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Φυλdξτε 3d τευxh τnc,,ΝlαoυoTαc))

EκΔoΣE!Σ ΣYΛΛoroY ΔπoΦoIτΩN ΝΔoYΣHΣ

1) ΙΣΤΟPΙA .ΓFΙΣ {lΟΛEΩΣ Ι\ΑΟYΣHΣ

2) MNf{ME{ ΔFiMΗ'ΓPΙΟY TΣAMF{ KΑP:\TAΣΙOY
TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEN ΠΡEΠEt NA ΛΕΙψoYN

AΠo KANL]ι{A Ι\AOYΣAΙ.Ι.KO ΣΙΙ1TΙ

MΠoPΕlTE NA TA ΠPoMΗoΕYΤΕlΤE ΑΠo TΑ BlBΛloΠΩΛElA

KAΙ AΠo TA ΓPAΦΞ|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦolTΩN NAoYΣHΣ

Bαo. Φlλinn'oυ 21. 'Ωρεc λειτouργioc αnoγε0ματα Δευτ6ρα, Tρiτη, Τετdρτη, Π6μnτη.
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ΦΩToΓPAΦlA EΞΩΦYΛΛoY
Συv3εοη εΕωφυλλωv "Niαουoτοq-, Φωτ. Γ. Kooμiδη

δrκοiωμο vα μlληooυμε κοl μεIc' μtα φolρo γlo τοv €α'Uτo Uαq

κctl vα σoq ,διηγηΘoilμε τη'v μiκ,ρη μoc lστo,ρiο Kα! Vα σοc
πo0με π,Φc το κατoφδρoμε κοl ε'ntβIδooμε μ6γ'ρl oημερo.

*** ,f* f*

o .,ΣΟλλογoc gη6lφ9iτωv iΝαoι]oηc Αγοoταoroq MlΧo'
ηλ o Λδγloc" 'ΠoU εKδiδεt τηv .lNlΑoYΣTlA' εiγαr θγoq
οno τoυc πlo nολloilc oυλλδγoυc τηc nδλ'ηc. o οvαγvιbοτηc
oε δυo oυvεxεtεQ Θo πληρoφopηθεi γlo τηv δρdoη κal τηv
nρooφoρd τoυ' 

J* -** -|*

o Γερβοoloc Σoυμελiδηc καl ο iΓεδργlοc Παnαδδnoυ_
λoc' -rKυρlακi'δηc υπηρ'ξοv διio φωτroμ6vεc nρoσωnlκoτητεc
τoυ Πovτoυ oι onoiol πoλλd π,ρoοdφεροv στηv πrrευμοτlκξ
οvδnτυΕη τηc lδlοiτεpηc πατρiδαc τoυq, lδρioγrοc oε κδ'
θε ευκolρiο Σxoλεiο, Φρovrlαrηρlα και BIrβλιοθηκεc. Π'ερ;_

φημεc υnηρξοv η Σxoλd Αργυ,ρonδλεωc κol τo Φρovτroτη'
ρlo τηc TροnεΖoυrrroc.

Mετα _:"ηv μlκραolοτlκη Kατοστρoφη oι ΕερlZωμδνoι
AργυρonoλΙτεc κοl αλλor ΠδιrrlοI τηc ΠερΙοxηc, €YKατα'
oταθηκov oτηv Ναoυoα. MoΖΙ τoυc κouβdληoo'v δ,τι noλi'
τlμδτeρo μπoρo0ooιr vα μεταφερoυ'v καt ανdμεoα οτ' dλλο
οvτlKειμ,εVα xg1 -Γq ,βl'βλio τηc Bιβλlo,9ηκηc Α,ργυ,ρoπδλεωc.
Tα βιβλio αυτα onsτ6λεσαv τov nρΦτo nυρηvο τηc Blβλ:o-
Θηκηc τηc lEυlξεivoυ Λioxηc Ναoυoηc.

Γlα τηv nρooφoρα ,n. Ξuir,". Σoμο,ρd g1g .γραμματo.
vρdψαμε καl dλλη ,φoρα. Σημεoο μοc δiνετοt η ευκαlρiα
vα nαρoυolοooυ'με κοτd τ,ρδΠ,o oλoκληρωμδvo τηv πoλOnλευ_
ρη προoφ'cρο τηq στov τδ'no (Λoγoτε1viα - tKolvωφελη δρδ'
αη - Λαiκ'η τοXvη) . ,Η Θdλεlo Σαμορd, πα,ρdλληλα με την
σUγY,ραlφη εκλεκτδv lβlβλiω,v αviπτυξε α'Εlδλoγη κolvωφελ.1
δρooη κο$' δλη τηv ,δldpκεια τηc ,Zωηc τηc, Πρoσφaρovτoc
εΘελoιrrlκi τrc unηpεoiεc τηc σε δrdφoρo φrλovθρωnικd
lδρ0μoτα τηc XΦραq' 

..|- f- -|.*

Στlc 25/'1 1l87 τo μεoδvuxτα, δλωc Εαφvlκd 1δoαμε
τoν μοioτco Hλiο Mδρο onδ oυτoκlvητioτlκδ οτi1ημα. o
Ηλiοc υπηρ'ξε 6voc οΕlαγαπητoc δvθ:ωnoc. Eni των ημε'
ρΦv τoυ η 1oοωδ;o Nοoυoηc γvδρloε ημ6ρεc δδξαc κα;
iγlνε γvωαrη καl iξω oπο τo oivορο τηc XΦrραc μαc. c
Ηλ. Mδροc oφηvεr nioω τoυ' ενο δυoαvοnλ,fiρωτo κεγδ.
H Νoο,..ioο κοl τo Ωδεio 'Ναoυoηc δεv πρδκεlτol vα τov
ξεXαοouv noτθ' 

f* f* *i
Δημoolευcυμε μερικd dρ,θρα toτo.ρlκoυ nερlε1oμ:voυ

ncυ κολυεττoυv αvτioτοIXα τηv περio'δo τηc Toυρrκoκ,ρoτiαc,
τηv,Enανiloταση τo|ιJ 1822, τη'ν μετεΠαVοστατlκη περio,δo
(19οc αlιi.lναc) κοι τov Moκε,δovlκδ ογδvα. ',Ετot o α'vα-
γvΦoτηc o1ημoτiΖεl μio oαφη εlκovo γlο τoυq oυvεΧε,q
oγΦ":εc τωv ,Nαoυoοiωv nσnJ ,εKαvαv υnδρ τηc α'vεΕοpτηoi-
cq κol ελευΘερiαc τov τδ,πoυ.

H
Συvτακτlκι] Εnlτρoπrj

Eτη,g1q σUvδρσμη lδrωτιΙyv

Δημol, I(olv6τητεc, Σuν),6μ9,!
E,Eωτερ'ικo0 δorλλ.dρ,ro
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ΣτolXEloΘEΣΙA -TυnoγρoφεΙo AwΦνη
Αvrωγioυ Kομαρο 3

Θεooολoviκη

EKτYΠΩΣH
Mουρoγδνη

. τηλ. 260-140

Περlεx6μεvα
Ioτoρικd- Jlαovραφικ6 - σeλ.

Γλιυoooλolικ6 - Aφι6ρωμα
ΝτlNoΠoYΛoY oΔYΣ. Η "ΝlΑroYiΣTΑ" Kqι η δεκα

Xρo'vη lσToρiα τηc
ΓKOYTA AX. Nεδτερα oτot1εio lκαl Προlβλημοτloμci

στη μετεΠοvαoτoτlκη loτoρiα τηc Νdo'υoαC

ΣnoPEΛA KΩN' Η no'ρεiα nρoc τη λεuτεolδ
lΩΣΗΦlΔH XAP. Ακαμοτol cυvτελεoτδc τηc ΠVεJμa-

τlκηc ονδρ ωσηq τoU Πδvτou
At]oΣToΛoY ΣT. rKλεφταoματoλlκα 1ρovlκα
ΧloΝlΔH Γ. o Mακεδ.ovlκδc ογδ'vοc oτηv περloxd

τηc Biρolαc
BΑAqΛΗ EΠΑM. Αvoμvηoειc απo τo roτορtκ'δ Koλ'nακl
ΣΑMΑPΑ ΛΕYKH. Σ'x6δεlα δlαvo,μηc τoυ Eλληvlκoυ

Χδρoυ τo 12o αlΦ'vα

ΣΠAPτΣΗ ΝlK' Γrα τ' ομniλl κοl τo κροoi oτη Νlδ_
o4Jστο

MΠ,q'|'TΣΗ ΔHM', Θδλεlο Σομορο. Ν ζωη καr τo iρ_
γo τηe

ΑΠoΣτoΛoY ΣT. Συλλoγoc onοφoiτωv Ναουoηc "A-
vooτοoloq Mlxοηλ c Λδγc:c.

Επιoτnμovικ6 - Λoγoτεxνικ6 -
ΠαιδαYωγικa - 'Eρευvεq
ΣBAPNoΠoYΛoY ΣT. Aγρoζημlic.
BΛAXAΔH ΘΩMA: Σκonδc τηc αγωγηc
MoYΧAΓlEP XP. K:lτlκη: η ωρoiα ογvωoτη
BAΛΣΑMIΔH EMMΑΝ. ,H δwolo τoυ λδγoυ oτo xΦρo

τηc φlλoo,oφiοc, τηc loυδαΙκηc γρoμμoτεioc...
ΚAΛΛ|ΔΑKHΣ NlKoΣ. ,ΗλΙoc ;Mδρoc
Γεωρlικ6 - Δεvτρoκoμικ6
KAPΑΓiANNH _ ΣΓoYPoY ElP. Τρεlc αξloλoγεq πor'

κlλiεc βερυκoκκloc
KoΣMl'ΔH ΓlΑΝ., Απδδooη τεooαρωv norκIλlωv μηλloc
KoYKoYPΓlANNH BAΣ. Zημlδc oτη δεvτροκoμiα οnδ

τo ψUΧoe

NTlNoΠoYΛoY oΔYΣ. Παρεvlουτoφoρio -
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Σημερο ποu γI'oρτ'dζοvτol τα
δ6κα 1ρ6vια τηc -ΝΙAOYΣTA.Σ"
αc n,ctμε λiγα λoγlο "Π6c γεv_
vηθηκε" καl nΦq.μεγολωοε, το

περi'οδ;κ6 μαc. Λεπτομ6ρεiεc θα

οvαΨερθ'oijv οτo εn6μεν'ο τεj_

Χοc.

El"rαl αλ4θεlα oτt τo Δiοlκητ't-
,κo ΣυμBcι]λ!3 TοU Συλλcν'cυ nο'-l

nρo6κυψ: απ6 τιq εκλ,ογεQ του

Δsκ;μ6ρiou 1976 αoxoλΛθ'ηκε "υ
nε0€:vα, αρκετfc φcοic γlα
τη'v 6κδ:οη ειrδq εvτιjnoυ' Eδιi:
αξiZ:l vα αvaφερθεi oτl o Σ*λ'
}ηι1,ci αποι!::iτωv εiXε οτo ε'vερ-

γητlκδ τoU Tηv επαιyθκδοαη .τnc
|ατορiαc τηc πoλεωc Να'oι}αηι:"
τoιl Γυο. Στ'cι"lγ:οvvακη, 8ελτιιυ-

μ6vη καl oυμιnληρο:μivη. Eπcμθ-
vοJq σT,o θ*lμο τιυγ εκδdcεωv r:-

ΠηρΧε μlα μllκρη oxετtκη nεiρα.

Η o0vθlεση του Δtοtκητl'κοιi
Σuμ'9οuλi,ο'.l nταv η εξnc:1) Οδ
,Ντlγ6πoιlλ,οc πρ6εδροc" 2) Π4-
πη Kαλογερd αvτlnρδεδοιc, 3}
,E}ι6.'η Mητααλα \rεvιl<η γρaμμ{Ι-
τ6αc, 4) Γειb9\j.,'}q -ui=,ra ,.'
μiαc, 5) Στα*οοq Δαδrrc μ6λoc
6) ΑvτΦvηξ Γιdvι,oq μ6λoc, 7)
Zα'φ:':ηc λlαγγαvοol1c μ6λ:c,
8) Αθηvdr Παρdαy:ου μ6λcc κcl
9) Δημ. Κ'cuρ,u,ο*λnc ιl6λec.

Στlq oυvεδpldοεtc cκοι!πθη'-
καv π,oλλ6q γvιi:,μεc καl δlατu-
πιi:θηι<αv πολλ6c απδιμ:lc vii)
τηv 1,roιoη l:<ΓJl Τnγ *λη η1'1 g''

n:rrελdι:8ι;V9 Τ1 Ι-1sp'οδ:κ6. Π:"
λ* ;ι!vτ,ομα 6ρ69ηκαv'οl πριλτοl
oυ,vεργατεc το,.l nερlοδtκοι], ο:

οn'oi,ot π,οοι1δωαοv εγκαiοωq τlq
n,ριi.lτεc ουvεpγααiεc τΟιJc Πcrq
δημ:c!ει :η.'Επlοημ6vΟη:<αι,'Οl
δυo,κoλiεc καl μελετηθηΙ{αv lcj
,πρ,o6ληματα,ο:κov,oμl,κηq, τOχVl-

κηc καl οcγα'vωτrκnq φ0oει.ιc
'η9ψ 11ρi6:: ,κdθ: 6κδocη.

Η ουvεδρiα τηc 26-4-77 ηταv
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καθcριoτtκη. Τηv ,μ6ρα αυτr1 nδρ
θηκov οt ορloτl'κ6c οπoφdoεIq
καl oυZriτηθηκοv 6λεc ol λεπτυ-

μ6ρεlεc τηq εκδooεωc ΤoU Πε-

ρlοδlκο*' Tηv μ6ρα εκεi'vη εixα_

με Kα| τα ..Bαφτiοlα> τοU ΠεοiQ_

δlκο0 μαc. Τo Δl,olκητlκδ Συμ_

Bο0λ;ο εγκρivεI ομδφιυvα τηv

πρoτααη του προ6δρoυ του Συ,'

λoγου ε<. oδ. Ντtvδ'n'cυλου καl

το περloδtκ6 αποκτil τ'ο ovομα
τou: .i\JlΑQYΣΤΑ., που εi'vαl τo
παλlο ovο,μα τηξ n6ληc.

Η πριl:τη αυrlτοκτ:κη εnIτρonii
αnαρτi:θηκε οπο τοuc Οδ. Nτl_

γδπcυλο, Eλ6vη ΓJiητoαλο κοl Γl_

dι.rvη ,Kοοοταtο_ιλη. Αn6 τ'o 6ο

τει!1,οc (1g79), ο Γlι;vvηc Kαρα-
τα:ιbλ"ηc cρiο8r1κε αvτtπρ6οωποc
τ,ου nερ;cΞ'κοιi μαc aτη 'Bθ,ρolα,

KαΙ τl"lv κεvη θ6οη κατ6λα'6ε η

ι(. Λ:ulκη Σο,ιrαρir. Aπo το 7o

τεliγ:c (1979), η σU'vτΟKT'ι<f ε-

niτρ':ηη γiι'e;αl τ:τραμεληc ]lε
nοv '<' Xρ. Mοι.;μdγιεo ,καt αn6

τo τειi;1:i 29ι {1984), nεvταuε-
ληc ι:: τ:v K' Αλf κo o'κο'rομcυ.

Η .'ΝlΑoYΣTA" C:9Χlκο αno

το i: τειj1:c .J}: KαΙ τc 14ι τιL-

nιbΘηκε στη 'B :3λ,cτυnωτ'κη,

oε:ο:λ:viι<ι1c Us uπε'.iO',ivουq

τυπcγραrρ:iil'J τOUc Περrκλη Zεγ
γc ]{οl Σiα. Tα τεixη 15r, 16ο,

17:, 18: κα, 19: τιtπι-bθη,<α'v οτα

"Mακlδ:ι.l :ια hνf o. Ν*:u:αc. Α-

η5 τ:l 2Οδ τε*1oc κrl μ61pι αη-

μlrjα η .ΝlΑΟ'/ΣΤΑ, TUΠιbvε-

Τ3] iΙΤη θ:ιτπ:λ.rγi:<n σTo Tυπo'

γροφaiο Avτιbvη Moυ,ρoγ6vη.

Mε τo oη,μερlvo τ,ε01οc 'oυμ'

nληρΦvεταl l(αl o 'πθμπτoc τo'

μοc. 'E1oυv ,κυ,κλοφoPQ'σεl σU'

vολlκα 41 τε0Xη. To τi nε,ρlλα,μ-

6dvεl τo κdΘε τειixoq 'καl o κα-

θε τ6μoe ει]lκoλα μπoρεi vcl τo
δlαnιoτΦoεI iκαγεic οno το ,ευ,pε

τr'1ρlo ιjχηq τoυ κdθ,ε τoμoυ' 'E_

vα vοiμε'ρo αρκεi. YnoλoγiΖεrοr

'rα θx'oυγ δη,μoοrευ'θεi oτoυc nθv-

τε τoμoυc nθ'vω απ'o J.0o0 dρ'
θρα, ,κεiμεvο, ε,ργooiεc. εIδικ6c
θρευvεc, αφ:εριbματα' ε,Πl1σTημo

ιr':<6q ουvεργασi,εc KλΠ. καθι:

1l.oρφηc.
l_l .,lΝΙΑcYΣTA' oτηρixθηκε

καr oτηρ'ΖeTot στlq δlκθc τηc δυ-

vδ'l:,q. Δε'v ενroxιiθηκε oικovo_

ιl'κtl αno κοv6vα φcρ6α Δημo_

a'^. Δημoτ''<o η lδlωτ:κ6. Eiγιrl
περIοδlκo αuτοδ0vαμo κql αυτ6-

φιυTο. Η aNlAOYΣTΑ. θXεl δ;κ,i

τηc φ,ωvη, καr 'η κυ'κλοφoρio τηc
α.rε6αivεt οπδ τε01oc'oε τει]l1οe.
Tο vsγ:'voc αυτo ,oφ:[λεTc'l KU'

ρ'ωQ οτcuc oυ'vδρο,μητ6q oi c-
ι''1_'3' TΟ nερl6dλλoυv με αγαπη
κα: εμn'οτcctνn. Aυτoi oτηpi_
(:'ιν τ1 περloδικ6.

Ι(l' αυτ6 εivαl μiα επ:6ε6αiω-
αη 6τi n .ΝlAOYΣTΑ- 6cδiZsr
ο'cv oωστ6 δρδμo. 'Kl' αυτ6 εi_

vαr .μiα :,καvonolηoη γlα τοUc ιJ-

n:'.-lθ0'γ:';ξ του n:ρlοδrκoΟ, 6τl η

nρο:φ,cρα Kol οι noοondΘelι1c
T3Uq α'vαγvω,ρiΖovταl.

o',Ντtv.

t{ (NΙΑoYΣTfu)

ειjxεται
στoυq συvεργaτεq

κcΣι τoυq αvα'γvιbστεξ τnq

ΚAΛEΣ ΓΙoPTEΣ
Ι<A Ι xA.PoYPIΕNo 1988



Ι1 :cτaρ!α -"r1'. Νλο'lιz; ι,ιε.τα ττγl

Ετc.',x'ι:zcτ' :oυ 1822 ιx.L τaΥ lα-
)'zcψδ τzi'c'lc'.α(,ε'. εξα''ρeτ''x6 aνδι-

z'φ!ρa'l . γ'.ι'τt ',ι!cα a' iγ'7.ν ,ι]ων,J.

τερ!'τc''l (183Ο - 7912\ τ1 κc)'ιιεty'
αυτ^|1 αναγeνν''t-'α'' απ6 ττ1 cτα.γττi

τ'ι.ι o1ιφαν[ζε,' 1ι''θ'ν αναττυξη xoινιο-

}''ιrι-'ι''7'aΥ.ι|L''Υ'il cπουδαiα τlσ' ττι)

Θτioy"l] -!τjζ.

Ιf '.ιτ''z,'γ.iι :6νθ::τ,. 6'ιιυ:. :Υ1i

τcρz|.ι3 z'lτ'i1i, ψ!cι' ιιaγ 19ο α''.'

dlνz.' ei'lι.'' zρzετλ δ''lsιi'τ' γ"1'|. aL

rροr'λτ,'1.zι'.ιι,'"ο|. ;.')')'ο!' ' ' 0;ο-l_: :c-

'li.ιττ1x: ιι'' α)'\τ, cο7i ιz ι='''.7'ι':l.

ε!''lz'. J)'ι'-;'i'' c'. ^17ι::!1 ;'r,'1:..; ε|.-

νl''. δ'-lce'3ρι-'Ξ3 ι'J-'. τι τ','ci'"2.l''i, ;l.'
ρλδocτ, sFι'3'lΞ'. ';'-Ξ =τ,'l ;i7'"7ι'' 1'' -l

γi'δν''υ. Ι1 t'z.c^1 ρι1:.'L' ι7.'.',ιx)''.s--ι'
Υ1 εpα5'.τεχΥ'"x'i1' icιυ; να 6cτ1Θ&ι'.

οττγl δ.eρC6ντFτ] τι.υ') '.στo?''y'(iJν ΥΞ-
"(Oνδτ0''ι, αλλ& δεν δtνeι ),'3οeιq ια'''
πoλλ66 φoρdg 1ιπερδε0eι την αλλτ;-

) ο'η'[L ταlν γιγον6τaν.
Ι{ πρooπd,θε tα nρ!πz'' να 'ιetν:''

fi'Γl δLε?gi)νηση τωy q'ντ'' Ξ')ΓLeν.y'Li)ν

ω'θηy.6ν τΥlζ ανσ'πτυξ"rtζ ττlζ π6-

λη;, oο 5υνδυασ',\δ lΙε τιξ σ9'lθ+μ''.Ξ

ττ6 δ)'τ6 t.?LC'χηζ, ιaυ 6i'qετ'ι"t
1τ ji Θeclι)'aνtx^r,: xυ'ι γεν''x6τερι'
ιιΞ τι_i ιυνΘt,zo; r,cυ Ξn'.xρατc\371'ν

5i.ι Ξι).,"ι!71'iz6 τ',ι't,ψt :ηi oθιυμανl-
x'l, -: ι' l : cz',' ι.-. ο C''- υ. 1'

'\τ6 1zιι^γρLi'''L'l, i;'l|τ, η \'-
ο''lsι'. y'τ'.c','.i:''ιτi 51a) -Ξ ;'ρL;C7':; :,;l
Rερ1ιiου. ι\Ξ τoν ποτα'γι6 '\ρ&r'.:cι.
'/x' ττil δ,'αcγ[ζeι, απo1ια'τ'ρυοψ!ν'r1

7'τiδ τa') xω1tτο xαυ;ιg πoλυo61ναοτε;

δημccι66, παρουc[αζε xαt παρaυafi.

ζει ψι&'1 υδ''α',τερδτητα. Επt τουρxa'

xρατtα -:' υτ&1ετα'' διοcxτ1τ'.τ'α aτον

Ιil'ζi. ττ6 Β!ρο''α;, το'l Σα'lτζι'x|'c'l
(l.ρ^γο:oρι Rιλzeτioυ) τηi Θεσσα-

)','l';i'ιτf . 1ιe ιδιz{τ:ρα τρονδ,:'1''α (πρc

sτz'τι'lL'rcντ, ;l')'τ, τηΞ Bαλιντ6 Χα'-

νο'J ι) ιt.'' \Ιο'l',τι'cτ1. o πλτ1θυc1ι6;

i^ηζ' σ1. c'lνc)'δ ιο''l sγ.εδ6ν, ι't'll-'.

JJ'τ;lιx6<'

ruE[IΤEPf, ΣT0lIlEIf; καl -

IIPΙ|B'ιHMf,T!ΣM0I ΣTllΗ MΕΤE]lslυflΣTAΤ!I{}l

IΣΤ0ΡIA TlNΣ ffiflt!ΨΣaΣ
ΙΙρ''ν απ6 την Βr,α;ασταση 1,|2ν

1822, τ1 xω'ρ6πoλη αυτi1 εi'γε 1ιιων
iντaντ. aLxoνo|\|ιx^η δραaτηριδτητα
,lα. y'o.νωνLy"t1 ξωi1. Πoλλd 61oυν

γραφei xα'' O. |J'σ.ρτυρiε6 των ξdνων
περLτlΥητων' 6πω6 xαι τα δηγι6ar.l,

(το'3ρxιτ'α) iγγραφα η-l.α6 δi,loυν τη'l
eιy'6να τηζ α"ηι't1q τηq Nι&oυoταg

cτoν 18ο αι6')q'' Kαι νoμiζουμε 6τι

τερlτεδει η eτα'ναλη,!η τωy γyω-
ι:itl sτο:ηεi't'ι.1 ιαι υcτaρ'.ιil''l γε-
^ιο'ιL:ιυ'l (1) .

Tο |'i,:τ,γιz aa'l ||.τx.a'/Ξ'. ι|.'ιι'. :.'

::. Ξ-ι-*ο':'ε:ιι μz-.ι ='r1ι Ε;zνλι:ιcτ1
'/.'ι'- --a'1'z)'ιι'Lδ',. ΤΙ6οο'. ιιτc''xr''',
;6-ιt' c;r,ι':'-c', πδce; 6ιο;aaνte-< xλ-*.

δ,"αοι:'ιΘτ1xαν απ6 xην xαταoτρaφi1

τ'.ιL πoτg ιργiζeι ψια ν"αυνaδργιι

ξωη: Eρωτη1ιατα 6α'o''τ&' πoυ y'ρεL-

λξoντιι xd.τοcω α'iΓ.αγτΤP^rι. Εφδoaν
δ:.u υπd.ρ1oυν atγο'lρeq πηγ!'q, e['ψα-

σ1a ανaΥτ.1'5γι6νo'' να 6γαλουψε xα-
iiη'c' 51)|'\1τε?αc1ιατα 11α|. €Lxσ'σ[εζ iι-
πδ sτ"δρruια" €^γγραφα, δηψδo'ια' v"α.ι

ιδιωτιγ0''
* {ζ{ζ

'\16 !^i^1ριφa :,ι:υν -|aυ?y.ιx6ν α9'

7-zi-,'oν Θzι''l.)'ο',!'z'16 ι'α'' Βeρο!'υ.;

(ιυ)')'c^1'l, Ι. Βι:,;'?ι6!λλη) (2) i'ι!
B:]iρ1 }Ι:7'μ3: fu,''|.'1 ||L5a' t,'-3 γs

'.,'Ξ?'',|-τι'ιι1- 2o \Ιο'lγ'ιρ!μ 1238 (7

i)ι 'ι.υΞ'?|.''.l 1822) . ι,ι-LQ1i''1r!lι,ι.Ξ 4τ'. 7.-

;ιJ:ιυ; μιeτl. -'"rl,/ y'1'τα7τOλ{ τηe E-
τα't&cταc'rii €^γυνe τ'αταγραφt7 xα.|'

xzι&)'τ1,!τ1 α'πδ τa "Ιoυρxιx6 Δτ1μ6-

5|.o τ|iν o,.xη'|,\&των' αγριδν, αμlτε-

λιb,/υlr, xτη',ιd.των y'α'L τoιφλιxιιilv
τ''.lν γq.τoix'ιιν τηE Nι&oυoαE γ'α'' σν')

τ&1'ττixι'ν λ:πτo1ιερεi; πtναιε,'. Κ,ι'-

1ασx!θ^fμε' η περιoυa[α 408 επo"να'

7τατ(^ν\ που ον'aτιilΘηxαν { Edφυ-

Υσ.ν σe &λλα iιdρη, μ,αζi με 10 xσ|''

φ)'[xι τοιl (φrνευθ3ντoζ, Πρodδρoυ

Ζαφειρ&xη aτo Τxo'ι),υοι&ντι (χ,r_

ρdφια 1681 aτρ{'μψατα, ψωρa4xτ1rο''
22b oτρ., αμπελιδνεE 644 o-'ρ., ,'ι-
τ"δπεδα, εργα'cτ^fiρια 74, απoθ^fixeq

8, 6αφεiα 3, μ6λoι 2,7, or.xδπεδα o''-

Toυ
F[x. Γκoιiτα

Eπiτn,μoυ Δικnv6ρoυ

x:ων 426). Eπioηι !'γινε ταταγρα-
c^ii xα,' xατ&λτ1,!r1 δληq ττ1q πeρLoν-

c!'ι; πaυ ανιxe στLζ 6 Ez'xληcιd6
:τ,i Χ&c'lcιi γ"LL 5-'x, γ'3ρω απδ την
;l')'τ, γeιδy.'.!t ι!.r)x.σiηρ|'ιby. Σε ιiλ-
)'ο'l τ[νt'ια' ιο'l tδιaυ eγγραφοιl υ-

κι'ρ'7ο'l'ι ιι' ον6ματα 798 xατοtxυlν,
;ου eτicτρε,lαν cττ1 Nd,oυoα 1-ι,ετω

τω γεγονδτα] ιιε τo ενδει'xτιxδ δτι

τoυg δ6θηxεv ωψνηοτe[α \'α. τ'aυζ ι-
πιaτρ&φηxαν aL re,ρLoυσiεζ (oυνoλι-

x'α αγροi 999 cτρdμματα, 79'8 αψe-
)'6νaq xαι 17 εργα'aτtiρυα, 14 γθ.νι'α,
αποΘiμεi, 4 γναφεiα,26 μι1λoι' 193
oπ[τια) .

λπδ τα επtcηψα αυτα 6γγραφx
6γαtνει x&.πa'.a oυ,μπdραoμα: δτι τα.

-L€ρL'σδτaρα oιxfiψατα' oπ[τ''α lι'y"''

€.lr.οτ.ΧΥ Lγ'& eργ αcτ'i\ρυω xαταaτ ρ&φη
ιa't x1". oτ'' ου'lc)'ιxα περιaωΘηxαν
;eρt τz 2a0 οπtι''ι 7'LτaLγ"ι6Lψα1 ψe

;ριb=,"'l; xατο[xουq γδριl oτι6 20Ο
.,'.'rr,,!r'.'=-

Εtναυ αυτqν6χo* u",. o'. επυξi1cαν'

τε6, ιicτερα απ6 ψιω Ετcαναoταοη
ται Χα).αοψ6' δd θα ψπaρa'3aαν aε

)'l.γa γ'ρονυτδ διαsτη1ια να ξαναρ1ι'|"'

σc|)ν ψ.& xα'lονcτ"i1 ζι-'ι! τ'α'' να ανα-

r1d)ξa1)ν x&.ποια. ο''xaνa'',ιυxi1 δραcτη'

ρι6;τpα. 'Εrρaπe να Ξπcυλιδσoυy

πρ6τα. τι; πληγd6 τoη. Χρειαζaν'
τc"ν 7'7'L &λ}'α' y'€ριω τ'α'' η π6)'η ε{'

γ'eν α',l&γτ"τ1 xα'ι απδ d,λλoυg xατoi-
ιaυ -Ξ. Κq"'' ^iρΘαν απ4 τα γ6ρω xω'
ρ α, xυρhι; τα oρεινα (0oλιανη,
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Nτρα.ζiλo6o, Γραψψα-'ιιιδ 
".&.) 

(') ,

6πω9 τ'αυ απδ οριaψiνυ' πεδι,i&, πoλ
)'οi 1ιεταναaτeq.

IΙ Nι&oυoτα xα'|" πΡoΘπανcιστα'τ',

xθ. εty'ε τρα6i1ξε: πoλλo$6 xατatxaυq

απ6 &λλεE πeρυoγig,6πωq Bλ&1oυ;
απδ την πeρcoγi1 τηq Σαpαρ{ναi,
διωxd'ιενoυζ qπδ τo\) Αλ{ Παo& (')
απ6 τc' aρεcνα y'ωρια, dπω6 ατδ ττγl

Koυτοodφλιανη 1{1'L απδ α}'λoυ. o:
y"οινοτιy.ο[ αργοντeq τη6 Nι&oυoταi
πρoaτ&,τευων π&;τα τoυζ φυγιiδe6
y.α.L τoυζ ξdνcυ6, γιατt οι |Ιετα'^)L-
oτε6oει6 αυτd6 ε.lio1υαν τa δηψaγρα

φ''xδ xαι' ocι'ονaψιxδ δυναμιx'δ των

π6λεων υπoδo1{6 (').
Mαζιιf ψeταν&.cτευaτ1 oτη Ν&oυ-

aα απδ τα γiρω γωρια xωt ατ6 αλ-
λα ι}{ρη i1ταν eπδψενO ν1' ε|\Ψα'ν.'

oτεd α1ιdoωg γιeτ& τa xαταλ&.γιαa1ιι
απδ το n1αλα'cμdr. Σιγ& - aιγα ο'"

ξπο:γo'" Θω ταττοπoιo'3νταν yναL ν"ε'

ριxot απ6 τoυE φυγ&δε_c θα γδριζαν
με τηy ελπdδα xαπaιαg ω1-ιντ]οτευ_

5ηζ' νq' ξανωπ&ρουν τιE δημευμdνε6

περ:oυοiεq τoυg. Kαι, ,iομaζου,lΙ€ πωζ

αντt1 η 1ιαζυx^\ γιeτανθ.aτeνoη y'α|' o

e1τ.JLy'L5lLδζ ττlζ 1ια'τα6τραψ6ντ1e π6-

λη; θ* oλoxληριbθηxε μdxρι .Q

183Ο.
,\xρι66E τdτε (183Ο) 6γiγ'ε v'αυ

ειδιτ6 nφ:ρiι&rι) τOυ Σουλτd,νoυ Mα-

1μο6τ B', με τo οπo[ο δ6Θτrεν τi &-

δeια y"α,' εντολt1 νω -.ηρ'ηθε[ ^η νδι,ι'.-

μη διαδιxαotα γι.α να επαναποιτiγ
aoυν 6).oι oι Nαoυoαio'' ττ|) τlΞρ''aυ-

atα τaν; (oμoδλιια, η uι1ιλ&xιαr) ,

εφδcον επυaτρi,J1ουν (οι tδυοι ^ii υ''

xλ'τ1ρoνδψrιι τoυζ cυγγενεi6) cττ|)

πδλ'η τουq. Στo φιρμ&νι αυτδ 1Lντγ

γl.ονe5eτr' y"α'. τl ετγ'α:"αcτα'aτ1 oττγl

πδ)'η ν"αι 1ΟΟ oηβ1ρ'1a1y''x(υν aιy"'τι-

γ.,,ilν,, (u) .

Mε ττΓι πα'ραπ&'νυl οουλτα'νιι^i,

"διαταγ{, -uαy'τoπoυεtτα.ι x&πιυg η
ιδυοxττ1a''axii τ"ατ&aταcη των xατa!'
y"ων y-αL δ{'lεται 1lιd, ιbθηαη ΥLα' aL'

xoν o1ι'' xi1 αν &ττυξτl'

***

oL ^r''&-νo''y"aL τηE Nι&oυοτα6. 6πιυ<

xαταοτα)'αξαν τα τρrhτα δt'xα γρδ-
νLα" (oι περιcωθdντaζ γ'α'. a,' t'πo'"-
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xoc) , ^liταν φ'lcιy'δ Υ1 σ1pLpr.ιδγ 61γq

πρOeilαΥαlτ./'τυx€q οιτ'aνo1ιιx66 δρz-

cτηριδττρeg. δηλαδ{ στ^ην 6υοτε-

χγiα, στi?.!τρaφtσ', o'.ν.!'IiaLi.1'1 γ'σ'L

x'Γ|) εz1-ιε:&,λλευcγl τωγ νδροτρυ6εi"-

ιυν (μπατd,ν:α) x'α. Κατa 1ιυα τρo'

φορυxt1 παραδοsτ1 (K. Χατξη1lαλoj-
oτ1q) ' ετ"τδg απ6 τaνg ντδπιaυζ nτζaP

1ιπατζηδε;, "i1ρΘαν xαc eγτ'αταaτ&'-

θ^ηxαν /"e'' d'λλοι κοτζaψπα'a^ηδεq,

απδ &).)'α 1ι6ρη, με αρu'aτα γρ^i1ψατα

τ'αι eπ,'δδθηxαν x," α'ντo[ σΞ Qι'Υ'al'ι'

ψ'.x€q ετυγειρ"ipeυi xαι ,..1)ρiωζ στΥΓ)

6''oτεγν[α' τ|iν lατLα'x'.ιbγ. H τελευ-

τl"tα 6ιοτεγνtι' γρaνaλ'cγei-ναυ ατδ
τc 1840 xα'' α')αττ'3γΘ^ηxε aι5ντοιια

ιιε την εξα1ωγi1 των Nc}ντPLiJν α')-

τιily υφαolιd,τιt)γ στηy παλι& Eλλ{_

δα, π).ουτ(ζoyταζ τrυζ εll!χεLΡτιψq'-

H αν&πτυξη τη3 6ιοτ'.γν(q'i γ'α''

τaυ e',ιπoρ[ουl βε τι_( εξαγωγ66 (oα'

γυαxυιbν οτη νδτυα Eλλ&δα xσ"L στo')

Βαλ.xανιy'δ γωρo, πρo:ιδντωy τηζ ση

ρoτρoφhq oτη Θεooαλoν[xτ1 xα'' τυ'

ρο^ιοψιxων πρotδντων xαι xραauilν

οτην Aiγυπτο τ''&.) ' ε[γε oαν απo-

τ6λεoμα η ο':v"oνoψLω τηζ π6ληζ yα

παρaυaι&aeι ψιαν αν&xωψ'pτ1 οτα ψ!'
σα τQυ 19oυ αιιilνα, ψΘ σ1)νΘxt| α.νa'

δcxi1 πaρεiα 1ιiγρυ '"τ1ν πριbτη δε-

xαeτ[α iq11 gn6ι,!.εν."υ αιιbγα. Eiναι

l"αραx.η?ι'5ιυxδ δ;ι pΞiαΥ:ι5τ9υ-ι'-ι5

οεsμα δημιoυργε{θηxε ψδνa ψeτα τa

190Ο. Md1ρι τδτε. aι Nαoυoαioι με-
ταν&"oτεq i1ταν xατα τ"iιριa λδγa €-

rl.πoρoL' 1loυ στσ' ξtνα 1ι€ρη iδρυoα'l

γερω εγιπaριxα' aπiτι,l' (Aiγυπτo6:

Κοxxιναtοc' Λαππωt''ι, Txoυνταio''

xλπ., - aτο Σeρ&γa6ο: Σεφερτζτj-

δ.ζ, Γoυργoυλιdlτο6) . ΙΙdyτoτε ιΙε
οτεν^i1 εταφi1 με τηy <ψΥlxρδπdiii

τaυζ> 1 την γeνt'τeυρι', εψπoρευaντα''

aτην αργ.^|1 τα πρr';[[y1q ττ1ζ πατpi'
δαq τ,α'' oτη cυν€γεr.α x*,νoυν γενι_
τ'δ eψπΔριο.H τ6λη q.ναπτ'3aaευ xα''

δ'.αττ1ρe[ o16oει6 οιιoνoγιιx{q ιΙε τιζ

γ6ρω πδλει6 1ια.L τα" xωρl&, τη Θεc_

oαλονtxη xσ"L τa εξωτεριx6. Kαι
1-r'πoρoιiμε νcλ .61υΡ''στo{ιηl'ε 6τt απδ

τα ',ιioι τoυ 19oυ α,'ωνα ε(γεν αρ'

γtaει τ"dπaυα u:υooιirρευcη ιεφαλαi-

Oυ), ιbστε νrι εiναL δυνατli ^η iδρυaη

τoυ πριbτoυ 6ιo7ιηγανι.τ"ου e ρτoστα,-
oι'oυ cτα 1874 (Nηpιατoυργεdo Λ6γ-

γου - Κ6ρτoτ1 xαι "Γoυρπαλ'η\ y'α''

νx' 1'y"OλoυΘilσaυν στq' επδψeνα ε[xo'

cι γρδνι.α xα'' &λλ'α εPτaσi&.'σLσ"' |'.Ξ

ττγl eτ'γιετα)'λευcη των υδατoπτιboε-

ιυy τηζ 1τερLoΧtβ (?) .

***

}Ι N&oυoα. dμω;, δε'l εiναι ξεxo-

γ'!ν"η απ6 τaν περ[γιlρδ τηζ. Eχτ6ζ
ιτδ τ,'ι δτι α'νiμeι aτaν Καζ& rτ1q

Βiρa'.αq, τoυ Bιλαετioυ τη6 Θεooα-
}'ο'l[ιη€, 6ρtaτ'eτα'' aτaν Βα)'γ"ανι.x6

7'ωρo' τo τ',ι^|για αυτδ τηg oθωη-ιανι-

τ"'i1q λ'lτaxρατaρtαq, 6που απ6 τu τξ-
λη τoυ 18ου αιιiyα παρωτ^ηρο'3νται

y'oLνωνL7"a-oLy'ονc1ιcx€q εξελiξειE παl

1rετα6oλJ6. μΞ τηy δηψ'.oυργia αaτι-
τ'ωγ ν'{ντρων ι.αγ ι,ιεγω)'τ1-< 6coτeγν''.-

αq (ψανcφατ'τοιiρε6) . Σ' αυτδ dρ1cν

τx'L '/1' '6οτ1θt1coυν οι 1ιετοιρρυθμioειg
τω'} oπροoδευτιxιil'l, Σoυλτ&γωγ.

ΙΙ.eρ|' a τdλη τoυ 18oυ αιιbνα'

ιrε την y'O|'νων.γ'o - πoλιτιτ,\ xρtοτ1

τoυ oθω1ιαν:xο6 Ι{ρ&τoυq, γiνετι'"
α''c0τ1τ^l1 τl ανατγ"η τoυ εχσυχρονι-
:''ιail xαι. nεξευρωπα'ic1-ιoδ, τη6 oθω-

1ιυ.νιx^i1i ;\'lτ"rτPατr'ρiαg. Μια x[ντγ

C'η ορ'.οp!νων πρaοδaυτmιΔν ωξιιυ1r:ι

τO'3yω') xαc δυανaoυψ€νων φ!ρνει" 'κx

τ.'''ο ψeρ''x6 x'πOτ:λΞ7μ1L ιιΞ ioυ; με_

:l.ρ2υΘ'1ιs;!; ooυλτ*,yoυζ Σελ jμ Γ'
xα.ι xυρ|ω; τoυ Mα1,μo6τ Β' . Εt'lα'"

τ1 πε'ρtq|q' τιυν ρυθμιioεων τoυ oTa'/

ζιiι&τ, (δετ"αeτtω 183Ο ω; ττ1 T'gno-

e;tυ" r,''lιl 186Ο) (').
11 cτiψαatα των εξελiξεω, ,ιυτd)ν

oτην oθιυμανιτ"i1 "\υτοτ"ρατορiα τ'α-ι

''δ,"α'(τερα τωγ δ6ο πo)'ιτιxων τρα.ξι-

ιι)ν - y.lιΙοθεττiγ'&τυl'l - τoυ Tανζι-

μi,τ (1839) y,αL τcν Xαττι Χoυ1ια'γι-

ο6y (1856) Υ''σ' τoυζ αλδτρωτου6
'Eλ)'1νε6 ^i1τα"ν εξαcρετυxi1. lυατt γe
τι' νa',ιaΘaτ\\'ατβ' αυτ&' πOυ γιι'rt q-

ρ,'51ι\!'η ελληνιr"l1 LττOρ''oΥραφtα i-
'/\Ξ. ττlν τ&οτ1 να αγνaa[, δiνcντaι
στrυζ χρlστιανoδE ραγιαδεζ τα iδιι
μΞ τOυζ μoυοουλμ&νoυζ διχοιιιblμα,τοζ

τoυ 0θωμανο6 πoλiτη. uΧ&ρη oτιq

1ιεταρρυθ1ιioει6 αυτd6 διαμoρφιδνε-

τα'' ψLq. νJα nελληνo-oθωμανιxτj, ι_



τι'.x'l, :&ξτγ πην δ[π).ι ι:z c'1ΘLδ''-

ξα y'α"ρα"xτηρccτυxθ" xα.ι τι; ελλη'iι_

7"gζ τηq 6λ6,.lε:; απaxτa'3cε τω9a

την οθω1lανιxt1 xρατ''xi1 υπηxaδτη'
.*, (') . }fε την ο)',,y")'η?ωaxi aε-

δδν ηπa'lc[α τουρτ'o-οθωψα'νLy't]ζ !x"

oτιxi6 ταξτ1<, επδψενo i1τα.ν aι τ6'ω;

ρι'γιαδεq, ελληνo-oθωμανοi, αοτο!"

να ανα.πτ'3ξουν μεγαλ0τε ?η o'.y'oνο'

μαti δραaτηριδτητα.
Καc cτην ανυ'πτυao61ιeντl γ'aLνιi-

ytq, ττtζ Ι{ι&oυoταq η επ(δραaτ. των

παρατθ"νω ιμεταρρυθμioεωy y'αι γo_

μιoθετημd,των i 1ταν ευνoixf..σaa aLΥ,a-

νa1ιιν.δ επ(πεδo. Ιπ&ρxει μιd, επι_

τθ,η'ly 6γ, 1ηζ o'.xoν o|LLx^i|g α"ν*"πτυξτiq

απ' τa 186Ο περiπoυ, ιbcτε 6'LLζ α?'
y.€; τoυ z''"ωνα p.α'q y"α|' π,ρ.ν την α-

τελευθ6ρωοη η πδ)'τ1 ανιi1 να ebα''.

i'aωq τo πι6 εξελιγμ6'/.J σ.5i''y"a ^ι!ν-

τρa iτl-C Mαxεδoyiαζ.
*'i*

Χαραxτ^ηgcaτιxot etναι οι αριΘηιa[

τιaυ δiνει' o ιaτoριx6q τη; N&oυoα:

E. Στoυγιανναxτ1g γcα την ναουaαt'ι-

ιτl ο''xoνap[α τη; πριilτη€ δεxαετ|-

aζ τoυ αιιilνα μαE, oτo nMαxεδoyι-

xo T\ι,l'ερo}'6γιo> τoυ 1911 xαι oτι6

cελiδεζ 744-1b7. Σιir|rfωYα p,ε ;α

παρατcθ{'ψενα. cτaυγε[α o ιaλλιερ-

γo6μενo5 1ιbρo; γ6ρω απδ τη N*_

r')υσα ./.1ΕoτΘ\oι5νταν απδ 8.5ΟΟ oτρ6u

μα,τα (1.b00 cτρdμ1rατα aι.ττ1ρα xαι
7.(FΟ oτρdμματα ωμπ6λLσ' y'α'L γ'η'

τreυτυxα). Tα 9oo) o ττιξ ΥηE σ"νη'

7'σ"' σε Nαoυcειioυ; Υτt1ρaαν 12 ε'

1ιτοριxα cπ(τιe μe xεφα}'α''α ψε^γz'

λ6τερa απd 50o.ΟΟΟ γ'ρυc!q δραγ-

μ66, &λλα 20 - 3Ο γιε xεφα)'α''α υ.';,6

25.0Οo - 500.ωΟ γρ. δρα77'ψiq r'c

xd,θε 6yα. H π6λη εξv)γαγε oτη Θεo-

aαλ.oνixη, oτην επαρ1iσ. γ\σ"L στo e'

ξω:ε2''τ'6 6ιoτεaνcι& ται αγρoιxθ'
ε1ιτoρε'3',ιατα αξiα6 3.7δΟ.00Ο 1ρ'
δρe1μd; ('o 19Ο9)]. H 6Lo\J'ηy'α'-

ν{α sυγxεντρωμdνη oε πtντe eργa-

cτd'cια y'ρτρ''ψaπor'ο'3oε 1.Φo περi-

τr!υ €?Υα-.Ξζ xαι ε(γε παρα^γωγi1 α'

ξto: ιi'ra'l 5.000.Ο00 χρ. δρnχ-

iιιiν (1o) .

**lJ

Αλλ* xαι στον τoλι'νιιo 6to oυ ε-

πιδρd'caιq των δυ6 νoμoθετημιiτιιlv
,.T&yζιιrατ, xαι oΧαττιXoυ'μαγιoιiv,

α'νt1γε'' τo δρ6pa cτην τaπυιt1 αυτο'

δ,'o[xηaτ1, xαΘceρι-bνoνταq τo θεoμ6

τaυ Δημ&ρ1oυ 1i9υ αναδειxν$ετlι

1ιε εxλoγd;.

Στον br" τiτλo τoυ yoιιOθgτγlrμα,τoζ

υτ&"ρ7o'lν aι δ'.αταξεcq για τιg Koι'
ν.)1Ly'tE ^ιαL 

^η"!cτLy'66 

εxλoγ6E. Σ6μ

φωνα μ' αυτ66 διr'αiωμα τoυ εxλd-

γειν d1eι nπαq υπ\xao; 0θωμαν66,

e'.q oυονδt1πoτ. y'αL α'1 αν'fixει θρ^fi'

σy'gυ|iLα1 d1ων ουμπληρω1ιdνα τα Σ3"

y"α. y"αL oxτιil !ττ1.., xαυ α'ποτtων πεν-

itμOyτσ' ^γρoc[ωγ τoυλ&1ιoτoν φ6ρoν
αμJoου ιατ' {τag,' (μετ&φραoη N'-
xoλυ'tδη 'τβ Taυρy.Ly'^4: Noμοθεoi_

α.;) . To 
'r*''[ω1Lσ' 

τoυ εxλ6γεoθα'ι

!.γe,' <o ι.πaτiων εyιαυoiωζ εxuτδγ

τεντiμο'l':ι γρ6οια' ει; α1r6coυg φ6-

ο0υ().
q'r

'Ετaυ ατ6 τo 1857 aτην π6}'η €'

y.oυ1ιε Δ!μαρ1o Nαουoαio ' στην α.o'

γ^i1 τον \ν. .\απα6[τaα (πρooωριν&

διοριc'μiνa) xαι '3aτερα τoν Aντων&-

ιτ1 ΤΙερδιxαργl, βε εy'λoγ6q (1')'.

'Ao1ετα' 6μωg, με τιζ μεταρρυ_
θpιioειg α'ντ€ζ. \ Nι&oυcτα, π6λη με
tντoνη aυxoνο1ιιx^i1 δραaτηρcδτητα'

|3'1 ιμπoρο'3cε yα μηγ €γε'' xαι €ντo'

νη xουνωνιxi1 1lα'. πoλιτιx{ ζωγi.
'Ολη α'υτ! η πρaaτtαΘεr.α, α'π6 το

γαλα"o1ι6 xαι διbθε ΥLα. 1,ην αναγdν_

νηση τηζ πδ),η€, η εξελιιτιxy'] πo_

ρε[α ττ1Ξ μιxPiE αυττj6 xoινωνiα3

πυ'ρoυcLαζεν ανατδφευτ'τα γ'σ"|' σ.ν-'|"

θd:eι; cυμφερl'ντιυν, α'ν:ι'παρατ'0"

ξe'"; α.νλ',ιιοα' sε θ"τ''',ιz' σι)^(\εν'ι}'6-

γ'.α' ο',ιθ'δe; y'r-'. y'c'.νLnν'-xd; τ&ξει6.

Δε7 1y.oι,1ιε ;d)'!; rλτ1ρopcρiεq για
;,ιν δτtψ6sιc f'ι'o ιτ1i πδ):16 α'υτ^L;l

τ^rsl eπaγi'1, α.λλ& γνιυρiζουμε πω-:

γρi;γoρα εi1αν εμφανιaτε[ oι. αντt-

μα16μενεq τaλυτιx€q παρατα'ξε'"q xα''

τα x6ψpατα'. Tην Δημoγερoντtω ττγl

y"ατ{)'α6αν y'ι'L τΥΓ) y'ρaτO$ταν Υe?θ'

τιg πριi-lτεE DεxαετLeq ου τζoρ1rπα-

τζ{δε;, πα"λ'υοt xαι νio''. Στ'' πaλι'

τιx6 πα'.y'ν[δ'' γιτ^i1ιαν y.α'' a, σ"νερ-

y'61ιεvoι a61o[, γιεγα)'o6ιoτ!y.νεq xα''

6υο',ι^i1γανo'' xαι φαtνετα'" πωζ η χ'lι-

γι'α'τ,.xi1 xα'' ταρα;α'ξια.xt1 κil'τ1 θι"

tραν axλτ1ρi1('') . Απd ;o α'ρxε[cΧω
τζημαλa0cη, 6ταν μιελετηΘεL xαυ α-

ποδελτιωθεi, ioωg ψπoρ!,aoυiιε νι
αντληooυlμε y.ρfcιμεE πληρoφoρiεg

γι' αυτi1ν ττγl eτaγi1 του τελευταi-
ου τeτ&"ρτου τoυ 19oυ αιilνα, γυιτ[
σΞτΓ) πaρ[oδo αυτi1 α'ναπτ'3acετuι
xα'. τ1 6'.οιρηγανtα xαι δημιoυργ:i-
1,L|' γ'αL 1ιια ν6α ιοινυιν'"ν'ii ταξη,
των 6Loι,LΥly'ανtxdlν εργατιbν. Για τ16

αργtq τaυ 2aoυ α'.ιbνα !γου1ιe αρxε-
τ(q π)'ηρaφορtεq για τoυ6 πoλιτι-
xουq αγυlνεq^ δτα.ν αργιaαν να' a?-

γανιhνcυν oι λ'αix€q μ&ζε_c, 1ιε επ;
xεφ*λ{E διανoo61ιενου ζ xαL ρτιξlr'ε-
).eυθουg αγοrνιcτdg. Σ1ετιx4, με τo
nΠo,jπcυλο,, οι π).ηρaφaρiε6 εfναι
αρxeτt'q γ'σ"L oL γνιitμε6 δυγ'αξονταυ

ΥLα' τo 
'.δεd'ογ'.x6 τoυ υπδ6αΘρο xα'''

τ'ην 7ιρ&aη τ,ιυ (") .

Α'xi'1ια δεν d1ει ερευντlΘει ^/"α"L 'η

πaλ'ιτιaτcxti - 1ιd ι-ην ευρεtα, ξννa'α -

x['lτ1cη oτη N&ουcα αυττ]E τηg επο-

Υ.ηΞ' πaυ oπωcδηπoτε Θι" ε[γε xαc

αυτi1 ',ιι&γ ιδια'ιτερδτητα, εxτδ3 απ6

1τl τενLy'ii πολ'tτιcτιx^|1 εμφιiνιcη τoυ

Eλληνιlr.oδ βoρειοελλαδιτ'ο'3 aωρου'
***

Trι παραπανυl oυνθ6τoυν, ιατα
ττγl α-κοd7fi μαg (&λ).η, πυΘανδν, να

εt'lαt η γνιb1lη oριcμdνων μελετη-
τ6ν τ'ri-ζ '.cτορLαq) τaυq xνρtονqπρa
6λ'τy,l'υ'τιc'ρ.aυq π&νω στην μετεπανα-
οταtιx$, ''cτaρtα τη-: N&ουcαζ, που

α"πoτελoι5ν xα'ι αφoρ',ιt'q xα'ι ερεΘL'

σ|Lατx' τ''α πα'ρα'π6ρα 1ιελdτη, oε 6&

f)a3 xα.'' πλ&τoq.

o 19οc zcdlναζ t1τα'ν γυα ττ1Υ 1τδ'

)'η pια'6 il'ια επaγi1 αναγ6ννηoηq xα'ι
.ι.!LνωνLy'^l]i eξ6λιξη_ζ, που α"ξtζε'' να

μελετηθεi.

YΠ|olΣΙ-|MEllΩΣE'IiΣ

KAl nΑ,PΑΠoMΠ'EΣ

1. Για τηv oι,κovoμικι] 'τrβotδo πρoαττα'

ναατατικ{q iΝι&oυoταq βλ. Ξ, Σtoυ-

γιαuν&κη <οlcrτoρiα τηq πδλεω9 Nα'

oδoηq>> Ξκδ. 1976, 54 - 67.

2. l. 8αoδρ<ι6ι6λλη <<oι Mdφδlδνεq κα_

τ& τηv Eτrcιν&στασιlv πΦυ 182'1> d'κδ.

Γ' o. a. 281 - 292.

(Συvdxεrα oτη oελiδο 149)
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F! rTOPEEA ΠPοΣ TΗ ΛEYTEPIA
H tσToρiα Tnξ ΤoυρκoκραToιiμεvnc Nδoυoαc

Δεv εivαι εξcnκρι6ωμ6νo πδτε ακρι6δq
iγινε η irδρυαη τη9 Νdoιlααg. Η παρ&δo-
δoαη τηv τoπoθετεΙ εiiκaoι;βvια πριν
ατtδ τηι, rδλoroη τηq 'Kων)rπoληq, δηλαδr]

oτα 1433. H τrληρoφoρΙα αrητι], αu τηv
ouη1ετ'ilαouμ,ε 'με τηv ,κα,τ&oταση πoU €.
tτικ'ρατοδαε τδτε οτη Mαrκεδoνiα, Θα δια.
πιoτδooυ'με δτι δεy απξγει και πoλδ απδ
τηy τραylματι,κδτητα. 'Ηταv η ε.τroxi
rπoυ oι ToJρκoι μετd απδ τ ι g αλλ,εηπδι'λ-

ληλεq ααρωτ ι,κiq εττιδρoμiq τouq εiγαv
ετrι|κρατli,σει και ενδιαφερδταv να τoyδ-
σoυy τη ζo{ τou εiyε mor6αflμιoτεi σvη-
ouγηrτικ&. Γι αιlτδ o,ιlyκc,vτμtναv τoυg
διαolκoρπτιαμ6loυs στα 6oυld ;1ριoτιαlνι-
ικol)q τληθuαμ'oiq o,τιg κατεoτ,ραμ6vεq πδ-
λει q. δ,rιωq oτη Θaα)νi,κη,, d oε μδvι μεq
εγ|καταbτ&oει q στηlv ilπαι!Θρo. Yια t'α

tκαλλιεργoδv τηv ρημαγiμ6vη γη. Στην πε-

ριoxi μαξ τηv απooτoλd αυτd τηv εi,xε

αναλ&6ει o Σrα1 Λιlvηq, o ταιδαγιrγδq
τoυ καταητηπξ τηq MαtκεδoνΙαq E6lρεv6q.
Στα δυαπrρδoι1τα υψδlματα τoυ τnλoιjoιoυ
oε 6λ&ατ,ηoη B,Ξρμιoυ απδ αρκετ& 1ρδ-
,vια τρl'ν εi1αv 6ρει rcrταlφδγιo oι κd,τoι-
.κoι τηξ τrcιλι&q μtcικoδoνικ,fi9 τ,oλιpεΙαq,
τηq Miεζαq, Ικαι τωv γδρω oικtσμδly τ]s.

Toυ
Κιboτα Σπoρ6λα

E|κεi ζoι)oαv 1με αoφd'λεια, αλλd και εξα-
Θλιωtμ'6vα, εξαιrτiiαq τηq απo,μδνωoηξ
lκαι των oκλη1μiv lpuoιlκδv και καιρικδv
oυνΘηκδv. o Σιφ1 Λι&vηq εξ&νpληoε δ_

λη τηlv εuρηιματικδτητα 1κrαι τη]v euγλωτ-

τiα τou 'και Φ&vrηκε ιδιαi,τ.ερα γ,gγryαιδ-
,δωρoq αε τ,ρooφoρΞq καr εγγudcIειq για
vα πε'i,αει τoυg ημιi&γριoυ9 oρειoii6ιoυE
να μeτακιvηΘoδv X'dμηλδτ,ερα και vα ζ{-
gouy πλ&ι στoy ,καταlKτ]ητd. Σ ε6&οτη,κε

τη θρηρκεΙα ,τouq, xcrραlκτ{ρrοε τη, vdα

πδλη, πoυ oyoμdστηiΚε N&oιlαα, 6ακoiφι
(εκκληαιαoτικξ περιouoiα), τη.v τiρε
στηly τ'ρoσ1τασΙα τoυ και τη tπαρα,xδρη-

oε αξιδλoγα πρo'ν'δμoια: Kαν'6vαζ 0θω-

1μοοvδq εffiδg αrπδ τov καξ (δι,καa'τfr)

fiqι τov 6ο,ε6δδα (ΦoρoειΦπρ&xτoρα), δεv

εrπιτρεπδτtιv vα εyκαταorrαθ|εΙ' o' αυτξv.
Ioι :κ&τoι,κoι αυτdδtoι,κοOvταv iκαι εξaε'
yαv ]6ναv πβκρυτ,o 1με απ6λuτη1 διoι'κηπι-
κtf εξo.υoiα. oι φδρoι dταv ελ&1ιοrτoι και
oιlf6oλι,κoi. H πρovoμιαlκfi αι;τd ,μετα,1εi-

ριιση σε ou9δ,uααμδ μlε τηv φuoικfr o1δ-

ρωση iKαι τ.ηv εθvι,κfi o,μριoγΦvειiα και ζω_

τιlκδτητα τ,ωv κατroτ]κων τηq liταrv oι κα'
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λiτερεq πρoii'τoΘio,ει q Yια τη ατα'δtαι<{

αν&πτυξη τ,ηq Ndouααq. Η πιo τωλι& r;_
Pιγ'ραΦi πηξ σlτα Ι6,6'7 απδ τov Toδρκo
περιηγημd Ei6λιγι'd T,αελεμπι{,μαq δi,νει

μlαν αρκετ& ααφ''ιj εικδl'α για τη διαμδρ-

φοrαξ τηq: <<BρΙo.κεται ατouq τρ&πoδεq
τoυ Birρμιou. EΙrαι μ:α εiφoρη. κωμδπ;-
λη μlε xΙλια 6πτiτια, αγoρ&, ταζdρι, αv_

θδκηπουq, αμτriλια και κ{πouq, μια κω-

lμδtroλη απΙioτω'v tμε τtoλι) 'Θuxδριtrτo idi-
μα, ικlτiiρια, lνioυ9 |κlαι vδεq. oiι ραγιldβεs
τ,ηq εiνbι μ,αναδιiκ,oi' Eλληlv'ε9>>.

