιjιν eργαο''ιbι, δηψοa'.ε'3ονxαL i7. 3:-

πl.οη1ια 6τq1''7;'"ν.&" oτoιγa[α :ω'y

xρατω'γ μελιilν, aε bτ'' αφορα τι3

xαλλuaργo6μενgi ηΙ€ ωψ6)'''α exτθ'

σΞιζ, τηγ πιραγυlγi1 xσ-'' τa9 π,Ρoο-

ριo1ι6 των cταφυλ6ν (oινoποiτiοτi,

cταφυ'δoποiηcτ1, αψecτ1 xq.τα'νσ,λ'ιυ-

cη) , την παραγωnγi1 xα'' xo.ταναλω-

σ4 rιtγιyν xαι δcθ.φoρα &}'λα y'ρi1ι:'

ψα aτocγεtα'
Eξ &λλου c o.Ι.\r. €aει. πραγιμα-

ιaπo''t1oa'. πολ6 ενδια'φ'tρουοeq xα'''

y'ρηoιrμεq εxδ6cειg iιετεξ'j τωγ r''

πciωy:
ΤΙενταxδο:og (5ΟΟ) ψoνoyραφi-ei

πoιx),ιωγ α1ιπiλου 1laυ ιαλλιερ_

γo'ι5ντ*c sε δ''αφoρεq αμπελουργιx6;

7_ιilρε;.
Κ ιil δ ι x α, περ'.γρυ'φιxων 'N'αpU:

ν"τiiρυlν πrl'.x'"\ιiι'i r"αι aιδιbν αμπi_

)'o,ι σε r'ε'caωρeq γλιδcoε;.
Φ υ λ λ α.δ c l' fr'ι'J ανιφ!ρrJy1q.''

c:ττt 6ελτ!'ιιlοτ1 x1"ι ο-τi')l'γi' τη6 α-

1ιπdλoυ.

Eγχ. ι ρtδ ια διεθγιilν 1ιεθδ_

διυν αvd,λυoηi των oiνιυν πoυ λδγω

e"γxνρδτηταq, laoυν ιο1υ v61ιoυ oε

διεθν6g επiπeδo, $a'- ψ,ι'δνa στιζ ειιπo_

ριx6g oυ'iαλλα,γiq' αλ)'α χαι 5τιζ ε_

rL6ττlψoν L.rξζ 6ρευvεg.

'\eξιx6 Aμπ6λo,-i xαl oiνoυ

που τελευταtα φορω τυπιbθηxε τa

1963 oε επτ& γλιilcοε6 (γαλλιl.{,
,.τα}.'.x'll,'. στα' /'.1lh' γ ε ριμανιtxi], τo ρ 

-

τa^γαΧιxi1, αγγλιxt1, ρωaυxi;) xαι τε

ριλιψ6ανeι τeρclaδτερoνq ατ6 τρeLi

y-ιλιd,δε6 bρo'lc γρτ1a'ι'1-ιoπo:oυ1ι€νoυ;

σ:τ/γ αtμπελο'a''νoλoΥtα xα'' απo;ελ'gt

πoλ'3 γρtρu',to fιoΙ1στ1tα για δao'l 
-<

αοaoλo'3νταc ^*αc& r'πο''a'δi1τoτε τρ6-

no' με πρc6λ'iγ,ιατα αμπdλου x.l"l'

οtγοιl.
Eυρaτt1 ριa των cτωθμιδ'l.

εpγαcττ]ρtalν xαι ιδρuμ&των A1ιπ:_

λoυργiαg xαι oινολoγi'αq πr-n 'lπα','-
yoυν ο' ολδν")'ηρο ;,"ν x6ο|ιa. 'Ετc'.

ο x*tJe eνlια.φερbι,ιeνcq 1ιπoρei να'

πi'τ,ρCgoρτ,{}ι!. "γ''ι' το επ'.σ1'τ!LrιΥι'x5

l,ΓJo5ι'J';'.7.a. :τ,'l e'.δ''xaττ1:.α y'q'L -r)

aρCυντ,τ'.ιδ ;c.tγρι,,'-ψα x&θε ιδρ,i_

|\1'ioζ.

Εξ α)J'cυ ο::: 60Ο c:λiδ,ε_c τη;

e'''8''x'ilζ ξylδ,'cτιΞ }fΕΗENTO. πcυ

α'/9.-''lπιij','g-'α'ι γ'λf):. 7a'/1Ξ 7.ρcνυl.'

πe ρ ι\αψ6 ω' l ε-' L'. τ, ι.ιι-; :)'ο''''.ν ιxi 1 ν'ι

μoΘ'ectα των 7.ιυριilν ',νe t'ιb'l. οτατι-

c;''ν'α cτιιγεtα (;αρL^1ι'rγt'' xατυ.-

v*λιυoη, eψπδριο) 7'1qγη).2"γιxξ x'ιυ

δ'.αφaρα α'}'λα.
() ο.Ι.\I. τ.αθs 77ltlο δτ,',ιq5'.91\;''

txθsaτi τl'σ. τη'/ τ'ιιαc=zττ' :!i ;\-

1ιπελoυργiαg c-'oν xδο',ιc '/"a'' σ'νq.-

λ'jει τα -'x.ι,'η'Ε[c. -,'nυ οτξ}'νονιαι q..

πδ τιq Α.ιπελoυργιx6; Χιbρε;. α'νe'

Ξ&ρττ1τα 'J.'l etνg.'. ii δγι ι,ιi}'τ, rο'ι

oργα:tιoψa'3.

Γ '''J' 1-{i/ exττ1'i'1'ιιοτ, i'{t -Ξ 'J'i''
ιτo^l'"l,i i..') oρ^γι.ν'.οψcυ ' '1'ρε:θ"

5iΥ1Υ€ cxt'τ"'i, ;','οοnαθε''υ', δια'

6oυλsυο:ι;. zrtτc'tz; 5υζΥFil6εLζ' 7.'

ι,ιo'.6αi'ec υτογιιρiicε''; y"q.L συltφω_

'ltα 6λι,υν aων σ'ντaΓLρacι'sτrειιbν y'ι'''

oπιlcδηποτε ,δεν s,'γαι p61o υ'υτ!.i '''.

δραcτ'r1ρι6τriτ96 τoυ o.Ι.Y. IΙρ6πεl

να" πρaaτeΘεt xαι η π}'r1ρ''ιφδρηcτ'

πa1J παρξyΞ'. .' oρΥανtοψδζ σΞ x1)'

6ερΥtPΘ,' -Ξ xαι ιδlιi'l_uεg xαΘι-bg τ"α'' ιι
διεθνεig ου1ι6aυ).dc. α'φοδ o Ο.Ι.v.
ι''lα"γνωρtζεταt σ'πδ τουζ iλλoυζ δι'
eθνεi6 oργαvιc1-ιo6g ιω-ζ r, n\ξr''ι 6γ'

διx6q για tJξιατx 'ι1r'εl'c'lργυν'&. Υ-

παρy'ει οννεργαctα :oυ o.Ι'Y. μs
τoν Διεθνη oργ*ι:ο',ιl' Tρoφiμων

xι''. T'ευιργtαc (F._\.o.) 7"7.ι συμη1ε-

.''')y'ii σ''''ζ eργαοtei του Συ1ι6oυλ("v

'-η; Eυριilπηζ. τη: Eυροl;αi"ιtιζ oι'
τονοψυxi1i Κοινδιτ,=z.; ιι''. cτον aρ'
^iα'l'.qιδ o'Lxa')0Ψ;γ'+ι'. Συνεργαciα.;

v.αι .\ναπτ6ξeυl;. l':ιν 510υ'' oρΥα-

νια1ro6q cυιη3 -ι 1''ιi''.|Ls-.liπJζ'!ντq.L

π ρ a6)'iiι,ι"υ'τ α. τ'i,'i J'c! ?τ''y'|x'

M,s τηγ zιΘo>'i,1τ,cτ. τoυ o.Ι,\r.
δ'.eξαγο'lτα'. e.1e'lντ,:'.x{; aργαatzq

ce δι&'φ''ρι -: y.(ιριi. 6αsει aγ.eδiο'l

xα'. 1c. zτ.'=ελ{.sψ& τoυq d1oυν τη'i

οφi,ιγiδα :η'< e^γxνρ6τητα.q.

Tι' κρc6λ'i1',ια1x. τ'JΞ τα oτοLα cι'

c7.d'ει'ται ,, oρΥq"ν'.c|.ιδζ e[γα'. πr"}'-



),c' xαι o5'lΘετα' xα'' ιαΘe γρδlo ανι-
τ.iττoυγ ιιαι'lo6ργια'. J.πδ ττρl ανα'

γγωση ι-ηζ ηψaρ^l1aιαe δι&ταξη;,

1ιια; 1ι6νo Συνεδρiα6' Θα ι,ι-π''ροilaε
yοι ,διαπιcτιbcει xαγεiζ τo ενδιαφd_

ρo| τ.,ι πoλιi 'δ'ιαΨoρετιxd, θ6ματα.

6πω3 ^r1 δlδααxιλiα τηg αμπολoυρ_

γtαq οa ανdιτqτο οπiπsδo, η τιαλ'α!'

ω5η των xραotιbν 1ιe υπερl11ουE, 'η

eτiδρι'cτ1 τωγ φυτoφ.ιρμd,xων, η πε-

p''εxτ''τ"6ττρα τoυ 1υμo6 των στα,φυ_

λιlν oε 5,1qιp[νε€ xαι πciλλ'α ω\λc'..

H επ'ρρc^l1 του O.Ι.Y. i'l.'ι', αυ-

iη,θεi πoλ6' oι 1ιilρε6 μdλη απ6 11

τιυ i1ταν xατ0. ττ1ν iδρυcη τoυ, d_

φθαcαγ τι; 33 odμερα. Eξ &λλoυ 1ι:

ττι iroλdτη δι*φ6ροrν ω;π..λ'-''''-'i'--

τ6ν πρc6)'τ1rι&των λα'' τo'l ψεγι"λ''
αp''il,ιδ των ερiυ'rτ1τm,jι'l eρ1αs''ιbν

iloυ'iιραγψα'τaπο[τρε' ετLτρe'!α''

cτoγ o.I.τ/. ν'L aνα.Υνωρ'.σ+ει 6α''l

Eιδιr6; oργα'l,.c7ι6q πoυ αοxet διe-

θvτj ω,.Lπελoυργcτ"\ τολιτικ'fi ψe ττ'ν

ε'lρε[α {ννοcα.

H ετ,ιoτηιιoγ''ν"^l1 α'ξLα τω') frΡα,Υ'

ι!ατrγγωμ6γων τoυ Ο.Ι.Y' η eνε_

ξzρττρ[α, η ωμερc).ηι}iα' τo xλiψα'

y'ατα.'loiισeιJ)'\ γ'q.L σ)νε?ΥαoiαE, 6διυ

6,qy 6T0Υ Οργανιομ6 αυ;6 1ιεγ&λ''

aκ[πεδ'ο'
'Hδτ1 o Ο.Ι.γ. αποφL'c'.aε ')α α-

'iιxτiρ6ξe,. τ,' 1987 dτoξ Αιι'π6λoυ

ια'- oiνου o-τ1 δ'-αρxειx τo'l οπotoυ

5Θ πoλλd; χ6ρεζ, α\,Lτe)'l,υρτLy.ξi

xα. 1Lfi, Θι γ[νουν Ε1τ'.στηψoν''xε:.'1

τo1νιxdg y'α'L μ,oρφω;ιxdE aτδηλ6-
σΞιζ i_Ιε τ'ιντριx6 θ5μα τi ε[ναl. xρα-'

ο[ y"q'ι cτειφnjλι.

oι, π6λει6 τoυ θ:ι Eοργα'',ιioο'l',

α'ιαλoγεq εxδτ1λιλοει6 θι αναxτ1ρυ-

7'θrιiν .Π6)'ε'; A;ιπdλoυ xα'ι Οiνoυ,,

=e xορυφα[α εz"δ^{λωoτ1 πo'l θι- γ|"-

νΞJ. 1τη Ριiι'ιη τον πρacaγi1 ()xτiι'
6ρ''a 7987 .

Σ;η ΧιΔρα, μα; η N*ου:a iiρωτo'
c:qτιi xαι θl' απητeλ'ξοeι τ.' επ[xεν-

Ξ?,) ;ιυ'/ ει7'τιλιοsει,tν. 1Ιε πρι,lτ:-

6'"υλiι. τoιl \τi'ψαργ'3υ ττ1ζι 1ip2\pα|L

''.LτtcΘτμα',l δ'.αφaρ'.; ειδηλιboεl;
ποιl Θα γι'ν',υν γιt'cα' sι,ι 1987. 'E-
τcι η Nd,oυοτ" |}. aΥl γιαxρ&. αι,rτε-

),οο ι'l ιτ"ii ταραδ οsτ 1 τr'' l δ'. ι'f) {τ e'c Θ α.

τ.ι:α'xτtpe'. ^ισ.L i\)ττ'.γ'& τoν τtτ}'q

τη6 * Π 6)'η; ;η; Αμπdλoυ y.σ.'" τ'Oυ

Ι{ρα.oιο0, π.,υ διxzιω,'ιατ''x&' ττ1q ι-
ν^i1.ιει'.

Mε τηv εUKαιρiα
T,oU δΙεθvoι]q 6Τouq αμΠ6λoU Kcll οivou

Aπ6 τov oivo τωv συμπoσi'ωv τnξ αρxαι6τnταq
στo κρασi τnq σ'nμερι'vιiζ επoxιiq

To π.ρδτo 6απτιατικδ δvαμα τou τρoi-

δvτoq τou τρoiρ1εται ατδ τα αταφι)λια

fiαv <<oiνoq>>, αργδτερα τfiρε και τnv

ovoμααΙα, <<κραoi>>.

oι αργαioι'Eλληvεq διiκ,ριναv απδ
τcλi ενωρΙq τιq εuεργετικiq επιδρioειq
τou o'ivou oτov ανθΦπινo oργαvιoμδ.

Ατδ τoγ'oμηρo oyoμ&ζεται <<μελιfi'δηg>>

επειδ{ {ταv γλuκδg ωξ μ6λι. <Mελi-

φρων>>, ετειδf ειpραirvει τηv καρδιd. Ka-

τd την oμη,ρικr] και Kλαοoι'x{ ετox{ πi_

νovταv αvαμlγμΞvog με νερδ. H αvαλoγiα
τηg <<κρ&αηq> δεν frτα'v κ&τι τo αταθ:-

ρδ. ΦαΙvεται δμωq δτι η τρoτιμδμεvη α-
lαλoyiα vερoi προq οΙ'volv {ταv τρΙα τi_
ταρτα vερδ και 6lα τiταρτo oivoυ. Ε_

πΙoηq και oι αvαλoγiεq 2 τροq 1 f 3

πρoq 2.

To <<κρ&μα>> αuτδ {ταv o ,κατ' εξoxiv
<<τδαι μoq o|νo5>>. 'Eται oτα ouμτδoια,

πoυ 6αατoiroαv πoλλ69 δρεq ωq τα ξη'μερδ

ματα, iπι'vα'ν &φΘovo <κεκρα'μivo oivo>r.

Στα ouμπδoια αuτ& oι αρxαioι '€λλη_

vεq δεv ετηρεαζδταv ατδ τo πιoτδ, διc-

τηρoδoαv μ&λιoτα τηv διαl)γεια τoυ τvειj

ματoξ και μτoρoδoαν,μετd τoν δεiτνo

vα oυζητoiv δr@oρα φιλoαoφικi θi'μα-

τα.

H <<xρiτη> πραγματoτoιδνταν στoUζ

κρατ{ρεq δπou αvαμιγνiovταν oΙ'voq καt

νερδ και καμiα φoρδ ρητilvη { μiλι Mε

τoυq,κuαθοuq μετ6φεραv τo κραοi oτην

oιvoxδη κλτ.

EΙxαvε oι αρXαioι 'ΙEλληvεξ δλα τα

αταραΙτητα ακ,ε0η, xαv&τεg, π:τηρια.
Φυαικd τo oερ6iρια,μα τραγμ'ατoτotδι'

ταv απδ τιq uπηρiτριεq τcυ rjααv δλε;

ωροriεζ,

'Aρθρα. πoυ δηιιaσιευθτμαν aττ1

"NΙAOΤΣTΑ> lχeilx&. με iηγ %α,λ

λ16ργεια ;ηζ aμπ6λo|J ^ιι'α'L nQ \'ρασti

l. BΛΑXOY }*APKOY, Kα$ηγητi A-

μτελouPyiαξ Α.π.Θ. Η &μπελoq:

|oταρiα xαι sΦλoq TεnNos 28 1983

oελ. 57

2. ΓYl*Νo,ΠoYΛoY ΛYΣ'ΑΝΔPΘY, Γε_

ωτδlou Γ.Λ. Ναoδoηg. To ξυγδμα;-

ρo Ναoioηq Tεδγo5 4oν I97E οελ'

I14

3. AΑAΗ ΣπAYPOY, 6αoκdλou. Αφd'

γηαη ΛΑΖ,oY MΑτΘΑιoY. o τελευ

ταΙoq τωv Bαρελ&'δωv Tεixoq 59'
l97E οελ. Ι'51

o. trg-11IΝΗ - MΗτΣΑ^Α Er\,EΝΗ,

δαακiλαξ. o ΝαoυgdΙ'iκoq τρδγoq

TεΦxoξ 'l ov |977 oελ'. 16

5. zEΓκιΝ+l _ MHτΣAΛA EΛΕNΗ,
δαoκ,r&λαq: laτoρικig .ryγ€q γ'α 'o i
κρααΙ Tεixoξ 16ov l98'1 oελ. 95 Ξ

6. ZEΓiΚl ΝΗ - MHTΣΑΛA EΛEΝΗ δα'Ξ
oκiλαq. To κραοi τηq Νδoυααq μi' i
oα απδ τη Αημoτι'κ{ τoiηaη Trεi- j

xoξ 'l Eον 1982 o'ελ. 9 :
!

7. KoΙΛlΑPH Γl'AΝΝΗ, yεtεπδvoυ -Ξ

oινoλδγοu. Η τε'1νιxη 'ηξ γ.ro'u'Ξ
γνιeαiαg oτα κρααι& (i αs μαΘοu- Ξ

,με vα oκτ ι μiμε τo xlρατi 'o, τ,Ι'oυ- Ξ

,με) Tεl)xos 2oν 19'87 αελ. 23 :
:

8. κ'olΛιAPΗ ΓlA]Ν]ΝH, γεωτδvou - i
oι,voλδγoυ' To κρααi cro,1εiu απo- !
λαι)αετ,rζ f, δηλητdpιo; Tεi1oq 5oν i

:
1978 oελ. 137 

Ξ
:

9. KolΛlΑPΗ ΓlAΝiΝH, γaοrπδvου ' :

11.

oιvoλδγoυ: Σuμ6oλi oτηv Eρμηtv'iα Ξ

τι+v απoτελεoμiτωv των yημικδv α- !
vαλiαειυγ ΦJλλωv και εδδΦoυξ απi Ξ

τov αμπελoκαλλιεργητ{ Tεδxog 10ον !

1980 αελ. 33 
Ξ

MrΠ'oYTΑPH ΓlΑNΝ|H, Eιδικoιi xη' i
μrκoi _ otνoλδγoυ' Tα κρααι& V.Q. 1

R.D. ελεγxoμivηq oνoμαoΙαq προε_ j

λεiαεωq χαι η σημασiα τoυs Tεδ_ 
1

1os Ioν 1977 οε\. 19 
:

NTl,Ν,oYΠ,oΛYoY oΔΥΣ., γειlτδ_ ;

νou. tατoρΙα τηq αμτελouργiαq xα' i
τηg oινoτoι'iαξ Tεixoζ 16o'ν 'l98I !

oελ. 98 :

t0

12 δικηγδρou. !

τηq Ν&- i
αελ. 15'l . i

:

XΙoΝ1l ΔΗ ΓEΩPΓ l oY,
Νiεq πηγig για τo xρατi
oυoαq Tεδ1oq 1 7ov 'l98'l

o. Ν.
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Tα Eλuiυεlο μ0ρμαβα. To Ιρoυl[δ τnq uρπαtrnc

Στo 6ρεταvlκo Mουoεiο, πλ61

oτηv ,μεγdλη αiθoυoα με τo ελ
γivεrα μαρ4.loρα. ιlnορ1εl μlα ιll-
κβτaρη δnου εκτiθεται ομoi'ω'
,μα Tοu Παρθεvιi:vo. Ε,κεi o ε'Πl-

oκεnτηc δlαEαζεr σε μlα 'πληρο_

ιpρroκη πtvοκiδο, 6τr o λoρδoc'
'Eλψv δεv εi;1ε αρxlκo o,κοn6

vα απoοnο'σεt Tο μορ,μoρ'o ο'πο

τοv α,ρ1αio γg$. .,Aλλα 'oταv εi_

$9 iπ'ωC,'Kατα.σTρθφovταv, α'πο'φ'α

σισε v'ct oιi:oεr 6,τι μ,π'oροiloε'

Elvαr θλr6eρ6 ,noυ κοl οl 'Aγ-

γλοl o,η,μερo, ε,nικαλo0vταi'επi-
σημα Τ,o ε1Πlx.εiiρημ'α τ'oυ,κl'vδ0voυ
τοrv γλυ,nτιbv α'Π'6 TοUc Τo0ρ-
,κoυc Πoρ' oλο 'που E6ρoυv 6τl

εlvαl oαflρ6 Kα.l αvτliσTορl'κo.
o vα,δq τηc Α.θηvdc α'noτελο'i_

αε οθι,:,μαv:κo τ,θ:lμεγοξ lKα| ο! 1με-

τιir,nεq εξ'αιτioc τoυ ι3ψoυc ηααv
αιΠρ,o,σlτεc. Tα γλυ,nτd τoυ Πορ-
θεr*ιbvο α,noοπdtoτηκα'v σε μΙα

εrΠσχtQ 'nou η επ'ρροη τηc Aγ'
γλioc ndvω οτηv oθωμοv"κ'η αυ

το'κρατo'ρ'iο'ητο'v τeρ'θoτlα. Γlο'
τi ,δεv α'οκotoov olυτηv TηV e-

Γ}Ιρρoη γlα vο 'nροoτoτευτο'*v
τα μvηL,lεio, αλλα τηv doκηoαv

γlα vα τα ληoτ6ιμcυv;
Η ,λεηλα,οΙα τωv γ,λυ'nτιbv θε-

ωριβrμε'nροαω'n:κ,η υn6θεoη
τoυ λ,cρ,δrυ 'EλY,v καt εvαvτi_
,ov τoU. αnο'κλεlστ',κ6, οτρ'd'φη_

,Κε η Πα'γ'K'6'oμlα γvΦ'μη. H εnl_

xεiρηοη 'oμωc τηc ορ]Ξ'α\aηq τωv

ορ1αlοτητω'v, oxεδd'oτηκ,ε απ6

τηv i'δtα τηv αγγλl,κ,η ε<υ'66ovη-

,ση Kcll ο ''E'λγlv 'μ'η,ηρEε n''οτ6:

ερ,μηv:'lτηc τηc αγγλ''κηq n'^\'-

τtκηc καl εκτελε'οτηc το:v οδn-

γlιilv τωv nροiοταιμ'$γωγ του. Η
nρωτo6ouλ,iα τηq αρπα'v'ηc αvΛ'
,κει 6xl στov 'EλγIv' αλλd οτηv
κυ66ρvηοη Πi'ττ που KστεΧ6τα-'

