
ΑΠPιΛloΣ - MA'ι'oΣ - ιoYΝloΣ 1987 EToΣ 1Α - τoMoΣ E - τEYxoΣ 39

ΤPlMΗΝlAΙo
Π EPloΔlKo
ΣYΛΛoΓoY

ΑΠoΦolTΩN
ΝAoYΣΗΣ

Tο oλoκαι1τωμα τnq Nαoυοαq

-Ο-o Αγrα Nrκ6λαq κα1 n AνdλnΨn στn Nr6oυoτα

Κλεφταρματoλrκ6
xρoνrκd

Erκ6νεq κα1 Ιoτoρiα
*--a--

Tα παtδrd μi εrδlκiq
αν6γκεg
_o- ΝαouooiΙκo οniτι.

φωτoγρ. Kδoτo Σnoρελα

ι
ι
ι
ι
i

o Δnμfτρroq Btκiλαq καr o δεομ6c τoU με τn Bdρolα

-o-ΧαρακτnρΙoτtκ6 τoU καλoιi rΙρo'1'σταμdνoυ

-Ο-H αzωτoixoq λiπανon στnν πot6τnτα των καρπι6ν i
ζ
ι.

I



Φυλαξτε τα τευxn τne αΝaαoυοTσξμ
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'Η (ΝΙAOYΣTA)) oτnρiζεται oτλv &γ&πn καi τδ θvδιαφθρov

' τωv oυvδρ,oμnτ6lv τnq

Παρακαλoσμε vα μεριμvrioετ'ε γιδ τλv αvαv6ωοn τftζ oυvδρoμfig
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KAl AΠo TA ΓPAΦΕ|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoΙTΩN ΝAoYΣHΣ
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Aγαnητθ φiλε,

Tο oλoκαυτωμα τηc Nαc,Uσαc τoU 1822 εiνοl το οη'
μΩvτΙK'δτερo γεγο,vδc ΠοJ cφρaγ σe αΠcφeσ]στ|Κο ν'icj Π,}λ.-

λ;g δeκαετiεc Tηv ζσ,_\η τηc ,nδληc. Πoλλcj γροψαvε, Πcλ-
λοi μiληoα'zε, ο1ολIαοαvε καt κρivοv,: το l/eγcvδQαυτιi.
Σημερο απδ τtc 'oτηλεc τηlq -lΝlαoucrτοc" δivεTαI η εUKαl-
ρ;c, 1/α Π,εl τηv γvιilμ,η τoU γj{, τηv μεγαλη θυoiα τω,v Ν.3-
οιοoiω,v,δ,vqc loτορl,κοc,Eρευ.,,ητηc.

,Γlο τ,οr Aη,μ. Elκδλα η Νldουοτα, ασ,X,cλΙiθηKε Kσr σε
Πpο:lγοιμlε.v(I τε0γη. Σημερο,δημcσlεUcU;:ε cλoκληρω;;ε,,η
ε?γαo;ο γlο'τη Ξιυ,η τοU, τηv πλοιjο.c Sn'llcη (εθ..l;κi καl
κc vωvlκη) το noλι]nλ,ευρo iργo (εκπclδε,ιlτ.ι<rj καl ΠoλΙτl-
οτ:κδ) κοl τo δεαμδ TοU με τηv Bερorα. β.c μη ξεX,vοUμε
δτl o Δημ' Blκiλαc ηταv o κυρIδτερoc ο,υγτrλεοτr]c r/lα
;ην οviβiο)ση τηc o:λ"υμπtοκηc lδθαc Kcll Τηq τελεοηc το.:v
npΦτωv Oλυμniα'κΦv αγω:ιυv-oτηv Αθdvα To '1 896.

o. Νο:uοαiιll εivοl γvι.::lτδ γ.α το εvδlαιiliρο r noυ
δ:;1vc..lν y;α τic εκκληοlεq τcυQ. Eni τοu i_'οοκεlμε';oυ δη-
μ:ο'aicυμε μερlκα εv5rcιρarοvτc α:θρο ncυ θ1ο,..lv ο1iοr1
}]e Tη'V θρnοκευτlκη πiστn τωlv,Γ'iαoυοαiωv.

Δε'r Χω,ρεi κα'μiα aμφ;βολΙο δτl ol ,εκκληolδc 'ilαq {οι
nlο,nολlεq μαλroτ,α) κpiβουv πο,\υτlμουc,e,lJciJροic. To
c'qετlκδ α,ρθρc nου δημoolεiouμε "Eικδvεc Kαl lστoρiο"
nιi,vτ.οτs εivαl εnΙκαIρo,

i- f. f*

Πορ,ουorαZουμε δγα vτοκουμ,ivrο του ιl'ΕpσσjJθvOιJ 3l-
Φ'zα. ο;ο Χρoviα τηc Tcuρroκροτ;αc. r:υ ε1εl o14οη με
τov τρδπo αιjvταΕηc μΙ.αc δjKαloΠραΕΙοc οιiμ,φαlvο με τ()
τδτε τon:κo,εθlμlκδ'ΝαoιoαiΙκo δiκα:o.,ΠρδκεΙτοl γ1α i.]|α

"δ;οθηκη. τηc,:Πoχηc εκεivηc. To vτοκουμε,vτ'o αυτδ α_
ποκ':'δ evδlαφι1ρο'v δ1l μovοxα γiα τo]V εrδικδ ερευvητη
αλλα κο, γl' cc-lτδ'l οκδμα τov αVrγVd)στη,

.-i- tr. -r.

Η cnδδοoη μlαc Yπηoεoiοq, εvδc Qp'7cγ:ομoΟ η μlcιη
EΠi'Χ,εiρησηξ, βαolκα εξαρτατol c,πδ τt"1v nρooο'lrl;κοτητα
ΤΟ,.J Πρ.oΙσ'ταμiνου καl τω'v δiεu3,υ,vτl'κιi.l.l α;ελεxΦγ. fu]iα
unηρεοiο η ooγαirlομ,δc 1ωλοiι,εl δ:δ;l ol εΠ|Ktεφολεiq €i-
,ι,αΙ σU,vηθωc ΠρδσωΠα "δ,εJτερηc ,δlαλ'oγηc". Δl.ατηρ,εi nd'l
τoτε τηV επ.lκαIρδτητο το ο1ετ':rδ Κ.τοτοΠοtoT:Kδ dρθρο'
δπoυ π,ρoοδ:opiζovταl τα γvωρirο|.tατα "εvδq κα,λo* καl r

ι<α'voΟ πoοioτα,μivοu",

Συvgxiζου.με καl αηi'.lεοα τηv δnuοοiεuση afθρa}ν \/iα
τα nοtlδ:dl με 'ε,δr,κδc,ιrvd..1κεc. Eπiοilc ο c{γgγ,γι;:οτηq ι]πο-
ρεi vα δlαβαgεl εlδlκη εoγασicl nου οφoρd TΟv ε,Πciγγελ-
μο;l'κδ nοcγραμμοτloμο τω,v Παt,δ]d:v, κεiμειrο xοηο,uο yiα
τoυc ι1οvο;c" 

-f tf -"f

Γ:ο τcιlΙ δ,:ντροκcλλlερri;lτεc cvαγ.,ιbατεc δημ,ooiει.
cUμ]Ξ Χ9ησ'μ-q πληροφooiεq' δ.ΠιL'c εivοl η,επ,;δροgη τηq
c(ιοτουxcι'l λiπιτvοηc ατηv nοloτητα Τιυ,v κ;ρ.ΠωV, c Xρω-
ματlομοc τij]γ Kl]ρΠΦy, καταnoλεuηo,aIc εXsοιb,γ !<λΠ'

.--. .1 -.*.

Αυτδ γlο οξμ'εοct. Eυyδμαοτε ευ;iiplοτo καλο,<;llρl l,.αt
κα}:ι: δ:cκcnic. Θα εiμαατε κο'rτο σclc μ'ετα τρεlc μ11vn;1.
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TΦ Φ/ιΦKArTg}pf,A TEΙΣ ΝΑΦγΣΑΣ
ΠαvnYυρικ6q πoυ εκφωvτiΘnκε τnv 26 Aπριλioυ 1987

για τnv 165n επαiτειo τoυ oλoκαυτιilματoξ

Kl' δλo καt ol 'E1τρεc κoι oι Πδλεμor,

και ot Niκεq καr ol Θρioμβol'

καl ol Σκλoβιδc κol τα MoρτΟριο,

δλεq or Δδξεc' δλo τo Tρoγoιiδlα

καr η ΑθαvαoΙα καt o Θδvοτoc

κt' εnδvω o' 6λo η Ελλδδα.

Τoυq,ε,n lγP'α'μμοτlκοtc αυτotr;
oτixoυc τou n,orητη εvαrε'ρvi'ατn-
ι(αv Π6iρα, ο.lc'πι1ρ'α ο| Nlο'oUσαiiol,

noυ 6θε,οα,v πd.vιυ αn' 6λο τη'.l

Eλλiδα. Γt' ,α'υτo καl Εε'oη,κιbθη'
iKαv ,σΤlq 19 Φε6ρoυαρiου τοU

1822 και π,oλ6μηoα'r καl αvδρα-

γdθη,oαιr κ,αl 6γροψαv τc 6ποq

τoυ,oλοκαuτιbμ,gτ'ο'q, πo'u γloρτd-
4oυμε οημερα.

Σεβαoμιδτατε, Kιiρtoι YnoυργoΙ,

Kιiρlor Bουλευτic, Στρoτηγδ μou,

Kι]ρrε Δiμορxε, Kiριοι εκnρδoωπol των

noλtτtκδv καl στρoτlωτlκδv αρ1δv.

Η ε'παvd,oτααη τoυ 1821 σTη

[M,g,Kg,s6vi,q υπηρEε, ο,vομφlσ6η_
Τητσ, μlα α,n6 τlc nlo λαμnρ6c
ιαλλ6, ταυτ6xροvα, καl απ6 τlξ
ιπi,o τρrαYtκ6c oελiδεc του lεροt
ΑγιΙ:vο τ,oυ 'Eθv,oυξ γ!'α τηV α-

nοτivαΕη του,oκληρ,ο0 τouρκ,lκο,j

Ζυγo0 Kαι TηV ,κοτ6κτηc'η Tηξ α-

vεEαρτηαiαc.'Kαl uπηρξε λαμπρη

γlα διio λ.6γουc: Ποιbτcv, Ylο Tο\l
dφ'9α,ατο ηpωΙoμo nou εn6δεrξαv
,ol 'Eλληvεc τηc Mοκεδoνiiαc σ'
6λεc τιc 'ι:dΧεc'KcιΙ σΤ!c ουγκροιi
σεtq ΠcU 6γrvαv ατ,ov αluοτ,o6α_

μ6,vo τoΟτ'ο.r τ6πc εni 6vαv ,oλ'δ-

κληρo yρovo (α,no τ'ov Mαio τoυ
1821 ωc τo,v Απ'ρiλlo τoυ 1822)
Kcr|, δε0τε,ρ,οv, γ1α τη'v αvεκτi_

μητη 6cηθεια nαυ nροoθφερα.l
οt 66ρειol σT'ο,Uq voτl,oυq 'Eλ-

ληvεc' ,ο'π'οο1ολιi.lrnαc oτη Mα-
κεδoγiα, rερdοτlεc κ'αl οξ:ομα_

χεc ,Φωμαγlκ6c δυv6μ'ειq, ΠoU

Πρci3ρΙζοvταv γtα τo αlματo'κ0_
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λloμα τηc Στερεαc Eλλdδοc καl

τηc Πελon'c,vvηooυ. Τραγ'rκη δε

υnηrρξε, γI,ατi τηv οnοτυ1i'α τηc

επ'α,vd'oτο,αηc ακoλo0θησαv Tρo-

μερ6c oφαγ6c, εΕανδραποδl'oμoi,

κατooτρ'oφ6q καr λεηλαοiεζ nου

Tou Γιαv. A. Παnαδριαvοιi
Ioτoρικoir Eρευιlnτli

τoυ Ι MxA

ερημω,σ,αV oλ6κληρεc nερlοx6c
Tηc Ι(εVTρ|κηc και τηc Δυτlκηc
Mακεδ,oviαc, ΓlοU Πρllv αn6 τo

1821 b'aιριζαv αno ζωη.

Αvdμεαα ατlc λαμ'nρ6c oελi_

δεq τo,υ εn,μκo0 εKεivou αγιbvα

τωγ'MroKeδovωv εvdγτ|cι σTηV ο_

Θω'μ,α,vικη τυραv'viα, η πιο λαμnoη

γρilφτη'κs α'vαμlφi6'oλα, οτη Δυ_

τ:,κη l\/ακεδoviα κοt, lδl,αΙτερα,

οτηv πcλ0nαθη καl 1ιλtoτρογoι-i-
δIομ6vη Ν6oυcα. Eivαl, ou'vεnιbq

ncλlj 6ορ0 καr δrjοκcλc τc θ3-

γo ΤoU ioτορlκc0. oταrr καλε1ταl

vο οvαφεοθεi μ6co αε λiγο λε_

nτd τηc ι.1pαc οτουc ηρωiκ'oljc
αγιbvεc τωv [ιΙα'οl-lcαiω.r, οτη oη

μααiα Τηq εΠcvc{;τατI'κηc τoιlc
KΙ]vηT,oΠoiησηq KΟ.! οτrc τρογlκιi€
τηξ ouviπε'εc Λoγω τηc niεoηq

ακρl6ωc αυτηc τoυ xρ6voυ, κρi-

\l,cυμε oκon:μc, αφ':ιi αvαφ:ρθr*
uε με ιιεγdλη οιlvτομιiα στηV ΠρΟ

g1,9ι.μαοiσ Kα| c,Τηv θvα,pΕη τr1c

εnα,vdoτοοηc οτη Να:υ,tα, vα ε-

πlυεivoυilε nε9lο'οoτερo σΤ!c Tno

γlκ6c ,ουv6Ι]slεc τηq απoτιlY'Οc
τnc. Kl' αιlτ6, γlατi εn'6δλλ:τα'.
vcμ1(oυμε, ι,α αυvεtδητo'π'οlηοου_

με 6τr πio'ω αno τlξ μ6Χεξ, τrc

λoμπρ6c viκεc, τοuq ηoιυio'μ'oιiq
Kc! Tη δρdοη τωv oπλ,o,o1ηγιbv

Ι(α: τωV π,oλ'ε}jlοτιi:v, undlρxεt ο

ο,πλ6c λo6q, π,cυ καλεΙτοI ndv-

TοΤε vα nληριiroεl τtc ου'v6nεtεc

τωv γεγoν6Tα}v με το 6αρtτερο
τiμημα: τηγ Περlouσiο, τηv τrμξ

KαΙ Τη Ζω4 τoυ.

Bαoικoc oταθμoc Ylα τηv'Προ-

ετoιμα,oirα τoυ AγΦvα σTη M]α'Kε'

δoviο οτdθηKε η δρdoη τηc Φl_

λrκηc Eτο,rρ'εi'αe. 'onωc προκ0-

nτεl α,π6 αEIoπloτo loτορlκd τ:-
κμηρlα, κοτd τ'α 6τη 1918 - 1821

6v,oc μεY6'λoc α,ρrθ,μ6c Mοκεδo'
vωv μυηθη,ι(ε σTo lερ6 μυοτικδ
τoυ Γ6'v,cυc, Xαρη οτlξ περIoδεi-

εc δ0o επlφαvωv Φtλlκιi-lv: τoυ

n,oλ0 γvωoτoιi Mnλα'τοlΦτη ο-

πλαρxηγoιi lΓrαvvη Φ,oρ'μακη κot

τoυ oτεvo0 αυvεργατη του Aλ6'
Εαvδρου Yψ'ηλ6vτη Δημητρlou
'!nατ'ρo,υ. Σηι"lερα εi'μ'ο'οτε oε

Θ6ο,η vα γvωρiZoυμlε το o'voμα_

τ'σ nεvΛvτo, 1oυλdxloτοv, Δυτι-

ΚoμαlKεδovωv Φlλlκιbv, αvdμεoο
σT,οUq o,π,ci,oυc ΕεxιυρlZ'oυv o'l ε-

ξηc: ol πρ6κρlΤot Zαφεl-

ρdκηc Θcοδoοlου τηc Ν'dou'οαc,

Παvoγlιbτηc Nαο0μ τηc 'Eδεo_

οoc, Γειi_lργιοc Νtonλ:οc τηc Σl_

dτlοταc καl o Ιο-ldγ'vηc Παπαρ6_

σ'Kαc τηc Kαοτo.ρ'αc' ot o-
nλα ρXηγοi Γ6ρο-Koρατ6'
σ'3q Tηq Ndοucοc, 'o οΠoιoq ΠΟ_

λιi ειiοτ.oyα x'αρ,ακτηρi:τηκε α'πδ

τη'v toΤο,ρΙKη 6ρευvα ωc o Koλο-
:<,οτριi'lvηξ τηc 6oρεlαζ Eλλαδαc,
o Aγγελnc Γdτοoc τηc 'Eδεα_

σοq Kο!,o,Γl'αvvcιjλα'c Ztδκαc τωv

Γρε6εvιb'v.

ol αθc6εc οιrτ6c ιιυη:τεtc οτη

Φ λlκη Eτ:'ρ:icl. ,.'_"'}1ilc 'iαr η Πf-

ρ3ιlοiα l:xι'rιilv ελλnι''κιbv αρ_

μcτoλ:κιbv oωμdτωv (6πurc το''.l

Γερo - Kαρατdοου, Τ3U Avγελη
Γατooυ Kctl τi'r Γlαvvoιjλα 216"

κα) , ηταv επoμεvo 'vα πρ':κολ6_

o,cυγ ,αnδ n,oλθ vω'ρic θvτοvο ε'



Γ1ovoσTατlKo αlvα,6ρ,αo'μo.' oταιl
μαλιoτα, o Eμμ,οrvουηλ Παndc
κηρuΕε τoηr M6io τoυ 182'l τηv
εnαv6oταο,η oτη Xαλκlδlκη,, η Δυ
τtκη Mο,κεδoviα αγαταrροXT'ηiKε
α,no τo 6vα diκρo Τηq ωc τo θλ-
λo. To 'cιαυ'vτ6vlστ,o oiμωc τωv
εvερyε,lΦv ΤωV'vτoΠ,ιωl/ ο]Πλοlρ_

XηYωV αno τη μlα μ,ερld καl η
ολrγω,ρlα τωv ε'Παlvα,στατtκιbv αρ

xιil;v τξQ v6τlαc Eλλdδαc αn6 την
αλλr1 εixαlγ ,g,g,y ,gΓ1,91f|t,σ:μ'α aηγ
κοθυoτ6,ρηο'η τηc 16ηρμξlηQ τQC

εnοvdoταloηc' γεγo,vδc,nο'υ εi;1ε.
οvομφl,ο6ητητ,α,, δυoμεvεic ε'nt_

πτιi:oεlq oτηv oλη εΕ6λlΕη του
AγΦvα σTηv ΠrεlploχQ.

Kαι γl,α vα γivoυμε πl,o ααφεiQ:
Ι'rαρ6λο ΠοU στη Σ16τιοτα, oτηv
KoΖαvη' ατα Γρε6εv6 Kol στiq

γ0ρω nερlοxθc or πριbτεc επα-
voαroτlκ6q εvεργεtεc ΠοραTil_

ρo0vτοt η5η οπo τo ιρθlvoπωρo
του 1821, η εnαvoαrooη αrη Να"
ouοo κηρ01τηKε ε π iοη μ ο υ-4

λιc oτlc 19 Φε6ρουαρiοU Τoυ
1822, τbcoερlc δηλαδη ΠερiΠot|

μηvεc μετd τηv κoτdn,vtΕi1

τηc ε,novdoτα,σηq 'oτη X'αλκlδ:κη
καl δ6,κα π6vτε, τoυλdxI,oτov. μ6_

ρεc πρ,oτ,ο0 c! KαΠεΤcιvαio't τ,cι.l

oλ0μn,ou αn,oφ,αoioου,v Tη σUμμ,ε-
ToXη lοUc oτov Αγιbvα.

H ουv6xει,α εivαl πoλ0 γvω_
οτη. oι γεν'vα[,cl, ψjαyητ6c τοι.l
Γ6ρ,ο - Kορο,τd,o'oυ, τou Zο,φεlρ6_
κη ΘεoδooΙoυ, τoυ Aγγελη Γα_

TσoU Kα, τω,v dλλωv καnεταv,αi_
ωv, μετd Tη σημαvτιKη τ,oυc επl_
τυxiα οτo μovαστηρ| Δo6ρd, α_

vαγκd'αrηκαv vα ouμnτυ1το0'r
Kα'| 'vα οxυ,ρωθ.ci'v μ6oα καl ii
ξω οn6 τη Νd,ou'αα. Eδιb θδιυαοv
Klol TηV αΠ,cφασllσTlKη μdxη. Kοl
uΠoΧd:lρη,σα,v, oXl μdvro γ1911 a,
T'o*ρκol ητα,v, τοuλdXΙστoV' Πe'v-

τοnλ.do:ol, δ'lcθ6τοvταc μαλlοτo
πcλλ6 ι<ον6νlα ,καl ιnπlκ6, ολλil
KoΙ YIloT[ 6ρθθηrκε κα't 'π,dλl fvαc
.Eφl6λτηc. ΠjcU 6v,o'lξiε Tηv .κεD
κ6noρτo".

H 6λωoη Tηq ]N6o,Uσαc στlc '|3

Αnρrλioυ τoυ 1822,oημ,glγg 'σ1η,7

'oUσiσ τo o6ηolμo τηc εn,αvd,oτo_

σξQ ,σ' oλoκληρη τη ΔUΤιKη Mα-
κεδovi,α,. o α'πεγvωoμ6voc αγιi-r_

vαc oρIoμ6vωv,επα'vα,oτατlκιb'v
oωμdτω'v, ΠLoU ,oUVθX|σov τη δρd
ση T,o'Uq lK'Ol β'θτσ Tηγ'Kοταστρo-
φη τηc Ναoυ'oοq, δεv o,n66λε,n,e

αε τi'ποτα ξχχ9, 'πα,ρd 
,στηv εiK.

δiκηoη γlα 6oα υπ6φ,εiραv ol 'Eλ_

ληvεc crlΠ6 Tlq oρδ6c τωv Tο0ρ-
κωv. ΑγΦvαc oμωc, ,Πο'U δεv η-
ταγ δuγατo vα' δlαlρ,κθoεl n,oλIj,

μilα a(ol o,l ο,θωμ'αl\/rκ6c αρx6c
nλημμ0ρIoαv τη Δυτlrκη ,Mα,κεδ'o_

viα'μ,ε,καταδtωκτlκα'α,Πloσ'Πασμσ_
Tct 'Που 6oπειρ,αv Tηv KαTIασTρο_

φη καl τov oλεθ,ρo ,o' oλ6κληρη
την περIοxη.

Kol τιilρα, KUρiεc κα,l κιiριol'
σαc ΠrcοKαλιb vα παρα,κολoυθη-
σ3Uμε μοΖi τo οδοlπορlκ6 Τηξ

φoiκηc Ko! τοU τρoμoυ στηv Πο_

λιiποθη Νdouoο τaυ 1822'
Το οδοlπoρl'κo oυτ6 αρ1iΖεl με

6vo 6γγραφo τoυ nα,od τηc Θεσ_
oαλoviκηc |ιv1εxμ6τ Eμiv πou το-
n'oθετεiτα,l Χ'ρovoλoYl]Kα οτlc 21

Αnρlλioυ τoυ 1822, λiγεc δηλα-
δη μ6ρεc μετ6 τr1v 6λωoη τηc
nαv6,μο'ρφηc καl l1ρωiκηc Νi'οu-
οαc. o π,αοdc ,αυτ6q, ,Π,o,U Y!α
τη οκληρ6τηΤα Kcιl T,ηv ,αY]otoτιl-

τα τ,oυ εnω,v,o,μα,Z6τ,α,v EμπcCI
Λouμn,oιiτ (δηλαδη ροπαλοφδ-
ρoc). αΠεUθυ'v6με,v,οc με Τ,o Πα_

ραn6vω 6γγp,οφ'o Πρoq TοUq
Tο0ρκoυc TηE B6ροlαc, αvoφ*_

ρεl τα εΕηc: .,Mε τηv Π,αlρο'ισc,

Uψηλi δroταγη μαc σΠ'ε0δoUμε
Vcl σoc γvωρioουμε 6τl oη,uερο,

μl'sτ6 απδ noλιoρκi,α ,π,ou δlηρ-
κεοε δ6κα τθooε,ρlc oλ6κληρεc
;iμ6ρεc, κοτcρθΦoαμε γα ΚαTα-
τ o οnιλαου μ ε ToιJ c Kc,nαiρ,αlμ6'vo'U c
επαvαοτdτεC ,Kol vσ εlσ6λθicUιJε
στηv εΠαvαοτατημ6vη nδλη τηc
Νdcuαoc vlκητιic K,οl| KUρ[αρΧol.
'oτ:t απo Το,Uq Kαταρ,oμιlv'ouc
οΠiστcuq δεv κοτ6ρθωσclV vα

δρon,ετειioouγ, αλλdκρ0φτηκαv
μθo,α oτ,ηv n6λη, κα,v6vcllξ TοUq'

μα Tov 'Yψtοτο Aλλdx' δεv θα

μΠ|olρ6σεl vα δlοφilγε4 loΠo 'ro]V

φo6ερ6 Θdγατo τoU σΠαθIo8 Kα;

τηc oρYηc μoU. 'Eτol, ωq Tη στι-

γμη αυτη, ,ol ,Πιστoi 'vl!Kητ6ξ Kcl_

τ6ρΘωoα,v vα oυλλd6οUv ,Περlσ'
,ooτ,ε,ρ'o α'no δ0o xlλldδεc 6πl-
σToUc, εvlαιlτio,v ΤωM oΠoiωv ε-

φορμ6oτηκαv κα,τd τp6ΠΦ αμεoο
καl αμεiλtκτo T,α1 Πrαp,aγγf|iμqγq
τou l'ε,ρ,ot Qiετ{pα, δηλαδη oλol
TοUq αtΓlαγXο'vioτηκαv η θtοvοτΦ_

θηκα'v με To σΠ,αθ,i, οι γυvα[κεc
KQlΙ TCl nα,lδld 16μq gξ,q'γ$ρ,g,ηρ-

δiοτηκοv Kα,Ι αΙXμrαλωτi,oτ'η'καv,
ol Π,θPlroUσirεq rΚα,l 16 μηfi'ρx,ovτd
τ,ouc μ,o!ραστηKα'V μεταξιi TωV

μ,oυο,oυλμiivωv στpα']'iUJτιi.lv, καl,
τ6λoc, το' oπ[τlα Tουξ ΠαPrα,δ6-

θη,κα,v ατη φωτld Kαl ,K]ατασTρ6_

φl'] Κ!]i/. .. > ,

Αv καt o Mε1μ6τ E'μiv εivαl
τoαo noραoTαTlK6q Περ!γlρdφov-
ταq Τηv καταoτροφη τηc Nd'oU-
οαQ, μολατo0τα α'π,o,οlω,πil δ*o
πoλΟ oημο'vτrκο γεγ,ovoτα: Πριil_
Τ'oV, Τοv ηρωΙομo,Kαl Tη'v cl'Π,oφιcι-

'olοτl'κ6τητα, τω'V αlxμαλιi-lτω'v,
noυ δl6λεξα,V Τolv θiιvαrο ,απ6
τοv εEιoλ,α'μl,oμιi κοI τηv αT['μω-

ση Kαll, δειiτερov, Τη,v οUΤoθιrσiα
τωv 13 'v6ωv γu,vοικιilv, lΠ,oU, βl-
μ'o8μεvεc τιq Σουλrιbτlσlcrεξ Tο'U

Zαλ6γyoυ, Πρ'oTitμησσlv ,vα 
Xα_

'Θ,cιjv ,ατα π,αγα:μ6vα 'vερ6 τηc
Αρdnlτoαc, ,π,αρi vα πιiοoι.lv oτα
μlορd xιiρlα τω'v ,δlωκτΦv τ,cuq.

Η ουv6xεrc Kαt Tο τι1λoc τηc
τραγωδi,α,c [pdφτηκ,αγ στη @,96-

ααλorriκη, 6πoυ ο Eμιnoιi Λoυμ_
πc0τ εrαηλθε θοl,α'μ6'εuτ(c oτlc
7 Mαilou του 1822, oiρvovταc
πiσω του τo θλ,6ερ6 κα'ρα6d,vt
τωv α ι1μα,λωτιυ'v. αv6με,oα,σΤο.Uq
οΠciιc,Uξ ξεXιi.iρlΖαv,cl o:E{ογιivε|_
εq Tω]V Π,oωταγωVtσTιι}V Tηξ ε,Πα-

vitoταoηc Zαφεηρdκ,η, K:ρατδ-
οοι.l, Γdιτο'oυ καl dλλωV KoΠtTσ:
ηrαιωV' .T,α. μdτια' ]μαc-, γρ6ΦεΙ
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o Γαλλοe ιrρd:Ee,v'οc BσTTU οτηv

απ6 10 Mαi:cυ 6κθεαη TΦU, '9i_
vα,l KοUρclσμθvα 'αn6 τη θ*α αυ'

Τιijv Tω'v ατuγωrr θυμdτωv του

Πilo ελεε!v'o0 εμ'πορi,oυ'.
'Εvαc' 6λλoc αι:τδnτηc μαρ_

ΤUpαq ΠερlγραφεΙ ωξ εξηc τo

ακλα8,ο'πΟΖαρo Π'oU α^r':i;'iτtiι<;

οτη Θεοααλoι'iκη 'μετ6 τr1v 6φi-

Eι1 τωv αlΧ|ΙciλΦτωιl αn6 τη Νiι-

oUσ'ο Kα.] τ:c dλλ:c εnαρyiεc τηc

lιlα,κεδοι,iαc: " Π ουλοljιrτcγ τδτs

ατ,c fu{πoοvil;< X*vl ομ*δεc - ομil_

δεq τα YU'vα,!ΚiΠα'|δ'α Tηζ ΝΔοu_

σ'αc, TηQ Xαλκlδlκηc κa'l ταlv αλ_

.λ.ιυv ιlερΦv n'o'ι.l εix,α'v αty'ι:αλιυ_

ΤiJ-Γεi. ol γιξεc Kα] ο| ωραΙ:c

γυvαiκεc, καθωe Kσi 'Cιl κ'ο'ραοi-

δεξ, ,α,πo 6 ωc 8.0CIΟ γ,οδοlο, οl

d:λλεs 6;.:ιυc ιp'3ηνδτεοα. 'Eτol

ο,! γιJv'rj!Κ(,-]!v[τεc τ'ηc Θ'εοαο'λoγi-

K|'lξ, Tιι}v Σεροιi.lv, τηc Δρdμtαc.

τηc Kα8*λαq K.it Tωv *λλιυv nδ-

χ9iργ ι16μrc'οv α'no Yυv'cli'Kεq Που

εiy'α'v n,oι.:λfl θ,εi'.

Π6ρα 6μωc, α'π6 τη'v ατi'μ''ll-

ση, ο Ιv1εxu*τ Eμi'v εn:ωι!λcEε

αε πoλλoic, αlγμαλΦτoυc, Kαl

κυpiιυc tΙTlq 'ΟiK'oY6v9!εξ Ταj'γ Πoc)

ταγιιlvt,ατιbv τηξ εnΟv*r:τα'cnξ,

i9V Γ'lio φ'g:]Κ!ι]ατ"Κ{i θ'*'yατο Ο
ι1'vωοτοC Γαλλcc Γτε*lηγnτiε }r'αt

l{rτiΟΙ]:Κ6c PοUQUΕVl 1-l*Ξ πεοi'

Vi]dοηl μΞ Τα πIο Ζωncδ yριjl

Ι-!αTfi Τc ιιc8ε,oq θα;αvιοτηρ:r'l
Kαl Τa]Υ φ'ρlκτd θdjγ'ατο Tω\' αl-

Χμcλιl;τι*','l rιrτιi:γ, κr:l :δlαiτeρ'c

τιυv γ!-lΨCl]K1i.iγr" ι<σ!, αvακεφα}.αι-

ιi'lvο'γταC, ι:Πc!pα'U!JiΖε: :'Eηi nc_

λt :ο*'v:'', 6i,:τaζa, αιl 6ηcεπ:
ιrα αvαφiρο: τα γεγο'v6τα αι'lτα'

Η φωvη 6μιυc τηc αληθarαc ι-r:u

εn:8αλλ:l 1ηι' nι].''{ι/ri'οη ;οuc. ol
τ"αλοinιυρεc εκε1v:c rrι'lιlαiι<εq ι:-

n6ατη:'αv τ6τι:cr ι:'αρτι1ρι'c, ιi'l:ττi

r:Iωsω φρiκn'α'vαγpιiφ'ο"lταc τα'
(lα μ'nορ,οli'$elp$, σUv9χ iξ'cγτc q

τηV Παiρ6'sεq'η π'α'ρ6u'ο!ι'"}γ Περ|-

lραφ{-i]lv' ve μ:λiι:ε ιilρεc ατε'λ'εi_

ιΙ}'EΞq YΙfl τα φp:κτα s:'sαv:oτη"

ρ!,α ι{α'i Τoγ μα,ρTU'ρlκδ θ6v'α"io

xlλlαδιυ,l αθωωv'αμ*Χωv,'καθι':q
Kαι γlο Τη φcBερη εnlvoητt'κο-

τηTο Tωv δημiωv T'oUq, Π'οu ι'!ε

nρωτοφα'vη ααδlομo δεv οε6δ-

σTηKα'V τin,oτq. Σταμοτ'o0με δ"

μωc, γ:α-ri αno τη μ1'o 'μ'οξ λeinsl

o γρ6vοc καl 'απδ τηv dλλη, γtα'
τi θα εiμαοrα'v dδtκot nρcq τr]v

ιοτ'ορlκη αλη9εrα, c'v δεv Cvαφε_

ρdμαοταv KcJ! σε μια dλλη nτυ_

yη του ολoκαl_;τrj-lματoc,

Σuγκ.εκρlμθvα' η εΠ'ctγcι6τααt1

μπορ:i vο τελεiωοs ο''':'αοτ:κi
τ,οv Αnρiλlο τcu 1822' αλλο οl

Ναoυοαiοl Kοt ο! δλλcl Δυτlκc'

μα,κεδοv:c δεv κοτθθsJα''i Tc! o

πλα. K6γογτοc π6τρο ΤηV Kcρ-

δ:d εγ'κατ6λ:iUl']v Τlc' tδlαiτερεc

r:οτρiδ'εc ΚΓlΙ T:Q ο;κογ*vεt6c

τ,οuq, κατ6sηKαv στη Νδτlα Ελ-

λd:δα, κcll g1;ι,lf,X1;'9glγ τcv αγδιlο
ωc Τl'jv τ,ελrκη viκη.

Δev θα ητοv υπερ8ολη, ατ :_

αyυρ'lΖ6μcοταv 6τl δsv unΔρyεl

μiryη καr πολιορκεiα οτη Στ:ρει1l

Eλλdδα, στr]v Πελοn6v'ynοc καi

οτο 'vt'lol_*. οτη'r οποiα vο ιJη'/

Πηcο\' 1liο:c Ν]ο:'-':οiο' κcl iλ-
λ:l I,r1cκ:δδvηc 'E1:vτεc ι;c tl_

γδτεε ΤoUξ T'o'v Γiρο - Kαροτα_

σ'ο, Τo'v Yl'ο ToU Tοdμη ΙKαι Tον

Αγγελη Γiτο,o, ol 'Mακεδ6vεc α_

yωvroτ6c noτloαv με το α[μα

ΤcUζ Tο δεvτρi τηc λeυτερIdc

ατ'ο K'ομποτl, οτo Mεαολdγγt,
οτα Δερ6εvd'κl'α, ατο Νcι]πλ:o,

οτnv Eι]6,crο, οτο Τρiκκερl, σΤΟv

Σyοtιrολακo, σTηv Aταλ6vτη, καl

οπoυδηnoτε αλλο0 τουc καλεoε
τo υπ6ρτατo y1ο*οc Π.ooq τη\' ηc_

τρiδα. Γlατi, κυplεc καl κυpιot,

οr Mακεδovεq ΠoU αriιυviοτ11κclv

οτη Νoτrο Ελλαδα. δεv nολεμοι]

οαv ο'1τε vια τ:c lδrαiτερεc ηο-

τοiδεc τcιΙc. Π3U κεiτ:vταv ηδ11

αn6 το "!821 οε ερεiπlα. :ti'ι)
Y]α τ!c o.|Koγ6vεj{ξQ Τ'cuc' ΠΟU

cl naρ:οαoτερεc εiτε εixαv 1α-

θεi, εiτε γvη1":ητεuοv στη'V Πρc,

φuγlir. Πολεμ:f οαv llcl τQv Eλ-

λαδα, vrα το 'Eθγ'oc, γlα τiiv Πi
o'τη. Αc το 6y'cυv, λο''rτ6γ. aι.lτ6

ι;π6,ψη τcυq οι;οr ηθελημ6vc π:'

ραiαρdaαοuv τηv !σΤcρiα κat αμ

φ.a3ητcιiv τηv εθvlκη oιlι'εiδη-
σΙl τωv Eλληvιυv τηc Mακ:δc'''i'
qc, Π1'J -ο:l Χ:οgκτηρ'οτrκδ sx-

qrρcaτηKs 913ι7 μεγdλo ΑγΦvο
του 1 B21 .

ol.κατα:lτcaφ*vτεcN'!αouοc.i.slηδi.rαvτο'8ε€οiωcvαf-ΙcιραΠο-
V,o*vταlοτl:\,κατελllφθηοαvΔιyευεnικοu,ρrιbvκα:εvlox0οεοjvπα'ρδ
τε Τc]γ δl,g-l3ι:γδ'rτα}rγ T'οV cλοnr αYiιιvα καl παρo τιυv n6οlξ Κolvo'

τητιυv,aρvηt:lοιi:vvαο,r.;vεΕεγs,ρθιi-lοl,μ6ι,,οlτιιvι,ααvτ:i:α'λαio..l-l.
σl Πi}3ξ τOv τiοΓl'ι"'rov. Σφcλιlο 6ε6αΙωc UΠrlρξε τ:6τi δεv 6τυxοv

ο,u'v,δρni_lηc παρil του Kοι!ιρc': Γp' Σαλλα' A'\}'Δ τα οφdλμ'οτα τοι:

αγιi.lvοc un'η,Γ:Eαv π:λλd καl δεv ητo δυ'vατ6v vα' μη εi'vαl πoλλ6

Αoxθτωcο.1lωcnροcτ3αγoiαλλοl.Eλλ'ηvεcεn:τ6λso.αvηδxrτο
npοc αυτor.iq ]Kαθη,KΟv, o,l [ι'lαουrαict t1δ0ι'αvτo vα εivcl υ'nερηφα-

v,cr δτl π:nτοvταc ι.,nεο nατρiδic τc μ:v πεοlθ:ωg'gv Tηv lδiα'v τω'z

τ',γΓ'γ κq: αξ':π9θn: αv, τn δε oτl εn:τελε']α\" τc nρfc Τllv Πατρ'-

δ: κ:8(κ:v εvορκιιlc δrττηv ου1:6:ληv ε'c τ3 oλοv ':ξo ον]ε1ρ-

τητ],αq g17,:ilvα τ:'u 'Εθv'ουξ παoαοΧ6γτεq'
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Kλεφτctρματολeκ& xρΦvaκ&
(Η δρ6on αρματoλΦv }ζαι κλεφτoλnoτιilv

κικΦv ιερoδικεiωv Eθρoιαq'

ΙΣToPΙ!ζΗ MEΛETΗ
Tou Στ€ρvιου Σπ. Aποοτ6λoυ

B ', 1685-1709
'Aλλo κρoδα,uα ληoτεiαq oημειδνεται oτo xωριδ'Ανω

ΛoζΙταα τoυ καζd Bi.ρoιαq, δπou o ληατiq Xρuαδq Mdνoc ατ'
τo vωριδ Σ6λι τηq Ν&oυαα9 μαζi με dλλoυq εττd oυvτρδφouq

τou εια6&λει και λεηλατεΙ το oτΙτι εvδq ραγιd, ενδ επιxειρεi

vα oκoτδαει τoν iδιo.
Σε oυμτλoκfr πoυ ακoλoΦεi με τρoοτρiξαvτεq xωρικoiq

γrα 6o{θεια τoυ συγΧωριανotj τoυξ, o Μivoq αυλλαμ6&vεται,

ταραδiδεται ατoug Tol)ρκoυξ και αταYxoviζεται. oι υπδλo'_

πoι αivτρoQoi τou διiφυγαv τηv oδλληsη. (25 Tζεrμ&ζη o0λ

Ε6iλ iτoug 1096: 2'8 Αiτrριλiou Ι685. ABlΝ Ι09, αελ. 87 - 88).

'Eνα μ{vα, τερiτoυ, αργδτερα, dλλη oμ&δα ατδ δΙκα

ληoτiq ,με επi rεφαλ{g τov Niκo ΣτJρoυ απ' τo xωριδ P&_

διανη εια6dλει gτo iδιo τo xωριδ. oι ληoτ6q λεηλατoiv τo

απΙτι εr'δq ραγιd καl υπo6&λoυv oε 6αοανιoτr]ρια αuτδy και

τηv γυvαi,κα τoυ. Σε μdXη πoυ υτoyρεδvovται vα δδοoυν με

τoυq αρματoλoι)q τηq τεριo1{ξ τou τoυq καταδΙωξαν μετi τηv

ατo1δρηo{ τouq απδ τo 1ωριδ, ο ληoτ{q Σπiρoυ oυλλαμ6&-

νεται,και τρoo&γεται oτo ιεραδικαoτdριo τηq B6ρoιαq. Πi'-
τε ραγιdδεq πoυ κλdΘη,xαv oαv μ&ρτυρεq κατηγoρiαq. κατα_

Θiτouv δτι o Στiρou κl'oι οδvτρ'oφoΙ τoυ κατd τηv εια6oλη

τoυξ στo 1ωριδ, αφoi λεηλ*τηoαv πρδτα τo oπiτι τoυ ρα-

γιd. iδεoαv τov iδιo oε τ&οαλo και τoν i,δερναv αλr)τητα, :_

ν6, ταuτδxρoνα, iκαιγαv τo ατfiθoq τηg γuναiκαq τoU.

o Στiρoυ καταδικdζεται απδ τoυ9 Tor)ρκouq oε Θ&yατo και

ταραδiδεται oτov δ{μιo o oτoioq τoν oδηγεi oτηv αγ1δνr.
(22 τζεμnζη onλ Αxiρ iτouq 1096: 25 MαΙoυ l685. AΕitl

1 Ι0 oελ. 88 - 89).
Παρd τα ,μdτρα πou 6xouν ληφθεΙ, η ληoτεiα δεν φαΙ"'ε'

ται δτι ixει τατα1ΘεΙ. olμdδα ατδ τριdντα ληoτig με ετi κε_

φαλflq τoν Mπαλαμπdvη ΓεωρYΙou ατr' τo xωριδ Ντδλιαvη, τηg

86ρoιαζ, ειo6dλει ατo Ιδιo xωριδ, λεηλατεi τo απiτι εvδq ρα-

γι& και γωρig vα α.ρκεαθεΙ o'αuτd 6ι1ζει φωτι& oτo oπΙ'τι

και αφ{νει τov yωρικδ vα καεi,μ6αα ατιg Qλδγεg. oι Toip_

κoι καταQiρvouν αργδτερα να oυλλ&6ouν τoν Mπαλαμτiνη καl,

δτωq και τoυg &λλoυq ληατ6q, τo,v 'καταδι'κdζoυv αε θ'dνατo

με αταΥXovιαμδ. (l7 Mouxαρdμ iτouq 1098; Δ Δεκεμ6ρicυ

1686. ΑBΝ 122 oελ.98).
Eξ dλλou, μερικ& ατδ τα τoυρκικδ καταδιωκτικ& απ,:'

απ&αματα τoυ εiναι επιφoρτιoμ6vα Lμε τηv καταστoλi τηq λη'

oτεiαq, παρiλληλα με τα 'καΘdκoντi τoυg αuτd xαι με τo

πρδo1η,μα δτι oι ραγι&δεg κ&τoικoι ]μερικδv γωριδv 6γouv

oτααι&αει, λεηλατoiv τιg τεριouoiεq τouξ και αρπdζoυv τιg

γυvαΙκεq και τα ταιδιd τouq.

Στηv Θεooαλiα, o ιερoδΙκηq τηq Eλααoδvαq, δατερα ατδ
αγετικ& δια6liματα διαμαρτuρiαq τρoq αuτδν τωv κατoiκων

τoυ xωριot) Mηλι& για τιg αυθαιρεoiεq αυτ69 τωv συμτατρια)_

τδv τou, εvημερδvει με αvαιpoρ& τou τηy Yφηλd Πnλη, η oπoΙα

με τηv οειβ τηq, διατdooει τov γvωoτδ ατδ τριv σε μαξ
ατεoταλμivo τηq τoαoδαη ΧoυαεΤv vα εξακρι6δαει την αλ{_

ο*μφωvα με το αρxεiαK6 υλικ6 Tωv Tουρ-
${&ουοαt }ζαι @εσσαλοviκng)

Θεια τωv καταγγελo.μi'νων και εQ' δoov, πρ&yματι, Ξτoι dxoυν

τα πρdyματα, vα πιoτρfuει oτoυE ραyι&δεq τιq τεριouαiεq
τoυg, ελεuΦερδvovταq ταυτδ;ρoνα και τα γuναικδπαιδα. (Μi_

αα μηvδq Pεμτ{ o0λ Aγ{ρ iτoυg Ι102: I6 lανoυαρiou 'Ι69l.

μ.BΝ l24 αελ. 99 - l00).
Εκτδq απ'τηv δρ&αη των ληoτdlv oι Toδρκoι αyτιμε-

τωπiζoυv κι' dλλoυ εiδoυq αvτιδρ&αειq ατδ μiρoυg των ρα'
yιdtωv. Στov καζd Σερρδv oι κ&τoικoι τou xωριoδ Mετζινδq

Σιdνοq, Γεδργιog, Χρυο&φηq, Παταyι&ν'lηq, Mdλτoog και Aρ'

γυρδg, ixovταq τρoφανδq τρoηγoJμεvα με τov Tοδρκo τσιφλl-
κ& τou iδιoυ xωριoi Pετζiτ, τoν oυλλαμ6dνoυν, τo'v δiρvoυl
Xαι τoγ τραuματΙζαv. Aργδτερα, oε dλλη επiθεοη εvαvτiον
του, oι iδιcι τov ρixvouν oτα vερ'& μι&q λΙμvηg. o τoιφλlκ&g
διαμαρτδρεται με αvαφoρd τoU τρog τηv Yψηλd Γ1)λη για τα
οuμ6&ντα αυτd και καταγγ6λει τov κα,vτi πou δiκαoε την u-

πδΘεαη, xαθ*q και μερικ& dλλα ιoxuρd πρδο,ωτrα. δτι. καid
την εκδiκααη τηq υπδΘ'εοηq, Ξκριvαv οε 6&ρo9 τou. Σγε-
τικ& με τηv φδoη τηq δια}r&Xns αvdμεoα ατov τoιφλικi Pε-

τζ6.π και τouq ταρατ'&vω ραγι&δε9, δεv παρixovται πληΡoΦo-

ρΙε9 ατo τoυρκικδ κεiμεvo. (Mdoα rμηvδg Ziλ Xετζi iτoυq
1106: 26 loυλΙoυ 1695. ΑΘ 8 oελ. Ι1 - 12).

o Xατζ{q Σα6ιig, 6ναq dλλoq Toiρκοq, τιLμαριο!1oq τoυ

xωριoι) Σω1δq, τoυ δflμou Mπoγδ,dv τoυ oαντζακiou Θεοoαλo-
νΙκηq, καταγγiλει κι' αυτδq με αvαφoρa τoU τρoζ τηv Yιpη-

λη Πδλη δτι μερικoi ληατiq τoυ κατoικoiy oτα;ωρtδ τωv

Γtoυρoδκων Mαδρoυo, ΣoJλo6o, Γεvfr Mαxαλ6, Δελιτζελf, Γιαi-
κiν, ΓκιλτζΙκ, MερyαLμαλ{, Toαλ{ ouμπαo{, KoυρQαλ{ και
Σαμαyι&ρ, τραγματoπoιoδv ouxvd ετιδρoμΞq στo τσιΦλΙκι
τoυ, λεηλα'rοδv τα oπiτια και αρτ&ζouv γuvαι,κδταtδα.

o 6αλdq τηE ΘεooαλovΙκηq, ο ιερoδικαατ{q τηq iδιαq
τδληq και o γραμματiαq τωv Γιouρoiκων Xαo&ν διατdoαoγ-
ται ατδ τηv Yψηλd Πδλη να πd,ρoυv δλα τα απαραiτητα μi-
τρα Υια τη'ν ατoκατ&oταση τηξ τδξηq και τηs αοΦdλειαζ
ατηv περιoxl]. (2c τξεμ&ζη oJλ Ε6iλ 6τοug 1107: 27 Δεκoψ'

6ρΙoυ 1695. ΑΘ 13 oελ. 17 - 18).

