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. Πονογlωno0λo.

Αγαnητδ φΙλε,

Στlc oρ,Xdc τoυ 20or] αlΦvο o μαtκεδov:κδc αγΦvοc
βρioκετοl oro οnoκopιiφωμd τοu. lδlοiτερα oτo νoμδ Ημα-
,θΙοc κol στlc γεlτοvlκεc Πειρ!φ6oε|εc o Ελληvroμoc (υπδ-
δoυλοc κοl ελε0θερoc) αγωviZεταl εvovΤiov μυρlωv εx-
θρΦv γlo vα δlοτηρηoεl τηV.EΘvlKη τουτδτητo'. O ο'rα-

γvιboτηc Θα δ1εl τηv ευκοlρiο oε 'δto oυvδ;iεlεc τcU Πε-

ρ:cδlκoΟ μαq να nληoοφoοηθ:i YΙo τo γεγovδτα τηc nε

ρloδoυ εκεΙvηc.

Πρlv λiγo καlρδ xοοoμε δλωc ξοφvικd τov ογoπητδ
Στδλ:o. o Στdλl'oc Σβορvδno,υλoc γiwημο καl Θοεμμα τηc
Biρolαc αγδπηοε lKσ| Uμvησε τηv γεvθτεlρd τoυ με ιδ:αi_
τερ.o nα9oc. o Σ. Σβαρvδncυλoc UΠηρξε εκλεκτδc oυvso_
γδτηc τoυ nερlo,δ:κcJ μοc. H.Nldoυoτα ο'η'μερα τlμd τηv
μvημη τou.

--- ".- -i-

Tov.nαλlo καλo κοlco. o τρilγοc γIα τlc ομπελo'lc_
γlκεc περIoxdc ηταV δvα .eιοv'ηYtrΩl". 'Hτοv μlο ευκαlTic
γlα Εεφdvτωμα καI γλδντl. Αξiζεl o κo,nοq vα 'nληρo'φorη_
θεi κovεic,πΦc πα,ραoκευαζδταν. τo τραγoυδloμδvo καl
.φημη'oμδvo ΝαoυοαiΙlκo κροoi' H .Nlαoυo;α' δi'lεl τηv :υ_
κοlρiα' 

f- --- -1

Π'cλλ'6c noρolμiεc κuκλοφoρoυγ oτη xΦρο μoc. Ση_

μ':ρα δημooIευoυμε δlδφορεc παροlμΙεc, 6πωq λεγcντol α_

πδ τοuq Νοcυoοioυc με To Πο'ραδooloκδ γλωoorκδ τoυq
lδiωμο. Απολα0oτε τεc.

"ι f* f"
Η nοοjκo εivοl iνοc nαμnολαloc ρlζωμδvoc Θεομ'δc'

Σημερo δημοo:ευoυμε δυο ε-lροlκooiμφωVα ΠoU γlο nριbτη

φο:δ βλεnoυv το φωc τηc δημooloτητoξ. ',EΧouv oυvταxθ'εi
τcv πεpαoμεvo ο:Φvο oτηv Νοoυοο στa XρδvΙα τηc Toυρ-
κoκροτi oc.

.-" 'l- "i.
Kaτδ τηv ορ1oloτητo δπωq κοl oημερα ο Ydμoc θε-

ιυ,ρoυvταv ι1γαc αnδ TοUq Π!o lερο'ιξ θεσμοιilc. o oη'μεc;"
ιrοc γtΙμoc δxεI οτε'rη 611εoη με τov γδμo τωv n,ρoγδv'υv

μoc. EΠi τoυ nρoκεlμivoυ εlδlκδc oυνεργdτηc εnloημαi'rεl
,κοl κατογρiφεl τlc 'ρiΖεc του tΠοντIοκorj γdμου.

tlrιt
To nρolβλημο τηc nοlδεiac KαΙ τηξ μδρφωoηc Τωv Va-

ωv δεv xdvεr κoμlα φ'oρd τηv εnlκοlρδτητα. Στlq oτηλεc
του nερloδlκ,oi φlλoΕε'voυιrroΙ €l]δlκd d,ρ'0ρα δπoυ ονorπΟo-
αovταl εvδlα'φiρo'υoεc απδψεlq o1ετlκδc με τo Θlγ'δμεvo
θ,εμα.

f- l. -1.

Αn' δλα τα οπωρoφδρα τo ooδακlvo κοτθxεl εEδxουοα
Oioη οτηv ,EΘvlκη oτκovoμiο. ,Η 1ρο'δακlv,oκαλλl6ργεlο δμ,υq
nαρouolαΖεt cρloμεvο 1lρδvlα π,ρolβληματα.,Eniικαtρo εiι'ι;'
τc δημooiευδμεvο,αρθρo nοU α1φoρο τηv οvαδlδρθρωοη
τηc ροδακ;vοκαλλlδρ,γεlοc.

H

Συvτακτlκ{ Eπlτρoπιj

Eτηolo συγ'δ,ρσμη lδlωτιiyv δρx. 8ο0
Δημol, Kοlv6τητεc, Συv),oμο,i δPX. 2.000
E,ξωτε,ρ,ικoιi δ,oλλ6ρια 2a

Περtεx6μεvα
Ιoτoρικ6- ΛαoγPαφικa- σελ'

Γλωoοoλovικ6 _ Αφι6ρωμα

XloΝlΑΗ ΓΕΩP. o ,M'oκε,δoνiκδq oyιbvοc στη 1Πεoιoxi

τηc Baρo',οξ
Α,ΠoΣToΛοY ΣT. lKλεφταρμοτoλiκα Xρoνlκα
ΚoγKοYPΓlANNHΣ BAΣ', Aφrdρωμα oτov Στ6λlo

Σ'βaρvδπoυλo
Σ9ΑPNoΠoYΛoY Στ. Ol αμ,πελoυργoi
ΔlΔΑΣKAΛοY lΦ|Γ. o -:''ρυYoc οτ' ομnελlα
AΠoΣτoΛoγ ΣTΕP. Tα nρolκooΟμφωv: oτη Nαου_

oο κoτo τηv Toυρκοκρoτio
ΣΠΑPTΣH NΙK. Παρolμiεc nου λδγοvτoΙ στη 'Ndoυσα
tlΞΔ_ΞτlΔH ΓlAN. or ρiΖεc τoυ 1Πoντlοκo0 γδμου
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0 Mακεδoulκδζ αtrΦυαc oTnr πεplo1n τnc Biρolαc
1. Στo xetιρ.ενo τa,3τo γtνετaυ πρo

oπ&Θeι'α yια ψ|α α.lντo,μη αναφορ&
oτα γεγονδτα' πoυ a'lνξ6ηaων γ'αl
oτα πρδoωπα τα oπotα '€δραaαν aτην
π6λη xαι oτα πeρ[γoρα τηq Βtρου-
αζ, στιζ δι&φoρε6 φ&,oe,'q τoυ trfαxε_
δoyιxoι1 Αγιilνα.

τ!Συvεπιir6. δε.l εξιaτoρaι5νταc δsx
8ιαδραp.ατtοΘηιιαν στην περiφημη,
τ6τε, uΛiμνη τωy Γιαννιτoωνn *1 aτc
Φουμλoιixι, (δηλαδf aτην περιoγii
τoυ Γιδd,, τηζ σημεριντ)6 Αλεξ&ν-
δρειαE x.:.λ.)-, oτη Ndoυoα xαL στα.

aωρι&, παρ&' pδνο περιaταocατ'&, xαι
τcερ|\η1ττL^e,&,

fι'α τo γρω'!cψo, 6μωE τη6 oυνo-
τrτxl1€ τoιiτη6 εργαo[αq, €γι.νε πρo-
aπ&"Θe'.α' να ληφθεi υπ6ι}η y:(ι". yα, α,-

ξιoπ,ocτ1Θεi xαι η πλ'odaι.α, oγeτι'xf1
6ι6\ιo^γραφ[α, εν6 aρηoι1ιoπoιfiθη-
xιaν xα'L oι αvdxδoτε6 xωι &'γνωaτεq,

ψ6γρι τ,Δρω, επιoτoλd5 ^rαl σ'ν|1"φο-

ρdq τωy τ6τε 
''n"ronoλιτιilν 

τη6 Bd-

Pcι'α'q - NdoυcαE, τυρiωE τlρo-ζ" τoν
oιxoυψενιxδ πατρι&,ργη τη6 Kων-
oταyτιyoυπ6λεωE τi πρo6 φν ψητρO-
πd'iτη τη€ ΘεooαλoνixηE (με τελι-
x6, πρoφαν,jle, πρooριaιp6 τoy 'Eλ-
ληνα ΙIρ6ξεvo τηE rρω\ειjoυoα6 τη€
Mαxεδoνdα6) .

Ta aγeτιτ6 υλιx6 (για την Lστο-

ρ[α του Mαxεδoyιxod Α^1ιilνα oτη
Βtροια xαι o' oλδx)'ηρη την περL-

φθρecα τoυ cημεριyoιi yομο6 τηζ E-
μαθiα6) εiyαι πoλυoθλιδo ται η πλτj

ρηq δηψootευση γ'αL η αξι'οπaiηa,'fi
του (oε oυνδυαοψ6 ψε τη γνωoττ]
6ι6λιογραφi'α) Θα απαυτο6oε τιζ oε-
λlδε6 μια6 πoλυodλιδη6, eιδιι{E μo-
νογραφtαq, η oπo[α Θα 'δημooιευθεi

xd'πoτε (δπωq ελπtζω\ xαι Θα oτη-

ρι^1Θet ν'αι σε τρειζ πλoιioιεE oυλλc-

γtq ανΕxδοτων εγγρciφων xα,|' αiπQ-

μνημoνευμd,των πρωταγωνιoτιily. Mα
xεδoνομ&1ων, πoυ d1ω τoo αρy-ε[c

μ0υ.
2. H πeριaγf1 τηq Β€ρoια6 εμφd-

νιζε, oτω τελευταiα aρ6ν'ια τoυ 19oυ
xα,L ατι6 αρ1,θ6 τoυ 20α3 αιδνα'

92

ατην eπoγη, δηλαδ/7' των φ&oειυy
τoυ Mαxεδoyιιod Aγιbνα, δ6o ιδιαι-
τερδτητeq:

Α. E μiα iiταν τω εδωφολ.ογιxα

δεδoμdνα, τα οπoLα γαραxτi1ριζαν,
τδτε, την πδ}'η xαυ την πeριφ€ρειd.,

τηζ.
'ΟπωE εiναι γνωoτ6 η πeρcoa'\

αυτi1 παρουoiαζε-μdy.ρι πριy πε_

ν^i1ντω γρδνια, τερ[που-ψια πρωτo-

τυπiα απδ &πο'!η ε,δ&φoυ6: Στα δυ_

Toυ
Γεωργ. Χ. Xιovδn

τιxω τη€ exτεcνδταν η oροoeυρα τoυ

Bερμioυ y"α'L στα. νδτια τα ΙΙι{ρια,
ενιil oτα ανατaλcx& xαι. 6δρetω α-

πλωy6ταy o περtφτμoq x&'ψπaq' a a-

πo[oq, δψυιq, δεν ei1ε, τδτε, τη oη-

ψερι'l\ {,xταai1 του, γι.ατ[ t'να ψaγα-
λo (τo βδρευο xαυ το βoρειoδυτιxδ)
τpi1ψα τaυ τ'ατe\&'ψ6ανε να μ6ρo6
xηs oνoψαJξδμενηg uΔiμνηζ των Γι-
αγν ιτoιi'lνr.

'Ετσ'', xσ',' o Mαxεδoyιx66 Αγιi-
να,ζ στηy περιφ€ρeια τo6τη διεξη-

xΘτμε oτα 6ουν&,, αλλα xαι. aτον x&,-

ψπr xα; oτη λiμ.νη, 6πω6 xαι oτιE

π6λει6, στιζ xωμoπ6λει6 1ζ'α,L στοι

γωρι.&' τηq περLaxηζ} γεγoν66 πoυ

1ρωμ&τιζε αν&\aγα τι; μ&1εE που

δceξt17Θτ1aαν c' δλα <ο6:α τ6ι πε-

oLα'.

B. E &λλη ''διoψορφtω ffναΥ T1 ε-

θνoλογιxi1 οιiνθεoη τoυ ;ληs..lcμo'j,
i1, πto oιγxexρι'1L{να, το γeγaνδi Δ:,'

(xαι\ η περιaγt'1 τηq Βtρocα; ετ'--

λd1τηlιε απδ τη ρoυψαν'.xi1 rω'' pουλ

γαριν'i1 προπαγανδα Υ.α να |'y'ανο-

πoιηθa'3ν οο'6υνιaτι'x[.q επιδιιiξειg
y'σ". ^(Lα ττlν eτ,[τευξη ωνιaτδρητυl'l
διειδιι{cειil'l τoυ6.

Β'i6αr'α, aη1ιαντ'"xδ ρδλa !παιξε
xαυ η πλο'3cια γρηψωτοδδτηoη των

πρaaπαΘεc,λν αυτιbν απ6 τη ρου1J.α-

νι^Lt1 xα'' τ^η βoυλγαριxτj πλευρd,,

πoυ ενιo1ιiθηxε ',ιeτα" 1ηΥ iδρυοη

xαι αναγνωρcaη (187Ο) τη6 Boυλ-

γαρcxii -c Εξαργiαq. E ουνθτ)xη τoυ

Aγioυ Στεφd,νoυ xα.L τo Συν6δριo
του Bερολiνaυ, tc;eρα (1878), d-

θρε'..Ι.,αν τι6 βλdι.pει6 τιυν Boυλγ*ρων,
oc aπo[εq εxτεtνονταν a' oλδ:r'J'ηρη

τη Δυτιxτ) Mαy'eδaνtα, xα|. συι).τ'ΞρL-

λαψ6αν6ταy o' αντ€q, αι6ψω, xωι η
περιoγ^fi τ^ηq Βtροιαq, dπω6 διαxη-

ρrj1θηxε επtcηψα' Στa τρtτo aυν€'-

δριo τηs Σ6φ'.αq, τo oνo1ιαζαμενo
nMατεδoyιxδy> (1896) , ανω^γγ{\-

θηxε η iδρυοη τη€ oAυτoν61-ιoυ E-
παρarxg τη5 Mαxεδoν[αqr' cτην ο-

ποiα cυ1l"περιλαψ6ανδταν xαL η πΘ-

ρcφ€'ρεcα τηq Β€ροιαE. Στα πλαiaιω
αυτolj τoυ axoπo'3 ιδρr5θηxε NαL τo
περι6δητo Mαxεδoyιx6 (βoυλγαρι-
y'δ) Κογιιτd..τa.

Eξ&λλoυ' aτη Β'€ρaια, xq; σe |\.-

ριx& xυlρ''& (Σ6λι, Koυμαρι&" x.τ'
λ.) , υπi1ργε πoλυπληθ,dE β\αγιxc
aτοιγεio' To ,μεγαλ6τερo ψtρaq τo'l
εi1ε ελληνιxi1 ^i1 δJ'ηνtζουoα oυyεi-
δηoη, αλλ& tνα τψfiψα των Bλ&xων
{πεae cτα πλ'oxαψια τηζ ρoυiμαyι_
xt1;, γρυοaφδραq, εxιoτρατεtαq, η
οπo[α ξ'δwe πλo'ιaι'oπθ"ρoxω xρiψΦ-
τα xα.,' υπoaγ'6aεcq oτω δργανα των
oxoπ6ν τη€'

!πδ την &λλη μερι&, δεν πρdπει
νι }'τ1c',l'ονε{τq'ι δτ,' oε μεριx& 1υl-
ριι τωγ reρ'.ογωγ τη6 NcioυoαE xαl
ττ'i Β!.ρo'.αq αρxeτο[ xατo''xοι t1oαν
δiγλωcοοι' δηλαδτ} μιλor5oαν xσ.L

''λiF'ιια'
'Ετcι, o αγωναq τoυ ελληνιxa,j

cιC,.γεiου τ]ταν πoλ6πλευρoζ γ'α,L e-

ξι'''ρετιx& δι1οxoλo6, γιατ{ e[γε να
α.ντιμετωπdοει πολλoδE ε1θρo6E (υ-

παργοντeq οτοy τ6πo xαι eι'oαγδιιz-
νoυ_<) y,αL να, ανταπεξdλθει , αx6ψx,
y-α'' στ|"ζ διι'bξει6 ilαL στα xυνηγητdι,
1ω') τoυρxLxι.ily αρχιbν, ου οπο[aq 

'Ξ-
'6ρυcν.αν πoλιi ε'3γολ'α τ'αταδδτeq -

προδ6τεq x'α.;. oδηγoι3q τOυζ' τουζ ο-

πoioυ-c ωθoJ 6ε o φq'νατιoμδ6 { τo

χpτ1:l}ωτυxδ oυμφdρoν, μg ατoτξλe-



5|τLα. να. π{Ψτaυ')' συχν&' ο'" ')τδπLoL
y".ι'' oL Eλλαδiτε6 αγωvιoτdE θ61ια,-

τc(, τωy n1ιιoθd,ρνω,l oργανων> τηΞ

ρo1)|rLα'νLy'ιq i1 poυλγαρcxiiq πρaπα'

γωνδα6.
ΙTρdπει, 4μ,ωq, να μη ληoμoνo6-

ψε 6τυ axoπ6€ ττ1E Taτoρ[αg etναυ η
α\i1θe,'α, ψαxρt&' απ6 οιtoιεoδtρaτε
6xo1τLψ:,6τη7εE ^κ0.υ 6τ,' η 1lLo σω5x!|

aΘνιy'α xαL επ.στ^r[l'oν'.x& α,!r'γτ1 qγ-

τι1l,ετιilπιoη τηζ π|x,ραΧαρ&ξεω6 τωv

γaγον6των εtναι η eξι.aτ6ρηο^\ τaυq
(χωρ,; φδ6rι ιαι' π&θog,, γυατ[ δ,τυ

eivαι α'ληθιν6 εtναc xαι εΘνυιιd.' oρ-

Θδ. δπωq cτcγo'llργηce a eθyιxδζ βαζ
rοι"^rρ^i1q. Συyeπιbζ. δεν πρ{πε'' να

',t'.ιιc'3''tαcτι -''r1 co6υiιaτ''xi''1 νoaτρa'
;|.ι' ι)')'ων βα)'xα"ν,"xων 1ωριi-lν. oυ-

','L^1 ι.'l' ι''i L',ι ε' i a'. -.!ι i a'') Ξ .5iτ ι ) π ρ a στ 0.

Θι'.g. ι;.,L2''-lLoι,l3 :τ'1 i'^L'Θε''α; ii
ι;cz c'36.''l=z ; :C ο;ο'.''-i,7''ΞΞ 7'"ι i'
ττL. :υ7.L',. '''-lνι'ιF}:3'rr; μu'; i. :νδ:-

7 
l'',ι.e't'ηΞ' 5'' ιυ7 x-''a'' lJiτι:i'; γιι 3'''1'' z

6οz" !.ι;ρ,';.1 i^1'-ια'ν...

oι εxδ:xηοε''Ξ x1''. aL αντεxδ''x^is

σΞιξ tβαν ουνηθιo116νo φσ"''yδψενa
zc"c τολ)iζ δaλoφo'l|εE ΥLνδνaaυσα,ν,
xx6',ια. 7q9 ',ι{ρα - iιεcημιdρι, στη B6-
po|'t'' σxτ1 Nd,oυoα "ια'L στ1' aυlρια'

E ,αποxλειoτιxτj ευθ6νη , λoιτδν,

^1''α τL: δπo'.Ξζ α'σνΥ1δρητε6 υπερ-

6d'€q δεy βiιραtνε, π&.ντοτε, τoυζ

&)')'c''lq, γ'oνα7α, δτωq {γρα,J7ε κωι

a πα'νεπ.5τη^,ι''ιy'6ζ xαΘτ1ητi6 ττ1q

νεοe)')"rγl'.x'i,E |'σi.rρι"αζ Nιx6λα'ο6

Bλd,yo6, πaυ aLαy'ρrνδταν ΥLα τcν

τΥiι5'". τιιρ'.ι-oτ''cψδ ιου, α)')'&, xα,'

τ Lα aτi/ ^.;'. cττ,γι.aν'' τ'^ii ευσυy ε ιδησ aα'

τ\q.. .ι''/1aι.Ξ''μe'l'.ι4ι^r,ι& του.

'oταν 'l--^i,ρ2.7-'/ 7x'. 'Eλ)'ηνε_< υ-

πsυθυγoι.'i,ιz'l' s''l't'i,Θιl)i. cL iaπL^λοi

παρ&γoν:ι; 'i, !i:ι''ξα',l Υ"'J"'. r'2ι" pι.q'

cτιx[; τi?lD-.6.'-')'|ΞΞ τωγ zατωτ6_

?ων .ιΥLoν''l.ων ' zτC'3 o 'E)'ληναq

ΤΙρδξενai 5iτι Θεcοι).ονhη Λ&-

ψπρο -< Ι{cρογ'-τι)'i'Ξ '"!:/.ι c'lsτi,οec (€ν

τrιΥα) α'υιοc.l^1ι2ι:τ'='μL.'.E''αl'τερι'
απtναντ'' τiOυΞ ?'.'t1-r/.iο'lιε; Βλx.'

χoυ€, |ιε το'3-ιcν lε 5!|i\?a)'/'Jt5aν ^/'αL

οι περιaoδτeροa γ.a-'Ξia'r'..''.'

Eξ&λλoυ, ο Κυlνcιq''l=|.γ',; Ιιυ. }[ι
ζαραxηq - Aιγιd,ν (c γ'ιι'laιl' -: "ιι"

πετd,ν Axρ|τα'6,) απoδiδει ευθ6ysζ

7'αL στcν ελληνιx6 πληθυoμ6 τι'lν

π6λεωV, a aπaιaζ φερνδταν ττε?l.Ψρc-

';η:ιx& r?aζ τ'aυζ βλα16φωνoυE xτη-
'loτρδφ,ιι1q y'αL fiΡrJζ τoυg βoυλγαρδ_

φωγoυζ 1ωριxoι16, με συν6π9ια αp-

γ'ετot σ.π' αυτoιi6 (6νταg oργιaψ6-

νat\ να πlaoιlν ειjxολα aτcq αγxi"'
λs_q τηe ξtντ1q τροπαγ&νδυ'q γ'q.ι t'
τ7L να τονE Υ-d"6εl' o Eλληνιμ6q.

'Eλειι}ε, λom6ν, ^η διορατυxδτη'

τα, α"xδγια' xαc απ6 αρ1ιερεi6. Αρ-
y"εt να ση|ιειωθεa 6τι" ψητρaπaλ[τ^ηQ

τη€ Β€ρaια3 - N4oυoαζ, μιλιbνταq
πρaE τo ετ'xλτiatαaιια, εxcτδμιoε την

eξi1q απαραδεxτη προcφ6vηoη: uEυ

λο^γτ1ι.!"νoι Χρ'.aτ''α"aνt, x'α. σsLζ aL'''

Β)'&y'o'.'' tyιbραj (!!) , 6πωg γρ&"φεt
7-'L LΤιa\Lντi!ονe'3ψα"τ&, τaυ ο πρεc6'3'

ττ,:- τc)''.:,'zLΞ iτ)Ξ Β!?.'.α1 Ιιυ*νvη_<

Πι--z}').zτ,i - ΣjJzli' ;cυ ;!Θι'νe
-.:----1ι'J2Jν--J.'

3. _\'r. τω2z. Θε}'t'='''lμι νι διil'

5cυι!Ξ 6N'τ1'!αι''x& τι γρc'lυι& πλαt-

σιa τωy ιo*csοlγ του Mαxεδaνιxοι3

Αγιδνα 6iτι rερLay't1 τηQ Β!ρoυα6,

πρiπe'' να" cτ11ι.ειtbοουμε 6τι (τ'αι o'

oJ'r^hν) 1α Υ ε^( aνδτ'J' γ\c/'τατ&66aντa'L

γρaν'"x& ce τ{ocερε'.q περιδδOυζ, αy_

τ{ τη; μια€, δ'jο ri τριιilν, στL-c aπa[-

ε; διαιρεiτα"ι, 6τaν γ"qνδνσ'' η τcτa'

Ρiz του' γeνιxα.;

α.) Η πριilτη φ&"cη τaν Mαy"εδo-

νιτ,c6 Aγωνz, -|o'ilaΘeiaiταL' γρaνυτ"&',

τlρLν απl) τaν nα'τυy.i1' πδλειιo τ'''l

1 987.

β) 'Υcτeρα' αρ7'iζευ η δε6τερη

περiοδδq τoυ' xτq" y'ρ6νr'α 1897 μd-

γρc τo 19o4.

γ) Axoλουθε| η τρiτ'r, φ&c'η τaυ

Μ,ι7'εδaν''του Αγdlνα, στα' y'ρδνια

19Ο4 dιυ; xzι το 19Ο8 (ψ'!y'ρ'' την

Ξτσ'νaσταση τιυν Nεδτoυρxων) y"'J'L

δ) T6λoζ, d7'oiιε την τελευταiα,

τ€ταρτ^r1 περ|οδ6 τη1)' 5τσ' xρδνLα
1908 (6ω; τc Σ6νταγμα) 1ι€γρι xαυ

τc 7912.
4. Θα αναφερθο6με, λοcπbν, τil-

Ρa, στα oη'μαντcx'6τερα γeγονδτα
ττ,ζ y"q'ΘeΙιcd.-c πoρι6δoυ (cτην πeριο'

γ'i αυττ)) Nα|" θα μνημονε6ooυμε

τουζ πLa αξι6λoγoυ9 oυντελεoτ66

τ.Jυζ' ντδτ.Laυζ xαι ξ6νoυζ) στρατιω-
τι'xο''q ιαι πολiτεq.

A. Στην πρ'jlτη φαaη τaυ Mαxε-
δονιxaι5 Aγιilνα (aτην περιογfi τηe
Β€ροιαq, παντaτe) -Lρ€il,εL να σημΞι-

ιbcaυ1ιε τoυ; διωγμo'5ζ' οι. aπa[aυ e-

παxd"'Sθηοαν την α'πaτ'lγ[α τΥβ Θ'

πωναcτ&cευlq τoυ 18?8, στ^rP oπOi'(ι

ξ)'αfιε ι,ι!ρaζ γ\α'' τa βλαγυlιc '51r','aε'to

τηι περιφ6ρ ε''α'q, aτδτε xαι 6δειξε
ζντονα ελληvιτ'{ ουνε(δηoη, στ?y
'ι α,ν 6 ν.x,, τ ον)'&.ac a τ ο .

α) l{εγ&λη γαγγραυνα αraτε-
),ηilοα''l a'' &ταxτοι' γ'c''' y'υ?iωζ aL

λ\6αν,'[, a|" aπο[aι λf oτευαν γ'α..

ax6τυlνc'ν αο'3δοτα xα'" γ''liρi'q συνi-

o τξτε ψ"r1τροπoλ[ττ1q τ.ηζ ΒιpoL-
α; - Ι{*,cυczq Koc,1r*; Eυμoρφ6πoυ-

)'c -<, c"- ετ'.c;a):\ τaυ (τηg 2Ο.6.

1992. iι: :c, τ6τι πrl'λ'ι6 η1ιeρoλ'6'
^(''c' \\Ξ -,r cτcic δtνr'')ταr., ιαι εδιb,

δ).εq οι γ'ρoνa}'ογ[eg των γεγoy6τωγ)
rρaζ τoν ι,ιτρ ρarιο)'[ττ1 Θ eoaα}'oνty'γιE

διατραγωδεi τη δ{oz.oλη y'α''&'aτrι-

ση, πoυ δ^r11ιι'aιlργq$5σ'ν oτην π6λη

oι 200 χλ6ανa[ πoλε1-r,ιcτd6, o. oπai'
aυ αρταξα'ν, λ{oτευαν ιια'' 6ιαcoπρα-

Υ.J15σ1'ν, €γονταq πρac;α'νη τay συ-

γl"τατρtωττ1 τoυg Xαxτjμ εφtντ^η, o

aπataζ y"ατΞ[y.s σπaυδα(α θ6υη oτι;
oθωμανιxθq αργLq τη-ξ BdροιαE. Αλ_

λ'& y"α'' ac To'3ρτ'aι δεν €πeφταν πιo
π[ουl, αρxe[ να cημειωθεL δτι ξναE

Tr'υρy'οζ ox6τωoε (1Ο.5.1892) τaν

xαφeντξi1 
^τ]]Ρ.'itτρρLo 

Φoυγτo6xα,

1ωρjq ε6λoγη αιτtα, ενιb dναE d,λ-

λoq oθω1tανi'ι δολοφ6νηoε (oττ1ν α-

^γιpα ιη; π6λεωg) τoγ 'Eλληνα υ-

r&λλτ,)'ll τr.')' y":'π,!t)τι: τον iιΞ

ρυι6δL ια'. γιe1ιrLcτ|^γ'.o " Κα'τδπιν, !ξι,

Tn'ν?τιoι ψ€ρθτy"αν αω0.νθρωπα σε

Θεοoαλ,r'l'.y"!.α Χρ'.cτυα'ν6' εγιb dλλοι

'_dcοερeι; 
oθι';μaνoi ουν !)'q'6rιν' Eλ-

λτγtα', -,ο'ι !ιr'Φ'J'ν τc ',ιουaτ&.x'υ xυ"ι

τcν zτ|nτ,cι'ν 'i!y'?. πoυ dμεινε α_

','αLcΘτ,ιc<' o'. τoυρτ'ιτ"[.q αργξ'e τηe

Βiροιz-3 !^ιαψαν πωζ δεy d6λεπαν !
lc.lτaLa[νταγ δτυ ενεργoι5aαν, αλ'-

λ&' 6!6ι'υα', τo6τa γινδταν'.. "για6ωq
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- γιαfiriq>.
λναγ&,aτηxe, λoι,π6ν' a ψητΡoπa

λζ'η, (ω6 πρdεδρo6 τωy oυλλογι-
xιby oρ^lανων τηe ελλην υτ'^f1q xοινδ-
τηταE) νω ξητt'ρει τη 6oτjθεια τωv
Eλλl,νωv, Toι1ρxων xαι. Ιoραηλcτdlν
προxρ[των τη6 Β6ρoιag xα"L σe y,aL-

νt1 oυνεδρdαoη απoφαotτηxe wLL

oτ6,λθηxε διαlψαρτυpiα στoν \raψα,P-

xη τηζ Θε,aocιλoν[xηq. T6τε γiλθαv
απδ τ,η μαxeδoνυxi1 πρωτε6oυoα
(oτη Bdρoια) o Ε'6ρ&'ψ Moυδιρτj6
(μoυδdρη6;)' 6πω6 ^ιαι o Ιoραηλ[-

τηE Mε1ιαμ& Mαλλ&1 b οπoi'oq il-
ταν διoι,xητυx6g o6μ6ουλ0ζ τηζ γo-

1ιαργiαq) l \Lα, yq διαπιoτιilooυy τι
ουνξ6αcνe.

Β€6αια, η αναμαλiα aυνεγiaτηxe

ψeτ&, απδ λi^γa γρδνo, ψδλιq xδπαoe
o απ6ηγoq των πρoηγo$μενων 6ιωιc_
πραγ'lΔν, 6πω6 oυνηθιζδταν να aυ'',ι-
,6αiνει με την π&ντoτε ψαxαρcα o-
θωμαvιxf Διοixηoη...

β) AναφdρΘηxe iβη τo πρδ6λη-

'Ψq' πoυ δημιoυργoι1oe ξνα ψξρos
,.βλα16φωνων>>, τo oτo[o e[γε παρω-
aυρΘet απδ τη ρaυψανι'x^fi πρoπαγ&,ν-
δα, η oποtα πeτ'3γαcνε τo σxoτΕ6 τηζ'
ταλλιεργιilνταq με φανατtaψ6 την
tδiα γtα τo (αν'3παρxτo) 6θνo6 cω,l

Αρωμoιiνωv, ρtγνoνταq πλo6oιo λi-
rα,σ|}α'1 τo oπoLo (oττγl περ[πτωoη
αυτ'ifi t|ταν το γνυloτδ oxρυoioν>...

Στηv πdλη xαL στην περι.oγt1 τηe
Β€ρoι'αq etγe πaρι.oa€'ι{,,ει τo 6λdιγt'xo
aτoιγε[o pιε τη μωζιx,fi εγxωτ&'oτα-
ot1 τoυ (βρω oτα 1822) απδ τα

γυlρι'α τηq ΙΙdνδoυ, τηζ πeηLox{β
Γρε6ενιilv (Α6δdλλα, Σαιρ'αρtνa,
Σμi'ξη, Bιυ,6o6oα, Περι'66λι, Γροilμ-

ψοoτα x.&,'), 6πω6 γρ&φει o iδιοg

ψnτρoπoλ[τη6 oε επιoτολτ) τoυ (19.
1.1893) r,ρoE τoν oιxaυψeνιx6 πω-
τρι0.ρy'η (xαι πληρoφ,oρo6μαoτε τιir-

Pιx, xα.L απ6 τα διεξοδιxdl α'1loψyηψo-

νε6ματα τoυ Eλληνδ6λα1oυ Γιιilτη,
TΙαναγιιbτη, Nαoriμ, τωy oποaωy δη-

μooiευoα τo τ\ipεq xεlμεν6 τoυ5,
o1oλιαoμ6νo xα'. ψΘ πλ{Θo6 υπoση-
rμειιiloει6, aτaν 24o (1984) τδψo
τoυ περιoδιτ,oιi oMαxεδoνιx&r, oελ.
56 - e7).
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oι uBλαχ6φωyoι> τηζ Βρ'oυαgxαι
τoυ Σελioυ, τη6 Koυμαριd,6, τoυ Ξη-

ρoλi6αδoυ x.τ.λ. ζaι5oαν ωρψoνιx&

ψ6γρι τo 1882 - 18,8B ιioτερα, 6μω6,

€να τψ^i1ψα τoυ6 μoλ6νθηxε απδ τoν

ρoυψανcx6 co6ινυcψ6' Στα 189'1 i-
δρυααν διxi1 τoυζ (oρoυμανιxτj,)'

γ'o'"νδττιτα' xαc aγcλεio, 6πoυ διδα-
axδταγ τ1 ρoυ',ιανιιii γλιδοcα' ενιil

exxλτ1a,'αtδντoν5x.Υ xω ?.5τ&,. o c πρo
απd,θeιεg του',ιτρροroλ[τη dφερ:ιν

xαπo''ο απaτ€λεαηα. μ6λι6 τo 19Ο5,
αλλ& η €ντι.aτ1 πoυ eπαxολa'3Θτ1oε

'3oτeρα, oτ,τρl τρiτη περLoδo τoυ Mx_
xeδoνcγaυ Αγιbνα, ανατtναξε 6πaι-
εe γdφυρεE etγαy aτηΘei.

Eντωμεταξ6. oτηv ελληvιτη xoι-
νδτητα τη€ Β!ροι.αq εf1ε φθd,oει τo

απ6 23.7.'1896 τηλeγρd.φηψω τoυ

oιτoυμενιxo6 πατριαργεiουl pE τo

oπotο δι.νδταν η εντολfi να γtνoυν
oυoτ&oειq oτoυ6 ΧριoτιανoιlE τη6 ε-

παργiαq "...δπω6 μη επηρεd:ζωντιι
αnδ ταq α'τυ'ξtαg των ληoτtily xαL ν|x

oυζιiloιv εcρηνιxιbq μετd, των συμπo-
λιτιδν εαυτιbγ xαl εφηoυx&ζωοιtνl
επi τωy αιoiωy xαι φιλoλ&,ων αι_

αιoθ'ηlμd,τιυν τηg α.α.M. τoυ 'Αyα_
1Lτaζ>'' ΚαL τoι!τa, γι'ατ(, τo γ"αλoxα[-

ρL τaυ tδ''ου γρ6νaυ, !φΘαaαν aτη
Mαxεδoyiα τα πρ,Δτα ανταρτ''τ'θ' aιb-

[|ατα' τ'o1) dcτειλε η oEθνιxγi Eεαι_

ρεtι.o' τ' oττο|.α '.δρ6θητ.ε (oτην A-
θ!να) τo 1894. To ελ\ην''ι4 aνiq.c-
τ''xδ οω',lα ατc:ε)'o'3νταν απΔ 86 ι!ιν-

τρεζ y.α'. etγ'ε α.ργ.τ1γδ τoy }Ιzxsδ6-
να aπ}.αργηγδ AΘαναar'o Mπρoιlφα.
Eξ&λλoυ, ι δρ6θηxαν t1 δραcττ1ριr'ποι-

i1Θηxαν, oτην ελληνιx^l1 πρωτe6oυ-

6α) xαL d:λλoι φιλoμαxεδοναοt, πα'
τριωτι'xo[ oι1λλoγοι, εyιil oτα 1904
ιδρ$θηιε ^/"d.L τa ελληνιx6 Mαxεδο-
νιxδ Κo',ιcτατο.

o Mπρo,jφαq xα'' o'. αΥτσ"Ρτεζ τoυ

απo6c6&'cτ^rμαν στη Σxil'α τoυ E_

λευΘερo1ωρioυ, τιζ πρωΙνd6 6ρ'q
1T1€ 7.7.7896. Πoρει1θ,ηιαν rρoζ
την Ελαφi'lα, π!ραaαy τoν Aλιαx-

|1oΥΦ xαl' 6φΘαaαν, τeλιxθ', oτo Eη-

ρo\ε|'6αδo (ατη θdoη uKαρ& Toα-
tρ,) , δπaυ (την 9.?.1896) tγινe

σφOδρη 'l'!ιxη (ιψε τaυρxιxδ α'ιτlaτα-

σν'α' ατΕδ 150 oτρατιιilτεq) , πoυ xρa.

τηae b ιbρε6 xαι aτην οπotα ν[xτγ
6αν aL 'EλληνεE. ΣxοτιbΘηxαν b
To1ρv"oι xαc 3 'Eλληνε6. Στ&λθη-
χ€, δμrζ, πoλυ&ριθμo6 τoυρxιxδq
aτρατδq, απδ τη Βtρocα, τη N&ουοα
xαL τη Θεoaα)'ον[ιη (γι'ατt η ν|xη
αυτl1 εμι{:61ωσε τoυζ 'Eλληνε6 xαι
xατατρδψαξε τoυζ To6ρxoυ6) - παι
dτoι υπeρεi1αν oι oθωμ α,νai xατα,
τρδπo aυντριπτιxδ.

oι σ'yτα,ρτεq πρaγιbρηoαν στα,

uBλ&1ιxα Κα.λ06'.α" x.αL στη συνξ,-

χεια στo ορoπtδco Καρατ&; €γoν-
ταq p'αζ( τoυζ \'ι1"ι' 18 Toιiρxoυg αι-
1μαλιΔτoυ6, μεταξli των oπoιων il1o
xαι 6'ναq αvθυπολo1αγδζ, a oπa[oE

διαμηνυoε στoυ6 oμoεθyεiq τoν δτι,
cε ενεδ16μενη pαy'η, Θα oxοτιbνoy-
ταν πριbτoι oι oθωμανoi αl1μdλω-
το,' xαL €τaι αποφeι3γθηxε η xαινoι5ρ

για μd.γη' Mετ& πoλλη αιζi1τηaη
'y.σ'. δι1oγνωμiα τωy oπλαρxηγιilν
eπιxρ&'τηaε η &πo'J,7η, πaυ υπoaτf1-

ρυξε xαι. ο Mπρoι5φ,αq, δηλαδτi ,;α

ωφεθo'jν ελει1θερoι oι (θ'oπλot πcωf
Taι5ρ'ιaι', ενιb η &λλη γν'ω1lη tρα,l
να τo1Jζ δoλoφoνfcoυν, ωφo0 μ&λι-
aτα, υπiiργε dλλειι}η ι}ωμιoιi ται
d;λλων φαγιilσι,μων, τα οπotα δεy εi_

γαν o'3τε x'αL τLα. τoυ6 εαυτo6q τoυq.

o Mπρadφα6 dδωoε oτoy αξιωματι-
z6 τaυq ιδιδγραφη πρaτ't1ρυξt1 τoυ,
οττ,ν anοl"α τον''ζδταν δτ{ o oxoπδg,
rο'ι i}'Θαν ο'.'EλληνεE ανιαPτεζ1
τ4, tραν γα υπe.ραcτ[coυν τα, ελλη-
νιια διτ"αιilψα''α ατ6 :oυ6 Bοιiλγα_

ρoυζ r"α'ταxρα.cτ!'q τ'αι δγι για να
πoλεμ{ooυν εναντiaν των To6ρxων'
του< οπato'ιζ αναγx&cΘτμιν, απλιilg,
να απoxρoι5aoυν. τLα να σι)θO'jγ,

Στιq 11.7.1896 oι 'Eλληνεζ} α-

φOs αγδραcαν τρδ'φ'1ιι απδ τoυζ
Bλdxου6 τaογιπαναρα'[oυ6, 1ωρ|oθη-
y"αν σε δ6o oιil1-ιατα, που αxo\ο'3Θη-

cαν διαφ'ορετιxdE xατευθUνcειg.'E-
τoι, τdλc:ιυoa η πριbττ1 τa'3τη φαoη
τoυ Mαxεδoνιτoδ Aγιiινα στην πε-

ρLoxh.

(Συνε1iζεται)



Kλεφταρματoλrκ& xρovrκα
('Η δρ&on αρματoλιilv και κλεφτoλnοτιilv oΦμφωvα με τo αρxειακ6 υλικ6 των τoυρ-

κικιbv ιερoδικε(ωv B6ρoιαq - N6oυσαξ και Θεooαλov(κnξ)

lΣToPΙΚFΙ MEΛ TΗ
Toυ Στ6ργιoυ Σπ. Απooτ6λoυ

Γ' l7t1_1718
Eu τω μεταξt} oτo τρooκdvιo εlοαvεμφαviζoπαι oι Αλ6α'

voi ληoτiq oι oτroioι με .μιδ θεαματικd πoλεμιxη τoug εvfρ

γεrα δημιouργoiι, κλiμα θvτoνηq αη,aυxiαq ατoυq κr)κλoυg τηq

Yψηr\q Πiληq.

Σuyκεκρι,μ,6vα τtρδκειται για μιd μαζιtl] και lcεραυvο6,δλα

επiθεoη πoυ 1tραγματοτoιoiy κατd τηg τnδληg τoυ Mαvοιειη_

ρΙou ,με την oπoiα αιφvιδι&ζoυv τηv gρoι.lρd τηq. τηv ξαrδε-
τεΦyoυv και καταλαμ6&γoυv την πδλη. H ετiΘετl τωv Α.λ6α'

νδv εκΦλδι,εται λΙγo .μετ& την αδλληpη τou ορxιληατι] }ν|πε-

λcι}κ μπαod (ττρoφαvδq Αλ€αvoi σ'τηγ (ατ..rlJYi) ττoιl δρonοε

oτηv τrqριoyf Mαvα<rτηρioυ και oε 1βι,o πoυ δJE 6δειxια'v δτι
εΙyε εμ4πd&JθεΙ η 6v'voμη τ&ξη.

XΙλι,oι τrερiττou .λλ6αyoi επαvαoτ&τεg caπ6 τo M&tι μι
επi κεφαλ'f 9 τoυ9 συμtrlατριδτεq τouq αρ1ιληoτ€q A}ιαμ,iv oτ'
λoι} XouοεTv, Zδγou oγλoi και Tεδζ oγλoi Koδρτ κι' Φατε'

ρα ατrδ οt;ετιIxcq διειlrκoλδvoειq ττoυ *τuxαrv oτo 6ρyo τουq απδ
τov μoυτ,εαελi,μη. τηg Αxρiδαq, κατlo,ρθlδvoυv και κατuλαμ6&-

γouy τηy πδλη τou Movα'oτηρioυ την oπoΙα κιlριoλθκτικi λεη_

λα'τ'oiv. o ι Α,λ6lαyoi απo,1ωρoi'v αrεvδxλη'τoι bυνblπotκoLμiΙζovταq

οαν λεiα ;ρdlμtιτα, ι.rπoζ0yια, τpδφιμα και &λλα 'κιlyητ1& περι-

ouαιακt oτoι,;1εiα τωv κατoi'κωy τoυ MovαατηPΙou και τωv γi'
'ρω xωριδv. Kι' εvδ δλoι διακατ61ovται ατδ τρδμo 'και πα-

νικδ,και oι τoττιrκ6g τoυρκι'κi.q αρxlθξ μ,ε τιq oτρατιωτικEq

δνμdμειξ και τα αρματoλιrκd αδμαια ττoυ 6;1ouv ατηv δι&εθo{

τoυζ dδιlvατoδv να τrρooτατ'εt)oouy τηlv τ,δλη, και τηtv τεριo1{

τηξ, ακρι6δq μετ& ετικoσι μ,θρεq, oι Ι,διoι Αλ6α'μoΙ ε'παν6μ1ov'

τσι και τρo6αΙrvoυv ατηv κατ&ληφη τηg πδ\q για δεilτερη

φoρi. Αυτi τηv φoβ δεv αρκoJvται μδvo αtηv λεηλαoiα τη'ξ

rτδ\g κcι τωv γiμr γωριδv, αλλ& αξιδνοιlv απ' τouq ToJρ
κouζ ι,α τoυq διoρiooιlv ααv αρμ'οcroλoιiζ και ι'α τoυq 1oριμyξ'

σoυy τα φ1ετικ& 6ερtrτια με τα oτoiα Θα αναγιιtρiζεται η ι'
διδτητd τoυq αυτlj. Eτrειδfr, τρoφαrτiq, ατηv diι'lοη αurιi τωγ

Aλ6αμδv αιτΞδραoαv oι Τoδρxoι τβφιτoι τηs πδ}ηq, oι Aλ-

6αvoi δov διατξoαv ια αxoτδooυv πiπε ατr' ωrτol)9'

Σ'τη ouμ6xεια, κατα}ομ6ivonαq τα ετεβivια, διαrδτπouv

τιq συYκoιγtyΙεg, παραλι)ouv xυριoλπ'τικ& τo',l μrμαvιoβ εΙo
πρdηg τωv δημδoιων ερ'δ&ρv και αυλλαμ6&ιorrν πoλλoδg oμfi-

ρoυg. Στη ffiφη ετi*oη κατ& τou Moι"αατηrioιl αυμμετd'

xouv x]αι Aλ€αvoΙ ληotΞq crττ6 τo Kαροrτζδ Ντιδe1'

oι Αλ6αμoi απoοilρoπαr και τt*λι, αλλ& η Yψηλi' Πσληr α-

vηou1εi αo6αρd γιατi uπ&ρ1ow 6&oιμq εvδεiξειg &rι ακoττ'εδ'

ouy vα επιπ'Φoiv κ<lι Υια τρiτη φoρ'&:cτ& τηξ πδληq' Mε ο6ετι

κδ φι,ρμ&vι ττoυ crτroατΞλλεται στoγ επεταλμivο yιεr τηlv επ1i16λε

ψη τaoι, αρματoλδv ατηv τfεριφ6]ρεια Α,γρi'Φιoy αξιolματοδγo τωv

αιηακτ6ρorv oloμiv, αroυg ιερoδικ<εt€q MovαoτηρΙoυ και Φλδ_

ριIμαξ, στoy α'ρ11ιαρματoλδ τωy rτερ'6εviοιv Φλδριvαq, Kαo1τo_

ρι&q, oατρδ6ou, Eδ6ooηq, Mοvcατηρioυ και τωy 6ιλαετiι'rv

Θεooαλovlιηq και Σκcrπiωy καρn Αλi, ατoυ9 ττ'ρακρiτoυζ και

λoιrπolq ττα'ρdαyoιπεq, δια6ι6dζεται η ει'τoλd δτι δλεq oι σrρα-

τιωτικ€q δuv&μειq και τα αρματoλικd oδμrη'tα πoυ oτα€!μεJ'

σUy στιq πεrριφθρειEs τouq ττρθπει vα 6ρiοκovται oε πλd,ηl πo-

λεμιrκι] ετoιμδτητα ,πρolκειμ6r,oυ 'ιrα 6'αδiρoυv κατi τωy Αλ,6α'

vδν ετtι,δρoμdωv. Tαuτδ1ρovα με τo iδιο αoιrλταvικ6 φιρβvι
δ ατ,&oloετιxι o μiπΞηs τou 6ιλαετΙαι.l ''Eλ6ααα,ι, Zεtv6λ, κοοθrilq

και oι τρδκριrroι τωv 6ιλαετiωv Α1ρilαg, Eλ6αo&v, Aυλr}vαq

και Σ κo,πiωv Mα σU,vεκστρ€ιτεδ.roqy και rοπoΙ' ιιατ& τωr, Αλ6αvδy.
Σα,v oιlιrτoyιlolτd τωv πτιΘετικδv ειεργειδι, κατd τηv εκστρα'

τ,eΙ,α αuτ{ η Yψηλi Π0λη oρiζει τ'ov αξιωμgτ'ηκδ τιοv αι'αlκtδ'

ρωy Νoδx. 'oλεq oι παρατt&y,ω oτρατιιατικdq δuv&μειξ, Φμ'
φ(rvα μ,ε την ρηrτd εvτoλd ττou τoug ξ;ει δΦεΙ, πρlτει υα 6α'

δiοoυ,v xωρiξ 1ρoυoτρι6ξ πρo9 τα κρuαφηiyετα δπτoυ 6fiοιrv κα'

ταφr}γει oι ,λλ6αvoi ετrιδρoμεig και ι,α πρooπαFξoouv με κ{θε

τβτo ια τoυq απαδiεxατΙooιlv.
ΠληρoΦoρτεξ η6ετικ6g με τα αlτoτελ6oμIατα τηg Θκστρα'

τεiαq αuτιjg τωv Toδρκοιv καπ& τωv Aλ6αuδr' τ'ου Μ&τι και

τou Kαρατζd Ντ*y &v μαq παρi1oν'ται αrτδ τα τoυρκικi αρ-

xεiα. (Tδη PετζEπ 6τoug 1123: 12 Σεπτεμ6ρiioυ l71 I. ΑBN
|44 cε}ι. l17 - ll8).

Για τoy διoριομivo δμω9 ατr' τουq Toδρκoυq αlpo(ιαρμαrωλδ

καρα A}η (εικdζεται δτι κι' αuτδq εivαι αλ6αvικdq iα1τ€(/to'

γig) ,και τη'v δρ&oη toυ κατ& τηv δι&pκεια τη'q aκoτρατdiαg

αυτdq μαq τταρ611oι,ται ατrδ μιid αv'αφoβ πoυ uπ66α)uαv oτηv

Yqηλi Πδλη oι μoιl,oouλμ&νoι και βPoυ ι.rπoτελεiq κ&τoικoι

τωv καξ&&ov ΑrναoελT'τααq, Kαoτoριig και Xρoδrπιclπαg' Σηηρ

αι,αφoρi αιrd o αρ1ιαρματoλδq καρ& Aλ'li κ'ατηroρεiπαι δτι'

δxι μδvo δεν αoxoλεiπαι με τηv κατα8Ιωξη και ε!δvτcooη τιοv

Αλ6ανΦv δτoωq 6yει διαταxθεi, αvτΙtΘετει, θ1ει καταρτΙoει πo'

λuμ,ελ€q Ξvoτtλo oδμα απ' αιlτolg ατvδ διακδoιoυq ττερΙ'πoυ dv-

δρεq και δτι τ'εριr}cρεται αrπδ xωριδ oε 1ωριδ oτ'oυg τrαρcπr&'

vω καζ&8εq αρττζoνταq τρδφιμα, λ'ι'ιρτεΦoι*ταq και λεηλατδι'

ταξ τι9 τtεριoιlοiiεq τωv ;ωρικδv. [1αρ&λMλα, αlπαιτεi απ'
αuτoJq aκ6ιαoτιι<E γα τou κατα6&λλoυ'v και μετρητ& με τηv

ττΦφαση δτι πρooρiζovται για αρματoλιx& διxαιΦματα' Eι'
δrκi oτo 1ωριδ Nατζ6λ τηq AvαoeλΙτoαg δεν αρκεi'ται βνo
ατηv διαρτtcγd και λεηλααiα τηq περιoιroiαg τωaiμrv μoυ'

ooνλμdνωv κατoitωv αλλδ, ταυτδxρovα, καταστ'ρΦει και τα

oπiτ ια τoυ9.

Θα πρiτtει vα α}iαφε'ρθετ δτι o Kαρi ,λλi, τΦηι' τoo'κα-

δiρη9 τtoν ccvακτδριov, εixε διoριoθεi απlδ τoυξ Toι)ρκoug oα'v

αρxιαPμcιτoλδζ εvτετα}μ'βygq Yια τ'ηι' φiλαξη τωv vτερ6'εvιδv

τωv oανrτζακiωv Θoo<rαλo'vΙrηg και Σκo'πiω'v oε αvτιxειτ&<rτα'

ση τou τρoκατδ21oν τou Xιμ'πεvτoυαλ&1 πoυ εiyε oκoτωθεi' 1ω'

ρIg να γivεται μvεiα cl'τo τouρκlκ6 κεilμlεvo τroJ και τrδq' Kι'

ενδ στ,o αxετικδ 6ερ&τ,ιo τoν διoριoμto0 τoυ Kαρ& 'ξλi αvα'

Φ&ρovται τεριoριoτιlx,& oι καζ&δεq oι oτoΙoι ιl'τ&γoνται oτηv

δικαιoιδooiα τou, αuτδg, oυνoδευδμεvoq τ&yτoτε ατπδ τoιlq Αλ'

6αyoiξ ληloτ,iξ τroυ dxει or,ιyκεντρδαει κα'ι τεθεi εττi' κε'

φαλis τ,ouξ, τrρΦrlματo'tιo'ι€i ατιδρoμΞq oτoυq δd'μoυq τηq Θεe

ααλovΙκηg, Α16ρθτ Xιοdρ, BαΦαρiou και Λca7καΕi& κι' εκπδq

τωγ &λλωι, ειoπρ&ττει qπδ τoυq κατoΙiκoυq τω'v περιoj1δv αυ'

τδr, και 1ρr]ματα με τo τrρδcη(ημα, rτ&vτoτε, τιοv αρματoλικδν

δι,καιωμdτωy,

H Yψηλd Πδλη, με φιρμ&νι τηg, διατ&οoει τoιrq ιερoδι<α'

oτ,69 τωv σαvτζακrωι' Θεooαλovi'κηq και Σlκoπitιv καθδq και
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τouξ σuvαδελ,φoψξ τouξ τηξ Φλδριvαg, Καoτoριiq. 0oτρ66oυ,
Movαοτηρiou, Aνααελiτοαq και XρoJrτπιoταq vα <<...eξετ&oouv
μ,ετd τou α,τrooτελλo,μ'6voυ ιrπαλλι]λoυ ττδooυ9 αρματoλoδq διδ-
ριlσεν o Kαριδι Αλ;i δια τη,ν ιpι)λαξιv τωy o.rεvδy &τι,vα αvετd_
tηoαv ειg αυτδv, τrδαωv ατδμωv 6ξoδα παραλαμr6&vει οcπδ τo
6ιλαiτιov και λε.πτoμερεiαg δια τηv ιπτ, αιlτoi κrαι τωv ατrα-
δδv τoυ αoκoυμ,6ηlv 6Ιαv και τ,uραvviαv ανrιQ6ρoντε5 ετnακρι-
6δ9 τα γεγoνδτα>>. (Tiλη Zιλ Xετζ6 €τoug 1123: 7 Φε6ρou-
αρ:'oυ 77'12. ΑΘ 8I oελ. 98 - 1o,o).