α,n'δ τrv φ6r4c ,ιrrllrωc ol Γ6λλοi

τoυc,πρ,ο,λdl8'cυv και τ' αοn6'ξ'oυv

ε.,κ,ειiγol. Aλλα Kα' o 'Eλγlv 6_
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1τtZε ε,κεivo Tov 'καrρ'o τo α'vd-

κτορ6 To,U στηv Σκωτiα 'Kοl φl-
λo,δoξoto,ε,vα To ξ1qrxο'6lμ,ηo,εt

με oρ'xαlολoγtκo κα,λλlτεxvημo'
τo, nρωτoτυrnο Q αvτiγ'ρο,φ'ο. A-

φο,0 λoI,nov τoυ 'δlv,oταv η εU-

κolρiα vο oτολloει το οniτt τοu

με ,nρωτoτιl'πo γλυ'nτd lκαl κdτω

Tnq

ΛευLκ,ιiq Σαμαρξ

σΠ,o Tlq εuλο,γi'εc τηc ,κu6ι1ρvη_

oηc τ,o'υ rKαl εΠεl'δlη φο'6,6ταv v6α

εδoρμηοη τωv Γdλλωv 'οτηv A_

'κρ6,π'oλη, κlvητo,πotηθηκε'u' oλεc
τoU τlc δυvαμεlc.

o λ6ρδοc 'Ελγrv το,nοθετηθη-

Kε στηv nρεo6εio τηc Πoληc
oρx6c 1799 κol οl προετο''.-lαοi

εc TοU Yro τηv oρno1'η αρΧlοαγ
λlγουc μηvεc αcγoτερα, μαc nλη

ρcφoρ:i το xoοv'κ6 τoυ ΙωΟ'vvη

M,πεvlΖξλ^'-r .Πeρi τα τ6λη τoυ

IουλΙου τ:υ αυτ'οi 6τουQ τωv
1799 ο l.:lλ5ρ 'Eλγιv, nληρεEoil"

ol,oc nρ6c6ιJιi Tηc Boεταviαe ηα

ρο τη c,3ωμαv'η<,η Πoρτα, θοτε'_

λε εlc Aθivαc τεxviταQ Pιυl'lαi-

οUc Kαt Αvοπ'oλlτdvουc δlα vα

κατooκd,ψetJv Kαl vα ερeυvnco'-iν

εlξ Tα ειrδ5μιlΧα τηc γηc δlο

lμ,dρμαρα καr κτiρlο nολ'α'il κοl

vα κατε5dαrl ιv οn6 τοv nsFiφn'

μο vαδ τnε Αθηvdq εκεiι'α τ::

ο'Elολογιj.lτoτo μαρμαρα κol α-

δριαιrrαc τo οnoiα 6δrδαv θαIμ_

6oq καl 6κπληΕlv'εlc oλo'Uc τo'Uc

nερrηγητοc..
or 6ρευvεc, η οποo'xoληση !-lε

γdλ.ου ορl,θrμο,0 εliδlκΦv, ot δω_

ρoδοκiεc, αlnolτot]'οσ'v τεραoτlεQ
δαπdvεc ,no, κqλιjrni-ovταγ α'no

Τov KροTl'l(o nροij,πολoγl'olμ6 καl

oxl oπ6 'g βμ,|drκlα τoυ rn.ρεo'6sιl

τη. Τηv δι,ε0θ,υvoη τωv αρXαΙo-

ο'υ'λλε,κτικιbv ε,πlxεlρηoεωv'στηv
Erλλαδα, οv6λα,6ε 6'vαe lτολδc
(ω,γρd,φ'oc, ο ΤZo66vr 'Mnoτiοτο
Λουcι6ρr, γvωoτ6c ωc Δov Ti_

τα. E,πlτηr$gloq τυXoδrΦKτηq Kαt

oτυγ'v6c αρxοto,κdnηtr"a' g7θ}ια-

6ε το 6ργο του 'κατεδ'αφ:ομοιj

με μloθo 200 λiρεc τo xρo'rο,
εκτc;q απo τlq δαnd'vεc Ylα TηV

ουvτηρηoη τoυ.
.'Ητοv., γρdφει o Λoρδoc

Mndijροv -το κατd'λλnλo o'ργαvο

τηc λαφυραγωγiαc"
H ο,uξ'δα τω'v τεxvlτωv, 6φτα-

σt στηy Α9ιivα τov lοtλ:o τοl"l

18rοiO, 1Π13ωτο[t καv εκ'δοθεi' το

φlο,μdvl πoυ θo εnθτρ::τε Tηv α-

π6αrαοη ορ;α'ωv uvημεiiωv t<αl

'εγκατα:τοi:lr'ε κdτο'l oπ6 τηv Α-

= ool]oλη.
.Ημ6ραv τivd' lστοPεi o Avτ'

Ι\,4nλ'ορi'<nc .o1 KdΤo'Ι(}r τωv Α-

θηvi-lv ε'5ov δiερ1oμ6'v'cυc ταc
αv.-l αc τηc n6λεο"lc ξ*vouc, τo'v

oo',9 l6v εξ, oδηγoι'1':'f,γgγq υ'nιi



ToU U]ΠolΠ]ρo,ξ'θvoυ εv A,θlηναιc

τηc iM' Bρετowioc, Σnuρiδω-
voc Λογoθ6τoυ Χ'ω'μ'oτlα'voO και
,Π|ερlεργα!ζolμ6'vouq μ,ετα lμεγi_

oτcυ ε,vδιo,Ψr6ροvτoc τα αρ1οiα

μ'vημεio".
Η i5εrα τoυ αoυλτdvoυ, 6,6-

6orο, δεv 6ργηdε vο ,δοΘ'εi. Η

στρατl,ωτt'κrη'6'oηi0εto τωv'Aγ-
γλωv oτo το,Uρ'κt,κ6 oτρoτε0'μo_
Tα ]Π,oU οvτt]μετω1Πισov τηγ στρσ'
τια τoυ Bοvα'nαρτη oτηv Aiγυ_
Πτo' αiΠοlΤο0,οε γενvoi,θξ Kσl o-

xr ,μ6'vo 'noλιτl,κθq lKα| ο!κovolμt"

κ,6Q nαρα,xωρ'ηo,ειC. Στo φrρμα-
vl ΤοU ooυλτd'voυ ovαφερoTο'v
6τι .η Π]6λη ε,nlθυμεi 1u' oUτ6
vο εκδηλιbσεl τo oε16ooμ,o τηC
Πρoq τoV,Πρεσ6εUτη τηc M. Bρε
ταvi,oξ, τηc oε,n'τηc καl αρ;1αi'αc

oυμμd,1ου τηc..
'ΕτoI ovοlξ. g ξρ6rμoc Y|ο

τηv λεηλαoiα των μvημεiωv. o
Λουol6ρl 6oτηαε τlc ,oκoλωol,6ξ

Kol οl τεxvlτεc dρxlοov vo ξη-
λδvoυv ,Kcll vo λlα'viζoυ'v Tlc με-
τonεc. 'frγραφε ο ''E,λγlν .Πρ6
Πεl vo Πρ,oτιμηrθο8v ol lμεΤ6,Πεc,

τα οvdγλυ'φα ,KαΙ To λεirψαvα
τωv oγαλμ,dτωv. Kαt τo ελ6xl-
στo ο'vTιK'ε[ιμεv.o α,π'6 τηv AΘη-

vα εlvαι αvε,κτiμητo,.
Toυc 6αVδο,λtoμο,0ξ τω'v σU-

vεργεiωv τoυ 'lElλYtv nεριγρα_

φεr ο δAγγλοc nερlηγητηc DoD-
vfELL καl εκφρoΖεl σε χρovlKo
ToU Τοv α,ΠoTροlΠtcrσμ6 τoυ γlo
τηv αnογ0,μvωση T,oU ΠορΘεvω-
vcι.

.,[,6p1,iμgσ,g, λ6εt, "τηv τα,nεi-

vωση vo πορα16ρεθιil σTηv αΠο_

γ0μvωoη τoυ Πoρθgγιbvo oπ'o τα

,λ,g:μnρ'6τερα γλυnτd Kαl vo Πo

ρα'κολoυ,θηoω Τo γ1ρ,f1μlσ'μο με-

ρικιi.lv ορxlτεKTovlrK6γ μελιbν
τoU vο'o,0.

"Ei,δο vo 1Kατε16dζοUv noλλ6c

μετ6πεc Tηc voΤloοvαT'oλΙ]Kηq
nλευρoc. 'Ητov o'φ'ηvω'μ,6vεc α_

vd'μεoo oτα τρ[γλυφα 'Kοι γto vcl

onοonooτoιjv 6,nρεnε vο YKρεμl_

oτεi τo εξαirolο ,ι16iσφlμα ,ΠoU Tlq

εκαλυ,nτε... Δεv,nρo'κεtτol μ'ovο

Yιο τo ηθrlκo oτiγ'μo iΠo,u αiKoλou-

θεi oυτηv τηv ,n,ρotξη. To κo,κo

εivαt 'noυ oτo rμ,6λλoγ ,καθl6vαq

θα μnoρεi vα εlΠΙrκoλOiταl τo 'nρo

ηγo0μεvo τoυ 'Erλγlv |Kol vcι δι-
κoloλoγεi,παρ'o,μotεc ορnoγθc.
''Eτol ol vooi τηc Aθηvαc o'vτl-

μετωniiZoυν τoν κivδυvo rKσΤo-

oτρoφηc εξ olτiαc τωv γλυ'nτιj:v
ToUc δlα,Kooμηoεωv'ΠoU ovΤi 'rQ
noραμεivoυ-v στηv oρxικη τoυc
θ6oη' κτη'μo τηc orκoυ.μ6vηc, θα

λαφυρoγιυγo0vTαt on,o τoυc l'

oxυρo'0c,Kqlθg grnο'Xη'q'.

H αρrπoγ,η των μ'vηlμεiωv σUY_

,κλovtoε τ,oυc AΘηvαliουc. A'κorμo

Kol οι Totρκoι 'κoτ'6,κρlvov αvoι_

xτd τov Σo,υλτ,d'vo Ylα τηV Xο_

ρηYηση τηc 'd,δεIoc.

Γro τηv αln,oo'nooη τωv γλυ_
nτιΙ.lv γρ,d,φε| 'Kol 6λλ'oc 'Αγγλοc
nερlηγητηc noυ ov6'6ηκε oτη'v A-
κρonολη το 1818, o Η.W. WlL_
LIAMS.

.',EχoU,με. λεεl, .τo δl'καiιυrμo

vo μεlΦoουβt oΠlδ rδIoτελη κi-

vητρo τo 'εvδlα,φ6ρov τηc Aθη_

vαc Kol γq 6'μ,noδlσou,pε ΤlC lp,6λ-

λoυ'oεq γεvεθc των dλλ,ωv ε-

θvιbv 'vα sqψIμ,ξlσorUv τα εξοi'oια
ουτα 'γλυ,nτd; Ti θα ]Ποιjμε στov

ταξr,δlιbτη 'noυ ,Θο α'ΠoστερηθεΙ
τηv αvTσμoi6iη τωv κ6nωγ του;

Θο noρηYoρη|9εi ακo'0γovτοc
Πωc To γλυnτ'α τoU 'Πoρθε'vlω_
vo ,6ρio,κovτcll σTηv Aγγλio;' Στε
κorμουv rplnpoστα σTlc iKαρUdΤl-

δεc, oτοv ζtγωoε θναq Tο{l,β-

,Koq' ,μo,U 6,δεl,ξ,ε τηv ,κολιbvα noυ

o'vτl,καΘlστo,0'oε τo 6γoλμo κα|

ε,iln'ε .ιMlλoP 'lEλγ,κlv!. Aυτ6q
οl λ6ξειc αno ro ,oτ,o,μo Τo0ρ'
Κoυ, εivol Q1 :Πt'o 6αρεr,6c ε'nικρ,-

oεlq αln,6 ,ooεc ακo0oTη,Kαν στηv
Aγγλio ιη οτη'v ,A ηvo κoτd του
'Eλγlv".

A,δυoιb,nητoc KαT1ηYoροc τoU
'Eλγrv μ'n'η,ρΕε o λoρ[οq Mndii_

ρoν, lΓΙo|U lμε Tη]v <Kατ,αρα τηc
Aθηvd'c" δη,μrorjργηoε 6vα Πελω

ρ:3 η8lκo θ6μα καl oτlγ'μ6τloε
o:ιbvlo τοv oυλητη τoυ Παρθε'
vιbvo.

.dH o,ληιθεlo ,εiνol, γροφε|,
.nωQ lδεγ εi,μoI εl,δι'κ6c, σ' oτl α-

φoρα τlc αρ,xαl'oτητεc. To μovo
,n,oυ 'Θ6λω εivαl vo θυolο,oω τον
'Eλγlv oτηv Aθηvα κol oTQv Ν6-

ιμεσηΣ.
o ,δε φiλoc 16μ |{rQ'βl|{oUSΕ

noυ ,θφτα,oε oτηv AΘηνα rμαΖιj

ToU To 1809, μετoξυ dλλωv γρ6_

φεl .Δεv μnoριi.l vo noρoolωπr(_
σω τα λoγlo τοu lΓlovvlωτη Λoγi-
oυ Aθo'v.Ψoλi'δo. Moυ εinε. Σεrc
ol 'Α,γ'γλor nolρvετε τo 6ργo τωv
Eλληvωv, 1φγ πp'o,fιovωv μoq.
lΝ,α τo φ,υλ6rξετε κoλ6, γrατi ot
'iEλληvεc θ6ρ$9r, vα To ζηTη_

σoUV,,.

BlB^loΓPΑΦlΑ

1. Αvτ. M,ηλrα,ρ'oκη τΠε,ρi τωv Eλ'

γιv,ε,iωv Mορrμ,dρωv". Eoτiq τ. K.E.
(1838) o. 6,82

2.'Mεγoλη'Eλληv. ]EγκU'κλoΠσiδ'εlο:

Π. Δραvδδκη τ. rΘ. Σ'ελ. 9l1 2
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τεc στηv Eλλdδo ]l$Q'Q+181'σ τ. 'Γ1 c.
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EπαYYελματrκ6 nδoq
α) Eιοαγωγri

o α.rθριυnoc oον ξεΧωρtoτδ πνεu-
μοτlκo cv κοr nρolκloμδνo μiε δUνο,μ|-
κδτητα εξελlξηc' προoπo€εi, Φ,στε, η
κdθε τoυ εvεργ'εIo καl η 'κξ$g 76μ
π'pαΕη vα οπoβλεnεl στη,V Π,ορoιΠερo
βελτiωoη τoυ.

Αιrδ τηv οyωγη πoυ ToU ΠοrρεΧεTi],,
απc τα β,βλlο πoυ δ;οβ,αΖεl' α,nδ τIc
επloτημεc κοl τlc τεχvεc. αno τηv πo_
λrτlαrlκη κivηoη τoυ το.noυ τoυ. nρo_
onαθεi vα οnoκτo εμnεlρiεc. vo κολ-
)'.:;1ε.το:. lο oλcκληριbv:τ:l KαΙ η
κd'θε του .δραoη κοl η κdθε τoυ 'εviρ_
Yεlα,Vo. εivοl ηΘlκη κοl α'vΘρΦn':vη.

Α,υτδ lογ0εl .κoΙ oτoν,εncγγελμoτl_
κδ τoυ τoμ6ο. Θdλεr vο οioθοvετοl δτl
nροoφδρ'εl θργo xρηοlμo oτov εoυτo
ToU κ1J] oτηv κο;vωvΙo πoυ ζεl. Θεω-
ρεi τo επδγγελμο oο βοoη τηc εuτυ_
χiαq roυ. Προoποθ,εi, δηλοδ,η, o κο_
θa οv3ρωncq κο,θελε, vα ixεl εnoγ-
γελμοτlκδ ξrs6q.

6) Εvvoια καt oρισμ6q
Toυ επαγYελματικoιi
riΘoυg

Ε,nα'vγελμ'ο εEνοl κd,θε xρηo:μη ερ.
YασΙ,]' ΠoU κilvεl κogε οτoμ,o με κo-
nolο ομο βη, oτo κolvωvlκo o0voλo. A-
κbμη εnο'γγελμο εivαl η καλη ογγελiο.
η υn,δoxεoη γlo τo τi εi'δoc,εργooiο
μnoρεi vα προoφiρεl κoncloc oτo κo,-
vω,vl,κδ o0'voλo.

'Hθ.oq εivol o τρδnoc oiμφωvα μ.ε
τov οπoio ζει ivα οτoμo oτηv κolvωνiα.
'Hθoc εivol 'xg1 9 ggiβ6g,μδq τou ατδ_
μoU σIlc ηθ:κεc ορ1dc, η πioτη oτηv
αnooτoλη τoυ 'εnαγγελμοτoc, η πioτ;1
κot η οφοοiωoη σTηv ,n,οτρiδα καl τa
εΘ,vικd riδεΦδη.

Enογγελματlκδ εivol οuτδ ,πoυ αvη_
κεl 'η αvοφθρετοl σ_ro,v εnογvελματiο
η oτo lεnογγελμο.

Αnδ το nοροnαvω βγαivεl τo σUμ_
n,:ραoiμα δτl' gπg,yγ6λ'μoτr,κδ ηθoq εi_
vαl o τρδΠoq Ζωηc n.oυ κdvεl εvα j_
Τoμo oτηv ερyαoiα τoυ.

g'glβοIο κdoε εργοoiα ο'ΠoβλaΠε| στηγ
αυolβ,η 'καr oτη xρηol,μoτητα. Αλλd δ.
ταv ξ α|.lorlβQ ,εivor αvολoγη Τηξ Xρη-
otμoτητoc, τδτε η εργαoiο εivoι ψυ-
x rκη tκαvoπoiηoη κoI πρooφoρδ τoυ
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oτoμ.oυ οτο o&voλo, ,κοl μlλσμε γlα €.
παγγελμoτrκo.ηiΘoc.

v) Κατnγoρ,ιεξ
εnαYYελΗ6τωv

Σ,η,μερo υ,nδρχoυ,v noλλο ε,πογγδλμc-
το. Στη'γ Ελλ,δδο,εivαl γvω,oτδ nερi-
πoυ δ'υo 1lλ:6δεc.

H oιiγ1,ρovη oτατtoτlκη iρευvο γω_
ρiΖεr τα εnαγγελ,μοτα σε τρ'εlc κοτη-
γοp i εc:

Tην ,n.ρΦτη κατηγoρiα τηv o,noτελoiv
τα επoγγδλμ,ατα oυγκεvτρω]σηc τω,V φU
olκδv ογoθδv Χωρic μεTαΠoΙηη. Aυ-

loυ
Θωμ6 Bλαx&δn

Σxoλικoιj ΣυμΘoιiλoυ
ΠρωτoΘ6θμ. εκπαiδευong

τα εivοl δoο οvηκοιv ατn γεωoγΙo oτo
κuvηγ:. αro ψoοεμo. αrη δοαοvoμiο κc:
αrηv κτηvoτρυφiα.

Τη δεJτεcη κoτηγoρΙα αnoτελoOv τ,:
enογγθλματo τoυ μετono:oι]v τlc nρΦ_
τεc ι]λ:q. Σ'ouτδ u,πd,yovτοr τo βlο-
μη,xοv κα, τo βloτεxνl,κil Kol τα τεXVl-
κδ εn.αγγ6λματα.

Tηv τρiτη κοτηyορiα αnoτελoι].v τα
εnαγγελμοτο κοlvωvlκηc εΕυn.η,ρετηoηc
κal nορoχηq υ,πηcεolΦ'v. Aιlτα εΙvοι τo
εμnδρlo. o; μετoφoρεc, ol τρdηεζεc,
η εκπαiδε,υοη, η ααrυvομΙα. η δημδ_
olο δroiκηoη κ.τ.λ,

Αn'oλεc οUτεc τ,c κοτηγoρi6q 6-
πoγγ:λμοτωv Ποροinοεlτo oιατoλ1
otη,v πpΦη κο αuΕηoη ατ.rc δυo ολ-
λεc. Περlοοδτερη δμωc αυξηoη εnοY-
γελματωv nορoτηρεiτοi oτηv τρiτ1 κ6.
τηγoρiir τηc noρoxηc υnηρεorΦv.

δ) Η σniμασiα
τoυ επαYv€λματoq

To ε,ndγγελμο ωφελεi τo δτo'μo oτηv
ψυ'xooωματικη τou οvο,nτυ,Εη. oτηv η_
θlrκη τoυ κoλλriργεlα KαΙ στηv τελεiω-
.οη τoυ. Αoκεi ε,πi,δραoη oτηv ψυxη κοl
oτηv oλη Ζωη τoυ. Δlα,μoρφΦ,vεl τo
Χαρσκτηρα κο, τη]v 'nρooωπlκδτητδ τou'
Εivαl εvοc πoραγovτoc oYωlηc τoU ov.
θρδnoυ.

To ε,ndγyελ,μο δεv ωφ,ελεi μδvo τo
ατoμo, o,λλδ καl τo κo,v'ωvl,κδ oι]voλo
,μ,ε τηv nο.ρο,γωγ,η, τηv n,otδτητα του
πρoΙο'lτοc, Tη σUμΠερtφoρd κor τη oxε
ση τoU μ€ ToUq oυ'vαιrθρδnoυq. Eiγαl

' ΠαρoYov:Ξc τολ τloμot κοl κolvωviκo-
τητoc.

To ε-.::; iελ':c :ξοoφoλiζεl oτo ατo_
μο το c_-3Ξ3 τ_το γ ο lc Ζηoεl. Ικοvo_
ο:.:: : c' :-οJ <Ξc -c' :/οr'Kεc κο Tlc
οvοyκεc 7iι ) (f. ε lε οc :oυ.

Mε τo :-διlελμο τo οτoμo ovεΕoρ_
τητonotεiτol. Α-οκτο ουτonεnoiΘηoη καt
τovΦvετοt τo oυvο;oθημcl Tηc Πρoσω_
nrκ'ηQ τoυ αξicc. M: τo εroδδημo πoυ
παiρvεl απo τηv εργοoiο του' εΕοoφo-
λi,Ζεl τη δrατρoφη. τηv εvδυμooΙο καl
τηv ε,κ,πληcωοη τωv κo]vωvlκιbv τoυ υ-
no1ρεΦοεωv. 'Ετol οnoφευYεr τlc τQ-
n,οlvΦoεlq, τoυc εκβlοoμoυc, ixεl ε_
λεu'Θε,ρΙα κοl υψωμεvo τo ηθlκδ τoυ
γδητρο,

Επoμι1vο.lq τo εnαγ.γελμα lκovonolεi
β:'oλoγ;κ,εq, ψuxlκθq κοt κotvωvlκεq α_
voγκεc τoυ οvθρΦπoυ.

Tο ε,5oc τou εllοVγε),μα'oq σUvτε-
λa] oτo vο οncκτηoεl τo oτoμo vθεc oι_
vη3εlεc. KoΘoρiΖεl τo κolvωvι'κδ nερl-
βα.λλο v μioο oτo οnoio θo Zεl ,κοl Θο
KlVεi;cll. Aλλοζεl τη oυμnερrφoρδ κοl
τη οτδoη τoυ. Enη,ρεαZεl Τlc κoiνωνl-
κεc α,vτ;λ,ηψ,εlq κal τlc noλlτiκic nε_
rlο θ.lοεlq. KoΘoρi4εl. δηλαδη, τo ρo-
λo πou θo ixεl καl Θο π,αΙiξεl υεoο oε
μ'ο κolνωvio.