Eν τω μεταξr) ot εκκαθαριατικiq ετιx,εlρl]οειq απδ μi-
ρoυξ των τoυρxιxδv και τωy αρματoλικδv απooπαoμ&τωv για
τηv καταoτcλr] τηg ληατεΙαq, τρΙα xρδvια αρyδτερα, φαiνε-
ται να i1oυv ατor}d'ρει θετικ& απoτελ6oματα. Aυτδ πρoκiττει
ατδ ivα αyετικδ φιρμdvι τηq Yψηλis Π'Jληg τρo9 τo7

Α,μτvτ{ ταα& oτρατdρ;η και 6αζiρη 6αλfi Poδμεληq και τoυξ
ιερoδικαοτiq τηq αριατερ{q τλεuρ&g τηq Poiμεληq. με τo o-

τoιΙo τoug γi,vεται γνωoτδ δτι ταρ6γεται αμνηατεiα o'δ-
λoυg τoυq μiγρι τδρα δρδντεq ληατ6s, με τηv πρoiiπδθεoη

δτι oι τελευταioι Θα τr1ρ{αoυv πιατd τιq ιπoo1dοειg τoυ Ξ-

δωααν. Η αlμνηοτεΙα παραη4iθηκε l)oτερα ατδ αiτηoη τωv i-
€jιων τωv ληoτδv τou, ταρ&λληλα, yρηoιμoπoiηααv σαv μεσo'
λα6ητiq και οριoμivα 6yκριτα πβoωπα - τou απoλ&μ6αναr
τηq εμτιοτoot)vηζ τω'ν Toδρκtov - για yα yi'νει δεκτ{. oι λη-

oτiq δηλδvoυν oτouq Toδρκouq δτι εγκαταλεiτoυv τoν ληoτρl'
κδ 6io, εταviρ1ovται οτην voμιμδτητα και ζητoδv vα τoυξ

ετιτραπεi vα αα.γoλη oJv με γεωργικdg ερYασiεξ δπωq και ol

dλλoι φιλ{αυxoι ραγιdδεq. 1

Στo iδιo φιρμ&vι εQιoτdται η πρoσoχi τωv αρμδδιωv
ατρατιωτtκδv παραyδντων και τΦv ιερoδικαατδν oτo αημεΙo

51



τηξ _ κατ& γρ&μμα - uλoπoΙηoηq τηg υτδα1εoηq τrou i.δωαα,

oι ληατig, δτι δηλαδ{, ατo εξ{q Θα διdγouv ειρηvικ6 6Ιo και
δεν Θα yiνovται πρδξενoι ταρα1δν. (Αρxαi ,μηvδq Paμτ{ oiλ
Aydρ 6τουq 'I l10: 7 oκτω6ρiou 1698. ΑBΝ l32 oελ. 'Ι 06 -

Ι 07).
Mε τηv ΧoρiΥηση τηg αμvηoτεiαξ στoυξ ληoτ'ig η τιΙξη

απoκαθioταται τρoαωριv&. 'oπωg φαivεται, oι ληατiq επα-

vΞρyovται oτα γωρld τoυs και επιδi'δovται oε ειρη'νικd d'ργα.

Δεv oιlμ6αΙvει, δμω5 τo i,διo ,κι' απδ μiρouq τtov διoριαμ6vων

αρματoλδν. oι αυθαιρεoΙεq oτιq oπoiεq πρo66αιναv oε 6dρoq

φιλ{oυ1ωv ραγι&&oν - ο' δλo τo διdατημα πoυ αoyoλoι)vταv

με τηv κlαταδiωξη και εξδvτωοη των ληoτδv - με τo τρδoxn-

μα δτι ετrιδiδoνται στo ληατρικδ 6io { εivαι αuuεργ&τεg και

τρoφoδδτεq τoUζ και τoδ, κατ& κdπoιo τρδπo, τιζ εμΦδνιζαv

oαv,μiρoq τηq διατεταγμ6vηq απ' τouq Toiρκoυg uτη,ρεoiαq

ταlq, &ρxιoαν πρooδευτtκd vα φαΙ'vovται καθlαρd, 1ωρΙq πλcov

να δxoυv τη δυvατδτητα vα τι9 oυγκαλι)ττoυv δπωq τρδτα.
lδιαiτερα, oι αρματoλoΙ, oι διoριαμ6voι για τηlv τρooταοΙα
τωv vτερ'6εvιδv και γεφυρδv ατδ Θεooαλoνiκη πρoq Λdριoo,
Ιω&vvιvα, Σ6ρ6ια, Γρε6εvd, Γεvιτα&,'tEδεσσα, ΔoΤρdvη, Στρδ

μνιτσα, Moναατdρι, Περλετi και Bελεαo&, εκτδq ατδ τηv εio'
πραξη φδρωv ατ'τouq ραγι&Eεg και εμτδρouq για τη,v κ&-

λuφη τωv εEδδων μιoΘoδooiαg τoυ9 - πoυ διεuεργoivταν με τηu

Ξγκριoη των τoυρκι'κδr αρ1δν - περιερΧδμεvoι ατrδ 1ωριδ oε

xωριδ κατ& τoλυπληθεiq oμ&&q ειστρiττοuν παρdvoμα και

με τηv ατειλr] 6iαq και πρδοΘετoug. <<Τωv τoιoilτωv εκ6ια_

oμδv και oργΙων δεv δiναται vα γivει τaριYραφi και αuτδ

iyει ωq ατoτiλεoμα τη,y πενταv και τηy oτδρηcιν τωγ qμτδ-

ρων και τoυ ττω1oδ λαoδ>>, μαq τtληρoQoρεi o1ετικ& τo τoUρ-

κικδ κεΙιμεvo. H Yψηλfr Πδλη με φιρμ&vι τηs πPos τι9 καrl
τδπoυq τouρκικ'69 αρg6q κι' ιδιαiτερα πρoζ τov 6εζδρη Xαοdν
Παα& - πoυ viμoνταν oαv αρπαλiκι τoυ τo oαντζdκr τηg

Θεοoαλo'viκηq - ,δια6ι6ι5ιζει αυoτηρ6q εvτoλig για τηv συμμΦ-

Φωση τωv αρματoλδv εκεivωv πou πρo6αivouv oε dκτρoπα, α'
κδμα, ατoλioντdq τoug ατrδ την s6oη τoug και αvτικαθιοτιilν'
ταξ τoυs με ,μouooυλμ&νoυq <...εΥvωσμΞvoυ 1αρακτfiρoq και

τιμιδτητoq...>>. (ΑρxαΙ ZΙλ Χετζi 6τcυq Ι'1 10: 3l Mαiou 'l 699'

ΑΘ 28 αελ. 35 _ 36).
Mδvov, oε περiτtτιooη πou, μεταξδ τarν μoυoouλμ&vωv,

δεv uτ&ρ1ouν πβοωτα κατdλληλα vα αvαλ&6oυν τα καθflκoν_

τα αuτd, τδτε κατ& παρθικλιαη vα πρoοληρθoJv dπιατοι fr

Aλ6ανoi. o Xαodv πααδq, α0μφτ,rvα με τιq εντoλig πoU τoU

cxouv δια6ι6αo€εΙ, τεριi.ρ1εται τρoαο:πικ& τιq περιοyig oτlg
oπoiεq ouμ6αiyoυly τα !,κτρcτα και ελ6γxει oxoλαoτικi τouq

αρματoλoδξ και αρXlαρματoλoi9 πou κατηγoρoiνται για κα-

τd;ρηεrη εξoυoiαξ. Στo τoυρκικδ κεiμενo, ivα oηrμεio τo oπoiο

εv6;ει ιδιαiτερη 6αρiτητα εΙvαι εκεiνo τroυ αvαφiρεται ατηv

τρδoληψη Αλ6α,vδν αρματoλδv. Για πρδτη φoρd στα αρxεiJ
τωv τouρκικδv ιερoδικεiωv B€ρoιαq - Νdoυααq και Θεοoαλo_

viκηq γivεται αvαφoρ& oε Aλ6ανoδq αρ,ματoλoJq. Mdγρι τ'i'
ρα, απδ τα τiλη τηq τρiτηq δεκαετηρiδαq τoυ 17oυ αιδvα
(Lτog 1627) και εvτεiθεν, αvαφiρovται oνδματα μδνoν Eλλ{_

νωv αρματoλδ,v fi γiνεται αδριoτα μvεiα για αρματoλoδs δια'

φδρωv γεωγραφικδν διαμεριαμdτω'ν τηg Mακεδoviαξ και &λ'

λωv περιoxδv, xωρiq ωoτδco, vα ταρiγoνται πρδoΘετε9 κατα'

τoπιoτικig τληρoφορiεq γι' αυτoiq, δτωq oνδματα, εΘvικδ_

τητα κ.λ.π.
Eπαvαλαμ6θvoυιμε δτι δΙνoυμε ιδιαiτερη θμφαoη στo ση_

μειo 'rou 
αvαφdρεται oτηv πρδoληψη Αλ6α'wiv αρματoλδν για_

τi αuτoi, εΙτε κdτοr ατ' αυτd 'rηv ιδιδτητ& τou9, εΙτε oαv

ληατiq. θα διαδ,ραματi'σουv τρωταρχικδ ρδλo oτηv διατdρη_

oη fr κατ&λuoη τηg <<Eννoμηq τ&ξηζ) δ1ι μδvo oτην Mακεδo'
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viα και 'ιq γε,τoν,κig μ'αυτ{v τερro1ig, αλλ& και o'&λ_
λεq, τιδ ατo,μακρυαμ6vεq. (3 Mou1αρllμ iτoug 1'1 l1: 1 lou-

λiou l699. AEiN Ι 3'5 αελ. l09).
Eν τω μεταξδ η αvτΙδραoη τωv ραγι&δωv οτηv επι6αλ-

λδμενη αε 6iρoq τouq ατ' τouξ Toiρroυq φoρoλoγiα και ιδ,-

αΙτερα τoυ κεφαλικol) Φρou, αυθδνεται oλo6yα και τεριooδ-
τερo και,μdλιoτα δ;1ι μδνov απ' τιq φτι,rχξs τ&ξειξ. αλλd κι'
ατ' τoug α1ετιx& εδπoρoυg. Στo δ{μo Λαγxα& τηq Θεooα-

λoνiκηq, δoτερα απδ αyαφoρd τ'ρoξ τηv Yψηλ Πσλη τoU ιερo-

δrκαατf τηq τδληq Mεγμ6τ, oυλλαμ6&νoνται και φυλακΙζoν-
ται στo φρoliριo τηE ΘεooαλovΙκηξ Υια oωφρoνιoμδ 69η τρoi-
xoyτεξ απ'τo 1ωριδ Αi:6dτι κατηγoρoiμεvoι ααv τρωταΙτιoι
ταραγδv. Συγκεκριμiνα, oι τρoi1oντεq αυτoΙ, μαζi με dιλλoυq

εκατδ ραγιdδεq, oυγκεντμΙrξκαv και κραδγαζα'ν μτρooτd oτoν
εντεταλμiνc για την εiατραξη των φδρωv τηq περιo1{q Xα-
α&ν, δτι <<δεv δΙιδoμεv κεφαλικ'δv ιpδρo,ν>> και 1οrρiq vα αρκε-
oθoδv α' αuτδ, λεηλdτησαy τo oπiτι και την περιouοiα τoυ

και 6καr|rαv τενlj'ντα δι)o δελτΙα κεφαλικoδ Φρou <...πρoξεyi-
ααvτεg μεγ&ληv ζr'1μi'αv ειq τo δημδοιov>>, δτrωg, xαρακτη,ρl-
oτικ&, αιαQiρεται στo τouρκικδ xεiμεvo. (1Z Σε6dλ iτoυg
1113: 28 MαρτΙou 1v02. AΘ 33 oελ. 41 - 42).

Eτiαηg, για ανδμιξη και κωλuoιεργΙεq oτηv εioτραξη
τou κεφαλικo0 φδροu κατηγoρoδνται και τρεΙq κ&τoικoι τηq

ΘεoααλovΙκηq, oι oπoioι ουλλαμ6dvoνται και απooτiλλoντα,
στηy Kωνοταvτι'voδτoλη κατ6πιν o1ετικ{q εντoλdq γιατi
<<...δεv δι&γoυv ησixωs, αλλ'αvαμtγ'vδovται ειξ τα ζητitματα
τou κεQαλικoJ και ταξ υτoθioειq τou ειοτρ&κτoρoq αυτoδ,

εκτδq δε τou δτι διαρκδq oιlνωμoτoι)v εvαyτiov τou μiρι μι-
ρ&v και τoυ ειoτtρ&κτoρoξ τou κεφαλικol φδρou, oυvtilμoοαr
και ετi oκoπδ δημιouργiαq ταρα1δv και ληατειδv και εiγαι
oτoιxεiα ταραxoτoι&>>. (Μioα Σαφiρ 6τoug 11'l6: l9 Ιoυ-

ν'ιoυ 1704. ΑΘ 37 αελ. z!6).

Σo6αβτατα τρo6λ{ματα, εν τω μεταξιi,61ouν αναxiφει
ατδ τηv πΦσληψη Aλ6αyδv ωg αρ'ματoλδν και αρxιαρματo-
λδv, αε αντικατ&οταoη &λλωv .μfr Aλ6αyδν πoυ 6yoυv παuθεi
κr'απoλΦεi ατ'τιξ Θioειq τoυq. Mερικoi Αλ6ανoi αρ1ιλη-
ατiq, εκμεταλλευiμεvoι τηv ευκαιρΙα τοU τoUξ ταροuοιδζεταl,
εγκαταλεiτouν τov ληοτρικδ 6io και xατoρθ{rνouv να επιτi-
xouv την iκδoαη ιπμηλδν 6ερατiωv με τα oπoiα αvαyvωρiζoν-
ται σαv αρΧηYoΙ τωv αρματoλδν των καζd&υν τηq Poiμεληq.
Στηv oυviyεια, μετd τoν διoριoμδ τouq και τηv αvdληφ επi-
σηtlα τωv καθηκδιlτωv τoυq, αvτi να τεθo&ν ετi ,κεφαλr]q τωv

αρματoλικδν oωμdτωv τou τρoiiτtdρxαy στιs περιoxc.g δικαro-
δoαlαg τoυq και πou δεv dταν αλ6ανικr{9 καταγωγliξ, στρα-
τoλoγo!ν ατ' τouq τδτouξ καταYωγfrq τoυq, o καθiναq xω-

ριατδ, πoλυμελfl 6νoττλα οδματα απδ δια'xδοιoug ω9 τριακδ-
oιouq Aλ6ανoiq και τα εγκαΘιoτoδv oτα αρματoλΙκια τoυζ.
'E1ει παρiλθει, i1δη, τrεvταετiα απ' τηv xoρiYηση στouξ 

^η-
ατiq τηq γεvιxfg αμηστεiαξ και στo δι&οτημα αuτδ δεν ση-

μειδνovται κρo0αματα ληοτεiαq, εκτδq ατδ μεμovωμ6να xι'
δxι αξιδλoγα τεριoτατικi. o διoριαμδq, δμωg, Aλ6αvδv αρ-

14lαρματoλδv και αρματoλδν αvατρ6τrει την κατ&oτααη.
Mε τo πβo11ημα δτι πoλλoΙ ραγιdδεq dγoυv oταοtdoει

και i11ouv εταγ6λ&r oτo ληoτρικδ 6Ιo - γνο:oτ{ τακτικfl τcu
εQdρ,μoααν oτc παρελθδv κατ' επαν&ληψη πρoκ&τo1oΙ τoυq

αρματoλoi, 'Eλληvεq κδρια - πρo6αiyουγ σε Φνouξ, λεηλαoΙε5

και επιθioει9 oε 6dρo9 τoυq. oι Aλ6αvoi σκδ1τιμα δη,μlouρ-

γoiv κλΙμα αναταραydq και αvαoφdλειαξ στ'αρματoλiκια
τouq Yια να εμφαviζovται, oτη oυν61εια στous Toδρκouq oαv

απαραΙτητoι Υια τ'ηry απoκατdoταoη τηg τ&ξηq.

H κατ&οτααη oε τoλλoiq καζiδεq τηq Poδμεληq, δπωq

iyει διαμoρφωθεi ατ' τηv παρoυοiα και τηy δρdοη τωv Aλ-



6ανδv αρματoλδv, αναγκ&ζει, τρ&γ'ματι, πoλλoJq ραγι&δεq
να καταφl)γouv oτα 6oυν& και vα επιδoΘoι)ν τdλι oτoν ληoτρl_

κδ 6Ιo. Παρdλληλα. oι Aλ6ανoΙ αγvoδvταq τo υφιστ&μεvo φo_

ρoλoγικδ καθεoτδq πou 61ει ετrι6dλει η Yψηλi ΠJλη, αταr-

τoδν και ειπρ&ττouv για λoγαριααμδ τouq ατ' τoυq κατoi_

κouq τωv 11ωριδν, δια6dτεξ, εμπδρoug κι' dλλoυg, πρδα€ετoυq

Φδρoυq σε 1ρuoi νoμiομα'τα, μτλoκ&ρovτdg τoυq ατα vτερ6i_

νια και τι9 γ6φυρεq τou φPoυρoιiv, απ'δτou αvαγκαoτικ&

διip';1ovται oι τελευταioι. H Yφηλf Π,iλη εvη'μερδΘηκε απ' τιξ
κατ& τδποuq τoυρκικ6q ερxiζ Yια τη'v κατ&oταoη τou δημιoυρ-

γdθηκε και κρiνει δτι, ατ' aδιit και πiρα, η ταρouαiα Αλ6α_

vδv αρματoλδv εivαι δxι μδνo ετιζ{'μια, αλλ& και ιδιαiτερα

ετικivδuvη. Mε αxετικδ Qιρ,μ&vι πoυ εκδiδεται αε αυoτηρδ τδ-

νo και απooτ6λλεται oτov Xαα&v ταod 6αλd τηq PoJμεληq,

διατdααεται η ταiαη κι' απδλυαη απ' τ' αρματoλΙκια τoug

τωv Αλ6αvδν αρματoλδv, τrλην εκεiνωv τou oαvτζακΙou Tρικ-

κdλωv, δπou η αν&γκη xρηoι'μoπoΙηo{q τouq κρivεται απαραi_

τητη. Δεv θα τρdπει να τερdoει, ετiαη9, αταρατ{ρητo τ:

γεyovδg, δτι oι Aλ6ανoΙ εiτε oαv ληoτiq, εiτε oαv αρματo'

λoi, εiναι oι τρδτoι πoU εμΦαvιζoνται με τoλuμελf iνoτλα

αδματα πoυ τoλλ69 φoρ6q φΘdvouv και ξετερvoδν τoUξ τρtα'

κδoιoυq dvδρεq, ενδ μiγρι τα τ6λη τou 17ou αιδvα δεv αυ-

ναvτoiμε τiτoια - τouλd1ιοτoν δτωg μαq πληρoφoρoδv τα αρ'
yεiα τoυ oυμ6oυλεuδμαoτε - αν&μεoα οτoυg μi.xρι τδτε γνω-

oτοδg αρματoλo0g και ληoτ6q. Στo iδιo τoυρκικδ κεiμε;o

γΙvεται αvαQoρd και στoυξ αρματoλoiq τωv τεριQερειδv Σκo-

τΙων και Σξιαq και δΙδoπαι εντoλiq oτιg τοτικiq τoυρκι-

κ6q αρx6q &λλoυq μεv ατ'αuτoig να ταιjooυv xι'&λλoυq ν:

διατηρ{oouv ειq τηv θiοη τouq' (Αρxαi Pεμτri oι)λ E6;λ i_

τoυq l Ι 16: 4 louλioυ 'l'704. l.κ. Bαοδρα6Ξλλη <APMΑτo-
Λol KAI KΛEΦτEΣ EιΣ τHΝ MAκEΔO'Ν|AΝ> oελ. 'l 00 -

102, ταρ. I9. 'Eκδ. EMΣ. Θεo)viκη 1970).

Εκτδq απδ τo παραπ&νω φιρμ&yt Yια τηv ταioη κι' :_

τδλυoη τalv Αλ6ανδv αρματoλδv απδ τιq Θfoειq τoυg, εκδi_

δεται oυμτληρωματικ& και 6εζυρικ{ δrαταγd πρoξ τoUq ιερο'

δικαατ6q B6ρoιαq, Kiτρoυg και Δoiρ&νηs, δτou με Ξμφααη

τoviζεται δτι <<Ειq τo εξris, εdv περιiλθει ειq γvδαιv ημdlv

δτι υτ&ρ1ouv Αλ6αvoi αρματoλoi εν ταiq περιφερεiαιξ uμδy

{ δτι επdλΘεv οcπδλει& τιq { ζη,μiα ειξ τouq oδoιτδρoυq, απε_

φαoiοΘη δπωg τιμωρηθdτε dταvτεq. AvαλδYωζ λoιπδν, ενερ-

γl]αατε μετ& φρov{αεωq και oυvioεωq σuμμoρΦoiμεvoι πρoζ

τηv ταρoι)ααν 6εζuρικ{v διαταγdν>>. (7 TζεμrΙζη onλ E6iλ i'
τouq l]16: 7 Σεπτεμ6ρioυ 17o4. ABΝ 137 αελ. I'l 0 _ Ι'l 1).

'Eνα μdvα περiπou αργδτερα και παρd τo γεγovδg δτι oι

Αλ6αvoi αρματoλoi δ1oυv ταυθεi και εκδιωγΘεi απδ τιg θioειq

τoυq και α'αvτικατiατασli τoUq 61ouv τoτoθετηΘεi iμπιατα
oτoυg Toδρκoug τρδoωπα τρoερ1δμεvα απ' τοy yτδπto τλl]_

Θυoμδ τωv ραγι&&r'v, η κατdoταoη δεv φαivεται να iγει 6ελ_

τιωθεΙ. oι Aλ6αvoi δεv ετιoτρiφouv ατιq ιδιαiτερεq πατρiδεq

τouq μετ& τη,ν παι)αη τoυq, αλλ& επαv6ρxovται oτov λητρικδ

6io και αναπτδoαoυν 6,vτoνη δραατηριδτητα ατιg τερloxiq α_

ι&μεαα Θεooαλoνiκη και Λdριαα.
Η iδrα κατdoταoη φαi'νεται να ετικρατεΙ κι' ατδ Avδρrα-

voδπoλη μ6xρι Bελιγρδδι, καΘδξ, ετΙoηq και ατιq δγθεq του

Δor)vα6η.

Η επανεμφivιoη κι' αvαζωτδρο}ση τηξ ληατεiαq oε τδ_

αo εκτεταμ6νεq περιo1cg τη9 τoυρκικfq αυτoxρατoρiαq υπo-

γρεδvει την Yψηλi Πδλη να τρo6εΙ oτηv λ{ψη τωv αvαγκαΙοlv

μiτμoν yια τηv αντιμετδτιofr τηg. o αρ1ηγδq τωv σωματJ_

Quλiκωv τou ταλατιoδ δrατdααεται vα τεΘεΙ επi κεφαλ{q oτρα

τιο)τικδy δuvfiμgοry κι' αρματoλικδv αωμdτων και να 6αδioε'l

xωρΙg 1ρovoτρι6d κατ& των ληoτδv.

H εντoλd πoυ τou δΙδεται εivαι να πρoαταθ{oει vα αuλ'

λ&6ει με κ&Θε τρδτo τoυq ληoτig, oτoυδqiτoτε ixoυv εμφαvι'

αθεi και δρoι)v αυτoΙ και yα τoUξ τιμωρ{oει ταραδειγματικd,

σδμφ{,)vα με τoUs καvδνεq τoυ ιερoi vδμou, εξαoφαλiζoνταq

i,ται την ζω{ και τηv περιoυoΙα τωv φιλξαu;ων ραγι&&οv και

τωv μouooυλμdvωv.
Παρ&λληλα, oτo Ιδιo φιρμ&vι με τo oπoΙo η Yψηλ{ Π0'

λη τov επιιpoρτiζει με τα καθflκovτα αυτi, τov τρoειδoπoιεi

δτι, oε περiττωoη τoυ oι ληοτiq, απδ αμdλει& τou, oυνε1i_

σouv γα πρoEενoJv ζη'μΙεζ καr να επιδΙδoγται oε λεηλαoΙεξ

και Qδνouq, €q θαvατωθεi, xωρiξ vα uτrδρξει o παραμικβq
o[κτoq γι' αυτδν.

Στo Qιρμdνι αuτδ διαrpαivεται καθαρd o εκvευριoμδg xαl

η ανηoυxΙα ατδ τηv oπoiα διακατiXεται η Yφηλi Γliλη ατ'
την ετανεμQdνιση και δρ&αη τcοv ληατooυμμoριδν ατιg δι&'

φoρεq τεριox6q κι'η επιθuμiα τηg να τεθεi δoo τo δυyατδy

ουντoμδτερα τEρμα α' αυτriv. (M6oα Tζεμ&ζη oJλ Αxdρ €τoυq

lll6: I5 oκτtl'6ρiου l704. ΑBN 'l 38 αελ. I11 - 112).
Tη,v ftνoιξη τoυ t 705, oιrνταρακτ,tκi γεyoν'δτα eκτυλΙ_

σovται στηly πδλη τηg Ν,dιcuoαq με αφo'ρlμi τη,ν 6iαια ατρα-

'τoλoγiα απδ μiρoυq τιlν Toιiρκtrν, εφr],6ιov Ναoυααiωv με ακo_

πδ, αρxικd, τηv στ,ρατιΦ1τικ{ τouq εγ,κi,μrvααη Kαι τηlν toτo-
θiτηof τouq, ατη ouvi;εια, oε γεvιτoαρικ,d τ&Υ,ματα. Γ1ριv,

δμωq, γΙvεr η εξιoτδρηoη τtuv γεγovδτωv αυτδν κρiirvεται ακδ'
πιμo να γivει αvαφoβ o' ilα τrαλαιδτaρo αouλτανικ6 ιpιpμ&'

νι με xρoνoλoyΙα Tiλη μηvδq Pετζirπ 6τoυ9 10'76: 5 Φε6ρου'

αρΙou l666 (βλ. AB,Ν 49 oελ' 39 - lι1 ),,τrερΙ <<Στ,ρατoλoγiα9

εκ των καζ&&,:v τηq Pοδμεληq xριoτιαvοπαiδιov ωq yεvιτοd'

ρωv δια ταq αvδη1xαg τηξ αιJτoκρατo'ρικiξ φρouρ&ξ και εhrι'

6oλi1q τoιvδν ειq τous αρνouμ6νoug, ωg ετrioηq και Φελovτι-
κ{g κατατiζει:s ειξ τα γεvιτααρικ& τ&yματα Αλ6αvδv και

Boαviο:ιv μoυoουλμdvωv>>.
Στo φιρμ,fty1 αυτδ πou α.τrευΦδlεται oτoυq ιερcδι καoτiq

τηq δεξιdg, ,μθoηq κι' αρι<rτερ{q τλεuρiq τηq Poιiμεληq,

στoUq μoυτεσελilμεs, κεxtryι&δεq. αερδdρη,δεξ των Y6yιτσ&ρωy,
διorκητig φρou,ρiωlν και λoιπoδq αξιηματικoiξ, γΙνεταt γvο-
oτδ δτι, σrμΦ,ωγα, μ'ε ιαβoυαεg ταλιlζ διατ&ξειq ετ,ι6dλλε'

ται η στρατoλoγ,iα εφ{,6ων ραΥι&&ov τou κατoικoδy α' δλα

τα ΥεoJYραφικ& διαμερi'αματα τηq αUτσκρατo6iiαg,,με ακoτδ
να καλυφΘoiν oι αudγκεg τηζ αuτoκρατo'ρικfq φ,ρoυρdq oε 6μ'

ψuxo υλικδ. Και εττειξ. δτrωg τov'iζεται xαPακτηριστικ& oτo
ooυλταγικδ φ'ιρμ&νι,6Xει ταρi,λΘει αρκeτd μεγδλo x,ρovικδ δι'
&cτημα Υωριξ tα iXει λ&6,ει xδρα ταρδμoια oτρατoλoγiα εi'
vαι αv&yκη r'α oτ.ρατoλoγηθεi ivα ταιδi απδ κ&θε τroλiτlεκrro

ραγι&, ηλrκiαg δ6κα πivτε ωξ εiκoσι ετδ'v, ικαvδ για στρα'
τιωτικ{ υπηρεoiα. C)ι υπoψl]φιoι v6oι γενΙτααρoι Θα oτρατο-

λoyηθcliv κατ& oμ&δεg απδ εκατδv τεvd,vτα μ,ξγ,ρι εκατδv εldv'
τα dτoμα, αrdλoyα 'μlε τιs περιoxig, ατιg oτoiεg Θα δrενερ'

Υεiται η ατρατoλoγ,iα' H ετιλoγ{'τoυq θα γΙνει μεταξδ τυv
τιδ εiρωατωv και ρωμαλ6ωv Φi6ωv και με αυoτηρ& αξιoλo-

γικ& κριτiρια. Στouq oτρατoλoγικoδ9 καταλδγoυg ποu θα

αuντ&osoντ,αι θα τ.ρ6τει να oημειδvo'vται με ακρi'6εια τα o-

ι'δματα, καταγωγ{, ιδιδτητεg και ιδιαiτερα xαρακτη'ριoτικ&
τoυ κ&9ε ατρατoλoγouμ6νo,u.,.

Ατδ τηv oτρατoλoyiα εξαιρoδvται oι μovoγavεiq γιοi και

oι τoριαο6τερoι τou εvδq αττ,δ κ&Θε πoλr)τ]εκyo τrατiρα. Στιg
περια1iq τou θα ατρατoλoγoΙluται ol ιrπoφξφιoι γεvliτoαρoι
θα επι6&λλεταl ειδικξ φoρoλoyΙα οτoυq ραγι&δεs Υια τηv

αντιμετδπ,toη τω,v εξiδarv αγo,ρ&q κδκκινηg τoδxαq Υια τιξ
oτoλig τουq και τo ξiριoμ& τoνq. Πα,ρ&λληλα, oτo iδιo φιρ'
μdvι ταρi'1oνται ειδικiq oδηyiεq Υια τoυξ Αλ6αvoδg και Bδ_

ανιoυq εφ{6oυq μo'υoυολμ&voυg τou επιΦμοιl,ν yα καταταγoiy

53



σαy εθ,ελovτ:ξ ../ε'ΙTσαρoι. Στo αη,μεio αυτδ εφιστ&ται η τoJ-
σoxli των αρμδδιων στρατoλoΥικδv oργ&vΦν να σuντ&ξoυ,ν Yια
τouq τελευταiουq ιδιαiτερo,υ9 ΧαταλδγoUξ και vα λ&6ouv δλα

τα απαιτo*μενα μΞτρα ααφαλεΙαq. δοτε, κατ& τηiv μεταΦoρ&
τοUξ στηv Κωlνσταv'τινoi'πoλη να ατoφεU1Θεi τo εv6εxδμεv,o λι-
τοταξiαq και διαρρo{q τoUξ στoυq ενδιδμεσoυζ oταΘ,μoι)q.

Δεv γωρεi η παραμι,κρξ αμφι6oλiα δτι παρδμoια κ'ρoJσ,ματα

ατcrΙθειαξ ατδ μiρcυq τωv Αλ6ανδν και Bδoνιωv εΘeλcvτδv

γεvιταdρωLν θα εiγα,v αυμ6εi κατ& τo τqρελθδv και oπ.roδ{-
πoτε o ακοτδq τηq λιποταξiαq δεν θα {ταv η ετιατρoΦi στl!
:τατ,ρiδεq τcUs, αφoi η κατdταξ{ τoUξ στα γενιτααρικ& τδy-

ματα {:αν εθελoντlκ{, αλλ& o o1ηματιομ6g ληoτοαυμμoριιiν
και o διαoκoρπιαμδq τoυg αε πλoι)oιεq τεριoΧ€ξ, δτcυ 6i-

6,αια η λεiα δεν ξταv εuκαταφρδvητη. Αυoτηρi, ετiσηξ, π22-

ειδoπolΙηoη γivεται ατo φιρμ&νι τρog δλoug εκεΙvouq που

σ(δτιμα θα ετιxειρ{εoυν vα φiρoυ,v πρooκδματα oτo iργο τ 1q

oτρατoλoyiαc, εΙτε αρ,vοJμgy6ι vα 'υ'πακoδoouν στιξ o1ετικiq
δiαταyig, εiτε δωρoδoκδνταq δι&φoρα Uψηλ& ιστ&μεyα πρ4-
σΦτα ,με oκοπδ τηv απδκρ'Uψη ii φuγ&δευoη τωlv εΦi6ωv 2α-

γι&δωv του κρiΦηκαv κατdλληλoι για oτρατολoγiα. Η πρoει-
δoπoΙηοη αU"i ατεUοivεται κατ& κJριo λδΥo στouξ τσιφλlκ&-
δεg και oτo,υg διαγεlριoτiq τωv 6εζυρικδv Kαl αUτoκρατoρι-
κδν κτημ*τωv δτου τo εργατικ'δ δυvαμικδ απoτελol)vταv ατc-
κλεlcετικ& ατδ ραYι&δεξ, κατ& τo τλeΙ,ατov ρΦμαλiouq {α|

,ΞoUq στηy ηλικ,iα. Για τηLν τιoτt] εΦαρμoYi δλωv των oδη-

γιδν πoυ τεριixcv'ται στc φιρμdvι o1ετικ& 'με τηv στPατo-
λoyΙα γενιτα&ρων η Yψηλ,d ΠJλη διoρiζει τov εv ενερΥετα ζε-

μτερεKτσi] μιτασ|i των γεvιτα&ρωv MαXμoδτ oαv oυvτoνιoτfr
και ελεγκτ{ των oτρατoλoyικδv υτtηρεαιδν.

Mεταξι) τcυ 6τo'υq 1666 τoυ εi1ε oνvτα1θεi και σταλε;
oτιq κατ& τδriτoυq τoυρκικ69 αρxiq για εκτΞλεοη τo ταρατ&-
,yω φι.]μ&yι και τoυ {του9 1705 τcu διαδραματ,Ιατηκαv τα

7εγοι'δτα ατηv Ν&oυαα με αφoρrμf τηv oτρατoλcγiα γsvrτo&-
ρ..]Lv στny τδλη αυtξ, oτα oτoΙα Θα αγαφερΘoiμε αμioο:q ατη
αuviyεια, μεαoλα6οι)v τερΙτou ααρdντα γρδνια xαι oτo διi-
aτημα αυτδ αε καviyα απδ τα αρxεiiα ατδ τα oπoiα αvτλoJ-

με oτoιxεiα 'δεν υτ&ρηει καταγωρη'μivo νεδτερo Φιρμαr'ι /ια
ταρδμoια ατ1:ατoλoγiα, εκτδg απδ μι& διαταγri τoU μτε:]_

λiρμτεη τηq Pciμεληq τoυ ατευθijyεται στcUζ ιεροδικαοτJq

Biροlαg και Ν&oυοα5 και τcυζ 6cε5δδεg και τρoκρiτoυg rοl,

τερto1civ αυτδv.με xρoνολoγiα αδvταξ{q τnq 25 ΑτριλΙ;u
17ο5. Η διαταγfl αυτlj ":1o1u6rn ατδ τη,v Θεoααλo'vΙκη οτ:
τρ3αvαΦερδμθvα δρyανα τηg τouρxικ{q διoΙκrloηζ, κ&vει μr9ια

για δrαpξη πρoγεvioτερoυ Uψηλoιj αυτoκρατoρικoi φιρμαviou
σxετικoi 'με ατρατo,λογΙα γεvιτα&ρωv, χr,}ρ;q δμωg να πρoα'
διορiζει αv τρδxειται γι'αυτδ τoυ iτoυq 1665 { για κ&πo,o

&λλo μεταγεv€στερo τcu/ ατδ ταρ&λεlψη τrθαvδν τoυ Yραlλ-

ματiα τoυ ιερoδι{αστiριoν,6εν 6γει κατα-1ωρ;iθεΙ στα αρ-
.;εiα τcυ.

Tαυτδ1ρoνα, η Ιδια διαταγi1 μαq ταρixει πcλδτιμα τλη_

ρoφοpιακ& oτoι'xεiα o1qτiκ& με τιξ ταραXiq τcυ ξ6oταααv
οτη Ν&ουαα με αφoρμi την πρoοπ&θεια των Tciρκων 1να ετι'
xειρ{αc'υν τηv ατρατoλογiα απδ την τ6λη αυτfl πενfrvτα εφi1'

6ων Ναouοαiωv πρooριζδμειωv γlα τα γενιτoαρι.κ* τdγματa.
Σiμφω,vα με τιξ πληρoφoρiεq αυτig υτε&sυvoq για την στρα_

τoλογ]iα ΥεyιτσEρωv oτηv Ν,&cυαα και τη]) τεριΦiρ€ι& τηi
δrιρiζε'ια κα απoστaλλεται o oιλιxτ&ρηq Αιμιiτ Tcελεμτξ

μαζι με δuo ouvoδoδg μoυoc,uλμ&ι,oυg. oι l{αou,yαΙοι απoφα_

αiζoυv vα εμ,rroδiοoυv την oτρατoλoγiα των viωy γεvιτσdρω,
Ιrε δνναμ ι κδ τPδπo.

o αρμα'ιoλδ9 τηq πδλr'q Z{cηq Καραδitμoξ |ιε τoυζ δυδ

γιoι)q τoυ BαolΙλειo και Δη,μiτριo, επi κεΦαλiξ 6voπλοu αιll_
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lματoq ΝαouσαΙωv απ6 εκατδ και τλioν dvδρεq, δηλδ,νoυv

οτov Αyμiτ Tαελεμτ{ δτι <<ημεiq δεν ταραδΙδoμεν τouq uιor)q

μαξ ειξ τouq μouooυλμdrcνq>> και gωρΙq να τεριoριoΘoiv o'
αuτδ ακoτδlουν τov iδιo και τouq αυvoδoiq τou. Αμioωq xα_

τδτlv κατα9εliYοuν στα 6ouyd και τεριερyδμενoι τoυ9 καζd-
δεq Eiρoιαq και Νiοuααg ετιτ.Ιθενται κ,ατ& μοuσouλμ&νωy
<<...πιατδν τou loλiμ;>, ακοτδνouv πoλλoδq απ'αvτoJq και
λεη).ατoδv τι q τεριcυαiεq τoυq. oι Toiρκoι θεωρδνταq δτι
τo γδητρδ τoυq i;ει τρcθεi αiεταlδρθωτα mδ τη,ν δρ&oη
τoυ Ναcυ;αicυ oτλαρ1ηγoJ xι' δτι ταρδλληλα ixouv εκτεθεi
και τρcs την Yφηλη Πιiλη απδ τηv απoτuγηuiνη τρooτi$ει&
τcuξ }α oτρατoλcγηooυv γεvιτodρoυq απ τηv Νdoυαα, ατa_

φααiζcuν ια λ&6cυv δραoτικd μiτρα για τηv εlδvτωoη τoυ
Z{oη Kαραδ{μoU και των Ναoυoαiων πoυ ouμμετixouy στηy
oμdδα τoυ.

Mε ρητi εvτoλd τou Mτεηλ6ρμτεη τηq Poδμεληg πou δι:-
6ι6&ζεται oτoυg ιερoδικαoτiq Biρoιαq και Νdoυoαq και στα
dλλα δρyανα τηq τoυρκικ{g ,διoiκηαηq οτρατιωτtκδ και διoι-
κητικ&, διατ&oαεται ετειγ6ντωg o α1ηiματιομ6q loyυ,ρ:ri
oτρατιωτικοi ατocτ&αματoq δΙωξηq. Σι),μφωvα με τη.v εντo-
λη αυτ{ τo απδατααμα δΙωξηq τρiπ,ει να ατελεxωθεΙ απoκλει_
ατικd απ'δ μoυαoυλμ,dvoυq κατοiκoυq τηg B6ρoιαq τoυ να δια-
θiτoυv αξιδ,λoγη π'cλεμικfr εμπειρiα, κdτω ατ'την αρxηyΙα
τou 6oε6δδα Moυ;αρiμ αγi και τoυ μπouλoriκμ1ταση pετζ;π

αγ&. Στo τoυρκικδ κεΙμεvo αvαφiρεται Χαρακτηριoτικd δτι
καθrjκov τ6;,v ανrδρδν τo'υ ατoοτ&oματoq εiν'αι <<...δπωq αμε,-
λiκτω9 καταδιδξoυ,v και εξαφαvΙαoυv ατδ πρcαδτou τηζ γηξ
τoυg απioτouq τor)τoυg ou.μμoρiταq>>, και δτι <<...η σiλληφlq
και Θαν&ταroιq τωv ατiατωy τoilτωv φαν6ωv, oiτινεq ατ€τδλ-
μησαv να δoouv αi,μα μoυο,oυλμd'νou εv μ6oη oouλτα,vικr] o&i,
κατ& τα παραγ76λματα τoυ oeρr] ατoτελεi αfrαρ&6ατov Uτo-

xρ6ωoιν και καθr]'κ,oν ταvτ6q μouooυλμ&voυ εvδτιo,v τoυ Θεoιj
καl τoU θεοπΞ,μπτoυ nμδν πρoφ{τou>. (1 ιερol) lμηvδg Moυ-

vαρ3μ 6τoυq 1117: 2'5 Aπριλioυ. ABΝ 139 οελ. l 'i2 _ l I 3 ).

To καταδιωκτικδ απδαπααμα τoυ σxημαliζεται αμioωq
xαι περiλαμ6&νει oκτακδσιoυq αξιδμαxoυq μoυσoυ,λμdνouq dι.
δcεg αρxiζει τcν κιjκλo τωv ετιxειρioεδν τoυ κατd τοU Ζiση
Kαραδl]μcu και τcυ oδματδq τcυ. o 6oε66δαq Mouyαρilμ αy&g
rαr o μπcυλoiκ,μπαoηq PετζΞτ αydq τoU τo διoικoιiv, απδ
τριv i;4oυv καταoτρδoει αuγκεκριμi,vo oxiδιo δρδcηq με 6&_

αη τιq πληρogορiεζ τοu τερι{λθαv αε γvδοη τoυq για τιq
κιν{τειq τωy Ναoυoαiων εταyαατατδν.

Καταδιδκoντdq τouξ κατd πδδαq ετiτιlxαv οε τoλι) oiv_
τoμo yρoνικδ διdoτη,μα να τoυs κυκλδooι.lv σε κ&πoιo αrδ
τα σημεiα τηg κoiτηq τou τoταμoi Aρiπιτoα τoυ δxει τιζ
τηγiq του ,8υo 1ιλιδμετρα δυτικ& crπ' τηv Νdoυcα, διαoγi_

ζει τη,v τδλη και xδvεται οτov εδφoρo κdμπo τηq. Παραθi-
ToUμε ατoσπαο1rατικi δτωq ακρι6δq Ξ1ει oτo τouρκικδ κεi-

μεvο, τηy τεριγραQfr τηg oυμτλoκfrg πou ακoλoiθηαε:
<orτoι (o 6oε6δδαg Μoυxαρiμ αy&q, o 'μτoυλoiiμπασηq

Pετζiπ α1'&g και oι dνδρεq τoυq ) εκπληρoιiντεg πιοτδq και

μετ' αφoαιδoεωξ τo ιερδv καΘ{κov τ(+v και καταδιδκo]vτsξ
iκτoτε κατ& τδ5αq τoug ατioτoυq σuμμoρiταq κατδρΘωσαr,

δδξα τδ ταvτoδυid,μω Θεδ, vα τερισφτξouv τo0τoug τΦ τι-
vωv η,μερδv ειq τα oτενi τoυ παρd τηv Ν&oυααv ρioντoq τo-
ταμoJ ΑρατΙταα, iνθα κατδτιv κρατερdg και λuooδδoυ5 μ'*-

xηq εviκηααν και κατετρδτrιωααv αυτoδq. Κατ& τηv μ&Χην ταi
τnv o μiv ετi κεQαλ{q τηq σuμμoρiαq &πιστoq αρματoλδξ
Ζfioηq Kαραδ{μoq,6ληΘεΙξ δια τεooδρωv oιpαι,ρδv ειq δι,i-

Φoρα μiΡ,η τou oδ'ματδg τoU, παρiδωσε τηv ακ&sαρτoy ψuxξv
τou ετi τδπou ειq τov οαταv'&v, oι δ6 δδo Uιoi τoU Bαoiλει-
oq και Δημ{τριog μετ& 6ξ &λλοrv oιlμ,μoριτδν αυvελdφlηααv



rαι μετεΦEiροησαv ζδντεq ειq Biρoια'v εyδπιoν τou ιερoi η_

μδν δικαατηρiou, δπωq δικαε'θoδy και τι'μοrρη'θoJν κατd ταg

δrατ&ξειq τoυ θεoφρoυρ{τou oερι]r>.

Στηtv δΙκη τoυ ακoλot}θηoε τ'αρα6ρΞΘηκαv liατερα α rδ

o1ετιx{ τρδακlληoη o ιερoδικαατfrq τηq Νldouoαq Xαλ{'λ,6oε-

6δδε9. τ,ρδκριτoι και dλλα ιoxνρ& πρδoιοπα' Kαι αννεγiζε'

τo τoupκlκδ κεiμεvo:

<<oιiτoι (oι αυ,λληφθf.vτεξ) δημooiα και ειξ ετηκoov τηq

αε6αατ{q oμηy'iρεωq ερωτηθ6ντεs'κατd αειρdν iκαoτoq' ατε-

τδλμηoαv να διακηρδξoυ'ν δια των ακα€dρτωv 1ειλir':v τωγ ταζ

ααε6εig φρ&αειξ <<εiμεΘα αληθδq αρματoλoi και διαxηρiττ:-

μεv τα φρov{'ματd 'μαg>>. Kαι καταλ{γει τo τoυρκικδ κεiμεν":

<<'..κρir'αvτεq αυτoig ouμφδγωq τρoq τo- ιερδv ρητδν τcυ

θεoπa,μπτoυ ημδv πρoφ{τoυ <φoνεiσατε τoυq ατiατouq εναv_

τιov'μiνoυq>>,'κατεδι'κ&oαμεv π&νταg ειξ τoV δι' αγxδvηg θd-

yατov και παρεδδoαμεν ειξ τoy ταρακα€!μεvov τi ιερδ oμη_

Y0ρει 6oε6dδαv Mouxαρlμ αΥ&v, δστιξ διiταξε καr εξετελ{'αθη

η επι6λη0εiαα αuτoiq θαvατικ! πoιv{. Mιθ' δ διετ&x$η o μπoυ

λoιiκ,μταοηg Pετζiπ αγ&q δπωq ατoκδψη ταq κεφαλδq τωv

ατiατωv Z{αη Καραδ!μou και τωy δυo urδv τou Bααιλsiου

xαι Δη,μητρiou και ενεργfrαη τηv oxετ ι κr!v διαπδ'μτευαι v αν'*

ταq αoυλτανικdq o'δoiq τηq πδλεωq. Ωααι)τωg επεφoρτiσΘη

o τελευταioq oiτog δτ+rq xατδπιv απooτεi'λη τα0τα9 ειq τc

υφηλδv δι6dνrov τηg Θεooαλo'viκηq. (2L8 ιερcιi μηvδq Σαφι1ρ

θτoυg 1117:21 loυyioν ]705. AE'N l40 αελ. lI2 - 1τ4)'

Σιlμπληρorματικiξ, ετiοηξ, τrληρoQoρiεq α1ετικiq με τα

γεγo'vδτα τoυ διαδραματioΘηiκαν oτη'ν Ν'&oυcα, μαg παρΞγο''

ται Xαι ατδ iνα γεvrκδ κατdλoγo ε86δων τou αvαφiρεται αε

δαπd,νεg αυvoλικoδ r)ψoug 74.3t87 γρcαiorν, τoυ πpα}βαlτoπoι-

flθηκαν ατ'τιq τouρκικΙq αρx6q για την α'ντιμετδτιση τωy

διαφδρωv αvαγκδv τoυ τouρκικot) καταδιωκτικοi απoαπ&aμα-

τoξ, του κλt'μακΙou oτρατο,λoyiαq γεvιταdρω'v πou εi1ε ατc_

oταλεΙ oτηv Νioυαα και τδλoq ατηv xoρiYη'oη διαφδριοv πc_

αδv με τηγ μoρφi δδρων oτoυg αξιω,ματικoig κ'αι τouq &l-

δρεq τoυ αuμμετεiγαν ατo απδαπαoμα. Eπ'ioηq, &λλα διαφω_

τιoτικ& oτoιxεΙα τoυ τεριi,xoνταl στoy κατ&λoγo αυτδv εΙ-

vαι εκεΙνα πou αναφ6ρoνται στηv αριθμητι'κ{ δδvαμη τou α'

τooτdoματοq (oκτακδoιol &vδρεq), oτη oiλλη{η xαι εξα'_

δρατoδιoμδ μετi τηv oυμτλoκ{ εξl]ντα εvv6α ΝαcυoαΙωv, sα-

ρdντα αrδρδν και εiκooι εν'v6α Yuvαικδv.