Αtιδλoγη, ετrΙoηg, $ραoτηριδτητα dλλωv λη<rτoαuμ.μoριδv
π'αρατη1cεΙτα,ι και στιξ περιΦ6ρειεg τωv καζ&δωv Γεyyιτoδν
,και A6ρiτ Χιo&ρ τou oαντζcικiou Θεαοαλoviκηq. ,orπωg 

μα5
τrληρoφoρεi τo σXετιR6 τouρκικδ xεiμενo oι λτxατrΞq αυτoi πou
επi εiκoαι 16ρδvια λuμαiuoyται τιg περιQ6μιεq τωv ταρατr&-
νω καζiδιoν xωρτg vα Jηει καταo.τεi δuνατf, η τrλ,ξρηq εξδuτω-
α{ τ,oυg, ιfoouv εlπαvαδρα{iτηριo,τroιηΘεi και διατrβττoυv ληl
oτεi,εg, Qδvoug και αcτlαY(,}yEs με oκαπδ τηv κατα6oλι] λiτρωv
ατδ τoug oμdρoυg, 1trρig vα κ&voυv δι&ηριαη μo,ιlαουλμ*vωv
d ραγι&δων. O αξιωματικδg τωv γεvιτod.ρωv Xαξλ ToαoJg,
ατrδ τo TΙrκ6ε9 δτroυ εuρioκεται, διατ&αoεται vα rι,ηlθεi κα-
τ& τoy ληoτδv αιrrδv με την εvτoλ{ yα τoUζ oυλλ&6ει f vα
τoug εξouτδoει. Ετrioηg, τoυq πρotκρΙτ,oυξ Xαι τouξ τσιφλι_
κ&δεq πou τυyδν Θα ε.πrl1εrρdαou,v vα πρooτατει)ooυlv τouq λη_
oτ,6q μ' o.πoloδrjτroτε τβτro παρεμ6δλλoν,ταq δι&φoρα εμπδ-
δια oτo 6ρyo τηq olδλ)ιηψηs d εξδr"τωor]g τoυξ vα τoug ouλλ&_
6ει ;ωρiq διο-ταγμδ και yα τous φuλακΙoει ατo φρol)ριo τηg
ΘεοoαλovΙκηq. (τ€λη... 6τoυq I I24: ,Αρ1,εται απδ 9η,q Φε_
6ρouαρΙou 1712. 

^Θ 
82 oελ. loo - IoiΙ).

Eivαι φαvερδ δτι τo τρδ6ληlμα τηq απoτελεαματιxι]q αν.
τιμετδτιοηq τηξ ληστεi]αg στιs ττrεριφldρει€ζ τω}, διαιpδρωv
καζ&δωv oι κ&τoικoι τωy αττoΙωy δια1κατ,6xoμται ocτδ αigΦlμα
αναoφ&λειαq για τηy τJ;gη τωu ιδΙωv και τo,lν περιoυοlιδι, τoυq,
για τηv Yψηλiιi Πυλη εξακoλouθεΙ vα απoτελεi, τo ττ,ρδτιtrτo ilδ-
λημα. Kι' δgι αδικαιoλδγητα, 6i6αια, γιατi παρ& τα δρα-
oτικi μ,6τpα πou 81oυv ληφΘεi, ο αιrτι,κει]μεyιλdξ oτδ;oq τou
εΙναι η καταατoλξ τηg ληβτεΙαq δεv φαΙvεται uα foει επι-
τεuxθεi.

Eιδικδτερα .oι Aλ6ανoi ληοτiq δxι μδνov δεv ixoυv εξοu-
δετερωθεi, αλλ& με τηv πdρoδo τoυ xβvou ccπΦραoιivovται
cλo6vα και τιεριoαδτερo. Mετd τη,v ετriΘεoη και κατ&λη4η τηq
τδληq τou Moναoτηρioυ ατ.' τous Αλ6αvoig ληρτig τou Μi-
τι χαι τou Kcrρατζ& Ντ&γ oι oμoεΘvεiζ τoug αρη1ιλτμδq oτηv
'Ηπειρo Xατfi Z{vo xαι Kιouταovd Mouρ&τ ατδ τo Mα.ργα-
ρiτι κι'oι Χαα&v Λoδκαq κι'o αδελφδq τoυ Mεyμdτ απ'τo
yωριδ Tδτζη (Kδτg.;), ετΙ 'κεφαλiq διακooiωy Aλ6αvδv ττραy_

ματorπoιolν επιδρo'μiq oτα xωρι& των iκαζ&δωv 'Αρταg xαι
Πρ66εζαq. Σε μι& ατε'τιq ετrθioειq αuτ6q καταλαμ6dvouv
και πuρπ,oλoδu τo δη,μδoι,o ι1Θυoτρoφεio Mαρδvα πou 6ρΙακε-
ται lκoντi oτη,v Πρ66εζα, αιyμαλωτΙζoυv τo τrρoαι.lτtικδ τou
και αφαιρoδu απ' αuτδ ε6δoμ'dντα τt6ντε γιλιdδεq &oτπρα. Στη
ouvdγεια ετιτΙΘεyται αε τr6yτε γωριδ, λεηλατοlv περιoulαiεq,
αρτr&ζoι,lν τμΙq xιλι&δεq πρδ6ατα και μfr αρκoδμεvoι α' αuτ&
6&ζoυv φωτιd ατα 11ωριE και τα xαi'vε.

Evαyτio,y των Αλ6ανδv αuτδy oι Toδρκoι κιητoτoιoJv
με/&λη στρατιωτικfi δδvαμη, αvερxδμ'εvη oε τρεiq 1ιλι&δεq dv-
δpεs.

oι Αλ6αyoi ληoτ6q, μlτrρoστ& oτην μεyiλη αuτd αριθμη-
τικd uπερox{ τω,v Toδρκωu, πρooτroιot)vται δτι δfoovται vα

μηv διαπρ&ττouy Eιs ,τo μ,iλλov λη:oτεiεg, λεηλαoΙεg κι' dλ-
λεg αδικoτραγΙεg .και να κατα6dλλouv oτ,ouq τελευταiουg crαv

ατoζημiωαη δ6κα π,6vτ,ε 1ιλι&δεq γρδαια κι' δλα τα 6ξo,δα

ττoυ ατταιτdΘηrκαy Yια τηv tκιvητσπoτηση τωv τριδν yιλι&δωv
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οτρατιωτιΙrv. Για τηv τfrlρηoη τωv δρων αuτδv. oι ToJρκoι υ-
πoxρεδvouν τoug Αλ6αvoδg να τouq ιr,τoy,ρdψouv και ο11ετικδ
δικαoτικδ mooyετι,κδ. 'Yoτερα ατr, αuτδ, για dιaα 1ρoνι'κδ
δι&oτημα φαivεται δτι oι Aλ6αvoi εxouy gυyετιαθεi κι, δ1ει
απoκατααταΘεi η τδξη. 'oμωs η lκατ&σταση αuτι] δεv fu x,ρα-
τrioει 7ια πoλJ καιρδ.

oι iδιoι Αλ6αyoi αρ1ιληoτ6q oτoυg orποΙouq πρoατ6llηκαv
και oι Σα1i,ν, Φαζλ{ oyλoδ, Xαo&v, ΓιoυooΦ κι, &λλoι αYνδ-
ατou ovδματos, επωφελorjμ'εyoι α,π' τηv ατo1π'Ια τou μnτεη-
λ6ρμπη' τηg PoUμεληg Mouο-ταιpd πoυ εi;trε διαταβεΙ ι,α σlτt-
6λlfuει oτηv.επιοiκεd τou φρouρΙou Xoτi,y, eτrΙ κεφαλr]g τε-
τρακooΙωy Αλ6ανδv ληoτδu τηv φo,ρd αuτd, ε,τrαναλαμ6dνou,v
τιq ετι,δρoμcg τoug στα;ωρrd τou καζ& Λoiρoυ τηq ΠρΞ-
6εζα q.

Kατd τo τoupκι'κδ κεiμεvo, η δεLτερη ετrιδρoμ,f τoy Αλ.6α.
vδν ληατδv εixε oα,v οκoπδ την διαρποryrj και λεηλαoΙα τω*
τrεριouαιδ,v, τηv αQαiμoη ζδcov και την oλoκληριlτικl] κατα-
στρoφ.i τoJv;ωριδv,και τωv τσι,ΦλικiδΦv. ot τoπικiq τoυ9_
κιlκ,iξ αρxis ζητoiv εττειγ6ντωq εvio1'uοη απr, τοug γειτοvικoδg
καζ&δεq lωαvviiνων, καρλd |λf, Τρι,κ λωv xι, απδ τo 6ιλοiτι
Nαυπ&κτou (Αyρivιo, Kαρτrεv'dαι κ.λ.τ. ), ττρoκειμ6vou lα αv-
τιμετωπiσouv τoug Αλ6ανoδ9. {τrδ Tol)ρκo rεραδικαατd γivε-
ται ,πρδταoη οτoug Αλ6αvo0s <<...vα τταριτηθoδv τou oκoτror)
τωy...iνα ατoφεuγξ η αvθριuπooφαγ.{ μ,εταξδ'μ,oυooυλμ&vωv>.

oι Αλ6αvoi δεν oυyκιvοδvται ατδ τo γεyoν6g δτι oι Toiρ-
κoι επικαλoδvται τo <<oμδθρηoκo>>, απoρρΙτrτouy'Ιτεριφρovητι-
κd τιq πρoτ&oειξ τ,ous ,κι' αρ11iζoυv τιg ε1θρoτrραξiε9 μ, αu-
τouξ.

Παρ& τo γεyovδg δτι δxει φΘ&oει {δη τoι.lρκι,κιj εvΙogυoη
ατroτελoJμεvη ατεδ πεyτακδoιouq &ν'δρεq, oι Αλ6αvoΙ τrρo6&λ-
λouv πειoματικd αvτΙοταoη κι' δ1ι μδvo δεu κ&μιτrτowαι oτιq
δc,κα π6yτε oλδκληρεg μiρεg ττou διαρκoιiv oι qθρoτrραξΙεq
αλλ' εξα,κoλoΦoιJv 'vα εΙvαι ouγκεντρωμ,6νoι κι' απrτδητoι,
oκoρπδvταq τov τρδμo και τoy τtαyι,κδ oε Toδρκouq και ρα-
γι&δεg πoυ 6ρio,κovται μ6,αα d κoντi oτ,o 1δρo ττou 6ιeξδαyov-
ται oι μd;1εq,

Πoλλoi κδτoικoι τoυ Kαζδ Λol)ρou, oυvε1Ιζει yα μαξ πλη-
ρoQoρεi τo τoυρκι,κδ κεiμεvo, <<...κατι]πηοαv αξιοθρ]η;τoι με-
ταν'αατεiααπεs ειs τous τ6ριξ καζ&δεq, τλεΙατoι εξ αuτδν
iφuγov ειq την Λεuκ&δα, ειg ετiμετρov δε τα ι1θuoτρoφεΙα
τou δημooioυ &τιvα εvoικι&ζoγτo κατ& Mdρτιov εκdατoυ €τoυq,
παρ6μειvαv &xρηατα, .μd urαρ;1oioηg oι;δεμι&g τrρoσφoρdζ>.

oι ιερoδικαoτcg, vαTτιηδεg, oυλεμ&δεq, ιμ,dμηδε9 ,και xα-
τi,πη,δεq τωv καζdδωv lωαvνivωv, 'Αρταq, Πρ66dαq, Kερα-
οδ6ou, ΓαρδικΙou και Mouζα,κΙou ζητoδv απ6 τηv Yψηξ ΠL
λη ,vα λ&6ει μθτρα για τηv επαvαιpoβ τηq τ&lηq τroιr δια-
oαλεiτηκε α1τ' τη δβoη τωv Αλ6αvδv ληατδv.

o evτεταλμ6voq για τηv ετrΙ6λψη τωv αρματoλδu τηq
Poi μεληq αξι ωματ'oδ1o g τωy αvακτlδροly ooμ&y, διατ&α,αlεπα ι r.g

oυγ,κεvτρδoει δλoug τouq αρματoλoδq χι' oι τEρoαyαφερδμ'εvoι

ιερo,δικαoτΞq και λoιrπoΙ δλoυq τoυ9 δνδρεq πov μ4πoρoδv ι,α

φ6ρouν δπλα κι' δλoι μαζΙ, αφoi τrρoΘτoιiμ'ασfu[ry xαι ε9c.
τrλιoθoδv ,κατdλληλα, vα εrπιτΦoiy κατd τιοy ληoτδv τoυ Mαμ
γαριτiou', να διαακoρ,τrioouv τιζ σUμμoρΙεq τoυq και δσoυζ
cιτ' αυτor)g oυλλ&6ouv να τoυξ τιμωρξoouv τοαραδειyματικlι,
ιδιαiτερα τoυg αρxηγoδg τoug. (Αρxι] Tζεμζη 'o$λ E6θλ c_

τouq Ι 126: 14 MαToυ 17Ι4. ΑElN l,4'6 oελ. 1n9 _ 12]Ι).
Πρo6ληματι,κ,ξ, επiσηζ, εξακoΜuθεi,να πταραμ,6ivει η κ91-

τ,&οτ'αoη, απ' τη δρ&αη ληoτΦv oτoug καζ*δεq, Γεwιπprly και
'Eδεoααq, τrαρ& τo yεγ,ovδq δτι 6youv ττερ&oει arεριooδτερα
απδ δro 1,βι,ια α:ιδ τδτε πou o α'ξιωματικδq τωv γεvιτo&ρ<υv
Xαλdλ Toαo$q εκτgλ$y1qq η1ετι,κfi εvτoλ'fi τηq Yφηλιjq nδ-



λη9 εl1ε εατι;ει,ρξoει να τoυξ εξoντδoει. Στα 6oυν&, εκτδξ

απ' τouξ ληρτ6q, δxou,v καταφiγει τδρα 'και αρματoλoi. Λη'

oτ'fg και αρματoλoi αυγ'κpoτ,oδv €νoτλα οδματα α'ττ'δ ε6δo'

μdvτα ωq oγδδvτα &vδρεq, καταλα'μ6dvoυv τα ντερ66vια, φρ&-

ζoυv τoug δβμoυg. ληoτεioιrν τoυ9 κατoi'κουq τωv D(ο}Pιδι' και

τoυq oδoιτrδρoυq, λεηλατοδv τιs περιouσiεs τoug και πρoξε'

voΦy κι' &λλεq oo6αρ6q καταoγτρoφ6s. oι ιερoδι'καoτδs, o μoι}'

τεoελiμηq, oι κε1αγιδδεg, oι αρxταoi τ(,}v γ'εvιτσd'ρGyy l(ι' oι

λoιrπoi αξιοματlκoi τoυ ατρατoδ πoυ εδρεiouν στι ξ πεpιΦε_

εριεξ τoυ 6ιλαετiδυ Θε,ooαλoviκηq διατioloovται }α σxηματi'

σoυy αroσ1τ&σματα δioξηq και yα κι'ηβoiv κατ& τ(Jι' αρμα-

τoλδv και ληοτδv ξμιoυ'ργδνταg 'κλει6 γJρr,l απδ τo oρειvδ

'κρuσΦδγετo δττoυ 6;oυv καταΦl)γει oι τελευταiot. Kατl τη,v

επoλf πoυ τouξ ixει δoθεi, ακoπδζ τη'ξ εκστlρατεiαs αυτiξ
εΙ'},αι η σδλληψη f εβvτωoη των ληrrταρματoλδv με παρδλ_

ληλη τρoειδoττoiηoη vα ατolφευxθoδv 6κτρoπα oε 6dρog φιλξ-
αu;ωv ρα/ι6oδωv. (Αρxi Tζεμ&ζη oΦλ Αxliρ Ξτoug 1'126: l3
loυvΙoυ 17t4. Α,BlN t48 oελ. 12|2 ' Ι23).

Παβλληλα, οτη B6ρoια, o τρδηv Toδρκoq ιερoδικαoτdq

Tρικiλωv Mαγμ,oδτ (π,ou εixε εκτri.αει απr' τo αξΙωμα αuτδ

.και εiyε εζoριαθεi απ' τηy τoι'rρκικd διoi'κηoη ατηv τδλη αυτd

1ωρig δμωg \,α ατroYuμ}iωθεΙ κι' α ' τη'v ιδιδτητα τoυ ιπρo'

κρiτ,ou) γivεται πρδξεvoq ταρcι;δv και αναoτqτδσ€Φy στη'y

τrδλη αυτd και στo 6ιλα6τι τηg Θεo'ouλovΙκηg. o Mαx'μoiτ

πoυ cxει κατα.D6ρει uα τρoσεταιριoθεi μερικoδq ταραξiεq 'α'
τoiκoυq τηq B6ρoιαq, αvαμιγ'viιεται oτιq ι,πoΘE6ειq τou ιερo-

δικαaτη,pΙoυ τηq ττδληq και eμπroδiζει τηv εκτ'iλεoη' οπoυδαi-

ι,rν,iργωv οτo 6ιλα6τι τηq Θεαoαλoνiκηg. Στo τouρκικδ κεi-

μ,εvo δεv αvα<pEρovται oι λδγoι Yια τoUξ ατroioυq o πφδην

ιερoδiκηξ 61ει μετα6ληΘεΙ oε ταραxoπoιδ ατoιxεΙο' Kαι τrαρ'

δλo δτι ατo τrαρελθδν για τη δρ&oη τou αuτd gxει εξoρισΘεi

πoλλ6q φoρ69 και 6xει τρoειδoπorηθεi δτι Θα εκτπιoΘεΙ οε

dλλη τεριqxξ α,ε περiτrτιrαη πoυ δεy oυνετιtΦεi, αuτδg ouνε-

1Ι,ξει με τoυq ταραξiεq πou τoy ακoλoυθoδv vα πρoκαλεi <<"'δι'

αταραxd,v ειξ τηv oμαλι]'v λειτoυρYταv τωy ι'πoθ€oεο:v τou 6ι-

λαετ Ιou.. .>>.

Eτιioηq, τo i,διo κεΙμεvo δεν ,δrευκριvΙζει ε&v oι ταραξΙεg
x&τoι,κoι τηq B6ρoιαs ετri κεφαλfg τωv oττoiω,y clxει τε,Θεi o

Mα1μoUτ εiναι ραγι&δεg d μouoouλμ&voι κακoτιoιoi. o 6αλ s

τoυ 6ιλαετiou τηg ΘεooαλoνΙκηq ooμdv τrαodq διατdooεται
vα 6&λει τΞρμα oτι9 θκνoμεq δραατηριlδτηrτε6 τoυ Mαμμoir
oυλλαμ6δvoι,τα9 κα] απoμα,κρΙνo,ντdq τov oε &λλη τιεριo1f .

(Tελη Σε6iλ 6τoυq I126: 6 Noεμ6ρioν 1714. ΑBlN 14o σελ.

123 - 124).
Ev τω μεταξδ 6ριoκδμαοτε oτα τrρδ9υpα μεγιftληξ εκστρα!

τεiαq τωv Toδρκωv κατ& τtοy Evετδy πoυ εξακoλoυΘΦν vα κα.

τ'61ouv ιrηρρ.& φρoδρια oτηv Πελαmδwηoo. oι EvετoΙ ftouv
κατο((ρ6.ρει vα xαλλιεργξοoυv oxEoειg φιλiαg 'με ετταvαατ&τεg

τou Mαυρo6ouvioυ και με διdφoρα τroλεμικ& ατoι1εiα ατtδ την
Boαviα και τηv Αλ6αviα, τρoαπαθδvταq με τov τβ1to αuτδ

vα εμrπoδΙooι:v τηv oμαλξ τρooiλεuαη γεvιτo&ptrv ,κι' &λλωv

oτρατιωτδν cr'τ' τιq τεριox6q αυτdq oπη οτρατι& πroυ σχη.

ματΙζεται και ετoιμξεται vα 6αδioει uδτια με oκoπδ yq crυ'

vενtυθεi με τα υτrδλoιτrα τouρκιxd oτρατεiματα τιou 6ρioκov"

ται στη'y τεδιιδοδα τηq Λiριoαq. Εiναι πaριoo6τερo αττδ 66'

6αιo δτι oι Evετoi 5;ow επιτ[r1ει vα δημιoιlργξooυv κλΙμα

διloφoρiαq, iοωg και ητταεjι€ειαq, oε τroλλd oτρατιωτικ&
τμι]'ματα τωv Tot)ρκωv και ιδιαiτερα oτoυg γεviτo&ρoυξ lποu

κατ&γovται ατr' τιq τrεριo1Ξq αuτiq κι' η δυα$oρΙα αuτfi,

δπωq θα ιδoδμε αμioolq rταρακ&τοo, εκδηλδvεται dμπρακτα.
(ΑρxαΙ ZΙλ Xeτζ6 6τoυs 1126: 8 ΔεκεβρΙoυ 1714. ΑΘ. 86.

olελ. 1,05 - lο8).

Κι'εvδ ourεxlζoyται εyτατικ& oι πoλεμικθg πρo€τoιμα'

αiε9 τωv Τoδρκωv, εκτδg απ' τη δρ&oη τωv ληoτδr', 'πσυ σιts

νε1iζεται 'μ,ε αμεΙωτη 6vταcrη oε διiφoρεs ττaριoxEs, αvα'κδ'

πτει καινoδρyιa πtΦ6λημα ταρΦ(δv ,και αyαστ(tδoεωv ξ qι'
τiαq oo6αρδv κρoυqμ&τωv λιτroταξΙαg πoυ σημ'ειδ'γo}ηαι στα
yενιτααρικ& τξματα.

Πoλλoi γενiτoαρoι rπρoερβμ,εyoι απ' τη Pοsμελη (αι τηv

Aνατoλfi πou αuμμετ,dηoυy στηy εκοτρατεΤα τωv Toδρκωv ι<α'

τd τωv Eνετδv oτηrv Πελoπδr'r'ηoo. παρεΚκλτ'νoυι' crπ' τιg δη-

μδoιεq oδoδq ,και τα στpατδτ,εδδ τoug, διαακoρτiζovται στoug

καζ&&q τηq Θεoοαλoviκηζ. Γεyιταδv, 'Eδεooαq και E.6ρoι'

αs, oxηματiζouv oμ'&δεg cιτrδ "rρι&ντα ωq oαρ&vτα ?νδρεg και

επιδiδoνται oυοτηματιlκ& oτη ληατεiα.
oι ληατ'ρικ6q ομ&δεg τωv λιτιoτακτδy Y€vι'τσ&ρo'v ιιο6δλ'

λoυν οε πδλειq και xoρι&, αρττ&ζoυv τα τ'ρ@ι'μα, τυραv'vοδM,

6αoαviζouv 'και τρoα6&λλouv 'τιg oι,κoy'6νειεξ τtι}y φτιο'trδu ρα'

γι,&δω'v'και αδιαφoρoiv (rτιq διαταγ69 τηg τouρκικdq στρΦτι'

ωτικiq διoiκησηξ vα επιατρfuouv oτιg μoν&δεg τoυq'

o' εντεταλμivos για τηly ιpρolρηoη τηq Θεαοαλoι'lκηξ α'

ξιωματικδg τωv γεvιτο&ρων Γιoιrooδφ 'διατ&ooεται vα διopi'

oει ειδικoOq τoαoiαηδεg oτoυζ καζ&&s τoυq oπoΙoυg λuμαi'
,vovται oι ληρτ.€q γεviτoαρoι ετιφoρτΙζoντ,&ξ /t'oυq μ€ τηv εu'

θδvη τηq αττo,κατ&αταoηq τηq τ&ξη9 o' αυτo0g'

oι λιπoτ&κτεq γεviτααρoι - λη,oτiq καλoδyται ]ι'α σrεE'

σour, να εκτελ6ooυv τα στρατιιoτικ& τoυg xαθξκovτα (αι γα

τtαδoouv ryα επιδΙlδovται oτη ληoτεΙα. 'oooι ωr' αυτoig δεv

oυμμoρφωθolv, ειδo'πoιoδνται δτι Θα παδooυv 'vα fooυ'v oτoι'

αδdτoτε αγiloη με τov Yεyιτσαρισμδ, θq διαY'ραφoδv απ' τoug

oxετικoδq καταλδγουq, θα αλλ&ξoι.lv oτoλd, θα ε{τ1αvεYYρα'

Φoοv στα 6ι6λΙα τωv ραγι&δοv και δεv θα Ξγoυv δι'καiωμα αε

καμμιi τρδooδo crττ' τov γεvιτoαριoμδ. (MΦα Tζεμζη oΦλ

E6dλ iτoυq 1\27:19 }γ1αToυ 17!'5. ABΝ 15o oελ' 124 ' 1215)'

I'tαβληλα, κι' εvδ o πρo€ιvαΦεΦεΙq αξιt'rματικδq τω\' γε'

vιτodρωv κατα6&λλει πρoolπ&θειεg ττρoξ τη'v κατεδθιlναη τηg

επαναφoρ&q τηξ τ&ξηξ'και τηξ oμαλδτηταg στιq ττεριo0(6ξ

δπou 6βiοκovται διαεκoρτιoμ,6vοι oι απoτ&κtεq γειliταtrρoι'

η xατ&αταοηl δυη1εραivεται ακ6μα πiερισσδτερo αiπδ τηv ταU'

τ,δ;ρoνη δρ&oη ληρτδv τroι.l ε'ττωφελoi'ταq απδ τηv ι<ατ&oτααη

ανα,ρxΙαg τou 'i1oυv δη,μιoυργι]αει oι πΦτoι.
'oι Αλ6αvoΙ αρ1ιληατ6q Kι&6ε ΝτΙ'vα α'π' τoy ,καζ& Kιo'

τρouλoδ, Πανδρ απ' τov 'καζ& ΓεvιτoΦv, Koδρτ Σαμακδ6 αττ'

τov καζ& 'Eδεαoαq, Tαολ&κ MπαλντovΙτααλη απ' τov καζ&

Movαoτηρioυ ]κι' oι Π&ταo ΣερκατtΙνα και lvτζi Kαβ απ'
τηv Kαρατζδ6α, oυvενδv'oι.rv τιq δuν&μειq τou διαθ6τει o t(α'

θiναq ατ' αυτoδq, oχηματi'ζoυv μιd ιoγυρξ oι.lμ'μoρΙα ληατδv

απδ διακδοιoυq ,και τt&vω &vδρεq 'και ει.o6&λMuv στηy πEρι'

φ6ρεια Περλετ6. Mπλoxθρoνταq τιq δημδοιεq oδoδg κovτ& rrτo

ντaρ6Lνι τoυ Περλεπ6 ληoτ'εioι,lv τoug δια€ξτε9, ακoτδνoυv

μερικoig απ' αuτoδs, &λλoυq α,τr,&Yoι.lv oαν δμηρoυq oτα 6ou'

v& και oτα 1ωριi τoυ ειo6&λλoυv, λεη}ατoiv τιg περιo{,'στΞξ

τοrv ραYι&δωv.

σι Αλ6αvoi ληοτΞq ouvτoνΙζor;v 'και κατευ&}voυy τιξ ΞlΓι'

θ6oειq τoυq, ιδιαiτερα, κατ& Toliρκιrv αξιωματoδxoov, κατoi'
κ('}, τηξ τrεριoxfiq oτηv o,πoΙα 6xoυv ειo6iλει. Σι,ryκεκριμ6vα

επιτi'θεyται 'και 6δζouv φωτι& oτιq απoθ{κεq σιτηlΦv τoυ

αvακτoρικoδ uπαλλdλoυ και κατoτκα, Περλετ€ Moυρτd& μτtiη,
τωv xατiττη'&ov Xαo&v εQ6vτ'η και Αλi Φδντη και τωv τσι'
φλικ'&δωu Mor.πταφ& και Ντouβκ. Παρ&λληλα με τιg απo'
θd'κε9 oιτηβv, 6ζouv ιp<ιτι& ,και ατιq &λλεg κτιριακ6q εγxα'

ταατ&oει g πoυ 6piοlκovται κoιrτ& τouq, M&λι,ατα oτηv ετrΙ'

θεα,d τoυq κατ& τoυ γεvιτo&ρoυ τωy αyακτδρtυv ΣoυλεΤμ&v

μπ6η, εκτδξ τωv &λλωy oφ&ζouv &λoyα, Φδια l<αι τΦ6ατα
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τ,oυ 6ρiknκσUv στo τσιΦλiiκι τou'
'oι ετιθt6ioειs τωv Αλ6α,yδv oυvεηiζoνται. AκoλouΘεΙ ειο-

6oλd o,τα ;ωριd ,Kαλθv, Γραδνiτroα, Πoλiταα και Tρερμ&x τou
ΠEPΛEΠ]E. Tα ;ωριd τuρπoλoJvται, δ(lκα ατδ τoυq κατoiiκouq

τoug oκoτδνovται, τηy Ιδια τ01η 61ει κι' o τσιφλικdq xou-
oεTv Σι,πα1{ στo τσιφλi'κι τoυ ητou 6ρioκεται σ' 6vlα α,τr' τα
πα.ραπdvτ,l 1ωρι&, εvδ o Mε1μ6τ Σιπα'xf &λλoq τσιφλικ&s και
ouyγεvξq, τrρoφανδg, τo'u τρδτoυ, απiγaται oαv δμηρog oτα
6oυ'v&. Στo ;ωριδ και 'ιrτερ6ivι 'lo6oρ δτou ετrΙοηq εια16&λ-

λouv, ouλλαμ'6,&νoυv τρεΓq εμτδρoυq, σκoτδlnouv τoy fvα απ'
αυτoiq και ,κρατoiv oαν δμηρoυq τouq &λλoug δι)o.

Mιd Φoδιoπqμπι] απδ ραyι&δεg πou 
'μ,ετiφερε 

αlγoρασμdlyα

δημητριακ& Yια τlξ αvξκεg τou τoυρκι,κoi oτρατoι) δi[εται
την επiθ,εση ,τωv Αλ6ανιilv ληατδv oε δη,μδoι,o δρ6μo. Η εφo-

διαπoμτr{ διαακoρτΙζεται, τα'δηiμητριακd ληλEτoδvται και
πoλλori oυλλαμ,6&μo'νται ααv δμηρoι και ατrdγαuται ατα 6oulvd.

T6λo9, oι Αλ6αvoi ειο6dλλouv και στo xωριδ Pαδo6i'τσι. κα-

τασφ&ζoUγ τoυq κατoi,κoug και τruρτoλoiv τα oπΙτια, 1ωρiq
αrατ'δoo τo τoυρκι'κδ κεiμεvo vα μαg 'παρfγει πsρισσ6τ€ρεq

πληlρoφoρiεq Υια τα αilτια τηq σφσγiξ.
Για τα γεγovδτα τrou διαδραματiζovται στηv περιφ6Pεια

Περλεπi αττδ τηv π,αφυαiα και δρdαη τιoγ Αλ6αw}v ληατδν
εvημεΦyoνται κατ&λληλα oι ιερoδικcrετl5 Θεαoαλoviκηq και
oι αυ,ν&δελφoi τoυq τωv καζ&δων Δoiρ&vηg, Στρδιμ,vιτααξ, lo.
τiπ, Tiκ6,εg, Kιoιlπρouλol, ΣκoτΙalv, Kαλκαuτελδv, Kιρταδ-
6ou, Δi6ραg, Axρirδαg, Πρaoπδv, Kαoτoριdq, Φλδριvαq, Tζou-

μ& Παζαρfr, Σαη Γκιδλ, B6ρoιαs, Γενιτoδv, 'fi$ξqρgq, oα-
τpδ6oυ και MovαoτηρΙoυ, Υια τo εv!δεxδμ,εvo επΙβεσηξ τωv Αλ-
6α..Φι, και στιs περιΦ6ρειlq τoυg.

Παρ&λληλα, η YΨηλi Πδλη wιrooτ6λλει τoy ανα'κτoρικδ

ιrtr&λληλo Mεxμθτ oτιξ ττεριo1cg δτrou 'E1oυv εια6δλει oι Aλ'
6αvoΙ, aτrιφoρτιoμ6νo με τη,ν εyτoλi να λ&6ει δλα τα αvαγ-

't<αiα μ6τ,ρα για 1τη,ν αντιμετδπιoη και εκδicoξfr τ'oιlq, oε τrερΙ-

πτcδσηi 'τroυ δεv θα ,καταoτεi 'δυνατξ η τrλiρηg εβντωoι] τouq.

'Ηδη oι Aλ6αvoΙ 6xoυv καταΦδYει αε δι&φoρα 'κρuiσΦΦγετα,

κuρiωq oρειvd και o ιMεxμθτ, κατ& τιg εντoλEg τoν €,γεl' τrpil

ττει vα ζηπ{oει και την ouvδρoμtj τ'ωy τoπικδy αρματoλικtiv
αωμ,&τωv εκτδg ατr'τιq &λλεg στρα'τιΦτιlκ6s δuuξμειg πou

61oυv τ,εθtεi oτην διδιθεαfl τoυ. (T6λη Tζεμδζη oiλ E6θλ cτoυg

11λ7ι 3 loυvΙou 17LI5. ABΝ 15r'l σελ. l25 - 126'.

Εv τω μεταξδ, πrαρ& τα μ'Ξτρα πoυ 6xει λ,δο6ει η Yψηλi

Πδλη για τηv ε1rαvrαΦoρd τηg τrειθαρxiα9 oτ ι q τ&ξει q τωv

γ'ε',ιτσ&ρt.'v, πoλλoi απ' αuτoδq εξακoλoΦα)v ακδμα να ετι'
δiδcιrται στηι, ληστεΙα ,και vα αρvor}rται vα επιoτρfuouy στα

τμdμ'ατα α'r' δτou c;1oυv λι:ττoτ,αxτdαει. To yεYorδs αUτ6 υ'

πo1ρεδuει τηv Yψηλd ΠJλη vα εγκαταλdψει τη'v ταiκτικd τωv

εκκλ,floεωv και τωy αιlστηΦν πρoειδoπτoιflα*rν πτρoξ τoug γε-
viτoαρouq ληρτθξ ,και να rΙτρoyωρiσει ατηv λ{ψη δραoτικδτε-

ρωv μ6τρωv. Mερικoi ατ' τoυq αρ1ηγoι)q τωv γεvιτοδlρωv λη-

oτcily τoυ 611oυv ouλληφΘεΙ τιμω.ρoδνται παραδειγματιb(&, evδ

dλλoι υ,πoxρεδvovταl yα αλλ&ξouv o,τoλd, καΘαιρoδrαι απ'
τηy στρα:τιωτι.κf τoυg ι,διδτητα, ιrπo6ι6ζoνται oτηv τ&ξη των

ραγι&δωv, κατα6δλouv φδρoυq ι,ιπoτiλειαs {αι 'παδovv yα δ_

1oυv oτroιαδ{1πoτ,ε σr(iση με τov γενιτσαριoμδ, (A,ρxαi Pετζcπ

θτoυq IrI 27: 3 loυλiou 1715. ABN 15Q σλ. 22i7|

Aτδ τα κρ-oδoiματα λιπoταξiαξ τωv γεvιτσd(ρωv. τo με'

γαλiτερo - 6ξι xιλιδδεs &vδρεg - oημειδνεται, ενδ oι γεντ'

τσαρolι εrr6στρlεφαv 'μ'Ξσω τou Ι'oΘμoδ 1lηg Ko'ρΙvθoυ. Στη1v αυ_

v€gεια, α.οrδ τo lζδiv'και τ]ην Λει6αδιd δπoυ κατ€φuγαv, δια'

oκαρπiζovται στιs ηrεριΦ6ρειεg Λ&ρrααq'και ΘεσσαλoνΙκηs'

Mεριlκoi μ&λιοτα ατr' αuτoδg 61oυν καταφ6ρει vα διειαff]ooυv

f,αι στηy 1τεριφδρεια Σ'sρρδv' H δp&oη τωy λιπ'oταrκτδν Yε'
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vιτodρωv ατιq τταραπ&νω τrεριφ6ρειεξ ει,oprεΙ,μι τov φδ6o και
τou τρδμo oτoug κατoiκouq πou (yoιlν ττερι,6λθει, κlrριoλεκπι-
κ&, oε αξιoΘρd,vητη κατ&oταoη. To αυτoκρατoριiκ6 στρατη-

γεio ΘΞ'τει οε ouvαγ'ερμ6 δλεq τιq crτρατιωτικ6q και πoλιτι-
κig διoικdoει q πou oδμsouv oτι q περιφdρειεq αι,ιτ'6q. oι γ+
viτσαρoι του εξακoλoΦoJν vα πρoξεvoΦv μεγdλεq καταστρo-

φ69 με τι9 ληατρικ6q τoug εrισ6oει9 oε πδλειg και 11ωρι&,

αrπoτ&oαovται ατδ τo oτρdτεqμα, δαoι ouλλαμ6&vo|νται φu-
λακiζoνται σε φ'ρoυρια κα'ι τoλλoi ατr' αντoDg, ιπoυ δγoιlv xα-
ρακτηριιoθεi oαv ιδιαlτερα qτικiνδυ'voι, Θαvα'τδνovται. (T16λη

Pqτζdτ θτouq 112'7: 1 Αuγoδoτou 17l 5. ΑΘ. 89 oελ. ltt l -

Ir3).
Σo6cιρ& πρo6λ{ματα, επΙoηq αvτιμετωπiζoνv oι Toδρκoι

κqι στo,6ργo τηq εioπραξηq τωv δημδoιι,rv εo6δωy και ειδι-
κδτερα τou κεφαλικoδ Φδρoυ σε μερι,κiq τεριφEρειεq τoυ 6ι-
λqετioυ Θεooαλoviκηq, δπou, oε δEκα xαrριd oημειδrεται δu-

ναμι κfr αvτΙδραση τωv κατoiκοly xατd τoυ εvτεταλμ6voυ φ-
ρoειoτρdκτoρα Mouεrταφ&. MερικoΙ τoλμηρoi ρcryι&δεq, μετα-
ξi τωv ατroΙωv κι' o παπ&g τα, xωριoli Mεoημiρι Kcηρi Πα-

πds, ξεoηκδvoυy τouξ ,κατoΙκoυξ τοrv γωριδv αυτδv l<αι μα-
ταιδyouy τηv εioτρcrξη τou βρoυ, ατoμακβvoνταs με τηv

6iα τov Toriρκo φoρoειoπρ&κτoρα και τηiy oυvoδεiα τoυ.

To γεγoνδξ αuτδ περιdρ11εται oε γvδαη τηξ Yψηλiξ Πδ-

ληg η oτoiα διατ&οoει τoυq ιερoδικαoτ,69 τωv τrεριolβv δτcυ
cημειδrroνται τα 6κτρoπα, .μα αι.lλλ&6ouv τoug τrρlταi,τ ιoυg

και vα τoUξ φυλακΙooυν στo Φρot)ριo τηq Kαραμαριιiq. (21

Ziλ Kαν'τ6 Ξ'τouq 1127| 18 Νoεμ6ρioυ 'I 715. ΑΘ. 93 oελ.

Ι23 - 124).
Mερικoδq μ,dνεq αρyδτερα, μ6oα oτηv ττ6λη τηq Θεοαα'

λovΙ'κηg, 1εκτ,ραxηλισμivoι γεviπcαρoι - με σκoΙτfδ πρo1pαιvδq

τηv ληoτεiα - oυλλαμ6dvoυv ]και κακoπoιoδγ τoν ιερdα τoυ

Γαλλικoδ πρoξεvεΙou ΠιερΙ.

o Γ&λλoq πρεα6εuτfiq στηιv Kωyσταyτι]yorjστoλη μαρκdoιo';
Δεααλo'ρθ διαμαρτi'ρεται 6vτovα για τo γεγoν6q, ενrΙt ηr Yψη.

λξ Πδλη πρooπrαΘεi vα καθησlrx&Φει τoy πρεσ6εuτι], δια6o6αι'

δνoντdq τov δτ ι δ,ov τρδκειται oτo μiλλ,o'v vα ε"πrαναληΦ€iεi

παβμoιo κρoι}oμα. (Aρxαi ZΙλ ,Kαντ6 6τoυξ I128: l8 o'κτω-

6ρiou i716. ΑΘ. 96 o.ε\. 127 - I28).
'oπωq φαivεται, η κακoπoι'δq δρioη τωv Yεyιτσ&ρκ,rv κα_

τd τ<,rv Γ&λλοrv οτηv Θεooαλoviκη &v περιoρiζεται μδvo oτouq

κληρικoi9. αλλ& ετεκτεΙνεται .και oτoug διπλωματικoιjs υ-

ταλλrjλouq τoυ τrρdενεΙbu τηs xδραξ αuτiξ (α.Θδs και σε

εμπδρoυg, Eιερμηvεiq κι'δλλoυq uτη|κδouq τ,η,q Γαλλiαs, με

κivητρo τr&vτoτε τηv ληoτεiα, o v6oq πρεα6εuτiξ τηs Γαλ'

λΙαq oτηv Κωνοταuτιι,oirπoλη ττoυ αyτι,κατdlστησε τoy μαρ'
κ{oιo Δεoεrλoρ6, επΙιoηq μαρκξoιoq, Δθ Mπovι&κ, πρo6αiryει

o'ε iντovη διαμαρτuρΙα και ειpιoτd τη,ν πρooφ(d τηs Yψηληξ

Πδληg να oi6εται τιq ouνθ{κrεg τoυ 6xει oυv&,ιrει με τηy xδ_

ρα τoυ. H Yψηλ,fl Πt)λη τrou ενδιαφ6ρεται για τηv oυν€1ιoη

τι,rv o'μαλδv διττλrωματ ι κδν o1'θoεων τou ixει ατoκαταστ|iσει

με τη,v Γ!λλΙα 'oκδΙδει ,και απooτiλει ειδικδ φι'ρμivι πρoξ τoν

ι,eρoδικαoτξ τη9 Θεoroαλoviκηq oτov oπoio παρca/γ6λει δτι

<<oυδεμΙα ετ6μ6αoι q d ενδxληgι q εrπιτρjlπεται yα Υiμει ,(ατ&

τoυ ει, Θεαραλoviκη ,πρorξ6voυ 'και τΦν εμπδμrv και διερμηv6-

Φv 'και λoι,πδy ιΙτ!ηκδωv τηξ Γαλλιαξ κατd 'τταρi6αoιv τηE

αuτoκρατoρικdq oυvθιξκηq...>>. (Aρxαi Mοιηιαρ6μ €τouq 1 l29:

16 Δεκrεμ6ρioυ 17t6. Ao. 97 oελ. 128 - 129'.
Ey τω μ,εταΦ oτηv Ν&oυοα τξru |vtoστd για τιξ ι:παιiα-

oτατικ€q τηq δραεrτηριδτηlτεζ 'και δυvαμικdq αvτιδρdαειg κα'

τδ τtον Toδρκωv πrδλη τηq Mακεδoνiαq, oημειδvεται ι'θo κρoδ-

σμα αyταρσiαq τωv ιατoilκωv τηq xατ& τηξ τσ'τικis ταJρ'

(Συv61εlα στηv σελiδo 104)



Aφ:δρωμα σTo Στδλλlο Σ6αρvδπουλo
Στ6λlo,

Λiγε6 1ι3ρε-_ τρly μr(ζ ιpi,aε''c'
o' αντ&μυlaα c' [να απδ τα γνιilρι-
1ια cτ{xια x,σ.L |LΞ ριilτηoε6, πω6 π'1,-

νε τα xαφαa''α - εννοaδaε τα φρoil-
τα - y'αL c' αη&ντηsα, Στ6λιο d1a-
σεξ πoυ δεv τ)ρθε; ι1qiξ[ 1,ια'q cττ|)

εxδρoψi1 τ'.α να δεd; xιφ&oια με λo-

τis - }.oΥιζ aρa'3τα oτιE dξιυ αγo-

ρ6:. τ'aυνιbvταζ τo xsφα}''' ι],lιθljριoεq,

ψoυ ttταν αδι5να'τa.

Στdλιo sρoιlν γe'lνη1ι6νο6 δoυλeυ-

τi'1q για πρaaφoρα' dγραQa; p'ε π&"-

Θο; γι τo 1θεq, aγd't{ε.c' τo ο'iγ
|rL€'ρx' )Lαa oy.εδlαζε< το ι'!lρ'.a u,ιe α-

πλ6ττρz zα'- pz'lτ'ιs|.α'. ^i,sου'i 6''7-

:cνδζηi )'ιο^1pλic;. Σ:'η'ι'Eνω:η
Ι:οlργιxιbν Συνε::ιρ::1ιιbν Β!.ρoιz;.
6που ι.νθ)''lcε; 6\τ1 τη ξωη so'l. iε-
ailgτic:c ΥLα ττ|) e?Υα-l.ιδvFq', ix'-

λωc6νη. Tουq cυνεταιριoτ6g - αΙρo-
τoτrατiρεg - τον τυρ^iγlα τ^Γ1ζ α!po-
τ''/ιq. ιaιlq δdδaξε6 την τυνε'Lα|.ρ.στL-

x^li ''δ€υ"' -;rιl συνΞiJΥαciα, ττγl αγ&-

πη. 'oλοι aι cυνεργατε3 πaυ i'1τω.l

φiλoι οoυ, !'ργoντα.ν στ.J Υραφ,εto -

"γν"ιct - Υ|..J. 
\}q' 5ε πο6'l τc πρδ'6λη4ιx

τουζ' πoυ {θελαν λ6:η την iδιι μΞ_

ρα'. Κερνa'lcεq xαφ! ιαι. δλa,. i1oε-

)'q.ν να ae πa'3ν xατυ απ6 τo χσΘ('
qπδ τo ^iμeρα, τ)θελαγ νσ' 5Ξ σ|)|\i'-

οουν x&'τι α,π6 τz τιλι&' E aφεντιi,
Ξrυ τoυi αzρι.δι&6zζε φειlγαλiα xα''
6.cxυ6e aτω γαρτι'&', τaυ aοiνα. περι'-
|ιLeνσ'ν ^(Lα γα τελειιbcει η δoυ).ει<i

τ0υζ'

H ταρουciαc'rι 51"rΓ) E.Γ.Σ. *φη-
ιε zνε|i"τη).τi ττ1ν φυc:oγνιυμdα ooυ,
.Στjλιο: Σ6αρν6ποιi'ai, fcoυν o μe-

γ&)'a; δαcxυ.)'o; 1ιε 1rεγriλη xαρδr"&''

o τ.,ιαC'' zιιταν€αq 1ιε πρoaφορα

Υ.α' tο'l φi)'c αγ.,"4τη' πOυ τον {νcL-

ωθeg cιν !γι 'l,ι'}''!zτ'' απδ τo εtνu''

coυ. Mιττi μ!'ρα τ1 αcyoλtα aoυ 'lγ

τιν ιca)'ογιc1ιο!.' δz'tε''ι'' oυμ6oυλdg.

παραl;€cιι;' τ'r1'ι ι)J'τ1 γιιc'i, p!ρα
τα!iδευε6 νοeρα ν'ι'' 'r, ;!ν'lι sου i-
τa1φe - {γραφε ατd)':ιωτr μ: Idxω-

ρτt 1'Υαπη τLσ, 1ην Βiρa''α, τη 6ρι5

σΞζ τηζ, τα πoτ&'ψ''α, τ' α'μπtλια, τα
ιcν&.φ''α' του-q' iι.a'?πo'3ζ τηζ γηζ... α-

τελεiωτι ot1ιατα. I{ πatηci1 σoυ ει-

νaL '|iLdα lιπαλαντα αγαπτ1 -q xαL αΨc-

οiωοη; τ|.α. την πδλη xα'' xaυζ ιxy-

cριilπoυq τη€.

ΚeΘε Σα'66ωτ'.J γ"σ''. αργ6τερα x&"-

Θe lΙαρα'οxaυt1 δια6αξα'1e aτη πριil-

Toυ
B,α,o. ΚoυK,oυργιaννn

Γεωπ6νου Δ)vo'nq Γεωργ.
N. ΗμαΘ(αq

:Υt οε)'ι.7'ι. τη; εγημεpiδα-c uBE-

PoΙΑ,, :ην e;ι9υλλ|"dα τ''ν Στj).ι-
r'!' 7.! ^i,:zν τ, ιτρι^1|.δι rτ'i.

Γvιτον:z'3 Jνclωθ:; μια. iε7.ιυρl-
c:i '.ι'1''}a-*ο|'τ1sτ,. H rρacφορ& cου

',ιι'τ'ρο7ρ6νια, τy. δs θ!ψωια. πο'l i-
ΥραφεE π&lρπολλι' K&θε xe(ψaν6

ccυ εixο το δ'"xδ τaυ y'ρ6|ισ" l{d,L aν-

δυz'φiρaν. T| γz πρωτοΘυγιτ1Θεi xα'
ιεtq απο τo 1ι,εγd.λo i}"α.'. ανετls.')6)'η'

πτo lQγa a,',υ. 'Ετ?αφeE μe μερ&x'ι
xσ.. |\ε πρasi1λ.ωc'η aτη ιταρ&δcaτ1'
'Eφερε; oτη μν',iμη των νεωτdρων

cυ πολλ& \ΞτOν67αJ t1Θη, tΘc1ια' xαυ

ξey αο'sLν ε'c παρα7'δaε''q ττl(" τiαλ''&,q

εy.εa','η-( επaγ.η6, r'δ'ιΞ rνor o y'ρ6νaq

τι''. τ1 'ρatρι ''l'α.; x'l).O{ιo,ιν γιυρtq &^γ

γ'oζ. 'o).oι θαυ1rd.ζαμε τΥι t!ν'i|)|ΓLη

5.'). 1τΡ ;!ν'ιz sτ'l . 'Ε^γραφey γιι
το γιzzρυ'i4 1θε; iιa acυ'ti1Θιaττ1 \ε'
ττa1ι!ρ:'.ι', lιε ατλ3; Bερoιιilτιxε6
;ι'l6iντei τ'α'. ^(''α τι6 γεωργιxθg α-

ογd'ta; των y'q'τaLxων, δποlg Υ'.α τo

o1)',ι')'πδxι' \Lα -ν' αp'π{λcα x.&.

Φiλε Στ6λιa μι; &φηoεE 59 ι,J'ι'!"

ετο7'"fi πoυ ωνΘ1iωτa,. τoυ .λνα6τ^tμα"-

τ6 οaυ σ1ilιν[ζaυν'

Xρ6ν:α, το)'λα γρ6νισ" 6τa |J.ερο-

x&'',ιατο xσ'L σττl π!ννα, δεν μπ6ρε-
οε6 6μω6 να γαρεQ τη ζωη. Συντα-

ξ:ο'jγ'οq πυθ"' τ1 τρacφoρα aoυ Θα. ^li-

τιν πιδ τρα'ιη, πtδ peγ&)'τi, !'τι.ν:3

δ',ιωq €νι' 1'τcxρ6 oφ&).'μι, δeν φρ0ν'
τl:ε: l,πω: !τρ'rτz ιτ,') 'lγε'''z coυ,

τροτ"αλεca; την |!.Otρq' οoυ. Kαι αυ-

τi1 ξzφνι'ι0' ;^rsl πδ ζεcτη μdρα τoυ

φετνο'3 xzλcιαpο$ c' €xο,l7e το νη-

!σ' i'riΞ ζωη;. 'trρθεE στoν ψαταιo
xδo'ιa, 6λαiιιpε6 cαγ λαψπρ6 αaτ€9ι

x:ι''' (lsτeρx €c6τ1cεg xαc γαθηxεq'
Κοιν^fi η pοtρα των θνητιilν. To €ρ-

τa σoυ y'αL τQ δνομa" acν θα μεdνoυν
πνευμιατιx6 oτoλiδι τηg Bdρoιαq.

ΙΙ oΝιdoυoτα'' ξy'q"ao €να μεγil'a
φtλο ι,-xι ον'leργατη. Ta δνa'μ& aaν

θ:. μιεi';ει aττ1 ''sν^i11ιη των αναγνω-
οτιilν τη€. Σaν ελi,1ιοτο φδρo τιp.il€,

ευγvιυμoo6νη q xα'ι αγ&.πηζ για την

για"γ!.λ'r1 προoφορ& σoυ ανα'δτμιaaι-

"δe'' iνc' α'πδ τry. εxλεy'τα xε(ψεν&

σc!.

Φi)'ε Στdλlc α"rΔ ττ1cυλλoγri uBE

PΟΙΩTΙKTΙ NOΣTA;\ΤΙA, οι α-

μτελoυργο|, θα oε θυ,iLoιi|J'σ'στε rα.ν'

τcτιιν&",

o Δfiμoq B6ρoιαq
Tιμa τov Στ. Σ6αρv6πoυλo

Tc \τ1,tcτ'.τ'6 Συμδo'3λιo τη; B6-

'.JL'ι'Ξ 
5Ξ ουνe7'ρtι.ο'it του αποφ&oι-

':z' '3cιeρα υ';ο εcο'i'"1ηcη τηζ αριιo-
Ξ|'ι.; ε;'.ι'',ιτ:ηe τ.d'υτιcτι.xιily θεμ&'

iω')' 
''ι. 

τ:μηθεi απδ τo Δiμο ο αξ6'
'/'7.5iaζ \cγaτiγνηe xαr' ταxτυx6q aυ'

(Συvδ1εια oτη οελΙδo 104)
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To αμπξλι καλλι,eργdθηκε τ&ντoτε και

τταντoιj o' δλouξ τoυζ τ6τrou9 και o' δ'
λεq τιg εrτfox6g 'κι' εi'ναι τδo'o τταλιδ και
yvδριμo δoo κι' o &vθpaτπoq πiνω oτη

γi.
Στη <<Γ6νaoψ> αvαφ6ρεται δτι μετi

τo'v κατακλυoμ,δ o ΝΦε καλλιθργηαε κλd'

μα αμrπελιoδ κι' δταy τo xυμδ τωv στα'

Qr.ilιδv μdθLι.ιoε.

o 'olμη,ρos αμαφΞρει για τo κpααi] πou

τΤναvε oι Α.ρxαioι. Yια το μΦυατιιδ
κραoi μiε τo oπoio o oδuool6αq εξouδgri_

ρΦσε τoy Kiκλtrπα κι'απελεΦφδθηκε
μαζU με τoυg αυuτρδφoυg τoυ, oμιλεi yια
τηv ττoλυoτ&φυλη Ιbτιαiα tdgπ.