Eαv εvο εnαyyελμο τou εΕαoφολiΖ:l
μεγdλη ο'μorβη, nολλδc Φρεc ,ελ]ευθε,
ρεc Kαj τoυ nορεxεt ευ,καlρΙεc oυvo_
vοoτρoφic υε oη.μοΙvovrα π,ρδoωnα,
τou nαρε1εr κοl τη δυvοτδτητα vο δρο_
ατηc;onolηθεi oε δ:δφoρoυq το'μεiζ κοl
vο :;ο;ξεr δνο oξloor]μεiωτo ρδλo μd-oc σlilr' κo:yωviο, πρδγμο noυ θxεl ε-
:: 5ρδcε c στo Χορoκτηρo τoυ κοI στηv
]-13,Jσωi κoτiτο τoυ.

ε) To επαYlελματ!κ6 riΘοg
στnv επoxti μαζ

Σημε:o Ζo0με oε μιο επ,o.xη αvαοτα-
τΦoεωv κ: oVοΚοτοτoξεωv. Η δivα-
μη τηc ".:_xοvηc Kοl Tηc oτομIκηc ε.
vioγa cc τe'vεI vο κυρlqρxηgg1 ηqγ_
τoυ. ol o Φv:εc. ol οκoτdλυτεc κοt
novονθ:Φ:r vεc οξiεq xοvουv τη θ6oη
ccν κοτεlxοv. Ynαρxouv, δυoτυ,xδc,
oημερο οvΘρωnοl nου κolταΖoυv vα βo-λεuτoυv Εr δiδκoιrv την dκoπη κοt ε.
ntκερδη εpγοoiα. Evδlα'φερo'vτοI μδ.vonΦc Θο οποκτηooυv xρη,ματo, Π,ερjoU_
oiεq κοl vο nε.ροoοιlv,κολα. Yπορ11:l

(Σuv61εlα,oτη oελ. 3O)
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ι:l.λ,',lντq.,. απδ κα'θa)'r'γ'"x!3 τ'ατα- 5'!\,|α y'σ-L 2'ο ey"πq'ιδs'3c'.'ι.α. Σ'l'lο)'ο

s:.!'ιe'.; ('1rγγri'aιιδi1; ιδ,ιιυτεiα, εγ 3oo) ο: ^i1 3ο) o.

ιeφα)':xα :1'lαilt,ισ'τα', xρετ''νcο1ιδq' ',ι'' Σιir'ιpοlνα 1-ιε dρeυνεq π'''tυ 6y;''υι

γ.?rιγΞφc)'Lα xλπ.) . "γ[νει οε &λλ:: 1ιilρε< τO iaτ.σib
Ι{ s,Jρεοη ;oυ Δ.N. (;ιεLxττ6 νaτs τιlγ ιδιιυτιbγ χ1ι'. ;l:J'ι υ'οx^l's'.ι,ιω') e['

1ιoc6νηe) 1['ιe-'α.υ γe =τ' 1ι.iQηξr' '.1,3'1 . x'|' Ξ1 iE'c,l se i').υ' :l' ιa"'lι's'ι'-ι&'

TESTS. ΙΙ 1ιdθoδoq τοly TESTS:i- s;1'ιb"ιι'τυ" z^i'θ' ιο n.ι5c5-δ 1'ω'ι ε7-

νq'L 5.1ν 'τo cτηθoοxδπ,.q. ,\υτlι Σι:'l ;eιδ:6cι1ιιυv siγαι 10 ατο'ρα sτι- α'

πα'ρ6y'ει 6λοc τ:; πλτ1ρopoρ[q' ο:., 'lιbιeρι ιaι.'lυ:lν''x& cτριil',ιαα, 25 aτy"

^(''1'τP6, rον γρe''αξeτσ"., Υ'.α ττ1 δc&.- ψ{οα xιc b0 οτq' y'a'τ(οτΞ''σ' x2'.ν0J-

^pLnστ1 l,ι,.αζ αaθ!νεcαq. Ωcτδca xι' 'ι''u'& cτρilψατα' oι 'ι?)'oτi:c 6ρα-

νei'c δs δι.α"νaiβτ,τe Υ1' irι 7.σ'?σ"^ιττΓ δυ1rαθl1 εfi|aυδΞυσu''\σ", α'5^/'^i16'.pa"x.ι''

1l[cει .&'ν'ρτρτor. Δεγ e[νq.'' aυ'lετiι π)'l1ριυc eξαρτιil',ιeνα χρτl6Lp'a1|o|"^ηθη

ττ1 ψ6θ,'δo τωy TESTS Υσ' ττp σ'πao y"σ'ν τ.α xαΘαρ&' εxτα'.'δεντ'.xo'5-Ξcx''

ρt,J7r'ι.11,yg προv0 επυtoτ1Θ'εi il,λτ. τ,"6 πo,jE. H εxπα''δευτ'.ν'i, t.'lτ^i' :ι.|'-'l4'

αξcδτιοιτ1 x'ι'. πcδ aρtριψτ1 cτa y'ιJl- |\τ13τ1 Ξ-*Llc^i1Θτ,ιe α-τl' :"γ SΑ}tΙ-ΕΤ'

Po Ξτjζ dρευναg (Ιιυd'zνη; ΤΙα"ρυ" KΙRK θεμ:)'lοl:η =τ,; Ε''}'''ι'i,Ξ !'
cxeυδπουλ'οi Nοτ,τιx^l1 ιιΘ'lo:,!ρτ,- γιυγη; :ων H.ΙΙ.-\' ιz'' :Ξ'i"'l'''" νι
cτ1) . o ψ{'c'4 6ροq τη: θ:ωρητlv'η: ^1!-'ιε'. >,''eΘ''lιil; α--'''δeτ'..t'' fr ιαξυδ-
xι';α'νa1ιi1-c e(izι το 7(Χ}. Tο etρο': ,|-ΥιiΙι 1'')Ξ'iι. ιαθι7.ι γz'. &λλε_: πoυ d-

r.ιeτα,ξt τcυ Δ.N. 8iυ xα,' 115 θEω- y'''''lν ^1tνz'" εtνzι' eλLcτυxi1 xυ'ι δ'1'''

petτz.ι γ6cc 7..ι\rιΥ'.Υ.6 y'σ'L -Lερ').c.|\- ',t4ν'.'ρτ,. \Ι:τ& απδ τη'l δ"eυxρ{ντρη

6&νε,. tα 2)3 πaρtπr'υ ';O0 \ΞΥ''Υ'rιi) oρ'.cψ€νι,l'l ΞννaL6ν ν"αc δριιν ε[νι''

;λ^r,θυcγ,ιo'j (68,26o) ο) . Me;αξ6 τoυ ια.ι1'δ.' 'lc' πrι'3ψg τt' εtνα'" νaητ''ι^f1'

tiil y.y'ι it} xατανtpeτ,ι,' πa6.ιialι 13, τι'Θ,lcτ!'ρτ1aτ1. Κα'τ,& xαι.ρ,'iι| i'γουν.

i'ι|)ι,|.' τ,'lν θ:ωρεiται oiι|.σ"^nt1 Υaτi1c' διy'τυπωθεi διθ'φoρ'''' οριο'1οi, a" ',-

τυ',τ, (6ραΞυγια'Θi1 πι'ιδια). }teτα.E'j ''.το[o'' d1oυν δημιoνργi1οeι δι&φoρε-<

7,lil y-ι.'. 'Ιo xιτι'γ!l',ιe11.'. irι51σ1δ 2.f}r.ντιρρ{5Ξ'.Q y|αL 'διy.oγνω'iιiei' EN;i-'{

11''| '' :.)'l.ι''''). ',''1,1''/.i, ιιθ'r:--!-7τ''ffl'ι'': l,'.ιιι:- ;'''l ι'i,',ιz7z !;'7.ι'' ^li'''z'' :''-

rοδeγ:l'.< ry'τδ τoυ: πeμaοδ:ερουq
ειδιxο'3q ε{νι'. αυ:cq πoυ διατυπιb-

θ^rμε απδ τa'ι \';ιeριxα'l'"y"6 Σ'3ν7'e-

σ|'.c Noη;ιxη; Ι{z'θυcτ{ρτ,cτ1ζ "/'1'L

.ρ.)1Ξo1ia'.tιθτιιι iτ€γρ'.''tl" π&'?ει ττ|t

τtραxατι.ι τeλcxi, ''ο'l ',ιoρφ^li: "ΙΙ
' ι'. T,i'-Υ-i, z l'θ' l ο : !','ι,ι l, L' l 7.P ζ ? ε 1 7"'' i ι

γιcα γe'ι'.x^l,').'lτF''!'"lt αα'νδιτ1τα z6'-

τω απ6 τrι.ηι!sa 6?rr, *oυ oυνοδεrjε-

:l''. ι.:ιl, s).λ:i'!:ι: 5:τι'l πΡo57'ρ''La-

5 ..y''i ι 5')|\7€ρ'.p''ρα τι.'. π','l eν.Ετ,λιJ>

'ιeτ,ι'. γατ0' ττ, δ'"&'i,xεια' ;!; εξελιz.-
;''x"i1; πeρnδoυ' (ΤΙoλ'llει'xτi \['π&ρ-
7'τ, Νοτ,: l.'l, l{zΘ'lsι6'ρτ,οτ,\ .

Σ'i;ιφι,lνα p'Ξ τcν aριs1ι6 α\76. Υ.J.
',l' Θιι'ο.;ι,0ε! ('tι )':c''''.' 't,J^ιι-'.y.i' 7'ι-
Θ,..l ::ε ο'l,' ι d.' z ;.,'"r e'. ., ι' lυν υτι ο' 1'υ' t ι
τρ!'a.' 6α"o'.τ'α xρ''τ"i19cι' :

α') N.,ητιιη cιινδιτρα. y-&.τι''l 'ι-
τ:δ :ο γ'tτο 77''ιrιΥ'.7l' Zτ,^t'' x*τ,ι ι.;δ
:c 8 j. τc.) 1''ιΞ '7l.J.':,,l;s6ει 1ιi.'} ,'

τυl't cυ'lογι"i1λ''xil'ι τ,Jl (β)'iτe' sy"i,-

ιια) .

β Ε',ιφαν'.ιτ, anii Υr.fi1-'Lx'l1q xαθυ'
sτiρτ1cτ6 x1'1x' 1τι δ'.α1'τ.e''α' ττ1_< €ξ9-

).'.x:ιτ.'i,1 ;eρ''bF'Cυ δτ'λ. ατ6 'ττ1 cι\}.-

):r,,!η !υl; -"c 76 i;.ι; ττ6 τ1)''.ι'!'α'3.

\1Lνο e:zc',ι;.,ρ''''l1ιι ν7. a'.1"/'ρi'/'')\LΞ

ττ1 νcητ''x^l, ν':"Γ'lοτερτpτ1 q.πδ α.λ).ε:

nαθc}'ο^γ'"ιic xυ;αcτ&οe'. q i1 διαταρα'
y't -< 

-,τ1e ανθ i,ωrc'lτ1; cυμπερ'.φoρ&q'

γ) Ιxα.νδττρι i|p.5T ρ\:,LcΥ'ηQ 
ι|LΞ'.'

ιυμ6vτ1 cτι; ry'i,ιιτ^liaειa τaυ φυσ''xa1
'ια'. γ.o.νω'l|'7'ο$ περι6&)'oντaζ1 αυτ^i|

τ,'.'lι.νl':τ,;ι iρo5σ.?i].Jτtζ α')τι'^ι'1'-

:,';::ρ|.iιL'':
1) Σην ι'lρ[γιανcτi δ'ηλ. τo ρυθ'1ιδ

71''' Ξ.ι eτtπeδa α'ναπ:$ξeιυ; των 6.J'

ο''u'ι.ilγ τ'υντ1τ''xilν ^ια,. αντιλτ1πτιιilν
ιxα''lοτfiτων xαθωi xαι των δεξιoc;-
τοlν αυτoεξυπηροττjcειυ6. oι δεξι4-
τητε; εξυπηρετ^ξcεω;. ει'ιc.l' το 6&'7.)ι'

σι,\α.. τ1 ο1L'ιλΙα, τ1 α.τaι!υij εξυπηρ6τη_

στl 5τa,pα\τ1τd '*α. σ,τ^rP .xuΘαρ''δ-uτ;

1q'' o|. διαπροaωτιxL: cγ[οε'.; lιe
τoυc cυνc1rηλιxoυE x).π. ΣυνilθιllE ο'-

7' εξι l' ττ ρ ε q' q"υτθ 6 o1iτ { ζq' Γ'c"'- l,\ Ξ -Υi )

τ ρ ο ογa)'cι"i' τ,λc xi. ι.
2) Στηv ψαθτρη δτ,)'. τ'rp Lxα'δ'

T:ff'ι" Ξ.ι'.) L1i,ι,L.ι') 'iι. ακcxτ&' γνιbοει;
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φiι' oρΘo"γριφi'α, zρ:θψτ,τ,.ιi, z)'; '

xα'. δεξιoττ1τε; 6πιυ; l''lzγ'.υlCτ,' "1ρα
απo ττγl eπαφi, ;,ου ',ιε :ι ;c4οω--z.
Υ'cL *νσ" πραγψαtι -a'l ;ιc'.f'ιt't..'',-
τδi τrι''l. H ιιzνcττ,:ι. ',ιι\i,sιι'ι: !-
γε,- ιδ''ιiτιρτ, cτ,μα.ctz ιiτt ql'.')''-ιi,
τ1λιxiα'

3) Σ:ηv Koι'rοlνιxη !ν:ιξτi δτ,)'.

iτiγ Lxα'raττιτ7" -"Jυ x.1δμr!υ |7. ανtx.-

οιρi'νετα,. στιζ ατ,L'.τ+ισΞ|'c xx'L a.Ι'

y.ρ.τ"iιPLx. :.Υ1ζ Χ'.ι,'ΥιiΥtσ'E μdor oττ,v

οποtα ζet. H 'nτ1τιxi1 xαΘυcτ6ρτ1oτ1

eπτρεαζε'. ττsl ''τανδrτ1τα τaυ αiδ-
ι.Lου '1α cυν,τηρεi i.ιΥ aσ"'JTb τaυ, νo'

ουνιργ&ζετz'ι l,ΙΞ Τ?Ui 0'λλ,r'lζ :ιι'α.. ν:!.

αναλ'αψ6α'tε,' τιζ ευθJνΞζ τaυ ω; 1ιJ-
λoE τηs y-a''γω'l'.xtiζ oμd,δα6. H xο'.-

Υ ιnν'' γ.t l {'ν ; αξτ 1 {.γε: cE ια[τ ε 2T 1 6Τ11|,l-

aiα cττρl εν'r1λιτtωaτi. Συνaττα& -.ο-

riζoυμ.ε 6τ,. τ1 νcηιcxt1 x*θ'lοτ!.ρτρτ1
επηρειiζει τηΥ ('ρi!!αν5τ,' :τ, γι&Θτ'-
5τι y'x.L :τι'l y-'''.'ι(|}'ι''xi, i'l:-z|τ,.

'Ενα' αxoγrτ1 5τiψ.ινi.y-a c-'C''7'ei.,'

;'''l zρi'νaυ1ιε οxδπιι,ιo y'' τlσ.ρOυσLα'-

c.''Lι'-ε ei'ν'c.'. oτ'. τ' νoτ1τcxi1 αναπτι'ιξτi
-Ln'/'iaτ,τιx6. xαθυoτερτ1μ6vων δεγ

:.i.'ιzι ψl'νο 6ριδeiα' α1J.α xα.υ JJ""'
;i,-: xz'' δε φτ&νει πoτi cτrι επi'τe-
7ι.ι 7.ι! xαγoνικcι5. Τo επiτεδο ιc'l
ιι', -'νυιa0 α.τ6lrι,oυ φτσ.ΥΞa γ€'y'ρ ' ττ,
',.'τ,:''zi, τ,)'''xtα 16 eτιΔy τωy γorlτι-
zi τιΘ'ιοτecημθνωv φτανε'' τa 83%
qυτοrι (aια.'.δευcι,'.ι') απo 8 - 12

!;τ1 ν''τ;'.τ'^i1 τ,λ'.ι'tα' Τη 13oλ (oo-

τ'tiο''iιι.) ιτδ 1 - 8 !:τ1 'ιoτ1τ''xfi τ1λ,--

ιxtα xαι 4Ψo (rδlιiτε;) 1ιι'xρ6τερο
ιπ6 €τη '/aτlτ' ηλ|.γ'ι7'. Η xαταοτι-
5ηζ eν6ζ πω'.δι."'3 i'LΞ νrJτF'.y.^ll xαθ'J-
oτ6ρτioτ1 6eλτcιbνeτα'' p6νο γε' ;τiν
eιiδιxη αγωγt1 τoυ παρd1ετe.ι' εiτ:
ο:ην acν'c"γi.yει,α1 εiτΞ σio σxaλeιο'

Mε την eφα"ρ1ιcγt1 e'i6q ρeα}'ιaτ'.xo6
τΡ'ιΥ?&ηιc'-'aζ. πoυ δlyεται qτlJ τα
'J-!)'τ, :τ 

t -c δ ια.γ ν,-ι s ι''zi 1; o1 ι d'δα ;, π : -

:'.l7'ι'ι'νε=l".' l'να)'ο"γl.,ιΞ -'' CυΘ',ι'ξ

ιc''. :.' ι;l.;εΣ'.' z.'l'.'.)'τιτ:'.ιt, -Ξ ιι". z'.-

ντlτLx^i]Ξ xατασ1αστjζ. α) H ,'.l.,υ1ooι,l

1ι.ιτ'.xi1 ωριiι6τητα, β) ^r1 απbxττiaτ1

cy'αλcxωι γνιilcειυν xαι δεξιοτi1τυlν,

^1) τ1 ατoxττ16τl ατoψLwbν xx,'" y"o''νι.\')

vιιδν cυνη'θειdyl xα'' δ) τ1 απδxττ1cτ1

ετzγ1 ε)'ι'.z.τ ιz.ιb ν γrdloεω ν u"α'ι δ εξ'.,'

-.^l ;ι'l', l'L.':. ο) : ^('' 1' . 7- ει; ι.'.7ι E3 s'.\ll'
;α'.διx, ;Ξ'jυ 1'7.ΞΞ)'.''iν ιo 83o/o (a-

πω; εiπu.1ιa) ΞlιD'/ '/aτιΞ''γ'a y'αΘιla:e-

ρηrrdvων.
7'''α" r'εc'"ccδτερeq π)'τροφ,ορiε; γ,ια'

τ.J'/'iρ6τ..,!υγοπαcδl'γωycxt1q ανι''-

με;ιilπι:η; -ιil νOτιτ(y"α τ"ωθυοτερτs
:ι6yι,lγ πzιδ:ιi-lγ .ι,. eνδιαφeρδι,ιενο''

1ιπορ,'ι5γ γα δο'iν 1L .υτΥρaγατx':
1) Nοτ,τ:ι{ xαθιlcτ!ρτρτt Ιωανyoυ
N. Τ7αραcxευδπου)','iν' Γρηγδρτ''
-\θηνα, 1979. 2) Πρoeτηιθ.aτε ;ο
πq'ιδt 5αζ Υ'"α' 7a ο1oλεdc, Λaυtζ
Nτιlγι6v Pιcαp, Καο''αν''ωττ1 -\Θ'i,-

γz. 1981. 3) }Ια.θe :ο ;ι.'.δi 5rι') '/.1

:l.!;:ι:l.'' E-/EΙ\-]{ SHARP προ_
'ι'J'.''|-."(1ι .\Hl,.rz. l971 .

(Σuvθ1,εrα οnδ τηv oελiδα 28)

o' οuτoιjc τo ωφελlμioτtκδ rδειi-lδ'sc κoι

η εnIδ:ιιrΕη τoυ ευδοlμcv:oμoυ.
'Ετo: 'βλεnoυμε noλυκoτolκiεq vα Kα-

τoρρricυv, αv0nορκτα olκ,dπε,δο vο Πω-

λoι]'ιrror ,xοl voθεiο oτα εiδη δlοτρo-
Φηc καl oτ,ο ,φα'pμα,κο.

'oλol ο,υτοi oI ,δlvΘρωnol β'iiβοr'o, πoυ
δε λoγo,ρroΖo'υ'v τη ζωη τωv iλλιυν ,nρo-

κ,εtμdvοU vo 'κερδi,ooυv X,Piηlμ'oτq, a1ra,
λiγol. AιrτoΙ ol λi|γol δrμrωq κξγgγγ 'a,κoιvωvio γq ,n,iσx€ι κοI 'vο E,ε'nδφτεl η_

θ κo.

στ) ΓΙ'drζ rΘα,καλλιερYιiσoυ
,με τo εlπαvγελματικ6
ιiΘoq

Mιo 'κotvωνiα, γιo vο ,nρ,ooδευσεl καl

γro 'v.ο δηlμ'roυργηoεt 'noλrτιoμδ, dγεl ο-

vdγκη onro δTo,μ'o lΠo.U εi'vαr 'n'ρδθυμο
vο nρoo,φ'iρoυ,v δ,τr κoλ,0τερo μ,n,oρουl
ατηv κoivιrlviο lΠ,oU ,ζ'oUv. ',Ε1εr .ο'viγ'κη

crιδ εργoΞδ:μ,ε'vo,Uξ 1με εnoγγελ'μoτικ6 r] -

θoc.

,Για 'vα onοκτηooυν τα dτoμο εnογ-
γελ'μoτικ,δ ηΘoc, δxoυv ,οvoγ,κη o,no κο-
θoδηγηoη κοr oγωγη, η o'n,oiο Θο γi-
vεl ο,Πd τηv oi;κσγδ,vεl,o, οπο τo Σxo-

Επαγγελματικ6 fιΘoq

λεiο κol α'π'δ τη'l κolvωviα μ€ ToUq

nορα,κdτω τρ,onoυc:

o) Νο βρεθoυv ρl rδroiτερεq κλioεrc
κot lκο,vδτητεc τoυ 'κδθε οτδμο,υ κoι
vο εΕελlxθoυv ooo τo εnlτρinoυv ol
δυvα;oτητδc τoU κοl ooο γiγgτq, x6'
λtτερo.

β) 'Να κολλrεργηΘεi noροΜηλo με
τη voηoη κοr η ηθl.κη βoυληoη τol-l ο-
τoμoυ.

γ) Νο κολλlεργηθεi τo δημoκροτικo
nνε0μο αrο oτoμo. Φατε vο εκφρο_
ζoyrol ελει;Θερo. vο κρivουv' vo nαiρ-
vcυv οnoφαoειc, οM6 'κol ,vα oγολoμ-
βοvoυν την ευ9υνη των πρo,Ε,εδν των.