Πρoφαvδq, or oυλληφ9Ξvτεq dvδρεq αιxμdλωτoι Θα εivαι

απδ τoυq αταoιαατiq Ναοuoαicυq τoυ αδ,ματoq τoν 7\oη

Kαραδ'{μou xαι oι γυvαiκεξ, μ6λη τωv oικoyεvειδν τoυq. Aπ'
τo αuγoλικδ τoαδ των εξδδω'v τoυ αvαQ6'ρεται παρατ&νω rδ-

θηrαν οαν διirρα ατa,ν 6oε6δδα Μoυxαρiμ αγ& I0.000 yρ.,

ατov μπouλoδκμτααη Pετζiπ αγδ 5.000 γρ. και oτoug iv_

δρε,1 τoυ οτoαπdαματoq 30.000 γ.
Tα ξ1ι εuκαταφρδνητα αυτ& δδρα αvτικατoπτρiζoυv fην

ικαvoτoiηση τηq τoυρκικ{q διoΙκηoηg απ'τη, αioια iκ6ααη

τωv επιxειρ{αεωy τoU ατδxεuα'v oτην εξδντωoη τou Ναoυgαi-

ou oτλαρxηγoιi Zfαη Kαραδfr'μou και των ouvτρδφω'v του. t{

ετιτυ1iα αυτfl των Tοiρ'κιc'ν μπoρεi vα Θεωρηlθdi oαv μιd απδ

τιq τιδ oημαvτικ69 στov στρατιωτικδ τoμiα ατην πρoατd-

θεr,d τoυg }α ατoκαταστfεouv τηv τ&ξη oτην τδλη τηq Ν&-

ouσαζ πou διαoαλεδτηκrε, εξ αιτΙαq τηξ ατoτυxηiμ6vηq τρo-

or&θειαq τoυ τρoηγ{θηκε Yια τηv ατρ'ατoλoγΙα απδ τη,v π6_

λη αυτ{ γεvιτodρων. Παρ&λληλα Θα τρiπ'ει vα υπoγραμμιosεi
ιδιαiτερα τo γεγoνδg, δτι καμ,μιd &λ.λη ταρεμφερ{q τλη,ρoφo-

ρΙα για ταρδμoια αντ,iδραoη και αvτioταοη oε &λλεq τrδλειg

{ ,xωρι& κατδ τη,ν περioδo τη9 oτρατoλoγΙαq γεvιτo&ρωv απ'
τιq τ'&ξειq τω'r ραyι&5ων δεν παρ61εται απδ τιq τηγiq τιg
oπoiεq αυμ,ξgμλευδμαατε. (Γενικδq κατdλoγoq εξδδωv τou i_

τouE Il17 τou καζd Bερoiαg: 'Αρ;εται ατδ 25ηs Απριλ'icυ
i75. ΑBΝ l4"t oελ. I15).

Ev τ,ω μεταξι) η ληoτεiα oτoυζ καζ&δεq B6ρoιαq, 'Eδεα-

ααq, 0oτρδ6oυ, Φλδριναq, Movαoτηρioυ, ΠερλετΞ, Kαoτoριdg
και Xρoriτιoταξ - ταΦ τo γεγovδg δτι, ατηv θiαη των Αλ'
6ακi:v αρματoλδν τroυ iγοuν παυθεi και απoλutεi ατδ τα αo'

ματoλiκια τοuξ σαv επικ,iνδuια και ταραxoπcι& ατoιiεiα και

6;ουv αvτικαταοταθ,εi απδ Toδρκoυg - δ1ι iμ6vοv δεv φαΙvεται
νq ixει τεριoριαθεi, αvτi€ετα, ταiρνει αvηαυγητικΞq διαατ&-
σει ξ.

H τoυρκικ{ διoiκηαη εφιστ& τηv τρoαox{ των ιερoδι-

καoτδv τωy ταρατδr'ιo καζ&δων δτι τα α'iτια α'uτξq τηq "α-
τ&στασηξ, εκτδq τωv dλλωv, θα τρiτει να αναζητηΘoδv και

ατηv αvικαvδτ,ητα,μερικδv απδ τοuq vεoδιoριοθivτεq Toiρ_

xουg αρματcλoiq. Kαι επ,ειδi τo φαινδμενo τηq εξdτλωαηq

τηg ληoτεΙαq ταρατηρi€ηκε και στιζ περrQ6ρειεq τωv 6ιλαε.-

τiωv Tρικ&λωv, Ιωαvvilων xαι Λ&ριrαg, η Yψη)i Πiλη uε

oxετι.κδ φιρμdνι τηg επιQoρτiζει τov αξιω,ματικδ τωy αvακτδ-

ρωv oομ&v αγd με τη,v εuθι)vη vα πρo6εi oτη λflφη τωv αvαy-
καiωv μδτρων για τηv αντιμετδπιofr τηq, ταρi1oντdq τcu

ταυτδxρoνα και τo δικαicrμα να διoρiζει και να ατ.oλiει αρ_

1ιαρματoλor)q και αριματoλoiq <<.,.κατδπιv σ'uvεν'voiσεωξ και

μετ& των τ.ρou1δντωv τηq 1δραq..'>> (22 PεμτΦ οl)λ E6iλ i-
τoυζ 1l20: 1Ι ΙouvΙoυ I70B. ABiΝ I42 αελ. 115- 116).

Exτδq τou oαμ&v αγ&,6vα 1βνo αρYδτερα διoρiζεται
oαν uπεδθυvoq 6iωξηξ και εξδvτωαηq τιov ληoτδν και ατooriλ
λεται oτη,v τrεριΦiρεια δικαιoδoαΙαq τou κι'o τααoδαηg τoυ

uφηλoi oτζακ,ioυ τΦy Υevιτσ&ρωv Tικ6εoλfr Χαλ{λ Tααoδq. A'

μioωq μετi τηv αν&ληψη των καθηκδντων τou uπo6&λει αyα_

Φoρ& τρoξ τηv Yφηλfr Πι)λη με τη'v οπoiα καταyγι6λει δτι o

Kαvid Zαδi Moυoταιp& τou κατ6xει oαν ιδιoκτηoΙα τoυ τι]'y

φoρo'λoγικfr περιφiρεια Περλετ6 και Moρι;δ6oυ δ{γεται oτα

1ωριd τηq φoρoλoγι,κ{5 αuτflq τεριφiρειαq ληατig και κλi'

Φτεξ πoυ δρoJr o'αuτig τιq περιox6c, τoυq αναθiτει τηv εiτ'
τραξη τωv φδρωv και,Xωρiq ]vα αρκεiται o'αuτδ τouq ετι'
τρ6πει r'α λεηλατoi'ν και vα ληoτεδoνv τα xωρι& αυτi γlα λo'

γαριαoμδ τou, oυλλαμ6&νovτα9 ταρdλληλα και κρατδνταg

ααν δμηρoυq τoλλoι}q κατoiκoυg.
oι ληoτ6q κ&τω απ'τηv κdλυψη και υτooτfrριξη τoυ

Kαvτfl Ζαδ6 Moυoταφd δρoiv αvεvδx'λητα και δπωq μαg τλη_

ρoQoρεi τo τoυρκtκδ κεiμεvo <<...δταv δi τιq Θελdoη vα 6αδ'Ι-

oη κατ& τωv ληoτδv, o ρηθεiE MouoταΦ& εκ]Φo6iζει τοUξ 1(α_

τoiκοuq λiγων <<εγδ 6txω λoγαριαoμδv με τo δημδαιo'v'εv ε_

vαvτiα τεριττδαει Θα ειατρ&ξω ατδ εα&g τo πooδv τηξ μι-
αΘδαεωq>> και Φq εκ τoδτoυ εivαι δuoxερfq η εξδvτωειg τr,:ν

ληατδv>>.

'Yoτερα απδ τηv αναφoρ& αυτf o Tικ6εαλ{ Xαλflλ Τoα-

oig διατ&ooεται να αυλλ&6ει και Qυ,λακioει τοv Kαvτfr ZαδΞ

MoυoταQ& oτo τληoriατερo φρoδριo και γα κατα6&λει κ&θε

δυvατ{ προαπl&Θεια για τηv επαvαφo,ρ,& τηq τ&ξnq και τηq

ααQ&λειαq στην τεριoγi ouλλαμ6dvoνταξ i εξo'ντδvoνταg

τouξ λη,oτiξ. (Aργαi μη,vδq Tζεμ&ζη oiλ E6;λ 6τouq 112i:
9 loυλΙoυ 1709. Αe 76 αε\, 29 -93).

( Σuνεxiζετα l )
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s ΔrμnTβlοζ Blκiλαζ κgl o δεομ6c Tou με Tn Bfpolα
15o xPoNIA AΓΙo TH ΓENNΗΣI{ ToY (1985-1835)

To 1985 ouμπλη.βθηrκαy ε,κατδγ τε_

v{vτα 1ρδvια απδ τη γivvηoη τou Δη,μη-

τρΙ'ou Bικ6λα. Αξiξει λoιπδν, να εξετα-

oΘεi oμvoπτι,κd δ,τι γνωρiζoμε o1ετικδ

με ,τη ζωξ. τη δρ&αη .και τov δεομδ τoυ

Bικ6λα με τη Mακδoνiα και ιδιαi'τερα

'με τη Biροια.
Για τo θiμα τοδoτ aγραψα και δημo_

o'iεuσα ]και 'μελ6τη. τριν 'εi,κοαι 1βv,α
(βλ. Γ.X. XιovΙ'δη. ,Η εκ Bερoiαs κατα_

γoμiνη oικoγ6vεια BικΞλα, Mακεδovικd,

7 (1956\' 210 - 217', &roυ ouyκ6vτρω'

σα. κα:ι δoεξ πληρoΦoρiεq 6ρd'κα για τα

{ταv η lμητρδπoλη μιdq τoλi μεγδληq
αuτoκρατ'oρΙαq και τo κiv'τρo τoυ εμπo-

ρioυ τηs Eυρδπηq, αλλ& και oλδκ,ληρoυ

τou xlδoμoυ. Eκ,εi iμειvε ιιi:xρι τo 1875'
δηλcιδη 24 γρδνια.

Δεv ατoρροφi,0ηκε δμιrζ, απoκλειoτ,-
κd, ατδ τo εμπδριo. Ξη'μ,iρωrε δια6&o"-

Ιoυ
Γεωργioυ Χ. Χιoviδn

Δικnl6ρoυ

εi1ε διαλυθεi, εvδ ηταv τιd 4I xρδvωv
(τo 1876), {λθε και Θiληιrε ,να εYKατα-
αταΘεi μδvιμα ατην Ελλdδα δπou (.o
1877) και αyδραoε (oτη διαoταiραlεη
Tarv oδδv Παvετιoτη,μioυ καl/ σημερι-

viξ, PouκoυρεaτΙou) γ<υνιαlo, αvατoλl-
κδ, ,μ'εoη,μ6ριvδ oικδτεδo, 777 τf;1tω;.',

δπoυ Θεμελιδθηκε μoνoκατcικ]iα, τov Ιδιo

xρδνc, αλλd η γuvαiκα τou παρoυαiααε

φUXι'κiq αvωμαλΙεq,και 6τoι αvαγκdατη_
κε να κατoικηoει oριoτικ& oτo Παρiot

για,vα ixει καλιiτερη ιατρtκr] ταρακoλoi
θnση η σl]ντρoιpδq τoυ, η oτoiα τi,θαvε

'μ,iλη τηq oικo76νειαq τοδτηq ατδ τov ταξ ελληνlrKi και ξf,vη Qιλoλoγ]ig, 1g16_ μετ'& εΙκoαι. 1ρδvια, oτα l895, dxovταs
']7o αιδvα και ioτερα. ρiα, αλλd και 6oταvrκfl, oρx,'u*.o'r,tη 

πd.vτα κovτd τηζ τov τρUφερδ και εuYε_

I. Η ξωf,, n δρ6on και *αι αρiαΙo Θiατρo'και iμαθε καλ& αy- yικo αvτρα τηξ'

γλιlx&, αλλd Xαι Yερ]μ'αvι'κ& 'xαι ιταλι &, Σ' δλo αuτδ τo διdoτ'ημα δεy 6παυos'

To rΙoικιλo €ρYo τoυ εvδ τα yαλλι,κd ηξερε &ρ,ιoπα απδ τα δμωg, vα πηγαινciρxεταt στηlv Ειλλi'δα

1.Kρivωαπαραiτητovαδδoωτ'ρδ.παιδικ&xρδvιατou.Γιατc.vακoπ6αu.καl,μ&λιατα,{ταvτδcoτoλλdτααλ-
τα-τρδτα16νααμυδΦoκαρiΦημαμετoγρ&φτηκεστoτα.yετιστημιακ6κoλ.λετ&λληλαταξ:Ιδιατou,δoτεoαvετα.
περιληπτιrκ& οτoι11,diα για τη ζoli, "η :rl:".", 

Λoιlδivou, oτo οπo,Ιo ταρακo_ νdληπτoq Γεδργιoq Σouρis iγραψε τo

δρ&οη και τα 6ι6λΙα τ,oυ, γιατi Θα u- ^.uσησε 
τoυs ,κλd5ouq τηq 6oταvrκl]q εξ{q τετυγη'μivo δΙ'oτι1o, oτη 'μo'ναδικξ

τ&ρx'cι.lv, ααφαλδq, u.r,u",,''"'" "*",.", ::-'-':-::-Ι" και δi'πλωμα) και 
::';:::i"J.""",l3, i:T:j:; -", ,.

δεν Θα γvω,ρiζoυv fi δεv Θα θqμoδνται πoλ τηζ α'ρχιτε(τoν'ικηζ'

λd απ' αuτ&, δ",τε ,rα μ{ 6ρεΦi 6*, Ατδ τα μαΦητικ&, α'κδ,μα, xρδvια o ' 
'κρισι'

,και 6vαg αναγνιΙ:ατηq. ο oτro'ioq vα διε- Bικ'irλαξ καταπt&oτηκε με 'n;-;"ir"; 
ατ τo Παρiαι Ξ'ρxεται και τ&ει ατo

ρωτηΦai, αv αξiζει νει αοxoλoδμαετε ol]- κα! με 'τ]ιξ ,μεταΦρ&σειξ Γ&λλων κλααoι_ -. _. 
ΠαρΙαι>>'

μερ{r με τoν Δηrμljτριo Bικiλα fr, μ{ τυ- κδν λoγoτ,εγvδv, ενδ oτo 
^.,διr;-;;;_ ,'-j^Υ.:::'" 

Δημ{τριog Bικilλαs iταv

γδv, ατroκλειoτικδ κi'vητΦ rμαζ εivαι α. κ,τειlyε τo μ'εται}ραοτικδ irr" 
-;', 

;;, i;::.,":il"':',"-:;ol,,:,:; ;-"ι' ,:':;
πλδg ivαq οτεiρog, τoπιtκιoτι,κδζ Φα.yα_ oτα 6ργα 'Αγγλωv αυγγραφiωv- 'Αλλω'

τιqμδq, ετrεrδ{ η oικoγ'6vεια τoυ E'ικ6λα ατε, η oικoy6γεια των Μ.λd δ., ,;;;_ :::::::" 
-": 

-"xε 
o' δλη τη ζω{ τou' Tιq

(απδ την πατρoκ{ μερι&) ιαταγδταv α_ τoδεε μοv&xα τoυ <Kερ&}ον a;;;;;, :1.:''::: -.:::"'"''' 
τoυ απδ ταξi'δια

τδ τη Mακεδovικ{ Biρoια. αΜ& και τιg μοδoεq, .φ"ι , ;r"r'e.ι", ::' ":::::::'ι 
οε τoλυαiλιδα γρd'μμα-

Νlα 6,να λακωvικδ τερΙ'γρα,μ,μα τηs ζω_ τou, o Yνωστδq Λiωv M.λ&r, .l,;; ; τ& τoυ πρos τη μητiρα τ'ou' τoυ λ&-

is, τηs δραατηριΦτη)ταξ rκαι τoυ EρYoυ αuγyραQiαq τoυ περiφnμou, *;'";;-"; 
τρ'εUε κνριoλεκτικ&' τρoζ τouξ Θεiοuc

τau Δημητρioυ Bικiλα: και κλαααlκoδ, ηθικoπλαoτι'κo;;.;.;. :o:'"-."'oι*α 
τoυ και πρoq τoug πoλ_

6ι6λlοu <<o Γερoατd€ηrrr, u. _ *o,l ^"'.*'-1":- 
τoυ' 'Eλληνεq και ξiνovq'

Γεvνd€ηrcε ατι9 l5 Φε6ρowρioυ 
:o' "r"lru*n-., "", γαλoυ1{θηlκαν "^a;;: 

μερικ& δi εiδαy και τo φωξ τηξ δη'μooιδ-

l835, ατην Eρμoiτoλη τηg Σι)ρou. Γo_ "'_'-': _-':'_ ':"'--"'^:; τηταξ, σε τεριoδικd και oε 6ι6λiα.
vεiq τoυ flααv o iμπoρos Eμμo**ηrιημ ρεq γεν'εig ΕλληvoπαΙSωv' Bi6αια' ο Δη-

Bικ6λαq,και η Σμαρ&γδα Γ. Mελ&, τηs μητριoξ Βικ6λαq εiyε τιq ''r.rμo',*iq ':1'j]]''"""'αoτ&Θη'1g 
στηv A0ξvα'

yνωατ{q ηπειρωτικfg οικoγivειαq. ανηαυγiεg τoυ απδ μαθη'τ{q *o'''a φ'- τo 1897' δτoυ μεταQlρθηκε τι& και τo

Tαoxoλικ&1ρδvιατouπΙρααεκoντ&vερ^ωε,δλλωoτ'ε,απδτδτε,αλλ&n:-oρ1μητi1ριoτιυvαλλετ&λληλΦ,vκαιαuvε'
αε διαφ6ρoυg δαoκ&λoυq,,με τμΙlτη παι- li':'oo'και η δΘηοη τou εi'xε απδ τcv 1δv ταξιδιδv τoυ α' oλiκληρη τη xδρα

δαγωγδ τη μoρφωμfvη μη'τ'iρα τoυ, με vειo τoU αυτδv {ταv' oτωoiξτoτε' ευερ- και στηv Eυμbτη'

γετl,κη και πoλJ τιθαv'δν καθoριoτικ{ 2. Θα τρ€.τει τδρα να oη,μειcbooυμε,τηv oτoια oiατηρησε υερμo και αρρηκrc

δεoμδ μixρι τov θ&νατδ'τηq δτωq o i- l:: 'n' ταραπiρα εξiλιξi τοu, δπωg, αε εξαιρετικd αδρiq γραμμ6q, λΙγα λδ_

δ,ιog περιγρdφ.,, με α.lδrη,.o, o.ε"oμ,; &λλω:τε, το oμoλoyεi 'και ο lδιoq' για Yια ,τo συrYραφl κδ iργo τou, τo o_

κlαι με επιτυ11iα, σao αuτo6ιoγραQικ6 Eκεi γvδριαε (τo 1852) τηv κατoτιv{ τoio πρliτει rα διαιρiooυμε oε τρωτ6τυ_

6r6λio τo,u <<H ζι:Φ,μoU> ]και αε τoλλd γυ\'αi'κα τoυ Kαλλιδπη, μΙα απδ τιq πi'u- πo και στιξ μεταQρdαειg' Τα δικd του,

γρ&μματd τΘυ, rou διααδθηκαν. τε κδρεq τpq πλoiαιαq o'ικoγilνειαg τcυ π&λι, iργα, εi'vαι δημooιευμ6vα, εiτε αε

Στα 18,52 (δτα'v {τα,v I7 xρδνων) τ{- 'Eλ'λη'vα μεγαλiμτc'ρoυ Kω,voταvτivoυ Γa- ελληvικ& και ξivα τεριcδικd, εiτε oε αu-

Τε ο*τo Λoνδiνo, κoντ& ατouq αδελφo,iq ραλoτoιiλoυ. o γ&μos iγιvlε, oτc ΛovδΙ_ τclτελεi 6ι6λiα. Διευκριviζω δτι τoλλd
,τηg ,μητiραq τoU, oι oπoi.oι εi1αν dvαν ν]o, τo'ν toδλιo τou l 866. Δεv απiLκτηααv απδ τα τ,ελεuταiα εiναι ανα5ημοoiευαη

απδ τouq πιδ πετuyημ'ξvouq qμτo,ρικoδ; ταιδιd ατδ περιoδικiq εκδδαειq. or ,μεταφρδ-



Υαλλlκi και αΥyλικi λoγοτax'vΙα. Tα
ξρ1o τ'ou εi,yαι διαφδριrv κατηγoριδv:
Πoι{'ματα, διηγ{.ματα (lμεταξrj τωγ oπoi-
ωv ξaxωβiζouν: <Φ Παπα - Νldρκιoεοq,
Η oυμ.6ouλη τηg Kqμπd,vαq, Η &εr,yη,uη

αδελφ{, o λuooαoμi,vog, Φiλιπποq Mdρ_

θαg, Eι q τoυ oφΘαλ,μιατρoδ, Διατi iμει.
vαq δι'κηyδρ,oq>> κ.&. ), τo εξαΙρετo και
πoλi γvωοτδ, μi1iρι α,{μερα δε επαvε<-

διδδμεvo, ιατoρικoκoιlνωvι1κδ και ηΘικo-
γραφικ6 μuθιoτδρημα <<Λouκ{q Λ&ραs>,
τεριηytiσειξ και (κdτι πou αγ,yooiv με-

ριxoΙ) αξιδλoγεq ιατoρι,κ6q 'μ,ελ6τεq, α_

πδ τιq οτoiεg η (ΠερΙ τΦιv BUζαvτιyδ,,>
(τou δημooιεiτηκε, στα ελληνι,κ'd, τo
1874, oτo Λoν,δiyo) και <<'H Eλλ&q τρο
toυ '1 82I >> (η oτoiα δη,μooιεδτηκε. τo
l884, oτα γαλλι,κ& και ταυτδγρoνα oτα
ελλη,vικ&, οτoν H' (18'84) τδμo, oελ'
97 - 1|8' τo'u περιoδικoδ <<Παρι,αααδq>>),

iτνxαv εuμεvi'ατατηq κριτr,κ{q, εταιlvloiy-
ται ,δε ,και xρηoι μαπoιoδνται καI τδρα,
ακδμα. μετ& εκατ6, και τεριoοδτερα,
γρδvια, αrδ αα'τoJq και ,μαρξιolτi.g ιατo-
ρικoδq, γlατ'i διακρivovται για τηy αν-
τικειμεvι'κδτητα, τη vηφαλιδτητα και τov

αε6αα1μδ τηξ tστoρLκliq αλfr€iει(Ιg, q11;
και ΥΙα τηlv πρωτοτυπiα τω'v ακiφεδv
τoυξ, iπωξ oυvi6ηixε και με τιq dλλεq
ιατoρικiq μελiτεq τoυ. για τov φιλιελλη_
.νισlμδ στη Γαλλiα, γlα τη Buζαvτι,,fr
καr τη oiyγρoνη 'Eλλ&δα, για τcυq 'Ελ-
ληvεg oτoν Mεoαiωvα, για τov Ν ι,κηΦδ-

ρc Φωxd, Υια τ ιξ αvα,μν{oει q τoυ Θεο_

δδρoυ Κoλoκoτρδvη, γιq τov Aλiξανδμ.o
Kouμouνδoδρo x.τ.λ., τov {α,α,ν τα κεi-

μεvα oμδτ'ιτλωv o'μιλιδv τoυ. oτc εξωτε_

ρικδ και oτην Eλλ&5α, πoλλ€g απδ τιq
oτoiεq δημoαιεJτηκαv ( 1 893 ) oε τδμo,

με τoν τiτλo <<Διαλξξ'ειq xαι αvαμ,v{-

σεt ζ), δτou τερι6γαvτα'ι εvδιαφiρoντ:
κεΙ'μει,α για τα 6ι6'λii: και τo διd6αα1μα,

ΥΙα τη νεoελληvι'κ{ QιλoλογΙα, για τ1y

αγωγη των ταιδιδv κ.τ.λ.

Ακ6μα, ,o Δημ{τριog Β ικ6λαq εiXε
τr,v τδλμη να ταρ6μ6ει κ.αι vα αvαμει-

Χ3ει,καi στo (&λuτo και τδρα) πρδ6λη-

μα τηξ ελλη'νικri1q διγλωοoΙαq' Στι1or)ρ-

Υησε. μdλιατα, τα εξflq, τρoφητι'κ& -

πρoδρoμικd, πρι.ν '| 00 xαι τεριoαδτεpα

xρδvια:

<<Πoi τηv τρα6δτε, δ γραμματIαμivoι,
τηv vEαv yλδcoα, τηv Ελληνι,κ{;
E.μlπβg εκεivη μδνη τηξ πηYαΙ;νει.

A9ξαε την κ δoJμε τou Θα 6Yη;

Τηv α6,ρvqτε oτiαω τηv κqιiμavη,

εvδ αuτ{ εμπρδq γερ& π.ατεΙ.

Θα απ&aη τo qxoιvΙ rou τη'v τρα6&τε
xαι δλoι σαs Ιτ' αvdσκελα Θ'α π&τε>>.

Δυoτυγδq, δεν 6ρiθ,ηκε, ακ6μα, o oδλ-
λoγoq, o εκδδτηg, o dνΘρο-o1. τou θα

αuyκ6vτρtlνε και θα τiΙπωvε τα <<'Αταν_

τα)) τoυ Δημητρiou E'ικiλα, δτωq 6γι lε

και Υivaται, ιδιαiτερα oτα τελευταiα

γρδvια, για τδσoυg και τδoouv &λλoυξ,

δ1r, τ&vτoτε, τιδ αΞιδλογouq fr ια&ξι_

oUq τoiτoU. Αv γιvδταν τoυτo, θα δια-
τιoτω.νδταν δτι τo σrj,voλo τoU πνεuμα_

τικoJ (ττρωτoτiπou και μ6ταφραστι'κoιi)
Ξ,ργou τou τι&νει αρκετ'iq xιλιdδεg αελi-
δεq,.μαζΙ με την τλoiσια αλληλoΥραΦiα

τou (μ'ε τον Ψuγ&ρη, τov Poiδη, τoγ Πα-

λαμ& κ.&., για lyα αναφiρω ελ&xιστoUξ,

αrδ τouξ πιδ γvωατoδq, 'Ελλη,vεg, xιΙ:-

ρια δτι εΙ1ε πuκv{ αλληλoyραφiα με δε'

κ&δεq ξityων ,ελλη'νιoτδv και λoyoτε1νδ,v).

Av, μ&λιoτα, αιιαδη,μooιεδoνταν σε τoi-
τα και oι πoλλiq,xριτιxΞg τρiτω,ν για
τηv δλη XoιΥωφελi και τrν'εuματικr] τρc-
σφoρd τou r] για οριαμ'ilvα, συYlκεKριμ'iνα

6ι6λΙα τoυ, δπωq διατriατ.υσα,μελετδv_
ταq τιξ ιοτoρiεq τηqνεcελλη'νικ{q Qιλo'
λolyiαq ηαι dλλεq ειδικ6q μελiτεζ ποU

γρ&φτηκαv γι' αuτδv oτα τλαiαια πιδ

Yεyιlκδγ εργαoιδv, τδτε Θα 1ρ'ειδζoν'ταν

πo'λλo,i τδμ,οι. Nα ελτiζoυ'με δτ ι Θα γi_
yει !(&πoτε και τoilτo;

3. Αq δoi.με τdrρα τη'v κoινω'vι'κfl και

ε€]νιr*{ δρ&αη τou Δ. Bικiλα, τ&λι oε

σUyτoμ.iα, γιατi η οτενδτηhα τoυ γδρou
δ'εv ετιτρiτrει, αoφαλδg, πιδ α,ναλυτικ{

αvαφcρ&:

'oταv κατoικoioε oτo Παβiαι εργ&-

στη(ε στ]α τλαioια τou <(σuλλδγoU γtα
τη διδδoαη τωv ελληνικδν γραlμ]μdτc},ν},

πou εiγε τηv 6δρα τoυ, τδnε, oτo Παρi-

αι, δπωg και Υια τηv oρθ'δδoξη εκκλη_

αΙα τηq γαλλικ{q πρωτει]cUσαζ.

To Ι895 εκλ61τηκε, oτo Παρiαι, πρδ'

εδρog τηq Δι,εθvoδq 'Eπιτρcτdg, τoυ εiΥε

προyρα,μματ'iσει τη]v ανα6iιJoη τωv oλu_

μτιακδν αγδνωv, oπδτε πρδτει yε ,vα τ ε-

λεαrθoiv τoδτoι oτηv Αθtvα και η πρδ'
ταoη αυτ{ iγι,vε ατoδεκτi, εvδ εκλEγτη_

κ,ε o iδιoξ πρδεδρoq τηs rαγκδσ.μΙαζ oρ_

Yανωτικiiq EτrιτρoτfiE. Kαι. παρδλα τα

εμτδδια τoυ αuν&ντηαε, κuρiωq oτηv Eλ'
λ&δα, μιd και η,κυ6'6ρvηρη και εΦη'μερi-

δεq εΙxαv τη γvδμη δτι δqν uτ{ρxε η τ-

νdλoγη uπoδoμi oτη xδρα, o Δη'μ. Bι-
κiλαg ετ!μ,g1'γ. στη,v τρoστdθεια αuτ{

και (με τα dλλα μiλη τηq Eτιτρoπfrg)
6φερε oε αiαιο τ{ραq τoUζ πρδτoνq

Π.αγ,κδoμιoυq oλι4μπιακoiq αγδvεq, πoυ

iγιvαv ατηv Αθ{,vα, τo 'l 896. δτoυ, με-

ταξδ &λλωv,,viκηαε κ'αι o δyνιoα'τοq μθ'

Xρι τδτε λα'jκδg τδποq Σπiiροq Λ,oδηq,

στov μrαραοδv,ιo αγδvα, πρo'καλδνταg ε_

θνικδ iiΥos 1και υτε.ρηΦ&νεια στo]ν ελλη-

vικδ λαδ, γεyoνδq τo oτoio αvδ6ασε τoν

εθvικι,αμδ τo,υ, &oxετα αν τoδτoξ τov ο-

δiγηαε αε λΙγo oτoν <ατUxi τδλεμo τοU
'l897>>' τoυ σκδρπισε τη Θλriψη και τιξ
6αρδτατεq οικovolμιlKiξ οuνliπg1ε.q, 91 a-

τoiεq ετι6&ρυναv τη γδρα μ'6xρι και τα
τ,ελευταiα xρδvια.

o E'ικiλαξ, δμωq, δεν τα i6αλε κdτω.

Kατdλα6e εκεiνo, τo oτoio αγvcoιj,v, δU-

στυxδζ, oι τ'ερισσδτερoι 'Ελληrl,εq, δτι
δηλαlδf δεν εivαι δuvατδv vα γi,νει καμι&

ειρη,vικ{ επαν&ατ]αoηκαι δτι δεν θα iλ-
Go,υv καλJτερεg η,μ6ρεq xω,ρ,Ιq vα 6ελτιδ-
σouμ]ε (δλoι μαζΙ και o Kαθivαζ Χ!"'pt-
,ατ&) και τo τvευματικδ eπ'ττεδδ μαq.

'Eται, i'δρυoε (ατα 1899), ατην Α_

θ'ηrα, τov περiφημo ι)α,τlερα <{Σiλλθγο

πρoξ δι&δoσιv ωφελiμωυ 6ι6λiω,ν>>, o o-

πoioq κuκλoφδρησε εκατovτdδεq Χρicιμα
6ι6λiα. Σuγκεκριμilv'α, τΙlτrωoε πoλλiq
oει ρι6q, δηλαδ{ την πρδτη ( κδκ'κιvα 6ι-
6λiα>), oτα Ι900 -'l908, με 1ο0 6i-
6λiα, τη δεiτlερη, ατα 1908 - 1940 (το&

αιl'α 6r6λiα>>), με 76 6ι6}ι\α' 'l 3 6ι6λiα
στη oειρd <<Eθvικδν δημoει:υμiτω,v>>
(Ι9l9 _ 1926\, \ 5 6ι6λi'α oτηv '.<!ατο_

ριi:r], λαoγραφι'κξ 6ι6λοθ{,xη>> (1927 -

'Ι 939 ). 3 π,εPιoδι x& (1907 - 'l 936 ) . 3

6ι6λΙα τοu <trμoυoικoδ, λαoYραΦικgδ αρ_

γεΙoυ> (1935 - 1938) κα,ι 4 6ι6λ'Ια o'rη

oειp& τηq <<παιδικl]q 6ι6λιoθ{κηq>> ( 1902

- 1904). To εκδoτικ'δ τoiτo i'ργo του

αυλλδγοu συylεΧ'iζεται lκσt σTσ τελευταΙα

30 χρδνια, rμε τερισσδτερα απδ 30 v'iα,

αξιδλoγα 6ι6λih. Πoλλig. μ&λιoτα, απδ
τιq παλιδq ε(δδσειs ξανατvτδΘηκαv και

κuκλoφoρoiv και o{μερα. 'oλα τoJτα
6o{θηolα,v και 6oη€oiν ουαιαoτικδ oτnν

ετι μδρΦωση τωv Nεoελλ,{vωv.

ΛiΥα Χρδvια αργδτ'ερα (oτα 1906) o

Δημ{'τριog Bικ6'λαq 6γι,vε η κιlvητ{ρια

δr)vαμη για vα ιδρυθaΙ o <oικoξ τuφλδν>

iηq Kαλλιθiαq τηξ Αθ{vαq και τηξ

ι<Πρωτoτδτou Σκoπευτtκfr9 Σγολflq>> τη5

rρω,τ ειioυαα g.

Αιδμ;α, και η γvωoτ{ <<Σε6α,ατoπoi'

λειoq>> (εργατι,κ{) Σ1oλfr>> οφεiλaται

στην 6μπνεuαη ( l 9ο3 ) τou ΔηlμητρioU

B ι'κΙλα. 'Αρx,ιoε ,vα υλoπoιεi'ται τo σx6_

διδ του μετd 4 xρδνια, δταν o μgYdλoq,
Xιδτηq, ευεργετηξ Kω'vo'ταvτ'irvoq Σε6α-

ατδποuλog &φη'oε xληρoδδτημα (lε τo ση'

μαvτικδ (yια τ'δτε) τoσδ τω,'J 3ο0.000

δρ,αxμ,δv.
'Eντovη {ταv η α'ν&μειξ{ τoυ και

ατoν Eλληvι,κδ Eρυθρδ Σταυρδ καl o'
&λλοuq αxoπoδq, μ,εταξi τωv oπciωv fr-

Tαν και η 6μτνευση για την αν4γερoη'

οτov Λuκα6η'τδ, τoυ <<Ηρδou τ9υ αYδ_

νoξ>. για τoυξ αΥωvιστEg τou '21, πcυ

απo'τΞλrε και τc δνειρo, τo οποΙo αυ_

liλα6ε ατδ τo l905 1και με τη ακiψη

τou oπoioυ τriΘαvε, oτη,v Aθ{vα, τo 6ρα-

δiκι τηq 7ηq loυλioυ τcu Ι908, δτrιlq

πλη,ρoφoρcδμαoτε και ατδ τc τoλυαiλι-
δo 6ι6λΙo, τ'o oτro]io τoυ αQιiρωos ( τo

Ι953) o απ' αδελφi α'vεψιδq τoυ Αλi-

57



ξα'v,δρoξ Α,ρ. oικovdμου, αλλ& και o Qi_

λoq ,Κσι dριατoq, δμεoog αuvεργdτnq
τoυ τoιητdg Πεδργιoq ΔρooΙνηq, o o-

ποιioq διααδξει πoλλ6q κα'ι τoλiτιμεξ
πλη,ρoφoρlεq (και για τοlv Δημl]τριo Β '-
κiλα) oτo τρiταμo αυτo6ιoγραφικδ iρ-
yo τoυ <<Σκδρπια φιjλλα τηq ζωfrg μou>

{1940, 1982 και 1983).

4. Αυτδg dταv o Δη,μfrτριoq E'ικEλαq,

o oτoioq απoτελoioε αvτιπρoαωπευτικδ
τιiπo εvδq τερilερyou ανθρδπιvoυ κρ&μα-

τcq, πoυ συnδu&ζει τηv ευγ6vεια τou tl-

κακoυ ευπατρiδη, τoυ καλλιεργημ,iv >u

μυαλιoι), αλλ&. ταυτδxρc}E, και τηs rι_
δερ6vιαq αvτ.o1{q και'καταπλη.κτι,κ{q υ-

π'oμoνfq - επιμqvfq, δπωq και τηζ.μovα-
δικfrg κα.ι πoλιirλεUρηq δραατηριδτηταq,
πou αy καr ,6xει ivτoνη πρooωπικδτητα
ωζ &το1μo, γiuεται θvθερμo κ,ερi τoυ K-

Kα6&φη για vα φωτ,iζει τοuq γJρω τoυ.

Και avδ QωτΙζει τουq dλλoυg, τo iδιo
λιδνει ωq ι)λη, για'να μ.εilvει αiδyια υ_

πiαρκτδ ωq π,vεJμα,και Ψυχi...

Ι Ι. o δεo,μ6q τoυ

με Tn Bdρoια
Στo δεδτερo 'μ.6ρoq τηq 9ργασiαξ θα

εξετ&ooυμε τov δεoμ,δ τoU Δηiμητρioυ
Bι,κ6λα με τη Biρoια, γ.ιατiΙ €τo,ι Θα δι-
καιολoyηθεi o λδyoq, για τoν oτoio νc-

μιμoτoιoiμεθα, oι Bερoιδτεq και oι Mα-
κεδδvεq. πιδ γεvικ&, vα θεωρo!με oυμπα-
τριξτη μαq τoν 6ξoγo τoιiτov Πανiλλη-
να.

l . To πiΘετδ τoυ 6ρioκoμε ατη B !-

ρoι με τov τι}πo Mπικξλαg { Mπεκi-
λαg oτηv αρxi,και Bικfλαq ioτερα (yια-
τi αλλ&xτηκε κατδπιv, ετειδ{ θεωρfiθη-

κε <<β&ρ6cιρog> o oυν'δuαoμδq δic oυιμ-

φdrvω,v στηv αρxfr τou εrrι.lνδμou, δπωg

μαg εξηγ'εi o ,Ι,διoξ o Δημ{τριoq B ιri-
λαs)'

!. Για τηlv ετυμoλoγiα τou επιθ,Ξτou

τoiτou δεν ξΥω 6pε| γραμμiνη εΞ{γηo1,
δπωq, &λλωoτε, αυμ6αΙlει και Yια τηv

&λλη περΙφη,μη (και, πoλδ τιθανδ, αυy-

γεvικr] οικoγivεια) τωiy Pακτι6&ν. Kαι
τα δδo.επiθετα δivouy τ'ηv αργι'κfr εvτi-
πtοαη δτι δεv 6xoυν ελλη,vικη ,i6o.

Νoμilζc:, δμωq, δτι τo ετδvu,μo E'ικi-
λαq ix'ει αuyγε.lικr] πρoiλευαη 1με τη γvs
ατ{ λ6,ξη, <<βεκiληq>. πoυ {τα'; o τiτλ:q
(ατα 1ρδνια τηq TouρrοκρατΙαq) τoυ

αvτιπρooδτoυ - oυνδ6ο,μoυ των ραγr&-
δωv μιiq περιo1iq με τηv Yφηλi Πl)λη,

oτη,v Kω,loταvτιlvo&πολη.'lEτoι, ιποoτη-

ρiζω δτι εivαι ενδε1δμενo vα τρoiκυψε,

τo επiθετo Bι,κiλαq, ατδ τη λiξη αυτξ,

με αvτιμετqxδρηση τ(.υν φωvη,6ντωv (γραμ

μ&τωv) ι .και € και 1με τη μετατρoτi τou

η σε α, φαιuδμεviα πou δεv εΙlναι &γνω_
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ατα η και αοuν{θιατα ατη γλω:αoλoγiα.μεγiλα απiτια, Touq βικελλθδ'εg' Aπδ

'Eτoι, iγoμ,ε; Baκiληq, Bιx'iληq, Bικi- εκεi Θα 6γεΙ η λiξη ουκdλεq, oκ6λλα>>'

λαq,και Mπικ6λαq. Αν δε1τoiμε τη'v d_ Πρiπει, ξμωq, για να oλoκληρδαω τo

τ'oψη αυτi, δικαιoλoγεΙται xαι o πλoi- Θiμα, vα oημειδoω δτι τo επiθετo απαv_

τoζ τηξ oικoy6νεια9 και η δια,ρ'κis σx:' τιiται και με τoUξ τJπouq Mπικiλλαg

ση τηq με τ.c εμπδρro, oτηv Κωvoταντι- και Mτεκiλλαq, δπωg και Mπεκιiλλαq ξ

νor}τoλη. δτωq &λλωoτε, oυv.i6αινε και Mπηκ6λλαg, με δr)o (i και 'με 6να) λ'

με τηrν oικoYa}rεια των Pακτ ι6d'ν. και Βικ6λαq δτωg και Mτεκελλ'iδηq.

Α'v, λoιτδv, εivαι oωoτδg αυτδg o εl- 3. Πρδτog γvωατδq (τoυλ&γιoτo αη_

τoτιαμδq τηs ετυμoλoγικig πρoελrεδαε- μερα) γδνoq τηξ oικoγi'vειαq εiι'αι o

ωq τou ετω'vi'μoυ BικΞλαg, πρ6τει vα δε- Xατζηη Mαlδληg Mτικ'iλλαg, πcu l]ταv

;τo!με δτι τo επiθετo τoriτo ετrι,κρdτη_ τδoo τλo&αιoq και αξιδλcγoq' δoτε' δ_

αε τελι,κ.d και αvτι'κατiστηoε τo αρxικδ ταν πiθαvε, στη Biρoια, μ&λλov ατo

επδvuμo τηg oικoyiν'ειαq, yιατi κdπoιo 176'2, τoν επικ{δειδ τoυ iγραsε και δι&-

μ6λoq τηg iταy επtφoρτιoμivo με τo α- 6ααε o (μ'αθητ{q τoυ τερΙφημoυ δαακ&-

ξiωμα κα, τηv ιδιδτητα τou αr"τιτρoαδ_ λoυ τoυ 'Εθvoυq Eυγεviou Boυλγ&ρεωi)

τou και εκτρcoδτοu τηq Biρoιαg οτl;v lω&οαφ Ko'ρv!λroq, τoυ καταyδτα'v αrδ

KωναταvτιlvoJπ'oλη. δηλαδf τoυ τoλιτι- τη Z&κυνθo και r]ταν γνωατδg ιερoδιδ&-

κoi oυrvδ,ioμoυ τω'ν oρ,θδ,δcξωv ραγιdδωv α'καλoq και ιερoκfrρuκ'αg τou Πατριαρ_

τηq πδλεωg η.και τηq περιφ!ρειαg με xεioυ Kωl"cταντιvouτ'δλεωq' o λδγoq αu-

τηv oθωμα'vικ{ Kυ6iρvηαη τδq. yια τoν γεvv{τoρα Bικiλα, oυ,μτερι-

Eξδλλoυ, Kαι στα Ευζαντtνd xρδv,α }'ξφ3ηκε. μ&λιατα, στoy δεjτερo τδ'μo

iγ.oμε τη γvωοτf (και, γλωαoικ. ouγγε- τcυ βι6λioυ τoU <<Λδγoι, ταvηγυρικoi

yικi κ&πωζ) λiξη <Boυκελλdριoι>>, ot c- Kαi πtτ&φιoι>>, o oπo'ioq (τδμoq} τu_

τoicι ατcτεi\oiααv oτρατιωτικδ oδμα. τδθη'<ε, ατη E'ειετΙα, τo'l 788' Τo Xα_

o γvωατδq γλωαocλδγoq Δικαioq B. τζηq'.τoυ τρoηγεiται oτo oνcματετδr'U-

Βαγιακ&κog uτoατfριξε δτι τo επΙθετo uo'' εi'γαι εvδεικτικδ δτι o πρδτoq' γvιo_

ε'iναι oυyyεvι,κδ με τα ετδvυμα (τηq Α- oτδq 
. 
τρδγovoq τoυ Δημητρioυ Bικiλα

θ,iναξ) B,Ικαq, Bικdτog, BικελλΙδηg' καr επιoκiφθη'κε τoυq 'Αyιoυq Tδπoυq' δη-

Eικδπroυλog και δτι η ετuμoλoγiα τoνq λαδη'τα lερoαδλuμα' Στα l805 ivα &λ-

τρ,iτει vα αvαζητη€ai ατη λ.iiη βικ&q, 
λo μiλoq τηζ oικoΥδvειαs' o Δημiτριoξ'

τ.oυ ση]μα;,vει .*uir",, .o, *.,ur'r, ' αφιiρωαε εικδνα τoυ αyiou ΕλευΘερioυ

πoυλ&ει βΙκεq, δηλα5{ ατδμνεq -' r"rη] oτην ΠαναγΙα ΠαλαιoφoρΙτιαοα τηξ Bi-

yια γΙα κρααi { vερδ, με αr'io.o,xη \:- |:''.'_ 
*o' αναφiρεται εκεi ωg γιδq ιoυ

ξη τηq αρ1αiαg ελληνικζq oβτ"oqr, .", Χατζη Γιαvvακη Mτεκiλα' Bλiτoμε λo''

o{μαιvε τιθ&ρι, αμQoρiα τ] και .o'ηρ,, πδν δτι τo <<Xατζ{q>> αυvoδεδει και δεr]_

δπωg αναQ6ρoυv o Hρiδoτoq, o Ξενοφδu, τερov Bικiλα'

o Ηαδxιog, η Π' Διαθη'xη, c Σouιδα9 (η o Γ&λλoq διπλωματικδq uτ&λληλcq

λεξικδ Σοι)δα), cτα δε βrΙα,-'"d 1ρδ''α και περιηγητηg Koζινερι]' περιγρ&φoν-

iγoμε τoυq τι)πoυq βiκα, βixog, βικdκι, 
ταζ τo <Ταξiδι ατη Mακεδονiα))' αvαφi_

βικiλλι, βικi και βικdξ, με.η, or-η on- ρΞται σε κ&πotov (&λλov;) Bικ6λα' ο o_

μαα'iα (τηq oτdμvαg). πcioq ('o 1763)) τov φιλoξiνη'cε και

o αξixαoτog και μεγ&λog γλωαooλδ_ ::i ::il:J:r::J"*,;Η:;, Η;,i:
γoq, ,κα9ηγητ{q Παvετιoτnμicυ, Mαγδ- 

ξερε καλ& (και ) αρXαiα ελληvικi, ,μdλι-
ληs ΤριαvταφuλλΙδηq, ημαθιδτικηq κ:- oτα δε εΙxε ειδικη μεταxεiριαη ατδ τoυq
ταyωγflg (αΦoi, ατδ τηv πλεuρ& τ:υ 

Toιiρκoυq, γιατi τoν τρooτiτευα,v οΙ

πατiρα τoυ, καταγδταν ατδ τo Ξηρoλεi_ .Αγyλct. Πiθαvε ατη ΘεαoαλoνΙκη (δ-

6αδo) θεωρεΙ δτι τo ετΙθετo τp:iργε- πou τηγαινε oυxν&), πτωΧδξ, με αυν6_

ται απδ τη oλα6ικ{ λiξη ΒlK, τoυ πε1α τα ταιδl& τoU γq ξEy11gγf6$γ cτη
oηuαiνει ταiρog (απδ δτoυ και η λiξ_ --^''-'Iερμα!.:.

μτiκαζ) και διερωτδται (και τ ι \'α ση-

,μαιvε αρxικ& τo Brκ'iλαq;>>, εvδ ψiγει 4' B66αιεg τληρoφoρiεq ixo'με για τov

τη,l πρooπ&θ,εια εξελληvιαμoδ τoυ, 6ηλα- ταπτοi του Δημητρioυ E'ικiλα' τov Δη-

δ{ τηv αντικατd,τταoη τoυ αυ,μπλiγμα- μητριo Mπεκiλλα, o οτciog {ταv' επΙ-

τoζ μτ με β (Mπικiλαq o'ε Bικ'iλsq), cηζ, μoρφωμiνoq, αQoi υτ{ρξε μαθητξg

επει,δi θεωρiθrκε τoJτo αvελλξ'ν'ιoτo η τoυ Ν'*' Bdρκoαη καr αλληλoγραφoJoε

γιατΙ δaν τoλυταiριαζε μ'g 1ov κανδνα με αξroλδγcυg α'9ριiτoυq τηξ ετox{q

τoυ γραττoδ λδγoυ, πcυ δtαμoρΦωνδτα'' τ3U'

Tiλog, o γνωoτδg λ'ογoτiyνηq, δημo- Tελικ&, iφuγε ατην (6y61gντιtoιiπc'

σιoYρ&Φoξ Και ιοτoρικδq τoU Eλλη'"- λη' δτou ααxoλi1θηxq μ" τo εμτδριo των

qμoi τηξ Αιγδττoυ Mαv. Γιαλουρ'dκηζ βαμ6qηεo;- υQααμ&των και κiρια με τσ

YP&Φει: (<...φovτdκια, δηλ. ατοθ'ηκεq με περiφημα τρooδψια (<Χα6λι&> τou κα_



τασKε0αζovταν στη Biρoια, αντι'κεiiμιvo

με τo oπoio απαoyoλoδ,νταv και η οικo-

γivεια των Pακτι6&y.
Mδλιs dρXroε η ελλη,vικ{ επαv&cτααη

τou '21 εΥκατiλειφε τηv Kωvαταντ ι_

voJπoλη (με τα δυo αyδρια και τα δuο

κo,ρiτoια τoυ), πiΥε oτη Mδ'κovo και

ατ' εκεi κατ&λη'ξε ατη Σδρo (την τδτε,

αλλ& και τδρα, ovoμαζξμενη Σiρα), δ-

πoU εiΧαv καταφiγει τoλλo'i πρδαφυγεq
(εκεi δi εi1iε καταλ{ξει και η oικoγi'_

νεια τηξ μητ6ραq τoU? τωv Mελd), με_

ταξi ταrv oτoΙιοv oυμπεριλα,μ6&νοlτ:v
και πoλλoi Mα'κε&νεq, δπωq πληρoQoρη-

θiκαμε λεπτoμερ6oτερα 9β τελευ,ταi'ε1

μ ελ€τ εg.

'Eτoι o Δημ{τριoq Bικiλαg γενv{θη-
κε oτη Σiρo, τo l835. Για τη γ6vνηoη
και τα ταιδικ& xρδνια τoυ Brκiλα oτη

γεv6τειρd τoυ γρ&φει αρκετd o iδιoq οro
6r6λio τou <H ζωi μoυ)), o ανειpιδ τoυ

Αλiξανδρoq Αρ. oικoνδμoυ και τελευ-

ταi'α o εκπαιδεuτι'κδq Δημ{τρloq Bαρθα_

λΙτηq, τou oυγκ6ντρωoε αξιδλoγo, vio

υλικδ και τo δημoαiευαε oτo τε0γoq 4,

τou iτoυq 1984 τoυ τεριoδικoJ <<Συριo_

vd>>. με τiτλo <<Δημiτρtoq Bικiλαq, o

Συριανδq>> rκαι φβvτιoα και (αvα-) δ,3

μoolεδτη,κε {δη και oτo τεριoδικδ τoiτo
δηλαδ{ oτη <Νιaουστα>.