Mε κρααΙ κ&vα'vε olπoyl6ξ oι αρxαioι
και oι ειδωλoλ&τρεg. τov xυμδ τoυ oπα-
ιpuλιor} auλδyη,αε η EiκκληoΙcr μαq και τroλ

λθs φo'ρ6q αναΦrdρεται oτα ιερ& 6ι6λiα.
o o,lvog τoυ Y&μou τηq Kαv&, <<oivoq εu-

φραivει καρδΙαι, αyθΦπou>>, <<oΙyoυ oλi-

γoυ χΦ> κ.d. κ,αι τEλoq o οivog αυμ6o'

λΙζει τo τiμιο αiiμα τoι,l lηrroi Xρloτol.
To αμττ6λι yια τoυξ περiQημoυq 'αμ

τtoδg τoυ, τα σταφυλια! αλ'λE π'aριcoδ-

τqpo Yια τo 1υμδ τou oι αρ1αioι λοιoi

τo 6;ouv θεαπoιdoει. Στηv lνδiα υιτrdρ'

γει 6vαg Θεδs, o Σδμα, ττoυ ατroτελg'i

τηy τrρω,ano!πolπo'iΙηoη τou xιJμ]oit τωι' aΓτq"

φuλιδv.
'r6γq q]τδ τα κooμητικ& dττiβeτα αυ'

τοδ τoυ Θεoδ εiι,αι B'iναq πoυ θα πεi
ατα ιι,δικd οcyα,πητ,δs.

Φαivεται λoιτδy δτι λ6,ξη otyog κα'

τ&yεται απr' αυτ6 τ'o Θεijκrδ επiθετo κι'

ξ,ρθε oτηιv E,uρrlrτrη μαζδ μ'ε τouq 'Αρl'
oυs. ΠαΦλλη,λα, crrη'v αρ1αΙh Eλληvιιfi

μι.θoλoγΙα ιrπ&ρxει o δικδq μαq Θεδg

τoιl oiνoυ o Διδuιrοoq d B&κxog τroυ o-

ιτω,oξπroτε εΙvαι ιvδι'dq κ.rταYζy}'liξ και

πρωτoB&δεφog τo1υ <<αγατrηπoδ>> Biνα

Σδ,μα.

Στη Β'6ρoια, τr&vτoτε η αμrττελoυργΙα

εΙxε μεγ&λη αl'&τττuθη iμl6xρι τo 1935' τroυ

η φυλλoξlρα κατ&ατ,ρap'ε δλα τ' αμπ6λια

ττ,oυ εixαy τα yτ&πια κλdμα'τα.

oι γδ,ρω λδφoι και oι πλαyιθq dταv

κατ&φu,τ,εq απδ κλfLματα κoι}τδρριζα, τα

τoiτooυρα fi κouταouρiλια τoυ d6ιyαv

τα ττερΙ1Φηrμα ηρααoατ&Φυλα 6&pεg, πo_

π6λι,κα, ταμ,πivεg (λεuκδoαρκα με στoυ_

πoυτ& (_ τrιiκuδρ'ρoγα) τααμπoiφια
( = τααμτrι&) καΘδξ Kαι τα λα1ταρι-

oτδ ετrιτ,ραπθξια τoυξ τρεcγαvoδq κoλo'

κι.rΘ&δεq, τα πoλΙτικα, τιq κoρvΙτvεq αι

ττoλλiq iΜεg' 'δευτaρεr)ouαεq ττoι κιλΙ'εq

γrκ,&v - ,voυ&ρ, αiδια, τταμilδια, 
'μoο1&τα

κ.π.d.
'oλεq oι πρoo{λιεq πλαryιiq αττoτε-

-Ψ

Φ[ ABgEEEΑ{}ΨΡtrΦΙ
λoδααv ιδεδδη τ,δπo Yια κo"\λlδρyεια α'

μ'ττελιoi δτωξ η ΓκαλΙγ'κα, η Kαλoypι&,

η B&ντα, η Π,αν,αγiα Ντo6ρ'&, o Πρoφfi-

τηg Ηλiαq κλτ.
H καλλιiργεια αuτd απoτελo0οο μι&

καλi τηrri εισo,δiματot γιατi o κl&θε

κελλrεpγητfq εξααφ&λιζε με τo αμπελ&'

κι τou τα σταφδλια Υια την oιrcγdvει&

τoυ και τoiuξ φiλoυξ'και τo τraρΙφημo

μαJρo κραoi και τo διαλε1τδ τoiiτroυpo

για δλη τη xρoνι&'
Ξθxωρα δμωq αε' αuτδ η αμπελoκαλ-

λιiρyεια ατoπελoδοε μ'ι&ν ωραiα ατrα-

o11δληαη, 6vα yoητευτικδ π&ρεργo γιατi

fiταv μiα δoυλει& πoυ η'θελε κ6φι και

μερdκι.
ΘΞλει τoλλfi δoυλει& για y€( Yivη α-

Toυ
Στ6λιoυ Σ'6αρv6πoυλΦυ

μπ6λι €vαq 6ρ&xoζ,6vα λι'ικδrιrι, d μι&

oπoυρyι& ,μ'oioγκα και γα δδoη' τoυq δια'

λεxτoJq κι' ευλoγ'η'μilνoυq καρπoδq τou'

H ;iροα γi τρiτει vα δεxτi αviλoγεq

φρovτiδεg και κδτoυq τoυ καλλιεργητfi

Yι.α να δδαη τλoυαloπiρoxα τ' αyαθ&

τη ξ.

Aq επιxει'ρdoouμε να κlαταl'βψoυ'με δ-

λεg τιq δoυλειΞq τou αμlπελι'oi ατδ τη

γiννηo{ τoυ μdγρι την καlρτoφoρiΙα τou

και τov τρΦyo.

Σ'τηv αρxi γijvεται τo oτρεμ'μ&τιoμα'

δηλαξ 6αθlδ και τυκyδ ακ&ψιμlo με καoμ&

και φκ6λλι τou γεραδτoπoυ να καθα'ριoτf

τ6λεια απδ θ&μvoυg, ρiζεq και yδρτα και

vα oκoρπΙ,αη απδλυτα τo xΦμα vα γ'Ιvη

αφP'&τo και να κρατdη νδτη για vα πι&-

σouν τα viα κλ{ματα'

Αιrτ& φυτε0ovται σε σuμμ'ετρι'κ6ξ αρ&-

δεq με τη xρησιμστoiηοη ει'δξ ειδικcil

ερΥαλεiου _ σαy τροrτδγονo γεωτρiπα-

vο _ τηξ φυτιυτ{ραg (η φυτεuτiρα)'

Mε τη <<φυτ ιυτljρα>> ανoiγoυμε τρt)τεq

- uποδo,xEs τιrv <<ξριtοv>> κλημ&τωv κα'

τα πoτΙζoυμε δcrτoυ yα <<τι&αoμv)) και

v' αμτoλια,ατoδv με <<κεvτρι&>> πoυ i'xoυ-

με διαλ6ξει.'Eτoι δημιoυρyεiται τo v6o

αμπ6λι ( <<Φτι&>> ('Φυτεδω _ φυτεΙα - φυ_

..,6, - φτιδ).

Mε τιg αvoιξι'&τικεq και xιv'oπιυ'ριδcι'

κεs ΦρovτΙδεq κ&θε xρδνo, oκdψιμo' κλ&_

δ,μo, ρ&r.,oμα, τει'&φoνμα' 6λαατουλδ-

ημα, ξιλ&'oμα, oτo δεJ'τερo - τρΙτo xρδ-

vo αρxiζει και δiνει τo αμ6Eλι παραγω_

Y{ Υια vα Φτ&ση oτηv πλd'ρη απδδooη

απ' τoν τ6ιταρτo x'ρδνo και μετd'

}$.o Φ+οr}οο'οr}.n'Φ'Oo'0οα}oa

Tα aρYαλεiα τoυ αμπaλouριγoi fiταv η

τα&ττα. o κεμ,&q, τo π'ατδφκιαρo i λ,c,'y_

κ,&ρι, τo φκ6λλι (δι'idλλα), ηι Φαλκiδα,
τo κλαδευτdρι, o σ6αv'&q και δι&φoρα

6oη9ητικ& uλικδ δτωq τrαλoΦκlα (ττdαlαα-

λoι), xδρτo, oliρμα, oτ&γγoq (λπ., α'
ταραitητα liταv η φuτoφαρμαrκευτιiκ{ τrε'

ρiθαλψη Yια ι'α προ{rτατειfd τo qμη6λι

crπδ μτioτρα, φuλλδτταrη κι' &λλεg αρ

ρδατειεq. 'Eται ραvτΙζοyταv μ'ε γαλαζδ_
rετρα και τειcrφδvoυuταv oτιg επoγiq

n9y fπ,ρεπε xδρια ατ' τo ξι6ouτ&νιαμα
τo καΘiριoμα δηλαξ τηg αyρι&δαq πoυ

δδoκoλα κατατoλεμoilταv καΘδq και τo

6λαατoλδημα (τo αραitcμα τωv τoλλδv

τοα,μπtδv και τo κoρΦoλδγη'μα τωι' 6λα'

oταριδν). Π,oλλiq φαρ6s dρρι;1vαv και

Xω,-iεμ!vη κoτtρι& για νcι δuvαμδooυv τα

κλfiματα και να <xovτpi'voυν>> τα oταφδ'

λια.
Η λ&τρα τou α1μπελιoδ γιvδταv αυνfr'

Θωg απ' τo νoικoκiρη και τα μ6λη τηq

oι κoγiν,ει&q τou τ,oλλΞ'9 Φoρdξ δμωζ μι'
οθ'δvo.yταv εργ&τεg Yια τo oκ&φιμo, oι

οκrαφτι&δεq κι' qργατivιq για τou 6λα'

cr.τouλδημα, Σxεδδv δλεs τιξ μ16ρεξ τoυ

xρδvou εκτδq απ' τo 11ειμri'vα τo αμρ6λι

εiyε τι q απαιτldαει 9 τoιl μι'κρig fi με'

γ&λε5. 'Eτoι o αμπελouργδξ δταv δεv

εΙx,ε uα κ&vη &λλη παραγωγικd δoυλειδ

6παιρ,νε τo γαζιδλι (γαiδoυρ&κι) τo τα-

τεινδ τou ιlπ,oζiyιo και πμ:i - π'ρω;ι με

τη δρoαι& 6ριoκδταv ατo qμrπ€λι τoU Υtα
να διoρθδαη τoυq τρ&φoυg (ατoγετευτι'

κd αυλ&κια oτιq &κρεg Υια πρoLστασiα

απ'τιq vερoαυρμ,dg', τip&φouq αyα-

γρ,6tμ,ματιαμδq τηq λ6ξηq τιΦρou), yα

ρΙ,ξη καν6να τπαληoδρι o'τo φρ&1τηl, r'ξ'

,xΦ'1 καμμr& κtλη'μrrτoirδα i vα 6γdλη

καμμι& αγριδδα κλπ.

Θεωρδ o,κδπιμo v' ανoΙ]ξω μι& ταρ'6ι'-

θεση, χ&νoι/ταq μι&ν αvαδρo1μd oταl ;ρδ'
νlα τηξ τoiρκικηq oκλα6ι&q' Aυτξ η με-

τ&5ααη των τ<rπειγδv ρcrγι&διrv oτ' α'

μτi,\ια τουg i1ταv μι& πβφααη ιpι'ιγdq

ατr'τηv κατατiεo'η' και τov φδ6o τoυ

δ-,l&oτη. Eκεi ατ ι q λεδτ'ερεg κovτ ι'rn6q

μrxoδλεq τou Bξρμιoυ. oι BερoιEτεs' <tξε'

δivαlε>> αyαπv6oπαq τov &δoλo κι' αμδ_

λευτo αγ'6ρα τoυ 6oυνoi, εκεi' μ'διθαιιναv

τα <<xαμτiρια> a,q κ'αλ1& και τα (<μqν'

τiτα>>, εκεi βλκεuαν αιγ& ' oιγd τα ιpυ_

xικi και ηlθιlr& δπλα τηq αvτioτααηq

kαι τηq ατoτ'iγαξηξ τηg δo'uλει&q' Σε

πoλλEq τεριττδoει q εκεi oτ' αμlπθλια

γιvδvτoυoαv τραγματικ6q εΘvι'κdq γιoρ_

τ€q με τιρξραμμα τo'v τιηyαio αυΘoρμη-

τιoμδ κι' ααyoλol)oαv τα 6oυν& ατδ τρα'

γo&διcr τηq λεuτερι'dq, ενδ o Χορδξ oτη'

_.'ι
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vδτανε λε6iyτικoq μακ1ρu& απ' τα 6Ξ6η-

λα μ&τια και τιs αρταyτικΞq διαθi.αειq
τ,ων Toiρκαy αφεντ&δΦv.

Aλλ' αq $αlαγυρiοouμε oτo παλι6 ro

αμπελ&κι. ο και'ρδq f,ρθε και τα oπαiQi-
λια <<11Ι,ρααv vα παρδ,αλΙζoυν> (: dρ_

xισαv vα παiρvοuy τo xρd)μα τηq ωρι-

μα'voη6). KαιvoJργιεq φρoντiδεq φαvερδ
voνται. H ετrιακεufr τlηq καλι)6αq με ρα-
γ&ζι τou 6'&λτoυ, ( _ 6oδρλα) και 6oδ-

λιαρη (= σδργoy αγρoστδδ€s Φυτδ). τo
σ'τΙiσιμo <<oκι&1τ,ροrν>> και η φρorντΙδα για
τη φσλαξη πoυ yrvδταv πρoσω|τrιKd i μ€

μι'd8ωμivo φiλακα, τov ντραγdτη.

(',EΦτ'ασα.v> πει& yια καλd τα στα-
ιpι}λια (ωρiμαoαv) και κiΘε μ,6ρα τo κα_

λαlθ&κι yιoμ&τo,κoλιlκυθdδεg και μoσχd-
τα κqι κ&vα διlδ αβδεg γλuκ& φ,ρiioκα
<<αμτιλiαια>> oδκcr { oκεivα τα μικ'ρd κι-
τριuδαα,ρκα τα <<μιvτιλioια)) σκετασμivα
με δρoαερ& κληματδφυλλα πρδαφερε xαρ&
και γεδαη oτηv oικoγ'6vεια oλδκληρη. αλ_

λ& και oτouq <<αστα)s> Yεττovεq.
Κι' δαo το καλoκαiρι τρoxοrρεi και

ζuγδvει η επoyi τoυ τρirγoυ oι iγνoιεq
τou αμπελoυρ7oi κι' δληg τηξ oικoΥi_
vει&q τoυ,μεYαλδ,voUν.

Π ρ{πει τα <<καδιi>> τou τρiγoυ vα ε-

τιoκεuαoτoδν oτov <<φτoελd>> ( = 6αρε-
λoτroιδq, τqρiφ,η1μoq τε,1viτηq Uιπηρξε ο

MπλoυγrκoJραq) (καδιd : ξι)λιν,oι κ&δoι
ει,δι.κoi για τη μεταφoρ& με υπoζδγια ,i-
'λoγα { μoUλ&ρια τ,ων αταφuλιδy στεvci
στov π&τo και ιpαρδειoi τρoq τα πdvω

χω'ρiξ κ|&λλυμα και με,xoιλι& πλατειdι),
vα ζεμ,ατ ι ατd η <<κ&δα>> ( μ,εγ&λo q κdδo q

xωρηiτιrκ6τηταs μ,i1γ.ρι l0,00 oκ.), για να

γi1vη τo <<π&τ'μα>> καl να τρ,α6η,xτd o

μcδπoq πoυ τρ6πει vα μπ{ ατιg 6αρiλ-
λεq τroυ xι' αυτiq τρ,θπει vα λεyγθoιiν
rαι vα διo'ρθωθoδν oι δδyι q. τα ατεφ&-
vια, oι ττ,&τoι, τα σφol)vια κα ι να 6ρα-
yoilv καλd Υι,α yα φoυoxδοouv και να

μ,ηv εivαι <(ΦUρ;ξ)) (να ατεγαvoπoιηθoδv
απδλυτα).

Σ τ' α'μτriλια γiλrα - xαρiq, τραγor)-
διcr &ντρεq - γ,uvαlκεq, παλλη,κdρια. κo-

πiλλεq δλoι oτov τρδγo και oτo yιo,μ&-

τ ιαμα καviνα oφαxτ,dρι ψ,η]μ6vo με Tερυ-
οI vig μυρωδ&τεq κληματδ6εργεq. Στo
απiτι δμωg dνω - κl&τω η αυλfr με rα
καδιd, τα ταiτou.ρα, τη μυρωδι& τηs
τΙρδτηζ ζiμιooηq και α)vνεrpo τα <μισΙ-
τoια (: μικρiq αxνΙτεq)'

H <κ&δο> (= o ληνδq, τo τατητiρι)
γ,flμιoε. Tα αταφr)λια θiλouv τ*τημα. H

δoυλειd αuτ{ γi,νεται πaiθu;α ατ'τoy
αργηγδ τηq oικoγivειαq τoυ αvε6αΙνΞι

μ'ε τη oκdλα oτηv κ&δα και με τov τα-
τητ ,6vα μεΥ,&λo ξrλιvo κoWdρι, <<λια-

νiζει> ( _ oυlΘλΙ6ει) 'or! .αrr.δ Υ,α uo
t.

τρα6iξη τoν μoδdτo Ι(αι vα ξαvαρρiξη
oτηv κ&δα καlvcυρΥια <<φopτιd> ( Ξ τα

μεταφερδμ9vα απ' τo αμπiλι κρ,α'σοστ&_

φuλα). o ;δρoq δπou 6ρΙo,κεται η κΦδα

απoτελεi <<&6ατ,oν>> yια τoUζ μικρoι)q

για λδγo.υq πρoστασiαs αrrτ6 τι9... με'
sυoτικΞg αναθuμι&oειq, αλλ& και για vα

μη oκαρQαλδoη κα'v6vαq <<πi6oυλαq>> π&-

}:fJ στηy κ&δα και τrvιyi μiσα στo κρα'

σi. Γι' αυτδ η κ&δα κατd και1δνq liταν

τoπoθετημ,6vη oτ'o κελλ&ρι πoυ κ,λεiδωvε.

To κραοi <<τ,ρα6{xτηtκε>>, μπη'κε στιq

6αρiλλεq. αλλoJ o μoδσ'τog o γλuκδξ με

τoy oτoio Θα yivouν oι τrερiΦηlμεξ <<μbτδ'

ττιs>, τα <σιouτζιoδκια>, τo <<πι|rμliζι>,

αλλοδ τo <μπPoidKo)), αλλoδ τo γλυ'κδ {

ι<γυvικiτ' κoU)) &rωs τδλεγβv λδyω πρo'

τ Ιμηrrη s.

Mι& καιvoδρYια διαδι'κααΙα αρxΙζει

Yια τo <<βρ&oι μo>> τηs ρακis 1τoυ fu

6γεΙ ατ' τα τσiτrouρα (τα o"τ'iμΦuλα) '

'Αiντε lα πdρcuμε αρ&5α στo <καμΙνι)

.zδu6uκεg ατδσταξηq>. vα μεταΦEρouμε

καυαδξuλα, yα πρoμηθευτoiμε <Υλυκdv-

τσo> και μαατ'Ιxα, vα τλivoυμε τα (<τιν-

τ&ρxα>) και τα <β&ζα> (μη'dλα Yυ&λ''
να δo;εiα φιdλεg, παμιζ&vεs) Yια vα

6dλoυμε τ' ρακi (η ρ<rκi).

Στo καμΙvι αωoτ{ ιερoτελεστΙα' Να

ριγτoδv τα τσiπouρα με το ΥλιiκftytΣo

κι' ανdλoYη πΟσδτητα vερoδ Υια να μηv

<<ταακδαoυv>) xαι ταικνδαει η f}α'KΙi, να

<βoUλδσoUν)) (vα σφραyiσoυν) καλ& τc

καζdνι με κδκκινη λ&oπη (πηλδ), yα <(σi-

μπΙαoυv>> τη φωτι& και y' αρ!)(Ιση o 6ρα_

σ1μδξ (αι η αrδσταξη' oι πρδτεq oτα'

γδνεq αα,v μαργαριτ&ρια στ&ξoυν και με_

τ& κι' dλλεg 'κι' &λλεξ και φτιδXvouy ro

τρδτo δυvατδ ρακi δσπoυ vα (<rrτρδση))'

Φuτικd α' δλο αuτδ τo y'ρoνικδ δι&ατη-

μα γiνovται αρκετΞq δoiκιμdq γευoiτικ&'

δλoι γiνoνται ειδικοi γευαιγvδoτεq κι'

δαπoυ γα πρoαδιαριoεfr τo <οrδσω'y γρα'

Eδ.;>> και φτ&couμε oτo <<πoρδoρ&κι)> και

<<τ' απoυρ&κια> oι δoκlμαoτ€q ελαφ'ρo'

κατrνiζoνται... με αυμπλdρωμα καv6να

,κoψiιδι oτα κ&ρ6oυvα fi καrνrilια αρμυρδ

<<α'λαc'α&ρι>> i Υiλι κατd τn]y τατρoπα-

ρiδoτη ouv{θεια των καμινιδ'l τoυ <<6ρ&_

ζoυν>> (απoοτ&ζouν) τ' ρα'κd'

<Boδλιυσε)) τo oτΙτι (γiμιoε ευεργε-

τικ&) απδ καλοiδια (αγαθ]&) για δλo τc

yρδνo. K'ραoi γλuκδ και μiπροiolκo για
τo τρατdζι, αλλ& τολλiq φορiq και για
(<τρ]δγιoυμα>) (τρωΙν'δ) d <ιδεiiπνoυv>> ζε'

oταμi,vo στη Xδ6oλη μ'!οα oτo o6αvi

(τπ]λινo θερμαvτ{ρι) για να γi'η η τε-

ρiφημη <<κρααcιπ&παρα>> (φρuγαvι69 με

ζεaτδ κPααi και εληΞq, κρεμμδδι' μτ&_

τoιo (&πα1ο τuρ'i) κλτ.

To xραοi αυτδ θα τρoσφεΦi σε <(φλι'

{s> (: αιημπδ,αια), Θα δω,ρη]Θ{ και ττoλ-

λiq φoρdq αviλoγα με τηv 1τlαραLYωγηi tl

τιq αν&yκεg θα τ.oυληθd.

Σ τo ει δι κδ μπoυκ&λι με τη <<μ&wα>>

(μαYιd ξuδιoi) Θα τα'ραακευ&ooυμε τo

r'δατ ι.μo κραoδξυδo πou Θα μ]αg xρησι'
μεisη για τιg ααλ&τεq, τιq $υδoπ&πα'

ρεq, τη δρoαι'oτ ι κd κι' αtπoλαιloτ ι κd

<<οlκoρδξρη>> τou καλoκαιριor) (ακΦδo κo'

πανιoτδ - αλdτι. ξι}δι - αγι&αμoυq ' λd-

δι και δρo'οερδ νερδ κατd.., 6oδλη1αη).

Η ρακd εv τω μεταξi <<θ' αργ&ζη>> (θα

ατρδι'η) μεq στα <<γuαλι&>> (Φι&λεs) για
vα εξυπη,ρετdoη τ&ρα τoλλ'69 φoρ6ξ δλη

τηv oι'κoy6vεια και τoug αυγγεvεiq και

φlLλoυ9 θα τηv κερdoouv (πρoαφΞρoυv)

τα <<πιαvδημιρα) ( = ετioημεq μliρεq)

χαι τιξ yι,opπdg o' πιoκiττεq αε κεi-

vεq τιξ μικρiq, αλλ& επικiν'δuvεq <cδαμτu'

λdθρεq>> (μικ,ρ& πoτη,ρ&κια) μ'ε μrιrιμπλι&
(: gτραY&λια) με δoυκoδlμι, θlα τηlv πι'
oiν oτα μoυαμπ,iτια (διαακεδ&αειq), θα

τoUξ xρησιμεr}oη πολλ6q φoρiq αα φdρ'

μακo και ταγ&κ'εια για κ&Θε αρρδστεια
και τflθηαη:

- 
(σΙ τouγdει η φ' κi;)) (- 61ειq

ατcμαΧδπovo;) - ρακi.

- 
<<iΧ's δ&γκoqμα στ' rμπoυμlroυι(α;))

(πoνεi η κoιλι,d oou;) _ ρακ|i.

- 
xρy6}ξγηgεξ; _ ρακΦ, τρiψιμo με

ρακξ, 6εν'τoιiζεq με ,μετi6ραoη (δυ:o Qo_

ρiq απocταγμδvη ρακfr), ρακd για τo

λαιμδ, <<ρακoτιρYιiq)) (: επι[)16μετα, 6μ_

πλαετρα), ρακfr δταiν τov&ει τ' αuτEκι

τoυ μωρor) και ;iλια &λλα δυδ κακd πoυ

δλα ταακορπiει (,διαλι)ει ).

Tiλoq η καλ,{ voι,κoκυρ& θα ιp'ρo'ι'τiζη

π&yτα τo <<τααρ'τα&ρι>> (ειδικδ φιαλirδ;o

με επιoτδμιo) να εiναι γιoμ&τo τ&νω

στo <<τζι&κι>> Yια yα <<ξιατroυloταilνη>>

o voικoκJ.ρηg τoυ oiπιτιoδ δταv γυφΙζη

απ' τη δoυλει& γιατi <<εivι ,μαt0' μdvouq

τou yειμδνα πoυ vτou,ρπ] τou καλoκαiρι

τοδv φαρ,i)) (ταρoιμιδδηq Ξκφραοη τo

1ρδμα τoυ vτoρfi oυμ6oλiζει τo 'κρααi
τo trιαiρo, εvδ τou ψαρ{ (yκρiζou τo ρα'
κi).

o καλδξ δμωs και πρolv'oητικδg αμπε'

λoυργδq 61ει ακδμα κι'dλ,λεq δoυλειiq

να κ&vη ατο αμτt'i;λι τoυ: Να μαξiψη τα

<<τoαψτoυλδiα>> (μivοντε5 μετ& τov τρδ'

yo καρτoi), vα μεταφd'ρη τα δεμdτια με

τα κλ{ματα, να Qρ&ξη τιq <<τoφιΞq>> (τα

τερ&oματα τoυ Φρξτη) γlα ν"α μd μ'πoδ

νε κοτiδια και κ&vouv ζη1μιig και τ6λoq

vα μαζiψη τα <<iπιργα>> (- εργαλεiα)

τcυ θα τov xρειαoτoUv ατηv καιvoiργια
καλλιεργητι$ 1ρovι& για vξxη ττdλι κα'

λi παραΥωγτi <(κi τ' xρδy' πλειδτιρα

κι'η θετδq να τ'α,ρτιpνΦη>>.

.dρ:



0 TPγtθΣ ΣT' AMΙΙEΑΙA
Σε πoλλd6 πeριaγ66 τηζ MΦχε-

δoνtαζ o τρ6γo6 oτ' αψπ6λ'ια d,ργι-

ζε oτo τ6λo6 τoυ Σeπτ{ψ6ρη, απ'

α.υτ6 y.α,L τ' δνoψ&, τoυ uTρυγoμη_

νσ.ζ>'

Στη Κωaτoρcd.' ξνα, xαιρ6 την

αPxh τoυ τρl5γoυ 6,xανe γνωaτii
στoυζ :<,αστoριανoι1E o τελ&λη6 τoυ

Δτjμoυ πoυ Ε6γαινε xαι φιiναζe:

- Ay"oιioιτι πoυλiτιιιιι6. Tηy
Tετρ&δη να π&.τe δ}'oι aτ' αμπ6λια
σα'q ΥLα. τoν τρ'3γo'

E πρaeτouψαaiα, ω6τδ6ο' τLα, 1,o

1αρoιiμενo πανηβρι τoν τρι3γου 0.ρ-

1Ιζε μ6oα οτa aπtτ'. πoλλ66 μθρε6
τcPLν.

λπ6 την μ&μα-Σoι1λα τoυ Σταρ'
τση' &''xOυσα, ΥLα, τoν τρ'3γo aτην

N&oυoω, την Πατρiδα τη€. Mo6 τα

εiτe oτην yτoπιoλαλι& 1ηζ xL ετ6L

τα γρ&'φω'

- Στα oπtτι'α μα6, μι& 'φρoζ,

απo6 δξy'α ω6 δεxαπ'6ντε μ6ρε6 α-

ψπρoυoτ&, απo'3 τo'3ν τp$^γo τotψαζαν

τ' αγτuc&,: τω 6α€νι.α, τιE x&δι6' τα

cταφυλoυx&δLα' Nα; 6λα τ' &λλα.

Κ&,τoν aτo'3 για\6 oτην &μμου, x&νaυν τα xα6oνρια'

γ&μoυ
x|' παντρe'Saυν τη Mαλ&μoυ. Kd τη δlyoυνrιi την ταξoυν

τ6',τζ: ριν γωρtξ xαπ&xι, 1αλxoυτoo6xι δi1o5 πi'τo'ιν
nuρiuJrrn μ' iνλ πουδd,δι.''.Eνα αμπ'dλι oτoι5 Kουxoιiλι
,.6."rrρo, δεy απωτ&ζει. 'E1ει ψιd' aυxι&" ατη μ€oη
no" 

"op&q"'αι 
να. πξ,cε':. Kd'μoι oι5xα oαν o'φoυντiλιω

oxaν)'τμι&,ρ'"xα xι. oυλiγα'
Δα τρυγτjοoυμε τ' αμπdλια',δα γιoυψ6coυlι1ι τa 6ιρ6λ''α''

Κι. €παι.ρναν aτιν ατ,&;τησηΖ

a6 ψπαxαxαg απ&'δηacν qnqυ τoυ πωραΘ'3ψ ' -τι i ψd',να, τoυ τo6y 
'τ]λιγιν, 

πo'3 π&'q, αψπρ{ Zαφe['ρτ1;

- 'E1ru αμπ6λι oτου γιαλ6 x'" π&'ου να τoυ τρνΥ^ii5η')

yω διbooυ λiγα oτor5 λωγ6 xι oυλiγα aτoι3ν δραγωτη'

Tα τραγod|δ ια αxo,3γoνταy απ' τη πoυq, απο'5 xι'δcα, ατΕ''6 τ?υτaυ^ιθ'-

Χoυντρoυooιlγxλα ωq τoυ Koυxo6λι λαθα xι α)'aνγα'

γ"L α,π, τoυ Nταλα'μd,ρι ω6 τη Tζoυ_ Tα xουρ[τc'α δλo γdλια xαL τρL-

μ6λα ιαι τoυΣτ6λου. Mελiooια, θ'ωρ- γo6δι:

ρεtq, tραν τ' αμπ6λια ατ.oι3 ανΘρ6-

Λευιαiyει η y'6ρη το πανL aτην &xρα 9τo γρ! .

.rrE ,rρ,o.ξτ]δη πoυ πιρνo6ν ψi τα xαδ''d λαλo6oι

μr!ν "o,i 
no7ηoi'', μπρ6' π ιδι&.,' θ ι ρμoυπαραxαλoιloι

-ιλτi θ6λoυ π'ουx1,'ψ_ι.aα να ρ&ι{loυ του γαμπoρoι}'
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'E! TooυxαλouμηναE, ooi λ6ει. 'E-
'!(oυφταy φoυx&λιω απο0 τo6ν Γιoυ-
o6γν'λ'α6ου, τ&,6αναν απoι5 μdoα
oτo'3ν xατω τoιjy τ6λo xαι. ψ' tνα

o1oινi, πoυ θ6Υαι'νε 6ξω, τ6δεναν

a' 6να xαρφt xαρφoυμdνo oτην x&,-

δα, η τ6δεναγ aτa aτεφd'νL 10υ 1"α.-

διoι].

A' τη Σμiξη χι ωζ τoυ Mιαoυδ6γ-

τρoυ, α1l' τaυ Tαcτρoυ ωζ τoυ Γ'xδ-

μνoυ6oυ χι ωζ τηy Κωρ&i'δω, γιδ-

μoυζαν τ' αμπ6λια xδxxcνιq φo'3-

στιζ. 'Hταν oι urudμηoι6 - o|' |J.σ.'

ζιb1τρaq, - αrοι5 τ' Αρr"cυδoυxιbρl,

τaυ Taιδρνου 6oυ τoυ Σc'jμπoυτoxoιi,

lμ9 τιζ x6xxινιq φo6oτι6, τ' &,aπρω,

τα γαλ.ατ€νια τrουx&.ψιοα' xi τω τai-

IlLν|x' τ' &'aπρα ψt τα, λoυλoιjδια xi
τι6 ιτρι66. 'Eταν xι oι &λλoι6 απo6

την 'Eδεooα }|'α'L την Γoυμdντoα.

Kιyoigαy xα,1αη - xαρσ"h xι γc6-

μoυζαν τ' αψπ€λ'υα φωνd6 xαι τρα_

γo6δια. Δoδλευαν με x6φι, με γd-
λι'σ. xαl, με πειρ&γματα. Για να πΞι-

ραξουν τι; γινα[ιιe -c οc θ,ντρegn τρα-

γoυδo6oαv:

Χ*ρ& μεγ&λη ε|'aα'μe νω τoιμηθo6-

ilι 6λoι oτ' αμπ6λι. 'B6λιπιg φου_

τιLq τρoυγta6ρoυ xι &'xaυγιq τρα-

γο"lδια οlg τα μιo&νυxτα. oι γτ"αrtν-

τυq iνα παiναν xι δ)'oι αραδιαοβ-
νo,' τρουγυο'3ρoυ στη φ'ωτιd, γελoδ-
σα,ν xα'L τραγoυδo6oαν xι t|'ι,γαν

λoυγιιilν - λoυγιιilν αoτetα,

Aυτ& γ6νoνταν στ αμπdλια. Aiι'

Tng

Iφιγ€vειαζ Διδαoκ6λoυ

xi pLcα oτη Nι&oυατα; Σ' dλoυ6

τoυ6 δρ6μoυq πoυ ανΔ6ηναν oι χυ'

ρατζ{διq, Δ6γιναν oι γr.}φτoι xi γι1-

ριυαγ:

- 
'A, xt τaυ 1ρδνoυ' μπ&ρμπα.

Φ{ρe v'ανt'να oταφiiλι.

Eδουν&1ιι, θυμιo6μι, p'i, τ6να τoυ 1θ-

ρι ημεi6 x'' o'3 Θeδq μα6 dδoυνι μi
τα δυ6 xαL τα ,rτ"α)'&' τηq γηq,. Tιi-

ρα, δoυξαoμξνoυ τ' 6νoψα τoυ, γα-
λαo&μι dλoι.

Γιoι yα μoυλιilνει του μιxρ6 πιδi

xL νω φxυανoυμι {oυ1ε6 τη δoυλει*'

μα6, τo6λιγ&μι:

'Aι. oιiρι aτη ν&.να, yα aot φxι&.ae''

1ι''" 
i1, .ι1ι'πουxou6d,λαr.

Κι η νανα - θεδ6 ο1ωρ6aτην - θπιp-

νι μι& φιλiτoα ι}oυμi μ1 ρψ}[γη oι1ρ-

δα απo6 τaν ψαγε*ψ6 xi x&.Θο'ινταν

oτ' ανoυγoιiδ'. Λι&νιζιν φixιg - q')i-

χι: τrυ ι17oυμi &. xi ι.pi1αλα οι1ρδα

,ρ'€οα να γtνr.τc xiρτ' - α'ρ.π&,ρι. 'Ε-
;'-ρν'' 6cτερα τη cυρ6'.tτα, τoυ σφα_

)'ο$ο'' γ'.!ia τi ψL τoυ ζιρ'6t του γ€ρυ

z|. 1'-! ,o'' δοξ| τoυ 1τυπoδoι μπoυ_
'1.αν''ι4 x!. :ριγ' δoiiaι:

\Ι;otlι''ι - ΝΙπoυl'oυ6αλα

'..z ι''z.''5cα ταλα
'r'. 

"|"o'', 
)."r'' ,η ax&\α.

'-\ρ;α'ζυ τo'3 π''δ[ aτ"rt xξμ ττ!y

l{;cυxου6&λα, πραaxα'i'νo'3cι xι ου'

λiγoυ νιρ6 απ' 6ξoυ xι 6τρι1ι oτo'j

δρ6μoυ να πα|'ξει ψL τ' &'}')'α, τα π'"-

o'-1-,

'trouxiE τδτιg ημεig oι βνιE, a_



irρα'"α1ι'. τo'.l 1ιoι}cτoυ x,' εφυlxcαν&-|j=οz)',,'.ι - ι;ο{.ι τ?/ο=ι :'.: αφi,νινε
,μι λoυγιιilv τι λoυγιιi-lν τιλο0Σι,.t'' .Υ ψ!'"r. cε αc6ecτiνeρο τ'&;aι-ι δυ6 ιil_

ΙΙ*ει τιbρα, π€ραcαν ιy'ε[να

τρδγoυ. 'Αλλαξαy oι oυν{θειε6,
\αξαν xαr. oι dνθρωπorι

τξa'3xι.α'

Tcα' να xθ'νουν την 1ιoυcταλευρι&,
t1 "γιaυaτδπcτ4, - 6πωE την.dλεγαy,

1ιε €να &'oπρo γωμα ,r'tγ'o6αν>> το'l

μoιicτo, aπ6τε γtνoνταν γλυx66. Toν
€6ρα.ζαν xατδπι. y'Γι'. τaν u'dδεyαyr,

δηλαδ{ τον €πηζαν 1ιε νι'ceaτΞ xυ'''

η uμουoταλειlρι&" iραγ !iη,-'1'γ,. Tιγi
παaτcα\ιζαν ΙLΞ y''1iaν''5ιι!ντ1 τ'ιν!λ-
\α xαc την cτ6λιζaν ψι αaττρ'.o'μ!.νι

αμ6γδαλα.

Για yα x&νa'lν τ& (σoυτζoιJχια>,

π,εPνa[σqν oε xλωoττ) γι''aα - ψυa&
τα xαθαρι'a',L"dνα xαρ6δια, τα 6ου-

τa'3cαν στoν 1ΕτlNτδ με τOν γιoεoτ6

ψο'3aτo ψ''& φoρ&, xατ6πυ δε6τερη

xαι τρiτ^η, ,jlcπaυ να aγηψατιaτε(,

γοντρ6 το oουτζo'3xι' - i,διo μιε xoν-
τρδ oαλ&μι, α)'λ& γλυx6, ν6cτι'ψa

!"'' ευωδlαστd. Πoλλ& aaυτζo6xια

γιαξ[ τα xρεψo'3cαν α116 τo xoνταρι

ΥLσ, να' στεγyιι)σoυν xι ι5oτερα τα φ'3-

λαγαν oτο εριμ&ρL τLq, τLq 1ειμωνι&-
τυxε-c 6εγγiρεg. 'Hταy dνα πoλ6 γευ
aτυx6 γλ'3xι.o1ια aπιτιxδ'

Στα ρετodλι α, πoυ €6ραζαν ατ6
τoν l}o'3στo τωy σταφυλιιbν 6ρι1ναν

μdcα φdτε6 απ6 xυδι.ilνια, απδ μελι-
τζd,νεg xαι ατ6 xoλox6θι &aπρa -

ρe;, επtοη3 c6xα, aο'3ρ6α x'&.

Γυα να' xθ'νουν την uoταφυλ'αρ-

η_ιιi,,, δι&λεγαν 1ια'3ρα aταφ'3λ'υα τα

ρ''α.

cταφ6λι. Χiλιωy λoγιιilν γλυx&. 6xα-

γαν ιιs τaν Υ)'υx6 τoυE 1υμ6 x'L &).-

λα τ6οα xραaια' 1ιτρa'3oυι'α, λι"αaτ&,

xq"'' <<n1'σαλ')}&ν'''' ιc απδ τα' τoiπου-

?c. γ.^Κ6τ'' τc ),e,;'cν0'τ'., ιo ψαaτιγα-
:a γ',ι'' :c rοριaιι)'&:.' τc!r,ονρο, rη

',ι."sγ'ο,Lυρ'.c:'η ρι.ιt, ιι.'' :η (μ9τα'-

€γαλμdνη',, ο'' νο'.zοι'lρ!-; τx y ρδ-
νια ειε[να ατb τz τρυγτ1Gνα aτα-

φιiλια των αμπελιιilν τoυg.

ΚαΘε νoιxoy'{ρτ1g τδτe ε[γε τo oπL

τι τ4υ, ε[γe xα'' τo αμπ6λι τoυ. E
πατρ[δα 1ιαg ε[ναι γιaψατη αψ'[,-
λια. Kαι ΥLα' τaν γευcτυx6, τoy ευ-

λcγημdνο τουq xαρπδ, πoυ μαE δi-
γl τo ευωδιαoτδ xραa[, laoνpε xα-
θιεριbcει xαυ δτiψιoυργ'l1ae'', απδ ια
πα').ι&, γρ6'lια' μtt.ρL σ"iι\eρα, dνα oω-

ρδ ^γυaρτ€.' γ'α'. πα'iτlτ[ρLc.. 'Ομιυ6

η π'.δ ζωντ,α.νi1 iιρα Nαρα.ζ, τa τlL6

τραν6 ταντ'1dρι, η πι6 1αρo6μενη
γιaρτ'\ μιαE εiναι τa πυ.νηγ'3ρc τoυ

τρυγaυ. B ιiρα εxetνη πoυ ξεxινoιi-
oαμε xα6αλα oτα ,γι'ουλd"ρiα i "rζi
ΥLα' τo αμπ6λι xσ'. ψfiα[νωtιε μdoα
o' αντ6 με τo τραγoδδι:

τLσ' τα' πoυλιd, τoυ ουρcιyo$. o ΘεdE
οτ6λνει τα xαλ'd., Φυ ΥLα. 6λo τaν

xδc1ιο, φιbνωζεν o νoυxox'3ρηζ πρo6
τ16 μcιζιi1τρεζ τωy οταφυλιιilν.

'oοο r'fiγαυlε ^η ψ€ρω αλλo τ6oo
aι xυρατζiβεq πtγαιναν ιι'L ξPNoν-
ταν1 ψL&' "cτρ&.τα>, δυδ ,raτρ&τεqu

xαc τρeiq. Στο μεταξιi δλo xαc ξα-
λ&φρωνε y.α|. τO ωμπ6λι απ6 τo 6&-

Paζ 1aυ,

Mε τη δrioη τoυ τ]λιoυ oταματor3-
σΘ o τρυΥητ6E. oι μαζιil1τρε6 γιδ-
μιζαν dνα xαλιiθυ με oτα'φ$λια για
τoυ -C σrLΞLxo'j6 τoυ6 y"l. eπ,eστPεφσ"ν

στα στ'iτLω τoυ6. Eπdoτρεφαν 610
aπ[τι xαι, τα ιpLιιp&" παυδυ&,' Kι επει_
δf εi1ε xι αλλoE 6ιδq αν'6ψα στo 1,-

μπ'dλι dνα'6 t1 δυδ απ6 τoυζ σπιτι-
xorj6 ξενυ1τoJoαy oτo αμπdλι φυλ&-
γaντ& τaυ. 'Aνω6αν φωτι.&, γιατi' η
Φ[xρo dτcoυζε xαι δiπλα ατc6 τo 6ω-

ρδ :ωγ oτα,φυλιιilν nλ*γoxoιιuoιly-

ταν> r":θιilE τρυγαζαν 6\αz noυ\ι&,,

ζoυζοιiνια xα,ι φωνd6. Bρ&δυ τρ6γου
oτo αμπdλι ^ilταν απ6 τα ψoναδιx&
ae οψoρφι&' xαυ γoητε[α|

B λατρεiα τoυ lιαγιιo'3 oταφυλο-

1υμo0 x&νετ(ιL στα' 6&Θη των αcιb-

νωv. Σ6μφων α 'ψe ψι&, αργα[α παρd,-

δοaη, x&,ποια p€ρα o θεδ6 τoυ oλι1-

μπoυ' o Δlα6, λυπliθηxε τo λαd τωy
θνητδν ^r"α|' ε[τ,ai

EuεlE 61oυ,με τo ν6xταρ γ"ΦL bυ-

φραtνeται η Θαlixι.α ιpυ1τ] μα6, αE

oτε|λουμε y"α''' στoυζ <βρωτoιlE> €να

διbρο που να. Oμ.aPφα.ινει τη ζωγ1
τ0υζ.

Κατ€6ηxε τδτe απ6 τα ουρ&'νιι
του παλ&.τιq" στη τη xαι τρ&'6ηξε
y.ατευθe(αy oτη Θt16α, στσ. Iτσ.λ&.τL|x,

τoυ Kd,δ1roυ. Εxεi 6ρtμe ττ1ν διl,ιop-

φη βαoιλoπo6λoυ τη Σεμ1λη xι *-
pτ1σa στσ. oπ}'d.γνα τηζ τoy Θεto xαρ
πδ τoυ, 1|ο\) α1iδ xεtνaν θ&6γαινε o

νdo6 θε4; ;η; αμπd).ου y'αL τoυ xρα,-

a'.a'3.

Ε. 'Hρx 4μω;, πoυ δον oυγ1ωρo6
ιε :α "ιc')':'irπoυρδdoματα'> τoυ &y-

ipL iτ1Ξl π\γe νω δoλoφoντjoει με
i9'l ν.εpαν'/δ την ετoι,1ιδγeνyη Σεμg-
)'τi. αλλ&, την πρ6Ια6e o Δtαq xαι

(Συv61εlα oτη oελiδα l04)

103

τaυ

dλ_

oι Mαxεδ6γ|.σσeζ νo.xoxυρ€'q τα αραδιαζαν !r.6σα σε πυθ&ρι πτ)λινο,

γρδνr'α εγ'εiνα1 τρα6oυaωγ μo6oτo α- το γ€nμcζαν 1ιε 1-r'o6οτo, {'ριyναν xαι
πδ τα πατημdνα'oταφ6λLα. γ'α'L τaν λ[γο atναπυ xαι '3aτερα απ6 μdρεE
φ6λαγαν oτα πi|'ινα xιo'3πι.α για τtνoνταν η oρεγτιxi1 (σταφυλcιρ-
τoν γε''1ι6sνω' 'Εxαναν πετιψ€ξι xαι Ψ,'α, xαυ τδoa δρoarcτυxi1 oτcq aει-
ρετo6λια, μoυoταλευρι6q 1(αL σo1)- }l.ωyιi'τιχεζ 6εγγt'ρεq x&L 1α νυ1τ6-

Mπαiyω μεo' oτ' αμπ6λι aαν νοιxoxυρ&.
'1,ι y"|' o νoLy'ayJ3PηE αn6 ψαxρι"&'.
'Aιγτε νουxox$ρη, vα τρυγliooυμε
ιixxινω oτ'ιφ6λcω να, rα'τ+]σoν1,)'ε

'''ι' τ&μz a-νη Φραγxι&, να τω πoυλτ]οoυμε
'γρδcιa ια'' φ)'aυρια να, xσ"ζσ.ντησaυ|J'ε.

Mιxρoi - ψεγ&)'οι ρι.γνcνταν στη Θ'.α γ"c'ι y'c.-,δτι τα cωριιζzν cε 1ιιx
δoυλει&. Kαθ6να; :ο'l3 !;ι''ρ'iε ι''. ^'(L0Υ''7. '/a γ:'"',ι[iο'lν i1' ^ι.?['l''x. Ξc!Ξ

απ'6 ψ''& aεcρ&, απδ ltι zοψμι:l z' c'' z'lρι:iiβΞ: 7L'. ',ιe -'ι ','ι'''-l)'i'ρ''ι

μπελιo6. 1\Ιε τo ψαyα'tρ'' ιi6ι'lε :α. 'a :1' |-LΞia!!:'1c'l'ι s=ο ο;!'ι'..

ιilριμα τοαμπι&, απδ 'να 6ιρ'lφορ''ω' - 
_\:ηνa:: 7'''5 .-L'. rι'3 ιω',l.&

μ6vα τλτ]ματα, γιδψιζαν τα. xα,\α,- ,,)''.i5ι15i'lx.'', ^(''7' -.!3 c,<ωγ'ο'3i τ'αι



Κλεφταρ,ματoλικd xρovικi

(Συvδ1εIα oπδ τη οελiδα 98)

κικdq διoΙκηαηq. oι διoριαμfyoι ατr'τoυq ΝαcυααiοUξ για
τηv φδλαEη τηq ττδληq τouE π'ρδη'ν 'κλ6φτε9, ouvεvνoημiνοι 'και

με τα δpγαvα τη9 τoτικr]5 αuτoδιoΙκηoη5 (τρoiδρouq κλπ')'

ετταyαoτατoDν και με την ιrπooτfiριξη τωγ lκατoiκulv τηg τδ-

ληg ετrιτiΘεvται κατ& τοu ιερoδικαoτηρioυ αιιpvιδιαοτι1κ&' με-

o&νι.l1τα, τηv δρα πou o ιερoδικαατis Mεxμdτ κoιμδταv' εξou_

δετερδvoυv τηv αvτΙ(lτααη τGrv φρoυρδy τou 'και ειo6&λoυν

α' αut6.
Ακoλoυθεi oτη ouu6;εια διαρταγd και λεηλαbΙα τη'ξ κι'

vητdg τεριouoΙαg τou ι'aρoδιiκαoτηρioυ 'καθδξ, ετrioηq ]και α-

ταγωγfi εvδq δoδλou. o ιaρoδικαoτξg Mεxμ6τ ττoυ l(αταφ€ρνει

γα διαoωΘεi, υπo6&λλει α1ετικfi αvαφ'oρd τρoξ τηv Yψηλδ Πδ-

λη ,πou ξ;,ει τικρ,{ εμτειρiα ατrδ'παλαιδτερη αvταρoiα των

Ναουo,αΙωy δταν oι τελειrταioι, πριv δεκατρΙα 1ρδvια' με ετΙ

κεφαλr]9 τoν oπλαρyηγδ Zfiαη Kαρα'ξμo ετταuεατdτηααv και

ματαiωααv δυναμικ,& τηv ατρατoλoγiα γενιτα&ρωv στη!y πδ'

λη τoυξ, διατ&o,oει τηv λξφη τωιl οcrrαραiτητωv μθτρωv yια

τηv απoκατ&αταση τηξ τ&ξηq oτηv Ν&oυαα'

,}'{ε οxετr,κδ φιρμ&νι πoυ εκδΙ'δει και ατoατ6λει αε δλo'uζ

τoυq αρμδδ'ιoυg διoικητι,κoδq και στρατιωτικoδq παρ&γovτεg

oτηv δι.καιαδooiα ττον oπoiων υτξεται η Νδouαα' δια6ι6&-

ζει 'τηv εvτoλd να ouλληφθοsv αμdoωg δλoι oι τrρωταiτιoι τηζ

αvταρoiαq κλ€φτεq, κoι'νo'τ&ρXεs K€(ι στιασιαστ6q πoλΙτεq και

vα τρoααxθoiv oτηv Θεαoαλoνi1κη για τηv ετι6oλfi τηξ σxs_

τι,κdg τιμωρiαq'oδμφοrvα με τoυq vδμouq τoυ ιερoδ δικαioυ'

γιατi <<...εivαι αναρiθμητoι αι ληατεiαι και τα κακouρYiμα'

τα, τα oτoiα 'oδτoι, ωg εκ τ'ηg οuvηθεΙαs τΦv, διcfπρδττouv>>'

Στo iδιo ιpι.ρμ&vι, για τρδτη φoρ&, γiνεται μ'νεiα δτι η

Νdouoα τιερι6*λλεται με τoixo (δxι τεΙxos) απ'τιq τi'ooε'

ριq πλευρΞg πoυ διαΘ6τεl διτλ6q τδρτεq oι oπoi'εq κλεi'yoυy

τηv vl)γτα και εivαι αδiνατη η εΙαoδoq i dlξoδoq κατi τι q

δρεq αuτ6q.