δ) Να ,κολλιεργηΘεi η oυ'vεργo'αiα

μεταEιj τωv οτδμ,ωv rμ,ε καrθε τρδ:no,
Φαrε vo εκλεiψεr o ovτoγωvloμoc κol

η δlxοvolο κοι vο βοorλdψ.ει η oμ,o_

vο|σ 'κοι η oλληλo]βoη,θ€ιο.
ε) Νo ,nρon.οlρο,oκε,Uo1aovτ,oι oι vδol

γtο το εnoγγελμ.α τouc. Φoτε vα ov-
τlληφ0ουv τjc δυvιd]μεlξ τoUξ ]κol TIc
δυvoοτητιic τoυq' 'Ετ,ol Θο τo oγοπ,η_

oouv καt θα 4ηoουv ευru1toμ.θvol.
H καθoδηγηoη δμωc o.υτη καl o ε_

π,αγγελμ,ατικδq nρooovoτoλroμdc δε θο

φδρoυν το οvoμεvqμεvο onoτελ,εoματο,
c r δε .θελη,oεt Kαl δ,εv nρoonα,θηoεl o
lδlοc o dvθρωnoc. Γloτi τo τi εivοl
κοl τo τi ,θα γivεl κ6,nolοc εΕoρτorοl
κt αn5 τov iδ,o τov εαυτo τoυ.

ol εnlδ,ρoo.εlc noυ ,θo δε1θ5; 6o no'_
Εcυv ρ,oλo βδβolα, 'oλλδ υ,πiε0θuvoq Ylο
τη ζωη τoυ εivoI κor o iδroc o οv-
θρωnοc.

ζ) Συμπ6ραoμα
Tο επoγ'γελμοτlκo η8oc τoυ ovθριil-

noυ πoiζει ,βoolrκδ ,pδλo oτη iωη τoυ
iδloυ καl τηc xolvωviοQ ,n,oυ ζεt.

lΠραγ,μοτlκ6,noλlτιorμεvη κo, εUημ9_

ρουoo Θo εivοl oυτη η κolvωviα πoυ
τα μ6λη τηc oo,κoιjν ευoυvεiδητο καl
τiμ:o τo εnο,γγ'ελμο τουc. Γloτi οuτη η
κotvωviο θo ,κτiζεl oτοΘερο τo oIxoδδ-
μημο τηc ευτυ.1iοc τoυ λooυ τηQ,
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2. o,δηγητlκη. Δ6ρο Π.
3. Γενrκη Δrδoκτrκη. Toiρl,μ'nο Α.
4. Ψr.ryoλoγio 'Eφηβou, Mdvoυ K.
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Τo 0α0μιI Tnζ ]IοpαΙιlιnq (IπυρolnΠεUTlxΦυ

στn iliα Znλοuδiα
Παρ6δεtγμα nροξ μiμnon

oε o16oη με Τη'v iΚαλlφoρvIα καr
τιq λotn6c ,Mεooγειοκ6c Xιbρεc.
o πληθυoμ6c τηc, 3.o00.000 κo_

τolKοΙ, δεv θo μnoρo0'oε vα κα-
ταvoλιbοεt oημovτl,κ6c ποooτη-
τεq oΠωρoKηnευτ:'κιirv. γr' αυτδ
η ΠoρoYωYη τoυc πηρε αno τηv
oρxη κoθορ6 εΕαγωγlκo nροοα-
voτολtoμo.

oι εξoYωγ6c oΠωροKηΠεUτ!_
κιbv ηταv το 1970 μoλlc 8.0o0
Ooc δoλλoρlo, αλλd τo 1980 ξε_
n6ραoov τα 65'o00.0Φ Kol τo
1935 τo 25;5.00,9'0,Ο0 δoλλdρια
(5% τoυ oυ,voλοu τωv εΕ'oγω_

γι.i.lv). Στo;oc εiνοI, αv σUvεΧΙ-
oτεi αυτ6c o ε'vτoτtκoc εΕαγω.
γικoc ρuΘμ6c, τo 6τoc 200,0 οl
εΕαγωγ6c τoυ εiδoυq vα nληoι_
6oουv τα 800.000.0,0,0 δoλλdρια.

Π liN,AKAΣ 1

E€αγωγ6c oΠωρcκηΠευτl κιi'lv
κατα τo 1985

Πρoiδv Eκ. δoλ' Eκ. δρ1.

Aκτlviδlο (φρδoκo

& μετοnοtημδνo) 95 1 3.300

M'ηλο

(φρδoκο) 54 7'560
Aροκdc

(,κοτoψυγμivoc) 26

Κρεμμιiδrο (φρδoκο

& μεταno'ημivo) 9

Koλoκυγθοε δi (τoμo_:'εc,

oγγοι:pδκrο κλn.) 8 1.120

Σno:αγγ:ο (φρεoκο

& μετοnorη'laνo) 6 840

Φρooυλεc (φ'p,6oκ:εc

& μετο.;:ο:η,με'vεq 5 70ο

Πατοτεq (φρ,i.oκεc

& μετonoιη,μεvεc) 3 420

Διδφoρo 49 6.86ο

Ση'μεΙωoη: 1 δoλ. Η,ΠA= l40 δρx

Eιοαγιυvli

Στη δεκαετiα 197.0_&o η Ν6α
Zηλαvδlα εixε ελα1toτα κ6ρδη
Kol εμΠ,oρlκα πρα6ληματo δrαθε-
σηc Tωv nαραδooloκιijv τηc α-
yρoτlκΦv πρ,οΙovτωv, 6πωc κρ6-
αc, μoλλi lKαl γαλαKτοκομ''κo. Aλ
λd η :δοviκη yεωγρoφlκη θθoη
Tηc στc Ν6τrο ημloφoiρ:ο καr η
oωoτη Αγροτrκη Πoλιτlκη ΠοU o
ακηθηκε, υπηρΕοv ol κoτoλλη_
λεc προιinoθ6oεrc γlo noραγωyη
φρoOτο:v καl λoxαvlκιbv εκτoc
εnoxηc Y!α τΙq nλc0olεc oγoρ6c
του Boρρα (Δυτ. Eυριbnη, loπω_
viα).

Mε τα oτorxεiο ,nou θα αvα-
φθρoυμε oτηv oυvθxεlo lKol ΠοU
nηραμε αn6 δrεθv6c 6,γκυρo εnr-
oτημovlκ6 περlo,δ:κo. θα δo0με
Πωc ΠραYματoπolηΘηκε το θοιj_

μο αυτδ, με τηv ελπiδo oτl η
Xιbρo μαc μnoρεi vo οvτληoεr
μερtκd onαρoiτητo oτot,xεio γtα
δlε0ρυvoη τou τoμ6α τωv Aγρo_
τlκιi.lv εΕαγωγΦv.

1. Γεvικ,6

H 6κταoη τηc ,Ν. Zηλαvδiοc ε{

vα l 267',03,0 τετρα,γωγlKd xlλloμε_
τρο' 6ρioκετcΙt σε ,Νoτto Yεωγρo
φlκo nλdτoc 3]70 μ61ρι 470, ooο
περinoυ cll Mεαογεlακ6c xιbρεc
κοl η Kαλrφoρvrα oτo Boρειο
πλατ'oc κoι αn61εl onδ τηv πrο
κovτι'vη Xι.i.lρα πoυ εivol η Aυ-
oτραλiα nερin,oυ 2.0c0 xlλ16με_
Tρα Τo oημovτ|]Ko ouωq στοI-

1εio, noυ θυμiΖεl ελλη,vlκo ,κλiμα
καl κυρiωc το noλλα vηοrd μοc,
εivαl oτr 6ρεyεταl nαvτο0 απ6
Θdλαooα, με oυv6nεtα το κλiμα
vο C'vcΙl δροoερoτερo το κολo_
κoiρt καl η,nlιbτερo τov χεlμ1bγq

3.64 0

1.260

ol εξοYωγθc onωρoκηnευτικΦν
Ylα Το 19,E5 φαivoγταl oτov πi-
'vακα 1.

Η γκαμα oυτη τωv εΕoγωγιi.lv
πtoτε0εταl oτl Θα μετα6ληθεi nο
λ0 λiγο oτο εno,μεvo 't0 1ρovlα.
To α,κτlviδlο nοlκ:,λ. ΗΑYνγARD
(Xαiηγoυορvτ) 'καl τα μηλo nοlκ.
GRAΝΝY 9MlTΗ (lΓκρdwυ
ΣμiΘ) δivoυv τo u,ψηλoτερο κθρ

Toυ
Ξυ&γ. Δπμnτρioυ

γειoπr6voυ

δη, 6xl μ6vcl λoγω πoooτηταc,
αλλα καr oαv τlμη κατα μ'o'vdδα
nρoT6vτoc, γI' αυτo καt oτo;4oc
εivοl vo εnεκτοθ'εi η καλλlθρ-
Yεlα Tωv δ0ο ουτΦv πο:κlλlΦv
μe εvτατ:κo ρυΘμo.

2. Παραγιlrγiιi φρoιiτωv

Η Ν. Zηλovδiο 61εl μακρd r-

oτορiα oτιc εΕoγωγ6c μηλωv καl
α1λαδlιi.lv κυρiωc nρoc τηv M.
Bρεττοvio. To μακpoημερo Ko-

λoκαiρlo, τooo oε oυvολlκo αρ:-
θμo ημεριi-lv ooο Kαl σε αριθu6
ωρ':;.lv ημ6ραQ. ouvτελoιiv oτηv
πορoγωγη dρloτηc π,oloτηταc τε
λlκo0 nρ,oil6vτοc.

Η δημloυργiα αno τηv Ku,s6ρ-

vηση εvoc ευ6λtκτoυ oργαvl-
oμο0' Eθvlκ6 Συμ6οtλlο Mηλωv
κοl Axλα'δr,Φγ, με αUσTηροOc ποr

οτlκoι]q ελθγx,οuc oτo φ,ρo0το'
68αλε τo o0oτημo τωv εΕoγω-
γΦv αs oωoτθc '6'αoεrq. ol αno-
δ6oε:c τωv μηλιυv υπερ6αivoυv
τoυc 10 τ6vvoυc αvd oτρ6μμα,

με nρ.ιbτηc πotoτηταc φρ'oιiτα.
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Tα τελευτoiο 'μdλlρτο xρovro μ-ε

τlq nυκv6c φυτε0oεtc κol Τηγ

χρηση vdvωv υnoκεlμιlvωv σvo-

μ6vεται vα αυξηθουv or οπoδo-
σεΙc σε 13 τowoυc ovo oτρ6μμα

Eκρηκτlκη αvαπτυEη oμωc nη

ρε η κολλι6ρYεlcl oKτlvrδiου. Tη'7

τελευταiα δεκαετiα ol φυτε0-
oεrc αυΕηθt1κov κατ6 10o% κol
υnoλoγiΖετol vα υπερ6oυv τ|q
24ο.000 oτρ6μμoτo τo 1990.

Παo' 6τl τo ακτlviδlo εloηxθr1-
κε οπo τηv Kivα τo 19'06, oτην
αρXη xρησl,μοπotηθ,ηκε 6αo:κd
oαv διοκooμητικ6 φυτ6 oε κη-
πουc. Η δυvατ6τητα σov εμΠο-

ρ,Ko φρο0τo clvαY'vωρioτηκε αρ-
v6τερα 'Kol Tο 1953 υπηρxαv μο
vc 300 oτρ6μματo α|KTlv;δldc με
ελdxlοτεc εΕογωγ6c μ6xρl τo
1960. Η 1ρ,cvld 6μωc αυτη υnηρ_

Εε καθ,oρroτlκη YΙα To μ6λλov
τηc καλλl6ρvεlοc, οφ,oιi δημloυρ
yηθηκε απ6 τηv Πoλrτεiα το Συμ
6,οι],λιο EμπoρΙαc Aκτlvtδioυ κοl
δ6θηκοv ot αvαγκαiεq κατεu9*'y
σεlc γ!ο αωοτη καλλ-lεργητrκη
ΤεΧVirKη καt εμn,oρiα, Παρd ΤΙq α-

δυvαμiεc καl ioωc αvτrθ6οεlc
τωv Πεlρoματ:κωv μ,oρτυρrυrv. Α
π6 τηv αρxη 6uωc θεo1lοθετηθn
κε η αvαγκη γ|α Προφ0λαΕη απc
τ.'-lc ρvθμ'οUc με τηv xρηoη o-

.vεμοφραKτιbγ καt η υπoοτηλο.l
ση τηc ακτ vlδrθc.

Η εnlτυ1ig του οκτrvlδioυ jε
τ6oο μlκρ6 xροvlκιi δ,doτημα
nαρακivηοε τo ε'vδlαιρ6ρov Y!α
εΕαγωγ6c σε μΙ!α oεlρα απ6 αλ-
λα φροιiτα, κυρEωc vεκταρivrα'
κερdotο, Αοlατrκd αxλαδlα καr

λωτdυc. Yπηρys ηδη μlα μl'κo'1
αγcρil γ!α Tlq εEαγωγ6c φοιi:li-
λαc,- Buτitμοl,,ρωV. α,6'oγκilvτοc
Kαt aΠtτραΠεZiοJv oτoφυλlιb,v τηc
n^1κlλiαξ' |'τALlA (lτdλ'α)' no,.l

καλλlεργεiτοr Kαt σε Θερμοκη-
nlα γib εEαγωγ6c προc τηv lα-
nωviα'.

Eiτiαηc δ0o φρcιjτ'α με εξαvω-

γlιt6c πρoonτικιic. ;\iγo γvωοτδ
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εκτoq Ν. Zηλοvδiοc, ε(rαl το,
TAMARl LLoS (Tαμαρiλλoc) καr
FElJoAS (ΦlτΖ6oc). Η εnlλογη
oμωc τω'v κατdλληλωv not,κιλιιilv
εivαl το cιΠοφοσtσTl.κo 6ημα γlα
μελλοvτlκθc εEαγωγθc. τιιyv v6.
ωv αυτιbv φρoOτωv.

Ynoρxεl επiαηc μlα μεγdλη πα

ρoδooη Kαl στηv nαραγωγη κρo.
otιbv. 'oμωc μovo τα τελευταΙα
20 xρovlα η nοl6τητα, τωv λευ_
κιbv κυρiιυc κραοlΦv' 6φΘαoε τlc
δlεθvεic προδlαγραφ6c, λ6γι:l
τηc φΟτεuαηc κλαοlκιbv οlVο_
nοI ηαlμωv πotκrλι,ιi;v αμn6λου.

3. Παραγωγri λαxαvικιilv
και αvΘ€ων

Λοxαvι<α oε θερμcκηnιο (κυ-

ρiωc τoματεq Kol αγγouρdκtα,1
καλrεργοivταl γ0ρω απo το tr-lε_

γαλο αοτlι<α κ6'vτρα ι<οt αncφευ
Yετctl γεvlKιi η εEαnλωοη τθτol-
ωv καλλlερ'7εlιi:v γlα εEογωγ:"
κc&c oκοπcιic, λoγω αvΤαYωVt.
o.μoιi τωv απ'o εloαγoμεvcl Πο.

ρ6μolα εiδη αno τροπtκιic nερt_

οx6c oπωc η Koυivαλdvδη (QU
EENSLAΝD).

Λαxαvlκα oτo γωρdφ' καλλl_
εργo0vταl, τcαο γlο εξαγωY6c
oοo κοl Ylα εσωTερ'e<η καταvα_
λωoη, σε σημαvτlκ6c εκτilοεlc,
με κυρtoτερα εiδη τα oπoc6γγto.
τα κρaμυ05lα. πεπovlα κol κoρ-
no0ζ,α. n:υ εEoγοvταl κυοiωc

- oτηv lonωv[o.

Aι,θοκcμlκo κοι δ,oκοοuητ'κα

φuτα καλλ'εcγοtvτοl γΙα εσωτs
ρlκη κοταvdιλα:cη κot gξαι1ι,]Y6Q'

εΙvbl τo Χρυοαv9ειic' το'αvτd-

φυλλc;. γορ0ιρ:'λα Kαl \1λαδlcλο|
EλπiΖεταi οτo irθλλοv ol εEι:γο'l

γ6c τωv αvθθωv ."rα α'lξηθrtly
οη ucvτtκ'd.

4. Παιδεiα _'Eρευvα

Tα τελsυταiα 't 0 xρovlα οl δ-u-

vbτ6τητε.c για onoυδ6c oτηv Δεv
δβδκoμiα^- Αvθ,oκομiα 6xcUv oυ

Eη9ε:i κoταπληκτ'κd'' Evιb μι1-ηοl

τo '1 970 μovo δ0o Παvεπloτημlα
πορεixov τiτλoυc 6αolκιbγ KoΙ

μεΤαΠTUXlοKιbv οπ,oυδιbv, οημε-

ρο ndvω αno 12 Ποvε'πloτημlα-
κ6c Σx,oλ6c,και lvστlτο0το nαρ6

xoυv δlnλιbμαTα oε εnlοτημovει:

γεωτεxvrκηc κoτευθυvοηc ξ(αt

μcλloτα oε εlδlκευμ6voυc εΓlIσTη

μοvlκo0c xιi.lρουc.

Η γεωτε1vrκη ερευvo αoκεi-
ταl αno ,δ0,ο ,Kυ6ερνητl,κd Τμη-

ματα; Τo Ynoυργεiο Εnloτημιi.r'r

κοr Tε1voλoγiοc καl τo Yno'uρ-

γεio Γεωργiοc καl Aλlεiαc. To
πριilτο αo1ολεiταt με τηv καθα'
ρd θεωρητlκη 6ρευvo καl τo δε0
τερo με Tηv εφαρμoομ6vη. Πα-

ρdλληλα με Tηv 6ρευvο ασxο-
λouvταl σε μaγαλο 6αθμ6 τα
Ποvεnloτημlο KοI '6l'oμηxοvΙεc i
oργαvιilοεtc αγρoτιilv'π'oυ 61oυv
ερευvl1τ'ι<α τμηuατο.

Η 6ρευvα οτρ6φετα1 6αοικil
σε πρoio'vτα προοριΖ6μεVα γ'Cj|

εEαγωyθc κol δivετοl μεγ6λο 6δ

ροc oΤouc μετααυλ.λεκτ:κο0c xεI

ρloμοιic Tωv oΠσ]ρcκηπευτlκιi.lv
(ouc:<:υαoiα, oυvτηρηση, }JεΤc.,-

φoρ6 κλπ. To πlο oημοvτlκ6 ιi_

μωq Ylα τηv 6ρευvα εivοl oτ,
..δεv Yivεταl 6ρευvο γlα τη'v 6'

βEuvα,, oλλd εnlκρατεi παγiι.lc

η πcλrτlκo - otκοvoμlκη φlλooο-
φ'Ο "o Χρηστηe nληριi.lvεl", γl'
αυτo καl τ3 Π:o μεγ6λο μ6ροc
απ6 τo κ6οτoq τωv ερεUvηTl-
κιbv noογραuμ6τωιl καλ0'nτεταl
απ6 τουq πcooγωγoιic Kαl τΙc
oι:'zoφεic 6:oμηxαviεc.

5. Eπiλoγoq

H Ν. Zηλαvδio 6xεl l'δαv'κ6
κλ'μα, θδαφcc κοt v'ιυγραφ'κη
θ6oη. oωoτη λεrτοuοviα οαν κο6

Toq Kο! uπευθυvδτηTα Των Γlcl-

ροvωι/ιbv, πcυ εivdl αnοροiτη-
τεc nο,cijnoθ6οεlc"γ'ο'ακoμα uε-

γαλΟτεoη οlκcvoμlκη αv6πτυΕη.
'Exεr oιrωc Kαl με|,ovεKτΛuατα
τα oπουδoroτερ'α'ιτωv oπoiωv εi-

(Συv61εlα: σTι1'v οελ. 36)
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τα'0δ γ6lρr''

Καρδιd

Γ,, .τ1,,, ατoτροτ^i1 o;ιφρα^γψιτr,1
7σ-'' ι.,'τηρυoox}'^i1pιDσr1(: Γ) Α1ιερι-
ιι'll"; Cπεcι.α')'tcτα; ^(''α τ'.ζ δ'3rι α''.l-

-!; '.-'-ιiτερx διαδor;ιdνε6 xαι eτcxt'i-
δ υ ν e -< x z ρδ,' αγ γ ε ι αν' [' q 1|' αθ + i5 e | -<' L1.'-

θτ;1τ,;t1Ξ Ayοελ Κdiι. απ' τη Mιγεd,-
τ.')'τ,, s'llιcτθ' δυο ζoυ1ιερd, ψt}.ι
1'{'/ τi|L!ρL. H ουc{α πειτtν ,ΙiQυ ,Ι|,Ξ-

C'''"'1.::l''. ο:η ',ιiι),o zι.τε6&ζe'' 1'τΓ/ τΕ
r".'-l':''ι6=τ,:l. 71ιλτρτeρtντ1g c:ο ι!"-
|'1. 7L'. 1'i.'|Jc7'ρ]3'/Ξ'. iτc'' τaυΞ θ?a',ι-
ξι'):'.ι.'!Ξ ;α'ραγο'lιεc. 7Ιoτt να ψτi
)'ε:;.''.lν τι. διlο t',ι^liλα ι"π' =a xαBτ;
'''-Ξ?'.'ia 5x' -Ξ φαγτ'τδ λdει οε αοθεγεi:
,''.'.'',^1,.:.[< c'\l,tεριxα'νl'; eτ''cτi,γι'C-
',z';' Ε[νι'. :.' φθτpl'τ.ε,.'ο ;ρι)'τ1ττ'-
zl' - θε.,'ι.;ε'l:''ιl' 9αp',tzy'a τLσ' 1τΓ!
zι.',ιδ'.α.

ΧιivεΦn

'Ενzq zπ' 1,'')< ια)'ι5τeρcιlq xι,-
;ι6 φθτ;lοδ; cτιlλo'6ατε; ττ1q ιlγetz;
lι.l.ζ. πrυ e['lα''' aγe7'6'l τ,δcr' πρac.-
:6: δco y.LL τ,a νaρ6 ττ6 6ρυcτ1q^ υ-

^1νoεtτα'ι δυoτυ7ιil; απ' τoγ τeρι'aο6-
:e2c τ6a',ι.r''l:

Tc ',ιi1λ'ο 1rε τι; θeυ1ιdσ|"€-< πρ.)'τΓ
;::xJ'; ^ιa|. θεριπeυτυν"6';''7ιcδττ,τ::
!7.ει γ|"νe'. τιilρι γ'δνιψο ουνa'δe,lι''zc
4λι.ι'l τυl'l γeυ,μ&'τοlν τηi .ημdρzE ::
7.6ρι; 6ποιl τi τραxτιx^l, ΞiiL5iτ!r.|.''/,'-
τ'li εντ,ψtρωsτ1 αi.ιτελet ι'6ρcα 1ιiρ.-,'ινι' tτiq πcλ,'τehq.

Σττi cε''ρα'τe'ι'1 φρoι5τω'l πaυ Χρ^tΓ
5 υl..!τaa a'3ν τ α'. σττl\/ π ρ αι-'ιxi 1 Θ e r,ι,l' -

πaν1'"ιi1, το iιiiλa τ'υ'τεtγe τd'ντα aτι'/
τρ6ττ1 Θ!οτ'' o Τππcxρατη; (460 -

377 τ.Χ.) -".') σ1)ν.σ-'o|35ε για ερεθ,.-
:1ιο'j: τιoν εγτdρ(,)γ. 1i'')Ξ')\\aνoτi&'ΘΞ''-
q. α"δυνηιte; :τγt xι.ρδ'.d'' xα'ι lυι-
)'eιτουργ tl' ιυlν νεp.,'il''t. Κ'ι'li..l ι ξ')'

)"ι φρoυι,' δz'l eie-'&c:τ,ιι 7,'=! zτ'.-
c "τ;la'ρινα xι'- a'.7'ιτ'ιb'- ,.LΞ.J'.7i :ξi-'
1τ,' -.' iι'i1)'''. Σ'i,''ιερz ilr'll'''= L:'. :'.
ψ^L]'a φ6ρνει exπ)'τμτ,ιια l';o:e)''"-
'''''.ατ1' 6€' πoλλj; αρριbs;''e< zcl δ'i.
τ'.cεq τ'3ρ'"e1 ^l, δε.'reρe'3ιυ5ε. Ξ'/.'-
'ι )"i,ι :''' : :cιl ηcΥ q"'l'.c',ιοd.