H N&ouαcr Qθdαει oε ετi1τrεδo α'κμ,d q

τoiv Ι8o αιδια, πo'υ εΙvαι o αιδvαq τη.q

γevι,κδτερηq oικouo1μακ{q, δηrμ,oγ,ραφιxdq
,κtαι τνΘuμαιτιlκdq αιδEou τoυ ελληνια1μoδ.

oι κ&τotrκoi τηq αημ,ειδvoυy qιξrοζdλευ_

τε9 επιδδαει q oτηv αμ,τελouργia, στoυs
6r,oτεxl.;ικo0q κλ&δouq τηξ πλoπoιΙαq,
λετnτouργΙαq, υΦαyτoιrρΥilα s,,μ,εταξoUρYi_
αs και τηq 6αφικ{q. καθd:q και o,τo ε-

μπδριo. Mερι]κoi ξεvι,τεδoν,ταν και 6μεναv

τρoσΦριiv& fr μδvιμα oτιq εΜηvι,κlΞq πα-
Poιlκi'g' .., ε$ωτqριrκoδ, τηg Boιlδατ16-

oτηq, Bι6uvηq, τ,ou'Αoτερvταμ, τηq Mδ-

σxαξ/ τηξ πδληq SZENTιES τηs oυγ'
γαρiαq { τηq Σρdμ τηq Σερ6iαq κλτ.
Eκεi αν6ττυξαv τλoJo ια δραατ,ηριδτη,τα,

δπωq o Αvα'ατ&oιoq Mιxαflλ τoυ α-raκτη-
σε παvευρωτrαi]κi Φiμη ωs λ6Υιos και 6_

yι,νε μi'Μq τηq A,καδη,μΙαq τοu BερoλΙ-

voυ, κoρυQαio oτiλεxoq τηg lερdq Συvδ_

δou τηq Pω,αiαq και ατενδq oυvεργ&τηq

τoυ M. Π6τ,ρoυ. 'Eναq &λλoq ΝαoυααΙoq

o Δημ{τριoq ΑγααταοΙou (ΣαlμπδΦ), ε-

ξελΙxτη'κε σε μεγαλoεπιxειρηματiα και
εuεργcτη oτo K&ρλo6ιτq, δrπou i,δρυοε

τo πρδτo Γuμu&oιo τηq Σερ6Ιαq.
Ατδρρoια τηg oιlκo,vo{μι1κ{g ευμd'ρειαq

d,τα,v και η' τvευματrκι] α,v&τtτυξη. Στα
μ6αα του 'l 8oυ αιδι,α ιδρδaται ovolμασ'τli

oxoλιj με πλoδαια 6ι6λιο'θiκη, τrou λει-
π,oiργηoε αrπρdotκolπτα 1μ,6ryρι τ'ην xατα_
στρoΦli τoυ 1822. Νπ6 τoυq τολλoδq δα-

oκ*λoug τηq ξεyδριζαν για τηv μδφφtloη
και τη'ν τρoΦΦo,ρ,& το,U9 o rτδτιoξ ALyEr-

ατdoιoq Kαμπi,τηq καl o Γιαwιδτηq Aμ'
φι,λδγιoq Παραοrκευiq.

'o,τι δμtrq οΦρα)aΙζει τηv πoρετα rτ'ls
Ν&olroαg 'oττηv τouρκακρατiα εiναι oι γε-
,μ,&τoι η,ρtli'oμδ εθvι,κoΙ τ'ηξ αγδ'vεζ. Η

γ,ειt,viαοl] τηξ με τo δαoωiμriyo E€ρμιo,

6αoiλειo τgrν κλεφτcιρματoλδv, o αiραq
α'vεξα,ρτηοΙαq πou τηv δι6πvεε,και o α'
ycφ)xos 'και ατi1θααoq xαραlκFli'ραξ τou

δια,τf,,ρηααν oι κ&τcιlκoι εδκoλα τηlν 6Qερ

vαv αvτι'β6ταvπη στιξ αυθαιρεαΙεq τωv
Toδρκων; Ατδ ιωρiq μ'ν,ημovε0ovται Να.
oικrαioι, δτωg o Περδι,κdρηg κα|ι o Πc-
λJζoq { κατετdγ KαΜγερoq, yα ετrαF
δρδvo'uv τι9 τ&ξειq τοv κλ,εφτδ,v. Η δρα-
oτηριδτητ'd τoug fτα'v ivαq διαρκfrg τc_
νoκ6φαλoq Υια τηv τoυρκικτ] διoΙ1κηοη,

αλλd δεy 6μ,εl,ε πdν,τα ατ ι μδρητη. Σ rα
l670 o Nοιοuoαiog <<αρ1gιεταvα'ατdτηg>

A lSρdαq Σ,ερμ,πiIτηq τερμdτιζε τηlv περιτε
τειδξ ζω{ τou στηy xrρεμ,d,λΛα. Σo6αρ{
ανταFεΙα onμειδιεται ατα 1705, δταν
oι Τoι)ρκoι, κατ& τrαρ&6αoη τρoφανδ5
τωv πρovoμΙaν, ετrr.1εΙρηοαv,yα στρατo-
λoγι],οoυv yεvi,τααρoυ9 ατη N&ouαα. Γlα
τrρδτη Φoρd oι Nαor.loαΙ,oι ,και oι αρlμα_

τoλoi oι1μπoλiτεs τoυξ σuμlμdxησαv φα-
ι'aρ& και αντι,μ,ετδτι,σο(v δuνα'μι.κi τηv
πρδxληoη. Απoκαλπ,τικ{ τηq αr'αoτ&τω-
σηξ τoυ πρo,κλf.θηrκε rKαι τou διαμoρφoi-

μεvoυ τινει}ματoq ανεξαρτηοΙαξ o1τoUs ι}-

τrδδc,υλoυq 'Ε.λληνεq εivαr η περιγραιpη
των γεγovδτιrv αuτδy oε τoι}ρκικ6 aΥγρα
ιpo τoυ lερoδικεΙoυ'τηq 8.6ρoιαs: <<oι d-
πιστoι καιι μ,uααρoΙ κ&τoικoι τηq NEou-
o,αq, αρvηiθΞντεq καπd τo τρ6xoν iτoq
να παραδδoouν ωq γ.εvιτodροuξ τoυs κα-

ταλλfλouq κ,ριθd'νταq υιoiq'τωιv, απετδλ-
μrl'σαy yα φσyεJσoυv πρo τιyoq τoy' ει ξ
τηv τδλιv τιlv μ,ετα6,&vτα πρoq εv6,ργει-

α'v iκαταiyραφξξ τΦv γεyιτσdρων Ααμiτ
Tcl:λεtμrπi lκαl τlouξ μ'ετ' bαlτoδ i&o lμou.

αcυλμ&voυg αι.lνoδoιiq τou δηlμoαΙg kiαι

Ev |μfoη oouλτ<nuιlκr] .oιδδ, εv τ'6λ,ει 6ε υ-

ψδααιlτεq ,τηv orηiμlαiα,v ,τηq lαvτα.ρσταs fiαt
ετα1vαqτξoεωq'εLσxη{μl&τιDΙαν oι|μμ,oρiα εξ

εκατδy 1κ'αι .16o, 66iioτωv o9μμ,oριrrδl
ιrπδ τηv αρΧηYιlα'v τoυ 1μ,υβμρoδ απλαρ-

xηyoJ Z{οη Kαραlδημo,u lκαι των υιδν τoυ
B.ααιλ.εi.oυ και Δημηiτρiοu.

oι αuμ,μoρiτ,εq oΦτoι €,κτo,τε διατρ6-

Xovτεs τα δρη iκαι rταq πaδι&δα9 τι,r',l

xαζδδωv BερoΙαq και Ναoδαηq μυPΙα δι-
iπτραξαν κακoυρYliματα, fiτoι φδvoυg και
ληατεΙεq ει 9 .6&ρoq τδαωv πtατδν μ'oυ-

oo.uλμdvωv. oJτω πβ τινoq δι' ι.ιρη.λ{q

διαταγ{q τou δι6αvioυ τoυ .μrπεηλipμπεη

διαταγθ'6luτ'εq oι Moqxαρiμ cηγl&s. Boε6δ-

δαq και Pετξθπ αγ'&5. μ.πoυλoΦκtμπαbηξ
Bερoiαg, εo,1ημ&τιααv ιrκαvdv δΦvαμιv εξ

εκλEκτδv r(αι 1μαηiμ,ωv οινlμiv, πιστδy

μoυοoυλμ&νωv, τou καθ' ημβ5 .καζ& και
επελ{φΘηgg1y CΙμδσΦξ τηq αμειλ'i'κτoυ κα_

ταLδιδξεωq τ,ωv ειρημdvωv απΙατωv oυ;r-

iμoριτδy. oJτoι εκπληρoδιlτεg ττιστδq και

μετ' αιpooιδοEωξ τo ιεβv καΘfrκov τωv



και xαταδιδκoντεζ 6κτotε κατi τδδα9

τouq απloτoug oυμ,μoρiταq κcrτδρ&oααy,

δδ€α τφ παvτoδuν&μφ Θεδ, νlα π€Pι{rΦi-

ξouv τoδτoυq πρδ τιvων ημ,εΦv ει9 τα
oτενd τoυ ταβ τηv Ν&αr:οrιv ρ6o,vrοq
πoτα,μoδ Αρ&πιτ,αα, 6,v8α,κατδπιv κρα-
τερδq καiι λuooδδouq μΦηs εvΙtκηoαv

και κ<rτετΦτωααv αuτoJq. Κrcιτid την μ&_

xηv ταJ'τηv o μεv αri ,κειμλr]q τηξ σuμ_

μoρΙαg &πrο,τoq αρμα.ταλδq Zdαηq Κα-

ραη'μoq, 6ληΘεiq δια τεα.odρωv oφαιρδν
ειq διdφoρα μ'6,ρη του oδ,ματδ5 τoυ, πα-
ρiiδοrαε ,τηlν dκdοθαρτrorv Ψqxi,v τ.oυ Elτi
τ'δπου ει s τo.v οrαταν&v, oι δε δio uι :Ι

τoυ ΒαoΙλειoq και Δημ{τφιoq μlετd εξ

&λλω,v oιlμ,μoριτδv ouvελrjφθησαy και με_

τ'εφ;ρθησc(v ζδvτε9 ει q B,6'ρoιriv. .. Συ,νε_

κρoτrioαμεv δημooΙα oτjμ,ερov 6κτα1κτoy

ιεραδι,καοτιxδv αιlμ6oδλ,ιo'ν, τρo τoυ o-

πoΙou ξ1€η.ααv δiομιοι oι σuλλη!φ06ντεξ

κακoδργoι σuμμαρiται. oι)τoι δημooΙα
ια] ειξ εττ'i,κoov τηq αε6αoτdq oμηγσρε-

ωξ, ερωτηβ6yτεs κατ& σειρ&v 6κgστoq,
ατετδλμη,ααv rα διrικηριjξoυy δια τcly α-

καθ&ρτιυv yειλiorv τωv ταq ασε6εis φρ&-
oειq <<εiμ,Eθ61 αληΘδq ετrαvαατ&ται και
δ:ακηρirτ'τoμεν τα φρovilματd μαq>.

Αλλd και oι oικoγiνε,ιεq και oι συl},-

Yεν'εi q τωv ετα',αο,τατδv πλfrρo:ααv αlxρι

6& για τη,v αyταρσiα: 40 &lδρεq και 29

γυlαΙικεg πouλ{Θη|καIv στα σxλα6.o'πdζα'ρα.

H αττδτrει,ρα τrαιiδoμαζδματoq στη Ν&oυ-

cα εivαι η τελεuταiα πo,u μνημo'vεiεται
ατηv 0,6ωμανι'κd Αυτoκρατoρiα. {DαΙνeται

τrωq o απ&r,θPωτog αUτδξ Θεαμδg εi1ε
τrια εκ.φυλιο.τεi.

Δεν περvdvε πoλλrd y1ρδvια και στα

]r71'1 π€ιρατηρoξμε νiα πρ&ξη σ'yτilστα:

σηs τωy Ναouααi'ωy' Ετηρεαoμ,iνοι απδ

τη,v πnρouoΙα ταυ M,εγ&λου Π6τρou ατα
Bαλκdvια, αρvoivται να τρoφσδoτiσodv

με oιτηρ& τα ooυλταvικd στρατεδμαlτα,

του εtcατρατει)ouv εvαντΙoν τoυ <<γεvδμε'

νoι oΦτω ταραiτιοι>>, δτωq μvημovεJsι
τοuρ;<ι'κδ €γγ'ραφo <<να uαuαyfioη η τρο'

μflθεrα και ι'α πρoκλη&fi αvαατ&τωotq>>.

H αyιrvιοτι'κδτητα δμωq και η αrτo{i
τηg Nδoυoαg ,δokι|μdατηiκα,v oκληβ ατo
τ,6λoξ τou l8ou αιδlq - αβxig ταl l9ov,
δταv αναγ'κioTηκε yα αyoiξει μαlκρoxΦ'
rια τδλεμo .με τov αιlμo6δρo Aλ,{ Παο&

τυv lωαuyΙyuy. o Αλi εrrεκτEi'yoνταg og-

νiηεια τηv εξoμoiα τoU σε 6dρoq τou

Σoυλτdνou εixε κατoρθ<bαει vα κυρrαρxι]_

σει και ατ,ην Kεvτρικι] Mακεδoviα. Mδ"o

η Ν&oι,loα - αy κarι απτoμoνtομ6νη ' τoυ

oτdιθη'κε εμτrδδιo'βαι ιrrτεραrrlτΙσττηlκε τει-
οματικ* τηv αvεξαρτηο,Ια τηg. oι τρεiq

sκστ.ρατεΙε9 πoυ επι;εΙρηoε ενcιvτio'y τηg

o ,\λ{ (|795' 1798 ,και 1804) και oι xt'
λι&δεq τωv Αλ6αιτiv πoυ Xρηgι1μoτoiησε

δΙv,oιlv τo ,μθτρο τηs απiστασηq πoυ σu-

ι,&vτητε. Tελιr& επικρ,&τη'oε, α'Qoi τβ'
τ.α ε'o,λcΦδγη]Ξε ταν τρδκ'ρι'τo Θ. Xατζηx:ι

μδνα και τov oπλαρx'nγδ Δ. Δεληξlμo,

τou τδoo α,ποτελεσματι'κι& εl1αν o'ργαvδ'

α,ει μ61ρι τδτε τ,ηv δμuνα και αQoΙl ξdπει
pε τη δι1δvoια ατο 'yio πρξκρr'τ'o Zαφεr-

ρδxη 'και'τo'ν αvτi1ταλ6 τoυ Mdlμαrνltη.

αλλd ετει&η δεv εi;αν κανδuια, αδuι'α'

τoi'ααv γα yxlρεμΙαoυv τo τειxos δαo πρo-

yειρoφτιαγμ6vo κι αv flταv αuτδ. Γι α{.frδ

εΦ&ρμΙoσαν 1μι'α <<τoλιofκiα> αρxατoυ τι}
τroυ. Kατασ,κεiαααy τilρyo,uq φλο0g, δ'

σo και τo iμπrδι ,τoυ τεi1χo'υs 1κμι απ6 αu'

τoig fi]ταv αε Θcoη vα πιrρo6oλoΦr' {r8σg

Στηv Αρδπrτoa Πρoiβαλε Tηv τελευTαict του αvτiσταση o oρμoτωλδq zioηc
Kαραδiιμoc

Nα τrδq τεριγρ&φει o dYYλog περιηiγη'

τfrg LEΑK'E τα γεγovδτα τη5 τρiπηq

πoλιoρκiαq τηq Ν&oυααg: <<Toυ5 τιρδ-

τσυξ του 6oτειλε o Aλ{ τoυq δiyτη,καv

oι Nαoι.loαiοι με oμo6'ρoντiiεg μπρooτ&
oτo πλΙrν]Θlvo ag|,y6q, τo μoνt!δικδ τaxvη-

τδ αμυντιlκδ τρoκ&λuμlμα τηs *δληs.

Bρirfuκε 6τoι oτην αν&γ'κη o ταoiq vα

αuξ{εει τoυq i'vδρεq τou. Αυτoi γρiΥoρα
κjατ,eστρειμαν τα nrr&yτα στα τερiΧωPα,

oτην πδλη, Καθδq oμoλoγoJν oι Ntr,ou-

oαioι, η Φορ& πoυ τoug π,ρotκβλqααv oι
Αλ6αγoi {ταv μ,εy,dλη. Yπoλoγiζouν τoυg

lεκρoδq τouq κovτd qτouq πovfr'vτα. Tε'
λικd oι τoλιoρκημ'6v.oι, αφoδ για 6vα

xρovι'κδ δ'ιdoτημα 6ζηααν ψε wριδxoρ'
τε, 6λαατ&ρια δ6ντρων 'κrαι Ψωμi ατrδ τα

αlπotκoακινΙ,δια τω'v ριζδμ,uλδv ταuξ, αvαY

κ&oτηκαv να τrqραδo]θoJv, αλλd δ1ι πρo'
τo0 oι αρ1ηγoΙ τo'υ9 (Zαφειρ'&κηq κ.&' )
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lιαtταφiρoι,lv ια ξειp0γoιlν αδoι rστη Θεo)
νiκη μαζΙ με 50 απδ τα παλικ,dρια τoug

τnoλεμδνταg μια vJγτα α}1&μεσα στoυs
ττ,oλιoρκητΞq>>' H λεηλαoΙh τoυ i,ρ91ιoαv

oι Αλ,6αvoi σταμ&Ξησε dγlοαιρα Xξρη
oτην εατ'iμ6αoη τωv αlι,ιoματικδv τoυq,

αλλ,& oτα δitκcι 1'βvια τηq αλ6αvoκρα-
τiα9 τrou ακoλo θηorαv, o Aλ{ επ66αλε

:oy τδπo σε σuστημ€Γτικfi oιlκovquιxιf α-

Φαiμαξη. Γρ&φει o Lεa'κε' <Δεv π&νi
τroλλd 1'ρδuια πoυ η N&oιrαtι Θ,εωρo&yταv

.μ'ια απ6 τιq εμπoρικ6τ,ερε9 πδλειq o'ιη
B]δρεια .Eλλ&δα και, κdθδ9 η1 BlΦoιtr, η

Σι&τιrrτα και η Kαoτoριii, εi1ε εμβ-
ρoug πoυ αuvαΜ&obovταv μ!ε Xριστια-
voδq,και Toδρκoυξ.'o,μωq τδρα oδτε
6ναq ωτδ αυτ.olq δε 6'ρitlκετρι oβδ>>.

Στα Ι814 μετ.d α,rrδ σrilμoyεζ οvδργει-

dq τoυ o Zαφειρ&κη9 τriτυ1ε τηv επ6:μ-

6αoη τoυ Σoυλτδyoυ και ε,π6ατρφ.ε ττα-

vηγυριi& ωg d'ρωαg και αrrrελεuΘ,ερωτ'flq

στη\ γεy6τειρ.& τou. oι συμ|πατριδτεξ τoυ

τorv dξ,iλεξαv αμdoω s' πΦκριrr9r !r1g α1τδληrτη

,εξoucrΙα. H αυ/κ6vτρωoη δλων tωv εξoυ-

αιthv αε 6ηα πρδoc.yπo τδαo lκαuδ κtαι

8ραiατξ,ριo ετx,ε Φq απoπcλεομα ια απo-

κα,ταcταοεi yρi,Yo,ρα o rroαλιδq δημιouργι
,κ,δq ρΦμδq τηs ζΦξ και yα τφoετoιiμα-

oτεi ,κατ&λληλα o τδτos για τη μ'εγ&λη
,επαv&oiταoη' τoυ Ι 82'I .

'otTωq ετlyΦι γ'ιlοr'oτδ oι'Ελλη,vεg, με-

τ& τηlν dττα τoυ Αlλ. Yψηλdvτη ατη, Mολ-

δo6λαxih επιδiωξα'v να δημιoιφγι]boυv ε-

τα;αατα'τ,ι κfi 6δoη στηM αtrolμσyΦμiνη

γgωγραφι κki Πελoπδwηgo. Για τηtv ετι_
τυrxiα τou οXεδiου αuτoi εlπι6&λλovταv

γα ε,ττlαναoτdτd,oει και η Mακεδoν'iα, δ_

στε yα αvακfuει d τoι:rλdqιοτo γα κα-

θuoτερεi τα τouρκικd oτρατεδμα|τα πou

LκΦτειrΦυvoιrταν lΙτρoξ τo Νδτo. oι Mdκε-

δδvεζ αvταπoκρioηrxαv dμ'εloα oτo κ λε-

σ1μΙα, αΜ& δεv ouητδνιοαv rη, δp&εrη

τoυ9. H εττανδ(αταοη. oτη Xαλκιδικd ττoυ

πρoηγl]Θηnε τrviγ,ηκε στo αi,μα' Ahoτuxη:
'μ6νη fi)τcιν κcιι η εξEγφαη τΦv αρμα1τo'

λδν τoυ oλδ,μ,τroυ λΙ,γo καιβ αργδτερα.

H τoυdκικi παρouαiα oτη Mcικεδoνiα fi-

ταv 6vτoη κrrι oε πληθυσμδ l<αι oε xi6w

τlρα στρατιeyτι,κ& δnτrωg η Θlεσ)Mi[ηl,'ro
Mo'ναrιrτliρι, η Kα6dλα ,κλ,π. 'E'τoι μηο'

ρoδoαv γρfrγoρα vα κιjvη.τoπoιηΘoi'v με'

γ&λεg δυ,v&μειg τακτικoδ oτρ<*τ'oι) και &_

ταl(τ(rv. Γtαρ' δλα αuτi στα μ'ilοα Φε-

6ρoιrαρioυ roν 1822 η Ν&oιrαα fuωoε και

αuτd τη,ν ετιανdoτατι,κd σημbiα. Mε ε-

μtrειρoτδλεμ.oιlq ηycταq, τoυg Zαφειβ-
κη, Kcιρατ&oιo tκαι Γ&τοo, iμε καλδ εξο'

τιλιolμδ οtπδ 'τα yτδπιq oπτλoατiοια 1<αι

π&vω αττδ δλα μ,ε πiloτη απov Φyδvα

τouq, σι Nαoιloαioι και κoντ& τoυξ δλoι

oι κ&τoικoι 1τou 96ρμιου 1και τηq ττεδι*'

δαg εξδρμηroαiν για <<λεφ'τraριl)) li θδ'vα-
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το)i.

Στιg 21 Φε6ρoυcrρΙoυ τρoo6δλλoυν τη

γειτovικ{ Bδρoια, δroικητιtκ6 και o1τρα-

τιoητιtκδ i6vτρo τηq Ημαθiαg. H lκατ&-

λψi .ηs απoτελoiroε oυαιαατικd πρoii-
τδθεαη για τη,ν πα,ρατ6ρα ουr1τd,pηoη τηq

αuτi'οταoηg. Δuoτu,xδq, η επι,xεiρηαη d-

ταv τρoδoμ'6νη, και ταρ& την αρyικf τηq
εττιτu;iα δεν oλoκλημivεται. To ηΘικδ
τωv σπαvαoFdτδv αvαrrτ,τεΦιηεται o'}T ι s

12 Mαρτioυ ξτειv αao Mo,νdolτιi'ρι τηs
Παvα,γiαq Δo6'ρ&s, θξω απδ τη E'ξρoια
αιlν,τ'ρi,6oυv 4.0,0,0 ToJρκoυs. 'rolμrrnξ η ει-
δηoη δτι ειαvτ,i'o,y τoυq πινεi'ται o διoι-
1κητ.iq lτηg Θεα)ruΙ1κηq ΛΛε1μ,!6, Elμitv, ηoυs

uπoxρεδν'εr {yα συμ{τtτυxΘΦu 6αθμιαiα xαι
yα τι'&αoνy επiκαιρεg θΞ|o'ειg γδ,μl ατδ
τη Ν,δouoα. ΠραΥμrqτικ& oπα τ'6λη Mαμ
'τΙ'ou εμΦα'viζεται o Mε1μi6h EμΙv με 10.

000 τακτιlκδ 'oτρατδ και &λλoυq τδooug

&ταtκτoυg. Mε τηrv ιmερoψiα ,και τηιv πε-

ριφρδvηρη πou 6δει'x'vαlv oι oθω,μαvoi

πρos τoυs ραγιiSεg και oε 'xiδθε φιλελει)'
Θερη εκξλωoη, dπταιπ'εi πα'βαδαη με ε-

ξειlτελιατικoJq δρouξ. oι εrτrαvαoFdtτεq

απo!ρρτrπτoυν τ'ιq πρoτ&oειq τou yωρi9

oυζflτηαη κ,αι στιξ 31 Mαφioυ αFt(iζρυy

oι ryθραπραξΙiεq.

H αναμdτηgη u'ro, ,'$1gilτεPα oκληρd

'και &vιoη. Στηy €rτroΦασιο1τιlκδτητα τω9

Ν'αouoα,iωv, oι Toiρκoι c!μτ ιrτδφσoιrν τη',

υτερoτλΙα τous και r1ηy qριsμlη|τιrκd τoυ9

υπερo1fi' Πα,ρd τ,η μεy&λη τoug φΘood

αvαyεδ!νovιται ouy6χειcr, eνδ oι uπeρα(,τι

ιατ69 τηq Nδouoαζ δεν ξε'περvoδν τωξ
4.,O0O. o ανoι,.1τδq xδρoξ δσ'o γνο)σ'τδξ

κt αv εi;ι,αι o'α'uτoiq δεv ευvνoεi τια
τηv δμuνα.

H ca:rδ,αuρoη μΞoα oτην τιδλη εiι'αι α'
ισπδφειrκτη. o Mεxμξτ EμΙv 6μι εξα'

οφαλΙ,oει oη.lοι<rrrπuκ& τξ iFιοΓi yτlη. H

τroλιoρκiα γi,vαται ,τδρα αoφl91tτικd. Αλ-

λετπ&λληλεq τoUρκικ6ξ 6φ'o,δoι ο6δvoυv η

μ,ια μEτa τη,v &Μη, ,μπρooτi αrιo τεi1oq

τη9 N&oιJααg' Αν δμ'ωg τη θαιrμαo'τd αv'
τo1τ] τιrv ταλαιπωρημiνωlv και τε!vαkΓμ]i-

γ$,y αYΦvιστδv δεv κατiι}ερg y|α ,κ,&μφει

η oρμηlτιlκδτητα τ('}ι, μoυσoυλμI&ν'οlν otτρα_

τ ιωτδν, τo τ6τuxαv τα 'κα'νlνια τnoυ μ]ε-

τiφερε o Mq1μ,6τ Eμiv α116 τη Biρoια'

Tη vi1τα τηq 12ηq μ'ε 13ηq Aπ'ριλioυ

μετ& απδ τριiμερo α,νελ6η'τo 6o,μ6αρδι'

oμδ oι Toδρκoι ,r<α'τ,oΦδνoυν να δη'μιouρ

γf,oo'uv ρ,fiγμα ffiι olρμoιlv σtτη'y Ιπδλη αrπδ

τη,ν πiλη 'τoυ AYi'oν Γεωρyibυ' o' Θρη_

ακειlτ ι,κδg φαιατιoμiξ και η ιrπ'oογεοη

τηq λαφυραγωγiαs τoυξ kl&ν'oι'lv vα μα'
vι&ζoυv' o πρoαωτι,κδq ηρωi'σμδq των

Ναoυoαiων δεν αρκεi να αλλlξει τηlν χ|α-

τ&oτ,αrnη. Eικδuε9 αλλoφρooδνη'q ξετυλi'

γoyται /πα'}tτoi. Tα oolκκiκια γqμiζoι'lυ

πτδμοι:τα. oι Toiρκoι αΦ&ζoι,ηv xωρτξ δι'

&κρι,oη, λεηλατoδv, τruρπoλoδv, οικoλα_

σΘα'iηloυv. <<Πoλλoi αvηλεδg ε6αoανiοθη_
σαiv, Υ,Uvαilκεξ ει s ταξ φλδγα5 φ,ρiQΘη-
ααv, 6γ,κuoι εξεκ'oιλι&οΘl1,αα,ν. τδκνα ilμ-

τρooθεv τωv γoνiοov εσΦdYησαv> γρdφ,ει
o ιατoρικδ9 Tρι,κc-δπηq. ΔεκqτPεis νiεq
τιαoμdvεq 16ρι - tiρι γlκρεμΙζoιrται oτo
6&ραθρo τοον Στouμrτr&νr,rv για lu απor|δ_

Youv την ατΙμωαη σε ,μια πβξη αιlro-
θι:ιαiαq και ηθι.κoi ,μ,εγαλεiou πou απdνtα
οuvαvτdμ,ε oτηv ταγrκδαμια ι@τoρiα. O
Zα,9ειρ&κηq με 5,0'0 &ντρε9 τoυ o.;υρδνε-

ται στoy Πδργo τoυ 'και αντιστ3κθται
τρεiq iμ6ρεq. lMετδ επιxειρεi 'θξαδo και oδ
ζεται πρooωρην& oτov'Α,γιo Nικδλαo.
Στην πρoqπ&θειδ τοu aμωξ 'vα evrωrθεi με
τouq &Μoυq oττλqρxηΥois τiφτει oε ε-

νiδρα,και σκoτδv,qταt μαx6μεyoξ. Mαζi
τou ακoτδyεται και ο γιδq τoυ Κα,ρrαιτd-

coυ, ΓlαuvΦκηξ πoυ τoιv cluydδευε.

M6oα oτη NdoιJοq για τiryτε μΞρεq

oι Toiρκοι oτρα'τιδτεg lκαι o δxλoξ τω'y

oθωμαvδν επιδΙiδoνlται oε κiδιθε εiδoυq α-
oxη,μiεq. Α'κoλoι;θδuταq τι q <<ηΘικ69>> αρ-

i6s τηs Θρη,ακεΙαξ τ]ouq και τα dγρια
iνo'τ ιx,τ& τoυg ,κρεμ,oirv ι] oQζo,ι.lv τoυq

&vrρεξ, εvδ αιx,μαλωτiζoυν τα γυvαι'κδ'
τrαι,δα για rnα τα τoυλfiαοιry στα σKλα_

6oπdζαρα. Tην ει,κδνα τηξ καlταστρoφiq

τη,v oλoκλη,ρδνει τo ιooπθδωμα πηg πδ_

ληζ. Απo'καλι.rπτιrκri τηξ θη'ριωδΙα9 πou i-
δειξαv oι ToΦρκoι εi'ναι η αuαφoβ roυ

iδιoυ τou Mε1μdτ Eμi'ν trτιs 2,]'Ατrρι-
λΙoυ πρoq τo ι,ερoδι,κεio τηq B6poιαg:

<<''oιτ]αν ει,αξλθ{μεv θρια1μ,6εuτιικδq εvτδg

τηq πδλειos, γ,εν,ξμεvοι,κδριoι αυτ{g. cι
καnτεταyαioι αuτδv (τωv Ναoυoα'Ιωv) ε'
πω<}ελoiμεvοι τou οxδτoυq τη5 vιlκτδξ

'κατδρθ<,rοαv vα απoδρ&oouv vα 6ι@δ-

γoυv. αρu66vτεq εvτδg τη9 τ6λεωq, αuv'ε-

λ{φθηαcιv, εφαρμooθειοιiιv ,κατ' αιlτδν αυ_

oτηρδτητα 'και &ν1εu oiκηoυ τωy διατd-

ξεωv τ,o,u εκδolt6vτog ιερoδ Φετ6d. oδ'τ)ι
uπερ6αi,νovτ.εg τoυg δJo 1ιλι&δαq, εθα*

vατδΘηoαv 
'F&ν,τεg. 

εiτε διελθδvτε9 δια
oτδματog μαXαiραξ. εiπε oταλ'6vτεq ειq

τη,v κδλαo'ιy .δι' α,τταγyoνιolμ,oi, τα τil
'l(να και oι oδζuγoι αυτδv εξr1uδροdrroδi-

αθηoα,v, αι τnερlouσ|iiαι τωv εδημεiΘ'ηoαv

'και ταρεδδθησα'v ειξ τo πuP}. Η aντoλ'i
,τoυ Σouλ'τ&voυ <<oδτε Qωι'fr οdλδκτo'ρog l'α

,μη,v cικoυσsi πλ6oυ> εητ'ελ6lστηlκε 
'(α 

rδ

Υρdμμα. Αυτfr drγ6y η τραγιlκd κoρδφωοη

μιαq τ'oρεiαq ζωriq τεοodρωrv περΙπou

αιδyωy Yqμ&τηg δη,μιouρyικδτηταg και

τερηΦdvειαs. ',Q'μωg iτ'o ολoκα$τωμcι τηq

Νδouααq δεν d'ταv και τo τ6λoq τηq.

Aρy'&, αργ& η πδλη, Θα 1'τιρτεl τr&λι τ*_

vω ατα ερεΙ6ια lκαι θα ξαv]αατrσκrτΦoει τη'y

τr,ρoη1zoι}μενη ζωvτQνια'τηs. 1875. oι Λ.

ΛEγγoξ, lΓ. Kδτοηq ικαι o TουρμΦ&ληξ

(Σuv6xεlο οτη oελ. 149)
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Aκ6μαToI σUvTελεoTθc Tnc
ΠvεUμαTlKnξ αvδρδωοnξ Toυ Πδvτou

Στηlv τoρεiα τωv λα'δ,ν π&ιηοτε αlε o_

ρlα1μζv'o XΦν.o qκτυλΙoιαoνται ιατoρικ&
ysγovξτα τoυ &μεαα ouιδio'yτgι με τouξ
;εlριrα1μoig κ&πoιωv ηiΥlθτιlκlδv iτr,ρo.σω|rrl-

iκστliiτωv, πou αuλλαμ6.&γoυlν τα uηνirμα_
τα τηs εrπoxdg τoug. αuτα,πo,κ,ρi,vovtται
ατιq επιδιδξειξ, σiτα oρ&μdτα και τoυζ
τΦoυg τηq κlαι,yδτηπθξ τouξ Kαι trραy-

μαlτoπoιoδv,τoυq ατδxoυq πou Θdτουrv.

δΔuo τ6τoιεq τρooωπικδπ,ηιrεq απ6 rηv
Α"ργυrρoilπoλη τ'ou Πδyτou θεοrρδ κ6rι εyδ
ε1rι ταl(τ:{ξ,li αν&γtκη vα εξ&ρω, τουq α1εΙ-

]μ]ηιστoυq Γεδργr'o Kυρια'κoδ Παπα1δδFpu-
λo i K,υριαlκilδη και τo M.ηlτρorroλιΙtη
Χα'λδIαq - Χαtρoι&vωv Γερ6&oιo Σouμs_
λiE.η,'δυo λαμπρol)q αoτi.ρεq τou Ε'κπττιl-

δaυ,τ lκ.oιj κα ι E κκληαιcιαiτ ικoιi oτe ρε:iμα-
τtrq τηq Αξiiγαoτηq Πcοτρi|δαq, η μyiiμη
τωy απoΙο)y θα ττα'ρg1μ,εi,yaι αιδvια xαραy-
μ!vη ατιq iκαρδuΞg δλωry τωv Aργuρoπo-
λιFδ'v και,τωrν κατoi,κωv τ,η9 ElπαrρμΙαq

XhλδΙαs και γeνικ& δλων τωrι, ΠovτΙωι;'
Σδyγρo,voι κ1αι oι δuo κατlΞftxoν,ταv ο_

πδ τα iδια αιαθfrμα,τα κlc(ι οζy€($,giyτηκq,u

α'λr"θεΙq okαπαi},εis και Kgλλιεργη;τiq τou
δΞuδρoυ τηq Παιδεiαq. o Kυριακilδηq
αrriqτrιτdταν, εφεΙiρισκε μiioα εuηlμ'ερΙα9 γι61
τηv ΠατρΙJδα και o Γερ'$fii5,1oq τα ε6ι6ε_
6αiωvε, τα ε:rι'κiρωι,ε και σαν iλλoι yi-
Yαtyτεs ικαι oι δuo εργ,dζα}iταv Υια τηlν

oφαρμ,oγf, τoυq. Δε δελε&orτηκαv απδ δ5-

ξα, τι1μ,iq και mλo0τη, αλλ& θxovταq ou.

v.αilαθη]α,η δτι <τα π&,vτα ,μqτgιδτηξ> και
{1&ro}lταq κ]αθημlqριl'[i πρ&ξη ιro <<αγdiπα

πo,v πλξαioη> ciττrcιρνξθηκαv δλ,α πα Yit-
l,b και αΦo,oιtΙrθηκαy στ,η,y εκπλiρωρηl υ-

φηλδν oiκoπδν. Eργ&αlτ,η|κβv απδ tη'v ακ.
lμi τη ξ δρ&αηq τoug ωs τη|ν τελrgυταiα

τo'υ9 πνo{ με o1μi1μημo ζ{λo. αγΦτη, or-
Ιiaση και δραιατ,η'ριδτηπα, (πqμo'uξ και ε-

π,ιμoli και κ,ατδΡθωοulν vα φ6ρoι,lv oε πi-
ραξ τo uψηλδ dρyo τoUq, πη διαπα;ιδα.

Υδ7ηiση κlαι μδρφωση lτων oι.rμ}πtrτpιωtτδv

τoUq.

O Γεδρyιoq Πα'παδΦπoυλoq _ Κυριαl<i-

δηq, τo καιi,;1ηiμα και αθμivωlμα hηq Αργυ-

ρoιiπο,ληq, o ν'αμoτiτηg τηq, o τατ€,ραg
των Σ'loλsΙωv τηq, o ιδρuτ{q τωv φιλΦv-
θρωπι κδv oωματεiιlv και αlδaλφoπ{tωv

τηq, γεvv{rσηκg oτηv Α"ργuρoitπoλη, oτηtv

εvoρiα πoν Α,γio,υ ΓεωργΙoυ, τo l828.

Γovεiq toυ fioαv o Kuριffκoq Πατrβ- Ι-
ωivlιη Kαvδηλ,ξπτη και η Αλεξι5oνrξρα Σα-
pαtφi]δoυ.'Ητlαy iδεuτερδrτοκos yΙoq,rωy
Υolγιδ'y 'τou, εvδ oι δuo &λλoη o,voIμ.6ζoιr-

τα,v Nικδλειog xαι ΘlΦδωρoξ.
Tη oπoιμειΦδη μ'δρφιοαιr τηv τn{ρ ατo

Δη1μoτllκδ Σγoλεio τηq ιπατρΙ{δαq τoυ.
Σ'τη αuvξχεια φoirτηrαε μ,ε μ,εγ&λη' φιλo.
τιtμiα και επιlμ6λειE oτηv ovotμ[oτd Αu-
θειlτ ι κd Αiκα1δηrμiα tou Bouκouρεοhtbu.
'Yoπερ;α αrrδ φo[τηαη δuIo cτΦν τo 1847
ετrioτρεψε o7τηiν Α'ργιrρoJrπoλη. Για ν,α α-
πo'κτilαει τrεριααδiερεq γvδαει g, τr lε
oτηv ΙραπεζοJyτα kαι α1τo ε(εi Φρovτι-
olτ{ρlo παlροιfi,oλoiθηρε μαθiιμοιτ1α για δυo
αiιlδμα Χρδνια, cxo,νlταq δαoκ&λoυ9 τoυg
διαπρ*,π,εΙξ Kαν)πΙlyo Ξανθξπoυλo, Πεpι-
ικλd Tρ,ι6aη1a1φμλλiιδη και Kων),τΙ'νp Kεφα-

λi1δiη, και tδιρκρiθηκε αν&μεoα σlrΦηJξ ρι,|μ-

H Aργuρoιiπoλη τoυ Πδvτou. Στo βδΘoc τηc εlκδvσq τo Φρovτloτliρto
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lμrαΘητi9 ρτΦυ rδyτoτε αpιστεδoνταq.

o διlδ&ακαΜq τoU και ,πρoστ&τηq τou

K<οv),γoq Ξεcν1θδιπoι,/λog, εtπειδξ δ6λoττε τη

rμlεY&λη ΦιλqμdιiOει& τou, τou σuνeiστησE

vα ouva1iloει τ ι ξ o'πoι.6'€ξ τou αiτηv Α-

Θi''α.
To 1849, αlpoδ α'rnoxαιρilτη1oε τoυq

oυμιπατριτiπεg τoυ, 6φτααε ιlτη'v Αθfirvα

kαι φoilτ,ηoε οτηrv Ιlldμπτη τ&ξh 'ιoυ B'
Γuμρr1αoioν. Mε ττρατρατnfr τoυ Γι;μ'ιlαoιi'ρ'

xη] τ,ou, τoυ περΙφημ'ou διδααx*λoυ τou

Γ6voυq, Γεωργiou Γεw<iδΙoυ, Eλα6ε τo

Φδvιημo Πα,rrαδδπroιlλog <ιaτφιEξ oι πρδ-

γ'αvoi τoυ r]oαv λειπoυργοi τoυ Yψi'ατoυ>>'

To Ι,8,5,2 τ1Θρ&τ'g)σε τι9 γυ1μ'rαolακ69
.τoι} σtπoιrδiξ, πβτοg μετα$) των αutμ'

μq0ηkτiν τ,oυ, κtrαι εια,{λθε ρξo Παyεπι_

Qτdrμιo, δτou αqμFnλιiρωlσ€ ξη|v Παvεπι-

oτ.η|μιαd τou μξρφωση ωq φrλδλoγoq,
δ<iκτuλoδ,εικτοδμεyοξ Eλληlvιεrτdq εξειιτi-

!αq τηq μ,εy,&ληg τou ευy6ρει1αg στην ερ-

iμryΙvεi€( lτωι} αργαiαv συγγpαφ6ιrν.

To 't854 lμε τouξ Etταilvoι,lv τωv περi-

φηιμωy !Φfrηlητδy τ{oυ τρυ Kωv)μoυ Αρω-

,rΙo,υ, Αλεθ&yδρoυ Pαγ'r<αl6d, lKων)ιηυ' Πα_

τrαρρηγΦπoυλoυ, dφoδ αE onnερdτιrε τιg

οfroιJδdq τoυ, π&νπcr αριστεδ'oνταq, ετli-

στρεφΘν ωq voαταλγδq oτην τoλυαγαtπη'
]μ6vη τoυ τατρilδα, τηv Αρyυρoδiπoλn.

απδ τo 185'4 ωs το 1860.

Σ1τ,o δι&ατη|μ'α αι:rτδ ευεργιdτικ{ {ταv

η π.F,oσφoρ& τ'oυ' oργ&νι:,oε αrvιiπF'ρεg' τ&'

ξει9, πρooilλα6ε lιrδαακdlλoυξ, lιrαΘιdpωσε

ι<δ1δικεξ, μηξ,Φα, μα9ητoλδγια. Mrε τδ-

oη επιμ6λεlα, φιλoπoviα xαι rrtρoθυlμiα

εργ&oτ,ηlκε, ritοτε oε δι&oτn1μα τ6vγrε ε-

τδν κtrτδρθωoε l^α αναδεiξει τρ Φρo'vτ ι'
,σ|τliρι,o σε βρo γραμiμ@τωv για την Aρ-

γυρoJπoλη r.1αι oλdκληrρη την oπαρ91iiα τ'ηq

Xαλδiαq.
Erτει,ξ δμωg θ6λε.ηt'ε δξ'ι {'ταv α&ivα'

['η η qμαλi και απΦoκtoιτrη λειτoυργiα

τoυ Φρo'ντtotτη,ρiou xοqρiξ τδρoυq xαι i_

11ο,νπαq κατ,& vou τo' <dδεi Eε 1'ρηtμ&των

και &yεu τo}των ouδΞ,v ioτιv γrεGαθαι
τωy δεδyτων>> τ,oυ Δημooiθi'vη, κατδρθω_

σε μlg 1,a ouuδρo{μξ .9ψ 61qvoδ τou συ'

vεργ&τη, τou Mητ'ρoπoλi'τη Γερ6dοoιou,

να εξ)εt)ριει πδρoυg απδ πρoα'ι,ρετικ'6q αυu'

δρoμΞq των giπαvταxoi Λρyυρo'ι,'tπoλιτδv'

Επει15]i δμωξ και τ,o μ,ftτρo αuτδ εixε

π1ρoσ.,}ριlνδ xα.ρdκlτiρα, για vα εξαoφαλi-

σει Φτρ Φρoπι'ατ,ξριo oτΦερoδg ττδρoυq,

μ1ε τηv o1μδθuμη, πrδλι uπo,αlτ{ρι ξη και

αυvδρoμξ τoυ Mητρoπoλiτη πρδτεινε ivα
,μεyαλεrπflEoλo και τ'o\μη,ρδ για τηiv eκεΙ-

'vη oγdtδιo, τηv τrδληoη δλαv τtοv τrεριτ-

τδv iκαι δoω,v 6ρiακo'vπα,v oε αgρηαπiα

δλωv για τrη,ν εκπλιiρω,αη των o'μεiρΦv

τΦu.

Eκλixtτηiκlε'τριμ,ελrfiq gη'ιηρgτ'i, μον α_

γ,iλα6ε γα oυyκεrrτ,ρΦoει, vrα αvαλidει δ'

λα τα τεριττδ ααημ€νια κειμdλια τωv

εκxλη,αιδv τηq A,ργuρoitποληq κgι vα τα

πoυλ.ftoει. Mε tα yρ{rμα,τα rιΦr& qρτσξη'

κε να αΥoραστoiv oτηlv Tραπdoilντα τpo-

αoδ'Φ6ρα λιθδlκτιoτα κτiρlμIωrα ftoι ιir
σiτε 'με τ€r εyoiκια vα αvglκoιrΦισηoiμ oι

πoλλαπτλiq cηv&γlκεq τoυ Φρolvτιo1τη'ρioυ.

Η ετrιτρατrξ ouyκΦτριooε αργυ'β hεl-

μfiλ,ιcr α1τδ τ,oν lαδ τ'oν Aγlou Γa,rρη'ioυ

23 ακdEεq *o' 12$l/40'0, απ6 τηιv Παrvα'

γiα 2lI o,κ&δεs ι<αι 3ο0/4'0'0, απδ τoy

'Αγro Θεδδt'ρo l8 oκi&δεq κιαι 38'5/400

και ατtδ τov 'Αγιo lω&vη I l oκ6δlε9

,και 10,0/40'0. Σι}voλo, 75 oκ&δεg και
l1ο/4oο. Mετ& τ,η δι&λυο{ τουg 6ρ6θη'

καv 49 τrλδiκεq, 68 o,κδlεξ και 197/400.
oι αρyuρ6q αμτ,is πλdκ'εξ μl619cφrΞ,ρΦηxαv

ατη,v Tραπεζoriι,τα και πoιlλftθηlκαν oτcν

dlμ,τo'ρo Bαoiλει'o Tερζδττoνλo αι'τi 782

τouρκιlκτi1v λι,ρdirν. 'Ydτrερα cιτnδ θξι μi-
γεξ, αφci τo,κiioτηκαν, 6φlταo'αlv τo lTo-

α6 τωrν l12c0 τouρ,κιrκδv λιρδ'v. M'αν'
τiq αγo'ρ,&oτηκ€ιy στηlv Τρατr{oδvτα δuo

λιθδκh'loτα ,μαγ'αζι3 και δτηrι με ια 6bo-

δα αuτ& αναKoυΦiσfτη]xαv oι oη1oλικiq ε_

φoρ'εiεq τωv qxαλ'aiοv στα πoλλαiτtλd

'τουξ i'ξοιδα.
'Hlτq'v xαρακτ'ηριo'τικ6 αuτδ πou ou-

vi6η κατ& τηiv ηlμiρα τηg διαλδαεωq των

κειμηλiω. Eπειδf oι Α,ργυρoυπlo'λiτεg δe'r

τoλ,μοi'σαv vα α'ναλ&6oυν τη δι&λυαη τωv

κει μηλΙω,ν κuρiωq απδ θρηα{κειrτικd ευλ&_

6εια ('εφαρμoY'oi,yταν Yιαlμ κoλαπioνv-

ταν) (1), o Πlρ'δdδρoζ τηξ ετιτρoπ'iξ Mη_

τρoτoλiτηq Γερ6ioιοq τ{lρε τo oφυρi

και κατiφερε μ,ixρι διαλrioεωs αλλεrπ&'λ_

λη.λα κπιπ'iμccτα oτη' μi'τρcr τou με αU'

τiq τι q λiξει g : (ε&v uπd'ρfisι τoιαilτη

αιομicr. ειg τlηv πβξ.lν αιrτl]rv, d'oτο: κατi
τηq κεφαλfq μou>>.

o πoλαoι)rγ,θετoq,KυριακΙ|Eηs δεν αQι-

f,ρωo,ε τον εαuτδv τo'u μδιο για τα σxo_

trgiq, qrλλ& Φρδ}'τισε l(1αι 'για tην ηΘι1κo-

πoiηση τΦv τrατ6ρων iμ'αq με τηly i1Φυση

αναγνωoτη'ρiων κcιι 6ι6λιοθηktiv'

To t86,0, αφoδ αν'6&ειξε τδρα πo'λλ'&

πvtειΙματικ& αvαroftfrματα, &ξια 'vα κα'τα'

λ&i6οuν' διδααx,αλικrd θδpα oτo Φρovτιαπd-

ρι o, πcιραιτd]θη'κε c{τ'δ τη δι'εδθL!ν1ση και

τ,η διlαακαλiα lμ'6xρι τo Ι862' Στo δι&-

στη)μ)α αυτδ &λλoτε ιιδιδτεuε orτη'ν Α'ργυ_

ρoδτ'oλη. &λλατε οτo |μo,yαLctτιirρι τηq X'ou_

τcδ,ραξ. eνtb τo καλoκαiρι oπo μoναtstτfi'

ρι τoυ Αtγioυ lω&υwη τηq 'liμε'ραq'

Στo δι6ατ'ημtι σUτδ μαζι μrε τo Mη'

1. Φcβoι}vταν μηΠωc ΠοσοUV σε κρi-

μa (ο,μορτησoυ'v) '

o Zωγpαφικδc nivoκσq πoυ αnεικοvizεΙ τo Φρovτtστiρlo τηξ TραπεZo0woc

n,ΞρvdrνEαξ dπδ τηv TραmεζoΦvιτοι oρi-

oτηκε dτιδ rτio,uξ T1ραπεζω'yτι,oυξ διευθη''-

ξlis στo dκεi τrερilφ{fllμo Φρoιyτιo|τfipιo, αλ-

λ.d δΞrτrε'ρα αrπδ ]μΘριlKoυs μηγEξ 1ταραιEη-

Θτγ<ε απ6 τ,η Θioη αuτd και Yδριρε oτη

yavθτεlβ τoυ. rEκεi, ωq ανα]μ,εν6tμ'aνoq

Mocr,iαq, 6γlvιε δεκτδq μlε αι'υtπδκριπη γα'

ρ& κι ανiλα6ε τη διευθlυlvση τoυ Φρoητι-

ατηρτou, |oητο qτoΙo και δilδαξε σνι€xδζ
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ιεΦν κειtμηλΙ'ωv,'κα,ι g1κευδ'y τcly yαtΙry

τηq Αiρyυρoδτoληq, φ1€iδιo τoυ ibω9 θα

αιρcκαλoΦαε τ]ηψ καταKlραluyξ τωv θaoαε-

6{ι!y συiμrσατριωτδv τou.

Σuγ'κ&λrεoε γεvικξ αυlν6λειlση 1και αφoi
ifεloε π&νω απ'δλα τo,ν ε]κ1παι6ευτιX'6

α{noπδ κgι τηv ouνακδλcυθα ηθιiκoτοiη'
ση Και πΦσδo ]τωv onulμπαtrpιι.J'τδv τoυ,

κειτδρΘωαε να θπι τiγει τη σιJγ]κατ&8εση



τρofroλi]τη Γερ6&αιo ,και iλλoυs τpoi1(οv_
τεξ 'τηq επc!ρΙXΙαξ Χdλδiαq τrfrρε ,τroλλEq

αω,τ{ριεq αrr!oφ&σει9 yια τoνξ σι4μπq,τρι-
δτεq τoυ.

To I862 πρooκλiθη|κε κεrι τδλι ωq
Σγoλdργηg rτou Φρoνfτιστηρioυ τηg Tρα_
πdoJ,vταq. Kαι εκεi ερβατηκε με αlκd-
ματo ζf.λo και αξιo;$αι)μαotτη αvτoy{ καlr

εiπιlμ'cλεια οcπ6 ,τo I862 ωq τo j 874.
ΣJ,oτηlαε αwΙlilερεg γι,ιμναlαιακiq τ&ξειg
και αv6δειξε τo Φρo,ντιotd,ριo τηq Tρα-
πεζojruταq {dμlo,μgΦ, εiδιαitη1μρ>. Λδyω
τ'ηξ Φilμηξ τoU ιπρoσΞ,λκiuσε σ' αwτ6 πoλ-
λoι)g μ'αΘητ6q απ' δλεq τιq drrcιρ,γΙεg
τoυ ΠEν'τ'oυ, τηg Pωαoiαq και αUτliξ α-
xi1μ'η τ,η 5 Σ μ,ι]ρvη q.

Ακαταπδιη,τ'9g 1και αvεβvπλητog σε
ζω'τικδτηrτα και Θφει4ρeτι1κ6τηlτα δqν gφι-
ε'ρδθηlκε απoκλειοξlιix* και μlδuo αtτo oρov
τιoτιjριο, αλλ& φρδvτιoε 'κεrι για τη δη-
.μιoL1ρYiα Bι6λιoθ{lκηq τoυ Φ'ρorπιoτηρi-
ou τηq Tlρατdolivταg, γιατi πlΙlΦτ€Uε δ-
τ ι <(τo o1πouδαιδτoτ,ov μ6αo,v, τo μqyd_
λη,v επιρρor]v εξriοκoδu επi τ,ηq ηθιπiiq
και διαvoηhικt{q 1μopφδσ!εωq τoυ λrιoi,
εΙvαι η αΦoτα,oιg 6l6λιoΘηxt5v xqι o τrλoυ
τ ιαlμδζ αuτrjry>>.

To l'865 ouιι!ατηlo,ε τlηv Αlδελφδ]τητα
Α,ργuρouτoλιτδv T'ραπεζoiν'ταξ, η ofroτα
μrε ερ&νc,υq και τ'o'ικ'Ιλα μclou ωφ€ληαε
τα θκπ1αιlδεUτIiριlα,τηζ Αργυρoiπoληg.

Mε τη αuιτδ,ρoμrd τηq Α15aλφδτηlταξ rt(α"

τδρ0ωσε vα ,ιδρδαει xαι τ6ρα αττ6 τα δ-

ρια τou Πδvτou &λλην Aδελφδτηταr Αρ-
γL'lρoιrπσλιτδv στηv K.ω'uoπα,y,τιvoδπoλη.

τα μ,iλ,η τηq oπoΙα5. vooταλγoi τη,ξ YΞ-
ι,iτ,ειραq, πρoσφi,ραlγε τα ,π&iτα Υι' αU-
τη u'

To 'l873, επειδ{ i6λεπrε δτι η, [Ιαlι-
Eεiα oτηv ΠcοτρΙrδα χωρiq τIη μ6ρφΦση
τηζ γυlγαiκαξ θα {ταv τf&vτoτlε ατελts.
Ιδρυoε ατηv Αργuρoilπ.oλη τ,o Πρδτo Παρ
θεναγωγεΙo.

Ε Ι,vα ι xαρdκτ η ρι ατ ι,κ69 o ι ouυΦξ κε q

κ,&τω απδ τι q oτoiεq αναλ{,φθη1κε αuτ{
η oημαvτικη τρcοτ&sεια.

Πριv αιιrδ τo 1870 η ΘχrπαΙδεrrση και
η,μδΦωση τωv γuvαικδv α'oλδτληρo
τc,y Γlδντo dπαv κεrτd τηυ κtρ.iστι τ&}v πα-
τdρωv μαq δxι μδvo πoλυτΞlλεια. αλλd
και ετιζ{μια. σεωρoδoαv ιpor6qρ6 και α_

πoτ]ρδΙFα ι o aηv oξισωση τjη,ζ γυναi(κiτ5
πρoq τoly &vδρiα τoυ πετι4xαlΙ,ν1ε]τα[ μ'ε τηy
παι'δεiα, 'Επικρατoirσε η γνtilμη δτι: <<για

τo κ:oρiτζr γρ,&μ{μ,€rτα εi,vαι τ,o τnλiξι]μ,ov

τ' oρτqρΙ και !α σαlχταρδv 'τα σlκευα
xαι &μα uτr&Φρευεv u' εφτdει παιδ,iαo> *

H εημ'&θηoη γρqμμ&τωv επιτρεrιrδταv
μtδvo oε κεΙ'vεq τιg v6εq πou αδικrι]θη{κα,v

σπδ τη Qδοrη και ετxrrv σωlμ€ιτ,ιχEq αvω-
,μαλΙεq και 6λ&6εq, δτωq τδφλωoη, γω_
λδτητα,και πtιβμoιεg παΘdοειq, oττδτε

πρooρΙζo,vτα,v ξr vα τταvτρευEoJlv, αλλ&
yα εια6λθouγ oε μovαoτι],ρrα για αvΦ!vω-
oη και ε&μftθη,αη εκκληoιαo|rιkιbv flμrvωv
,και τρoπαρiωv.

Auτ,{v τη δειoιrδαi|μ,oναl ιδ'6α και τη
λανθααμθνrη1 ywiμη τωv τrατι6ρωy μαs με
η.ρ{,rlκδ dθ6vos. καρτερiα και urιo,μoyli
κα,τΦ,πoλiμ|η]σε o'μεγαs Θuqρ,t,aτηζ τηξ
ποc.rρΙlδαq μαq o Kυριαlκitδηq. Για τo σκo-
πδ αυτδ 6πει'oε lμ,Eρι,κoiξ αττrδ τoUξ σιlμ-
πoλΙτεg τoυ, διloτrιr1δq λΙγoυq, να o,τεi-
λouv ,τιq Θuγατιi1ρ.gq τοuq p'τo Φραvτιo1d-
ριo, επειlδt] δεv ιrτr{ρp Παlβεναμoγεio,
γιcr ιq μffi6μy γ'ρξμ{μα,τα ]και yαl μ,o,Φω-
Θoδv. Δuατu1δg iδεv τciτqxε τo πρooδo_
κδμιεv9 a1'1o',1ρuεσμα, γιατ,i riλλεg μαθη_
τ,ριεξ rδιdKoφαv τη φoiτησηr μ.aσα στo Ι-
διo αxoλιlκδ 6τoq tκαι dλλεg δ'oτερα αττδ

φoΙlτlηση ενr,δq { 6υo ετδψ.
Σδμlφcorα με τ.( ττ,αlτ,ρorπαρ&loτα U_

στηρ& ilθη καl ,6Θιμα τηq τrατpilgg d,a6qy

μεrY&λη ,μτρoπi και η, σuyεκlπαΙlδει.ιoη μα-
θη,τδv και μαΘητριξν.

o Kuριακilδηq ξμωg lεv απε}πΙbτη,<ε
χαι Yια ι'α επιτ'ixει τo qκoπδ ται, dττo-
φ&αroε τηv ;Eρuoη ΠαρΘε,vοayωιμΙoυ.

Tov loζrλr o τoυ ilδιou €τ,oυζ ( 1 8,73 )

ouγlκl&λεαε σε |μlα κoιtui ouyεδρΙαοιj τous
τρδκριτouq τηq τιδληq και,πβτεlrε τη
αδα,ταoη Πα,ρθεναγωyεiou, εydΣ i,τα,ι/ 1τα.

ρδν και ,o oτεlδq τou ιpΙλoq και σlμιpω-
,}'os με τιg απfuει5 τoυ o. Mητρ'oπoλΙξηq
Γερ5drοιos. Mdταιcr ετrι μιαι, δρα α,vd-
πτυ!rε τq καλ& τ,ηq παιlδεiαq κα ιhηζ
μ1δβΦω,σηξ τηq γuvαi1καg.'oλoι ιπoιr d-
ταv τrα.ρδvτεq, ouuoληκ& 75, oι<Jπoδoαl,
6οtr,ψ,ο(y τα xeφ&λια τorrq, τfεριEργξoy-
ταy τlξ γεvεr,&δεg τoυξ και μδvorv ο κpδ-
τos ατδ τrα ,κoμπorλδγια τoug τi'ρζε τη
αιαΦ.

M,iαα oτη oιιαιtfr τrιjρε τo λδΥo 6vαs
α'πδ τouq τιδ ιο1u,ρoig τnρollφιrrous τηξ
τlδληq και τvεr)μα π&vτoτε αvτιλ9γ,[g5
και εΙ1πε γα,ρακτηριdτriκ&: <<Eitvαι περιτ-
τδv τo Πα,ρθεν'αYΦyεioν. Για τα κoρiτζtα
μtαg αxoλεiov εiναι α πλ6κ 'yε oρτ6ρια
'xαι }α σσΧταgrδvε τα oι<Φα kαι δγι vα
μαθd,ιε 7ρξμ1μ€rτα eαη l^α γ.ρiφ' ιιε oε_

χτdξ τραγoι}δια σoι voυνοαλoδlδεq α-
τ'oυ q>> (1) .

Tη oτ ιγ1μ dκεivη o Kuριαiκiδη g iρρ,-
ξε τo 6λi1μ,μα τσU στ.ouξ οΦvεlδρoυq, γrg
τα δ,η και ν'α τouξ ψη(oλ,oγdbει και vα

διbπιατιirαει αv !καlμαν κdπoια αiαθηεη
ο'αuτoδq oι λδyoι τou αν,τιδpαστι]κo0
π1ρrδκριτo,U. Eπικρ&τηoε και τr'dα\ι oιωτr{

με μδv,o Θδρu6o τo Θδρι;6,o οfττ' τα κ,o.

μπoλδγια. Ξαφvι'Ri τδλμηρε κlαι πδrρε τo
λδγo 6vαq 6ιoτnαλα,ιατdq, ωρoλoγoτtoιδq,
θαρραλιioq και Φι,λαληθηq, o Γεδργιoq
Σαα,ταξ q (ιrρoλoγδq ) και d,τrεΦδvθη,κε

πρos τoly Kυ,ριακiδη με τα παρακ&tω λδ-

Yι€ι: <κJpι€ δ&rοEκαλε, αQq'ατolv, iν'τl:v
Θελ' αξ λΞει, yιατi vα εΙyαι Qμov ζα τα
παι,δilα '1μoν, €yδ θα ατε,iλω τα δuo κo-
ρikζια μ' τηlv Σoφiα,v και Πα,ρθ6vαu vα

μαΘ]&vε τoυ Θεoi τcc yβμrματα>>(2).

EΙvαι yvωατδ δτι Παρθ6uα dταv η

μηh,i,ρα τoυ αilμvηαtrlou oυμaτbτpιδπη μαg
Eτπαμει ιδ,νδα Σωτ.ηρι&δη.

Τo γ,eγolvδq αιrτ]δ και μ6vο &λλαξε τη,

γΦμη δλωv. Σηκτiiθηκαrv ικαι δλλoι ι(αι
δf,λωααv α6Ιαolτα δτι θα oπεiλouy τα κo-

ρilτ,σια τo'us ατ'o Γ|αcθεvαγ[.rγεio.''Eτοι,
αl6αωq σuyτΦχτηκε τo l,πΦτo π,ρακlτικδ

Yιcr τηlv Ιtδρuoη ,1,qμ Πα'sιavοαyωyεΙoυ.

'Yoτφα απ]δ τηv ανi(λιπιiαtrη1 αιrτii G.