5. Mι& dλλη ρiζα τηq οικο'γiνειαg ε7_

κhταατ&Θη,κε οτη'ν ouγγαρiα ,και εiΧε

αρxηγδ τov (αδελφδ τoυ ταπ,τoJ τcυ}

Nιx,δλαo Mπεκiλα, o oπoioq δατ&uηαε

yια να γρucωθεi και για να ζωyραQιoθεi
o ν&ρΘηκαq τηq εκκληoiαq τηq oρθoδδ-

ξoυ Koιvδτηταg τηq Β'oυδαπioτηq, δπ:υ

Uτi]ρXε κbι o oικoγενειακδq τ6φcq τoυ.

Eξ&λλou, 6vαq &'λλoq Mτrεκiλλαq, o

Γεδργ ιog, εilγε αυλλ&6,ει vωρΙτερα τη

oκΞψη για τη.v αv6γερoη (,με dλλoυq 'Eλ-
ληνεq) τη9 εκκληoiαq τοiτηq.

o Νικδλαoq εixε δαταv{.oει αξιδλoγα
τοoi και Yια τηv 6,κδoαη 6ι6λiω,v τρΙ_

τωly και Yια τo ελληvικδ oxoλ'εio τηq

Π icτη g.

Eκτδq α,π'αuτoiq γvωρΙζoμε αειρ&

καt απδ &λλοug ατδγovouq τηq oικoγi_
νεrαq αυτ{q, ατηv Eλλδδα και oτo εξω-

τερικδ. Πoλλig ειδ{oειq δΙvει και ο i_

διoq o Δημ. Bικδλαq oτo 6ι6λio τoυ <<H

ζωi μoU). Eτioηq, στoUξ α'v6κδoτovq

κδδικεq τηq oβδδoξηq Koινδτηταg τηq

Biρoιαq 6ρiοlκqμε αξιδλoγα ατoι1εΙα για
τη 6dττιoη. Υια τιξ πρoilκεq κ.τ.λ. με_

ρικδv'μελδv'τηq oικoγ6νειαq BικΙλα -

περiφη'μo (με τα l950 μεγdλα καρφι&

τηq εξδπoρταξ) <<Mτικελ&θ'κo οπΙτι>>,

για τo oτoΙo γρ&φει και o Δr1μξτριoq

B ι κ6λαq oτo 6ι6λΙo τoυ <<Η ζω{ μo,l>>

τα εξfq:
<<Kειμivη>> (η oικoγεvειακ'{ oικiα) <<ε-

πi oτεv{q λιθooτρδτoυ oδoi, δ,ιατηρεi

ειαiτι τηv eπι6λητικδτητd τηq. Η ετi
τηq oδlcδ siρα φiρει ακδμη> (δηλαδ{ τo

190l, oπδτ,ε επιακ6φθηκε o Λημ. B ικi'-

λαq τη E,iρoια, δτωq θα δciμ'ε, αμ€αωq,

πιδ κ&τω) δλα τα,μεγ&λα τλατυκiφαλα
καριpld, τα oπo,iα την εΘiωρdκιζα'ν, o δi
ατερεδq τoΙ'yoq τoυ ιooγεΙoυ Uψoiταl

xω,ρiq παρ&θυρα μθXρι τou τρδτou πα-

τδματoq. Αι τotαδται τρoφυλ&ξειξ μαρ-
τυρδE,r τqlν iλλειψιv αoQαλεiαq και τcv

φδ6ov κακo6oδλω* ετ1Qρομδv. Eιq τα δ_

τιαθε'v τoυ τρδτou και τou δgυτξρoo τ:ι.
τδματog εκτεi,νεται καθ' δλo,v τo,μ{κcq
τηζ oιΧiαξ ενρεiα oτo& υπδοτεγοg. Erq

τo &κρoν τηq oτoig τoυ δaτiρou τατιi-
ματoq κ'εΙ,ται η αi,Θouoα τηE πoδox{3.
H τλouoiα διακδαμηρι q τω1v τolΙXωv τηξ

και τηξ επι1ρJαoυ oρoΦilξ, η γλuττ{ θu-

λεΙα, εΙ,vαι εvδεiξει q τηq ευτoρΙαE τωv

πρδτω,v ιδιoκτητδv. M'εταξi τωv δuo πα-

ραθiρωv τηq αιΘoδαηq εΙ1ε ζωγραφιθεi
ετi τou τoixou ετιΥραφi, δuvα,vdγνω-

oτoq oiμερoν. εκ τηq oπrciαq φαivεται
δτι η αΙΘoυο,α διεκoαμflθη κατd τo ]773>>.

Στo μ6ρoq (oδδq Aγiou ΔηrμητρΙou 3,

κoντd oτo ταλιδ κτ'iριo τoυ ΓuμvαoΙoυ),

δπo,u 6ριoκδταy τo οτΙ,τι τou Bικiλα,
εvτoιyioτηκε π&νor απδ τηv eiαoδo τηq

v6αg oι,κo,δoμr]q. μαρμdριvη πλdκα,,με ε-

τιxρuαoμi,ι,α, xεφαλαiα γρ&μμ,ατα, η o-

τoΙα Ξχεr ωq εξiq:

<<Ε'&i oωζδταv, μ'i,xρι το 1963' το

αρ1cντι,κδ E ικi}'α, <<To Mπι κ.ελ&δι κo oτi
τι). Eλλην. Περιηγητ. Λ6ογη. Τμiμα
ΒεραΙαq, 1982). H πρδταοη αl{κε οτoν

φιλοπ&τριδα δικηγδρo τηg Biρo:αq Κ.

Αθανdcιo Δα6iρα.
Α,κδμα, o λδφoq, τo'υ υφδvεται voτιo-

δuτικ& τηq πδλεωg λεγδταγ (μiχρι πριv
λiγα Xρδvια, αλλd, αυyν&, και αflμaρα)

<<βiλλα> { <λδφcq> τou Bι,κiλα (δπov

τδρα, 6ρΙακεται εδδ και 15 - l8 xρδ-
νια, τo εξoxικδ oτiτι τoν οul'αδiλφcυ

δικηγδρoυ Μrydλη Χααιδτη). Θα τρiπε,,
δμωg, να διευκρtvιατεΙ δτl <<η 6iλλα B,-

κiλα>> εi:αι καταoκεiααμα των τελευταi-

ωv 50 xρδvωv και Χρησιμoτcιδτεv yια

θερινη διαμoνi. Αγoρdατηκ.ε, τo l933,
qηj νεδτερo, oυvδvuμo γδνo τηq oικoγi-
νεiαξ, τov Δημ{τριo Bικiλλα (με δJο λ)

τoυ Γεωργioυ, δηλαδ{ αrεQιδ τoυ λογο-

τoυ στη Bθροια. Toδτoξ τo αγδρασε οε

τλειoδoτικι] δημαπραοi.α (α:τδ την Eθ,νι'

κr] Tρ&πεζα, η oτoΙα εvερΥo&σε ωξ δια_

xειρioτρια τηg Α"νταλλ&ξιμηq Γ'!φιoUσΙ'

αq), με oμoλoyΙεq τωv δαvεiο:v αvταλλα'

ξΙμων και με τΙμημα Ι6.100 δρ1. H 6_

λη 6κτbαη 6ρΙακεται oτηv dλλoτε oυvoι-
κliα <<MπαΤρ>> και {ταv 40 oτρ6μματα,

τερiπoυ.
EπΙoηg, oι καλλιτ'ε;,vικ69 - πvει,ιματ ι-

κ6q γιoρτιiq, τoυ Ξκαμνε o δi,μoq τη9

86ρoια9 ατα yρδvια τηs ανδμαληs εττα-
ετΙbξ, 'o,voμ&ζoνταv <<B ικfλεlω>. Eξ&λ-

λou, ιδρυμivoι τελευταiα αΘληlτικoi, φu-

σι@λατριlκo,i κ.τ.λ. αiλλoΥoι τηq Biρoι'
αq φiρνoυv τo δvομ& τou, ατov τiτλo
τouξ.

Σ.η Biρoια υπdρ;aι πρoτο,μ{ τou,

ατη,v περιoyr] τoυ π&ρκoυ <<Eληδ9>>, η o-

.oΙα "αiαοπεuiΦΙκε 
(τo 1955) με 6ξc_

δα τou <<oυλλδγoυ πρoq δlξδooιν ωφελi-

μωv 6 ι6λΙων>> και τoU <<ανλλδγoυ Eερst-
.iτov>> τηq Θεoααλo'vi;κηs. Yτ&ρxει, ακδ_

μα, και oδδ9 πou εilvαι αι}ιερω,μ6νη ατc
δvo1μi τou, η πoiα εvτbν,ει τη,v oδδ Mη'

τρoπδλεωq και τηy Κεντpικd.
Tiλoq. o ταιδι'κδq oτα$μδq τηg oδoδ

Π.,Mελd 6, τηq B6,ρoιgg (Π.l.K.Π.Α.)
καταoκεu&oτη,κε ατ,δ αuYyεyεΙg τoυ (κλη

ρoδδτη,μα τηq oι'κoy6vειαq τoυ E,αoιλεi_

ou Mελ&), τ'o 'l936, και λειτouργε'i μi-
xρι α'fipεpα, εξuτηρετδvταq τoλλ€q oι-
κoy6'vειεq και ταιδι& (ydτrια}.

7. o Δημdτριo5 Bικiλαq, ετrιακ'iφθη_

κε τηiv τoυρκoκρατoδμενη Biρoια τov

Σεττiμ6ριo τoυ 190l και d, τδτε, πoλi
δρ'αoτfrρια φιλεκταιδεuτι1κ{ αδελφδτητα
τηq πδλεωq <<Miλrοoα>> τov αιακ{.φξε
(oτιg 7.10.!901) επiτημo πρδεδρδ τηq,

γεγovδg τo clπoio oιlyκilνηρε τoλδ τov

ουγγβαφ,iα. Στα 1905 6oτειλε oτην Πγ
i"ελδπη Kαμπiτoγλoυ ετιoτoλd xαι δυo

λiρεq δια τoUq αγαθo'εργoiq oκoπoiq
τoU ouλλδyoυ κυριδv και δεoπoινiδων
τηq Biρoιαq, δπωg πρo,κiπτει ατδ φω-

τoτuπΙα τηq πoU μoυ 1dριoε ο αυydδελ-

φoq κ. 3uiωv)vog Koiγκαq.
8. Η τλοδαια 6ι6,λιoθfrκη τou κατ6λη-

ξε oτo Ηρ&κλειo, τηξ Kρ{τηs, και (με

τoνq 4772 τδμoug - τi'τλouq τηξ) 6oi-
θηoε ατο να σXηματlιστεi μι& αξιδλoγη
δη,uoτι,κli 6ι6λιoΘ{κη, η oπoiα, μdλιoτα,
rp jρει τo'v τΙτλo <<B ικελαiα B ι6λιoΘ'f.κη>>.

Η τoυρκo.κρατouμivη (τδτε) Biρoια δεv

προσφερδταv Yια τη oxετικη διlρε& αε

τoδτη τηs 6ι6λιoΘiκηq τoυ Δημητρioυ
B'ικΞλα, αv και αυτf ξταv η αρ1ικ{ ετι-
Θuμ,Ια τoυ.

Ι I !. Εnιλεγ6μενα
τδρα τo ερδτημα; '14-

αελΙ6α 6,! )

M'πικrλσ 'ΙlηΛ- 4'ι τοι_ τελεuταiα 1ρδνlα
τηq ToυρκoκρατΙαg.'Α,λλιδιrτε *-._
πiθετo τoι)τo φ6ρvouv αρ,κετoi και τδρα,

ατη'y Aθi,vα και αλλoi.
6. 'oπωq Yνωρiζoμε oωζδταv μ€xοι

τα τελ€uταiα xρδνια, στη Biρoια, το

τoν 6αθμδ τoν τPδσεδρoU υτoυρyoE, o oΞ

τoioζ ξκαμγε τtq'καλoκαιρtνEg 5lακoπ€q
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34. TΦ MσNAΣTΗF,Ι ToY rΙΡΦΙlPoMοY

Εivαl τo μεγαλ0τερο ,KαΙ CtPχα!6TερΦ μoVο_

οτηρι του τ6noυ μαξ' Γlou πρ6oφερε πoλλα στοUe

αγιbvεc Ylα Tη Λευτερrdr.
'Ι'lταv μ,ovαοτηρl αvδριbv ποu ;4τiοτη;<.ε τal

Ζ' μ.Χ'αlιi:vα καl μιθ:1ρl τελευταiα 6xεl υnoοτ:i

πολλ*q κατοoτροφ6c.

Π6ρα 6μωc o16 gι.jτη rηv Kοταστρoφη το

μ,ovαoτηρl Εαvαnυρπο}.ηθηκε το 1906 'αΠo ToUc

Bouλγd:ρoυc Xατξii καl Λoι]xο, γlατi ουγκ6vτpω_

vε Kοι 6δlvε dουλο σT'oUξ Mαι<εδ'ο'ι'ομ*xοιlc. Σαv
αno θα0μο οΦθηκε μov'c 11 Eκκληοiο. Tηv τελεl-l-

τα!g ,κατοοTpoφη οτο κeλ'* fκοvοv n'l ΓεQυ'αvοi

το Mdη του 'l 944 γlατi π*λt τ'ο lοτορ:κο ;"lοvα'

ατηρ: nρ6oφeρε θ:ηθε;α οε αvτdρτεc.
Πιlλλ6ξ δlαφωv1εc υnηρEαv κατα iiΟ.tn'n'r'_

γlcj To αv Τo μοι'α'.lτηρi ι]ιlΛ''_ - " l lvll]TnΓ'Πo}η

Tc 1B44, το μ,οvαοτηρ; αvακαιviοθηκε, 0οτε
ρα cnο rηv μεγoλη nυρκαγlα καr 6λα6ε Τη'v Τε.

Toυ Τ6κn Mπ6Ιτon.

λ:εη τcι: μcρφη Miο επlγ,ραφη ndvω οno τηv
κυp!α riοοδo του μαc nληρoφoρεi τα εΕηc:

Boδεvιi.lv η Bερoiαc και Ναo0oηc. Tο τελ,ευταiα

Χρ6vlα 6trεl cρloτIκonοrηθεi η 96οη τoυ οτη δI-

κij μαc Mητρδπoλη
Πρinι;l vο oημεrωθεi 6τt c Πρoδρcμοc τηc

Νiουααc εivαt μετ6yl TοU μοvcοτr1ρlοιi καl εi-
vοr η μδvη Εκκληοiα noυ γλΟτωοε αn6 TO llc-

Η nα,ρΔ,δ--,l UαC λ6εl 6τi μερlκοi κλθφτεc
εKΛεψαv το μ,oυλdρl,α TοU Προδρδμ,ου κol oι'ι
o 'Αγloc τcυc τlμιbρησε με παρ6λuαη, ε,vιi τα

ο ΠAΝΣEΠTOΣ OYTOΣ ΝAoΣ TOY TlΜioY ΓlpoΔpoMoY AΝΩKoΔοMΗΘH ΩΣ
ΠYPΠOΛΗΘElΣ ΤΩ 1844 ΣΩτl1PlοN EΤΟΣ ApXlEPATEYOΝTOΣ TΗΣ

EΠΑpXlAΣ EοΔΕΝΩΝ ToY Α.olΔiMoY KYΡOY ΜEΛETloY
ΚAl ΗΓoYΜlΞΙ!ΕYci'.jT oΣ Τl-lΣ ΣEt]ΑΣMIAΣ

TΑYTΗΣ MοΝΗΣ
AΝΘ:MCIγ

IEPOiν1OΝAXoY

a, ^ :lj'iiuq* *il.., ,';j ]Ηfu-'.]:.d.r nu*i{-: g"*ffi*" ,i#* "'ε.# '^Ψ*ffi#ω'|,
sffi ]1 : #*_ g.i&a;Ξι;1r.ji.'::9
ΦΜ:E ,. _. *_i.'s.: "Φ]'. iξ .:ιsr!:i:::*

Φtri:': ffiFΙ
qΦ;λ:**.A#ilrft



μouλαρlο εΠ6στρεψ,α'v μovα τΦUc σToUq Kολo-

YηρoUc.
Πρδοφατα lερ6oυλοr θκλεψαv 49 εl,κovεc ο-

n6 τ,o τεμnλ,o Tηc Eκκληοiαc, οt onοiεq π'oτ6 δl.:

6ρ6θηκov.
Σημερο σΤ,o μ,ovαστdρl π,oυ εi'vor φρ,ογμθvο

με ψηλη μdvτρα, ΤηV Kεvτρ|Kη θ6oη κατ6xεI n

εκκληoiα ρυθμoι] Bαolλικηc, μ,ε Tρεlc μrκρ'o0c

τροι!λ,oυc κοl Ndρθηκο, εvιb οτη Boρε,lα nλευ-

ρ6 γ[vοvτor ξεvιi.t'vεc - κελlα κτλ. απδ δωρε6c
τωv Ναoυοαiωv. Yπdρxoυ'v 666αlα καl τα μlκρd
rtαμoρθκlα n,oυ φlλοΕεvοιjv π,oλι] κ6ομc.

Mlα 6ριioη με dφθ,οvo vερd 6x'εr τηv εEnc
εn lγραφη:
ΣYΝEχlZoNτΑΣ τΙΣ ΠAPAΔoΣElΣ TΩΝ ΝAoYΣAlΩN

ΞΓiΝE Ι{ BPYΣΗ ΑYTH

Στ]Σ 24 !gY*+€Υ'+€6€_=-

Δinλα εivαr γρομμιivο τ,o ovoμα τ,ου τεxviτη:

MΑΣTPoXPHΣΤoΣ ΦPAΓKoτΣ lNoΣ

Η 6ρ0οη ε[vοl δωρε6 τοu ουμnoλiτη 6loμη-

:{.1v3U Γρηγδρη Bορ6,αρ6ααoυ.
Aπ6vοvτl αnο το μtovασΤηρl οτη λακtd εivαl

Kα| T,o μtκρ6 ε,κκληodκl 6που οvο6λ0Zεr τo ογiα'
σμα TοU μο|Vαστηo:'or-j, 'εvιil oτηv πd'vω μερrd εi-

Vα! Tc Ιl1vΠβ,εio τηc Eθvικηc αvτiοταoηc 6nου
δlα6οζεl καιrεiξ τ'ouc οτix,oυξ:

θ6λεl
ορ,ετη'v

και τ6λμη'v

η Eλευθερiο
Kαl τΙlv επ:γροφη:

ΣτA ΠΑΛΗKAP|A TH.Σ Νβ.oYΣAΣ ι(A! !ξi:::::
Π0l Enεεeιl ΣTΗ MΑXΗ MΕ ToYΣ ΓΕPΜΑNoYΣ

ffi6ττ-
YΠΕPΑΣΠlzoΝTΑΣ TΗΝ TlMΗ THΣ ΠAτΡlΔΑΣ

(Σuviyεια απδ τη oελΙδα 59)

ταv, λoιπδv, Bερoιδτηq o Δη,μdτριog

B ικiλαg, εξαιτΙαq τoυ γεγoνδ,τoq δτι η

γενι& τo,υ, απδ τη'ν πλευρ,& τou πατ6ρα
τou, κiαταγδταv ατδ τη B,iρoια, αφoi o

iδιog yεvv{θη,κε oτη Σδρo και iζηαε ε-

κεi, δπωg Kαι στηv Kοrvoταντιvοiτoλ'1,
ατo Λovδiyo oτo Παρiαι και oτην Αθd-
να και &1ι ατη Μα'κεδo,νικi Biρoια, ε,uδ

απδ τη μεριδ τηg μ'ητiραq τoυ καταγδ-
ταy απδ τη,v 'Hτειρο;

To πρδ6λημα εilv'αι τ,ιδ γε,νικδ, πoιδ,
δηλαδi, κριτl]ριo τ.ρ6πει vα xρησι,μoπoι-
oιiμε πρoκ.ει μiνoυ να πρoo.διoρΙαoυ.με τ:-u

καταγωγi ε.νδc δι,ι.-^" '"
' 
--' -''j..,i-iτ'ρoε-κuψε και τiθηκε, π.x.,

και Υια τo,v μεγdλo EλεΦiριo Bενιζi-
λo, o oπoΙoq γεννf,'θη'κε μ,iv oτη,v Kρ{τη,

αλλ& η oι,κoγiνει& τoυ (ατδ τη μερrd
τou τατ6ρα τoυ) πρcερ1δτα.v ατδ τη

M&νη { Υια τov lωδvνη Kωττoιjlν,ιo, o ο'
πo,ioq γεvv{θηκε μ6v ατη B,iρoια, αλλd
απδ πα,τΞρα ο oπoΙoq {,λθtε ατδ τo νηoΙ

Kδθηρα για vα εμτoρεuθoΙ ατη (Mακε-

δoν.Ια), ενδ o iδιoζ (o Ιωd,yvηξ Kωττoιi-
vιoξ) 6,φuYε v6'og ατδ τη E,iροια και κα-

τΞληξε oτην ΙταλΙα, δτoυ iζηoε τα ,τε:

ριααδτε.ρα xβvια τou (oτηrv Π,&δo6α), ι-
κεi αναδεi1θηKε 1αι τθα,νε, uιπoγρdφoν-

ταξ, δμω9, πδvτoτε, ωg <<BερoιαiΙoq>,

(βλ. oγετικd Γιδργoυ X. Xιoviδη, H Bi-
ρoια (και δ1ι τα Κδ0ηρα) εivαι o τδπ:q

γεννηαεωq τou lω&yvου Kωrτ.ouν'ioυ, Mα-

κεδovικ& 22 (19e2) 498 - 5'05, δτoυ και

6ι6λιoγραφΙα).
Aντi, δμωq, να τρo6ληματιζδμαο"ε

και να xωριστoδμε. ενδε1δμενα/ σε στoα'
τδπεδα αγτιΦρovoδvτωy fi, αντiθετα, vα

Δnμ. Bικιiλαq

συ,μφΦviσouμε δλoι και vα παραδoΘoδμε

ατη'v αγκαλιd evδq dκριτou, αρρωατη,μi-
vou και ξμετρou τoπικιαμo0 (ενδ uπoτi-
Θεται δτι πρoαπαΘoδμε vα γΙvoυμε πoλ[-
τεq μιdq κoιν{q ευρωπ1αiκ{g κoι,vδτηταq)

σα παραγωρ{oω voερd 1ov λδγo οτοy i-
διo, δηλαδf oτoν Δημ{τριo Bικ6λα, oτov

μδυc τcu &,καιoiται, dλ,λωoτε, να ixει
τη'v τελεuταiα λilξη, τoυλdγιoτo Yια -τ].iγ
πεοiπτωor] τoU._ τitJ _-il"-',':;δz1i roiiδv, o iδιoq oτo αυτo6ιo_
yραΦ| κδ 6ι6λΙo τou <Η ζcri μcU)), rαι-
δικαi α','αμ'vfoειq - vεαvικoi Χoδνοι>> (Α-

θflια i908, cελ. 6-7) τα εξ{q σUΥκllvn_

τικ& και αφoπλιεrτικ& για oπoιov'δdτrοτε

αμφια6ητiα:
<<'Αλλ'αιoθ&voμαι δτι, ε&v frτo δυ-

vατδν, και αi'μερov 6τι, ν1α ατ{αal τηv

oκηvτ],v μou ειq Biρoιαv, εκεi d&ελα αvεδ-

ρει τη'y πατρiδα, ,καθδoov εκεi αυγmr-
τρoι)vται αι oικoΥθvειακαi μou τrαραδδ'

σει ξ.

Δεν ληαμoνoιiμεv δτr εκεΙθεv καταγδ-

μεθiα. Eπi τou τ&φou τou πα.τρδq _uog
ειζ τo vεκ'ρoταφ'εi9:μΞ$r".ai i6ξ.,s ,,.*
g;;;i"r, o αδελφδq μou ενΞyραψθv ειξ
τo αycλεiov τov τρωτδτoκδv τou ωg Μα_

κεδδι,α τη,v κατccγωγι]v, και εγδ δt με'
ταξιi τωv Mαxεδδνωv τr&vτoτε συΥκαTα_

λiγc μα ι >>.

Πρoσoxft:
Η v6α δlε0θuv'οη ToU ΠερΙοδ1x9f "ΝldοUστα'}>,

Kαi του Σuλλ6γou A.Πoφoiτωv Ναοιjoηq ε[vαl:
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TΦwa E€E τΦpffi
hi ξlvnTl*, oυ ε<ομδc t(|

Tα ΤρC}γοΦvτγlα Tnξ, σTn λllθoυοτα
(8',)

Στα 1916 nου γivηκεlν η επαναoτα'
oη τoυ 'BrvlZδλoυ οt ,Nlοoυoτlvoi πηγη-

vαV vο lαρcIσlαοτoυv oτα Boυδlvα oτρα

.niτρ:uncυc δvταq' δiκοηα'v κt τoυφδκl-
σαv τοUc θΕl μrτα τη Mlκρootοτlκη κο'
τοστρo,.Jφη. oυ λδxουc αυτδq lνωθη'
KεlV μη τoυξ BlvlΖlλlκοιc. Tδτl ot nλεro

τιρol oτροτlΦτηδοl εφυγαv κl' ηρθα'v

oτη Nlαouoτα μη τα τoυφδKtα τoUξ.

Kl' ιioταρvoc σΠ' τoυ φδβoυ vο 'μηtl

τουq ,δlκαooυv γlο λlnoυτα'Εiα iφυγαv
αn' τη BδργIα KΙ Tη ,Mπioτριτoο (Α_

λIακμωvα) κl nηγαv oτoυ κρατoυc του

Bαοlλεrd lKουvoτο'rτivoυ γlοτi η Σαλoυ-
viκη κl dλλα μiρYrα ηταv oτηv κυβδρ_

vηση TοU BIvlζ6λoυ. ,ot lΝlαουoτlvoi
noυ Εiφυγov οnoι] δω κl nηγοv oτη

BαolλlκIα τηv κυ,βδρvηoη ο,ΠoU Kεl o1

τουv Tαοη τoυ M,niρου vc ni:rψ'εl vα
ατδλvεl οvΘριbnoυc απ' τη Νlαουoτα
οτηv Αμiρrκη αμα ουτδc δε'r oυμ'μουρ_

φιi:θηκεIv KΙ τoUV ζdπτοuοοv oτoυ Πα_

παγlΦργη τoυ oniτt κι ηθεlλοv vα TοUv

xαλdooυv. Toυv γλιJτoυιtα'r τδτl ol Tol-
τοαiol ncυ ηταv oτoυ Koυμlτdτoυ.

Τ&ρα nouλλοi oυλiγοl Γ.]lαoυoτlvοi

φειiγουv oτα ξθ'vα. Tδτl oλα το oπiτxlα
κορτIρoiοclv lnloκεσ:ο οΓl'''ηV,Αμ:ρlκη'
τοiκlα κt δουλδρlα μδοα ο'lο γodμματα.

ou Γουργoυλιdτουc θατεIλvεiv rliiοο

xρδvoυv τ' Aγ:g - Boo!λη μνlο μloiρκα
οφογμδvη κl κα0αρloμυvη ol κουvοεr-
β'o. 'Eδ.oυvεrv lvτoυλn oτου τοxυδρcυ-

μεioυ vα τη δδι:cυν τ' Αγrο _ Bαoiλη
γIατΙ τδτι oτηv Aμlρlκη γloυρτδZoυv
τηv ημiρο τωv IUχορ'στ Φv κl μαγεl-
ρεtioυv μloiρκα.'ΑλλoIvοl nilλl'Νlοoυ_
oτlvoi τηQ Aμlρrκηc,εoτεlλvοv Ζτραvlο
oυρvδκια κl' αλλ'ο oιiTα xρ.οrαΖοuμlvα.

Toυc μdΙ κατΦτιρoυc, oυ Mnδρ'oυc
τoυQ εοτεlλvεlι, oτη tΝδτlα Αμlρlκη, τη
,BραΖlλiα κl o1'δλλα μioγlα no0τοv
φτoυxδ γlο ταΟτoυ κt απo0 κεl noυλi
αυλiγol γiρloοv.

'ovταc εφiβγov το πoλlκdργlο ol μα-
Vειq τouc i,βovαv φυλοxτδ κl' δpl1vοv
vrρo δΕoυ μ:ρlα ocr'τηv πδρτα κoτο-

βρr1αv γlα vo μηv θxεl rμnδδlo τoU Tα-

ξεiδI κl vο YεvηTl κολδ δnουc τρεxεl
τoυ vrρδ.

Tδρο oληoμο'.lv

Eαv τα lnoυρdνlα
Tδτr τα frλ;iaT:?: .nrντViδ,nου δφl-

βγοv ητοv οκδμο μlκρα, δ κdξl - δrκο1_

Toυ,Nικ. Σ,nξρτon

φτd x.ρoυvΦv κι 'ol γoυvεic τουc δε'r

εixοv vο τoυq δΦοoυv τα voOλα τoυq

κl' iτοl α'vαγκdΖoυvτοv vα oηκΦoουv

δαvεικα. 'oταv καζαγτoiloαγ μl ToιJ

πρΦτoυ κlαρl ταoτεlλvοv oυnioου γlα
vο ξlΧρloυθoυv. H οnδδεlξη nαρο κd-

τcυ γρi:'φει:
EΕoφλητικi1 αnδδεrξlc

o υnoφοrvδμεvοc Στiργloq Kiτolοc
ωq αvτlnρδoωΠoξ τoU εv osooαλoνiκη

icυ δλοβoν rjορξ τοU

λiραc c9ωμαvlκdQ τρidκovτα π6vτηJ-r-
nρcc εΕδφληο]V τoU Πρoq τov Xρloτd-
κη'r Χ"Av:ωvicυ xρεουc αυroυ ατoμl-
κδc κr: l εγγuητlκΦc δlο τoυ υ,no Xρo-
vcλογiαv 11l24 Μoioυ 1907 εnτα εκ
,λlpιi.iv oθωμ' oκτοκοoiωv τεooορdκov_
τα (840) γcο1rμcτiου nροq ουτδv υnδ
oμiαδοc μεταvοoτδv nρoc δloκoπηv nα-
σ.|c Kοl' οι.,τοU οxετlκηc ογωγηc καl
πpοc αvαoτoληv τηc εκτελδoεωc o1ε_
.'Κω/ 5|KcIστ κΦv αnoφooεωv εvοvτioγ
αυτ.cυ. ouτω οvοκηi;υττω Tov κ. ....
.. .. .. οnαλλαγμδvov τελciωc οπδ οα.
δ1lc......

Εv Νοc0οη τη δωδεκατη Mαρτioυ
'1 91 '1 iνδεκο

ol μδοτυρεc
Θεoλ6γηc Tοrακμilκηc

'KΦoτοc Γολοvδc
Avτιi.iv,οc Tοlκrτi κου

Kr'εvα τραγoυδl οτη Nlδoυoτo oυ-

μlλα:l γlα θναv noυ γuρrο.εlv οΠ'τη
Ervrτylο υoταρvαq αnοιi 1ρδvlα κl βρη-
Kεlv τη γυvοiκo τou vο nλivει το Ζvτρδ
V:α σ: μ:α βρυoη ποι nηγεlv vο noι-

τigεl τ'ολouγo τoυ. Αυτη δ,εv του'v

κο;ολαβεlv κl θελουvτcc ουτδc vo τη

δcuκIμdoει oν ητo'v nloτη τη ρΦτηoεtv
nουλλεq βουλεc. 'Eτol βγηκεlv τoU τρο

γouδl:
Xdρο[lv η αvoτoυλη κι δρδoloεlv η

Δioη
Παγ Tα noυλδκιo oτlc βoυoκδc κl' ol

δμoυρφεrc vο nλivoυv
nηρα κr γω τoU Γρiβα μoυ niγoυ vα

τoυv noυτiοoυ.
Bρioκoυ μvli κδρη nδnλυvεtv oι μνtδ

κρ0γlα βρυooι1λα
κl γω νιρ6 τη γilρlψα κt' dnλoυoεIv vα

μl δδoεr
Διbδlκc κoδnειξ μoιiδoυoεlv oτo μdτ;1ια

δεv τηv εiδα
κl κα τlq δlκατioolριc τηv εiδα δo'κρυ-

- 
K6ρη τ' θ1εIc κι θλiβroεr κl βoρlα-

vαοτrvδΖεlc;
_ 'E1oυ dvτραv αrη [ιvιτ1lδ δδδικo

1ρδvlα τιilρα
κι' oι]τt 1αpτi δεv μ6oτεrλεlv oilτl oυ-

τ6q τoυ ηρΘεrv.,
Kι' ακδμα vτγιδ τouv καpτιρδ κ| τρεlq

τoυv ποvτυ1οivoυ
Kr' oni δα γδvoυ καλoυγριδ τα ρδoα

δα φoυρδooυ.
_ ou δvτραc ooυ flτov dρρουoτoυc

βαργr6 γlα vo πlΘ6vεl
κl τoUν lδdvroα nανi, μ'εiπεlv vo μl τoU

δδoεlc'
_ Av τcυv ιδδvroεrq novi δ1oυ vα ol

τoυ δδooυ.
_ Γω τoυv tδdvloα κlρi, μ'εinεrv vα

μl τoυ δδoεIc.
τουv lδiνloεtc κrρi rγιi.l δo ol

φrλi, μ'εinεiV vα μr_ Γω τoυ lδivloα
τoυ δδoεlc.

_ Αv ToUv lδdγtoεlq φιλi, φlλi vα ΠαG

vo niρεtc.
_ Kδρη μoυ :γδ μl oυ ivτραc ooυ,

lγιδ μr oυ καλδc oou.
_ Αv εiοεl oυ oυ dvτραc μoυ, αv εi-

oεl o0 oυ καλδc μoυ
nδ μor oημδvτγισ τηξ αυλι]c, τδτl δα

ot γvoυρiooυ'
_ 'E1ειc μηλιδ oτηv nδρτα ooυ κl κλi-

μo στηv αυλtj ooυ
κδμεl oταφι)λlα ρoυΖoκιd κl τoυ κραoi

μoυoκ6τoυ,
_ lγδ μoUv κρoσounoιiληoo κl ντγrδ-

βηYειc κl τδ'δεlc
Αv εΙoεl oυ oυ ivτραc μou, αv εioεl

oυ κoλδc μou
ni μoι oημδvryια ToU κouρμlo0 ,τδτl δo

oι γvoυρiooυ.
_ 'E1εlc rλlδ oτoυ arr]Θoυc σoU κt'

lλrδ oτηv oμooκdλη.
_ Kαλi μoυ oδ'oεt oυ dvτραc μou l.
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'o'νrιν τ€iινaζ 1'πδ ψαy'?'α' αr''
,s,.ι' Εxx)'τ1οι'ι ,'α xανa''ζ τo aτι'lοη

5.)1) Υ|. δταν τaρναi ατδ γ'''νι& 'lι'

l'νθ.6eιE ξν,q' y'εραy''.... Συ1ι6cυ)' η τ1;

"('.1"^iL0'ζ ψaυ ττi.Ξ'lνι'τd'i6 7'! i'L-

7ι0" rι' τρtαν;α" πaρtπa'l y-?o'1'''ι τio')

πLραοα't α'τδ -'bτa 7'ηι'1 1"t1ι ωxcυιι'

τ'"1. τg')'ευτ'J'tc. φο?a 'ι6yει ξγ:rl'tτ.

οτη μνη1ιη μoυ.
ΤΙ ιρνailοα )'ο''π6ν' παe'' τ"&'',ιτaa''l;

x'ι','ρ6q, α'α6 ττγt Exxληoι*' JΙ; Πy"-

ναγLαq lμπ^i1xα τ'"α y'aρi' τ"α'ι [ψaι'ν'ι

i,α' oξετ&ζιυ τιζ ειχ6rεζ xq'L να' τ'?a-

cτι.θιι'l ν7' δu.1'60'cω iιζ επιγραφd;

τoυ;' Σxdφτηγι 'tz '/"?1"-;Li5ω σ^η\''Ξ'"

ιJιοe''.i ι'' !6"1υ-)'ι 7Lρτ[ xαι' μoλ66ι'
1ζ&'το''o'' πoυ ι-ιε ε[δα,'l α'ν'r1a'3γηcα'ν'

Δεν τoυa xα'ττ1\οpω' ΙΙoλλ& ουψ6υ'i"-

νcυν.ΙΙρ6πsι 6λ'o'' να νa'"αζ6ν'σ'στΞ \Lσ'

ττ;l eΘ'lυιi1 1ιη τ")'τ1ρaνaμι&' Aλλ&

^{|"L να νa'ιθ"ζecα-ι' "(,'CΙ xd,τ'L πρ€πaι

lα' τa ξLρε'.q u'ι')'α'

'λρzγε Θrι ^iiτα'ν πo)''3 δ{οιο)'ο

ταθε F,xτ.λ^riο[α νx ty'eυ ','' 7J''xδ τrβ

6ι'6)'L,'l, peγθ')'ι i1 ',ιιxρb' ||L' τ1Ξa'-

γρωiιμ6νι y"αL φlDt'o^(?σ'φτ1γιiνα' δ)'ι

ττ}: x!' ''π&ργ'ον;α, τ&τt οα'1 τcυρ''-

cax6 ,rδτf(6, ιΔoτs xl 6τα'ν γ&νe:'ι''
^ι&'τι, bταν 6ρiοι'ετα'- 

'α 
Ξπ!'στ?ξΨΞ'

εxe[ που rl''ΓLftε'' i

Ol Nzcυcαia'" e['lc-|' "γ'/oaτ'''i γ''α

τ.J Ξ)E'"'J.φξρcν του 7ιet'/νoυν "(''r' τ|"<

Εzz).τ,ι''!3 το'l :. Κi'τη'.ι τ7'')'l,;: -"-

ν.& δγυι: ,,ιtτ1rα" για' 1'τιν σ"5φσ'}'Ξ'''J'

τοl.; xει1ιηλ{ιυ'/ ττ]ξ τ6i'τiq ι,LLΞ l'-

,ι')( δ'γ {)α i,ταν τeρ'.τlα.

T,'ν ; πιρz.τανι,l πρo6λτ't ιz'τιο1ι:υ:

1ιoυ τr): δτ1iι,ι''-l3ργηaxν καπoυο'" Ψt'

)'o''' 6ιxν τ'υζ rν}'^ηρrιφ9ργ'"o" iτi)

πρδΘεs^li Ι\aυ να μιλ^ξοιυ T"σ' !iLΞ?"'

xlc εty'lινeζ. M{πιυE. γιaυ e[πιν' α'ν

γρ&ι!ει;, ιν'rtξe'"'^ τrγl lrρeξτi x&'τo'"

ων Ιερ6:υλιυν.
'Ιοο-l; δsγ !γcυ't αδιy'''' Α)'λ&

πα).ι ε['lαt αυτδq αρν'eτ6g λ'6γai για'

ντ 1ιη ,1-ιιλf/c.Lζ τLα. x&τυ που πιοτε6-

ε,.ζ 4τc €y,'ec x&πc''α- στιψc"σιq' Υ'''ι r'η'

Ιcτoρi.α' τo'ι τδπου ca'l:,

Nοiιiξω δτι "ια'lξνιΞ δε't i7'ει ιο
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$ΙK{}NEΣ KAΙ ΙΣTOPΙA
δ.ιυ'iω1'tl' 'lι' cιιυπ&' δτα.'l ι'' y'pio;

τaν γ'z)'εt γσ" Ξν"Γ!|LΘρι'1Ξι τ'υ: συ-

,,ιτολ[τ,ei -ηυ Υl'α x&.''τ'oιa ι''''ν6 q'τα-

θL' H ε'ιτγ,ι!ριιcη ι&'ι:" :η'l: τ:'')'"-

τΞ:'lα eνδ''αφ€ροντα'''' πε7ιοοo;eρz

'r''aL '/,/" Ψρ')ν-tζaυν ^("./' aα τa''ν0''

Δε θz iιιληcοl lγ''ι- ττ|) "ιιλ)'ιn"g-

γν xii α\tα τll''ι Ξ'"y'a')(')ν' Δsν :iμaι

εfi''x6i' F)α' τ"α';'a'ls'-0':ιυ 1repιx6: e_

τ:1ρzτi!; xι'" Θy. 60'}''ι'l ')'Lγυ' epo'

Nicυcα';. Η zτcτi'υQτ'ι i^ιβ 7'?γ"ι-

v't.' e'.xl''ιυ'Ξ' !?Υo πoυ cτι; μ'6ρε;

'1-ιi δe.ν e!.'l'l''. c'δ\3'l'/' 'o, i:οl; '/L \L'ιζ
gτ,'φ'i'ι'sse ια;''υeΞ ειr)'i1ξ'e''q'

'Εxil'τ1Ξτ1 'if'J'Υ ^('"ι ',ι[''lα' 'r, εr''-

T?a?^lι ',ι''q.Ξ &)'}'^rli ειxδναi fiaυ 1T|/

πι'ρoυc,"αζω 5τΥl 6υνιxεL1' δτι:l'' ',ι'ni'-

?Ξ5σ" '|σ. ττ)') .x'/Ξ.^i?αψω

n.\0ττ1 η '\"γtα. e:τ'ιb'l τη: }"Qιb_

,Ξι!)i τoυ Tι''tι"c'l zz'- iι'l"τa''aι5 Σιιjl
?''υ ιΥ'ι).z'''/ορα.7.θτ' δl'τλ'ιτ1 xα|' o-

πιμ6λ:ια' 7'ι') nΓJ.'/5|'ι'ι)Tα.τ''υ ιγ lz?c'
1,L.''i.Υ't,"'\ τ'υρir''-ι Θ'.oδcοi''r'l xυ''. Ι.a-

7'oδ''αιδ'ιcυ xυ?toυ \ξ,eΘa7'i'1''1 1ι'''1'1 τs

ρc;aτυ",,''τ;dr1 τυ-ρ ιil'l ι-φ ερι'|lθτ' τ'i'

aν1'lι α"(i7' 1ι'''l^l, !'ιΘ'l- ιεtτ'ι'" 'ι'tατε'
t}:ι1ι jvη Ξγ y.'γιl''Csτl'ρλ)'c '; ',ιi','τ,

δ$ιυ εz τaυ τ'.',ιto'l ξυλoυ τoυ ζωo_

τ,'l.Ct Στα''l?''υ τL ',ι.!γ γ'!'1ιοτcν τιι'l

ι'πι"ι:ι'y c'3 aΞ γ"./-L iριlι,γ1)'!'"', 6'o''

τ^i;l aν" τa'.l ^ll,'-c'l -*'ι?& :'lυ α'cυdi"-

γcυ 6αs)'€c: ιυρ['''l pο'lι,ιι'ιeι'i 16 δ

il')'o'l rl'p& ;τ, -: z^"ι1ινi,οτo'l 6y'c''i'Ls

5τιζ 7.νi'ι1-< 1Ι c'-l't'7'eptα; : .-: 1862 : '
\!.;).'ι 'πθ.27'Ξ'- .zT'. δΞ\3-'ρτ| :"T'''_

^,' ? 7' ?^it 
7''J' / 1'' / i^(',' lι71τι 5 Ξ 1'ρy"Ξτ α |,Lξ'

?τi:
'' '\ιτjs':''?|'Θ^rι τl κa?Oι'Ξ1- zιιil't

7''&... διτ6.'tT1''. 1.'υ\') ιυρ|'ι'lν..' xα''.

τ (,)γ πtτ ρ: ιυτ ιil' l ι.'lτ,o'3 .'. Ξ|')ν ..' )''1'δ'ι|"

ιογ δι ιiγ L'.l'\''l!"σ"! βν^ζμη>'

'lι τριiιτα' l'l,Lnε?σ"t|Lατα α'τδ ττsl ι'
γξ'^γ'1ιιCτi :ι.'''/ ΞnL^(c1'piι'l ',ιε ττ1 6o'

^i'θeιι ττ1γων τoυ ι,ι.''):'0ν τLq" :''η \L''

νi1 Ξ^r1ρcπaι&l'toD TOU -\γicυ 'oρo'l;

:!"νι'' τυ' eξ'i1.: 1) o Ιcp''',ιl'l'l'l'y'ci

Θι''7'Ls'-'': xα'. ο [-eρCδ''ιτ'cινa< \[ε-

θδδ,.,'c, Ξτ,ρ.'τr,ιαι1τγtot, α.'ιξ)'1'6ι')

:τ1 -ιτ./L'ιτ' 7'J.|. aτiι επιiιj.λ:ιz τη':

'1.ι)'ιc7'0'vl'iτ,.: (γ.fi'xογραφtz') Ξτβ

z'.ιLνl.; :γ/; ΙOιil::''l: -"'ι') Tι1riι'-l

Σ -ι''l'".:l -'-'J :'l ''ι '.t.:'-!''''lsl''ι i''! ι

,'ι-''ι^lι (Ξl,.".';a:/L'',''''.l\ .'Hτα'ν ιLL/-

;L')"'i' ='l'ri,Az''z' 
'F'-.''1'7'e 'lι }ιο\ y'υ")"

'l'!(?1?|-7- zt)'τ, -: ',ι-c''^l'i :a'l '\Υi'η''l
' ()',"'υ : --''υ 1i 4i'l. T''. 7'ι'λιο^γ 2ι'φi-
- - ^,,,-: - Ξ,'t' - ' ..\;ι,tι'l.ν lι ;',)"ι_ j-J.e- 1''J

)''. ι-':t:ιτ'ι τι; δ:ξΘeτz-ν σio')Ξ

Toυ

Θωμ& ΓαΘριnλiδn

ι'riγι"υ'τ'.x&' .\γ 6ρeΘc'!l'l x*'ro"e|'1'
ταν;^hοειζ :a xiρδ''; Θι ;''' Ξy'lιΞ-

ταλλευτεi C Ι'-e^l')'oyτ''y"δ1 Ιοτ''ρ''xδE

7]τ: N&?υσα.i.
Αρ1iζω α.τ6 ττ;ι eυx6να τη: (-l\''γ

τ0.νxοoι'ζ.'' το'l i,ογρl"φL6τμε'\''ι''
γ'eιp6g Δτ1",ιτρ9[o'l Ζι'ιγpαφ''υ Cα-
,,ιαρ''να.i'r',l Aιli:\ Ιcιrλi'rυ Ι(η'-

Ti ξ6ρoυiιa !'-'J- -'ι (,ιι77α'γ'' \τ'-

|\^il7ρ''a <oν Σl'ρι.7''''ι1-i.'' y':1'' ^("L a'ι

5')τ7-'Ξι?'.',l-:'/. !?Y "') ;-''') !γ''lε
ηly'ιω γι6λ'"; '7.ρδ'l''ι' '1ε;θ- :c o^/''ι/.1''3'

τι!)lι{ iη: πLλτ6 ψι';;

Στην e'.x6νc -o' Ευαγγε)'ι:tιo6

δια'6*ξrs1''y3 : 184Ο: :20

5,.d' 7'e''ρo: ι'ι.1'2oυi1)' Τsιυργiου Zιυ-

γραia'l EK Σελiτξη:". Toυ [d''a'l

ξιιγe,,α.φc'l fi?:τa'- 't'ι e|"'la''' /'1"L Υ1 Ξ''-

x6νυ' ='r1Ξ 
K',ι1ιη:ειυ: τ'r1i Q\ecτδιο'l

τ''ιυ !7.ι'. :τ| εTL^(iιLp'lii

"\γ7. 5'1'1ξρ''1ι'16 ιι"'' δαταντ6 'rονl

tι'ιιιυ:dτι,lγ 7z'rγz'ρ&ιιω't ex :τ,; τl'
)'ειυc Nα'o6:η: Ξι: ι,γ'1'f ,pτs1 aιι\') - "

Χειρ Ι':ιυp. ::ι Σ:).i;ξη-: 18'li1"

ΙΙ eτ''"1ριφt' 9σ'['/Ξ'''λ'. o;" ei'νυ'''

l"ν l'xα",.'ι ι.ο'}!'i τi. \ etrι'' 7' f,' 1 r'' \1' -.ι'1ν

,,,-.,-1,,',',y1-"'/,,','i'1ι,l'ι' T!. 2!'"''y,r:.':'.7.

1O' Ξy' Σ:)'iτξτ1; 'iι,lγ','l0.φc: Κ'ι"a"-

Nο'1cg &?:,""{: cττ1 Ναο'lι'ι. ^l1 o'. 'Ι'"-

1ι'.ιiιτι"τ'''. Ζευ1α2iδe: €οτaιλα'ι ττ,'ι

;xρt' 1'γ'')".λ '-') Ξ 7-^ι ι ΣJλι:ξz' :

H ινι'ιzi'l'"οτ1 ei''lι'- 1ι''α ι'ι'&cι''-

Υσ' πaυ 6πληξο a''i τιρ''55f,17?Ξi 91-

ilτ1ι€i e'.xl'νε1 ιι'ιι F'ιι)'τ,c'ιbν ιτ,i



7 l' 1.'!',') ζ 6'r'ι Ξν τ l\l. ρ b)τ.'.x'. φυλ λιδ'''l

7'L' 5?''/ ενθri'iιια.