Σt)μφωνα με τo τouρκικδ κεiμεv'o η αvταραiα τω'ν Ναou'

ααΙωv oημειδΘη'Kε δταv o ιερoδι'καoτ q τηg πδληq oυra6oτη-

σε στoυs ,κoινoτ&ργε9 και τσuξ διoριoμivoυg ατr' αuτoiq για

τηv φiλαξη τη9 πδληg τρδηv κλiφτε9 'να μηv τρo6αiyoυμ oε

ληατεΙε5 και εκ6ιααμoδq.

oι Ναοuoαioι αρvflθηκαv vα urrακoδoouv oτιg αυοτ&oειq

τou tερoδιlκαoτfi κι'δττωq Χαpακτηριστιlκd αναQiμται oτo

κεiμενo, αυτoi <<... oκδικoiμεvoι και τρΞφovτεq ε1θρδτητα"'

ειo66αλoν ...και ελ{oτευσαv τo δι'καατικδy lκατ&στημα"')>'

Για τouq λδγoug τηq εyθρδτηταq κdΘδg και για τηiv Θπι-

θυμΙα των Ναouααiωy να εκδικηΘoΦv τoυg Toiρκoυq με την

ανταρoiα τoυg αυτd, τo τouρκι'κδ κεiμενo απΦεiγει vα αvα'

Φερθ'εiσεει.δι.xδτερεqλεττorμiρειεg,.oκτδqατδτηlvμoμ,φiτou
πρoodπτεται o' αuτoiq δτι εiναι ληατ69' eκ6ιαoτ6q 'και κα'

*oδrro,. (Ι Κ. Bαoδρα6'iλλη <<APMΑToΛoι κ'Αl KΛEΦτEΣ

ElΣ TH'Ν ΜΑKEΔorNlΑ'Ν>> Παρ&ρτ' 28 oελ' '1 12 - 113' Ti-

λη Pαμαζdv iτoυq 113O:27 Auγoνoτoυ l718)'
( Συvεxiζεταr )

o Tριiγoq στ' α'μπ6λια
(Συvi1εrο απδ τηv οελiδα 103)

γλdτωοε Φ θ:1τ6ριιo''Εsy.υaε τοy μη- ψLγ'?6ζ θεδq xα'ι σε 6λoυζ τoυζ θνη-

po ,o, - dτoι λ4ει η 1lσ'ρθ"δO5η - 'nt''" το66 μdθαιvε τηy χα)'λLιρτeLσ' τaυ

1ιdcα εxεi dxρυι}e xaν γ"αρτi6 τιυy ε- γqγ''l6ι3ργυaυ φυτo6'

ρ,i,rr, .o, με τηy θ.τυγη 6αουλ'oτo'3' 'Eπια'ν i''')ν ΘΞ'Lγ'δ τoυ χυι16 ':ι

λα. Θντ1το[ τ'α'' χατεyθoυσιασιΙ'6γoι αyx-

To 6μ6ρυο μεγ&λωσε γ"L δxcλν συ' Ψιbγησg'γ: Ag εiναι ευλoγημ6γoq o

μrλτ]ρωoε τoν y"6χλo τωy μηνιbν, o γυι6ζ τη: Σεlι6)'ηζ' 'Ey'oυ'με xι ε-

ilr",i,,α,q τω,/ Θεd)y, €xο,]lε τα ραψι"- μεiq τo ν€Nτυ"ρ ι1α.ζ. Ta 6μopφη που
'τα 

11.αL χαριτωιιEγoζ ξεπtpηaεν ο t'γ''νa τ1 Cυ>^ξ\\

μιχρ6ζ θε6ζ. Οι 
'(ιιi)νεi 

1!'?''''5'J''/' 0ι θ:oi ^1xρε
' 

Αirdoω; xa νεoΥξν\}τ)1o a'ι στti'' ',ι'i'x-τιιq'ν ':.:τδ iο'/ 'oλυμ;"' o γυ'''-

λανe οτι6 Mο'jcεE y"σ''" i'al Σειλτ;ν4 'i''5?^("'Ξ Γ:ιl": τ::ι)''' Ξ!}''^{τι5Ξ 
'τlν

Tιηυτoα'ν&Θρει!ανσα.νΘΞδ,ιx.,.6.ι'θ''',-;ε-l'ο71.,':.J'/''!-1.^('.γ..i.iι.:y',)\l-δ.
&'νθριυπo. Α',r' 

'6no,, 
λo''πδν -tιεpΥo"ι' o )'ι'ξ: '1'1 '1 L^1);'-^τ'sΞ '"''i θΦ!νc

oε ) ,μιrιρδq ε^λεiνaζ θεδq, τ"&τω α'τ6 'i')16'ι 7:r''' ' ιzο'')'"ι' τι!)) ?ρo6τιυν

τα"6iγια''τατoυ6).q.oταινανγ'}'ηια.-'ιc.',-i.Ξe,.:.'',^,;)''.lzl'.,ι.'l'iL./.a?τ6τO!1
τδ6εpγεq φoρτω,μ6νεζ με γλυχ*' στα- ia 

"'ιτ'3)''' 
1' Ξ')/''ττl\ιενο'

φιiλια' Κι 6πω9 γρi,φoυν τα 6;6λ.iα, Γεδ::y.: -. 'ι?1.ii'γ''' 7r'1) y'α'L τρσ'-

πl'ραaε απ6 Aνατoλτ] v.αι Δι1η a γο''lδ&ιι

Aφι6ριυμ'α στ]ov

Στ€λ. Σ16αρν6πoυλ0

(Συνδ1ειo αnδ τη οελiδα 99)

Υe?\θ.τΥΙζ ττιq uBdρoιαζ' Στ6λιoq

Σ6αρνδπουλoζ, ΥLq την πyευιuατιχt

π?oσφaρσ. τoυ στην π6λη.
Συγ'κ}εκριμ€να 'τo Δηrμ. Συμ6oδλιo α'

τoιp&oιoε:
1. Nα δoΘεi τo δvo,μlα τou Σπ' Σ6αρ'

!νδroυλoυ oε μiα oδδ τηq tsriρoιgq

2, Να γivει ειδι]κξ γιoρτr] σiτη, μ'vιiiμη

κατd τη διdρκεια τηq oπoiαg γα δια6α'

ατoδν μεριrκi απδ τα καλΦrερα τοεiiμεy&

τoυ

3. Να αuγκεvτρωθεi δλo τo 6ργo rou'

1\[ε τ6γα 1,dρι την {yyιιil, με τ' d.λλo 1ην γ'aν&τα'

μιd. την x'iν'&ττα'yΦ φιλ6 y,α.L ψL&' την ψα'lρoψ&τα]'

bαt



Tα πρolκoοOμφωvα σTR Ν&oυoα κατ6 τn Τουρκoκρατiα
(1873-1880)

(,Διio 6γvωoτα vτ,oκ,oυμ6v τα απ6 τo εΘιμικ6 δ(καιo)

J1AoΓΡ,AΦ Ι ΚΗ ." ΣTΑT Ι ΣT I ΙζFΙ ΕPΕYΝA
Tου Στ€lρlιoυ Σlπ. Aπooτ6λoυ

Απδ τα δημo'oιευδμενα oτηv τrαρoitoα 6pειlvα κεilμεvcι δΦo

τrρoιlκooυμφδvων - δπω5 dκρι,6δq 6xouv _ τroυ i;ouv ouuτ,α1ΘεΙ

α'την Νidoυoα τηv δεδ'τερη πειrτηκoνταετiα τoυ τιtερασlμ,€'yoυ αι-
δvα (,xoρoνoλoyΙεg αδvταξηg I8 lανovαρΙoυ 1873 xαι 19 l-
αuoυαρioυ 1880 αvτibτοιyα) μαg τααρEgoνται enδιαφ6ρouoεq
,rrληρoφoρΙεq oyετικ6g με τo,v .τ,ρδτro oδvταξ{g τoυξ, τα πpoι-
rκδα εiδη, τ,ην gξiiq τ,oυq αvαλ,uτικd και στo αιlvoλo, καθδ9
και η,δurατδτηtα αuναγωγ{g εraδι,αφεβντω'v ouμlπoραoμdΦωv

με επΙκεvτρo τηv πρΦγlματι κolπιδδη πρoοπiθεια πou κατi-
6αλα'v δλα τα μ16λη μιdq oι,κoγcvειαξ YΙα τηly αyτιlμ'eτδ1τιση
rωv εξδδων τηg πρoΙ'καg για τo κoρiτει - μ16λo9 τηq oιiκαy6-
yειαξ πoU flταv αε ηλικiα y&μou. Mdλιoτα, λαμ6dνovταg uπ'
δψη και τo γεyoνδg δτι η yυvαiκα κατεixε διακριτικτj θ6-

ση στσυξ κδλπωq τηq vαoυoαΙi]κηg oικoγivειαq xαι κoιl&)νjτ-

αq, διαμετρικd αvτiθετη με αυτrjν τorv yυvαικδν τοrv ;ωριδv
oηq τεριox q ,τη9 κΦταyooδμ,ε απδλuτα τ'ov λδγο γιcrτi η αξΙα
τηq 1o,ρηγoδμενηq πρoiκαq δεv {ταν διδλou εuκατα$ρδvητη o-
,κδμα κα,ι οrτιq μ.εααiεq και κατδτερεq }qiiκdq τ&ξειg. Α,τrδ

τιq τληρoφoρiεq τroυ oυv6λeξα ,με τηrv iρευνα πoυ πPαγματo-
πotΙησα oε oυoyeτιoμd και με τη|y μελθτη τcov κει]μΙay(oy τΦy

δυo τrρoι,κoαυμφδνων κατiληξα ατα α,κ6λouθα τoρilεηματα,:

1) Κ'αταy:ραφη, ε'xιilμηoη flρ'o[\2!αζ oι'αι αιjwαξη
rηρ\o L'L o'a ι]\uψ(b\Λo υ .

H καταγραQ{, εκτiμηαηl τ,η9 π,ρoΙ,καq lκαι η σιjvτα'ξη τou

τρoικooυμφδvou εvεργ'oι)νταv απδ τ,ρiτα τρδoωτrα. Eiπiοηg, τα
ρευρΙισκo,νταν καt επρδαι:πoι τoυ γαμτrρoJ και τη9 νδφη9 για
την παρo;d διεuκρινιoτι,κδv πληρoφoριδv. Σε ττoλλds τrερι'

πτδoειq - ioωq oτιq περι'ooδτερεg - τrαρεuρliσκoyταy και εκ-

τρδor.rπoξ τηq εκκληαiαq. Mετ& τ'η,ν καταγραΦi xαι εκτirμη'

ση τΦy τρoικδω,v ειδδv η εlτιτρoτι{ η εtrιφoρτιομ6vη με τα

(αvαφθμμαι oε τεvταμελ{ oικoγ6νεια ouμττεριλαμ6αvδμενηg

και τηζ τρoικoδοτo8μεηg}.

-ερyαoΙα εyδξ ατδμoυ (lι1595:25) =
- >) δio ατδμων
_ > τριδν ατδμωv
- )) τεαodρωv ατδlμωy

- > π6vτε ατδμω,v

(εττioηq η αvαφoβ αΦoρi σε τrεyταμελi oικoγεν'εια)
Eδδ Θα πρd,πει vα διεuκριvιoθεi δτι oτηv περiτrrωαη ποu

uπ,iρxαv και iooδα τ.ρoερxδμεvα απδ &λλεg τηΥis (&σκηση

εμτoριxoδ εmαγγελ,μcrτog, σ(μετδλλaJση αγρδv κ.λ.τι,), τδτε

ο 1ρδvog oιryκc,vτρooηq του cιτrαιτoδμεvoι, για την πρiκα τo'

καΘ{'κo,ντα αυτ&, ατroμoνΦμ,Ξνη στo &oμ&τιo δ,τrαυ εκτi9ετo

η τrρoiiκα, πρoθ6αινε ατηι, oδvταξη τoυ τρoιlKoiorιrμφδνoυ, oτo
oτoio τα μ6λη .ηs 6Θeταv τηv uτroγ'ραφii τoυs για τo G!λη.

Θig τoυ τrεριεγoμdvου.

2) Eaιωτεριxi1 διrιgοj'ρω|ση xaxy ειδcb'ν τη'€ nQaιιΧ'αζ

Ατtδ ouγxρι,τιικ{ μελ6τη στατιrnτικoΦ 1αρακτ{ρα πΦι,ω iτα
κεΙμενα των δι)o τr,ρoικooιlμιpδvωv πρoκiττ'oη,,1y τα cm<δλoυθα:

α) Για τo πoικoσilμφωvo τoυ 6τouq 1873
EΙiδηl 6νδυrαη9 γρ. 5840 (54%), κooμiματα γρ. 95ο (9%),

,εΙ1δη oικoαr,ε'ιr{q γρ. 650 (6%), dκiνητα γρ. 2800 (26o/") ιqαι

μ,ετ'ρητ& y'ρ.500 (5%). Συyoλικd αξΙα πρo1καξ γρ.'l0'740.
β) Για τo τρoικoοiμιpωνο τoυ 6τouq l,880

Eiδη 6uδυαηq 8:585 (74ρ/"),,κoομiματα γρ. 570 (5Y"), εi-
δη oικooκευr]q γρ. 940 (87o), ακiηlτα γρ. 1Ι'75 (I0Ζ) και

μετ,ρητd γρ. 325 (3%). Συyoλι,κli αξΙα πρoΙiκαq γρ. ltI595.
Ατδ τηv οξκριoη τωv εττΙ ,μiρoυg οτoι1gεΙω'v τωv δδo

πρoικoαυμφδvωv τρoκΙrπτει - μ'εταξδ &Μωv - δτι o' αιrτδ τoυ

6τoυq 1873 κuριαρxoδν πρακrτικδτερεq oκ6ψειq στoυs rφoι'
κoδoτoδπεg oι ο,πoiοι ετr6ρριψαv περιoαδτερη 6αρ0τηπα ατα
πρo,oοδoφδρα ακivηα (αγρoq) και oλι'βτερη oτα εilη 6u&r'

ση ξ.

3) Απαιτoυ,μtyoζ frQ0y'aζ ε'gyασι,'σlζ ybσ. 1η\ν

αι')'τ ι,μεx cb'rτιοη x\ωy e'ξ6δ οw xη S tφa[c^α'g

Kατ& τηv περΙoδo oiιrτα$ηg τωy 1τρoι,κoσU'μΦδvωv ('1873 '
Ι880) μαρτ,υρ,iεq ατrδ γεvε& oε Yeμεd μαξ τrαρηouιΙ τη'v τrλψ

ρoφoρiα δτι τ,o μcαo oλod,μφo (απδ τηv αι^ατoλri μΞ1ρι την

δΦoη τou ηλiou) ημερoμ'ioΘιo αv6ρ,xovταυ αε 3 - 4 μεπαλλilκια
(oτηv ναoυoα'iiκη, 5,613*.o, μιτιλΙ,κια). 'Evα μιτιλi'κι ιoo'
suναμor)oε με 10 παρδδεζ. 'Evα γρδ'αι ε]iyε 40 τπαβδεg, &ρα

4 μιτιλi,κιcr και μΙα λiρα Touρκiαq 'l00 γpδαια. Yπ,oλoγiζou'

ταq τo μloo ηtμερo,μΙoθιo μιε 4 μι'τιλilκrα d (τo αuτδ) I Yρδ'
σι κaααλnilYo'L,'με oτα παρακ&τω oιlμ,περ&o,ματα:

α) Για την αξlΙα τoυ πρoικoσυμφδνou τoυ βroυξ 1873

36
Ι8
12

9
7

β} Για τηv αξ'Ια τoυ τρoικooυμφδvoυ του 6τoυq 1880

39

19
13

t0
I

ooJ αμικρr)νonαν αr'i,λoγα, H αvαφoρd μαξ αφoρ& στo χα'

τδτερo ειαδδημα.

ΑκcλoΦεi η ταρδιθεoη τωv κειμ6vωv τgrv &jo τ!ρoικoσ1rμ'

φδνωv, δτωg ακρι6δq 6;ouν oτo 1τρΦτ&tuπo.:
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A'. rΠPoll(oΣYMΦΩNo .l8ηc lANoYAPιoY εToYΣ 1873l

Eκτdμιαιξ τηq πρoικiξoααq MαριγrΙlq δoα δilδov τα αρ6φlα

B'. ΠΡoιKoΣYMΦΩΝo 19ηc lΛNoYAPlov EτoYΣ 188oi

KαταγραΦi και εκτπ\μηoι9 τη9 πρoικ69 τη'ξ Θεoφαvoiξ Θυ'

γατρδq Φιλiττπoυ . " " " ' (3) 1l88O: lανoυα'ρioυ 1O Ν&oυoα

l : Ξ,v Mακρoλ6'μτταrov \'{'5 1ριo& Γρ: 750

1 : μΙα Mτoδyτα με 1ηo& και Noδρη'g !"' 
750

1 : μiα oκoυρτ'Eλα με Γo&vα Γρ' 3'50

i , u,o odλτα καλ'd Mε ιριod Γρ: 250

l : μ'iα αiλτα με φλEμτrαλα 'o' - '1
2230

I : μiα >> ατλζη με x'ριotφη Ιo' 
130

t : φooτ&vη τrβτoν οrλιμπri |'' 500

I : 6να Φoατ&(vη) κoτηvd 6ιi'vηg ;ριod I'' 
400

] : Φoστ&vη κηζfi τ'ρiτoν Γρ: 280

1 : Eνα Φoστdγη τoικμ'εyi Γρ: 280

τηs τrρoσαυτην.

1 : μι& Mτoδτα καλfl' Mε yριo&

1 : Ξνα Μακρoλiμτrατov Mε ;ριio&

1 : ,μi'α Σtκoρτ6λα Mε πovττiκια

1 ; ,μiα Σ,&λπα Mε yρ'ιo& καλfi

l : lμiα Mε φλ&μrπαρα και yριo&

t : iνα ατλdζεvιo λεμπατi

1

t

Ι

Ι

I

: Γηλiκι
: Ξvα φooτ&η ΣηλιμπΙ Mε yριo&

: ivα δεΙlτεpo κoτηνd 6ι€lη9

: τρiτoν τoικμ'evi

: 6να Mεo,oμ'iταξov

>> Δημ, ταπα κoyoταν'τiνoυ

>> Xρioτ'og vικoλ&oυ

>> κooταvτiνoq γεωργΙoυ

>> Γειbργιoq θεoδδρoι'ι

>> Avαoτ&oιq Δdμ'oυ

>> δ'ημfiτριoq αθαvαoioυ

> Koyσταγ,τiνoq Δ ηλΙα9

106

1 : 6vα φαν6λα

3 : τρΙα φoστ&νια M'τrααμθδεs και ττ6:λα

3 : τρig κατrηζελι9 Mε xριo& μliα κατδτιpι

I : μlα μττoδr& oελιμτΙ Mε x'ριο*

6 : €ξη δεδτεριq πoδιiq

4: τ6αι,ρα ιlt'πoκδμηαα κεoμηργι&

10 : Mεαoκ&μηoα ταu6νια

lO : 'δiκα 6τη,ρα

t : καλi τρα'1η}ι& Mε ΧΡιod

6 : lξη τραyηλ69 δεδτεριq

7 : Z6oτ'ρα

7: ετττ& γηρoμ&vδιλα μετα(ξωτ&)

I : dνα τ'ρατrεζoμ&ντηλo

5 : τr6rvτε μαν'δ'iλια

14 : ξευ16γη τσoρδGtια

l : κoλ&yr oιρματιρδ

Ι : '6vα κιoρτ&νι oμioq αι'ρματηρδ

! : 6vα ζευ6. oκoλαρΙκια oμioq oιρμοιτιρ&

! : θνα ζι6. φιτιαl6διq
l : €vα ζι6. oκoλαρiκια

τ : ζηλi με τ9αιpα Qiλα

2 : διδ ζηλι& κo1ι*ρικα

Ι : μτταxτo6 oτo 6*νπo

5 : τ6'ι'τε λΛαμoυ'τιiδιg

1873 : ]ανouαρliou 18

I : 4vα φ'ooτ&νη ατ'ξη
1 : $ooτ&vη ατ6ι}η

3 : τρiα φoατ&νια μ:rτασμ&s

1 : μiα καπιζlλα καλd μ'ε 14ρια&

3 : τ,ρiξ κα'πιζiλιq δειiτιριg διδ με xριο&

2 : διδ ττoδ6q δμιεq μεταloτiq με 1ριo&

4: τΞoι'ρεq τo'δEg δεδτιριq

3: τPiξ πoδiq oτrιτioιq

] : 6yα yηλ6κι ρoi;ηvov μ€ xρησ&

6 : Ξζη ττoκδμιοα κεε'μεgξ

7 : επτ& ;ηρoμ&vδηλα
l : 6να 1η,ρoμ'6oαλo

l : 6να αηvτδvι τσιαρτσ'&φη

IO : δlκα αηρ6'6hι9 μαΦ6σια

1 : ζδτατρα μ&ληvη

9 : ,εy6α ττo'κ&μιαα πα'vιiτηrlι,α 'j'' 
540

Ι I : Ξνδεκα 6τερα Γρ: 440

2 : διδ τρα11'ελ6q τrρδτ ι q με 1'ρια& l'' 
220

7 : εττ& τ'ραxηλiq' a"πsρ's l'' 
150

l : ,d'vα μανdκια κεoμερi Γρ' 40

-7r"0

Γρ:
Γρ,
Γρ:
Γρ,
Γρ,

Γρ.:

8ο0
65ο
250
200
100
ο40

2040

Γρ: 40

Γρ: 500

Γρ. 2g0
Γρ: !B0
Γρ: 180

3220

Γρ: l20
Γρ: 230
Γρ: 200

Γρ: 60

Γρ' 150

39'80

Γp: 55'ο

Γρ: 600

Γρ: 3ο0

Γρ, 70ar,_i
5560

Γρ: 20

Γρ: 50

Γρ: 50

Γρ: tο
Γρ: 200

3820

Γρ, 200

Γρ, 200

Γρ: 240
Γρ: 140

Γρ, 250

4,8,5

Γρ: 250

Γρ' 150

Γρι 30

Γρ.: 50

Γ9.: 900

6290

Γρ:
Γ,ρ:

Γρ'
Γρ:
Γρ:

ΓP,
ΓP'
Γρ:
Γρ'

5,890

50ο
200

75
150

25

Γρ:
Γρ:

70

60

Γρ: 130

Γρ: 30

ar,_j
704!5

; 2 : διδ Φoδστεζ μiα μiληνη Γ'ρ: Ι20

4oo lO : δ€κα i-Jη'"'"*''α oκorpoJvια Γρι t40

2οo 'Ι : 6lα ζευγnρη κoλEηα oιρματηβ ΓPι 600

28oo 'Ι : 6γα ;;;;;" o''ρμ:o"'ρδ κoμ6τια Γρ: 200

5oo 1 : 6vα ζευγ&ρη 6pα1ιδλια oιpματιP& Γρ 
'22

1 : 6γα ζευγ&ρη oκoλαρilκια Γρ: 50

10740 9305

1 : 6ι,α ζε6. oκoλαρilκια με oτ&1ια Γρ: 70

'l : Ξvα ζελi μεγ&λo διδ κoxι&ρικα l'' 
6ο0

5 : τ16ι,τε λΛα$ηλ,&ρια αημ'i α'τιτηκE _ Γρ' 12ο

εξακoλoΦεΙ 10095

μεταQd,μr δπιΦεv 1ο'095

1 : 6να αμπΞλη oτηι' Kα'ραyftδα crπδ ατρδμαπα-

fyα και -ρτα τ6'αρτα i ι 3la Γρ' 1'175

ζαφi,ριg .Γ' τβμταxαq
Avαση&σιoξ .λ' Γroirταζ



εισμετριτ& xρiμητα

1I595
T6λo9, ταρατ'iΘεται και τrλiρεs λεξιλδγιo για τrq &7vι+.

oτεq λξειq:

Λεξιλ6γιo'
Α

α,δξμετα (μαξιλlρια): μαξιλdρια απδ uφαvτδ με διπλiq πατ{_
τ ρεξ
ατλαζivιo: τ.o κατλακoιlααμ'6.νo απδ ατλδζι
ατλ&ζη: oλoμ6ταξo lΦαοiμb X'ρu.roκεyτη,μl6yo d διαlκoαμη1μdvo, μ.ε

dvση

B

β&ντoq: αγρo'τι'κf πρριoyι] τηq N&oιrααq

Γ
γηλθκι: 7,ιλΞκo

γ,κιoρr&νη: τεριδ6ριo { &λλo .κδαμηΙμα για τov λαιμ6
Δ

δΙδov (δαα): δαα δiνoυν

E
ειqμετρι'τ,&: oε μετρη,τ&
εξακoλouθd: ακoλoυlεi, ouvεXiζει
,fτηρα: γυναιlκεΙ,εg ωλζτεq

z
ξε^η: ξιλι, κιλημι

ζηλ{: (βλiπrε ζεξ)
ζδoτρα: φαρ&rι& ζδη με κβoια
ζδταρα: (βλeπε ζooτμr)

κ
'καττηrξ6λvg (λα): καπiλα }.υvαικεiα (τα τιπιλοli,κια εΙyα,i rμ€τα-

yενiατερα )

Kαρα.yl]'δα: αγρoτrlκd περιoy{ τηg Ν&ouααg

'κατδτιρι : κατδιτερηg τroιδτηταq
κaqμερ{ (ργιd): λεττδ δΦαoμα ατδ φu,αr,κδ μετdξι
,κηζ{; εΙδo,q μεταξbτoi Uφ&σματoξ
.κιoρτ&ιrη: (βλ,iπε yκιoρτfνη
κoλdvηα (vι): oι μεταλλι)κ69 τrδρτεg τηq ζδvη'q x,ρυooπoi,κr}._
τε i μli

'κoτηuξ: βαμ'6qκερδ
κo1rt&ρι,κα (κo) ; μικβ ζιλι& πou oτ,ρrΙrν,ovται aκατdρωΘεν τoυ
τζακιo0

λεμπατΙ: ζακcτα *ovτξ μ,ε μανlκια
M

Mακrρoλθμ,πατoν: εiδoq ε:παvωφoριoi x,ριlαoκεν'τηiμi,vo
M;αμ,ouτι6διq: oΘωμαvι,κlq λiρεg κoτn]g επ.Ι αouλlτdνoυ Mαγ,μoiτ
B,
Mεπoιηiiκια (oκoρτΞλα); oκou,ρτliλα μlε γoJvεs απ6 τo γvωστδ
τ'ριοκτικδ μΙγ'κ
,μ6σoμciταξov: η|μlμ,δταξo
,μπαqμ&διg (iξ): ταiτια, UΦdσματα δεiτερηq πoιiδτηταq

μnτα,xτΞξ: αΥρδs

μπo,διd: τoδιδ
M'iπoιiuτα (,και Mτoriτα): εΙδoq επαvαφoριoδ 1ρυoolκqvτη,μ]6lνo με
λouλo&δια (τo τιδ ακριff)

Ν

Νoδρη g : oμoρφι6q/καλλι τε1vljματα
o

oμioq: επΙroηg, τo i6ιο
n

παμ6vα: τ*vι,να

τι'αvdτη,κα: (βλΞτrε τοονEvια)

πdλα: αλατζι&g (βαμ6'ακερδ r)φαoμα)

τcδiq: τoδι69 {βλ. ,μπoδιd)
πoκ.iμιαα: πouκ&μιoα
πρoικiζooαq (τ{q) : εvνoεi, τρolpαvδξ: τηq τrρoιlκιζξμεvηg

τρoααυτ{v; o'αuτfrv
P

ρci1ηuou; τ,αδ;ιvο (ετri Υιλ6κgrv)
Σ

Σ&λτα (f ααλταμ&ρ,κα): vuΦικδ λεμτrαντi μlε Χρuσ6ξ κλωoτΞq

ση,λι,μ]τri : εiiδ,og αριατoκ,ρατικoi, αρτ]στou uφdσματoξ
σηρ66τιξ μ,αφd,oια: τoλ)xρω1μ,εq τεταlτεg φαγητoδ (μαφ,€bια

σημ,αΙνει καi,: τoλη)xρωμα μαντfiλια)
αιλι1μπi; (βλ6πrε orλιμπi)
αιρματιρ,&: καταoκεuααμEuα απδ xρυσδ σδpμα
σκoλαρτ1κια: oκouλαpΙκια
oκoρτΞλα: μ,ακ,ρι) εταvωQδρι με i xorρΙξ Yoivα
σKouρτl6λα: (βλ,iπε ακoρτdλα)
61μρ,φ9δvια: κt&λτα.εq

oπιτibιs: oπτιτικig
στδφη:'εi]δoξ μεταξωτ'oδ urpξoματog

τ
τρqx9λ6ξ (λι&): εiδog μπλαoτρδv πoιr κ,&λυπτε τo &νoιγμα τou

φoρiματoq oτo oτ{θoq
ταιαρτoιdφη: αεντδvι
ταικμεvi (Ξq): iφααμα λrνoμ6ταξo/λιν6
ταoρδτια: κ&λταεg

Φ

φαvdλα : iφ<ια,μα (Φαl'ελi(vιo)

φiλα: Φiλλα
φιτιoι6διq: ιpιλ,v'τια6vια (ετi oκouλαρι,κιδv)

φλ&μπαλα: πιετiκια, 6oλ&ν,

φλ&μrπαρα: (βλΞτrε φλ&μπαλα)
Φoστ&yη: φouοτiνη

X
11ηρolμ&νtδη,λo: μαντdλι 1εριoΙr

xη,ρolμl!σαλo : μαlκρδ'στεryη] o,μ'αδι κfi πετ'σiτα φαγητoδ τroυ ατpδ'

voνταy στα γδvατα τωv oιlνδαιτημδvω,v

Παρατnριiοεaζ - Σx6λια
(oι αδξoντεξ αριΘμoi αφoρoδv στιξ τrαραττoμι16ξ τoυ ει'
μ 6voυ)

('l) Φωτoτυτiα απδ τo τrρωτδτuπo υ'τr&ρxει στo αβXεio μoU

(2) δ.τr.

(3) Παραλεiπεται η τqρ&αεση τoU ε1τωvδμou iστερα αrτδ σxε-

τι,κfr eττιrΦμiα τoυ rατδxoυ τωv τι,ρωτoτiπωv τωv δrJo τrρoι

κoouμQδl"alv τoι, oπoio και ευxαριστδ για τηι, καλωoδvη

τou yα τα ταρα1ωρdoει Yια τηv 6ρευvα αυτi.
(4) Tα λiμματα τiθηκαv δτπωg ακρι6δq 6xoυv oτα κεilμ'εyα

xωρig oρsoγραφικd d ouvτακτικf διδρθωoη και 'με αvαλ'
λoiωτα τα στolγεiα τηg φωvητικdq.

325Γρ:
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Ποpolμiεq Πoυ λiUoUrTI σTn Nlgoυοτα

(oι παρoιμiεq ,ε(vα,ι o καΘρ6φτnq τoυ τρ6'πoυ oκθιpnq
(A,',)

iΠ,opotιμio εivαl κitΘε γvωμIκδ
Πo,U rΠlρoraρlxεταt οΠδ To λαrδ o,οv .κoτα-

oτδλαγrμα τηc' 'nεiραQ τoυ.

Ποl ρ d oη'μαivεr κorrτd' ' oilμoc ση-

μοivεt δρδIμοc, dιρα π'α,ρoliμiq εiν'οl κδ'
τl π,oυ γivετοl lκoγrδ oτo δpδμo.

ol παρorμiεc κυκλοφoρoilo'αγ στlq σU

vαιrrηoεlc, oτorυq δρ6μoυc τηq αlορdc'
τηQ γεlτovldQ. Eγ'αivoυv οno τηv πεi'

ρο τηc ζωηc, μf'σq στηlγ κoθη1μεlρlvη

iβlαndλη, ,oτ,orr κdμino, τo βoυviδ, τη

Θdλoooα, τo γιοni, τo εργοoiαo'o κol

ολλοι], oτov αγιbvο τηq ζω'ηc nou εi_

vαr θvαq δρlδ'μoc γΙα τolv καΘ6γ'α.

oι παρollμiεc εivαl oγ'ετtκd οιivτoμεc

φρdοεlc ,n,oυ δηλΦγo,υv, ου'vηΘωc ολλη-

γορΙκdl κοt oκωnτllκd, δl,dlφoρεc oλη_

Θε,|εq Πrou βYαiγoυv οπrδ τιq 6μη6tρiεQ

τηc Zω,ηc'
,Q1 lη6,ρ1,gig$ηg]ρεc Π,α!ρoliμlεq εiηrαl α-

rπ,ευrθεiα,c κληρoνoμIα τηc λαΙκηq μ,αg

rnαρdrδolηc, εγιi: oι uπ6λoιnεq Πoιl εv'
ΙσωματΦΘrηKαv o' oυτ,6q, εivαι ρi1oεrc,

γvο:tμiκd ,κol ο'πoφΘ6γμoτα ο,πδ το dργο
τωv μεγdλωv μ.oc oρxαi,ιυν ουγγροφi-
ιυv, ,πolητδv κοr φlλooο,φωv.

Σ-:.r π,oλ:τlαrιtκlη τoυ noρεiα o λα-

δc μ::c ,|.lolpιpσπolεi ηv πεiρo τηc Zω-

ι]c α,; 'n.α,ρor,μiεq n.ου oτδκovrοI oδηγ,oi

tyε o0γXρovεc rKαl ]σε μ€λorιμεv€q Yεγl-
ic Φπ,ωq lκυrκλoφ,9ρ9!γ q'nδ στδμα Crε

αrorμo. Tlc nlλδθiεl κατdλληλ'εc γlo το

oκonδ πo,υ nlροoρiζoyrαr. Λrγ'δλoγεc,
πλσO'olεc σε lΠερtεXδμεγo., οnλδq καI

λαγα.ρδc, βα'Θειd φlλo,ooφηlμ6vεc γloτi
o,πo,rελoiηr κατοoτdλογμ,α Π.εi]ραq δoιJ-
λεrμivηc στo οlμ/ωVΙ τηc ζωηc.

lMε τlq nα,ρollμiεc n,ρo]β,dλλoυμε Zωv-

τoγid lμ|σ Περ'ασμ]εη/η ]ε,Πoχη, Tov K'δσμo

των ουvoιosημδτωv, τov τροπo oκδψηc
καl τη ,oτδoη τωγ αγθρΦ,Πωv τηQ oπi-
voη/"τl σε .nρdγμ.oτο καt κατοoταoεtq τηq

Ζωηc, δηλoδη δλα ,εκεiγα γlo το oπoiα
λδμ'ε .rnvεilμ,ο ε'Πoχηq" κl ,orκoμα, iοι:.lc,

ε'nειδη oρloμivεq ιδδεq καl oκiψεlc τοu
,πα,ρελθδvτoq, δlοτηρΦvτoc 6vα μδρoc
αn6 τηv rαx,υ τoυc, dηoυv επiδραη
|κoΙ στΙc μaρεq μoq.

IMε τηv 1ΠαlρoΙ1μιo, oαv δvα οilντoμo

γλιυoctκδ KρUΠToYρdtφημα' μn,o'ρo0tμε να

Xα]ρ,α Kτη ρ i σοUlμ,ε ειjισΓo1xα δ,vο nρ6oω,πo,
vα ,nορα}ληλησo.Uμiε ]μtα κατdloτo,o,η, vα
ulπ,ovoi1,g9ιJ1μ,g κdτr η ,καl v,α δ,Φ,oo,υμε τo
ερ,dΘ;oμα για τo ,Eirnvη,μα κdπο,loυ oυ_

vεtρ,μoιi.
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El,κδvεc τηc καθημερlvηc μαc ζωηc,

ol nlo ,πoλλδc, εivαr μovδoτol1α η δi_

σrolxo no:ημοτδKtο ,με μθτρo, η oμolo-

κoτoλη'ξiο, dλλεc εiγοη !εlμdτεc xlρ'ιblμd'

κol ζωψrivlα με τlc ειικδvεq τouc To-

vloiμθvεc α,Πδ:rΙc oιrτliΘ'δoειc TοUq Kοl

δλλεc φρoνlμoτiΖoυv με το βα'ρoc τηc

o.oφΙ,αc τoυc. 'β"λλεc κερlδiZoυιr μ'ε τη

odrυ,ρ,δ τoυc, δλλεq κρ'ατo'Jv οΠ' το
παλαirκd Χ96ηrlα κι' δλλεc εivοι δεμ'i_

Toυ

Niκoυ Σπ6ρτon

vεq ,μ€ τη vειiπερη ιoτo,ρio μ'αc καl

oυvδxεlα Vδεc δημloυrργoιivτοl. Αγκα_

λlαZoυv δλα το εiδη τoυ δντε;1voυ λδ'

γου.
Στη Νι,δoυ,οτα υnορxεl ,μεYδλoc nλoυ

τoc ,αn6 τiτoιεc πορolμiεc.

A. Παρ,olμiεlc Yιο λoUYΙ'6v vτι-

λoυγloν οvθρΦnoυc κr xοιiio.
ou oυκvδc π6Yεl μoκρli κι oU τoΙμ-

πρfic 1δvει πoυλδ"
'o,vτoq gψ,xγgΙ]9μlμ,l xεlρ'6τη,ρo nιδεt_

oυμrδoτl κι δvταq oφiγγουμr πλει6τη,ρoυ

τlq ,nαρ,δδ'εlc μαc xdνouμι nλεtοτ'η1oα'

Γκδγκουc πi1γεlc Mi1oυq {ρΘεlc'
,Πηγεlc oα ΓrΦ'ργoυc κι ,ηρθεlq oo Mr

xδληc, δεv δφκtα,oεlq κοv τi'πoυταq δ_

lηρμq πlηlγεtq θτol ηρtΘεrc αrα πIοτρ6-

φκια.
Δεv αρτlρvδεl α]r' τou Σιδρκoυ vα

φδεl κl oυ Kαραμivηc.
Toυ λοiμαργoυ olκυλioυ Σld'ρκoυc

'δεv ,oφηvεr vο φδεl ου 'Kαρα'μdvηc' 'E'

τLol φκld,voυv κr oι λαiμαργol onrΘρΦ-

,π,ol δα,v qrφηvoluv για τouq δλλo'υc καv

τinoυγοc.
'Αvτραc μl μoυoτdκlο κl η γυvoiκο

μr βυΖrδ.
Τρδvηψαv κι' δβαλαv μνlo}'δ δεv εi-

vl μlκρoi, θο\εl vαvl γνοcu κoi.
oδτl μικρδc εiol κι o0τl oυλiγoυ

τρωq.
Tροvηψε'c δεv εiol μlκρδc vδ'cεl

'nλεIoτlροu vτoυooυZηc.
Tou μ{λoυ δα nioεl απoι] κδτoυ αn'

τη μηλrd.,
Τo nι,rrrγlα oυμvoIδΖoυιr ToUc γouvl-

οιjq τoυq λl,γ'δτηρoυ η nλεrδτηρoυ. 'o'
Πouq λoV κoτα μovα καιiα κ0ρη δφκtα_

εv6ξ ',EΘvoυq))
J. G. FΙΕRDER

oαν κl γtδ Ζoφεiρη.
H 'μδvα Zαλiζητl κl η κoiρβα oτoυ'

λΙζητl.
H μδrvα αvr;ραλi4ητl Kl φιiρvεl vTl-

βlcλiγκα τoυ οniτl κr η κoυρ'αoId φκε-
olδιbιητι ατoυ γI'ολi, δεv φrκldvεl κοv

τi,ΠoUΓrοq.
'oλor δλor αvτdμα κl' oυ KαoΙδαc

c1δργto.
'oλolγol φκldlroυv nαρrδα κl κδΘoιrrl

μαΖi κι oU μouvoxγouτo'υc εivεl ο1δρ-

γlα o'υ lδ:δτρoulΠ'ouq Πoυ θθλεl vdιrt μoυ

vαXδq τoυ. Toυγ ,κooιηrτγtd'ρη, δ'εrr τoυv

θ,iλεr κοv κα,yiνoq.
Σo ol λεv καλδ 1oυρει)εlc o1ιρvic

vα ouγκoΘiΖεlc.
'Oιrrαc οxIρioοUv vο o'l nιγουv noυ'

λι] α'xl,ρvδc vα nγ€ιi'ηισεl κt v'o τoU Π'α'

ραφκld'vεIc γo ToU βγdΖεlc α'n' τoLU vΙ_

αirφI δnoυc λεv κt νο δεixνεlc: lγΦ εi_

μ,l κl κοvδvαc dλλoυc'
Χαiδημδvoυc Πoniq σrηv lκκληoli

κλδvεl.,

Tο μl'κρd nIn'γld δvrοc π'αρoγlαiδη'

φτoιl,/ η κι oι πα,ραXαiδημ,θιroι oΦρΦ-
,nol' ταrι τoυ βγοΖoυv o1Π' To'υ vlσd'φt

τoυ nαραφκlδvoυv δε οψμαζΦηroυvτt'

Mlκρδv κδλoυv δεv δδειρεlc τραvδv

μη φoυβlρiZειc.

Aν δεv μδθεlc τα 'μrlκρδ αin'' τηγ o'ρ'

Xη γd,vει υπδικo'υlα δrrroc τροn/'6ψoυv δεγ

cμnoυρεic vο τα φκιοoεlc Zαnl μη φο'"l'

βδρεlc.
Toυ noυλ0 τoυ κυργloλδooυv τoU

βαργlδτεr κl oυ lnαnic.
Το ivrγIα'ικl τα inr'rγlα δvτοq λδει κα

vδvαc iγα'v κlρlrμδv δλol τoυrr βαργl'
,:υ'rτ l .

Πδτι αρ1δvτιvεtq κυρδ μoυ τδρα τδ-

ρo oγλiγoυραc.
Αυτδc που nλo'0τιrrεlv τιi'lρα τlλrυ"

τoiο κι φκI6'vεl τoυ καμπδoου 'κl δ_

ι:ουc λ'εv δε γδνητl Ζd'nr,' oυ vιrδ'n'λο'υ-

τoUq.

Kρlμdoτεl loεiQ τoυv δvrρo μoυ γlα'
τi ιγδ ovτραλΙΖoυμl.

Ac φκ:δ,οουν δλλo;vοl τη δoυλεIδ' αc
,πουv δλλoι τα λδγiα' oc ,μoλΦooυv θιλ-

λolvοl rκι ξ1r :γΦ' αc γivουιr dλλor κα-

κo] o,no,υc λεv οτη Nlδou'οτo'

Να ol λεv κυρd μnιγκivo vα ψoυφdc
απoil τηv πεivα.

Να ,φ;δrrηoεr μlγoλo'υc κl τραvδc αμo

Vα μηv ixεtc vo φαc, vσ μηv δyειc oΦ'

τl δvα μυτηλiKl γιo Tηv llκκληoιd'



Νo ol κ&ψoυ Γr6vνη vα o' oλεiψoυ

μiξα Yα γεrdvει.
No ol .φ'κ1qg.oψ τoυ 1oτο κι' 0ατορvoc

νo c,:oμοvδψoU κl vα οΧ ρηoου vo ol
lκ'ολo'υnΧldγo,υ.

Mdκrvα xoUρic στασlδvl κl τolκpiκl
δΙXoυq κδρδα.

lMηxαvη αnoυ τραivoυ δixoυq orα-
iΘμδv κr τolκρi:κι noυ γυ.ρvdεl xουρ'ic vα

γ'vdθει, δεv εivεt γlα o,υvθ,ρηoμo dvαq
τετγlουQ d'vθρoυ'noυc.

Aπ' τlq αλαφρlic ΖυγlδΖει.
rEivι qλoφ,ρoυκαrιrrαρoυ δπo,υc λεv i-

1εl ,φ'0ρα αro μvuλα τoυ, δεv εivI noυ-
λi 1oΖ6c.

Tα κρoιioτoλα πoυ τdφαγειc ιδδ δα
τα ξrρdoεlq.

Δα nληρ,1i1οl61q γto ToUc 1.oτdlδεlq πo,υ

:lδφiKIoοεlq, γlα τα μoυ'Ζοβ'lρλo0κlο π,δ-

βoλε:c κl Ylα Ttq oμo.ρτiεlc οου.
'Eμαθεrv Εlβρdκoυτouc κι τouv κα-

κoυφαivητl ]μη βρoκi.
'Eμοθεr γκολloυc κl TolJv κοκoυφο'-

'vητεl οvτιμivουv, 0μοΘεlv γκoιλδγκλο-
β,ouc κl τσUv Kοκoυφσiνητr μη κoπiλoυ.
Δεv αμ,noυρεi vα μdΘεr or κlvoOρ,γlo
nρd,γματα.

Toυ γoυρoivl δπou κl ov τoυ βdλεlc
δα oκoυvΙoει.

'OlπoυC λεv .oυ λυκoυq τηv τρixα
τoυ αλλαζεl σμd τoυ Toulμαρl το,u δεv
τ' αλλd;ζεl". 'Evov noυ δ,ε φi6ρvητl κο-
λd oυnou κl ιv,α ndvεt δο φκιd'αεl τoυ
δtlκδ τou.

Nryrδ γoiδδρor μdλoυvov oι Eδvη α_

1υρδvα'
Σι ξδvου o,niτl, σt Ε6voυ μπαΕdv

δεηl εiγεl ,κoλd vo lμαλΦη/o'Uv vrγlδ. Nα

μη γUρElβοUv ,vo φ,KId,σoιJV ,δικδ τoυξ

μαλιbvου'vloc θγο Εlεvoυ nρdγμο.
Δlκδ τoυ ψoυμi τρδγεl Ξivoυ γκαη-

λ6v τρo,βδεl.
Avα,κατΦvo,υyrl oι 8θγεrc δoυλεIδc κl

για ξθvoυc γrκαηλδδειq κl' οiφη'voυ,v τIq

δ'lκ6q τoυc. τlc υΠ,oUrθοσεlc.

oυ ψειjτηc κι' ou κλiφτηq τouv πρ6-
τou xρδvoυ xαΙρητεl.

Mη τoυ'v η1ρ'δ δλo βy,αΙvo,υv στoU φα-
vηρo, τo ψiψ,oτo, or κλrψιδc κl' Τ' ο_

κρυφ'δ δo φovηρou'ΘεΙ, δ'o βγεr oτoυ

μ rγιrrdνl.
No 6ψεl oυ αΙτloυq.,

lNο δψεr εν ημOρo κρiαεωc. Δα τoυv

τιμoυρηoεl oυ ΘεIδq. Αn' τo'υ Θεlδ δα

τoυ β,ρεl. Toυ λεμει κl για κολδ oι 6_

noιουv γδvητl lτio γlα μvro κoλoυπiρα'
ση, Yιο δγα καλo πρδγμo.

'Bγδλ'τη σκoiφκlα σoυ Yo μη βoρa_

σε|q.

Δειv εi'oει ,κoλιiτηρoυc oπ' τη μθvο,

'θ1.ειc κl σU τtc olμαρτiειq oov.
ΣηκΦΘηκαv τo rΠouδiργto Yo xτυπi'

σouv τoU κlφδλr.
Τα πoυδοργlo βρΙο'κoυvrl κδτoυ κl

του κ;φiλl υψηλd' η nα.ρol,μiο λ6γητr

Ylo τouc παρoκοτ1ιovoυc διrτοc το βd-
(oυv μl τoυc μlγαλoυc για τα μlκρd nιv-
τγld Πoυ φκldνou]V τo'Uv καiμrΠδσou

oτoυc τ'cοv,ιil τηρoυq.
Av δεv κλδψεt τoυ πιδi η μdvα δεν

τoυ δivει vo φδεl.
Τo β,ρa]φo δv.rαc κλαiv τιq nλεlδτη-

ρε]c βοUλac nl,vοδv κl Θδλoυv βilZογμo,
drοl αμd δεv φκ:,αoεt παρδ.π'o,υvο κα,vδ-

vαq, ,δεv Lπ:τυΧoivεt, δεv τo,υv o,κo,iv

γ;ο oilτl κl οv γυρ,δψεl'
Kαλiτηραc vα ol βρiΖoυv πoρδ vα

o' αλυnxιoιjvτι.,
Νο δ1εlc ψηλα τoυ κιφdλl οoυ ιrα

.μηv κoτoδδ1η'σεΙ vo σl noυv κοκoυμoi,ρη.
'Avτραc niρπlραc γα,μnρδc Tηc οxl-

λδvoc.
Η αxlλιbvα vdxεl γαμnρδlr δε γ6ητr'

η nc:o;μiα λδγητl γIo dτoυμoυ αδivα-
τou, φouβlτoldρlκoυ, κoυrτδ, μικρδοoυ-
μoυ κl δxl γlο noλrκαρov κl rrαβροιrτl-
oμεvα-iv. .Γlα κroυτην που Θδλεl vo κd.
μεΙ τoUγ noλlκα'ρd.

T6τ1loυ κrφdλl τiτ1lo oκoιiφκlo.
Σι κdΘI κlφαλl δειr τlργld.Zo'uv δλεlq

ol οrκoOφrκεlq. Koλd γo πdOoυ' λδlμl κα.
,μivld'φρ,αc καλd μι γθvητr, εiΘlλα κt τi
'ng1Θα, ol τδτotoιυ Kliφrδλl TaτXIo σκo'0-

φ]Klα τlρΙδζεΙ.
Να μηv τδ1εl η κδooo vα κoτηβiΖεl

ψΙρεlc.
',ovταc ,δvαq τδxεl Zανdτr vο φκld'

vεl α,μ,αρτiεlc δ0'oκoυλο ξlμοθ'αiγεr'

φκldvεl τou ivτYloυ Ζορδρι noυλλ6c βoυ
λlδc δποuq η κδooα τηc ψ!ρIdρoιJc vο

κατηβdlζεl ψiρεlc εlKiv' τα 1ρδvlα'
'Eκλαoεlv η vι]φη σκδλασειv η Χα'

ρδ (oυ γδμoυc).
ΔεΜ Γ1ρδιΠεt, κt' εivεl τρ'ovη ο'μoρτio

vo κλdvει η γ,ι,φη στη xoρ,d τηc. 'oλο

μ,Π'lTiζo,Uv dμ,α 6vοc πεt κο,κδν λδγoυν

oι μvιδ rιαρ,δα, τδτt οκo,υρ'nαεl η nορδ'α,

δnουc λξμεl o,τη Nrδoυoτo dtμα Χαλo'
oτo,ilμ l.

Mrκρδ vrvi δεv εΙ1αμι τouv froiρ'
τolou 1oρηβ6μl.

Σl oooυc ταΙφ,αiδε,rc δ'εv θ1oυv μr.
κρiδ nιδi rn,ουΜ,δc βoυλdc φ6ργoU)Vτl σα
ot vlvi, oι πiδi π.oυ τρd,vηψεlv κr δεv
εiιlr βρθ,φοu dlμα γiγηrκεlv γκoυτZldμlτr
πo0ρτoloυc, τρd,vη,ψεlv.

Δα μι πειq nαni oπooμivt δo ol nω

κoτoυρημ6YI.
Δο μl nεlc ivοv αxoμvδv λδγα-: l.

δο ol πω κl γω. δο μl βρiοεrc δο ol

βciooυ. αιrro τραβoυv oον ολυoοiδο oI

κcυγδδε:c.
oυ λιjκoυq i1εl 1oυvτρδY τoυ oβaρ'

κoU τoυ γιοτi φκrδvει μoυvα1δc τη δoυ-

λεrδ τoυ.
''o,noυq λεγ ,6'oo ,ξθρεl o,u γotrκouKa,-

ρηc δεv τo Eδ'ρει oU μo'UσαLφiρηq, κα-

λυτηροc νο φκlδ'vειq μouγαχδq τlq δoυ_

λεl'θq οoυ Kl vο μη ρo'υτγlθoεt oι καν
καvδvο γιoτi μοΦγκt εlo,ιj Εδ,ρεIc τα
πλεrδτlρο μυαrl,κd τηc δouλεΙdc σoυ.

Τoυ μoιiτlκoυ τoυ βtoυλi τo1lδ δ' α'
κoυoτεi.

'Moiτlκoυ βroυλi εivεr αUTo ΠoU π'αi'
4εt του δoυEξρr κl δεv οκo,0γrτε| φοUvil.

'M'oι]τικoυ βlorυλi εivεl ouΓΙ6q Π,oU δε λδ'
εl' δε δεΙ1vεl Ti φ111ξγ61 6tΠouc λi,μεl
εiη/l .μoιJτo,UγικdΙαq' σμ,α μvrdrφραc φci
vουγτt αυτo ΠoU φ!κld\aεl KI φσiγou'vτΙ
0oταρlvαc αno,O κομnδo'εtc μδρ€,Ιq.

Aπoυλvδεl τoυ vlρδ απoιj κdτ'τη ψδΘα
Α,uτδq nou 1o'υρic vα φ,αivηπl i1εt

τou ζα,v,d,τt vα βdvεI δrαβdλμoτo γ!α aλ'
λoυc. Tα λiεr onο,κρυφd 1oυρic vα
τouv κατολoβοiγoιJη/.

Δo απηδι]ooυ μnoμπδ, δo oι δω πl-
δΙ μoυ.

Aι-rrolvoi rΠou ncΙΙ,ρvouv μlvιo α'Π6φoση
κι \ajαλvIοιjv σι μv|o δoυλεld ο,μδ Πρlν
τη φκrdooυιr τη σι(aΠτοU'rrrl Kl TηV lΦιJ-

βlvrγldZoυv. Kl τoυ nlδi noυ ιrr,αλvτd,εl
ιvα φκlοoει μvld δoυλεld Kl' oU μπο-
,μΠδc Kαρτιρdεt vo δει τi δα γδνεl.

Απoi 1Ιλlειc μrρlδc oρμ6γεI.
''oπoυq ρψ aζ1ρ,μ,μndvoυc κlxαidq oρ_

μ6γεr αrπoΟ nουλλδ ,nρ,δβoπα θτol λev
lKΙ Ylα T' 'αυτδv n,δXεl πo,υλλd πορoi-

ματα KΙ π,οΙ,ρ,vεr απoΟ nαιr'rο0.

Tolαρoi μlμoδρηc.
'oληv rη,v ημ6ρo τρo,Uγtouρvdεl στo,U

,παζdlρ,r η κl oι' dλλο μδ,ργrα 1oυρic vo

φlκldvει καγ τiπoυτοq.
Aμnδλr oτ' αμnδλl
Εικεiηr' το rx,ρ]δvΙo δσo δ6rvτρα ομ-

'no'υλrδ,ζo'υyταv αlξαvdq oπoυvo,υΘεl6 οτ'
αμn6λl δφ,κrα,vαιr μ,di 1oυwpd, oulΠo'Uρl-
κd γlοτi lq'μ'no'υδi,ZoυγTαv ol 1,υ,μ,oΙ vο
,κατη1βo0v oτlq ρΙ'Zεlc ο,ni τα κουψi'μα-
το. 'Eτot λεv γιο ToUQ δξrμn,γgμc αrvΘριil-
πcuq γΙα inlwγrd αrΠou vTYl6 δξυnvoιlq
γovloιq.

Φκrθvεl κl τηv πoυρδΙ τoυ δivoμη,
8dvεr δλη,v τη δ0vο'μd τoυ ot μιrrδ

δoυλεld,, τoIαλoαrαει κIαΙμ,g11, οφoυ,otδ-
vητl μη Zθoη μl δ'τr κατοn1lδvητl.

oιinoυ γ6μoυc κt xoρd τρδ1o Γιivvη
μαoκoρδ'

Πογοivεl ποιrroι], σlηβoiη/'εt παιrro[l
o0πoιl κι οv οκoμα |Kl' οΙτρou,σκdλlσTouct
cΟnoυ οκoυεt vrαροiβδ,ρ,l, γλθvrl η αv-
;oμουοη, δεv ,δ1εr vε ovτρoυπf vε ρl-
ζdv πoυ λεγ. Δε'v qηrτlρllδτεl \rτιΠ Y|α
vτΙΠ.

(Συv6plα oτo εnδμεvo τει]xoc)
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Φl ρΙζεc ΤoιJ Ποvτlακo0 γ6μoυ
oι αργωi'oι μα6 πρ6γoνoι, θεω- τ6 τaν πατ6,ρα' τo 6ργo τη6 oδναι}ηe ανα)'&:6αtναν xι ιδιx66 γυνωixε6' oι

ρor5oαν τo γω,'ιο ooy 6νo on'δ "ouq γ&μων τo αναλω6αι'ναy με αψoι6t1 oΠρoξενθτρεζ'' με x0"τοια' 666αιω

πιo ιερo,3qθεoμoι16. Toy 6θεταy υπ6 xι oριoμ6νεq ^γυναtxeq, πoυ τιζ ονδ- αll"o$i1' 6πωg 6να ζευγι{lρ' oρτ&'ρωu

την fiPaστιx'σiοι Ξωy θ ιjly xαι ιδιαi- μωζαv 
'uπρψ'ηo'ρ"" η uπρoμνη- 

^1:1i'::'] 
' ιrtα' τιμητtxd θ6oη oτ0

"rρo 
.η, θε*,q 'Eρs6. uKλεiδαE γ&- oτρi)g6"' ταllo '/"^r'

μυ φυλ&ττειr. Αx6μα, xαλor5ooν'τη Ιrr{ρ1αν 6ξ6αισ. Nσ".L πεpιπτιb_ Δεν 6λειπαγ 6ξ6αυ'ι xα'' τα π}'α'.-

θε&oTελεiα,^ια,ιeLpετoyτiτλoτη€o...,,o,',iδιogoν€aqΕxανe"η,.-τωνιx&ειδδλλια,πoυδημιoυργo6.
uΠρυτ&y'οεω6 τωv γ&μων'. fi'oγt] 'ηs με)'i"oαq oυζι1γoυ τoυ' σων 6μω6 τι6 περιoο6τερεE φoρ69

To iδιo xαι oυ !Ι6ντιoι. Θεωρo6- ' πρo6λiματα' λ6γω τηe &ρνηoη6 των

σσ.ν aaγ&μo (u1αρ&r) 6νω qπ6 τα Toυ Γιdwn Mελετiδn γoν6ων .yα 
διbooυγ τη oυγxατ&θεoτ)

μεγαλ6τερα μυoττ]ρια xι απ6 την ,;;""";"; 
τoυ6' Σ' αυτ66 τι6 περιπτιirοει6 oυ-

πριilτη oτιγμτj .oy εο.#ν ;, ;;; Δnμ"Yπαλ.-ιoικoνo'μoλ6γoυ νη,θiζoνταν η απαγω^γi1 ("φυγ& -

πρoaταaiατωνΑγ{ωνιαιxυρiωgδiαμαν,-ooriρoι,μo,).Συvηθιoμ6νεE
τηq Παναγiα€. Π&yτωζ, Oι περιπτιiloει6 αυτd6 {ταν φρ&οειe απω1ωγηQ ηταν: uΣ6ρω τo

Oιαρ1αioιγ&"ψol.γtνoντα.νπ0,ν.ελd,1ιoτεq'6πω6αναφ6ρειoEενo.xoρtτo',,tuxλ6φτωιoxoρiτa.,,,i1
τ,ι με συνoιχ6oια. Tη'φpoν.iδo ,ην φ,bν'o"o απaμνημoνειiψατ&' τaυ' ο'xιbνω την xoυτoνdν''

1ι\:;:|?}l
'!λ,γ:'ζ

Γα'μiλια πομπfi. Koριvθlοκδc κρατiραq απδ τιc oρ1Ec τoυ 6oυ αι. π,X., ol vεδνυμφoι βρΙ-

lvταl επdvω oτηv iμαΕα (lMoυoεio Boτικαvo0)

ζ

ifrx
αyαλοi6αινε o πατ€ραq, Aυτ66 66ρι-

axε x6ρη για νι1φη τaυ xα,L ν€ο για

γαιμπρ6 τυ.