_\; δo61ι'e 1ι:ριιd; ι.κc τιq c;ο'ι-
Ez.'.6:ε7εc περ:πτιiloει; Θερυ.πe'Γ'-
zt1: c'ηι6as^li: l_oυ lι"iiλOυ, 6πι'l; τι:
ιι.:'',-^i.,'i.φaυι διqπρEπεiζ eπ,'cτiiψc-
'ι ΞΞ 7.7 :'ν '11|\ΞPL./.αν''y.Q xσ'L Ξ'J?lδ-

YΦnλ:i

T z 3'l}'ι "'eτ)'!.'l'''-ι'l ='' -: τt'er''l/ι.-

.:a')5ΞΞ τ''ιο:τ':ε -: ι,ι.1'^11'.ρ'-7.'''1 ι.λι-
:'.:''.l z'ι'. ',zιc') l';c iη 5(1',γι. ιl''' !.-

:='- ;,Cτ,θ.'''', a:τι'/ -*1(b5τl :τ': πtzsτ':.
Ιiiθ:' ;rrι.ι! )'c'.;ξν ',ι'ι i.! τ.|'bΥaυ\'L1-
'ιz 

='1ω',ιz z'lz' ιι'i}'c. Ιδr'α'tτ'"ρι. ,ι'π"'-
-'ι)'εs','-L:'ι^lι e!''tL'" "r, xail?.l' ;αlν ,.τ,^

1ιzοι|ν ''-^l]'a'.l, τc'l ::ιlνιcτ'* c _\υcτοι-
'''"',,-ο ; ιt ('' τ,y τ 1''i 6 ττi -c π zΘ ι)'cγ i z q Z ι
|'ι0'^1ι'.x. Ι'ivο;ιι (υ: s,ξη;: Φτ''θ'-

7ν.':'|,LΞ zο'.ιπ6cτι''ιe e'l&'ψ,"c'. γ'.)'4

',ιi1λα xαι τα yoηiζουιιa cε τdcοερ.:
"l1 tξc δ6aer.<' Δεν τριδ1ιε τiπο;e &)'-
)'ο α'υτ^\ την τ1',ι€ρα "''' i1['7.'υ',ιe ''16-

9

'lo ψeτα'λλιx6 νερδ.0 xαΘτ;γτρ"i6
Ι'υαγxιτ εφαρμdζeι q.υ1t] ττΓι αΥυ)-

Υil 6τa1''ζ zoθε.rεiE 1,.ι\) |ιLΞ ψaγαλτ1 ι-
π'.τυγtα' εδιδ xιι χρ6ΥL,ι. Συylcτ&
',l'Lα φaρα ττγi ε6δal,ιαδα ii τ'&θε 7'!-
y'α μ6ρe;. Tc' υ'πcτeλ'€cψατα' ιυ;
T,ρa -a ττΓl πτιbοτ1 ττiq πtεcτ;i σTrι σ.i'-

\LL .t'/ σ"'' Ξ'lτ,')π('iσLcιy"&''

Hμικραviεζ
' 0τzν υτr'ιτ;εδeoτ: dτι 6ρi'Cxeτι,'υ

1i9.ι των τi'aΓ7 μ''α x?[σΥl τl|L,'y.ρ,t--
'lLα.c, φ&.ε zμdcοl; !'lι' 1ι'i1).ο, sυ'τ-
6oυλεδ:ι c ετtcτ,q '\υcτριαγ6ζ κι"-
{}τργτ1τii: ;'ρ. Ε6αλντ P{γx)'εp. Στι;
περ'.ssoτeρec πeριπτιilοει6 τ1 τ"ρtcτ1
ιπcτρ€τeτα,. 'l1 e['lLι J'α'φρα. F'τa,'-
7'i' o'. Υl1LLy'ρα'/''OτU'Θ€i -Ξ 1)7i.Jφ{ρoυ.ι

ουγ'ν0' xα'. sτο y'ιiρ.' -'τ1i δο:)'e,'θ':
τουc' xαλδ θq. εtνυ',', exτδc α;δ τ,'
iνz. :,ιiλο που aα τρι'b'te α'πι'ραl-ττ1τι.
τrι πpLiL' νx τι'tpνου'i ια'' t\9q qγ[-
,'ιη 1ιαζJ ;oυE'

Αδπviεq
Ιi0'Θε 6ρωδυ rv''ν ατc' τaν $τνa

tνα iι'liλ'ο 6οτ1θα γ'"ι- ω ,!r?(υac y)'€a-
5'''|L.J Ξ|0'/',ιz:'.dγι

H ι'liι6d"i' τ.'υ μt1)'ου 5;a| xx'-
λ6 '3τνo. οΦεt)'e-.,ι.'' xq.τα ;αcι' π'.-
Θα'l6ττ,τ'α. sτc.l,'ιιz)'6 xαιι1ιερ,.qι6
:Cυ ξαy.0.ρa'l ;,ου υ.il'','ι"τ.'q ι.ατd. ττ,
7' ι&' ρτ" ε," υ' ττ,'. νυxτ z i.' Ε-'s'. l.πc, xλg' !"

ΞT'σ.L \ πεpi'πτοlιτ, ιι'.α; ιρiοη; υπο-
γ)'υxυ".1ιiα"q. το'l τa)''3 ιιl7.νθ. τιρaια'-
λε[ :υ- ξιπνi'ι'ιι'τυ' ι1''' 1τΡ τι'pυ'y'l,
'Ιτ1 cυ'tτα'γt, ινl'i 1ιi')'c'l ττρ'.ν α'n'
1'o'/ '3τνa εo&ρ''ι-.1ia'1 ,''. x)'αCιy-ai l''':,
''.ι'ν.'li. δ?e',ιl..7υ?τct Nxα[τg ια,. Σi.-
)'ι;' . ετe'';'^l, '.lτiφεραν zπδ α'lπγil' '

_\jγ::z.ι 6-''. z.l.'- i.1).Δ δυa 1ιε^1d,λιυ:
d τ,ι ι'"''.l'1 ^1'''5 : -' a" 1 $ rιυ α ι dl' l α, 6 at'θ τ ;
s: ο ^1'.z:CL -: 1{ρl'cτ'.α'1 Biλy_εμ Χc,i-
τ:)'ι''lτ 1ι-2 -'r' <,.',ι'^f,)3 τcιl {)τ"'laι)r, xz,'
^i'.' L'.l:i' ,!.ι'ιε'''le cτ,τγl a5-".Jρ''..1 51"γ Θε-
.,'ι;^.'l:'l,: -t')'/ y.ai'\)φLaι.l)'/ )'ογl::.-
γ'νιλν '

Φλεγμov6q

33



}l φuτoκtλυψn επnρεtζεl τoUξ πλnΘυoμoιic
εvτ6μαDv κol Tετρovιixαrv σε o]lιυρΦvεξ μnλlic

,MlGUIEL A. ALτlERl ,καl LlΝ.
'BΑL SCΗiMlDT. οALlFoR_
ΝlA AGRIcULτURE. JΑΝU
ΑRY-FEιBRUΑRY 1 986 VoL.
4o Aριθ. 't ,Kαι 2 o'ελ. 15-17.
(Mετoφρ. Δροc Ν' Σrπoρταη'
κo'θηγητoυ ΤE l Θεo/νiκηc) .

-o-o- o-
Δlοφoρo nεlρorμoτo Kο! Πoρo_

τηρηoεlc o'ε on,ωριbvεξ lpθ tpUτO-

καλuψη 6δεlξαv oτl ol πληθυ-
αμoi τωv oρθρoπδδωv εvτ6μωv
φrλroξεvο0γτol o,π,6 τα 16ρτo oυ.
τd. tΓεvικd :μηλειbvoc με φυτοκα-
'λυψ,η ,εi'x'ε:

1. Λlγoτερεq rnρoo8ολiq ono
α,φrilδεc, τετρ'ov01oυc, φυλλoφi-
γα 'Kol o,λλ'ο ,6vτo,μo (κoρπoκο-

ψεc ιKλΠ.)

2' .Ει'γε π.ερloαoτερo ε|,5η ono
6vτoμα g$,frφouC oρ'πoκτlκ6 το-tv

τετρovi,1ωv'κo,l αλλωv ε'vτ6,μωv
3. Μεγα,λ,0τερo αρ',9,l-r'o αρΠο-

rκτt,κιbv καl φυοi'κΦv εxθριbv τωv
gy7$rμωv.

'iEδο,φoc μηλειbvο φρεζαρr-
olμ6vo η δ:ο,κoα6oρvloμ6vo πα-

ρουo[,αoε μ,εγαλ0τερo αo'θ''16 φ'l
τοφd,γο'lv εvτδμωv KαΙ τετoαv|'J-

xωv πdvιυ oτo 'δ,6vδρα ltJ,ε σΧε-
τl,κ& xounλ,5τερο εniηεδ''l πλη_

θυαμιbv αΠl5 φUσlKc0c εxθoο0c.
T.α φιlτδ κdλυ,ψηc τ'oU οΠω-

ρ,ιbvo γεv',κo φtλ,o'ξε'vo0v uεγ6_
λo oρθ,μ'6 αln,6 α'φ:,[9q, d,λ \α φ'lλ
λoφd,yα 6,vτο,μα 'και αρnα'κτlκd
τετoαv(lY,ωv.

Meγ(1aa ορlθμoc oβ,ΠσKτΙrKιbv
'πd,vω ,o'τα φυτ,α κολυψ,ηq τοU ο-

nωρ,ιbvα 6gy rμ'ετα,ΦPd,ζεταI α,πα-

ροiτητα οε uε'vολ0τερo ορrΘμo
n'irvω oτο δ6Vδρo.

Δoκtιl6c n,o,'l 6γ,vαv γ|ο vo

'δlαntoτωiθ:i ,κοτd 'n,6αο τo ,κο'*'

ρεuα τω'v x'6ρτωv oτov οπωoι'υ'
vα ο'vαγκd,ζε| TοUc εy9o,ο0c τωv
δ6vδoωv vο οvθ6:,.lv ndvω oτα
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δθvδρo ητοv xρη'ol]μεc γlo Γov

o1εδlαo,μo φ0τευoηc εlδrκιb'v φυ
τΦv n,oυ ,nρο,oελκ0oυv τo,Uq ε_

xlθρο0c τωv δ,6'vδρ'ωv.

Av ,κoι τα φυτο κ,dλυψηc επη-

ρ'εd,Zoυv oημo'vτlκd τoUq Πλη,θU-

σμo,0c τUJV oρ'Πα'Kτ:,κιbv εvτoμωv
εδ,d'φo,υc, oI με,λ6τ'εc o'υτ6c δει,
αn'θ,δεtξοv lΠ,ωc εΠ'ηρεαζεταl καl
o αρr3μ6c τωv εvτoμω'v ndvω

oτα δ,6vδρα.
ol μελ6τεc 6δ,εlEαv 6τl τα εΙ-

δη φl_lτcκdλuψηc υ',πο'λoγ'Zovτοι

ο0'μφωvo με Tcι Χαρ,cιKΤηp:στl-
κo τηc ovd,πτυΕηc TοUq Kαl με
τηv δυvoτoτητo vo φlλo'Εεvη-
σoUv Tc|Jq ιο,_.lo :<c0ξ εxθρο0c.
Τα ψυxαι,3 1 oε nληoη αvτiθεcη
n,x. 6λεc τ,c εnοΧθc. σUvKρo-
τotjv το μεvαλ0τερo αρ'θ'-:o c-

no αρ9ρiποδα θvτcl-lα. KoθΦc
τo Φ,irλλωuα μεγα.λ6vεt oε ηλt-
.κ'iα κσl ε,κφ,υλr'lζ,εταl 9ρεnτlκο, ιpι

λοξεvε,' λιγoτερα Ψυτ,c'φfγg 5r-
To,μ'α Kοl ο oρ'θ';l,oc τlωv cιρΠclKτt
,κιbv ποροoiτωv μ κροi'vεr οvdλo-

Yα με το εiδοc του 'φ,υτo,0.

Avoλoγo με το o0'oτημo ,καλ-

λl6ργεlοc τoυ oπωριbVα, τη o'U'μ.

nληρωoη τηQ φυτcκολυψηc καr
τo οxετ:κο εiδη αρθρcnoδωv φoi
vετol oτt o 1εlρloμoc τηc κολυ-

ψηq τοU εδδφoυc μπcρεi vo 6-

Χεl σημovτlκo oπoτθλεσμα στοV
oρ:θμo oρθρcπoδωv πou δlo6l-
oι]v στov onο.lριbvo: o) με oπ'
ευθεioc επηρεoομo τωv 'nλη,0υ-

oμΦv φυτoφδγωv εvτoμωv Tα o-

1Πo,ijo δlαKρ;vowοt μετoΕ,0 δ6v-
δρωv με καλυψη ,Kαt Χωριi,q φU-
τoκαλυψ'η κoτω αno αυτα. 6)
Π ρooελκι}oUv Kol,διατηρ'ot'v φu-
o;κotq εχθρ,c0c εδ,drιprgμq Kαl

φυλλιi.l'μ ατoc ε φοδlo(οvτdc τουq

με τρoφη κot κoτc:κiα.

Kρlτrκ6c'δoκιμ,6c τωv o,noτελ':
oμ'dτ,ωv αυτιbv oε εl'δ'iκoιjc ο_

'Πωρ]ιbvεc lμlΠioρεi vα oδ'ηγηoουv
oε 3:\τiο-loη τoU 6,oλoγ:κ'o0 ε-
λ6γxoυ εiδlκΦv εντ6,μωv TοU c}-

nωρ,ιj.lvα.

To μιiλo φυσικ6 φ6ρlμακo

(Συν6y':ια zπ6 -"τsl cελ. 33)

μovd; :ων νziρων 'ιετi. ι'τ4 δ'lc i,

igεt;,,γ,' y!93i''''τ}'οil'^1!'z';' .

Eυκoιλι6τnτα
Βzρ:!: c)'e^1iL''ν! -: τιυ'/ :ντjρι'tν

τC'l -- 2 c^L z') 
".''.l' 

ι g'.lzo' )''. L=τ,τ ι ιι''. ;c,
',/a!Ξ 5Ξτι z.'''l'''*. 8ερzτΞ6.J'/-.1.'. !-Ξ

!νι ;''&τa ι::"ιi τρ:tr1rd'iL ''ι^i,)'l'' Υ,-

'l&''ν.ο'. τ,.'t'L iι^i,λι' α'ρx''δν "(L'J. |\L:ι
dω; ;ι ;ολ'l δυa τ''ι6ρe:'. ΤΙ eυιoι-
)''.6ττ;,ι οτα''ιατθ. aiyουρι Υ'1',' .ι'' π,δ-

'ι.;.')τ.!'/ ι1'a.-6ν zlιd.οι'l:.
Κακooμiα

o Ιερ'rαvdg xα0τργητi1q δρ Καc]''
Σ,rx sυν'.cτ&': Ω1ιd. pi1)'α "li xcψπδ-
sτz l'ιgτθ' τ.ι \LΞ6τ1|LΞp''ανlι xα'. το 6ρα'

δ'.νδ px'\τfι6 ^δtνaυ' τo ε'\'.τi'ρι'ο"
στην ^/'q.y'aο|'L|.α. \Ιετα' απδ τρzt: ',ι€-
?Ξζ Ξφ1"ρ|LaΥt1q αll;^i1e ττιC ]:,Lτi)'.φ'!"

γiα':. :ο cι1,,ι.ι α'τι).λ'αοsετι'. ι;'
:η δυcd,ρε:ττ, oιψ^i,. Κα}''iτερο ,ιτ'''
6|,LΥiτ'Ly"δ δεy θα. 6ριtτe πουΘeν&, ).!:''
9 Γεργιαν6q eπιοτη1ιοναΞ,



ENTOMΑ KAt ΑPPtlΣTtEΣ KAΛAMΠOK|Oγ
ΣHλ't. NΙAΟΙΣTA: Σ;c τ:υ

x.ζ 34,ον t 986 δ'r'ιγ'aτι'ε|'.l'sι',ιι

ιμlrι.xi&. αfiaσfr&)σ''ι1';x 'ιπ[ cο ι'
νηtμ:,ρ ω τ,ι x4 6'.6)..'' l. ?;J;ι'' ,'., l Ι ν'c'".

:οiιτc,ι ΣιτηριΔν iο''l iγ'ρ,αl,.,α,ν cι

Ι.N. Σφαz.,ι rν&:τr,q y'αι N.Δ. Ka
i1|1.\1ι)Υ'Γι. γ"ι τ[τ)uc <'Γ'a ιg'),α'

1ιτ1[wι ιtιι' η xαλ)'ι6ργ'e'ι'J" τοrlr.

Σi,με3:ι Σ"r,ψο'τ,''z'3c'lιγ.'ε τ'ο 9τ[cτ'1

εVδleφ,jφγ ιιz'ql),αιο τ.|) %?C2/L

1191-1'1'ε,x,θ'7ο6ζ kαl' Ξ|'C αlσθ'!ye'.,-Ξ

:a') ι'J)\αμ"fr'μ'aι ι'ι'. :c''l< ::!''
τ''-) ζ y'1'\τ α'1το^)ι!'ιτ,lι!r':. - a'ι' .

1. Λεπιδ6πτερα

(SΕSAMlA Ν,oNAGRloΙDΕS,
HELloTΗlS ARMlGΕRΑ καr PY
RAUSTA ΝUBlLΑLΙS)' Tα 6v-

τoμα αυτd τηc olκoγ6vεioq Τωv

λεnι'δο,πτ6ρωv, πρoo,6d,λλoυv

πριi.lτα τα φιiλλα κοl oτη oυv6-

Χειo To 'oτ6λεx'οc ,Kcll τοv σΠd_

δlκo, προ,Eεvιj.lvταq μεγ'dλεc κα-
ταoτρ,oφθc.,Eυτυxιi-lc oτlc Eλλη-
vrκ6c oυvsηKεc, οl nριbl,μεc κολ
λr6ργεlεc δεv πρoο6,ilλλovταl
Προc Το παρ6v ,π'oλι3, καl 6τot

δεv θx,cυv μεγdλη olκ,ov,o'μt'κη

oημοoiα γl' oυτ6Q.
'oμωc ol εlnionoρεc καλλ16ρ_

γεlεc κoλαμπoκtoι3 nρoo66λλov-
ταt iπ6ρo nολ0, και γl' αυτo τo
λαγo θα πρ6nεt 'vα ψεκαoθο'0v
Yια vο διioουv μlcι |KclvoΠolηΤl_

κη πορoγωγη. Alno 'nεlρ,6μoτο
τoυ lvoτlτo0τoυ Σιτηριbv oε 'ou-

,vεργooio με τo M'πεv6κεlo Φυ_

τοπαθoλ,oγrκo lvoτlτoOτo ΙKανο-

nοtητlκoc 6λεyxoc Kσt ΤΦV Tpl-

ιbv εvτoμωv μ,nορεi vα γivεl ψε_

κ6,Ζοvτοc 3 φoρ6c με 6vα οno
τα εξηc εvτo'μo'κτ6vα: Θεloντ6v,
Ντεoic, Xooτοθεio,'Nτοι1ρoμποv,
ΠυρεΘρivη' Md6ρrκ, Λ6vεiτ, κ.d.

O nριbτοc ψε,καομoc Θα γ[vεl
oμθoωc μ6λlc εμφα'vtoΘc0v oι
nριbτεc nροoBoλ6c (μrκρ6c τρ0_

Πεq στα φ0λλο) rKσl Φl dλλor δι]ο

αvd 20-25 ημ. μετd τoν ΠρωTo.'

2. Aφiδεq (ArPΗ Ι S
MAYD I S)

oι oφiδεc πρoo6dλλoυv'ου'vη-
Θωc, τΠv κoτω εinlφ'ovεlα τωv

xαμηλoτερωv φ0λλωv Tο'U Kο_

λαμnoκlc0, n'ερloo6τερo σΤα

nριi-lτο oτdδlo ovαnτ0ξεωc. 'O-

τοv ο κo!ρoc εiνοt δoooερoc καl

υγρ6c. τoτε η nροo6oλη εivαl

Tωv I.N. Σφακιαvaκn
και N.Δ. I{ατοαvτιbνn
Ivοτιτoilτo Σιτnριitv

Θεooαλovi'κnζ

nε,ρroooτερo 6vτovη. rΓtο το'v s_

λεγxo τωv α,φ|,δωv εivοI o'nαραi
Tητo vα ψεκ6οoυμε 6το'v εμφα_

vroθoιjv με 6vα οργοvoφω'σφ'o-

ρtκδ εvτoμ,o,Kτo'yο, 6nωc' 'Mετα-
oυ,oτoξ, Παρoθεiο, ΔlαZrv6v κ.6.

3. Tετρ6vι},xοq (TETRΑ_
NYc'Ηιrs URTlcAΕ UN
TUR,ΚESTAΝ I )

Kατi τα τελευταiα xρ6vrα nα-

ρατηρηθηκov, σε oρlσμ'6vεc ns'

ρIοx6c (AλεEδvδρειο, Γlαvvl-

τo6) '6vτo'vεc προο'6ολι1c οπ6 τε

τρ6vυx'oυc, μθx'ρl του oημεioυ

oε oρloμ'6vεc καλλ16ργεlεc vα

μειωθrεi oημαvτlκα η οnoδοoη
τoυ καλo'μnοκloιi. Η πoοo6cλη θ

Χε! τηv μεγολιiτερη 6vταοη τo

μηvο A0γoυoτo, oπου πρoo66λ_

λoιrrαl σΧεδov oλα τα υn6ργεtο

μ6ρη τoυ κoλoμn'oκlο0. Aπαlτεi_

τol 6μεoη κατοπoλ6μηση ToU Tε

τρov0xου με 6vα κατdλ,ληλo α_

κορεoκτovo, αμ6oωc μ6λlc εμ_

φαvlοθoOv το n,ριitτo 6vτo'μα.

4. Ιζλεoιl6q (TANΙMΕcUs
DtΑDIcoLIS τnζ oικ.
cυRcULΙ oNΙ DΙιE)

Tρ6φεταl αn6 τα φ'0λλο τωv

φυτιbv σTα ]Π,ρ6Tα oτ6'δlο αvα_

nτ'0Εεωc, σε 6νΤοVεc δε nρo-

o'6oλ6c μ'πoρεi vα φα'εl |Kαι Tσ

ορX'6]φUΤο, on'δτε κοταoτρ'θφεl
το φ'υτα ολooxεριilc. Kοταπoλε_
,μεiτοt ε0κολo εdv ψε,καooυμε

με ιlvο εvτoμoκτdvo ορYovoφ'ω-

οφ,oρι'κo η καρ6αμlδικ6 η τηc o-

μdδαc τωv ,nυρ'εθρrvιbv, μδλlc
εμφοvroθo0v οt nριbτεc nρoo6ο
λθc.