πι'τuxi€( o 'KυριdκΙl8ηζ, αφoδ φiληρB τo
Xeρι τoU Mητ,ρoττoλi,τ,η Γερ6&oιoυ εilπe τα
εξis: <<Σε6αqμlδτdτε, σiμ€,ρo11, εξωτtλd-

ρωαcr dvα ,μi1ιov τιδθov πηg ,ηαρδιE μoυ,
i.l'α δvει,ρov πραyματ'o1τo[ηΘl6u δια τηg
ευθu6,ouλiαq 'τoυ θα,ρραλδoιr Γεωργibυ Ω-

ρoλoγd. Ag αuuτεivωtμεv €ιg ξηιv εψιυxτ-

αy τoυ>.

To δuειρo i6Yι/uε TnραY1ματικ1δτη]τα'. To
Σeπτ,θμl6ριo τoυ Ιδιoυ 6τoυ9 &ρ1ιοε vα
λειτoι,ιργεΙ το πΦτ,o iΠαΦaνφrωveΙo vrιo
oikημα τωv XατζdΔιαlκoν&vιτΦy oιlκoyolμi-
δωrv f Kαμlπouρδvτcrv, oiτη,Ι, evoρτα toυ
Aγiou Γεωργioυ.

To ΠαρlΘεvαμ,rYειo αv (αι xαρrηκτηρτ-
στηκε ωζ αν,εgδφτητo απδ πo Φρoντιrrπd.

ρ ι o oκτrrιδ'εη,τ ι,κδ τδPι,1μα, λει'τoυρyoδoε
κdlτω απδ lτηv ,εrril6λφη trηζ iiδιαs lEφo-

ρεΙαg .και o,ι ,διlδdσκo,vτεq tr' Φπδ μιΦo-
δo,τoδyταv αiδ τσ Ι(oιν6 Tαμεio 'ιηg Koι'
ι6τητα q.

Kρivω οlκδπι;μo {να παρlαθcσω τα or,δ'

ματα τ6r]y rr'ρδτG}y ,μdθητρlδv τoU Παρ'
θεvαyωyεioυ, δαα 6ρfικ,α και &ν'τλ'ηρα α:
πδ τιq πηγ16q 'τoU xρηlσt|μοlτfoτησα:

1) Αγyoλιrri Xατζηκωατανtτivou Xατζηi'
ιoαvvΙlδou, oiζυγoq τoυ ιμεYlαλaμilto_

ρou MιXαiλ A6pαμiδη και μητδρα

1 . Γlo τα κoρiτσ13 γ,- j,.]ματcl ηταv
vq iη|iκgrμ,γ Καλτσ,εc }iql νc καλιΠτουv
μΞ cπαΧτη τJ σKεUη (Y.α v: μηv ΚcΠ',vi-

Ζοιrrαr) Kοι αv Πcvτρευ:;av να Yεγvη-
σal Ποtδtd.

1. Γlο τα κoρ]τcjcl μαc €iiολεiο εi-
'vαl να Γιλ'κοU'V Kδλτσεξ κο] γc Kοiι-
nτouv με cτοΧτη το oKεUη ι(οl δΧl 'J:l

lμαΘαiVo,U'V Yρομ jl.ατα καΙ γct γ j]δφοιi/
ο,ρωTlκα τρογrιjδ:a! σia.Jq cpραβθV:οl:It
Kcιq To,Jq.

2. Kιiρ:ε Ξcοκαλε, αοτο,v oq λ'εεr αυ_

τδc δ,τΙ Θ:λεl' γloτi vα ]εi,vul σα ζωα
τo Π.ο:δld μcU, ε'γω iθα o'τεiλω 7ο δU6

μ:U l(o'ρiτσΙο τη Σoφia i(οt Tη,V ΓI'ορθε_
vο γo μdl3o,υγ Tο,ιJ eιΞoι] τα γρdμ,μαTα.
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'τΦv αετ|μ]yηστω,v Α6ραdμ fiαι Ηρα1κλ'|i

Α6ρqμiΦ,
2) il,{tιργαρΙτα XαiτζηιωΦΦ, oiζυryoq τou

ιαo6iου δημ&φ1oυ Αργι.ιρoιtπδλεr'lq l-

tυι&wη ΧατζnρηλεΙlδη, γαιοκτξμoνα,

3) Πhτoδλα l. Moμξεviδoυ, oζυyog τ'oυ

qμπ,δρoυ ΑρyuρouπδλEωq xατζηδηiμη'

τρiou Moqμrtζi8η,

4) Mαργαρiτα Xατζη1αραλdμτtoυ Moυμ'

πζΙrδou, o'ifuyos tτoυ εμ;τδροu τηξ
Α,ργqρoiπo.\q Xατζη1αραλξμρou Xα'
τζηθεo&iρoυ Yφqvτiβη,, η oτloiα σU'

vi41ιοlε τ ι q ry'τroυδ6g tηξ |(αι στηv

Tμπζoiuτη
5) Σδμα Ι'yνbτ'iδu Α,κριτoπoδλoυ, σδζu-

γoξ ,τoU εμhπξρoυ Α'ργuρoιrπδλεωq Χcr-

,ραλiμπroυ Xdτζηδηrμηrτρi'oυ MoqμτζΙ-

6η,

6) Πbτoδλα ιΓρηγoρioυ Λαυρqντι&δou,
gι}ζuγog "toυ eμ{πδρoιr Αρyν'ρouπδλεωg

toρδiη lο&vνη Moυμτζilη,

7) Αγ,r"ελιiκi Tloιλι}&, oη}ζιrros τoυ εμπδ_

ρoυ a]τη Θaoδδoια τηs Kρι;μαiαξ, Δη-

tμηπρiou Xη Αν ΠηλεiEη,

8) 'Αlνlα Mbζavi'δou i tΠ&μlπαvoυ, οi'
ζιryos τoυ διδαok&λoυ Θεoδδρoυ Xα-

ραλ' Αηδovoτιoirλoυ,

9) 'Αtvνα lΠ' 'Ηλiα Mdτbλλεiδoυ, αδζu_

γos 'τou rπρoκρi'τou Αρrιφoδποληg l'
&αoνrr Πα,v. lαoovΙβη,

I0) Euγψiα |oρδαviδoυ, τε€ερi πoυ Eλ_

ληvoδιδδoκαλoυ Αvθoτη'(' oιlκoγc'

μiδη,

l Ι ) 'BαΦ&ρα, o0ζr;yog τoυ εβπδρou Αρ'

γι.lρoη.ιτrδλεωs Χα,ραλ&μπoυ ΣαραΨiδη,

I,2) Δioτcoιvα Γρηyoρioυ Ποqπ'rSoτnoiλoυ'

σζ,ιryοξ τoυ 6r'o'ημ&voυ ΑρYυρol'γπδλεωs

X"flεωρyioυ K. Πηλεiδη,

Ι,3') ΣσΦτ,α r<αι Πb,ρθivα Ωφλoγe'
-F---#*

}-=*__-o'"', τo 'καλακαiρι τoυ I874 iγιι'αv

'\' εξετd,oει ξ δη'μooiων ,μ'τiρoσfτd στ ι ξ αΡ'

V χθξ τηξ πrδληg, o Kυριακiδηq εκΦδηρε

π,ρoτ]ρqτFτιlκδ λδyo τρoζ τιg μαθξπριε;'
πoυ φαvερδvει τα μεn1&λα oυvαιoθd1ματδ

τoι, πρos' τιq μdQiτpιεs, αΜt& και τoυ9

'πδlΘoυq τoυ Yια τηι'} πρo€rreγri και μδρ'

Φωσi τoυg.

To Ι8L75, ετιlειlδi o Kυ'ριακilηq ts6Μτε

δ.τι η μασητιδαα vεoλαiα τηq Πατρiiδbq

τoυ κιαι τηg eτrαρxiiαξ Xαλδiαg, φιτoδ'
ρε iιηα oαθρδ, ιJYΦ και ετoιιμδρρoπo ατ'
τo 1,βνo Σxo,λεio, αηroΦδσισε μiε τη, οι}iμ-

Φωνη Tγδμη τηq Aδdλφδτηταq Αlργuρoυ-

τoλιτδv Tραπεζoiyτrαg και Kωy)πδλεωξ

τηlv ilδρuηη vd,oυ μ,εβρou τoυ Φρoντιστη-

piου. Για.τ,o α1κo.πδ αυτδ ουlγ1κ&λ'aoε γε_

yι'κΙi: σ,υi1aλ€ιiσ1η τωv oιrμιτoλιτδ'ι' τoυ, l(α'

τ& tηq ol'ldiαg:-'ωrroφαoio1τηlκε o1μδφ(i}να η

*,α.66,lκiΦ y6oυ '' εuρixορoυ lQαι διδρΦυυ

κτιρioυ στηv εuoρiα 'ταυ,'Αγi1oυ Γεω'ρyi-
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oυ τ&vω ατo δρQμ,o τπou oδηlγεΙi αττδ την t,ω&yνη Π<iπαδδiπoυλou, Ξμ|Ι!σρεuδμε,voυ

Αργ,u,ρoδπoλη oτηlv 'Ατpα. H δλη ε.πo' 'αηo Βdκoi τou Kαιrxdαoυ' lοαι απδ τn

τrτ'εΙα τou Ξρyou αvατ,iiθηh<ε oτo Mητρo' διδβωoη και flRδoαη σι.lyγ9αiμlμ&τωv λo'

τoλΙτη Πoρ6&oιo. Αλλιiι εJτr€ιlη o Mηrrρo_ γiωv φiλων τσυ, πoν 6lμ'εναv ατηγ Toυρ-

πoλiτηq Υια στoιrδαiεξ sτrαρρ(ιαGg ιrlτo- κiα'

θiρειξ τ,ou 6γιjiκε για tιlεριoEεih ατη'v ε- Tηrv 1η Δ'ε(εμ6ρiioυ l18'86, δταr, oρYα-
τrα.ρxΙα και δε lμπδρεσε vα δδοει otτo jρ- vδθηκαv o,τηv Αθdνα yιo|ταoτι,κ6q qκδη-

γο τηjy αvαγlκlαΙrα Φθηoη; Yι' αιftδ o Ki.,- λrΙιo,ειq μiε αφoρμ'{ τηv εlηλιkitrαη toυ

ρι'ακ,i1δη9 lμε aπιoηoλi τoU το1\, ανdκdλε- Διαlδδxoψ Κtον)rμgψ, 
'rri,ρε 

,μ6ρos' o' αLιηiq
o1ε στo καθrjκo'ν, μια aτrιατoλfr τro'u €dτro- ωξ α,yτι,rτ!ρδ]σ('Jiτr'oq τωv Eλλr\vωι, τoυ ΠΦ'l-

δεικvδει το,ν αδαμ&vτιvo μαραlκιτfiρα τou. τoυ.
Π.ρα14μdτrkd, o MηlτρorπoλΙ1τηg δι6κoι}ε

τη,v τεριo]8εiα τoυ και ,rr,* 
-r"i, 

la- Δυo ;ρδvια πριu απδ τo θ&vατδ τoυ

γuρoitπoλη. Σxημοa.Ι,α.ηi.J, er.,nρo';s o ανεψ,δζ τoiJ ταv βτηοε αv diθελε vα

yια τηly εiαπραξη, *rr,δρ";;,, *^J -", ετoι1μd"α'ει λαμπΦ τ&φ'o oτηv Α9ξvα' Σε

r&oρεδν. πoυ κρΙiι,ovταv ;;'"r** ;; λακιrνικ'{ επιoτ'oΜ τou' 1αρακ]τη'ριrrτιι{

τηu καταoκευfr τoυ uijou Φρovτιrrτη,ρioυ. Υια τo τεριε;6δμενo' απr&yτηpε <<Δε θθλω

Tηv 1η louλioυ 1875, ;;';;;;_ :"-::fi-;::,,:::ffiT#ifrt,y*
γΙιυv Π&ιrτων, με τ'ηv mαρoυσiα τoυ M'η' To 1892 ιμ,ετ,& απ6 αΦνtoμη αρpδοτια
τ,ραπoλiτη, τoυ Ιlδιou τou Kuριdκilδη, τωv 

τd,*αvε oτoy Πεl,ραιl&, τηι,6η Νoaμι6ρioυ,

I:*:J'::*Tff;:':; H''$yi}] ημξρα_ Κυριακf' oε ηλικiα 64 ετδv κειι

κα,τr&λληλo π61νηγu,ριlκδ, ; ;;''*r;;; :'ou ]*' 
τoλυ&ριθμoυq φiiλouξ του l(αl

ooιτ'nτliξ τoυ Πδιvτou, τou θYι.rε μaγα-
uτqμ,6voug μ,ε olμ'oιξμioΦη cτoλi. κrοrτατd- 

λoτρeπflq RrJδεΙα. τημηθη|κε ωτ6 την Eλ-
θημε o Θeμi6λιoq λiθog τηg oικolδoF{s τoυ rηru*i Kr66ρrηloη για τηv εftΙρeτη τρo-
Φρoν'τιoτηρΙ,ou. o ilδιog o Kι.ηPιακi'Φξ ou- 

'λo* '., oτ'ov dδoδλωτo Eλληvιqμδ με
viταξε την Φvαμηστι,Ki| τoυ γεγovδτoq ';_
επιγ'ραφιj, πoυ 6yει ,, "ξ;;; 

Ig'νv,ιv\ το'Παβαημo τoυ A'ρyιrρoδ Σ'ταυρoi' πoυ
' κ'ατ'α'τi0ηκε π&yω στo φiρετρδ τoυ'

<<Δι' ερ&μoυ τωly καiτoitκωv Xαλδiαq Για τ,oν KuριdκΙ]δη ψτroρεi ια ληβε'i

χ:,JTff 
'1,,":ff## 

" 
*:'' ##; 

-: 
: 

il.J' :,#, jff -λ J' 1:χ;-, : : ?};; ::
Σxoλεioν, Πoι μ,εvd.ρ11oυ τδτε δuτoq Γερ' ' '

6αoioυ, τoυ 'μεΥδλωξ .rr'λ,*u.r' n""l- τιo1 Yια τ'oν Γεδργιo Πrr'ρfuγo>>'

μδντoqp. <<Ziααq τoαoiτoν υιπξρ τωv &λλωv' α'

Δijiσ,τι,xδs, για τolλλoιig και δι&φ,9ρ6μq :J:? ;;:'ff'χ ;",*}'il'χ:
λδyoug η α'roτ'ερ&τωση τoιl oικitηbτ1s ,ο, θcor&'o, καpδiα, {'τιq ατr,η{lδηβε 6αs-
τou Φρovτιστlηρioυ oλoκλη'ρδθηκε τo I879. 

μ,ηδδv τiλλouαcι μπ,iρ δi1κα υrτο,5ιpξεοv>>.

To 1878, αιpoι) εiδε δτι oι πδθoι τou Αλλ, δμωs η κα,βι& τoυ Kuριακiδη
εκirλη,ρd}θηκαv και δλεg oι uποΘiαειq τηq δε xτυποiroε υπiρ δ6κα uπδρξεωv, αλλi

:::;J*i:-:"', Jft;}T:ξ', Til: "';, Ι; ;:;, *i':1il:iliΙ-j,.".Ψ"]:
τr],ραiu το δρξμo τηq τrρoδδo'u, αφol) αrτo- .o,r,, ,i&u"*a επεliωξε.
xαι'ρ6τηρε τov δξι,o αε δλα oυvεργδtτη

τoυ ατo δηlμιo,uρyικδ "'", 
l,i. ;;;;;': B'i]6€(ια μ'ια τ6τoια lοα'ρ6ι& και xαΜ6_

λiηη Γερ6&oιo, μ,. oryηρJ;;;;';;;- δι'vη crν {ταv' γρi1γ'oρα θα νικιlταιl απδ

νηrοd τoυq oυlμ,τιlατριδτiεξ 'a", o,*,irn' τov Πανδαμ&το'ρα y'ρδvo'

oε oαv &λλoq Λι;κ,oδρyoq και Σδλtυvoτηv Η Koιvδτητα τηg Α'ργuφirπoληξ πλη"

τδλη τηq σoφiαq. ταv γραlμ,μ&τωι και ρoΦ'o'Pilθηiκ'ε αργ& τo θ&ιατo τoυ Kυ9ια-

τωy μηr&λωu αl'αμνι]αεω'ν, τηv ΑΘηvα, κ'i'δη' Tηv τεσσ{ιραlκoστli δμωq ηrμdρα α'

για να ζξαει aκsi τα τελ uταtα τou 1ρδ' τrδ τo Θ&νατ6 τoυ τ'eλεσE απo Μητφπo-

vια, εκεi δπαυ yεuνr]lθηκcrν, yαλo'uγn]θiηkαu' λιτικιδ Ν1αδ π&νlδηlμo 'μvη]μδ.oι'lνo 
l(αι εκ_

αvατρ&φηκtcv και τriθαvα'ν oι 'μrε:γdλoι ε- φωvfθηκε ατιδ τ'o τoν Γερ6&oιo Σαραoi-

κεiμoι φιλδooφoι, ιστΦρι,κoi, πoιηhig τη Θαurμ&οιoq λδγog για τη ζωd και τo

και (rτρατηγoi. 
'ρYo 

τou αoΙ1διμloυ Kι'ιριακιi8η'

Mδλιq Φταoε oτηv Aθξν,α η Εφoρεiα Mετd τ'o μ'νη|μδovνo δλ'o τo πλniPtrμα

τou Γuμναoioυ Πατρδν τoν πρorκ&λεoε ωq τηg 9κrκ'ληroiαg μετ'66ηrκ'ε ατo ΦρoVτιοτd-

Δι,ε'Φι,lvrτi τoυ Πr.ημvαoΙ'oυ τηs. Δrε δE[ξη' Pιo, &τroψ o γηραι69 οκωπα'νηΞαq τωy

κε, δτrωq και τo διοPι,olμδ τoυ ωq ε'ττ'δ- Y'ρα'μlμdιrτωrv και dγαπrητ6q μαθητdg τou

ττη τηξ Παllδεiαq ατα ΣγoλεΙα Ατrτl- Kuριαl(irδη, αε6α,ατδq διlδ&οlκαλoq Θt{μtq

κξq xαι Boιωriαg. hj},Πcrυλiδns απη)ay'ειλε θμμ'ε'ρ'o gΥkδiμlo

Zοξμε ,μ,ε τη 1oρη1γεiα τoU αvεψιoΙ| τoυ x Ιτo' Kuριαiκiδη:



(Πliταgε xαι &λλo ττvεδμα ειq τα iφη τoυ αιθiρoq,
η φu1{ τouiΓεωρ1aiou τoυ Kλει,yoδ Πdτταδoτοδλou,
κlαι δεγ εΙγαι εv τω κdοlμοr και δεy εΙvirι εν τ.η γη.
Π,6ταξε τo μiγα τvlεiμg ει g τα ix1rη τo'u oιrρα,νΘJ

κι' α1vα1παι}Θται σΙτ'ous κδλπoυq τoυ θεoδ τoυ αιωvibυ
Δεξι& xειρ η]μετ,6ρoυ Πoι,μενftρxoυ

Moυrαoλliπτoυ Γtρ6αloΙou
Σ,uvεt εi περι αστδν ριλoμoδσous ,κιcrι πλoυoi]ouq
8{tμoυq δλcυq,'τnδλειg δλαq, Α]δεΜδξrηπαg συστ&vει,
Φιλαιθ.ρωrπ.ιrκ,i Tlαμεiα. τηrv olμ'δvoιαv ιδρδει,
την qγ&ιπηv εξαπλδνει, ζωoγ,δuov δε εYaiρει
αΙαθη,μα φιλo,μαθεiα q, α,ilαθημα φι λανQρ:tπΙα q

αΙklθη{μα Eλληvιαμοδ

κι' €ιξ ταq δio Eiτrαρxiαq α,ληθτΙl9 ετιαvαφi,μι

χρvσηiv εEττoxηv τoυ Κρδνoυ.

Τι9 εΙιαι oiτoq o gκ&ματoq εργd!τηξl

o τα,xι}πιr,ερoq, ωg 'lρι9, &γγελoξ "λιδg τπροφθduει

Σ' .δlπ oημεio τou qΥκωμΙou, αyαφc-

ρεται δτι o KuριακΙtδηg, αy και πΦh.lε
&γα.μ,oq, εlτoι}τoιg Φηρε fuo Θιηyαttερεg,

τη Σ,xoλ{ Αργ,uρouπ6λεωq και τo Φρoνtι_
ατ{pιo τηq Tραπεζoδvταq.

To Θ&yα'τo τ,αu Kυριtiκitξη, lηlμοοiευ_
σαv τ,ην επo,xr\ εκεtvη δλεq oι ελ}ηvιk6q
εφημtερi|Eεg τηg EM&δαq, τηq Touρκiα9,
κ<tΦlq και η <ιΠκlτρiq>r τoυ BΦκouρεοτΙ-
ou. 'oλεq τov ο'vδμαααv a1Αοτ6;ρα τηq A-
rα]τ,oλljg>> και Φωατ{'ρα τou Πiδvτoυ>.

Tη μεydλη α'y&πη τou Kυριακiδη πρog
τη'v ιlδιαΙτερ,d τou [lαrτρiδα εκ1δξλωoε και
μ.ετδ τo θd,vα,τδ τou με τη 8ωρε& τηq
πλοιioιαg 6ι6λι,Φilκηs τoυ Φlτ6 τριαιl(δ-
σl oUζ τfερτlπoυ τaμoυξ 1και ε6δqμι]rνaα

πivτε ιδιξ,ραφα x'ειΦrραΦα οτo Φρovrτl-

α'τ,d,ριo τηq γεvd'τειβ τou, τηy oπoia α_

γΦπηo,ε δαο καrνεΙq &λλoq,
Tι,μ{θηiκε cdκξμη και απδ τηlv ΑlελΦδ-

τ1ηlτα τωv Αρyuρoνtπoλιτδv Tραπεζοiv.
ταξ, τηξ oτnoiαq fi,ταν ιδρυrιriq και ειrθρ_

yξ|τηξ, με την αy&ρτηση τηg Eικlναg τoυ
oτη Bι6λιoξiκη τoυ Φρoντιστη,ρIou.

,*r****s**

Αv&λoyη ξταv και η πρoσι}oρ!& στηy

o,τrδ πiρατog ειq πθpαg δλor λqι, με εια σtrδμσ

εivαι o Κυριακilδηg.
'o,τε iρωs o Θη{6αΙoq ευyεvdg Εlπαiμ|ειvtilνδαq

dΘvιιo,κεv εv Mcnι,τrvdib με1σ' τ' αθΦyΦτ* τoυ Φτdθτry

κiρατδrv 6liλoq τoυ θiqv6aro'u, f|κ'ouαε τωv φiλtlv &ιι
αrπoΘνι]οiκiει τ16τoι,oξ dρωg, ,δειl lεv η1,ει Φr.oγi5{ιΦUξ,

εκ τou μΞ'ooυ τωy ω'δδv,σr,, ,μξ }ιιrπεΙε,θlε λ*y' QxρΙvog,
i1ω δυo θιηyατd,ραq, εiy' τα Λε8κτ,ρα κι' η Μαν/τιnεΙα.
Kαι ο.u, ξρωξ των y'ραμμ,&τοov, oδμα, τrvεξμα
θιυι&ο"αq, ατoν 6ωψδv τolv τηξ ΠiιrηρΙlδoq'

δuo αφ,dl,_ω Θυγαπ,6,ραq )και )μεΥdλαq και εyllδgα.,ξ,

τηv Σγoλ{ν τηγ τηq .Παtτ,ρΙt&g, την Σlχo,Μ,y τηq TρατdoδνΙτοq
6νΘα τλεio'ug θυγατ,6'ραq xαι uιoi τroλΜrv γεv1εdl'v

oε 7vωρiζo,ι.lοι τtαEr6ρα 'και φωotτfiρα και ει.lεργ6τηv,
κι' ευλoγοl)οι τo' δνoμ,& oou d'gτε rtαι δdδorξαoμ'6yov,

lκαι αilδιog η ,x&ριs θ6λει αε dκoλoΦ\iκlει
ειζ €fi,6ρμovαξ αιΦvαq,

Aιωνits oou η ,μvqμη, δ ,δ(δ&α'Φλ€ τoυ Γ,6νoψξ'

Aρyuρo'&τoλη τ,ou Mη,τρoτroλiτη XαλδΙαs
- Χαιρι&wων Γερ6doΙ,oυ Σoι,lιμελllξ.

Γεuv{Θη6ε τo 1820 qτηv ε[rαrδρηr και
καλλΙτoκη ,K'ωμlδτ'ojη Bαρεvoδ. To I835
φδ.ρεαε τo ,μovα;ικδ μαv&irα ατo μioyαστi-
,ρι τηg ΠαvαyΙαg Σouμελ&. To l84δ με-
τ,16η oτη,ν Κων}πoλη και φoilrηαε ατη
Θεoλoγικd Σaoλι] 1ηq X&λκηg. Mετ& τηv
α'πoφoiτη]ρξ τo,u τo l858 6ιyιvε ιερo1κ{ρυ-
καq. To l864 ,μ'ετ,& τ,o θ&ναrτo τoυ Mη-
τρo"τroλΙτη XαλδΙα9 Θεδφιλou αv6λα6ε τη
Mη,τ,ρoπoλη.

Συνεργ'&ατηκε Lμε τoy ΚυριακΙβη lιαι
οαlv &λλοι Θqμι,oτolκλfiq και Αρrοrτεiδηg
o,μγ'alδ'Φiοcαv σε :μια ψLΙxδ και κqρδι& kαι
εκ,τlΞλεαgy 'μεγιiλα iργα για τη,v ΠαrτρΙιδα.

Tηv 23η MαρτΙoυ 18,85 o MηlτρoπολΙ-
τηq Περ6&αιog π,ρcoκdλdoε ατηv lερd
Mητρδτιoλη δλοug τoυq πρδlκριτouζ τηξ
AρyυρoJπoλη5 ]χαι τoι,s ξλrooρ δτι τnρo-

τiΘεται ναl oιlκοΙδoμr{oει μ'ε διικdq τou δα-
'ττ&vεq ατ' τα θoμlΞ,λια τo ταλιδ απr' τηv
πoλuκαι,ρΙα κτiριo τηq Mητβτroληq.

Mε αν,εΙπωιτη 1αρ& δ61τηlκαy oι σlr-

μπολΙ'τεq τoυ τηv π6;ρα απδ κ&θε 6τrαινo
π,ρδθεα{ τou και αμ]6σ9rξ dρxιααv ol ερ-

γαoΙεq.
Αr.αφ6ρεται για τη. θ{μ,ελΙtυσηι τo εqig

xαραxτηριοτι'κδ και συγlκινηtrι'xδ ouv&μα,
Mετi απδ μια τr&vδη1μη δoξoλoγΙα δ.

λoι oι τoλiπεξ πi]γαy στηl9 τoτoθξσΙα
Hλι - Mlπouρν,oδ, ξτιou 6ρiρiκovται τq λα_
aqμεΙα, dxoyταξ σqμ&,ρια o'τα vrilτα τoυ9
και αφoδ Φδβτωσαv τo πρδτo αγκωνdρι
ατηv πλ&τη τou αεi|μ,uηtoτoυ Mηγρρη6}i_
τη Γερ6δorou, ΦnΞiqτρεq,α,v dκoλou$δ'vrταξ
τov Πoι,μεvi,ρ1η τoυq δλoι φ'oρτt}μι6yoι...

To 'l888 oλoκληρΦtη}<αu oι ερyαoΙεq
ταυ 6,ρ7ou.

Τo 1897 με τrρooιαπικi τoυ 6ξoδα θt-
τι,σε στη δε0τφη 'dδρα τηq επgiρ1Ιαg τoυ,
στηv Πoι.ιλαιεζδdκη, λqμτrρt μη1τΦτroλη
,και oυγ1βvωq Ιlδρι.ιo,ε τη Φιλδlττωγo α-

δελφδτητα τoυ rκoιryoδ τηq ττδληq αιπdq.
τb 1902 τrρo6λdθηxε dπδ oo6αρι] αα-

θdνεια lοαι Eτrειδd Φo61iοη1κε ,μd|ιruq δεv
εκιτrληριb,oει τrρoξ τηy Α,ρyuρo,sπoλη και
τo πoitμvιδ τoυ τιξ τrελει.rταiΕq ευερlrQσΙ-

εq πρoοκδλoolε αtτηv lερrd Mηltρδτoλη τη
Δημoyερovτitα τηξ Αργυρoδττ,oλη9 και
τouq δflλooε δτι κατ& τo or}ατη1μα ταv
πρo.κατδ;gωv τou αρ1ιερi'ωu αΦιqρδ}rει (,"τo

Mηhροπτολιτικδ ι,αδ τηv πo,λιrτελθoταrη
αρXιερrαtιftli τoυ ατoλd, ενδ ατo ιDρoιει-
ατfrριo τηv ,με πoλι,}εελ69 τnλgΤbιo ειkδιlα
τoυ και τη,v τoλστι,μη 6ι6λιοθfi,κη.16μ
τρι€Φ(oσiω,y τiμων.

'EuτlqxιΙlq αydρρωσlε αhnδ την ασθ!εyeι&
τou πρoq 1αρ& τωv αυμlττατριωhδv τoυ
και ετιιiδδθηκε και π&λι dκolρασtτoq σto
θε&ρεα.to lργo τoυ. Παβλληλα ετoiiμασε
μ{fbα ατo πρoαιiλιο τou λ{rφραπoλιτικoΘ
uαoΦ τov τδ'φ τoυ π&yaδ στoy o.'τoio o-
v4γραψε τηu ετrιτι)lμ,6ια q'rιγραiD{η <<dλΦιr,

εiδov xcι,ι αιπdΜo,u, δτι τα π&yrτrr μαπαι-
δτη q>>.

Tο 1,90,5,, λδyω τηq ξλIιηilq τoιr1 ιJπ|.
6<rλε,τ'η,v τοα,ραΙηησi τou κrαι αττoosρθη,
κ1ε ρ1τα αι,δlτατα διλμcι.rα τηq ftΙiτρδirτo.
ληq. τrρooευβμ,εyog ιrτniρ τηg ιryεihq (αι
τηq εuη1μ'ερΙαq τoυ πoιiμyioυ ταυ ωξ τιξ
τελ,εuταiiεq στιγlμ169 τηξ ζG}ιiζ τou. Πρo.
α6λ{ΙΘηiκε ατnδ oo6αρfi αoβ6yεια i<αι μd
τtρoρδνιταq vα αvτ6ξει πια θθΦηiμησ€
τρoq Kδριov τ,ην 6η Mαρτioυ 1906.

H κη1δεΙα τoυ 6γιιvε μlεγαλoπραrdtr,ιαhα
τηv 10'η MαρτrΙoυ oτo lvl,ητρoπ.oλιτ,ικδ
vαδ ,μ'ε τrα,Μαi:κi ouμμετoxξ tαι με 75
ιερωμ€ν,oυq. Πoλλ& oτvQ&vια κατστ€&|-
lκ|αv στη oωρδ ταu και εκlιμωdΦkαy εrtιι-

'κdtδειoι λδγoι.
Αiπδ τoν Αrv6o1τη oιiκoναμ.iιδη, &ffρα μι

μεγ&λo τινειηματ ι1κd 6xvβρηημια πoυ εt ερ-

γετ{'ξiκε τo τoν Mlητρoπoλihη, εκ)φωνr{fu-

]κ]ε τ,o τταραiκ&τω ατιyor}ργηiμα για αι&-
vια μvdμη του:H Παvoγiα Σoυμελδ στov Πδvτo
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Mαυρoφoρbi η πιδλιq lμαξ, πεrΘηΦoρai η γιd μαq
,PατΙrζει, xΦvει δ&κρυcι κι' η δδoτιryη ψυxd .μαξ

ΠEpoν,τα Σε εγτδhτηlαε τoυ X&ρoυ τo δρΦrdvι
κι' η .κoρlυφri σoυ ΦδρEεσε τo ι,dκρι,xδ 6ιτ'φEvι.
Για γδρνα lμια x€ιι κδ.trαfε ττlαroι o' <iκoλoι.θoδyε,

και μE τι 'rμμdτι λι:krιρ6 τo xEρι Σo,u φιλoJινε.
Δdtκρu'α xiivoιrνε πιιρd, πικρδτ,ατα yια Σ,6iα,
xlαι oε φωvζouv τα τω1& τα κεiκo,μ,oιριαoμclvα!
Πδooι φτωry,oi! τtblεq φ|τωiχ}ig Σε ,κλα'Ι}oι.lvε θλιμμ€νn
'iExαotιv τo,y τrρoατl&τη τo,Uq τηy μδνη τoυg ελtπΙEα,
εκδ,τταξα τα 'lμ1μdtτ'ια τoυq 'g τα δl&κρυα κlαι εΙlδα!
rKαι τκbq vα rμη Σi3 κλi&μo.uνε, vα μη Σ,ε λυπηβδiαι.
αΦi ψοrrμΙ πριv Ξhμυγαv και τδρα θiα τrειv,oJ|yε!

'oλ' η ζωd αou dτανεκαλδtπανtτoδ vα κiνη,qι

δεv dτρεπε! δεν 6πρ,οπε, Γt'φoιλτα, y' αιπoθliηξ.
'Oλoι Σ'ε ,xλαiγoιlvε τrι κρδ αtπδ καrβδι&ξ Σε κλαΙlvε,

*αι τ' &μoιρα τα oτξθια τoιJξ τα δ&κρuα τα καiivε!

Mα τ'o αγoλειδ ,μcrq τo καλδ εκΞiuo τo oγoλειδ,

Σαry &λλoι τrαλικoi α,o1τ,6ρεs, o Kυρι-
ακiδη9 'και o Γερ611rαιo9, Qδhιοαv τo
oτερ6ωrμα τ]ηξ dξiiβστηq ΠαπρΙ}δgq ..Jαι

αΦaaρrωσαly o' αuτdv τov εαι.iτδ τoug μ,t
xρι τι q τελεuτα,i,εξ αrιγμEg ξη,s ζω,iξ
τoUξ, lμε γ}dlμσνlα rΙrδyτστ€ τη}, Φ(κi,
θρηρiκει.rτι1η lcαι dθvικ'ι] εξιhμ(.)ση τtJy σu.

'μrπατριωτδv τoυg.

'Mε ,τα o.vδματα τΦv δbo ειερyeτδv,
τωv ηvευlμdτι1κδι, αιJτδly ρν,δβv, εivαι &-

μ{oα oυvδεlδεμ6η η 6ι6λιoθ{lκξr τ,ηζ AP-
Yφro'ιjπδλεGrs, η απαi]α καιr* τηv ακμ{
τηq αριΘμ,oloε 5.00,0, τξμoυs ,Fαζi μ,' or-
,τt& π,oυ δωρ'iolαν,ε oι δυo εuεργ6τεg. Η ε-

πιroτημovι'κd ταlξuuδ{μ'ηoηι τωγ 6ι6λΙω,y {-
yινlε Φπδ τoy ilδιo τov Kυριακilδηι Περι-
εΙβ 6ι6λiα θεoλoγι}κd, rxλαοιlκE, 9εν6-

γλr,:ooα, λεξιικ&, φιλooφιiκ&, ιο1τοριβ ε_

τfιστη]μloMι'κd( και &λλα ττoιiiλα.
Mερrκ& crπ' αuτ]& d'τα,v ατιανliωy εrxlδ-

σlεωy.

π,ou τδρα 6λ6Ιπει ,λιtπηρδ τo Σδμα οoυ τo κpio,
ΕκεΙνo μιαuρoφδρioαιε και μαuρoφoρqμθvo,
θiα μεiιεl πδyτα θλι6ε'ριδ με 'μμdτ ι δα1κρυqμ,6vo,

M' ευγιωtμcοiνη' 6αβει& τo μvπ!μα Σou Θα iΙδ,η,

θα α'ευλc,yιi δια τrqντδq,και τov Kuρι,ακiβη.
,Για τq κqλ& πou τοδrκανεg μlε την 'καλdv κειρ8ιΦv Σoυ.
Kαl ,μ,εig gτωyi τoυ oπoδldαεg κiαι dΙπ,oρα παιiδι& αου,
xωrρ,iξ να Σε ξεη&ooυιμrε. για π&ιtr,α. εuγvcυμouoι}μlεv,

;ωρig ταιg,καλωoivεξ Σ,oυ, τro,τd,να ληprμoνoδμεiv,
o κδαμoq δλοq Σε tρηvεΙ δλ' η oποιlρ1iαr

γατ,δ 'αoι,lvα καλδq πoιιμn]rν .και 'ξ τηy ιεραβxΙα,v.
Mα Συ δεv 6γζη9 1μια 

'μιλι'&, 
αιδνια κoι.μ1&σlcrι

yα μη,y ξεχv,δξ τo'ιlλ&;ιoτolν, τtδλιν vα, μ,αξ σιrμδdσαι!
ΕμεΙq οε ,κdθh λ'6ξι βαξ, Γ6ρo,v'ταr, Θε rα λ4με
Θα Σrε θ;urμoδtμEθ', d'γγlελε τηξ γηξ, xαiι Θε yα, κλαiμε.
Tδρα τoυ Φδyειξ 'ξ τα ψηλ&, 14ιlρi9 εμ;Ιq ι.α θ6με

μ' ειryι.tllμοoδνηs 'ξ τηv xαβδtξ δλoι μαζΙ Σε λ6iμε

<<H μv,{lμη, oou αιδvιgη και sλαφρ& η γη, Σou
και μtδσα ατo,v Παρδdδει.σo uα fibη η ψιrχη σou>.

κειtμηλΙωv τοrv eκκληoιδv. E|πειδd ξμωg
τα ζδα πo,u διατ,6θηκ,αv {oαυ τ,Φεtωv α-
μ$trαρKi και iγιιε πρo'60q,ματικιξ η αιlα_
xδρησ,η, αγηrματ,iατηικε μ,ια q'rιhρor'rη,
τoι, τηlv α,rroτEλoι}σαν oι αεiiμ'ιlηoτoι 1 )

Νluκδλαoξ Moι.lμ,τζiδηg. ωs ττΦεΦoq, 2}
Πtαπαxα,ρ&λαμtπoq Kρλπ]αξilδ!s, 3) Ιω&ι.-
vηq Παλαlμdq και 4) ΘεΦδωρog ιDυτιd-
voξ ωq μ6λη. η oτπoΙα απoιpΦαισ€, για
να α'ρ6εΙ τo dδι6ξoδo, vα πουληβoδv με.
ριiκδ εκκλησl1qστικd αyτιlκaΙ,μεvα cτοnι δ-
o1τε yα εξoικoνroμηθotrv x'ρi1μα|rα {αι yα

'εyoι,κιαolτoδy &Μcι 1,00 ζτ}α, τ,ελαdωq α-
τrαραiiτητα, για τη μιετα]φoρd δoo τo δu-
νατδ τrεριααδτερωv υπαpη6vτω,v τωy κα-
ταΙtκcgv κα;ι ιiδιαiiτερα τιry <frδριyy oικo-
y1ovειδv.

Τα 6ι'6λΙg τηq 6ι6λιοθ{κηq, xrcΘδq
lκαι τCE ιεβ olκεδη τωv dαληbιδv, 61vg-
,κτiμηrrηq αξiαq, αr.nκευiiα,τ,r{κ,αv μ,g επ1-
,μ,{λεια μ,6oa oε 40 κι.6dhια.

ρoι:πoλiτεq oτη Υr! τωv ovoΙ.ρω,v τουq,
τη μ'ηiτi6ρα Eλλ,&δα, και εγllαlτασhiθηkαv
oτη Ncα Α,ργυρoirτroλη, oτη, N&oυoα.

o τνrει4ματ ι,κδs oησα,υΦξ πoU μ'ετα-
φlρθηiκε μ'ε μ,δρι,εξ πρoφυMBειq και πoλ-
λoδg κ&rτoυ9 και κtν'δirvoυq τdκτoττoιι]θη-
κε απrδ ,τηv Eττιπρατ*f o' 6ια. τζαtμΙ τηξ
τrδλειcg, τ,oυ ταρq;ωρtdΘηlκε iοτoρcι αiτtδ

αιigτovεg εvΞργει,εg τ,oιr αεΙlμ,vηoτ,oυ ιrπouρ
yoJ Λεω'νi6α lαoovilδη και μ'ετατρ,dιτrη,κ,ε
oε ανα7vtαα1ττiριo.

o αuεκτΙ'μη|τ6s θηoαυρδs των εr<iκλη-

oια,oτrlκδv ειδδv (αλδxριrαα Euαγγ6λια.
μi]τρεq, αταuραi κ.λ.π.), τπαραλdφ]θηiκε α_

τδ τηv Eλληvικf KυΘiρvηρη και oπoλi-
ζtι flδη ofiμaρα τo }vtπ,εvΦκoιo MouoεΙo.

A,ργδτ,qρα, επειιδd τo τζαμΙ δπoι.l τα-
κτoτoιli'Θηircrv τα 6ι6λΙh dπαv oτoιtμδρ-

ρro και ε/πειlη δey uπd,ρgε &λλog 1δ_
ρoq, η ξ?rιτρotτπ] ταρ6&ooε τη Bι6λιο-
θ{κrη αtτo Δi,μo 'ηs Nl&o'υcrαq, o o.ΙτoΤoξ

τη,v τoπΦsτr!σε στηv oιικiα Tolηρτrftλη,

1δρoq π,ou ταv xρη@ιμ'στι1oιoJοαv γιg. τo
ακonr'δ αιπ6' 'olταy ατηψ τrερΙolδo Ig46.
49 η oικΙα αuτξ ττι.lρπoλ{lθη|κε, μΦqφt6ρ-
θr1κε η Bι6λιoΘdtκη o1τo Π.ιμrνddrιo τηg N&-
oυααq. 'otτg'ν o Δ{μog τηq NBoυοαq εγ_

fiα'ταrστrδdΘηiκΕ σ1ε ,κJαlμoδ,ρr},[o oilκrilμα η, Bι-
6λιoθr]κη μiεrαΦ6Φηκε κrcrι ττ1&λι και τo-
πoθε,τλiΘιηiκε ατα ι/τiδγεια τoυ δημ<rργεΙ-

ou. Kατ& τ'ιq διαfκεiq αuτ6g ,μεταφoρiq
πoλλιi q'πδ τα crττ&yια κυρikεg 6ι6λiα γ&-
Θηiκαν, &λ"λα αxρηolτεδθηk€rν' και dλλrcι δu_

cτυxδq odrιoαv oτα ιππδγειg'

To 196'2 η Eδξεινog Λ]εoαη τηs Ν&oυ-
oαq δημιoδ,ρyηoε διlκni τηg 6ι6λιΦdiκη
,χαι ζiiτrΙρε α,τrδ τo Δnjiμ,o τηg Ν&oυoαg
τα 6ιr6λiα πoυ τnερισδθηlκαιΙ κ|αι μlε πρω-
τ,δκoλ,λo τπαρ<nδδθιηiκαν απ6 τo oι}v.oλo μδ-
yo 750. Aιt,δr αdlμhρα, αφoi τα]κτρiπroιi_

Φiκαv με ε,πι1μiλεια, τ'oτιoθdτdξικαv αε
ειr8ι]κri αiΘoυοα τη9 Eιrξεi'voυ Λco1ηg τtou

Αlτrolτlελtoιiαε rrrρα)r]ματiι]κ|& rΙo και}xημα Tηv ,καθoρι,αμl6vη ηlpeρα y,ιαJ τηη, αvα-
δxι μδν,o τηg Aργuρoι}πoληg, αλλ& και xδρηση ,με αv&μι,κ1τα oυναιofilμα,τα χα-
oΜkληρoυ τoυ Πδιηou. ,ραs και λi1πηq, μ,ε 6oυμqμl6yα μξγ1q

,H 6ι6λιoθξtκη αl.i.rd δoiκi1μααε [l1ισ lτι1ραγ lκα,ι τη θλiψη ζωγραφιειμ'lνηr oπα πΦαω-
,μαiτ ικfr oiδδoo6ια, τr& τo,ug oι Αρyuρoιdιtoλ,iτεq Φ/iκαlτdλει-

MεJτ& τo Θ,&uατo τoυ Kιφιακi8η kαι φαv τo πdτριo θδαφoq ,κα,ι τoυq τδφoυq
Γερr6ι5doιoυ ετrακαλoδθηpαv xΦyιE! αyαστ& τtrv πρo)ηδvf.Ιv τioΙυq fiριι κα/τo:θΙνθη1κα,v
tτωσηξ με τ,o yιlκflQδρo Bαλκαι,ικδ τδλε_ τrρoξ τηrv Tjρατriεζoδ,vτα.

,μo I9,|2 - Ι91'3,,τov Α' ΠbYxδotμιo Π& Eκcj, o Πρδdδpoq τηs EhιFρoπΦξ N,-
λεμ,o τοv ετδy 19ll4 - 19'18 xαι τηiv ε- rκδ,λαo9 MouμτζΙlΦs επιoκΦτηκε τo}, lΠρδ
τtoι,εilδιoτη MιLκραoιcι.τιiκr] καταατρofi ξ,evo τ,ηq Eλλ,διδαg, ξoυ γ},ι}oiτoιττoiησε
τoυ 1922' τoι, Αiιγo,uono τoυ 1]923 ιrrπo- τηιv αvαχδρηση και τoγ ταρα}κriλεoε .ι,α

γρ&φ1τηκε ανζμεoα qτηv Eλλ&δα κα,ι ρlτηy ετtιμε}ηβεΙ για τηv lcοαταμ:Eτpηpη τωy 6ι-
Τoυρκi,α η σuνθη'η τηq Λζ&ηq για τη, 6λΙωv και τωv κειlμηλiωιy και vE! υlπoγρα-
α,vηαλλαγd τωv π\tθιrομibν. φεΙ σxsτιiκδ τrρωτ6lκoλλo.

To 192'4' κα1&Ιrq oι κ&τ,o(κoι τηq Aρ- ,Π,ραγlμαtικ&, 6γιι,1ε η καταμθτρηoη1 και
Yυρoilroληξ eτ,oιζ&ζoιftαv }ηα α},οφ(ωΦΦ- εκδδθηκε qε διπλδ αιlτiγραφo προτξκoλ.
σoulν, η Toυβκικ{ Kι,ι6,iρηlαη αrtrμφtαvα με λo τo orτoΙ,o κβτηραv oι εuδιαφερδiμevol,
,τοuq δρoυq τηζ συrΦflκηξ 6ι'6θεεε γiρω o Πρδξενoq τηq Eλλ&δαq και o ΠρδΦρog
ατα 150 ζδα yια τη μ'εταφoρ* τωιι, u*Ιrα.P- τηq Eπι,τρoπι{g.

;6δνπων, τηq 6ι6λι.oθ{,ηs lαι τωv ιεΦ'y Αlτι' τηι. Tραπεζoι}rvτα frλθrαv oι Aργu.
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NεΦτερα στoιxε(α και
rΙρo6λnματl,σ'tJrQ ( gaη

,μετε,παv!αστατικli Ι oτoρiα
τnq Naoυσαζ

(Συvδxεrα οnδ τη oελ. 'l 39)

3. 'Bλ' fτ. Π.uρι'voδ αr,ακo'Ιiνωαη για τηv

itδρuαη Nηπιαyωy'εio,u με δωμiq Να_

ouoαΙωv _ oIoλιαyιτδy στη]y (Νι&_

ouστα)) τ. 37 o. 15ι2.

4. Για τηv εγκατ&oταoη Bλfuω'v οατιδ

,τη Σαμcrρivα βλ. Γ. Xιovilδη <<oι α-

ι16κδoτε9 αναμ'vflαειq toυ Γιδτη Να-

oirμ...>> o,ταv τδμo KΔ' τωv <oλ{A'ΚE_

ΔolΝlKΩN> ο. 71 κ. gπ.

5. Σπ. Αοδραx& <<Eλληvικd l(oι'yωvΙα

1gι OrκovoμΙα> o. o. '|13'l - lE2.
6. Bλ. Γ. Xιovilη. oτα <{MΑiKtEΔolNl-

KΑ>> τ. 19/1979 o. Ι0,1.

7. Για τη 6ιαμη1xαvjα βλ. Αλεξ' oιtκo-

rδμoυ οτo τεi;oq 7 τoυ πrφιoδ. Νll-

oYΣτΑ, πrou τταρoιrοιζει εvδι@d-
ρο'v ατrδ τtoλλig απfu'ειq.

8. Ε,vδιαφiρov ,παρouoιζει η oυλλo-

γ'ιικl] δouλει& oε Σνμ'π6οιo για ηoy

<Eκoνy1'ρovιoβ και Blομη111α,νικd E-

παv*ct<rοη oτα Bα),iκiγια πoγ 19o

αιδ,yα> Αμ6oδρyo 1976, ξ*δ. <ΘΕ-

MEΛl,or> 1980.

9. B. Ποιναγιωτ6τoυoλ9 ('H 6ιo,μηxαvι-

,κf ,Erπαν,&oταοη σ,τηv Eλλ&δα ατoφ

l9o αι*να>> ατo παρατi&vω tsuλλoγι-

κδ 6ργo o.223.
10. 'Bλ. και K. Moαr<δφ <<ΘEΣ.Σι\ΛoNl.

KΗ _ Toμfr τηq μετατραkτuκ{q κoι-

vωviαq>> a. 232'

1 'l . Α1. Γκo(lτα <o πρiτoq Δ{μαρ1og

τηξ Ν ιδouαταq>> dτη,ι, <Φa,}yη τηs

Ναoδoηg>>, φυλ. αριΘ. 13'66/26,8.

1978.

12. Σταl)ρoυ Χων,oδ <Πωq φδνευσ1α τo,v

Δημ, Zαγρfuo> σrτηly τliyω ΕΦηlμε-

ρilδα <Φ. τ. N.> φυλ. αρlθ. l141 xαι

1t1Al2' 1ι7 ικαι 2,4.3.74.

13. Για Fσ <(Πoιrπoι.λλo} περιoδιικδ Ν l-

oYΣτA τ. I0/1980 &πρυ lηrμooιεJ-

oειq tEμ. Bαλoαμ'iδη xαι X. Mουx]&-

γιερ. Για τo ιδεολoγ,ι'κ6 u:ιrδ,6cιθρo

Στερ. Α,πooτδλoU στo i,διo πφιoδι-

κδ oτo π. 34/1985'

xρη,σι]μloπoιεi'ται ωζ α}u)rνωσT dριo.
H εrδι,κi αιrτd αiIΘouoα. αιpoi διαρρυθ.

μΤtcnτηκε ικατ&λληλα, φιλo,ξεvεi .(αι τ ι l
δυo πρoτqμ,6q των αoi18ι μοlν Eυεργετδr
τηq Α,ρyυρoitπαληq Kuριακilη και Γερ,6&_

σιoL} και μιg καθbρ& τrovτιακ,d yω,vι& με
εiiδη αιπδ την εξ6xαoπη τrα'τpΙδb.

Mε τιg εvΞργειiεq τou Διoιηlτι'κoδ Σuψ
6oυλioυ τηq Euξεiνoυ Λioyηq τη5 Ndoυ-
1σαξ. στo απoΙo ο,φεΙλεται ευγ'vωμooι)νη
δλωy τ(,}y Α,ργuρoιrτoλιπδ'v bτταltταηoδ
τηq Eλλ&δαq, o},oμ]&otrιη]κε dπibημα η Bι-
6λιoθ{κη, μtε Πρoεδρι,κδ Δι,&ταγ]μα <<Eθιvι-

κ'{ 8ι6λιoΦξ,κη ,\ρ.1nυρoυπδλεωg <o κUptα"
,κ'Ιδηq>>,και qπoτ,ελεi o{μερα τονοιrμcιτlκδ

Q'&ρo τηg πδληg τηq N{&oι;or:ιq.

Tα εlxαΙ,νια τηq B,ι6λιoθξ|κηξ κqι τα
απroκαλι,,|τ'r,dρια τωv τrρotroμIδv τωy ευ1ερ_

γeτδν 6Vιι,αy ετriloημεr τo Δεκξμ6,ριρ τou
1975 'μ'ε τηv παρouoiα τωι, α,ρ1δι, τηq
τδληq, a<lπρoαΦπtlv τoυ Kφ&ταrq ,6αι αy-
τιlτρoσωτrεΙαq τLηq EUξειvoυ Λdαxηs Θεo-
ααλoγikηs.
Tελεtδvorταq οαrroiεilvqμαι rιrρΙωg α.τoυq

αlττα,}iταxoδ,λργuρoιrπoλilτεq ιιαι γενικ*
τoug Πoντi'oυg 'μ'ε τηv τiΦτη εuΚrιρig vα
dπιοκφπoδv τ,η Bι6λιoθdlκη τηξ Νdouσαξ,
τη μδvη πvεurμdτι,κd κληρoνoμι& τηξ α96-

1αoτ,ηg πατ,ρΙlδαq. Kαι εi1μαι 6,66αrog

δτ,ι, ω q τ.ρoo]κι,ντtτ'6 s, θα αιoθαν€oδv τtrραγ

ματικιd αι,ιγ1κΙ,νη{oη δταy αyτιlηΦooι,lγ αυ-
τδ τo xEτι, τou &φησαly στη Yη τlv γε-
νεΘλτΦι, τouξ.

ι
I
i Η πoρε(α πρ,oξ τn λευτεριξ
)
! (Συvdxεlα οΠo Tη aελ. 142)
f
) 
oτιivouv τo πΦτo 6αμ6ακoκ,}*,roγιdpιo

} oτα Bαλκδνια μ1ε μηxαr6s πou ειoδογoυv

/ α,πδ την EuΦπη. Πβτη δdκαεrΙh τoυ

1αιδvα ,μαζ. Η Nloυοcr γiΙι,εται τo κ5γ-

/ τρo και ψu;d τoυ Mακεδαvιrκoδ Aγδvα,
/ Γ,α ,α λ&μψει oριroτι,κE o {λιog τη9 λε-

/φτερ,&q oτιq 17 oxτω6ρΙou ται 1912.

ι
Iι
ι
I
I
t.

ξ
ζι
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Κλεφταρματ*λnκα xρΦvrκα
(Η δρ&on αβIlΙατoλιilν' και κλεφτroλnoτιirv oιiμφωvα με τio αρxειακ6 υλικ6 T'IJV TloUβ'

κικιbv ιeρoδlκεiωv B6ρoιαq' hi&ου'σαζ και Θεo'oαλovΙκnq)

' ΙΣToPIlΚiΗ MEΛET}Ι
Toυ Στθργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

Δ' l7l9-l759
Για τ'ηv lκixταoτoλr{ τηg ληoτ'εΙαq, τωv ανταραιδv και τω}'

oη&αεωv, γενιl1ξ, nrρψ ση1μειδyo}]τrαι o,τιξ διΦo,ρεg περιoγfq

1lηg Poδμlεληg και τηq Αryαπoλiξ oι Toδρκo,ι αy1τιμl8τcolπiζouly

oo6αρ69 δuoψ(ρειεq, .κυρΙωq,. εξ αιhiαq τηq απρoθuμi1α9 τω;

o,τ.ραlτlεUοiμ,iνωv vα πoλεμιdooυv rκαι τo 6ααlκδτερo, τηlξ τ&σηq

,που εκδηλδνoυ,v τολλoli αμ' αυ'τ'oδq vα εγlκαrταλεiirrolJy τιq μo-

τι&δεq τoυq xαι vα επιδilδovrται στην ληa'τεiα. ΑFnδ σαdτιlκδ

φιφlμ&vι τξs Yψηλig Πδληg τιληρo'φo,ρoδiμαoπε δτι <GΙκ τωv α_

,κoλoυθηρξ}τωv την αυπoiκρdτορι'lοξν oτρατ ιdy μoυ oι περισ'

olδτoρ,q1 ηρν{θηραv vα τtρooφli,ρouv ιrτrηρEσΙqv ειt τηly tρηΦ<εΙ_

αν και τo κφEτoq Mo,υ 'και κrατd τ'o δι&οτ,ημα τωι' αγδνtov

εξη,κoλoδθo'urv να ραδι,ou,ργ'oδ},, 'lTρι'y ,δε 6τι λ lξη η εκoτρατaiα

eyκατrΞλιnrov τηv ιερ&v οημαΙαν xαι ελιπoiτ&κ,τηραv, Φμιουρ-

γcδ'ν'τε9 crιlαgτ&'τωtrιy ααι λεηλατoiντεq και αgτζoντεq τα

τρδφιlμα xlαι ταξ τlεριoυoiαq τ'ων 'ρ<ryι,&&ρr' καrι τωly πτωgδv

πoλι'τδυ>,

ξπioηq, oε πoλλdg τιερι'oγ,6q εμlφανiζεται τo ιpαιιv6ιμ1εvo,

ληoτifg, ;ω,ρig πρoηγo&μεlνη, 6yκριlcrη τηq τoυρκικ{g διoiiκη-

σηξ, γα αυτoδιoρ'iζoνπαι φδλα,κεq και αρμ'cnτoλoi δaρ6'ενrdrv'

<(oιjτoι - αvαφliρει τo τoυ,ρκι1κδ κεi1μ'avo ' κατερ1iiiiμeνoι aιq

τoυq δηlμοα,iουg δρΦμ'ovq ιp'oνεΦouv ,και δια'ρfπdζoυy ταξ 1τερι-

oιloiαq, ετιιφ,ilρ'oυv ζη|μrihg 'και καταοπρφ]dq ειq τoυg εμrrδ-

ρouξ,κα]ι τoυξ λoιtπoiq τολiταq και ειs δληv εv γivει την

'xδραη>.
Σαv πρδτ,o μ'd1τ'ρo πoυ τrαiρvει η Yψηλ'i Πiλη για τηlv

α},1τι]μlετ(Ι,rπιση ανiτ,iξ τηs κατ,&clταoηg εΙ'ναι η κατ&ργηoη o'

ριομ'6vωv oτρατιωπιkιiv αtιω,μ&τωv, 3τoι, δοτε αl'roi τoυ τα
,κcιτrixoυv ,xqι nρ66ηιiνoυy αε αυθαιρεotiεg, να 6ρΦoδν Φrroστε'

βξ,βriινoι απδ 'κr&βlε δdηγαιμη και vα μημ εi'v'αι αε θθoηvαδια1τα_

ρδαooυν τηv 6:νvoiμη, τ&ξη. (,Mdαα Pqμιτrξ oiλ E66λ θτoυq

t,t3,I: 5 Φε6ρo'υαρioυ I7I9. ΑΘ. 106 oελ' ΙB9 - 141 )'

'116τ,oιεζ αυlθ1αlφrεoΤ'εq αJπα'ντoξμε τιoλλig' Στ'ov καζE Mo_

vαατηρioυ π.X., o gττΙρfiJμα' διoριoμ,6voq Αλ6αν6q αρxιαριμdro'

λδg M6τ,o, .x6βig(Uρiεihαι αΦθαiρεξα ο4ττδ τ'oυq Moυotταφ& και

,και trμπrρoξlμ; αρμηγolq α'ριμαlτoλιR(:)y oω'μ'&τωy ,κqι αyτιΙ(αθΙ_

oξαται με κ&ιπoιo'v Αλ'i, xωρig τtροη1y'oδιμ'eνη 6γ'*lρ'gη τω'

Toδρκι,lν. 'roττωξ ,μαζ τπλη1ρoφoρoirv αvαφoρdg τρoq τηv Yψη-

λi πδλη τΦι/ ι€,ρoδικα1στδv Koρυτoiξ, 0ιοτρδ16oυ και Φλδρι-

vαg, o Αλ{, aγει ε"πι6&λει oτιξ ττ1ερι'oD(ιδξ α'ι'/τ6q 6να ατυγvδ

ιpoρoλoγιrκδ ,κα€lεorτιΙr9 αε 6&ρo9 τωv ραγι&διov, qμiπδμov' πo_

λιτδy και dλλΦv, δικιdq τoιl 6μvπvει'ioηq, τroυ αlτo6αitνει αιtiα
oι 'τελειiταtoι να iyoυ,ν τr'aριmc'lιπει olε τπλd'ρη oικovo1μικtξ εξα'

θλiωοη.

Αρδ ]τlξlv Yψηλfr Πnλη, r8ltr]τ&σΙσεται η 6'iαια αlτrolμiκpυlv'ση

τω,v αρiηyδv ]τωv αρματoλδv Moυατ'αφ'& rκαι llμπραirμ δ|πωξ

εττi(rηξ kειι τ,oυ Αλd οαv iταlραxαπoιδ;v στoιxlεiωry ικι η αyτι-

'κατ&orταoi τoυq 'μlε φερlYY'uα και πιo'|τ& o]τηlv τoυμικd διoi'

κηoη rπβαωπα. (rl. K. Etασδρα6d,λλη <iAiPMΑTΩΛ'o]l ΚAΙ 'κΛE_

ΦTEΣ ElΣ T1H1Ν MΑiKiE1Δ,o1Ν'Ι{AN))' Παρδρτ' 29 οελ' 1113 - Ι16'

1Eκδoαιg 'E.M.rΣ. ΘερaαλorvΙ,κη 1970' Aργαi Pεμρ! oιiλ A0(iρ
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Ξτoυq Il132: Ι Ι Φε6ρoυαρiο'ν 1720l .

Mε dλλo φιρμdvι aroυ qτnευθJν]dται σlτo'Uq ι'ερo1διlκαeτ'6g l'
ωα,γ,νilvωry, Τρ ι κ,δ,λωlν, rKEρλελη, Νcιιπrδκ'τ oυ, κα ι tωy παζΦδlω,

τcυ σα,}1τζακΙ,cμ ,@gραqλo,ν'Ι1κηξ, η Yψηλi Πδλη δια6ι€ζει τη'v

εντoλ.d ιπ,ρ'oq αιlτc'δq 1'α ετrιτlP4πouy ειξ lτο'υξ ,ραyι&&g ψα ιrrrc_

δεικνδoυv οι Ιlδι,ol 'τα rπρδοr,*πα τα oiπoiα θα διoρiζoνhαι oαu

αρματoλoΙ xα'ι αρXιαρlματoλoi ατ ι q περιφ6ρει]iξ 'rοιrs.
Η απδφα'oη α,υτ,{ rτrδρΘη{κε απδ ,τ,ην' Yψηλξ Πδλη 0οtτερα

απδ πλη,ροφορΙiεg ιπ.oυ πε'ριfλθαν oε γ,νιb'αη 'τη'q δτι πoλλoi ιε-

ρoδι,καoτ'€q 'και αγι&ν πcοv |περιo1δv αrlτδv ,αι.lνερrζονiταt oτε'
v& μ'ε λrρτl6q xαι dλλcι lκdκoξτoιli rατ,oι0(rτα hα orπoiα εξlαyo'

ρζoν,ταq τη]v εΦνbι& ]τoυξ lμ|ε yρ,{iματα ,κατoρθδγ'ouv να διoρi'

ζoνται οlτη σννδlxiεια φiλακεg ,και αρματολoi., oι \pτ6g αu'

τoΙ lμ1ε lτη'ν αvoxli {κ,αι τηv υiτιloοτ{,ρι,ξη tΦ|y πρoαyαφερδμ'9y6,1'y

rρcιτt,κδv oρy&,νωv dκ6ι,dζουv και κατtsπιξouv lτouξ φτcη1oliq

ραγι&δεg αlπδ τoυg απoΙoυ9 ατrαιτoiv 'και ειo|πρlττouv φδ'

ραuξ ]τουq oιπoioυg δεy εΙvαι uπoyρ,εωjμ,iνoι ηηα (ατα6tλoυv oι

τ'ελευ,ταΙ o ι .