2) Σττ1 ',ι!οτ1 
τερiτoυ ."{ι< Ξi\''^(?L

γl1-< υτ&ργε'' υ'cαφeι'α' τaυ δ,Ξ δ"x1'''

ο)..,ι"γe!'τz"ι sl''1 α1ν,'ιι' γλωsc.ιi, ιυ'
:ιby'Ιioυ οbνιzξαν ττl\/ eτ:''γρι"φ'l,

"(..J':.i ανΞιΘ€τι' τi b}'τ1 επ'"^γρ'α'φ^i1 δet-

7-' i e'' υ"','θ ρωπ.\) ι Ξτ τ ? αι,L|''0'ι aυ ;' H l''
c0'φe'.α 1ι'υτtι 5Ξ 5'1'7|γasγ,δ ',ιz v'&1τ''''ι

ι'δ'.y"α'υ,,λlιτ τιτι o ρθaγ ρ. \&θτ 1 oδτ1γ et

aa.) 5\)'.\τi€?Lι',ι.ι' oτ'- καe,'ε1ι':6)'^l,θτμε

y.θ"τ,',.ο :,1'11,.γ ρzφ !.α. l'γ'ι :L crι γ ρ α''ι

1ιz;:s1'-!.'7','-. Lsο'''. συττ iJ1' Ξ|'Ξ -|Υβ

Ξ-N''^(?1.Ψ^lιΞ. () 1'ν1|"τ?αφ!7-: l'''l:L:

Ξ!.'lL'. r' ζιι1p6-pC;, -'Jυ ''i1r''''c') -'' η-

'/rJ|LL λΞtτΞ'. ωι 7ilCl''ιλ"('lοΞ1'' q:1L

7τl') q.rτL"(?x.φil 1τ|-Ξ aΞυ-Ξ?'{l: Ξ;ι-

^11'ιφ^i1; 7).1' y.Ξ''i!6Ξ 1r'',1 ηi|r'i.η') ' '1'1^1,-

s-",,ρ|-θτ 1 τ1 τα'p'''ι3s l' ειιιilγ,,.

3) Eπo1ιdνιυ; 1τ'|ιδxe'"i1'L tco-: γιl"
\ιL ,J' ε''ιli'ιz ;'ιυ Ξι.o1ρυ-φi-cττμa ',ιε
'c0.οτ' ,,,'γL 'tr'z)'ι';11'l.τ{υ" ιι''. o (ι'ι'

^(?0.!.; ι"τl' α^1'lo'.l' ^l, 'l';L ι'f')':')i"'''

τl';,!)'ι'''!ε ι0"τ''''e: )'!Ξ.ι'.; l';L :c l-

7ξι'ι'71,,γ'1 1Ξ.'') s'r,l'Eι'rι :-'lι'/.7./'7-'''

^1p:''p|'ι τ-1''- 5:a'''lπο[a c'νq'pξ?O'l1'J'l

1y. τ,'l' ;,')'"lι'.',ι'L zε''',ι^iρ'ιz -'τl-Ξ '}'-

T6τι κι τιbρα

(Συv€xεια ατδ τη oελΙδα 63)

vα ταΕεrδδψει καl oυτξ με τoυ Θεoil
τη Χiρη.

Θo μεivεl oτηv Aμερrκη ακδμη nδvτε

δτη
και Θα μoc iρθει ευτυXic να Ζηoει κα-

Θδc nρiπεI'.,

Στο 1901 κiνηoεlv κt' dvoc οMoυc
Ν αουoτlvδq δlκαΙφταxρouvouc κr' α_

βγολτoυc vo πdvεl οτηv 'Aμlρικη αn' τη

Σαλoυviκη μι τoυ nλοioυ. Δεv εi1εlv
lδεi κov κr καv θαλοooο. 'ovτoc iφτο-
σεlv στoU μΦλo'υ γrο τo'υ nλoioυ κl'

εiδεlv τη Θολαοoο φoυρτoυνlαoμθvη κl'
αφρloμεvη oκrαxτηκεlv κι φρixτηκεlv.
'Oxl, φευγoυ oυniooυ oτη Νldουoτο,
δεv οαvoυ noυθr'vδ.,Mnρε καλδ, μπρε
οxαμvε' ol φiλol τou κoiτοΖογ vα τoUν

καvτiooυν, αυτδc κοv. Φευγoυ oυniooυ

γrο τη Nrαουοτα. Kολα γlοτi κlο0τlψεlv:
τουv ρΦτηoον. Kr λiεr αυ;δcl H θδ-

λoooα δεv εivεl λlμδvl μη vlρδ. K γυ-

ρ]cε1v στα nloτρoφκlο.

ν"l1e Ξτi7''το-,'ι1ιο'l: 'ι\ To μ:γα'λ'j-
τΞρ' 1'πδ -tx' sιυζξ"ι'z'ιz τε"νψαy''-α'

1qγ T''',ιl"ο'l Ξυ)'ο'1 τo'.l !γ-Ξ,. y'α'. aρυ-

;τα)'tL (τp'5τl'\ Ξν6 -Ξ σ"iiδ τα y.a?-

p,"θ', 7'ιisρο c1τi |aν^i1 .η\) q'υτ''y.?0.'

τ?7- PrJ1,Lα.'lr',j '\' ,\sy"α'πτΓle[ (914
_ 919) ιαι β) 'Ιen,t',ιαy'.'-o τoυ 'Γι_

1ι{aυ Ξ'jλoυ π'.υ 'y'0'ρ''cz 51τl |J'Oν^h τi

7'1J7.)y"?aΞΞ'.'σ' ΓΙoιlλ^|'epb' (424 μ.

Χ.) rc'l s'\1ι.φυνi1' |,L. \L'''Ι α6!6α"''ri

κα'ρ &'δ οcτ1 θ:ο'l ρε iτα.ι υδ ρbτρ''α" ττ/ζ μo-

'ri1: Ξτ1ροτοτα1ιoυ.
.1) 'Γ3λ.r: s,.l,,ι.πε1'ι'tιeτι"'. iiι'') -a ^r'.θ"

τrr'.a -'' i y'|'τcL,''' Ναoνcl'taι eiy'α'ν :'

;:ιοιgτ:,e''' iοι'l: γ'iραl ιτ'' 
'|862 ι'rι

',ι',;,.i, Ξ τ,7.'r,;ξ,1ηιl :.,ι'ι λτtoυ '0_

?''):' !7z''"Lν 1τi/ 1i?oσ''/1"ΨΞ?Θεi5'J'

γ-a)'7'ητ?1ι'Ψi"l y'1"L η'ιPilτΥ:a''}'αν 6ε

z&τoιο iιι^γρ&φο |).''q eLγ'δνΓJ, τΕ|'σ1b

--"Γιζ 1'ν-L"(i,l.?C' 1ζαrο''o μ&τι 6μπει_

ilo L5ιi)Ξ θz. ,,,"-^o?'''3Cι να δια'60"aeυ

c:τ, δι''r-"ε,r''r, g;,."1ρι'φ^l1 x&πoιeg λ!'
Ξa'-Ξ r,'rιl ' "(iJλiLι'l 7;γ 1ιττlιρεce'

(')τωsδ'l,τcτ,^','"'.'ι eτ|'οιε'!τ' 5-τι

γιον^l1 Ξτ,ροτο;ι"1ιo' θι' !ρ2'.1νz reρ''ο

sδιe2ο φι'ζ 5 "o rρο6)'τ1''ι' i''\J ι\']'ζ

rι;izοy'rιλe[ 
'

Σe αλ)'o cτ;irεiωμ& ιΙoυ θ?' 
'i7"_

',J")5'.&'σli τ'a. 1ιοριr'6; d,λ).ε; eπι-

^;7lτ!'1 7'τa Ξ'-', l,'lεζ .(''') ειτ'λτ,s''-

ιbν τ"r1: Nαcυοz'ζ γ'-α'τi 'ιo1ιiζιo δ:''

l,ωτ!.ζ.\)'/ y.*'τr''.ε: T'τ')Υ"ξ -ξ :.τι; Ι5Ξa'

J./-- t Ι/:.

Η Eπαv&σταon
τoυ oλιiμnoυ

( Π ρoκηρυΕn)
lΙ7ο- :'.; Κυ'oερ'rl,cε''= :(υy Eυ.1υ-

τ.l-i'ιiyl 1υνi1_ι: οlγ

Tι. τc'l.'.l7'i'L|'.c' δΞ'-νL l|)'/ Υ'/65''ν
!)'.ι6xν ιz'τ& xα-'.',ιοι'li δ'-c' aων iιν-uL-

Γ1o7ι);τ|,\'ι 1'1-.ιΙη l'. lι6ιc:ι[ Κυ-
δ', 7'ri''r r'., y.'ι'. : L οr''t l' ε;ετ ιΘτ,c L' l
:τl εο1&τιυν Υ])θ"Υxσ'σαν xo1)ζ y"α,τoι

".u1 
:""'i \[ιxεδcνLα'q να' δp0.ξωνται

τ(!)γ 6π).(.!')γ. 6τωi κρaτα"τεδcι'loι τη'i

ξοll1ν, την .'.|\^iι'/ y-α'' ττ'|') ''δLaxττr
οtry- εα'υτιb'ι.

Συνsλθ6ντεq at'1γ'ερa'ιν η'. q''1τι'τ,p6

5Liπa'. τ(\)ν δυαψ6ριιl'l y'''yr'niριi| ττ1Ξ

Mι.τ"aδaνiα";' y'ατ!λ'lcυ.ν ττι ) τυΡa"')-

'ιιx'i;l eξoυc[a"| i.ι') Σoυλτd,γoυ, αγε-
x^L1ρυξα"'l τηv 'Eνιυοιγ τη_; Mατ"εδc-
ν!',L: ''ι,ετa' τ^16 ',ιτρρ6; Eλλd,δοc zαι
εξι}'!ξα"ντo ^ι^i|,Lθ'ζ. δπliζ a'y"τ1για'τ[cυ1'

lιΞγ ;ηy τi?aσιδ?.'/"iΓ'l Ι{υ6€ρντ1cι'1 ττlq
Ξna'l1'5-'&.5€'ω; lιε τy]y \J1lοy' pεΦ.5r't ν'
7'τr,Ξαθ6\''Ξν T'ρoζ ταE Χριcτ''α'l'.xαc
Δνυdi'ι:l; y"1". νx" ζτ,τ^iicι,l1ιεν ττsl ι.'

sy'υρ&'ι αυτdν n?a5-'αc|αγ υπξρ i6ψ
δ,.ια[r'υ ..'' .1"1dνaΞ 

\\|xζ y".J.. το !)'ε-
_Ξ α,υτd)y υπdρ τ(υγ γ''yξ9'1e9Δγτι'oγ ex
ττtE τQυ?y'Lγ'ι: θηριωδlα: ^{υνα.^ι0'
πα'(διυv ημιilν.

ΙΙaπoiθιυ1ιεν δτι η τερ[ τoυ 1_ιdλ-

)'η'7τr'; ττi-c λ'nτολi1-< 1ιdρι1ινα τιυν
F'υριυnυ''txι-bν Δυν&1ιεων θdλsι επε-
ιτι-Θet ισ.'. Ξφ' ολoτ)'iiρaυ τηζ M7-
y.Ξ7ι,ι'ι!.'ιΞ τι ciio|.c' εtνα,' ετο!'1tτi υτ€7
:τ,'. )'e'l0ι.,'i.7.Ξ lτ1i y'l.,. υτ!'' ττii ιiιΞ_

:i' -τ,: ',ιτ,:ρl'i Ε)')'&7'η-: Eγιilc:ιil:
1'{,'=. 'l7' 77':'7.7'aBΞ!. Ξ'.i 1c '*')'ι 7'ι'' 1a'/

6}'eθpoν, e&.ν εtνrJ"'' σ'Υσ.τx'η 'i1 να e'

iαxa'l'cνθet δολει1oυo:ι ΞLζ ττ'|ν στiaυ-

δεiοτcυ eξoυc[αν, Tlζ τα, 6ΡΥσ"να) c|'

Κ'-ρτ"αc''oι, oι Tι€τ'αc, oι Ζεiνμπ€"ιcι'ι

zz.'' o'. ΒCζι6o1)ζa'3y"οL ηP^ilψωσσ.' aτi)
τατρ[δαν τ1ψ61 xα'' ε6e6^l1λυlaα'ν τ'rγl

τlrιiγ) xαι ττlν |'ΞρδτΥ]τ1' iΥ1i OLxa^{Ξ-

ν Ξ|'1'^ιιζ Tjμιbγ εστaαζ.

ΤΙd'oq.ι σ'L υiτoτγ'€σsLζ y'σ"' υττaNρ'Ξ'

ιbοει;, α6 αν{),α6εν ^r1 eξoυs[α α6ττ1

c.1i{'Υα.'tτc τωy υπηiidωγ τ,τ1ζ Υ"σ'L aT1 
-Ξ

,ιπ[νclντl' τωy Mεγ&λων Δυνd,1ιεων
απεδεi7'θηoαν μgχρι τo6lδε εoxεμ,μ6-
γω; δ6λια'ι xαL ατα'νη}'σ'i. ΙΙ τoυρ-
xιxi, Κυ6{ρντ1c'4 πdJ'αxιE παρεy_ιil_

ρτβε δ''y"qlLbμα'τα α')')'α. τl τυρσ"ννt'J.

c'lδ!' πρaE οτιγ',ι^isl εy'ι'λαρωΘη' απ'
Ξναντ[ryζ τι δe'''ιs' τ1''ιων πα.ρ[cταν'
:ιι ατe)'e6τ,ητq' xα|' φο'6ερdlτερα, ν'α.'

Θδoον τ1 Ιζ'fiξρνηa''q αυτ^η y'αλαρo"l-
1α,. y'α|' εxμτ1δενiζετα''. Δια τo6τo ^rf

ναγxαoΘηψeν νd },(,,{ταφδγο}μεγ ει;
τ.ι cπλα iνυ' αποθ&,νι'li-ιεν τoυλd,1ι_
5τoν ωi ανθρωπaυ y"α.ι 'Eλληγεζ, e_

θ'ν leν 1ιL.ι'ζ εi|'τρατi1 να ζ^liουl1ιzν
ι'li θ'νθρυιτr.-t )'ογιxot xαι ελε6θερoι.

Eν Λητo7'ιυρiωy oλ,jiιπcυ τη 19
Φε6ρυzρioυ 1878

H πp',ουlgιν^i, Κυ6L?ντtc''ζ ττ1i Mz.
ιeδ.''ll'q.ζ
Ευi,γγ:λ.,i Ιicρc60:1zc3 πρδeδροq,
_\. Aο::cioυ. Τ.Β. Ζιy.αρι*δηι, Nι-
/-"Γipτ?. .Ξ Ιι.,'cγι6νι:Lo3, Ιω*ννηE Γ.
Βε21i--τ,:' _\θ:.ν. Ιειoργicυ Ιερε6q,
Ιιιi'l'l'r' -'' 

\'.ιο)'θ.,'''ln '
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Αvdλ.ηψη 1929

Mlc απο Τlξ μεγαλ0Tερεc v1-

οpτ6c Πc,U σUvοδεO,ovταv αnδ

'n,oλλd γλθvτlα καl θφτοοε ωC
TΙζ μ6ρεc μαc ητοv κοl η Αιzd-
ληψη πcu τo γloρταoμd τηc .,li.

voγTαv oτ.οv Αγlα _ Νrκ6λo.
_ Στo τειj1,oc '! Sov αvαφ*ρα-

μ,ε Τσ αxετ:,κd με TοUc ε.]εργξ-
Tεξ Tηq Εκκληοiαc. Σημερα nα"

ρ,oυοldΖ,oυμε Τo !στορ:i{δ του γτt
οη;'lατοc Καt Τc nαvηγι]ρ1 Τηc Α_

'rdληψηc.
Η lοτορiα ξεκlvθ τ.ο 19Ο7_8

τοτε που ri Λθτα (Kλαρ6τη) Κα-

ρuδ6, παραλuτt1 oτα nδδiα που
οu';68'η oτηv nερioδc τηc εγκυ-

μοoιivηc η τηc λoyε1αc, :v;lρευ
ετol Tov Αγlα Γdrκδλα Π''JU Tηv
καλεΙ vα π*εl και vα epε1 τηv
θαμ8vη εiκovα T,αιJ ι']fij 6ρiοl<:
TcΙl σΤo ,αuγκεκρlμ*τ,: μi*ιοc. A-

φηγεiταI τo dvεtρo oτοv ilvδρα
"iι']q, γvω,JTδ γλεvτΖf Xοηcro, ο

οποiοξ μη πlοr-ειicvτcq ο' αυτd.
τliv κορ,οΙδε0εl. Καl ndλi ,ο 'Α_

γi,oc ΕαvαεμφαviΖ:τοl, cλλd o

ε*ξr:ιlοξ, δεv πeiθετοl. λl:τd τt]v
τρiτη εμrφ*'fΙση ΤcιJ Αγiο'-r α'vα-

φδρεl 11 Λ6το τ,ο nερl'οτατ.κο cτα
αδfρCIla τηc Kωv5Ια,rτδ κα: Δn.
μoαθ*ιuη Mdilo, οl ,οπ:ial κατα_
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οτov Ayiο Νικ6λα

ακευdζοvτοc vτlΖγκlρlο (Ε0λlvο

φορεic), τηv μετακtvouv σΤο

οuγκεκρlμιlvo μ6ρ,oc ΠoU Tοuξ
oδηγεi. Ψdxvovταc αvομεσα σε
οωρ6 οn6 'n6τρεc κοl 1ιbματα
δiπλο oτ,οv πλατοvo 6ρioκουv
τηv εIκ6vo τoυ Aγiου. Αμ6οωc
μετο τη oυγκivηοη κοl τlξ Πoο-

oεux6c oυγκεvτριbvουv λiγεc π6

Tρεc Ylo vα τon.cθετη3:i η εl_

ιιοvα. Η Λ6τα αvdBεΙ Τ,o KαvΤrl-
λoκι κ:t, oτt1v ouvεyεΙα TοUc c-
δηγεi oτov Aγrαομo 6n,oυ oκιi-
6οvτοc 6ρiοκουv τηv εlκ6vο τηQ

ΣΤΗ tιllA0γΣTA
Αvαληψηc.

ΡαvτΙZovταl με ΤoV Aγιααμδ
καI αμεcωc γivετoι τo θο0μα. Η
αοθavηc περnoτdεt ! ΓυρiΖεl oτο

Toυ
T6κn Mn6'dτon

αniτl τl1c με το noδlα.
Τιbρο nλ6οv nioτε0εl KοΙ c)

Xρr1oτoc Koρυδαc ο oΠoi,oc κσl
αρxiΖεl τ,o'v Mαρoθιbvl,o γlα το

xτiorμο τηc Eκκληοldc, γlοτi ωc

γvωoτov oI T'cιjρκ,or δεv 6δlδαv
c5aια γlα αv6γερo'η καlv,oι)ργIωv
Ναιbv, nαρo μδvo γlα oυvτηρη-
ση τωv ηδη υπορxovτωv. Η αnο-

φοoη oμωc τoυ ;Κα,ρυδd εΙvοt vα

xτioεI τηv Eκκληoiα. Ακολουθ,εi
τουc To0ρκoυc πα'vτοιj' οκoμο
Kc,l σTo πρooκιjvυ,μd TοUc σΤo

TΖαμi παρακαλΦ'vτoc γlα τη'v 6-

δεlα.
H γυvοΙκα του αvε6oivεt σTo

Σελl, μα(i με τIq γυ'vαiκεc τωv
nλoυοiωv Tοtρκωv κσl τlq Π'α-

ρα,κολεi vα εΠηρ,ε'ασouv ToUc d'V_

δρεc τ'oυc. TIc πλ6κε1 100 Ζευ-

γορlα οκ'oυφ,c0vlα κοl τlc εξυ-
πηρετεi o,ε π,oλλθc δoυλεr6c.

Tηv iδrα περiοδo nρo6λημα u"

0 AΓEA - ΝIK0fιΑΣ l{AI tl ΑΝΑΛ}lιl,ιI

Avdiληψη 1930 οτov Aγrα Νlκoλο



γεiαc θxεr καl ο γuloc του Tο0ρ_
κoυ M,oυvτi,ρη τ,ov onoi,o μετα_
φ€;ρεl η μητ6ρα τoυ μο,ζi με Tη

Λ6τα oτov Aγrα N;κ6λο, κρυφiι
on' oλoυc, κοι θ,ε,ρ'α,πεljεταl.

M'ετ6 α,n' oλεc ουτ6c ΤΙq ε_

v6ργεl,εc δiδ'εταr η noλυπoθητη
αδεlo ,καl αρxiΖεl τo xτi,olμo. o
Λoiκoc π,olητηc Kα.lοταvτo0ληc
Σ l,ο0γκαρηc'μoc εv'ημεριi.lvεl oγε
τlκα ,βt ΤοUc Παρct,Kdτω οτi1ouc:
Movo o Xρηoτoc Kορυδdc λαμr-

6dvεr τη φροvτiδο
κl ωc ευoε64c φημiζεται oε ολη

Tηv ΠαTρiδα.
Mε τη'v nροonoθεlο αυτo0 θα γ1-

vεl εκκλη,oiα
κol θα εγκω,μrdΖεταl εlc μvημr1v

αlωvΙ,α,

Η ε,κκληoiα xτiΖ.εταl οτο μi_
ρoc ΠoU 6ρθθηκε η εlκovα, nο-
vω σε αρxαic vo6 καl στη σU_

v61εtα xρl'oτlαvικ6, Π,oU Kοτcl-
οτρ6φ,ηκε τa 1791 on6 τc'r Aλη
Ποod τωv lωο,wivωv.

Kατα τη Θεμελiωοη 6ρΙοκεταl
ι<αταnα,κτη οn'cυ μθοα εivαl α_

ραδlοομ6να 40 κοαv1ο καλcyη_
ρωv. o Θρ0λοc λ6ε1 6τr μ'ετd τ'ο

xαλoομ6 δλcl ol καλογερ,cl τω,l
γιi,ρω μ,o'vαατηρiιilv κρ0φτηκαv
ατο υ'πoγεtο τoυ Αγlα N;,κoλα'
TοV o,Π,oio 6dΖ,ovταc φωτrd ol d_

ΠlσTiσt, ψiθr1καv Ζω,vταvoi. To
πlο πΦοv6 6μωc εivαl vα υnfiρ_

Xε ,oσTε,oφUλδκειο κοτω αno το
'Aγrο Bημα, γιατi δlαφo'ρετlκd
θο υnηρxαv ,κol dλλα οατd καi
oxl μ6vo κεφαλlο.

M,ε,τd τηv αv6γ,ερoη τηc Eκ-
κλη,oiαc εniτρ,onοc oρiZεταl, o-
n,ωQ εivσll φ'Uα:E(δ, o Xρηoτοc
Kαρυδdc o ο,noi,oc κροτd Kαl Tο
κλalδi. Aργδτερο xτiΖει εκ,εi,κ'ov-
τd ,μια καμoρo0λα onου μ6vsl
ουvεxΦc.

'Mε τov καtρ6 ε,πεlδ4 τo ξωκ-
κληol ovηκεI στηv εvορiα ToU
Αγlα Mηvο' η εΠlTρο,Πη nαiρvεr
το κλεlδi απ6 τοv Kαρυδd. Tηv
iδlο 6ροδυ6 η v0φη εvoc εnrτρδ.

Η Λ6τα Kαρυδο με TI1V olκoγ6vεrα του γl'o0 τηc Γ]6τροU

ιilι}

n,oυ, 'εvιb τη'v πld'voυv ot nδvοl
δεv μπ,o,ρεi vα γε'vvηοε't. Φοvε.

ριbvεταl o 'AγIoc o o'noioc nρo-

aταZει vo εΠlσTρclφεi το κλεtδr

οτov Kαρυδd M6λlc o nεΘερdc
noραδiδεr τo κλεlδi, η γυvοiκα
γεwd. Aυτd μαc λ6εr η παρd-

δooη noυ φτdvεl oτIc μ6ρgq μgq
'onωc ovαφ6ρoμε πovηγiρl

γi'vεται δυo φορ6c το xρovo. Mlα
τoυ Αγlo Νrκoλο Kol μισ τηc A-

vαληψηc, το οnoΙο λ6γω επoxηc
εivαt πtc ζωvταvo κol εvTUΠω-

οIoκ6.

Tηv Avoλr1ψη αvε6οivεr 6λη η
Ναουoα, Aπo τοv μεγολιiτερo
ωq Τοv μlκρoτερo. Πrdvουv 6λο

το xΦρ,o, κdθε nαρ6ο καl nλ6-
TοVo. Δinλα εivαl δεμ6vα τα
ζιbα πoυ τουc μετθφεραv Kοt Ωl

αραμπdδεc. Στριb'vου'v τα Ζηλιθ
τoυc, αv66,oυv φωτι6c και ψη'
v,oUV Τα ορvtα τoυc. T,ot,oυκvi-

ζoυv το τελε,υτοi'α κ6'κ,κlvα αυ.

γα κοl πlv,oυv κροolα και ρoκtd
ΠoU Τα κρυι.i.tvoυv oτηv Αρ6n:-

τoo. Anαραiτητεc ο| Kοi]vIεq Y!α
τα nαlδtd. Tραγο0δlα Xωρic τε-
λεlωμ6. 'Eρxovτοl κοl oργovα
τα οn,oiα Yυρiζouv οno nαρ6ο
σε Παlρliα κοl π,oλλ6c φορ6c Yi-
v,ovτοl αtτio κoυγoδωv με τουc

φαοαρτZηδεc Kol ToUq ,μεθυo,μ6-

vouc. Aργoτερο πολλθq σUvτρο.
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o Xρηoτoc 'Καρuδαc με T,ov εγγovo τou

ΓΙPoΣoxFΙ
A" Παλι6 τειixn

Στα γροφεiα του Συλλ6γoυ αποφ'oiτωv, Φlλinnoυ 21 (τα

γραφεiο) πωλ,ouvταt nαλr6 τε01η Τηc "ΝlAOYΣTΑΣ' uε

παρακdτω τlμ6c:
1 .000 δρx. γlα κdθε τoμo ουμnληρωμ6vo
150 δρx. γlα κdθε τεil1οc.

B. Η ({B,tlAoYΣTΑ)) Φε τ6μoυζ
Ο Σ'jλλoγcc αποφciτωv Nαcιiοηc αnoφdοιοε vα κυκλοφc_

ρηοεI τc περto'δ:κo "ΝlA'oYΣTA' σε τ6μoυc.
Mε τηv ευκαtρiα αυτη 6οol απ6 τ'oυq oυvδρoμητ6Q Kοl ToUq

φiλouc του περlοδlκο0 εnlθυμoOv vα α'ποxτηoουv Tξv 'rNιAoY'
ΣTA. oε τδμ'ouc μn,oρ'cιiν Vα σUvεVvοηΘoιjv με Tov Τ6κη Mπ6i_

τοr1 (τηλ 24-717) nροκεtμ5v'oυ vα nληροφoρηθoOv οxετlκd ι-iε

το θ6μο αυτo. (Πaρ6δoοη καl nαρολα6η τωv τευxιbv καt τομωl"

αvτiοτοilα, δαηdvεQ γ|α ΤΟv κiθε 'δnιl6γ'o" τδμο'κλπ')

φlεc εi1αv τη μoυolκη ΤoUc Xρη_

oiμοnοlιbvταc γραμμδφωvo. Η 6d

oη oμωc ηταv 1o δημ'oτrκδ τρα"

γo0δl.'oocι εixαv γερd dλoγα' θο

nερvo0οοv μ' αυτd τo nοτduI,

δε1γμο δ0voμηc κol nερηφοvε,_

αc' Mερlκοi απo 6λλα μ6ρη ξ_

φΞρVciV Kαl n'oυλo0οοv nρoilvα
ι<αl κεροοlo' ΠoU Tα ψdxvαv τα

nαtδlo. To 6ραδυ οργο επ6oτρε_

φαv 6λaι με τo Ζιbo τoυc αno_

xg,μωμ6vor, τραγουδιbvτοc Kοl

εu1oμεvοI "Kι του xρovoυ, οτα

οπiτlο τoυc.
Τlq τελεuταiεq δεκαετiεc dρ_

Χlσε o Aγlα Νr,κoλαQ vo nαiρvεl
τηv τΟUρισTlκη του μcρφη κοr 6-

τol oρxtοαγ vα οραlιbvouv Kαl ot

Γdαουοαict τηv Avαλr1ψη, με α-

π,:τ6λεαμα τη δεκαετio τoυ 60_
7Ο vα οταματηοou'v Kαl Tα τε_

λευταiο γi\6vτlο μtο Kαl Π,oU η

μερα εγlvε εργdorμη.
'Eτol π6ραoε Kol η Avαληψ:1

οτc nαρελθcv, οφηvcvταq πiσt,l

τιq nαλ,6c καλfc 90μηοεc.

ΚdΘε συvδρoμπτflq

αζ γρaΦει

και 6ναv καιvoιiρvιo

συvδρoμnτΙi

vεα
Τta
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Aπ6 ιivα αξ'loλoY'o vTοKοUμ6vτ'o(1) τoυ πε-

ραoμ6vou olιbγlα !Παρ6XοvTαι ε'vδlαφ6ροvτα nλη_

ρ'oφ'oρlο'κα oτoι1'εio o1ετtκd με το'v τρoπo οΟv_

ταξηc μl]αq δlKοloπροΕiαc 1KοTd To τ6τε τ'oπlκιi

('vαo,υ,ooiTκo) εθrμrκo δi,κ,αr'o. Συγκε'κ'ρrμθvα πρ6_

Kε,ΙTcιl Yl'α μlα .nρdξη δωρε6c εv Zωη. η οπ'ciα

ταυτoxροvα επ6xει κοl Θ6oη 'εΠlσημou δIαθ(_

Kηq'", σ0μφωvα με δηλωoη του δωρητη (εδrb

nρ6κεlτοr γlο δωρητρια) ΠoU εμΠερΙ61ετοl oτο

κεiμεvo ToU Πρ'o,αvαφερ6μεvoυ εyγρoφ:υ'
Xρov,oλογi,α ,o0vταΕηc τoυ εγγρ6φου εivα;

η 4η Nο'εμ6ρiου 'l881 (με μετoγεv6oτερη οu1l-

πληρω,ματrκη nροοθηκη ατ,o oιbμα τoυ iδt,oυ εγ_

γρdφoυ τηv 29η Σεnτ'εμ6ρi,oυ '1B85) κα'l τdπ'οQ

η Ναoυoα.

Elδl,κoτερ,o, η Θεοδιbρο xηρα ΦlλinποU . .

(2) ε'vιbπlov τoυ τ6τε Aρ1lερoτlκot
Enlτρ6nου Ναοuoαq Πο,nο - Kωvoταvτivoυ Γα6ρl_

ηλ orκov6μou 'Krcrl τωv τεoodρωv γιιi:v τηc Δη-

μητρΙoυ, Zαφεlρiου, Kιilτα (Kιboτα) K'αt Γεωρ'

γi,oυ' εδηλαroε δτl nρlv n'εθ6vεl ε,nlθυμεi V,cl Προ-

6εi oτηv δrαvομη Tηq Περl,ouσiαξ τηe στo Πρ'oα-

ναφερ6μεvα γvηαlα (πρoερxoμεvο'οn6'voμl,u,o

γ6μo) τ6κvα τηc, μετα6ι6dZοvτ6c τηv o' αυτil

με .nρdEη δωρε6c εv Zωη. η οποiα noρdλληλα
εnθ1εl Kαl .τo'Πo'v επlοημoυ δrαθηκηc-' Aπo τ'ο

ο0voλ'o τηc ακivητηc περr,oυoiαξ τηξ Kροτdεt oυ-

πδ τηv απoλυτ,o'v εξ,oυoio'v Tηc δια τα γnρατεΙα
τηc, 6vα μlκρ6 μερiδl,o, ε'vιb ο κ0.ριoc 6γκ,oc δl-

αlρεΙταl oε τ6ooερα μερi'δια (με ooφΦc καθ,ο-

ρloμ6vα μ'εταE0 τouc 6ρ!α) τα οnoiα .δiδεI κοl

XαρiΞεl. σΤouc γl,o0c τηc απ6 6vα οτoιy καθ6vο.
Παρdλληλα θ6τεl oτηv δldΘεoη τcuc σUu-

nληρωμ,ατlκd καr τo πcο6 τωιz 3000 γρoοiιυV .αJC

πρ6κo,n,ov' (3).
Στo ,κεiμεvο τoυ εγγρdφoυ η δωρητotα εΕη-

γε,i κol τοv λ6yo o ,oπoioc τηv cbθηοε vα Πcc-
6εi οτηv Πρoοvαφερoμ'ε'vη πoαξη δωρεdc ε',

Ζωη - δlαθηκη 'o loΠoi]cc εlVαl: . .ivο l.lΠ 6λθω-

σlv εlc δlεv6ξεlc καt φlλοvi,κiαc μεταE0 τωv 0]c

ΠρOc Tηv μητρlκηv τωv κληροvcμiαv μετa τc'l
θιivοτ6v μoυ..

Θεurριb αι<6nlμo vα παραθ6oω τc nληοεc
κεiμεvo τoυ εγγρ6φoυ 6nωq ακρl6ιbc θxsr, αnο-

Nτoκoυμθvτo αΠo τo Ellμlκo Aiκαlo Tnξ Νθoυοαq

καTθ τnv ToυρκoKραΤiα (τ881-1885)
(Πρ6ξn δωρε6g εv ζωri - διαΘfiκn. o ρ6λoζ τnζ μnτρικιiq κατaραq)

ΣYNToMΗ ΠAPoYΣΙ AΣΗ MΙAΣ 
'lΑoΓPAΦΙΙ<ΗΣ 

EPEYΝAΣ
Toυ Στ6ργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

φε0γovτοc οκ6π'lμα vα nρo6ιb οτηv δ,loρθωoη

Tωv ΠαραΤηρotμεvωv o' αuτo σ'Uvτα,Kτlκιbν, oρ-

θioγραφlκιi.lv κλπ. λα,θιb'v η nαραλεiψεω'v Kl' αU-

τo, γiατi 6xω τηv YVωμη oτl ι1τot ,εμφαviZει nε-

ρloooτερo εvδl,αφ6ρov 61r μ6v'o \rΙα Tov εpεU-
vηTη η μελετητη αλλα κοl γl' oυτov 'οκ6μο τov
αvαγvιbοτη'

.Δtd του nορ6'vτ,oc,οποδεlκτlκοιi Γρoμμοτoc,
τδπ,ov επtαημ,oυ δlαθηκηc en61ο'vτoc, δηλοπο:ιb
ι1 ι:nοφαlv6μεvη Θ,ε,oδιbρ,g

Y,oq τ,oU noτ6 Mακ'ορiτου Φlλiπnoυ
' Σ0ζu"

dτl 6xουοο τθοοαρ,αc υlo0c Γvηoio,Uc, Tοv Δ,ημη-
'Γρlov, Z,αφιiρiov, Kιilτοv καl ΓεΦργrov, iivcl μη
θλθωοlv εrc δiεv6Εεlc κοl φlλο,vlκiαc μεταΕ0 τωv
ωq Πooq τηv Mητρrκηv τωv Kληρovoμiο,v, μετα
τov θ6vατ6v μοU, αvαφερo'μ6vη εlc, το n,oτ,ρlκoγ

μcυ cαnητlcv, οημερov τω xtλιooτΦ oκταrκoolo'oτιb

ογδ,oηκooτιb nριbτω 6τεr, τετ6ρτ,ηv nριj ,μηv6c

9/6ρiοu, Ημθρα Πι1μnτη, εκ nρo,ερ6oεωq,κo,l lδi,α

6ουληo'εI, υγl'o0c ταc φρ6voc, δIαv6μoυo,α τoιj-
τc Zι1lαα, δiδω, καl xορiΖω εvi εκdοτω τo μερi-
δtov τ,oυ, κρατ,o0οα υπ6 τηv απoλυτo'v εξoυοiαl
μoυ δlα τα γηρ,ατεiα μoU εv μ6ροc τ'oυ oλoυ ,:-

οnητioυ ωq lδirαv κατolκio'v μ,oU. Kcll ε[v,αl τoι]τo
ο οuvτdq κα: Kελdρl με 6λov τ,ov M,nl'vdv του,

κεi'μεv,ov εv τΘ μ6οω τoυ oλοu ο,onητio'υ καt nε-

ρloρ,rΖδμεvcv αni: τα oταλdγματα τηq σKεΠασΤηc'

-Εlc μεv τcv υl6v ucυ Δημητρlov δiδω καl

γαρiZω δrα μερiδrcv τ6πov δrα οonητl

γεIτvldZcvτα εξ εv6q μ6ρoc με δρ6μov, αφ' Ξ-

τ6ριLl με Kιbοταv , οno dλλo με τo
uερiδlοv τοu Ζοφ0ρη καt απ6 το dλλο με To με-

ρiδlοιl τcυ Γειilργη, Πρoc τo μ6ρ,oc τω oποiω θ6-

λεr γivει καλκαvl, δταv π:τθ κτlcθη ,oonητl'o,v

. Erc

μ sρiδ'οv
l-lερ:: ιlε
Δλλc με
Kιbοταv

.Erc
oπητl

δε τ'οv Zαφilρηv δiδω καl 1αρiΖω δlο
τ6ποv δlα oοπητl γεlτvldΖ-,ovτα εξ εv6q
Δημrητρι,cv, αιp' ετ6ρω με δ,ρ6μov, αn,5

l ωdvvηv κα'l oπ6 6λλο uε

δε τov Kιi.lοταv δiδω κοl x,α,ρi,Ζω τo r':-

μαζi με το,v Mπlvdv τoυ, ι<,εiμεvo'v



ειq ΤηV εio,oδov TοU Kαθ' αUTω oσΠl]Tlω

,και yεlτvιiζωv εκ τριιi.lv μεριi.lv με δρoμοv' κc'lt

αφ' ετ6ρω με ΤοV κρατηθιl'vτo oυvτoν μoU, Χωρl_

Z6μεvov ,αnd rο oτoλdγματd μ'oU, KαI εlc δε

τηv ,nλευρdv ουτ'o0 Προc Το oτεγ6v oο'κ6'κl απo

τ,α οταλdYβατα μ'oυ 6ωq τo vτερ6κl τω 'oοπητiιυ

του Kιboτα' θθλoυγ μεivη τ6oοα ρ'a lal aρ-

οηνlα τoποq, ivo οvcl19η π6ρτα μεγ6λη Xρησj_

με0'oυσo ωc εi'ο'oδoq τω oonητiω μ'oU' Kα-

θιi.lc δiδω Kαl τρεΙq xιλ:dδαc Aρlθ: 3000, Γρ' εlc
τουc αδελφο0c nερrnλ6ov δε του Mnlvα, ωc nρ6_

Konο'v.

,Elq δε τοv Γειbργlοv δiδω κοl xαρiZω το

αxο0ρl μαΖi με τοv φ'o0ρvοv, γεrτvlαZωv εE ε-

voc μ6ρoc μ9 Tc]v κρατηθ6vτo oυvταv 'μ'oU' σφ'

ετ6ρω με δρoμo'v, αn6 dλλo μθρ'oq μ'ε τo μερi-

δto,v του Δημητρη κοt αn6 τ'o ilλλ'o με Kιi-lοταv

Mπ6ρoου. o Γειbργηc θα μετ6Xη καI απ6

το κροτηθ6v 'οοπητ:ov μoυ τ6oοορο /4/

Elc 6vδεlξr'v τοtτου ουvετdxθηο'α'v π6ι'τε

παρδμoια θγγραφα, UΠ'ογεYρoμμ6'vα nαο' εμο*

καl ουτω'v τωv lδiωv υrωv, 6τtvο δε, οvαγvωαθ6v'

το Kοτ' εnαvαληψrv, εδoθr1 αv6 ειl εκαοτω αι';-

τιbv' IoxιiοVTα εV nοvτi Δlκαoτr1ρioυ, τοπ'ου καl

xρ6vω.
Ev Nα,c0οcη τη 4:9/6ρicυ 1B81"

,δlμlτρlc Ψrλtnou 6εl,οvoυ

.ξαφηρlοc φηλunο 6ε6ε'ov'oυ

ε|q ΠαραKολ,ou τcυ Δ: Γεcργl'oυ
.κΦτoc 6or6εδvoυ τd 6voθεv Γ1αρι1-

καλlοτικΦq με UΠcYραφη o π' 'κωοτοq

.YεωρYΙ,o φ'λlnoυ 6ε6ειυvου1-ll τilvο_

θεv

"εγω η θεοδ6ρα 11 γrvη του μακορiTοU Φ!_

λiπoυ 6'οl6εov'oυ τα dv'oθ'εv κοr δrο τηv

αμ6θrdv μ,oU με υπ'oγραφi o n"κωoταc γα6ρlηλ'
F. ταq dvωθεv τρεlc 1lλlilδαc Γρ., Αρlθi'l

3000' δπoυ εμ6τρηοεv ο Aδελφ6c Kιil'οταq ειc
τoυc dλλoυc 3,, Aδελφo0c ΔημΛτρlov, Zαφιiρηιl
,κ,αι Γειbργl,o'v lα'v6 xiλr'α :Γρ,, Aρlθμ' 1000,, εvΙ

εκdοτω, καθιbc δε ε'μ6τρηoεV Kαl o Δημητρloc
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με Tοv Aδελφ6v τoυ Zoφ0ρηv δlα μερi'δloγ Tηc

υnαvδρεiαc τοu Γρ. xiλlα' nevτα'κo'oι,α, Aρlθμ'
15OO,, oμoiωc δε εμθτρ'ησε,V Kα1l o KΦοταq εtc
τov μ:κρoτεροv αδελφov 'ΓειirρYrov Γρ', 'ΠεvTο-

κoοlα, Aρrθμ. 50O, δlα μερiδlov Tηc, U'Π'αvδρε['αξ

TιoU. . .

'oθεv, εrc 6vδε'rξrγ καt 6ε6αiωolv Tηq 'εt'ρη-

μfvηc oυμφωvηoεωq τωV τ'ρrιbv 1ιλldδων Γ'ρο-

oiωv, ωc οvω εiρηταl, 'εγιivετο τo Πlορδv UψU-

λδγραφοv 6μπρ'ggsgγ τoυ Aρ1'lε'ρατlκοt εnlτρι5-

ΠoU Αrδεαiμ. n' ' Kωvoτα,vτivω o'lκοv6μω Kαl

M6λλη τηc Δημoγερovτi,αc.
'oθεγ, αn6 vυ'v δε καt ειq To εξηc δεv 6_

Xoμεv καμμi'οlv αΠ'αiτησ'lv οr ρηθ6vτεc Aδελφοi

εlq τ'o nαραμ:κρov nερi Πατρ116ηγ KσI Mητρlκηv

Kληροvoμiοv, δlδτl ελd6urμεv θκαoτοc τo αvη-

κo'r δlκοiωμα τoU μερr'δiου μ;αc, o'o'ov αno Πα_

τρlκηv Kληρovoμiοv' τooov καl οn6 Mητρlκ6v

μοc ooπητlov ,εnioηc Kαt Τo 6ξoδo Τηq UΠσv"

δρεΙοc τo ανηκοv τω'v δ0'o ρηθ6ντωv
Aδελφιi_lv Zαφυρioυ κο'l Γεωργioυ, κ'αθΦc δ'ε καl

το μερiδlοv Tηc μητρ6c 'μαq εK τoυ οo'πητioυ

τηc μ6vεI 'α'v'εvοXλητ'oV Παρ' ημιbv εnανι';

Tι'lξ.
δ16 δε εrc θ'vδεlξrv καr οοφdλεrov μαc u"

ncφαl'voμεθα ιδr'o1εiρωq, ΙσXι'ογTo παντo1ci'l o"

πωc δεηοl1,
Εv ΝαcOoη τη 29,' 7 6ρioυ, 1885,, π6ντε'
Ano τα ncλλd εvδlαφ6ροvτα oτotxεi'o τα ο-

n,οiα nε,ρlλομ6dv'ovταr 'oτο 6γγρ'αφ'o oUΤ6 το ο-

πciο nρ'oοελκ0'oυv 6μεoα τo εvδrοφ6ρov τoU α-

vαγvΦοτη καl 'κΟριο τoυ μελετητη θα 'Περlορ':-

o.9ιb v,α υπ'oγραμμi'oω τοV κuρlαρ1l'κo ρoλο τοv

onοio δ:αδραμdτl4ε η γo'vrκη κατορlα καt εtδlκo_

τερα 11 κοτdoα τnc μαvοQ, η οπoi'o oτηv nρο'κεi-

μεvη nερiπτωoη uπc'καθtoτ6 τοv'κoλαoμδ, κol'vιbq

τlc κυριi-lαεlq Tlq oΠoiεc Θα υφioταVT'o o'ι δωρεo-

δoxοl, οτηv πε,ρΙπτω'o'η κατ6 ΤξV o'Πroilo θ'c εnl-

xε:ρctοrv vα 'nρο6o0v oε εv6ργεlεc αvriΘετεc

με Tηv εκφροαμ6vη Θ6ληοη τηc.

Η κατd,ρο τηc μdvαc εnε'vεργιbvταq σcΙv cι-

nοτρεnτlκ6 μ6οc κol σΤηv σUγKεκρlμ6νη nερinτιυ

ση σαv μlα δrαρκηc "Δαμ6ικλεlοc onαθη' oτr1v

oυvεiδηoη τωv γlωv τηc π'α'ραu6vεt 6γα φo6ερc
6πλo, ακ6μo καI μετd τοv θαvοτ6 τηc' To 6nλo

αυτ6 ευρioκεταt 6ξω αno τοv Χιbρo τηc 8ληc'

Δεv oτoxεtεl oτηv oτ6ρηoη υλlκιi-lιl 'αγαθ'ιbν η

,α'noλo0oεωv αλλd oτηv κρioη τηc oυvεiδηοηc

με ΤηV επεv6ργε'o τηc θεiοc δ0vαμηc' Av λ66εl

κα,vεic υ,π' 6ψη τtc κρατοrjσεc T6τ'ε 'θIprξσ'KΞUτt-

κ6q οvτrληrψεlq στtc λοlκ6c ταξεIc 'ol 'oΠoi'εq -

Τ*vο9εv
τα οvoθθv



Kατo θvα μεγαλ,o μθρ,oc_ δ,εv r\ταv ,α,ΠαλλοYμi'

vεq αn,δ τov φo6'o τηc θεiο'c τ'lμω,ρirαc (oιιbνlo
κατοδilκη oε καΖdηrl'α με κο'υτo λdδη η κoτραμl
κ.λ.π. ,oτηrr περinτω,oη 8n'α,ρ6na μητρlκηc κοτ6-

ρα'c),,KαΤανοεi κdλλroτο, Tηv α'nοτελεoματl'κoτη-
Tα Tηξ κατα,ρ,αc ,οαν μθoo κoλοo'μο0.

Πρ6n,εl 'Vα U,Π,oY,ρ,αμμi'oω ]αKorμα _Kσl εΠlρ-

ρ'inτω ,lδlοiτερη 6ciρ0τηTσ σTlo olημεio,αυτδ- τηv
δlατηρηoη Τo,υ σT,olX,εlου τηc "ελλη'vtκ6τηταc"
σΤ'η|v συγK,f,Kρlμ6vη περiπτωoη το'U vαouσαiΙKοU
gθ;'μ'l,κο0 δlκoioυ, onωc ,αυτo εξελfxθηκε σε 'σUv-

δυοαμo Kαl με τlc oρθδδoξεc θρηoκευτtκ6q δo-

ξα,cΙεc, οl oΠoiεc δlα,δ:ραμdτηοα'v oπoυδαloτ,οτο

ρ6λο oτηv διαμoρφωoη τ,oυ. Στηv α,ρXο,loτητα

η κoτoρα ητα'v ουvυφαoμ6vη με Tηv θεiκη δ0vα-

μη κol ΧρησlμoΠοlo0ντov oαv roxυρo o,nλ,o oτο
-xEprΦ{-αδυγατωv. Το iδro oυ'v61loε vα εivαt

Kclt με τηv εΠlκρdτη-ση τ;ic vρloτtανlκηc θρηoκεi-
αc. 'oμωc, ο' εκεivα Tα γεωYροφlli δlαμερi'
σμοτα τoυ ελλαδiκο0 xιbρου ΠoU Kατοiκoι]vταv
αn6 κoθυ,oτερ,ημ6vουq nληθυομουc oυτη Περi-

6ληθηκε Kαι 'με "μ,oγrκη δ0vαμη., n6ρα αno το
καθοριbc'θρηoκε'υτlκα η θρηoκοληπτrκο ατοtxεiu
nc'.r nερl6κλΞl,ε. Πα,ροτηρo0με n.1. oτI oυτη ου-

v'οδ:ι],ετοl με x0olμ,q κρα,olο0 πoυ oυμ8oλiZει τo
αi,;_lα του εxθροιj, ο'l γυvοilκεc ,ο,noγUμγιbvοUv Το

οτι1θη T*'_Jξ σε θvδεlEη αρvηοηc τ'oυ παl'δlο0 πou
θxει θ'ηλαοεl κλπ. η oτrc περinτι.i.lαεtc πρoon6-
3'':ξ αn,oτρonηc τωV σU'vεΠεtιbv τηc κατdραc
(λιjοrll), λυιbo.:μ: αλοτrοt oε vερ6 'καl κ,oθαρ-

1lδi ;:u l<:ταοαμιlvoυ κ.6.
Τ;λ::, θ:ο>:ιi.l'yταc εnlτρο1αδηV το θγγρ,α-

φ] i(x] αr5 ,,'::.l'κηc πλει'.lροc κdτω α,no τοUc Ι-

:..,1:]'.Τ]ξ οημr:ρα Kαl γιiο Tηv σUYKε'Kρlμ6vη πε-
ρi'nτωαη TUnι,---' ξ-ηtoτιirvεl κοvεic μrα εκnλη-
κτlκη nληρ6Τητα σTo Πθplrχv--i του. H δωρεd
- δlαθηκη 6xεl oov κΙ'vητρo τοv oλΞβουΓ;τ-a vnl

υn,oδηλΦvεl, ο,vο'p{pισ6Qτητα, ψυXlKη οvωτερoτη_

το. Δεv αn,o6λ6nεt ο,ε αvτdλλαYμα, η δω,ρητρlα

κοθioτ,ατοl nεv6'οτερη (μεiωoη τηc'Πε,ρloU'σιoc
τηc), οι δωρ,εoδox,oι -olΠoδεXo,μεvοl τα δωρo0-

με'vlα Περloυ,ot,ακd oτοlxεiα- nλoυοloτε'ρot (ο0.