Τπ&ρoυν πoλλ69 γpαφτ6q μαρτυ-

ρ{εq ^γυq, τo ρδλo αντ6 τoυ πατ{ρα

τj του αρ1ηγo6 τη€ oιlιoγ6νεια6' o
Eυριπiδηe λ.x. oτo dργo τoυ uAν-

δρaμ&1η, λ6ει με τα 1εiλη τηζ Eρ_

μlδνη€: (...γιΦ τoυζ γ&μoυq μoυ θα

φρoντioει o πατΔραq μoυ, γιατi δεν

εi','αι διxτ] μoυ δoυλειd, νσ" α1τoφα"

oiζω γι' αντ6 τo θ6μα.'.'' Eξ6y α_

11CI

Axδμα, απδ τoυq αρηρι.ν'o{lq xρδ'
νcυg oυνηΦiζ oν1αν xL η απαγωγη

τηq ν€α€, δτα9 υπi^1ργαν πρo6λτ)μι_

Κ&τι ανo{lλoγo γ',ν6ταν y"q'L με

τoυc Π6ντιoυ6' To πριiτo λ6γo για
τ'ην πσ'νlPεL& τωγ πα'ιδιιilν τoν ε[-

Nσ"ν aL γaνε[q. Αυτoi 6ι}α1ναν ("o-

pd,ε6αν,) να 6ρονν την τατ&λληλη

vriφη. oNα γυναιxiζ ν'ατoν με τ'
€νιν xαλδν xαι 6μoρφoν xoρLτa''

Eπioη6, τo €ργo τηq πρoξeνι'&q τo

oι αργω[oι λ6γω τη6 μεγ&ληε
aη1ιαai,αq πoυ θδιyαy aτo γαψo xω'

θιJρωoαv xαι ιδι.αiτερη περiorδo o0-

ναQηe γdμων. E περioδoq αυτ*1 o-

νoηJο,ζ6τα,ν uγφηλιιilν' xL αJν1'LaτaL'

1o6oε στη γρoνιxt1 περdoδo απδ

1b Φε6ρoυαρioυ 6ωE 15 Mαρτirυ'

To iδιo περ[πoυ γ'α.L oL Π6y_

τιoι. oι γ&'ιμoι ^liνoντ'αγ xυρiω6' το

δo τη6 νηoτεi,αq τoυ ΙΙ&o1α χαι τωy

Xριοτoυγ6νvωγ. Aυτ6 6ξ6u''α δε oη_



μα,ιyε 6τι ατΕογ'\.ioντΦν oι riλλε6 ε-

πo166.

H προτ[1ιτ1aη τoυ Xειμιbνω ioωq

να oφεiλoνταy oτo διαΘdoι'ψo aρδνo
πoυ εi1αν απ6 πλευρ&E εργαoιιbν -

απαo1oλlioεωγ ιλπ.
Στην αργα[α ετaγi1 θεωρoιioαν

αx6ψα απαραtττρη πρobτ6θeaη να

γ|νονταν o'. γ&'ρo'. xατα την πeρia-

δo τηe παvcdληνoυ. Ei1ε αυτ6 τη

aηψαatα,6τι a γαψοq Θα iβαν xαρ-
ποφδροq απ6 ττp πλευρ& τηζ τex'
νaπoιtαq. Kαλ6 oημ&δc για τo ^γωla

τoυg θεωρoliaαν eπ[qτlg xι' ot TΙ6ν-
τ,'o'' την πανo6ληνo.

Aπ6 την θ.πoQη του 1ιbρoυ oι αρ-

xαLc. Υα.|].aL γiνoνταy xατ' αρaf1 oτα

aπ[τυα. 'oταν 6μω6, υτt1ργα'l νιοt
xαι tερεiq οι γdγιοι γtyoγταy sτCυi

ναoιlq xαι σ'πoxτ.J\35αΥ'.eρ.'ιτ,:ι.
To να τΕτΙσ,{ν2υν δηλαδτ) ol μελ-

λδvυμφoι να oυνdιpoυν τa γαψo τoυq

'oτo να6 xq.L να τελoι1ν gγgi 1α. "fiρa
τ6λεια, fi oΙΙρογαψιqr>, i1ταν γc' aυ

τo$g μι,α, πρoaφ'oρd., Θυo{αζ oτου6. θ'ε-

o'!ιg xαι oυγ1ρ6νω6 ψια επ[xληaη

Υ'',x. τη 6o^i1Θει&, τoυ6. E ν6φη λ.x.
πρδoψeρe oτη Θε& 'Aρτεμη την πλε-

ξo6δα των 1-ιαλλιιitν τη€ ("6δτρ'l-

y.og,) xι a γω1ιπρδq θυoiαζε oτoy Α-
πδλλωνα, θεd τoυ φ,rlτδE, για γοι φω-
τtζει' το γ&p.o του. Nα' xι oι IΙ6ν-
1161 ; oΣην Σoυμελ&y την Πανωγυ|&.,

θα πθ"γω oτεφανo6μαι, ii exπλipω-
aη xαπoιου ταψατοi cτov 'Aγιo {
την lανα^γiα, τLα, τo oτεφ&νι πoυ

αξιιilθηxε...
'Eyα &λλο γαμ{λιo 6θιμo πoυ to

διατt1ρη'aαν ου TΙ6ντtaι tρων xαι τa

nλo6oιμο, των vεδνυμφων'
o γ&μo6 aτην αρy'αιδτητα, α,Υ"a-

λoυθo6oε τα eξi1q τρiα oταδια: Tη'i
uEγβηοηr, την ,,ΠαJπγi, xαι τc

nTdλoζ,.

E Eγβηcη γ'.νδ:ι'ι oτa πατρcxδ

aπiτι τη6 νιiφη6 xι t1a{') |!Lα σraυ-

δαiα τελετri. T6τe' τ'&,0ε oιY"aγ€νε'ια'

exτ6g απδ τoυg xoιvo$; θεοli; λ&-

τρευε x,α,ι τoυ6 υδ:aiτε?o!Ξ oLτ.^(e'

yευαχo6ζ θeoι16 βφ6cτιoυ -<) τι'' ιυ-
ρiω6 τη θεd, Eoτ{α. Tw. ιo axaπ6

αυτ6 x&βε oπiτι εixe xαι τo 6ωγιb

τoυ. Mε τo γ&γn η γιi9η i1ταν eτ6'

μεvo, αφo0 θα αλλoοξε xα,τaιxtα, να"

λriτρευε στ,a εξτ]6 τoυ6 Eφ6oτιoυE

θεo06 του oυζl5γου τηe. B λατρε[α

τοly "Πατριilωy Θειilν, (oιxoγενει-

αxιbν) απoτελo6oε πρθ,ξη ιερi'1 xαι
xαθe ταρ€xxλιaη απ6 αυτdv τηv

θεωρo6οαν αa66eαι. 'Επa'., o πατΕ'

ραζ η o αρxητδE τηζ oLγ'aΥeyeLσ'ζ1

ζτ1τo6oε απ6 τoυq Eφ€oτιoυ5 Θεoι16

oυγνιilμη ΥLα. τo δτυ η x6ρη τoυ λ6_

γω τηζ e^γιαταaταai1q τηq oτo oπt-

τι τoυ ^γα1ιτρo0 θα 6παυε yοι τoυξ

λατρειiει xσ.l' δτι στo εξtζ Θω ωνη-

λ&6αινε την υπoxρ6ωση νοι πρoσφ6-

ρει θυoiεg xq.. να, λατρει1ει τoυζ oL-

xaγενει.αxo'3qΘεo66 τoυ oυζι1γoυ τη€.

Eγγυ6ταγ δηλωδf oτoυE Θεoι16, 6τι

τa γeγoν6q αυτδ, oφaι'λ.δτq,ν σe α,νιb-

τερτ1 6iα (εξαιτiα6 τoυ γ&μου τη:)

zαι 0γ'. cτην rρδθzaη ττιζ ?"δ?ηζ iaυ

νx' iala ιaιρ'lτβei ΘJ'τ,ψατιι&. λι6'

';α a τατi.ρα1 σξo'3 τρ6cφeρι θυsiα'

τoυ6 Eφ6oτιoυ; θεo66, ζτρa'3aε την

tγxφaτ1 ./"α'L τη oυγxατ&θεoτ] τoυg

ΥLα τo γ&.ψo τηq x6ρη6 τoυ. M&λι-
aτα τδτe, για πρωτη φoρi&, γιν6ταν
επtaη'ρ'η η αναγ^γελ'|α τoυ oV6l}Ιατoζ

τaυ γαψπρo'3. Eπioη€, xωτ& την Eγ'
φηaη ^γι.ν6τσ'ν ^ιl.|LL oυζdτηoη για
πρo{xα. Θα μπoρo6oσ.ψε νσ' Χα,ρσ'-

xτηρiooυμε την Eγγr1ηοη 6ων ενq,

εtδoq αρρα6ι7να.

Aν oταθoδμε, 6οτω xαι για λiγo,
στoν raντLα.xδ αρρα6ωνα θα 6ρoι1με

oτoιγe[α, π6,υ με 6ε6αc6κητα, ψπo'

ρoι1με να πor1'με 6τι 61oυν πρo6λευ-

aη απδ τη Eγγ$ηoη.
Mετ& την Eγγ6ηoη αxoλoυθo$oε

η Πoμπd. E ΙΙoμπ{ eixe aαν axo-

π6 νω oδηγfooυν τη ν6φη α,τ.6 io
πατραδ τη€ oπiτι, στo σπιτι τoυ

γαμπρoι}. ΤΙ'|1αtναν uoo νυφ6παρ_

μαvr, 6λεγαν oι Π6γτιoι.

o γαψπρ6q xαι η oυνoδεiω του

(oυγγεvεiE Nα'. φiλoι): πi1γωιναν

aτo aπ{τι. τηζ ν6φηζ ψe αψ&"ξυα. αν-

θooτoλιoμdνα ' τ'oυ τσ. 6cερναν &λa'

γα t1 6δδια. Σγτ1sατLζaνταν iε-.σ., τι

γlu;i}.ια Πομπ{ t, "γα'ρδοτολo'-^" '
,,g,!!.γ,, oτω: cυγηθξοτzν νι λ€γε-

,L,' σΞο Lδ'i''o. (λτcψl'ψ.ηcτ1 τηi Λε

γειilνι; aηξ τΞ9.φερεια6 - θ6ματo6

uoΦixιoνr, απδ τa oι|iιxειiω : συ-

νoδειiω) .

E υπoδo1η τηι ΙΙoμπτ]ι γι'ν6τα,ν

με μεγ&λo ενθoυoιαoμδ. Στην αργi1

η oιxoδtaπoυνα πρ6oφερe γλυxioμα-
1α' y"σ'L μετd, αx).oυθoιioε πλoιioιo φ*-

γoπ6τι uεν xαλolζ δl|lVOιζ> (αν&,ψe-

aα ae ωραioυ6 ιiμνoυ6, oυναδε6οντω6

τo π,'oτδ 'με δψορ'φω τραγoι1δια) . Tα

1αρo6,μεvα (γαμτjλια) αυτω τραγol5

δια πoυ tραν iναe ι1μνo6 oτουg νε6-
yυμφoυζ (uγ6γαμoυe,) τραγoυ'δι6ν-

ταy, εy6 1δρευαν με τη oυyotδεiα

λ6ρα6 τ] αυλo6. (,,Γλυxεiαy xαyα_

1dν αυλιily : T,OΥ γλυx6ν τj1o των

αυλιbv) .

Σ' 6λη τη δι&,ρxeια τη6 δlαox6-

δαoηE γ7 νι5φη tραν oυντροφιd, 1ιε

τιg φiλε6 τηq (nτα oυγx6ρτoιαr)] οε

ι'δια[τeρo δωμ&τιo xυ e[γε oxεπαoμθ

'lo τa πρδcωπδ τηe με την xαλrjπ_

ιρα ("y"a1aρωτ6ρ,) . Στo xεφ&λι ei-

γε τ}'eττ6 οτεφ&νι απ6 λoυλo6διι.
'Bτωγ ντυμ6yη με λευxδ φ6ρεμω.
(Φαν6ρωνε την ιερδτητα τoν γα-

μoυ) .

Mε τo co6ρουπo διν6ταν τo oδy_

Θη1ια γι'α αναγωρηaη. H νδφη θ-

6γαcνε λυπημ6νη γ'α'L p.a διoταιτι-
xδτηια ατr' τo πατριx6 τη6 aπ[τ'.. oι.

γoνεig ττ1Q τηγ αnγτ'd.,)'ιαξαν, ενιb

τηζ 6διγαγ τιE τελευταiεq ευ16E xαι
oυμ6oυλd6, δπω6 λ. x. τo 6τL σ-'o

ν€ο aπiτι τηe θα i1ταν ουxoδ€aπoινa

xαι 6φειλε να ψaι&ζec ψe τη 6αai-

λιooα oτην xυι{.,6λη των μελιοoιilv.,..
Για την τεpι^γραφi1 τη6 φυχoλo-

γιxtiq xατ&.aταηζ ηζ ν€αζ xq,τ&,

την ωρω τOυ απoχωριoμoιi α6 διi_

σoυμε τo λδγo οτoν επιφαγt Γερ_

μανδ Eλληνι cτ^t1 Βιλ'α',ι66υτq:
(Γιοι την Eλληνiδα x6ρη, λΕγει

η ηψ{ρΦ τoυ γ&μoυ ττlζ ι1σ'ν α\η'
Θιv& η μεγαλ,jτερη xq.ι aπoυδαιδτe'

ρη ττ1Ξ ζω{: τη;... 'frταν τ6oο ν6q',

δταν aτοττa$οε αiζυγoν, ιiloτε τα

zιcΘi,'ηz;& aηq hσαΥ ανd4ιιιιπα ψe

ιι;ο,.o E!'o3'..

Εcxmτδτα.y προφανιil6, δτι eπ!,'

ριoα.ν πoλυ τPrtτoPΦ oι ιilρε6 η6
ελευθερiα6 xαl τωy παuxνιδιιilν

τηζ... 'Eτσι, €παιρνe tηγ χo6rιλα
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rηζ xσ,. τη σφq.ιPq, τη6, ^Ιρoι τω δρ-

Υα'να, μ'e τq. aπo['ω 6παι.ζe, xαc επt-
^{α.Lνε νσ, τω αφιεριiloει aτη Θεω 'Aρ
τε,μη, πoυ επ66λεπε τω παυδι.xrt τη€

γρ6νια, 1α, oπoLα, φευ!ε1&θηxαν
για π&.ντα.,' Για'τi απδ τη oτιγ'ψi1

αντt1 &,ρacζε πια περ[oδoq περιoυλ-
λoΥtιs, oo6αρδτηταq, eργαoiαq xαυ
,αυταπαρντjoεω5...

uEπειδτj tpαν θ,πειρη απ6 τη ξωη,
η ν6ω €φευγε, ω€ ν6μφη' απ6 τo 6,α-
τρ,.x6 τη6 oπiτι με γ,ι&, πιaτ! τηζ υ-

πηρtτρυα, ω6 ουνoδ6v. !π6 τη aτι,γ

pιτj δε αυττj δλoι oι' δεoμoi τηε με
'ιτp aυxoγ6νει&' τηe gQlρα'ι5ayτo πιθ,,

δoθ6ντo6 δτι. 'ι,ιε xαν€να τρδπο xα.L ψΞ
oυδεμ[ω δcxαιoλογiα ψπoρο'ι3oε να" ε-

παγdλΘει εxεi, o6τε xα'ν Υ''α, yα, e-

παyd,δει τoυq γoνεd6 x,x.ι τ' α,δθλφια

τηe... Eφεξ/7E δεv θα ξπ\εxε πι&,

oτεφ&vια τL|x 1o 6ωμ6, oτην εiooδo
του πατρLxoιj oπιτιoι1... 06τε θ' E-

φερyε πρoσφoρ6q oτα μντ]ματα τωv
προγ6νων τηζ} με x&θtε εφ'&νιoη
ν6α6 oελτ)νηe... oιiτε θα ε1δρευε,

oτo μdλλoν, με τoυζ ουντρ6φου6 των
παιδιxιily τη6 1ρ6νων, oιlτe θα dφερ-

νε τo x&.νι'aτρo "cηE θε&6 οτην παμττ\
τηe μεγ&λη6 πανηγr1ρεω6...,. (To
ΙJαναΘi1ναια δηλoζδη) .

uTιilρα 6θετε τoy εαυτ6ν τηq υτ6
την y\υρLq,ρxiαy &λλωy oLyνoΙενeLα,-

xιily θειily xαι ιbφειλε νω φ€ρει, με
6αρυ πδνo πoλλd6 φoρθq' προaφo-

ρ66 oε &λλα p'νi11ιακα.'' Και aτω π6-
δια' τη€ Θε&6 Aρτ6μιδo6 δεv επρ6-

xeLτo υα. xλα6oει τΕLα. σa' α,aτe[αl

6πωq {,xανe στα, π,α'LlLx& τηe xρ6-
vια, αλλ& oτ' αληθιν&... Fφεξηe ,n-

φ'ειλε να x&,Θετα,: παρdι την Eoτiαv,
δπoυ η xα\f1 τηq ψτ€'ρω Θiω aτPξ-
ι|.lει τoν ταγt τρογ6'.. Θα δiδει δια-
τα^γt'q aτιE υπηρ6τριeq xαι, εργαζυ

μ6νη xαι xαθo,δηγo6oα, θω oητιilνε-
ται xdΘ'e 6ρ&'δυ να τρ€ae'. ψe γαρ&'
oτην εioo,δo τoν 'aπι'τι'o'3, ΥLα,'yα, υτ'a-

δd1εται τoy eπι'oτPξφoντα o11ζυγ6ν

τηζ, πoυ θα e[yαι o ν6oζ 1ηζ γ"|3ρL'

oζ...>,

A6 αφτ)ooυμ e τιbρω τoν fr.6ντιo
λυρ*ρη νω τραγουδt1σεL τoυE γ"α,η-

.1t12

μoι1E τoυ απo1ωριoμoι}, δπω6' αυτd6 ξdρει:

uΣ{μeρα ciλλoι oυρανo[, ai1'ψeρα αλλη ψ6ρα
ai1ψερα ξε1ωρiζoνται ψωνω xαι θυγατ6ρα

ooliμερoν τo ^λ"Oρθ,σLaν δ'3o xαρδδπα 6aευ

τ' {νq'ν αφ[νeι aη xυρoil xαι τ' &λλo τωQ' xαι, π&,γει'

ooi'1ψερoν το x6ραoιay δ'3ο πaρτδπ' ανο[γευ.
T' 6ναν ανοtγει xαι εlμπα[ν, τ' &}'λo oπαλ'i' xαυ π&ηει
Aφ'ooν x6ρη την ψανα aoυ, xα'ι' πotοον &λλεν μ&ναν
Αφ'ooν xδρη τoν xι5ρη oου x,xι πο[aaγ &λλoν x6ρην
Aφ'ooν xδρη τ' αδdλφια σaυ1 y'α.|. πoi'οoy &λλα δdλφια
Nτδ εiχεE xδρη x' 6ργευε6; Nτ6 ε(1νε6 x' εργaπ6ρνeq;
Ε[γα τον τ''3ρυ ψ' τoν xαλδν xαι γωριaι'&"ν x' επ€ρνεν.
Nτο εi1ε6 x6ρη x' 6ργευε6; Nτo ε[1νε6 xι' eργοπ6ρνεqi
Ε[γ'α ττγl 'μανα ψ' την xil'tγl xαι aυlρcc[αν x' 'εtγα.
Εiaα τ' αδJλφια ψ' τα xα}'θ. xαι aωριotαq x' εiNα'
Ttlια xδρη την πεΘερ& o' να εta' αγα.πηψ{ντοω.
Ttγ'α x6ρη τoν πεΘερ6 νω εiaαι τη_ιημdντoα.

Κδρτ1 ψd'θα τηγ αΥρυπνL&'ν xαc την xαxoπει'ρ(αν
Α6ριo θα πα.ζ 6η πεΘeρd,. a' γα gtoαυ μαθεμdντoαr.

Mε την dξoδo τηe ν6φη6 ετoιμα_

ζ6ταν xι η TΙο'ψπi1για αναγιbρηoη'
To αμ&ξι τoυ γαψρoι3 t'ραν €τoι-

μo. Αν66αινε η yliφη xα'. xαΘδταν
δtπλα oτo ΥαμΙcρδ μαζi με τoy ,rΙJd.,-

ρoΧoν>> (παρ&νυμφo) xι η Ι'οψ.l1

ξεxινaι3oε'
ΝΙπρoaτα πη1αtναν νξοι aι oπoiου

xρατo'3aαν αναψψ6'να δωδι& xι g-

ιpαλλαν γαψ'i1λ'tω &'oψαrα. Kυριαρ-

γo$ae o ιερ66 ι1μvo6 πoυ oνoψαζδταν
,.Τμ6yαο6> xι o oπotoζ xατ6ληγε nω!

Τμ6v' ω! Ιμdναε... (Ιμ6ναoE, Θε66

τoυ γ&μoυ).

ΙΙioω απ6 το αψθ.ξι τaυ γω,ιπρo|$
αxoλoυθodoαy τω α;ιd,ξυω τωy συγγ

γενιδν τη5 νι1φηe, τa ι6ια,[rερo αψ0.-

ξι τrl€ ν6φηζ τo oπo(o oυydδευαy oι

φiλεg τη;. To αμ&ξι αυτ6 μετdφερε
τω εiδη νυι'oι.υριo'3 Τηζ γ6φηζ, 6πωg

eρ^γαλetα τLα ic γvdι}ιμo τoυ 'ραλ-
λιo'3 xαι τo rλtsιψ τωv ρo'31ων,
ενδυμαoiεE xλπ. }Ιaτi ro αιsιξι τηe
νι1φη6 ατoλoυθoιiοry -'x αψ&ξ'.α ιηe
oυνοδεlα6 τoυ \αι}τ p.ιi)'

ζαθιδ6 η T'aψπi1 διdηιζε τoυ6

δρ6μoυ6, o xδaψoq 60γαινε απ6 τα
oτtτια, τυα να ευxηθεi τoυζ yε6yυμ_

φ0υζ.
'oταν η troμπri dφτανε oτo oπL-

τL τoυ ^{α'ψ1τρo'3 e'ργι'ξε xαι τo τρho

μdροE τηe τελετ176 τoυ γ&μου, <τo

T6λo6r.

E υπoδoxτ] τηζ yιiφηζ γιν6ταν
oτo xατιbφλι' ατδ τουq γovεi6 του

γαμπρo6. Mετd, την oδηγodaων ψπ9o
aτ&" cτo 6ωψδ του νdoυ η6 aτυτιo'l.
Exεi, την ενημdρωναν ΥLα, 1,oυζ oL^

xcγενειαxo'3q θεo66, dδιyαγ ευ16E

xαι ξ,y"αναν δε{oει6 οτoυ6 Eφ6oτι-
oυ6 θεoι}6. Στη oυν61εια αχoλoυθoil
aε τραπtζι 6πoν xθ,Θoντα,y 1ια.L oL

νε6νυμφoι. ΝΙετdι απ6 τo τραπ€ζι g.-

πo1ωρo6οαν τLq' 'co ι''δι.α[τeρ6 τoυq

δωμ&τιo (νυμφ{o)', εyιi γdoι τPα'Υaυ
δorioαy τα <επιθαλ&μια" &αρατα (γa

ψt1)'cα τραγo0δια) . Αιολουθοι1oε αεη
oυν6xεια,διαoτ6δαoη' με τρωγoι1διω

xαι xορa'Sg' Απd τoυE 1oρo06 δεy c-
λεlπE γ'ι ο 1Ιυρρ61ιo6"

\7ετ& ατδ τo τρtτo αυτ6 μΕρo6
αxoλo6θηoε η ει'δυx{i τελεττ|n τα, <o-

πτ^i1ρια'' i1 τα aπoxα\υπτf1ρια ("α-
πoxαμιilρωμα,) . Eμφανιζ6ταy δηλα-
δ{ τ6τε η yιrφη ψπρoοτd., oτoυ6 ν€-

oυζ συγγενεte τηE xαι oτου6 xαλε-
oμdνoυ6 1ωρig τηv xα}''3πτρα την
oπolω πρoηγoι1μεyα εl1ε δωρloει oτη
θε& 'Hρα. Κ&.τι αν&'}'o^γo ξxανe xι
η Πδντιω νι5φη. Tοποθtετοιjoε τα
aτ[φανω y"α,L 1,o xωμωρωτdρ (xαλ6π-

(Συv6xεια oτη oελ. 13o)



0l φυolκic επlοτnμεζ σTnU πεpioδo τnζ Toυpκoκpατiαc
Η πτδαη τηq Kω,vαταvτιvoirπoληg dτα'u

μια λoγικd αuv6πrεια τηs αττoαiνθεαηg

τηts Bζαvτι,vdξ Aυτ'oκrρατoρiαξ σαD' απo-

τ€λεομα τηξ κατdρει.lοηξ τroυ φΘoιJ6]αρx'ι-

κoU τρ&roυ ταραγωγfrg oτηv Eυρδπη :roυ

,κ,ρ&τηεrε π'ερΙπou δEκα αιδvεg αττ6 τη'y

τrτδαη δηλ. τηq PΦlns τov ττ16μ'πτo μ.X.
αιδyα μξK>ι τηu τrτδoη τηs Kιrv)πrολιξ

τo l,4,5i3.

Η o,Θωμαyικi Αιπoκρατoρiα τo'r' 15o'y

.και l.6ov αιδvα 6ρΙσκεται oε αυvεγri &_

'yo,δo και αrpol) καπακτ& μια oειρ& 1δρεq
εrπι6&λει τo κouvαyικδ - g1116'v6'μιxδ και

mολιτιrlδ τη9 αι}ατημα oτα Bαλκ&vια μd'

xρ] και τηv Ανατoλιrκ{ EuμΙπιη.'oαrτδοo
α'ττtδ τ<r τEλη τou 'l7oν και τιq qρ1€q πou

t8ou αιδr,α 6ρiακεται oε γεvικξ παρα'κ-

,μt .με αυviτπεια oι δυu&μειg τη'g Αι.lotτρi-

αq, Γαλλiαq και Ayy'λiαq, vα αρx'iooυv

τrρooδanτι,κ& vα διεuβvoιrv τηv ττολιτικd

και oικovoμικfi επιρρoi τoυs ωζ τιξ τfα-

ρuιpΞg τωv BαλκαvΙιαr,.

M6οα oτ,ιq αυν€riκεq αυτ69 αιrvτελoδx

ται αo6αρ6q αλλαγjq ατov EJιλαδιrδ 1δ_

ρo, Διαμoρφiyεrται τo Eλλη,vιxδ 'Eθvoq

xαι o1ηματiζετtαι μια γ6α τ,&9η, η C!σγτι'

6 τd9η, ττou εμτ'vεoμ,θνη αtτ6 τι'q' oτrανα-

oτατικΞq εξελiξειq ατη,y ΕυΦπη, θεπ'ει

lpπpoofr& fηξ τσy ιoτoριlκii τηq ρδλo και

1,ρioq τηg' δημιouργiq9 κρ&τoυg αν'εξ&ρ

τητou. 'Eτοι oτα τdλη τoυ l8oι.l αρx6q

τou 19oυ αιδvα ττραγματoπoιεiται μια
δλo και μεyαλΙ)τ]ερη oικovoμι'κd crΙl'uδεoη

τηq EιlΦπηq .με τηv oθωμαvικfi Αυτo-

κρατoρiα. To εμπroριπ6 κειp&λαιo τηq Eυ-

ρδ'ττηg διειοδδει oλoθwι και 6αθδiτερα

απιg περιo16q'ττoυ lοατoιlκoioαy oι uπ6-

δouλoι λqoi. 'oμωq η oπι,oθoδρoμικd δo-

μιi τηq oΘομαvικfig Aυτoκρατoρiαξ 6rvι-

γε τα φηrτρα τtlv αν'ccτtτι;oδμεyωiy κα1τι'

ταλιστικδιl oρ1Ξoεωv παρcot'ωγiq και στε-

κoταv εμττδ1διo τ6αo crτηv αv&τrτuξη τιυv

uττloδoδλωv λαδν, δαo και στη]γ αu&πτυξη

τωιy κoι,yωvικδv αγ6aειlv ,(αι c1τιστη]μω'ν.

ootτ,δαo oι 'Eλληvεq Υια μια αειρ& λδ-

γoug απoτ!ελoiοαv τo πιo τρo1trρημdvo

oικoyoμι'κo - πoλι'τ'ιri τμ{μα τηq O.A.

To εμiπoρικδ κεφdλαιo πρυ δημιoυριriθη-

κε στιs Eλληνικ6q ταρoικiεq τoυ εξωτε-

ρι,κoi1 στηy Bιθvη. στη Bοuδqπ6ιrτη,

oτη.v Tερyθoτη. (Γτο BoυκoυpΞbτl, oτη

Mα,ooαλiα και στηy oδη9σ6, αyατττδoει

ατεuiq εμπoρικdq α,1'ioειg ψε τηv EΜ&_

δα.

Στo iδιo δι&oτημα ilο'τερα κιφiωq α-

τrδ τη'ν ouνθdκη τou Kιoκτοouκ - Kαr_

vα,ρτζη τo 1774, τη oιllθ{κη αυτd ποu

εi,vαι 4 πρδτη διεθv{q αvcηyvδριαη τoυ

Eλληνικoδ'rEθvouζ, oηlμειδvεται αo6αρΦ

πΦoδοq oτηv Eλληllικd oμrπoρικξ ι'αυτη:

λiα. Tα ελληrνικ& εμπoρι'κd καρ&6ια δια-

Φ<iζoυv τη Mεoδγειo κ]αι τηv Mαδρη Θ,&_

λα,αlαα και απoκoμiζouv τε'ρ&απια κθρδη.

Tδτε η 'Yδρα γi,vετtι τo πβτo aμπoρι'
,κδ vαυτηλιακδ και τρα,πεζιlκδ κi'viτρο oτηv

Αvατoλικfi Mεoδγειo.
Αλλ& με τη,v αv&ττtτu9η τωιy εμπopιrκδv

Φ(εσεω'v μεγαλδuει και η ατrδοtταση τηξ

6ιoτε;viαq cι.πδ τη y€α)ρ)iτα και α,πδ τα

τ6λη τoυ Ι8ou αιδvα πoλλig κoιιvδτηtτεg

στηv Eiλλ{5δα &ρxιiααv να ειδιlκη}o'y*ται

στη,v τrαραY.δγi ειffiv 6ιoτεγviαq. Aνα-

τιτJooovται 6ιoτ'εyvιrκ& xω,ρι& - κ6νπρα

πou παρ&γoιlv εiδη vηματoυρyΙαs, t φαv'

Toυ
Γιdwτι ,Μυλωv&

'Φυoικoιi - MαΘnματικoιi

τoυρηrΤαξ κ.d., που εξξovτtιι aτo εξω_

τφικδ, κοιθδq iαι η }'αu,Eηγικfi για τιq

εyΧΦριεξ αu&yκεq. Αur'iq oι 6ιαμηxαviεζ

θτ,ειrαy vα δημιoυργdlαouv εδδ κι εκεi τq

τρδτα κδτταρα τ0lι' καlπιταλιστικδ'v o16θ

σεων παραγωγdq.'oμωq o αφ6ρψoq

τovρκικδq ζuγδq με τιξ απηρxαιoμ€'ι'εq

στρατιG:rτι1κo ' φεoυiδαργικΞg α1'3oειq, η

6λλειψη τωv τιo oτoι;6ειωδδv ayγυξoεοv

ωs τρoξ την πρooιxπικd ζοJ'i κEι τηη' πε-

ριoιldiα τοrv πoλιτΦv, oι 6αριds φoρoλo-

yτεζ (αιδvιoι φδρoι!), oι ετιδρoμεiq

τιoν ToJρκιοv ταo&δωy, oι δoλφoν'Ιεg, oι

ληατiiiεξ, ατoη'ελoδoαν τρo91oπθδη' oτην

oικovoμικn] αvdτtτυξη. H αρ'τrαγi τη'ξ γηq

αfδ τoυξ αyΦτεζ', και η' 6αρι& εκμετ&'

λει.lοη και κατα''lτiiεoη αε 6&ρo9 τοry Eλ'

λfvtov 6ιoτεyvδv, τεγvιτδv και eμπδριov'

πρoκ&λεoε (αι τ'o φoδι'Ιτωιμα τou κιvfrμα-

τoζ τΦv κλΦτδv, πou oτ&θηrκε η μαyι&

τηq eτα,v&oταοηq τoυ 182'I' T6λoq η &_

μεoη αv&yκη ατroτiυαξηg τoυ τoυρκικoi

ζι;γ,oδ και η δημιoυργiα κρ&τoυg αvεξ&ρ'

τητoυ, εΘvικfiq κρατικiftq εoτiαq' τoιr θα

&voιγεv τo δρδμo για τηy αν&τιτυξξ τωv

παραγωγι'κδv δuu&μεωv, πo δρδμo τηg

πρoδδoυ και τou πoλιτισlμoi' oδfiγηoε

στηv εΘμι κoα,τrελευθερωτ ι'κi ετα'viοτααη

τou l,8'2'1 .

Στηv ελληvικd ιστ'qριoy'ραΦiιr ετrικ'ρα-

τ,ai η α'uτ'iλφξ δτι η &λωαη τηq τδληg

{ταtv τ.o τiλoq μιαg περιδδoυ &Φησηξ

τωv ελληvuκδv γραμ'μ&τorv και τ91'vδv

και τηv Φτrαρs μιαξ επoxiξ δεινι'Ir'y και

τιvεuμΦτικoδ oκoταδιαμol' Αυri εir}rαι

μ&Μov μια oχ4βατ,ικi τταρoι:kriEoηr τηq

ιατoρικξg αλl]sεια'q. oι λΙγoι λδγιοι τroυ

6,φuyαu ατη Δiαη δεv lμριoρoJv να θε,toρηe

θoδ,y oαy κΦoριατικflq σημασiαg, Yια
την καΘuατΞρηoη τωv μαζδv oπα ;βνια
τ'ou o&oμαvικοi ζuγo'i. Tα αitια εiivαι

6αθδτερα. H δξυvoηr τωv εαωιτερικδv αv_

τιθ6]oεουv. oι αατδdΘειεq και o πoλιτικ69

κατακlερματ ισμδq, η καrriλυψη διαQoριrv

επα'ρ1ιδv τηξ Aι,πoκρατo'ρiαq, μεταtJ
τωv otτo,Ιωv η πτδαη τηg ΘεαrαλovΙlκηq,

τoυ iηριμε τλ6ov τημ τiyη τoυ Buζα'v'

τiou, η δξuναη τηg ττoλιτιdg και κoιvω_

νικ{g τrδλωαηq, oι ττoλixρovεg διεv6ξειq,

γuρω cqτnδ τα εκκληαιαoτικ& ζητfiματα
και τ6λoq ηl αiτloσδθρωση τoυ φεou8αρxι-

κoi τdoτtoυ παρcη1ιυγdg, ττou dταv κlαι o

καLταλυτικδs ταρξωv τη'q δληg ηρΙσηξ,

6κριναv τηv τδ14η τoυ BυζαiτΙioυ' 'Oπωξ

YρtΦει κtιι o ιlατoριrκδq Γι&wηq Kαρ&g:

Σταvi'ζoι.lv oι λδγoι, ενri παρ&λληλα 1&-

yεται και τo ακρotιτdριo. Χ&vεται oιγ* -

οιγ& o πotμπδq, αλλi xαι o δΞκπηq'

Eττitrηq cΙrικρατεi η, α'ι'τ'i\ψη δτι ζι
Τoδρκoι εvαvτιδθη,κcοv απα γ1βμ'ματα <αι

ατrαyδρεuoαν τηv διδαοκαλik τoυq' Aυ'

τδ εivαι τελεΙωq α6iαιlμo. o τoδρκoq

δι,lv&ατηq δεv αvακατ'εilθηκε πoτ6 oτα

πρo6λξματα τηq παιδεJiαq, τouλξ1ιoτov

δμεoα.. o Mar&μεΘ o B' κατ&λb6ε αωoπ&

τηv τ,oλιτικfi κατ&αταoη τηls qπoχiξ τoυ

και θ6ληαε γα ιlμδoη α6ιαtr6ραοτo τεi-

xoq, ,μεταξi τωy καταKτηJμ6ι'οrv 1ωρδv

και τηs Kαθoλικfiq Δυτιlκdg Eυρδπηq'

Ytα εUyoητoUξ λδγoug. 'Eπαι yια τorv

Mω&μεΘ τ,ov B' r} κ'αλλι6pγειb τηq Eλλη'

νι'κfrg ττα,ρ&δooηq τ,Φy ελληrvι'κδv γ'pαlμιμd'

τωy και τηξ oρθoδoξΙαg, ατroπελoδoαv

τηv δια'xιoριατικi yραμμi, εyαvτiioy τou

κ'αθoλικιoμ'oδ και τ(αι'l v€c}v ι8εδv oτηv

Euβτtη. Δεv εi1yαι τu1αrio λoιιττ6v, πou

τη}, στnδμ'εη κιδλαq τηg &λωαηrg, διδ'ριαε

πατ,ρι&ρ11η τ'oy ανθoιtlτικδ Γεldδιo, ιβ'
vατιiκ6 αιlτΙιπαλo τηg δuτι'κiξ' κοιθoλι'

κdq oκκληoiαq, τ'ov ατoΙo lixριαε με αif-
λη κα,ι Eικαι,δμστα, πou μ6vo o E'uζαvnτι-

'νδq αυτoκβτoραg εi1ε. oι eτniοκoflτoι

και o κατδτερog κλ'fr'ρos, εiβv τερ&οtια

δlκαιδιμ,ατα, !διαΙτερα ατηv παιιδεiα' M&

λιατα, ε&v κ&πoιoq λαiκδq δ&o'καλoζ'

για διαφδρoυg λξoυq, κuηγιδταv απδ

τoυq τoδρκouq ντυv6yταy τι{cι'τdq' και δΙ_

δαoκε ελεiθερα. Aτ$δ Θω, 6γαΙ'vει και o

μδθoq γlα τo κ.ρuφδ φ1oλεio. τo oαoio

δεν ιrτriρξε τroτ6.

Τηv πνεuματικfi ηγεαicι τoυ ιdτroδouλoυ

dθvoνq τη'y εΙγε τo πατριαρη1εio' ooτδoo

λiγo ,μ,ετ* τηv &λωoη o πατριαρ9(ι'κiζ
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Θβvog yivεται αvτικεΙ,μεvo aξαγoρdq. To

l{f,σ o ΣuμdΙlιv T'μαοdo&vτog, δΙiδει I.

0,00 xρυod φλouριd, oτ'o Σoυλrivo για
vα YΙlyει αuτδg ττατριδρχηξ. o lερεμιαq
o Trραlι,oζ ιo 15v2 δΙ]δbι 2.000 Yια να

γ,iv,ει τtαt'ρι*ρyηs' και o Πφ1ιoμιog o B'
εξbγoρζει μe 12.00'0 φλouρι& τo Θρ6vo

αττδ τov αττoio εκδιδ;6vεται αrπδ τoν lι-
μΦθεo τov Α"', τoυ πλ{ριoοε 10'0.0'σ0 xρ
od φλoυριd. 'iEται αττδ τo 14i60] μ$1ρι τo

18,2 Ι αvε6oκατε6αiΙνoυ,v στoy Taατpιαρxι-

xδ θΦvo ]40 πατριδρχεs, δηλ. κδllε 2,5

1βvια, 6,1oυμε αλλαγd τrατριiρo(ωv. oo'
τδoo rπρ6πει vα oημειθfi δτι μεταξδ τωv

τατρlαρ1δv, 6ρθΘηtκα,v και ,μεριx& φtυτει'
vi και ηρω'iκi τryεuμffτα, &τπ,υg o Λoι.lxα-

ρηg. o lερεμιαξ o Γ', o Kixλλti'υικog o Γ',
o ΔιovΦαιoq, πoυ π&λαιψαν μ,ε τηly 6cr€ι&

τoυq μ,δρφωoη και τηv πΙottη τoιlg ατηv

τατ'ρiδα Kαι στoy ιnrδδouλo λαδ, για τη'v

μδρφωoη και τρoκoπ{ του ελλη,vιr<oι) i'
θvouζ 'και τou πλfiρ<οoα'v με τηv ζω{ τouξ,

τηv πioτη τoυg. στα ιδαvι'κ& τoυξ.

Γενι,κ& μπoρoδμε vα πoδμε δτr, ovιi o

αvδτερoq xλiρs. ταiτηlσε τα σιnμΦdρov-

τi τoυ, με αυτ& ταr Σouλrt&voυ, o κα-

τδτε,ρog κλ{ρo9 εξ αvτικει μ16νoυ και λ5-

Υω τηξ ΘEoεδs τ'oυ, ξται,ξε τρooρευπιxδ

βλo ατη διατιj'ρηοη και δι'δδoση] τω'}, o_

λiγοrr, γραμμ'&τG}v κdι τηs ελληvι'κdq γλδα
σαg.

Γtα τη,v μδρφoαη τr,rv aλληvoτταΙEιιrν

1ρηtrιμoπoιdθηκαv τα πιναrκiiδια η oκrω-

ηη6o9 (τo κdτ'εξox γ 6i6λιo τηq τoυρ-

xoηρατliαq) τo ψοιλτr]ρι. o Aπδaτoλoξ
και τα Mηvαiα α,ητ' &πoυ oι v€oι ατo-
ατηβηζαv μ'ερικΞq μδvo τα,ραγρiipouζ με

oκoιrδ τηLv δημιoυργiα αvθΦπτorι,, τrou yα

lμπqρoδv ι,lα ouλλα6Ιζoι.lv lμEριi(E γρ&μμα:
τα, vα δiα6&ζouy τσy Αιπ8oτoλo ατrδ τo'v

aμ6δνα τ,ηq εκxληαiαq και ι,α κραιroδv

πΦxει'ρoυξ λoyαριαoμ,oδq.
Tαυτδxρovα η φuσιiκIi ακfuηr oτα xΦ-

yια τσu oΘωμαvιlxoi ζuγoi, oυuδcεται με
tη φιλoooφiα τoυ Α,ριoτατ16λη εivαι δτηλ.

μια φuαικ{ φιλo,ooφΙα 8Ιγωq δικ{ τηg

uπδoταoη και oλoκλfrρorοη. Eν τω μετα'

ξδ ατηv Euρδπη oνι,τελoδnαι επαyαtrτ&_

σειξ στo 1δρo τtrv ε,πι(,'τημ(δy και τηξ

φuαικdq ιδιαiτ,ερα. oι μεγ&λεq αvαxrrλδ-

ψειξ τtJν Mαγγελαvoυ, B&oκoυ, πε Γκα'

μα, M&ρκo Πδλo και oτη φuαιιιtj μηxαvι'
κd τou Koτερvι,κoυ; τoυ Tι.ι1o Mτrραx6,

τ,ou Γιoχαy Kετπλερ, τoυ Γα}λιλαΙou και

τoυ Nευτωvα, Θ6Jτoυv τ'ηv opρgyirδrr τοuq

τ6olo ατηv εδ6λιξη τωv ιδεδv, δoo και

στηiv orκoyoμτIσ, εμfπΦιo και α,ν1οθττυααδ'

μiΘvη 6ιoμηxανΙα. Στη,v uτrδδoυλη Eλλ&6α

με δυoκoλΙb, φτ&uoυv τα vΞiα τωy αvα-

καλiψεωu oτη rpι.loιxιj και δταiν φτiαoυv
εΙ,vαι δδoκoλo yα διiδφ<θor]y κlαι διαlo.
θο&v, 8ιδτι τΦτov δεv ιtτιΦxoυv λδγιol,
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aκτ6g ελαyioτωlv. και lεiτερolv τo 6ι6λio
εi,vαι 1ειρδyραφo και ωξ aκ τoΙπoυ τα_

v&κρι6o και δiαxρηατo. H κατ&απααη αυ'

τd αλξει δταv εμφαviζεται τo 6ι'τιπo 6ι'
6,λio, και αρ;iζει vα τn€ιρατηρετrται μια

μaγαλlτ'ερη κiνηοη και τo απoiο μιπαi_

vεl στo κiκλωlμα τηq τταιδεiαg.'oψωq
τoδτα τα 6ι'6λiα τηg lpιlοιkπiξ, εivαι για
τouq v6oυg και αρβρι'oυq, τrφιξ16'μy }i-

γεg yιrδoειq Yια τηv Φuαικη, δr'ταq τε-

ριLαrδnερo eκλαικεuτικ&, π'αρ& αι,lατη'ρδs

επιστηιμοvι]κ&. otρτdcro αυτ6 απoτελεil μια
καλ{ αffi Yια τoυξ φιλoιμοΘεiq ν€oυq

τoυ ι.rmδδoνλoυ θΘyoψg. o Νiικoq Δrrρ6cι-

ρηξ,6γρc{rε €να 6ι€λio φυοι'κι]q, στα

I8t 2 πoλδ εvδεικτιtκδ τtυv τdαειov τηq

φUσικis εκεivηq τηq εrrσχiξ: γρiφει λoι'

τδy: <<H φυαrκd εivαι και ειq τηy l'}'εi'

qv ημδv arQελι μδτcrτη. διδτ ι αιπ{ μαq

κ&μ.vει να γvοrρioιoμν τηv μlαικdv τωv

πραγμ&τtov κ€rι μαξ δει'κyδει τωζ εμπo-

ρoiιμεv ιaα διατηρξμεv τηlv ιηrεταv ηrμδv

κοtι yα πρoΦuλαττΦμεθb cαπδ ταg αφδ-
στιαξ'.' Αφiνω δε να λiyω τroλλ'&q &λ'

λαq ωφiλειαg ταq oτoiαq τtρoξεuεi αυτη

η εrωΦ'ελΙi ξ 6πιoτ{ μηl, ει ξ ηiμαi δτ ι

ττλoιiτiξει τoy yoδv με πoλλ*q ι1δi:'q, κo-

αμiετ τη.ν δι&yoιαv με ;ρdoιμoυq ειlfiοειg

και μ,εταδi'δει ειξ ημ&g τηv γvδoιv τωv

ιδιoτd'τωv και ovεργειδν τοlv oιlμ&τωv η

oτoiα μαq εiναι τδoo αvcryκαΙα ειq &
λαξ ταξ xρεihζ και αvαπcιilαειq τηζ ζΦ'

{q xαι ειg τη'v crπoφ'ιηyd'v πoλλδv κινδi-

vων. H ψαικfi λoιrπδv δι{δ&ακει καθδξ

παg τιs 6λiπει τrεμτvoτα'τα και ωφελι-

μδτατα, δια τοδτo τrρ4πει i]κcroτoq 
"d_

og vα κατrι&ζoι 'ειq αυτdv τηlv αναfκαiiαv

ετιoτdiμ,ηv, yα rρdκΦη δια να 'μηγ τυ'

Φλω,ττη εi s τα φtιι,vδμεlα τη'ξ φ''σεωq

και vα μηv ovειρΦεται θαι]'ματα ιπ' α'

Yμoιαξ. δπ'oυ δεv εivαι μfrτ'ε ι'α ιpo6frται

Φανi&σματα τα oπroiα uττr&μ1ouαι μδνo

ει9 τηy κεvfiv κεrβλtξ'υ>.

Αrπδ τα 6ιl6λiα τηq Φuαικξq τoυ yρd'

φovται τα τελευταiα τ'ρo'ε'ττανcιoτατικ&

xΦylα, γilvεται μια πρoστ&θlειαt ι'α ει_

oαxθoδv oτηv ελληνικd ακfuη kαι vα ε-

ξηγηθoδv για τιlρδτη φoρ& μια oειβ ε'

oτημovικoi δρoι τηg Φυαικfrg, δττι'lq Mη-

1αvικi - Στατιατικ{, Hλεκτριoμδq' Θφ_

μδτηξ, σrrτικη, Yδρooτcrτιπ1 x'd' To

17Φ/7 Εxoυγι τηv Ξ:δοoη τoν διτoμcν

iργoι; <Στoιxεiα ιλειrηq> τov Νιrηφδ

ρou Θεoτδxη τΦ ξroτa}εσε αιrηr+ι6oλα

αταΘμδ crrηv εξiλι€η τη9 φυαι:{q oκ6-

ψηs o_rσγ Eλληvιxδ yδφ. Eiιο.ι τo πρδ'
τo oλoκλημrμiνo rαι απδ r€ε &τtoηpη

εl(lσιr{Γl;Υxροvιμ'ivο iρyo τFPιιao Yια αv-

ΘΦτouq με αρκετξ τροσrrδ&ια xαι yvδ'
σει s τroυ vα μτroρoιiv vα καταλdι6oιry τo

τιλι]θoq τωv μΦημcιτικδν πρiξειrv και
oι,yoιG)y. Eπrioηg oτην Ηγεμovιd Α.κ<iδη-

μiα τoυ Bouκoqρεoτi,oυ o M,αvααoι]q' H-

λι&δηg πρqγ'ματoπolεi δημδοια τrειρ&μα-

τα με τηv μηxαν,i Ιι]AMSD|EN, Yια τηv
παραYωyη ηλoκτ.ριαμ,oi, ενδ qτη Σ'μδρvη

η oκληβτtερη τιμωρiα μ,αΘητξ απ6 το

Γι,lμv&oιo τou Koδμα {ταv o cαπoκλειo-

μδg ατtδ τo μ&θηrμα Φυσι.κliξ τoυ Σα6-
6&τoυ. Για τo μδιθη'μα αυτ6 o iδιoq o

Koδμαg γρ&φεl ατov πρδλoyo τηs Φυσ!-

κξg τou. <<'o1ι μδuo'v τtov παιδιδv η ττρo

θυμrΙεr εI,uαι τoια0τη ν' ακoδωει ταq τηζ
Φιlαικdq Aληθειαg, αλλ& και πoλλoi με.
y&λoι τηv ηλικΙcrv και Yερolyτεξ i,Φ αr,r-

τρ6γoυrαι μ,ε ζllλoy διακαη ειg του τo Σα6
6ατrov μl6gnuo. Πoλλoi εμlτroρω,v Υραμμα-
τεiq, πoλλoi τε.γvdται, μ'δλoγ δτι cιμ.6"

τoxoι ατδ τtiααv &λληv επιο,τηιμ.ovτ,κ{v

7ιτ5oιv, αvρρΞoιrαι και ει,δyoyτοrι μετ&
τιοv παιδιδγ και γi'νοι,ται oιlvακφo*ται
τΦv (δστε πoλλδκιq το ακρoατfiριov ιlτε.
vogωρεiιται α'ττδ τGΣv ouι,αθρoιζoμεyt v

τληβων. Eξατλδvεται λoι,π6v ι<αι ειs πo'
λδ μiρov τοrv αuδρδv τ'ηg ττδλεωg τα&
τ'ηζ η εκ τωv r}υαικιbv γ,ιιooτδv ε9ηγfiαε-

ωq ιr$iλεια διδτι δeγ fitελαv &αμεvoι α'
Φιyειy τα 6ργα τtυv και τρΞ1ειv ειq τo

γυμv&oιov, ε&v δεv eκαρrτroδτo καμμι'iαy

ωρdλειαv ωδ τα διδαotκδμειtcο>.

Σιγ,& _ αιγ& τα τηλε9κδπια, δττrο9 xαι
τα &λλα €ρYαλετα τη,g βuo'ικiζ'. δεv απo'
τελoδy oαταvιrκ& 6ργφ, αλλ6 εργαλεΙα

ατcr y€ρια τoυ αvθρδπoιr για τηv διεi-
αδwrη ατηu απoραvτ,oαι)νη τoυ uλικoi κδ

αμoυ. <<},'l,εγαλδuouv ταg ιδθαξ μαξ επi
τηq ατπειβτητoq τoυ παvaδq>>.

Tηv πρoorτι&σεια Yια τη'v διερειiηση
τηξ φηjσηξ, εκφρ&ζoυv oι δι]fuo,μq αρκε'

τ,& τrρoτδτr.lτεξ Yια τov Eλληvικδ 1δ'ρo.

θεωρΙlεg τroυ διατυταIlyαι,ται ατ6 λδγιoυg

τoυ Eρ1ouται σ' ε'ιταφ.i .μ'ε τη'v Eυρ<ιπlαΙ-

κd ακ6ψη. EμιpαυΙζοvται v6oι λξιoι εττι-

oτdιμoνεg. γεμ&τoι πδιθoq για τηv φuσι_

κfr, δπωg o E,εvι'οιμiv, o Λdo6ιoq, ΘΦφι'
λoq Kαι.ρηq, o Moιαιoδακαg, ττoυ δγι irδ-

vo γρ&Φoυv 6ι6λΙα και π'ρoοιπrιΘoδv με

κdtθε τΦπo yα δια8δro,oυr, 1ηly ατrιotrfi'μη

τtη q ιDuαιlκfr q, αλλt και διατιrτrδvoιrv θε-

ωρiεg, ατλoικεq 66€αια μ€ τα σημ€ρι-

νd δεδoμilc, για vα ερμηvaiαoιrv τηv κi-

vηση τωv αωμ&των και τωy τλανητωv.