Tαυ|τδxρoνα, ,μ€ τo' ]i!διo ιpιρμdvι, πtρoειδoιπoιoιirνlτα]ι oι ρα'

γιδδε9 δτι αε ιπερilτrτωoη lπoυ τα, hτ,Φαt^lποι ττou θα ψιrαδει0(soιiν

απδ αυτoilq ocrv lκατ,&λληλα για lτην τriρηση' 'τηξ τ&$ηq και

τηξ α6φl&λειαq απotδειxθoδv τελικd ]τo ilδιo δι,ιv&ατΕζ l<αι τδ'

ραvvoι, 6πω9 'κι' oι ,ληlαrτdξ, θα εiνα.ι o!κovoLβιlκd αλληλ'aγγυol

και υπεδ€ιlv,oι για ,κ&θlε ζημlα rπoυ lθα πρoξεvεiται αrπ6 i'rο'υq

τrελεuταΙoυξ. (Α,ρxαi Tζεlμαζη o'Jλ iEl6l6λ θτoug 1l32: 1l2 Mαρ'

τ|oυ 172:0. Α1BlΝ t5l5 οελ. 129 - 1,3I ).

'Yατερα απδ 'τιq εν'τoλiq hrou 'δια6ι6&oτηκαv αlτδ την Y-

ψr1λf Γhiλη 1με to παlραπ&vιr φιρμ&vι, oι ι.ερσδικαclτ6ζ πρoζ

τoug oπoioυq απ,εuθivο'νται αιlτig, αvαγκr&ζovται γα αlπσμα-

x,ρ&voυv τουq διoρισ1μ6νoυq ατοδ ]μιερικoδξ oυναδcλφoυg toυq

και τoUξ αγι&v αρμlαηoλoilq 1και να τoπoθ'dτiooυv ρτηlν Θ6οη

τouq τφδαιαπα ιπoυ ιrπol]6xΦκαγ απακλειoτι'κ& αιττδ τoυq xα'

τοiκουq των πδλεωv και tων γcφιδv.
Τo 'μEτ'ρo αιlτδ φαivεται yα απoδit&ι δrπωq μαq πληρoφo-

ρεi τo τouρκικδ 6Yγραφo 6oυ 'μ'η1μαιlε{lεtαι αμldσι}q ιπqrραk&tω:

<(Mεlτ,η;v δoθεΙlααγ τα8τηυ λr}αιu εixoy αrπooo6ηθξ τα xα'*ιi

.και oι |κitνluνoι lτωy πολιlτt},y lKαι τωv 'πδλεωy και εiO(εv gπdλ'

Θει, θεΙα oυνr&ρσει, δlαlτouq ραγι&8εq rκαι τou9 fτlτ<μlοiξ τo'
λΙταg ειρξνη rκαι αror$lλειb>>.

'otμωq, η iκατ&crταoη αυ'τfi δεv Θα 'κρατd'661 για ττoλi

καιρδ.
Στouq ,καttrδεg lωανlvirvων ,και 'Αρταq ε1μφαviζovται Αλ_

6αvoΙ λη,στfq tμlε ld,tΙ ,κφαλ'q 'τouq αρ;ιληρτ'6s Σffio Mε}φε'τ

και TαιαLπραελd Mbι,σπαφ&. Σε πoλδ σδνιτolμo xρovιhΦ 6ιfuη'
lμα oι ,τrqρα'πl&νω xαζ&δεq {κ,αrdκλζovται rμψρ19χ16'1α1'κ6 κι' αlπδ

dλλεq αλ6αvι'κiq ληκrτooυμrμotρiεg.

oι 1διoι,κηh,ιiq tων oαvτζcικΙωv, oι ιερoδ[lκεg 'κι' &λλoι

αβμ6διoι για τηv τΦρηση τηξ τ&ξhg ρlτιs ττεριoγ6q lπoυ dfioυy

κqτrακλιloθεi αητ' ηouξ Αλ6αvoδs, δ1ι rμ6vo Φιαφoρoiv για
τηv ττ,αρουοiα 'τoυq, αλλd αμεiδoυv, lτ'αιπδxrρo'vh, μ'ε τ'o αζη-

μεi<,orτo 6l6i6αια, lvα τoυξ xo,ρη,y'|ilσoιJr' αρ'ματoλιπoiq τi'τλoυξ'

oι Αλ€αvoi ληoτ69 φαiιveται να γvω!ρΙζoυv η'oλιj kαλ* την' α'

xiλλειo τπτiρvα τωv oργ&vωr, tηq E'oυβκικξg lιoilκηoηq ι<αr

τρoζ τη,y rκατεδsuvαη αuτη tπoλι'τεio'vπαι lκατ&Μηλα' K" η

αxΙλλειoq {πrτiρvα εΙlrιαι τo xρilμα. To lτoιφκιiκδ 'κεi1μενo αvα'

ιp6ρ'dται εδγλωττα σrτηlv rηερτtτlτωση αυτd: <<Elτ6q toJτoυ (oι



Aλ6αvo.Ι) δια γα ατolτρΦouv τηy .rτρoεoγldrν πι.rv ιερolδllκδv ατrδ
ταξ 'ε|πικ€ιμ'6vεg διδξειq και τημωρΙαq ηωy Eια τα διαιπpκ(τ-
τδiμ'οiα εγκλιiiματi τωη. tκαι vα ευρilαx,o,vtαι ι:lτδ tηy τ.ρoστα-
αiαv αυτδv, rπ,ροσΔipεpo,v κ<rι '6δΦφυι, εκi&στ,ofτE ειξ τoηJg ιερo-
'δiκαg 1ρ{,ματα, αιp' oi δ6 rπρooEθdτov ειg τα xρι!ματαl α1ιrτ&
,και &λλα πoλλαhrλ&o,ια lπoσd, τc ,κατ,δuειμolν rπιδ τtrπoι, dδ-
δωv τcι: 6ιλαeτibυ, €ισπρΦτ1τo}rτεζ αrυτ.& οarτs τouq πτωγoιig.
oι 'ττ,ρδrκ,ριτoι επirαηq πoι.l 6ιλαdτioυ flιlρο{ρυλαdσδμεvoι απrδ
ταq α11ρειδlτηtταg 'και pαδιoυργiαq trωv ,κcrι rμπ] Θuu&μlεyoι yα

πρΦξoυv iλλtrs, lπρoσΦ(δρoυy Lειs ,ταξ €(ττδψειs τΦv μ(α]ι orjlτωs

ηiyεi]xolyτo κbτ' αvΦy,ην iχαι 'ταs πλfov gνlε.πrιθυιμdτouq oρcξειg
τωy ,και 1μrε 'τηv μικρ,oτ,fραv cφoρμι]v ειοι4ιtραττov α*πδ τoυ9
δuoπυyεiq ραγι'aδ,εξ 'πoλλdq ειαtpolρdq ,κατ' επ,αv&ληψlv eν1τδ9

fou αvτoi 6τoυq, αtπδ |oυ9 διiερ1oμ,6vo,uq δε dμ{π6ρouξ κrαι πo_
λilταq ι,rπδ τlilπoυ φδpoυ δια,6Φoεωv ,και {μ,ε &λλα πρoσ0(frlματα

ζ{lτoυv δα.α dθaλov 1ρι],ματα :επi aκδoτou φoρτioυ ικαι tδΞiμα-

τοg. lE,κτδq τoΦτGly oι EuΦ1yoi}ντεξ τηiν θραltlαlv ιvπλιoμ.dlι,oι αρ_

ματoλoi ιπρoorπoιoδμ,εyoι δτι εiν.αlι Q,iλαkεg, δ51ι ,μδuov tδεv ε-

φιiλΦτ'τo,v τo 1μl!ρ6q 'ειq ξoυ απoiou τηtv Φ)ια,ξιv dτξ;Θηoqy,
αλλ' δντεg κορiωq ληo'ταi 6ιqαιρoιfllλitκτoυv 6ιαρκιiq, δτωg
προξεvιjαo,ιlv ζηrμ,iαq. ειθιqμ6voι rvcι αρπdζouv 'και vtι λεηλα-
τ'oδv τα τnρ&γiματlα τωι} ;Ι(ατoi|κωι} lκαι ι.α φoyεσoι,,v αvθρδτrα;q>>.

oι Toι)ρ,κoι αlαyκζoνται |νlα iκι rrηFohτoιriσol.ry σ1τ'ρατ ιωt ι χ&

τμtμηiμα ατπδ &λλεs ηrεριolx€g γει'τovι'κ6q πρos τoUζ καζ&δεq
lcoαuνΙ,νω,y και 'Αρταg ,και lEπιτΙlΘε/rαι lκαtd τωy Αλ6αvδv.
Α,π6 ,τoυq ,δδo ΑΜαlyoιjq αργιληoτΞq, o Σττ&1o Mq{μtiτ oιrλλαμ-
6,dιεται ,και Φo,yεiiεται, εvδ o Toαπραολιi Moψcfταφ& Ι(ατoρ_

Θtiι,ει vα διαφξει τη,v oιj,λληΨη ,κlαι tκσταΦεilYει στη|v τtεριφd-

ρεια ',olμπαρ.

Παρ' δλα αστd, ατrδ τιq τ,δ$ειg τarv αρματoλδy τωv εv-

τdτcιλμliy1.3y για τηy πρ.oσ|τασΙα τωty xαζ&δωly τrou δ61τη,κqν

τη'v επι6P,olμ!i τωv Αλ6α,vδv ,δεν φαΙ,vtdταr v€( a1ouv α|πolμα<ρυv-

€lεi δλα ,εκεΙνα 'τα ταρα,11oπoι& ατoιγoiα lπov ouvεργ&oθηlκαl

με αuτoJg αταρ'& τιg σμτικθq εuτολ,6q ιrou 
'i];1oυv δια6ι6ααθεi

στcνs ιεΡolδικαlo,τcg lκαι στo,υξ στpατι(.}τικoδq, Επi ητιλ6o,v υ-

πoλεiiματα τηq o'ι:lμιμ.oρiαq tou 6rαQι;βιtoξ τηv σiλληψ.η, Tσα-
πραoλ,{ Λ,1jo]υ1σταφ'i eξα.lκoλouθoΦv vα tπαρ{rμEvouv Φκδμα dτouξ
κζ&δεq lωαwΙνtοv lκαι 'Αtρταg και oι Tοδβκoι {[oυv πληρo-

φορi,εq δτι ,o αρXηγδξ ιτoυg oydδιξει r.α Επtιν,δλθεl ,κlαι γα ε}πα'

ναλ&6ει'τηlv δρdo.η τoυ.

Eπειδ,d η ,κατt&oπα,αη εγ'κυμouεi lκι'9[Ι)vouq γιαl 'τηιv α<np&-

λεια τηg ζωr]q και τηξ τrεριoιrσibg τωu ,κα'τoiiκωv των παρα-
τ&yω ,καζ&δωv, ραγιδδωv (αι ,μωσμ'εσ€}Φν, απδ tqβv ε'παrvd-

ληφη "ηs δρ6αηq ιτοrv Αλ6αvδν iκαι ortειδfl πα'ρδμ'oια κατδeotτα'

αη πρo6λ'€πεται δτι & δημιouρηθεi 'κccι oε &λλoυq καζd&g
πΦYμα rroυ Θq i1ει αcnv αυyiτrειοι την διατ&ραξη τηg dνvo-

μηs τ&ζηs αε d,πι'κiνδuvo 6Φμδ, η Yψηλi Πuλη δι<rτ&ooεl τcy
o,αμiv πααδ, 6crλι] τηq Polilμεληg 'κοrι φρotjPαρη(ο τη9 'Νδαα9

'ια αvαΧoJ.ρilσει αlμ]6σΦξ αrιτδ 'τηv ilρcr 'τoυ ixαι wn πφιGλθει
αuτoπρooιi:fπtlq ,τα vτερ6ivια 'τωv ,καζΦδωv ιπou ιlττδηyovται oτηv

δικαιoδooiα'τ,oυ αrπoλδoνταq i(αι οΦπ,o'μακρδvo,vταg οαπδ τηlv

Θfαη τoυq |τou9 {'$η διoριoμ,6μouq α|πδ ιερoδιiκααtτEq κα'ι dλ-
,λouξ qρμdrδιoug κραlτ(κol)q υπαλλdrλoυg Αλ'6αvoδq αρ|ματoλ'oiq

καl α'vτι,xqθιdτδνταq ,τoυq lμ,ε PπρfuG]lπα πoυ θα' rrπoδειrκvι}o,y-

ται ατrδ τoυg iδιoυg τoυq ραyι&δεq,
TΞλog, η Yφ.,λi Γliλη ε.πrroηrμαiiuει δτι εivαι τελεΙωq αhτα,

ρ&δoκτo τo γΕYov6q δτι ατιq αlατoλιtκ6g mεριΦ6ρειεζ tη'q αυ-
τoκρα'τoρΙα5 oι oπoiεq ο,ε oδγ,κριoη 'με τηιv Podlμ,ελξ εi'vαι ε]κ-

τετ(ημiavεξ !και αxbvεis 6xει πιατqxθεil η, ληoπεiα lκα,ι 611ει τrα-

γιωθεi η dννoμη τiξη, ,εvtΙl oτηv Poδιμελη, η o,πo,iix καη& τo
τouβκιιxl .κεilμεvo αποτελεΙ <<...iμι,κ.ρδv πoλλoοiτηiμdριov τυ-
τ{q...>> εξαiκoλουσεΙ αμlεΙοτη ηlδΦση των ληrcrτ6,v. (l. K. Bαo-

δρα,6dλλη <(A]PMΑΓr]oΛ1o]l KΑι ΚΛiEΦτEΣ E,ΙrΣ TιHlΝ MΑrκE-
ΔotΝΙ.ΑlΝ> παρ,dρτ. 3'I αελ. 11,7 - l22. 'Eκlooιs EMΣ Φο-
αα'λo'νΙ.κη l,970. ΤΞλη ZΙλ Kαγτ'i 6τoυ9 1,I 3l3 : 22 Σειπτεμ6ρΙ.
oυ 1721).

,ΠαριΙλληλα με ,τηv 6ρ&αη τωv ληoτδv εJπαιlaμφανiζoνιεαι
τσ (ρoδσματα ιπoυ olεtΙζoν\αι 1με τηy πα,ρακtΙlλuoη του €,ρ
Υou 'τ,ηξ ,εiolπραξηg τωv iδημβg1g)y εolδ]titou 1με τημ |μo,φιj τη.q
δuvαμι,dq αvτΙiδlραoηg αlτιδ βfρoυq ραtyιr&δωv ,πoυ εργζoν,ται
ατo lκφατιlx6 rqποφorρl6εi,o Θiεooαλoyiκηs ,και ικαtτoiκωy tτωy

xιιριΦv lΓιoιlvτfi8εq xαι Nεoyωρiou.
o ,uπεδΦνoq τoυ ιπ1πoι}oρ6lεiou Xαlαlriv, tμdγαg oταr6,λirρ;ηg,

ouημ'ε,ρδνει μlε αvαφoρd iου ,τηv Yφ1λξ nδλη για tιg α'vtιlρ&-
oειq αuτδv τωv ραγιldiδωv κατ& τωy |κρατικ(bv Φo,ρoεισlrrρα]κ,τι-
κ.tilv oργ&vωv lκαι παρακαλεi για τηv λiψηr τΦv o1ειικdtrv μΙ-
τρωy.

o ιερorδtlκqrgτdq Θεαoαλo,νΙrκηξ lκα1ι o διoιrκη,τι]q τoυ φlρoι}.
ρiou Kαl6δλαg ,διεrτ*qoo,νται αl.πδ τηv Yιpηλrξ rΠ,δλη να oυλλrδι-
6ouv iτouq'ταρα11'oιπoιoιiq 

ραγιδiδεq και iyα τoυq φvλ,ακiαoυv
στo Φροιiριo τ,ηs lKα6.&λαs <<...μ4Xρι oωlφρovιαμoδ τωv. (:Γ,6λη
Pεμrπ'{ oiλ Αxtρ ]6τoυs t Ii34: Ii6 ιDε6ρoυαρΙou 1722 

^Θ 
12o

oελ. "|'5v - l58).
lEξ δλ,λou ,αε lτo,τιo.σqαΙα αrvr&μ'εαα Φδ τα 91οl,ρι& ΔαoUτ

Mταλd τoυ δηlμ,oLl iMικρoU iBαρlαρiou ,και Α'ι]6&irι τoυ Δξμou
Λαγ,κdδd &γr,ωoτoι εtπιτ,Ιlθεyται ικεrι ο,κoτδvouu lδEo δερ6Ιoη-
δεg. Oι T€iρκolι επlpρi|τrτoυv τηv ειJΘδvη στoυξ ιαhoi|κolrξ τωy
δδo 1ωριδv iκαι αιπαι,τoδy αrπ' αυτoig απoζημΙωoη για τous
δυδ orroτωμ6voυq. To ιερ'o6ικαoτ{ριo Θεooαλoνriκηg ρoυ δiκαι
oε ,riηv ιJπδθlaoη αiπαλλdαει toυg κατoΙiκουξ ξΦr, D&}ριδy αu-
τδv α/π' α'uτd,v τηlv ιrτ.φιρεοlρη. (2O T]ζdμr&λη oJλ Αχtρ 6τouξ
IΙ34: 3 Α]τιριλΙoυ 1722. λΘ 122 olελ. 1159- 1610).

Δr$δoκαμελιjq oυμiμ,oρΙα ληoτtbv 1εισ6&λει ατo g1ω,ριδ Bυ-
αδκαq lτoυ ιδdrμou tMiπoyδdv tηq ΘεσσαλoviΙκηζ ,και λεηλατεi
τo gtπiτι τ'oυ Toiρiκou κrατoiκο]u τ'ou γωριoδ Xατζfr Ελι,&q,
εyδ εlτrιχaιρεΙ ,νrα σκoΙrdrσει τov iδιo. oι Toδρκoι kατα6ιδκouy
τo,us ληtrτ'iξ ,και ,xατoρθδvouv να σιλλλ&6oιrv τρεiξ αrr, αιrτoδq.
oι αυλληφθ6v,τεg ληoτ,ig lΝικδλαoq γιδq τoι.ι Mbι.ιρoυld, Σt:.
μdτηg γιδg τou Bαρo&μ,η Σατroιlvτ xαι Σ.τoγιd'νvηq γιtδq τoυ
Zα1αρΙου δρτ,qρα απδ dττιr6ειρυ'ι,τικliq γι' αLlτoδg καταΘ6αει9
lμou€roσλμdvζυy iκαι ραyt.&δr,rv κατ,oiiκωιr, τoιr xωριoδ Σωxδq, κα-
'ταδικ&ζovται ατ16 τo ιερo]δικαoτifi.ριo, Θ,εαααλο,vΙrκηq oF θ&vα-
τo και εκτeλoδvταr qμdαωq. (Ιι0 lΣlo6δλ ,θτoυq 113l8: I1 tou_
νioυ 17216. ΑΘ l4θ o,ελ. t8rΙ - t82).

Στηu περιo,xιj τηq BG,ρoιαg o κoτβμ,rααηq τoυ tr6ωριo0
MελΙκl Γιαyνδκηq KαλλΙνιlκoq .κι' o pαγι&q Παπrαδηrμ{lτpηζ,
αιr' τo γωριδ Πβδρo.μog <<αuuεταιρiζovται>> lμlε ληατ69 kαι
κατ& τo τoυρκιxδ ικεilμεvo <<...απoiκpδ|πrτoιlu αιlroυg ειξ τα,s
oικiαq τω'v Y€l}δμ,ενo,ι υlπαΙlτιoι διdπρδEεωs ιπλεΙlατωv ληατει-
δv κcrι ,κ61p9μργημ&τωv, εΙivαι r8ε αναμ]ΘμιY'μ6voι ει q τα,q λα-
6οδααq xtΙ:ραν ιταρqxdq ειs τηly περιΦ6ρεια}, εκεivη'y lκαι αλ,
λαxob>.

o ιερolδικαcrτ{g .τηg El6ρoιαq rκαι o ζαμπiτηs. τω}, ltτt!ραε

τd,vω gωριδv 6ιατdσσoryται yα ouλiλ&6oνν 'τoug &}o ληoτoτρδ-
ΦoUξ και τoug ληαrτ,iq rΓιαvrvδκη,, lΓtrαιrαYιιIlτη ,και Νιxδλα πou,
κατd 'τιg tπληρoφoρiεq αrou ξβuv oι τoυβκικ€g αρyΞg, 6yoνι
καταQδYει στα σrrΙτια touξ και ικρδ6oνται iκαι vcι τouq qrrι-
6&λλouν τηvlτι{μlωρΙα lπoυ rπρo6λ6l,πει o <<ιερδq ιηξμos>. (Ii
Moυxαρiiμ ,6τ,ouq Ι14Q 6 Αuγoδoτou 11729. ΑiBiN '164 αελ.
14)1 - 1'42) .

o ,τ6ωq ιερolδικαατrjq Pdδoυ ΣεΙτ Αxμ,θτ ωoυ iκαπoικεi
oτη,v Biρoιαl lιαηt&ojαlεται αtπδ 'τ,ηv YΨηλ'i Πδλη, να rπρo6lεi oε
αvακρioειg για τηv εξακpΙ,6ωαη ,τωv lκατ,ηγoριδv πoυ ετρfi
φcινται κατ& t,ou 1πρooτbπoυ τoυ εv ,εvaργεΙα ιερo,διiκαoτft τηq
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τδληq Moυtrταφδ.

,* _'_-fω Mioι:roπαφi κατιi1'lγει'λαv ατηv Yφλξ Πι)λη ψε κoιvi1

l αvαφoρd 'τoι.rξ oι ραγιδδε6 tou καζi Biρoιαq xατηγoρδvταg

li . .o, για 6κ6ιαατικι] oioτrραξη Φρω' μξ ιπρo λετrolμ'6vων αττιi

\,' 
",o 

,oxδo', φo,ρoΜγιrκδ καΘεοlτδg κοιθJδg και για oaιβ απδ

dλλεξ oδιIκilεξ και qιJ€hιρεiαi'εs oε 6&ρoξ τoυq' (ΓΠΞλη Moυμα-

ρ6μ Ξτoυs 1|4'2: 16 Αιuγoiroτου Ξ'cΦs 1v29' AiBΝ' 165 oελ'

142 - 143t.
lΠcιρd 'τα μdτ,ρα rπoν ξ1oυv ληφθεi ατo'ν καζi B'6ροlαq για

την'α)λλη$η τωv ληoτΦv fπoυ λuμαiι'ανπαι τιq 'περιφ66q τoυ

oι επrιθΞ.δειg ατrδ ,μiρoυξ 'τoυs {ruvε'αiζoνται' To μoριδ Kερα_

μΙδιiδ61εταιtηvdπiΘεαηδεκαεξαμελoδζληolτoαιημlμbρΙαq'πoυ
λεηλατεi τooλλ& rαπi'τια lμεταrξi τωrv oτroitυv και τoυ ooξμ|παι

ση. Αrπδ τηv ΘlεooαλοιaΙκη lδια6ι6ζovται cr'l'ατη'ρ€g εvτ'oλis

,πρoξ τoιJξ ιερoδ\rκαοτr{ Biροιαε, '6'o'g6δδα, κεXαtyι&δεξ kαι oφ-

,δ&ρηδεs τω,v yεvιτodρtoν Yια τηv &μsση σiδλληψη τt'rν' λη9τδν

κσι τlη|v rπρo]ααγω,rηi τouq oi'ηry@'6g)luΙtκη με ισxΦiη'σιT'o]δεih' Πα

lρ&Μη,λα {με τιq δια6ιr6αζδμ'εvεq 'evτoλEs για τηy κα!οlΙωξη

και oΦλληφη \ωv ληρ'τδν, o"ro ilδιo ε]γγραφo η στ!ρατιG'τIκli

,διoi,κησlξ τ,ηg Θεαααλoviικηq δεv 6q'ραλεilπει yα iκαταλoYioει

εuθΦlrεξ σ,τoνξ αγιdv και oτoυg καπoikoυg τoυ rκ{n(* EGρoιαξ

Yιαlτηv κατfroτααη πoιl foει 6ηlμι'oυ'ργηθεΙ αττ6 τηv 8ρ&oη tωv

λτρτκb,v rκατη]γoρδνταg τouq για 'oλι'γωρiα' αμ'6λεια 'και α6ελ_

τηp|α. |22 Ζiλ ΧeτξL 6toυζ 1142: 3 louλioυ 173'0' ABΝ' 167

αελ. Ι44 - Ι4'5).

oι αιsαι,ρeαΙ'εq, εκ6ιααμoi 'και κiiOε ε'iloυq ληατ'ριxlξζ πρ&'

ξειq crε 6dρoq 'τιrv ροι'yι&&ov αiπδ rμfρoυg τωv Φrιgilμωv op_

γ&vωv τη5 lκρατlκ{q lμηxανηs, δr'oικητικdζ και oτρ*rιι'lτι'κdc'

6εv φαivεται vα π'εριoρiζovται ατo πΦαω1τσ τoυ ιEρo]δικαστi

τηg Biφιαq Moιloταφ& rκαι μδvo o' αιlτ6v' o 6αλig 'τηq Poδ'

*rinr, o, tμor.lτεααρiφεq 
'τoυ oαvτζακi'oυ Θεooαλovikηξ' μoυ'

τ,εοελilμ,εq.'drτιθεolη1τ6q, γιαoα'rταrdlδεq'και *λλoι ε;τrioημoι

κcfτ]η|Υ,oροiνται απρoκdλυtπτα απδ 'την 
Yψηλ'i in!λη δτι αακ'oδv

llζ!ταtπΙεo?η iκαlι 'τυραvνiα tκατ& τωv 'ραγι&δωv πou aργξovται

oτα lκτilμα'τα τηg Xατιτζ6 ooι;λτ&vαξ' Θεiαξ τoυ ρoυλτ&voυ

,και δτι εξ αιτiαq τηξ σΦμβεριΦoρdq τoυξ αυτΦξ oι τελ'ευ_

ταioι dxouy πaρι'6λθει σε τnλ'iρη εξαΘλiωαη' Στo o11ετικ6 φιρ'

,μd,vι τroυ'ε(δ6Φlκ'ε και αΙπευθiνεται στoυξ ιερ'oδικαατiν kαι

6oa66ιδα rB6ρoιαq δεv γiνεJταr ιμιtεiα τηζ π'εριo'xdg oτηιr orπoiα

6ρiοκο,ν'τα'ι τα ικπfi1μbτα τηg Χατιτζ6 ooυλτ&ναζ' Απ6 τιg εv_

τoλiq δμωq oι οπτoΙlεq 'δια6ι'6&ζovται 
o' αυτoδq γlα vα tτPo-

6oδyoεiρευναlκαιεξακ,ρil6woητωvκαταγγελoμ6vωvcaπδμi.
ρouζ 5{,Jγ ραγιdδk'ov εpγατδv 'τtov 'κτηlμ&τωu αιλδv' πρoκirτrπεt

δτι μ,&λλov τα κηilμdτ€( αυτ'& θα $rρεττε vcr 6ρigκoyται μ'ioα

αταδρια,τoυ,καζiB6ρoιαq.('ΑρxαΙτζaμ6ζηoι)λAαiρΞτoug
11,43: I1 iΔεκε1μ'6'ρΙoυ 173Φ' ΑrBlΝ' ]6'8 αελ' τ'45-'l46)'

Πρoξ τoυξ ιερolδι'καστiq 'τωv lκαζ&δrυv τηζ Poiμεληq ω'τεo_

ατ€λλdται αrπδ τlην Θroog1ollΙiκη 'διαταγfr σχετι!κi με τηv δη-

,μδolα'τ&ξη (και αoφ&λεια ατι6 τrεριox6q 8ικαιorδoαiαξ τoψξ'

Αiπo6]E:κτ,εg αυ,τfiq τηq διαταY,iξ, a<τδg απδ'τoυq ιερoδικα'

otdq, εirvαι tκαι oι αγι&v τoυ 6ι'λαeτioν 'καθδs ικ'cιι &λλoι επi-

orjμ,oι. Σ|την διαταγi αυτd γiνlεται 'μνεicι για lτnρoγεviστΞρo

ooυλταvιrκδ Φι'ρμ&νι oΦμφωvα lμε ιτo ο'τooio aiχα'ι' αtπoμcrx'ρυvθεi

απδ τιq 'θiκrειξ'τtoυξ o'ι αrρ1ματωλoi oι διoριο'μjlvoι αErδ τιq'

αρyEq ,και ,εi'1α'v α'vτικατααταθεi 'με lπρδαωπo ηroυ υiπotδεiιxΘη-

κtαv ατ' ευθlεΙαq απδ τoυq xια'τoΙκoug' Mε τηv διαταγfi τov'Ι-

ζ*τgι δτι'τo lμiτρo αυτδ €α πpfuει ι"α σuvεxiσει vα εφ'αρμδ'

ζεται 1μ'ε 'τηv lπ'φij/'π6θεαη δτι oι 'κ&τoι1κ'oι oι oττoi'oι ααlκioδv

,κdΘdrκovτα φuλ&κ'ωu δεν θα τρ4πει να πpo6αivoυv αε εκt6ιq_

αμ]olq lκι' dλλεq αrυlθhιρεoiiεq ο'ε 6dpoq τωv φιλξεruLxωrv μιγιi_
δωv κ'&voνπα5 κατΦρηρη εξoυoΙαq' (23 ziλ KbvτΞ fτouq

1144ι 19 Mαioυ 'l'732' Α'BN' 169 oελ' 14'6)'

152

Για α'ρκετ& ,μaYaλo xρoνιlκδ 6ι&oτημα βριq, α'τα oυuδυα'

αμ6vα μiτρα rπou Ξγουv ληtΦlθεij Φ Toδρκoυξ και ραγι&δεg' κα'

τοΙκoνq των δια.φδρτ.lv,καβδτl'v yια, τηυ'δiιoξη και κ'αταoπoλlj

τηq ληo'τεiαg Φαi'!|εται vcn καtαλdμι αε αiαιo ιπaFξ πo 
'ρ-

γo τηq lπεριΦρoδρησiηξ τηg δη]μδαιαq 'τ&ξηq' 'Fl ηρaμi'α δμωg

αuτιi ,δεν θα, κρατniσει περιoαδτερo αιnδ 1δθκα yβvι'α. Ξαι}vιki,

γΙ,o κiμα ληoτootlμ,μoριδv εvιαlκi{τrτει oτouq κζ&δεq 'Eδεoααg,

Ν&ovααq, Bliρoιαξ, 1Γενιτσrilv, Α6ρθτ Χιodp, ΠετριτρΙοu' Σι-

δηρoκ&ατρoυ, Σεβv, Zilγηg ,και Δiρ&μαq, εξ αιτiαζ πou o'

τoΙou ,διδo,αλεΦdται 'τελεiωs η lτftξη oπιq πδλειg κEι o'ια xω-

ρια.
roι ληdτ6ζ rπ'oυ λv]μαi,voν'ται τιξ lπsριo$(ig αυτiq τρo6οΙ_

rcνy o1ε ληoτrai'εq, ιδια'ρrπαγ'69 γπεριoι..αιδv, αvΦΦτι'okτογiεs και

ετci ,πλΞ]ov, oτιg ττlδλειq ικαι τα γωρι& δττoιr εισffiλoηlv κλεi-

νoυν 'τα τaμEvη και τα rrrρooεu1ητiρtα {τa}y iμoι'looυλμiνων κα_

τoΙκωv και oκoτδyoυv πoλλoriq απ'δ 'αυτoiq. To θρδαoξ πω'v

ληoτδv αντδv εi\'αι τδοo μdy&Μ, δατε δ1'ι iμδvo Eεν cfifoφεn_

γoυν'τιs,μ&χεξ'μ,ε τα'εντ'εταλμ6να για τηv'τ{ρηαη πηq t&-

ξηs Φρrαrγα, α'λλ& τl9 rπρoxαλoΦv κιδλαq.

o ι ι,ε,ρoδιtxαατc q, μ oυ'τεoελiiμε g,'6loε6dδεg, lκΦ(σY'ιd)δεs ιιειι

oεβδ'&ρηδ.εξ πω,v yεyιτα&ρω'y των iπαρΦττtνω iκpζ&δωv διατ&τ-

σo}'ται να ,πρo6oδv αrτη λ{φη τωy αvα,Yκαiωv ,μθhρωv Yια τηy

αvτιμlεπδπι,oη ]και δτtoυ εirξι 'δυ'vαtδy, tηv oιiλληψη i εξδvτω'

,ση τωv ληατδv. lEιδlκι& lΦoι ti"πδ 'αυτoδq θα oυλλαμi6ivoυται

τrρfrτει ι'b παραδiiδovται oτoν μrπoυμ}παoi'ρη, 1πoυ για τo σ'(o-

,τοδ αuτδ 'ixει απooταλεi' iκ'οlμi!ζoνπαq κbι τ'ηv α1dτικd lδιατe

Yi, πρακειiμ,Ξyoυ να ,τouq 'μdτdφiρει oτo δι6&vιo τηg Poξμε-

ληq για ,τηv εητιr6oλi πηq τρo6λεπ'δμεvηq i:lτιδ τorr ιερδ vδμo

τι,μωρiαξ. (18 Pdμπο, roδλ ]A,xiρ 1155:22 loυvioυ 1742' ΑtEΝ'
'l 74 αελ. I51 - l52).

Ληατoπει,ρατ,Ξq απo6ι6δζovται ατη '1εροΦvηρo τηq 'Kαο'

ααvδραq ,κlcnl ειο6iλλoυ'v ατo' παλαιδ 6αlκoΦιlylδ κτdlμα toυ

ΓκαζαvφΞιρ αy& α.τrδ τηv Kωvατtτvτιvoδlπoλη' o'ι ληατoιπειρα-

τdq λεηλατoι)v τo κπηilμα ,και rκατ& πην dπoxδρηiyfi τoνg ι:lτi-

Υcυy σαν δψηρo tov Αλ{ Xbοεκξ, τιμαριoξo γιb τη'v hhrελευ'

ΘΞρω,oη τou oτr,oioυ ατrαι'τoδv λΦτ'ρ<r.

oι ραγιdδεg lτηq 1εραoνdαoυ ηtoυ lπαλαι6τερα εi91αv ιrττo'

ΥρdΨlει rερoδι,καo'τιkδ yoτξΞτι σδμφt}να ψε rτb qτro'io αvαλi'μ-

6cιιiαv τηv ειlΘilνη 'αλληλθγγuα γιb τηv ικανoττοiηρη oιπoιω1δξ'

πΘτ]ε Φιlx]oνoμικfiq απαiτηαηq i ζημiαs ποu θα' πρo!κι/τrεε ατrδ

δρ&αη ληoτδv { τειρατδv σ}τo ι6iδCoΦδq τηq. ulτoγρεδιroνται

οατrδ tcυq ToΦκουζ vα ouγκεuτ,μboouy'τo τoαδ τωv &]o χιλι&-

δωv τrειπακooiωγ Yρoαiωγ 'πρoκειμ'Eνoυ 'να τo xlατ'οΦ'δAoυy oι

,τaλειlτcιiο'ι rrτoυg ληατoτrειρατdg ocry λδτ'ρα Υια τη,v cfτrελευ'

θiρωoη τoυ 11'μgιριoδ9goυ.

o τιiμ'αριoδxoξ ο&rελευθερ'δ/εται 1μετ& τηv 'κατα6oλi τωψ

λ0τρωv, αλλ& οτη roυι'lxεια ta<6ι&ζει tκ1αι εvoxλεi τoυζ Φtrι&'
δεζ α1τα]ιtδ'νηαξ 1και Φρδo'θετη οrrπoξη;μiωoη ατδ αuτoδζ για
τη,v λ,εηλααiα ,τηξ πεpιoυloiαls τoU απδ τoυq επιδρqμεiq' o

tμirραxΙrμ αγdg, 'αlρxιεuyoδxoq τωy lοvd*ιδρωv ικαι διαyειρl'

aτ{q'τoυ €ακoιipιlκoδ,κτι]iματoq lμε {CμαΦoβ& τoυ ηnρoq τη,l

Yψr"λ{ ΠΙ'λη καταγ'y€λ1ει τηv συμrεριΦoρ& του Αλd Χαoεκ{

τρoq 'τ,oug φπtoxoδq ρ,αγιdδεs oαv τι.ιραννιkιj κα'ι πην τrαρα

cαλεΙ γιx tπρo6εi oε αυoτΦolειq πρoq τσν 'dκ6ιkroτfi iτι1βαpιd_

1o. o ιεροiδικαατ{q iκι' o μουιτiεαελiμlηq τoυ oαvτζακiou Θεα-

ααλovΙ,κηq διατ6oooνται αμδ τηv Yφηλξ fτδλη vα rrρoωθησου/

ατη,ν Kωlo'ταvτιvoδ|πoλη δλεq τιg ψiεδτι'κεq κrcιι oτ'ρεp6lιxεq

αΥ(nΥEξ 1,69 1ιIμgrριoδγou 'καlτ& 'των 'ραγιdδωv τηg γερoovξoοu

για viτ iκριθoiv aκεi. (M|6oα Σιαiμπ&v 6τoυq 115'5: lι5 o*'τω-

6ρEoυ 1v42. l. K. Bααδρα6dλλη <οApMΑtrΩΛoll κΑl κrΛE'

ΦTErΣ rEllΣ T]HlNl MΑ{KiE]ΔαΝllΑ]Ν <<τrαρ&μ' 3'3 oελ' 123''124'
'Eδoαιq EMΣ. Θ,εooαλoνiiη 1970),



o πρ6tεδρoq τoυ 1ωρtoδ Σι&τιoτα τou 'καζd Kαατoριdq
M{ταioE ]ΝΙ,κoυ Xbτξηιμα_ρκoυ εντεταλμ6voq για τηη, εΙσtπραEη

τωv φrδρωy και ,τG)v ειoφoρδv 1τ'ou 1ω'ριoδ αξiαι,τ.εi εκ6ιboτικfi
αtπ6 'τ,oUξ xατ,oilκoυg την εibπραξη ]και τρoωf&!σy, τoug απoi_

o,υq ικαπαjκ,ρα,τ,ai για rηρ'ooω| ι,κδ 'τ,oν δφελoq' o Χα,τζημ*ρκou
6γει αυγκrρ'oτ{αiει 6νbτrλη oμ&δα dπδ σαρ&ντα λη,ατδq με ετi
r:εφoλfq τov b,ρμιληατ{ lωdv,vη )xp1 '6γει καταατεi rτo φδ6η-
'τρo τηs περιο1ξg. o ιερolΙiκηq Kcroτoριdg ζητεΙ αlτδ τηv Y_

ψηλ{ tΠι)λη να απτoo,τεiλει ;κα,τ&λληλo πρδoιrτno για τov dλiεy-

xo τηg lδιαγεifισ,ηξ τlωv Φ6ρ{iv ατnδ τo,v Xαrτζη|μ&ρκrou και τcv
εrrτ,oπιαμδ τou |πoσoδ π'oυ 6;gει ειαπραγθεi με πηv οι|πειλξ 6,Ιαq

απδ τoυq ρqγι&δiεg.
o Χατζημ,&ρlκou o ooαrΙιoq τrρoσε]τιικΘuρoi|iταv οτο ληlolρικδ

τo,υ iργo απ'δ ιoxυρρι)ξ τioπιlκoδq ,παρ&γovτ,εq ,πρoq τoug oτroi-

o,uξ Ξvα 'μ,εyδλo μ'Ξρoq Φπδ iτoυq πα,ρdvolμα ειαtπραττ6lμavoug

Φ,δ'ρονξ lδιoχ]ε'τ'εio'vτ,αv κατ&λληλα, ξι ,μδνo αρv'εi]ται τov 6λεγ-

γo τη9 lδιqyεi'ρισηs 'τωv φ,δρων, cnλλr& εξαΦα'νiζεται γ'ιiα vα α"

πoφ&γει lτηv oiλληφη. Στη ouι,61εια EξΦτroλ{iεl την ληoτoαι1μ-

iμoρiα τou η ,oπαiαt ειαr6t&λλει ατηv Σι&τιoτ6 rκαι πρo6αΙvει

oτη,v λεηλαoiσ και διdρirαy{ ττερι,o'uoιδv ,πoλλδv ραι}'ι&δω,v.

Η Yψηlξ ,Πliiλη o{πεΦΦγrεται ,πρoρωlπι]κd τρoξ τoy M,o,Lloτα"

φ& rπασ*, 6dζδρη. rrroυ ,κdτix|ει τo ααvlτζδxιo τηg Θεαοαλo'li-
κηξ σαv αρπαλΙι<ι 'τ,ou lκαι τov |δι|ατ&oρlει ι1α xα'τα6Φλει κdΘε

,δuvατ'fr 'τrρooτrdθεια Yια' την oδλληψη τoυ Xατζημd,ρ(κoυ και
τηq ,λη|ατc,αrυiμlμlo|ρiαξ τοu. (M'i,y Pετζ4τr ih'ouq 'llI 59: Σε,πτdμ-

6ριoq 174'6. ΑΘ. I7l5 oε\. 2ι29 -2'3'1).

'Α.λληr λ'ηατooυlμlμloρiα ατnδ τριακδoιo'uξ πeρi|πou dy6ρεξ

μ,ε ετΙ ,κ,εiQαλfiξ τov αρxι'ληdτid Γoδ'τα 'ειo,6&λλει oτηv ΝE,oυ_

αα. Η τcrιiκnj φρouρ,d .με εirrΙ κrεφ€ιλiξ 'τov α$ιωlμα'τικ6 Ιo|μα'

iλ α'γd xαι oπλιoμ6rot lκ,dτoι,κ,oι τφ,α6:dλλoυrv αν'tiαταroη και

κατ,d τηv μ&μη που εiτ{αiκto,λoι,ιΘεi oκoτδνεται ο lμτfoυλoΦκ]μ|παF

σηζ τoυ Γoδτα Σπiιαξ. o αρxι,ληατdg Γoδταq φθρει 6hρiωq

τo γεγoι6q και oε εrπξμεvη lετπi'θεαfr τoυ oυλλαiμιθ&νει δcκα Nα'
aυααΙ,ouq iκαι ληoπεt)ει τιξ π,Eριouσιεs τ,oυξ. |6ιαιτερη rnρo-

gπ&Θεια κα'τα6,dλλει για ιb οι.ιλλ&6ει 'τoν lαμαdλ Qγ& 'κα'
'τou ατ,{νει εvilδρα δοtερα α,πδ τηv τληρoφoρiα δτι o τε,λεu"

ταloq 6ρiolriεlταlι στroν rδρδμo επιoτρiφovταg απ6 την Θεα'

αr}.oviκη oτηv ]Νrdoυ'αα, &τou εilxε ,μ,ετα'6εi για' uτηρ'εαilα. o
t,αμiα{λ α,γ]ξq'κατoρl&δvει να διo1Φι}Yει τηv αJλληψη !καΙ τηv

απ'αyωγ'fr τcυ σ'τα 6,oυ'νl& iκαι πrιoτρiφεr oτηv Θεotααλo'vΙ1κη.

o ΓcJτα,q, 'επ'ειIδξ πρo'φαιδs αvτιλqμt6&yεται δτι η κατ&-

ληψη και η λεηλαoΙα.τηg N&oυoαq ατroτελεi δδoiκ'oλo 6'Pγo,

gτρ1φεται τ.ρoq1τo yωριδ Σ€λι yoτι'o6uτι'κ& bπτ'δ τ'ην Νdouαα

xαι τ'ρογlμcrτcπρ16i gπιδρo.μf, cr' αυτ'δ. oι ληατdq παραμ'Ξvoυv

oκτδ oλδκλη'ρ'εq ,μ,!ρεq gτo Σ6λι, ληoτεioυv 'και λεηλαrrοiν τιq
πlερlouοi'εs τιoν 'κατoi|κωv, 'κατcoατPiφouv τα σ1τ]iτ ια τoUξ, σ{ι'
τδl,cυν lδδo αrτδ crυτοJg ,και απtcyoυlν 6gy qιμfrρouq &λλoυq tρεiq

τcug ,cπoiοuq αιp,{'νoυu ελεl)θερουξ μδl'ov α$oδ iλcr6αv τα τ'-'

τραι6σια γρδσια] τoυ εζ,{τηoαν για Μτρcr. o Γoδταq απo'

xωρεi ατrδ 'τo 'κlατeατρolμιivo Σiλι ,και 'καταφεδγει ατo o'ρ'ειvδ

γtrριδ ,Kατρ&νιτσα τou καζ& 'oiαιr'ρδ6ιoυ δτr'oυ dlβι τo t(αταΦ,'

γιδ'τou. (I'8 Tζεlμ'&λη oiλ 'E6iλ'ilτouq I'|6'0: 2'8 Μioν 1747'

ABΝ 'l 78 αελ. 'l 55 - l56).
Στηv πδλη τηξ Biρoιαs 'oι {&τot'κoι Xατζ{ Mαvδληq Αν-

τωνΙou, Xατζi MιN&ληq Δd,μou, Xατζfi Θωμ&g Γι&ν'νo5, Mcr-

lδλη9, Xατζ,f Γιανv&κηq Πανqγιδτou, Χατζd Tι'μδθ'εog Mα'

voυ{,λ και o iκεγαγι&g τ'o'υq 'Γεωργ&κηs Kωv'crταν'τ'Ι}ηoι" lιτρο-

αiρlxοvται οτo ι'aδbδι,κ,εi'o ααv εκπ,ρlαωπoι τηq πδληq αν'τ{q

και μαζΙ 1με τ,ov 'νδμιμ'o τληρε$oδoιo πωv 'ραyι&δωv πoυ εργ&-

ζoνται απcr τσιΦλi}Kια τoU κlαζ& BΞρoιαξ Toι]ρiκo A|μπντoυλ&x

Tαελ,aμrτr'fr αι' iλλouξ ,8θxtι τrερlπoυ ραγι'd6εq πληrρεξoι)αιoug

των yω,ριδv Kiτ,ρουq. Kααταvldg και T'δ'1o6αq, ι/Ιτo,γφdφoUv

ιερoδι,καoτuκδ γoτζiτι oδlμφωvα με τ.o oτroi,o bvαλqμ6Φvou,y
τ'ηv υhroyρ,iωαη ναr αιlγ;κρoτ,doouv 6yoτrλα σΦματα α,τrδ ραyι&-
δεq για τηv τι]ρηρηl τηq lδηlμiδolαq πr&ξηξ iκlαι τηv πρoοταoΙα
τ,ηξ ζωis 'και τηξ πaριouαΙαq πωv |κατoΙκωy α,τtδ εττιΘ6bειq
ληρτδ,v. Παρdλληλα, μ,ε τo i|διo ityγραφo, δΞxovται tov δρo
vα lκ|α,τα6d,λλ,c,uι, δλoι 'oι lκ&τioιαoι τ,ou ,κd& iμ'ε κoυ{ oνvει-
αφρ& τρhiq xιλι'dΙδεg yρδαια rααv qποζηlμτωση σε tτrερΙidτlloη

π,oυ 'τu16v αvεταlplκfis do1κηση1 τ,ωy lκοΦηκδντωv iιoυq θα εΙyε
αα'v αur|irπlειcι ζημiεξ lκα, lκαταστιρoΦcs ,ατrδ τηv δ,ρ&oη \oτδu.
H αqμφovib αuπfr r,iπoγρdφηκh αε aκτfλεoη ,εyτioλ(bv πou εΙγαv
διEr6ι6αρΘεi lμlg |rρ6γgγriioj1gρo φιρlμ&vr τηq YφηλΦq Πδληs oδμ-

φωΙα'lμε 'τιq orτoΙεg 'διατdααoνταr, η αrπ6λιrσiη τω,v αρμαlτωλδv,

φ'υλδαωv 'τωv ντlερ6εvΙωv iκαι αlPxηlΥδv orμdlδω'v τnoυ uπηρεhoi-
σα]ν στουs ftαζdδεq τηg P,oξμ,εληq κι' η αν'τικατdοτααfr τουg

με o,μ&δεq oηπλιotμ6,vω,ι,,κατ'oΙlκ,ωy δι'oιiκoiμ,εvεξ απ6 αργηyoδq
εμτιoτoiαΦvη5 lκαι a<λaγμiν,oυg 1απrδ τo,uξ iδιoιrs. (10 Pqμrπξ

oiλ tA,x{ρ iiτ,ous Iι!,6l: 9 Αhτριλiou 'Ι,748. ΑBlN. 179 αελ.
15,6 - Ι,57).

o Aλ6α1169 crρ1ιλ,ηdτ,dq tMδκo αιπδ 'τηv 'Πρεμετi, o κεxα-

γι,&q τ.ou M<iκρυγι&vvηq iκα'ι τ,o ,τnρωτoπαλfriκαβ τou Θεoδoοioυ
cηκ,oπδι,ovται oiε lμftχrl μ,ε τouρKικδ ,καταδιωκτηκδ αiτfδσ,τrασμα

δloικoι)μoνo αhπδ τoy αyιdvνη τ,oυ '(αζ* Σερ6iωv ii<αι lKαiiλαr

ρΙωv Α'γ& Zαδd rMroπαταiιp&, ενδ oι &vδρεg τηq ληoτooτ.ltμ|μo-

ρΙαq τ'oυ ix,q1iσρβtb1Φuy ,rα lιαφδyo,uv. o Αγi Zαδ6 Mloι;roπαφ&,

σδμΦωvα 1μlε,τιq 'εvlτ,oλ6q 1'oo,r,ξγει, ]κδ6ει τα rκειp&λια τωv σt!o-

τωμiνων ,καl τα oτiλvει οτη,v Θlεo1σαλo},i]η. Παρ&λληλα, με
&λλη εvτioλξ τcυ lδια6ι6dζdται στjoιrt 'ιερoδκαolτ6q τωv xαζ&.
'@q:v Bdρoιαq, Nιio,υlααq /και 'ξδεαoαq, 6ιατ&αoονταiι τα κα:
τdδιωκτιix* lαπoαiπ&oματαl Kαiι oι Qδλακ,εq τωγ 'vτ,ερ6oνιδ'y vα

φρ&$oυv 'τoυξ δημlδσιou9 lδρδμ'oψq 1και yα ατto,κλεΙαouv tιξ διδ-
,δcυξ γrα }'α lσuλληιp'θoδv { εξoντωθoδv ,καl oι ιy'τ6λo,ιιπoι &v-

δεg τηq ληoτοouiμμoρiαg τoυ Mδκo. o αρηιληkrπdg Mδκo, πou
επi δlilκα xρδvι,α λυιμαriν,oyταly |'τιξ ττεριoμ69 τωιy iτrαραlτ.&νω kcr-

ζδ|δω'v, γ'αρlαrκτη,ρiξετcι oτ,o τou,ρκτlκδ κεΙ'μεuo ααv <<τreριδ,vυ-

Ι'oξ>>, η βtξδyτωoη tδb 'τoυ iβιoυ 1και τωy πτtρoηoπαλη{καPιδy τou
Mακρuγιdνvη 'και Θdoδo,oiou, ,καθδζ iκαι o διαoκo,ρπlαμδq tηq
ληoτoα,uiμrμoρΙαg τoυ, Θεωρεiται απδ τoυq Tloδρκoυq σαly σo-

6οιριj επιτιΙμΙα. (29 Pετζι4τr €τoυq Ι 164: 22 lουviou 175].
'ΑE,N 180 αελ. Ι57 - I,5,8).

Eπioηg oε &Μη rμr&xη με tτ'ouρκικ6 ιxαταiδιωιl(lτικδ αrτrδσιrτα-

o,μα oυλλotμ6&yoryται τραluμ1ατισμ,irvoι oι ττqλαιoi ληατ69 Σdρ_

'κios ικαι ,}y'&ρ'κoq, oι ,oπoilot αroστdλλoμταiι ,μ,g συvoδεiαJ oτηu
ΘεααaλoνΙ'κη για γα 6ιxαoθοσv κbι τι1μωρηΦoδ,v oδμφωναl με
'τιq ]δια'τd'ξεtξ τo,u ι,ερoΙr vδμ,cυ. Με ηηv σΙ!λληψη rωy 'τfαρα*
π,&vω ληoτδv <<εξiλιταrν oι ταρqχiq>> τιq oτroΙεq πρoκαλoiααv
,μiε'την δρdoη το,υq oiτοug rκαζlδεq BEρoιαq, 'ΕδεoααE και
Νδουααq, δIμωξ ,oι lεlροiδι(1dc,'τ.ι;Kiq αiφ169 τωv ιπερι,oγδu αυτδv
rαλοrivται |'α επαyρuπνol)ν ]και vα δραστηριozτι,oι{οoυy τιξ
oμ&8εq ,τωv φu,λdκ,ωv τωrv 'vτερ6εvιδy ικαι τηly Φιμδoιωv δρδ'

μΦν για τηv αΦλληΦ'4 { εξδvτωαη τuxiy dλλωy ληατδν τroυ

θα ατroτcλμfi,αcι.:ν 'yα 'κ&,vouy τηv sμΦ,&yισi 'τouζ. (Αρχαi Σε-
6,&λ iiτ,oug 111'64: 22 lAυγoibτo,u 'l 75Ι. ABN Ι81 oaλ. 15t8).

'o Nioυμ,&v τααdq,,μ,ου,τεoαρliφηq Θεoαtrλoνi,κηg, κ&voνταg
κατl&yρp16nη τηq δδvαlμ'ηq ηToυ lτou ιτtαρεiγε τo αξΙω,μ& τoυ μ'ε-

τα6λξlΦ;lκlε σε πραMμαiτιiκlδ τiραvvo τ,oι, σαvτζακΙou, ι6ιαiτε,
ρα το:lv ραγι&δωu, lμε τηv 6Ια, τoυq εiκ6ιαoiμoι)g κhr τιg αu-

Θαlρεαiεq ττo,u αακoioε 'E}π,&vω τoug.

Mε τηv παiκτι.κi{ αuτ{, o τα1σ&ζ σιjY,κcvτρωσE μεγ&λη rτε_

ριoυαΙα κιvητρj 'και ακrΙ'νη11r. H Yψ,ηλf Πiλη πληρoΦo,Φilται
yια τιξ ληεrτριlκliq ,r.μiξειS στιq io{Ιoiεζ lrρ06αΙγει τo επτ]ση]μo

α]uτδ lκ,ραlτιkδ δργhvo παι ρov καθαιρεΙ ατrδ τo αξτoJμα τo'u

6εζiρη. tπgn61ληλφ τov τιlμωlρεi μ,ε lιoι,κητrκι] ε)κτδtτιαη α'τηv
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v{oο X,Ιo, evdt rδιoρiζει τoγ η./πασπισ1τi τωv αvαr<τδρωv Axμ{t
σρ'μδ6ιo για τηv 1καlταlypαφ,{ .και τη'v iκατ,&crr(εαη υftaρ τoυ rρ&-

τ,oυg 6λωrv τωv iπqριoυ|σιαtκιlv οιτoιlxεibov ,που ατ'δkτηαε παpd-
voμ,α. (M€roα PετζΞ|π 6τ,oυq l Ι'68: I3 Αhrριλioυ 17155. ΑΘ.
I8ιl' oEλ. 24'2 - 2|AB'.

Mε τηv τr&ρ,oδo τoυ 11ρδvoυ η Yψηλξ nrUλη διαπιoτδνει

δτι ητdκtrki τoυ ακoλoδlθησε 1μιε την αviθεαη πoυ i'ργoν τηq

τΠ'εριφρoi.ρηpηξ τηq'δηlμδαrαg τdξηq αε'6v'oπλα σδ1ματα' ΦU'

λdκω'v π1ρoερyδμεvα αrπδ τιq τ'&ξειq τωv ραγιδδωv. ενδ' αρ_

1ιi&, c:rπ6lδωαε θqτικ6 ατroτελ'Ξqματα σfτo τ6Μq aμQ&vιoε π'or}-

λδ 'τρω,τ& o11μεihr τα ioτroiα τηv τrρo'6λημ'&τισαv' oι διΦ'oρcι

ληo,τE'g ixαrι ζαlτετdyιoι πoυ εΙγαv lκαιτακλδσEι τα 6ιλα6τια

τηq 'Po&μ,ελ'ηq, δ9gι iμ6vo ,aντδτrιoι, αλλδ iκαι αλ6αyικis kατα-

γ{.yγiq, oι oτroio'ι εi1;1αv )κατ'oΦδoει y'α ατroιorπ&αoυv τηv dγ'

lκpισt} τ({v .ραγι1&δωv για 'τη'y αvδΦoη α' αυτoig τηg ευΘΦvηq

τηξ Φiλαξηξ π(,)y vτqρ6εviω|ν, μετ& αlπδ κ&τr'oια lπερioδo φαι-

voμεvιι<frq η'ρειμiαξ, ιμ'ετα'6dλλoiται' αε τραγlματιkd lμdoτιγα

τρo,ξεvδνταq ,μbγr&λεs lrατciστρoφi's. Tο γεγoν6ξ δ'ε δτι' κα-

τ,i πα,ρiiκlκλιοη πωv 'αμετικδv εvτoλδv τηs Yφηλiζ Πδληq' ει'
τ,δq απδ τoυg εντδiπιoυζ, εiχαv iκα:ταφ'iρει vα 6ιoριαθoδv ααν

φiλαiκεg και ιμερlικoi Αλ6αyoi, t$gy 'gi]vαι τuxαio' Αυιτδ oΦεi-

λΦαι cnε o1ετ.ικ,fl ειαιjγη,crη τoU ΦΦηlv 6αλd tη9 Poiμεληq

,και €αζι)pη, Αyμ6τ ταod o ατroiog 6κ'ριlvε δ:τι 616 'μερι'κdg πε'

ριπτδιαειg 16]π'ρεπε vα, δι'oρΙζoνται ιpiλακεq ιπ'ε'ρr6hνιδν &vδρεq

tfπδ τηv πoλεμιixfi αυτrξ φυλd yια 'να απoτρ6'τrοtuται 'iριδεg 
καi

qvτιζηλiεg ]μεταξi τΦy €ιrτoryτiωy, Η Yφηλi Πδλη απ'oδaxθεioα

τηv εια,fiγηoη iαυhi, εikε (τιτρfuει οE πoλλoδq 'ξ)'ξgy6fq 
να

αl.αλ&6oυγ 'τηv Qδλαξη τωv vτ'ερ6εvιδv οε lιfiφoρoυg χαζdδε9'

ΑκoλcνΘlεi αvαo|τδτω,αη oτoνg καβδεg αυaoJξ iκlαι trειρ& bτπδ

αι'αφroρ€q ]τωv τo'πικdly αρD(δγ lκαι 'τωv ραιyι&δωv πρoq τηv Y-

Ψηλri /Πδλη IμΞ τιξ oπoΙεq lκατ'αγlγiλo'νται oι Αλ6α'νoΙ δτι

,,....r,, γi voυv φδλαtκ'εζ, |δι16πρlατ τ ov oωrρεilαrv κα1κoυργηlμl&τω v'

,viv {δθ. lι,oριοθ6lttεq rpi'λαilεg, ενδ λαμ6&voυν τoυg |rιαθoδq

τιυv απδ 'τoυg ixαπoilκoυq, τερι€1ργoνται τα γιoρicr κlαι' αΦoΙ|

φ&γoυv iκαι πiioυv εητeλδq l&oρε&v, πρoξεvoδv κατhoτρoφds

και ζημΙαq ειξ πλaiιστoυs μ1619i1κoug 'επιρρiiπτoν'τεq ει q τiouq

τελευhαi'oυξ τ'oiτoυq τα9 γεvolμivαq ζηrμiαq' oι κ&τoιkoι δε'

ια;gνριβμ,euoι δlτι iδεy ixoι:rv'εγγ'υηl€ξ π]ρos τoυξ Φιiλαlκεξ'

λ6γoυv δτι η ατoζηiμiωoιq 6αρΙιν1ει rτoυq φiλακαξ))'

Mετ& ατ6 τιξ kατk{Yγελilεq αυτ6q oι Αrλ6αμoi φi'λbκεq εγ-

ixειtrαλεΙπoυv τα,vτερ6,iyι<ι dγ1κα'ιρ1α iκcrι απoμα{κβvoνται dτιq

ιδια,Ι'τεlρεsτlατ,pilεqτo,Us1τριyληφΘotjι,oπoιαδdτroτεμ6τρα
evαMτ'Ιov τoυg.