5. MsΘιμvα (MYTHΙΜNJι
υN Ι PUΝCTA ιi
PSIEUDALET I A)

Eivαr λεnl,δonτερο Τηc οlKoYε
vεlαc ,NoCTUlDAE. Η nρovθμ_

φη τoU {KοταTρωει τo φι1λλo του

καλο,μnο,κlo,Ο, αφη'vovταc μ6vο
τtξ 'vευρΦoεlq, σε 6λα τα oτd_

δlα οvαnτ0,ξειυξ. Eiναι rnoλO κα_

ταoτρεnτlκ6 '6vτoμο αλλδ, εuτυ-

Xωc η oυ1vδτητα εμφαviοεωc
του εivοl 'μl,κρη oτη xιbρo μoc.
Kαταnoλεμεiταt 6'nωc κοl 'o Kλε
οv6c, μ6λlc εμφαvrοΘεi τo 6v_

Toμo.

6. AνΘρα]καξ τoυ

καλα,μ,πoκιoιj

oφε,iλετor οτo'v μ*,κητο (U-

STιLAGO MAYDIS). Eiνοl :l

oυxv6τερη αρρδoτεlα noυ Πα'

ρoυol,6,Zεταl σTηv Eλλiδα. o ut
KηTαq 'nρο,oθ6λλεl 6λα τα εvα6-

ρrα μ6ρη ToU tpUTolrj 'Kol σXημα-

τiv'ει ε,ξoγ,κιb'μοτα. Tα εΕογκιil_

μoτo ουτ6 κoλ0nτovταl σTηv αρ-

1η αn6 μio λευκη μεμ6ροvη, ορ-

γoτερο η μεμ6ρdvη αυτη γivε-
ταr lιbδηc Kcll εv o'uvε1εio nοiρ_

vεl μελαvιic αn'oxρΦoεlc. Στo
τελευτoio α,υτ6 oτ6rδlο οl oγκοt

αυτoi γεμi,Ζo,υ'v αno μrα μoΖα uε

λοvη . κοvroρτιb'δη noυ εi'vοl τα
on6ρlο του μ0κητα. Η ορριboτεIα

1..lεταδiδετοl:
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o) Mε τo τελευτooπoρlo, Tα

onοiο ,6ρioκοvToι στo 6δoφοc n

oτα υnολεi,μματo nροηγo0μεvηc

κoλλr6ργεlαc.

6) Mε τo onoρtα του μ0κητο,
τo onoiα μεταφ6ρovτοl με Tοv

α.6ρα. Η μ6λuvoη αυτη ευvοεi'
τot oτov υπdρxουv nληγfq g1g

φυτd (xαλ6ζl' κoψlμo oρρ6vωv

ταξrοvΘΦv κ.λ.n.) κοι

Y) Mε ToV σ;Π'oρo, '6τov η nε_

ρloχη δεv εivαι μoλυoμ6vη.
Γtο τηv κoτοnoλθ'μηση τηc αρ

ριboτεIoc oυvloτιitvτο l :

ο) EκρlΖωoη Kcll KcΤαoτροφη

Tωv αρρωστημθvωv φυτιbv
6) Aφοiρεοη τω'v εΕoγκωμil_

τωv.
γ) Evαλλαγη τηc καλλ16ργεl-

αQ.

δ) Anολ0μαvoη του oπooo''l

Kο|

ε) Kολλrθργεtα
6ρIδiωv.
7. AρρΦoτε!εξ
κα'ι φιiλλωv

αvθεκτtκωv υ_

οτελεxιirv

'Evαc oρIoμ6vοc αρrΘμδc μυ-

κητωv nφο6δλλεr τα φ'ι.iλλα κοt

τα cτελ.fxη του 'καλα'μn'oκrοi, αλ

λα onα,vlεc εivαl ct αοθαρεc nρc

oBολ6c. Η ελ1l:vθocπ'oρiooti' η

onοiο οφεi,λεταl oτοv μι]κητα

Η Ε LM llΝTΗroSPo R'l UrM TU Rc l

CUM nρoo'6dλλεl το φ''jλλα καl

πρ,oκαλεi οτρακτοεlδεic κηλiδεc
κοl στη ουv6.xεtα τηv πρΦrμη ξη

ραvση τoυ φυλλιb'μαΤοc ωc Kο|

oλoκληρoυ του φυτοt, ο δε μ0-

Kηc ToU γ6voυc PYTI_{lU'M nρoo_

6dλλεr τoυc lοτo0c τηc 6οoεωc

τoυ οτελιi1οUc Kol πρoκoλεi rο

nιloιμo τoυ φυτο0 κol oτη oυ'vθ_

Xειο τηv ξηραvoη τoυ.

M6oο καταnoλεμηoεωc:

ι:) 'Πριbrμη οnορd
6) Aπομ6κρUVση τωv nροo6:

6λημ6vωv φluτιbv

γ) Evαλλαγη κολλl6ργεtαc
δ) Avθεκτlκ6 υ'6ρiδlα καλα_

μnοκιoι3.

-3r
ΙB

8. Σdπιoμα τωv σπαδiκωv
Πoλυ oυxvα nοροτηρεiτοl οα_

Πlσμο τωv oπoδiκω'v. Aυτo oφεl

λεταl oε noλλοOc Kg1 $lfiιφ'gpοUC

μ0κητεc. ol κυρIδτερor εivαl:

GlB,BiERELLA ZΕAE, GlBBE-
RiΕLLΑ FUJl,l(URol Lκol DlPLc
DlΑ ΖEAIE. ol μ0κητεc ουτoi α_

κoλ'oυθoι}v πoλλ6c φoρ6c Tlq Πρo

ο,6oλθc Tωv εvτδ'μωv (SESA
MlA, PYRAUSTA κλn'). Η εκ_

δηλωoη Tω'v ΠoραΠdvω αoθεvεl

ιbv ε,Eoρτdτοl α,rt6 τIq κλtμοτl_

κθc οuvθηκεc. To μ6vo αnoτελε'
oμοτlκo μεoo εivοt η εvαλλαγη
τηc κολλrερYεlαc Kαl η X'ρησ!'

μlcnolnoη αvθεκτlκιbv υ6ρrδiωv.

9. Σκιrrρiασn τoυ
καλαμπoκιoιi

oφ:l\ετo o-οv μυκητα PUC_
clΝlA SoRGΗl. Γεvlκo η σKω-

ρiοoη τ.:υ κολoμnoκiου εκδηλιb-
vετol oυvηΟωc αργo oτηv Eλλd_

δο κοl ωq εK τoΟτου δεv nρoΕε-

vεΙ μaγoλεc Ζημiεc.

Tο Θαi:μα τnζ
oE?ωρ} κιi}v στn

(Συv6xeIο απ6 τηv oελ. 32)

vα1:

α) Mεγcλη οτcοτc-ioη απo τ;c

η<αταvολωτlκεc cγco6c, γr' αυτo

απαιτεiταI ι ψηλo κoοτοc μετα-

φcρilc τιυv nρciovτωv με nλoio

η αερ,oπλαvΟ Kοt νο ληφθεi υ'

nοψη δτl noλλ6c φcρ6c xρεld_
Zεταt κοt ι1JUΧο'rσUvΤtlρηοη κοτα

Τηv |JεTαφ3ρα (οnαραvγlο, κλn)

6) Περroρro1lci καoαvτivοq, Λ

Πωc σTηv ποροι!οα φαcη η απel_

γoοευon εrooδ'oυ cΙΤ!1ν |οπωviα

γrγcρτοκαρnωv ono τηv Ν. Zη-

λovδiα, λoγo.l nαρoυciαc τ11c καc

noκαψaq.

παραγωvιiξ
Ν. Znλαvδiα

γ) Avτογωvloμ6c ono 1ιi-lρει:

με xαμηλo εργοτrκ6 κοoτoc (Aρ

γεvτlvη, Xlλη Ν. Aφρlκη)
δ) Ynερ - εΕdρτr1oη του 60%

τωv εΕογωγιbv αn6 δ0'o πolκιλi_

εc - Ακτlviδlo ΗAYΨ/ΑRD (Χαi_

ηγουωρvτ) κol μηλo GRANΝY
SM lTH ( Γκρdv'rυ Σ μ rθ) .

Tελlκo oυμπ6ραoμα λolπ6v εi

vαl oτi : Πρ6πεl κol η 'Eλληvlιιη

nοραγωγη οΠωρoKηΠεuτlκιj:γ vα

αnαlτr1οεt γερd 'θεμ6λlα με oτo_

Χcuc εξαγωγlκo0c, oτηρlΖ6μεvi'1

oτηv μεθoδολ'oγi,α τωv Νε'oZηλοv

διbv καl λαμ6dvοvτοc υπ6ψη τtc
Eλληvικεc oυvθηκεc.

Πρoσ€ξατε

_ oI οτηλεc Tηq "ΝlAoYΣΤAΣ' εivοr oτη δloθεoη oλωv

τωv Να,oυοαiωv κοl τωv φiλωv τoυ nερtoδlκo0'

_ ol onooτελλ6μεvεc γlα δημooiευoη εργooiεc Kαl 6ρθρα

vο εivοl oιivτoμεc oε 6 τo nολ0 oελiδεc Yροφομηxαvηc Kol Vα

μηv 6xoυv δημ'oolευθεi oε 6λλο περιoδlκo η εφημερiδα'
_ Πoρdκληση οl ερYοσiεq vα γραφοvτοl oτη Δημοllκη κοl

με Tο μo'voτovtκo o0oτημα.
_ Η -NlAOYΣTA" δεv φθρει κoμiα εuθ0vη Ylα Ttc εKφρα-

Ζoμεvεc γvιbμεc Tωv σUvερYατιbv τηc.

- Eργαoiεc εiτε δημοοlευθcΟv εiτε 6xl δεv εnloτρ6φovTο|



ΔE]{ΤP0K0MIKA θEMAΤA
1. Φυτ6 αζωτoλoγα

Tα ψυγαvΘi εivαl μiα Kατη_

γoρΙα φυτιilν τd oπoi'ο 'με τηv
s,g,ηΘεlο τωv ,6oκτηρiωv nου θ-

ΧoUV σTιq ρiZεc τουc, θ1oυ'v τηv
tκαv6τητo vα ,δεoμε0oυv τo 6-

Ζωτo τηe ατμooφοlρoq lKαl vο

Zoυv 1ωρilc vο ιi1oυ'v οvdγ'κη
αno τo dZωτ,o τoυ εδdφoυc. Τ6-

τοto φυτd εivαl η μηδικη, τα ε-
τηοrα τρlφrjlλλrα, τo κoυκld, τo

λαθo0ρl, o 6iκoc, η φoKη, Tcl μΠl-

ζ6λlο κ.ο.
To ψυxαvΘη με τlc ρiΖεc τoυc

δroτηρo0v τo dζωτo oτo 6δαφοc
nου 6ρioκετοt oυγκεvτρωμ6vο
oτο oΖωτo6αlKTηρlα. 'Eτol τo 6-

δoφoc nλoυτiζεταl με δ,Ζωτ,o γr'
αυτo κol τo 1ωρoφl εivol .δυ-
vατ6, καl δi,vεl κoλη πoρoγω.

γη τηv εnoμεvη Xρovr6, 6τov
κoλλlεργηΘεi με τo ,φυτ6 που
δεv εivαl ψυxαvθ6c.

Τo noροπαvω oc τα 61ουv υ-

n6ψη ol ,δεvτροκαλλIεργητ6c καI

oc εκτlμηooυv τηv πρooφoρ6
τωv ψυxovθιbv.

Σε εδd,φη noυ εivοt δδlvα (α'
πo P.Η' 6,5 κor nlο κdlτω) τo α-

Ζωτo0xo λΙnαoμα nου επι6αλλε-
ταl 'vα χρησlμoΠοtηΘεi εivοl e-

κεivo nου nερl6xεl καl αo'66oτlo
(Ao,6εoτo0xoc vlτρlκη αμμω'viα
κλπ.) .

Avτi,θετο oε εδdφη αλκαλlκd
με περiooεIα αo6εoτiοu (οno P.
H. 7'5 Kol Πlo ndvω) τo oζωτo8-

xo λinαoμα nοu ε'nl6ολλεταl vα

XρησlμοΠοlηΟεi εivοl η θ,εlT,κη ομ-

μωviο.
Γlα τov iδlo λ6Yo: εivοl λα-

θoc vα XρησlμoΠolεiται Θειi1κδ

καλl oε xωραφια, onωριi:vεc noυ
υn6ρ1εr 6λλεlψη αo6εoτiου. To
κακ6 oτlc nερtnτιboεlc αυτ6c xεt
ρoτερειiεl. Σε onωρ'ιbvεc τθτol-
oq κοTηγoρiαc oυvloταταl η xρη
olμοπo[ηoη ToU vιTρlκο0 κολioυ:
To n6oo λinαoμα xρειαZεταl vα

XρησlμorΠolηΘ,ε,i oτo'v υn6ψη o-

nωριi.lvα, ουτo εΕαρτdταl on6 το
εiδoc, τηv ηλrκiα τoυ δ6'vτρου;

τηv γovlμ6TηTα τoU εδοφoυc κ.

λ.n. T6τolα oτol1εio 6xoυμε δη'

μοolε0oει oε προηγoOμεvα τε0'
Xη.

,,'β

oτηv o'Εεi,δωση ΤoU ol,δηρoυ καt

τoU μαγγαvi'oυ τα onoiα 6τot α-

noφειiγεταl vα γivoυv το'ξrκ6

γto" τα φυτo.

or τροφonεviεc εξαλεiφovTαΙ
αv nρooθ6σouμε τlq lκαταλλη-

λεc Xημικ6c oυoiεq 'δroρθΦvov-
ταc 6τot τηv 6λλεlψη η τηv το_

ξ'κδτητα Tωv lχ'voστol1εiωv. Θα
oυ'vε1iooυμε καl oτo επδμεvo
τε0xoc'

3. Avolξl6τlκn
αζΦτo0xoc

2 ol τρoφonεviεc τωv lxvoσTolxεlωv λinαvοn
ol δ16φoρεc Tροφ,oΠεviεc |-

x,vooτοιxεiωv nολλoπλαol6oτη-
Kcιv Tcι τελευταiα xρ6vlο. Tοιi'
τo oφεiλετοl 'κυρΙωc:

α) Στηv εvτατlκη κoλλl6ρ-

Yεlα T,oU εδdφoυc noυ 61εl ωQ

απoτ6λεoμo 6λο καl nερloo6τε-

ρεc noo6τητεc μtκροoτol1εiωv
vα nροoλαμ6dvοvτol αΠo τα φU-

τα καl 6τol λlγooτε0εI 6λο κar

nlo noλi, τo λlγoοτ6 αnoθεμα
τoυ εδαφoυc ,καt

6) Στlc ,δtα6ρΦoεtc κol το ξε-
πλιiματα τoυ εδ6φoυq.. Tα vε-

ρd τηc 6ρoxηc 6ταv κυλoiv
oτηv εnιφdvεlo τoυ εδdφcυc

μεταφ6ρoυ'v Kοt tΧvοσTotxεiο -ο
onoiα εvιbvovτol με μερlκd dλ.-

λο oτolxεiα δεoμε0.ovτdq τα :]'

αυτδv τov τρoΠο καl oxρηοτε0_
ovτdc Tα 'γlo Tσ 'φrμ1ξ' 'Eτot

μnoρεi vα δημlουργηθεi τρoφc-
πε'viα oιδηρoυ απo υnερ6'oλIκη
nοo6τητα φωoφ6ρoυ κ.τ'λ. Πoλ-
λ6c φoρ6c η 6λλεrψη εv6c 1.ll-

κροoτot1εioυ μnoρεi vα oυμ86-

λεl oτηv τοξrκη εvθργεlα εv6c
oλλου μΙKρoσT,o|Χεi,oυ n.x. η 6λ-

λεrψη μαγγαvioυ μπcρεi vα δη-

μlουρyηoεl τoEiκoτητα olδηρoυ.
Tα ελοφρd oμμιbδη εδαφη, 'rο

τυρφΦδη lKσl τo Πoλ0 Ευvα η

πολ0 αλατo8xα ολκαλlκd, εlvαt
ndιzτο ι]πoπτα Yισ Tρoφ,cΠεviεc.

Στo π,oλ0 Eυvd εδαφη εivοl
πlθαvo vο ΠοραTηρηθciv τoξ:,κd

φοlv6μεvα αno τηv επiδροοη τoυ

Toυ oδ. Nτιv6πoυλoυ

orδηρcυ KαΙ ToU μoγγοviου κλn.

Τα αo6εoτo0xo εδoφη Kcιl τcl
αλ'καλrκd εδdφη μnορεi vo μοc
δεiξoι..lγ oτo φυτα τρoφcnεviεc
orδηρoυ, μoγγοviου, ψευδοργ0-
ρoU Kol xαλκο8 καl σε μερι'κ6c
nεριnτιi-loεtc τoξr'κoτητα μoλu-
6δο lvioυ.

H δlατηρηoη Τηc Uγροσiοc του

εδdφoυc oε καvovικo oημεio 6ο-

ηθαεl 6μμεoo oτη διατηρηση Tων

l1vooτoιxεiω'v Π.X. η οnooτρ6γ-

YΙση τοU nεερlooευ6μεvou 'vε-

ρο0 αn' τo 6δαφoc 6oηθoι]v



'onωq εiναl γvωoτ6 τα λιnα_

σμαTσ απλα η oOvθετο nερl6'

;troυ'v 6vα η δ0o η τρiο 6oorκd
θρεnτrκα oτol1εiα. Αυτ6 εivol
τo oζωτo, o φωoφoρoc καl To

κ6λl. Τα δ6vτρο κoτovαλiοκoυv
αρKεT6ξ πooοτητεc oπ6 τα nο_

ραndvω oτοlxεiα. Σ0μφωvο με
τlc ο'vογκεq Tωγ φυτιbv Kαl ιJε

α) AZΩTOΝ
EΙδoc λιπδoματoc Περtεκτlκδτητα Avτloτoι1iα μt-

oτo 100 oq λlnovτIκic

f τinoc λιπδoματoc μov6δαc αZδ-
τoυ oε κrλδ
λιπδoμoτoc

Θ,ειi,κrη ο,μ'μιυνiο 21 -ο-0 
4'76'1

Νrτρrκ,η c,'.,l'μωviα 33,5-_0-0 2,985

NrτpΦεliκη αμμωvio 26 -0-0 
3,846

Α'oβεoτo01οc vlτρ. ομμωviο 2ο,5-0-0 4'B7B

Ααβεoτouxoc vιτρ. αμuωviο 26,5-ο-0 3'773

Νrτρ'κη Qgrβεoτoc 15,5-0_ο 6'45'1

ΝIτρrκδv νοτριo 16 -0-0 
6,250

Φοroφcplκη αμ'υωviο 16 -2'0- 
0 6'250

Φωoφop:κη ομμωvio 2'0 
-1 

0- ο 5 _

θ) ΦΩΣΦoooΣ (πεvτoξεi,δlο ΤoU φωσφ6ροU)
EΙδoc λrnδoματοe Περtεκτικδτητα Avτloτoι;1iα μl_

oτo 1 00 αq λlnαvτiκic
fl τιinoc λιπδoμoτoc μoviδoc φω'

oφιbρoυ oε κlλδ
λrnδoμoτoc

Ynε3φωεφoρlκδ αpα:.δ 
3: i3- 3 Ξ,iΞ3
o-21 -0 4'762

, ΠUKvo o -46,5-0 
2''1 50

Φωo,φoρI.κη o'μμωviα '!'6 _ 20 - 0 5' _

4, Aζωτoιixο, φωσφoρlκ6 καλλlo0xα
κo! σUvδετlκα λlπ6σμαTα
τα υ,ndρxoντα αnoΘ6ματα τωv ο or εnoμεvοt nivακεc δε[xvoυv

vαφερoμ6vωv θρεπτrκιbν oτol1εl Tηv πυκvoτητo τoυ κdθε λlnd_

ωv εnlλ6γouμε τo εvδεικvυoμε' σματoξ κoI τo εiδοc oυτο0. Eπi_

vo λiποoμα. o0τε λdθη oilτε nα' σηq τηι/ ox6oη λl;rovτrκηc μοvd

ραπαviοlεc δοndvεc εnlτρθnοv_ δαc με τo χρηoiμοπolo0μεvο κt_

ταl. λil λlπαcμoτoc

γ) KAΛlO (oξεiδlo τoυ κoλioυ)
Eiδoc λιnioματοc Περlεκτlκδτητo Αvτιoτol11iα μι'

oτο 1 00 οc λlπαvτlκfrc

η τtnoc λlnδoμoτoc μοvδδoc κα-

Θε iκδ κδλl
Νlτρlκδ κδλl

Xλωplοrixo κdλr

λΙoυ oε κlλd
λrπδoμoτoc

ο-0-48 2,083
13-0-44 2,273
0-ο-50 2 -

δ) ΣYΝoETA
ΕΙδοc λιnδaμοτoc Avτlοτot;1iα μloQ λlnαvτlκi1c

μoνδδoc oε κrλ6 λrπδoματoc
oΖδτoυ φωαφ6ρoυ κολioυ

(nεvτoΕεiδιo oξεiδlo
τoU τoU

φωoφδρoυ) καλiou)
11-15-15 9,09
I-16-,'l6 12.5

X|-_6O (15-3,0- 15) 6'θ7

6,67
6,25
3,3 3

6,6 7

6,23
667

α) Καλλιεργnτικ€q

φρovτ(δεq

1) Δrομoρφιi.lvovτοt To δ6vΤρα
σε Χαμηλ6 οxημoτα o0μφωvο μe
To σημερlvd δεδομθvα Tηc Γεω-
novlκηc Enloτημηc. ol onωριi-l-

vεc με vdvα η ,με ημlvαvα υno-
κεiμεvα nλεovεκτo0v δl6τl οερi'
ζovτol κol φωτiZοvταt καλ0τερα.
Eπi πλθογ o! ψεKoσμ'oi προoτα-
σioc τωv μηλoδ6vτρωv, λoγω ul

Kρ,ot ιjψouq ΠoU oVαΠT0σσοU'v..

γiv'ovτot Πlo "σΦσT6", αφ'c0 Kα-
λ0nτεται 6λη η φυλλομ6ζα με τo

ψεκαατtκo υλl'κ6.

2) Απoφε8YovΤαt οl UΠερ6oλl
κ6c οζωτoιixεc λlΠdvσεΙc oι o-

nοiεc δημlouργo0v ζωηρη 6λα-
στηση καl φιiλλωμο ευnοΘ6c oτtq
oτlc nρ'oo6oλ6c τoυ φ,oυZlκλα-
δiου.

3) Kατd τo Φθrv6nωρo μετα
τηv φυλλonTωση σUYKεντριbvοv-
τcιl Tα ξηρo φ0λλα Tα oΠoict Ko-

ταoτρ6φovτot με κdπolo τρ6πo
(πορ6xωμα η κoψlμο κλn.).

4) Δrαλ6γεl κovεic Tlq Περlo_

x6c εκεΙvεc ΠoU οΙ oυvθηκεc ci-

ερloμo0 εivαl ευvo'iκ6c.