To iδro cnrτδ vειrτεριοτιIκo lπvεiμει εκ'

φρζει Χαι η αvτΙληψει τou με διdφφα

μiotr επι1ειρεi ια διερεuvfiοη τo εξωγηι-

vo δι&oτημα ,και νοι δδoη ,μια απ&vτηgη

στo αy uπ&ρxoυv εξωγηιvoι τroλ,ιτιoμ'oi

α' &λλα αolτiρια τ'oυ Σiμριtινπoξ. H δια'
τΙ'τπolιαη τoυ Ρ,iγα δτι το κddΘε 6wr ατδ

τα αdτΞρια τoυ ηλιακoδ μαξ συσfτdμα-

τoq <<εi.ναι €lαq d,χ16q o αττoioq' ioιrq φω-

τiαη τδooυg Πλαvιj,τ'εq, δooυq o fiλιcq
μαq>>, καθtIlξ ικα.ι η δια,6ε6α{Ιωorξ του δτι

δay ατroκλεΙεται rrα ι/πiρxoυι, αvθρδiπι'
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νεξ ιjπ3ρξειξ σ' ilλλoυξ τλαu{τεg, προ-

καλεi aν,τl)rπωoη, αλλi και θαυμααμ6 για
τηv διo'ραT,ικd oκfuη τoυ μΞ1riλoυ ετrα-

ι,αoτ&τη. EτrΙlαηg o Moιoιδδαικαq Yρd-
qει: <<Αuτi τEΙ αuτδΦωτα, τα oμιrκβτατα
δcrτpα, τα o(πoiα μδλιs σoι φEιινoνται
ατrδ τηs Γηs ωs oημεΙα qμ,ερη, ωq ση-

μεiα MαΘη,ματικ&, dΙναι oδματα ιtπερ-

μ,εγ6θη, τ&r,τα κ6vτρα .τλανηiτικ& τα o-

πoΙα μΦ"τε o λξog, ,μ,{τε η θpηακεilα, μn]-

τε η ooιpΙα, ,μ,ftτε η Eδvαμιq, ,μn],τε η αγα-
θδτηg τoυ ΘεoιJ κιoλ,Ιει τI9lσωζ δτ,ι Θτ,vαl

κατoiκηlτα, 6κειμoτoy δηλoνδτι ι.tπδ κατoΙ
κΦy ff.ερoειδdry). Kαι o Θεδφ'ιλoq Kαiρηg
yρΦει: (To δτι τα oυρdyια αΦματει xα-
τoικoδ'ιrται, τoiτo ai'ναι αληθ6oτcaroν>.

o Δαρ6αρι g δεv ccrτοκλεΙει vα <<d'ιιαr &-

τrειρoι κδoμoι ειq τo αtτΞραπov δ,ι*tl'τi1-

.μα τou παyτoξ, oι o,πoΙοι xατ]oικoJιlται,
xαθδs η ημετc'ρα Τη, uτroλoγι,xtδv πλαα-
.μΦτων>>, εvδ o ΠαvαΥιδτηq Ko6ρικαq α-

ναφεΦμsyoq oτηv τρδ6λεφη τoυ Γ&λλoν

Φovτεy6λ δτ ι oι &ν€ροrτroι <<θiλoυy ιrττα-

ri xqμμιoy ημθρα παι 6ωs τηs oελiηs>
oημειδvει τt:9 <<μrτομi r<αrrεiq a.rλiγωq
vα uπo0Eoη τoν Φoyτεy'6λ τ:ρο,Qdτηv 6λθ.

τκοvτiq τΦv ει g τ,oy καΘ' ημ&9 αιδvα
τΦoδo τωv αoρovαυτδv>>. Kαι αuτ& δλα
τo 1794' Tηv itδια ιδiα τηq oικηρηξ τω,v

Πλανητιοv Θα τηv ouvαvοfiτouμε και o'τηy

Φιroικ{ τoυ Bεvιαμiv τoυ Λε]α6ιoυ.

o Eλληνισμδq τηs τoυρtΦlφα|ιiαξ μu-

{sη,κε oτo ,EΙτιCrτημ,oyιiκδ πυεQμα τηg επι-
oτημovικdg 6ρoul,,αq και Y,γιboτη,s, δxι μδ

vo απδ τα κεΙμ,εvα ττoυ με διQφoρoυq τρδ

τouq ερxoταν οCπδ τη Δδαη, δoο και απδ
τη,ν μlε},ftη των Aριατατελ,ι'κδv κει μdvtov.

o Koπερvικog, o Γαλλιλαiαq, o Φραγκλi
voq. o Pδμερ, o Ktττ,λερ, oρyiζoιlv vα γi'
,γov'ται Υyο}στoi και oτov Eλλη'v'ιxδ xδ-
ρo. Kαι τo δvoμα τoυ Nεuτωνα, τoυ με-

y&λoυ Νεδτωνα, τoν μiεy&λου ερarνητd

τηξ Φσηξ κuκλφoρεi ττλrιτι& απα oτρδ'
μα/τα τ'(.}y τrρooδευτικδv λoyιωv τηg {πo.
xiq '*αι για oριqμiι,oυq μδ.λιοτα λξιouq
dτrιoκιζει και cruτδ αrcδμη τo δνoμα τoυ

Aριbτoτ,iλη. Στηv <<Προθειrρτα τηs Φ,ιr-

σι|κιis αφodσεlrq> τoυ ΑριαroτΞλη πoυ
εξθ&υoε το 1779 o ΧρJoι:vθos αyqφ6ρε-

ται πλατιi oτοy l.lεΙ/τωι,q, πoυ &lrωξ

γρΦει 6ρΙσκεται τληoι6eτερα oτlrv αλfi-
θεια αττδ τov Aριοlται.iλη και παρor'loι&-

ζει, δπωq rcιo Νικηφδρoq Θεofτξκηξ, o

Kευv)νog Koδμαs, o Kωv),vοξ Boρδαλ&-

1oq κι &λλoι, τοοq vδμα.lq ταr μεγ&λou
ooι}oΦ, πou πρ6πει ια d66εται και ytr ε-

Φα,ρμΘζθι δπoιog πραγματικi Θiλει r,α α-
vιφv,εΙroει τα μ,ιlοτικi τηq φfuη9, εvδ o

Moιοι.αδ&καg θειrρεi τov μq;.dλo Nεiπω-
vα ασuYlκρi|τΦq αvδlερo δλωv των μ€xρι
τδτIε oτo1αστωv αρ16αftοv και ιει.yτGρov.

H ΘεωρΙα τα; Νε!τιoνα γρδφει o Παvα-

γιδτηq K,oδρi1καg <<ω5 γλuκδτατov lμs
δι€'ρηξε τo oκoτειμδv τηξ αΥyoιαξ rnαρα-

τεταο]μα, εuyαριotT εi τov voiv, τεiΘει τo
πuει)μα, εφραiuει τηv ψι4gfv, και oι'κo-

θεv ωg ατrλouατατη απλ,d9 τoιq παoι γΙ
ν,εται παραδq1,τη, Kαι oδτω με ακ,ραν ειr-

κoλιαν και οCπλδτητα eξιfrεi,ται τo lια-
τΙ και πωq κuκλoφoρεi η Πη, καlι oι λoι-
πoΙ δoφuβρoι περΙ τouq, ιδloug τrλαvd-

τσs τory και σuy αuτoιξ π.εριστρ6φovται
κι εκεivoι πεβi τoν 'Hλι,ov ωg πρoξ γayι
κδν iΞ.vτρov τοy κdθ'ημδξ rrnλαvηiτ,ικo,

αuoτnj,μdτοq>>.

Eτtioηq διlα μ6αoυ τη9 φι,15rιkdq γi,νε-
ται μια μεY&λη ττρσστrdιΘεια r,α ffiuπηρ{

η δειαι8αιμoviα ,και vα ξεoκφταpτoiv
και xαταδιiκαοτoδv cαπδ τηiv κoι|νd Y}η:).

μlηi oι uτoστηρικτ,Ξg τηq, o μtεγαλ&τερos
λδγιoq τ,ηq ετοfrξ, o Aδαμ&vτιoξ Koρα_

dq o ευρorπαioq αυτδq σ'τox€(στηq και α-

μεiλικτοg τoλ6μιoq τou o1κo]ταδιoμor) xαι
τ oυ ατ εiρο'u τrαροδoo ιοικoδ πvειiμcι'to g,

ΥρdΦει στΙδ τo Γlαρioι αvαφεβμεν"οq
που5 <<oαpδαvδπαλoυg θερ&τovaεg Ιoυ

τατριαρxεΙoιr και στoιrξ αγfα.μμδσoυq
καλδγερoυq>> δτ ι <<&v θ6λα.rν rrα ;&ooυv
τοlv αuol]'τοrv τα αρ7iρια και γι αrrτδ δεv

τoυξ σιrμφdρει },σ ελεU,Θερdισq}y απδ ιηv
απ&τη τlσy κoιyδ λα6 τou oτrοioυ η, μω-

ρια τoug τλouτΙζει>. Kαι o Δημ. Δαρ-
6αριg γρ&φει. <(Η φuσικΦ μαq διδ&oκει
αληβεiαs τωv απoi[olν η γvΦαιq ΙΙαξ t<*-

μvrει τrdvτoτε τελειoτερoυq και μαg πρo-

φuλdτει ατrδ ,μωραq τrρoληφει q ,και απδ
6λα6,εPds δειοιlδαι μoviαq>>.

Tηv κατατoλ6μηση τηξ δειαι6αι,μovl-
αξ, τηlv αλλαγ του τινιει)'μ,ατog απδ τα
odδμ,& 1,''' καθr.οτξρηρηq και /ια, σlt(o'τα-

διoμoΦ. oτo1εδει και η ι}uαιtκd τoυ Prj-

γα ΦaρpαΙou ( t'790). o Pfiγαq αv και
δεv εitvαι ειδι,κδq oτιq φuαικ6q εtιoτ{-
μεq εv τ,oiτoι g θεωρεΙ τηv φlrσιικri μfoo
για τηι, αφι}τnvηση τov μαζιοv, Στηριγμ,6
vos σε δι&φo.ρα ξηrιοτη,μ'ovι/κr& σuγ1yρ&μ-

ματα σl.rγxρoνr(δv τou, Γ&λλ,tov και Γερ-

μαvδv επιoτημ,δvωv, o Pn],γαq ερμειιaεlει

μια oειp& φαιιvδμaιlα τηξ, Φuσηκis με σα-

Φi'yειcr για yα καταλ&6oυy δλoι και γα

απroκτ αoulv δ'τπ,υq o Ιrδιoq γ,ρ&φει, <<μια

παραμιlκρd ιδΞb τη9 ακΦrαλf,τπτoυ φuoι-
κ'is>. Νb δεi'ξει ταιlτδxρσνα τo δβμo
τηg ελεΦερoαiηq: ('ohroιos σ,ιJλλoγ&-

ται ελεJιθερα, ouΜoγ&ται σtoστ&)).

Kαθ' δλη τηι, δι&ρκεια τoυ oθ!oμαyι-

'κoi ζuγoi η 'μ,ελdτη και ηi αν&τrτυgη ν1ηξ

Φuoικfg ε.πrια{τflμηq rαrΘoρiorτι,κh ατδ .€-

vαv κoοΘqβ ττ,ρdκhικδ xαρακτliρα γιt τηv

εξιtπηρ6τηoη τοty συγκεκρι{μ'avaδy αyαΥ.

xrlrv τηq κdθημερι,μ ζ ζωιξq.'Eτoι παρ'
δλη τηv Qιλδτι'μη,πρoαrτιΦεια τολλδv
αvθΦτοry τoυ πvεirματog τηξ cτroxliq ε-
κεΙ,vτιq, &πωq τou B,εvιαμi'y, τou ΛΘσ6i-

o{.r, τοu Koρcrd, τoυ P'dyα Φερραioυ, του

Δαφ6αρη, Θεoτδκη κ.d., η φυoικd παρα-

μirει τφ<rπιiκd επιοτdμη μ,ε απιλoiκli μoρ

φι] και πoΜi'ξ φoρig α{μθαiiρdτα σUμ'rε-
y'αcματα κδvovταq δδοκoλη τη,v δoμιιιj
τη9 πτεξεργαoiα ααν Erτιεrτι],μη αuτo&)-
vqμη μακρυi ccτoδ τιg ετrιPρoiξ τηξ (pυ-

αιoλoγiαg, αριoτοτελικljg φιλoοoφiαq α-
κδμα και δειoιδαrμoviαq.

H μελ6τη τlηg Φuoιικ{q καθδq καr των

Mαθηματcκδv τηg Xημεiαq ωξ και τΦν

&λλωv eπιοτημωv 6ρi'ακoιrται σξo ε,τri-

κεvτ,ρo εvδg viο.u τιrvεqμαtικoδ πρo6ληtμα-
τιοrμ,oi, τtou ξεκiνηoε qπδ τιq μ,Θγtiλεξ
ανακαλι)ψειg 'και εττιρρ6αο,ε τη,y ε,πιστηΞ

μovι'κ{ πτανdoταση τou l,8oυ αιιblvα, α1τηv

ρqγδαΙα δηλ. αv&πτ,υξη τηg τφ1ι,oλογl-

αq και τΦy β4Xαvδv crτηv Eιφδπη.
Σ,τηrv Eλλ&δα τlηq τ,ouρκokραπ,iαq ηι

λδγιoι τoυ Θερ&πouαlv τιg επιtατdμεq και
τα γρ&μματα, πρoσlτrδιθησαly δoo μπδpε-
σαv να φΞρσυy τov υπδδoι.nλo λαδ o' εrrrα"

fi ,με τηv oρ€oλαγικτ] ακfuη και vα δηη

μιωργfloouv μrα v6α αuτiληΦη για τη,v

ζωi, ,α &bαoυv ελητiiδα ,και τrΙo1τη oπov
πδδoυλo ελληvιoμδ 7ια τηy ατoτδv<rtη

τω τoιlρκικoδ ζυγoΦ. o τdτoιoq xαρα-
κτfr'ραq λoιπrδv τηg oκ6ψηq εixε θvα 6α-

θιj κolyωνιlκδ ττεριε1ξμεvο τrσυ oι ιE Eζ

τηq Γαλλι,ηq Eταvδottαoηξ τoυ Eδω,ααy

6vα καΘα,ρ& δηlμoκρcf ικδ 1αραrκτι]ρα, μιαι

ccrrατ'iλειαy τoυ &ξovα τηq ιδεoλoγiαg
τorv τrvευμεrτικδv αιΘρδπτarv τoυ 'λ1 , 6ρ1

σlκoν]ταξ ιεrγuρd αττtixη,σ1η oτα qτλατι&

στρδματα τoυ κrατdδuγαστεuoμdiyoυ λαoi,
αvαφτερouyΙζovταq' τιξ Euv6μειg τoυ για
τηv απελευθcρωσηι τηg ΠαπρΙ6αq μαq.
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Σx0ΛlΙ0 KAΙ ΓOruffiΣ (nαpiμEαon o' iυα δlαAoιo }

Π,Po'ΛoΓIΚA
oι γραμμd6 που αxoλουθb'3ν απo-

τsλo6y xαταγραφ^l1 τωy απ6ιpεων
πoυ αxο'3'aτηxαν σe παρ6ψ6αaη πoυ
dγινε οτην'gχoηλωoη (oμιλ{α - oυ-

ζtpηοη) πOυ oργd,νωοε η NEΛE
Bμαθlα6 με θdμα τι6 o16oειE Σ1o-
λεioυ xαι γoνιιilν, oτη Στ6γη Γραμ-

ψ&των v"αι Tε1νιilν τoυ Δτ|μaυ Bd-

ρoLαζ.
B oυμμετo1ri .rγ γoνdων oτην

εxδτ]λωcη, 6€6α'.α, aδτργ^"ι" 5Ξο συ-

ψπtραoψα δτι ο νεc-paφlιilτη; (γo-

νιδq η μαθητ{g) δεν ε'frιαφ€ρe''α'.

για Θ€ψατα τδοo γενιτ'6τεPτιζ τ'αL-

δεiα6, 6οo xαι ειδιx6τερα εxπα{δευ-

ηζ των νεανθριilπων. Aπd 4000 πρo-
oxαλεομdνoυ6 γovεiq, αναφ€ρΘiηxε,

παραxoλο'3'Θηoαν μ6νo 20o.
Φυoιx& δey θα 6ι'αζbψαaταν να'

oυ1rπερ&νoυlμε ΥLα' την α)διαφoρlω

του νεο6ερoι'ι.bτη βρω απδ την εx-
πe[δευοη τωy y6ωy απδ ψ[α xαι ψ6-
νo εxδτ)λωoη, 6μωζ αν&)'vlη εtναι.

χαι η συμμετoγi'1 τoυ xαι οε x&.Θε

δευcγ]ζ ενημdρωoηe γιω δρ6lμoυ6 πoυ
ανot"γoνται oτoυE νdoυ6 ai1ιtρερα x}'π'

Θα πρ{πε'' aτο aηψ,ε[q αυτ6 γα α-

ναφdρουμε πω6 xαθ6λoυ lδια δεy ei-
yαι η συμπεριφορd.. για αν&.λo^γω Θt-

ν'α,τα, στη γεcτoνιxi1 N&ουoα {7 oε

1ωρι& τηe περι.oxi6 μα6, δπου {oωE

η αλλoτρ{ωoη εν π1ογωρηce τj δεν

εiναι εμφαντ]e ωxδψη.
'0rμω6 ην {διω ατ&θε''c. για, θ!-

ψατα εxπαtδευη6 δεν την δε{yvει

ψδνo o απλδζ νaο6ερoιιilτηg, α).λιi
xαυ αυτδ θα πρdπει vα τo δo'jμε,

xαι o t'3ποq τoυ T6πoυ μα6 που οL

γoυρω (θdλει να λθει)- rωζ π'Paar,ιι-

Θ,ε( να πρooαyατoλ[aει.

- "oχι, πωζ αυτδ απoτελεi διxαιο-
}.ογtω για τaν απλδ νeo6eρoιιbτη,
6μω6 xαι αττδ τoν τoπιx6 τ'3πo aπ&'

νιεq ε[νω o'' προaεγγtoει6 τdτoιων

τελτ)g εiναι η παρaυa[α τoυ oε εxδη
λιiloει6 6πωq η αναφερδψeνη.

116

Αφo6 λo:π6ν τα θdματα εγ'πα(-

δευ'oη6 τωy y6ωy ανθριilπων δεν φαi
νΘτσ'L να. αx"ουγιπa'lν τaυq νeο-6eρoυ-

ιbτε6 τo πιδ πιΘανδ e[νq,ι να μηy εy-
διαφ6ρουν xαl QL παραx&τω απδ-
Φειc.

'oμre η γ'α.τατραφf1 τoυq γiνe-
ταL aαν παρt''ρ6αcη στoν διd,λoγo

πoυ η ΝEΛE ανdφερε πω6 ξειiνη-
σε γ.α τo Θ!1ια, (αξι'δ\aγτ1 πρooπα-

Toυ

κ. Λ. Zιiκoυ

θεια) , ευελπιoτδνταq πωg θ'α ουvε_

oφ6ρει λιθι'ραxc aτην δlαμ6ρφωoη
&ποQτ1;' 'Εaτι'l x,ιι αν προtργετll
απ6 x&πoιr μ6λo9 τηe Bερoιιbτιxη€
xoι.νωνiαg xαι δγt απδ προoτ'εx}'η-

ψ6νa εxτ6q Β,€ρoιαq xο'.νων,'oλδγa i1

πα,'Dαγυlγδ.

Η πoλυπλoκ6τnτCι

τoυ α\Ιτικει;μ€νoυ

oι dννoιεg πoυ φσ"[νaτα'. δτι μπλ6
xOνταL 6το θ6μα 6πω6 oτoν τ[τλo
τoυλd.1ιcτν παρallaι&ζaνται. εiνα'ι:.

Σaδ'ε[o, γaνε[g, exπα"υδευτιxa| -

μαθητd6, xαθιig επioηg xαι οr' aγ{,-

σειζ που oυyδdoυy oυοι'α'aτcx&, tι τυ-
πcxω τα μdρη μεταξ6 τουg.

Στην τ.PατI,LατL'ιδ1τι'|α τa μ1ρη
αυ;& δ:ατo:tζaυν ο'' !ννο:ei αγωγ-

^1 ii' rι'.Σ ε [ ι ε'ι; ιt\eυ τr1, ?-e'.'j ι'JΥ''xa-

;ο!.τ,οτ' z.&.

Κl"'' il'c zυ:t :C i.!^1μz τωγ εγ-

νο'.il', ενεc^γ.';ο'.ι|.=z'. ';!sz c' ξνα
ιο'.νι'y'i''ιl' τ7 τ,'ιz.:''s,ιC 6;cυ εr'ιxρα.-

τε!. !ια- ;ρL;4 -*ιρι^1ω^γiiq y'αι 6-

iQυ ('μ;ορe!. .l7. υ-'.5iηρL1θεi πω-c)

η cL?7'Υι'τ,.zi, Σ''αδιιαc[α 6&ζει' oe

xt'lτ,sτ1 :''3 ;,αρι^1ωγ'"x6g δυν&μει6
πoυ υ;&ργcυν μlcα -*&;τα oτo π,\q"t

a''a aρ'.c'i!νων c7.3ο:ω,i liαPα"ΙωΥηE.

'oλα δε αυτ&. ,,υπδ τo xρ&,τoq''

των o1doεωv παρι.γωγηe που υπ0,p-

xOυν xαL με τηy 6αcιxt1 επιaiωξη

τη; ΔΙAIΩNΙΣEΣ -- Α]ιτΑΙΙAΡΑ
ΙΩΓHΣ TorΣ.

Mια τξτo''α πρa'a{γγιaη (πoυ δεν

μπoρo6με ,yα πo6με πω6 6γινε oτην
oμιλ{α oυζ{τηση στη Στ6γη, oι1τε

απ6 την xaι,νωνιaλ61o πoυ προoxλi'1-
Θτ1xε, αν xα. τo περιμdναμε) , εtνα'ι,
6πωq αρ1iζεc να φα[νetαι, αρxeτ&'
περ[τλoxη αν xα.'' oαφ6oτατα γρτ\-
σLψη Υ|'cι να πλευρiooυψε o' !,νω τδ-
οC οc6tρο ξ'i;η1ια ae 6&Θaq y.α.L σe

;)'i=ι;' _{ΙΙOΦEΙΓO\TΑΣ :ccc
τη ΣΙ\θlΙ_\To^\ΟΓΙ_\ 6cο ιαι
τoγ TEΧNOKPATΙΣMO.

To περiπλoxο αυτδ μα6 oδηγεi
να απoφe'3^γουμε μια, τξτoια πPoaξΥ-

Υ''ση - 1τ,Paζ τa παρδν τaυ\αΧLστaν -

γ"αL νσ" πρooπαΘipουrβε yω δοι1με πιo
α'πλσ" τo θdμα αν xαυ η απλo{laτευ-
oη (6πωq xαΘε απλο'3oτευoη) δημι_
oυρ^γei xενd,, eρωτηψατtxα γ,αι. 0,}'-

λα προ6λt'1ψατα' στLζ διερευντ)oει6.

Mcα τξτoια απλ! πρac{^γγιοη, θω

ξεxιν{7oει ,με απλη αναφορ&' σ9 ορι-
oμιdνεE 6ννoιεE, αφ^fpονταq τιE &λλεg

vα διαπερνo6ν τι6 πριilτεs 1ωρ16 6-

μω6 περιoo6τeρΞζ αyα"φaρ66 τ) λε-
πτoμερ6oτερ,ε6 πρooεγγ{εoι6.

Θα πρaγωρt1σει στη oημεριντ| ει-
xδνα τaυ ω}τιxειμ6νoυ θ'α δε{ uγια

λiγo, τι6 o16oειE γoνιιbν a1oλεioυ
xαι Θα oδηγηθεi σε ψLα θ6oη για τι6
cxdcει; αυτd6.

AΝAΦoPA ΣTA ,M,EPΗ

α. To Σxoλε(o
Θι μπoρο6oe yα xαΘaρr'oτεt oαν

o xυp[αργoq θεoμ6E xoυνωνιxοπotη-
σηζ τωy νεανθριilπων o{μερω. E ε-

ξ3λιξτ) τoυ, oυμ6αδiζει ψε την oργ&-
yωση ?(αι εξdλιξη τoυ KPΑTOΙΣ,
τoυ oπo[aυ xαι αποτeλ'ε{ Ιδεoλογι-
x6 ψηaανιoιs.6 αναπαραγωγti6 των
δPων τηq πα.?αΥιnΥttζ.

Mdoα oτην ηωριxfi xαL xρoyLxη
αυττ) λειτoυργdα oυντeλεiΦ.L <<η δρ&

ση πoυ xατευθliyεται απ6 τυ6 γeνιΕ6
των ενηλ{των r1a6 τoυq νdoυq xαι
απooxoπε[ στo να, προxα\6aει τ'αL νcι



αναπτriξει oτo παιδi εχεινε€ τιζ φυ-
οι'xq, Egqyqητ''x6q xαι. ηθ'cx6q ιxα'
νδττpeq xσ.L στd.σeL6 π0Ι ANAMΕ
ΝoΤN απδ αυτ6 :/"αL η ^ιoLνωνiα. στa

orjyoλo \.αL το ι'διαtτερo εy'εiνo πe-

ρc6αλ.oν τLα. τo oποjo ΙΙPooΡtΖT''
TAΙ.

Απδ την παρατ/.;ω πρoc€γγι'aη
του NTΙPΚEM γiνεται φaνερ6 πω6

cτo c1oλεio τo πρωταρχιx6 ΙdEΛE-
MΑ εiyαι η AΓΩΓB (δια - ΙΙAΙ'
ΔΑΓΩΙΙΣE oυμφωνω με τoυE ιo1ι1-

oyτgζ xανδνεq ουμπεριφoρ&6) y'α,L

61ι η IΙΑΙΔEΙA i η MOPΦΩΣH
των νεα'νθριδπιυν.

Kαι cαφιil;, θα r'ρ!--ει να Υtνεl

φανερi1 τ1 διαφcρι μ:τzΞ'i: TΙ^\Ι-

ΔEΙAΣ i MoPΦaΣI[Σ :ιoγ γ:τγ-

θριilπων 6πoυ μεταδi7'ον--ι'. αΞ'.6)'c-

γεζ γνιbcειg x.J'L oΥ''- τρcsalπ'-ι!;

γνιitoει6 πρaτ"αταλt1pειE ^i1 δδγψατα,

με αrδιαμφιo6iρτ1τα xρυτtpι.α (γr.-
a'.oλaγυxα xαι α'ξιaλoγυxα) που xα'
θoρiζoυy την aρi1aη τoυg xαι ΑΓΩ-
ΓEΣ τωy νεανθριilπων, με την ο-

κoiα επιy.e''ρε(τα'ι η διαμ6ρφοloη τoυ

y.αραxτi1ρα αiμφωνα με τιg αξiεq

πaυ eτ''"γ'?σ'τa13ν xαL τaυζ xαν6νgζ

aυ1ιπεριφοοθ.;, xαι ξ€ρoυ'με τιδaο αυ'

τti 1ιeτα'6αλ}'oνταc cν&λ'οτα, ιρ.Ξ τaν'Ξ

x"υρiαρyoυ6 δρουq παρα'γωγf -ζ τηe

γ.a''νliνLσ'ζ.

6.'Παιδαγωγ6ξ - μαΘnττiq

A1ιilριοτc ζευγ{ρι σia γ"OLνωνLι5

γεγoν6E τηζ παιδeυ:'.ι!q πρ&.ξηe .

Συνεργ&τεq γ.'.4 r,oρεtαg εξελιxτι-
xτ!€ πoυ ΔEΝ ETl{ΑΙ 7'|lo δντα, α'\-

λ& διio λειτουργi:; γ'L'' aL μεταξ6
τουζ σχσΞι6'

To παιδl - μz'Θητ{; ψt& x*ταoτα'
aη αν&μεoα cτC uDυ'l&\ιε'' xαL ενaρ'

γε[α" πιδ α-t)'& c:τ1l ατ.α'τiργαoτη

ι}λη xαι ΦτΡ γ'1'1Ξ?Ιαa-ι6νη ι1λη,

(πρ€πει να) λ:ιτ',υpγεi μο ΣΥNEΤ-
ΔETE ΘEΛEΣE ιι'' 'ρε=ιcγτματi,
ξeταc x&.τυl απδ ττsl Κ^\θoΔEΓΙ_
ΣE τoυ πΑΙΔΑΓΩΙoΤ.

0 παιδαγωγ6q 6ιιisνονια3 .ο ^ιoL'

νωγιx6 γi'γνεaθαι (ΙΙPEΙΙEΙ NΑ)
oδηγei τo νξo μαθηττ) oτη oυ'lειδη
1o1τo(ηση τωy πPΑΓMATΙKΩΝ

ΣΧBΣEΩ}Ι, (ΙIPEΠEΙ NA) γiνε-
τα'- 6ατi1ραq απδ δπoυ τo πα,Liδi -

μαθητiβ θα τινα1θε[ xαι Θα υπeρ-

6:i oεαυτ6y" oδηγιδνταE xαL ττιν 'l'oL

νωγic' 5e υ,}ηλ6τeρα eπtτeδα oργα-

νωσηζ xαL λειτoυργ[α6.

To παιδi - μαθηττj6 πρ6πeι, να

ζiρει oτο c1oλεio την τ'α.L:δ.xfι τa\'

ζω^(, με δλο τoν πλoι1τo xαL 1η σ.υ-

θoρψηaια xα.'. a 1τα'LδατωγdE oτo o1o
λεiο πρ6πει yα αναζητe[ τo παιδi.

'oλεq αυτd6 oι λειτoυργ[ε6 (ΙTPE
ΙΙEI NΑ) Υ[νονταc πθ,ντα aτο πλ,α[

σrc ττβ OMAΔAΣ, γιατ,, τo παr,δt

δaν pπ.'ρεt να νaηΘεi σαν oν roυ
ζε( 1ιdoα aε φa6ερt1 pοναξιω xρησL-
!.!to''(bνταζ ψδνο τι3 εcωτεριxdE τoυ
Z21).',ι-g''3'

-\τξ -"ο}')'ι γ.ρl'ν'.α r,ρ''ν ο TΙι'α-

i! ;zρι=t,ρτ,ιι l'--'- ιο rαιΣι' y"ατα-

ι'!.6ι'.νe τl7.''ι& τ'.i aδΞi:ε; ιιι α;).ci'
x€g eξτ1iρe''q eνδ3 ιr,6 '.ο,l -: c'ιν:ρ6

φoυζ τoυ, ενιb παρξroιye ,rι).eιοτ6",

ο1εδ6y απελπιaτιxa., oτι6 oαφeig α_

πλoπoιημdνε6 xαι λογιxd6 εξητt'
σειζ τoυ ενηλ(xoυ.

Y. oι γoνεiξ
Θεpιελιαr"& ψ6.ρτ1 τηe πρωτηq v'oι-

νωνιxiiq ap.ωδαg τη6 oΙΚoΓENEΙ_
AΣ oτην οποtα ο νο&'lθρωπo6 oφεi-
λει την πρodλευοτt τaυ 7|.αL ΥLα. τα'

δυx&, p'αq xoυιoν''xoπoλ.ιτιoτι'x& δε-

δoμdνα τη πρωτη φυoιxτ) παιδαγω_

γιx'fi Κaιν6τητα. Eπεαδf η oιxaγ€-
γεια δεy (ΙΙPEπEΙ NA) απoτελεi

ψ6νo 6ιd'ογι.xi1 xοινδτητα, α.)'\&. x,ιι
6coτιxt'1, 6πoυ γεννιoιiνται xαι εψ6α
θ'jyoyται 6λεE οι ανθριbπινε6 o1d_

σεLζ "l'α'L at πoλιτcaτυxtq α'ξtεq oι γo-
νεdq (ΠPEΠEΙ NA)- απoτελο6ν oυ-

oιαoτιxo66 παρ&,γoντεq επiδραoη6
xαι επ\ρa'.αζ στOυ6 νεανΘριbπoυE.

Καl ψαλ'ιoτα υπ&ργεc μια πλεoνε

xτιx6τητα oε aγ{'cη με &λλoυg πα-

ραγoντεq επ[δραoη6 oτoυ6 yεαγQρi1il-

που6 εξ αιτ[αg των φυoιxιbν xαι
ιpυ1ιxιilν δεoιrιily παιlδιιilν xα,L ΥaνL-
ιilv, 6ι"oλογcxilν, ο''xονοψιxllν y'α.L

cυναιcθηματιxιirν εξαρττjoεων τωy

νiων απo τoυ6 γoνεdq. xeθιb; επi-
σT1Ξ xσ"L τη6 MEΓAΛBΣ ηρoνιx{6

διαρxειαq επdδρωcη€ πoυ (ΠPE-
ΙΙEΙ 1{A) διαθdτoυγ ac γoνε[g γι'ι
τoυg γεαγβρ$nρψg.

B πριilτη προcτ'&,Θ'e,"α xaLνωνL1Lo'

τo[τ1lηe τωy ydωy ξexυν&, :x'oν7&,

τOυζ αν xαr. oτηρtζετzl oε εμπειρl'
εζ συμlrετoχtjζ σττ|) λειτουργ[α τη6

oυxoγ6νειαq xαι. 6γι' aττp πpo\pα|ι-

ματιcμdνη v.α.ι μεθoδευμ€νη πρao6γ'

^(Lστ1.

Κυρdαρ1ε6 o,' c;eνξE o1dcειE γo-
νιιby xα.L .ldωy στην διαμδρφωoη

των τελευταtων, xαι γνωατdE (απ6

dρευνεq) oι επιπτιiloειE (με oυμπτιδ

p'ατq. παθoλaγιxi6 oυ,μπεριφ'oρd,6)'

τ,oυ τ,αP')υσ.&'ζoνταυ oτι6 αρρυθμiε6

των o1doεων αυτιily.

Aπδ ττρl &λλη μερι& oυ γονεiq 6ι-

ιiiνoυν την y"aLνωνLγ'h πρα^γψατιx6-

ττF.ι' 5αν γιiρτ1 τ\i υπδλocπηq xoι-
'lω'ι!'ι1 δεμdνoι xαc αυτoi aτo γaρ6
-"υJν ^ιoLνω'/.xιbν διεργαoιιilν.

Γiνcνιt] φoρο|6 τηζ xυριαργηe
αντiλη'J2η; πoυ πρoωθεiτα'' απ6 τιq
xυρtαργεg xoινωνιxd6 δυνriμει6,, αλ-

λ&' ταυτδγρaνα (ΙΙPEΙΙEΙ NA)
6ρ[cxονταc σε εχεινo τo επiπεδo νο-

τ1τcx^iρ oργ&.νωaηe πoυ επ''τρ{πeι
την o6λληι|.,η τηQ υπ{ρ6αaηe t1 τr1€

oυνττ)ρηoη6 τoυ χoινωyιχo$ αι&τoυ6

το οπoiο 6ιιbνουy.

Συμμετ61oνταg λoπδν oε δυo ταυ

τ6γρoνα διεργαoiε6 ^γiνoνταt ιμ&ν-

τεζ ι.ιετα,φoρ&ζ, rβε τη 6oτ)Θεια των

oπo(ων oι δ6o παραπ&yω διεργαolε€

aυψκλ.Εxονταυ xσ''' διαπe1νorlγ δυyα-

ψιx&, η μ{ι oτην *λλη.
Γiνεται φανερδ λoιπ6y πωE αφo$

η Nοινωνtα y'αραxτηρt'ζεταt απ6 xι-
νητιxδτητα η επiδραoη των γoyι_
6ν ιoτoριxα δeν γυ'ραxτηρ(ξeταc α-

τδ aτατιaτιxδττ1τα", αλ)'& απ6 ψfu
διιρx^i1 ψετι.6o}'ii.

Mερικ6q παρατnρriσειq
Yια τo ΣΙ{MEPA

(o.) To o1oλεio atp"ερα ΔEN
παρ31ει μδρφωoη τj ΠAΙΔEΙA, αλ
λ& AΓΩΙH xαι αυτ6 φαi'νeτα,. xαι
α.τδ τo EΛΛENΙKQ 60yταγμω 'Αρ
θρo 16 παρ' 2 o6μφωνα ψe τo oπoio

η εxπα{δευoη των νεανΘριδπωv, 6α_
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σLγ'+l υr,axρξωση τoυ Kρdτoυ6, ud-

χει ωζ oxoπδ την η'θιxτ) πνευματι-
xi1 xαι φυoιxη ΑΙΩΓH των Eλλ{-
yωy...>.

F'xe,νo λoι,π6ν πoυ θα πρ6πeυ νω

τoy|'στει etναι 6τι. η dννoια uΣxo-
λε(o, oliμερα etνα'ι ΑΛΛoTPΙΩ-
MENE oε ο16η με αυττ) oΙΙoΙ
x'3ριoq oxoπδq Θα iραν η παρoat1
MoΡΦΩΣΙΙΣ τ) ΠAΙΔEΙΑΣ oτoυg

νεανθριbπoυE.

Και τξτοrα, αλλoτριωμ€νη λειτoυρ

Υtα δια,μoρφιilνει, xαταaτe,aeι'E πoυ

Χα.ρα.y'ττP[ζετα;. απδ oMoΙoMoP-
ΦΙA, απ6 €να αγJ.αLο !"ο?φοr1l}.-

oψδ τo'l 6ργεταυ aε αντι.θειτ' ψε :c
xαθiγ'oν τηζ ΙΙPoΣQΠΙΙioTE_
TΑΣ.

(β) oι κc:tωνιzJ: δυνiμει; πcυ
xυριαργο'3ν ct'ψερι e.rι6αλcυν αυτf1
την αλλoτρiωcη αμecα xαι €ψ1ιεaα.
Mε τη 6ofθειa δε τηi οιi,γ1ρoνη6 τε-

aνoλ'oγtαq, την γρt1cη τηq oπotαq
πρoωθo6ν &λλοι 6πω6 θ6λουv (vΙ-
DEo x.λ.π.) , δια,μρoφιbνoυν y'α'. ε-
πι6d,λoυy μια KΤPΙΑPXH ΑNTΙ_
ΛHΨE, π&yω σε ΓoNEΙΣ γ'α'L

πAΙΔAΓΩΓoΤΣ.
Και αυτod με τηy oει.ρd, τουq eπι-

δριδντα6 oτoυζ yεαyθριilπoυg δια1ιoρ-

φιilν'ουν ι'αταoτd.oe'.q πaυ xαραx.τη-
ρ[ζoνται απ6 EΓΩ'Ι'ΣMo xαι ΑN-
TAΓΩNΙΣTΙΚH ΔΙAΘEΣE πoυ
!ργeτα: cε αντiθεoη ψe τa xυρtαpγo
xα.Θflxoν τη xoινωνι'x\e aυγxρ6τη-
σηq' τo xαΘiμον τη6 AΛΛEΛEΓ-
ΙEBΣ.

Mdoα o' αυτι ττΓ) xυρtαργ'η αν-

τ{ληι}η οι γoνe{ -<, α\\&, xα'' cι. τiαι-
δατι'ιτot 6λ6π'oυγ -ιo tα'.δi 57.Υ al
τo οπoia θω 6οηW1coυγ νι x'l.,''.αρ7.i,-

E αντdληι.pη τη€ ξντaνΥιζ. αλλi
οτρε6λτ]6 επιlμεριστιχσπoiηcηe τωy

δραcτηριoτlρωy στoy xoινωνιτ6 xιil-
ρo, oδηγεi τουg γoνε{6 να μτ) oτd-
y.oντα,L αυτoi δiπλα στα, π,α.iδL& τoυζ

^Λα,L να. μτ]v xαθoδηγo'3ν xαt α.υτo[

την τριbτ^η - xoLνaνLxaroiηa! τaυq

aτην αρxt1 ^rσ'ι. την μ6ρφωoτ] τoυ5

αργδτeρα, α}'λ&, να αφτ]νoυν <<τoν

δρ6ψo πpoq Tην xυρLq.Pxfα, oε oι-

,18

xoδιδαoxdλoυ6.

Eiναι γνωoτδ τt γ[νεται με τιζ
,,xατ' oixQν, διδαcr.αλiε6, 6γι ψ6νo
aτa '\6xειo xαL στο Γυμvd,oιo, αλλ&

^/,αL στo δημοτ''x6, xαυ ψ&λ'r,aτω xαι.
oτι6 πριilτε6 ταξεcq τoυ Δημoτιxοιi.

Και φυaυx&' δεy θα πρd;πεt να ξε-
xναψε xαι την eναπdΘ'εcη τoυ γεμi-
σ|ιJ'ατaζ τη6 uβαλiτoαζ> τωy γνιiloο-
ωy (;) oε πολυπληθεlE oμ&δε6 γιω
τoυ6 φω16τερoυ6.

Mε πθ.ντα dμωg την iδια αvτiλη-

Φη "ηy 
ταραδoaτ1 τoυ 'i!ο'l ji.'j .'.-

xoδ''δ&sγ'α)'ο'

\f'.ι :!:c''ι )'ι.'.zυz1!ι *!ν=:ιι e'3

ιa).ι ιι1z'r'τ,:δ z;}. :τp rρ.ιτ1γο'3-

'!Ξ'ιT, 7'ν7'fipι '-ιο',l ce r'eρατηρi1oει6
:ο'l Π'-zξ! ;ω3 ιαταδιx&'ζεταt xαc
αroρ{'πτεται απδ τη o'3γγρoνη παι-
δαγωγιxτj παρ' 6}'o πoυ oι, γoνε/4
την πρoωθoιiν oxεδ6v ψe ψαν[α'.

(γ) To παυ'δt 1ι€oα oe ψiω τ€τoι'α'

λειτoυργ[α πoυ oδηγε{, 6πω5 ε{δω-

ψε, aε αν&ττυξη εγω'ioτιx,bν xαι αν-

ταγωνιοτιv"ιil./ τ&oεω'y' ψπoρet να α-

ναπτυ1,θεl:

F'tτε πρoq Tην χeτει1θυ^laη eνδq

KATΑΙ<THTΙKOr ATOMΙKΙΣ-
MoΙ 6ταν διαμoρφιilvει ιο1υρτi πρo

οωπιx6τητα απδ την TΠAPEB xυ-

ρtαργων γνα'. αrσ"Lτητ'ιxιiy τd'oeωy.

Ε'[τε πρoq ην xατε6θυνoη εν66

ΑNΑΡΧυKoΙ ΑTοMΙκΙΣMor
δταν 6Lσ'ψo1φιilvει λιγ6τερo Εντoνη

πρoaωπιx6τητω αfi6 '|ην EΛΛEΙ-
ιΙrE xυρlαρ1ων''{α,L απαι;ητυx,ι7ν

τ&oεων.

To o1oλε[o απ6 την μερι& τoυ ο-

δrγεi 1rε 'uτιν λeLΞalPτ|α του o:r'ν
ιιινor.ο|.τ,sτ1 :ωy yjωγ ΞτiΞ f?ω?rι3
xιιτ,^1ο9iz3' ;ρι7'ρ.ι r'o! 77' δτγγzi
να :oτ'As:οi'nι: θ=:''τL ψtsι o' ιυ
ι6'

Και c:r, oιμ;iιοτ, :ων v5ωγ η6
&λ\τ,.. ι'zττ,^1.'7iα -: r7&γ;: πoυ oδη-

γet cιτ;t ep'lτ,1''Υ.i, θJcη τωv νdων

ατ6μων αE!'jα'/Ξ; a:c o4'a\εto.

ν6ων πρoωθεiτι.'. τ6οo o:ην oxoλιxf
6qo xαι στη 1LoLΥωΥ|'xτ\ δια'δ'.xα.aitω,

ενιil η δειiτερη παριμ€νε'. γ'ατα,IlLe-

οψΕνη xαι π,α.Pσ.1ιoPφι'1Ι6νη aτη oγo

λιxτ} διαδιιαoiα xαι' αν παρωρε[νει
xα. αΘcxτη τδτε απελευθεριilνεται
στηy χoιγωγιx^t1 δ''αδι.xαah (ατoμι-
xi1 αναργiω).

Υπd,ρxει φνcυxd, xαι ψι&, τρiτη
xαττ1γoρiα ydωγ τωy αποtω'ν η τlαL-

διxτi φ6cη απoxτ&, την ευοια,μι|.l{α

1ηE εp.παΘeιαg xα.L την oυντ]θειa
τη6 εxτ6λεoη€.

Σ' αυτli την 1Ι,α'τηΙoρ{α τωy yε_

ανθριilπων, πaυ eiναt xαι η ψε1αλ.t-
ΞΞ?τι' τι )'ι'.-ο''l7^1l.!. iτ'-l ι'7'.}3[.''1 o''u
,.).Υ,'/'a'ι'.3''..!.l o}Ι0Ι0}ΙοPΦΙΑΣ εi_

',z'. zzkc'-ιzzi,.
'Ε::: ιilcτε γα αδηγoιiμαστε στην

υτιψιa'ι Pτ tσ" πoιyoμoιζbτυπωγ cιτ6μωy :

σ' tνα ΑΓEΛAΙο KoNΦo'ΡMΙ-
ΣMo.

oι ox€oειξ
Σxoλεioυ - γovιιi,ν

Εtναι φινeρδ πω6 αυτdg δημιoυρ-

γo'3νται y"α'L πριzaδrcρ[ζaνται, απ6
ττΓ) xοινωνιxf1 xυνητ'l,x6τητα η o-

πatq' x,q διαπερν0'.

Και δγι 
'ρ.6νo η 6παρξη t1 η ωνυ-

παρξtω του;, αλλ& xαι o τρ6πo9 ε-

ξ6λιξ{-< -loυζ y'αΘaρiξoνται απ6 τo

xoινωνιxδ γ{γνεoθαι aτo oπο[o ωψ-

μετdxoυν Σ1oλεio xα'L Υaνaιζ.
Κru η tδα η xoι'νωνcxi] aυγxρδ-

τηoη δη'μιoυρ"γe| τιg αντLφ&.σILEπoυ

γαρα"xτηρ[ζευ τ6co τιg aγΕoeι'q γο-
νιιilν - o1oλε,.oυ, δao xα.L τη λειτoυρ-

γiα xαι, τωy μdν χαι τωy δ€' απ€να'ν'
τι. aτo παtδi'

E δ''&xρ,'cη μεταξ'i πνeυpατυxi16

'ι7'ι. γ'ε|'?ωνLιτ:τ'i,€ ερ^γωa[αq roυ α,-

;c;J'eι' ι'ιρiαργη αντiληι.pη, oδηγε('

c' ι;aματρυνaη απδ την αναγνιb-

?'.στι τιDy ydωy xαι aτo xυνi1γt τη6
κδρταq τωy ΑEΙ.

Αυτ6 με τη' oεtρi&, τoυ d1ει oαν

απoτdλεoμα τo xυνtγγι του 6αθμo6

(xα'. δNι τηζ γyιbση6) xαr. αυτ6 oα-

φ'doτατa, ετ,ιρε&,ζeι την aγΕoη γονι'
ιby - oxoλεioυ' με τι6 παθaλoγιxθ6
xαταaτ&,aει,q πoυ 6xoυν 1τPaαyq,9εP-

θε[.

E oτρε6λf eπtψεριaτιxδτητα, τιnν

λειτoυργιιilν στηy χoινωγιxtJ διαδl-
xαa[α' α'νταναx)'&'t'αL 1lα,L στL6 Φ-



σειζ Yoyιιδy - σχoλεioυ.
'Eτoι υπ*,ρ1ει η ωlτtληQη: <πωζ

αφaι5 τo o1oλεio φρoν'τ[ζeι τLσ' τtι
π,α,L6L&, μα6 εμεi6 ηoυx&ζoυμεr. ΙΙα-

ρxτηρetταυ λ'oιπ6ν 6τc oι γoνεtq πo-
λυ aπc,νcα, €ργoνται oε eπα i1 ψe τo

ο1ολεlo.
'E1oυν oτη 1ιεγ&λη τcυ; πλειoιpη

φiα την εyτι1πωη 6τι τα nρo6λlμα-
τα τoυ cy'ολεiaν δεy ε[yαι διxτ) τoυ6

υπ6θεoη.

Και '!τaι τιζ π;6 πoλλdE φoρ€q 6-

ταy 'δεν !,ρaoνται να διαμαρτυρηθοιiν

τ''α τoυq 6αθμo'j6 βτη β/6dι6'μι'α εx-
παiδευoη) {ργoντωι' δγι για yα συ_

Cητηooυν, αλλe' γυα να αio'3,ooυν

τι6 υπoδεlξει,q x&.πocoυ <'eπαΙoνfoE>.

To o1oλεio xαι oι γoνεtg λειτoυρ-

γaι3ν λ.("γo πoλι1 ξεxoμ6να. To oγo-
λεio πρoωθ6wαζ τη διxτ) του xυρi-
σ.ρxη &rτΦη xαι o γol'.δq o6η^Φν-

τ|ι'ζ τo ν6'o &νθρωπo στη πPα,τ|J,αla-

πo(ηoη τωv διxιily του ωvεxπλ{ρω-
των oνεiρων.

Aλλ& xαι 6των αxδ'ψη υπθ.ργec

τ'&,πoια ψoρφ^fi alνeργαa[αq αυτi1 αν
τιμετωπiζεταL τ,Lζ r,L6 πολλdq φoρ66
oοcy EΥKAΙPΙΑKtr aaσ, π\α,|σLα, ε-

ν66 διαλλεiματoq fi eν66 τηλεφων{_

ψα.τaE ^ια'L πeριoρ(ζεται σa oLxaνoνL-

xτ]6 φιloηq, Θ6ψατω.

E ιiπαρξη 6μω6 τdτoιων οτρε6λιilν

o1θoεων o1oλε{oυ γovιιilν oδηγε{

oτην αν&'πτlξη ει]o xιiριων ελλατω-

ψ&'των τη6 aηψεριν{1q μα6 αvθρωπ6-
τη'τα6 δπω6 τα αναφ6ρει. o IΙ. Λαγ-

ζε6dv:
*Tα διJo ελαττιbματα τα δι1o θεω

ρipυ,ια αγιαρτiγsατω ψe τω oπo[ω η
τωρινli μΦζ ανΘρωτδττ,τα" 6λ&'πτει

τη ζωi etν.J''' τα αμαρτi1'ψατα τoν

ΚoMΦoPMΙΣ}ΙoΥ. i^r1Ξ αγελλαi-
αE τ&oη; τaυ α'n'.ι{θeται aτa xαΘt1-

xoν τηζ αλλη)':γγ'jη;...,,.
Κα'' πρoοΘ!ιg'.1 "η 6αο$-'ερη μoμ-

φfi πoυ θα 1ιτ.'ρο"lce ιινε! -< 
'σ. 

τ,ρo-

6&λει oτιq κιλιt''. -''δzι:''ιi; 
ψeθδ-

δoυ6 μαE, Ctνιι δ--ι ;ροειc'.ψ&ζo'lν
το dδαφog ΥL7. ττΓ) xνι;aξη των

δυo αυτιilγ ελaττωμi,:ων i μΞ :ry υ-

πeρ6d'ι.x&, δoγιματ,'τ"δ LaJ. Dιx=ιιδ

aαραxτi1ρα τoυ€ χαι με τηγ 6xι με-

γ&\η φρoντiδα τoυ, να παραxo\oυ-
θτjοoυν xα'' να ενΘαρρ'jvoυν την α-

να.πτνξη τηζ 1lα'LιδL1Li]q πρocωοτιxδ-
ττtτΦζ1 τΘ[νoυy yα σχη,ματ[aων ξνα
opo$ψoρφο τ''ιπo.

Καc απδ τo *λλo ψξPos η qxεδ6v

πληρη; απoιcια τη6 oυλλoγιx^hsδρu

στ'fιP.δτηταζ' τo xλεioι,μo τoυ x&Θε

ψαθητi1 ^/'αL τ.ηζ aι,xoγtνειαg τoυ μ6-
σα στη ΦPONTΙΔA TΩΝ BAΘ-
MΩN ιαι τη6 oεcρ&.q τoν ! τηq επι-
τυ1iq'6 τoυ στιζ eξeτ&οειq, r"αλλιερ-

γο'3γ τον εγω'ioμ6.

Eι}xoλα γiνeται τ'.α φανeρ6 πι'ιq
o'' oτρe6}'etg o16oει6 o1oλεioυ γoνι-
ιby δεν 6oηθo6ν oτη δημιoυργiα τaυ

NEor ANΘPΩΠoΥ, δεy δημιoυρ-

γο6ν 6ατ^liρα ΥLσ' τΥlν υπ!ρ6αaη τηe

oημaριντ]e xατ&aταοτ1q δεν oδηγo6y

σe ψ'.'L NEA KOΙNΩΝΙA. IΙPE-
ΠEΙ ΝA -η^ΛΑΞoΥN.

'Evαξ δρ6μoq -

Miα πρ6ταon

Mια τξτoια δφt τωy o1doεωv

c1oλεioυ - γorιιjlν, οφεiλετωι oτo 6-

τι 6λα ωπoφαaξowαι <*yωθεγ, xαι
6\oι ε[ναι υπo1ρεωμιdνo. yσ, τα υro-
oτo6ν. (Aυτ6 &λλωoτε ε[ναυ xαι τo

6αb5ιερo νδηι,lα τηE πρoaθ^γγι'aηe

Nτυρτ6μ τLα, την εxπαιδευτιxτ) δια-

δcxαa[α) .

lfr'''α τhoιω u&yωθεy, ετι6o\\ α-

πdι'pεων oδηγεi σε αυταρχιχdE λει-
τoυργiεq' σε ανταΥωνLσ1Lxξζ 6xξ-

σsι_Ξ' σs αδ'.αφoρtα x.\.π.
Mια πg6ταaη λ6oη θα 'fρων τo ξε-

π6.ραoψα 16y ωιτιιbV πoυ δημιoυρ-

γaυν ι{τaυεg xατωα&"aε':q'

Eivαι αλτ)'θεια πωζ xαθε πρ6τω-

aτ7 ττεpν& πρllτα απ6 τo πaι&" aυνa-

λ'.τ"ti απo'J1η 61oυμε ^(Lα, τa χoιyωνι-

xδ γl1νecθωι xαι πot&, ε'tνα.ι η ^ιaι-

νωyiοι πoυ oραψατιζ6'μαaτe'

Aγ oρα1ιατιζ6μαoτε γιια xoινωνtω

ΣΤΙKENTPΩTΙKfl τ6τε &λλo δρδ

μο θα αv"oλoυθτjcουμε.

Aν 6μω6 οραψατυζ6ψαaτε ψiα τoυ

νων[α δπaυ oι &'/θρωπoι Συλλoγιx&
.)'. iδ''oι Θα α'πcφαaLξoυν τLα δτι.

τoυ3 α.φoρd', αy θοι ΑΥTOΔΙAΧEΙ-
PΙZONTΑI τιζ uπoθ6oει6 τoυg τd_

σo σ€ επiπεδo παραγωγi1ζ' δσo 7Lα.L

ce επ(πεδo ελειiθερoυ 1ρ6νoυ, xιil-
ρoν zΩfrΣ y'λπ. χωριζ δια1ωρι-
oμοι16 οε διευ'θrjyo,lτεζ 1l|x,L εxτeλ'e-

aτι.x&. δργανα, τ6τe τo o1oλεio θα
πρh,ει yα ειδωθεi oων aωρaq ΖdΣHΣ
xαι δημ'ιoυργιxτjE EPΓAΣΙAΣ τυ:y

φcρdων τωy γονιtilν - παιδαγωγιilν -

μαθητιil.ν
Σ' ξνα τ€τaι.o ογo),ei'o η oγtoη

τoυ με τoυ6 γovε(6 'e[ναι' x&τυ 'uo ,x,υ-

τον6ητo. Και 'η ay'€οη αυτi1 γαρα-
y"τηPLζεταL απ6 α.1ιo''6α[α' EMΙΙΙ-
ΣTOΣΤNE xαι διαρxi1 ΑΝTAΛ-
ΛΑΙE εμπειριιbν xαι γνιΔoεων, μια
αντα)')'αγt1 πον oτηρiζεταL στ\ν |-

ooτ'ιψiα γ.α,L στην ελειiθερη {xφραaη
των διαφωνι6ν xα,ι. των oυγxρoijoε-

ωy.