,H Yqηλη 'Πtλη αναγκδζεται 1ν'( αναlθεωρiαη i'εηv rτα]κτικ

τηξ στοv τoμiαt 'τoυ δι'ο'ρι'αμoδ τωv φuλ&κwv τωv ν'τερ6ενιδv

και ι*τταlαΨEρει τ,o παtλαι6 σrlqτηiμα, oδlμ'φωνh iμε τo oπoio η

6ιoi'κηoη]καιΦδλiαξητωvνεutρgλγιiκ.δναυτδyοη1μεib,vπρ6rπει
γα αrατΙβεται σε dlμtτιστ'oUξ μoυαουλμl&vουq' Tα τoΦoωπα

αυτd oa εrτrιλ'iγo'νται rμε oβδQωιlη γνδμη πωv αγιδrv' π'ρio'κtPi'

τ.ων lκαι ικατ,oΙκω,ν 'τ,ou lκdθε καζ& tκαtι με τηv εyγiηαη τωv

μouyτr&ρηEbv. Στη'v iδι&Θεαd τoυξ ΘΕ τ'iθετbι απαρκr]g αριθ-

,μδq φυ,λ&κωv ε1μτrio1τωv, πρoερyοlμ6νωv απδ τιξ τ&ξειq ιrων

εvτoττiιοv, ilρyo τωιv απoiω'y Θα 'εirl'αι η Φrβoiβξιιlαl τωv vτερ-

6εvtδry τr'cυ πiεριλα'μ6&voνται lσlτα ]δρια τη'q δυκαιolδoαiiαq τoυq'

oι φ&λακεE,θα τ'ρι6lπει να α]πtolφεiYoU|y μiε κ'διΘε τρδrso να τrρo-

ξεvoδv ξηlμi,εq iκqι (b5ασlτtρoφ6q oτlq ιπεριouoiεg τωv kατoi_

κωy {κιαι να Θcτoυν crε tκivitiυ'vo την ζωιi τous'

Σε τι]αρδμoια περiττωoη oι κdτ'o'ιlκoι θα εi]vειι υmδxβεoι

αε lκα,τα6,oλξ απoζημiωαηs ατo 'δη'μiδoιo', τη'v oττ'oiαl' β'ε τηv

oειρ& τoυq, μπroρoJ,v vα απαlτdοouv απ'δ 'τ'oυq εγγηh€q μ'oυ-

xτ&ρrrtδεs κlαι'τouξ 1διoριαμ6vouq εντδτιoυg Φt}λακεξ'

tΓια 'την εξaoφι&λιoη τηq ατα'ilτηοηq rou δηlμ'oαΙoι' για

15,4

ιrτroζημiωoξ aον σ'ε περiiπτωοη iδιαodλ'εuoη3 τηg τξηq, oι
κdτoικoι τ,oυ Rl&θε xαζ& Θαl πρθπει να ιl,πooγ,Φοl)v c!λλΦΦtι}α
τρog τo δημδloιo 6rr αrvαλαμ(6id,ν,oυy iτηy l.tπoγρ6ωoη kπrτ$ ιrr-ε
yρ'dφoνταg μdαω τωv αντιπιlρoοrΙrπων τ,oUξ 'τoυξ oyετιhaδ ιrrω-
oxετικδ ,;Μγραφio πou θcι lπρ4πει ,vα tκαiταD(ωonβεi ααv εττΙoη-

μo i.1yραφo dτq αρxεiα τoυ oιiκεioυ ιφ,oδικαoτηρΙoυ,
Για' τηv τιατ,d τflρηρη δλωlν τωy παpαιπ&vω olηγιδv - ε*

τo'λδv, η Yψηλ,{ Πδλη α]τrοloπiλει 1και αγqτικδ ι}ιρμιiuι ιπρoq

τ,ov εν εvεργεiα ,6αλ,{ τη9 Poiμεληg ΓιΦιl& tπqο&, kαθδq i<αr

ατ'oυq ιε,ρcδικα.oτΞq, lαΙτrεq, iκαι αγιd'v Λ,&ριααq, Tριkdλωv,
Αγρ&φωv, Kαρπενηαioιl lκαι λoι,πri'v καζδδωv oτoυg oτtoioυq
πd,ρx,oυν vτ,ερ6irνια. (Σa6iλ 6τ.oυq 1l6$; ΙoδIλιog I755. AiBΝ
'I 82 oε,λ. I 58 - I6'0).

Παρ& τιq 1κ,α]τ'εlπα}dληpη εvτoλ,6g τηg Yφηλn]q Πι)ληq

τρoξ τοuξ ιεροlδι1καoτiig και &λλouq lαρμ,δlδroυg μρατιiιotq u-

ταλλ{λ,ouq τωv 'διαφδρωv lκjαζdδι,rv να1 ατoφεδγ'ouv τιq αδικi-
εξ iκαι τ'ην iαxη.αηl 6iαq αε 6&ρoξ lμioψαoυλμ&νωv και pαγι&
δωv, ταρδ]μoια iκρoδo}μαrτα δav πQηjουy ,vα εiμφαυΙζoνnαι i(.nτd

καιρ,oJq. oι μ,c'μ6or1,u'r'oι iκαι ραγιdlδεq.κ&τolκoι rωv 1ωρlιΙlν
Mελi{κι rxαι Tρο'uρoiκo6h τou καζd 'Bθρ'oιαq ιπo6&λλoυv αvα-

ΦcF]d στην ,Kωvα'ταντιlEι]πτΘ,λη με τηlv oτoiα kατhΥriλoιrv δτι
μερικoi ιεροlδι1καoτiq 1καlι α,yι&ν τ,ou fiαζt εxouv ,καταστEτ μδF

ατιγ,ig Ixlαι τ,ous ηυ,Plαv|}'oriv;με πιξ brδιlκiεq kαι αυθαιρεoΙεg
τc'υg, lμε αττoτliλ,εοlμα ια Eγo,υν καταlvτdτrει δλo'ι vα eΙιvαι oφει-
λiτεg οε πoλλ,oiq lμ1oυ,ooυλιμ&νoυs iκαι ραγιδιrεg τ'olκoγλriφoιrq.

Αvαφd.ρoνται τα cιδματα τω,v μ'oυαoυλμ&},oJν τ,oκoΓrλrjιp{ry Χα-
,τζni Xcuo,εtν αγd *iαι Χατζlj oαμ,&v αγd 1κQτoτικ!0,v ,96ρoιαξ,

των ραryι&δω,v MαvΦλη Kαρατζd oγλou και Kεlovι& oyλoσ,

εrπi.αηq lκαπo,ilκωu B'iρoιαq lκαι ιτlolu rμ'ouρoυλμdν'oυ ΑρvααDτ Xα-
αi&y'κdτoιrκ,cu τ,ou xωριoδ Kατεlρivη τoυ kαζ* fΙλfταiμδvog,

πρoq τoUξ crπoiouq ,oφεiλονται ly,uvoλικ& 'τρι&vταl olκτδ χιλιd-
δεq πεντrαiκδoι{α γρδαια' roι τ'cκoγλι)Φoι αυτoi €Φcορμδζovταξ

ληp{τ'ρικi δcπειoτικξ πoλιτιxξ lκαι ε,lττι6αiρivoνταξ tt'oυξ λoγα-

ριαα1μ,oJq τωv lδα,rnειζδlμεvω'ν iμε ι.rπ6ρμ'qτρoυg τδκoυq τoUξ α-

vαlΚdζouv r'b εκτrατρ'iζovται Yια vαl ατr€ιλλαYoΙru ατδ τoυq

οκ6ιαlαμoδq τoug. H Yφηλfr nδλη iδιατdooει tiρευvα γ$ροr dτtδ

τα xαταγγε,λtδlμ€lvα ε(δilδovταξ lΙ(hlι ατrolστ6λλovταt5 α1εtικδ

φιρμdνι 1πρ1oξ rrov 6α;λ,{ τηq P'oΦμεληq kαι 'τιq τ,oπι'κfξ αρr(Ξξ

'τo'u κbζd E,iρ,oιαq. ('M6oα Pεμ,tr{ oδλ E6'iλ iτoυg 1169: l9
Δ6κεμ1$ρi9ψ I755. ΑiBΝ IE3 rσελ. I60 - Ι'6,l ).

Στo,ν Υειrτoyιiκtδ lμ,ε τo,μ καζi τ'η,g B'dρoιαg 'καζιi Tζoιημd

Παζδρ, ταρd τα νiα μ6τ,ρα ιπ,ou ,δ1ouν ληΦθεi γιcι )τηrv φ,δλαξη

τω'v vτ,ερ6εvιδv rκαι .&λλων o'ηlμαv'τtκΦv oδι,κδu κ6μ6ωv, η τ&-

ξη ,δlααα,λεδ,εται ατrδ ,τη ,δρ&αη τ'ou 'χα|πετ&vιou ηηξ 'B'6ρoιαs
και ληοτ{ Kαρd Kα|πετd,γ και τηs oqμ|μioρiαq τρυ ηi bιπoiα κα-

τδρθωo,ε ια διειoδl)oει oτηv iπεριoxri αι.}τi. ]Στηψ τo'τ!oθeσ'iα

Αxiματζ& Toεαμi, κo'ντ& σiτ'o φuλ,δκιo τou Ν'τiερ6]ε'yιot 'oζoυvτζ
'o6&, .o ,Kαρ& Kαlπε'τdv αuλλαμ,6&νει, ληοιτεδ,eι κα,ι σiκoτδιy'ει

τoν 'μουαaνλ,μδνo 6.μττoρo l,μlπρqxΦμ. κδτoιtκ,oq τou yrωριoδ Τεκd

τoυ κα'ζd Εryρfr Mrπoυrτζ&κ. ξπiαηg, o iδloq καftaτ&uιoq, σu-

νεvνο,ημiνca 1και με dλλouq ληοτ€q ηρψ καζ& ''Eδεο'orαξ, στηiy

i.δια τoπoθεαiα, oυλλαrμt6r&lει 'και λη'ατ'εδει τoυq ραγι&δεg Δ{_

μo. M&lθo, Σηlμ&τoo και δλλo'υs κtιτoi'κoυs τωv ηωριδv Xoδλα

και Ντδμμρα των lωαν,vivω'ν, πρoξ τα 'oτroiει xαrτεΦtvoιiτα'v.
'Eιαq ατδ αυτor)g xατ'o'ρθδyει να 'διαιpδγει και καταγγ6λ,ει τη,v

ετΙ'θεoη 'τωv ληo'τδv oτov α'yιdν rτou Krαζd 'Σαρrj Πκιδλ Moυ'

oταφ&. o M,oλλ& Mouαταφ'& 'κι,νηrτolπoιεi 'κατd τωry ληotrδv κα-

ταElorκτικδ αrrδστα ]μα ατδ εκατδ dvδρεq. o Kαρd 'Kαiπετ&ν
και η σUμlμoρiα τ'ou oνlμlπλ4κolντc(ι lμiε 'τ'o κ'crταδια'iκ"r'ικδ απδ-

στασlμα ατηrν Θ6ioη Kα,ραrτ&q, κo'ντ,& οτo δ&ooq rτoυ 91ωριοδ

Σd,λι. oι,ληρτis,κατ,oρ€Φvoυ,ν να απooυρθoδv πrρoq τα αιivo'

ρα τou xω,ριoδ Κoυτooiφλι,αvη 'και ,qτnωφΞλoξμ,ενot ατrδ τo σκo'



τ&δι, διαφεli.1,ouv xωρΙ5 γα lαταατεi rδυvατfi η oΦλληψd τoυg.
Tα γεγov6τα αυτd ]καταγY6λoυv π'ρos ]την Yψηλi Πilλη oι ιε-

ρoδικαατ'iq, oι ouλεμiδεg, 11ατiπηrδεq, ιμ&μηδεg 1και .κ&τo,ικoι

τoυ lκαζ& Tζouμd Παζδρ. ΠαΦλλη,λα iμlε τιs ικατlαγγελiεq αu-
τΞq, η Yφηλl] ΠJλη πληροφo,ρεΙ,ται ,δτι o Kαρ& Kατeτ&v ,6xει

κατo'ρ&bο,ει να πρoσdτ.ιlριolθεi τ'orv 6oε6Eδα τou 'καζi g,ξρoιαg

Σερδ&ρ ;Μεxμ6τ, τoν αδaλφδ τou Καρ& Αημcτ και τo]y gρχl-

Qiλακα Xατζ{ Xoιloεtv oι οποi.oι 'ιeπo6oη]θoδv τ'o ληστριkδ \τou

iργο 'ταiρνo.νταq αα,v αντ&Μαγ;μα μερΙ1διo crτδ τo πτ,ροtvδv κ&_

θε λη,οτεΙα9. Ατrδ τηv Kωiygiτα,vτ liyoδτoλη δια6ι6ζovταl αu-
ατnρig εντoλis \πρoξ 'τo|ν 6αξ 'τη5 Pοι}μεληg 'και 'τo,ug ιΞρo-

δικαατig B6lροια9 και 'Eδ'εσσαs vα evεργr]oo,u,v μpηρig γρο'νo_
'τρ16.r] yια τη:v αδλληψη ξ €αviτt^loη τωv λη,ατδv και τηly,πα-

ραδ,ειγ,ματιlκri .τιlμωμiα τω,v συνεργατδι, τou Kαβ K.απετ&v.

Eπiαη 5, oJμφωνα 1μ'ε 'τo οlxετ ικδ c,γYραφ,o q'yγuoδoοihq πou
,εi1crv υτoγρ,&pει oι κdτoικo,ι 'τoυ ,καζ& B6ρoιαq, to τoνρκικδ
δημιδoιo απαΙτηoiε ααv οaπoζημΙωοη τρεΙq 1ιλι&δεq γρδοια
θεωμΙrvταq αυτοδ9 υπαiτιουξ για h.ηv 'κατ&oταοη του δημι_

oυργ,d,ξκε αrτδ rην δβοη τωu ληστδν. (T6λη1 Pqμαζdv €τουq
1169: 28' Ιoιlyi,ou ]75,6. ΑlBΝ 184 oελ. l6'1l - 16,3).

Εκτδq αττδ τov Καρd Kατrετiy iν'τovη, δρ&oη ανα,lπτJoouy
,και oι ληoτ€q Σ,ε,ν'τlΦrΦs, Χρflοτoq ,και lKατοαoJ,νηξ στιξ πε-

ριΦ6ρειεξ 'B6poιαg και 'ξδεogαs.
Oι λη,oτΞq cιuτoΙ εμφα,v'ιβμεyoι σαy ιpιiλακεg ttωv o,ρεlrvδv

δια6&αεωv iκαι yεφυρδv τΦv rπεριφΞρειrλv αυτδy ιπρo6αiνουJ
σε λεηλασιεg και τnυρ3oλι]οειq τσιφλικιδ'v ,καθδq και αε αy_

Θρωπoκτoviεg. oι iδιoι φi,ρovται δτι ε'φδνει.loαv τoν Xατζr]
Aμμ69 Kα6&oη τoυ τ6ωq oιλιxτξρη τηξ μlεY&λ,ηq 6εζιlρεitrg,

1οr.ρig vα i1εl tκατtιo'τ,εi δυvατrfl η oδMηΦ,i ,τoug, παρ& τι 9

τ,ρoσπd(θrθιεξ τιs olπoi€s ,κατθ6αλαv τα καταδιωκhι1κ& απo-
oπ&ομα'τα. To γεγoνδq αυτδ oφεΙλεται στη,v ιΙταφ,ξη ληoτο-
τρδ$οlν προg τoug οrποioυg χt!ταφεriYουv ,και κφli6owται oι πα-

ραπ&vω ληατdq για ,να τρo6οδv αργδτsρα ττdλι οε κ.trαστρc-

φiq,και φδνoυq.

o 6dJρηs ,και iμoιrτεoαρiΦηξ τoυ σαytζ<nκiou Θεοoαλovi_
κηq Μ,qxμcg πΦσEξ καl ο ι,ερoδilκηq τηq Ιδι,αq τδληq αvαΦ6ρoυv
,τ,ρoξ την Yqηλfr.ΠJλη δτι αττloτειλαv,μoυμrτιαoiρη για τη,
αδλληψη ,και πρoσαγωYi .τωv ληoJτδv αυτδ.v p4ωρiq π,ελικ& ψα

επιτaυ1θεi .o cnτδ1oq αυrrδξ Yιατi 'oι τελρυ1ταΙoι αvτ ιληiφθf v-

τεq τιξ ,κιlνι]oειg τωv To0ρκον κατ6φuγαv ατoug καβδεq Σερ-

6Ιων και Eλααo6vαq.
,Kατ&πιv τoιjτou εκδiiδεται και αlπ,oστ6λλεται αυτoκρατo-

ρι1κδ φιρμ&vι τρoξ τoy {μodτεσαρτΦη, τηq Θεαoαλovi]κηq Mε.

1μiτ τrαα&, ηoy ι€ρoδιiη ,τηs iδιαs τrδληg, ,καθδq και σ|τoυζ

ιερoδiκ.ε5 Biρoιαg η<αι'tEδεooαq oι ο,:ioioι εrητ6λλoφtαι yα

κατα,6&λouy lκt&Θε 'δuναπd PrρoqrdΘεια γιlο( τηv orΙλληψη .(αι ττα-

ραδειγ,ματι,κr] τ'ιμωρΙα τω]y πρ'oαyαφeρθδνπωv Μρτδv ]κqι τloy
oυuεργcrτδv τoυg ληατoiτ,ρδφωv. (Tiλη ΣαΦ6ρ dτouξ 117o"ι 2,3

Νooμ6ρΙoυ I1756. ΑB1Ν l'85, oελ. t613 - τ64).
Παρ&λλη}α η Yφηλi lΠδλη λdμ6δvει δpαoτιxd μt6τρα yια

την σUμμiδρφωιση] τro,λλδv αγδτα,τω,r, ,και αιrδrΦωy διοιrηhι,κfiv
oργdνωrv πou υτrηρετoδv oτ ι g lδιftφ'oρgq τoυρκικ6]s lι,oιxrξoει g

και ,κατηγ,oρoi,ylται για| r"ατδηxρηση εξouoΙbq εnε 6dρog φ{τω-

xδv,ρ'αγι&δωv,τuρα,ι,vrΙrν'ταq ixαι {κdτοsπιζoyτdξ τouξ τroικι-
λδτ,ρoτα. (trελη Pευτri louλ E6gλ 6τoug 117'Ι: 12 ΑεκεμΦi-
oν 1757. A'ElΝ Ι,86,, rrελ. 165-166).

Εv τω 1μεταξδ ,πρδ6ληlμα oo6αρδ αvακlρτ€ι για τηv Yφη-
λ{ 'Πδλη ατ6 τη,y δρi,oη Αλ6αvδν λη,o6δv οι oπoΙoι ιΙlπηlρετolr-

σαν σαv Iμι,σθoφδρoι τωv Toι)ρκωv σ,τα ψρoJ,ρια BιλιγραδioLl
και Bιδιlvi,oυ. Toug ληdτ6g αuτoiq ,εiψε ,κατoρθδoει Ιrσ eκδιδ-
ξει ,και απ,oμακpJνει qπδ τα :πρoαναφερδμ,εvα φρoUρια η τou,ρ-

κικfl oτραιτιωτι'κd 6ιoilκηoηr 'γιατΙ ,κρiξκε πωg η πfφαιlτ]e9ω
παρα1μ,oνtξ τ,oυq ο' αuτ& fiiταv δyι 1μδν,o ετιζr]1μια, lκrαι oτlι{(ΙιA

δυvη. oι εκδιωyθ6vτεq Αλ6αvoi ληoτ6q ,κατδρθωαα,y ιyα εγlκα.
τασταθoδ1ι, ,μ6oα και γ0ρω αnδ ]το φρoδριo τηq Ν,Doοαg xαι
πρoαωριrv& δεν τρo€6ηoαrv oε ,Ξκτρo1πα. ΠoλJ ο,δvταμα, δμωg
δημιoδργηααν αλληλqμα;δμεvεq 1μερitδεg rκαι δει, υτdκoυα,v

oτoug ζqμ'πiτηδεg τoυ φρouρΙ,ou Θι qπoΙoι ,κtιτ66αλλαι, πpo.
o'π&θειεq Yια ,τηv gιρdν]ευσδ τoυq.

oι πλ6.ov αlδι&λλα,x]τoι ατrδ 'τoug Αλ6α,νoig ληατ69 με εnτΙ

ηεφαλfl τov 'μπdgτ lαα,olδg τηξ φρouρ&ξ και αρxιιvιJκηoΦλαlκcι Xα
λΙλ δxι iμδyo iδεv ,δξ1τη'καv τηιr oιlvδιαΜαγt ι<αrι βιΦνειroηr πoυ
τo,u5 πτβτειrναv oι ξqψττi1τη1δεg, αλλ& σrαρεκi'ησαv faαι &Μoug
να αvτ ιδρdoouv ,δuvα'μlικd λ6,γ,oν,ταq (ημ&s μδ},o'v Ξo 8iφoξ

'μαq πεΙlθει>> .Στη,v ρ'gμ;]ru,o, ε.πi &)o σιlv,axειξ ημ,dρεq 66αλαv
δια αφαιΦy 'τΦεκiΦν ,κτrλυπτ'δμεvoι τtiοω ατrδ ο^trυρ1μ6vεg

Θ6αειq. Tην τρiτη ημ,Ξρα, πι'dδiμ,avoι, lεττραγ|μcιτρ,ττfoiησαι, βEo-

δo, κατ,& τηv oπιoiα μερι,κoi α;τrδ αυτσiq σιryελΦρθηoα.v, εvδ
oι περιotαδτερoι μετcιξi .τωy ,απoΙωy ικrαι o αρ0fi|γ6s tous xα-
λflλ κατ,δρΘωoα,v vα διαφδγ.oυιy. Για την xαταδΙhJΞη ,και oliλ-
ληψη ,i εξδr'ωoη των Αλi6αvδv ληιoτδι,, η Yψηλri Πnλη dΦΙt&ι
και αlπooτiλει ,οr,' 6λε9 τιg διoι,κητικdξ ,και o1τ,ρατιωlτ'ικδg αρ
X6s τηs αρroτ,ερdq πλευρig τηq PoU,μ,εληq, α,ιlτoκ,ρατoριι<δ φιρ-
μ&vι οε αuoτη,ρδ δφ'oq. Για ,τo Ι1δι,o θθμα εξ6δωoε οp4ετι,κdr δια-
ταY'i (qι o εv εv,εργεi,α αl&s τωι, γεvιrr'α&ριov ΧατΦi Mφομ6τ.
(Mδαα 1μηνδq Tζaμ&ζη o,&λ Λx{ρ: 2r3 MαΙou 1759. ABNi Ι88,
oελ. l67 _ l68).

(Σιlvqiζεται)

AIABΑZΕTE KαE
ΔI&lλ;AETE

TΞΞ ffiΞ&ΦYtTA
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0 JυlακεδoγIκδq α6Φuαc σTnυ ΠεploΙn τnq Biρolαc
(8',)

B. Στov τδλεμo τou 1897 μετεΙxε
και o ελληνικδg τληθuομ6q τηξ περlo-
xig ,*α',, μ,&λιorτα, 6;ι, μovixα ψιl"1ικδ.
''Eται, ιrε επιoτoλd (πηg 29.I,0l'897)
τou μητραπoλiτη Kωvcnτ&νiιou Ιoαακiδη
πρoξ τoν oικoυμενι,κδ πατριiρμη, δια-
6&ζoμε δτι <<...6yεκα τηq κcατ* τo dαρ
πλημμiραg ,κlαι τG}v oι.ιvε1δv μετακbμioε-
G)ιy τoυ τroλεμ(ικoδ) uλι'κoδ διd...γωρι-
κδv..., τα xtl,ρiα ατερoδμται τΦy Eττl-

τη1δεiωv,και υλικδy...>>.

Απδ ετιoτoλd (l 8.6.1898) τoυ iδιpυ

μητρoτroλi'τη τrρoq τη <<Φιλεκfπαιtδa;τικd

και φιλειν]Θμlτικ{ αδελφδ"τητα>, <οAγαπ&_

τε αλλ{λouq>> τηg Kωvcrτgντιγoι,rττδλIεωg,

ξ6ρoμε δτι oτηv τrεριoyn] ιππdρ;αv <<...Ι0

βoυλγαβγλωooα 1ωρΙ'α>>, τroυ εixαv 3,30

oικoγiνειε9, τrερΙ,rrou, τα oτroiα (δτrοlq

μαθαiuoυμε ειππδ dΜη, τrρoηγoδμεvη, ε-

τrιoτoλ{ τ,ou, τηq I1l .4.1898, πρoq τol,
oικουμεvικ,δ πατριδρyη) επη,ρεζowαv α-
πδ τη qxηo'ματηκ{ (βoυλγαpιlκi) πρoπα-

γ&vrδα, η oτroiα-δlτωg γρ&φεται o' αu-

'τξμl*dκπoρειlδτlαv tαrπδ Eι ξ ρτ'εριo169

τωv E:orδεyδι, (,δηλαδi τηξ 'Eδεαααs) και
τωy Γιαyyrτoδy. Α'κδμα, δτι ιllττ,fr,ργε μlε-

γdλη αν&yκη xρημ,&τωv, Yιατi, αλλιδlτι-
,κα, πoλλΞg φτωχ6q κoιv8τητlεξ, iσωs, "Jα

τrρoτιμoδocιν vα dxquv δωρε&u Bοitλγα-

ρoυg δααxrdλoug, μΙα και δεu μ|τroρoioαv
νQ αvτιμετωτiσlouν τηv κcιτα6oλξ τηq α-

μoι6{q τωv Eλλιjνωv ε,κrπαιδεrτι,κδy, αy
και η μητρδπoλη τηq Θεoααλoviκηq πλl]-

ρωνε dδη τov μιtαθδ 3 δαoκdλωry σrτα σxo-
λει&, τrou λειτo,Llργoδααu τo xαλoκαlρι

γ,ια τκr παlδι& τ,ωv Eλληνo6λδryωv, ατo
Σiλι και oτo 'Αvω Σiλι, δπoυ ι:πdργαv

3'60 oικoγ16vειεs, oπδ τιs oιπoi,εξ oι 1,60

τrαρξμεvαv ττιoτ'6q oτηv ελληvι,κξ oρθoδo-

ξiα. oι τπληρoφoρiiεg, δμωq', τoυ εΜηvι-
κoi τrρoξεvεiloυ τηq Θεoolαλouiκηq τrαρoυ-

oιζouν μΙεr oντυτrοoιακd αδξηoη τωv Φι-
λoρoυμcnιrιζδvτωv αν&μ,ooα Crfrα| yβvια
I,878_18ι84 (oπδτ,ε frαρv, μoν&1α, 10.i 5
oικoγEνειεq) και Ii89,5,και τouτo oΦ€ι-

λδταv, κuρΙ,ωξ, οτo &Φoνo 1,ρ{'μα τoυ
διiθετε η ραυμαvικd τrρoπαγdvδα., η o-

τo'it 6δooε, π.1., μεyδλo τroo6 για vα

αγo.ραατεΙ (απδ ρoιrμαν,i1ζovτεg) τ'o τoι-

φλiκι Kouμαριd.
Στιq 20.7.'Ι903 oηιμειδΘηκε η, εξΦερ-

ση των Boυ]λyQρωv, η Yνωστri ωq επrαvi'
σταση τoU'Hλιντεv, τtoυ δey φαi,νε1ται

vα εΙ,)(ε εττιrπτδoειq oτηv ττεριΦ(li τηs

Bii'ρoιαξ, αφoU, μ.&λιoτα., oΦt'€lτυxε στ ηv

oι.lοiα. o Ελληvιqμ'δq, δμωq, ξδτrηoε τδ'

τε και δραoτη'pιoτrold$ηr1g πsρισσδlτ€ρo.

',Eτoι, Euvdμtooε η &μuv& του εvαvτΤov
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τοrv βoυλγαρικδv ετι,διδξεωv .και σuστη.

ματ'oτooι{Θη.κε η τ'ρoα,π&θεια τωv αluταρ-

τικδν αωμ&των, oπδτε εlπαμιδΦΦiκε αι
τo Eλλη.v.oμακdδoνικδ Koμιτ&τo.

Γ. Στι9 27.8.1904 6φΘα'αε ατη Mbκε-
rδoy'Ια ελληνιxδ olτ,ρατιιoτl,*δ αriμα με 80

ατrλiτ,εq και αρ1ηyδ τoν Παδλo Mελd,
εvδ Γεvι κδg Πβξεvoq oτη ΘlεαοαλrovΙκη

τoπotετ,fl,σηκε (τoν iδιo ΧPδvo) o αξ]ιδ-

λoyoq Λdμπ,ρoq Koρoμηλ&g, o oiπoΙoq εi-
xε στηy ιlπηρεoiα τou Ξvα dκλεκτδ ετιr-
τελεΙo Eλλdvων αξIωματικδν, του εμΦα-

viζo,vταν ωg τrρoξεvι'κo'i ιrπ&Μηλoι, i,μπc-

ρoι κ.τ.λ., για yα μ.πo,ρoιiv να ερyζoν-
ται αvειδ;λητoι, πρoκειμΞ.voυ vα ετoιμ&-
σoυv τιq τρoijτroΘ6oειq για τoν επικεΙ-

μενo ivoτλo αγδνα.
Πραyμlατικ&, τov Α,τρiλιo τoυ 1905

ξαvαdλθαν (oι αξιωματι'κoi αruτoi) oτη

Toυ
Γεωργ. Χ. Xιoν(δn

Mακεδoviα, αλλ& ωq αρ1η1yoΙ ελληνικδv
ανταρτι'κδv oωμ&τωv.

O πoλoyαγδg Kωvolται,τ,iuoq Mαζαρ'&.

κηg (τroυ εΙxε τo ψευδδιπrμo (Aφiταq>>)

6iδραoε ατηv περι oγf τηq Bθρoιαq μ,Ξγρι

τov Νbdμl6.ρω τou iδιoυ xβvoυ. MαζΙ μ,ε

τov ιrπoμoτlραρxo Σrτπ:ρo,μ{λιo και τoy

Kω,vαταvτi.yo Γαρ6φη τιμδρηo.αv μ'ερι-
κoiq ρoυμα'viζoιlτ'εq Bλ&1oυq, πoυ 6μει-
vαv στη θ6αη <<Σιαμτrαv,Ιπorrυ> τoυ Bερ-

:μiου, Ξxovταq 100 oτπλiτεq και με τη
6odθεια Σαρακατoαvαiαψ, αλλ* και ττoλ-

λ,δv Elλ&1ωv, oι oτroioι 6μ,ει,ι,αv ελληνδ-

Φρov,εξ.
To πρδτo δεκαι]μερo τou MαToυ τoυ

Ι'905 o Mαζαρ&κηg επιτliiξκε oτα <<Kα-

λδ6'ια>> τωv Bλ&1ωv, γιατi oι ρoυμαvi_
ζovτεq (μ.' εvτoλ{ τηq ρoμμανιrκdg πρo_

παydνδαg ) 6oηΘoδααv βouλγαρι,κiq ouμ-

μoρΙεq τou ΛoΙiκα, Kαρατ&αoυ κ.d,, ττoυ

κ,ριl6δv,τouααv οτo oραπiδιο τoυ Kαρα.
τ&g. oι αυoτ&'οειq, δμωξ. δεv Ξφεραv α_

πoτ6λεoμα, oδτε ο θdνοcτoq τωv Bouλ-

Y&ρtlv αιxμ'οιλδτ!)y, τoυ iτtιααε o Γα-

ρiφη s '

oι ρoυμαuiζovτ,εs Bλ&χoι ειδoτoiηοαv
τιg τ.ouρκικig αρx6q και 6τoι ξγιvε πει-
oματδEηq μ&xη μ'ε εκλεκτ& τouρκικ&

<<τdγματα κuηyδυ> (<α6τζfl8ωv>>), αλ-
λ& oι 'Eλλη,ν,εg ξθφu,γαv τη νδκτα, με τη
6o,dθεια Σαρdκατcr'&νωιr. oι oατoioι τουg

τdιζαv μια ε6δoμ,lδα, με τη φρoη/τijfo
τ,o_ <(KΞyτ]ρoυ)) (τoι.l Mακεδovικor] Αryδ-
vα) τηs Νδouaαg, πoυ διευ0uyδταv rιε-
τυxη,μ6yα ατrδ τor, γιατρδ Περδικ&ρη.

Τo oδμα τωy K. Mαζαρ&πη:K. Γαρ6-

Φη vιKησε τη βoυλryαρικd ouμμoρiα τcu

^oiκα 
στo xωριδ Λaι.ικ&δια (iΓκoλ€oια-

νη), τov loivιo τoυ ]90'5.

H αι.{μι6oλi τωlv Eλλdvωι, τηg E,6ρo:-

αs, τηs Νdouααq κrαι τηs'Eδεo,οαg fi-
ταν σημαντιKli, αv λ&6oνμtε u,τδψη δτι
υπd,ρxαv δυνατδτητεq Φαvερiis συμ]μeτο-

xiξ, αΦoδ και oι τ'ρειξ τtδλειg <<...doαv

τrλ{,ρει9 oτρqτoi, τoυρκικol)>>, ξττωq γβ
ιpει o Κ. l. Mαrζαρ&κηq-Αινι&v (<<καπετdν

Aκρiτα9>>). Kαι, δμωq, τoΜl6q φoρiq
κιuδ&vεφα'v uπδδouλoι 'lEλληνεξ (oι iδιoι
και oι oικoγ'δvει69 τoυg), γιατi xμι&-
οτηκε rlα φιλoξεv,fooυν και vα κρδψouv

σημαντlκoJξ κc(πετδyιous (qιryγ* μ,ε τιs
πoλαrρδoοπτεg oυvoEεΙεξ τoυs), αΦoJ υ'
πri,ρXαr, πδvτoτε, πραδδτεq. Euτιrxδξ υ'
τriρxαv, τδτ,ε, oι τερΙφημεg <<αrτr,&ν'ξει q>>

( δηλdδi εαtoτερι κiq τι'oρτor)λεg τωv στι-
τιδv), απδ τι9 oπloΙrεg ετιικoμνωνoδααy

oι &vρ&jπoι τoυ <<K'6uτ,ρoυ> τηg Bdρoι'
αξ και φυγ&Eεr,πv τouq αγωνιo,τiq, ;ω-
,ρΙg να γΙ'vovται αντιληlrroΙ, τoυλ&xιoτo

αtτδ μlqjκρ1'&. ',Eτoι (αν θελdooυμε vα τrαΙ

ξoυμε με τιq λiξειq), o Mακεδoνιxδξ A_

γδvαq δεv fiταν, μ.oν&;α, μΙα oυyεxriξ

και δι)οκoλη, lμ,&xη <<ετli' τωv εΘvιxδy ε'
τr&λ$εωrυ>, αλλd xαι τι,),y ταΙ'τειvδy μα
και τδαo αvθρωτro'oωτπjριοrv απftvrξoωv

των περΙΦημωv βΞρoιδτικωv αρxovlτικιΙrv

r] τατ.εινδv αμιτιδν...
Η δρdoη τωy ελλη,yι'κδv oωμδτων αvα'

π'τΞ'ρωαε τo ηθι,κδ τω,y κατoi(ωy και σu_

yθτ ιοε τroλλoιjq .ρoυμα'viζovτ'εq E'λδqουq,

με ατroτ6λεo1μα, την ταραμoν{ τoυ Δεκα_

τrενταiγoυo{τoυ τoν I90i5, ιrα ετrανακ&μ_

ιpouv oμαδιlκ* oτov Eλληvιoμδ oι κ&τoι_

κoι τσu K&τω Σελioυ (δηλαδi τoυ Bερ'

μiou). Toδτo dYιvε τrανηryυρικ1&, με τηv

παρoιlοih πρoι.ιxδvτωv τηg B'6ρoιαg 1<αι

τηs Ν&oι.ιoαq, &πωζ και τoυ Γ&λλou δη-

μooιoγlρ&φoυ Παγιαρ€g, o oπroΙoq εvδια'

φερδταv ιδιαiτερα για τα τδτε yεγovδτα,

oτα ατoiα αφι.f.ρωaε και 6ι6λΙo μ'ε τov

τi'τλo <<To Mακεδovι,x6 Π.β6λημω>.

Στα τilη τoυ Aπριλioυ τoυ 1906 Ι'

γινε η τrρδτ,η eττioκεμη ('και) oτη Bi'
ρoια τou'Eλληvα ανΘυτoλoyαγoδ Aθα'
}.αστoυ ΣoυλιιIrrηιN]ικoλαilδη, o oπoioq

oυud1ιo1ε ικαι iστερα τι ξ επαΦθg τoυ,

τρoo,τroιoδμεvoξ τov εμπqρεuδμενo d α '_
τιπΦσωτo ααιpαλιoτικdq εταιρibq.

H τoτ,oθθτηoη v6oυ μητρorπoλiπη, τou

Ατrδoτoλoυ (Xροτοlδoδλoυ), ατιξ l5'8'
1906, o ατtoΙoq εi0(ε αρ1ιερατικδ eττΙ-

τρσπo ταy τroλδ δραo'τd,ριo αρyιμαν6ρi-
τη, Αμ16βoιo Α. Νrlκoλαiδη (ioη'ερα εrτi_

ακoπo Nαιtταxlτiαg ι.&.), εixε ωq cι'τrο-



τ'iiεσμα τηv καλliτερη καl σι}σrτηiμt&τ ι κt-
τερη oρydvωση τou <<KθvτρoΦ) τηs B;-
ρoια9, τo σroτo 6oηθoiσε ττrλ6o'v τrιo α_

πoτ:ελεoματ ι κ& τα ελλη'vι,κ& αv'τα'ρτ ι x&

σΦματα.
To,v lαvo,υd,ριo τou I906 oι oττλα,ρ,xη-

γoΙ Σκ'ouyτρiξ, lω&νuηq ΣηrμαvΙlκα5 (α-
'ιrδ τ'η, Nioιlαα) lκα.ι Kατoμλ,&κηξ ε'uτrιτj_

Θηκαv εrcrvτΙoν τωv βouλγαpιζ6,ντcov τou
xωριΦιi 

^εuκiδια 
(με 40 onτλiτεg), αλ-

λ& oι Boδλγαρoι κoμιτατζ,dt&q και oι
σu}ερΥ&τεs τouq αμδvθη,καν μi6xρι g &roυ
{,ρθε οε 6ot]Θεια τouρκι κδq στρατδξ. α-
πδ τoy Kο,τrανδ.

Toν M&ρτιo τou iδιou 1β,vou τnlρτto.
λ{fuκαν τα μισd οrπ,Ιτια τoυ, τδτε, πα-
PαλΙμνloυ xωριoru NησΙ, κλ@η'καv 2O0
αγελ&δεq, εvδ δoλoφoιτ]8ηiκιαy oι κdτo:-
,κoΙ τoυ K. και Θ. Σιπαvδg.

Στιq l'Ι .4.t906 iγινε τιειοματδδηq
μ'&xη oτo δ&ooq. πoμ 6ρiοκεπαι πdιι:
αττ6 τo 1ωριδ Στεudμαyoq, μεταξδ τωv
Eλληvων αtταρτδv, τωy xαcrετ&yιωy Po!-
6α (Γ. Kατ,ε11&κη), Σ,κo,uvτρd, Καραμα-
vδλη, Kατoilyαρη και Mπεv'd, και ισ9(u_

ρljg τo,ιlρκιιdg o.τ,ρατιωτικf,q δυriμEωq.
μ€ απoτ6λεoμα ]vα olκoτωΘoΙtv πoλλoi
' Eλληvεq.

Toy Μdιo τou Ιrδιoυ 1ρδvou, o καπτε-
τrivιog Mαvδληq Mrrενιjq (o orπoΙoq ιro.
λ.εμoδoε πια με τo oδμα τou δpαoτdρι-
oυ λo1Ια τoυ τtι.ιρo6oλι,κoι) Παvαγ. Πα-
τατζ&vετ3α, o oτloioq δρoι}roε και oτα
xιrρι& τηg τrεριo;π]g τη9 ΛΙlμvηq. o o-
τoiog dταv γ.vωατ6q ωξ <οκαrrετ&v Πα-
ναγιδτηq>> και xρημ&τιoε ι,lπα,ρyηγδq τcu
καπετdy Mαταπrd) βλliθηiκε, oτo Mακβo-
xιΙlρι, ατδ ρoυμανΙ]ζouτεq.'Eφι,lγαv, oι
'Eλληvεg, αλλ& επανr]λθαv ('l4.5.Ι906),
oτrδτε οuνιjφθηκε φoνιd μ&xη, στηv o_

πoΙα o,r<oτδθηir..αv Ι13 ρoυμα,ι,iζovτεg, εvδ
μετd λiγεq μ6ρε9 6γιvε μ,&xη1 oτov TρΙ-
λoφo, δπoυ ακoτδΘηrαv 5 ',Eλ\,vεq.

Toy loδλιo μo]vα (τηq αuτdq 1ρoνι-
&s), o, i6ι,oι αρxηγoi Π. Παττατζ<ηvετ4
α9 'και Mπεrξq, μfiκαv oτo 1gιoριδ Λl.l-
κοyι&vι,η, oνvEλα6hv 7 6oνλγαρiζoι,τεg
και oκ6τωααy τoug 5, oι ατroΙoι τρoμg.
κρατoδαα,v τouq κα'τoi|κoug.

Στιq 25.7'19a6 o (Φrαρxηγδξ τoυ
Mτεvi) Eμlμ. Λελaδ&κηq, ouyGλα6.ε και
ακδτωαε δδo ρouμqνiζovτεg, oτo δdσoq
τou Σκuλιτoioυ, γιατ,i τrΦδιΕαy τΙs κι-
yrlσει s τΦv EλλdvoJ,v αγΦιiισrτδy arτoιrq
B qυλγ&ρoυ g ,κqμιΙτατζ{δε g .

Tov Aιδγouoτo, o κα,πετ&vιοq Kολιδg
(Nιiκ. Pδ/καq) αyτι'κατ6loτησε τoy καπε-
τδv Poi,6α qτηv αρxηyih τοv ελληνι-
κtiv oωμiτωu τωv τεριoγδv τηg B6iρoι-
αξ, τηξ Ν&ouoαq και τΦv Γιαμνιτotlv,
o καττετiv Koλιδq πtιακοπτδταy τακτι-
κ& τ'ov Z&vvα-Πcf:ταγεΘργlτou, oτg Πq.

λατiτσια, πoυ dταv τo τ6ρααμα ταiv .'y_

ταρτικδv αωμ&τω,v, δπωq και τo μoyα-
ατfρι των Αγiοrv Π&vτωv. Στ,o κτt]μg
αυτδ μετ,66α,ιvε Kαι o ανθ(πoλoxαγδq A-
vαyvωbτ&κoq. o γνωατδg ωq καrτrετ&v Mι-
βληq Mαταπdq. Στα τ€λη' Σεπrτεμ16ρΙ,ou

flλ$ε o κατιετ,&ν T6λλoq 'Aγραq (Σαρ&v.
τoq Αγqπητδq), o απoΙoq, oτιg 28.Ι0.
1906, ετrι.oκiφΘηκε τη Ν&oυoα. Σ'κoττδq
τηs ετrιo1RΦεδg τ,ou {ταv η ouζr]τηoηl για
την εξεδρεoη τρδτou vα εξααφαλΙooυv
oΙ'Eλληlyεg τηv απoκλειoτικnj kuριαρxΙα
ατη Λiμvη Γιαuvιτoδv, δπoυ δρoδoαv,
κυρΙωg, oι 8oiλyαρoι κομιτατfiδεq, τrα-
ρ& τιq φιλδτιμ,εg εvi.ργειεg τωv ΕΜfrνωι,
αγωvιoτδv, μεταξJ τωv ο"τoitrv clκαμαv
η,ρωικ{ πρoαπ&θεια, ατrδ xαιβ, και τα
oλr'γiριθμα αuταρτικd oδματα τωy ιfJδ-
πιcυy xlιlπετ&vιωv Θεoη&ρη Kαiγκα d Γι-
διδ]τη Απoατδλη και ζδλcι Περ'{φhvoυ,
&rωq και τou B'ερotδτη (BλΦxou) κqπε-
τdvιoυ Στi,ρyιoυ Nιταoδτη i ΠερiΦαvou.

o'Αγ.ραq 6ρ{rκε oι}μtμα1δ τoυ τo,y
Τoiρκo Xαλ{λ Mτι6η, πou dταv τoιφλι-
κ&q ατηv Kα6&oιλα, και 6τοι Φιμε δε-
κτi πρδτααη τou Toι)ρκoυ καtμα,κ&uη
τη9 B6ρcιαq για τouρκoελληνι,κf, oιrμμω
1Ια εvαντioν τωv Bοuλγ&ρωv. ΚEτoι]κoι
τωv xωριδv τou Γι'δ&, τηq Aγiαg Mαρi_
ναξ, τηs Λιlκoγι&uvηg ,και τt)v Moyooiιti_
τωv εργ&oτηκαv εyτατικ,&,κiαι κατδβω-
σαy να αvoΙξouv <<μovocrdτια>> τrρoq 6να
<<τ&τωμαo> tηg ΛΙμvηq (Νocμ€ριog τou
'l906). Μετδ απ'αυτδ, oι κqrιEτ&vιoι
'Αyραq και Γ,xrδνoq (πoυ, αν και rjταv
6ου,λγαρδφorvoq, τroλ6μ'ηoε ηρωικd για τα
ελλ.ηvι,κd δΙlκαια), τo δεJτφo δεκαι]μερo
τou Noεμi6ρΙoυi μlπii,κ!αv (υε 18 &vδρεq)
ατo 2ερ6oμλρι, τo αττoio r]ταv τo, κ6r_
τρo εφoδιααμ'oli τωu Bouλy&μrν (,και ι-
διαiτερα τou ιδιδρρuΘμoυ αρ1tκo'μιταπζ{
Aπooτδλη, Πετκδφ), πoυ εΙγαv δoλoφo_
vdoει επτ& Ναoι.aouΙouq. H ετrιxεΙ,ηbη
oτiφθηlκε απδ απιτu;,Ια καl η τuμrδλη-
οη μερικδν oι,κιδy και η αιi}ληψη πoλ-
λδv αrxμαλδτωv τrρoκ&λεοαv τoν τρδμo
τωv 6ouλyαριζδvτωv ;ωριrδv.

o (dροα9 αλλ& εi'πειoτoq)'Αyραq
iτlεoε οε παγilδα, πoU τou 6στηααlv oι
Eoι)λγαρoι, |με τη μεσoλδ6ηoη τoυ 6oυλ-
γαρΙζovτα Λεuκrcrδιιlrτη B,&vνη Ζλατ&y
και, αι1μ&λωrτoq, τελικ& αδηy{θηκε με-
τα,ξδ τηg Kαρuδιiq (Tbyδ6ou) &αι τou
'Αγρα (B,λαδo6oυ), δπου και τov dτrαy-
χδvισ,α}r, &πωg και τov Ναοι.rοαio αυyoδδ
τou Αντδνιo Mityyα, οτιg 7.6.1907.

Για τηv α,vτιμ,oτδπιbη τηq δρftαεωq
τι}v συμ]μΦριδv τωy ρoυμαvιβvτωu τo
ελληvικδ πρoξειlεio τηg Θεooαλoviκηq 6-

oτειλε οτη'v περιoxi] τov λoxqγδ Νι,κδλαo
Δoυ,μτιδτη, o oτoioq ,κιv{θηκε τεiψηn
μcvα, κατδρθΦoε να περιoρioει τη δρα'

oτηρι&τηπi τouζ και να εyιο,l8αει τΘ

φρδνημα τou Eλληνor6λξωιv.
Στηv περιoxr] τηq B,6ρoιαq δρoδοε, δ-

μωs, και o BααΙλειoq Σταuρδrπoυλoq, o

γνιroτδg ωs <αtτ!rrτ&y Kδρακαq>, μαζτ
με τoυq, 3l8 oτλ!τεs τo!υ και τoug &v-
δρεξ τou εξαitρετoυ ,και γενrvαioι; Eλληε
'νδ6λφ1oυ τηg E6ρoιαq T&αoυ Koυκoτ&
γoυ (<<κατtετδv Mπoμιπδτα>>).

Τov M&ρτιo ιoυ "!90'7' o ρotlμαvΙζωr
τηq Kouμαρι&ξ κατrετ&y Nταpλhγι*ιlvηg
oiκδτω,με αuv6;εια 'Eλλη'vεq, &πωg o+τo

μoναoτι]ρι τηq Kαλξπετραg και αλλoi.
Δεv {τqv, δμωq, εiκoλη η oδiλληφι] τoυ.
o Σταuρδπoυlλoξ, στα απqμημov€iματ&
τoυ (yια τoy Mcικdδoyιxδ .ξμivα), πoυ
δημ'ooΙεuαε τo l.M.X.Α., δτrωξ κιlι o'
&λλα κεΙμενd τoυ, διηγεΙται (με x&ρη
κbι απλδτητα) πoλλ& γ'εγouδτα Φrτδ τη
δρdoη τou oτov Δια6ατδ, δπo,u ζoδoε o
γεr,ναiog'Eλληvαq πα'τριδτηq Γιδριγo
Αμνιδτηq και o φιλEλληvαq ToUβκoq
Toδρκog τσιφλι,η&ξ_πou αvαΦιiρiθrlκε d_
δη*xαλfλ μ,rτcηq, o oττoiog ττλfi'μοoε, l-
στερα, τηy αy'&πη τoυ για τηy Eλλ&δα,
,με τη δoλoφoviα τoυ αlι6 τoυq ouμπα-
τριδτεq τ.ou στη Σμδρvη, δπou oδηγd-
Θηκε ακoioια μετ& τηrv αvταλλαγi τα)v

τrλη0υoμrilv, γιατ.i δεv τoυ ouyρ6to,ρiξκε
o φιλελληνιoμδ9 τoυ. Α'κδμα, περιγρ&φει
τη,v εΙiooδδ ταu και τηv ταρqμoνd τoυ
(τη γιoρτ{ τoυ ,Πiq1α) ατη BEρoια, τηv
εiπr1σκψi τou στη ιDυτει&, τoυg αγδuε9
τou o_τη Λiμνη τωv Γιαννιτodlrv κ.d. o
καπετ&y Kδρακαq μνηiμοyεJει δι&φoρα
1αρακτηριoτιlκ& επειoδδια σlτηv lιαλ&

φρoυρημ'iiuη ('ατ'δ τouq Τoδρκouq) E6-
ρoια και αlyαΦ6ρ9ται oτη ouμ6,oλξ τωv
ανθρrliπων τoυ <<Kδvτρoυ> τηq πδλεωq, δ-
πωξ τoυ Mdρκoυ Kqρακωoτι], τou Eμμα-
vou{λ Eελτoiιδη, τou Eμ,μαyoufrλ Φoοιlτoi-
κα, τou σiloλ&ρχη AργUρη Tοι'κεβδ&νou,
τoυ κτηματΙα Σιδρ Mανωlλ&κη, τoυ Γιδρ-
Υou (Tζδντζoιl) Παταvτωviοιr, τoυ olπou-
δαiou εκττrαιδευτικoδ ΓηαΙπiε Tζo6αρδtrοu-
λo,υ (o ωτoioq flταv, τ&τε, διευθuν'tξg
τou o;φλεioυ τωv Bλdryω,ν), τou Kατι,vξ
τωv oδηγδv τωv στρατιωτι,κδv oω,μ&τωv
Tαouκvilδα και Ktrρα,v&oι,oυ, d, ακδμα,
τ,oυ τnερΙΦη|μou τroλqμιoτd Σlκοτiδα, τoυ
Κατo&μπα rκαι δdλλωy συveργατι}ν το.l,, αr
πδ τα γJρω xωρι&.

Στov Mακεδovιiκδ Aγδvα lrrρoσΦ€ρε
πoλλ69 ιvττηρiεαΙ]εq και o B,φoιdrτηq (δρα-
oτdριog και ττoλι.ιτ&λαyτ,os) δrΙιorκαλog

Eμμα,v,oυξλ lω' Zδo1oq.

Δ. Στιq 10.7.Ι90'8 εταν"αoτ&τηpαiv
oι NlΦτouρκoι, δδ9ηκε YEνιlΦ αμvη]o*τΙα

και δημ,oοιεδτη,κε τo Σl)vταγμα. oι 'Eλ.
ληvε9 αγηνιατ'69, κατξπιι, τoJlτou, o:τ$
στρεψαν ατη,v ελεiθερη, Eλλdδα.

'Θλoι ('Eλληvεq, ρoιημαvΤζο'ι4τεq και
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Boδλγαρoι fi βouλγαρiζorvτεξ) ττ,αρi6ωoαv
τα δγτιλα, εκτ,δq απδ λiγoυq.

'o κα'τπετ&y Kδρακαq δεv ,μrτr.fiκε ατη
BΞρoια, αλλ& μ.δvo τo oτilμα τoυ με αρ-

1ηγδ τo'v τrερι6δητo Σ.lcoτiiδα, ο oατ'oioζ,

δταv πι6οτηκε vα 6y&λει Μyo, δεv κρα_

tdθηκε και αvαΦvαgε: <<Eλε,uθερΙt, ελεu-
θερiα>>, ευ.x,fi, τηtv oπoΙlα ε.τrαν16λα6ε και
o τrρoαvαΦερμ16voq To'lflκoq φιλflληναq
Xαλ{λ μp6ηq ,και δoτrερα δλ,o τo rιιλd_

0og l ! Aκoλoδθηoα,v τroλυfr1μεμg εoβτα_
ατι,κΞξ εκδηij\δσ€ιs κlαι 'ιEλλημεs και Toiρ
κoι ιpωlτ,oΥραφηΦ,κrαv αδελφωμδνoι.

',Eται, .τdλειcυolε τιrπιικ& και o MΦκε-
δovι,κδq Αγδvαq, oτα 190'8, δπou και
τroλλoΙ oυγγραφεig oταματoδ,v τη1ν εξι-
oτδρηαη τωv αu,μ6&ιlτωv (,τηv o,lt'oi<ι αρ-

1iζoιlv ατδ τα yεγ,oνΦτα τoυ Ι90,4). Er_
τoδτoιq, δλλη εiναι η τtρα'yμαtικδτητα,
τouλ'&xιolτo oτηv περιo1fi τηq Blθρoιαg,

δηλαδd ε.ττακoλoδθησαv παρ6μoια (,με τo
πqρελθδν) γoγorvδτα, €rΙrεισδδια, σUλλi-

φειq, ληοτεiεg και 6ιαι<liπραγiεζ, τα o.

τtoib oι,lvε1Ιατηκαy l<αι ,μθxρι τιq 16.10.
I'9,Ι2, δταv 'ελoιlθερδθηκε η Bιiρoια.

ΑvαQ6ρω, μερι|κ,&, μδνo, xαβκτηριατι-
x& και (oτ,ov rανδvα) &yvωoτα oυμ6&v_

τα,,μ,ε 6&oη τoυq αv3κδoτoυg κιiδικεg
τηg μηiτρoπδλεωq τηξ E,iρoιαg - N&'ou-

σαξ:

Σ'τιq 6.5.1909 oι ρouμανΙζoνiτεq κα1τε-

δrδφι,ααν I,0 qπi]τ'ια ελληvιζ6ν'τωir, καiτoi-
l(Φy τoυ Ξηρoλει6&δou και κiαlκoιπoΙησαv

τoυξ Σαρακατ,oαναΙioυξ, τnoυ 6oηθloδtααv

αydκαθiεv τoυq ',Eλληνεq αlyτd,ρτεξ, για
τη μ,{i1ρι τδτε ελληνq,πρ6πειil τoυq.

Tov 0κτδ'6ριo (τou iδι,oυ xΦvoυ) oι

τouρκικΞ,g αρχig ouviλα6αv πoλλ& γυvαι-
κδται,δα τηq πδλεω5, με τlη1v αιlτιoλoγiα
δτ ι καταζητoδuταv oυyμvεΙ ξ τoUξ, γF--

γovδg πou ανdyκαoε τoy μ'ηlτρolτroλιτη
Λoιiκ& vα oτεΙλει (29.12.1909) πηλε-

γρ&φημα πρos ταν oικoulμlενικE πατριdρ-
χη, σξov μη|τρσroλτ'τη τηq Θ,εo,oαλo,νΙκη9

κ.&, ΦαΙvεται, λoιτrδv, δτι o iνoπλoq α-

γιil,ιn9 δεr, εΙ1ε τ,ελ,ειδoει...
To τρΙtτo δεκαfl,μερo τoυ lουλΙou τoυ

19I0, 'Eλλη,vεq αvτδρτεq ατιξγαγαv απτδ

τo Koιrοlτoγδρι τov AiΘιαι,&oιo }νhrιζdτα.
oι τ.ouρκικEg αρxθg τoυg κcιταδiωξlαv και
oι.lviλα6αv,κατoitκoυq τηξ Pφ1ιdq, G)ξ

τρoφoδδτ,εg τ,ou aι}ητα'ρτιlκoi ortrtματoq.

Στιg 12.7. l9't 0 (η,μ,ξρα Kυρrακd) αu-
νελξφΘηραv πβκριτοι τη1q NdoιΙαbg, για-
τi δεv κρiEηκε αρκετδq o αρι9μδq πωv
δπλωv, τrou εi;αv ταραδoθεΙ qπδ τoυg
κατoτlκouξ τηs πδλεωg Qπακολoδθηoαv
δικαατξρια 'και ξuλ,oδαρμoΙ και θτρι α-
uαγικξ61ηxqy oι 'Eλληvεg γα παρrαiδιbσouv

και &Μα δπλα.
oι Τοδρκοι αναγιlδριoαv τo δικαTωμα

των ρoυμαivιζδrnτωv vα ι'δβσoιrv δικtq
τοuξ κoινδτητ'εq και vα λειτoυργfiαoυl
ιlδιαΙτερα oyoλεiα, γ,εγovδq τo oπoΙo
τιρακd,λεoε τη δια,κoτrξ τtrv επ1αβι, και
τ(,v oxf,oεω'v τoυ oικoιJμ]ενιiκoδ ττατριαρ
Xεiou με τηv κεvτριlκfi τoυρκιlκι] διoikηαη.

{ιroφααi,ατηrrε, ακδμα, η oδyκληοη 6κ-

τακτηg εΘvικξq οuνελa)oεωq τaδy πα;τρι-
αρxεi',ωy. oτηv KωνoταντιyoδηΦλη], μlετηv
παρoυαiαroυμμετox{ δλωv 19,.ν qπαργιδv
τou uπδδoυλou Ελληνιo.μoi. Αντιπρδαω-
π,os τηξ Φιlαρxiαξ τηξ Bθρoιαs - Nδoυ-
oαg oρToτηiκε o (βερoιδτικηq KσταγΦ-
yiq) Eμ,μαvouflλ Pdκτι6iv (αδελφδq τoυ

Kωνolταv'τilvoυ και γιδq τoυ ευφγ&η
τιov oηoλεΙιrv τη5 τrδiλεωq Δημηπρioυ}.
τroν εμtrορεuδνiταv στηv Kωιι,oηανrτ ι γo&ro-
λη,, ξπωs ,και o τιατ'iραq τoυ.

Aλλd ,και oι βoυξαρiζoντεg δεv φη-
oδxαζαv ,και τo B,ouλ7αρικδ KoμιΙτ&τo
ε}rκhτlibτηoε oτα'lι91l0 η1ιolματικοJq τnα-

π&δlεq ατα 11ωριd Morνδατtιτη Zερ6o1δρι
και ΧαρiΙεα.αlα, ξτrωg και o11ρ,y '{γιo Γε-
δργιo, εvδ oτη Xαρiεαorα ξι,vε clι.lμρλo-
,κf τοu αρ11ιlκoμιτο.'τζi Tρdιrκoυ και 14, o-

τλιτδv τoυ ,με τouρκι,κ6 qπ6qτrαqμα και
εττcικoλoδθηραv ouλλι]ψει q κ.τ.λ.

5. Tα yεγ,ovδτα. οι διδξειq, oι εκδι_
κητικiq και α,uτtεκδικη,τι,κ9g πβξειg ou-
νεxioτηκαv μ,ετα€i τωv Ελλdlνων, τωv
Boυλγ&ρωv _ βoυλyαριζδντων κ.ιι τωγ

ρoυμα,νιζ&uτωv και μ€ τoυξ Τoδρκoυg, cι
οπoioι, &λλoτε κυvηyo[rααlv τoυq μ,εv, &λ-
λoτε τoυq δε, d και δλoυs, i, τ6λoq ιl.
τrriρξαv τlεριτrτιbαει q <r,r ι g oπoΙ€ξ fuαι_
ζαι, τoν ρδλo τou ττuρoo6,6,ατη, μξyρι τov

0κτδ6ριo τoν 1912, oπδτε dρ1ιαε να

ρoδiζει η αυγd τηg πoλrnrmητηξ Φ'to-
λuτρδαεωg απr,δ ταy δυα6&qτbκτο τouρ-
κr,κδ ζιryδ, η oπoilα αvαμεuδταv. εδδ και
αρκετδ ;,ρδνo, γιατi oι ''EDΛηwq αvτdρ-
τεq (oι π'ερΙ1φημoι <ΠΦoκoαιoι>> τoυ K.

Mαζαρδκη) εi1αv κ&μιει τηv eπEyεμφdyι-
od τoug αια γvδριrμα o' cαrτοδq eδ&φη

τηg περιo1fq, &τoυ μζeι:αv τtληρφορΙ'εq

i δκqμι,αv δoλι,o$Θoρ6q :και cτοι 6odθ!τ1-

ααv τroικιλδτρoητ1α ]|(αι oιlοιαoπlκi τov
τακτιiκδ ελ\νιlκδ ατρατδ. Yηξρtαv, λo,-
τδν, τrραγ1ματr'κd ττρo&γγελoι, σκαηnαν€iξ

'και αληΘιv'oΙ τβαlκoττoι τηq πoλudιρι-
6ηq ελεΦερiαq'..

ΔΙA:BAΣAME

Kωv. A. Bακoλ6πoυλoυ

ΝΕΩτΕPH lΣτoPlA TΗΣ ΛrAKΕΔoΝl-
ΑΣ (1830_1 912) oελ. 31-':32'

'..Τα o1iδlο Tωv EλληVωv εnov,αστα'
τ1ιbv 'ΠρδiβλεΠov Tηv οnδβoση ναUτllKoυ

αγrημοτoc oτη Χoλκιδlκη με ε,nlκεφοληc
ToV τσδμη lKαrρoτdoo, o oΠoioc Koτd,ρTl-

Zε δlκo τo'U σω,μα σTηv Eι]βo'tα. ol εε-
σηK.ω,μδγo| 'Eλλη:vεc σX.εδiα1ζoγ τηγ ταU-
τδXρovη δlεi,oδυoη ToU κο'ρoτ6o0υ κοt
τωv ΘεσσαλΙKΦv oωμdτωv oτη Θεσσο_

1,58

λοviκη.'E11orrτοc ovολd]βεt τo γενlκ,δ
σUvτoνισμδ τωv Πoλεμlκl(bν εΠtxε,ρησεωv
,μεTd τηv o'voκη'ρUξη τoU ωc "Αρxloτjρα-
TηYoU. Tηc MoκεδoγΙαc, o Koρατiσoc,
αφoi, συγ,κ6vτρωσε δδKα ,Πλoio μ,ε 500
Πε|ρifrou δγτ,ρεc σTηv Eυlβεlο, πiροlσ€ ορ

;1ικd oτo τδλη lMoρτioυ - ορxδc ΑΠρlλΙ
oU 1854 σTra βiρg1gq Σπoρdδεc' κο_

τεUΘιjvrΘηκε δπεlτo oτη Χ€1oσδγησo Tηc
K'oσσdvδρoc κol TελIκd απoβηβf,g1ηxg
oτlξ $ {ηρ1}igu στoγ oρμo Toυ Κολομt.
τσijoU. fvt,ετd τη'V lκοτdλ'ηψη τoU χωρloι]
Συκrδ, δ,noυ 6γlvε δεκτδq με μεγdλo εv
θouoιαoμδ oΠ,δ τ! \rr]δ,Πto nλη€υ,αμ,δ, nρo
xd}ρησ€ στov il'loρΘεvΦvα τηq ΣlΘωγΙoc

κσl στη ,Nlκητη κol KoτδληE€ μθσο σε
nαραλ,ηρημo εη/Θouσloo,μoιj o,ni τouq Kο

ToiKoUc oτlc 10l22 Α.nρ'lλiου, στo'v Aγ.
Nrκ'δλοο. ΕκεΙ επρ,oκεtτo oιYxρovο νο

φτdσouv κctt τα nλoiα των Eλληvωv 9-

nοvοστατΦν. Στov Aγ. Νlrκ6λαο o Kα-
ρατdσoq κ'αl o, δvτpεq τoU f!θρασoγ τo
Π,dα1α κor oφo0 εn'lστρdTε,Uσαγ στη σU-

'vi1ειo 6σοUc μΠoρoιjσoγ vο φ,ξρρμγ 5-

πλo, dφησον στηv κωμ,δΠoλη τoυc 12

γερovτδτδ,ρo'Uq ωq π'oλlτο,φ{jλαK,εc καt
KοτεUΘι:,νθη.Kον ,inεlτo σηv oρμι]λiα. o
U,ΠδλoιΠoc πλ,ηΘυoμδc τoυ Αγ. Nrκoλd-
oU στdλ0ηκε 'αΠδ τov Kα,ρoτδoο oτη
Boυρβoυρo,il...