Eηoη τηc nερtοuoΙ,οc τoυc) , Kαl Τo nλ6οv αξlο'
nαρoτηρ,ητο, η l,καvoτηΤo γlα δlκαlo'nραΕΙ'ο (οΦ-

εc φρ6v,εξ) κλΠ.

ΠΑPΑTHPHΣΕlΣ - ΣXoΛιA (oι αi[ovτεc ορlθμoi αφoρoι}v

στΙc Πcρoπσμniq τoυ κειμivoυ)

(1) Φωτoτ,unΙo οnδ τo n,ρωτδτυno ευρioκετοl στo αρχεic

μolu

(2) Σεβδμεvoc o1ετrκη εnιθυμiα του κoτδXoυ τoU nρωτo'

τΟπoυ του εγγραφou πo'ραλεinω Tηr π'ο]ρδθεση TοU ε'
,nωvι]μoυ.

(3) Bλθnε λε'Εrλδγlo noρoκατω

ΛEΞlΛoΓιo

'λ;+i+l: 1 '1 αρoηvlo ioοδυvαμεi με

To oρodνIo Kωv/λiωc κJ€δ;γguεi

0,747 υδρδεc

Δlοτoξrc = Θεληση, βοιiλ,ηoη, επιθυμiα

Kαλκα'vr = XΦρloμo οvdμεoα oε δ0o oπiτro/dνorγμα μετα'

Ειi οκεn,ηc κο.l α'κ,ροioυ τoixoυ

Kελο,ρr = Boηθητικδc 1δρoc τoυ οntτtorj

Mερiδ:.o υnαvδρεiαc = Mετρητα γlα τηv αvτlμετιbnlοη τωv

εΕδδω'v του γδμoυ

Mnlvδq = Σι]voλo olκοδoμηc η μδρoc

Ντερδκr: KδΘετo (roxuρδ) oτη,ρlγμο orκoδoμηc

oonητlοv = Σniτι

oυvτdq = Δωμ&τro

Πρδκon'oc = Η n'ρΦτη βoηθεrα (οrκoνoμlκη) γlα nρoκond

Σκεπ'αοτξ = Σκεnη ontτtoΟ

Σcκακl = Στεvδc δρδ'μoc

Στoλdγμoτο = BρδXιν,εc oτdλεζ πoυ oρiZoιv τlc nλευρδc

τηc oκεnηc οτo dδοφoc.

__
==_-
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Δ ΙABΑZETE Ι<AΙ ΔΙAΔIΔETiE

0 ,7 1 12 τoυ μ6τρoυ

ηε-!!,εo ivτοεq η

TΗ (NI.AoYΣT,Α)

71



Xορακτtιp!{,TIκα τoυ καλο0 rιpοΙοταμiyoιl n δlευ0υrτll
Α'. ΕΙΣAΓΩΓΗ

Kdνovταq κovεic μlα οnλη nα-

ρατηρηoη oε ομdδα ovθριbnωv,
nου oυZητo0v για κdnοro θι1μα

η γlo ,καnolo nρo6λημα, θα δrα-

nloτιi.loεl 6τl η oυZητηoη' εκτ6c
τoυ δτl δε δlεEdγεταl oμoλd,
δεv καταληγεr KαΙ σε καv6vα
oυyκεκρlμ6vo αnoτ6λεoμα.

Γlα vα αnοδιboεl καρno0c η
οπolαδηnoτε ουΖητηoη Kοl Ytα
vα φθdoουv ol σUYKεvτρωμ6'vol
σε σUγKεKρlμ6vο oυμnεραoματα,

1ρεlαΖεται η oυZητηoη vα 'KαTεU-

θι]vεταt Kαl Vα oυvτoviζετοl οπ6
κdnolo oτoμο.

Eπioηc, απ6 μελ6τεc ,KoIvιυvi-

ολ6γωv oε αγε.λ.:c Ζιiωv, δlοnr-

oτιbθηκε 6τl αυτ6c κοΘoδηγoOv-
ταt οn6 ορΧηYo ncυ εivαl τι: l'

οxuρoτερo ,κcll T,o lκαvoτ'εοο τn1
αγθληc Ζιi.l,ov.

Σε nιo oργovωμ6vεc μαλloτα
κot'vωviεq ζΦωv, onωc εivαl οl

μr6λlooεc KαΙ Tcl μυρyηγκlα, ι;-

ndρxεr μlo τ6λεlα oργdvωoη κα:

6vαq κοταnληκτlκ6c KclτcΙμεο|-

ομ6c ερyαoiοc.
An6 τlc αnλ6c αυτιlQ δrαnl'

oτΦoεiq, 6γοivεl το oυμnιiροοuα
6τl, γlα vα 6xει απ6δοoη 6vα
6ρYo, 1ρεldZεταl κdnoloq vα
nροioταταl ToU 6ρYoU, vα τo δl-
ευθivεl κοl vο Tο καΘoδηγεi.
Δημloυργεiτοl, δηλαδη, 4 αv6ι1-
κη ΠρoToτdμεvcu Λ Λ'--σιJvTη'

Λ*. lω-pο αUτd τα dτoμα εi-
vclι με ondvlεξ lκοv6τητεc, μπο-
ρoΟv καt oυλλαμ6dvουv πρωτδ-
TUΠεc lδ6εc oργdvωσηq καt δt-

oiκηoηc, μnορo0v vα κdvoυv
πρo6λ6ψεrc oτlc μελλοvτtκθc :-

ξελi'ξειc κol 6ρioκoυv 6δαφoc
ΠρογμαTοΠoiηοηc τωv lδειbv nου

αυv6λα'6αv, τ6τε 6xoυμε αξl6λo-
γη nρ6οδo καt oπαvlο επlτεtγμα-
τα. Tο dτoμα αυτd, 6μωc' εivαr
αndvlα καl αnoτελοOv τlc μεγir-
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λεc μoρφεc τηc αvΘρωn6τηταc.
Ei'vοl οl μεγdλol ηγ6τεc.

Επεlδ11, oμωc, τ6τ,oια dτoμα u_

ndρxoυv λiγο, εivαr 1ρ6oc vα
τοnοBετo0vταl, ωc ΠρoΙoτdμεvol

Toυ
Θωμ6 N. Bλαx*δn

Σxoλ" Συμ6o6λoυ Π.E.
2nξ nεριφ6ρ. N. ΗμαΘ(αq

η Δlεu,9υvτθq, oI κολ0τερoI καi
οl nερIoο6τερo tκαv'ci.

B66αlα το πρo6λημα, notoζ
εivαt καλ0τερ'oc KοΙ lκαvoτερoi
γlα Πρ,oΤοτdμεγ:: η Δrευθγi:τηq:
cΠΞσxοληοε' οπαc1ολεi κοI θα
απαoxoλεi τουc ovθριi:nοιlc. E-

μlεic θο προonαB11οουuε vα δΦ-

σοU!']ε μlα εtκ6vα τou καλo0
Π οoiοταμεvου η Δrευθυvτη, us
ΤcΙ 1αρακτηρloτlκd πoυ πρ6πει
vα 6yεl.

B',. XAPA!ζTΗPΙΣTE}<Jι

o ΠροΤοτ6με'r'οc η o Δlευθυv-
τ(c, γrα Vα αΠoδωσεl οτο 6pvο
τοlJ Kοl γ!α vcl πετΟxεl To σKo'
πo τοu, nρ6nεl vα 6;εl τat Πα-

ροκ6τω γvωρiαματο:

l. Κατ6ρτιοn

o Πρ'oΙoτdμεv'οc η o Δtευθιl,-
τηc nρ6nεl Vσ f,^' ''Ληρη εΠl_

ιττnl ,ε*-,^il' κοτdρτiοη τoU Tcμaα
noυ πρo'i'οταTαl KαΙ δlεuθ8'lεl, ιi.l_

σΤε vα 6xεl τηv lκαvoτητα vα ε-
πlλι]εr τα πρoκtπτοvτο nρo6λη_

μοΤα Kο| vα μπoρεi Vο εvημ:_

ρΦvεl τo πρoοωπlκo τoυ οε oλα
τα ,9θματα. Nα 6xεl ευρυμαθεrα
με γvιi'loεlc oλωv Tω'v εΠlστη-

μιbv nοu ιlxoυv ox6oη με θ6μα-
Τα τηc θθoηc n,oυ κοτ61εt. Να
εivαt φlλ,oμοθηc KcΙΙ 'vα Παρα_
κ,oλ,cυθεi κ6θε εξ6λlξη καl πρoο
δo τηc επroτημηc που oυvτελεi_
Tαl σTοv τoμθα του. Nο vvαlρi_

ζεt τoυq oκono8c, τ,cυ ι1ρyoυ τoυ
Kοl Tα nρo6λημοτα του τομθο
τοU Y|α Τη,v εΠiτεUξη τoυc καl

τr1v επiλυοη τουc με τov καλυ-
τερo τρoπo.

2. AvΘρωπισμ6

O ΠρoΙoτdμεvoc η ο Δtευθυv'
τηc, επεrδη καθημερrvα 61εl vα
κdvεl με πολλ,oι]c, πolκiλουc καt
δli:φcρ,oυc οvθρι.bπ,ouc, πρ6nεt
vα εμφ'oρεiταr οnδ αv,9ριbntvα
oυvαlαθηματα. Πριi.lτα πρ6nεt vα
εΙvαl d'rθρο-lΠ3ξ Kαi μετd ΠηcΙ_
oτομεvοc n Δl:υGυvτηc. Αυτo α_

πoτελεi πρωτορxlκ6 οτol1εΙο
Yiο τη θ6oη πou κατ6xεl. Δεv
εivοr δ0oκολo vα γivεl καvεΙc:
ΠρcΤoτdμε'vοc η Δlευθυvτιjc, 6-

σ.o vο εi'vοl dvθρωπoc.
Σα γvιi-lοτηc Τηc cvΘρωntοτi-

κηc ψυ1ολoγiαc καt τωv οvθρω-
nloτtκιi-:v θεωρrιi.:v, nριinεl vα nl

oτεilεl οτη δΟvαμη του αvθριi.l-
Πcι"., t(c,l οτηv τ6οη nου 6xεl γIο
6ελτiα-lοη Tα λογlο τ,οu Σωκρd-
Τ!1 .,οUδεic εκov κακ6q, Πρ6Πεl
vt ToU 6y,oυv γivεl ου'vεiδηοη
Κal! ι/α πlοτεtεt 6τ1 6λοl μπορotv
vα γivοuv καλ0τεροr.

Η αγdnη nροc 6λ,oυc F'l' '''I

vα Πλ.nLlr,,,,_.'--, τηv ψυxη του'
,l,. ΙσoTηTα nροc oλοuc 'vα εivαl
,o γvιi.lμo.lαq ΤιυV εvεργεlιbv τ,oι-l

καr ο oε6αoμ6c nροc Τη'v Προ-

oωnrκ6τητα τoυ dλλoυ vα εivαt

η εnlδiιυΕη τoυ.

O οvθρωnroτηe Π ρoΤοτdμεvοc
η Δlει;θιlvτηc πρθπεl vα δεixvεl
ψυxrκη αvωτερ6τητo oε κdθε
nερiοταoη, 6oτω κl αv nληρiυ-
vεταl καμrα φορo με αxαρloτiα
Kol oY\./ωμοo0vη οπo Tο Πρoσω-

ntκ6 του. Η ψυxη τοU Πρ6Πεl vcl

εivοl nηγη οvεEdvτλητη κoλωo0-
vηc Kοl oυμπ6vlοc, Φoτε vο oυl-.l

παραoτι1κεταt σTo'v πληοiov τoιl.
vf, Tov εvθορριivεl, vcl τ,ov σUμ_



6οuλε0εl καΙ Vο Tov Πcιρct,KlVεi

oε δροοτηρι6τt'1τα, 61l με τo ο-

δiωμd τoυ, αλλα με Τηv Πρ,oσω-

πt,κoτητd τcυ'
Πρ6nεr vα 6ρεl τo μυoτtκ6

κλεlδi, ΠoU vα οvoΙγεl τlc, ψU-

x6c τωv dλλωv Kαl vα φυτε0εl
oλα τα d,vθη τ,oυ καλo0.

'Eτor Θα εnlδρd θετlκ6 σToUq

γ0ρω του, θα τουq κατευθ8vsl
καλiτερα oτo oκon6 τoυ καl θο
τoυc κdvεt Γllo cΙΠoδ'oTlκο0c.

3. Eυoυvειδno(α και ftΘoq

o Πρoioτdμεvοc η ο Δtευ9υv_
τηc nρ6nεr vα εivοl εuoυvεiδη-
Toq Kαι vα κdvεl το καθηκov του
οτo οκ6ρol'o. oφεiλεr vcΙ Προ-

ο6ρxεταl oτη δoυλεlα τoυ θγκοl-
ρα Kοt vα τηρεi το ωρdρlo ερ-

γαoΙ'οc. Nα εργdΖεταl με Ζηλo,

με αφooiωoη καl εvθoυolooμδ.
Νο ε'vδrαφ6ρετol γΙα Tηv Πρ6-

οδo καl εΕ0ψωοη του 6ργoυ τοl"l.

Aλλα nρ6πεr vο δiοκρivεταr
Kαt γlα το ηθoc του, ιj;oτε c
τρ6ποc τηc Zιυηc τoU γο σι-lvδl'l-

αZεl τα λ6γrο με τη nρdξη, αnο_
τελιbvταc παρdδεlγμα γlα μi_

ijηση.
Πρ6nεr vα εivαl αnαλλαγμ6-

voQ αΠ6 οuμπλ6γματα κοτωτερ6
τnταξ καl φ*6:υ. Nα oτ6κεταl
ndivω αnο τα πdθη του ωφελl_
oμo0.

Η ψυxραrμiο, η UΠoμovη, η tr-

μεροληψiο, η δrκαιοα0vη, η ε|_

λl'κρivεrα, η αviδιoτ6λεΙα Kοt το
σU'VΕp[dTllK6 πvε0μα, nρ6nεt νο
εivαΙ οl ορετ6c noυ Θα κοoμο0v
τηv δλη ,n'ρο'σωπiκ6τητα του' γrα
vα μnορεi vα α,vτιμεTωniζεl εr]_

κoλο το μετο6αλλoμεvcl Πεol-
6αλλovτlκ6 nρo6ληματα.

4, oΡvαvlr}τlv* lyaι'3τl ι ι (Ι

Η καλη λεlτoυργΙα μlαc Unη-

ρεoiοc Kο! η μεYολιiτερη oπ6'
δooη τηc oφεiλετοl oτηv κατdλ_
ληλη οργ6vωoη. YnεtθUvοc Tηc
εoωτερlκηc oργdvωoηc καl κ0-

ρloc μo1λoq Tηc 6ληc λεrτoυρ-

γiαc εivαl ο ,ΠρoΤoτdμεvοq τηq
υnηρεoiαc η o Δlευθυvτηc.

Γlα vα nετOxεl τηγ κολη ορ-

γd'vωoη Tηc UΠηρεσiαq τou o
Πρo'ioτ6μεvoξ η o Δlευθυvτηc.
nριinεl Vα γvωρiζε| τo οvτlKεi'

μεlvo Tηq υn'ηρε,oiαc, To Π'ρo,σω-

nlκo n,oυ ι11εl' τo μθoα πoυ δlα_

θ6τεt, τtc δυvατoτητεc nου 61οt

καl κ0ρtα τlc αρx6c τηc καληc
oργdvωoηc.

'Eτol μελετΦvταq oωοτ6 'i'a

9θματα Τηc UΠηρεσiαc τoυ, nρο-

YραμμοτiZεr τo θργo ToU, oργα_

vιbvεl τη δoυλεrα τoυ, κdvεt τηv
κατdλληλη δ16ρθρωoη τηc UΓlη-

ρεοΙαc του, καθ'oρiΖεl Tο αvΤt-

κεiμεvο' με To oπo[ο θα οoxo-
λnθei ο καθ6vαc, κοθορiZεr ΤΙQ

oΧι1oεrq Kαl Tlc oρμoδloτητεc με
ταξι] του nροoωnlκ,o'j Kαl εnΙτUY_

xαvεt τηv εtρυθμη καI οπoδοτi-
κη λεlτoυργiα, οξlοπolδvTαq Kα-

λ0τερα τ'c ΠρoσωΠlκ6 καt εΠITUY

y6vοvτοc τoV εnlδlω,Kδμεvc οκο.
π6.

5. Δtoικnτικli ικαv6τnτα

τ6λεoη Tω'v εvτoλιb'v noυ 61εr

δΦoεl. 'Ερxεταr oε εnαφη ι-lε

Τ,ouq Uφlστoμ6vουc ToU, YΙcl yα

6ρioκεταt κo'vτα με τηv Πραγμο-
τlκoτητο, ιi'loτε vα διi-loεl λ0οεlc
oε τυ1ov δυoκολiεc που Θo πρo
κ(lψ,oυv Kαt vo μπoρθοεt vο τρο-
nοnοiηoεl η vα οvαθεωρηoεl μlα
εvτoλη η μlα αnoφαoη, noυ ι1ρ-

Xεταl σε αvτiΘεoη με τηv πρd-

Εη κατα Tηv εφαρμογη τηc.
Mε τη ληψη voμrμω,v onoφ6-

σεωv Kαl τεκμnρlωμθγωv εΠlστη

μov;κ6 Kοl τη Xρηση oρΘιbv u6-
oωv, εΕαoφαλiζεr o ΠροΙoτdμs_
vοc η o Δlευθυvτηc τηv ταΕη
Kαt TηV καλη απ6δoση τωv Uφl-

oτομ6vωv του.
Mε τlc oυμ6oυλ6c δε κοl τιc

ποροlv6oεtq nρολα6oivεl Tιc Πα-

ρεκτροπ6c, xωρic τηv επr8oλ'η
πorvιilv.

Γ'. ΣYMΓΙEPAΣMATΑ
Mε ο;α εlnομε nοραnαvω θε_

ληααμε vα τοvio,oυμε μερlκθc α-
n6 τlq oρετ6c καl lκo'vδτητεc,
noυ nρ6πεl vα 6;εl o Πρoiοτθ_

μεvoc η ο Δrευθυvτηc, nou cι-

Η δlo;κητlκη τ6Χvη εivαi ι.lla, οκεi δro,r'κητrκ6 6ργo.
δroδrκοοiα, κατd τηv onoio ο B66aIα το θ6μα εivαl ευριi καl
Πρoioτdμεvcc η o Δrευθυvτηc δεv εξοvτλεiταI με Τcι 6oα εκ-
nαiρvεl απ'oφ6oεlc Kαl Tιc μεTα- Θθοαμε. Eκεivc π,oυ 6xουμε vα
τριiπεt oε οδηγiεc καt εvτoλ6c. nρoοθ6σouμε αε δλα τα dλλα

ol απoφ6οεlc, oμωc, nρ6nεr εivαl 6τt, ο Προioτdμεvoc η ο
vα nαiρvοvταl, μετd αn6 oυZη- Δr'ευθu'vτηc εvoc τμη,μ,ατοc η μι-
τηση Kσl σε σUvεργαoiα, με τ'ο dc υπηρεoiαc μοld(εl με Τοv αρ
πρooωnlκo Tηc UΠηρεσiαc του. xlτ6κτοvα ,KσΙ Το μηxοvtκδ καl
Να εi'vοl λογlκ6c καl v6μlμεq δivεr το oxημα Kαl Tη μoρφη
Kαl vcl οπo6λ6πoυv oτηv οπ6δο- ΠοU θα ndρεl τo 6ργo τoυ. ΓI'

ση Tηc υπηρεοΙαc. αυτo oφεiλεl 'vα oυλλαμ6dvεl

Αnoραiτητη nρoijπ6Θεoη εivαl Kοt vα nρilττεl κατd τοv nto τε,

Kαl η ΠαραKoλo0θηoη γlσ Τηv e_ λεro τρoπο' ΑΠ' cll'';'' cξαβτd_

κτ6λεoη ,KαΙ τηv εφαρμoγη τωv Ταl n oE'!υχlα Kαl η πρoοδοc του

^Θ^ι?Ξι-ΞψΥ. Tομεα τoιι-θ.φεiλεl ]vα εργdZεταr
Mε τη δ:o:κητlκητκαvδτφα, ο βε ζηλο, με μ6θoδo, με εvθου_

ΠροΤoτdμεvoc η o ΔιευΘυvτηc αlαoμ6 Kαt Vο κοτα6dλεl καθε

γvωρiZεl τo μηΧovtσμo τl"1c λεi- δυvατη πρoondθεlα ylα τ6λεlα

τoυoγiαc του τoμ6o τoυ. Avα- εnlτυxiο τωv oκοnιbv nou 66α_

λομ6ovεl διαφορεc υπει]θυvεc λε. E6v εivαl dξtoc, Θα ουμ66λ-
(Συv6xεlο οτη oελ. 75)nρωτo6cυλiεc. Eλ6γxεl τηv εΚ-
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Tα με εlδ:κiq αvuμκεcnαlδlα

Κυρ''δτερο -< c;δy.''; -o') Δη1ιcτι-

z.'υ cγaλεtall etγαi' c'ιL',ιι' ι';/' ττ,''

πριbτ'r1 cγολ''x^l, χ?'i'l'.ι. '/7' ''ι&Θι'"
y''&Βe ιu'.;rt, ν1' τ?LφΞ'. 7-'ι'. '/xL a'-'].'

6αζει' H l'ναγνι'lcτ1 Υ"'J.'- τ1 ^(iι'ι'p^i,

εtνα'' sννθεττ' xα'ι δτ5cιd'τ1 ι!.'υ7a:ω-

ματιx^i1 πραξτ1. Γα' να' μ/r,ιθε'" ''a n7''--

δt να. "1ραφe'. γ'a'L ν1" δυα-6α!,a'-' τ','l'!-

τ.'' 'ι'ι €7.e'' anι-ρx"l1 ω?L1,}.6aτ!τx- 1c\)

νeυp'.xaυ 5'15τi1ιατ,"o. Σ' α"'lτ^i|'t ττ''i

ιrlρ,'1ιδττ;'α ar' τσ'''δt φτ6''lιc οτα' (j

y'ρb't'.α .Υβ τlλ|'y"iαζ το'l. Υτi'?'/'o'-l'ι

;α'''7"''& τι" οτotα. ',ιΞ τσ.Υ'ι'l''Υ'^l| lo'tι'

',l'ι7'')'ιΤ1 7'ιι2[;'ι1' !y'','rl 1ιι^γ0't'z:'

δια"τrιi'αγ'Lζ 5τηγ ψυχrσω\Lσ'iLv"^Ι ι'J"
't&πτ'l.ξτt 5')',/.ιΥ-,.ι'3'/ iιεγd,λε; δ'J6x','

λiε; 5'"(|) ιx1νθ'θτρτ1 ττ1Ξ tρ7'Ψη;
y'.J'|. τ^rι -Ξ α"νθ'γ'iωοτii. Σ' c"'lτ€; τ'.z

i::ι1.;ι']:1: :'ιλ1'l1 , 
^r'.ι 

?,:""i."''1'z: :''ν !'ι7.T17') )'D^1;'' ι. 'ι'"ι 'ιι"
rι,ι)''5χρa'i^rι }',:Ιr,ΘεΓ'ι'ττιυ:''ι'lι |ιoυ

τei,,'z aτc εξωτεριxδ ια'. s-'τsι Ε)'-

)'αδα, υ'rL τι; εξeτd,c:ι; n''γ τ0'Υι')

5:c' τ,σιυδ'3 ;!0fi[σ-.ω5L bτ'. -"ι fiq-"'

δι.α γδ'lο ι,\Ξ >ιL1'ττ"pc'f'€E a:τ;i ^lρυ--

Ψ^l' γ"1"'. ^1',''lρ'-aτi' 5ττ|/'ι')0'n()ιιsτt

δ:ν eiνα.ι πoλλi. 3 - 4ο) o. '()iιιυ;

oυν{θιi; τ, δ'td'eξi'α. γ'α|' η rJυ5"(??ι'

φtα' e{να'. !"νι.τ6οτl'οτα oυνδsδομθ-

7Ξξ lr9 i^rΡ 7Jυ6αptθ\\τl7τt ρΙS
C:\Ι,CLΙLΙA) . Tr. πι'ραπανυl, γαζ[

iιa d,λλα. r1'ι6)'^lpq-;q' cυνcaτo"lν ττil

γt;ΥilO?ισ' τ(υγ 1ιυ-θτ1cιαx6ν r?''
6λ^r;ιωτιl'1 - ια' )'eγδγιε'lu 7'υs)'εξιγθ"

τc"ι'δ'''&, 1,x. aποiι εt'lαι περtπ'''l

25ο) ο σΞ παγx4qιυα x}'tι,ια;'J', L'

'iι0; ιιr'ζ 
ενη1ιεριilνει a Ιβ. Κερει''-

- 

l'.., Ξ:r, 6δt'i',, :'''-'l ΤΙι.'.;',.i :ιΞ

'ι7HγΙ5:α,7-j:Στaπλ*R v τ'.ι 191 l
()ι i*'cγqJ,,''. iιυy δ^|iL.i,'

λεi'υlν xαι o'. "1ονei-;, τi''ι !'/''''l'i τ!'-

;ο'.'s' n'Jr''δ,.α, ri.ι!ra'.'1L 5l1',γ6''υ)'eυ-

ιοl') -'r'Υ νeυρο}.6γο,':a'l'!'ι''ly'c')'o"γ'''

:,;ι ι'.7''.ιδ διlzl)-η 'i, ιι-'. :','l )'''γl'
θzpα.τευτ^li.

Γιι γα μπoρo61ιe νυ' 6οτ1\i1c''υ'ιε

:t' τω''δ''iL l,\'Ξ >ιLa"irtpσ'χ€; ιaυ "γ1'α''
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Δlαταροxθξ ToU γραrτToυ λδγoυ
;:,.υ 'r'o^;,-'l π,ιiτι'' 'lι' y'i.'iη'l\''e τo-

).'iτλ:υρη eξ!.τLcτ, ι'1'' 'l!' διbc',υ'ιE

|J'Lx. t"γxι''ρτ, 7''"&"^(ιωο^rι- Mcτi θα

l'.αλ!ξου',rε ι"',α).''^γι' iι: i. ei'i''i
γ-7.',. a.'/ $q-θι,τl''l ττ1-Ξ Eυsιot.iα'; ττ,'t

ιι'τα),)'τρ'τ1 θzριτaυ:'.x^i, ι''"ξ$η'|r'.

'\'r"L sτi,ιι.''.'lει 41ιιυ:, δτ'. ;p!τeι νυ-

I z^ι t"θ α' ρ t ο''' l'.ι e ο,'' ι :''ι €ν ι θ ε ι.ι 7^r ρ ιι. ι
rp'-6)''l,1'.a12'' y"1.r ττρο6)'^i,ιιl':ι' iηζ
η2''-1r''1γ [7'1'

lΤΣ:\EΞΙ_\ (Ι11l.\Ι]ΙNG DΙS'

'\1]1Ι,ΙTγ) c!.'l'J''. Z:l'τι'ρz'7'"l, fi'l)

ι9r-ρ0. :τ,'ι ιτ.γ&θτ,-'τ, :'iι',|.τιγ'1-'/"'

οτ'lp"α"το;' ()'. ιxρι6a[i υ.'.ιiz; ^γ''α τ'ι

g:'-ινl'',ι€'i.l ιν:b Lγξ:ιr\'t ^ιλ'. ι,ιiγ.γ)ι

c^l,',ι:.r.''' ξgγ etνι-'. ιι"'λj.. ι,ιε)'ειτ,l,ιi-

()ι e'.διγ,'L tτo'/ i.jiLιυ" g-νιδ' .l'νry'-

:e.',;l', :'l.ι ;''θl-'r!; α'''.:'=: ='.: zλt,'

ρ ο'i r'1ι'' ιtΞ επ'.6 ι'r'ι5' l ο e'' c' δ ι ατ υ',ο α'"r'

γtντ, ι'να)'υ;'.xοc'lνΘe:'.ιt1 δ','l'cττs

ρ:δ:τ,τα. c-..l- x!ν:9ι aτβ >')?&. τιζ' 'J'-

x,;l,-C ττiΞ ι|l.νΥfι'y"δ1τβαc y"σ.'. 1'fl -Ξ .'
rιιλlα-;. ΙΙoλ6 C''l1-ια δ''ατι'ρα-y.t;

:o'l ^γρι'ττc'3 7'ξ"γ,''l ο'l'ιl'νi&.ι'ιΞ σ:.l.

;l'''δ'.θ. :q.,';,'i.l' et'ι'l-'' α.ρ'.C:ε;'l'^7'z'--

2l. "i, !'1.c'l'l ;t'ι'.lpi.ιιcτ, (et'tq'ι δzξ''-

L7'e' ,Cι.^ α')')'θ' eτ'.x7.lιτεi" 1,', 1"ρ''51,9-

ρc iιι';c\ . \)π{sτ1Q αιτie; ι,ιττaρet 'lα

εi'lL,' xci. rι'. τe?ι6αλ}'aντ''xLE cυνΘ'i''

z"ε; ζιυ^i1: τ'ιυ 1iσ'L}ιLo6. Χα-ρι"τ-ττiρ'--

sτιια )'αθη τc,''.l xL.'lcυ't '-ι' rq'''δι')'

',ι'e δ'.α.:',ιραγ'!3 τa'l γραπτa'3 )'6"γo'l

Etνα,. - Γρ&φυ-rι aγO?θCΙ?1'φ'J' y'α''

δυ c ι.' t &"1 ν οl a τ l.' δ'' υ'6 θ'i''9 γ c' l)'λα'6 ι -

::i'' ι'ργθ' \'-ι rολ}'& )'&θ'r, v"α''' δzν

^,,"y':ι.)'ι'elq.tν,"γ1 a,,'1δτ11ια' -.r'l! ^/'ΞL.ι!-

'1 
) iia\ δ'.&6αο;''l .

lζθ''loυν 1ιοτα-θ6cε'ι_< "1ρL',ι1ια-.ι'ι'l

y|1'|' c':lλ)'q'6ιiyι'ιi''Ξ λdξει;, δι'υ"6i''

ir.',υν zc',. γpαφ."'l't zντ|" γcα γρ0'',ιγι'l'

-ι "γ&v1α'' |7α-"ρ'α - 17αρ;ι.

- 
_\γτιy'α'θ: cτa'jν ^γpθ'',ιι,ιατα. ψε δ'

1iL.)'.α ^{ραφ'"y"i, eιxδνι: Ι{-N, H--
Τ\. }Ι--Ι1 , T-Ι'.

- 
Γρ&φουν "(?α!|r\α'|c" τ"ι''' α'ρ"cγιa$;,

α"να'τoδι y".ιτ,a1l-lρLxι γραφη : (1)

Ξ-E, e-5, e-9
- 

ΙΙι'ρι.),=|'τ.1)'/ "( ?i'']'\|L'J'1α (θ&'λυ'ι'

ιL θi)'οl.) τcccθt:oυ't "(i!α\\'',\'J'i1'

|||l).L.lιL' - tl.)'l)l.'ιll.\ '

- 
Α^^r'rξ'/o, l r".τ-Γ'i ι'-'' "ιc'4:'''l'}

:iτ: 7Ξ'ιJ'/r'\5'/ 'J.τι' -τl) iνtι' s:''p*"

ιιτ,', z)'i'τ, ;r'-'.γ 7"',x'6&ζaυν'

'\νa.t'c^1α' lιΞ τιζ α'ιτtεq r'ου πρa'

!' α.^/',ιb' ι :'. : δ'" α: υ'ρ ι'y.!. ; τ oυ γ ρ α'πιο'3

)'δγο'l, ξεy'ιιρiξoυμε τηζ εξt'/ζ y"υρι_

Δ;ε.,'ei ,;aρφ!; διlcλzξtι; y-α'" δυc'

Toυ
Δn,μ. Μπ6vτσιoυ

καΘnγnτιi, ειδικοri
για τιζ διαταραx6q

του λ6γoυ

s''Lοι -η; z'ιL.^γνυllτi; xα'. y'ατ' επζ-

γ"1,,ι5'rl yj'ia''iδτρτ' -ο;δ γ ρυ'τ'"'''3 λ-6'

1c'l ' α'iεξ&ρι^l'1ια- ι'πδ τ'" -c νaτiτ'-x€ .:

ιια'lδ:τ':εΞ :ο'l α:δ'1ηυ. -\υτ6 cη1ια,i

'leι aτ'.' δτl'ν το rα''δ{ δa'ι lια6α-Ze''

y"ι')'α' δEν ιατα)'c"6ιtνeγ α'υιδ πa''l

δ''ι6αζaι. Σi, Ξξι')iΞριy"δ ιην aνογ*-

ζ.''l', ι1.'. Τ,EGlSTEι{ΙΑ 'ιπ6 -'r'

't'./.τι'll.x6 Ι,EGo';i.υ σΥi|,L1'i'/Ξ'. δ'"ι'-

bιιι(!) .

ΔΙΣΓP_\ΦΙ_\ (GR'\F-\STE_
l{Ι_\) etνα'" ',ιερυv"'ii α'τii'εια' "l1 €)'-

i'e,-Qτ' α.πδx:τisτi -Ξ ττβ δaξ''δττ1τυ' 
-<

-"τ,ι ^;1'αφii; (το τα'Lδ!" δe'l ψπoρe!"

'/^r. "(i)0'φΞ'- τι' γρ&1ι1'ια'τα')-' Ιρ*φe ι

q-'nrοEα F_?. 9-P. \eν cy'"rγ3ι'τi\ε''

λ:Ξo6).ε; zιl προ:αsει;. }Ιτερδe6:ι

:ι '1,''λ',ι''ιl.:ι. T-Γ--K-H z-.i') '

' ()ιc''ι :C πα'"7'i €y.e'-'').''x'iι α;ι'ι)'e'''"'
τ?τΓ_τEE +-Ι-r :-',e -''/, ^l'' ι'ι-"t !'/'! -

,,.z Lι'' τ&cy'ε'. ι'τδ ΑΛEΞT-\ z"α': η
.')',"ι'i, ι;ιΔ}'e'.'1' 'τ13 

Εeξ'':τ^ι;ιι''- ττ,;

^1ρι'φ'i; siγy.: _\TΡΑΦΙA.
_\ιτi:: "('..J. τ[ζ δ'"'ιτqρ1''/'Lc ic')

^(e,ιατΦυ }'L^γoυ \\firιr,l'ι$γ νL et'lιυ

7ι'"&φa?gζ ai!^(Lνy"!ζ ^ii )'ετ''ιl',lγxli
i')'α6e; ia') xΞν''i,ρ''^/"ο"l') ευρ''y.'"'5 6''1-



^(rr1ΨLαζ.

- 
0ττ'.x'i1 δυd'zξi'ι - δ'ιc'1;Lτ!.z L'-

ψορω ;τs; δυοxd.tq' rιττLy-'lιΞ ι'iι't''l-
5"tl| y"c"L cιiνθεcηi ι'".l aτt;eE'' "(?υ-',t

,'tι"ιι'l'l τ"ι.ι λJξεο.l.;. Tc;t.'δi iιι
"1νιι''ιtζε'' τα "γραl,ι,,ιι'τα" cι.; "γ7l'c'-
zω cδ1ι6c'i''υ' 1ιι)'/ 1"'/1ι'51'ιi'γ'ιι'1 9Αl'γ-
'iι'l't. Εrtc"r1q δε'1 δ''Lxρt'ι:'. :z z'7''!-

δ..ι τι'lν,'',Lrliι\'/ ^iρr'',l'',ιλτι'lν ,z7.'' i.'/'

1ιπερδε'j::, ΤΤ zρ4',7'e''^1ι,ιι.: ξ ;. ^/'-^{

ι)'π.

λιουοτ''x'l, δ'la)'εξtα" - δυcτ ?ιφt,J''
ι'φορα ιτ.l δ'lοNaιtq' τ^tjζ .ι.y'c1J5τ'.-

ιii.ι l''i'λνcτ1i x.t''' s'3νΘεcτ6 τιr'i

";ραγ-',ι0'τι'ιν 7"'J.'" λdξoιοr' lιΙπ:ρδε'j-
71)'l aL ^( ρ'"';ι'',ι'aia iτ.'υ ξ7..''J'/ δ',La'-7-

;.,'.'φo.,'i' r.γ'. δ-f}' θ-:. δ''-i.

1:' ;'. :' r, .'' i :','''';'""'ι',' ι 7. 
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Χαρακτnριστικa

τ'oυ καλo$ Πρoioταμ6vου

(Συvεxε:ο α,Πo Tη σελ. 73)

λεl oτηv Πρ6οδo, 66v, oμωc' εi'
vol μlα εεoφλημ6vη και Xρεω'
KοΠημ6vη ΠρoσωΠlKoΤητα, δε θα

μΠ,oρ6σεl Vο εμψUXωσεl Kοt vα

οδηγηoει τouc αλλ'ouq Πρoq τo

ιυpO:1 Κι]l τo τθλslo.
o ΠρoΙoτομεVoc η o Δlευθυv"

τηc, 1zlg vα αvτc,ΠoKρlθεi εndΕlα
στo KοθηKovτ6 ToU, nρ6nεl vα εi
vαl o ξεΧωρloτ6c, ο αvιi.lτερoc
Καl o Kαλ0τεροq αΠo τouc dλ-

λouc, γlα Vα εivαl καl dξιoc τηc
αΠoστoληc TοU.
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tr επrΨΨεiμoτlκ6t πp0Ψpαμμ0τ!Eμιig τωυ πεlδlΦυ
o ρ6λoq τωv vovlιbv και n εniδραoιi τoυq oτα παιδιd

και στov τρ6πo lβ€ ToV onoio αυτ6 παiρvoυv απoφ6oειζ οxετικ6 με τnv μετ6Θαo*
τoυq oε επ6μεvo oτ6διo oτα πλαioια τoυ Eπαγvελματικoι5 πρoγρα'μματιoμoιi

Tnq Χρ, Mαυρiδoυ

vο αμυ";θεi iτot onivογτl oτov 'Πδλε-
μο. Πoυ πloτευεt δτl του γiνεταl.

AnοραΙτητη n,ρoijnδθεoη γrο vο δημt

ουργηθεi oτo ποlδi Θετlκδ αυτooυvαi-

οθημα εi'lοι τo κλiμ'α αγdπηq, εμnt-

oτooυvηc καl oεβoομorj μ6oο oτo oni-

τr. ol Zεoτεq κoι ορμoνlκδc o1εοεlc α'

vitμεοο αroυc Yovεiq αλλδ κoI oτο ll'
-τoλolnα μελη τηc oiκογivεIoQ, o ο:βiο_

:τoc, ελεΟθερoc, δημoκροτικδc δlαλo'

Yoq ΠoU θα εnlζητεi να λΟνεr κοΘε φo-

ρα αnδ το πIo μrκρd μδxρl κοl τα nlo

δυoκoλο nρoβληματα Tηq oΙKoγεVεlα-
κηc Ζιιηc, Tο olκoγ'εvεlακδ oυμβoιjλIo
oτo οnoio τo nolδi nρεπεl vα εxει τn

5 κη τoυ θθoη oπδ πoλυ μlκρη nλικio
κc'μ'ο οληθIvo υnε0θοvη γvιi:μη lδlοi_

Tερo στο xρδvιο τηc εφηβεiαc εivot

βcolκoτοτεc πρoυnoθ6oεlq Y|α τηv ω-

ρiμοvoη του nαlδιou.
Τo ποlδi δxεl ovdγκη νo oγαni καl

να αγoπ'ιδτοl. 'E1εl ανδγκη αnδ ovα-

γvιi:ρroη καl iπ,οlvo οκδμo καt γlα τα

π:c oπλo nραγμοτο noυ κατoφδρvεt vo

nρογμ ατoπolηoε ι.

Kr oτov κovεr λοθoc oε κδnolο ε-

v6,ργεlο η εnlλoγη τoυ, τδτε μ,πoρ'εi ν'
ακouoεt οδ'oμoρτυρητα τov γοvlδ τoυ'

δτοv ουτoq ηρεμα. οnλα, ευγεvlκo' 11ω-

ρiq nαvlκδ καl Unε1ρβoλ6c To'U π,εl <vο_

μiΖω' norδi μoU, Πωc oυτδ noυ δκο'
Vεc, ΠoU απoφδoloεc η noυ οκ6φτηκεc
δεv εivαl oωoτo, Θδλεlq γα σo,U Πω Tη

γvΦμη μoυ;"
AντiΘετα εivοl oiγoυρo oτt θα εnα_

vαoτo;ηoεl η θo ono4ητξoεl τηv αΠo-

μδvωoη, δτα'v γrο μιο 6oτω κακη τoυ
εvδργεlα oκoι]oεr vσ τoιJ λδvε: .εioαl
οvoητoq., .εiooι τεμn6ληc", δεv εiσcri
lκανδc γlα τiπoτε". ,Kαι Θα vlδoεl α'
κδμα xεlρδτερo. oτοv oρ1iooυv ot γo-
vεic vα καvουγ oυYκρiοεlc με τoV .Ko-
λo- αδελφδ η τηtl .κ'αλη" αδελφη τoυ,

η κοηo'o oλλo nαlδi αno τov oυγγε-
vlκδ η ευρrJτερo κolvωvlκδ τoυq nερi-
γUρo,

|δ|ο;τερη πρooοx1 κol μετο1εiρηο'1
χρεlδζovτοr το nαrδrα δτοv nερvotv το
εφηβ κιi τoυc 1ρδvlo. Η εφη,βεiα oυ-
vηθωc αρxiΖεt ατο 13 xρδvIα η vωρi-
τερα Kο] κρατoει μi1ρl τα 'l9 d κοl
nολλεq φcρ6c nερlοooτερo. Στo v6o
ατoμo oυμβoivoιv τδoεc oωματtκic καl
oυvαloθημoτlκδc αλλoγεc noυ oυ1vo-
τοτα γivovται αlτiα γlα ψυxlκεc ovα-
oτoτιboσq καl εκκρilξεlc πorκiλλωv
μ.oρφΦv.

Aυτογvωoio Πληρoφδρηoη ' Ληψη

clnδφαοηc' ουτic εΙvοl or λε'ξεlq - κλεr

δrd nαγω οτlc onoiεq βοoiZετοl τo τρi

ΠτUXo _rηq θεω,ρiοc τoυ Σxoλlκoυ E-

nογγελματlκου Προoοvατoλloμoυ (Σ.E.
Π.).

Ac δoυμε, λοlnov, τi oxεoη μnoρεi
vα εXοUv ol γovεic με τo τρinrυxo ου

τδ καl πolδ ρoλo κoλoυvτοl vα nαi-

ξoυv Φoτε 'vo βoηθηοουν τo nαtδi

τοuc, nερvΦv-]"αc με εnlτυ1iα onδ τα

οταδlo oυτd, vα οταθεi ουτοδυvoμο α_

πεvαιrrl oτοv iδlo τov εαυτo τoU Kο]

αρYδτερο οτη Ζωη τoν.
To oημοvτlκδτερo oκελoc τoυ τρi-

πτυxου εivοl η ληψη οnδφοoηc'η a-

κλoγη, δηλοδη, τηc viαc εκnαιδευτt_
κl]c κοτευθυvοηc μετd τηv Γ'Γυμvα-
α]ου κοl η επIλoγη τoυ επoγγελμοτI-
κου δρδμoυ αρYδτερα oτo ΛΟκεlo.

Η Φρo τηc oτρoφηc α,υτηc oτηv Γ'
Γuμναoioυ δπωζ κt εκεivη οτo Λυκεto
λiγo οργδτερα, εvδ απoτ.ελoO'v την α-

παρxη μlοc κoιvουργιαc oελiδοc oτη

Ζωη τoυ nα'δloυ, εivοl τoυτo1povο τo
τiρμα μrοc δloδικαoiοq noυ ορxiΖεr με
τη γεvvηoη τou.

H δlcδlκοoiα αυτη i1εl ομεoη. oτε
vοτοτη καl oUσlοστlKη oxδoη με τηv

αuτογνωoiα τoυ Kαl τηv πληρη, εγκol

ρ:η, δγκυ,ρη κοl οωoτη nληρoφδρηοη
τoυ' Xωρiq τα δυo ουτα, η εnrλoγη

μnocεi vο γivεt τυxαiο. onρoγρομμο-
τloτo, κdτω οπδ τηv niεoη δlαφδρωv

εnlpρoδv η -κol 
τo xειρoτερo- μno

ρεi vο γivει λοvΘοoμδvo καl Vο oη_

μαδεψει δτor oλδκληρη τηv υn'δλolπη

4ωη τoυ vioυ oτδμoυ.

Πρδnεl 'vα Yivεl oυvεiδηoη τδoο οτo

vεo oτoμo. δoo κol oτoυc γovaic τoυ

δτl εnlλεγοvταc ο vδoq η η viο δvο

εnαYγελματlκδ δρδμo επlλ6γεl oτηv

οuoiα τοv τρδno τηc Ζωηc τoυ oτο

μδλλοv' αφoδ oλο oxεδδv Θα εΕαρτη'
θoυv αno τηv εnrλoγ,η αυτη: η lκανonoi

ηση τωV υλlκιirv κοl oυvoloθημοτlκιbv
οvαγκΦv τoU, η oΙKovoμlκη τoυ ουτo-

vομio' τo περlβαλλoν oτo onoio θα

ζεl, ol δvθρωΠol με τoυc οnoioυq θα

oυvα'vοoτρεφεταl, η εnlλογη τoυfτηc
oυvτρoφoυ τηc Ζωηc τoU ,τo εninεδo
τηc noλlτloτlκηq τoυ Ζωηc κr ωq θvα

ncλυ μεγoλo βαΘμδ η κolvωvlκη τoυ

Θεoη καl η αυτοnρογματωoη τoυ, τo

ουvoioΘημα δηλα,δη δτl n6τυ1ε η απδ-

τιJΧε στη Ζωη τou.
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Ac δouμε, λοrπδv, KαταρXηv Πωq μΠo

ρο0v vο εnηρεdαoυv ol γo'rεiq τo Πα]-

δi τoυc σTηV Πραγμoτonοiηoη τηc οU_

τoγvωoiαc τoU KοΙ oτηv δημιoυργio ε-

vδζ θ'ετlκου αυτoουvαloθηματoc.
Enloτημοvlκο ixεr αnoδεlxθεi δτl κα

μlα εniδραoη δεv εivαl τooo βoθεlο καl

τδoο μεγοληc δloρκεlοc δοo η εniδρο
oη noυ αοκεi πovω oτo nαlδi η otκoγθ-

Vεlα'

lιr1δoα oτηv otκoγεvε ο το nαlδi οxη-

μo:iΖετοl oov oτo1.lo. Anδ τlc πρδτ:c
β5cμdδεc τηc ζωηc ορXiZεl vo δομεi_

ταl o Xαρακτηραc του, vo δroφαivov_
rοl To χoροκτr: oτ:κo τηc aρoc'ωΠ'Kο-

τηταc τoυ, μroc nρoοωn;Koτητοq Πou

οivol Εεxωρloτη κol οvεnοναληnτη δ-

nωq καθe ΠρooωΓΙlΚoτητο κol γl αυτδ

αnδλυτα oπoδεκτη κοi οεβαοτη.
Πoλi oημοντlκδc εiγol ol nρΦτεε

nληooφoρiεc noυ noiρvει τo nαlδi γtο
τov εoοτδ τoU καJ γlo τοv κooμo' Συι'-
θετcvτοc κoμματl - κoμμδτl τrc nληρo_

φoρiεc ουτεc oxημoτiΖοl olγo - olγα μlα
εlκδvα γlο τοv εαυτδ τoυ. ,Γlο To σΧη-

μoτlομδ cυτηc τηc εlκδvοq ΠαiζοUv Ko'
GoρloτIκδ ρδλo η oτοoη τωv γovlΦv ο_

nivαvτi τοU KοΙ οi δlαφo'ρol ΧορgKτη-

ρloμoi noυ κoτδ κolρoυc θο τoυ κα-

vouv.
'Εvo πorδi ποu oκouεl ouyvd vα τo

αnοκoλo0v "εξυnvo" η "Koυτδ.. Vο τo
xo:οκτηρiZoυv σov.κολδ. Π "κοκδ"
πα;δi, .δραoτnρlo" η "19μηgf,η" η oκo-

μo.εσι εioοl ογδρl, μηv κdvειq αυ'
τδ-, -εoυ εiοοi κoρiτol. τα κoρiτolο
..."' τδτε τo nolδi nloτευεl αυτd noυ

ακoυεl oε τδτolo βοθμδ ΠoU σUμΠερ,'

φερε;ol nλεov αvδλoγο. Kl οv ol Χoρα_
κτηρloμoi εiνοl τετolol noυ μnορouv vo

τo,rΦooυv τo αυτooυ'vοiσθημο τoU Πol-

δlου κοl vo τo καvoυv vα oπoδεxτεi
τov εαυτδ τοU, Vo τov ογoπηoεr, τδτε
τα πρoγμοτα παvε καλα. To nρδβλημο
ορxiΖεl οnδ τη oτlγμη n,oυ τo nαlδi
ixεl απoκτηoεl μlα αo1ημη lδio γlο
τov ευοτδ τoU κol vιΦθεl vα αnδχεl
noλi cnδ τov rδανlκδ εαυτδ. Αυτδ μno-
cεi voxεl oοv oυvεπεlο vο xooεl τo
cοlδi τηv εμn oτooυvη oτov εουτδ τoυ

vo vlιbθεl με:ωvεκτtκd με απ.oτr}λεoμα

η vo βoυλlο'Εεl σε μ]σ οnδΘεtα, oε μlο
πoΘητrκδτητα η vα γivει εnl€ετrκo γlο



Αυτδ nοu o δφηβoc κοl η εφηβoc ε-

xοuv οnoλυτη οvδγκη εivo n κOτο'
Voηοη. η unoμovη κo'η oυμnoρooτα-
oη οnδ μερoυc τou γovloυ KI δXl o σU-

νεΧηc ελεγΧoc κο! η Xωρiξ επlε]κlα
κρlτικη. H ματlo τoυ γovlο0 nρiπε: vο
nαρακoλoυθεi oυvεxΦc τov 6φηβo, αλ-
λo με πoλλη δlοκρlτlκδτητα καl onδ
κοnolα onδοτooη ελευθερiοc.