5, Kαταπoλ6μnσn Φoυζlκλαδioυ μnλl6c Kοl oxλαδlic
o δεvτρoκαλλrεργητηc εΙvαΙ U

noxρiωμf'itoc vα 1ρηol'μonol ηoε l

oλα τα μ6oα noυ 61ει oτη δrd_

θεbητoυ Ylο vσ nερtoρioεl τoυc
κιvδ0vουq αno τo Φoυζrκλ6δlο.
Τo μθoo oμUvαq ToU ΠoρoYωYoU

KαTοτdσσovTαl σε Tρεlc KαTηYo'

ρΙεc.

o) Στηv εφαρμογη μεθoδωv
πoυ 61ουv o1θoη με τηv μηλo-
καλλr6ργεtα.

6) Στηv XημlKη κατοnoλ5μηoη
κor γ) Στηv εnιλογη noικlλlιi-lv

nου εivoι α'vθεκτlκ6c oτo Φoυ'

ζrκλ6δIo.
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6) Χnμικti καταπoλ6μnon

Παλl6τερα εφαρμoZovταv o l

προλη,nτlκοi ΨεKooμοi
oπoυ 6doεl ποyioυ ετηοioυ προ-

γρ6μματoc dρxlΖαv 6τov οl ο-

φθολμoi τηc μηλldc ,6ρloκ6ταv
οτo oτοδl,o nρdolvηc κορυφηc
(πρΦτoc ψεκαoμoc). o δει]τε_

ρoc ψεKασμoc εφορμoΖ6τοv oτa
oτdδlo τηc κoκκιvηc κoρυφηc
K.O.K.

Mε τηv τοκτlκη ουτη η καλλι-
*ργεlο εnl6ορυv6τοv με πoλλ6c
δαπd'vεc ψεκαoμΦ'v. Στηv πρ6_

ξη ουτη η τακτlκη αποδεixθηκε
oτl δεv εΙvοl .ορθη-. Αc θυμη-
9oιiμε τ,ov περαoμ6vo xρ6νο
(1986) cnoυ οl καlρlκ6c oυνθη-
κεq δεv ευvoηoαv τηv αvαπτυEn
του φoυZ,κλαδioυ. Aπoδεixθηκs
τουλdxlοτο σΤηv ΠερΙοXη του l,r-
ατtτo0τοιl ΦυλλcBδλωv Δ6vτρω'r
δτl δε'v1ρεlαZδτοv καvθvαc ψε-
καoμ6c. Tο δ6vτρα τηc oμdδοc
Ντελiτoloυq nου εivοr κοτ' εξο_

xηv εuοiοθηΤα σΤο φ'oυ4lκλαδlo
δεv εixαv ixvη προο6oλξc.

To nρ6sληιJα Tηq καταπoλ6-
ιJησηc του Φcυζlκλαδioυ θ6λεl
uελ6τη δlιiτr δεv εivαt μ6vo η ι:-

πlλ.ογη τoυ καταλληλou φopμ6-
κ,cυ ολ}'d καl c ;ροvoc επιiμ'Bcl_
σηq.

Στo θ6μο αυτ6 αξloλoγη εivαr
η πρ,ooφ,oρd τηc Ynηρεoiαc .A-
ι1ρoτlκ6c nροεlδ'oπorησεlξ>.

Θο 6λεγε καvεic 6τl oταγ ε_

πiκεlτοl 6ροxη, ο μηλoκαλλlεο_
γt1τηc επl6αλλεταt vα Πρoστα_
τειjοεr τ'οv μηλειbvα. 'Ετor κα-
λιjnτεl KαΙ Πρoστc!τε0εl 6λη τηv
v6α 6λdoτηση .με φρ6oκo φdρ_
βσκc.. Αuθοωq μετd τηv δlακο-
nη τηc 6ρoxηc εnr6dλλεταl η :_
π6μ6:oη με τfuc KαTCΙοταλ_
τlκοic ψεKc,σUοι]q ol c-
πclcl απcοκ^ι'lciv οτηv εEdλειψη
το-lv u:λυvοεωV ΠoU 6xoυv εγκα_
τ:c.:]:i ποδoφοτα.

Εr:ll6vωq o αρlθμδc Τωv Ψε_

καομιi.lv θα εEαρτηθεΙ 6οolκd α_

πo τηv π,oρεiα τωv μετεωρολο-
γlκιi.l'v oυvθηκιbv' Θα εivαι Περlσ_

ooτερol η λlγoτερor εdv υπαρ-

χoUV 6ρoxοnτιboεlq καl καθoλου
εαv η καλ,oκαlρiα εivοl oυvεxηc-

Xρηolμonolo0με noλλd μυκη_
τoκτovα.,Evδεlκτlκd αvοφ6ρου-
uε μερlκd: To Ντελοv, Ντovτi,ν.
Konταv, Πελτ 44' η oυvδυαo'μο
Mπεvομiλ μαZi με Nτrθθιγ M45
(20 γρομ. ,καl 90 γραμ. αvτioτol_
}'f σTα 109 κlλα vερ6), Μπαij-
κδc' Plμtvτiv κλπ.

Τα μυκητcκτ6vα εivαt εnαφηc
(Kαπτdv, Nτovτiv, Ντελ6v κλn.)
Kοl δiαouoτηματlκd (Mπεvομi\
κλπ.).

ol ερευvητ6c ouvioτο0v Tηv ε-
vαλλαγη Tωv μUKηToκτδvωv δlα_
rn:ρ;11xηq xηu,κηc oOvθεoηc γrα
vcl ΠαρεμΠοδlοτεi η δημιoυργir-l
αvθεκτl κιbv φυλιi-ιv φoυZr κλαδ:οι;
Α':τo δlαnlατιbθηκε ιδlαiτερα
οτα δlαoυατηuoτtκd μυκητoκτ6_
vo, tοτερα απ6 oυvεxη Xρηση.

Tελευτaicl, οτo εuπoρlo KlJ_

κλοφcροιiγ οκευ6αματcl ΠοιJ Πε.

βr6xcυv μεiγματα μuκl1τοκτo'vω r
δl αφορετlκιbv o'μαδωv.

Π αλ,6τερα οτα nροovΘητlκΔ
oταδrα τηq ι.:i1λr6c Xρηοrμοπolοv
ταV Kcll 

" 6a9διγdλεlοc πολτ6ι:
('1%) ' Ac un Εεyv'οi1lε ιiuωq Δ-

τl o 6,cρδ γdλεlοc n,ολτ6c Kα!
yεv:κd τα 1αλκοιixα δημroυρ_

\.30V σKcUοld oτηv nolκ,λiο Γκoλ
vτεv Nτελiτσ!οUc. Ac το,r αno_

φ:Ογουμε. ,Kαλ6v εivοl γα xρη_
olU'oπclε1τα, : 6ορδIvαλι]:cQ Πoλ
τ6c κoτri τη Φθlv6nιυoο μετ$
τη.r ουλλ6nΤωση καt μdλtoτα ο'
6λo τα δ6'rτ0α καr αvεξdρτη.-:
oε not6 εiδ,oc αvηκ,oυv. o 6οο'
δ'.'iλε',cc πολτoc Kαl το yαλκojl
vη,ui-!KnTaKτ6vα 6v'οr'_rv 6α,κτ11o:_

:κτi"] δoαοη. tκα'.rlπrlητl<η.
'oταv τα φ!λλα gκλnοuvθ"civ

(α! ,c! KoρΠoi μεγαλιbοoυv (μ6-
οα λ4οi;oυ καl μετδ) ol κivδυvοl

μoλυvoηc οn6 το ΦoυΖικλoδro
nερtoρiΖo'vτo l Kα Ι εξαφoνiζovTo l.

Koτd lo ΦθIvonωρo oμωc lδiωc
οταv εnlκροτηooυv,6ρoχonτΦ-
oεlc εnr6dλλεταt vα γi'vεl ψεκα-
oμoc γrα Tηv ΠρoσTooi.α τωv,κορ
nιbv noυ nρoκεtτοt 'vα σUvTηρη.
θoι]'v oτο ψυyεiα κλn. (iΚonταv,
Mπεvομiλ κλn.).

γ) ΕυαιoΘno[α τωv κυρι6-

τερωv πoικιλιιbv μnλιaq
στo Φoυζικλdδιo

Yπ6ρxουv nolκιλiεc μηλl6c π-

πδλυτο αvθεκτικ6c oτο ΦoυZl-
κλdδlo 6πoυ δεv 1ρεlα,Zεταl προ
οταοiα (Πρioμ, .Πρi,μo, Kouερivα
κλn.). Η oμdδο Ντελiτolουc θε_

ωρεiταr n,cλ0 ευαiαθητη. o εn6-
μεvoq nivακαq δεixvεl το 6αΘμo
εuοlcθηοiαc μερlκιbv οξ'oλoYωv
nοlκlλlιilv μηλlοc. Bοθμολογοι1με
τ',].r Nτελiτσtouξ με 5 και τηv
Πρiμo με 0.

1. 'Γκoλvτε'v ,Nτελiτoιουc 3

2. lΓκρovvη Σμrθ
3. lvταρεvτ
4. lKουερivα
5. MερλoΖ

12-3.5
2,5

0

2.5
6. Mουτoοil 3

7. Ντελiτο:οuc 5
8. Πρiαμ 0
9. Π ρΙμο cl

10. ΣuοOθr 3

(uεταλλαyη τηc Γκδλvτεv) *3

1 1. ΤΖερoοΟμακ
12. T7'oναγKoλvT
13. TΖovε MπλοκΖο'v

(ομdδα TΖovdθαv)

5

2

'ocοv οφcρd τηv oxλoδld α-
η6λυτα αvθεκτlκη nοlκlλiο εivοl
η Kovφερ6vc. H Tοακων'κη
(]Kρυοτολλ') εivαl πολιi εuαiοθη
τη. oι oυλλ'ογι1c, no:ε<tλlιi_l'v αyλα
δI6c καt οl oπωριi.lvεc oτο Ι.Φ'Δ
δ:v ψ:κdΖοvταr καμlld φορd ;-
vοvτl,:v τoυ ΦουΖlκλαδirυ. Kαv6
vα 6τοc δε'v nαρατηρ(θηκε nρo:
6:λη οε κoμ;d n:lκ:λΙα αxλα_
δldc.
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ToTΙ Ι<AI TΩPΑ
Η ξεvnτι6, oυ καμ6q
κι τα τραγoιiδια τnζ

oτn Nι6oυστα

(Συvi1εlα οπo τη oελ. 13)

κι τη oτρδvoυ κι κotμoδμl κt γlο oivα
ουλλoυγιoυμl..,

Στo 187O nον oγiρηcοv ο' Νlοou-
oτινoi vα Elvητευoιlvτl θηλημοτl'κο δη-

'μoρΧoUc ητov oυ Λο'nαβiτoοc. oυ μol:v'
τiρηc (εnαρXoυc) ητοv ToΟρκoυc. oυ
δ'iμo,ρ1oυc εi1ε;v κr noυλlτoυ,φυλοκουc

μrο:κ<:i cn' τ' αυτoiq ηταv oυ Δη'vοc oυ

Σouτηρηq oυ Kcυoτοvτo0'ληc ΣroΟγγα-

ρηc,κl i\λo.vol.
Ol ,πρΦτol Nlooυoτlvoi n'ηγαv οτηv

Αiγυπτo κ,'iloτoρvοc αncυ κεl nηγοιl
oτr;v Αμlρlκ.η. Πουλλoi πηγαv:<t oτn

Σολοuvi,κη' τηv A,9ηvα κl' αλλoυ.

Γlο κοunδαο xρδνlα oυ Kιjρτoηc η-

τo'v nρoiδρουq τηq κoiνοτητοc Νlοoυ_

oτlvΦv oτη Σο,λouviκη.
Α'nοΟ το 1ρovrο εlκεivα oτηv Αμ'-

ρlκη γεvoυrτοv τα τροivo κl 1ρε:οZουv-
ταv πcuλλoi οργοτo'γlο τlc γ]:Uμ9c
τoυ oιδηcδδρoμοι κt κεl δουλε:ψοv
πoυλλoi δ κοi μoc Ν'οoυoτlvoi.

Tδτt oτα με.ργlo τηc Ιvδlο'vοc ηrαv
ol Μ'π:oivoδcl, oυ Kαi'φοc, oυ Δημη_

τρδQ κr oυ Ν;κδλοc Λlδλloυc κl'αλ-
ληνοl nουλλοi or δλλα μ'liργlα τηc Α'
,μlρlκ,ηc,

ol π.\ε cτlροI N'αoυoτlvoi ηταv o-

γραμlμoτol κl τoυ πορoπoυvδ τoυq η-
τοv .ΠoU δεv ηlηροv γρδμ.μoτο. Ancι] ε_

vα γραμ,μα ατεr,λμεvoυ oτrc 19 Mορ'
τΙcυ oτα 191 1 vτγ:αlβοζεlc:

.γδροooμi oτα ξενα ο,κδμl iθελα ναο

θομοι καl μic'rο ζioομl H οτlv αγοnl"

μ,i,vi μαc πατοlδα... ...'διδτt τo Ε6vο μa

γεoδoοv τo ξ:ρε:c rδ,xr1... δlδτι oρxl-
oα,μαi vοαnρiZ'ο'μαi κol αρ'x;vοlοα vα

βα.ρl'v'δ μοi τr ξ;vi9'ι] δεκo '1 5 1ρδvlο...
Tiρα vα μαc ελ:φl9]ρo,oic αno τc βαoα_
να τlξ dμοiρ:κic vα Ζηoδμοl καl μiq
o,noc oλοc δ κo(μoυc μοΙ τouq σiγγε-
vic τcυζ κοl oΧl onοc loτi'v ξεviθ'ο...
αμc l'zτο;oi κα,νεvδc καθδc εμic τo.ρα

εγlιi':o;...
Tδ;l δ:ν nηγηvοv cκcl.lλε'δ τσ Π'/-

τγlα γ:οτi κοiτοΖαv μoυγγl τη δouλεlο
cnοΟ μlκcο.

Tιilρο δλo το ntvτγlο κl το κοuρi-
τοκιο μcθαΙvouv γρoμ'ματο,

o Bαoiλειoζ xριστ(δnq

(Σ'ι'iγeια α1τδ iτl 6eλ. 22)

1'3 5τ^ι ιi',Lι','l'?y" Ξτα 6 αφ e tα' nδ ε' l ξy"'υι

δi (.\,ιφixλe'.α) ' ποιl τlι-τe 6πιιc xι''
τιil7l', ^l βrι'ν 5τι||L,ιΥ1ay"6 }lξ'/1?a f'ι?α-
'γι'r{'lβ'' 0ι .\,;ιπaλrxιιil;ε; dy"λωθα'γ

'.. 6c.,:'ι6iJ.ι'. |LΞ τ' y.iΡ'' se ν^lμz" il-

i|Ξiι1 To {.6υ'φαν 51α 51liiLx' ;oυ; ιι3
τ.Lv.τ.'tτ, 7.?o5-'|'y"l| πCυ L6"1α'ξα"ν ιτ'
τ. ?υ-o aρ'.lθρi'δz'i'',l Ι1tΙBΙ-\ TΙN_

['T-ΟRιl}1) ' "('oσ:c |τ|'. aa x'ιLΥξ 0'

';.ιι..1 7,'.r' ρ' ^i, l'τλ6- ρtζι'' Tc 6ι-

;ιxδ α'lι6 Ψυ;6, 'ινizφυ€q s;τ;t τ"ο''-

t'λδl τι,lν T:'ι;ιΔ'z, xil)i'eρ"γ4ιι''l ι-
τis'l'; c:^r1 \''6αδε''s",'l'τ' oτC'l το {-

?Ξ?νσ"ν 5τ1' λ1ιπεi'αxιz"' ζll'i"'lιτy.'-

','ξ'.)'' ο "l' i(l); i.al'ρ:. eρ'-ιΘρδ:δυ.'l'ι' xα.'
't"'l 

-e ,ο.' '/iiξ a' :'':,.)')'''e.i'Υob|.Ξ'a' ..'
';',^'l':''''','/'''' 7-7.ι !|, \l'.'l.'-i .\:i:ι
(Ι-Ε \ΙiΕ. 1 ιP,,l) .

{) ΠΓ.\ι ,Ι{l{ R (1\{}i l) Ξ7'.:,':
-.| \./Ξ -'/ \' '-")1ν''ι' -'"': a'' .Ξ)'''a?'ι]ι-- -J.

τl'l ] 8:'l 'l'''ιi',z ιL !:|''-""ν: eιei. 'l'?'
'/.'...J':'t i 1 

ιη', :;. J{'zει Ξy'i Ξ')'i1';iΞρ''Υ ?,/'

i'l1 "1'"l' ιτp δλτ1 Ξ?τασLα τaυ 6αιl7i'

''Lα'a.i. '\')1'?6pι'. επtι'r1; bτ'. 'Ελ)'τs

'/Ξ: 61.φΞi.: e"lιι''ιs'*'{)τ'γ-'t 5τO \Ι-o-

1ι;a}'λld τ"ι'' δiiι'ξα.'t :η'l; Ι-&)"l''''l:.

r|''Ξ Υq €ιt"φο'lν 1L xηγ'x|"'/a!. ',,'l,iι'ι'τι..
() Ι]'\RTΙ{ι)Ι,DΥ (]8Ο7) , που η',

0e cττ;l Eλλ&δα- )'(γο α"pγδτιρa, Υ?i.
:rΞι 7τ(,): 51^t1/ €τ')!"'!l ioυ )'ΞLτCι)Υη'\-

Ξ..:.'l 51'tl Ι'y.).i'iz'. y'x..* 1η J')"τ;l'-τ./'

5,.3Cτ'''ι-ι'' ^/.?7.Ξiθ" 6l.7ι!.l"' "'δe'l !y''''l l

ξ,'ι'1,1; 1.xξι,'.1.''.-o.'()ιλιΞ'.'/L T1'Ξ1i)-

'/'.')'/ -τι i- )'7.ξ:τ'τl' 7L'' .τι iιιτ,ρL-
τ,τ f 'ι a.' )'/'. i') \L'ι-- aa .\-''i:" lD' l' /^t i|'i'-"|'\' )

7.')'|.1.' !7'1"'',ιz'',fiΙt' :τil,\'l'l'τι'
).'1, .

'\;:L -.! .o'.z 'l'i1ια'τυ.' τaυ 7,ι'l ξL-

ξ,',i.;.., ,,ι-. --,''1 'l')'''.' ^i1 :τ1 ".€::ιτ1' γι'lι''
:.|''/ 3'{|''l".ι\i1''',.^l1 εir'"γ,'ι^1i' cε δ (ι"φC-

κoι n Δnμoτικn γλΦooα

?Ξ: Ξ'!?ιι7'J.''':ΖΞΞ γ'6ρΞΞ (Γeρμαν{z.

Ι'",.C'.:.i.. |Ι z'l'ι.l',|':ι. Pιυοiα) aι ιι'
a.J-. / -ι)'ι, \ : Ξ - -.'',' ι,.'' l-' l y.,ι1 1xi)'Υ ιy'i O L' LΞ

1ι'/ Ξa1'.''Ξ.'','"'', ;'''-l'ιτ,1,z' τι.nν )τ|}α'
:l|)'ι 1ι,\'/ -\'''-;z):.'L'.ι.υ',' ^('.' 7.υτ6 "ιaΑ'"

τ, c)'τ, e--:/.e :.aτ,Ξ1, 3τι','-'"i.L')5Ξ i?li1'-
. Ι' .. "

-'''/'ιι Ξ--'.?J'/-'-'J'' l .7' ,7- Ξ:')-'lι''Ξ1'lι'

s'''.l', γ.ιt'!'l::a:/-'.7. Ξ''.'-!Ξ'"''lai :υ)'.

c' '\'.;z).l.l- ι\-ΞΞ. .:7. ',''z'ιl. :'''ι 7io'l

1''.ιiι'ι7.' :.7"'-'La7., --!'ι:Ξ Συντpoφιl";

\Σ'.l', z:'l.'''.'. :''''.' J : | . 7.' ) )'bγ ο ιργ δ τ ι'

?7- Ξ'/ι\qτ/'/''ι 3Ξ ',L'':ι χr''''1'i' )'1γ:ρο'

τ'. i' (' Ε', ιι:'r' i|' ()1ι-o''n''',61α Συyετr:

ρ s','-ιir,\. (): Συ'lτρoφ''ti υ''lτ!-q ιπο'
: ε)','".l' t : a'.l ; i ? 6 1υ ζ 51 1ττ ιl,L'J'τ Lγ.a'3 Ξ

.')ν Ξ:.J' .r. 5',ι.'υ | οττ,'l F''l ριilττ 1' λεd: ο

1ι6p:::6 "{'.L iτ1 λ:ιτο'lvγ|"α i''υΞ γ'.)'.

ii' ,ι'i,!.PL?aν1'j.L 1'τ'6 πoλλ:'i: (Γειυρ

^1i:',,, 1 {)51) .

(] BΙi.\JΟι]R ^(?L?Ξ'' θ7'τθγιi)a
' 'ι''ι -'Ι ', -/ 1'|', ':.'''Ξ''7' :.''l Ξ'ι'ι6l.-

',,.'.''''l ;:'r', --ι\' ).δz =υι'l Σe7ρι.υ',' ;:',''t

"l,:l', :;'1Ξ :a 7'.l' jτι'L'ι'ι'ιL 6Lγ.'ιl''''''

rLρz";ι'lγ''7i' x!ντρ'' οe il'η τη }[z"
-L:>,'.'l!'t.. }Ι'rη;ι',',ε'i:: ΞatΞτι: --'Ιι

s:; ε1ι',να'τυxi' ιτl'loοτ, 1ι','l !πι-'.ρ111'1

(ii) 13Ο 7.λγ' cε ";Lνl,ιι y'ι'lvi--

.?''J) . τJ'); :'|lτ:''.'lΞ 6ιγι6α"τ'-ο"l tιι'l
-.,.;,",., -^,.. -.;.-, -,' ' ,.'' i')a7Ξ'):l1'"!':

τι'l'l '''lι.b'ι' 7.ι,)Ξ ^('.'/l!-.a'/ 1'' aι,ι'rξρ''1

ι)';. Tτ1 ι,ι.!ιτ, ο)'''ι-l, 1i1'?σ''(ω^(^l| ττil
,l''^,:ii.(ι'. σΞ 9.0{l0 τbν'lc'l -< xg'Θy.ι''
'''-. 'i'.l''l''.1"' ;οτl' !7i''ιΞΞ7' :':''ι: 

"'
-,.Ξ?61λ|'^/'['' ^1'-ιιi' ψ4)'''1 τr' r).τρ''&-

ι:,'' ι q^l'''a?l'^ τa! Ξ'/ τιο iι:ταξι-i j-

^('.'/. 'ξ7τ1 τp6cδo;' 'Ιcιl: 1μω6 :τη'z

ι_- :' t."i 1 τ'l:J\Ε_\J ()Ι jR δλ'r1 c^7.εδ lι' l τ'

;-.:1'&δ:,. ν1" 5τΞ'.?aτι''l ',ιs 6ηι6&τ.'-

iaT , 5'jlr.?ι,.)γ1' ι,\Ξ 1'ι1J-Ξ υπa')'oγ'-ι1''1i-si

1.'ν' ι1:/'ν 7'υδ - τρe[: Ψ'ι?ξζ ου',ιφ:-

|,(\:'?-?'ι 1"16 .a σ1λρL (oπιι:. ι'ι,'':'
η,i,: :'l,,'il.!''.Ξ'. 7.'ι'. 7'i' |'Ξ',!.\ .