M'ι'α τ€τo''ι αντ0'η,!7η oδηγεt 7e

μια AΙTOΔΙOIKοΙMENH, ΑNoΙ
xTB - ΣrMMEToxυKH, ΑπΟ_
reΝTPΩMENB o1oλιxi δ''αδιy.u-

ctc. πο'l θω δεθεi ψe τo ^r.oLν'υ:.νLx6

γiγνο,cθαι a' ξ'tα γoρδ δια.ρxo'3g ω-

να'l4ωοηg oε '!τ1λ'6τερω eπiπεδα oρ-

γdlνωoη€'
Δημιoυργo6νται {τοr. y'ωταaτ&,-

oει6 απεγxλω6'.c1ιa'3 απ6 την AΛ-
ΛOTPΙΩMΕΝE ΣHMEPΙNE τα-
ταατα'oη zιαι γaνeLq 1ιαζi με τa σyo-

λε[ο ι.αθoδηΥodν τaν ν{o ανΘρωπo

cε xα.ταcτ&,cειq aφαιραt16 ΜoPΦΩ
ΣΙΙΣ xαι πAΙΔEΙAΣ.

oι ιδlαιτερδτητεζ τι0ν 1ιilρων (π*

ραγωγιxd6 διαδιxαoiε6, υπo6ωθμιo-

μdvε6 περιoxdg) πα{ρ\toνaα.'' υπ' δ-

Qτ1 xαc cυyo}'ιxd' επιy'ειρi1τα'ι η υ-

π6ρ6αat1 τoυq.

oι απ6ι.pει6 αυτd6 icω6 φ'σ'iνOντα.L

aqν oυτoπ[α. 'o,μrζ ψπaρo6ν ει3τ'o-

\α ν'α εφαρ1ιοcτliν απ6 αυτa6q πaυ

ΘEΛoΤN NA ΞEΦΥΓOΥN απ6

τoυζ σημΞρl'νoιi; εγxλω6ιqιο'3i xαι
α'ντιφ&cecq.

Aλλ& για. να. συ!'6εi αυτδ πρ€πε''

να ξεπeρl'cτεi η AMTNTΙtr(H τ&cη

πoυ θeωρεi πωζ η €'μπραxτη αγιφι-

c6t1ττβ\ πeρν&.ει μ6νo μ6oα απ6 δι-
εxδιxηcει6 αxdρωoηQ μ€τρωv lLαL

ρυθμ(oεων τη6 εξoυο[α-c.
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Εxεtνo πaυ πρ!πeυ να τ"υριαρNet
εi,ναυ η ΘETΙKE IΙPΑEE.

Πρ€πει ce x&.ae o1oλεio να, rρo-
ωθηθo'jν TETOΙEΣ ΣΧEΣEΙΣ μe_
ταξ6 αυτo'5 γ'α'L τaυ γoνιoι3 πoυ /α
oδηγο6ν στην δημιoυργ{α αvτiλη_

Qηe πιυE δεy υπdρχει διαφoρd., ανα-

μεσ6ι σE πνευ'ψατι.xf1 ^λιx.a ΧεLρωνσ'xτL
x\ εργαοtα.'

Κα'. αυτ6 pτορe[ να ξεxυνi1oει α-
πδ την α'ναλη,!η αTL6 τoυζ γaνε[q -

μωθητθ6 xα"L παι,δωγωγo66 rρι'Jxo-
6oυλiα6 διαμ6ρφωoηE τωy αυλιΔν

τιrly o{oλεiων xα'L η ψεtατρoπ\ τaυq

απδ τoιψ€ντa 'fi &,oφaλτo nOυ ε[να.
σ^η|LΞρα, (αλ{θειω δεν τo πρδτεie
xανε[q αυτδ) oe y'.6ρoυ-< ;ρi'c'.'lc'l'
οe xiμονq γ-e '3τzρξτ' iΞ7.'/'.76ν ?')-
αx'.'jl'l αxδψη ιι'. ζωω', (ΦΡE\:Ε)

Και α''ι-"δ ',ιτορι!. 'tι ^li.ιz'' ΣH-
MEPΑ.

λx6γl'τ, ',ι;aρe!. ν1' ξaτ".'/iPaυν προ

γρω',ιψzτα ε'u ημ6ρωcη6 τωy 1ιαθη_
τιitν με cμιλiεE τ|.ρaτρσ'|i\1\\.ιτLqιdν,ε;

απ6 Σγcλ'ei'o - γονeiq xα'. τoυ Θα γ{-
νoνται απ6 τoυq γaνe{q. Συνeργαa[α

γoνtilν ιαι παι'δαγωΥilν νιπορaυν να
απο"γeι'ιjloουν τa oγολε[a οε ν'ιcνo6ρ-

γιeq πxιδα.γωγιx6; προoεγ1{aει -< aε

xα'.'l ο$ ργ''eq απδ,!ε'' q.

Kα.ι φυcιxd, ο xατα)'aγaq με λει_

τoυργiε_< 1τΦ aδτtΥO13ν oε cωατdq oxd
aecq ογo)'ε[.'υ γoνιιilν 1ιπoρe[ γα με_

γαλιδcει xαc &)'λο xαι rkλλ.a.

'Εvα πρ6r6λnμα

Ιια ν./' λειτoυργl1αουν 6μω6 a.

Υ'.ιLνa[ρτ|'Ξq o'x'€cειq cγoλε[oυ - γο-
νιιby xαθορccτ''xδ; et'ια'. αυτii a^Γt

aτcγl1i1 ο ρd'ο3 :υl',t εy';z''δeυ:ιy'dl':'
οι. oπataι θα πρ6πει ν&νιυ y'z'' r'α''-

δαγωγoi, xαΘιbg eπiο^r,ζ Υ"σ-'' Ξιn'ι 5'f;

1l,ερινtitv oυλλ6γωv γa'ii.ων ιτ,ιtrr5-
νωy, oι oπotου θα τρ!πει να, επ''δ''il-

ξοrν oυμμετoxη 7ζ(1'" νσ, oιlιμμετd-

χ0υy.
E αλr!θεια εiναι πωE στην διa-

μoρφωμdνη ol1ψερα xυριαργη αντ[-

ληΦη , ρ6λo5 των εxπαιδευτιxιΔy εi-
ναL 1|LO x6ρr'οq xαc xα0οψaτιxδq'

Γιατi απ6 1α rρσ'τψατα', at11ιερx

oι εχπαιδευτιxo[ εtνα'ι εχεiyoι που
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τ\στ1 ωυ Πtαζ€ oτo (ασιjμφ,oρo> τηζ
ενεργτ1τυx^lμ εxπΦ{δsυ6ηE που εi1ε
DIiaσττlPLχΘe[ απδ πολ)'a'5q:

uΑν θ6λoυμο va διαμoρφιilooυμε
τo MEΛΛON, p.ε &.τ,οψα |'γ'ανd" yα.

;αρ&γουν ιL'' νrι δηψιoυργo6νn τ.αι
δy,. απ).63'/α Ξτ,ανσ"λαp.6ανoυν (xαι.
vα εxτελο0ν) Θα πρ€πει' να, αxoλoυ-
θηοoυμε αυτoιi6 αxρι6ωg τoυE δρ6-

μrυζ)).

EΠ ΙΛoΓoΣ
Π '-..:-z)",=ι,LΞ ,:Ξ :τ,i ;l..-!''}6y.-

:'' , z.'.l:i' ',z. 
=οr!'θι:t,ccυμε :ι; cyΞ-

zz'.; Σtr'ο}'εtr'υ - γoνιιiν ψ6oα oτo γtl
?7 πoυ α'υτt'q αναπτι5σσoντα''.

Tι6 εlδαiιε τω* ezcρzi.,'ν:ι.,. ο'i,-

μ.ερα" y'αL τρcsτ.l'θiριμε 'iι διxαυo-
)'ογ\οο'l1ι.a τo γ'-α"τt, Υ''α να" για,aρΕ-
σουllΙΞ στη συΥξγ'€|α ν'q' ι"ν-J'φξPτυ\L.

την πρδταοii για;'
Φωνηxε πωc ν"υρtαργα aτaυγιtω

ιττ1 δ4ψ^ηc^r1 cιυoτιbγ ay!.oεων απo-
τε\a'3ν πρ6τα - πριilτα τ.' ξexαΘ&-
c'.5:L7' -|JD Ξνν.!''(oν' c ρil'ο3 τaυζ τ'αl'
τ1 )..e''ιουργ[α τοιlq, oi,1ιeρα ια'Θ'3q
}tαL τa ξεxαΘ&ρ,.cψα τoυ τi θdλoυμε.

Καθaρ''cτcι6q eπioηQ θ,εωρεiται
o' α'υτi7 -'τ1 φ&aτ1 xαι a ρδλοq τω'l
εχπα,ι{δευτιχιbν r,Oν ||'ποcc'Jν να λει-
τουpγ"/1oουν og'ν xαιαλ'3τεg γι'α ψcd,.

sοaτ^li οy€αη sγ'ολebυ - γaνcων οi1-

Γ-- r _'

Κιι φυοιxα' Υ|'α να aqι6eL y"ατι

τξτο''ο tια'. Υ'.σ. να ανε6eι" το [.ργc
τω,l ay.παιδευτιxιbν cτo επ[πe'δa ττlζ
ο'lνολ.'"x^hζ zcιθa'δiγηcηc' τl'α νσ. c-
)'ox}'τ1ριιΘe( 51a eτ[τzδr'l iτ1ζ παpo-

γ'^l,; ι'νl')''.τ.'i,_: Π_\ΙIEIAΣ { MoP
ΦΩΣHΣ. ;.'!τε'. ο zxτα''δeυτ''x6q
',z |:';ε.'i';ε'. :,. -: c.να)'Dcει'c τ'L a!"c

τι|τ:i'sι'. -: οτz π}'αiα'.α τωy γεγι-
/.(b'/ 1νΞ}'ε'3σeωy, γα ξεπερd'ae'' τη
Zημr'5''6in' \\τ1}'ιxt1 αντtληΦη, να υ_

τ.-96eι" τιζ oημερινdg xαταcτ&οειq
τ\i \iιαpΞr'οxρατiαq xL. aτ]ζ y.eντ?L-

τ-iμ xα'τε'}'θυνσηE y'.λL 'rn nq'\αt,J?ε|.

a:a o1'ο)'εb γιδνcq του i1 cε' οι,ιθ"δα"

\''α ττ1Υ ανα.6αθγιοη τaυ 6y'a)'ει11.)

σi ζ y'α.iΞυθ6νσθιζ πoυ τa cυγδυxx-
λιcτιxδ τr'υ δρΥανa δεixνει.

(Συνd7.εια c;η οελiδe 130)



Σκοπδc Τnc αγωγlic
A 1. Eιoαvωγιi

Tο πeρι'6αλ)'ον φνoυxδ, χoιyωνι-
xδ xαι' ι}υ1ολoγιι6, με τη μεγ&λη
τCυ ποιx'.λiα! ιιε τηγ *πeραντoαioνη

τoυ' με τιq απρocδδxητe; εxφανcε'.q

χαl με τr'q αxαΘΔριcτεq ν"α,' ανεξ€-
λεγxτεq 1ιoρφd6 πcυ παtρνει, εtναι

η α'νεξdvτλητη rητι πoυ δ(νει τα

πoλ6μoρφα, τrl' πολυπo(xιλα xαυ τα
πoλ'ι]πλoxα eρεθtοψατα στo &τοψo,

τa οπο[α μαξi 1ιε τιg dι,,ιφυτεE πρo-
διαθ6oειE γ'α'L τtζ xατ'α6oλ€.q πoυ

δ(δoνται' απ6 τ^ην x):ηρo'lοlμ'.xδτητα

ιαι Lατ&\)'τ1)'α εν αρnμaνιaμdνα, ου1 ι-
6&λλoυγ c='rsl αν&;ιτυtη ιz'' cτ^r1 δ'.z-

μιδρφωcη ττ1Ξ tρ'ονLΣ'.ιi,: 7Lι' L'/.:..1'-

νdληπτη: α=''ι,ι''ιL:'r,=i3 το'l.

To &'-νογνa' αν&)'oρ γ.e Ξc r'Ξ?'.-

6&}'λoν γ"α( |'-a τη Θicτ1 γ'!'cα cτo a-

πoiο 6ρ[axε-"α'' y"α.L ανα}'oγα ψε τη

6ιοφυaιx^i1 xα,'. ,!υγι'xi1 eτ&,ρxεια 'f1

ανεπ&,ρτ'εια πο'ι etναι πρaιxιa1ι{νo'

δ61εται cιυτ& τα ερεθ[α',ιακα, τα ο'

nqtα ψe τηy €σωτεριxfi ετeξaργα-
a(α πoν x&'νε'" x,υ"ι o61ιφιυνα μ,ε την

ι:δ:α,.τερδττF0' τoυ, δη1ιιoυργo6ν τι;
τνρoι)rνcθ!oε''q Υl"α την αν&λoγη {lυ-

1οcωματιxτi αν απτυξτ1.

Mε αυ,τ6γ τον τρ6τo το &,τοl,ιο α'
πoxτ'&. την αναλ'oγ'η παιδεilα, δηλα-

δτi, 1ιδρφωcΥι γ'α. .1τω^{i. Mε τη

oιυoττj αγωγi1 τ,a ατογιo ψαΘα[νει να'

sτ"6'φτετα'., νx' y'?ινΞ''' να ειφρ&Caτα'ι

ελειiθερα, να δτ1',ι'.ο'.l ρ^l ι|'''i α gi'ν q'|' ν'
πε6θυγo Υ"LL δτ,',t'xρL:ιzδ. Mα.θαtν e'"

νω aξ'6ετα'' τογ eαυ:6 ia! y'α'L ."aυq

*λλoυE. Τi'leιι.'. !νz &το,,;ο iτετ'J'l'\)'

μ,€νa ν"αι aυ:''ιy-'.c'μ!νο.

A2. ,Η αv6γκn τnq αγιυγ'iq

'Lπδ τιρα'=τ,7t,ιe'.3 lι:).3τεE r"αι

4ρευνοg πaυ !τL'iιι 6'.d'L^1c'. α: ξιbt
y.αL στον &νθρω;''' ιι:!)'τ,-\ιν οτo

αυμιπdραqιι 4:'.. ο zνΘρalτο:- cz c'l.'€

σ^η |\ε τα ζωα' ^ia'ι,''!':ι'- 6:δ'C^γ''z&'

,!υγo}.ογ'.ια xl',. l'o.'ιLD'l'.ι*' ανilρ''-

μoζ. 'Ey.ει, δηλτδ'i,' -^ρ1ι,lρo τaιι-
τδ.

Για yα 1ιην υπ&ρξει τρδωρο-: τa-

ν'aτδq, Θα πρ€τeυ η x|y11ση τaυ α'Υ-

θριilπoυ να, παραταΘε[ μ6χρι τoν

27a γιiiνα, ιboτε yω ωριxι&,oec τ;ο &.-

τoν.a' νq, ψπoρ6oeυ να, eπι6υiιoeυ xαι
να εξελι1θεd aτo δυνατδ δρ':o,

Ta ζιiα, 6ταν 6ρθoυν oτoν κδo-

ψo, eiyαc πρocxιaψ€να με 6νoτιττα,

Toυ
Θωμ6 N. Bλαxdδn

Σxoλ. ;ΣυμL6o,6λoυ Π.E"
2ng Περιφ€ρεΙαq',}ΙμαΘiαq

tσ" oπο(α τα. 6oηflρ$y να εxτελo'3y

μο επιτυ1iα πρ&ξειq y"q.L να. πρa6αt-
')c'Jν σε εν3ργειε6 απo6λ!πoνταq αε

lnν aρ'.c,1!νc cι%Δ, Χω?iq νq' ξ-

γ.!') ;?cτf{c'iμ:νη εμ;ειρι'α γ''x την

--ρι|τ1 αυτi' ιι'' γ'υlρii ')ι c'ls',ιειΕ-

1εl η αυvεθδφη.

'Ετac τα ζιbα, με τo φνoιι'δ αυ-

τ6 πρaυxcqι6 6ρioxoυν την τροφi;
τoυc, πρoφυ)'&,oooνται αfiδ τaυζ ε-

xθρoιiE τaυζ ^r'αL επι6ιιbyoυy. Eiγιil τo

νaoγ6ννητo &"το1Lο, α,lιbρι1μo 6ιoλo-

γιxθ", ι}υ1oλoγιx& y'σ"L y"a':νωyιx&,

δεy ;ιπoρeL να επι6ιιiloει, τυρiιυ6

ατα πριbτα Χρ6νLα', γωρiq τη 6oiγ
θ'ειω τoυ μεγαλι1τερoυ ιLα'L τaυ ιhρ|'-

γl"oυ ατδ,',ιoυ ' Αλλ& αy xατoρθιboει

x'ιυ επc6cι1aει, oτερo6ι-ιενa "caυ α\)-

θ', ιitπ''ν aυ π ε μ 6 &)')',lν τ a .c' ιτ aγι.αx ρ"t -

νzτxc απ6 την ανθpιilπινη xατ&.aτι-

ση y'x''' τe|νει τpoq τηv ζιυ,1lδη. Aυ-
τδ απdδειξαν o'' παρ'σ"τ'ηρt!oε,'ζ του

ι].,υ1oλ6γoυ J. DAVΙS, πoυ ξxανε
cε ξνα εγx,ατα).ελεlμ','"€ν'ο xa?υιc&.xι

! -\'' 'φaνωγ xαL τaυ ιερ6α SΤNGE
πa'ι ['xα'νg oτo )'υxδπαιδo ΚAMAΙ,Λ
επτ& ετι-ilν;

Tα παιδι'& αυτ& xαι τα δur' επει-
δi tτα πρωτα y'ρδ'Lα τηΞ ζωtE
τOυ6 oτερτ]θηxαν τoυ ανθ'ριilπινoυ

περι6&}').oντo-c' δεν η_ιπ6ρεσαν ν|ι" d,-

πoxτt1aaυν ανθριi-lπινη σ1)|}1τΘρLφOρθ..

Απδ τιζ μελ6τε6 xαι dρευνε6 αυ-

τlq φ'αiνεται xαθαρ& δτι, τ'o &τoψo

t^tr'ει ωνξxη προaταotωq, 6of16ευα1

xαι αγω^γη€l \La |α εξελι1θ'ε{ xαι
ν α αναπτνxΘet φυo'.ολa^γιι&,.

A3. Ti ε(vαι αrωYrt
'oταν λd,με αΥωΥt, eyyoodμE τ*

πoιxtλα ερεθiψωτα xαι τι'q δγ{'φq-

ρεE επιδρd,oειq πoυ δ61ετσ"t το &'το-

γιo απδ το φυcιxδ Nσ'L ao xoυyωyι^ιδ

περι,6&λλov, oL oπo[eq επιδρdο,sιg,
αφa'3 ουναντηθoιiy με τι6 υπ&ρχoυ-
oε6 ε1l,πειρiεζ y'αL π,ρOδLσ"θ6oει6, τoυ

o1[ι,1oυl δι'αμoρφιilνoυν xαι xαθαρ{-

ξoυν τιζ μετ6πειτα εv6ργειε6 γ"α.L

δρα'cτηριδτητΘE xq.L γeνι'xd, την 6λη
oυ1ιπερ,'φoρ.α τoυ.

oι επιδρd,oειE αυτ!,q ψορεi να
ebαι αxαΘδρυoτεq ανeξ€λεγττε6 xαι
ελεδθερε6, ρn$19 ,μιλd,1ιε για ελειi-
θερη αγυlγi1' που συyτε)'εtται aτ;η

φι3οτ1 zα'' cτην ειlρilτερη xocνωνtα'
oι ε;lδρ&οειg,6μωg, 1ιπoρεt να

ιl.'lαι cιδτ'.ψε:' συστηματιx€q, πρo-

γρx'ι''ρι'τιcψ€'lι; τ'αι προxαθoρι.oψ€-
yεζ' oτd-'Ξ μιλ&με γυα cκ6πι.',ιη ι-
ΥωΥ1i, 1lου oυyτελεiται σε 6λoυ6

τoυ6 τitπoυ6 τωy εxπαιδευτηρ[ων.

B ελε6θερη αryωτi δεν μπoρε{
να' r,a!5xaL την αρ1ιoνι'xt1 γ"α'L σφαL-

PL1'.η ανωπτυξη των διανoητιxιil.l
xαι ι}υyrooωματuxιilv δυν&μεων τoυ

ατδψaυ, γ:*τL αυτi1 εtναυ τυxαiα
xαι ατ'αθδρcστ^η y'αL c &lΘρωπoq €-

Χoνταζ εx γεννeτ^ii6 μδνo πρoδιαθθ-

σειζ με ελe6θερo ι'ιαr' αxαΘδρ''oτo δ-

P|a ανd,πωξη6, χωρiζ πρaxαΘaρι-
αμ,6νoυ< aτδγουq 'μdxρι πoυ θα φθ&-
aε'., etναι αδ'ιiyατo να εξελιxθεi ο-

iιαλα xαι' ψ!γρr" τo ανι7τατo 6φo,

xωρi6 τη oυατηψατιx'i1. τη μεθoδευ-
p.6νη xαc οx6π'1ιτ1 α^(lD^(η'

o α,νθρωποq !.γει aνθητ"η απδ

6UσTΥ1|1,l.,'ι'ν|'"ιι.i1 y.α," cxδπ''',ιη 6oi1Θεcα.

'Exει α'la."γιτ, απ6 επιδρrioειg 1ιε

προxαθcριc',l'l-νο axοπδ, που νσ' σ.πO-

6λ'ξπcυγ cτ'rγι υπo6o^fi'Θηοη ττ6 ex-

δiπ).ωcη; 6λωy των ι}υyooω1ιατιxιilν

71',' Ξ'.ινoτ1τcτ"οτ1Θιxιilν δυν&μειbν

τaυ. Χρειd,ζετ'αι ερεΘia1ιαxα πOυ ')α
γt'iaντα.'. με πρooδιοριqμdνεq μεθδ-
δου:, 1ιε xατ&λληλα ψ6'oα ταυ να
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απο6\ξπoυν σg πρoxυ.Θ'oρcoψ{νoυE

axοπoνE. 'Εγει ωναγxη απδ eπuδρα,

σειζ πoυ νω απo6λtπoυ'y oτην εξ6-

λιξη τωy €μφυτων πρoδιαθ'θcεω'l

τaυ ατδ'ψoυ, o6μφωνα 1ιε την ιδιαι-
τερ6τητ&, τoυ xα'L 1ην σ'τaψ.x6-νητ&.

τoυ.

Aυτd6 τι6 επι,δ'ρ&,oει6 1ιδνo η ax6-

πι[ι\l \ μεθοδευμdνη 1lα,L η συστη-

ψατι'xi1 αγυsγi1 με τη θeτιxτj 1ηζ Ξ-

πiδραoη 1lπaρe| να, I,Lζ διiloει xαι
να o;μ6,d,λει oτην εxδiπλωση τωy

dμφυτων πρoδιαθ6oειυν xαυ xατα6ο.
λιilν, ιδοτe αυτtq να 1ιoρφaπo''τ1Θοitl
γ"σ'. να, ενεργoπocηΘο'3ν xαι απδ δυ"

να1ιι.xd, aτocγεi,α πoυ ε'tνω να γblo'tl
δρ&aη, εν6ργεια ταυ απoτ€λεc1ια.

Τcατ[ γιδνo η ov'6πιψη αΥυJτ'η α'
πο6\ξπει να x&"νε'. τo &'τaψo ι"xανδ

να απoφαtξεt ψδνo τον, ψeτ&, ατ6
ωριμη ax{,J1η ν:αι xρtoη, λαψ6ανον-

7σ' -C -νΥp ευΘιiνη τηQ α.π6φαoτ1 -< xαι
x&,νονταq τo &'τoψc ελ'εrjθlερo, υπε6-

θυyo ιαι δημιoυργιx6.
'Eτoι τo &,τo',ι.o γtνeταL |'xq,ν6 νq

,/"C/,-ιζιΥoεi τoν πoλιτιφδ, να τoy προ-

αγω^γεc x"σ,L \/α πετυ1αiνει αρψoνιν'*1

xo:lωνιxi1 oυμ6[ωoη'

Γι αυτ6 η eΥωΥh εiναι θνα φα,.'

νδψeνo γ'ενιι6 y"α,L πα,Υxδ61-ιιo. Σε
6λε6 τι6 ετoγ6q υπηρ1ε μια 1ιoρφ{1

oιγωγtζ Nα,L σ€' δλo τaν x6oψo υπ&ρ-

xΞL y'αL oτ]μερα. Εiναι' ψια π'Pq,Υl.α.'

τιx6τηπα'

,ι4. Ti μπoρεi vα κavει
n α,γωγli

I{ αγωγ{, oα φαιv6μενο xα.Θo\'.-

x6 xαc πραγp'ατιx6 roυ e[να,L1 α,rα.'

c16ληoε τoν d,vΘρωπo α,π6. 1α πα-
λιd.' γρ6νια xαι 'δεν παι1ει yα τoν α-

παo1oλεd xαc of1ψερω.

ΙΙoλλoi φιλ6ooφoι, παιδαγωγoi,
ι}υ1oλ6γoι xα,L γ'oLνωνLoλΔγoι αα1'a'

}'tβηxαν ψε τo πρδ'6)'ημ.ι τηζ αγω-

Υis xαι λαψ6&'νaνταq υπδιpη τoυ6

παρ&.^γον'τεq τηζ αγωγγiζ διωτιiπω_

oαν δι&φορε6 ωμφι6oλiε6, τδao για
τo αν ψroρεi η αγυlγi1 Υσ. πραγιια.-

τιilοει τoυg τxοπodq πoν 6&'ζει, 6co

y\α.L τ.α. τα δρια τηζ πΦιδευτιxis ε-

πiδρασηζ.
Mεριxoi ατ6 αντo'3q υπoστηριξοζγ
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δτt τ1 αγωγ{ δεν μπoρεi ν'ω x&,νeι

τ[ποτε, γυατι η aωψατr.x'ii xαυ η ,!υ-

γυxi1 xατωoτΦ6η τoυ ωτδψoυ ε[,να.ι

ιαθoριoμ6νη εχ τωy πρoτΕρυlν xαι
δτι η φι5oη τoυ δε μ,οτα:6d,λλεται'

'Ετaι o Θθoγνη6 υπoo-τiptξ'ε 6-

τl: uδιδd,oτων a[ πoτΕ πaι\oeυq τδν

xωxδν &νδρ'&γαθdνr.
lι'α τa Θdoγνη η φηiση 1ζα,,' η γ'|x-

ταγωγii παtξουν τον πριi'lτο ρδλ.o

στην εξdλιξη του ανθριilπoυ. ΙΙ a-

στευε 6τL το ιιεγ.ιλ6τερo α^γαΘ6 oτoν

ων'θρωπο εiναι o νo6q πaυ τoυ δiνει

η φ6η. 'oπoυ απoυoι&'ζeυ ο νo'33,

εiναι αδι3νατo να ω'lαπ)'ηρωθεi, ω-

x6ψτ1 τ'α'. με τη διδαoxαλiα. Toγ
xαxδ αν'θρuιπο πoτξ δεν pιπoρε[q να

τoν x&.νΞ''ζ αγαθδ ',ψe τη διδαotαλiω
i1 να τoυ 6θ.}'ειq μιυαλδ. Τι'α.τL α'l αυ-

τ6 γιν6ταν' aυδξτaτe ατ,6 αγαθ6 πα'
τ!.pα Θα' γινδτα'1 xαιδ πιιδι", ιφC''l

θα πetΘoν'-z'.l lιε τoυ_: cωφρaναq }.δ'

Toυ: τoυ yιαL θ1' γινδταν oυνετ6.

Αλλ& xαι o Πfvδαρο6 αναγν6ρι'

ζε uτδ φυd, xρατυcoν εlνα.ι, ^λ'α,L ''ι
|Lην τiPo6πq.Θεi xωνetq να. ξεπερ&aε''
τι6 δυv&1-ιει6 τι6 δooirdνε6 απ6 τ^η

φιiοη. ιαθ'ιbq xα'' a λριοτoφ'&νηg πoυ

δiδααxε 6τ'' εt'lωc πο}.δ δυcxολo να.

ατo1ιαxρυγB2.t y"ιν:!' -ι ιτδ :τ, φυcτ1.

"Tδ $,ρ ατosιislι'. γι)'eτδν q$''c''

ω;. η'l Ξγο'' τ4 d"εi".

Aπ6 τoυζ γειilτερoυ6 o SCΙΙΟΡE-|{-

HΑΙJER, o DΑRVΙN LΟiΙΙlΙiΟ-
So, o GΑLTON x.&. απ,dδ:D*ν lδι-

α[τερη στ1μ.α6ια aτην x)'ηρaνoγιιx[-

1η-να' yναL πtaτευιγ 6τι oι 6'1-ιφυτε:

δυν&μειg γ"(ιL oL ττρaδυα9!se''q προ^

διαγ ρωφoυν τη 1lελλoντιx $ ιν λπτ'lξ"η

τοιl '}toυ ανθριilπoυ, 6πω; at c''δτiρο_

τρογι6q πρoxαΘaρtξoνν τη διε6θυνoη

-,oυ τρ€νoυ. Αντiθετη θldcη. με τoυc

παpαπ&.νω, πt1ρα'ν oι oτ,αiδa[ τrυ π€

ρυ6αλλoντιxο6 παρ&γaντα' πoυ υt'
cτtpιξαν δτ'' η αγωγt1 d1ει 1-ιsγiλl1
δ6ναμ,η xαι eξουatα 'ιαι 6-'ι ι1πcρe!'

να ψ*ω6|&\εL τa νεαρ6 d'τan,ιo xιι aττ,

cυν€γ.ε'.α νι' δ''υ'uoρφωνε. ττι') 2','.

γιυνiα.

Υπo'οττ1ρ''ν"τ"i1c αυτde τη -< απo'Qτ1Ξ

i1τα.ν a Σιυτρ&τη€, που δ[δωοιε δτ'.

η αρeτi1 υπ&ρyει στ^Γι Υν|bστι, ΞrO-

μ6νω6 εiναι διδα1ττj. To γ.ωι6 ο-

φεdλeται aε &,γνoια xαυ δεν υπ&P-

γeυ xανεi'q r,oυ ν'α, γνωρiξει τo τ,α,-

x6 y'αι δ,1ιυlE να τo xανιει'
Eπioη< οι' oοφιoτ{.q π[aτευαν aτη

δ$να.μη τηζ αγωγηζ γ"αL σαν d"ριaτo

1ιΔcον ε(a'αν 'uη ρητoρι,xt1.
Απ6 τoυE νειbτερoυ6 o 'Eρωoμo6

υπocτi1ριξε δ'τι' o &lΘρωπο6 δε γεν-
νLeτα,L, αλλd, μορφιbνεται. Eρ16μεvc;
aτον τ'δaψo o ανΘρωπoq ε[ναυ αxα-
τ6ργαcτη ι5λη *ω'. τo €ργo τηζ α'γω-

^γi1Q ε['lαι yα διilcει οe α'ιπi1 την ιi-
).η ττγl αριcτ,η ψaρφη.uEdy αμελη-
θ'e[ τa π'αιδt, Θα πρox6ιp'ec x&κι. το

ζωιilδε6 ε0"ν τυγει φρoντLδαg θα πρo

x6'!ec xατι' τo θεtx6>.

ΑιcιΔδoξε; ατοbε''; ^;:ι :τ, δ'jνα'

μη τηζ .lηυlγl,.'- εξ!φραcαν ^r'αL a''

B.\CON. ΙrcΙ.R, KANT, IJΙB-
NΙZ. EERBART y".*. Eττ6E, l,μωq,

α-*6 τcq αντ(θετε6 αυτ€q απδ,!ευq γ,'υ"

-ντ1ν αfιn\t1, υπd,ρ1ει η oυνδυαcτιxτ]

ωπo,$'η, πoυ oυνδυ&ζa')ταE τι'c δυo α-

xραtεq xατουθ6νoει6 δd1εται 6τι η
ατωΥι p'ττορε[ να επιδρ&'oευ π&.νι'l

cτa νeαρ6 ατc1ιο. '!ναγνωρiζει, 6-

|ιωζ' φρeγμo'31 ια'" 6ρ,.α oτο !.ργο

τη6 αγιυγ{g, πaυ εξαρτilνται απδ ττ1

φ'3sη xι'' τ'. -< τ1οδ''xθ'ioειc του νta'ι
ιτ6γου' Εtνc''" oι υπocτ^ηριιτtq xαc
τιυγ δ6o παραγδντων τηζ cιγωγ^ηζ.

Υτoo-ηριxτ{E αυττ)( τ!e d,τιoι}ειq

i1ταν o Πλ&των, πoυ Θεωρoιiαε 6τι
d1ει ,1.ιεγ&λη cη'ραa[α για. την εξt-
λιξη τoυ ωνΘρlιπaιl η φ'3aη και η
παtδe[α'

Αλλ& ται ο ψαΘηπt1q τoυ o Aρι-
cτoτdλη-c, θεωρoιi'oε ανaγxα[εq πρo-
υπο,θ6oειζ Υ''α i^ΓΡ εξ6λιξη τoυ αν-

θριilπου iτ1 φ{5η' τo λδγo xαι τo {'-

θog.

o δe Ι,λο6ιαργoq τoν[ζeι 6τι,

Υl.α '}1" Υt''tε'. *ανsiζ τ6λειο6, πρθπιeι

'lα' cνντε\icoυν τρi'ω πρ&γ1ιαlια, η
φilιτ,' c λ0γoq xαυ τo dθog. E φr5oη

;'ωρ\ -"τ1 μd;θηoη εiναι τυφλ{, η μ*
Θτ,cτ1 γωρ[q τη φrioη ελλειπτ)6, η δε

αcxηοη 1ωρiE τη φ'3'aη τ'αt τη 1ι&''

θηcη ατε}'\q.

Mε τη oυνδιοιoτι,r'f &πο,!τ1 ταa-

(Συν61εια oτη oελiδα 130)



Tα ρoδακlυα μπoρo0u υα δΦooυγ

- Δεvrδριbδng καλλ ι6'ργ,ε t,α,μ,ε πoλυδUVarβ xκli παρoυ
oiα oτnv oικoνolμικli ,αν6,πτuξn τoυ Noμoιi.

_ To ιτρ6'6λnμα τnq δι6Θεong κ6Θε xρ6vo π;α,ρ,oυ-

oι6ζεται με ιδιαιτερ6τnτεq, n δε παραγωγιi αυξ6vεται.
- H εξεlιξn κrαι n ,αv6πτυξn τng καλλι6ργEιαζ €Ι-

vαι oυvεxtig.
- iΗ ,πα,ρ'αγωγli TtdV σUβlI!υρtiνωιl ξεπ6ραοε τlα επι-

τραπ6ζια,' onlμ,αvτικιi εivαι n αιiξιιoιι στα vεκτα'ρivια.

Η ovαδnρΘρω,ση τωv nοlκιλt-
ιbv oτηv καλλlιiργεIο τηc ρoδα-
κlvιdc απoτελεi Θετt,κη εnlλoγη,
γlοτi θo ξερlζωθoιjv nλεοvαoμα-
τ:κθc η nρ,ot6λημoτlκιic nolκlλiεc
καl Θα φ'uτευθo0'v ol 4ητoιiμεvεc
απ6 τηv καταvdλωoη rKαi Tlc γε-
ιυργ'ικ6c ,6ιoμηxαvΙεc. iΓlα 'vα ε-

nlτixoυv ol ογTlKεlμενlκoi oτ6xοt
τη,c ovαδld,ρΘρω,oηc, Θα X'ρεtα-
αsοΟv oυvτo,vlαμ'6vεc nρooπdΘ'εt_

εc Ylo τηv εnlλoγη τωv nolκιλt-
Φv, τηv τε1vlκη τηc κολλl6ρYε;-
αc, Τηv n,otoτητα, τη'v μ,εταφ,orρd,
τηv εμπoρio, T!c τl,μ6c κ.d., γlα
vα μη φ8dooυμε ndλr oτη μηδs-
v;ικη λ0oη, πoυ εivαι η οnooυρ-
ση Ko! απεlλεi τo μ6λλ,ov τηc κολ
λr6ργεloc.

H xιbρα μοc κ'oτθxεl τηrr τ6_

τoρτη ,Θ6oη oτηv noραγωγη ρo-
δοκivωv o' oλo το,v ,κ6oμo' Η
θ6oη oυτη φαvε,ρωvε| oτl τo E_

ιθvlκ6 ,nρo[ov .ΡoΔAKllΝA" εi-
vol μεγdληq olKοvομlK,ηc oημα_
oi'αq.

Tα τελευταiα διiκα καt πλ6ov

μρ6vlα 6'x,oυμε oηrμ,αvτtκη ]δrαφ,o_

ρonoiηoη Tηq ΠoρoYωγηe'με αλ
μoτΦδη αιiEηoη αrα ou,μn0pηvα,
lκovοΠo,lηT!Kη oτo vεκταρirrlο κol
μ'ε οντioτol1η 6μιυc μεiωoη οτα
'εnlτραn6Zlα. tΗ εvαλλoκτlκη λ0oη
nροc Tα oυ,μnιiρηvα κοl Tα vε_
κταρivlo θγlvε ,αrα xρovro noυ

περlσσoτερo συU0λλ0Uμα

τα ε'ntτροπ6Ζtα nερ'vοtοοv ,κρiοη

oτη διασεoη' ,με ευvoiiκo αnoτ6-
λεαμo γlo Τov κλdδo, γtατi τα
σUμΠιjiρηvα τoν 6καvα'v nlo δυ-
vαμlκo - εΕογωγικ6.

Tα εntτρon6ζrα ροδdκΙ'vo εΠi_

κεvτpΦvoυv τo εvδtαφ,θρov Tηc
αvαv6ωo,ηc, γIατi ol nαραγωγoi,
,3! σKclΠclvεic τηc καλλl6ργεlοc,
εξοκολoυΘο0v vα ,εivαt ,δεμ6vοl

μ' συτo, η ,δε θρευvα μαc δi'vεr

καιvo0ργlεc otξloλoγεc nolκlλiεq.
oι αvταγων(,oτριεq xιirρεq

1. lTAΛlA. Tα τελευταiα xρo-
vlα ,6δωoαv nρωτεραl6τητα σTcl

vεκταρivlα. ,Η nαραγωγη τoυc
σTο Π,ρoσεXη δu6 yρ6vlο Θo nλη
oldoεt τo 3CI% τη'c oυ'voλl,κ'Λc

noρoγωγηc τωv ,ρoδακivωv. E-

πioηc γlo vα εnIτ0Χouv nρωTu6
τητο καλλIεργο0v με κdλυψη nc

ρi τα 4.000 oτρ6,μμoτα με Unερ-
nριilΙμεc καl πρ,Φ,iluεc nol'κlλiεc
σε Πε]ρlοX6q τoυ Ν,6του. ,H nρωf-

μηoη οvdλoγα με Tηv nol,κtλiα
καl Τo υλ'κo κdλυψηc εΙvαl 15_
2l5 μ6ρεc oε o0γκρloη με, τlc μη
κoλu'μ6vεc φUTεiεc. Η oυ,voλlκη
narραγωγη ροδακivωv τα τελει.l-
τoiα 1ρovlο κυμαivετol oε 1.50O.
,0,00 τ6vvoυc, η δε εξαγωγη ξs-
nερ,vd τoυc 3150.0,0,0 τ'oγvουc. oι
τdoεlc εξακoλoυΘo0v να εivαl
Πρo.c Tα vεκταρivtα κol τα εi'I;-

τραπ6,Ζlα ρoδdlKlvo.

Mε τnv πβoYP,αil,ι}ιατιolμ€vn cιvα,δι6ρQ:ptoσΠ,

2. llΣlΠlAiΝΙA. ]Η ,Π'o,ρoYωγη κυ.

μoiνεταt oε 5δ0.0t00 τ6wουq, α-

π,6 τoυq, onoioυq το εnlτροπ6ζIu
κcιl Το vε'KTcllρivlα σvτlΠlpoσΦΠtιi'
ouv τo 40'% ,nερinou τηc Πoρο-

γωγηc.
ol τd,oε,Ιq'εivαl Πρoq Tlc UΠερ

ΠριΦliμ6q κol nριbiμεc'π'cικlλisq
ρoδoκΙvωv 'Kol vεKTαρl'vIΦ'v, πou

ovταYωνitζovτοt τrc ,δl'κ6c μαc

T,oυ
Bαo. ΚioU]KoU'βVι6vνn

Γ,εω,π6v. Δ) vonq Γεωργf,αg
N. ΗμαΘ(αq

αvτioτot1εc nolκlλiε,q λ6γω τηc
πρω'iμ6τητοc Kαl To μ,6γεθ,oc,κo'ρ
'nιbv. ol oΕoγωγ6c τουq τo, 1982

ητoν 12.475 τ6,vvol, τo 1986 6.

φθαoαv τoυc 32.793 τ6woυq.
To 90% καl nλ6ov τωv ε,Εαγω-

γ,ιi.lv γivεταl τoυc μη'vεc,Mdi]o καl
Io0vro.

To lonοvl,κα 'vε'κταρΙvtα 6'κo-

vov τηv εμφ6νtoη τοUq 'Kαl σTo
Νoμo μαc (lB6ρolα) σT|q olρXιiξ
To,U Περασμθvo'υ loυ'vioυ με Ti-

μη nΦληoηc 500 δρα1,μ6q τo
κlλδ.

3. rΓΑ,ΛΛlΑ. rH nαρ'αγωYη KU-

lμαivετοl oε 450.000 τ6vvouc, nε_
,ρiΠou. Tb 90% τηc noραγωγηc
καταvαλιb'vεTαt σTη 1ιbρα. ol ε_

Εογωγ,βq φiθdvoυ'v oε 30-Φ.000
τ6γvoυc, εvιb οt εrooγοrγ6c Εε-
nε,ρvo0v μ'ερrκ6c 'xρo'vlθc τοUq
40.0t00 τovvoυc. X]Φρεc ΠοU εl_

odyουv ρoδdκrvα oτη Γαλλiα εi_

vοt 'Kupiωq η lτολiα καl η lonα-
vΙα, ,μικ,ριic πoooτητεc εtoαγov-
Tcrl Kol on6 τη xiιilρo μoc. or
τδαεtq ,εlvα,l πρoQ τα επιτραπιi-
Ζlα'καl τo vεκτα,ρi.vlα. ol Γαλλοl
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δloθθτoυv Tov Πlo μεγ6λo oρl_

θμ6 αn6 καrvoιiργtεc αξloλoYεc
noικtλiaq ,ρoδακiνωv. 'lEvo 6λλo

XαρctKTηρlστικo εivαη η προτiμη-

ση To,υ rΓdλλoυ κoτovoλωτη oτtQ

λευκ6ooρ'κεq' ποκtλi'εc.
T6λoc πριinεt vα oημειιbooυμε

6τl τo υ'πδκεiμεvo GF 677, τo

γvωoτ6 μoc αμυγδαλoρoδ6κlvo
giγq1 iξηrμIo0ργημα τηc 6ρευv6c

Toυc.

Eπιλoγft τωv πoικιλιιbv

K,σll σVoιδι&ρΘριυon

Kdθε μρ6vo γΙvovτol vθεc φ'υ-

τε0oειc oπωριbνωv ροδακlvl6c
*κατd |Ko,vl6vα_ 'με τlc 'κoλιjτε-

ρεc Kοl Ζητoιiμεvεc nοrκlλiεc'

To '6αol,κδ 
'κρrτfl,ρlo noυ πoiζεt

KαΦ]crρ!σTlKδ ρ6λo oτηv επlλoγη

τα τελευταiα 1ρ6vIα εΙvα'l τo xρf1

ματα'Π,oU 6φερε η 'κdθε π'ol'κtλiα

11 κd,nolo κotvo0ργtο nοtκlλiα η_

116 nρooδευτtκo'0'q nαrραγωγo0c'

Η εφορμoYi τηc nρoγρα'μμoTl'

oμ6vηc αvαδl6ρΘρωoηc 'θ'α πoi'

Eεr 'κυρ[α,ρxo ρ6λo' τ6οo γIα το
Εερilζωμq nλεο'vοoμοτIκωv η nρο

6λη'ματ,ικιbv n,otκlλtιbv' 6oo καl

γtα φ8τευοη Τωv Zητουμ6vωv
πolκlλlιbv ,6oo τtq ογoρ6c.

lΗ εnlλoγη τ[Q ΠolrΚlλi'oc αΠο_

τελεi αn6,φαoη μεγoληc σημα_

oiαc, γloτi οl vθεq α'ξl6λογεc not

κlλiεc εiν'αl αtρκετ6c' 6xoυμε δr_

oφoρonoiη,oη στ,ηv τεx'vlκη τηc

καλλlθργεlαc (nuκγ6c φυτε0'
oεrc), η εΕ6λrΕη τηc aμno'ρiαc

εivot 'oυvε1ηc καl τ6λoc oI q-

nαlτη,oεlc τξQ rKoτovολωoηc αλ-

λα,Zoυv. 'oλα τα Πo,ροΠ6vω α_

vαγκd,Zoυν τοv,δεvτρoκoλλl'ερ_
γηTη γα 'Πρ'oσαlρμδΖεTαl 6γ-

,Kolρc, στlc .Kοl\βo0ργlεc τ6oεtq

Ylα vα μnορ6oεl vα oτoΘεi nα_

ρoγωγlκ6 Kαl cιvToγωvloτlκ&.
ol γεω,ργrκ6c 6ιoμηX,oγi,εq με

τlc 'nροκoΘoρloμ6'vεc τlμ6c Ylα
Tα σU'μΠ0,ρηνο αnδ τηv ,EorK γlα
τoV Παραγtωγ6 -1δρlc σTlq ε'Π'
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δoτηoεrc 'oτlq'6roμ,ηXαγiεq - Kα

τε'υθtvoυv σε σ,ημσvTlκ6 6oΘμ6

1ωρic nρoγlραμματlo'μ6 τ'ηv εnθ'

κταση lη τηv αvαδrdρθρωση Tωv

n,olλικιιbv. 'ol 'δυvατ6τηΤεc Tωv

γεωργrκΦv 6loμη1ovrΦv δεν εi'
,vαl αlξεn6ρoστεq κοl ηδ,η 61ou'

με δυox'6ρ'ειεq σTην o'μολη onορ

ρoφηση Tηc' Πo,ρo'γωYηc.

H αvα'δ,l,6,ρθρωoη εδΦ lKοl o'ρ'

κετ6 1ρδvlα εivαt 'π'dγlo αiτημα
,κυ'ρiiωc τωv ,μrκρΦν nαραγωγΦv,

ου'1v6 μο,λtoτ'α στη μη nραγμo_

τon,o'iηoη τηc _αiτIo 'Ko'l αφοΡ

β,6c- onοδiδovτoι τo 'nρο8λr1_

μ,αTα τηq δrdθεoηc.

Συvδυ αoμ6g καλλ ιεργε ι'ιirv

Η αvοiδ'ldρΘρωση με oiκovoμl

κf1'εvio1υo'ξ 1δεv αnoτελεΙ'nαvθ'
rκεICl', otirε n!ρ6KεITαl δrα μαγεi'
,αq νσ λ0,oεl τo nρ'δ6λη'μα τηc

καλλr6ργεrαq Kol τo ε'to6δημα

Tω'v ΠαροYωγιbv, οv 'δεv ovτιμε_

τωnl,σΘεi -αφo0 μελετηθεi_ oυ

voλlκd μαζi μ' 6λλα δlαρθρωτt'

κδ nρoγρ6μ'ματα Παραγωγηc o'
ΠωροκηΠεUτικιbv προi6vτων.

'H εξoγωγη μδvo ροδα'κivωv

γιo μεγ6λη Χροvrκη nερ[οδο. ο-

noτελεi 16α,olκ6 μεlovιilκτη1μ'α γtο
τη'v &δΘ,εoη' Δεv εΙlvαt ειj'κολο

V' ovταγωvloθo0με τoυc lταλoιjc

'nου'εΕ6γoυ'v'σTlc ξθ,vεc oYo]ρ6c

nληθoc απ6 οnωρoκηnευτικ6 n,ρο

i1ovτo. ιΠ ρθnεLo nq'ρ'6γo'U'με Kσι

θλλα nρo'i6wo γlo vo entτ0xoυ
lμε εUXερη δ16Θεoη rKo'| lKσVo'Πol

ητlκ6c τrμθc. T6τοl'ο 'nρoi6ντα
rε[vαl Tο ,onορdγγl, nου ηδη α'
nοτελεi αΕιoλoγo εΕαγωγικδ
nροil6v, τo φα'ooλdκl.α, noυ 6λo

To κα,λoκo1rρl,κατ,ovoλιbνovταl
oτηιr lEυlρ,ιbnη με μoρφl'l oολdτοc
κ.6. oι ,δυvατδτητεc γlα τ'ην nα_

ραγωγη 'Π.χ. φα,σoλi|Klα υn6ρ-

xoυv, αλλ6 θο' 'n,ρ6'nεt νo δrα-
,oφαλσθεi η ,δι6lΘεoη 'σε Jκαvο_

inotητικ6c τιμθc, 'Φ,στε' v' 'oγτα_

μεi'6εταr o παρογωγδc.

Tεxvικ& πρoi6λιiματα

Στo nρδγρqlμμα Tξe αν'α'δliρ_

θρωoηc εivοr Kctl o|' 'Ποlκlλiεq
Pεvτ Χd6εv κolt Xαλ. Πρdγματl
nρiv με,ρtκd 1ρ6νIo ητ'α'v ,nλεo_

vα,oμoτ;,κ6c, τα τελευταiα 6μιoc

xlρ'ovια -τoυλο1ιoτov γtα τ'o No

μ'δ ,μοQ- 1δεv α'ιrrlμετωniΖει nρ6

6λημα η δdΘεoη τ'o'υ'c,. Ol nα-

pα}ωfol μdλloτo φυτειioυν την
Pεlrr Χ66εv εnlλθγovταq εμ6ο'

λloφ6ρουc Bλαoτo0c α'n'δ δ'θγ_

δρo noυ nαρoυordΖoυv καλιiτερο

1αρoκτηρlαrrκ6 nol6τηταc καl

πoρoYωγηc
,Η nolκιλio Xoλ noρoιlοloΖει ο

,oτdθεlα σTηγ 'no'ραγωγη γl' ου'

τ6 ot φυτ,εi,oεlc εivo'l μη,δομ'lv6c.
To Eερi4ωμcl των no'l'κlλιΦv που

ovoφθrρoμε gΠq,φΙ'ετoI 'στouq Πα_

ραγωγo0c.

or oυμnιiρηvεq nol,κιλiεc τηc
αu6δoc rMn6i1μnυ Γκoληrr Θεω

ρoι}vτο't nρo,6λημ'οτικ6c, γIατi
κοτd' τηv ωρiμαγoη 'nορoυ'old_
ζoυv'κoκκlγo γριi.lμα lKovτα σTοv

πυρηνo' (μεIov6κτηiμα για τ'η 6t

oμηxαvi,α) . Στtq ονταγωvloτ'ρl'εc

xιbρεc θεω,ρo0vτol ol ,κoλ0τερ'εc
rενlιb o' εμdc n μlngrρ:69χ1xη αζφ-

τo'txοc λinανoη καrr 'η 'μ'η θγκαl

ρη oωoτη oυγκoμ,lδη υ'nο6αΘμi_

Ξουv τηv nol6τητα. lH υ'n'ερnρο_

oφroρα 6λλωv nοlκlλlΦv -Πoυ
Θεω,ρoιivrοl καλ0τερεc- θ1εt

ωq onoτθλε,σμ,ο Tηγ μη nρoτiμη
iση Tηq orμαδαc Mπ6Ιμnυ Γκδλvτ.

Tα' ρ,o,δdlκlvo η τα VεKταρiνlα

μoc Πo,υ 'εΕ,6γ,o'vτol Π'αρουσΙd_

ζo'υ'v nλεovε,KTηiμοToi αλλ6 και

μ]εlovεKTημoτo, 6ταv φθdvouv
σTlq μ,αKρlν16c αγoρ6c. Δεν φrθ
vε,l ,μovo η κoλη nolκλΙα, η κα'
λη noι6τητα, η γε0οη, Tο tj6γg
θoc, Q κoλη τυποnoiηoη καI c
1lρωματroμ6c Tων 'καρn'ιbv. X'ρεl

αZοιrror υπε0θυvεc φρovτiδεc
Πρlv Kα,| 'μετδ τηv oυλλoγi1 γlα
vα φrθθoεl τo nρoΙ6v σTlc αYo

ρ6q τou εEωτε,ρl,κo0 με υψηλ6



noloΤlKα Χα|ρακTηρlσT'ιKd.
Η υnaρ6oλlκη αΖωτο01oq λi_

Πctvση, τo πoτιoμ,α κοTα Tην σUY
κoμlδη, o 1ρ6voc καt o τρ,6noc
,oυ'γκoμιδ,ηc ,καl γεvικd οl Xεl,ρl_
σμοi lμrg1ξ Tηγ ,σUγKoμlξη υ,no'6α

θμiΖoυv ,oημο,vτlκd την nol6τη-
τα - ο'vθεκτlκ6τηfo τ'ou ,nρο'T6v

TOq.

H αvo,δια,ρθρω,ση Yl'α ,Vo Ε,Π:-

τ01εl nρ6nεl 'vα oυ,vδ,U,ασθεi με
τε1vlκιic,Eελτιιboεlc, τηv'6ρεu-
'vα τηc αγoρ6c (KαΙ τηv XωρoΤα
Εικη κατo'voμη τωγ nο,ικtλlιbv
Π.X. ol lU,ΠEP,Π:βd)Τμεc - Πρ,ωiμΞc
ΠoιlK|λiεc n,ρ,6nει vα φυτε0ovτοl
o,ε nεριoγ,θc no,u ευ'voo0,v Tηv
nρωi:μηoη Kα'l τηV ,nol'oτ,ητο.

Π o ι,κιλiεξ πλεovα,σ,μ!ατικ6q

ιi πρo6λ,nμαirικ6q

o,l nolκIλiεξ Πo,U θ,α ΕερlZω-
θοΟv με otκovoμliκη ε,vlo1υoη,
o0μ,φωvο Ιμε τo ,πρo,γρo,μ,μα τηc
α,vα'δlαρθρωoηc κατ,d τη,v Πεvτcl
ετiα (19E7_19,9t2) εlvo.l: Eλπ6ρ
το, ΦoΙρ Xο16,εv, Pε,vτ Xα'6εv'
Xαλ, rNτilξov, iKαrρoλOv, Xdλ_
φo]ρ'vT, Γro0γκερμα'v και lMn6'i_

ιlnυ Γ'κoλvτ.
Πρoτειιl'6μεvεq πoικιλiεq

ol πο;,κIλiεc ΠoU ,σ0lμφ,ω\lα με
τo,π,ρ6γραlμμα τηc,o,vαδldρΘρω_
oηc Θ' crvτI.Ko1_Γα,σTη'oo,υv τlc nλε
ovαoματr,κ6c η,nlρο,6,ληματtκ6c
'nolκlλiεq ,εivαι:

ElΠ,lTΡA;Π EZlΕΣ : lEρλυκρ6o r.

M,εi]κρ'6αr, Σnρrvγκ K'ρεσT,
Σn'ρlvγκ λιiij,vτυ, ιp|gi1β,ρρx,ρ:ξ61,

6ψlμo Pεv Xdl6εv, Σανκρ6oτ,
T]ζουλαr] λ6ijvτυ, Φαγι6τ Kol ο,|

λεuκ6oαρκεc Δεληoαι6o, lρic
Poooo, rMαρiα Mnldv,κα καl Xo
vε'i Ντlo0 X6iλ.
N ErKΤAP l N l A : Aoυρ6λlo,Γκρdvr,
Σv6oυ ,Koυi'v (λoυ,κ6oαρκη) κor
Σπ.ρ'rvρ,6vτ.