Ac μη Εεxvdμε oτr η oμφloβητηol1
κol η εnοvαοταoη,εi'vαl αnδλuτα φu_
oloλογlκα χσpαKτQlplστlKα τηc εφη,βεi-
αc. Kt αUτη η εnαrrδoτοoη δεv oημοi-
vεl οnωoδηnοτε μlo θκρυΘμη κoτδoτα-
oη, αλλi μnoρεi vο εκδηλωΘ,εi σlαV μια
τdoη γlo onδλυτη αvεξαρτησiα, dρ_

Vηση Ylο υnοκοη. nεioμο η χωρic oU-

xvα λδγo κδνrρα οτη θθληoη τωv γο_
vrΦv κλη . Av η . επαvαοτοoη,, αυτη
*oronγ'γεi oτηv εφηβεiο, υnαρ1εl κi.r-
δυι'oq vο εκδηλωθεi οnδ τo oτoμo o:-
γδτ'ερα oτη (ιυη τoυ με,noλJ xεlρδ-
τερεc εntπτΦσεlq oτov εαuτο του καl
τoυc γυρω τoυ,

Προβληματα, λornδv, υndρxoυv πtlv_
το. Τc Ζητ'ημα εivαl nδc οvτlμετωni-
ζοvτo l .

Kl o nlo υγlηq τρδnoc οvτlμετδnr-
oηc τoυc εivαι o δldλoγoc. Μδvo
οv i1εl την ελευθερiα o εφηβoe Vα
λεεl τη γ'vιi.lμη τoυ, μovo αv vιιbΘεr δ-
τl η γvΦμη αυτη μn,o,ρεi vδvαl oεβο-
oτη εΕ iooυ με τη γvιi.lμη τωv μεYο_
λωv oτηv οlκ'oγθvεto, μovo τδτε δεv
θο vtΦoει εXΘρΙKη τη Θεoη τωv γoνlδv
του, μδvo τοτε δε,v Θα οπo(ητηoεl λδ_
oεlc μoκρud απδ την olκoγδvειd τoυ.

'oοov οφoρα το υπδλolnα οτol;εio
τηc ΠρoσωΠlKδτηταc τoυ. τlc lκαvδτη-
τiq τou, τlc δεξlδτηTεc καl τα εvδlα-
φεροvτα τοU, κol o'αυτδ εivοl κoθo_
ρ,o:lκη η εniΘεoη τoυ olκoγεvε,οκoυ
Περi]βσλλovτoc. Ευκαlρiεc καl ε,ρεθioμα
τo nρεnεl vα δivovτοl oτo nαtδi οπo
τηv noλ0 μlκρη ι1λlκiα.

Eivαl τυ1οio, δρογεc δτr τo παiδi
πoυ βλεnει γΟρω τoυ τoυc δλλουc μ'
εvα βl,βλiο θ' ογοnηoεl τo δldβοoμo;
To παlδi εvoc μoυotκoυ θα μαθεl πlo
ευκολο εvο μουolκo δργαvo;

Πδoo φτοΙεl oτ'οληθεlα εvα nαlδi
Ι_rcU μovοδΙKδ του εvδlαφδρov δxεt "i o
πoδδoφαl,ρo. δτοv δεv ακoυεl καl δεv
βλεπεl vα oυuβοivεl γυρω τcυ τinoτε
αλλo πlo qξlδλoγo;

Πρδnεl, λc:nδv, vo δivovταl στo no]-
δi ol ευκolρiεc vo βρεθεi oε δoo τo
δυvατδ μεγολυτερη nolκlλiο κατooτd-
σεω'/, εμΠεΙρJιilv κοr βrωματωv Ι Ευκοl_
ρi9c Ylα δμορφεc δημlouργlκεq αυvη_
θε εc κoI αo1oλ,:c ιboτε μεoo οπo ου-
τθq vο ovοκολυψoυμε τlq κλioεtQ. τtξ

δεξlδτl]τεc, τlq lκαvoTητεq, τΙξ Πρoo-

δοκ;εq, τlc φ;λoδoEiεq κοt τouQ oτδ-

χoηJc τoU.
'oτcv oλο ουτα τou Πρoσφiρovτοl

τcυ πο:δloυ μεoo σe μlο ατμδoφαlρα
ελευθερiοc, ευγεvεlοc κoι δlακ'ρlτlκδ-
ΤηTαc, τo]ε olγα - olγο θα oταθεi oτο

riδδlο τοu α,Uτoδ7Vαμo' οv'εξο.ρτητo d'
Toμo. με αUτoσεβασμo Kαt αυτoΠεΠoi-

θηοη δτοrμo γiα ΤηV μεTCΙβαση απδ τo
θνα oτoδlo τηc Zωηc τoU σΤo ολλo θ_

τοlμo μΠooστο oτlq μεγδλεc καr δυ_

οκoλεq αnoφiιoεlc πoυ θο κoθο,ρiοουv

το μελλοv τoυ.
Σxετlκο μ€ τc δ€Uτεco οκiλoq του

τρ;lIτυxο,υ τcι Σ.Ε.Π., oxετlκο μ'ε τηv
nληpoφδρηoη, δoο εinoμε μdxρ lτιilρα
αφcρoυoον οτlq nληρρφ9ρiεc ΠoU Πoiρ
r,9l εvα nο,δi αro τουc γovεic τoU γ|ο
το δτoμδ τoU, τηv οτoμlκη nληρcφδρη_

οη δπωc τη λδμε.
Πρεπεi δμωc nορολληλα vο nαρεl

κο:vιr.lvlκη πληρoφδρηoη, (olκovoμiκη

εκnαlδευτlκη κοl εnαγγελμotlκη nλη-

ροφδρηση.
EδΦ ol Yovεic εΠη,ρ.:δZoUV τo Παl-

δi τcυq αvaλογα με τr: δlκδ τouq Ko]-

vωvlκδ. olκovoμlκδ κοl noλlτloτlκo τoυq

εniπεδo.
Ε5Φ nρεπεl vo 'ρθεl οριυγδc η :ro-

λtτεio' 'ooov oφoρδ τo Σxoλlκδ εnαγ-

γελματlκδ Πρooovoτoλlομδ iyουv lδρυ-
θεi Γροφεiα Σ.Ε.Π. οτIc δlευΘυvoεlq
Biθμlοc Eκπ/oηc oε κdΘε vομo κοl oυv-
τoμα ΠροβλdΠετol vο λεrτoυργηoεl Kεv-
τρo πληρoφoρησηc σε εθvlκδ εnin,εδo

με εnlμδρoυc Ξμημoτο oε καθε voμδ'
Παcολληλo. δμωc, θα xρεlooτoΟv o:

γovεic τη βoηθεlα dλλωv μiοωv nλη-

ρcφδρησηc. Θα 1ρηolμonolηooυv τJc
oυμβoυλdc β:βλiωv, την nληρoφδρηoη
:lcU ΠορaΧο,JV δloφoρο εvτυno. o η_

μεpηoloc καl nεcloδtκδc τυπoq καθΦc
καl τα μioο μα(lκηc πληρoφo,ρηcηc. Θο
επlδ:Φξoυ'v τη oυμμετoxη τoUq oε Πo|-

κiλωv μooφδv oυλλδγouc' Mnoρoυv vο
oυvεoYαoτoυv με τη ΛοΙκη Επrμδρφω_
ση, με τoUq τοπlκoυq Πoλlτlοτlκoιq Συλ
λδγoυc,τηv Tonlκη Aυτ'οδloiκηoη η ο-
κδμα νo Ζητηooυv nληρoφoρiεc αnδ τo
Yπcυ.pγεio Nεαc Γεvlοq κοl φυolκo θα
oυvεργαoτouv με τo Σxoλεio δnωq θο
δoiμε πορακtlτω.

Xρεlα4ετo,, δμωc, o γovloc πριi.tτο
oπ'oλo' με απλδτητα KοΙ Xωρiζ εγωi-
oμδ η επιτηδεUση Vσ nαραδεxτεi nωc
δεv εiνοι oυτδc nο'u τo Εθ1oel δλα ε_

vΦ τo nolδi τoυ δεv Εερεl τinoτε.
'Εvοc γovrδc ευοloθητono:,ημivoc

πρoβληματiΖεταl, oυ4ητoεl, οnoZηταεl
κl αλλεc yvδμεc γ,o τηv οvτlμετιbnlo..1
κατooτοoεωv καl ioωc 1ρεlοoτεi Vο

οvαθεωcηoεl τ|c οΠoψεlc τοU σ€ fΙoλ'
λα θδματο.

To nοlδi κol lδlοiτερα o αvηoυxoc
εφηβoc βλεnovτοc τoUc γovεic τcU
vo δραoτηρloπoloυvτοl ετol, Π€iθετοl
δτr ξεκrγο μοζi τoUζ oπδ τηv iδlο αφε-
:ηρio. oε σχεση looτΙμioc κo'δΧ, oε
σΧεση αvταYωvIoτlκη, ουτορx'κη τou l-

o1'υρou KοΙ τoU oδυvcτou. Bλinεt oτο
nρδoωπo τoU Πατδρο η τηc μητδροc ε-
vα oυvοδo'noρο κol δxl εvα κρ,τη noυ
6xεl ηδη ετolμη τηv Κρiση Kol τηr' ο.
nδφαo'η τo4.J τηV oπoiα.nρoonoΘεi vα
τcu,εnlβαλεl.

ol γovεiq μol.ραΖovταl με τo ποlδi
ToUq Tη γvΦoη. τηv €μΠεlρiα Kαt Tην
nληρoφδρηoη τo'υc Kαl ορXiζεΙ aτσt

μlα σUVε,ργοσiα μετοEυ τo,υc.

Αυτη η oυvεργαoiο Θα ε'Eαoφαλiοεl
oτov ι1φηβo τoυλd1loτo τηv σUvοΙσθη-

ματlκη κdλ,υψη τηv'onoiα εxεl οπoλυ-
τη ανογKη για Vα ξεKlVηοεl τov δ0-
oκoλo aγΦVο τoU Ylα τηv εnrλoγη του
εΠαYγελμoτiκoυ τoυ δρδμoυ'

Θο cλoκληρΦσouμε τηv εrοηγηoη ε-
nrατρiφovταQ οτo τρiτo oτδδlo πoυ ο-
noτελ,εi Kαl τov τελlκδ oτδxo τoυ Σ.E.
Π ! Tηv Λ,ΗψΗ ΑnoΦΑΣΗΣ.

Απ' δoα αvo.φε,ρθηκοv μdxρr τωρo,
llρεnεl vo ε1εl γivεl σoφic oτl κομΙα
οπδφαοη δ:v nεφτεl cno τov oυροvδ.
Εivοl onoτiλεoμα τηc δληc Πoρεiοs
τoυ n'olδ:oυ.

'Evo nοlδi nου δxεt μαΘεl απο μr-
κρδ vο λεεl τη γvιi;μη το.υ, νο aΠοφcΙ_

oiΖεl Ylα μlκρδ oτηv ο,ρχη Kοl oπoυδαl
δτερo αργoτερα nραγματα, ivα nαlδi
noυ δεv βοoiΖεταl aτoυc oλλoυc nρo-
κεlμεvoυ vα ndρει μlα onδφα.oη ολλα
dxεl μdΘ,εl vο παiρvεl πρωτoβoυλiεc,
vα αnoφοoiZει ελευθερα αλλα με oo-
βoρδτητq καl π'α.ρdλληλα να δε1ετοl
vο ovτlμcτωniσεl τic oυvεnεlεc TωV o_

Πo{poοεω'r κοl τωV nρd€εΦv τou, ivα
nαlδi με αvαπτυyμlεrzo To αΙoΘημα Tηq
υπευΘυvδτηταc καt δxt τηc ε'υθυvoφo-
βiαc, αυτδ τo ποlδΙ θο oτο.θεi με τδλ
μη κοl δoη οoβαρδτητο onοlτεiτoι μnρo
oτd oτo π'oδ'βλη.μο τηc επrλoγηc.

Στηv Γ'Γυμvooioυ λοlnov. o εφη-
φoc φopτδvεταl κ.υρloλεκτtκd με To

βορoq τηq nρΦτηc μεγdληc αnoφαoηc
,ηc ζωηC τoU. iKοΙ δεv εivαι ndvτα το
πpα1,ματo εΟκολo η ευ,voiκα oJτε γtο
τογ iδlo oiτε γtα τoυc γovεiq τoυ'

Εivοl δυvoτδγ νο nαρατηρηoεl ivoq
γovlδc oτo nοlδi του δrδφoοεc οvτl-
δρdοεrc. MπoρεΙ vα τo oκo0oεl vα δη_
λδvε, πρoτlμηoεlc oε επlλoγεq noυ
noλλεc φoρεc εivαl ooxετεc η μισ με
τηv dλλη. To βλ6πεl ηrο ελκεται οπδ
κdπclo εnαYYελμα πoυ εxεl τη,v οiγλη
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Tηc εΠoΧηc η εiνor τηc μδδοc n.Χ, τo

επoγγελμο τoυ ποδooφοlρloτη, τoυ η_

θonoroi κλπ.
To οκoυεt vo μlλο γlο εvο εnογ'

γελμα τo onoio clnαlτεi δεΕloτητεq κα

npοooντα τα oπoiα o γovloc βλεnεl
οτl το nο'δi τoυ δεv τo εxεl.

Πoλu nlθαvδv εivοl εnio1c τo vο

βλεnεl τo nαrδi του vα oτiκετοl ovαno_

φαo:οτο, φoβ oμεvo, δεlλo η οδlδφoρo

κοι αnαθδc.

Ti θo κovει o' oλεc ουτεc τ:c ηε'

ρ'nτΦoεlc;
Π?Φτο - noιbτο, θο τo οvτlμετωπiαel

η:εμα, xωρic ουταρXlκεq μεθδδoυc κοl

δ:αδlκooiεc, με καταvδηοη Kαl UΠoμo_

ι'1. Eivαl κοτοoτdoεlc λεnτεc noυ ο_

rο:τoΟv εξioου λεnτoυc xεiρ:oμoυc.
'Exεr δμωc oτο xερlo τoυ εvο αno-

τελ:oματlκο εργαλeio κol nρεnεl vο rο

i::ηοlμcπorηοεl: τov ΔlAΛoΓo.
Δεv θo θaληoεl να οnoκλεiοεl τi_

nοτε. oυτε Vα τoU επ:,βαλεl τinoτε αλ-

λd καl δεv θο τo αφηoεl οβoηθητο.
Θo εξεταoεl μοZi του δλo τo δaδoμivο
KQl τlc εκδoxδc. Θα θεληoεr vο μαθεl
απδ noυ πξρε τo πο;δi τoυ, αv β6βαιο
ni:ε. τlc δ'δφopεc πληρoφoρiεc γlο τ11v

επδμεvη εκnαlδευτlκη βoθμiδα η κi-'"

πc o εnογγελμο;:κo δοδ,μo. Θο oυΖητη-

σε| με τo nllδi του καl θα τo noρο-

κlvηoεl vο παρεl oοo τo δυvατo πε-

ρ:oooτερη πληοοφδρηoη γ0ρω οno τηv
εκnoiδευoη noυ onοlτεi κcnolo oυγκε-
κοr'μενo επoγyελμο, τlc ouvθηκεc εργοoi
oq, τlc πρoo'nτlκδc αnoo1δληoηq Kαl

εξiλ'Εηc τoυ. Θο οxoλ'doεl μ.9 τo ηοl'
δi τη oxολIκη τoυ εn:δooη oε o1δoη

με τηv αnδδoοη του εnloημοivovτοc τo
unδρ κcl τo κατd τηc κdθε nερiπτω-
oηc. Θα τo εvθoρρuvεl oτηv nρoorο-
Θc o τcι vο nαρεl μlα αnδφοοη.

Eivοl δldλ,oyoc με καλη θθληoη κα
ο'ο;aδο'ξo nνει!μο. Bοηθο vα ΕεκοΘαρi.
ζoυ'v τo n,ρdγματο.

Eivοl oiγoυρα δvα δuoκoλo iργo. Ei'
vαr εnioηc oiγoυρo δ;l κοvivαc δοv ε-

πlθυμεi nερtooδτερo απδ τo γovlδ τηv

επlτυxiο τoυ παlδtoυ τoυ.

'Πρεπεr, δμωc vα γivεl ovτlληnτδ δ-

τl nρδκεtτol γlα τη Ζωη τoυ nοlδloυ κl

ox::oυ γovloυ. H unoΧρδωoη τoU γo-
v;oU εivol η βoηθ.εrα oτo nαlδi' 'η o1.l-

vαloθημoτlκη καλυψη, o εθ:oμ_oc oτov

nρ3γρoμμοτlσμo, oτηv οvοληψη ευθυ'
vηc. στη oοβo:η δoο γivεταl γ|ο τr,v

ηλ'κio avoc εφηβoυ ovτlμετΦπ ση Tηc

Ζωηc'
Anδ. κ9l. 

' 
κor πδρο μθvεl oτo ποlδi

Vο αΠoφoσlσεl.
Συμnoροoτατηc καl ouvερYoτηc τω/

γovlΦv μπoρεi κοr nρεnεt vα γivεl τo

Y8

oxoλεio καr lδlοiτερο ο καθηγητηc "

Συμβoυλoc του Σ,E.Π. onωc κol κο'
θε δαoκαλoc.

Aπo τηv oυvεργαοiα αυτη εΕoρτδv-

τοt ndρο noλλd γlο τη ζωη τοU nο1'

δ:οΟ. o γovrδc Θo δδo'εr οτov δοoκο-

λo τ c εlδ κδ;ερ9c Πληρoφορiεc γrα τo

πα:δi ολλδ κοl θα Ζητηοει vο μαθεl γl'
ουro κl oλλα π:ογμoτο εκτδc οnδ ro

πδoo κολd onoδiδεl oτo o1oλsic. Εi_

v]l Kolρδc vα nοψει ιro βλdπεl o γo'
viδq τoγ δαoκαλo μδvo δταri δiδovταr
ol θλεγxol.

Π'υδnεl τo o1oλεio vο α'νoiξεl τ c
πδ:;εc του στηV κοjvσJVlKη ζωη κοr

να ουμμετδxεt ο'oυτηv. Aλλο nρin:l
vα αvτlληφθoυv ol γοvεic δτl xωρic
TηV oιJσ]αστlκη τοUc βoηθalο' Xωρie
;iV Πρoσ{,)Π]Κη τoιlc nοloι.loiα oτo oxc-
λε]o, τjnοτε δ.:v nρoκεlτοl vο αλλil'
ξεl'

Αc δ:'jμ: τε}.ε δvο rτcq n.: :'' δ,-;'r:-

τor1τεc oιrεcγοoiοc Unoρχ:UV οvoμ€'
σο σTeUq Yοvεic κοl τo oxολεio, κα,
lδ ο τ:rο :lvο-:oo cToUc γovεlc Kο To/
θscμδ;ou Σ.Ε.Π. μεο::no τηv oυ-
ιreργooiο τoUc με τov καθηγητη - Σ0μ-

βουλc του Σ'E.Π.
Anc μεοoυc τωv γοvεωv ΠρεΠε| vο

..::roρΧεl:

- 
Δ'οοκηc εnοφη κο' εr:lκo vωvio.

- Συυμετoxη oτηv ooγοvωo1 τηc
o1oλrκηc Ζαrηc.

- 
Σuvεργοcio με τov Συλλoγο γo'

vεωv κοl κηδεμδvωrr.

- 
Συvεργooiα με τoV Δlευθυvτη

τoυ Σxoλεioυ' τo Σ1oλrκδ Συμβουλlo
καl εlδlκδτεco με Tov κοθηγητη τoυ
Σ E.Π.

Πιi.:c μno:oυv vο βο1θηοoυv τov Kο-

Θηγη;η τo_l Σ.E.Π. oτo ερYo τcηJ;

- 
MΠocoUV vο βcηθηocυv oτηv oρ-

γοvωoη Kο ΠρoYμοτoτoiηoη εnlοκειμs-

ωV TcJV μαθητιirv oε 1δρouc εργασiοc.

- 
Να βoηΘηoovv στηv n'ρoσKληση

εΠαγYελμοτ]ωv oτο οxoλεΙο κσΙ νο }:-

flΙσKεφτoι'v οl iδloι το σXoλεio σαγ ε-

rογγελμo;iεc γ:o vο μ.lληooUr' στο ΠΟ|'

δ ο Y;ο τo επαγγελμα τoυc.

- 
Ν: βοηθησouv στη συγγραφη ε'

r::γγ:λματlκΦv μovoγραφlΦv οΠο τα ;-

δ'α τo nοlδlδ.

- 
Νο δ ευκoλυvouv το nαlδrα ατο

'rο εn οκεφroΟV τoUc XωρoUc εργασiαc
δnου οl iδl'οl εργδZovταl.

- 
Να βoηθηoouv τoυc κοθηγητic

Σ Ε Π. κοl τ c μοΘητ κεc κolvδτητεc οε

δ ::φ:rεc εnoγγελματlκδc δρεUvεc ηοU

μποoεi vο /ivoUr' σΧεi|κο με τηv oγo-

ρα εoγοoiαc.

- 
\tg gyγ69γαΖovτοl μ€ τo σXoλεio

ΟτηV Πlρc1Yμ.1τ.οπoi,ηoη πoλlτloτlκΦν εκ-
δηλιbc:ων.

- 
No Πρoσφδρoυv τη βoηθεlα τουc

c-lη oυλλcγη πληρoφoρlοκoυ υλlκoι].

- 
Ν: εvloxυooUv olKoVομ|κα τlc μo-

θητ:κεc κο vδτητεc γlο τη δημrουργiα

β βλ oθiκ.lc Σ.Ε.Π.. τη δ ομδoφωoη ε'-
δ;κο0 xδρou, την avoΠaροYωγη υλrκoυ

τη δημloυpγio αρ1εioυ Σ.E.Π. κλn.
Mο nαvω απ' δλ'α οc δεiξoυv εvδr_

αφδρov γ:α τov θεoμδ, Αc τoγ oγKο-
λlααoυv xωρic nροκατοληψη, Αc εnιδl_

Φξoυv vο τov γvωρiocυv κολiτε,ρα καt

αc BcηΘηoουν oτη oωoτη εφaρμoYη
TOU,

Aro τηv παρondνω ουvερYοoiο. ε'
vα εivοl oiγουρo'θα βoηθηooυμε τα

παlδlα, εoεic oαrz γovεiξ καl μεlq σo
δδoκαλοr, κοl τ'αγοπδμε καl oι δυδ
nολi, vο φτlαEoυv τη Zωη τoυc καλυ-
τeρη οnδ τη δlκη μοe, Ylα το δtκo τouq
καλδ κοl τo κολδ τηc με'λλο.rτlκηc μαc
κolvωviαc oφoυ υγ'η κοl nετυxημεvo
ο'oμα oυvθθτcυv εvo oωoτo κolvωvlκo
oυνoλo.

Πρoσ€ξαTε

_ ol oτηλgq τ|"lQ .NlAOYΣTAΣ" εlvοl στη δlοθεση δλω'l
Tωv ΝαοUσαiωv KαΙ τωv φΙλωV τoU Περlo]δlKo0-

_ ol αnooτελλoμεvεc γIα δημoσiεUση εργασiεc Kαl αρθρα
VCΙ εivcιΙ σιvΤομεc σε 6 το nολ0 οελiδεc Yραφ.oμηXαVηq KoΙ vα
μηv 61,ουv δημοoIευθεi oε dλλο ΠερloδlKo η εφημερiδα.

. - Πoρ6κληση o| ερYασiεc vο Yραφοvτol σΤη Δημoτl,κη καl

με Τ'o μo'VoToVlKo σ0σTημα.
_ H .ΝlAOYΣTA" δεv φ6ρεr Koμio εUθι]vη Ylα TΙc εKφpα-

Ζoμεvεc γvιbμεc Tωv σUvερYαTωV Tηc.

_ Eργααiεq εiτε δημοoιεUθoι]v εiτε οxl δεv εnloτρθ,φovΤ€ιl



M*τεα)ρΟλογll<α σΤοlxεiα
Toυ Av€oτn Σιδερ6

A'. Θερμo,κρα'οi,εc καl 6,ρoxο'nτιilαε,lq τε'ooαρωv μηvιbv Tηξ τελεUΤαiαq δ,εrκο'ετiαc(1977_1986)σTηlγ ηu_

ρroxη του lv,oτlτo0τoυ Φυλλc6δλω'v Δ6Vδρω'v

o/o 'Eτη

1 1977
2 1978
3 1979
4 1980
s 1981
6 1982
7 1983
B 1984
I 19185

1ο '1 986

loYNloΣ
Θερμoκραοiα Bρoxr]

M6oη οnδλυτη οnδλυτη oε

ημερηolο μεγioτη ελο1ioτη 1rλIooτi
24.2 34.0 9,5 73,5
24.8 35 5 10.6 6,0
25,4 33.5 12.5 7.7
23,5 34,0 9,5 21 .5

25,6 36,0 13.0 23.0
25,0 39' 5 1 ο,5 12,ο
21 '7 31'ο 10.5 127'0
23,3 33,5 1ο,3 1 1'0
23 ,8 3 2,5 1 0,5 21 ,0
24'1 32,5 13,ο 69,5

loYΛloΣ
Θερμoκραoiο Bρoxi

Mioη αnδλυτη απδλυτη oε

ημερηolo μεγiοτη ελα1ioτη 1lλιooτδ
26,4 38,5 15,0 34,0
2s,8 35,0 11,0 2,0
24 ,g 35 ,0 12,2 54,5
2 5,9 3 4,0 12,5 5 2,5
24.9 32.5 13,0 16,0
25,1 32'5 14,0 25,ο
25.7 38,ο '1 4,0 56,5
24,7 34'0 11'ο 12'5
25'9 36,5 13'5 ο
24,9 32.5 14,0 I

AYΓοYΣToΣ ΣEΠTΕMBP|oΣ
eι/o'Eτη oερμοκραoiο Bροxη Φερμοκραοiο Bρoxri

td*αη onδλυτη αnδλυτη σε lVlδoη αnδλυτ,η οπδλυτη aε

ημερηoια μεγΙoτη ελο1Ιoτη 1ιλιοοτδ riμερηoια μεγiοτη ελα1Ιoτη 1lλlooτi
1 1977 25'3 34'5 10,ο 8,0 20,2 31,ο 3,5 53'ο
2 1978 24,1 34'5 12,0 13,5 19,2 2B'2 5'3 10r,0
3 1979 24,0 34,5 11,0 48,5 20,5 31,0 5,5 34,0

4 l9BΟ 24,5 35,3 13,3 7'a 20'5 32,5 9'0 30,ο

5 JgBi 24,a 37,0 1ο'0 40,5 21 ,6 33'5 8'0 17'ο

s 1982 24,3 33,ο 1θ'o 98,5 22'G 33,0 13,5 6,2'0

7 19B3 23.6 33,ο 14,o 37'5 20,3 32,5 B,ο 24,5

I 1 984 22,S 33 ,0 I 3, s 38, s 22,0 32,5 7,6 26,0

I igBS 25,4 36,5 10,7 7,0 25,2 32,5 8,5 3,5

l o 1 986 26'4 35,0 12'5 14'0 21 '9 33'0 9'4 18,ο

ΣXoΛlA. Mε αφoρμη Τηv,ΠαραTε,Tοιμ6vη ξηραο1α Kο,l τtq υψηλ6c θ,ε,ρμ,olκρ,α,o'iεc ToU n'ε,ρσl-

vοΟ Σεπτε,μ6ρiio'U 'ΠoU θ,εωρ,ηlθηlκαv οφilioltκεQ, παροθ6τoU,με ToV nivαrκο α,υτ6 γlα'vα φ]α]vεi 6Τl o
Σ,ειπτ'61μ6ρloc κol oλλωv ετω,v rnαρoυ,oiαloε oυτd τα φαlv6,μεvα,, δηλα1δη υψη,λ6c θερ'μo,κραο,i,ε,q καl μI:

Κρη 6ρoγδ,nταroη. !μ,γκεκρilμ6V,ο o ΣεπT6μ6ρlοc τoυ 19B2 ητο,v o 'nlo ζεoτoc ,μ'ηvαc τ'ηc τελευταiαQ
δε,κο,ετiοc (1977_1986). M6oη θEρiμ.oiKρασiα 22'6 6gsiμ,oιjc, α,π,6λυτ.η rμεγiστη 33 6οθ,μoιjc,,καt oπ6-
λυτη ελαxioτη 'l3,5 6αlθlμo0e. 'o,o,ov α,φoρd τlq 6ρ,οXc'πτιi.lο,εlc ση|μεlιbi9iηrKον rn'ερtoo,oτερ'ε,c, τov l-

o*νlο τoυ 1983, τov Α0,γo,υiοτo τoυ 1982, κcιl Tοv Σεπτ*μ6ρIo του 19Ζ8.
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B' . Θaρμcκρooiεc καl

oKTΩBPloΣ
'Eτη Θερμoκραoio Bρoxη

M6oη απδλυτη αnδλυτη σε

ημερησ. μεγioτη ελo1ioτη 1λoτ'
1971 14,8 24,5 3,0 16'0

1978 14,5 28,5 0 182,5

1979 14,1 27,O 3,6 237 '0
1980 16,,3 25,0 6,s 129 5

1981 17.7 29,5 5.0 81 ,5

1 982 1 5,8 26,0 6,5 I B0 
' 
0

1983 14,8 28,5 2'6 180,

1 984 '1 8, 1 3.1 ,5 3 ,0 9,0

1985 '1 4,3 28,0 2,0 59'5
1986 'l 5,1 30,0 4,0 6B'5

ΣXoΛlA. Eο'v σUγ'KρΙ'vou'με

Tιξ, θ'ερμ,o,Kρααi,εc τηc δεκoετiαc
(19Z7_ 19s6) n'α'ροτηρο0με oτt

κατd το 6τοc 1986 σημεlωθηKε

η iμ,εγoλι]Tε,ρη nτιboη.'Exoυ'με
κο,τ6 τοv Δε,κ6μ'6ρro 1986 Θερ-

polΚplq,6ilg,o,πoλυτ,η ελo1ioτη
-'ιo,50c. AκολουΘo8v Δε,κ6μ'6'ρμ

oc 1979 με, -BοC' Δε,κ6μ'6,ρlοξ

1980 μ,ε -7,20c κor Δε,κ6μ'6ρlοq

1977 'με -70C.

-o,αov οφoρα τηv 6ρo16'nτιυ

oη 61ου'μ,ε To εξηc μεγ6θη:

Γ'. Θερμoκροσιεc KοΙ

lANoYAPloΣ
'Eτη Θερμoκρoοiα Bρoxit

Mioη oπδλυτη onδλυτη oε

ημερiσ. μεγΙοτη ελα1ioτη 1λoτ'
1977 5,4 16,4 '6,ο 12'5

1978 3,8 15,ο -9,0 63'5

1 979 4,3 I 9,5 '12,0 51 ,5

19Bο 2,3 12,0 '8,ο 76,ο

1981 2,3 12,0 '7 ,0 98,0

1982 4,2 15,0 '6,3 6'5
1983 5,8 16,2 -5,5 9,5

1984 5,4 13,7 -3'ο 48'5
1985 4,1 14,0 -8,0 65,5
19,86 5,6 16,5 '7,O 39'5
1987 4,2 21 ,A -11,5 85'0

ΣXoΛlA. Γl'α τov l'α'vοUdρlo

ol Πto xoμηλ6c Θ,ε,ρμο,κραoiεc ση

μ,εIιbθηrκοv τo θτoq 1979 με -120C

τo '1987,μ,ε -11,ΨC. Γrα τοιr Φε_

6'ρoudρlο το 1985 ,μ'ε -1ΦC καr

τ,o 19B3 μ,ε -90C. Γlα τov M6ρ_

Tl,o To 1987 με -90C.

8o

6ρ,oxο'πτιbοειq τ'ριιilv μηvιbv δε'καετiq'c' (1977_ 198ο)

Ν,o,EM8,PιoΣ
Θερμοκραoiο Bρoxiι
M6oη oπδλυτη onδλυτη σε

ημερησ. μεγiοτη ελα1ioτη 1λoτ'
11,9 22,0 1,8 39,0

6,5 17 ,5 -3,5 10,ο

1 I,1 2o,o 1 ,5 342'5
11'2 22,a -1'5 43,ο

7.9 26,0 '4,0 167 'g
8,8 21 ,O '2,5 123'5

B,O 1B,0 '2,5 5ο'5
10,5 22,2 1,3 62'0
1 0.4 1 9,0 -0,3 243 '5
9,0 17,5 '2,0 91,0

α) Γlα τοv Oκτω6ρ'to τo 6τoc

1979 με 237 1rλ., To 1978 uε
't82,5 xlλ., το 1982 180 xιλ. καt

τo 1980 129'5 xrλ. To 1981 εi-

xαμ'ε μovo 9 xιλ. 6ρoxηc.
6) Γro τov Nο6μ6ριο τo 6ToQ

1979 3421l'λ. ,κot οκ'oλoυ'so0'v το

6τoc 1985 μ'ε 243,5 xrλ., τ'o 1981

με 167,9 xιλ., το 1982 μrε 123,6

xrλlοo'τα.
Y) Για τov Δε,κ6,μ'6ρlο, το 6'

τοc 1983 6,ρxετοl n,ριilτo μ'ε 220

xlλ.' το '1979 μ,ε 151 1lλ. 'ι<'οl To

ΦEBPoYΑPloΣ
Θερμoxραoio Bροxit

Mioη απδλυτη oπδλυτη σε

ημερηo., μεγioτη ελo1ioτη 1λoτ'
9,7 22,5 -2,6 29 '0
7,4 19,5 -1,0 58,5

6,9 21 ,σ -4,0 40,5

5.3 16'ο '4'8 18,5

5,4 17,0 -6,0 70,5

3,8 15,s '6,7 59'5
4,2 16'5 -9,0 1ο.5

5,9 14,0 '1,4 81,5

2,7 18,5 -10'ο 16'5

5,5 17,5, -3,5 161 '0
7 ,σ 1B,5 -3,0 '1 49,5

- oοοv αφoρα Τlc 6ρoXοΠ'Tω_

σΕlC fllo ToUq τρε'|c,μη'vεc 6xo'με

To εξηc μεγ6θη. o 'Md'ρτloc τoυ

1987 xα,ρακTη,ρiZεToι ο Π,lo 6'ρo_

xερoc 'μ'ε 174'5 1ιλ. AiκoλoυΘεi

o Φε6ρoυdρl,oQ Τ,oU 1986 μa 'l61

xrλ' κοl ο Φε6ρoυdρIοc του 19B7

6ροΧοnτΦοειc τρtΦv μηvΦv εvδεκα'ετi'αc (1977_1987)

AEKEM'BPιoΣ
Θ"ρμoκρooΙο 8ρoxfι
Mioη onδλυτη απδλυτη σε

ημερio. μεγioτη ελο1Ιoτη 1λoτ'
3,8 16,5 '7,0 64,5

7,6 2ο,o .3,0 104'0

7,1 20,5 -8,0 151,0

6,1 18,0 '7,2 74'5
7 ,3 21 ,σ .2,5 7'1 ,5

6,8 14,0 '2,5 75'5

5,8 18'2 '3,ο 220'a

5,lι 1'3'5 -5'0 52,ο

7,8 22,O '3,5 32's
3,3 16,0 -10,5 35,5

6τoc 1978 ,μrε 104 1llλ.

-Το 1979 xαροκτη,ρiZετα,l αno

τlc nερlοooΤερεξ 6ρo1θc. Koτ(:

τo τρiμηνο oθρolαrrκo οημεlΦθη'
κοv 6φ1onτιboεtc 730 xlλroοτα.
A'vτiΘετα λiγεc 6ρox6c oημεlΦ"

θηrκ,αv ,Kατd το 'θΤη 197Ζ καl
1984. Σιj,voλοv 6ρoxοnτιboεοl'r
o'vτioτotxα για Το q'γ'qφg'ρolμε_

vo τρΙμηvο 1't9,5 x'lλ. καt 123

Xιλ.
Σ η μ.: Στlc 6ρο1,o'nτδoειc oυμ

nερlλαμGdvεταl Kαl τo 1r6vt,

MAPTloΣ
Θ'ρμoκραoiο Bρoxi

Mioη oπ6λυτη onδλυτη σε

ημερiσ.' μεγioτη ελo1Ιοτη 1λoτ'
11,'l 26,5 '4,0 33,0

1 'r ,3 24,5 '1,5 27 '0
1 1 ,7 22 ,0 -0,4 25 ,5

8,8 2o,0 '4,ο 94,5

11.9 26,5 0 44,5
7,9 18,5 -2,5 88,5

10,5 22,7 '3,2 46'5
8,5 19,ο 1'0 73'5
8,1 18,0 0 80,5

9,1 23,0 ο 84'5
4,7 18,5 -9,0 174'5

με 149,5 xrλrοoτ6. To 6τoc 1987

θεωρεiτο,r Ylα το 'αvαφερδμενο
τρiμηνo τo Πiιo 6ρoxερo. Σ0vο'
λοv 6ρoxonτιboεαl,v i}tαι Xισvo'
nτιboεωv 409 xlλrooτd.



Δ'' Θερ,μο,κραο1,ε'c iμθγrcrτεc

κοι lελαxl,oτεc Tηξ Π,ερloδo,U

1961-1977

,Δη,μo,ol,ε(lourμlε rΠ|αιρ'αlK€ιTω,μ,εtρ ι_

'xfq ηiμrapομ]ηvΙiεc 6,πoυ oημ,g,Ιω_

θη,κοιl,gξq,lρετlκd. Uψηλ6c θ,ε,ρ,μο-
,KpσσilΕQ η ,εΕαlρετlrκd xαμηλ6c
Θaρμ,oκρ'α'oi,εc.'ETσl ο ovoγvιi:-
σTηc θα Πληρoφo]ρηθεi oτl κατd
το ,n'αρ,ελθ6,v πoλλ6c ,φ,olρ,6c 6-

XoUv,σημiεlωθει θElβ,μlolκρα,oi,εr.

Πou ,εvτU,Πωσirασοlv ,α,nδ τo μ6Y,ε-
to,c. Τα,σTolXrθlio ο,υ'vοψiZovτ'αl
στouq'δ0,o nivοlκεc. o nμbτοc nΙ

\rα|Kαq oφoρd τlξ η:μ,ερoμηvi'εc
μ,ε Tlc υψηλ6c θερ,μοκρ,αοi,εc καl
o ,δε0τε,ροq 

'μ,ε Tlq xαμηλιic θερ-
μ,01Kρ,σσiεc.

,α) Η,μ,ε,ρoμ,ηviεc

μ'ε τΙξ,μ6γr,oτεc,θερμ]oKρα σi,εc

'6) Ημ'ερoμηvi,εc

|Jε τtc,ελαxl,oτεc θ,ε'ρμ,o,κρ,αoiεc

26-1S3
3'3€3

18-1 M
't9-1S7

14-1S8
9-2-76

12-8-61

28-7-62
3α6-63
15-8,63
17-8-63

2A-7-66
21-7-66
10.7.68
31-5-69

7-8-7A

B-8.71

19-7-73
16.7-74
19-7-74
10-7-77

360C
38Οc
360C
390C
390C
370C
370ο
3g0c
360C
360C
360C
38,50C
36,5οc
36,5οc
38,50C

-16,50C
-g0c
-12,20C
-1 10C
-160c
-1ο,20c

l{ ΠΑPAΓΩΓΗ PoΔAΚΙΝΩΝ
ΣΕ 15 Ι<YPΙoTΕPΕΣ xΩPEΣ

iEπιμ€λεια Bαo. ΚoυκoυρYι6νvtι
Γεωπ6voυ Δ)vοng Γεωργiαg

(Σε xrλιαδεc τovvο'uξ - σU,μrngρ',λa,μ,6αvοvτol rKol To Νεκταρivι,o)
α) α Xιi.lρεc 1982 1983 1984

1 ΙTAΛΙA
2 Η.Π.A.
3 lΣ ΠAN lΑ
4 EΛΛAΔΑ
5 ΓAΛΛlA
6 PΩΣ lA
7 KINA
8 APΓENTlNΗ
9 TOYPKIA
10 lAΠΩΝ lA
11 MEΞlKo
12. Ν. AΦP|KΗ
13. XlΛΗ
14 BPAZIΛIA
15 BoYΛΓAPIA

Σιjvoλo
Tα oxoλια ΠειρlTεOo'Uv, ol

1539 1615
1198 1009
474 491
453 480
438 447
42o 5οο
403 410
182 256
265 270
228 237
185 133
170 1Φ
108 1 16
103 1 15
94 1ο4

7231 7362
αρlθμο,i oμlλoιj,v μovot τouc

1616
1 365

52'7

52ο
4#
43ο
426
241
230
216
188
146
122
120
120

7697

1)

2)

3)

Eπoxιi εμφavlσnq τωv κινnτιi,v μoρφΦv
(ρ6toμα) τωv κoκκoειδιi)v

ΠAPΛAToPlA oΛEE
'lη γεvε6 αβXη lMαΙou

2η γεvεd A0γoυoτoc - Σεnτ6μθρlοc
NΤlAΣΠ lΣ ΠLΕrNTAΓONΑ
1η γεvε6 μ6oα Mαibυ
2η γεvε6 lo0λιοc
3η γεvεd Σεnτ6μ,$ρ19q
ΣA,N ZoZE
1η γεvε6 τ6λη Mαioυ
2η γεvεd A0γουoτoc
3η γεvεd oκτιb6ρloc _ Νo6μ6ριοc

1) XΕΛΩ,NAKι
1η γεvεd μ6οα αρx6c loυλiου
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Οl ψΦpεc Τnξ EλιΦc
(Α')

Or ψιi.lρεc noυ nρoo6αλλουv

τηv ελιd oτη B. Eλλαδο εivαl

αυτ6q ΠoU οΠαvτo0v o' oλoκλη'

ρη τη xιi-lρα κοl γεvικoτερο στη

μεοογεlακη Ζιbvη καλλr6ργεtοc

OMAΔA ΠEPlΣΣoT

κolNo oNoMA

Παρλοτ6ρlα η μω6 ψιbρο
Aonlδlωτδc η donρη ψδρα
Λεκαvιο η μα0ρη ψιbρα
Bαμ6οκ6δα η Ταρoμαc

Πολivια
Mυτηλoμoρφη ψωρο
Λε0καontq
Φlλiπnrα η donρη ψιi:ρα

Γlο τtc ποροπ6vω ψιbρεc τηc

ελιi:c το 6αolκd οτοι1εiα τoυ 6ι-

ολoγικo0 τoυq κ0κλoυ' η γvιbοη
τωv onοiωv εivαl οnαροiτητη

Ylcl Tηv εntτu1iα τηc xημικηc κα'

τcnoλθμηαηc, nερlλαμ6dvovταl
σΤ,cv εΠoμεvο nivακα (ΠΙvακαc

1)

ol Zημl6c πoυ nροEεvoιi'rταl

αno τlc παραπdvω ψιi:ρεc σTο

δ6vτρο τηc ελric Kαl σToV Καρ-

τou δ6vl'ρoυ.
Αn6 τηv dποψη τoυ μεγ6θoυc

Tωv Πρoξεv'o0μεvων ZημrΦv, μnο

ρεi κοv6vαc vα yωρiοεl τlc ψιb-

ρεc oυτ6c oτtq nαρ'oκdτω δ0'o o_

μaδεc:

EPo ZΗMloΓoΝoΣ

ΕΠlΣTΗMoNlKo oNoMA

pARLΑToRlA oLEΑΕ
ASPlDlOTUS NERlι
SAESSΕTlA oLΕΑE
PSΕUDΑULACASPlS (D!AS
ΡlS) PEΝTAGoΝA
POLLlΝtA PoLLlNl
LEPlDoSAPΗΕS ULMl
LEUCASPlS RlcΕAE
FI L IPPTA FOLL ICOULARIS
( = EUΡΗlLlPpIA οLlvΙΝA)

n6 τoυ εivαt ουτθc 6αolκd π'ου

αvοφ6ρθηκαv Kαl Πρoηγο0με'vα:

Ξ6ρομα κλαδiοκωv' κλdδωv καt,

ακ6μη oλ6κληρωv δ6vτρωv. Mεi
ωση Tηc nοοoτηταc καl uπo6i-
θμroη τηc nοιδτητοc Tιυv Kαρ_

nιilv η καl α1ρηoτευοη οxεδδv
τηc εοoδiοc.

Επlnλ6cv, oτηv περinτωση τoU

λε,κdvιου η μο0ρηc ψωραc, η nρο

a6ολη oυvοδεiεταl οno τηv α_

vοπτυΕη τηc καλo0μεvηc K ο -

π v l α c, εvοc μα0ροU εnlΧρl_

σματoc πoυ καλιinτεl φ0λλα και

6λαoτoic καl on6vlα Kο| Kαρ-

nο0c. Η καnvtd εivοl 6vα oilμ_

Σ.Σ. Παλoilκn
Toυ

nλoκo μυκητωv noυ Ζουv σαΠρo-

φυτtκd ndvω oτlq μελιτιbδεrc oυ

οiεq noυ αno6dλλovταt αno τo
6vτoμ'o. Η οvdnτυEη τξC KOΠVι'

dc ευvοεiταr πoλ0 αn6 τηv i-
nορξη υγρoοiοc oτο nερr6αλλοv
Kοl η Παρcυoiο τηc n6vιυ σTcl

nρcoivo μ6ρη του φυτoι} Παρεμ_

πcδΙΖει ορloμ6vεc 6αoικ6c λεl_

τουργiεc τo0τωv. ''Eτol, oτtc d-

μεσεc 6λα6ερθc oυ'vιlnεlεc αnδ
τη δρdoη τoυ λεκdvloυ πρooθ6_

τ'ovTοl Kαl o| 6μμεoεc 6λα6εc
απ6 τηv κοπvlα. Tα nρoo6λημ6-

vο δ6vτρο nαρουoldZουv Πρo_

ωρη φυλλ6Πτωση, oυρρiκvωoη d

Kαl nτιi.lοη κορπιbv, γεvlκd κα-

xεκτlκη δψη Kαt αδυvομiο δη'

μloυργiαc κοlvoiργtαc 6λdοτη_

σηq YΙα μελλovτiκη καρnoφoρiα.
Σuv6xεlα ατo επ6μεvo. .Πι.i.lc

κοταnολεμοilvταt οl ψιbρεc τηc
Eλldc".

ΙTΙ\.\K.\Σ |. |\ι;''ιλ 
':'"''1-.|"'' 

..'''l

, . L:'Ξ: lirl y"1'7y-2,'i'.} /'η rο'l ri' ο c6 4')'i'c'lγ

ΕlΔoΣ KoKKοElΔoYΣ ΔlΑxElMAΝΣΗ

ι'''lι/"''l τΟ)ν χ'r_

τ:'r, 1\ . F"l 

"l 

'4.Z 
y" 

.

XPoΝoΣ ToY MΕΓlΣτoY ΤΗΣ EΙο
ΔoY ΠPoΝYMΦΩΝ KΑτA ΓEΝιΑ

Αρx6c Mαiου, T6λη ,Aυγoiloτοu

Aρ16c Σεπτεμ6ρi'oυ
Mεoα Aπρrλioυ - AυγoΟoτ'oυ

M6oα 0κτω6ρ[oυ
Τελη loυλiου , Νοθμ6ρloc(μ6ροε
Aρx6c Auγο0oτ. τηc 2ηc γεv')
Ν/lεοα Mαioυ - Αυγ'oΟοτου

Tθλη Σεnτεμ6ρioυ
T6λη lουviου
Aρx6c Mαioυ _ T6λη Aυγ'οtατου

6,'.'^) '.'^,,''ιου
-'r''l ε')''''i

Π αρλατδρtο

Αοnrδωτ6c

Λεκdvιo

Bαμ6οκ6δα Kυρiωc

Πoλλivrα Kυρiωc
Mυτηλ6μopφη ψωρC] Kυρiωc

οκμο[o

82

Kυρiωc ωc θηλυκ6 ακUαio

Kυρiωc ωc θηλυκδ ακμαiο

Kαl ωc npovOμφη

Kυρiωc ωq nρovιjμφη

ι,:c θηλυκ6 οκμαΙo

ο.lc θηλυκ6 ακμαiο
ωc θηλυκo
οε ωοτ,oκΙα

APloι'roΣ
ΓEΝ|ΩΝ

2

3
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EπEδpασIt TιABΨ αζε*lτoΦgωw &εrtαuοεt}U {ITnυ nolδτnTιl
Τo α'vα,φ'ε,ρoμε'vο θ6μ'ο αvl-J-

nτ0xθηκε oτo Επl,oτημ,ovlκo δεv'
τρο.κο'μl,κδ oυμn,6otο n'oυ οργil-
VΦσlQγ η Ελληvrκη Eταρεiα riic
En'loτημηc τωv oπιυ,ρc]i{ilΠευ]'l-
κωv κ'α'l To Γ,ε,ρ]μ,οv,i'κo lvοτlτoil_
τo GOΕTΗE ΘEΣΣΑΛoΝlEζΗΣ
{12_13 Mοi:oυ 1987, Θεοοαλο-
vΙκr1). Στo ouμπδοlο αvεn'r(lxθi1-
Kοv θ61μοTα n,oυ 'εiyα,v o;46οη με
τηv π,ο:,oτητο, μεT,οφcρd ,κι:l οιlv
τηρηση oΠωρ,οKηΠευτl,κιbγ π,ρ'ci

o.rταlv' Δημlcα':ιiοuμε π:ρ|λrψη
τl1c oι"l:λiαc λoγιυ π:ρ::p:c1-lθvου

γι.υρου τoι.; πεoloδ:κο0 μαc ncοc
εvημ6ρωoη τcJv οvcγvωοτιi-lv
δεvτρο,καλλιεργητωv.