Aυομυnoεlq απδ τlξ πpΦτεζ μiρεζ ToU Eλλnυoiτολlκo0

πoλiμou σTo loτoplκδ lhλπακl
Πoλλ6g και τoι;κilλεq εivαι oι αvαμlvii-

oει g qπδ τov EλληvoΙταλι,κδ τδλεμ'o, τη

γιγα,uτια.iα εκει!νη τ!ταvoμαγΙα τroυ δη"

μιoδργηoε τo 6τo9 'τoν 194o, τou εivαι
τo μlεYαλirτ,ερo oρδαημ,o oτη,ν lατopiα
τηq vεδτερηg Eλλ&δαq.

Mερι,κig ατδ τ ι q α,vαμv{oει g. αυτE5

στo ιατoρικδ Kαλπlκι, Yυρ,νδνταq 46

γρδvια τioω, θα πρooεrαθιjooιrμε να τ ι q

ξαvαφdρouμε oτη μ,νfμη μlαξ, να τιq ξα-
ναζων,ταviψoυμε Ytα να ζ{{αoυμε i]oτω xαl

για λiγo τη,ν ιεβτητα εκεΙ'vωv τωv oτιγ-
μδv.

a'a

Πα,ρανoμ6q τηq 2,8ηq oiκτιu6ρΙoυ 1940
ιαι τα τμfrματα τηq 8η,q Mεραρ;iαs, τηg

μαρτuρι]xiξ εxεΙrvηq Miεραρ1iαq τrou qπa-

τειλεiηo εξ oλo,xλ,iρoιl απδ Hiπειρδ'τεq ια,
τoυ τδτε, &πτ.rg, και Φμερα, εΙyε itδoα

τα θρυλικ& Γι&vνlvα,,μ'ε Διoικη'τ'f τov

αεilμιηoτo Στρα'τηyδ Xαρdλαμ1τo Kαταr-

μ'{τρo, {ταν διεαπαρμ'6νtr oτη'v Hirειρω-

τι'x{ iιrαιΘρo, trτιq Hπει,ρωτικ.i.g 6oυνo'

τλαyιdq xαι στα λαγ'κ&δlα μiε εiπΙχειv'τρo

τo ιoτoρικδ Kαλπ&κl, και περi,μlεvαv α_

τδ μiρα αε μiρα τη διαταγ{ ετισ]τρo_

φξE α,τηv !δρα τouξ, Yιατi τitποτε δεv

τρc,μ,{vuε τα γεγo.uδτα τα oτoiα απρδ'

κ9ιτo }Ια αuμ6'oiv eντδq oλΙγων ημεΦv.

H vr)x'τα τηs 27ηq σκτιυ6ρioυ {ταν μια
νi1τα καθαρ& φθιvmωριv,fl, με λi,γο κμ)o,

λΙΥεq 6.ρcx6q και τoλλiq αoτραπ6q xαι

6ρoιτiq, αi,ακατιυμ,iι'εq,με κiτι παρ&ξε-

ιεq oμo6ρovτi,εξ τ,oυ oυv'εxiζovταv μEyρι

τιq πρδτεq τρωιu6g δρεg.'olτo περr,'oi-

αε η δρα, oι oμo6ρovτiεq αuτig αIκoior_

ταν τεριooδτερo Kαι δλoι, τou εκ,εΙνη

την δρα 6ρiακoνταv μ'ioα ατιg crκηιiq

και τα αντiακη]}α, τl ζ απf,διδαv στη xει-
ρoτdρεuαη των καιρικδv αυιΘnrκδv. Πoλι]

ΥρηYoρα δμωq δρxιοuν rα αlτιλαμ6dιor-
ται δ,τι bι oμo6ρoντΙεξ, πoυ εy τω με-

ταξιi γΙνovταν τιo τυκvig,<αι πιo fν-
τoi':q. δεv oQεi,λovταv oτιg xαιρικ6q αυν-

θ'{,κεq, αλλ& δτι κ&τι τo oημαvτι'κδ oυ-

vΞ6αι ιε.
Σε λiγo αγ7ελιαφ6ρo.ι περιiρ1o.ν'ταv

α'πδ μol'&δα oε μoν&Eα και αrπ6 τ,μfμα
αε τμξμα Yια vα αvαγ)rεΙλouv δτι oι l-
ταλoi μ&g εixαv κηρδξει τov πδλaμo και

με τα κανδvια τoUζ μαξ ioτελvοrv τα

πρδτα εγθρικ& τouq 6λtj,ματα.

H or)1υαη τoly πΦτω,v στιγμdrν φεδ-

γ'ει τoλJ Yρiγoρα και μ'ε τo &voιγμα
τωv φα'κc.λω.v πιoτρατει)α'εωg o κασ€lvαq

6,ρiΘηκε o'τη Θ6aη τoυ χαι αyελiμ,6αrε

τιq εuθιivεq του.

Εv τω μεταξδ, oι κ'α|μπ&vεξ τωv y$ρω

1ωριδv και ιδΙωq τωv xοριδv τηq {παρ-

xiιαs Zαγoρioυ, xτιJπoΦσα'v δαι.μovιι.ffΙlg
και 6διyαv και αw6q το πρ6τo ,&γγελμα

τou πoλ6μου.

H πβτη μ6ρα τou τoλdμou π6ραoε με

μετακιvf.oειg μικ,βu τμημ&τωv,μαg μi-
αα απδ η!μιoyικoig δβμ'ouq κ]αι μ,oy'oαrd-

τια τρoξ τηv τμΙrτη γραμ,μ,f τoυ μετδ'
τoυ, τρoξ ενΙlo1voη τωv μαηoψl6,vων τ1μη:

μ,&των τηg πρo,καλι)ιpεωg, γιατΙ ι.rπ{ρ1ε

oγεδιo vα κρα'τηΘεΙ η πρδτη. γραμ,μ,d τou

μετdrπoυ yια i'vα μι'xρiδ 1ρo'vιrκδ δ'ι&ατη'

μα Yια λδγoug ψUx.oλσγικoδξ, αλλ& και

Υια vα δoσεi η ειrκαιρi'α oτα uπδλoιτα
τ,μt{ματα vα καταλ&6oιlι, τιs θ6oειq τouq

στ.ηv qxυρωμα'τι,κξ βvη τou Kαλπα'κrιol,

yν,αατflq και σqν ζδvη ελαitαq, δπτoυ εi'
vαι γvωoτδ, δεotτδζoυv τ,ρo9 Avατoλ&g

τoυ δημδoιou δρδμou Kαλτι6κι - lω&yγι'

ι'α τα υι1Φματα τηξ Πκραlμπdλ'αq και

τρ'oq Δυαμ&q τα ψδματα τηq Xρ'ιrσ6ρα-

χη ξ.
AvτΙθετα, τρoζ τηv ιατεilθιrvαη τωv

μετακt,νouμivωv Υια τηv τΦτη γραlμμιi

τμη1μiτωv μαq, dvα &λλo κiξμα αvΘρΦττ,lv

κατd Φ&λαYΥεg εκιvεilτo με xατεrirθuvαη

|πρoζ τα Γιdvνιvg. 'lHταv o &μcιnloξ πλη:

$ιlo,μ6g τωv ταραμΦoρiοv yω'ριδv τηg

Eπαρ1Ιαg Πωγωvi'ou τrou πβτα δθ1τη:

καν τα 6λfματα τoυ εxθPoi και ΘY',α'τa'

λειταy τα xωριd τoυq και τα oττΙlτ ια

τouq, γlα vα γλυττi:αouν gγ} τ'ηv μτιδτα

τou κατακτητf.
EΙvαι δrjoκoλo vα τεριγρdψει καv6vαg

τηv εικ6vα τoυ τταρoυoiαζαv oι &νθρι"lτoι

αuτoΙ.
Π,αvιlrδ6λητoι, με τηv α'γωviα ζωγρα_

φιoμiνη oτα τρδoωπd τouq, γ6ρoνπεq,

γρι'Ξq, μεαδκoτεg γυuαiκεq, κoρiτoια, α_

Υδρrα, μ&t εζ με τα μ ι,κ'β παιδι& τoυ9

oτηv αγκαλι& l] με τα μιoβ τouq ατηv

xoδvια, ζαλωμ.cuεq, xou6cιλoιj'ααv κovτd

τ,oυq δ,τι ιδμιζαν πoλ&τι,μo yι'αιlτ'oδq'
'Αλλ'oq εixε τo ει'κδνιoμα τηq Παvαγihq

oτα 1fριεr τou, &λλoξ τoν ταρdλuτo γi'
ρovτα τατ'iρα τoυ στoυξ δμoυq τoυ, &λ-

λoq τη,ν αγελ&δα τσu τoυ την iiαερνε με

μια τρι1ι,δ, &λλoq τιg καtoΙ|κεq τoιl, &λ-

λog 6vα ταψι στo 1,6ρι και oι τrjερισσδ_

τερoι με τα γαi1δoι.lρ&κια τσUξ φoρτωμd-

vα μi1ρι τα αυτι& με ατμiματα και κλ'-

voακετr&o ματα.
Bλ6πovταq τo,uξ Φαv'τdρoυξ μαζ yα

τη,yαiνoυv Υια τ'ηv τμi'τη γρα,μμ,fr τoυq

φδvαζοιv; <iΠoi πιδτ'ε, μωρΞ ττα16ι&; Mι-
λιoη)vιcr iρxo,νται oι lταλoi crrrδ πΤbω

μαξ ! )>.

oι φαuτ&ρoι μα9 δμωg, απτδητoι τρα-
6oδαα'v για τηv τρδτη Υρ,c(μlμ,i, Yια yα

φΘdcrouv ατo τoδio τηq τι,μ,{5'
aal

'Eτ.αι, με βyεg oτηv πΦτη Yραμμfr
δι,6ρρεuαε η τΦτη και η δοiτερη μ6ρα
τou τoλd,μou μi11ρι τι9 6ραδιι,Eq δρεg
τηq 29ηq olκtω6,ρioυ, oτrδτε με τo vδ.

1τojμα &ρ1ιαε η απιoθo1δρηoη τΦv τμη'

μ&τωv μαq πρoq τo Kα,λπ&κι. H yir1τα

Toυ
E'παμειvιilvδα Bαδiλn

Eπiτ. lEπιΘ) τ'i Γεωργιαξ
αuτi τηζ απιαθoγδρηαηg ξταv κ&τι ττoυ

δεv μπoρεi vα τo ξψ16oει καiιr6ναq. Bρo'

γξ καταρρ<lκτιil8ηq δλη, τη νδyτ,α, oραα'δ'

τητα μηδθv, oκoτ&δι πuκν6 εorκ6παζε τα
τΦvτοι. oι oτρατιδτεg μαξ. για vα μη

1&o,ouv τ,η,ν επαφii τous με τg τμξlμ<rτ&

μα9, αvαγκ&ζoyταy γα κρατtoι}v τιs ou'

ρ6ζ τιov μo'uλαριδι, τΦv μoταlYογ ιkrΙlι",

γιατi ιrτrξρxε κiν6uvoq γα (iτfoltωτroιrv α'
τrδ τη φ.&λαγγα και να xαθoiv. H αιlyαΙ_

αθη,οη &r ι Θα 4πρεττε η διαrδρo:μ αuτfi

α'πδ τη,v τρδτη γρα,μ'μ μEμρι τηv o1gυ'

Ptlματι,κd ζδvη vα διαvυθεi μ,θαα oτη n}'

1τα, μεγ&λtιvε τηιv αγωνiα τωv μ'ετακι-
voυμ'6νωv τμημ&τωv μgq, γιατi τηv ημ6'

ρα τα εxθρικ& τ'μξματα θα πρogωρoiαα'u

α,κ*Θεκτα και ιrri'ρxε μεγ&λoq φδ6oq vα

α ιxμαλurτ ι ατoiv.
Mια τραγματικfi κδλbαη τou Δ&vτη

{πα,v η vilxτα αυτri ! ... Eυτιlιxδq, χδρη

oτηv εμπειpiα α'ξilωv α'ξιω1ματιrtδ'v, <ιλ'

λ& και oτtλιτδy του {ξaρα'v τηtv τrεριo'

xfr, δλα τg τμ,{ματd μαg xατ6ρθωααv

εvτδq τηg ui1ταg να φθ&αoι,lν στo'ν 1τρo'

oριoμδ τoυg και vα' xαταλ'&8ouv τιq Θ'i_

σειξ τoug στην oxuPωματικ{ ζδ'νη τoυ

Kαλπακιoi.
Απδ αυτd τηLv ημ'ξρα, πou fi'ταv η τρΙ_

τη τoυ πoλ6μoυ, αργiζει μια τραγ'μα1rι-

κfr τιταvoμα11iα. Tα τμfrματα τoU q{βρo',

δτr,lq dταv φιJσικ.δ, σε ττoλδ λ}γo xφδlyo,

αφo'i δεv ιrπf,ργε καμι& αντiloτααη, δ_

φθα!ααv αvεvδxλητα μcγρι τo Kαλπ&κι,

τoυ €rπ' eκεi ,και τ6ρα δεv μhrδρεαα'r

vα πρoxωρξοoυy o!τε κατ& 6vα μ4τρo'

Aλλd για v1α εκτ ι μηiΘεi στα μlεYι6Θη

τoυ. πρiπει η αξi,α τoυ αμυντιiι<oδ αuτoδ

αyδνα oτo Kα}rπ&κι, κρi'uo,με oκ6'τrιtμo

π παραθθαouμε τα αρrΘμη1τικ* oτoι1hiα

τωv ετιτιθεμd!1ων και τον αμυν'oμ'θvωv
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δuv&μ'εωv. ' 1 i
fι

Στην 'Hτrειρo γεvικ* oι |ταλoΙ εττε-

τ€θηηαv..qε μ6τwπo l.00 1ιλιoμ,fλρωv με
τιq εξfg δuv&μειq;

124 τ&yματα τrεζιlκoδ, 3 ouτν&γμαiτα
ιπtlτtlκoδ, 244'ττuρol6δλg, πoλλδ τδty'ματα

δλιοry, 90. &εψατα μδXηq και ,μ€ ητroστi-
ριξη τoλλδv αμlηvδv αφoττλivωv.

oι διxlq }rαg δuνiμiει g η1qγ,

tf τri.yμφα τrεζικoδ xαι 64 τυρo6Eλα
τηs ηs Mεραρxiαq.,. λΙγoι δλμoι xαι λΙ-

γα αερoττλ*vα.

',,,Σ,τQv τoμiα τ9υ Kα},dτΙxκιo,i, δtπou i_
TEv.. κg!' η :,rΦρ]α ,,πρρσtτrδοεια τωy Ιτα-
λβι1 ,τε.ωη1φr 'φ .μdτι.lτιo 12 1ιλιoμ6-
τ,ρ{Ιrv με 15 τΦμ<nτα τζικoi, I20 τu-

ρΦ6δλα, 90 &ρμgτα μ&μ1q, τ6γματα iλ
μqrv και μ,ε uπoατξμ,ξξ σ1μηrvδy αoρoπλ&-
νωv. Tα τμξματα αuτ& αyi'κouv oτιq Mε-

ραβxi€ξ,,Φφξρα xαι Kει,τrαiρ,ιlv. μ€ εJτΙ.

κΦαλis τ'ov lπαλδ Σε,ρατηy6 Pδoοι.

' F{ διid μα6 &μιlνα διeξδx$η|κε μ,ε 7
τδι,lxiiατα_' ττεζικοδ; :ld ft1ρq6δλrα μlg \|:
γοug δλμouq και λi.yα αερoπλdvα μ€ dτrι-

κεφαλ.ig τo, Στ'ρατηγδ Xαρ&λαμπo Kατoι
μξτρo, Δτoιlκητd. τηg 8ηg Mεραρ1Ταq.
:" Στlg 3l, @x56srρiou,: τα τr.ρoxq}ρημ]ar'α

ιnt{(λι,κ& τ.μ,iμtχτα, fρtΘα'v:oε εrαφζ μ,ε τα
ελλιJvι*d, :τμΦματα α6η,v τ-oτοoθεoiα τηq
αι.τΙατααηrq rα}' dρxισiiv: να dτoιlμ'*ζoγ_

τir 7ια τη' μεγ&λη επ'iθεoη., Tηv iδια
μ'6ρα; o Σπ'ραiη'yδq . Krατo'ι1μqτρo6 παΙρ-
vει ,κρuτrτoγραφιlκδ αiμtα απδ τo Γεyικδ
Στ;ρατηyεio, τToυ τ,oυ'i]λaγε δπι η κJρια
cατrοαtoλf τ,ηq Mεραρyigq τou iπαv η κ&-

λΦη toυ ττoλεμιxoδ θodtτρou τηg Δυτι-

'(δq' .Μακεrδoνikξ] και δLε1rτερεuδιrτωq η α-

'raδφρ*θη τωv oδεJαεωι, ξπδ τηv 'Η|τrειpo

πPoξ τηι, Aιτωλoαrκα,ρνq,νiα,

Η Mεραρxiα, 6yραφε τo ο'rjμb, δav ,πρδ

τrει vα Φlθετρει 'τιq δuvδμειq τηξ, δι€Kρι-
κoI}οοr τo'εθvικδ €δαιpbq τηq Hπεiρoυ.

Αλλ& o t(αταιμ{lτρog εττιμιev€ι Φηl, α-
ττΦαΦ τou yα δδoει τη μ&Χη στη γραμ_

μd Kρλπ&κι . Kαλαμdg, πou την εiyε
ττρoπαραακεuδoει αμuπικ& ατδ τoy και-

β τηq ειρfivηq.
'Εταr, λoιrπδv, τα τriν,τα ετoιiμξοv-

ταt yια τη'v &μυνg μ'θ1ριq εoγ*tωv.
***

'Στα υψδματα τηq Γκρα,μ6&λαq στΙi-
Θηxαv δuo τrαρατη]ρητiρια,πυρo,6oλι κoΦ, τo
cvα oτb ,κuρiωq iφω.μα τηq Πκ,ρα,μrπiλα5,

με επι,κεφαλdg τoν Διoικητfi τou 8ou Σuv-
τ&γματoq Πυρo6oλι,κoil lc.qgvνΙνιοv, Συν-
ταyματ'&ρxη Ααilμακδπoυλo Α,λ'Ξξανrδρc,

και τo &λλo oτo τrλα'ivδ Φωiμα Aαδv:-
τσα, μ; ετι,κΦαλiiξ iov Ταγμαπ&ρ1η

τbυ 'ιδioυ Σ,υvτ.&)rματ'oξ ΠΦo6oλι,κoi Bbρ-

oη:'KωνoτοnvτΙvoi" ]και tjρΙτσ παρbfrηρητi'

ρ1o στα υψδμαtα tηs Xριrρ6ραxηq. μ'ε

16ο

ε.lτικειpαλιj9 τ9v Ταγματ6ρyη Kωατiκη
Δημflτριo, επτioηg τou ιδiou Συι,τdι,yμα-

τog Πυρo6oλικoδ.
Tηv δλη εuθδη τou αυvτoνtoμoΙr τau

'Γtυρo6oλι.κoδ 'μ'qs 'τηv. εΙxε o,Αρgηy}g
τou Mεραρxικoli Πuρo6oλι,κoδ τηg 8ηs
Mεραρ;iαg, ΣυvταYμcιτiρχηg Mαtφoγι&.
v'ηg Παναγιδτηq.'

Tα τrεριαoδτ'ερα τυρο6δλα μα9 dταv

1.ατβyqμημer'α ΞΙαtο ' αrδ τα ' uψδμαrα
τ]ns ΓκραμTa&λαξ, στ,ιξ κπη,ματι,κig πφιo-
1dg τωv xωριδν Kdτω και 1Αvω Σou-

δεv&..τδρα Πεδι,yd, μεταξl) τωy o,τoΤων

{ταv και δδo 6α.ριiq πuρo6oλαρgiεg, d-

"o, 8 .rρo6δλα, η μiα uπδ τov λoxαγδ

ΛυκιαuγΞρη κ,αι η &λλη υrrδ τov λoxαγδ

MτgyoΙr4κα και δ'λα τα r.lπδλoιπα oμι6α-
τι:κ&' 'Αλλεξ δδo τεδινΞq Πuρo6oλαρ1i-
εq, frτ.o1 8 πυρo6δλα, η 'μΙα υιrδ τoy λo-

xαΥδ Aλεξδτoυλο Γεδργιo καr η &λλη υ-

τ9 τoν _λοxα7δ Σερ6ετd KιovoταντΙlνo,

εΙf,αγ .ξqτανεμη;θεi q1α .ψδματα τηg Χφr.ι'

oδρqxηq, '.,o1η. δυτ ι κ'r] τλευρ& τη s αμuγ-

τj-ξi!,, μs9; Yραμμiξ, κoντδ ατo Ιερoδ,-

δαpκα}ε!o τι1s. !'aλλδ,
,Tg τlμ'ξματα.τou τrdικoi μαs, μ€ ετi-

κΦqλiq τoν Αρ1ηγ6 τoυ Mεραρxια,κoδ
Γlεζι;κoδ . τηξ . 8ηs] Mεμ,ργiαq, . Σuν'τtηγ,μα-

τiβxη, Ν.τρεn xατθ6.αλαv τιq δJo Yραμμεξ
1.αρακωμ*τωv πou 6ρΙοκovταv oτιq τrλα-
yιiq των ]υφωμδτωγ τηζ αμυvτικιiξ μαζ
γρα μμi ξ.

.Tηu κliρια'ευθσuη τηg ξμ;υ'γ€(q 1ωy U.

ψωμ&tδu ',Γκρqψι&λαg - Ψηλ6ραx,ηq τη,v

εi1ε τo,3o Tδyμα'τoυ 15ou Συvτiγμα-
τoq' Πεζι,κol) |ωixνν'Ιlνων; μ'ε aτrικ]ε'ιpαλl]ξ

τοv Tαyμαiiργη Πεζι.κoi Πανταζ{ Κωl'
αταμτivo. oι ετrιθd,αει E τωv Ιπαλδv dρ_

χι.σ€(y και ouuεxioτηiκαv xωρiq δια1κoτrεq

ατrδ τηv 1,η μfxρ, τη'v 8η Νoεμ6ρiου. oι
μ€ν Moviδεq τoU Πεζιxoδ dτrιτΙθειtrαv
κuρΙωq κοaτ'd τωv uφωμ&των τηq Ι1κρα_

μ,π&λαq - Ψ.ηλδραxηξ, oι δε Mo'lι&6ε9 τωv
αρμ&τωv μdxηs κατ& τoυ δη1μooioυ δρδ-

μou Kαλττ,&κι - .Γll&yνινα, τo'v απoiοy τρc-
αrαθoδααν ν{r τolv διααπdoouv και r'α

τov δια6oδv. Περιοοδτερo δμωg η .κιφΙα

τρi:-απτ&Θεια τωv ιταλι'ιδv επιθioεωv εo_

τρ3φετo κcrτ& τoυ uψd}ματoq τηq Γκρα-

μτr&λαξ. λδγω τη5 μεγdληg στρατηγι_
κ{q αημααiαq πoυ 6γει τo liψωμα αvτδ,

γιαii δεαTrζει τ'ηq δληq περιoy{q.

'IEτoι, επi 8fμερo. φωτι& και καυτδ
αi'δερ'o δτφτε oτη,v αμυτικ{ μαξ γΡ€(μ'

μi.
''Θλεs δμωs οι ετιΘdoει q τωv lταλιbv

ατirτυxα.v x&ρη ' στηv εuo,τo;iα τou Πυ-

ρo6oλικoιi μαζ, τo oτrδ'io κυριoλεκτικ&

εθ6pιζε τoυq- ετrrτιΘεμi,vouq l.ταλoiq,. καr

ατη γεwαιδτητα τtJv αξιωματικδv καt

ατρατιωτδv μαξ, rrλλ&' κrαι φtlτwοaEilφε-
rικ{ oτρατηyικ{ αζΙα τrou ixειγυφγLdριο

ατrδ τo Kαληr&κι τεριoxli. }'16vo δδο φo-

ρΞq κατδρθωααν oι'tταλoi yα καταλ&-

6ουν τo δφωμα τηg Πκpαμπtλαg, τηv

πρδτη oτιq 2 Noεμ6ρiou και τηv δAλη

aτιg 7 Νoεμ6ρioυ'
Στιq 2 Νodμ6ρτou, μια διμoιρiα τoυ

e1θρoi lεΙγε κατoρθδoει vα αyε6εi oτo δ-

ψιoμα., .ατ:6 io oπoio εlκδιδ1θηtκε με αv-
τ'dπiθεαιι τo τριtΙ iτηs :&λλ'ηls ημEραξ..

Στr5 7 Νaμ6ρioυ, η κατ&ληφη fyινε
δατερc, ατrδ λuooαλfα επiθεoη ταl εyθρoδ,

τou 6γι.νε τιg 6ραδι,oE9 δρεg με ομδιδεg

θανdτoυ.

..,Αλλi αμ.iαωζ τα μεσ&vυXτα τη,q iδιαg
ημ6ραq' διατξγfulκp .και !γιvε αι,τφliθeo'η

με τo T&γμα Παyταζi, τo oτroiο Θαυμα-

τoiργηoε, γιατi o εxθΦs αvgrτρδατηκε

και εκδιδ1θηκlε: δoτεpα οαtτ6 ακλη,Φ αγδ_
ιrα dκ τou αuoτ,&δηv ]βε τη λδγ'(η kαι με
xειρo6oμ6ilδεξ, αφivoγταξ ατo τrεδio τη'9

μ&Χηs -τsρτ,τoμ.g 45 vεκpoδq. oι.,.γgxρoi

9iygν φaρaλαi'μιo' .με μετ.€rλλικη ξtλ&κα

τrou. iVρqΦ9 '<<Στρ.ατlδτεq ,τou θαν&τoυ>
((FAΝDl Dl MoRτE>).

, oι δικ,iq 'μαs ]ατd}λειεξ dτα,v ελδxι-
oτεq, 'μεtαξi] τωv o:noiω,v o μδvιμoq- Av_

θuπcλoxαβg Πεζιioδ Xατ'ζδryιιiuλoq Νιπδ.
λαoq; τou κατdYδταv ατrδ τη Θεαααλc-
vi'κη'.

Σ i, {χrgq αuτ6q τι q μ'&xεg διακρΙθη-
κtrν.o Αpγηyδq Πuρo6oλι,κoδ τηg 8ηs
Mεραρxiαq Σνvταγματ&ρyηq Mοα.lρoγιδcυ_

vη,q Γ'trαvαγιΦτξζ; o Διoαηlτξq τoιl 8ou

Σ.υlvτ&yματog -Πυpo6ολικoi lωανμiivων
Συrαγματ&ρxηs .Aοημακδπroυλοξ Αλi,-

ξαvδρoq, οι Tαγματiρ16εq Πυρo6oλιxoδ
Kωoτiκηq. Δημiτριos *αι Bερoι]g Κωl
αταuτivoq. με &μlg€.9ψ9 oυvεργflτεg τoυg

Λoγαγoiq ΔιoικητΞg των Πυρo6oλαργιδv
και πολλoδq εΦi5ρouξ αξι<οματιxoiq, gε-

ταξδ των oπoΙωv fταv Χαι o αεiiμηστoξ
dφεδρoq Αvθuπoλoycιγδg Πδρoq . Σ{,rxρ&-

τη9 ατrδ 1ηrv Π'υροδγιαvvη τηq Kδvιτσαq,
τoυ μ€ τo εδoτoxo τnυρo6o,λιιδ τηq Mε-

ραρxiαξ εθ6ριζ<ιy κυριoλεκτικ& τoUξ εfilι-

τιΘiεμ6voυ9 l:ταλois και κοιθiλωvαv τα
dρματα μ&1ηq.

Α.,rδ τ'λεuρ&g μov&δων Πεζι κoδ δrα,κ,ρi-

θη,κε o 'oεμvδs αγωνι,oτ{q, Διoιkητtig τDU

3ou T&yματoq, Tαyματ&ρxηq Πbvταζ'i5
Kωνoτα'rτivoq μE τous Yττ'oλoxαγoδg Β'α.

oιλ& Νικδλαo, M&λλιo Δημfrπριo και τov

AΦιrroλoyαyδ Σαρρ{ *rr'"orτ'iiνo, και
πoλλoιig &'λ'λoυq αξιωματιkoδq μovilμoυξ
και iφεδφυg, αλλ& και oτρατιδτεq, τoυ
παλεμoJoαv με ατα'ρ&μιλλη' πgλικcο'ρli
και αυτcθυqiα και Ylα τov. πρδoΘετo λδ-

Υo δτι _ ετειlδfi lρ1 'τεριεαδτερoι dπαv
Ηπειρr!:τε9 _ iξΞραv'δτι 'πoλeμoilv uτriP

6ωμδv και εoτιδν. Θα πρiι]Eει a&;, yα τo-

vιdθεi ιδιαiτερα η.,oιlμ,6oλd τoυ Πυρo6o'

λι κoι) μαg, εκτδq τωv &λλωv, oτηv αυ-'



τιμετdJπιση τ'Φv αρμ'&τωv μδΦsηξ, Yια τα

oτoiα δεv uπiρxαv dλλα μΞbα yια μα

αιrτιμετωπrιστoδv, δdδoμdvoυ δτι η ελλη-

νικfi &μυvα δεv δι61θετε &ρματα μ&xηs.
Mδyov κατ.d τηv ιτcιλικ{ ετriθεcrη τηg

3ηq Νoaμ6ρiου, τoυ fiταν μια ατ6 τιg
ιιqγυβτ,ερεq και θyιvε με τη αυvoδεΙα 50

αρl}iτarv μd,μηg; κατ,αoτρΦη]καy οrπδ τo
Γluρo6oλικIδ μαε 9 Φματα 'μ*Χηξ ιταλl-
κξ, ,oι cαπδλειε'g τov.-lταλδu o' Φrτδ ,o

8iμερo oτo Kαλιπ&κι dταν τρoμακτικ]6g.

E,κεΙvη η μικρι] πεδιdδα, πoσ qρxiζει αt'τnδ

το,ιlKαλπ&κι και @θ&yει μ6xρι τov Kαλα-

μi,'uπiρξε o τδφoq toλλδv εκαrτoγτ&δωy

Ι ταλδv.

Bε6αΙωq, απδλειεq εi1αv και τα δr,<d

μαξ τα τμ,dμcrτα, α'λλd τoλδ λιγδτερε1.
Mετd τηv 8η Νoεμ6ρΙoυ, oι lταλoΙ

&o41rrgv v' α19Y,oητεliovται. Tα δvειρ&

τoug,_δτι''oε λiyεq μrξμg θα 6φΘαναv oτα
Γr&vyιvα yα τιouv τov καΦc τoUξ και σε

λΙγεq' μiρεq με 6vαv περΙπατo απη.v A.
Θ{rα, με τα oπoiα τoυq εΙ1ε γαλoυxξαει

η _i1αλικfi .τεolrαvdvδα, &ρxιcnαv vα y'κpε-

μiζ vται ηαι απoγoητευμiνoι ol,ιvεr8ητo-

τoιoιioαv oιγ& - orγ& τηv ιδiα τηζ oπl-
οΘo1δρηαη q.

- 'Eται, -oτ'ι q Ι 3 Νoeμ,6ρioυ, μ,ε τηv o-

πrαθo;6Φρηoη τωv lταλδv πoυ εixε dδη

ouvτελλεoτεi, τα δικ& ,μαξ ,τμ,i|ματα αy€-

λα,6crv ' ττi,v αv'τετiθεoη με δλεq τ ι s με-
τiπiiτα γvωατdq εξελiξει q τoυ τoλ'6μoυ.

To i]πoq τou l940 oφεΙλ,εται κατ& τo

μ:yα}iiτερo'μ6ρoq ατo Kαλτ&κι, α' αu-
τδ πou η 8η Mεραρxiα τo κρ&τηαε ατδρ-
θηl1o ηqρ,d τι ξ'λυσσαλ,iεξ και μrg μn'ξρ'

τqρ.ε4 δuv&μειq επιθioει5 τoυ εχθρoυ, και

Yι'αψτδ δrκαΙωq Θα τρdτrεi μα ατro{α-

λεΙιταr . τo .. Bερvτirv τηq Eλλδδoq,
;'Ιlαρa ταδτα δμωq,' οριομ€voι ιστoPι-
κoi και ' αρθρογρ&Φoι ' εΦηlμερiδωv ηβελη-

μiivα ri. αθ(:λητα axoυv μ'υΘoποιdoει ταρα-
πdι,ω απδ τιξ πραYματικiq τηq διαστδΙ-

σειξ ..τη μ*Xη τηξ Πivrδou, πou {ταv τo

&λλo δiδ'uμo τηq αvτiοτα,oηq κατ& τou

εX'θρoi τι ζ πρκ}τεq μdμg τou πoλiμoυ,
και υτoτiμoδν την dντΙoταοη oτo Kαλ-

πdκ.ι, την oπoiα τηv αyvooδααv αxδμη

καi αυτ& 'α μ6oα μαζι,xfr q εw}μ,iρωοη ξ

κατd τo γιoρiααμδ τωv ereτεiωv τoυ

Ξτouq τou 1940,

Ev ioJτoιq, δμ,ωs, η ιατ'oρι'κξ αλιjsεια
εivαι διαφoρετικr] και vα γιατΙ;

Η μ&xη oτη.v ΠΙvδo τιg τρδτεq μΞρεq

τou'πoλ6μou εΙγε τηv εξ{5 εξελιξη: Tov

τoμdα αυτδv' εixε αγαλ&6ει νg τov ιητε_

ρcio/πιΦτεi τo αιπδcrταoμα τηq Πivδou.

πδυ απaτελorjyταv απrδ 2.00'0 riμδρεζ,4
gρει6dτ ιιtδc πrbo6'δλα και μiiα iλη ιrrτr,_

κoδ'μE ειτικεφαλfl9 τov Σ'υvταγμhτdρ11η

Δci,6&κγμ€K&ωτgντiνo. τou ιixε oorr€υδ-

σει τηv τoπoθεoiα τηζ iμυvαξ cαπδ τov

καιρδ τηq ειρliηξ.
Η επi.θaαη. τωv lταλΦv θyιvε εκεi oε

μθτaτπo.30 xιλroμ6τ,ρωv με τηv Φτriλoκτη

3η Mερα.ρxΙα Αλπιvιoτδv Ιζoδλια, πoυ

ατrδ τιq I5.ooo dyδρεξ τηξ σuγoλι1κiξ

τηq δδvαμ,ηq διi]θεαε Ylα τo ακoτ6 αυτ6

2 αυvτ&γμcιτα τdζικοδ, μ'iα (1) iλη ιτ-
πικoi, 5 πι}ρo6αλαρxΙεξ, ττoλλoδq δλμoυg

και oμflνη αερoτ'λ&vωv.

Tηv' τrρδτ'η 1μ,ξρα o εyθρδg αι'6τρεψε

τα'- ξμiμtiτα τrpoκαλfulεωg dλλ&, λδγω

oφoδp,dg Θiελλαg, η Mεραρxih τωv Αλ'
πιvιo'iδv,δεv i;ατ6ρΘωαε vα δια6εi toy

Σ.αραντ&πopo τonαμδ, 'γιατi εiyε καπα'

ατ'ραφεΙ η γΦuρα, αλλ& τo 6ρft8u τηs

δεiτερηq ημiliραζ, δηλαδi τη's 29η'q o'κ'

τΦ6Piou, εi,1ε καταλδ6ει qxωδv oδδκλη-

ρη τηv τoπoΘεαiα τηq σvτibτασηξ'

To ατδoπαoμα τηg ΠΙι'iδoυ, λδγω των

mερτiρωv δuν&μεωv τoυ εxQρoi, αvαγ'κ&-

ζεται να uπoγωρfioει και ι'α φθ&αει oτo

Eπταxδρι. Eκεi o Δα6&κηξ ανασUγκρo'

τ'ει τo Α;ττδστααμ& τoυ και τηv 1η No'

ε6ρiou α,ρxiζει αvτ9πτθεσηi κατ& τt'}ν ι-

ταλι'κδv δυv&μεωv, ττo, uφouφ'1go:'μ6uε€

απδ τηv ετιτυxiα τωv πρδτωι' ηLμερδν

εi'xαv πρoxωρioει αρt(dτ& σε 6Φ0oξ πρog

τη Σαtμαρiνα και τη Bω6oiσσ, αφΙiyov-

ταq τo αριοτερδ τouq εν'τ'oλδq αiκ6λu_

Tτo,'
Kατ& τηv'αντεπi'θlεαη o Δα'6&κηg, η'

γoιiμεvoq διλoxiαq, τρ'οc'υματiζεται θαv&'

σιμα στo δψωμα Π'ρoφη]'τηs Hλihs Φoδp_

καζ, στlq 2 Νoεμ6ρiou, μ,εταφiμται crτα

μετδπιαθεv και τoy αvτικαΘιoτ& ετ&ξια

o" Tαγματ&ρxηg Kαρα6iαq lω&uvηξ' πoυ

αυνεγiζει την αιlταττiθεoη'

τη, ir,o μ'ξρα oκoτδνεται o πρδτoq

',Eλληvαq αξιωμ<ιτικδq, o Δωδεκανιξαιoq

YπoλoxαYδs Δι&κoq Aλ€ξανδρoq' ατo δ'

ψω,μα Tooiκα τηg Φoiρiκαq, μαxaμενos

ηρωιrκ& εvαvτioν 6τλ&oιαg δivαμηq του

εχθρoi, τou τρεiξ Φ0ρ6ξ τo κατ6'λα6ε ιαι

τo i,1ααε.

Eν τω μεταξil δμωξ, τo Γενικδ Στρα'

τηγεio απi την 30'ξ Oκτ'ω6ρΙοv αηρυ'

xεΙ για τη θεαματικfl διεΙoiδιloη τωy Ιτα-

λδy και αμ6αωq ανcιθ'Ξτει τη δι'εJθυuoη

τoυ αγδvα τηq Πiνδoυ oτo B' Σδμα

Στρατoi, τo oτoio και πpoωθεiται ατηv

Koξiνη.
To 'B; ΣιΙrμα Στρατοδ εν€'ργεi ταx''

τατα. Στdλyει αμθαωq σ1τo xδρo τη9 μd-

xηg απδ'τιξ 30 olκτω6ρiou μfoρι τιξ 8

Νoεrμ,6ρioυ, 18 τξ'ματα Πεζικoδ' 2 Συv_

τ&yματα lτrτικo0, 2 Eτιλαρ1iεq και 4

oμ&δεg αναγvωρiσεωξ τηs Ιηq Mερα'ρ)(i_

αξ, ιπδ τov Yτrooτβτηγo Bραyvδ EαοΙ-

λειo, καθδg και μiα Tαξιαρxicr UτrτrικoJ'

uπδ τoy Ηπrειρδτη ΣιlνταxIματ&ρyη Δη'

μδρατo Σωκρdτη,

-M' αuτ1Ξq τιq _-δυνdμειq και σε συι'ερ-

yαlσiα και με Mqραρ{Xiα lτrπιlκoi, uτrδ τov

Yπooτρ&τηγo Στανω.τi κατδβωoαv yα

εYκλω6ioouy τη MεραργΙα τωv Αλ'πryι'

crτδν Tζ'ρlλια oτo 1δρ9 μεταξι) Διατβ'
τou.- Π&δεs και vΦ'τη διαλδαouvμiρ1ρι.

τιg 12 N.oεμ6ρioυ.
.a 'f.

Aυτd εivαι η ιστoρι|,(ii αλdlθεια πoυ
πρoκiπτει και α.πδ τιξ εξliq 

'ηlyig:'o Yπoατρ&τηγog Bρα;νδq Bααiλειog,
τou μετ& τηv 30 oκτcο6ρioυ τoυ αyατi-
Θη.κε η ηyεαiα τωv Eλληlvικδv Δuv&μεωv
oτη.v ΠΙ'νδo, αε δημoαΙεuμ& τoU στηv Φη-
μερiδα τωv Aθηκiν <Eλaiθερoq Λδyoq>r,
αταvτδvταq oε δημoαιεδματα 1τou π1α-

ροαπoι'oιiααv τηv πραYματι'κδτητα, j,γρα-

φε τoν Ιαvoυdιριo τoν 196v τα εξξq: <<oιr

δεμΙαv αo6αρdy αyτiαταoty tτρo66αλε τo
απδαπαcrμα τηq Πiuδoυ κατd τηv επΙΘε-

αry τou'εχθρoδ τηv 28ηv και 29ηv oκτω-'
6ρi,oυ, διδτι cπτnδ τ,ηξ τρωΙαq τηg 3Oηg
o,κτω6ρiou uσ'ξPρεε τoiτo τrαvι κδ6λητo
ει q Eτrτα1δρι>>.

Kαι o Αρ1ιoτρ&τηγρg- Παπdγog- ατη
oελilδα I'07 τoι; 6ι6λΙoυ τou <<o Πδλoμog'
τηq Eλλ'&δoq 1940 - 4l>> YρΦ,ει:

-.<<'Ev τQ τo,μ9!. τ.frq Πlivιδoιl d 3η Mε.

PαQχiα Αλπι,vια7δv εΙ.1ε .α!c}θησει τ&g
iv τδ τoμεΙ τoliτφ περιωριoμ,Ξvαg θλλη-

νι,κ&g δυv&μ,ειq, αFτι:νεq oi μδvoy δδv. θ:

τrΞτυxg,v θπι6ρ&δuvαιν τlvδ τoJ dντιτr&-
λoυ, dλλir rδrπδλεααv ταlτηv θv,τδq ifiq

'iμ6ραg>.
Αuτd εΙvαι η lorτopικd τραYματιkδ.

τητα.
Hρι"trroιdlθη,κ,ε δμωξ o Δα6&κηq και σω-

oτd ηρωtπoιι]'θηκε, γιατi Θκτ6ξ τ'oυ' δtι'
πρoπαραoκεδααε τηv αμuyττιt(l|i γpα'μμ,i
τηq Πlν,δoυ απnδ τov xαιρδ τηq 'ειρdvηq,

oτηv αντε,πiθεση 1τoι, oργ&vωσε τραυμα;

τ'iατηκε και στη αuν61εια εi[ε τo τρα-

γi,κδ τ6λoq να αuλ\φθii Φπδ τoυq lτα-
λoι)q τo 1942 και δ4τωξ μεταΦερδ,ι/ταy
oαv δμη,ρoq αιηv l'ταλiα 'με τo ιταλι;κδ-

τrλoio <<Σιτ'& vτι Tξ6νo6α>>, να τoρπιλι-
ατεi τo πλoΙo ατι q αλ6αvιιcΞs ακτ6ξ
και vα τνιγ,εi και αuτδg μαζi με &λλουq

oμηρoυξ.

Ηρt4πoιdθηκε ετrΙεrηq και πoλδ δi]καια

o Yτo.λoγαyδq Δι&κoq Aλiξαvδρog, o

πρδτoq 'Eλληναq α9ιωιματιlκδq πou σκc'
τδθηκε ατov πδλεμo αι.lτδv, μαxδμevoξ
ατoν τoμdα τηq Πiνδou.

Δεv ηρωπoιfiθηκε δμωq .oτo Kαλτr&ιι
o Tαyματ,&ρxηξ τ,oυ Πυρo6'oλιkoδ Kωoτ&'
κηg Δηrμfrτρι,oq; τr'σu τov εixαv εlτιxη,ρδ1

ξει oι lταλoi..γιατi τoυq εiγε τ.ρoμο'

κρατ,{αει με τo εδoτo11o τπrρo6oλι'nδ..τoυ,
,Ei,vαι Yvωoτ6 σ€ δλoUξ, δαoι'lξ πoλ6'

μησαv.στo Kgλrπ&κι, τo .6Mμα αrπ6 τη

',oiqo ('Συνi!1εια σιrη oελilα I€9}
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ΣxθOlu δlυυoμng τoυ Ellllnυlro0 xιilρoυ τ6 12 ιlιiυu
M6λιs τρδdΦqτα γιoρτ&olα,μ,ε oτηv Mα

κqδoviα τη,v απελεΦiρ<oαi ,μαξ αττ6 ταy
τoιlpκt,κδ ζιiγ6 και ακξμα εi,vαι oταυτ ιd
μαg o bτrδη'pg τωιv εμ6ατηρiιov yια τηv
,yilLη Ικαι oτα ]μl&τια μειξ η vεoλαiα vα-

ρελαΦvει x&Θ,ε γ/δuo, voμiζω, iκ1αι ,μ(ρ λι-

|δτερη ,χg$gγ116.

Πoτi ,&v Θα rπρiπεl yα ιπto6αr8μιατsi
τ'o.γeγo,v6G tτηq ,ft6.1r'gnq τ,ou T1oυρκι-

ηor} ζuγoi. μιdq oκλαi6ιdg τετρακoοiωv
ετΦv ixιrι ινα γΙΜaι ,μιd ρoιlτιvιl6ριxη oτri-

τειoq. 'Σαuτδ lμ,εy&λη aι;θJ,yη Θα φd.ρo,υμε

δλoι. ΓoνεΙq, δdrακαλoι. πoλιτεΙb.

Γπτi αuτδg o,μιrκρ6q και αlνδdδελφoq

λα6q, o ,μβιro5 τou orαiuτδv rrov 6ρδyo τιoυ

λ6yεται Eλλ,dq, τριorr]1μιoη, γιλιdιEεq 1ρ&
vια, lκατ&Φερε κ&τι ,πou δλoι τo ovειρει)-
ovταv, δκαιlαv o;6δια, α,λλriι 6ov πo\μoδ-
σαν.

Απlδ τo t'6Or0 ακ6μb υπdρ6αv αyiδrα
κατd τηg Tloυρκικιjg αιlτ,oκpατορiαξ xαι
δοαv iμ,Eyαληil6,oλ€!. liΦ ,μιd μ16α oταυ-
ooι}oρitι πoυ θα απωθo,irαε τ,oυq oθ<uμα-

Voiq ατα 6dθi τηq ΑiαΙh,q τη,v οryειρεδ-

ovhαy oι Αυλ\6q τωv ηtysμδvωrv τηq Eu-

βπηg xαι τα θρη,ακευ'τικd Koυrκλldι6ια.

Tο π'Φιτo oη1dδιo ou,vτdαεται πo !60,5
και το δεJτερo τ'o !16]318 αlττδ δυo Γiλ-
λoυg, oι oιπoΙ6ι rταξiδa$οιy lπoλrj και €_

ζηααν ηβuια oτηv ,osωμαvικrξ Toυρκiα.
σuΥκεvτρδvoν,iαξ <ισΘgvτ ι κd crτoι16εiαr γ ια
τo : δurvαrμι κδ τω,i αν,τ ιπ&λωv, δoτε vα

μ}πoρiiooι 'vα o,υγκφτηθεΙ Bγαq πα,νΙo1υ-

ρo q oτ.ρα τδ q €rτrδ iτ]ct Xρ ι ατ ι α,ν ι κ6 ' E_

θvη τηq Eυβττηq.

Τo τρδτo o1x16διo 'κατc.oτpωαε o DE
BREvlEs' επi ,δ6κα τrδv,τε γpδvια τρε-
d6Ιε.uτΦζ τηq lΓ1οαλλiαs oτην Kωv)πoλη
(ll59ο - Ι6,ο,6).

Tο δειiτερo, 6vαq πμiηrν αξιω,ματ ι κδq

κtιι,μ,ετ6 πρδξενoq τηq Γαλλiαq orτ1v

Δαlμr,itτη Ικαι τouξ Αli1oυq T6π,oυq, o

JEIAΝ coiΡΡΙN.

'Eηoυv τoλi εfδlbφ6ρo,v αυτ& τα δδc

oμΙ'δια. lΠρδτα γιατi σι)μφωηrι iμαυlτ& o
Eλληνι,κδq Lμoρos Θα hfrroτελ6αει τrρoγε-

Φρωμ,α 'κα,ι θilατ,ρo μακρoχΦyιΦv τroλε-

μ,(κδv ouyκ,ρoΦσεΦv με πouq oθωμαuoδq
lxαlι ,δεδτερo γιατi τα φιλδδoξJα οyc!δια,

τωy Euo Γ&λλωι,. lαπ,orκα,λsπτoυν τη,y π'ραY

ματικι] Θ6oη τtou εiyε κατ'& τo,γ ] 2 αι_

δι,α η E.λλ&δα οτηv o.uvεiδη,τη τηq Eυ-

ριiφηq, κα&;)q iκrαι τous αττ,r.Irτερ.ouq ρ,κo-

τroig τη9 αuτιτo,(ρκιrκr]q σταφΦ.oρiαs.

Για τη,ν Xριατιαvικfr lEuΦιπη, oι 'Eλ
λrρvsg εirvαι cιvirπαρκτo'ι,και obv λαδq
και σαγ ιατoρικ{ παβδoαη *|611 oα,v 6.

θνoq. Θ,α υτιoκιvη,Θoδν, &μ<.lq, αε εξεγ6ρ-

σει q.

'Αλλωατε ,κcιτ& την lδεκα.1π,εuταετiα τηq

περιο,δεΙαq τou DE BRjEvlES στιξ πε-

ριoμΞq τηq'o,Θοtμαrvιrκ,liξ αυτ,o,κρbτορΙαξ,

τoλλ3g Euρωταiιd6q xδρεq εiγαiv ιxτoοι,-

νficlει ε,π<rιu,ατ,&oει ξ των Eλλdιυrv, .rτην
Pol),μ,ελη, 'Hrπε!ρo, ΘεαobλΙα rκαι Mαxε-
δoyΙlα. για,τηv eξι.πη'ρdτηρη τηg εξoτε_
pι κ{q τdλι'τ ικξξ 'τouξ. Kαι δλεq κατ6λη-

Yα]ν στηy oφαγ,fr τωv Ελλ{νωv και στηv
ερ{lμ'tooη oλδκλη,μrv τεριοqδv.

To Ι 585 o αgματολδξ τηq rBδνrτααq

Θδ&oρog Γρi6αq, ψδvει oημαΙα ετrαlvα-

oτατικr] και εξovτδνει τoυq o'θωμαrv,o0q

στη]v Bδvιστα ,και Ξη,ρ&μ,ερο. Αxoλouθoiιr
oι Hτrειρδτεq 'Mtαλδμoξ και ΔP&κoξ, πou

Tng
Λrευκιig Σαμαρd

αφoδ τ&τηααlv τηv 'Aρτα πdvΕ για τα
Γιδvντεliα, για vα εξoντωΘoΦv, τελι'κ6, α-
πδ πα,vi,αiγυρα T,o,ιlιρκικd,oτρbτεl)lματα α-
6.o{Θητoι.

o iΠδiπαq και η Bεvετirr, παβdvα'q για
λo7αριααμδ τoυ .urπoκι,yo!v εξεyiρoει 5

σ|τηr,'Hπειρo lκαι δλεq oι EuptoπαikEg

δv,yd,μει ζ ε,κμ'οταλλειiovτlαι τouq πδθ'oυg

τω,v orκλαi6ωμiνooν 'ελλlj'vωv για λευτEpι&.

o DE BRE$ES, διαπιoτδγει κατd
τη.v τεριοδεiα τou, δτι η o&oμαvιxfi αυ-
τοκρατoρiα yooεΙ καt δτι oι'Ελληvεq
(ατ6xΦlι/ται qπδ τo τdΦog τηq λ'ει.lτερ,-

dg και ilvαι πtcnviτoι μoι vα επα,uααπblτ{_

α,ouv. Αλλi τΙ θα γΙv.ει διταv 6ιιυyθoδl
oι oΘω1μαvoΙ α,πδ τα ελληvι,κ& o8dφη.; Θα
ο]rπolΚατασ'tο(tεi η ελλη,vι,κ{ ε,λευ{θερΙα;',Q_

1r. H Eλλ&8α θα δια'uεμηΘεi μ;εταξΙi τωv
yιiκητδv.

Λsπτoμ,ερδξ, δμωξ, crτo τΙ θα γiνει
η Eλλ&δ'α, {pqiv,εΙαι ατo dλλo αγ6tδιo,

roυ oιlντ&'xθη,κε τρι&ντα δuo γβvια α.ρ

γ'δτερα, του' -ΤEA:N coΡΡΙ1N με πΙτλo.
<Aαπiδα τη,q Eι.iμirπηs i lεΦs Ιlδλaμοq>.

Aφoιi α'vαφ6ρεται τωξ θα αuγκeντρω-

θoιiν oτρατεiματα, πΦξ Θα κιrν,ηβoδv Ylα
τηy τρ;αy,ματoπoΙη'oη τou μ,εγαλετli6o-
λoυ oτξ11oν. καταληγeι.

' i.Α,φ,oδ εκδιαxθol)v' 'oι To0lρκoι ατδ τιg
E'ιlρt*ταiiκEq κ'τdοει 9 τouξ 1με τη,ι, 6o'f,-

θεια τoiv ,Eλλdvω,v, ηroυ θα ε$ayερθoiv τi
Θα γilvει; Θα απo'κ!α'ταoταΘεi η ελειrθερiα

oτιq urrδSoυlλεg ,εΜηuι*,E.q xδρεξ αττδ τcv
<<απaλευθερω,τι1κδ |oιrνqorπιoiμ6 ταv Euρο>

πg1iφ,v ηyaμ'δvωιυ>. 'Oγι 6i6αια. oι Eλ-
ληvιxiq περιox6s θα διαlμελι.ατoιj,y κα,

€b,διαvaμ,ηθoδy,μεταξδ τωv Xριoτιοιvδv
ηyεiμ'δνωv τηg Eυμiιττη.

Ατ16 τ,ηrv ιΠoλoπδνrvηoo, εζαιτiαg τηq

orτ'ρατ'ηγlx{5 τηs σημα€rιαξ 'κlαι τoυ θαu

μδαιoυ κλΙ;ματ,og, θα λ'&6.ouv δΜι μrερ|-

δια. |6oδ τo κεφ&λαιo <<Δισνoμi{ τou Mo-

ρiωq>> τoυ JEΑ]N c]αΡPΙN.

<H δεiτaρη xδρα τroυ θα Eqxτεi ετti-
θεαη ouvcιπιαμ,oδ τω,v Xiριoτιαvδv τfyε-

μδvωv μ,ετ& την Αφρι,κfi θα εi.ιlαι o Mω_

ρrdq. M]6λo τou η 6κτααη εi'vtι,μlιt<ρfi,
επι6.&λεταr νlα .πdρoυv δlλoι 1βeρi6ιo, διδ-
τι ο(πoτελεΙ πρdΥΦδρζrμα' oτηv θ&λqbοα
τou AιγαΙoυ, K,αθΞναq απδ τoυξ αqμtμd_

xoυq π.ρ6πει ,v&1ει εκεi μια '6&εrη, γιαrri
,και τo κλi,μα εΙ,ναι εξαιρετικ6.

Η ,ΑγιΦτηq τoυ (o Πδtταs>> θα λ'&6ει

1,η,ν μιlα{ Αρκαδiα {και τηv ιrfiδλoιiπη oι
δoΦlv,εs τηξ Mαδjvα ,κ1αι τηg Πl&ρμαq.

o 'Bαoιλι&g τηg Γαλλiα9, τηv Kδριν-
θo για τo καλδ λιμdvι τηξ κ€(ι o 6hoι-
λι&q τη9 lαrrανΙqξ τo 'Αργoq. o f&οι-
λιdq τηq,Φyyλiαq τηlv Σδr&ρτη, lκαι οι
ιπδτεξ,τηs Μdλτα5 τo yηoΙ τηq Pδlou.

Απδ τη,v l-rπδλoιiΓη Eλλ&5α. o 6αoιλιδq
τηq lo'παviα5 θrα πdρει δλη την ΑμαTα,
τ,η,v Aθf,:α, Θ{6iα ωq τιq Θερμ,oπι)λεq. or
BογετoΙ θα πdρoυv τη,v 'HπειΡo {αι σfτo,
Aυτoxicδτoρα θα δΦei η Mα,x,$oviα αττδ

τηv ΘεoααλΙα μ,i11ρι τov Στρυμδuα. Α-
τδ τα 'νηoιi, oι Bεyετoi θα πdρouv τηv
Ν,&ξo, Πdρo, Kδ, ,Kρ{τη...>. 'Kαι η μoι.
ρ!,αι.& rr&,ει λ4γo,uταg και η oθωrμαvικfi
αυ'τoκραlτoρτα,μΞνει ακλδνητη.

T.o 'l 73,0 γi,vεται καινoδργιo o116διo α_

πδ ,τlcv lo1πα,vδ τ,ρωιθuπoυργIδ AiLrBlElRoΝ
τoυ uτ,oi6l&λ,λεται ο' δλεq τι9 EφωπαΤ-

'κ'iq αrJλig Yια τηlv <<εκδΙ,ωξη τιrly απΙ-
στω1y)) με τηv 6o{l&εια φυoικ&, τdvτα
'τωv Eλλ{vι+v, πou τερι6gει tμιd .καιν{oiρ-

yια διb,v'clμi{ τ,ou lΕλληvικoδ χΦ,ρou, μlε,1α.

ξι) rτωy Xρroτ,ιαr,ιbv αυ1μμβ;ιov (Γερμcι-

'vδy, Pδαων, ΠoλωvΦv, Δαvδv, Σouη8rir,y,

Γi'λλων, oDναι{&iv, Γεvo6ζωlv, Eλ6,ετδv) '

Mε τo vio lσπαvικδ oμΞ1διo, η Bεvε-

τiα παΙρνει τη,ν Πελoπδvuηαo. η Γ16vα6α

τη,: P,cΦμ,ελη, η lΠρωαiα την EΦ6oια, η o-
λαν,δiα την 'Pdδo, η A,γtγlλΙα τηlv lκρriτη

κ.τ.λ.
( Σlυν6γεια 'tαrτη, blελiiδlα 168)
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ΓtΑ T'ΑMΠEΛl 1(l T0 }φAΣl ΣTl{ NIAOγΣTA
'ΕYo noλlκαρiκt ρoιiooυ κι' δμouρφoυ

Bαγγιλiτoαμ' ρoιiooυ κI' δμoυρφoυ

κοβδλo γκιρrΖrρYoιioεlv κοβdλo τρσγoU_

(δdεt
κl μι τoU voil τoυ λδεl vα η,μoυv τoi'

(λιγκαc
vδ1o τc 1iλιo γΙvτγrο τα xΙλιο Πρδβoτο

Yα φκιδooυ κr μvιo oτρoιiγl(α σ' aνo Ψη'
(λδ βouYδ

vo δ1oυ κt' ivo oμnιλδκr Boγγlλiτooμ'
(μδoα oτη Nr6oυαrα

vο φκιδYεt ioπρo οτoφtλlα κr δvα γλυ-
(κδ κραoΙ

ΒoγγιλΙτooμ' κI' δYο γλuκδ κρooΙ'.
Aκoμo κl' οl Eεvol δnoυq οuτδ τoυ

πc\:καρl Ζηληlβ'αι,, τη Nlδ'ο,υoτo noiτα'v
Ειοικcyoτη γto τo αμn,δλlο κl το xρο_

cr<:α τηc iοrομι την Αiγυπτoυ, τη Blδ'v'

vη κι' ολλοδ Ιαlομl εl'κεi πoυ δφτovαv
κl 'φr6voυv ακ'δμο το κραoκlδ τ'ηc.

oI ητorμαoiεlc γ.ο ταJv τρΦγoυ ο-

1':vαυoα'v iνοv μηvοv ορxiτηρ'oc oτη

N δουoτo. Αχ',ρ'voiroαv το μlρ'lμεrxlο αn'

τ''αγγrο, τic κdδεlc' το βα'δvlο, τα

β:υτoκlδ. το καvτγlo' κl τα βορδλ'ro.
Η κiδ'α εi,ιεl c'vo:1τη 'κι' oυλiγ'ου oτt-

vΦτι1ρ:1 οncυ rtdvou, ε;κ'εi ρixνoυv τo

aταφtλ:ο πc.υ τα nατoιjv η τα ρi'xvoι;v
ο:tημδvα γ:.o vo γiνoυν κροoi , (H Ζδ_

Xαρ, 'vo 'γθvεr o:ν'δnλ:'μο μη τη Zυμoυ-

cη). Τα βoivlα noυ XοU,ροUoο'v οΠοι
n.;τακδ.otεlc iα'cμl Xiλslc κt nο.ρo nα-

voυ ου'κoδεrq 'εixα'v μvld ,ΠοUρτoiδα παU

1oυρoιj'οεlv ivα μlκρο rnrδi vο οεβεI'
'Εκλs rvov lμη κοtnδκ} n'ουxεlv vτγlδ or-

δηρ:vlα xεlρo8λlα. An' τ' ο'υτd rr:,ρνoil

oα'y 'ξΟλα κι oφi,vεtc Ytο τoιJ κλεiοrμoυ
'ovταc γιομουΖαv τo β'oθ'vrο ατΔκουv-

ταν oι,pθo. F"l nou,ρτoι-lδo ουτ,η ητοv
otη μioη οπ' τοUv δvο τoιr,γ nοτoυ oαγ
nαoαθΟρr tκκληoloc, Tα βoivlα εi1αv
κo:λιο οτη μδoη κr' or ιrτγrδ ποτol η-

mv ioiοt. or κδδειc, το βο'ivιo, τo βoυ_

τo:ο κl τα βoρδλlo ακou1mουοοv o' κο'
orοyiτtκo τlτρoγouιrα nιλlκlμiνα Ει)λο,

X{rU\.Γρο τo αrομοτα. To βουτoκrδ d'
τοv fuρδλlο τρανδ nα.l Χoιrρouooγ ο-

'rrοιj ικοτδ iοlο'μι rιtτρακδσlεlq oυκdδε|c
κ,οαoΙ μι κorλlo oτ,η μrlcr} iο rμvlο τρ,iπα
oτ'η μδ,η τηc κοrλiαc κt rμν,tδ oτoυr i_
γο τσι, ,ni'τα.; μrκρη iotομι τρεrc nov.