ΣYMiΠYΡΗtNΑ : lKατερiνα, Mn6
σUεv, ΙBΙ16ιαv, Ei66ρτc Kοl rMερ_

ρ,Id,μ.

Avαv6ωon oiπωρΦvωv
μεγ6λnζ nλικi'αξ

'o,nαrc εivαl γvωoτδ oε onω
ριbvεc ροκαδιvl6c μεγαληc ηλl_
,κ[,αq'μ'θ τlc,noικlλiiεc A'ρrμγκ6λντ,
ΣnρlvγκτdΤμ, tKoρvτlv,dλ, NτIξl
rρ6'vτ κ.,d. δεv nρo6λ6nεταl vα
γivεt ονoδrdρθrρωoη μiε olKovo_

μIκ6Q ε'vlο10oεlc, η oτl'c ,nol'κt_

λi'εc vε,κταρl'vldc Kρi,μ'oov YKoλvT
Pεγτ τζlo0v, ''Ε'ρλυ Mnλ6ζ, ,κ.α.,

ol |Ποrρα]Yωγoi rμε δlκη TοU,q Γιρω

τo6oυλiο Θα ,κd'vo,υv τηv οvovιi-
ωoη. Γl' αυτιic τIc nερlnτιil'oειc
nρoτεl,vοιrrαt εκτ6q αn6 τlc 6α-
olκ6q nol,κlλilεq,'n,o,υ οvα,φfρ9γ-
Tol σTo nρ6γραμμα, καl or ,εΕηc

αλλεc δο,κtμοo,μ,θvεc, noυ 61oυ-

με 'oτolγ'εiα,, ,η ε,μ,πεlrρΙεc, γl,οτi
,oτo nρ6γρolμ1μα Tηc αvαδιdρθρω
oηc,μnoρεi γα Xρη,σΙμolnοl'ηΘεi κd
Θε v6α nolκlλio ,119ιJl siq ,oξloλo-

γδoεl η 6rp9u,vo, ωc κατdλλ,ηλη,
ο,Uτ6q εivα,l :

EΙΠ l ΡΑlΠlEZl'ΕΣ : Σ nριvγκμn6
λε, Γκλoxd6εv, tKρεoτ ;1δ6,εv,
Φλα,μ[vlα ι(αl ot λευ,κ6oα,ρκεc
Π6ολα lKo6iκl Πρε,κ6τoε καl η
Δo0|Kt'σ'α.

ΝlΕiΙ(TlAPlιΝlA:'Mορiο Εμiλlα'
Σoυn'6iρ ll(Piiμoov, ΓoυαiVμπ6ρ
yκερ, Φiρμnρ6iτ, Π,εYκ6oo, N6-
,Kταρoc, Pεv γκoλvτ, Φα,vταζi'α,
,Mα,ρiα ,Aoυρ6λrα, 'Kαζlon6o Kαi
T6Ιαrυ Φρη.

o'l,n'ρoτεlv6μεvεc,,notκιλiεc γi α
τη,v αvαδIdρθρωoη Θα n1ρ6πεl vα
.Kα,λ0,ψtouv τ6oη1 6κταoη' Φoτε
Q παlpα!ω}l'1 'vo εivαl οvdλογη
,με τηv Ζητηoη o' 6λη τηv nερi_
oδo εμnoρiαq, γlα 'γq q'η.o'φ,0γoυ

με x.ρoνlκ6c η πol'κlλIιbv αlχμθe
πoρoγωyηc. H εΕαγαrγrκη nερi_
clδoq v' oρ1iZεl με Tηv no:κtλiα
tM6.iκρεoτ KQl Vo, τελεlιb,vεl pθ Τξv
π,oλ0,o,ψιμη nol,κlλiα Φλαiμivlα.

Θ' αvα,φ,ε,ρθΦ :pε σU,vτoμiα ylα
τr,c λεu,κ6oσlp,KθC'nolκlλiεc επl-
τρon'6iζlωv ρoiδακI,vωv'Kαl vεKτo
ρlvl'ιbv. Γlα τtξ n,ριi:τεc υπdρ1εl

εlpnoplK6 εvδlοφιiρov ono την ;'

oωτερικη oγoρd, γl' 'αυτo οl Π'α-

ραγωγoi rφUTεOoUv, rμε πρoτΙ,μη-

'ση ,στη'v 6,ψlμη X6vεT,Nτlo0 X6'
ζλ. tΓrα Tvv pθσo,Πlpιili'μη nolκlλiα
.ι[90'K1gq, υ,nαlρχεl εvδ,ιαφ6'ρoν

γlα φυτε0oεlq o]Πωριbvων.
Tα λευκooαρκα ,ρoδdκlvσ nρo-

τlμo0vτol οτηv αγορd τω,v Αθ,η-
γif,γ, gγr(1 oτηv ,ογορo Tηc Θεσ)-
viκηq η Ζητηoη εivαl αoη'μovτη.
H oλ6γloτη φ0τευoη - εn6,κταoη
τωv λευκoodlβKωv ,nol,κlλlΦν θα
δημlουργηoεl nρ,6'6,λημο στη δ|-

oθεoη Τoυq. Yl' oυτδ θα xρεΙα-
o8εi εγκαIrρα v' α'ρxioεl ,Kσl η 9-

Eαγωγη TοUc, YΙο vα Πiρoετoι'μ6
σοUμε τlc αγoρ6c Toυ εεωTερΙ-
κo0'

Αno τrc λεUK6σo1ρ,Kεc nolκtλi-
εc vεKτoρlvIαc η nro oξl6λοYη,
nou dρ1loε η δ16δooη Τηq Kαl
oτη 1ιbρα μαq εivαt ξ "Σv6ου
il(ουilv, η οnoΙo 6μωc παρoυοld-
Zεl ευoloΘηoio ,oτηv iωoη qΣfρ
κα,. Tlc ,nolκιλiiεc τηc oμdδοc
.lKαλvτ6Ζl. δε,v τlc 6;1oυ,με ακα.
μη ,σTηv xιi:ρα μαc.

A,πo 6oα αvαφ6ρqμ,g, φo[vε
ταl oτl τo Eθvl,κδ ,n,ρoil6v PolΔA
KlNA, θxεl noλλ6c ιδιαlτερδ
τητεc, Yl' oυτ6 1lρεlαZοτol 6ο.
Θn μελ6τη στouq τoμεic Παρcl.

YωYηc ,καt εμπo'ρiαc γlα vo φ6-
ρεl περloo6τερo ουvdλλαγμα.

iBαo. lKo,υ'κoυlργιdvvηc
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O ψΦρεc Tnc Eλl&c
(8',)

M6τρα φυτioδγιειντiq
και καλλιεργnτικ6

o κυρloτερbc τρo'noc εIo6-

δοlυ ,κoκκοεl,διbηr orε μlα nερ'loxη

αrμ,oλυ'vτη ε1v,ol ouτ6q μ'ε Tηιv με
ταφoρd τoυ'c n'dvιυ oε ,nρ,ooι6λη'

μ,6vo πoλλαinλα,olo,σTlK,δ υλIrκo.

or πρ,oμηΘευ'oμ'εvot δεurρ0λλrα
eλldc, εμ,6oλιo η υ'no,κεilμrενα

19'μ [,fγ'1ρ6,U, Π,ρ,θΠε'l vo' 6xoυv
u,n6rψΠ τoruc Πωc το πoλλαrnλα-

otαoτliκ6 α,υτ,6 'υλκo εivοI οvαγ-
κoio vo ΠrρoθρΧεTto'l o1Π,6 Πiε,ρlo_

Xδq nο,υ δε,v εi'vαt nρoo6λημθ-
γgq αrΠ6 κοκ,κoεIδη Kot {to Πrt'

ρ:lσσ6Tερη ooφδλεl,o, To υλι'κδ
α,υ'τo vcr εiivol α'ΠrεΛ/Toμωμ6'vo.

Εηiδικθc YnηρεoΙiεc τυ'u Ynο'υρ-

γεioυ Γεωργiloc εvε,ργo'ι]ιr otnεv

τοrμιiloειc σε oΠ,o,λUlμανTiιKo0'q

θoλdμo'Uc.

Π,αρ,onθρα, v'6'o,ι κol n'αλIοri ε_

λοl'ιi.l,ιlεc,nlρθLnEl Vo ελ6γ1οvτo'l
TcllK:ΓllKd Yια vo ε1Π'llσηlμο'il\/ετα4

θγκαrρα ε1τε μlo 11gl1y9ιjιργlo Πlpo

o6'oλΛ, εhε εvδεX6μεv'η ε'nlδεi-

vω,σ,η nρo,α6oληc ΠoιU U'nξrPXε

Πlpolξfol0]p'a\lo. Kαt oτlq' δ0o αυ'
τ6c nερ,πτιiloεlc Θο Π1pθrΠltl Vσ

λqrμ66tvοwο' firμ'εrσo κατooτoλτl-
κ6 μ,6τρα, gglγ'1rg1dr}J|θVα κυrρ,kυ'c

σε ψεKασμo0c με ειrro'μοκτ'6vο.
Av η n,ρoo6oλη εlvol noλi oo-

6,o,ρη κol η εiΠ,lΤUXilα T]η'q, εlφlα,ρ-

μoγηc εWαμo|Kτ6vωv φαi'vεταt
nρ,o6λη,μ,oτικη, ε,ivo'l oξιoro0oτα-

τo vo olΠοlμαlKρι:|'vοvTαl Πρorηγοu

μθvωc }-lε.oluστξpδ κλd|δευμo τα
oo6oρ,$γ6,ρq,n,ρoo'6ληIμ'βγα τμη'

μ,oTro Tω'v δ'6lrrlρων ι<oι κοτo'nlιr

vο] αiκολo,υΘioil,v ol κατ6λληλol
ι.plεK,oσ}Jori.

Eξ'iλλου, oρ'ro'μθvα καλλlrε,ρ'

γητικd μ6τρo gμlμ1β'ξ'|χρ'μγ ρ'μ'g1-

ωrδ,Φc oτ'η μrε{rωoη τωv nληΘυo_

μιbv τωv κ,oiκκo,ειδ'Φv. T6τotα

μ,6τρo εiv,αι κυrρiαrq διjo:
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- Η κα,vσvl,κη ,Kq,1 6xι υnερ6o

λl,κη λi,n,α'vση. Πλo0oια οΖωτo'il'

1,o'c λin,αvoιη, 6x'εl ωq oυν'6nεl'o

Tη δη,μιoυργiα ilιρθoνηc XlUμ6-
δουc 6λd,oτη,ση,c Πο,U, gLμγo,gi1 19γ

noλλo'nλοol,α]σμ'6 ι(αι τη δρdoη

T1ωv κolκKoεδιiyv.

- Η α,noφ'UYη nο,ρo'υoiiα'q n'ε'

ρilooεtα,c υγρα.σιloq ατo π'ερι6ολ'

Toυ

Στ6λιoυ Παλoιiκn

λorr, nου nφ6,ρ1'εlται αn'6 πυIκVfl

φ0τευ,αη ,καl lλλo'υc, παρoγov'
Tεq. Eτol, το α,ρα'iωlμ'α τη'c κ6'
pξC, :ΠoU εntτρθ'nει τov καλλirε-
po o,εplσpβ Kαl φωTισμo, εiVαι

κorl noυ. πoλλ6c φορθc ouoτη'
vεTα,l.

χη,μικιt καταπoλ6μnσn

Η χηiμ'Kη κατonoλ6'μηoη Πo-

ραμ6vεl 6αolκα στ'σ X6,βlα ToU

πoραγωγo8 ωc To κυρrιbτεrρo 6_

,nλο γl,α Tηv cιvτlμ|ετωiΠΙση τωv

αo6οριbν αυ,τιbηr ε1Θριilv το'υ δ6v

τρoυ. Avdrλο!σ lμlg Tηv εn'cΧlη ε_

φα]ρ]μογηc 1ql| 1lξV σlvolμrενrg'μgγη

δρ6oη, ε'nlλ6γovτοl κUιpigtq τα

Χρrη,σιiμο'Πo|οιllμ,εvo εvτοipo'Kτ'6-

vo. Aλλα lKol η'Πo|'Klλi'ο τoυ δθv-

τpoU '}-]ΠoLp,εi vo εniη'ρε'dΖει τη'v

'οnιλoγη αυτη' Mερικ6c noικIλi-

εc εiivαl ευπαθεiq σε oρΙσμθvα

oκευ6lαμloτο, lδlα'iπaρ'o 6ταν ol

ψεκα,o'μo,i γivo'ιrrοι κ6τω onδ ο'
κ,ατdλληλεc oυvθηκεc, orn'ωc π.

X. με noλιj υψηλ6c θερμοκραoi_

εc. Σε τ6τoιεq n'ερl'πτιbοεIc, α_

Πoφειivρ'*ol ol ψ'ε'Kα'σμοi μεoη'
μiεiριατι,K6c ιb,ρac To κα,λοrκα'i1ρι

'Ko'l, αv εΙvαt α'noροπη'τo vo Y[_

rroυv, τoτe η εκτ'6λεoη τo]Uc πε_

ρnρiZεταl στlc n,ρωivl5q Φρεc η

οργ6 το 9,1'$'γ6'μ'μ'ο. lδrαΙπερη

n,ρooo1η 'οlΠo,lTε'iτα'l γlo Tηv ε'

φοrpl.loYΠ τωv θεiρlιrιirιr nολrrιi:v,

Ylα τouq orτoioυ,q γivεταt Πlεplσ_

ooτερoc λδγοc qιμr6'σω'q ΠισβQ'

κdτω.
Εντoμακτ6vcΣ Χ'ρη1σlψoΠoιoslμε-

να σε ψεκοομο0c εvο'vτilov τωv
κoκκo,εl,δΦγ τηc ελlοc κo'l ol σU_

vlατo'μενεQ δooεlc τouc oηlτi-

στo|Xα περιλαμBdvoντot οτοv πi'
,vαKo 2.

'o,n'ωq ovoφθρΘηκε κol Πο'

ρoπdνω, τo κoκκoεtδη εivοI nto

ε0τρωτα αro αroδlo τηc Yεορηc
κrvητηc πρovuμφηc. ΣυvεnΦc,
Θα n,ρδn'εt για κοθε γεvro, ε@
σov Πα!ρiiσΤqηg1 qγfγrκη, vo εvε.ρ

γ'εiτol 6'voc ψεrκο'σμ'6'c τηv ε'nο-

1iη noυ Γ1αρoτξpεiταl τo μ6γt'oτo
εξ,6δoυ T{υ]v ψgq,ριbv K',l,vξTιbv

nρo,vυlμφιiw. Γlα κ6Θε KorKrKo'El-

δ6c, or 1ρovoI o'Urroi' εlrllIση1μ]οi'

vowol με σXεTl'Krη α'Κρil6εl'α σ',τov

,Πli|vοKα 1. ''Eτoι, Yια To Παρλα'
τ6ρ'rο, Π.X. no'υ' 6xlεl δ0ο γ'εvt6c
τo xρ6vo, θα γivεI 6να'Q ψε'κα_

σiμ'6'c σiTlq αρx'θc Mαiου lKα'l' ε_

ιβoοv n,αρiοτατoι qγfi'γlxη, 6vο'c

δε0τερoc ψeκαoμ6'c στο χ1poιll'
κo δrαoτημo τ6λη Aυγo0oτoυ '
olpχrβq Σεinτaμ6ρior. Q 1ρ'Φτoe

ιpθιι<ο'σμδ,q, o οΠo'iο'c, Θiεωρεiταl

lK,o,l o Πto 6α'olκ6'q, Θo nρ6'πθt vo

an,oγq,λqrμr6d'vεταt tlατ'oρo ιlπ6
15-20 ηrμθρlε'q ο'v τo ε0'ρoc τo'υ

χ,p,o'vιlKo'O διoστηlμ'cιxοc τη'c ε'κκb

λαψ,ηc τη,c Π]ρωτηc γειrιθ'c εivαt

noλo μεγθλο Kα'l δ'εv μ'qq κoλι]'
,nτεI 6vαc μ6vo ψ'gxqoμ6c' Γro

τoU,C ι{Ιθκσoμoilc αυTo0q Χρησl'

μο:Ποlo,tvτα,ι εnτε τlo oργovo'φtο'

oφoρrκo εiτε ot θερrvoi λευκοi

'noλτoi. ot τελε'υ'τα'iοr nροτllμΦv'

τ'αl 6τoν θΧo'υ,μ'g vo nρooτoτει]'

σoUμε μlo oξ16λογη δρο'oτ1 nα'

ρ'αrσiTωv η α,ρnαrκτl,κιbιr, γιo τηv

oπo'iα γivεται nερlοo6τεφc λ6-

γoc πoρακo'τω.

Σε ψιbρεc noυ δlογεrl'μfiζoυι/

κυ,ρiiω'c ωc Προv0]μ'φ'η, Π.X. To

λεκα'vlo. παρioτoταl μερrκθc φo_



ρ'6,c αvdγ'κ,η, 6τo,v η Πρ0σ6oλη
εivαr πoλ,0 od6αρη, vα γ[vεταt
6vαc ουμ,πλη,ριLlματlκδc ξ19Kσ.
σμ,6,c σ:rη διd,ρ'11g1g ΤoU ΧElμ,ιbvα.
o ψε,καoμoc oυτoc γilvετo'l κ,α-

τ6 πρoτ'Erμiηoη ,με 6vα θ,εμv6 λευ
κ'6 πολ'τo.

Θεωρoιiμε ακ6nlμo' n]ρlv Kλεi
σou1μrε τo θ6,μ,α τη,Q xηlμuiκ'ηQ κ,o"

1αηg|i6,μrη,σξ'q To,U κolKiKoεlδo0c,
vα ση,μεld)σουrμ'ε 6τl, yεvlκ6' γlα,
τη,v εκτ6λεση Tωv ψlε'KασμΦv ε1-

vαl ΠpΦ;Γη]6τερ0 vα χrpξσl,porΠol_
oι]'vταl μηxαvoκi,vητol ψ,εκαστη-
ρεc Kαt ουτoi vα λεliro'ulργoιl,v

με υ,ψηλη niEoη 'κα,l μ,ε Kατε,UΘυ-
vorμεvη tJ,ε rο xr6ρ1 g,xrr6lξiε,υ'o'η U-

γρο0. EΠiiσΠc, Θα Πrpβl1'g1 vo δi;-

VETσr| ,Πlβoσo,1η. Φo'τε κατα τov
ι|.lθlKσlσμr9 vα n'ερ,ι'6ρ6xετol καλd
6λη η εn,ιφdvεl'α τoυ δ6vτρoυ,
,μ,6xρ| σ4]β,εioυ ΠοU, vα ο,ργ'iζεl

ξ αinoprpoη τoυ ψεtκα'ατtrκoiι} ιJ_

Yροιj.
''Evα 6Λλo ,σηιμrε[ρ π,oυ n'ρ6-

nεl Vα Πpoσε.1l@gf αrrηv εκτ,θλε-
ση Tω'v ψε,καoμ,Φv, εiiv,α η nρo-
αrαoi'o ToU] ψε,Kαστo,0 αln,δ τηv
τo,ξικ6'τητα To,U gγa6'μοrκτ6ιro,υ.

Γενl,κθ, o ι|.Ιεκαστξ,q θο n,ρ'6nεl

vα 'φ'6ρεl πd'vτα εlδlκη μαοκα
Kcl] κoτ6,λληλα γ6vτια, UlΠ,o,δ,η-

|μd,αTα Kσll {pδ:prpo εργαoliεc, o-
nω]σδηΠoτΙε δε, o ψεrκαστηc Θo
tΠlρr6|ΠiεI νo φραιr'rilΖεr vo' τη,ρεi
τo' vιirnα τσu ln,ρoq τηv κατεθ-
θurvoη α|Π6 τηv o,Πo,ilα 6rρxlεTαl, o
6'vεμo,c'

B ιoλovικιi Καταiπoλdiμnσn

Eκτ6c αιΠ6 Tηv ;1ηlμ:l,κ]η καTα-
noλ6,μiη,ο,η,, αΕr6λoγo εvδι,αφ6_
,ρoη/ Πcι,ρ,curoια?εl η καπαnολθμη-
σ,η Tων κoκκoεlδιbv μ,ε 6loλ0γ|-
κd μ,θoο. Ynd,ρ1ουv οτη φ0ση
noλλ6 ωrφ6λllμ,ο θvπorμ'α' κ,σl Xρη-
σlμο'l μΙKροoρlγovιoμοr[ no,υ, τρ,6-

φo'wαl οlπ6 τα κο'κκo'ειδ,η.

H xρη'oιμ,$γξTσ κ,oll η Πρo,σφo-

,β,6 τωv ιυφ6λlrμων εvπ6μωlv Θα
Π]ρ6Πεl vα Π,ρoσεXΘε'i lδl,α'itτε,ρο,

lηξ;p1ouv, μ,6λloτα, Πrθ,P'lιrΙlτ{i}

Π ΙNi\KAΣ 2' Εντ,'ψοxτ6ν α γρη'a ιψaπo ιoιiμεν α r. Poζ γ.ατα,Iτoλdμηoη

των xaxxoe|'διbν oτην ελι&*

AZΙNPHOS METΙ{TL GUSATHΙON %_WP
PHOSALONE ZOLON 3O.WP

Θε,ρ'lvoi λε,υικoil noλτoi;
SιN_OΙL 7E 1.2α0

TRΙONA 1,.2CIο

ΟRFEX 1.40Ο

* To .nεριλoμβαvδμεvo oτov,πivoκo εvτolμσκlδvo εivαι oυτ6 noυ δoκψioτηκoν με

εnlτu1io απδ τov ouγγροφδα oε noλυετεic nεlρoμoτικ6ξ εργαolεc τoυ ,κδτω oπδ

τκ δt,κiq μoc oυvΘ{κεc. ,Biβolo' εκτ6c oπδ αυτ6 uπδρ,1oυv στηY oγoρ6 ,κol iλλo
εwoμoκτδvo εvαvτiov τωv κoκκoεlδιbv, πoυ εiτε δoκlμ6,Ζorrrol τδρo εiτε δεv δ1oυv

oρ1ioεI α'κδμη vo δoκι,μdΞovrοl απδ foY iδιo.
** γραμ. oκευδoμoτoc/100 λiτρo vεpo0

Κουν'δ δνoψα

εντo|J.oxτδνoυ

METHΙDATHΙoN
PEOSMET

lψπορι.x6 δνοψα'

εντo|l,ox16νoυ
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ΙMΙDAN 6Ο_\Λ/P
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oυν{θω6 δ6οη**
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κo'εδo0c. ',oτo,v γilvo,υv αrψοiα
Tlp,U,Πo0V τo υn,oλε;ιμα τοU σωμ]α"
τoq TοU κοκ'κo,εtlδo0,q' καη To οσ-
nΙδro τoυ KΙ εξ6ρXoVταl.

Tα εκτρo,παρdolτα η ε'κτo-
'φ6γα Ξo,υ,v 'Kαι μεYαλωνouv επΙts

,σlηq σε 66lpoc τoU KoKiKo,εlδoυ,q
.Παlρ]orμ,6vouv oμωc 6Εω και n6-
v(.ι} σTo σlιbrpα TOU. 'oταv γlvoυv
α,κμ,oiα τρUlΠ,o]0v T' ασΠ1lδto κοΙ
εξ6ρxorrrαl. Tα αρ,ng,κ,r1rx6 q'γη'

Ko,U'v σTηv τ6,Εη τωrv Koλεonτ6-
ρω'v. Ξε'xωρ,loτo εvδια'φr6'ρov nα

ρo,U'σιdζοiUγ rpεrp,lK6 σlpiΠσlκτlKd
Πo,U ,qγlηκoυrv σ]rηv oΙKoγlθMεlα
cocclNiELlDArE, διd,φ'6'ρq εμ
δη nαoxoλiTσοc ΠoU τρωvε To Kc)

κoεlδη Kαl μ.d.λlσTσ σ' 6λα τα
oτd,δrα τηc ε1ξ6λlξη'ξ To,Ue, δηλα
δη oπ6 τξ vεo,pιη Π]ρov0'μφη μθ-
X'ρt K,ol τo α,Klμα,io. Γε'vlκd, υtπ'6ρ-

Xεl ]μεγdλη σKolΠιμ'6TηT'α γlο' τlηV

εviroyυ,oη τoU ωjφ'6λtlμou 6ριrοu
Πo,U εΙΠlTελo0v το e\lΤolμoφiα,vα

6vTo,μcl.'rξi1οlμε φ(6Θε σUμ,Φροv
Vο ε,U'vooιj,με τη'v οι]iξηgη τoυ
nληrΘuαμo0 Tiω,γ ω,φ6λlμωv αυ-

(Συv6xεIα oτη oελiδα 130)

σεlq, σTιq οπo,irεq με τη θIo,λoγl-
κ]η KoTα,Πoλeμiηiση t(oΓrolρθιbMεl

vα λUrΘεi τo Πρo6λημ,cΙ τηq αMTl.

μ,ετωnl,σηq TοJv Kiolκκo,θilδrιi:lv, ε'
κεi Πo,U αlΠ6TUxο η x,ημll,κlη κατο_
nολ6μη,αη.

Γεvιlκα, τα' ω,φ6λilμσ αUr6 6v-
Toμα Tο Xωρiζoυtμrε oε δυo 6α-
σl,Kθ'C,l(oTΠγορiiεc, σ;l''ο Παipdol_

Tα l(αl σTo olplΠσrKΤt1K6.

Jq η,q,ρ,dolτo Tωv κοκκοεlδΦν
ε{γα,l noλιi μ,ικρ6 6vτομ,α Πoru, α-

vη]Kolu,v ατην τdΕiη Tωv Yμ'εvo-
πτ6ρωv.

Tα, αικμ,qiρ τ,ouq τρiθlφιorvΓrαl Yε
vυκιi.lc α|Πo To v,6,κταρ λoυλoυδι-
ιbrr κol o'n'6 μrελlτιbμoΓrα TωlV KoΚ
κο,εlδιbv. or nρo'v0rμ,φrg,q 6,μ,φq

Tωv Yμεvοrnτ6'ρωv α1UιΤωv τρ'6-

φovταl oε 6dροc τoυ oΦμ,ο,τoc
τωv Ko,KKoοl,διbv. Σ' θvο θτoiμo
xρ,66ρ'9l,δo0c,μΠ,oρεi νEα σUlVαv-

τη,oεt κo'v,εic μιo η κ,αΙ Πε,ρ,lσσ6-

τερεξ,n,ρovi'μφεQ Παiρ'α,σ[]τω\/.

Tα πα,ραolπα' δlαlκρ,ivo'ιrrαl σε εv
δο,noρdotτα Kclt εlKTo,Π,αρ'd'σlΤα.

To εvδοπoρ'dolτα η εvδo-

φdγο noραolτα ζουv Kαl μεYo-
λΦvο,υv μθσα σrο σιi:μ,ο 19,μ g1ρx

.127



ΔΕNTP0K0M|KA θEMATA

l. Τo ακτlυiδlo
To ακτlvi'δtο 1ω'ρig ομφι6oλiα

ε,ivαl ιivαq κο'ρn6c με μεγdλη
Θρεnτrrκη κα δlαlτητtκη αξiα. Aυ
r6q εivαt ο λoγoc noυ η καταvd

λωoη τoυ ouξαvεταl εγτUΠωσια_

κ0 n'αyroιj: rΝ. Zηλαvδiα - Eυριil

n.η - A,μερr,κη - Aυoτρολio 'κλπ,

κoΘιi:c Kαl στη Xιi.lρα μοc. To τΙ

κρ016εr 6ηrαc κoρnoc oκτlvt'δioυ

φα,iνετot'στouq en'6μ,εvoυc nivα_

κεc. H oι3γκρroη γivεταI με dλ-

λoυ'q καρno0c noυ' κοτovαλioκo'v
ταl τουτoxlρoνo ,κoτ6 Tηv Χεluε'
ρlvη περioδo. T'α θρεnτtκα oτol_

1εi,α υnoλoγiiΖovταl oε 't00 γραμ

μ6ρro γωπιbv καρπιbv (εlδιbδlμo

τμfιμα).

Π lΝAiKAΣ 1

Koρπδc oργανrκδc oυoiεc oε γραμμ.

ΠρωτεΙv. Yδατ6vΘρ. Λinη

,A,κτινiδlo '|,6 o,3 11

Λεμ6vl a,7 0,5 9

,Πoρτοrκdλl 0'7 0'2 11

Αxλdδl 0'4 0,4 14

Mηλo ο'3 0,4 14

Π l]NAiKAΣ 2

Kαρπδc Mδταλλo oε 1lλlooτδ γραμμ'

Φωoφ. Αoβδoτ. Σiδηρ'

Aκτtviδlo 42 56 1'6

Λεμ6vr 20 60 o'4

Πoρτo'κ6λ1 2r2 43' o'4
Axλθδl 9 9 0'4
Mηλo 10 5 0,3

Π tNAiκΑΣ 3

Kαρnδc Blταμivεc
c81 Α

Ακτrγiδto 300 0,0,1 0,035

Λεμ6ν1 45 0,06 0'12
,Πoρτoκαλl 50 0,{ ο' 15

Αxλdδr 5 0,015 0,'011

'Mηλο 5 0"04 ο'CIs

1Φ

Avoμφ,lo6ητητο τo dζωτo εi-

vαt ,6vo θρεnτl'κo oτol'1εio 'θ'ε-
μελεlοκo. οτηv αvdπτυΕη Tωv

ιpυτιb'v (ετηοια Kol noλυετη) .

'Exεl δrαnroτωθεi oτl αn6 τηv

ΧoρηYηση o,Zωτoυ περloooτεροl
,onωριbvεc ωφ,ελo0\rΓσt on'6 τηv

Xoρηγηση olουδηπ,oτε dλλoυ oτo:

xεioυ. ]EδΦ τiθεταl 6vα εριbτη-

μα. ,Mnορo0'με vα πρ,ooθιioouμε

oζωτ,ο αλδγrοτα oτα διivτρα nα_

ραnd'vω απo oτι πρ6nεl; Aοφ,α-

λ.ιi.lc o1l. Bριlθηκο 6τl 6τov τ'α

οπ'οΘ6μοτα του εδdιc^l.lc οε 6Ζω-

τo εivαl εnαρκη Ylcι τηv δηuI'ouρ-

γiα μ6τρ'rαc 6λooτηoηc, η Πρoσ-

θηκη καl dλληc ποo6τnταq ,μπc_

ρεi oτα oiγoυρα vα αυΕηoεl τηv

6λαoτηoη, 1ωρic vα οuΕηo,εl κοl

Tηv Παραγωγη τωv ,Kα'ρΠιbv.

8λ6πεr καvεic τα δ6'vτρα nου

εivαl "nολ0 nε'ρlπolημ6vσ, vo 6-

x,cυv nλotolα,6λαoτηoη, πoλλoι]ι
λα!μoργ,oυ,c κot ετηolα 6λαoτη-

oη ζωηρη noυ π'oλλ6c φoρθc Eε-

nερvdvαι τα δ0o μ6τρο. Η καρ-

Π lιΝAtKiAΣ 4

Toυ
loδυoo6α lΠ. Nτιv6πoυλoυ

Θρεnτlκδ oτol11 εiα 'onωcπρoκ6πτεt αnoτoυcα_
oε 100 γραμ., vωπoi βiρoυc ακτlvlδioυ vα{plερ,$,raroυq nivακεc το ακτl,vi

Θε,io 25,,5 Χλoτ'γρoμ. δlo εivαl 6vαc κορn'6c nλοOoloc

Φωoφ,$,ρ6q 42,5

XλΦρro 26J )> )' oφoρo, κdλr, αo66oτIo 'καl oiδη-

N6τρlo 3,3 >) >, ρo. Συγκρrνoμεvo τo ακτlviδto

Kdλl,o 32o )> ,' μrε αλλoυc 'καρπο0c τηc χεlμερl
Mογvηoιo 19,7 >> )) vηc nερl6δou UΠερτερεi εvτυπω
Αα66oτι'o 56,1 >, Σ olο,κd oε πρωτε'i'vεc, φωoφoρο,
Σiδηρoc 1,6 Σ >> οiδηρo Kαl σε 6lταμivη C.

2. Eπiδρασn ToU α[ΦτoU σTn Eλαoτn-

σn !(αI l(αpπoφoρiα τωu δiυδpωυ
noφoρiο τωv δ6vτρωv οuτιbv εi'
vαl λiγη. AvτΙθετα ooα ε,Evαl .no
λ0 τoλα'lnωpξl|.l,6vg,, oτoηr iδιo o

πωριbvo, πoρουoιαZoυv πλoι]lolο

Kα]ρΠoφcρiα ολλα nερlωρroμ5vη
Bλ6oτηoη.

o δεvδροκoλλlεργητηc ond-

v:α αΠασXoλεiτοl με τov κivδυ-

vo τηc υn6ρμετρηc 6λdoτηoηc
Kol τηc μεrωμ6vηc καρπoφ,oρiαc
oυvεπεio τηc υπερ6'oλlκηc xρη'
σηQ τoU αζιbτoυ. 'Kαl το λdθη ε_

nοvαλqμ6fiγo'VTαl. To πρ66ληuo
oυv[στατοι oτοv καθoρlομo εκεi
γηξ Tηc n'oα6τηταc τ'oυ αζιbτou,
π6ραv τηc on,ciαq το δ6rrrρα τoυ,

αvτi vα ,δivουv καρn,oιic' δΙvουv

6λdoτηoη.
Στrc ,μηλι,6c κοr oxλαδr6c λo_

γω ToU ε,δ'κo8 τρδncυ KclρΠo'

φ,oρiαc Toι.,q, η nερiοoε,:ο oζιj:_

τoU σTo 6δοφoc oδηγεi oε ιivτo-

vη ,6λdoτηoη, Kol η κατdοτοoη

xεlρ.oτερε0εl oκoμo nερtoo6τε'

ρo 6,o,o ουξdvεταt η Χορηvηση
τo'u αΖιbτoυ οτα δ6vτρο.



-Συvloτdταl σε τ6τοlα δ6v-
τ,ρα vα nεριolρiiZετα1 lη να ,Kατoρ-

γεiτol η αΖωτoιl1oc λinovoη. Πε
ρlορi(εταl τo rκλdδaμα (α,φαiρε-

ση 6ρα'1l6vαrv 6λααrιbv κλn ).
ΛυγiEovτol r6ραXiovεc κλαδioκοl
,6λααroi κdΘε κατηγoρiαc, 6ωc 6
τoU Τα 1δ6vrρα rμΠοUv στηv Kαρ-
πoφoρiα'καl .oταΘ'ερonolηθo0v".

'Eivαl 'δ0o μθτρα noυ δΙvoυv 6_

μεσ.α αΠοτελ6oματα.
'Περlττ6ν vα τovtoΘεi, 'n,ρo'Kεl-

μθvου γlα Tlξ μηλlθc, 6τl ,ε6v ot

ποl'κlλiεq μηλldc εi1αv μnoλlα-
oΘε1 oε νdηro υnoκεiμεvo ,M9 καl
lM26 δεv Θα υnηρ1ov Tα αvαφε.
ρ6μεvα nρor6λ{,ματα Tηc μη Kαρ_

noφoρi'αc. Aυτ6 loxιiεl lδl'oΙτερα
οτα γ6vl;μo ε,δd,Ψξ.

Περrττ6v vα τovloΘεi 6τl υnio
1oυv nolκtλiεc με σrαθερη ,Kαρ-

n'6,δεοη nou δεv δημlου,ργoOv
nρo6ληματα. Σιiγκρloη rMουτoo0
καl Tlζovαγκoλvτ με κλιi:νouc
Στdvταρ τηc ΝτελiτoΙouc (lμΠθ-

ρlολ, Σταρκlv κλn.).

Ξ. To l 8ακτnρ!ακδ κοιtllκo D T&lU

μnλoεlδΦu
Α'' Γεvικ6

iΓlα τo .lθοκτη,ρια,κ6 ,κ6,υlμο"
τωιl iμηλoεlδιi-lv η dNldoυoτα, α-
oxoληθ,ηκε 'καl nαλl6τερα (Δεc
τειi1oc ]213ov 19E3l) T6τε τα oτol
;1εiα ,noυ'εi1αv αvαlφερΘεi, γ0ρω
on6 τηv oιlαφερδrμεvη αοΘ6vεlα
Πlρoε]ρX'6ταv ,κυρ[ωc oπ6 τηv Ε6_

vη 6l,6λιογραφiα. Σημε'ρα 6xoυ_

με oτoI;1ε[o οπ6 τηv tΕλληvlκη
nοαγματlκ6τητα. Φ6τoc λlγo rr

πoλιj ,n,ηrβα}-lε μlο γειioη τ[ 'εivοl
τo "6oκτη,ρlακ6 κ6ψ:'μ0. Kol 6_

τol μ'no'ρoιiμε vα ε,κτrμη,oουμε πo
oo oo16αρ,η αolΘ6ν,εtα εiναι. o
δεrrρoκαλλlεργητηc αvτlμετωni
Zει 'μlα γ6α ,n,oαv,μοτικ6τητα. An'
εδιb ,καI n6ρο θo ,o'uvυndoxεl με
τηιr α'oθιivεια.

lH α,αΘ6vεrα οvoμdΖεται .16α-

KTt lDloK6 κdψ'μo. εnε',δη σε Ποc

xωρημ6vη noοα6oλη, τo δ6vτoο
δivεl τηv ει.κ6vα τoυ καμ6vου
'δθvτooυ. lΗ ααθ,θvεrα cφ,εiλεταi
οτo ,6ακτη,o'ο ERWΙIN1A AMY_
LoiBoRΑ (εc6ivrα αuuλo6δρα) -

H δl'6δοοη τηq 'εξαρτdταl on6
τlc καt'ρtκιic oυvθ(κεc (,6ooγ6c
και uψηλθc Θερ,μoκ.ραοiεc noΙΙ

θα' εnlκ,oατηοοι.lv τηv nε,ρΙoδο
τηc ovΘoφoρ1αc. Η φετε,vf1 ιi-

voιξη ,η1qγ δloΙτερη ευηroi1κη Ylα
τηv αo,θιivεlα. Σε γενtκ6c γραΙJ-
μ6c φ6vηκε 6τl ol 'κu,δωvl,6c καl
ol αxλαδl6c εivαl nε'ρloο6τερo
ευαioθητεc α,π6 τlc μηλ:6c. Avα
λυτι,κ6τερα η εl,κ6vα ΠoU'ΠαρoU_
oiαoαv τα δl,6φ,cρα εiδη εivαl η
εξlηc:

α) tKYΔΩiΝ,l'EΣ. ΕEαrτioc τηc
αoθιivεrα'c η καλλ16ργεlα τηq κU
'δωγldq καΘioτοτοt n'ρo,6,ληματr-

κη. EuαioΘητεc δεv εlvαl μ6vo
οl εnlτραn6,Ζtεc πolκlλlεc, αλλd
καt εκεlvεc ΠoU χrpξσ'rrJonolo0v-
ταΙ ωq υπoκεiμεvα τηc αxλαδldc,
6πωq εivαl ol ,KUlδωvlιiq τ0noc A
,κoι BΑ29. Xρεld4ετol rδrαiτερη
'φρ,ο'vτiδα ;Ylcl τηV iΠρoσTα'σiο Tηc
κυδωvιdc.

6) AXΛIAΔΙEΣ. Aπo τlc καλλt
ερYoιj]uεvεq'n,olκlλfεc μεγdλη εu-
α'oθ,ηoΙα 6Χου,v η Σ6vτα MαoΙα
,κοl ,Π6oα iKραocivα. Αo.κετ6 αv-
Θεκτ,κ6c εivαl οl πο'κιλiεc K6-
σΙcl Kαl ιMπερ6 Aρrrr0. Kdπωc α'v

Θεκτlκ6c εivαl η lNτεκdvα vτελ
iKομiτolo καl η Πd,καμc Tρ6Tμφ.
'grq1σQlη'oiα nαρουorθζoυv η Toα
κιiruικη (lKρυoτdλλl Kovτ,oι]λα,
Xd'iλοv καl Zεvερdλ Λεκλ6ρ.

γ) AΓΡl oAXΛΑΔllEΣ, ΑΓPl o-
ΠKoPτΣlEΣ. EΙvαl noλ0 εuoi-
,oΘητεc' tMlnoρεi vo lrδεi καγεic
,oτη ,φ,0oη, 6ρα1iovεc ,ξηρo0c καl
δ6vτρo ξiηρd oλ6κληρα.

δ) lMiHΛΙtErΣ. iH μηλ16 cιlμ0vε-
τol |KαvοΠ,otητικd oτηv αoθ,6vεtα.
Η ομdδα lNτελiτ,olουc εivαl αρ-
κετα αvθεκτ:,κη. fi{ αοθ6'vεlα nρo
o6dλλεl τlc γvοroτ6q nοκlλiεq
'Γκρdvvη ΣμΘ, lΓκoλιrτεv, TΖ6vα_

γκολντ κλn' 1ωρic το ,δ,6vτρα ν'α

Πσlρ,ouσIdrζoυv lδtαiτερo nρo6λη'
μαTα.

ε) lΠYPΑll(AiNΘoΣ KΡATAl-
ΓoΣ. ol αvoφερdμεvol 'καλλω-
nloτl,κoi θdμvοl εΙvαl ε,nioηc Εε_
vloτθQ τηc αoθ,ιivεlαc.

B' Καταπoλ,6βΠσt1

o) Ano,μακρ0volταl o'| ,Πρoσ.

6λημ6vol 6λαoτo1, κλdδol, Kαl τα
πρoοr6λημ6vo δ6rrρo εγκαi'ρωc.
H κonη τωv Πρoσ6ληrμ6vωv Bλα_
oτιbv ,καt κλ6δωγ Θtα nρoγματo_
nolεhαl 20 n6γτoυc πιo κ,dτω
τoυλd1l'oτo, oτo υyt6c τμημα. ol
nροo6λημιivol κλdδιrr καiγovταi
α'μ6oωc' lKoτd τηv κο,nη χρηο:_
μonolo0με διio η τ,ρiα ψ,oλi'δlα
Tcl onoiα εΙγαl ,6oυτυγμ6vo oε
δrdλυμα φoρμ6ληc 40λ ''η οε οι-
v6nvεu,μα. lΠlρ,θnεl τ,o ψαλiδl vα
μεivεl λiγo xρovo oτo δld,λυμα
YΙα Vα oκoτωθoiv τα ,6'α,κτηρlα.

Aυτ6 λ6ηrε οΙ ε|δI,κoι. ol τoμ6c
αλoiφcvταl με εnlμ6λεια ,με xoλ
.κ'o0x,o α,λolφη η με ι6ορδιι16λεlo
πο'λτ6 n'uι<vηc δr6λυoηc (1ο%).

6) Eφαρμ6ζεταl lδlαiτε'oo np6
Yραι.lμα καταnολ6μηoηc, XρησΙ-
μoπ.o:ιb,vταc ωc 6δαη τo Xαλκ,o*
Xcl Πα,ρασKε,-,dοuclτα καt ιδιαΙτε

ρα TοV Bο,oδrvdλεlo nο,λτ6. Το
ιo,θlv6πωoo 2]o/o Κil τηv δvο,Εη
λiγεc l6,ρ'εq iΠρ|V φ,9μgi14$41,9l-1'l

To μΠοUμ'Πoιjκlα t6'οoδrYα.λεlο nολ
τ6 r,'lε 10λ. oι ειδrκoi oυγloτο6ν
κατd τnv πεoiο,δo τηξ αvθ,cφο_
oiαc αρα,d δ16λυoη τωv xαλκoιi_

(Συv6xεlα στη oελi:δα 130J

129



Δεντρoκolμικ6 Θθματα

(Συv6xεro αno τη oελ. 129)

χωv Παρoσκευαoμ6τωv' oι Aμε_

ρtκοvoi rδεvτ'ρoκαλλlεργητ6c φαi
vεταl oτl εivol ικοvonotημf'vοl

ψεκd4ovτoc τα dvΘη ,με πoλ0 α-

ραlo 6oρδlγdλεlo noλτo (οvd 60

γραμ. θ]εliκ6 xα,λκo (γαλoΖ6nε'
Tρo) καl αo66oτη oε 100 κlλd
vερ6.) o rΓdλλoc Πoλiv oυνloτδ
10'0' γραμ. 'δραoτrκη oυο[α ακευ'
αoματoQ xολκoU oε 1'0'0 κlλd vε-

ρδ. ΑποrτεiTα| vο γivεl Πρ,cηγoU

μ6vωc δοκιμη Ylα vα 6ρεθεi τo

οvιilτερo εntτρεπτ6 6ρto τoυ κδ_

θε xαλκoΟxoυ oκεuαομclToc Tο

οπ,oio'δεv καταoτρ6φεt τα dvθη.

Π ρo16ληlμο παραμθvεl 'gn[g:ηq ιl

oκoυρld n,oυ n,ρ,oξε'vο0v τα 1ολ-
κo0xο ποραoκευdoμοτα σToUξ
κορπoι3c καl lδlαiτερα εni τηc
Γκoλvτεv tNτελiτoloυc.

r) Tα αvτr6loτlκd οτoεnτoιlt-
κivη καl τερραμrκivη nοu δ,cκlμil
oθ,ηκov θδωoαv καλ6 οnoτελ6-
σματα. 1ΠερEπ,ou 100 ΡPM (6 u6'

ρη σTo εκατο,uμιiρlo) oτρεπτο1ll-
κivηc oε vε,ρo x,ρηolμοnoloιivταt
αvd 3_4 ημ6ρεc κατd τηv δldρ-
'Kεlcι Tηq ο'vΘoφ,cρiαc

δ) iΠερlορi,Ζετοι η αZωτoιixoc
λinαvoη ι<αl λαμr6dvovταl μιiτριl
γ!α vα ,μη δημlouργεiταl TρUφε-

ρη 6λdoτηοη.
ε) Kot6ovτοl oλo το ovθη τηc

δεtτερηc κol τρiτηc α'vΘ'ηοηc

noυ εμφ,oviζovταl lδlο[τε,ρα oτtc
n'cIκlλiεc oυ'ilλlαμc,Π6oα Kρooil
vο, κλπ. τo θ6ρoc κοl τo φθl-
v6πωρo.

( ΣυvεxiZεταr)

Σκoπ6q τnq αγωγftζ

(Συνd1εια απ6 ττγι cJ'{δα 722\

σowαL xαL o|' aι5^γy.ρoνοι παιδtαγω

Υoi. 'oλoι oτjμερσ.' πaυ α'ηoλo6ν_

ται με τα rρa6)'iψαcα, 1^ηζ oιγωγ{<,

υπooτηρtζoυγ 6τυ, αν ω rtτqΨc 6γει

υγιεi6 xληρoναμιx66 xατ'α6oλdg, 1ιε

την xατ&.λ'ληλη αγωγ{ 1ιπoρe{ yα 'ι"
ναπτιiξει cτoν ανι!l'τατq $α.Θ1ιδ, τιq

διανoτ1τcx€q ια'. ιpυ1ooωματιxθg ι-

xανδττρεq' να eξελl1θεi σΘ μια. o-

λoxληρωμ'dvη πρoaωπι'x6τητα y-1'L

να cυμ6&λει δτ1ψιoυργcx& σ'τ|2 γ'οL-

νυlνcx6 o6νoλo.

H xληρoναμcτδττpα xΦ'. τO πeρ'"-

60"λλaν, δηλαδ{, eiναι oc δυο 6'αοι-

xo[ xαυ εξ[ooυ oημαντυxat παρ&γoν'

τε( για την εξdλιξη τoυ ατδ1roυ.

(Συνε1iζεται)

oι Φιbρεc τιτq Eλι6q

(Συνdy:ια ι'π5 τη siJ1l" 127\

τιbν εrrτ6,μ'ωv. ΔυoτυχιbC, 6rκol-

ρot κοl αλ'δγloτol ψεκα,α1.lο'i δε
σKoτωvouv μovo τα 6λα16ερ6 6v-

τοrμo, oλλd μ'αΖi μ'g ο,Uτi κol ω'
φ6Λιμ,α. A,υτo nlρ'θπ,θ,| vσ To θ'

1'oυv καλα ιrnσιμη τoυ,c ε,κεlvoι

'ΠoU E{pοrpl}J6ζoυv Xη]μΙKη KoTlQrΠo

λθμηoη.

,Γεvκα, α,n,6 τα 1'ρ,ηοt,μonoιot
μεvo, σTη'v n,ρdΕη σημερ,α εlvTo-

μ'o'κτδrro, ειlαντiov T'6lγ 6Ql1(Ko'θl'

'διi.lηr, ο,| Θερlvoi λεutκoi πoλτoi
βgφ,ρo0vταl ωc λιγδτερο κoτα-
αrρ,oφl,κoi για τ,α eντoμo'φ6γα
θ,ιrro,μ'α.

Σxoλεio και Yovε(q
(Συνd1εια απb ττ1 ceλ{Eα 720)

Αν γ{νει αυτδ, xαθιbg αναφ1ρθη-

z"αν, θεωρεiται' 6€6αcτ1 τ6co τ1 ανα-
6&.θpιoη τoυ o1ολε{oυ, 6ao xαι αν'a-

6&θlμιoη τωy o1dcεων c1oλε{oυ -

γoνιιilν.
To iδιo ψιaιxα cc1'ι5ει xιι γυα

τoυ6 γoνε{q. Π ρdπει yα επιrδ:ιbξουν

την ανα6dΘp'Lση' την πor'oτιxi1 xαι
ποaoτιxi1 τoυ ρdλoυ τoυg, πρ6τeι. να

ξεπερ&.aaυν την xατa,aταση σηy O-

ποtα τoυq oδ'ηγε(' o oημεριν69 ρυθ-

μδE τoυ xoινωγιxotj γ{γνεoΘiαι, να

ξεπερ&'oaυν τo πρ6γραψiψα.' δoυλει&

xαι ψeτc. vΙNDEo xαι να tρ.πo'3ν

δυναμιxd oτo cγο)'εia, 6πoυ cε oυ_

νεργαci'ι ιιε τrυζ iιαθητd6 xαL εx'
παιδευτ:xoυg νe oδηγηθoι1ν oε o1θ-

oειg νdαq πo'.δττ1ταq'

Kαι για να γtνεt αυτ6 δεy χρει'
&'ζεται τiπoτe περιacδτeρo απδ την

oνεργoπaiτρ^r1 τoυ ρ^i'u1ατ,'3 ΘEΛΩ.
Tιατi ei.ναι γeγoνδi. KATΙ ΙΙPE

ΙΙEΙ NA ΓΙNEΙ. ΙΙρdπει νc' 61'd.'

ματt',ooυμε την συ,l}πΘριφaρ&' τιaν ε'

ξouδετεριbνel τιi πρaΘ6sε''s μeg. o
τ'αΘ{νa; yυlp'.sτα ιι'' 6)'οι iιαξt οε

οννεργαctα γυατi τo πρ66λτpα et-

',iα," τa ΑΥPΙO xαι oι ΠPOEKTΑ_
ΣEΙΣ MΑΣ Σ' ΑrTo, δηλαδτ] τα

ΙΙAIΔΙA.

oι φυoικθq επιστftμεq
στnv περioδo

τnq Toυρiκorκρα,τiαζ

(Συνd1εια απδ τ^η oελ{δα 11δ)

Πα,παvoι]τοoc Eυογ.: Νεoελληv κη Φlλo-

οοφio Αlθηvοr.
Σ3oρrιbγgq Niκoζ: 'En;'oκδΠ|ση τηc vεo-

ελληrγnxηa lloτoρiαc' AΘηναl 1976.
Σ:βoρΦvοc Νiκοq: To εμln,δρlo τηc Θεο/

viκηc τov 1B olΦνα.,Πoρiοl 1956.
Σκορ'μπαc Γrdwηc: H οληΘεlο γlα ro

'21 τρεIq τδμot
χ1glμdτηe Eυαγ.: Η Eλληvrκη E'nloτημη.

Aθηvοr 19,6,8,

'Π,ovτια'κ6q v6μoξ
(Συν31εια απ6 ;η oελ{δa 112)

τρω) aτο eιxoν'oτ&σι τoυ ν6oυ τηe

oπιτιoι}.

Στη ν!.α oι'xoδξ'οττoιyα οι συγγε-

ν'εiq xd.,' oι ιαλεψdνoι' πρ6oφεραν

διδρα. Στo oημεio cιντδ ξγ')'ε''νε y"c δ-

1 30'

λαζ o x6y'λoq τoυ αρxαLoυ γ&μου.
E ψιxρi1αυτi1πeριγpαφi7 τoυ αρ-

xαioυ γd,μoυ μαg oδηγεd, νομiζoυφ,
οτιE ρiζεE τaυ π,aντLσ.y.aιi γd,μου.

Mια oυνd1εια ψ6,cα oτυ6 αιιλνεg!
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Κυι<λoφ6ρnoε Evα Yεωργικδ 
"Θι6λio

"Evα 6ι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστδq εiκ6νεζ
Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δθv πρ6πει v& λεiΦει &πδ καv6vα &γρoτικδ oπΙτι

ΣTEPΓΙOY πΑ/tΟYΚE{
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &π<i τδ γραφεiα

τoσ'Avooτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

Tlr{{ ΠΩrl]HΣtfiΣ t000 ΔΡΙιxMΕΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα γεωργικ6 Θι6λio μoιrαδικ6 oτo εiδoq τoυ
(TA ΓtΩPΓΙΙ<A ΦAPMAκA ΠoY Ι<YΚrloΦoPoY-NΙ ΣTΗN EΛrιΗNΙκΙ{ AΓoΡA)

ΣTEpΓEεIY ffier\ffiYΚF{
XpF{tTffiY ΓE&ffiAeffi Γ€ffiΨd\ffiΨ

-Tι περι€xει καΘε ((φdρμακo)) και πωξ ταξιvoμoΘvται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xριioιμoι και διαφωτιoτικoi
- 'Evα Θι6λio απαραiτnτo για κ6Θε αlρoτικli Θι6λιoΘιiκn

TIMΙ{ ΠΩΛHΣΗΣ 600 Δραxμ6g

EltΔOΣElΣ ΣγΛΛ0Γ0γ σIA]ιIITΣAPoI KAI MΠ0γΛEΣ')

1. T'A Ag{h,{ΦT',EKA T'ΡΑΓΦYAIA T'FaΣ NΙAΟYΣTAΣ
2' g{$}NΣTA1ΨT',ΦYAFgΣ _ Φ AΑ.Ι,$ζΦΣ E{ΦIE{TS{Σ

'E'FaΣ I\ΙAΦYΣT'ΑΣ

3" ΓΕΑΝa ΓΣAΡΦ$ KΑ$ 1b€Γ$C}Y-ΑEΣ
Toυ Tdκn Mπdrτon

MΠoPEΙTE NA TΑ ΓτPoMHΘErTΕITE AΠo TA BΙBΛΙoΠΩΛtIA ΙζΑI

AJΠo TΑ ΓPAΦEIA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoITΩN NAOYΣΗΣ
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