Πiolληιμ:lc oμlλιιilv τ'oU σUl.i_

n,oo[oυ θα δημoοIε0οοuμε K.ll
oτα εno1lεvο τευxη.

Ν ιAoYΣTA

H ιCι'lτο'37'ο; λiπανcη δeν at'lc''.

p6'lc απαpαi"ττlτη 5'τil α'3ξτ1c^ri τυ'ιι
'6)'zcτιb'l ' zλ)'& ξi^flρΞσ'ζ€'. επicη;
λ1,'" iτ1') ιtιξτicη :οι'1 xαρπiνl . 'a-
τοιοi δ''ιιιιi sλτiζει, πιD; lι€ υι12τ1λd;

δ4cειc N (α.ζιilτoυ) Θα κι'ραy.θa3ν

1ιγz)l5τερCι xα'ρτC|'" c6'lτοι,ι'ι θι ry.λ

λiξει γνιil1Lη. Mε διαφoρποiτ1cτ1 ττ1i

ι"ξιυ:,''3y'ου )'{τα''lοτi; Lπ6 2,5 €ιιζ
3Ο 1.ιoν&δε: Ν/eτρd1ι1ιz ce ζ'lq" ττei-

?,L1,L.Ι' 1ia αγp4u"ττ,t1&' μaζ sπ:τεδ-

y'θτμε' cε δ'.α1ορeq γ'η''a''},i"εi ι,ιτ1λ''"-

*; ',ι'[υ' ι".liτis'ri τηq 1ι6oτ1g δcυ'ι,ιiτρc'l

τ!.l'ν y"1"ρ'ii(j\') 
'.ι6'tο 7 - 2 εx. πeρ[πaυ'

Εrta'r6 χL,. .ι|" απaδδcεcq οe ψ.eγα'
)'ου c ε1ιτa ρ e"'l5'.l'\.a' ) i γ'q'ρτa''l : [aτe ρ ι.

1'τ.' |.L|"x. .6sο δρι.s:''x"l1 ι''3ξτ1οτ1 ττ6
ι.1ιι,'37'ο'l )'!';ι-'lιτ1-c, J'&γ'ιsτα εi_

γ.ι.'l 6J':'.ιι()εi-. .\'xc''ιτ,',ι'.ν"ρδτερτ1 e'

τ|'δρυ'οτ1 cl-|.'lι.l''' cι'. !γe: o γpl'-
'/''Ξ ΞΦ1'ρl.ι'''^ι'l, ': :τ' -: αζωτoιixoυ )'i-

T1''l5τ1Ξ s 'o ',ι.ι"1sA'' ': 1(|jν γ.1"?τd''ι '

Επl.οτ6 y'ι'. aτi.'lι,ι 5' 1-'.'l:l, -' f!ι,ι.,l'

διαθdτoυ1ιε dυγ6. \'-'/.i τι:'.'',l'1ιατ,.τ0'

Lr.'τe)'!c''.ιτ,ι i1' .ιi.l!'l' οα.: α'να'φ!-

?ω τ''1" τiα?α7,Ξη\\x.. 'Ε'ι'' τ, )'!-;'l-

:τ, με Ν ιcν Νain'ι6?'.c' \Ιi.ρ:'.'' ',|,

Τ&}Ψ i{{IβΙI{rIΨ

}fd,ιη dδωc: γ"L?iτ''\3c :ο'l [δ''c'l ι'ι'ι-

γ:if}au:. 'oτ'. ο'. π',λ6 υ,.|,,ηλ6; δ6cel;
Ν. 'ιπoρoιiγ ''ιαλιs:.'ι να διbοι,lν s'ι--

.iιb: 1ι'.xρl'ι:,,','lιlc xαρπr'iι3; oε oliγ-
Ζ9'.5τj lrΞ 1rετρΙιl: υι,!τ1λj; δdο:ι6.

7't'ιz.'- ";',αlcτ6 zτL τ^ι1 6''6'li.ογρι'φtα

ιι.'- !'γ'ε'" --l'ου'ττρτ1θe|. x./'. στ'ι σ'^(?6-

ι':.rl''ι.'&"',''c.c. J!'νι,,''iι' -'lDΥ τi,!Lx,.).Lιj)')

',''τιλ'.! i Ι' γο)'ν;eν Ντsλiτcιου; ).ιπα.ν

Tου trR ΗEFMANN LΙΝΚ
E vοτιτo*το lειrδροκoμiαq

Γlαν) μiου ΗoΗλΙFΙE ΙΙ'l
Δ. Γερμαviαξ

()τy-zν ετ[ ι:''ρθ" eτιilν pe. 15 1ιo'ιθ'-
i:; \/:;ρ:,1ι ' δ;.''l ν'U"|' 1τLpα'aτ1p'lγ

Γyr,ιa ι'3Ξτιc^r, zττ, 6)'&ο.τ,sτ'. To γ!-
-,"Q. - } ιι,r- -ι|\', ./-t.'-

" -':' |')'ι ' ',''z'/.?'- Ξ-

'lL: c7' sιι!^,l'ι '1'','L'ιc'.l' 1'ιe'.ιbΘτ'zι s'r,-

',ι.z.ν=''z& ilο:e ιτr'pιstc:^r,ze't''ι δ''ι'-
y".2n2. ιe)'ei'rι; τ1 y'ορi1ηcτ1 N β.-
(ιυτr,) . Σττ1 s'lνiγε''α ,''' y"qpn'ιi i,ιΞ-

:i" l.π' z''l:'6 x'πξNττιlι'γ τ4)L τr'2 τιl^

r''xl' ι^r; nοιx'.λ{α'i ιi6γ:θn;. xr'θιb;

x,J.ι !ν./' τ'a'λo γριo1ια1'.5ι,L6..,

Σy-zτ'"x&' ||Lε 1η'/ y',c,ιυiιατυοψ6 τιι'l
ιι'ρπι',νt ι\c:e2c'. α'π4 aφι.ρ',ιο^1^l1 α'ξυι-

;rl5Υ:nν )''.;θ"ιοeιιν ce δ''α"φο,,'o-"'.x^ii

δ,'sολ,'"{tq'' ανυ'φ!peτα'" xατ' α'ργ& -:

τi "γeν'.xα κυ'pι"δev'τti α9γ'i1' 4τ'' δτs

)'l'4i1 τ1 d).).::Q^η N d1ει a.Ι'ν ι''rοτ{-

)'.ιsγιι' ;τst επiτ:υξη xαλ'a'3 y'ρι'lγια-

:ι:1ιoυ τιlν ια.ρτιil'l , eνdl πeρ[aaιa'

Ν η l,Φ:rιo: ιζιυιcι3'γ.cc λ[πa'νοτi 1''ε-

;ι τα" μisl. 1,'υ x'1^}'η7'L'.9ιo'3 γ,q"ι '.'δ''-

ι'!.:e,.ra δ'.αγ'1\7'.n'1, )'tτα'lcτ1 |!.Ξ aυ-

7|'ι' ι:ιτ"i, ιτst ιτ''γ-l' cνp6θ)'}'ιlν aτr.

δτ,,,ι.γo'''"rro' το&c:lτ1Ξ sθ"ρν'αq. πpα-

οινου 6υ"ο'.γ''υ γ.','dl'',ιιτο1 Υ-1-'' σ"Υ'ι|.-

y':,'i$ τ'δτxrι cν eτ'.'7'2ιi ':.α"το;'

Σ'i1ιοιυνz' '\Ξ τ'rι δ''y'iι 'ιLq': Ξ|,L1iΞ''-

;'tι' ιa cοι.'.''ο\\eΥo ?'''\I'lJ δe'ι e[νc"ι δ'.α-

4:ξι','-!l,' ce !νιο')c 6c,.e\ιδ s-'rινΞ a-

;ιυcdlvε; 1ιτ,)'''/l': 5Ξ y.ι"?nav',?iα. Mε

'''-',;!: τ,"'.ι'.'t'i:;,ιηλιi; δκι'ι: e['tl.'.

η T ξ a'/ 7' ^( τ. '' l''l " (') εκτ1peα'

ζον:α''. τολυ ι.τl' ι'l -2τι',γ!:'ιι; δ6sειi
N μ.: z"πrτd)'€5l,l'7. .ι'' xLρτc"' 'lι 1'ι'L1

Υ.i! ι ii\σ'τ tcloν τ α|'''x1'' )'J'ii7'.τ iτlzi. Επi -

5τ1Ξ Nσ-L 5τT1 pr'7'q7'"'1''α e|lι": ^γ'lul-

ιτδ, δτι 4,!ι1ι:; xα)'cxα'ιρ''ν!; )''"τθ''l

-='- .!''.' u ι'-i.l .ι'ι :l' ι \\Ξ,.lnΙLΞ')i

y'pι''.l1ιι"τιο1ι-ο iι\\' y'1' ρπ(b'/'

'\':ζ'")'οττι ετ|δ ρι'οτ, tιιv α'ζtυτo'i-

7ο)γ'),'"πθ'νcaυlγ rq'?α-"τι?Ξiτq.'' ο:

=γ' 
t'sτ1 '',ιe i^{ι / n(Ξ155τι 11nΥ 'nq'Ρii,i|)') '

'Eτoι δ€'iτρl" nου }'cπαtνo'lτ.]'ι 1ιΞ

;a'i''3 '11&}'e; τncδττρec N 1ιπoρ',ιir
'l1' 7'?1)5ι'1i\aτio''ο'!l'l €'tt' πο)''5 ι,ra^γα).c

iιdρc; τιυν ilρ.'i:6l1υ'ν ττ1; φιυτοc6';_
θ:.cη: γιι' ττi 6).&sττ1ο^i' τoυ;, ιiloτε

5: ιιΞιιrrrlιjγεζ πΞριπτιi)σΞl'ζ ν'J' Lα-
.''αιτiρι[τι'ι οe τtτc'ι''α δLντρα ptα iιe[
υ\ 5τ ] Ξ |J'\) c ? "{ aν aλτ lτlx'' 

y.ιbν γα- ρ αν'ττ s
ρ''cτιxιb'1 -|ιi'/ y,1"Γ)π|b}/. Eυτυ1ιil; ir-

|].(l)Ξ ncυ ι!.τC''ei raO'.π1dJ5aι'ζ τlr'?'\)-

J.J.l1 ι. ι-a

Σz -*e|.ρι'',tι" ii.!υ y"&.νx"ιιLΞ' ol υQη_

)'!; 7,6s::: Ν e;τρ!αcι'i J'αγιo:ι
iτl ^(Ξι5τl τι'l1 τ"α"ρπιil'ρ. πoτ6 61ιωq

{)ιτιxα''}";eρα.υξημ6νε6 δ6oει6}Ι
|,Lii.)?.')i)Υ 'lL τρcxιλ€scυν ce 7ν''xρ5

6c't,',ιδ 1.') γιλαιιaι1ι τ(υγ τ"αρπιb'l

y"1.'. 5Ξ iιε'γα'}''j:e.ρο 1,τ|/ π'"y"?^i| σ-,|'^(-

',l.αιι,'lcτ. (λ{πιτερ Ι1 ιτ) xry'. τo '/"q'-

φ iτ'' ι1ι ι' -^fι: 5 0.'',y"1' : τa\ν'1'./" ?πLb' /'

'Eyα "γaν''ιl' c''lγπ!ραa'rιω 6πωg

-υ,}τ,λ6q δ6ceι: }i 1ι::ιλνoυν τ't'Γ) 6υν-

aτρL5Ll'\δττlτ1' 1ιJy/ x1'?πιb'),, $;γ eY-

δeι'z'l'lτα'., oιl.ν )'α6eι xανe|'q υπδ''J,,τ1

τo ρ6)'ο τrr''l δ'.αδ?ιψατiξoυν τω Θρε'

ττ''τ.6'' sτcυ'1-ztα Κ (Κ&λιa) v'α.'' Cυ''

(ι'c6Lc;ιa\''διι'[τe iιc" 51Υ1 6DΥ Θili|'|'ll

:^rf'α τ0Jν γ"σ'?πιhν.

(Συr67εια οτ eτδ'μeνo τ:ι!,1o;)

Στ,1ι. NΙ,\()rΣT'\Σ (') Tα' 1ι'iγ

λl. -''ι,: τo'-ιιλ'il'; Tζ6'lα'γxd''ιτ οτο

\^γρlιιττ1,ια. το'-ι Ινsτιτa{'lτcυ Φυλλo-
;'ξiιlγ δiντρalν α'τ!',ιττicιι γ6x^ιι'l''

ετ ριιl','-l" c' il'η :-τi') ?-Tc''φi''/Ξ''ξ. '"''lζ'
:π: l δ:! i,ιαν ',ι"τιoλ'''zc1ι!.1q' 

cτ'' υπo-

z'ei1ι:νι Μ1} (',υ"νo) 'l1 -L'?οe?y'δτυ

(Συν61:ια oτη οελiδα 86)
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t . Η εr*iδpuοn T&rr κακΦq αεplCoμεΨιilU εδαφΦυ επi

TιΙ}υ β(αβπωv
TΙ z'i.πτυiτi :ιυ'ι Ξ!ντ','α '1 !γ'ι'" t"

,,ι.εsτ, ιγ'icτi lt|.Ξ :"{Γι )'z'.:c''lρ',1τ,ιo'"τ,'

Ξ7. icυ ρ'.ξιxc'3 5)51'll\'ιτaΞ. '\π' :-

y':! θl- ι'ν:)"iρac ι,' δ!'ιτρ'' :ι θρι'
πτ,'.τι' cτ.'υγ'a|.l'. 1' η p''""''ιδ c'bο:η',ιι

θα. eτ''τε)'€r:e'. τ'ΓΡ r.πa5Ξaλ'l, τoιl τι''-

θ''l' )'e''το'l;r^'ii1sz'. y-L'ι'')'ι'.'/.e^ eφ6οcν

Toυ
oδυoαθα 'Nτιv6πoυλoυ

'eγac ιττγt δι&Θoc^i' τον ετιυ"pι'i'1

3ξττ,τι. νερ'iil xιι 6ρ[οxετι''. cε

λ!l; s't,θtiτ"a.q .ιe?l'5',\oi).

'oιι.ν το δ{'lτρ'' 6ρ{cιgi1''' 5i,Υ|l

":'lεργ6 ξοl^ζ,, (α'ιοιξτ1 - φθιν6πιο-

?.) .''. ινα^(zεΞ τc'l ριζ γ"η$ 5ιlsτ'ls
l,\σ'τcζ aΞ οξ'ιΥδνo et'ruι ανξ^r1'ρ.€νεq.

,\γτ|θετz. 6τ'l.ν 6ρ[οxzτl'ι οe λ^iiθα'ρ-

τ.) (y:,:μιιilνα;) l'υτi: e['lα''' eλθ''l.''''

5τεζ'

Ι'ι' αυ;e -"z 6tντρα νποφtρουν α'

φtντα.cτι xι''' ξορ|'ζoντα,. οe γιe^γα-

,'o 6'r-flι,ι6, ιLτ& -'τ;l δι.αρxe''α ',ιιαq
67cγeρt1; α'lο''ξτ1Ξ 'l, ε'la; 6ρο^y.ιρail

θjρcυ:.
Εθ.ν ι'l1ι6c''l', τ,'}.λt'- 6ροyr2a11i1-

,Ξιi τo Θ€ρoE' τα δL'ιτρα peρυτ'il'l

;'''.7')".ιl'1'ι 7'ι') a'ιLτ.:'i531'l1at'. Ξ7!.

τ"ι'ι6q l'ε',''.ζογ!ν,ι'l :δ:φιil'z ιi"νl.''

δ'lνs'τ6ν'la υ1i'c51''13' Cτiιιντιι-l,
ιαρτcπιι'lcτ.. Mεριxd; φoρL'. τ1 xαρ

τδπτιrlcτi αιl','e7.iξετzι ι,ι!γ'ρ'. δτ''υ ο''

Υ"ιpnat i'1-ο'.ll cγ'eδ6'1 πλ'liiιι''l -Ξ α'ι!'-

πτυ7θ:i. Tc φι.cν6ψενo αυτδ xl'τ'/'

παaα lπιθων6τητα oφeiλεται σΞ

1''ιΞi1"p7.'i, ι'ι:)'ι,τι, 'ιιρ'''l ιτ'/-l :ο l''

cΘeνξζ xα,ι xαx'jl; α"eρ-ζ6ι,ι'ε'iz aνs-

i'τ1ι'τx', xα1& τ'rsι διαρxeυα- !.ι:αζ πΞ-

ρ.δ'δo'l iι'ιγα)'τiΞ'ιΥσ'11Υo^l1 -Ξ' H xzτL'
oταση x€Lρaτερε6ει' δταν ι1ι'eτα τιq

τoiιε : υι|lηλ6g θερμoxραoiε-c.
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{\ι ιzpτct ι,lp:ο1ιiνω'l ειδιb'; (l,η

)',ι poE&xlα ιl';.) (}'?'",Li"ζ.υ'/ 1'?-

^γδ:eρι, 6γC'lν ατaνo 1ραlματιcμι6
ια'. διγ d''rιττ'acι\'lτL'. x'l.}'6" σ'-ο1);

'!νν"τιz,'ι53 1ιλ ρcυ6, εφ6aoν προiργoν'

;q;' cπδ δ!ν;,pι n'.'1 2'-17'7;:[55ιyτι.ι

lz ι6ιΘt, ιι'' α'ργι)'(ιδ^r, ον'lexτιτ|l'

zδαφτ1 rλ'ο'5s'.q" 5. x.φc','\o'-ι|ιs''1ι'ι iι-

ξιι;ο xι'τ'λ το :ξ)'aζ :'ου (){ρ''υ -:. }7

xα)'"lτιρτ1 z'lατ;υξτl τ, γ'ι1|'sττ' α'τL'
7ιοοη ου'ltiΘυlg επιτυγy'&νεται oε δdγ-

τiιt ιπο''οδi1τoτa εtδ"'ν;, eφδaον το

i\αφο; e[νl-'. 6c.θi χq''' αaρtζeτα't

ι,ι.)'ιil;^ 'ebαι' ττ)"''3c''a s' δ}'α iα

i|-'Τx?l:'lι5Ξ'' τ"j''" νL απa:δ{ι)6a'' aic
d(.ντp'' (ι'φθc'lrι 'lzQ6. Σε 1ιaρ:xd; π'rι

:r. ι λ ie ; :π ιτυ'( y't'ν.'ν i 1"'.' σ')' / Ξγ'a''y.δτ ε -

i)aL γ'L"ρτ.oi γτe κt'λ6τoρτ1 εψφ&ν''cτ1

xιυ "1 e'''lοτ 1' erqοs"''1 τρatρy'a'tτα'' α.τ6

διν .p:l' τ'l)'i'cε71οil1''?'ι.ι σi'J' τi''6 q',\'

'','aI'x.\ιιιjιiτ1 eδ0.pτ 1'

:: 2. }l επiδρflσn Toυ 1λωpoταπnτα οε

oπωpd}Ψεξ εδ!{.ITεσTnμδυoυq

σε εδ0φE1 Ulρα Ξ(αI μπ δIαEIεριITιI
'C) -zι τz δ!.'ιτρ'ι φ''l:-e'3ον;ι''- sι

ι'lνει:ιια ι7'γ'.λιbδι.. CEλφτ1 ιι"'. cε

:οπoΘεο[oq ο'. oτo[eq Θα' πι'ρLγι-etνο'l '
'J^(i'ξE κ,J"'' τι'ιιjlq α-oριζLt,ιενε; "γ''ι'

ψιιρ& γρ,"νιxσ"'δL.ισi,^il|Lαxq" xατα ττ ;ι
0.'ι.'cξτl y'L. 1'.ζ α'p'7L3 του y"c}'aια"-

ρ''c'). τ, υτz.ρΞτ1',ι.4ν'γο'ι ^/'λoρ'''lτωττ1

.,1' 5-.',) .Jiiω?d)'1- g!''lι.'. δυ'ιl'τ6 νl'
,ιειιilcgι ιρτeτ& τι; ζη1rι66 επi τι.ly

2ιΙιbν. :ι: i'?a:''/ 6οιz 'lz xz'τ'ιcτι|.

ei'.τ'-"l, :c'il'i.7'''sτ''',ιi.1'rι'!'--.ρ'ι ι.'l0.-

;;'.lξ η :ι,''ν ξ!'71''ιι'ι. ΤΙcl')'Ct 'Jil\\i'()
'ι.- -:'.4i.ιι ; z:.τ,'l Ε'l','ιb-τ' 7J'.7.1τl?o''')''

-''ι.'. :ι v.l').'l, ν.''ι--iτ:L'ιτ, Z l':'- :'' 'ι'-
T-'.ιL -a')Ξ cυs:^r,μι ;''cz--L:ε"-lι='l'''

l"τb π'ιxνδ xαλυψ1ιι- 7')'ιυ 7o -ι;τ'--c 1

() γλιιρoτ&ττ,τα'< z-;'':z)'e!':ι''' l-τl'

δ'"hφορα α^γροcτιlδτ1 (Ρo-\ ΡRΑ-
TENSΙS x.λπ.).

(1α 'l;οc-"'i1ρ''iε xc-νεic i)τι Ξφξ'

1.)'y' 'ι'. ρiζε; τιlν x-τ?C5τL')δ(')' φυ'

:ιb'l 'y.ρτiο''1ιaτ'J''e6Υ .' cξυτδνο τa'l

ιδωψc'li l'α'υ eγ)'"lοι.l'ι δ'.οξ'etD 2 ro'.l

l'νΘρι.xα' f}l' 'l1τl''l φυ:'-ιxδ l7' τε'?''-

μdrε: "''γ9|.1 
δνογ:νdcτeρ:; oυνθ^l1'

'/ Ξ: 'lΞ?'. j''' ''''l ^,''-t- :ι; ρ;.ζε; in,'l a-

τi-,'.'γ6ρι,lν. '\')ι4 ιJ'ιxc 4'2', 69',ν6αt

'ιe," γ,.zτ[ αντιaταθ'',ιiζ'eτ'ι'' α'π6 τ''i
εξ^i73 α'iτtθειe: δρaοa'.g πoυ e'ytοο'5'l

τaν υ'zο''qτδ.

Ιεv :υ,;ιπι6ζε11'|. .η i|αφ''c ilcτε

ρι ι"n6 οφοδp!: 6pcγ'Cττ6ιειq' l'
φι" ρet:ι''. νeρc τ,aρ''οc6τΞ?ο γ'a.L ^(?Ιι

γcρ6τeρα απ6 τo ετLφ'*νaLαΥ"6 οτριjl'ια

ir)'-' Ξ'a&φcυζ, 0π6ιε α'ρxιτct πδρ''''

:,ll aδαΨιυΞ τ'ι'' c'y;'zμ€: γεμiζoυ'z
ι.γιl'|-ροιi l.πb α!'ρα' F'π[ τλ6cν "t'

i)'λ:l,}η ιz.)'λιzργτiτ'-x6'l εργαs'.ι-ilν

sτιτο['πsι -'τ;t α"'lαπτ'ltη τ(υγ ρ:ζ(δ'l

ιcν:*' sττ;l eπ φθ'νι'.'ι τoυ εδd'φoll:

L;c'.l ,'ι' ι'ιfi^|με'; zερ'.c,ιo'i ε[ν';'' 0'-

''.7aΞ1.

5. 0 κoκκiroξ

xρωμαTlσμ0ξ
Tt}υ κllptlt U

To πραcινr.. y'ριlιl,ια ττ16 επι,δoρ1ιi



δαξ τιυy xαρτtb'l ,'?εt)'er,q''. 6ττ'|)

1)'ιυρoφιiλλη. Me ττ1ν πρδaδr' τηζ ο)-

ρtp'ανοηΞ o χρωιΙα,τιq-ιδq αυτ6; εξx-

φανiζεται' 6αθμιαiι'lE ιαι αyτιxαlt-
στ'σ"ταL απ6 &λλoυg. H δ''&aπι'a^η

ττ1i 1λιορoφ6λλη_c, τo'ιλ&'Χ''qτa τιι.
τα 1ιt1)'α εtναι ταγ6τερτl στLq π'ε?''.-

1d_q εxεi,iε6 δπου xq.τd, ττp διd"ριεια
ττlζ ωρup'&νσηζ τωy'xαρπdrl, o α.-

ρaq ε[να"ι δροaeρδg παρ& οτιq πeριo-

ξζ δκον rι''. τ'α?rai ΞΥβ |δ1.9'ζ ro.x.-
λiα'6 ωριμd,ζoυγ ιιΞ θ'ερψ6 ιαιρ6.

To πρ&oινo, τo xtτρινο ^ια'. τo θ.-

σT'ρa y\ρ(\)|ΙLα aτουq xαρπa'36 θεωρa6'l

ται ωζ γρiιn,ιυ'τα" 6α'οτi€' το 7ι'z x6γ-
γ'Lνa |i 

-< χριbμ?" eπυφανεtι.q (οπi1ρο;'

iια) . 'oaο περιaaδτeρο {γeι δ,"α'aπl'

c1εt τ1 1λιυρoφυλλl1 τ6'ca τc γρ67ιu
6&cτ1q eiναι π''δ xtτρι'tο i1 π,.6 αο-

πρa'

Tο τ6xι'.νc 7'ρi:ψα a_η; επιδερμa-

δz; τιlν 1ιηλιυ';' τοl'l rτιδιιi-l'z, τι'l7

ρoδατ['lυlν, :ιt)'/'/Ξι1,1'?''Υ'.6'). --0)'l

6eρυτ"δxιι'ιν "λσ'|' τιυ'i δι'μιsι'i1tι-'l'ι
oφεiλεται cο ειδιι66 γρωaτι*i-: c''l'

c[ε; au' οr','ιeζ εa'αL δlαλυμ6νε6 oτcν

xυτταριxδ 7υ1rd ;ωv xυττ&ρωv. oι
cιlciεq' αυτ!q o'lo1ι&ζoντω'' ανΘοxυc'-

γεζ.

Σε μοριxd, etδτ1 xαρπωγ o'' ωνΘa-

x'lανeΞ σ7'τ|\t\1'iiζaν1,c'ι 1ι6νaν εxε[

4πo'l .)|. η)':ατ'€; αy"τi'iΞζ πρoaπ|'-

7.ao|)ν ατi' ευθεiα< eπ[ ττ1Q εlδερiιi-
δzE (μτ]λα. l'γ)'αδια, ρcδαlιυνα, 'le-

xτα'ρ[νι'α xυ''' 6eρ'5ν"cτ"τ"α\ ' ΤΙαραι'r1

gaL ιανa'''q 6τι το γρil'sυ' ^γtνeτ'ι''' 6α-

0'3 xα.c ξωτ1ρδ ν'δτ'xινo τ'ρoζ ττγ τ1λ'.'

ιζ4ψιεντ1 n\gιlρα' eνil ων'τtθετα a-ιην

πλενρα' δπoυ x&πa'.o φι5λ.\o axεπ&'

ξει τ1r^{μα τaυ xυ'ρτoυ το x6ιxι'ο
y'ρ υJ'rLα εξαφ αν iζετα'''

Δ'eν ανι.ψ[.ρcυ1ιe d,λλε;'l"α'-'τ1\or,ι{

Ξ; xαρ';6' τaυ απOy'τo'3ν x6xxινο
y.ρ(υι,ια.' jcτιυ y'σ''. aν ωριμdζoυν

οτην cι& (ν-.c',ιθ'τL xeρ&.a'.α ι).π.) .

Στην ι'ι!γ ε''l' ' περ''^γ ρ&φclυ''ιε.

τoυq δcαφcρου7 ;ι-ρ&^γaντΞ| fi'ιD ΕT,T1

ρεα-(oυν Θ'z;'.z1' ^l, l.1'ντ'τιx&. τΥi/ Ξl'L-

lινι.cτi τoι zδιι'.'l'''ι eτ''y'ριil1ια;aq.

Φυc'.xα τo θ3;ιι υ.ioρ& :z e|'δτ1 v-,ι''

ι'',3 τοιτ'.)'ι.e; τ'''l !7',''1γ :αcτ' ')ι. l.-

πqττrli)ν Ξτal.? lJ}l,Lσ''

o'. xυ'ρποt qr r,nr'|ql. ι.τα''τo'3'1 'η'

λιαz'6 φω; "(L'ι να ατcoy"τrtσaυ' rλ'iΓ

ρe3 xLxι''^l.., y'ρ6ψl', tγουν πeριcaδ-

1a?.J &τoνa χplt}ι'ισ'τ''cι,L6 bτl''ι πρa€ρ-

ΧOν-|c'L α,τδ δtντρα 1ιε π),ουοια 6λω-

5Ι,Υ1στ1 τl oπaiα r.ι?el],Lτ.aδ[ζθL τOν

eπυ.ρxi1 φιυτια1-ι6 τoυζ. H αφθaντ1

4'.ρδΕι)aη Υ.α"|. Υι γoρt1ηcτi αζιbτoυ

eπoιδ'l1 τρ,rxαλo'3'1 τol σχΥ1ι,!'aτL6pδ

oΦι'pη< 6λ'&cττ1a^r1q 6μ,ixg).9ιjy oτη i
nzρl-"lιι^γ{i xαρπi'lν ]!ιΘ πτιυy6 χρω-

1tα'τcc',ι6, α'x61ια τ"α''' 6'ταν αυτot ot'

ν*ι τε).ε|ιυ; (υ?L|\o.' Eπi τoυ τtρoy.ξ''.

1ιiνoιl τ1 ''ιτ'ερ6oλ'ιxii αζιilτoι1o_< λi-
τανστl y'σ"L οε λ&θo6 επoγ^i1 γορη-
^γ,ι(ι',ιενη δi'ν ει αρνητιxα αποτeλ€alμα

τι. Σττγl περiπτιυοη Lιlτ^i1 τ1 1iα'?Oυ'

ι!α. ιγρυr.ιγ.cρ',(iΥ x'λτθ" ττγl περ{oδa

ιD?ιμLl'6τlζ 1,ι')') y'αρπ(b'/, επιδρd, ευ_

εoγeτιY'α 5aaν Nρω'||\α1"'οψδ τοιlq. "Ια

ιγρ''by'r'ρ7L παiρνoυν αξι'ιτ,'l ^για τ''q

υaτy"Ξ< τcli y.αL ι,): Ξ}ι τo6τoυ συy-

:g)',''-l'l c:τsι 1ιεiι'lιτ, 1τβ 1ioσ6ττiτ.ιζ

;.ι'.ι Θl' ταρο'lν t' δ!ν:7"ι. Ιζατ& κ&

cz. τ'.Θαν6ττ11ι' Ξ--Ξa7ιiι 'r' πa'c6ιτ,τ'α

;,ιυ 7'''l'Θξs,.|ιLo'l ιζ6;r''l et'υ',- ψε1α.-

)'η ae αναλoγiα πρo -c ττsl φυλ\''ι'i' e-

τιφανεια, 1ιeγdλo ψ€ρoq των παρυ--

γcμ6νο-lν υδατανθρd,xιυν cυν'δυοilζε_

τα'. iΙ9 τo i'ζι'ιτel τα'. o7'η1ιατiζ:ι

πρωτεtνε; .ιlτi'/σ' cυγν"eντριilνaτι'''

1.o1)ζ y"q"ρi|σ5q ιιq c&xγαρa.

Στην εμφ&νL'3τl τoυ eπ'"γρ'jlψατo 
-c

cπουδι[c, ρ6)'ο ται.ζο'lν oι υποριιil-

Eeιi zιτi"'teq. 'Ετοι eξηγε[τα'. γ''ατt

''. 
^ι1'|ιτ.'l( i^f1i i7'ιιαζ γ'?ω',ιq"τ''cπ'lιζ

τoιι'')'[α; (π.1. Σ;&ριιν) χριυ]ματa

ξ.1γτα'. πeρ'.οobτeρlο aτα. ορet'tα π'l''

ρdι Cτoν τ"&γιπa ' Στογ xθ.1ιτa γ'ry'L

z.'ντ&. ο;ιζ πdλ:ιg, τ1 ατ1ι6'οφα.''ρι et

ναι γe1ιαττ1 απa aτρω1'ιιτα xcπνo'3

τ.ο'tυορτcυ xαι α\λι'l'ι cτeρa(ογ τει,ια-

γ.tι,lν τα aπrι(l" L.(i?a6ντc'ι oτaν αt-

ρα. Επ[aτ6 τ1 oψiγ)'η 1ιπcρεt να ι.-

πoPρ',Ψι6Ξ'- γreγαλa 1r6ρoE των υπε_

ρ:ωδιb'; αxτtνaν fr?ιν αυτ6; φθd,-
,56'1γ l,ι!y.ρ,' τιον xαρπιilν.

() εiαtρeτ''i yροliιωτιoμd; πcυ α-

τoιτCι5ν τ1' .ιΓιΞ'.Υ&' γιt1λα' οφε0cτι'ι
sτ'' ^γz"1o'iδq δτ'. ο α[.pι'i e{'lαι δρο'

sepδ3 xα'' τ'αθιρδ3, o δ: φθvoπωρι-
νli 6?,-ly'ortτ6ceιζ ι"υ'θι'ρ|'ζο'lν 1Υiι

ιιψ6sφι-''ρι' αrδ =ι δ''xgορι οτaρeα

cιil1ιιτ|"δ'.ι xι'' !:ο'' .ι'' ^λ:ι?ra[. δ!'
y\qντα'. πo).λd; i'!56ττF,ai \)τeρ''ι:)-

Zιilν αxιtνι'lν.

Mηλα ου)'λεγl'',ιeνι fi?1,5LyL'ια''
ιx,τιθειι6γα α'π' ευθεiα_: o;τ,ν επi'
δραcη τoυ φl,l'τδΞ 1'νσ!ii16ccoυv ου1ι-

πληριυlιατιxιiιq τ'δxxιν,', y.ρυlψα, ε'

'lιjl c'ν τo φω; δ.ιdρ1εται πpa'ffiaν-

μr'dvιυ; απ6 τζd,μι (υαλδφ'ιxτc θερ-

1ιoιt'1τcr') τc .'iΦia α.πoρoφα ;''q ιl'
περrιλδοl; αy'τi')εξ, τ,η Lνα1lτυσσ6νrΞ

νo xριbψx θα εi.ναr' πολ'3 oλ""γ6τeρι'

Β&ν οc xzρτoi δeν ξΧal'l υqbηλl1

πeρ''eιιτι.x6ττ1τα' cαxγ&ρων δεν o1η

γατiξeται oυντjθιυg [.νtaνοq *δxy.ι-

γcζ χρω!ματιομ66d 6oτω xι' αν 6ρ!'

θτμαν υτδ cυνθfxε; πλo'3cιoυ φοlτι
e1ιori. 'oτqν ξγα' δ€ντρo φdρει ,rιε_

10.λτi παρυ.γιυγη oε ay['cτi 1ιe τa 'l'
ταργ'ον φ'iλλωlμα, dL xσ'ρ'π,oι τoυ σr1'

νiοl; 1ρω,1ιατtζον;ιι τ6οo xα}'&' δ'

cc a'. ιl"ρτοt δi'ιτρoυ -Naν φξ?Ξ'" |lLι'

ιρ'"α παρll1tυ^γ'l1.

tr{z τa α'ρι.|.ι')|\L 1'ω') y"αρτ.Lbν α1.''a'

z-o'-)|iLΞ τιo χr,ιaι,Li/"1Laτcυq xαρπo[i.
Αυτl, oγ:i).ετσ.'' 5τo τΞΥ.'16ζ 6τt α'l'

ξ&νετ,α'' τ1 ο7'i:τ1 επιφωνetαi τcυ φυλ
λιb1rατoq Υ1 aπ,rι{ι' α'ν'τ'''οτοcγet ΥL'ι"

ιαeι ιαi"τ6 τ'ι''. ι.υ'iα''ι'eτα.L ιa5L \o

'tr-ρtb',ιι' :ο'l.

To υγι6; φ6),λι-υμz" παiξε'' α'ττa'

gιoιst'ιτ"o ρilο στoν γ'pω1ιατιcn1-ο
'cι,lν v'α2πιi>ν. 'Ε'lx υγι6q φ'jλλιυμ:ι
ταραcιa'lL.ζeι 1ιεγα.λ6τaρ εq ποcδττ;

τε; υδατανθραxι.,l'l q'τδ Φ ασθeνLΙ'6

--oυ iy'-e'' rνρcι6λτβeL c':πδ eaΘρaι3q'\

rcθ6ν:ιε6 <τaτρανυy.oq xλπ.) .

'E1ει eπioτ16 6ρεΘεi 6τυ oL Nα4Lη'
λlE θερ1ιοιραo[eq xατ& την ωριl'ιey_

οη τω, xαρπιb'1 'πο6,'τ]Θo'3ν τOν y'ρυ)

γl"ατ''cψo'l τaυζ, e&'l 6€6'ιια υπαργoυν

υδατανθ,ρατ'e; ν"ιι eπυ"ριt1q φωτl_
c',L6;. Ο δeντ.,roν"αλ)'cε?Υ\τiιζ |LΓLη-

οe. νι' Ξπτjρ€&'cΞL το'1 γρυι''ιατ'.oγι.6

1ιi') γ'σ"?τiι)' αρxe[ να ).α6eι υπδΦτι

τα eξ"i6. N* επι).6ξει πιO χρωμ'ατι_
sτ6 x}'6νη τΥ1i τoL"Λ'-λt'αi Γνrι! σ'Ra-

φ&acοε γz φυτε,jc:: (π.y.. Ιι,ι-"[ρια)'

αντt Σ-'αρτ'''νt1 α.ιδ7ια Σ-"αρxρυ1ιaον

v.'lτ,L Στ&ρxιν. Aπ6 την ττaιν'}'{α Tr"o

(Συν61εια cτη οελiδα 86) 

-'--



Η Xσριl}δiα τE'τξ ft3αoι:s{Ιξ
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Η x:ρωδlα τηq Nθ,o,υοοc rlyε:

μiα 1-:ακρlα nαραδοοη. Πivτ,οτ'ε
επα:ζ: εvο nρα-lτ,οn,ο,ρrακo ρoλ,ο
οτηι, :;ολ'τ::τ l..ri κivηοη Τl]ξ Πδ

ληc μ:c. Ση;'.r:ρα δη,lcοrε0οuμι:
l.Ι'α CvιΙμvηΟτiKη φωτογραφiιl
τηc π:;:δΞ:'';1937_1939. Η ιpιυ

τογρ:φ:α ::;:εp;eτα: αn5 το ορ

γεic τ:υ Στεpγi:υ Σn. Aπr:;τδ-
λοu. ol x::ωδ: ε, :υv φωτC-
γροφ,l18εi μ'nρ:ατd οτο Γυμ:vα-

oτη,ρl,c.

Π cιρα'.ι t'iψ1.16 cπο,,c ;.rελ'οc 'li1c

π*λ:αq γ:η,,'-:5]αq γvωρi4εr κdτr
οx:'τ:κi ιjΞ l llv tpιυ'τcγραφiα,(xρο
v,ολcr/|,ci ληψl_lc κ.λ.π.) vιi :vηι.!Ξ-

ριi;α;l τ'i1v ΣυvταE11 του Π,ερ]c-

δrκc6 μαc

fSιεΦv6q' Eτοq Aμπ*λoιl
}ζαt o(Ψoυ

|'l Νc:ι:cα με τc φημlαμιivo
-NαouαoiΙκo κραci, πηοε με το
οn:θi τi'1c τοιr τiτλο Tηc.Πcληc
τ11c cμnελοU KαΙ T3U olvcι.l..

Στο δ:ηuερc Kυρ:oκη 31)5)87
καt Δευτ6ρο 1)6)BZ θi/lγα,r δ ι,

φrρεξ ε,κδηλιi.loεlc γΙα τηV Πρo-

Bιλη τru Να':υο:ii]κ,οU,Kρ{]Ο]1ι].

Μεgα οτα nλ,ci,οlα τωv εκδl1-
λιi-iσειυ,v δυ'o εrδ:κοi 'ομlλητθc δl-

ακ -'o. c''':ξ'l c'' ε π ; cτημlοvεc ο,16πτι-l

Eαv θ6ματα noυ α,φcρ'o0ν Tηv
:'-'::.λ::<:λλ.ι:ργε α κaI τα π:ρi-

φ ^ 'j Ο ]( ρ c σ iα τtl c Νd ου'οα,c. Tι:
θεμoτα c'yεnτuΕαv ο καθηγητnc
τηc A'-ln:λ:uργ'αc τοu Παv)μli-
:''l Θ::) v':<iic κ. h/αρrrc Bλα-
χ3q Kol η κ. Σταυρoiλα 'Κoυρ'Δ.
l<:υ - Δ::γιi..:vο επiτ.,μοc nρ6ε_

δcοc τ:_.i Δ'ε3vο*c cοvαv':":0
Ο,ι':υ καl Αu,lθ,λ:υ. Ε,κτετομ6-
vεc nεριλΛψεlq Tωv c'μιλlωlr θα
δ:.'.rοg:ε0οουμε σΤο,n'ρo,οε16c
τε0Xoc.

Α.πc αρloτερα προc τα δεξlο (ε:κοvrZομεvοi): 1η οεlρd (μnροοτο),
1) . . . . (n:θ:rov Σαρlκαc), 2) Κρολληc λΙlxο(λ, 3) PiΖοc
4) Πiv:c Πετροc, 5} Δ:*ιραc , 6) Ποληdc M;xαηλ, 7) Πιτ-
τακr1c ΑλεΞαvδρ;c, 8} Bογlοτζηη Στεργιοc, 9) Παπaδdn,ουλοc Θιr"

μαc, 10) Eορ3iρ:1c Κι,-l,r).JΟq. 2i] aεiρi: (π:οω): 1) Kdλληc Δημη-
τρlοc, 2) Ξα'..θ:δηc l./I:xαΛλ, 3) Kαρd:τΞlοc Πiτροc, 4) Αδαμiδr1c
Κωv)vοc 5) Tο;oτι;ηc Γειi-lργ:οc 6) Kολ.lαc Δημητο:οc, 7) XατΞll-
παροοxηc Αλεξcl.;5::c' 8) Kcι-lλτΞi1c Kιlv)v:c g) Δ:ο:lαvτl-'1c . ' . .

10) ΧατΖdροc Ν:κoλοoc' 11)

Δεvτροκoμικ& Θθματα Η .&ξωτοιixοt AiτΞαvσn
ΦΤ?lv rτοtsτnΤα ?'ιΑiι, KαρΤτιilv

(Σ:l'lty.ει"ι ι.τ6 ττ, seλι'iα' 8b\

'tαθι.'ι. τcν ι),ιjyta \Ιτ}'α'ιCo'l ι.i .

τ.) . N:ι eιzρ',ι'οs3'' :'' cι'ιe1'ξ z';''4''
^ , +,
i,ι',ι.l. zα'. :'rι jl,|':';' 7.l-.;L'',=l,' \l. :

γι.p1ι.οsι'. :.;ιι!'οιι; :., zρο'tογιl' (τc
'1'τ',ι'cτ"4 υ'ρl.l"ιr;,''υ. τι'ι'l','-'ll'υr, τι?!-
τ|Ξ'. '/L γε'l .l"e'lθι!' ιa!''. '/.ι "i!'tc'. ;'c'-l

't.e 'λ 7ο'l:|.'ιl.:) . ΝL. )'iCε'. 'l-;'''| ',

1τi/ ζυ5'.γ..j/.τ]1\'.γ'"l! 7''1!jι5-1'5Υl aa')

ιδ *."i.'υ c 7" a!'L -:l i / τe.!'' Ξγ.- !"ι6iτ 
ιa !. 1''.)

arJι 1Ξ α'.υιτr'. () l;οlριδvz: 'l1 δg-

7θei τι; τερικο'."l'οe''c ,!ιxυ"ο1ι,'t ι)'ι.
/-1|.'/'':' ιiι'cr7zi''':flc6'l τl')'i: ιυ'l0'l1
'r a ' ,r r,r-' -rl r,r"..": Υ"

t\'''',ι'i.''''''' ,.-'' :'r, :ι):.;'l' *3\

l.;ξ''ι-113''''7.')''.1-3','-i'11. ^!Ξ't'./')' Z!',-
-''.:'"l'. T'l. :>,).τ'ι, ='.'l Ι.,Ι'.l. ::',zl '.:-
-' a'.'r. : . r,'' ι'.,'t:':'t'a 7- :',/-'].' i'., )''.- )'','''''-
., 

".. 
.r.,(r,l', r, , 11 2 .1-,,r- '

, - ..i -1')'/." /.--t'/: t,

:τ,'l |'.'ιο'-ξτ, τrυ ] 98(-]. J't':|''\:'' ;'.-

s:ιilιειι'). -\'rτ jθgτy- ιι 'rι^l}'ι. "r':- 
|'-

dιι'; το γ''t'.[z': s:a P''δoγιhρ'. ('\^;ρc

xττγια' Ι{. \Ι:y,-;'τil'tδτ) ιι''' ο:o \fz-
xpτγ-ιbρι. Ι1zpaι'l'c (oπιlριbνα": Συvi-
τcγ)'ο'l) δeν zπi:γ:τ]t zv επiy_ pιυ1ια, :-

rε'.δ^l, τz 4iντρι. a|.'iα,' ζιιτ1ρ&' λ'.π&ν

ΘτμL"'l,lτιe?6'')lx&,''"π.l}'ιd'a-'τixl'ν
τ-..'' ,lτ.,'LΞ,-'',-a', : ]'l}Ι Ι 0li ('ι,''ι'..t:ι.,ι\ s
':,1',' :., -' :,--''''''! 

ι'' 
= 
:'' ['' z 

"''tι' ; 
λ'l'l'''" 

t

B6

H ΝlAoYΣTA



_.\.\.\.\r\r.\l\ι\.\r\.ιι\.a \.\r\.a.ιl\rι.ιι\r\.ι.\ι\.\.\.\.\rιl\ι\rι.ιι\ι\r\ι\.\ι\.\ι\.ι.a.\.\r\.\

Κυκλoφ6ρnoε Evα vεωρvικδ 6ι6λio
"Evα ΘιΘλio κατατoπιστικδ θπιoτnμovικδ μδ xρωματιoτθζ εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκ,oειδft (Φ6ρεζ) κα'ι π6q καταπoλε'μoσvται

Δθν πρ€πει vδ λε(Φει &πδ καv6vα aγρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY tΙA/1'oYKFΙ
Mπoρε[τε v& τδ πρoμnΘευΘεiτε δπd τδ vραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ NαoΦonξ

TIMI{ ΠΩl!ΗΣΕfiΣ 1000 ΔPfixMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα γεωργικ6 Θι6λio μovαδικ6 oτo εiδoq τoυ
(TA ΓEΩPΓΙΚA ΦAPMA,ΚA ΠoY KYκΛoΦoPoYN ΣTΙ{N ΕΛΛHNIΚH AΓoPδ)

ΣTEPΓIΘY ΓIA,\ΘYΚΗ
xFΗΣTcIY ΠAΠAΔC!ΠcIY,\trI\/

-Tι περι€xει καΘε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvoμoιiνται
- Πivακεq κατατoπιoτικoΙ xριioιμoι και διoφιrlτιoτικoi
- 'Εvα 6ιΘλio απαραiτnτo για κ6Θε αγρoτικιi 6ιΘλιoΘιiκn

TΙMΗ ΠΩrιHΣΗΣ 600 Δραxμ€g

EKΔOΣE|Σ ΣγΛΛ0Γ0γ (|.IA]\|ITΣAP0I KAI MΠoγΛEΣυ

1. TA ΔEΙMOTIKA TΡAΓOYΔΙA TEΙΣ t{ΙAoYΣTAΣ
2^ KΩl\ΣTΑΙ\TOYΛEΙΣ _ Ο ΛA.Ι.KΟΣ IΙOΙEΙTEΙΣ

THΣ Ι\ΙAOYΣTAΣ
3. ΓtAl\Ι'ΓΣAPΟΙ KAΙ MtΙoYΛEΣ

Tou Tdκn MπdΙτon
MΠoPEΙTE NA TΑ ΠPoMΗΘEγTΕΙTE AΠo TA BΙBrιΙoΠΩΛ,ΕIA ΚAΙ

AΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYrιΛoΓoY AΓΙoΦoΙTΩN NAoYΣHΣ

ι.\ι\.\l\.\.\.\.ι.\.a.\.\.\. \.\rιl\.\rι.\ι\.a.\.\.ι.\ιι.\tι.\.\!\.ι.ι.\r\.\.\.ι.\.\.\ι\.\.\.\.\.\