τciJc σT'οοYγ'υλη. tKι το βαivrolεixαv τρil
πα τ5τ;1tο αrη κδτo'υ τη μrρrl γlο τΦ-
1εl τo 'υκρ'οoi. Αυτdc oι τρirnεtc δκλεl'
vα'v on,oιJc κr τηc κοδοc μr €,uλθνιου
ο'ioυπoιlμο τα.rv τiλoη"l. Tα ,βoιποli το

,\εv κl μnδμnεrq.
Tο κοvrγια ητοv γlο τouv τ,ρiγoυ'

χ,σUρdσgv ntνηιrro oυκdδεlc ιrrο<ρ0λlα.

Στο κοιrτγid δθxoυνταv κι ταJ ι(φ,tιοi

μ,tτα τoυ τ'ρdtβ,ηγμα iαlομl vα κoτοστQ'

λoΕει, vo oτρΦoεl oUλiYοU τoυ κρooi

κι ','ο μοΖουxrεi ατο βορiλ4ο γlστi oλ_

λlδq οnητΧr'oυ'vτο'v oι τδnειc ο'nο0 τηv

αιμο,5o. Tα κovτγrο εi'Xoγ αrιγδγ n'6_

τσυv Kι μδi φα,ρr5υ c'voIγ'μα ψηλo' Tο

β'αρir\lα ΠοU Χou,ρoιοαv nl'vηvτo oυκθ'

δεIc εi1υv ντγιo nοτoυc i'vτγloυc κl

μv:α τρunο 'v'τγl,δ nδντoυc oταυ'v θγα

orpδγγυλη, oη ,μδoη εixov κorλri'
Aυτα τ' αγγ;d ,μ'ρ'μlτi(οι.l*gγ qin' 'ΓlαJ

,βοοlλο' α'v ,ai'1αv κovο γoλαoμδvoυ oo-

Toυ N. Σπ6ρτon

'v],δl ιiβαvαv κιvουργloυ oΠ'' Τη ft'Yο' Σi

τραοδc φ'ο,αδεlc nρι'v το οφiεoυv i$α-

ιrοv ρ,αγo(ι.
Τα Ζcυvοργrα αΓ,' τα 'καvTγto κt τα

βοοδλ:o γεvc,u'rrοv ι:'πoιi oκiζεlc λιφτoι

κ]r:dq ]Kl μη λc'μορivο ντγιδ δd1τυλα

φδ:1δ:,υc n',οτol'μουμθvη' T'η δδγ'ο τηv

i3γοζα'v αnοt τρcν'n1ια lκαoτoνiτlκo κoυ

μ:'vo μη τoυY i(cuργlοστη, oτη xδση γιlα

νο 'μ'η oκoυλ:'κrδ'ζouv, κr 'nιλικη'μδγo μη

c 5.κδ oκ:'nδρl οrno0 βορlλοv-
Tα κοv;γ:d κr τo βο'p'δλro εi1οl

μδi oτιvεc κr μoΙ λrαvdc, iolα'μr δvο

xlλ c,υoτδ λoμαρivεrc or κδδεlc κl το

βα:vlo εi1οv μδΙ φο'ρδIο κl χσυγτΦ
oτιιρδνlο.

Μη τo οτlφδ'vlα ο'υτδ 'εnlζo'v κι τα

rl vτv:d μ' ivo oil,ρμο λrγroμ'θvoι'l τci

;]'j|.jK:,J,λγσUσοv κl noυλλdc βoυλ6c n'η_

γειvαv iol'oμl τoU στασl]δ'vl τηc Νldoυ'

στοc 'κl γrρvcΟoοv μη τo nοUδdργlο'

Γrο vo oφi,Εoυv το oτιφ'δvιo nα'l λαμ-

nδ.βrα,Zοv αn' τη Ziατ'η κt Tη ξ'η'ρασiα

τoυ κολoυκοiρl, τσ ΧτUΠoυoov μη μvld

οφivο κι μl τoι.l oκlnδρl τρoυγroυρou'

γ;οιipοι-l, H oφivο ητοv €υλθνrο η orδη-

ρav,€.
'Aμo οφiYγoιlvτον κoλο τo στIφivlο

οΙl' τo lβoρελrο κl τα κοvτγιi τdπλυ-

γoν μη lβροαrδ vr,ρo κl ατi'1τι γIα vα

μη {uvi,Ξει τoU lKρ'σσi. 'Oλο ουτδ τα

oγ'γiα το γι6μ,oυ,4ov νιρo ioιαμr ψηλδ,

δρlxvov κι oτd1τι rμδσα για ηro κλεioαυν

ο'γληγoυρδτηoα oι φυrρo1δειq ]κt YΙο vα

σφiεouv τα ξ,Uλα η/o μ'ηv τρi'xουν.
,Γl,o rrα γιoιlμδΞoυv 'εuκουλο oι κo'

δειq, το ,βοi'vια κr To iβo'Uτσl6 τc ifα'
vαν κoυrrτδ ot LΠαJτoμ| η ογΦγι. Tdτr

ατη Νrooυατα δλq τα vιρd θτρlγαv o'
vorΧτδ. 'ovτοc αvτζlι:γoγ τσU vl'ρδ α'n'

τlc φ{jρδlδεtc τo Εαναγrδμoυ(αv.
Ζlοuμαri,4oι-lvτοv ,κι iσt ]βi'ζouδol o]

γrολδ'vlol noυτov μ,ioα ol 'βooη οno0

ψΦo ,γιo vo,μηη/ τσolκiΕo'Urvτl. ΣταJc βi'
Ζοuc i"βo,vα'v τ' ορo'κi"

'Eκουφτov rκι' ,εvο Γι'oτητilρ'ι, οfioιj
καUτoοU!Π1,d. 'Eν,o 'Eηλou ιJη τρio TEo-

oειρο τoloτoλiα γlo vo nοτouv το αro'

φΟλιo o,v'τoc T6lprχvα'v oτο,U 'KoδΙ η σrηγ

κ6δα. Εi1ον rκι' 'ιrry'ιδ τρovi 'xοQγιi,

ivα μη λrαvη τolδμκo γ'|ο γα oilβoivεl
oτrq τρ*nειc ξ!π' τo βo,ρ6λro xl' 6vο

μη φαΦ0τη,ρη γιo τo βoυτord.
EiXαγ 'κι t-lνια μlηq'ρiγq (προΦ λlκd'

vl μJΠοlκσiρeγ|o) γrο vo τροXε} τo|J κρο-

oi αn' τηv .κ6ιδo αιrrοc τρdβoiaοv. Στη

μnooiνo ,Πoτoιjσοv σο'v τυΧηvειγ, κl Tα

oταφ0λrα μη' το ,Π,oιJδορYlo ιΠριv Tο ρi'
Ε,ouv αηv κdδο' δ,vτoq γιδμouΖεlv ο'n'd'

γoυ o'noΟ μroδ μdτροι.l.
Φoιlκολγo0ooγ 'κι ,ξικtrιηrtζωl κολd τcυ

κrλΦι- Αγδροζσγ xι,κσι-rρδδλ'εlc η κΙ Ko-

'vα τρα'ιrδ lκou8oιjvι γlo τdλαJγoU.

or ομnιλαδειξ lrrοιjχ{rγ τρ(ιv6 ο'μll_
λlo ,κο'nqρα.lvoγ lκl κ,Uρ,oτΖηfulc, nηγη_

'vσγ κ; ,στoυ.Σoυμnαrroκα.l τo Mry&λlγt
xl oι α,λλ.o 1ouργrδ on' τo Boιlδrηrδ κt'

δβρl'oκcru .lμoμloεrq- (b,ργoτiγειq}, γrα
τouv 'τρ0γou. Αυτ,ic φα;ρo0ooηr κδκxt'
γ61q ,μqλiτιlκεtc φoι]σ'εrc xr donρο τοi_

Πlγo.
ΑγδραΖov',ζ! (ολoirχlo φοrrο, τρuγoιr

κδλΦo αΠ' ταJq τoιγγοvξtοι.lφrα;c,
noυ 1ουρουoov ioιoiμr δδκο διisrκο oυ'
r..i:δειc η η: 'κα.lφi'vιo fτλlγμriγg μl σKiΖεIξ
οnoδ 1oυvτρ'ic βδρYειc λrφτoυ'κορrdc
lποU x,olrρσισα'v n:vηvτo ouκοδε!c. Mι'
ρlκoi 'οφκιογoη/ μoιrvα,1oi τoUξ τρυYc}ιr_

,κδλΦo ιμι βδργειc λlανδξ ο,nοιi $oυ(oυ'
xραvιd.

Mvlο vrγlδ μδρεtc ορ1iτη,pα ο'nj τα.lv
τρυγoυ ,μδΖoυ'vov .,φoυκiλr,, θνο fuι:_
τ6γt ,πo'φκlo'vα,v φoυ'κdλιο γlcι γ{l φoU-
καλvo0v τ' oλιirvια.

Αυτδ μ8,ρr(εl,v 1κoλl κt' ιi6α;γεtnr l_

lβα.rwγιo ,(ι στoU 'κρoσi. Tωlγογ οo
'μlκρδ διμ'Φτl μη μvιδ κoρδ,α ο'noli μ'6oο

μ;ρ'tδc τη'v τρijlnο on' Tη,v κdδο γιa vcι

σ;αμ'οτoΟ,v τo τσi,noυ)ρα ,κι τo οnoργιo
αrn' το ,αroφ,Ολrο διrroq τpolβo0oo'v τoι.t

'κραoi.
Στoυ,v τρuγου δφ'κlογογ ,κ, ,μδ\l αfr''

τou μ'oι}ατoυ, μη κδ'ρ'εrc oπo8 κoυλαυ.
,κυΘo ,καlμ,δvεlξ μη ,n6XαJξ τρio 1lλloυ_
οτα, παj τIc θβανoν αrηιr οαβ'δoτr τρεre
ιbρεrc γl,ο vο 'σφiξoU,\, Xl vo κροrσq.
voιjγ. Toυ lμoιjσroυ γlο τoU μi:λr, oιiλi.
yεrc Φρεq n]ριv τοUv δdoαrγ μQ βρd'oι.
'μσU, τσUγ iκουφταv μ,η οoπρ61,oυΙ:ο
(noυiρδ1oυμo). iEβo,vοιl κi dMo εiδη
onοι..l ,κ,δφεlq δπoυc ,κoυμiτ1lα κlδΦvto

μη τ'ηv nl6τοα τoυq, μrλτζrδγεlq, κιρlv'
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τΖοδλια (κoΘαρroμ,διε're κr :ατi'ilvΦ,μ'6-,'

vεlq π,θτoεlq α,no0 lκo,ρrnoιlζl). Mη του'

μilI dφκIαvov κt γloτδnlτο μη vioηoτεv.
Μη τrj vloτδnlτα ,iφκιοrrον κt otτζοΟκtα

τηv ,i,ρlxγqγ οι oρ'μoθlθc αno0 μΙσδ El-

κλi,vτγIο ,Klαρ0v-ΓYIα, dοoυc φκlδvoυv τlc
λα'μindiδ,εlc μη τo,U 'κtρi. .τα i(ορι1Wγlο

σKιΠδζoυγTαv 'μη νloτδπ,ιτα κ' 0oτolρvαc
ατεγvo,υ'vαv ,oτoυv ηλloυ, κl βαοτo,ιioα'v
.δλoυ τo.u xslμΦνo.

'O,notoυ Kροσi ξιγl]ζεl'V ατη βαρ'δλ,:
τδφκlαιrοv ,Ειiδl, τδρι'xvοv ol βδ,4oυ^l η

βο,ρ,δλl noιix'ε1γ ,μαid οΠο0 ξtδl (δλλoU

ξiiδι) για 'vq lξUγΙσεt ορxiτηρoc. Κdθr

σΠηTΙ ;iΧεΙv Toυ ξδδl ToU. γlο TσU τ1αρo'

τδρl κl τoυq oαλδiouc.
'Eφκiονα,v 'κr κρlμα'oτdργ,ο ο'nο,:l ο'μ'

nιλioκlo ,η κλαβοτoρioκ'lo αl'οφ0λlο δ'
ΠoιJc τq tκρo,toτολο τηξ Γ',ltdοUoτoc.

Tα κpιμvouoα'v στoU πoρoκ6λl μη

ondγκoυ'v δr,μδ'vα αn' τα nrdvrγlo .d τ'
dnλoυ'viov σ! : κοvaνα κoλαμnoυτδ.

M6oo ol μo0oτ,o,υv μι ουλiγou oινdπ'I

oiη γκοβdνα, oκlriαoμi'η'καλd μη κο'
πδκi εβο'vαv αταφtλlo doπβo kr' δ'φ'κιο'

Vλν" }iαφυλα,iμld πο,υ βο'oτoiloειv ωc
τηv'lΠαoκoλιδ γroτi o,υ ,μo8oτoυc γ'd'vου'v

Tαv κρα,σl.
'Eφ'κιαvοv κl αρvτδvl. Στo0μnlZoιr ο'

γδυρi.δα 'oτoυ orlδη,ρδγoυδI η ol τdψ'α μt

'nδτρο κoΘoρη, oτρdγκιΖαv τo τoi'noυ,ρα

κι τoυ Ζoυ,μi 'ol τρυ,π'ητo κl τoυ Ζοuμi

τoδIvαv oι vτcβov μl φbυτ1ι6 δnoυq τoυ

μiλr, iolα,μl vo γδ'vεr nηxτδ οαιr dρ'μη.

Αυτδ βαoτouσεIv σl γκoβδvα xρ'oUvI-
,κηc. 'lEnιρvoιr oτη: μ0τη o,n' τoU Χoυ'
λrdρr κr τδλ]oυγοv lμι 1λrrδ vtρδ κl τδ-

ρlxvαrr oτriν ir,ρμ,η μl τlc κ;φτδδεlc η κl
ol dλλα φoγIο γlο Ευvδ (λιμδvl) γυρl-
rvi. Δεγ παροεi1α'v λIμδvlo εικεΙ'v' το

1ρδ,vrα. '

,Για τo,υ αρvτivl 'ηταιr μ'vια κλo,βοτα'
.ρlo πoυ τηv iλiγov l.φτdκl γιoτi δδoυ-

vειv oταφι)λlα ιφτd'βουλδc οl θ'vαv

xρδνοιw.' Aυτδ τoυ τolοoiτη δβYoZεlν
iπoυλλδc lβο'υλδc ,κο,υρφioκtα, εi1'εtιr τρο
vd 'onι,ργιδ nου δε γλ0'κlvoν. Mη 'rη."l

αγσUρ]iδo ,ocJτηγ 6,φκlαη/ov κr ξυv6 ζo,u-
'pi γlo τti''n'lnθρ,κεlc τlq ψη,μθvεlc.

Tηv αγoυρiδα τη ατoυμπlZα'v μι Ευ-

λ,i,vloυ γo,υδoυχθρt oι μrooΟρι, T,η σfρdγ
Yiiaαv μt του χlδρI Kt rΙolυλE1μουσαη/ τα
τoi,noυρα.
'-M.ι τα IKσUρφiσKIα oτο,φ0λlο θφ,κlο-

vα\l oροKi, τdLβοvαv ol 1o,υρloτδ κο'δΙ

vlo'η/o μ.ξ 1αλδoεl τoυ κρo,oi. Γlαri
του ,καλδ κρασi εiλlγαV ot ngλloi .ομ-
πεru,ρo,0σ€ιe vα To]U rβdλεIc Ι<t στσυ μογ-
τηλ'l".
:' , ''Yαrαρναc αlΠ' ToUv τ1ρiγoυ γοvou,v-
τα\i, τοlU.'τσα1μπ,oυλδγη,μ,ο δλolvor nαλd-
YιZαηr κοrri,v,o αληoμoυvιoμδvoυ τolμnoυ

t6i4

,ρoU γl,ο vα β,ρ,θξoυ'v ψιi'XqTα Tσυ σrδ- ' oτc;υ κλdδiμ.ο, τα πρ'οτolvdwγ:ο τou

γ,α τΡcJξ' κcιc,Ψ;υλδγnuo Kt στouv τρΟγουv, η

To oτ.αφ0λlα Ylα τoι., κροoi τo nο- κδφο ητο'v γroυμδτη οτoυ τρο'uβο γlα
τoυooγ rrγlδ βο,υλδc τηv ημ6ρo μlτδ 'vα 'niγoυ'v τo'υ γiδμα μη φoγi. Mlρlκoi

του,v τρilγ,oυ το1i κι lβ,ρdδl, μrl τοU f1α- δβα'lov κI ol μ,πουκ,λο,η κI ol Ζoμπiλκα
τητηρl γrατi Tα TσirΠoulρo ovδiβη'vοv ψη_ κpαoi.

λδ. Σκδ,nοΖov κl τηv κδlδo μl δvο παληδ Η φ,-lτlo γδuoυvταv ο'n'oυ κλiμoτο γl'
κο,υxldlρlκoυ ΖlλΙ η καlμvld τρ,α,vrη λrvd- οα πcυ τδ iκoυφτα,v 'μι τοκot,vt (l,nlρoI-

τσα, γlα v'α μη φε0'γει η ο'ψdlδο. vδ ,Εnλoυ) ,noυ τδoκl,ζογ.' Tdφκιοvαv

Tc,υ ,κηcοoi τoυ τρo;β,o0oοv €ilKo,U,ol - δδμuτ'ο κι τδβα'vαv 'κoυ'κo'υλο'υμ6vο oτη

εlκoυolnjιrτl μiρεjc UσταρVαc οΠoU τoιJ'v βαo'η τουc μl κολδ 1ιi-lμα μδoα ol εvο

τρ0γo,υ. Mlτα δβρα,Ζov τo τσi'Πoυloα oτot-l cακi novoυθ;δ οl οxΦνηφτη ολoυγrvη

καZdvr γlo ,vα βγdλου,v α,ρ'ακi. Α,υτoc n- κουπ216 noψ oncυc XΦvηβglv ζloτοi_

Tαν oU τo,oυκoλoυμηvοc. ol οιoοκoU- ::':;:' 
Αυτd τα'κλiμοτο τα'κουφταv

,nοπα,ραδεlc σηlργ!α,vo'Uσον oΠσ0 καζdvι xουρEc φιjλλα τo'υ x'εlμιirvο''Ovταq το

ol κoΖδ,vl. φ0τ:βοv τηιr d'volΕ,η εi11αv δαηρ'ειc μr-

'o.vτοc τρoβοΟοαv τoυ κροoi iδoυ- Kρθc. ρi,Ζεlξ' ετol iπ:οvo'v κολυτηρ,αc.

vα,v τoυc oυγl<:vεiξ Kt τouc.γεtτoνουc IM;ρllκoi 'πoλl τα φJτηtβα'v τηv δvoιΕη

α,Πo μ'vlα Zoυlβδvo.Y1α το,υ'κoλδ. .'o. στοU μΠοξri, το 'nδτιΖο'v oλο'υ τo'u κα_

,πoiουq δirrεt μr τα; εvο oυ Θlδc τoυv λοUKαΙιol γlο 'vα ρlΖΦo'ouγ l(l \r'ο μlγα_

lδiγεl ,μl 'το ντγtδ τo 16ργlα". λιboοψv κl'δvτoq θnlφτov το φι)λλο

Στlc γIoυpτδc κl Tιq xεt,μolu'vιδτlκεtq τα 'φ0τιβα'v oτ' ο'μ'nδλι' ΑU"r'η ητοv η

1lq βρο,δlic, μη το καoτοvo noυ ψ6- φυτclα'

VoU,Vτα,V στη φK]d,ρο οτo,υ τζrdκι δλoυc Mη τoυ κιoασi οl' oκλαrβo'υμδ'voI oτηv

o'υ τoiφδc ,θnl\rεψ Ι(l' α'Πoι λilγou κρα- Τcυρκlα 'nρο'υγδvοr μοc δ,Πηrρναv Θiιο-

oi μι μoυxαμ,nδτ1lα 'κι Tlρα|γoι'vτγlcl. ρcuc'K1 Παλnγο,υ,ρΙσυvToν αΠ' τlQ τα_

.Κδοταvo ψημδvα κl γλυκδ κραoi λ:nουρiεrc.

δεΙΕdI μr Mαλiκoυ τi i1εrc oτoυ βpακi- Oι πα,πoυ,5ειξ μαq διΠοUc oι ο.ογαiot

Στic xαρ,δc o! στou]ρο{JΠοT€pdlδεrc κI' 'Eλληvol εtπlvo'v του κpαoi ol Ζα;βd'vεlc

ct σ"Γotuρο'υμd,vεlξ ,κιρνoι]oο'v κ,ρασi τouc xcυ'μοτivlεlq noJxον τoloμκo r<ι x€l_

xα,ρ:ιbτεrc ,κl' δ,vταq ο,υ rvoυrrδq .σ,ηΚo,ιj- ροJ,λr. ]Π:ιv του nxl'otν τoυ ζioταvαv
vbrv ουρl,αμδv, τoτι σ' '6vο nIdτoυ 6β,α- oυλiγου οτου τZlακl ,κoυ'vτd στη φoυ-

νοv'ιrrι/lδ'noυτηρδκlα κροoi κl' οU vοU_ τχ α'

vδc'δpιΞεlv τ' α'Vτρδγυvoυ 'noυ δο nxεl: T' o,μ,nελιq τα κlνηγoioεrν η μn.d-

.lΓεlδ oο,υ η/σ σ' 'εirrPou γυνοi,κο ουτο σTiρJ 'ΠoU τηv 'κoθαρvoioα'v μ,η τldφl

τoυ κραoi τoυ,ni,voυμl εlc Uγεiοv'lο κl'cυ 'nlolvδσΠοιJρo,Uq πoυ τoυ'v ροv-
,vδ,ο ncυ μoc οvΤdμouσο'v, βiβατα vο τlΖα'v μη του' μηxαvι μl γ'κrοατooη (γο-

Ζηoοu,v'. To i,vτγlο iλlγεlv κl' η γυνοi' λα(δnετρα 'καl αcβδoτη) ioταρνοc α'

'κα υcrαρvαc. Aυτδ γro vo ξιοnoυoτο1' 'Πο0 βρουxη τηv ivorΕη. Tα κλα:δlfuν

voιJγ α,Π' τoU ΧosJ]ρδ. Kροoi κιρνoυοαv o: κλoδrυτδδol μη τσιJ Ζoι:βοvi κl τoυ

κιol οκoλloτδ,δ'elc κλαδlυτη,pl

lKρ,οoi κl αροκi 6'nlvο'v ol Νtoουαrl_ ol nolκιλi,εlc το τ,otooiτxtα παυ φυ-
vdi σl'δλεlξ τ]c Χoiρ6c, Tlξ γlοUρτθc, τηβαv'αrη lΝldo]υoτο τα παλιd το xρo-
τΙc lβ''γ,γδρεtc, τα Ει,φα'vτδμοTα' oτotjv νlo ητo'v τoυ μαilρoυ Nlαoυoτlvδ, του
τρδinI4o'υ 0oταρ'γqq αfx' τ'ηv'κηδεi'ο, σl nρlκvldρικou donρoυ μ,o,υκdτoυ μ,η ορa-
βοφτioκlο, ορρο.βΦvεlc κl οl βiZrτειc. ΠvεΙc, Qt οοπρoI κoυλoυκυΘdδεlc, τoυ
Δε,v ,εixο'v 'δλλo ,πΧloυτd δπo,υc τΦρα γιατρoil δolnρbυ ,noυ τdφrρεlv l,πΙ Tουρ-

* ι]g]JΙaξ]Ω-κk_τdΞχΦ:' κiαq α,π' τo Zαγοp'γiο ο,υ γlοτρδc ol-
Tιq ,onoυκρliq οno0 κεt noυ nιρvοil- 'κouvoυμi,δηc ('για i' αυiδ τoιilnοv .l.ου

oαv οr ,μ'noiλεlc, τo on'ητ1ια δVo|]Yαγ βο -"'γlοτpot), ot λιJolτoivεlc η oαργiroυλi-
ρi.λio oτην ουλη γlο να 'ΠXloι],v oλolvol. Tlκα μΙ 

jμlηρd 'κδκκιvα γλυκd oιi,uργri,
1oλot,vol ξδρου'v lΠ,oυ τoU κροσi οvoi- ol μ.οiρεic βδqiibiilc rΠoι 'Xαγ Ζoυμi oοr

γε) Tην oρlrξη, tβ6ψl@ξgr τη 1δνηψη, oτoυ oiμo, io *ρbtoτbλα τηc Νιδoυoταc.nλεl-
κοτo0ρη,μα, ouφlλεi τoυ oηκδτl, το vl- δτεrρoυ γrciι,],ii;λoβοτηρlδci τo μouρoυ-
φρd, Iδ,Uγαμ'dγVεl τoυ ,μ'Vlολδ, 'βoυθd,εl κoilρoυvα 'μι ,μαιi,rρο 11oυvτρd on'υργrd,
oτην κυκλo,υφουρio o'n' τou οiμο κt' 'τα oαvτζrδ (Σε,vZΦ) μα0ρο γλυκd κρoι)
δλλo πoυλλd. oτoλα γlα φilγi κl ,γΙο κρασi κr' dλλα

Α'' τηv Φ,ρo π,' ο1lρvoΟoεtv τoυ oτρt nουλd τolαoiτ1ιο.
'μδτIομo (oκδψlμου iβοθ0 μη κοΖμi'v, Mr 'το 'βορδλlα τηc tNl'6ουoτbc 'δΖoυ-

δwαc φ0τηβοv τ'η φUτει'δ, αroυ oκδψt- σαγ του ,βαrρiδd,pl moυv''πoλrμoυ τoυ
μoU μη 'τoυ δllκriλr τo,υ ,1εlμΦrro, τoυ 1912 'κ( ιiφκiοoo,v γκιου,φΟρl γlο vα
Elλιiκιο,oμα, τoυ τodn'ιoμα τηv dvolξη' ΓΙηρδσεt 'ου oτβοτδc ,μη τ' dλouγο κι



ΘAΛEIA ΣAMAPA
!Gs!

Η ζωn KαI To θργo Tnq
H, Θt&λεια Xρi1oτoυ Σαμαρ& γavvτ]θηκε

1με ,τo ,ξε1κΙνh!μα iτo,υ'lαιδvα 1μαq τo t90t
16l*τ,η Ν&ouαα. Kδρη πou Νtαoυoαioυ για-
'τρoδ X,ριiaπrδδouλo,u Kοlv. [1ερδι'κdη και
τηg Kαλλrδτηq ]Kιov. Λα,μvilη, μεγδλωoε
rμ6lαα αε iμιl& oιlκoγl6v€ια ατεν& lδεμ6νη blτrδ

Επιμ€λεια
Δnrμ. Mrι6iτoιι

παληβ ψ'ε 'τoυq αγΦvεg για τηly απaλεu-
θ|ipωoη τηq Mtαxεδo,νΙαq.

Mdi iμε τα μlιlκρδτερα αδθλφια τηq,
τηv 'ιEλλη, κ|αι τoy ,Kdloτα, 3ζηoε τα παι-
δι,κ& τηξ xΦνηb oτη Ν&oυαα' τηlv ε1τox|i

ττ,oυ oλδ1κληοη η τoλιτeΙα εi,11ε ouv'ειδηlτd

Qραotηριoπlorηθ,εi tκqι g'γrκαλι*oει τοιy αιr-

τdιρτt,κo αyδvα. Tα παιδι,κθ τηq 6ιδμα-
ηα στjo παlτpιrκδ τηq α1τrΙrτ'ι, μoιl υrπf,ρξε

α'crvτρo και πuρivαζ ιδΦαηq τou yτδπιoυ

dμi,να, ι]τhv oι ivτolιiεζ μ6,ρεq τηg'Θυ-
.oiαq, τη.g ιπi,κ,ραq και τoυ πδvο,u τη ξ

ο,κλα6ιi&q, η τερηφ,&vεια για τηy τρoσφo_

Bρδβευoη onδ τηv AκoδημΙo.

yρδvιlα ατο Αηiμoτι,κδ Σμoλειδ' τηg Mlεπα_

μδρφtοoηq, Mετ& τoy θdvατ,o τoυ πατ6ρα

'τηξ','l908, οιlνεxΙiξει o,1oλειδ ατη Θεo-
αα,λo,vlκη oτo Εθyικ6 oιlκoτρoΦεΙo. Mε
ιτηv αiπελευθi,ρωoη 6ρ1εται ε,τη,v Αitdvα
lχαι με τημηlτ!κι} ιrπoτρoιpiα, αειv tκδρη τcυ

αyωιvιατ,d'Περδι κdρη, orπoιrδdζει εσωτΘρι-

κξ ατo Αρo&κειo παι,δαl'yωyικ,d ,μ,ε κηδε-

,μ,δvεq τηq τη ,Nrcταλiα ,Παδλου Mελ& και
τοv Στ'6φcrνo ΔραγoJtμη, φΙλo τou τατ i-
Pα rη,g.

To 19'20, αΦtc'i τελεiωοε μ'ε dριo,τα
τ ι q lαπoυδiq τη9. 6'ρiακεται με τη μη-
τ16ρα καt 'τα αδ6λφια τηs στηlν Kωιnατα,r_

τ ι,voδπcλη rκolτ& αε oυrγγεvεΙ q κ?ι εκ:i,

για 6νδ yρ,δvια, ζεi δλη τη,v ατrμδαΦαιρα
αrπδ τo δνειρo τηg Mεγ&ληq Eλλ&δαg.

Mε τη,y λ.{ι κ,ραoιατ ι,κrj κα,ταiστρoφi ε-

τι,oτρ6φει oτη Ν&oυoα. 'oλoι η τoλl-
τεΙα ouvτ,ρixει lκαι 6oη]Θ&ει με αy&πη και

ατoργ'd τα κατατρoγ'μ6να αδΞλφια, τoυq

τρδαφuγεg τηq MικραoΙαq, και η Θd-

λεια 'Περrδr,κdρη εIθελoyτ ι κd εργζεται o-

Θδλεlο X. Σoμoρ6

T'o 1927 _ 28 με τηv ειrκαι ρΙα τωv

Δελφιrκδv Γιo,ρπδv .rrαρouoιζε'ται και η

τΦτη'EκΘεoη Eλλη,vι'κι]9 Λα'Jκiq Ti-
χιηξ. H Ναταλiα lΠ. Mελ&, 'Πρδεδρoq τcu
f,μμ6ouλΙou,,τηq αtναΘΞτει τηv εκπρooιb-

τηση τηζ λαΤκ'{9 τ6.1,νηq τηq Νl&ouααq.

Mε εvθo,υαιααμδ και αγ&πη για τα Νιαoυ
oτιcιy& δη1μιo,υρyfrματα δoυλ'a)ει κo'μra

oτιg vτ&rιεq uιp&rτρεq και παρ,ouσιiζει
την γ'f αια παραδooια,κ{ τξxνη ατrδ υ-

φα τ&, κιο'μrρι& ]και μrrι,μτΙλεg, που
στηy 'Eκθεαη τηξ AΦxω€αq 6ημι'ουρ-

γοr)v αΙoθηοη και γΙνοrται αν&ρπαoτα.

Tο "|93'0 η oι,κoγivεια εγκαταατdθη-
κε στ,η Θεαοαλoνi'κηl, δτoυ ιπηρετεi o

o,;,:ταyματ&ρ'1ηq Xρl]oτoq Σαlμαρdq. E-
κεΙ η Θdλεια εPY,δζεlται εθελo'ντικ& σε

δι&φoρα φrλα,νθρωπικ,δ ιtδρι)ματα:'Aoυ-
λo τoυ Παι,δIoδ, Miρι,μνα'Kιlριδν xαι
Γε,v. rΠρα,μματ6αq ατo lΠkττριωτικδ 'l,δρυ-

'μα.

To 'l 93'4 eτη ΔιΦvι! 'tEκΘεoη Θεαoq-
λc,}':iκηs yια π'ρδτη φoPd δημιoυρryεiται
ΠερΙπτερo lEλληvικιiq Λαi'iκiξ Tdxψηξ με
Πρδεδρo 't,o,u Σ.uμ,6,oυλΙou τηy Ναταλiα
Π. Mελ& και μcλ,og τou τηv Θiλεια Σα-
lβα,ρd. Eντιπωαιαlκδ τo εvδιαφt6ρoν τoυ

κδoμoυ - και oε διεΘvfl α,X]δμα .κλιiμακα -
/Foυ Υια πμiτη φoρ'& 6ρ1εται oε ε}παφfi

με τα γι\oι,α τ,φi'δuτα τηg ελ,ληvικfiq λαΙ-
,κf q τ61,νηq α:rδ Mακεδo'vΙα, 'lHlπειρo, 'Α-
γ,ι.ov ''o,ρoq, Θ,εooαλiα και vηoιd, ,με oη-
,μαlvτt,κ6 απoτ6λεαμα οuαια,oiτικ& yα α-

ξιoλoγηβoΦu και ,vα γiνει τo ξεlκi,ημα oε
τoαραγωyfr x,αι ε,μπ6ριo για vα πdρει η

rρ& oτov αγιbyα και η λφ1τδρα tκαι η ,1τρo_

|oiμlolνη για 1μι& λεirτaρη ,πατρΙrδα. T1α 6ι-
δ1ματα αuτ& iδημια)ργηoαv τov φψιxδ
τηg κ@μo oφrρrcηyiζoνταζ xαι δλη τη,v

μετiιπειτα ζΦ τηs.
Tα πρδτα τ'ηξ γρ&μlμ!ατα xαι η τrρδ'

τη μδΘηεn δ6lθηxαv rμ]ε τov 'τ{iiπo τηg, δuδ
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λfuψ1α oτηv τερΙtθαλψη lκαι απoxατdoτα-
ση τΦy rrρoσΦuγ(ov xαι oυγlδiεtαι oτav*

ψαζi τouq.

To 1924 παyτiρεJεται ταv ΝlαοuoαΙo

ατρατιιrτικδ και,6,oυλeuτιj τou EλouθερI-

ου Bεvιζ6λoυ Xρξατo Σαμαρ& καt απo-
,pτ,&ει Evα γιδ και 'μι& .κδη.



ταρ,αlδoσιακιi τ]ξxνη τη Θ6oη τηq μioα
ατη oδγxρoνη ζω{.

l936. o Χρd,oτoq Σαμαρ&q, 44 yρo-
lδv, κα,τε6αι]v|oνταζ απδ εκδρoμι{ στo
6'oυιi 6ξω απδ τη Ν&ouoα yλυoτρ&εl,
.πΙ(pτ.ει lκαι ,μ6vει στ,ov τδπο ,vεκρδ9.

l9l37. o αδελr}δq τηq Kδαταq Π,ερδι-
κ&ρηq, 33 1ρowilv, δικη.γδρoq,με v.oμικ6q
σπouδ6ζ σ,τη ΛειψΙα και τo ΠlαρΙcι
(δ;μιδεια διoi;κoη ]και πολι1τιlκfri) 'με συlμ-
,μ:τoxr] oτα κ.oιyd lκαι υπoψiφιoξ στJ
rκδiμ'μα τou 'Παrπα,yαστα:cΙou - αε lμιi oι-
κοYεvειαlxi τραγαrδΙα τruρo6,oλεΙ,ταr και
ακοτδνεται απδ 'τηv γuvαΙlκα τoυ Y6δvη.
Tlo yεγo'νδξ θεωρεΙται τoλιτιxf κατασκc-
τrεΙα.

To 1938, lμ6τ& αυτ& τα oκληρd oιlκa-
γεlειακ& κ'τπξμcrτα iρxεται να εYlκατα-
στα]9]i στη]v ,λθ{,vα με τη 'μlητ16,ρα τηs. τηv
oικoyivεια τηq αδsλφiq τng xαι τα 8υδ
τηq παιδι&. Mε τηv παρδτρU,vση τηξ Να_
ταλΙαq lMελ& (αι τηv επrμouξ τηq Γlη,νε_

λδiπηq Δiλτα γρ&φει τo πριbτo τηq 6ι_
6λΙ,o: <<Σ,τoυ Biρiμιοu τηv α'lτ&ρα>>, μι&
ouλλcrμ] διη,γημ,&ττ.rν πoυ αγαφ6ρεται
oτoy Mcrxεδc,yικ6 Αγδια και στα flsη κα,
iθιμα τηs N&ouoαζ,6αοιoμdνη oε αυ_

Θεvτιtκ'& γεycι;δτα καr αε διηγr]οειξ καl
oι,αμ,liαειq αrπδ αγω,vιστl:ξ τoU τρaσo}πι-
κ'& εΙyε γlωρiαει. H επΙ Mεταξd Yτηρε-
αiα Tδπoυ ζη,τ&ει μετατρoπiq xειιβi_
}orv <...gπι τo ηπιδτερov>>, η σUYYpαφa.-

αq,δεv,δixεται καt τdλοq η iκlSoo{ τoυ
clπαlγoρει)εται απ'δ τη λoγcrκριαΙα.

194t0. Mε τηlv κi1ρυξη τoυ τoλl!μ,3μ g-
lα'λαμ'5&νει εΘελoντικr] εργαoΙα ωξ'Ε_
ιβoρoq επ,ει)θul'η γιlα τηv ορ,γdrrω,τη τcυ
Στρατιωτικoi Νo,ooκoμεΙc'u ατo A'μιρικα
yιt-ιlδ Koλ,λiγιo τo'υ Ψυ,xt,κl:ι) και ερ,γ&ζε-

ται μixρι τη δr&λυoη τoU,ΝoσcKolμεiοu
απδ τoυq Γερ]μανoiq.

Στη διdρxεια τηq Kαlτοx'r]g εργdζετα|
oτov Δι,εΘν{ Ερusρδ Σταδρo, Tμdlμα Α-
π,δρωv.

Mε τη,v απελεuθiρωoη, με τιξ oικoy)_
μικiq δναγdρειεq τrou δημιoι)ργη:,ε o τδ_
λ,εμoq, ερ'7ζεται επαYγελlματιxd ατη,v A-
ε,ρoroριiκδ ΕταιρεΙα EΛΛΑ,Σ και σαlν με_
ταφρ&οτρια ατ,o Pα'διoφωvικδ Σ.τα€μ6.

To 'Ι945 γΙνετρι r,δρυτ ι'κδ iμ'iλoq τou
Δημoκρατικoιi Σuλλδyou ΦιλoΘliηq.

To,πρδτo τηq 6ι6λΙo <<ατo,u Β6ρ,μιoυ

τ,ηv αvτdρα>> o<lδilδεται τo l9'66. Α,κoλou
θεi τo lι967 iμιd ακξμη ouλλoγ{ δι'ηγη-

μ,&τωv τo: <<Στo }',1ακεδo,νικδ Αγδνα>> πou
παΙρlει τ'o E,' 6ρα6εΙo o,ε τα,νελλ,flvιο δια_

γοrrιoμδ τηξ lEταιρεΙ'αqJ\,{qκeδovιxδv
Σπouδδv. H ΕταιρεΙα τo εκδi,δει ro 1969.

Kαι τα δι)o 6ι6λΙα με τλαΙoιo δ.ρdοηq

τdlτα τη Νd'oυo,α, εiιαι αrlαφo,ρ.d ατouq
ανθρδτoυq και στouζ αΥτblyεξ τηq ητα_

τρilδα9 τηg. Tα 6ιδματα τηq παιt5ικ{q
τρUφερiζ η'λι,κiαg, oι αvg;μνil]αειq και τα
ovv,αιo,Θiματα τo'U 6γouν καταγραφεΙ
στoγ 'ψuxιαμlδ τηξ, σUνταιρΙlασμiivα με
τo ξα,lαατ'r]oι1μo ζαι τηv αu€εvτικδτητα
τωv γεyoι'δτωlv με τη oυ'vixιαη τωv φι_
λικδv δεαμδv lμε τoUξ oτλαρxηγoι)q oυ-
yg,ytrνιατ6q τoυ πατ'6ρα τηs, τηiv ιrπo1xρε

1822. 'Ετg'ινoq τηq Γuv'αι'κεiαq Λoγoτε-
γι,ικ{q Σuvτρoφι& τo l968 Υια τηv αρ_

1ικ,{ τou μoρQ{ rμε τiτ,λ,o <<loι ΑλJγl-
στo ι>.

To 1975 κuκλoιp,oρεi η <Eλilνη>,μυθι-
oτoρΙα ,μ,6 6&αη την γυvαιxεΙα 1μoΦi lκαι

ouμμετox{ ατo }vlα,κεδoνι κδ Αγδ,vα.

Tα 6ι,6.λ]lα τηq παρoυαι&ζονται στ,
τitτo με εylκωμιαoτικ,iq,κρι,τιiκiq για ,ηv
ιοτoρι κr] ακρ[,6εια, τlηv !nυθθv,τ ιfiδτητο

H Θδλεlα με τα οδiλφtο

δν,ouv 'με σε6α,σμδ vα ζωvτοονfuη και vα

διατηρrfr,oη,μcσα στo π(ρααμrα τou x,ρδ-

νou τηy lατoρiα τ'ou τ,δπoυ τη9 τι1μιΙlv-

ταζ τoUξ πατ,ριδτεq αγωνιoτ6.q'
To 1'97l κυ,κλοΦoρεi τo μuθιolτ6ρη,:d

τηξ (<...και αλiκτω,ρ δεv ελdλη]oε>>, α,vα,

φ'oβ oτo ιστoρι1κδ τηqεfπαlν&oτμ:cηq και
τoυ cλcκαυτδματoξ τηq Νdoυoαq oτα

τηc Kδστσ κol 1Eλλη

τηq παρδ5oσηq olτo iyτo,vo νtτδπr'o 1ρδ-
,μα - ακδμα κειι τα διακooμη,τι1κδ στoι-
Xεια ixoυv oαv 6r&oη Θtματα Nιαouoτια-
l δLr υQαν'τδν, την χαtlακτηPιατ ιπd ιδια-
τε'ρδτητα τη9 καθtαρηq δημoτικπ]g γλδo-
σαξ και ιπρoτ&yτιιy ,τo σε6,ασiμ6 ζαι .τη

ζε1ατα,αι'& olτo πλη,oiq1oiμα κtαι τη,ν αν&-
τrτιΙξη τou ανθρΦτιvo.u,oτoιμεiou. Κgι η
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8ε,iτε'ρη. ixδooη τωv 6ι6λialιy €xει εξαv-

τλη,θi.

To 1976 η A'w51:μiα AΦηνδ'v 6ριι6εJ_

ει iμε 'Εrπαινo τo αδνιολo τoυ λoγoτεxνι'

χoδ {ηg ipγ'oυ αοοv: "{"'σημαyτιlκi πρo'

oφoρ& ατη .γλriοοα, τηv 1παρ&δooη κα'

τηv ιατ'o,ρiα τηq, lΝdoιιεαq>'

T)α περιε,cδτερα απδ τα 6ι6λiα τηq 6_

vo/εκπo,μπ{ H δρα τηq YuvαirΦξ/' στ'1'y

Tηlλeδρααη με τσρoυσiαση τoυ Ν{ετορα

M,&ται/Μtπoiλιεq στην εκτoμrπ'd <<To πt_

ρι6δλι τευ Λαοr)>>fxαι ατo Pοταριαιδ 'o

μ ιλo.

Σiιμ,ερα η Θδλεια Σα'μαρ& ζεi οlτηv A'

Θ,ilrα 'lμ'ε τα τrαιδι& κοιι τα εηrirlvια τηq'

gi.;,ο(ι 1μl1λoq τou Συλλδγou <<Zαφειρ&κη>'

Σxεiδια διαvoμflq
Του Eλλnvικo6 xd}ρoυ '

τo !2o αιΦvα'
:'-^.

(Σι,ι'v6χεια orτ'η' oελiδα I62)

'ooo για Ια vξrσr& 19υ Αι αioυ sα

τροoφiρoνταv, lκqτ& τoιr Αλμpφδv ωg

'δδρ. ]'!) ατoυζ oupμ{qουq trτρατηγoδg

τov Θα,δrακρi'vovτcrν -σrηy εικg'τρciτ€ια'

H τραγωδiα τoυ Eλληνιοιμoi' Π&vτα

ια' τσy ιlτt{'ι*l,vioi'y' σε ξ€σηιtωμδ' yα τou

ιrτl8σxoιrτlαι 6α{θεια rκiii οτo rrξλoξ απι'

,'Ι*, .y*o"ciλειιpη, Φ'(pαγri RE(; δλdbΦξ'

απδ φiλoυq και εxθ]ρOδq' Pl ιcrτoρiα'τoν

δεi".,rει δΦιo και ελεΙΦερo μδνo με 
' τi g

δl'κiq τoυ δuνξμειq-. Γι'αυτ6 δεu ττρ9πaι

ια ξεyνιΞται τroτ€ η ιοτορiα kαι γα uπo'

6cιθ,μiζoιlται τα Υεyoο'ιδτα πoυ fuουr ι'
ατ,oρικfl οημααΙα. Αλξμovο στ'oυζ λ'αo9q

π'o0 ξ'εχrvoδv. 'EΙ'γαr καtταδικαημ6voι vα

πε$&voυν.

E lBΛloΓPΑΦlΑ:
(. f1,μζτouλoq. Ξ&μo1 ταξιEιδτεq o1liv

Eλλ&δα. To,μ. Αοq 3'33 - 17ο'

-o-

xευv διq6αoτεi απδ τη Pαδιoφιrνικd B'-

6λι,oθiικη κ6ι α'τoσtτ&σμtιτ& 'ιoυq ανα{pεo'

θη** bn "ηλuo*lκ'ig 
εxtro'μnτdq τoυ Νi_

ατoρα M'trτoα.

Για τα Φη xαι Φι'μα τηq Νioιroαq'

iιlα lτοiξ ηβν,εq iαι ι6ιαl'τερα για τηy

Ναοι,lε,ιiΤα ,Γυl,αtiα - θυoiα τηg A'ρ&πι-

τααξ - θxει i&νει oμlλiεq oτo Pαδιξ'ω_
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επiτrηq sTωv ΦΙλωv τoυ Μouoεioυ τoυ

Mακεδονι,κoδ Aryδνtυυ και οvοργ& αqμ'μc_

τξγει αε &τι αφορi τηv ιδιαiτερη πdτρΙ'

6o 
"ηs.

Tα 6ι6λiα τηξ, lπoυ τ&vτα εΙνqι 'sιπi'

καιρα- ιΦi ευγ&ριατα oτolv αναγν&οτη'

τrιατΦoι,,μ,ε δτι θα τΦoυrμε xbι o: Φεg

ε1ΚΦΦσει ξ.

ΚοEτ','ΩΝTAΣ ToΝ ΗJllο
K.:,τωvτοc τοv ηλlo
'KραTω τοv Xρ6vο σΤηv αγKαλtει

(μoυ

δεμ6vοc με Tηv eγ6Πη

Kol Tη Ζωη

μ9 τoι", ovθρωΠοUc KοΙ τlc rδ6εc'

lKolτιi}vΤαc Tov ηλlο

μεTρdJvTαc τΙc ωρεc

με φωc Kαl λΦμψ'εlc

μεq σTηv Kαρδlα

μο|ροΖω σTοUc αλΜυc ητ xαρθ'

Kοlτιbvταq, -Γov ηλΙo

KραTωvτqq τοY xρδvo στ'nv ογ-

("αλro μoυ
δεμθγqc με τηv αYμΠη

Kαl'τn Ζωη , '' j 
]

διαr6οivω γlα δ'ροσηl Kαl δημl:

(oυργiο.

ΝΙκoΣ ΑΔAΛo'ΓΛoY



ΣυilllοΨοg ιtποιsοiτωψ f}αππεiομ Γυμυuυiou ilαουοng

ιιΩllΣTnΗuΣ,MlΗf,Illι 8 ft0ΓI0Σtl

κ{q εφη,μ,ερi'δαg τρor:ιειμivou vα αρρυαθεi
τα απαοιfiτητα ryi\α, lτη;v r6ρεuνα oπoιμεiα.
M,ε ]{ηry.. εοΙaαl ρτα αυτ{ ' aκφρ&ζδwαι εuXα_

ριατΙεq τρcq τo'v δIεuθυvτi tηq Πdτρo
ΔειiδπδUλo 6.oroΙoξ εuyεldlq τα 6θεoε
eτηv διd9εαi του (τδ.μoι.των πρδ.τGlν:-
τδν), x,αθδq και στoy urτει)Θuvo "ηξ Δη-
μοcικdq Br'6λioθ{κηq Θωμ& Aλδδκo (για
τ$Ug utiδλο!τi6uq',μiγρι ''to 1967 ηδμοug).

E!rlΙ{Ed EPEY}.€Jι
τΦlJ

Στ€ρlι'oυ Σπ. Aπoατ6λου

Στo κ,εiμενo τηg πα,ρor}oηq iρεuναq o
yρ&φωv 1,ρη,oιμoπ.oΙηoε τιξ iπαραrκ&τω
ouvτo1μoγραφiεq:

-* Φ.Ν. ΦΩN,H τηq ΗΑoYΣrHlΣ
'' 
- Φ. φδλλo (,εφηIμ,ερiδαg)

_ Δ.Σ. Διoιtκητικδ Συμ$9!}1ρ

- 
Mαρτ. MαρτιlρΙα

_ Mν. Mv{μεg

T(,λog, o ΥρΦω, ΘεωμΙ α'vαy'καio να

τρo6εi oτηv διεκρiνιοη δτι, ενδεxδ,μεvα,

η i1Fi:U{vα αυiτ,ri vα μη,v περιλαμι6drνει τo
αJvoλo τωry δραoτηριoτfτωv τoυ Σνλλδ-
γou απoφoiτωy τoυ αyiττυξε ,κατ& τη,v

περioδo 1952 - 1967' Στηrv πφi|mτωoη
αυτfl θα {,τα,v ειry{g,dργo δλoι δooι γ,νω-

ρΙζouv oυoιδδη και ΘετIκi oτoryεΙα αrτδ
τηv ,δρd,oη τoυ τoυ δεv τεριλαrμ6&vovται
o'τηv ,παρoι)oα,*ξρρy'ψ, να τη,v ειμ,πλoυτi-
σoιJv' lβt αxετικ{. αrvαφoρ&. τοuq tr' αυa&.
Θεωρεi, επΙαη q, α'vαyκαio o γρdφωv rα
τοvΙαει δτr εκ,κ.ρεμεΙ και η 6ρεuvα πρoq
τη,ν .κατεiθuvoη τηs εξα'κ.ρΙ6ωαηq τη9 τJ_

Χηq ojρισμ6!Φv περιouοιακδv ατoιyεiLov
τoυ Συλλδγou δΞφq,τ.X. τα oκεδη τηq
Λ!αlxηq', τα ωραιδτατα. σκη!ηκ& τ.ou Πo-
ΠoΛΑlPoY του Γρ. Ξενo,τroι)λoυ, 

'φιλ.o,τε-

xνιμivα:με ιδιαlτερη επιμi.λεια \και φρο,
τΙδα απδ 'τoυq οuiμπoλiτεg ' Δημflτριo
Xαoι οi'ρα; . ζωγρ&φο και Mεμdλαol Αvτe+.

uδπoιlλ'o, iδιdκοo|μηπ,{ lκαftilq lκtαι η &ορη_

,θεi,σαl σ' τ€v,, -Σδλλo'γα ..'μικρd 6ι6λιοθdiκη
απaδ τoγ tυ,p,πολilτn δικηγδρo, Ν-ιxδλαo
Κωο τδκη.

EToΣ 19rg

- 
Δημιoυργεiται κΙνηoη για τηv i.δρu-

oη Συλλδγou απoφoiτωv Γuμ,ναoioυ Ν&-

oυσαζ-iμ,ε τηi α'ρxικd π'ρbταθgiσα επω,yU'

-]G1Ξ .-.. t1.' ..l ':. .' i. ]

Η1 ιδ&α'γιq-,τηv:iδρμqη 1Ψ ΣΨλ, AπoφoΙr.
Λ.gπτ*.!,oιr,Γuμvαo Ι,Qυ'Nαq-iσηs <AλJΑΣT_A
Σ lqΣ.-ψιx.,{"F}Λ o Λo.Γll oΣ>. τo,''1952
oιpεiλεται αε lμια '-oμ&ξα 1v6ωv. α'rvΘΦττωv,

(ι:Τgφoiτι'rv.' τ_φ Γ.ι4iμlgoiol., τηs πΙoληs

}t,.α.-9J.]ακρ-16δs ιQf }ια aτoyfi τroυ τα xα-
τοo.1ρoΦι'κd,,αημdδ ιε,,, αηβ, 1 ηιν,vαζr ατ l κi
κqτoxd..μg,ι , ατιμv, oυν6ηε1q .grπδ τoy εμ_

QQ} ι o , πδλ9μ,o 'πoυ ηηy ' ακoλoδfuοε, {ταv
cπκδμα.-:ολo.ζδvταιlα, α'{E9.δξEξ μEρτυρεq
,μιdg δεκ&xρovη9 τ'ραγωδiαq rπou iζηoε η

xΦφ'α. μs9..,κfrι εtδικδτερα η τ6.λη μαs.
Βαρει& ξ'1αv 'τg. τρΦμ. 1g ιττ,ou δεxθηιε

n.''ηο}iπαΦQ αυτl];,τr$}η. .Π6ρα qπδ ro
αilμ,α τoυ iφ9ovo 1iθηκε, ]iηv. ειKονα σu_

'sηρtirq,ιrγ 
,κqι 9.ι . 1μjσ,oΥ]κρεμι:σiμ,Ξγ9ι K9Ι,

τilμαuρor 'τoΙγοt, η'ρφΙκi oξμ'_6,oλα, απ'
τη'.,μια μ9pι&,, τηg .αtτiαταοηq .τou ελ-

λπvικΦ }goΦ για τ9 διδξιμ9 τoυ κατα-
κτητd κι' {ιητ' τη, &λλη., θλι6ερ& απο-
}lΡιiY&βr.g:,,eνrδ9. αι,μαlτηρoδ αδελφoiκτδvou
gΜηλoαrπαρgYrμ.oJ. Φυoικd, η ατoαλωμd-
+:η,gηδ τηv κqτgxξ !και τov oμrpr)λιo vεc_

λ.α,l '"ηs, δ9καε1igg '794'1 - I95o δεv θi_
ληoε.να'μεΙvει.αδι&φoρη και με σταUρ(+.

μ6vq τα 1iρια μτφοο_τi σε |μlα κατiστα-
αjt,,'.'.τpξY,fleτι'' gπo4cιρlιωτικr], δπou η

5nv,εεΗJατ ι κi.: ξΦi, u!α,,o,ι &'λλεq rιrολι τ ιαt ι_

'lgi s :δβαoτ ηρ*dτ η1τ,εg ]εilxαrμ . υfπα&lθlμ ιοθεi
α,ε απαρ&&ιιτα .1Υlα ξη'v ,,ττδλη - μαs και

- l.ga qgρααδη_ε.ιs .τηξ επτiπεδ'α. .Kdτω απδ

"αυ;i 
s ; τ ιs, loυ γ0{ κε5',9υγ.,κρ 9'1εiτα ι o α ρ-

xικ69',. πuρf ναg για τηy iδρuoη Συλλδ_

γou απoφoΙ,τωv ΓμμJααi,o'υ ατη,v πδλη

]ξ+..g€:rρoF τo'y.αποΙο iΦε,qp.ρωYδs o δι-
q"θιrη1is τηq vεoΙδρΦεioαζ τδτε τoτrικ{g

ε.'Q,ηφεi'!cφ ,ΦΩΝΗ- τη9 ΝΑoY_Σ,HΣ Πil
'r.Fos,-Δειv:δτouλog, τρooφc,,qovταq φιλδ-
.ξεvη ατ€γη στα γραφεiα τηq. πou στε-

1Υ.iζoνταν o19- iyα οcτrδ iτgρgtπiΥ!ματg πηξ

fξτεi9+',KαΡατiεrοu (τδτε Τρoδιμαrv).

Eητδ9, απ.δ .τηv εξααφδλιon'τ.ηs qτiryη5,
καθoριο,τικ,fr {ταν η oυμ6ολξ τou τδτε

ξvμrgo..iρxη HλΙα MouvδρΞα, oι 1πρooδεu

ξιξξ-s, ]δξεs τoυ oτoΙoυ αηματoQδτηcαv

.]:lS 'μ,εΞiιrqι'τα 
δρgoτηριδτητεq τou Σuλ-

ΨΙΡlrl"

Η ξρ1ιlvα ουτξ ατητηαε τoλδ κδπo
και γρ@v'o-γ,ιb πov γρdφoπα. Η lτrανEε-

λ{q iλλεlψη ατoι1εiων πov Σr)λλoγo α-
πoφoiτωv (βι'6λiα, πραηικd, αλληλoγρα-

φiε9 κ.λ.π.) 'γiα 
'η, ι:πt κρΙo'η περioδo,

,.oxρi.rα, τov γρiφοvτα να xαταφδγει
σ.τα αρ1εiα τηs ιτρo€ιvαφερθεioαg τoπ.-

μiα <<ΑPlΣT,o'TEΛHΣ>. Σ,υγκρoτεΙται &-

τrη oρyα'vωτικ{ επιτρoπfr για τηv υλo-

τoΙηαη 'τωv o,τδ,xωv τηq ,κΙ'νηοηg. Αvαιpi-

ρolται μερικoi α,πδ τoυq οτδ1oυq 'lπrωq:
δημι,oυργΙα,6ι,6λωθfrlκηq, λ.6o;ηq,μaλδv,
διαλ6ξειE, θεατρι,κ6q ταραατ&o,εr9 ι<.λ.π.

(Φ.Ν. φ. 35/30..1 '1 .1952).

- 
Απδ τηlv oργαvωτι,κ{ qτrτφoπ{ αnευ-

θ&;εται πρδoκλη,ση προs τouξ απΦoi-
τoUζ τoU Λαrππεiou Γ'qμrvαoΙou Ν,&oυααs

rα αυμ;μετ&o1oυν oε δτuπη Γεvικξ Σ'υ'v6'

λευαη ,με Θiματα:

- εyγραφη .μ,ελδy

:- |!ivνt1g11 oxεδioυ κα'ταoτατικoi
_ 

'ε1,λoγ{- 
πρ_oαωριvoJ (με,τα6ατικ,oδ) Δι-

oικητι,κοi Σιeμ6ouλΙ'oυ. (Φ.,N. φ. 36/7.
12'i952\ ' H &τυπη Γενικ,r] Σuvdλευoη α-

να6'dλλεται /ια rτξν 14.12. Ι 95'2 πρoκει
,μiν,oυ να ταραoτεΙ xαr o γυμναoιd,ργηq
Ηλiαq Moυv'δρiαs o oπoioq πρoτεiνεται

για,oττiτιμoq πβεδρoq τoυ Uπl ilβJση
Συ'λλδγoυ. (Φ.Ν. φ. 37 l1'4.12'195a).

ETΦΣ 1953

- Πραy,ματoπoιεiται η &τuρη Γεvrκ{

Σuv!λευoη των απoφoiτω'γ τou ΓυΙμvαoΙ-

ou Ν&ouoαq. Αnnδ iμj,ρoυξ τηq οργα]νωτι-

κ{E ετι,τρoτfl5 o Αν'τδvιoq Λ&τrπαg tτrρo_

6αiνει ατηv αv&γνωαη τou φ1'εδΙ'ou - κα-

ταo,τα,τ ι κoi τo oπoΙo aγ,κ,ρΙνεται κατ '
&ρ€ρo rκαι oτo oiv'oλo. Aκολoυθεi η 8ιε_

ν6ργaια αρ;1αιρεαιδv για 'τη'v αν&δειξη

τρo&ιs,iι,vοi,. Λιoi.'κi'ιτι,κoi Σ'υμ,6oυλiou τo

o.oi"i, τελrκδ, iitbρτΙζε'ται απδ τoυq:

Αvifuιo 
^&τητα1 

:'Νl+iδλαo Σπ&ρτoη, Γε'
- ', 1 .! - !;tt:

''δργιo' flaτrαδδτouλδ}'*€tlδoξiα Kαραγιc'
'6d.νvbυ και Αiγλη' lω&νιoυ. Σ'τηv 'τoτεικd
εφημ,ερiδα ΦΩΝlH T'ΗrΣ ΝΑoMΣtHlΣ, δη-

μooιεUεται ετιατολfr α'ναΥvδoτoυ τηξ .με

τo ψεUδδvι}μo NΑΔo'Σ !με τη,ν oπoig €πι-

κρc,τεi τηv απδΦαoη τωv απolpoiτωυ' να

τρo6.oiv ,oτηv iδρuοη τoυ Σuλλξoυ. (Φ.

Ν. φ.39/l.Ι.1953}

_ To πρooωρι'νδ Δ.Σ. τoυ ,ΣυλΜγou με

τιρδdκληo{, ]τou rroυ τη,v υπoΥρdφouy oι
-A,vaΦyιo-ξ Λξππα.9, τρδΦροξ κqι Eυδo'

ξΙα ,Καραγιo6&v,νoυ γεy. γραlμματεlζ. rκq'

λai τομξ^ ατoφοi.τous oε 'Γsvιlκf. Σ.ψiλtι'

'ση ylα,τη,ι δl'εy{,ργεια tαttτι'κδy gρxαlρ&
:'-ο'ιδv ';rμε o,rατι'δ tτηv , <xy,ftδξlξη tακΙr ι κΦ'δ

Δ. Σ.'Η1μ'ερo1μ,ηνiα .ιπραyματοlπoiηa'η E τηs

Γεν'ι κi ξl . Συνiλεuαηg' oρΙζετα ι η λ5''1 '

19,53. {Φ.Ν.. φ' .4!y'1E.Ι.1953) .'

- To εiιdιεry6u Φτδ τιξ αρ1αιρεoΙεg τηg

25ηq -Ια'νouα_ρior.l 195E Δ'.Σ. 'τoυ Συλλδ-

1α9



You σUγ,κρoτειται σε otiμα ω9 ακoλoι)_

&υξ,
* Λ'fi'innιιE Ayτ cil'lιιo ζ Πρ6'εδρaE

- Χαι'ξη''πα1\/ι\xΙ"tlζ Αλι6ξαyδρoq
A\iτ ι'π(}6εδoιαζ_ Σι,α;nlqηE Γ'εcb'ρ'y uog Γ εyιx'6€
Γ iρα''tι[uιrlτ'i'.αζ
_ Κα'oαy ιo6'dlιl'oιl ΣoΨ4α T α;uι['α;
_ Σ\1ιdi9,'1q]]ξ |{ ιx6λα'o1 Διεtaυ'l'πιj
ζ πoλιτ ιcιτ ιΙνJi'E u[''ιηιoηg
* ffγlπr1 [,}ιo t:λo E Γ ε cilηo'γι o g

Σ tιu'6,oι'λoζ

- 
)lJg,α,roq Χα'cl/λαo';

))

_'4ιδ'ρ ε Λ'δ'o υ Eι9ιγι ι6.ν'17

- )t,i''),, Α yι,:οταοi'α

Tαυτ'δXρoι'α, στη,v τoπι κ'f €φη,μερΙ6α

ΦΩΝH THΣ,NAOYΣ'HΣ'δηιμooιεδεται η

εiδηoη τηq επi'oημηq cιvαγνδριαηq oω'μα'

τεΙoυ ατηv N&oυoα με την ετποyuμΙα

oιl:lαΙο 1olτ'ην iκαταrYωγt Αναo1τi'

oro Mι1α{λ.