Π'ρoσoxli:

H v6α δlεtθυvoη τοU Περlοδlκo0 'ΝlοoUσTα',

Kαl τoυ Συλλoγου Anoφciτωv Νoo0oξC' εivαι;
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0l οπδφolTol ToU Πρακτlκo0 llυκεioυ ilαoυσιlζ στ0 l94l
lφ16ρω[Ι - μυnμιiουUο 6τ0 0ιiμοτα ilαΞ 6' oυτoiic πoυ θφUμΙU

EκτελΦvτοc καnoto tερδ κoθηκov o
oιiλλoγοc οnoφoiτωv τoυ Λαπεioυ Γυ-
μvαoioυ ;Νοo0οηc Avαoταοιoc Mrxαηλ
o Λδγloc οloθoνετα: τηv υnoxρεωoη
vα οφIερΦoεl oτo τευxoc oυτδ τoυ nε-
ρloδlκoυ,NIdoυoτο λiγα λδγlο σoV μvη_

μδoυvo o' oυτoυq nou εφυγοv γlo ndv_
το oπδ οvαμεoα μοc (κοl πρoπαvτoc
oτο Θ0ματo τηc περlδδoυ 1940-49)
on,δ τηv ταΕη που απcφ'oiτηoε τc 1941 .

Γl' ουτo πα:aκλiθηκε o οuvεργοτηc
μαc κ. Ν. Σn6ρτοηc vα γραq.,e l δυδ λδ'
γ o o1ετlκα γlo ,.,α θuμηθoΟμε καl vα
γvωρioο.,με μ,qζi o' αυτo τοv απo}.cγl-
oμo τα πρooωπο καr vο Ζηοoυμε λiγεc
g.ιγμiQ οnδ rlc οιvθηκεc τηc rδτε ε-
π o1ηc.

Η ταξη ουτr1 ηταv ioωc μ:ο οnδ τlq
π o αδlκημεvεc oτο τελευτoiα nεvηvτo
xρδvlα οnoφciτωv τoυ Γυ,μvοοioυ τηc
Νlαoυoταc. Η ηρωiκ'η ταEη nou φoivε-
ταl στη φ'ωτoγραφiα oπεφoiτηoε τo Aε
κεμβρη τoυ 1941 λoγω Γερμοvrκηc κα-
τo1ηc κοl κυρiωc λoγω ορκeτιbν δlοκo-
nΦv τηc o1oλlκηc n'ερlδδoυ δεv αnε-
φoΙτηoε δnωξ ol αλλεc τdξ.εrc KοVoνl-
κα τov ΙoΟvlo μη'vo. H φωτογραφiα εi
vot μnρooτα oτηv κεvτρ;κη εioo,δo τou
Προκτlκou Λυκεioυ Nαo0οηc (δτol ηταv
τoτε). KοΘiομδvoc οτη μδoη εivor o
Λυκεlαρ1ηc ιρυotκδc κυρroc lιυοvviδηc
(με τo οοροτooηκλl "μnρooκαΣ ΠoU ToU
δΦoοv ol μαθητεc τoτε απo dvο oτρο-
τηγδ τou EλληvoΙτολlκου πδλεμoυ τoυ
194ο). o κ. Ιωαvviδηc δΖηoε nρδτoc
ουτoq το δεlvd τoυ nδλεμoυ τηc Aλ'
βαvioc καr τηc γερμοvlκηc κατo,1ηc με
oλεq τlq ευ9Οvεc, τηv επiταΕη ToU κτl_

ρioυ τoυ Γυμναoioυ απδ τoυc Γερμα_
voυc, τηc οvαΖητηoηc orΘouoΦv, τηc
nεivαc τoυ 1941 κo't τηc Eθvlκηc οvτi-
oτασηc oτlc δυoκoλεc εκεΙvεc Φρεc.
ΠθΘαvε nρlv onδ xρδvlα oοv ουντοξl-
c01oc oτη Νθo Ιωviο τηc ΑΘηvοc δ-
noυ κοτolκουcε.

Στηv πρΦτη oεlpd (dτcr,α εφτα) α-
πo αρloτερα Πρoc τo δεξlo εivοl η Σoυ
λα ,Kcλτοακη ΓΙoU Κατc κ:i oτηv -AΘri.vο,
δε&τερη εivαl η Eεcθη,ρ Αμοροτ(ξ πoυ
μετοφiρ9ηκο μαΖi με το δυδ oδδρφ:α
Kοi ο:Uq γcvεic τηc oπδ τι1 Θεooολo_
viκη ατο Γερμαvlκα oτροτcnεδο κcl
:τ' oτl μnoρo0οε vα γvωρiΖoυμε εγlvε
::^:υ,rl oτα κρεματδρΙo σcV Eβ'ραiα.
c::τiραc τηc ητοv oταΘμδρxηc γlq

λiγo xρδνrο oτo o SηρcδρoμIκδ o;οθμδ
l.J:oυoηc. H Ε:3ηr η:οv μlα δγ.ο ψυ-
xη κl' ,δνοc ατελε ωτoq θηoαυρδc κο_

λωοι)vηc.
Tρiτη oτη φωτoγροφio εivαl η Mο-

ρlγoΟλο Nlκoλdκη noυ ζεl oτηv Αθηvα.
Τετορτη στη φωτoγραφiα κοl nioω ο-
πδ τov Λυκεldρxη εivαl η MαρΙo Mδ_
σKoU μlo πδ τlc καλ0τερεc μοθητρlεc
κcl oυμμαθητρ]εq Π'oU nδΘοvε φuoloλo-
γ:κα oτα δεκooxτΦ τηc xρδvrα Kοl ΠoU

τηv oπoxοlρiτηοe δλη η ταEη oτη Nα-
οιJοα Tην εnoγη εκεivη. H niμπτη οτηv
nc:ιjlτη oεlρα εivοl η Αiγλη lυ.iαvvoυ
nou βρioκετοr oτη Νοoυoα' μετd η Ξ-
λivη Λαvορα κοl η Φoυλα Mniλλη nοι.ι

κατo κoυv oτη Θεooολoviκη.

Στη δεiτερη oεrρd nioο: (δτoμα 6)

βρioκοvτοl: o Σωκρdτηc ,Mηττοc δlκη-
γδρcc noυ Zεl oτη Θεoοαλoviκη, o Mε-
vδλοoc Θυμloγlαvvηc εργoλdβoc olκo_
δ:..:ιi.lγ nου Ζεl oτη Θεoooλoviκη. Tρi-
τoc στη δeυτε2η oε'ρα εivαr o Πθτρoc
Σ'μo'..:δκlοc; nο'.,l πο9ovε nolv oπo αρ-
κετo xcδvlα cno τηv τρtοκατoροτη ορ-

ρδoτto, τοv κoρκivo, αρκετδ v6oc. Ei_

xε nλoυo:ο δρδoη oα'v lδlωτlκoc unολ_
ληλoc oτα εργοoτοolα Λαvαρd, oτov
oρεrβατlκδ Σ[lvδ,εoμo Nαoιiο,ηc κοl σ.αV

φpcvτloτηc oτo eΕωκκληοI τηQ Yπαnov_
τηc μετα τo θovατo τηc Θεlirc ΝoOλαc
Pοioυ τηc lδρiτρrοc τou εΕωκκληoicυ.
Tc'i Πδτρc τov YvΦρlζοv ωc κοl o: nδ-
τ3εc στη Νδoυοo Ylο ToV καλδ κοr nρδ-
σΧα3o XoροKτηρo τoυ.

Στη oυvεxεlo Tηc φωτoYρJφiαc οπo
τα ορloτερd Πρoq τo δεΕrd τfτορτοc
βρioκετol ο Θοδωρoc KοροκΦoταc noυ

cvοτlvαxτηκε ο,nδ vdcκη oτIq εκκoΘα.
ρ:οτ:κδc εnlxειρηoεrq τηc Πελoπowη-
σoU σrov εμφδλlo τoυ 194,6*49. 'H-

τοv oτρoτlΦτηc Kοl UΓΙηρ,ετoiloε τ,η θη-
τεiα τou. Bρlοκoταv oε περl,πoλiα oε
ivo αυτοκivητo τρ'ιbv τεταρτωv εκτε.
λΦvταc τo κα0ηκοv τoν, o Θδδωρoc r\.

τοv κl' αuτδζ δvα θiμo τηc ovω,μολiοq
οτouq δυoκoλoυc εκεivoυc κοlρoic' To
φ λδτ μo Kοl η VToμ:lρooυvη τoυ noυ oe
oκλαβο;vov δεv εxcuv nρoηγoυμεvo.

Στη ου':θ1εlo nιiμπτoc oτη δε0τερη
οεlρd βcioκεταI o n1o φρl1τα Θovοτω-

μivοc Α:loτoμiνηc Στομnoυληc. Kδη'κε
ζωvτοvδc.μο,Ζi με ολλουc oε μlα οxU_

ρirvo οτo xωρlδ Kοτρo,viτoο (Πυργoc
Eoρδ'οiοc), απδ τoυc ΓερμαvοΟq oτlq
εκκαθcρloτlκic εnlxεlρηoεlc τoυ Bερ-
μ'c,; o-ο 1944. ol Γεpμαvoi εi1οv oτη_
o:l τα nολυβoλο iξω oπδ τηv ο1υρΦ-

'ro κο αφo0 τηv θβαλαv φωτlα αρxl-
σσV V:] ncλυβoλoδv oooυc 6,βγοιvοv i-
ξω γ:ο vα oωθουv cπ,δ τ c φλδγεc. o
Αcloτcμεvηc ητov παντα γλυκδλoγoc,
κoλooυvατoc κl' oΕioγοπητoq οπo τoυc
cuμμαΘητoc καl δλoυq τoυc dλλοιc.

'Eκτcc oτη oεlρd κοι δiπλo οτo Στα
μncυλη oτiκετοl o'Γlαvvηc Σκo'υγκκαc
πcυ ζεl oοv Iδlωτlκδc υnoλληλoc orηv
Aθηvο.

Στηv n,o nioω. τηv τρiτη oε ρα κο,
οπδ αρloτ,ερd Π'ρoc τα δεΕld (oτoμο 8)
τ{lc φωτoγραφΙoc' βρioκovταl: o Ni-
κοq Σπdρτoηc γεωnδvοc καθηγητηc
T.E.l. Θεο/viκηc, o K,Φoτοc Σiρμnoc
cυvταΕ'o0xoc τcυ δημooioυ οoυ κα-
τc;κεΙ oτη Θεo/viκη, τρiτoc o KΦoταc
Στομ.ατioυ oυvτoξroυΧoq τoυ Δημoυ No
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oι'σηc nou KαTolκεi στη NdoUσα' Tδ-

ταρτοq oτηv τρiτη oειρα 'εivοl o Χρl-

ατδφoρoc Δημo0λοc πoυ ιδtωτε0ει cτη

Θεα/viκη καl μετo o rKιboτοq iΠερδικd'

ρ,ηc ΠοU n'δθαvε οτη'v Θεooολοviκη π'ρlv

λiγo 14ρ.δvια αnδ τ'ηv εnδρατη v'δoο' 'Η'

τoν φ,ρoυτδμ'noρoc 'K'οΙ ΠoλU o!εΙογoΠη_

τoc μεταξ'U τωv oυμμαΘητιi-lv Φ1ovτοc

παvτο οτo oτδμo τoυ rμIα Kαλη κοtJ'

βδvτο γlo τoηr ικοθ'δrr'α κl'θvα κd'nolo

οΘιiro nεiρογ'μα. Λiγo nlo κατω εκτoc

στQ ιpωTot:pclφiα εivαI o To'oοc ΣnU-

ροU noυ εivαI δικηγδρoc oτη 'Θεo/viκη'
Π'o nα.r,ω o ψηλoτερoc κor oτo ψηλδ'

τε,ρo oημεio οτδκεταl o Aλiκoc Xοτζη-

ΠoρaσXηc oυvτoξloυXoc στη Νσouoο κoι

δiπλo oτηv ακρι βρi'oκετor o Kιiroταc

Aδoμiδηc.

Πρlv ακρ.lβιbc οn6 οα'ρdvτα 1ρδvlα'

στlc iε! Φeβ'ρoυαρioυ 1947 πvi1τηκε

oov κροτουμεVοq στο v'oυαγlo τoυ 'nλoi

oυ .Xεl'μαρα'. Ei1'ε ουλληφθεi ενδ η'

To'v κρUμμ,a'voc σε 6νο o'niτl oτo Nio

Σlδη'ρo'δρoμ:K'6 Σταθ'μ'δ Θεo/νi κηc'ο'nδ
τo φδ,βo τωv louδοiωv"' Kλεioτηκε oτo

Στροτδnεδo Παυλoυ Mελd δnο'υ'γlα λi-

γο κο'ρδ εi1ov φυλοκloτεi η μdvo κol

ol ο,δερφic τoιJ γlο μδvo τo λoγo δτl

εi1ε o'δερφδ oτo 'βoυv6''Ητοv 
κl'αυ-

τoc ivo μεγδλo θυ".lο τηc τδτa ανω-

μαλiοc noυ δημlο0'ργηoε o εμφυλlοc'

o Kδoταc Α.δαμ:δηc ολλαtε κl' dλλεc

φυλoκic κοl τελ'κο αnδ τηv κλ vrκη

Bαγlαvoυ nou εiΧ9 μετοτραπεi σε φU'

λοκη' μαZi με αλλcυc κoατoΟμεvoυc

oτiλvos/τcv με τo nλoΙo 'Xεrυδρα" γlq

εΕoρiα στο vηolα. 'Hτοv φolτητηq τηe

τoτ,ρrκηc Σxοληc τo'υ lΠoν/μioυ Θεο/-

viκ.ηc κοr αυμ'μετ'εixε οτηv Eθvlκη αv_

τioτοoη 1g41_ 44 δnωc oυ;'lμετεixε κοI

oε noλλ6c ολλεc εκπoλlτlσTiK'c ε'Kδη-

λωσε]c τηc Νtdoυoταc, oτη xoρωδict

τoυ ωδεiου Nοoυοηc' oρXηγoc nρooκδ-

Πωv. σlcv oρεlβατlκδ onωc κοI oε αλ-

λoυc oυλλδγc'ιJq. '1Ητα"/ οΕrαYδnητoc ο_

no δλoυc, ol τρδnol τoU Kοl η ευγδvεlο

τoυ ei;1ον κοτl nου oκλδβωvε τo σ1j_

vovl3ρωnδ τoυ.

Στη φυτoγροφiο δεv υnαρ1εl o συμ-

μοθητηc 'M xoληc Kρoλληc οου τΦρο

βρioκεταl ooν ουvτα'ξloυ1oc γtατροc

oτηv Αμερlκη.

Η τδξη ουτη δnωc φαivοταr nληoω-

σε μ€ τo πlo oκol'βδ τiμ'ημο''Hταv 11

γεvrα τoυ 1940 nου n'6ραcε δλεc τlc

μnδρεc του δευτ:ρcν noγκδoμ'oυ πο_

λε,μo,υ, τoυ πδλε'μoυ τηc Aλβο'Viοc' την

lτoλrκd κ'ot Γερμο'rrκi κ'oτoxη' τηv Πε j_

vο του'Ι 941, τrc oγωviεc Kοl Tlc Tρo_

μ:2εc τηc Eθvrκ'ηc Avτiοταοηc τ'oU

1g41--44 καl Toν εμφUλto τoυ 1946-
49. tι/doo o' oυτo το γεγovoτo η τoΕη
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αυτη εi1ε τα nερlοοδτερo θΟμοτα oxε'

τtκo με αλλεc τoξεlc οπoφoiτωv'

ol ταλolnωρ]:c αρXloov μετδ τov A-

nρiλιo του '1 941 , τoτε noυ η'ρθαv ol

Γερμovoi καl εn]το'ξοv τo Λδnειo Γυ-

μvδo o. Το μοθημoτα γlvδταv υοτερc α_

nδ δ:ακ'οnδc ορκετδc, οτtq εκκληoiεζ

Παvαγrο, Mεγdλo καl Mlκρδ Πρδδρoμο

Kcl στοv Aγlο Mnvo, noυ ηταv κovτο

oτο γυμναoιo. Τα θpονio μεταφδρθη_

κα.r εvo - δvο αnδ τouc 'μαθτlτic' M]ο

η δυδ ταΕelc στο γ'UvolKωviτη' δλλη

oτo ,μεο.αiο κλεiτoc κdτω' αλλη oτo α-

ρ]στερo K!'dλλη oτo δε'ξιδ κλεiτοc'
]A*o,rr.a τIc φωvθc δλωv τω'v καθη-

γnτδv noυ δ:δοοκaν. Mδ'io η ταξη οτo

lvl κρο Πρoδρoμo ητoν 'μovη' 'Koντα oτo

θ:οviο κoυβαληθηκο'v ol εδρεc' τα'κο"

ι :-οτο ο ηivαK:c κ'αl o'τ: επonτlκδ

ι.,lλ'κδ μnopcυoε vα κoυβoληΘεi' Mετα

δ ' -1iκε xΦcοq oτα εργoοτδolο Λο_'

vο:ο κo δλο oυτo μετοφερΘηκov εκεi

πδλ' με τc Χεf,γ α οnο τoυq μα€ητdc'

Τo oι_'με.ωμο cυτδ εlvor εvο'μlκρδ

; lnμcσUνo στοJc οJμ)αθητdc πoυ 1d'

e'lκαν. iνοc φ.]3c τ μ']c Kοr μ|ο μι_

κ;i οvcγvΦoο: στο θυuο-o noυ θuol_

δcτηκοv oτ:c θυολλεc τoυ 1940_49'
Ac εiνο: οlω'l!ο n μvημη τoυc'

ΒΙBΛΙoΠAΡoYΣΙAΣ'Η
'Eιrα παρaδειγμα πρoζ μiμnσn

((Η γεωργiα oτn N&oυoαl)

Πρru λiγεc μ6ρεc εiδε τo φωc τηc δημooroτητοc μια συVθsTlKt

εργασiα ]'ωv μαθηTωv καl μαθηTρlωV τηc B' ταξηc _ΓoU 2οU Γυμvα-

o'icu Νdουaα-q με T'Τλo "Η YεωρYio σTηv N6oUσα''

ol μαθητ6c Kαt μoθητρlεc με εΠιμογη Kαt UΠoμoνη' K6Tω αΠd)

_Γηv oρθη Kο8]δηγηση Tηc KαθηYητρlαq K' Φovηc Bλαxoυ σU{Kθl"'

τρωσαv, εΠεξεργαστηη(αV Kcιl ταξIvoμηαοv 6λo τα αΠoροiτητα σΤ'oi'

Xεio YεωρYIKηc Kα| δεvτροκ'oμiκηc φ0οηc Tηc 'Ναouσoc'

Eivαl μlα "εp!οσiο' ορKεTd φροvτlσμιlvη Kοt 'Kολοio'θητη πoι':

Πρ6Πεl Vα Tηv δrα6οο'cυv δλol οl Yovεic Kαl oι μεYαλοl γlα'vα δlα_

Π!oτωσ,cuv K!' αUTοi nωq σK6Πτo'VΤαt Kαl Πωc Πρo6ληματiζovTαΙ ol

μtKρ.οi μαΘητ6c, Tα Παlδld τouξ' ΠρωTα oΠ'6λα δεi1vει μIο δoUλεli

ΠoU iγiγιr με "μερακi} γl'αUτ6 φ6ρvει τηv οφραγiδα τηc Πo!oTηΤclc

Πcλλα θα κ6ρδrΖε o ToΠoe οUτ6c ε6v αυτ6 τo ξεKiνημο γ!α

-6ρεUvα, θxεl οuvεxεtα Kcιl 6ρεr μiμητι1q' Mαc XρειoΖovΓol θvΘρο:'

ΠolΠοuvαεvδlαφθρovτοlσo6αρdγ!αTαnρo6ληματαΤoUτoΠou'
Kαι τ6τ'ol'ot dvθρωn'or σΠαViζoUv OΤη'v σημερlvη εΠoXη'

Σuγxαiρoυμε τηV Kc!θηγηTρlα κ' Φαvη Bλdyου Kα! εUΧoμαστ'

Kοl σ' ολλα εΠITεUYματο, ToV KαθηYητη K iKιboτo Mπooloκο0λη γlα

To εΠlμελημ6vo γρ6ψlμo τιυγ Kειμfv'J]'v Kαl τη'v ωροiα εμφ6vlση Τηc

0ληc, τοv μαθητη Γ. Γαλiτη, ταλαVToιjΧο σ'KlτσoYρ6φo γlo τα ΠεTU'

xημ6vο σK|τσα. Eniαηc σUγXοiρouμε 6λouc τouc μαθητ6c τηc B'

,liηa ΤΟU 23U Γυμvαοioυ Π3U σclv .εργdTρtεc μ6λιooεc" ιixoυv αυγ_

Kομ:σεl ιlλo τo Πολ,UTΙμo uλ'c<o γlα τηv ερYoσιο'Η γεωργiα στη Να_

)Uηα,.. o. N.

Λ6γω πλnΘιbραq sλnα, n συv6xεια τωv 6ρΘρωv:

α) Evαq o6λλoγoq με παθnτ1κ6' και
6) Παραοκευ6olματα μflλoυ

Θα δnμoοιεuΘoιiv στo επ6μεvo τεΙ5xoq"
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Κυκλoφ6ρnoε Evα γεωργικδ 6ιΘλio

"Evα 6ι6λio κατατoπιστικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιoτθξ εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλε'μoσvται

Δδv πρθπει v& λεiΦει θπδ καv6vα &Yρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓIoY ΠAΛOYKH
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμn ΘευΘεiτε dπci τ& vραφε[α

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6voυ Nαofonq

TIMFΙ ΠΩΛΗΣEΩΣ 1000 ΔPJ{XMΕΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnσε 6vα vεωργικ6 6ι6λio μovαδικ6 oτo εiδoξ τoυ

(TA ΓEΩPΓΙΚA ΦAPMΑΚΑ ΠoY Ι<Y ΚΛoΦoPoYN ΣτHN EΛΛΗNIΚH AΓOPA))

ΞTEPΓICIY ΠAr\clYΚH
xPl-iΣTcIY ΠAΠAΔoΠΘYr\ΘY

-Tι περι6xει καΘε ((φ6ρμακo)) κCιι πωq ταξινoμo6vται
_ Πivακεq κατατoπιoτικoi xριioιμoι και διαφωτιoτικoi

- 'Evα 6ι6λio απαραiτnτo \'/ια κ&Θε αvρoτικli 6ιΘλιoΘιiκn

TΙMFΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ6g

E1{Δ0ΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ σIAN|TΣAPOI ]ill MΠOγΛEΣ})

1. TA ΔHMOTIKA TPAΓOYΔIA TtΙΣ I\ΙAOYΣTAΣ
2. KΩΙ\ΣTAΙ\TOYΛIΙΣ - o ΛA.Ι.KoΣ tΙoΙEΙTHΣ

THΣ I\ΙAOYΣTAΣ
3. ΓΙANΙ'ΓΣAPOΙ KAΙ MΙIOYΛEΣ

Toυ Tdκn Mπdiτon
MΠot,EΙTE NA TA ΠPoMHΘE:rTΕITE AΠo TA BIBΛΙoΠΩ,ΛEΙA κAI

,ιΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛrιoΓoY ArΠoΦoITf}N NAoYΣΗΣ

.ιι.\.ι.ι. !.\.\r\.ι.\.\.ι.\.\.\.\.ι.\.\.\.ι.\l\.\.\.\ι\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.ι.\'\