- β) Σιiλλoγoξ ,με σxdδδv παρaμΦεPεiξ

κατcrατατικ6q επιδιδξειq iχαι με

τηv επωvuμΙα A'Pl'ΣTo:ΠEΛlHιΣ υ-

τ{ρ1ε oτη,v Φλδρι vα με αξιδλoγη
δραατηριlτη,τα στo ε'vερyητ ι ιδ
τ oU.

oι oτ'δ1oι τoυ 'νεoi.δρuθ6vετoq Συλλδ_

YcU του α'ναφiρoνται ικαι σαy κατασ'τατι-

κdq επιδιδξει q εΙναr :

_ Σ uμr$6\{ 6ιτηιv η,Θι κoτvευrματ ιx'fl καr

oωματιx{ αviψωoη .και δι&τλαoη τt}y με_

λδv τou.
_ Πρoαγωγξ τωv καλdrν τεg'vδv'

Eιδrκδτερα Υια την,πραγιμ&,τοoη τον

ταραπ&,οr oτδ1ωv τρo6λ6πoνται :

1 ) 'lδ.ρuαη και o'ργ&rωoη iδιαq λiogηq

για τα μ6λη
2) Δημιoυργiα βι'6λιθ{κηq
3) '|,δρuoη τoτt,κoJ μoιloεΙoυ

4) Διαλi'ιειq και δlαλoγικΞq oζητ;ξcιιg

lO) Lvδπτυξη π,vεδματoq α.λληλεγγiη;
,μ,εταξδ τωv iμ!Θλr:rΙv τou ΣυλΜγoυ
(Φ.N. φ. 45/t5.2.195'3 jκαι αηnδΦα'

oη Πρωτoδιrκεiloυ ,Bερoiαξ υπ' αρ,

4,611953t.
Yττδ τηv αιΥΙrδα τoυ Σιlλλξoυ δiδεται

η πρδτη διd,λεξη στo κιyηματ'oΘ6α'τρo o_

Mlo'ΝσlΑ ιμε αμιλr|tfi τo'v επiτι'μo πβι'
δρo τoυ Σuλλδγ'ou και Γι.tμ}'α'oιdρ)(η Η'
λiα Moυνδρ6α και θ6μα: Αl lΣ;ΓσP|tKΑl
ΑPΧA| τHlΣ KΛΩΣro'Y'ΦAΝτ'oYPΓι-
ΑΣ (Φ.Ν. φ. a8l8.3.l95,3}.

Για τη,v αλληλoγνω'ρι μiα τωv μελδν
του o Σδ,λλoγoq oργανδνει τηr τμiτη
εκSρo,μξ τσu στ'o ιrτrδ xαταακεur] υδρoη-

λεκτρι,κδ δργo τou 'Αγρα κoντ& oτηrν 'E_

δεαoα. Σ'τηrv εκδρoμξ oι4μμετiρ1oυv και

φΙλoι τou Συλλδγοu (Φ.Ν. φ. 5a l22.3'
1 9s3 ).

Eν τω 'μεταξδ οιrrδ τoν Σδλλ'oγo oργα'

κIrn;εται xαι ,δεiτ'ερη δι&λεξη rμ'ε αμlλη'τd

τov αuμ,τoλΙτη δrxηyδρo Νικδλαo Moiiγ'

Yρη. Δey uω&ρx'ouv oτoι,yεΙα γ'ια τo θ6_

μα τη9 δr&λεξηq. 'o τoτικδq τJπoq δια-

τυπδγει xo,λακεuτικd ηβλια, τδco γtα
την δι&λeξη τov H. lMouν'δρdα, δoo και γι'
αuτi1ν τoυ N. Moδγγρη. (Φ.Ν. φ. 50l/22'

3.53 ).

Aνvγγi.λεται η τρi'τη κατ& oειρ& δι&'

λεξ'η mδ τηv αιγiδα τoυ Συλλδγoυ για
τηv 19.4.1953 με oμιλr\τρια τη'v xαΘηγξ'

τρ,ια Eυ'δoξiα Kαραγιo6&vvoυ xαι 9iiμα:

o noPΦYPΑΣ KΑl τΑ E'PΓΑ TοY. ΑΙ-

θouαα τρα14μ,ατoπoiηοηs τηg δι&λεξηs,

δτrωq π&v.τα τo κινηματoΘiατρo σMo-

ΝlσlΑ. (Φ.N. q. 53 l12.1'195'3}. Tελιι&

η' δι&\εξη i',τtαlyιμα'τoτoιεiται aηlv 25'4'

195,3. (Φ.'Ν. φ. 
'al'l9.a.1o153').

Διατυ,τπ,!'νoy,ται κoλακεuτιι& φ1δλια

για τoy Σiλλoγo απδ τoy τoπι'κδ τtnτo

για την ιμ'δxΡι τδρα δραατηρι6τητ& τou'

(Φ.'Ν. φ. 56/3.5't9'53).
E.ν τω 

'μ'εταξi 
ατδ τo $ε116'ρι1δ aμd'μα

τou Σuλλδγoυ πoυ συ}rκ'poτ{θηκε απτ6 μi'
λη τoυ δivo,ν,ται δυo παρ<rdτ&αειg (2 kαι

3 Mαρτioυ 1953) lμrε τo iργo τoυ Σ' Pδ'

μεoη H'ΡΩ't'ΔEΣ TΗΣ NΑ'OMΣAΣ' Tηr

δλη ε:ιιιμcλεια iκαι ακηνo'Θεoiα τou €9γoυ

εΙ1αv oι Xρυoδoταμoq Σα6'6ατδπouλcξ

xαι Νιxηφδρoq Σι'&τ'ρηq. (Φ.'N. Φ' 57/

1 0.5. t 95,3 ) .

Tηv 7.6.Ι953 o Σ'iλλoγog πλαιoιδvει
τηv εκδρ,oμικfr εθ6ρμηση τοv Σ'uλλδyων α'
τoQoiτω,ν τιoν ΓυμvαoΙωv Θεoααλoνiκηg

oτov'Αγιo Nιtδλαo lNEoυoαg. Δiiδεται

η εuκαι,ρΙα για την αΜηλoγ'vωρημiα, τηv

σΦσφιξη q16oεωv .και τηι' δημroι'ργiα

πvεδματ.oq ouνεργαoiα5 μ'εταξi τωv Σμλ-

λδ,γ,φr. 1*.'r. φ. 6tIl7.6.n9$').
Aττδ τov Σ0λλoγο πρα'γrματo,πoιεiται

εκδρoμικ{ aξδρμηoη oτη.v ιπαραλiα τηq

KατερΙνηq (Φ.Ν. φ' 62/14.6.19'5Θ'.

'5_5-195.t. 
Tα μiλη τoυ Θεοτρlκοιi τμ}iμoτoc τoυ σUλλδYou Απoφoiτωv. Θεoτρικi1

nαρδoτοοη τoυ iργου -o ΠoΠoΛΑPoΣ" τoυ Γρηγ. Ξεvδπoυλoυ' ElκoγrΖδμενot

οnδ αριoτιρδ nρoξ τo δεΕlδ: Kαοι]μεvοl: 1 ) Tενεδl6c, 2) Aγλoiα Mαρlvonoiλoυ.

'oρΘror: .l ) Eοο. Δρυμoιioη, 2) Θωμδc Poιiooc, 3) Στiργroc Anooτ6λoυ, 4) Λiλc

Xα1:,iτoυ, 5) Δημ. Δoυδoiρηc (με τo κonδλo, 6) Διαμovτoiλα MαυρoγIδρYoυ, 7)

Kυ-;τ./vοc Toλοιiδηc (oκηνoΘ6τηc), 8) Λiτoα Σ6ροαλη, 9) EυδoΕΙο Mποκdλη' 10)

Θεμ. ΠoΖoκiδηc, 11) EυθυμΙο Piκο, t2) Xρdoτoc XoτΖηrωdvvoυ

<Σι)λλoγog απ,oφoΙiτων Γu1μvcroΙou Ναo3_ 5) Exlδρoμds

oηq AΝA,ΣTΑΣ ιoΣ MIXAHΛ o ΛoΓl_ 6) EκθΦειs 6ργtrv π61'ν'ηq γενικ&

o'ΣD.

E&l Θα πρ6ττ'ει να ιπoγρcιμμιαθεΙ δτ ι

lx,ρΙΦη,xε αναyκαΙα η αντ ι κατ&oταση τη ζ

αργι κ& πρo,ταOεioαξ ε:πω,νι,ltμrΙαq Α P l'ΣiΓo
nEΛΗΣ lμ,ε τηv ετt{ρα'τιioααα τελικ& A-

M,ΣτΑΣlolΣ ,MIXAH^ o Λlo{-'ισΣ για
τoυg παραιiτω oυoιδδειq λδγ,oυq:

* g) Aπδτιoη ελ&1ιατ'oυ ιpδρoυ τtμ,flq

τρoξ rov aπιφαγi λδγιo και Να'
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7) Θεατρικiξ τtαραοτdoει q και lμoυσικ'iq

εx,δηλδαειξ αττδ μouoικοθεατριxδ τ1μξ

μα τrou θα ατrαρτ ιοΘεΙ α,rτδ ατoφοi-
τoυξ

8) oργivωcrη αγδvω,v κλααικoΦ αθλητι-
o.μoi xαι αΘλoπαιδιδv

9) Yπ,9,6,ρ1dΘη3nη ,τ,ωv διαφ]δρω,v φoρdων γιo
lκoιrωlιpελi1 1και εξωρ'αi1αιτικ& βργα olτην

Ν&ουαα και την περιoηξ τηq



Απδ τov τσπo τηq Θεαααλoνilκηq αvαγ-

γiλεται η oξκληoη Παtμι6oρειoελλα.δl-
κoδ ΣuvΦρi.ou N,iιοv ατ6 2,8.6.l95,3 μi-
xρι I.7. | 953. o oκoτrδq τηq αιiγ,κληαηg
τou ouvεδρΙoυ αuτoi, αφoβ ατη,v iδρuoη
oργ&.νΦσηξ ,v4ω,v η ατoΙα 0α ουμ6ιiιλλεr
oτι g τρoanι6θειεq αvτiαπoι.xωv oρYαy&.
σ€Gry τou εξαrτερlκoδ για τη]ν δη,μιouργiα
evιαiαg Euμiπηg. Σ1ετικι! αnΦσ.nληση

7ια τηy ouμμετqγ{ οfo ouvEδριο αuτδ α-
τoοτcλ,λεται ,και rρoξ τov Σiλλoγo αιπc-
Φiτoru Γuμv€.σiou Νhol).αηq.

Απ6 τov Σ$λλoγo απoφαoΙζεται κατ,
αρχ:iγ η oιrμμ,ετo1fl [oυ σ.ro ouv6δριο μι-
ρig ειδικδτερεq δεoμει)o,ειq. Σαv αμτιπρ&
oωπδq'τοu oρiζεται τo,μiλoq τ,oU 1και
νδ,ν xαΘηγ,ητdq τou lπαvg,rιστηiμiou τoν
RtΙoDE ISLAND (tΙ.ΙI'Α.) Kωv)vοq
Toλoξδη g.

,H 6vαρξη τou ouvεδρiou iγιvε με τηr
ταρσυΦiα τoυ Yπouρyoδ E6ρειαq Ελλ&.
δαq Στρ&τοu. ,oι εργααiεq τoυ διfiρxι_
ααv τ6.αoερε9 1μ6ρεq αε διdφoρα αημεiα
τηξ σuμτrρωτsirouααg δτωq 1 Α,μερι κανι κδ
κoλλc}ιο ΑΝΑToΛl,Α, Παv6ραμα x.λ.π.

Tηιv δλη oρyαvωτικr] εΦδvη εi1ε αντr-
πρooιrτεΙcr τoυ ταyεπιστηrμioυ Θεαoαλc-
viκηq.'o αvτιτρδoωπoq τζ}v σπoφoΙτων
τηξ iNdouσαs τβτειvε τηv εuμ)τερη oυ.μ_

μετo.xι] τωv v6ωv τηg ετrαργΙαq oτo Σuy-
τoyiστικ|δ Σιlμ6oiλιo τηξ Εuρωταi1xrig
KΙvηoηq Ν6ωv' H τρδταα{ τou αrroρρi-
φθηxε γιατΙ υπερτερot)oα'v oι Θεoοαλo'yι-
χεiξ uτoψiφl'oι. ,A,vτΙoτoιgεq διαλΙξει q

και κατατoτιo-τικiq oμιλΙεg για τηlv Eu-
ρωπαΙΧ]i Kivηrαη',Νiων πραγlμα,τoπoι,{9η-
lα-ν (αι οε dλλα iμ6ρη τηξ Ελ,λ&,δαq. (Φ.

Ν. φ. 65/δ.7.'1953 και Mα,ρτ. Kωvaαvτi-
vou Toλoδδη' πρoξ τov yβφo,ντα).

Απδ τov Σiλλoγo oργαvδvεται δεBΙω-
ση yrα τoUξ νcouq αατoιpoiτoug τou iτoυq
19'32 - 1953. (Φ.Ν. φ. 63/5.7.195,3'.

Α,κoλouθoiv oγδλια τou τoτικ,oδ τι)τou
γtiρω ατrδ' την παρlο,π&νω δoξΙωαη πou
τrραγματcπoιfiΘηxε τηv 5.7.Ι9]513. (Φ.N.

φ. 66/|2'7.\953l'
Aτδ τov NαowαΙo ατη,v καταγωγ{ δι-

κηγδρo τηg ΘεoααλovΙκηq Χρ, Πε1λr6&νo

με ετιατoλη τou πou δη1μ.ooιεJεται οτoν
τoτικδ τiπo δtατπδvεταr η dτoψη -
τβταoη, dπωq τα ,μiλη τηq Eφoρεuτικdq
Eπιτρc,π{q τηg ιπδ Ιδρuαη δημoτικ,fq 6ι_
6λιo,Θηκη9 ατωελοιjvται xατ& τo πλεi-
ατo'v ατδ μiλη τoυ Συλλδyou απoφoiτωv
Γιιμvααiou Ναo0oηq. (Φ.Ν. φ. 7'2/2ι3'8.
I9153).
-Tηv 9.9.I953 o Σiλλoγoq crπoφoiτωv

τiραγματoτoiεΙ 6κταxτη γεvι,κη αuv6λευoη
τωV μελδv για τηv εκλoγr] εφopεuτικr]q
ε,τιτρoπdq η oτoΙα Θα uπo6oηΘιjoει τo
δλo 6ργo τηζ ιδρuσηq δrμoτικ{g 6ι6λιo_
θ{κη5 ατnr N&cυcα. Παρdλληλα αuζητξ-

θηκε και τo θiμα τηξ ει'σIδoXιiζ τoυ Συλ-
λδγoυ ατηlv Euρapα'jκ{ 'Ε,νιυoη vcω'v.

Για τo τελεuταio Θ6μα η ,Γενιxξ oυvi-
λεuαη επιQuλδ1Θηκε να τρo6εΙ ατηv λ{_

ψη oυyxεκριlμ6vηq αιπδιpααηg δατoρα ατιδ
τηv διατδπω,αη αλληλoαυ'γκρouδμ,εvωv q-
τrΦεων. Tελlκ&, ouδ6rπoτε ελ,r]φΘη απfuα-
αη ειoδolxr]q τou Σuλλδγoυ ατηiv Euρω_
πα'iκ{ KΙ,νηoη ('Εγωαη) ,Niω,v. (Φ.N. φ.
7B /13 ,9 .1e53) .

Σ ε ει.δι κ{ oLlvεδρiααη - o0ακεψη πou
πραγ1ματoτor.{Θη'κε τη'y 8. Ι 1. l953, εα εκ-
λεγ6ντα, μiλη τηq EΦoρεuτικliξ aπιτρondg
τoυ Συλλδγoυ ατoφ'oiτωv πou ατtαρπΙ-
σθη,κε απδ τoυq: EuδoξΙα Kcrραyιo6dv-
.νou. Aικατ,ερivη Πετρiδou, Xρ. Πεxλι6&-
vo, 'Νιlκδλαo Mαρκo6Ιτη, Kω,v)vo Θαμαi.
δη, Αλθξαvδρo Xατζηταrρdoixη,, ΓεδβYio
Πα,παδδτo,uλo, K,ωv)yo Toλoδδη κα'ι Θεδ-
&oρo EλεuΘερι&δη, καΘδριoαv τηy κα.τευ-
θuvτ{ρrα yραμμ,{ δρdιoηq και εξΞλεξδv
σα'v εlrΙτημα ,μ{λη τηq ,τoug Φι,λδτα Kδ<-
κlyo και HλΙα Moυllδρ6α (yrα τo Θiμα
τη9 δηlμoτι,κ,{q 6ι6λιo.θr]κηq. (Φ.Ν. φ' s2/
8.rr.r953).

Tην ΙtEια iμrΞρα lxαι qπδ τrηiν αιγlδα
αιγiIα lτcυ Σuλ,λEγoυ δil5ε1τ,αι 6ιdλεξη
c]τo κ'. rl:Jf,lτοΘiiατ,ρo OMioNoΙlA tμrε Θi-
]'tα: ΣoΦcκ^EoYΣ ΦlΛσKlTiH;ΓlΗΣ. o-
;ιιrλr,γη, o Γιlμ:lcιlτιftρyηq lκαι dπΙτι{μoq
l-τ;δ,aSρ'oq τcu Συλλ6γcυ HλΙαg Mbυv]Eρi-

αq (Φ.'Ν. φ. 8218.'l l.53).
Η δl&λεξη πρoξ€,vηαε 6α&)τατη αioΘη-

ση στo τoλuπληθiq ακρoατ{ριo lκαι o ο_

μιλητ{q δiκαια απiαπασε τα σuYr(αρη-
τ,iρlα τωv ταρευρΦivτωv α'αυτ{ν, Eυ-
γoik& αγδλια διατπδvει και η ειpημερi-
δα ΦΩNrΗ τηζ Ν'ΑoYΣ]HΣ για τo i,διc
Θiμ,α (Φ.N. φ. 83/l5.l'l .l95,3 και Πρ.

μy. τou yρdφouτoq).

Tηv 5.12.l953 o Σδλλoγoq διoργανδ-
rει τη,v τρδτη xoρoεαπερΙδα τou ατηv
αiθoυcα τοu καφεvεΙou oΛYιMlΠllΑ, η o-

τciα αr1μεΙωαε μεΥdλη ετιτυxΙα. Kατιi
τη'ν δι&ρκεια τou 1'oρoi διαvομιjθηκε και
τo πρδτo φiλλo τηq oατuρι,κ{q φημε-
ρiδαq τoυ Σuλλδγou πou τιτλoφoρ{θη'κε

Σ K'AΝTzlΛΗΘ'PΑ (ατo γλωαoικδ ιδiω_

μα τηξ Ν1&outαq iσημrα:1νει: ]α}πΙθ]α). To

φ'ιiλλo αυ,τδ επιμελ'{θη,xαv oι Νικδλα,oq
Σπdρταηq, Kωνoταvτivoq Toλoδδη,ζ και
Στiργιoq Απoατδλoυ. H εμφ&νιαη γκd'dv-
ταq κατ& τηv διd'ρκεια τou 1oρoιi πρo_

κ&λεαε iκρη'ξη εν,θoωιααlμoι) στoUξ rβετd-

xoντεq σ' αuτδv. (Φ.N. φ. 87 /13.\2.5'3).
Διdλεξη με Θaμα: AlΓΩtΝ'ΕrΣ KAl Α-

ΓΩΝ|ΣMΑTΑ Στo,YΣ BYzΑNlτliNoYΣ
XPo|ΝoYΣ 6Ιδεται τη.y I3.'l2.I95,3 υτrδ

τηv αιγiδα, π&vτoτε, τou Συλλδγοu. o-
μι'λr!τρια η γuμv&oτρια... Σαλttiα.

Tαuτδ;ρoνα, τo Δ.Σ. τou Σuλλδγoυ
δημ'ooιει)ει τ'ρδσκ.λrιση oτov τoτι'κδ τδτo

με τηv oπoiα καλεi τα μfλη τou σε τακ-
τικη lΓενιx,{ Σuvi.λευαη .τηv 3.'| .Ι95,4 με
θiμα: Aργαιρεσiεg κ€(ι αvδlειξη γdou Δ.
Σ.. (Φ.Ν. φ. 88/2Ι5.12'1933.

ΕToΣ 1954
Eπειδi τηv 3.τ.Ι95,4 δεv επιτεδ.xθηκε

α'παρτiα τωv lμελδv τ.ou ΣυλλδYou 'κατ&
τη,ν oυγκληiΘεiαα ,τακτ ι κr] Γεvικn] ΣννL-
λευαη γlα τη]v α,ydδει ξη ν6ου Δ. Σ . αuτ{
αvα6λ{Θηκε για τηv'l0.Ι.I954.

Tηv 3. L'l,954 o Σδ'λλoγo9 κΦ6ει τηv
Bαoιλδτιτ&'τou (Φ.Ν. Φ. 89/1.Ι.1954).

To Δ.Σ. τoυ Σuλλδyou πρoτεivει ατηv
ερμη'vεδτρια τωv ελληvικδv δημoτικδν
τραyouδιδν Φρδαω Ko,κκδλα ψα δδoει
oτην N&ouoα μιd πρΦi1νi τrαρ&cταoη α-
φι ερωμiΞvη σε δημoτ ι,κ,d τ.ρ€rγoiδια α,τrδ

δλo τov ελλη'vι,κδ μiρo. To 6ργo τηq τ,ρc-
σφ6,ρ η,κε vα 6oηΘ{αει o ouμπoλΙτηg και
γνδoτηg τωv τoπικδv δημ,oτικδv τρα-
γoυδtδv Ανcroτ&αιoq Mαρκoiμ'πΙτηq,

Tηv 10.I .1954 εττιταyγd,vεται απαρ-
τΙα και δlaνεργoirνται oι αρ;1αιρεoΙ,ε5.
(Φ.Ν. φ' 90/10.1.I954).

Tην l 7.1 . I,954 τα μiλη τou lvεoεxλε-

γiντoq Δ.Σ. oυγκρoτoδνται αε otλμα δ_

πωq ταρα,κ&τοr;

- 
ΣndΙgτοηg Νιx6λrιog Π'q6ιεδρoE

* ΚoτΞιd''ιιπασηζ Γε(lλg'y\ιoζ Ayτ'ι
7 η6iε'δoo ζ* Σταιιαι loι' Ει:δoξ'[α' Γ εν' Γ ρ,ι
.Ι 14τιαι-
'- Prl:ιτ6ιπoιι),,a'ζ' o'''u'η'olog Tαβ['αq

- T'ο)'οdδηζ Κa)/τ(1'yτh'|0ζ Διευ0
ι |',τ l1lE πιoλ ιτ r aτ ιwηζ H'1LιηICΛη ζ
-':1ε ιl''οπο.Λλoυ Δ6|'ιιι'rl Κ'oογιl'fi'τoo
τ rιq :1'irι7η,qλ,

' l α :l :Lαξ ;7 ΙιΙ (o 1'lΙo ζ
Σt'ιι6oι')''ag

- Σli|r.ιaiοiλη Ε λι/rι1
))

_ Π cιπ'q.δ''6ιoι' λο E Γ εcbloιy' lo'q

))

'E'α μ,ηuα, τερiτoυ, αργδτερα αvα-
κcttlδ'.ετ'αι η λεlτo'uργiα Λdoxηq απoιpoi-
τωv η oτoΙα oτεy&oθη,κε ατo ια6,γειo τoυ
τρδηv ξει,ο,δoxεioυ αδελ,φδv Kαρκ,&τα, α-
τiιαvτι απδ τo π&ρκo. H .λειτouρ'γΙα τηq
Λiαxηq επιτει)Χσtκε με τηiv σUlμlπα,ρdστα-

ση τou Σuλλδyou τωv Νqoυ'ααiιrν τηζ
Θεαoαλoviκηq και ιδιαiτερα τou εκλεκ-
τcJ μiλoυg τou,δικηγδρoυ Xρ. Πεxλι,6d-
voυ..Mε την 6o{θεια του Συλ,λδγou α,u-

τoδ με τoν oτoio o Σδλλoγog σπoφoiτωγ
εixε αlαττδξει dριoτεg οr1doει q υπερτη-
B{θηκε για iνα μεy,dλo 1ρovιrκ6 δι,διoτηtμα

τo ακα;θ'δδεq oι:κoνoμικ' πβ6λημα, πoυ
αvτιμετδπι'ξε o Σiλλoγog και πoυ δια-
δρolμdτιoε καταλuτικδ ρδλo oτηv πραv-
μ&τωση τωv ατξ1ωv τoU, Eκτ6s απ6 τα
εvoiκια, o Σδλλoγoq ΝαouoαΙtrv Θεooα-
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λovi,κηq ouy66αλε iκατ& 'μ€γα,μ'Ξρoq και

στηy αντιlμ,gτdJrπιση τωιy δοcπαyδν για τον

εξοπλι<nμδ τη9'Λ6α,xηq με τα α,παραi<η.

τα iηrιπrλα και: olrεJη. Στov μtbρo τηq

Λdoχηg οlτεy&σΘηκαv καl τα.yραφεΙα τaυ

Σuλλlγou α,rrοφoiτωv' ΕτΙoηq, οτ'oν iδ'o

xδ-ρo υτrdρyε και κυλικεΙo για τηv λει_

τoψpryΙα 
' 
τoμ oηoioψ ο Σiλλoγog τaρoσ6_

λα6ε. τov'δεκατετρξxρovo'tδτε' οuμπολΙ-

τη Αλiξαυδρo Φει,.8δy'τα1n o oπoioq gα-

ρd τo vεαρδ. _τ.ηq ηλι,κiαq. αν'ταπoκρiθη'

xε dρlqτ,<ι 6ra41' 'κ'q6$'frκoντ& του.

Στo πρδτo ;goρευτ ι κδ τii1o, τo oτοio
jδι,rαε o Σiλλoγog την 14.2'1954, εκτδq
qτδ τo. ΔΣ. κqι τα, |μ€λη τ,ou; πα,ραr.oρi_

θη,qαμ *α, o..iΘΘηyηtiξ τo'U τtα'vεlτβιστη-

μiου ,Θεασ:αλoμirκηg Φραyκiαταζ" o δi-
μαρxos. Φιλδταq :iKΦκ,κtvog, ο ετriτιlμog
πβεδρoq' τoυ Σuλλ6γou ΗλΙαq Moυvδpl-
α9 με τoυξ καθηyητ6ξ' τbυ' Γulμvαoioυ
και. ολδζλrρo τδ Δ.Σ. ,τou Συ,λλδγou Να-
ουοαitoν Θεαoαλoviκηq.

!τηv \!ογη. crτrrrγoρεiθ,η'κ]ε η τρoσΦoρ&
oι'ιτ'πι:εuματ<,lEδ'y τoτδ,ι, Xαr η ΧαρτorτταΙ-

ξiα. Yπι]ρxε <rκ.&κι,, 'iτδμιvo lκαr ,μ'ig μ1.
κρξ,,6ι 6λιοθdκη :n9μ'δη1μ i ouiDγι]θLηxε αρxl -

κ& qηδ , πρoσΦoρes 6ι6λikov τtilν lμgλδv

τou Σuλλδγou. Πρooφ6ρovτα,v διδφoρα.. α-

Φεψi,μαIα, 'καΦ6δεξ, 'γλυiiι& ,κ.λ.τr. Στo 6ιi-
θoq τou κιuλι,x.εioυ .,και σε €lμφαv6ξ μdρoξ
6ρι.ακδταv 6vα αιlΘεvτι,κδ <<ααlμ'o6&ρ>> τoυ
τo εi,Xε $Eoει πρcloω,ρ*ν& ' ατη,v δι&Θεοη
τoυ Σuλλ6yοu τo μiλoq 'τoυ (και αργδ-
τερα δ&ακαλ,oq) Αr1μξτριoq KααιμΙδηg,
τo oπoio εκτδq ατδ δια,κooμη,τικδ oτoι-
xεio πρoα6φερε εvεργητικ& τιq υπηρεoi-
εq τov στηlν ταραoκεu{ τo}ν αφεφημ&τωlv.
(Φ.Ν. φ. 9,6/14.2.'l954 και lμv. τou γρi-
Φo'vτoξ).

Tην 24,2'1954 διoργαvδvεται αιτδ τoy

Σiλλoγ'o τo ττρδτo φιλoλoγικ6 6ραδυvδ

ατη'v Λ6oγη τoυ, αφιερω,μi!vo στoy λoγo-
τ6μvη ,και δημooιoYρΦo tKδoτα oι,ιρ&vη.

Eιαηγητfg και uπεδθuvοq γtα τη!ν τα-
ρouoiαα{ τou {τcrv a6 ,μ€λoq τoυ Δ.Σ,
τoυ ' Συλλδγou Kωvoταντi,νoq Toλοr)δηq.

Q επΙτιμo5 πρδεδρoq τou Σuλλδγou Γυ-

μl,αoιdρΧηξ H,λiαq MoυvδρΞαζ δι&6αoε
διftφ,oρα . iργα τou Ouρ&vη και ι'διαiτaρα

τo <{ΓΙρoσεUxi Υια τoUq δυoτυ1xια1μ6νoυ9>>.

(Φ.ιN. o. 96l21.2.1954' φ'. 97/28'2'54).
'Υατερα απδ τηv ετrtτu6iα τroυ εi11ε

τρ.'lτρδτo ιpιλo,λoγ'ιlκrδ 6ραδυν6 τoυ Συλδ-

λoυ. η Διoiκησ{ 'τo,u αrιτoφ&oιαε vα διoρ-

Υαvδly€ι αvft δeκαπεvθfriμερo τoρδμoια.
(Φ.Ν. φ. 97 l28'2.1954).

, .Tηy, 21 .3, 1954 τ,o A. Σ. τoυ . Σ υλλδy'ou

Eι o'ρyανδvεi' ' τηlv tπρδτη σιJνεσtιαση τωv

μελδy ffo εστιατ,δρ(o: <dΠΑlΝlEΛΛHΝ l-

o,NΣ,' (Φ.Ν.'] φ: :99 /|4.3.1954') ' '

Mε δωρi& ' τoυ' :oιδιcβ'.ιiλitrη δι,κηγδpdυ

Ν'ικoλ&bυ ,Kωoτ&κη ιδΦ€αΔ'{ι κανovικ,ξ 6κ
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6lλιoΘi,κη" τoυ Συλλδγoν Crτηv οrτoΙα ουv'

xω,vεJ'θηκε η,,μrκρd' 6ι6λιoΦ1κη, τηq Λ{-

oηηq. Tηv "l 'l '4.195'4 δΙδεται,, τo' δεiτεpo

x'oρευτικδ τiio τoυ' Συλλδγou. (Φ.'Ν; Φ.

103./rr.4.19s4),

EξαΙρεταr η πρωτo6ouλΙα τou εi;ε o

Σιiλλογoq τov τεραoμΞvo xρδνo (I953)
vα καθιερω0εi εr'δι,κξ τελετι] για τΙ ξ η-

ρωiδεq NαouααΙεq γuvαiκεq oτoi Στoυ-

μπ&vouq. Σ1ετι,κd ηiδλια διατirτπbvει η
τoτrικη εφη.μερiδα ΦΩΝH τηq ΝΑoYΣ'HΣ'
Φ.tΙ. φ. 1σ5l25.4,54.

Eν τω μεταξi τo θεατρικδ τ'μtiμα τoυ

Συλλδγoυ πρoετo'μζπαι τuρετω,δδq για
τo α.νi.6αομα τou Θεατρl,κοιi iργδυ τoυ

ΓρηyoρΙou Ξεvoπoiλoυ o ΠoΠo^APoΣ.
L.

Η .1πρΙiτη ταρgo1ααη., τoυ 6ρY.ou δδθη-

κε τηu 
_1 

5.5.!?14 oτηv αiθouαα 1?u κι'_

,ημα'τoΘiΞτρoυ oMolΝolA. Στo .σνcl6α:

σμq.lτcu jρΥοu 6λα6αv ,μ'iφq oι ερααιτi-
x,νεg η,θoποι,oΙ - ,μfλη τou Συλλδγou Xρ,ξ-

oτoq XαtζηΤω&woυ, Σ,τdρ'Y'ιoq Ατrodτδ-

λοu, Θiμηq ΠoζoυκΙδηq, Εud,yγελoq Tε-

νεδiδg, .Δηlμξτριoq Δ'oυλδoδρηq, Γεδργι-
oξ Kααδτηξ, Θωμ,&ξ Porjoεr,oξ, Παιjλoq

Xατζηo&66αq (&vδ'ρεg) και: Λ6λα Xαρi'
τσu' ΣoφΙα Kαραγιo6δvvou, Bααιλικ{
ΔρuμoJoη. Eu,δoξiα Mπα'κ&λη; EυΘυμΙα

P&xικα, Διαμαvτoiλα MαυρoYιδρYoυ, Αy-
λαΙα Mαρι,voτoJλω (γu'vαΙκεq). Σκη'voΘΞ-

τηζ τo,μiλog τou Δ.Σ. Kωvαταντiνoq

Toλoδδηq. Tα o'κηνικ& φιλoτiγνηεα,v oι

Δr,μ,{τριiig' Xαoιoiραq 'και M'aniλαog Αu_

τ]ωlδτOuλoq. ζωγρ&φoq και διακoαμητiq,
α vτ ioτ o ι11α.

To αv66ιταμα τou ΠolΠoΛΑP'oΥ. Θεω-

ρfliθηκε i'πιτυ1iα. (Φ.Ν' φ. 109/23'5.

Tηrν 13.6.Ι954 o' Σδλ'λoγoq πτραΥμαtc'

πoιεΙ.. .η,μερι]oια. εκδρο|μfr' oτov Σταυρδ

Χαλκιrδικiξ, {Φ.Ν, φ. '1l1'l'l6,6'1.954Υ. '

τηv . :25.12.1954, ττρδτη ] ημδρα τωy

Xρι.oiouγi,vνοrv; . εyκαι'vι,&ζετα, 6xβ6oηi Zω'

γρaΦi,ieis .μg'τργα' τιor ouμτoλιτδv' ερα-

oι'τε1vδν ζωγρdφων Γevo6iφαs Tαι&τotoυ
και. Θωμ,d,Αλδ&κcυ. σ'ττβεEρδg τoυ Συλ

λδγoυ .Νl.xδλαoq Σπdρτoηq παρoυσΙασε

aeoλκo ιvδ, τ ιibq' καλλ ιτ μεξ " kαt :στηιv €ru''

vi1εια ο ετiτ ι μog πβεδρδq τou Γi.lμvα-

αιdρ1ηq Hλiαq Mouνδρiαs εξ!iρ'ε τηv ητo'

λuτoΙ*ιλη' iδρioη τοu",ΣιiλΜγoυ.' Tα '€ρ_

γα τα οπoiα εκτΦη,κα'v, ετri τo πλεΙατoy

{i<rο: .'aλαι o!ραΦiεs,' κ&ij'6oυvo, ιπαστdλ,

αΚou€rρiλεg .κ.λ.π. H iκθεoη oτεγ&οθη'κε'

oε αiθoυαα τoυ Γυ,μναoiου Nαοiαηq'

o iοπικδξ τιiπoq αφιερδyει κoλακεu:

τιxd αXδλια για τ-ηlv 6κθεoη, τoυg ι_οgλ-

λlτθxνεq. και τoν Σδλλoγο. (Φ.Ν; _Φ, 14'I /
j.Ι.1955).

Miαα ατo 1954 o ΣδλioΥoq *&λεoε

ταv καθηyητf τη5 Νoμιxl]q Σ1oλfiq τoυ

A.Π.Θ. i. Φραyγiατα vα &bαει διdλεξη

ατc κι,vri'μixτoΟiατρo oMσN'o'tA.

Η δr&λεξη τραγματoπoι{0ηκ's, πρdγ1μα'

τι, δμωq δεv κατdoτη δυvατδν yα €ντο-

τιαθεi τo θiμα απδ τov γρdφo'ντα. (M'v'

Yραφoyτoξr.

EToΣ 1955

' Tηv..23-Ι.]955 τo. Δ.Σ. τou καλεi τα
,μiλη .'τoυ oε τακτικΦ γovικιi ouviλεucn

γιαj τηψ διεvΞργεια αρ;1αlρ9oιιΙrv _'και τηv

αv,.&5ειξη.,'vioυ }.Σ.:. (Φ.N. φ. 144/23.1 '

less).

di!iι$ii]

Σκηvη oπδ Tηv θεοτρΙκ+ πορiσTaση .o Πonoλiρoe.. Αnδ τo αρlστερd Πρoc το

δεξri: Λiλo Xαρiτoυ, Θεμ' ΠoZoκiδηc, Στδpγloc Aπooτδλoυ, Δloμovτoiλα Mαυ'

ρoγlωρYoU

l9E4 'και Mv' γρ&φoν'τoq). lr1,r3 _i Τol vio' Δ.Σ. -iτoυ Συλλδγou πou τρo-



{λ8ε ατδ τιq αρ1αιρεαiεq τηg 23.l.55
ovγκρoτεiται crε otλμα Φττtog παρακdτω:
* Χατξη'παιρt&αγηe Πεqιιιλ'i1 ;
Π ριiιεδρ'og
' Σα'μαρQg ΣταΔ9og
.4 ντ ιπo6'ε δ'oο g

- oιrcνoμoυ Hλ[αq
Γεν. Γραιιιιαπ!'q._ Κατi1'e Ια*xινηe
Tα'uiαζ

m1 a7

- 
Ι ο/'ΦUσιlζ -ν tr4σλ'αoζ

Κ'oα'u'i1|ιο9'61g
_ Καλ'τ'aΙαγιduνη Και[\τη
Καλλι'ιε7τnιxod

- 
χ (1Πε11 αιyιρltoι3λoυ Ι,Ι αa'Μα

Σ,ι3ιβοτlλoq
_-Χgtηioιliδrtr g Xqfiιaτ'o g

)
-'-'M τιλωudg Αι9' ιοΙπ o y ε tι'τοw

))'
(Φ.Ν. φ. 145/30.l.]955).

Ev τω μεταξ$ κηρδαoεται τανελληvlα
ατεργΙα τωv κα0ηγητδv Miαηq Εκπαi'
δευοηq.με διdφoρα αιτ{,ματα. oι καΘη-

γητΞq τoυ Γu_μvαoiou N&ouoα9 uπο6dλ-
λouν αiτηαη. ατηv Ααφiλεια Ylα τη,v xo-

ρ{yηαη,&riιαζ τρΦκει!μavou να rραYμα.
τoπol.fiαouν ειη.μερωτικl] αuγκiιτρωοη γo
v&oν και ,κη,δεΙμδνωv με αxoπδ τηy κατα-
τδτιon] τoυq τ&vω oτrα αιτι]ιματα' τ(ρv εX-

ταlδευτ ι.κδv. Η Αοφ&λεια αρvεΙται τηv

xoρiγηση τη6 οrιτηθεioαq &δειαq.

o Σiλλoyoq ατoιpoΙτωv Ν&oυααq κα,
ειδιiδτερα τo Δ.Σ. ouμτbριcτ&,u,εvo oτ:v
αγδvα τωv καθηyητδν, απoατ6λει τηλε_

Υρ&Φηrμ'α τρoξ τη,ν τδτε κu6iρνηαη με τo
otτoio ζητdει vα yi,vouν δsκτ* τα δiκqια
αιτ{,ματ& τ.ouq.,Στov αγδvα τω,ν καθη:

γητδν κιlριαρ1εΙ η αγιavι,ατικr\ μoρφli
τou Ηλiα Mouuδρiα, Γμμ,vαoι&ρryη και ε-
πiτιμou πρoΞδρou τou Σuλλδyou. (Φ.Ν.

Φ. 'Ι 5,0/6.3.I,955).
To θ6μα τηq Ιδρuαηq Δημoτικfiq Bι-

6λιoθηκηq εξακoλouΘεi lvα ε(ιxρεμεi και
oι δι&φoρεg ο'uακfuειq των αρμοδiωv φo-

ρ€ωv τηq τδληq μαq δεv φ<rivεται yα

καταλdγouν oε κdπoto θετι,κδ α.τοτ6λε_
αμα. M,ε αφoρμξ τη,v κατdoταoη αυτ{
oτηv τoτt.κξ φημερi,δα ΦΩΝιH τηq ΝΑ_

oYΣHΣ 'δηrμoαιειiεται ετιoτoλfr τou μi-
λoug τou Συλλδγoυ Στiργιoυ Α,πoα'τδλoυ

στηv o]πoια εκτΙLΘεται τo lατoρικδ τηq υ-

τδΘεαηq και ζητεΙται,να αναyvωριoθεΙ
ααv o 'lμδvoq αρμδδl,oq φoρiαq τηq ts,-

6λιoΦ{κηq ο Δfμoq τηq Ν&oυ'ααq. (Φ.Ν.

φ. τ73lt4.8.1955).
oι oμ&Sεq μπdoκετ τoυ Συλλδyou α-

τoφoiταlν rκαι τoU Λ&τr,τειοu Γυμ'vαoiou
Ν&ouοαq ouγαντδιται o'ε φι,λικδ αγδv':,
(Φ.,Ν. φ. 182/16'10.l955).'

Στoν αyδνα' αuτ& νuα]df,α αvαδει,κvi.
εται η c,μ&δα τou ΣυλillΤov cππoφoiτωu.

(Φ.Ν. Φ' l83/23.10.1955)'
Στo κιvηiματoθiατρo oMlOiΝo ΙΑ και

υπδ τηv αιγΙ'δα τou Συλλδγoυ α,ποφo'i-

τωv δΙδεται δι&λεξη με θiμα: <Πoι'κiλα
αργαιoλoγικ&>>. o'μιλητηq o Γυ'μvααιiρ
χηζ και επiτιμoq τρδεδρoq τ.ou Σuλλδ-

γoυ ΗλΙα5 M,ouvδρiαq. (Φ.Ν. Φ. 18E/
27.',l i.Ι95,5).

Στηv δι&λ,εξη αuτr] η οτoiα 6γlνε τηv

2ο.1 1.1955, μεταξi των &λ'λωv, o oμι-
λητ{q αvαφ€]Φηκε 'Kαι ατ ι g αργαιδτητεq
τη9,τiεριoxtiξ μαq, oι οποiε9, δτrωq ετδ-

vr,σε, εviχοuy ιδιαiτερη oτouδαιδτητα.
(Mv. γρdφcντoq).

Mε πρωτo6'ouλΙα τov Δ.Σ. τoυ Συλ-

λδyoυ ατ'οφoiτω,v ουyκαλεiται σδσκεφη

τρofδρωv αωματεiωv και cuλ,}.δγων για
α,vταλλαγ,ξ απδψεωv και διατδπωαη ιrρo-

τ&αεωy α,xετικd rμε τo θdlμα τηq Δη,μo-

τικ,fq E'ι,6λιoθdκηg, τo oτoio εξακoλoυ-
θεi vα εuρicκεται τ&!..τα oε εκκρεμδτητα.

Π'αρ&λληλα, στηy τ oτ ιrκf, εφη,με'ρi,δα

ΦΩΝ'}{ τng ΝΑ,οΥΣ'F4Σ δημoαιειiεται ε-

τιrτολη του Συλλδyοv α,xετtκ{ μιε τo Φi-

μα αuτδ ατηv cποΙα τoνi{οvται;με iμ-

Φαε/η oι εllΦαvιξ*μ9vεξ α;τl5ρ&cειq οl *-

ποEεq δlα5ραματΙξουv αι,αrxεtιrδ ρi}o
ατl:ν επΙλυo{ τou. (Φ'Ν. φ. 19'1 /i8.'] 2.

τ 95'5).

rTΦE t9δ6
To Δ.Σ. τoυ Συλλδγcυ κα}:i τα,u6λη

τcυ σε τακτι<{ γενικ{ εuviλεusη Υια τη,
tιεviργε:α αρyαtρ,εoιδv 'με oκoπδ τηv α-

l&-iειξη ι,iου Δ,Σ. (Φ.Ν' φ' 195/]5.Ι.
I 955).

Η ηuερ:μηνiα διε,rdρyεrαq αρXαιρεσι-
ιiν μετατoτΙοτl]κε για την 22.1.1956 λδ-

γω 6λλ'θi$η9' 3παρτiαg, 
'{Φ.Ν} bi: 'τ96l'

22. Ι .195'6).," |.':,,:i: , |, . .'; '

Τo 'vεoεx,λiy*γ.':Δ'Σ'. τoυ }υλλδγοu 'ου-

ν6ρ-εταl και ouγ,κρoτεiται σE αδμα δ-

πωq τrαρα.r&τω;

- 
j q'ι111,2r'1; Σz,ιι1no_

ΙΙ ,,6:δ'go;
_ Χατ!l;ο'i66τι; 7-"ι'66α:
.-1 ,,τ ι τo.ιjεδoo;

- -| l lοzιjj' t1 Ει'δoξ i α

Ι''εy. Γοα'ιE,uατ!αζ

- 
Χgrηlο,ι'Jδ'ι1€ Χg'i1ιsιzοg

7 '', ι,u 11α, -

- 
Απa'ατ 6λου Στ/ ρ'γ ι'ο g

1/ ντ ii; fioλιτ'tστ ι\χηq χ|Λy\]]οltjζ

- | , ar ο'ο i' Ι''9'l,76o ι o q

Ιi0\ΓJ'ι'ιi]i oρΦq

- 
{ζ' αλτο'aγ'ιdll1lιη Ιζrl'l tι'eι'

}' '| ι 
'3 o '').ο ;_ Σ,α,ιελ'λrL"aiοιι'|Jεdi'9'7ιaq "' :..

))

-_ -{rr:'τ iη i'c,-, /1l'ι ο ι' -1ο iι'ι ι |)τ 9 1,cl,1

))

Στην :τolτit'κrjι εφημ'ερΙδα ΦΩΝ'Η τηξ

ΝΑoYΣΗΣ c oυvερ7iτηg τηξ με τo ψeu-

δδvυμo ΝΑoYΣΑΙorΣ αvαφi,ρεται στη'y

iλλεlφη δβοηg ατrδ,μ{ρoug τoυ Σuλλδ
Yου; η οroiα &ρ1ιαε vα γΙvεται αιoΘ,1-

τi. (Φ Ν. Φ. 235l28.1o.l956).
-Ev τ.' lμε'rαξδ τα γραφεiα τoυ Συλλδ-

γou dx,oυν μεταφερθεi oτo ια6γειo τou
καμμivoυ κατd τoν εμφr)λιo τδλε1lo κτ,-
ρΙou τηq παλι&ξ 6ι6λιoθifl,κηq, δωρε*q

Touρπ&λλη. Η λ6αηη' τou ΣuλλδΥoυ rou
οτα πρoηγofiμlεν,α γρδvrα οτεγδζονrαv,
ατo ιoδγειo τoυ πρδηv ξεvο,δo1εiou α'δελ

φΦv Kαpκdτα qτ6ναντι qrπ6 τo ηο&ρκo,

τ,po τoλλoδ εi,xε τα.δαει vα λει'τoυρyεi
λδ,γ,ω,Tωy oι,κοvoβιlκδv δuα1ερειΦv oτι9
οπoiεq εi,xε τεριπ6αει o Σι,1λλoγoq. M,ε-

τ& την δlακαπ{ τηq λειτοuργiαg τηq Λ€.
αr;ηq o Δ{μoq παρExδρηαε ατo,v Σιjλλ'o-

γo iνα 'μι,κ,ρδ 1δρo ατo roδyειo τηq τρc-
α,ι,αΦερ$εioαξ 6ι6λιΦdκηq για τι q αv&y-
κεξ τωy γραΦεiω'v τou. (Mγ. vρ&φoντoq).

Miαq ετo 1956, ετΙεηg. uττo τηv αι-
γiEα τlυ Συλ,λδγοu'δδΘη'κε διdλε'ξη οτo
κιlr'lιατιθiατρo o,M,OΝ'olΑ με ο,μιλητfl

τg; 2τiρ'γιo Xαoαrτi'δη ατr-5 τηv ΚατερΙ-
lη. Τc θjlμα τng διdλεξηg {ταv ogετικδ

με τaν ι5ρντ{ τ'oν Διεθvoδq EρυΘρ.,$

119l:ρ:i Α:ρι). Ντιν&v. (Mv. γ'ρdφoντοq}.

:TΟΣ 1*5?
Μεταξι} τοu ΣυλΜγοu ατoφoΙτtov καl

τ:υ Δ{μοv Ν,αcrioηq, αι,αQ*εται δια'μ&γη
cξJτ'ατηg μoρφis η απoiα, κατ* rκδριo

λδyο, cφεiλεται στηrv δΙ&σ,ταση τ{iιr, α-
τδφ:ι:ι, τωv δuo μ,ερδv, olxετ'ικi 1με τοv
π:ρ:2:οη9irτα xδρo για την oτi,γααη
τsν γfGΦξιωv τoμ Σuλλδγoυ oτo μJriρrο
:ηq κα'ιμivη'ε 6ι6λιoθfiκηq. (Φ.Ν. φ.2597
! ^ 1Qξ7\ ' ''''':' . '' r"''

Tηv Ι 0. 2. l 9 5 7,ε'''4ilo'$$''6;;e!!:''rρ1o, ρ.-
ciεg γι.α τηv αv&δειξη vεοξ"a.ε. του Συλ-

λδyoυ (Φ.Ν. Φ' 251 /1o'2:1b5'7).
Τo vεcεκλεγ6v Δ'-Σ. τoυ.,ΣυλλδYoυ κα-

ταρτiζεται αε αξμα δπο:q τα,ρct'κ&τω:

- 
T o)'odδη\ζ Κω'wιαrlτ [νΦζ

ΙΙ ο.i ι δ'e'ο c
1s^_ .'.' 1'ηστo/.o ι' _: Τ,ε8/aos

.,1 l'ι'lπgdεdqοg. j

- Ι{ιoι:6''nη }Ια'giα
Γ:y' |'οrιι'ιιατi'αξ

- 'lι'Ξir;t1 Παm7
'1 l ιι fi e πολιιτ ιο,τ ιιlιtj eι4hηση ζ
_ Ιο,liι:itι1δl,7ξ ΧQ}iσι?o9
i\.ιiι!'ιι'

- 
.l ι4lιν,iι\ls: Ξται1'go6

Ιiιι',lliι fiτ ο 9αg

- 
ΣrL'';ιαιq&ξ ΣΦ'{9οq

)1,.'.,,11$e1,'j,,6q' : -,. '." -

- Γ''. ;'ι ).ιi-,ο; }tlr:φρ;
t1

. JΙηγ:,, l i

- J,.i','''ιι'ι' ι o; λ.?ι.C{''aτoν'oζ
,, ,loφonD
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To yio Δ.Σ, τou Σuλλδγoυ εyκαιvι&-

ζει τη,ν δρd,oη τoυ ,με ivα ,μoυ'αικδ πρtrΤ-

ι'δ oτη,ν αi'Θouα,α τηg αxoλ.{q ξfvωv γλωο'
αδv Πυλα,ριvoδ. To μcuαιlκδ πρω'ιν6 περl'
λαμ,6!r",, x,iρια, απoατdαματα απδ τιg

γvωoτiq δπερεq η ,μετ&δo'αη τοlν οτoiωy
iγιvε με ται,viεq μαγνη'τoφδ'νoυ. (Φ.Ν. φ.

2s6/17.3.1957).

o ,τατrilxδq τδπoq lιατιJπjrvει κ,oλα

κευτικ& o16λια για τη.v εκfiλωcη αuτ{
καl ιδιαiτερα για ]τov πρδaδρo τou Συλ-
λδYoυ Kων)vo Toλoi,δη o oτ,oΙog εΙ1ε τη'v

ει:rθι)vη τηq,παρoυοiαιo,{g τoυ. (Φ.N. φ.

2s7 /24.3.19s'7).
To Δ. Σ . τoυ Σ uλλ6γou ετανeξετζει

τo θfμα τηg 'λειτouργiαξ iδιαξ 6ι6λιο-
θηκηg, δπωq και ειξ το ταρελθδv xαι α-
τoφααΙ'ζει yα απεΦrjyει 6κκληoη ο'τα' μΞ-

λη και τoυq φι.λouξ τoU να oυ'vδρ&μoυv

τηv τρoα,π&θεlα αuτ'l]' (Φ.'N. φ. 260/l4.
4.1957t.

Στrv αiθouoα τηq αγoλ{q ξivων γλωα-
αδv lΠυλαριvoJ τo Δ.Σ. τou ΣυλλδΥoυ

δεξιδνεται τouq ατoφoΙτoυq τou iτου9
1957. Kατd την διiρ,κεια τηg δεξiωoη;

μεταδΙδovταν κλαoαικτ] μouoιxξ απ6 σr
ακευ.{ ,μαγνητoμiιιou. Tην δε'ξiωαη κdλu-

ψε με σxετικ,{ ειδηαεoyραφiα ατδ τιq
oτr]λεg τou και o τoπικδg τiπoq. {Φ.Ν.

φ.290/l0.1l.'l957).
Tηv 28.l 1 .l957 rκαι (6'πωq τdvτα)

oτηv αiΘouoα Πυλαρ'ινoδ τραγματoπoιεi'
ται 6ραδu& oπερ6ταq. (Φ.Ν. Φ.2o2l24.
'l 1 .19s7).

λδγou Σταiρog Σοcμαρdq.

Aπδ τov ταπικδ τιjπo αQιερdrvovται

κo,λακεuτικd qXδλια Yια τηv 6ραδυd c-

περiταq και για τo'ν ταρoυσlασ(i τη9.

(Φ.N. φ. 293l'l.12.1957'l -

Tηv δεiτερη ]μ6Pα τωv Xριστoυγi'νvωv

και υ'πδ τηv αιγΙδα' τou Σuλλδγoυ αν'oΙ-

Yει τιξ πδλεq τηq εyδιαφiρouoα dικθeoη

ζωγραφι κ{q με δργα ερααιτε1vιilν ζωyρ6_

Φοrν.

Στηv dκθεoη τoυ Σuλξoυ ταiρvouv

μiρoq (για δει}τ'ερη rκατ& oειΦv Φoρi}
oι ouμ,πoλiτεq Θα}μds Αλ'δdκog'και Γi-
vo6iφα Toιdτioιou καt oι πρωτoε1μΦαvι-

ζδμενoι Σ&6,6αs Xατζηρdι66αq, Αλ6ξαν_

δρoq Kαραμπiλκog, επrΙoηq αυ,μτroλiτεq

και o Δr1μ{τριoq Kαλδταηq ατδ τη'v Στε
u{.μα1o Ν&oυααq. (Φ.Ν. φ. 2s'6l25'12'

τ957).
Στoν τoπικδ τiτo (εφ'ημερΙδα ΦΩΝH

τηq NAOYΣΗΣ ) δηlμ'oσιει)€ται ενδιαφi-

ρcv ρετ,oρτ&ζ απδ τo 1μriλog τou Δ' Σ '

Στdρyιo Απooτδλoυ α;ετι'κδ με τηv irα-

ρατ&vω iκθεoη. (Φ.Ν. q. 296/25'l2'57)'

ΕToΣ 1958

Eπiαηq και η iδια εφημερiδα αvαφi'

ρετει ,με κoλακεuτικ& αγδλια για τηv 6κ_

θεoη αuτη. To crτrερ1δμεvo Δ,Σ. τoυ Συλ

λδγoυ καλεΙ τα ,μf;λη τoυ oε αργαιρεoiεg

τηv 5.l .l958 για τη'v αv&δειξη y€ou Δ'

Σ. (Φ.Ν. q' 297/1.l.l958).
To νεoεκλεγ,dν Δ.Σ. τoυ αυviρgεται

και αuyκφ'oτεiται oε αΦ,μα δτωq παρα-

_ X9η,οlι/dνγ- Χ ο'ljι'ιτ'o €

^.1 l,ιιπο'Jεdro.os

- fl'q7161'1ι11i1e Ι οl'dο1'ν1e
'Ι'lωuι!α,:

-* Βοy'ι,'ιιζfi 'Ελλη
Ι{,αc''r.ι,i1το 9αg

- 
Tclλ|o&'δo1g ΚτιEιd'z,oq

Δ /i', 1,', nολ ιτ ιο'τ ιxi1'S'afr''\ηaιη ζ

- Κα\τ'ι aoy ι'd'uιιη Κατ frν'α

Ι'' ε y. Γ 9 α'Lιι'ιι ('t'τ ! α ζ

- 
χ ;σ'1gβ'''aιυ M,α'ρι|Cι

Σ{ι,ιι6'oι'λ'oζ
_ Κα9ιιβ'α Ελi'fi]

- '!υ'ξil,τη Π'απι1

Eyκαι,νιζovταq 'τη,v '6ρδoη τoυ 'τ,o γio
Δ'Σ. τoυ Σuλλδγou oργαvδvει την 22.|.
19'58 ,μoυo.ι κδ 6ραiδU,yδ με cfτroαττdαrματα

απδ δπ.ερεg. Tηv δλη ετιμ,6λεια ,και τα_

ρouσiαση τoυ πρoγβμ,ματoq εiy'ε τo μi-
λoq τou Δ.Σ. Kuρι&κoq Toλoδ'δηq. (Φ.

Ν. φ. 30l /26'|.195ι8\.
Tηv 8.2.l95'8 ατη'v αiθouαα τoυ καφε'

vεloυ oΛYMΠlΑ 8Ιδεται 1oρβq για τα

μ6.λη και τ'oυq φiλoυg τoυ Συλλδγou. Kα_

τ& τηv oxετ ι κ'{ ει'Eηoεoγραφiα τ'ou τc'
τι κoιi τι)τoυ ο xoΦζ oη,μ'εΙωοε μεγdλη
επιτu;Ια. (Φ.Ν. φ. 303/9,2.1958).

ΕToΣ 1959

A,πδ τι q q1ετικ€q αρXαιρεσiεq πou δι-

ενflργηoε o Σiλλoγog πρodκυψε τo vio

Δ.Σ. τo oτoio oυνf,λ,Θε rκαι οuy,κρoτξΘ1-

κε αε αδμα dπωq τ,αρα'κdτω:

- 
Κ:o)'1τaιd.y"η e Π'τ o)Jε μα'iιo q

Π ρ6εδEoq

- 
Ι{rlgατ](tζ Στο.ι|ιooζ

-1 l τ ι;το.dεδgo;

- Χατ'. l1zτtgd'a 1ιi )Ι ι ιιrι 
"Jλcι

Ι' ι y. Ι- ο ο' ιι''urιτ ! r'ιξ

- 
j 761' ).(Jη ι rbτη; Αχι )'λi' ctg

'Ι\1μ''o,''

- [i αaετ rL'γaΙτ'odλoυ Αιιτηυ0'ιrι

Δl ντιj'; nιo)|tτ ιο'τ ι\χι'lE ιΛι1lι'ησ'ηζ

- 
JΙπoι1'ιξι6αq Α'gιaι'εiδny e

[i'ο 'γ ι i1τ ο'9'rlg

- 
Γιodgοq Ευdy),ελo's

Σ ι|:,ι.ι''s'g1ι)'6 g

-'Ι')dl,o 
: Αgιaτ oτ lλι1 e

))

-'Γ'a λοd'δli'; Ιζ olτ'a'τ α'νι'ibιa ζ
,

Τη, 8'2' 1959 'oργανδvεται ;oρδq για
τα μ6λη και τoυs ιpiλoug τoυ Συλλδγoυ.

o xoρδq iγ'ι'νε ατη'v αiθou'oα τou κrαφε'

vεΙoυ oΛYMΠlΑ και αη,μεiωαε εξαιρετι'
xf ετιτυxΙα κ'ατ& τoγ τo,πικδ τι]1πo. (Φ.

Ν. φ. 35,7/I,5.2.195'9.
Tηv l8.8.l959 δi,δεται o δaiτεpog xo'

ρδq τou Σuλλδγou oτo Kιδακι ('Kαζi-

νo) ,μ,ε εξαιρετιΙκi, δτωξ τ&,vτoτε, επι-

To ,πρδγραμ,μα τη,q 6ρ,αδυdq οπερΞταq t<&τω:

επrμελ{0ηκε 'και παρouσiασε στo ικoιvδ 
- 

Σαιια'gdζ Σταd'ρoζ
o κα,θηγητf g και μdλoq τou Δ.Σ. τou Σuλ Π'96εδQoζ

$ΙΙιtf$]Ξjlti$l.,r,

25-12-1g54' Anδ τηv δκΘεoη Ζωγραφlκic τoυ Συλλδvou- Anoφoiτωv. ElκovrZδμε.

vor 1) Kωv. Tολoιiδηc (Δ,uvτηc Πολιτιoτlκηc κivηoηc), 2) Θωμδc Aλδδκoc (Zω'

γρdφoc), 3) Γεvoβiφo Tolοτoloυ (Ζωγρoφoc), 4) Nικ. Σniρτoηc (nρδεδρoc oυλ-

λδγoυ απoφoiτων) καl 5) Στερ. Aπoοτδλoυ (μ6λoc τoυ Συλλδγoυ)
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τιlxiα. (Φ.,Ν. φ. 3E3/'Ι5.8.l959).
Tηv 25.l2.I959 (ημ6ρα Xριατouy6νων)

cοκoλoΦεΙ ,και τρΙ'τoq γoβq τoυ Σuλλδ-
γ,ou στηiν αΙθouαα τoυ .καφεvεioυ oΛY-
MΠlΑ. Λεπτo,μ6ρειεq για τov 1oρδ xαt
τα o11ετικd ,μ'' αuτδν δημ,oοι,εδovται oτηv
ΦΩΝ,H τηq ΝΑoYΣΗΣ. (Φ.'Ν. φ. 403/
1.r.1960).

EToΣ 1960

To Δ.Σ. τou Συλλδyoυ καλεΙ τα μE-
λη o.ε γεvικιj oυvdλευοη για αρyαιρεoΙεq
τηv 6.l.1,960 και ανdδειξη,v6οu Δ.Σ. (Φ.

N. φ. 40416.Ι.Ι960).
oι αρ11αιρεoΙεq ανα6δλλoνται για τηv

l7.1 .1960 λΦω μi ατrαρτiαq. (Φ.'N. φ.
4'As /1O.1. t e60 ).

To .ν'εoεxλεγ6v Δ.Σ. τoυ Σuλλδγou oυ-
νΞ,ρ.;1εται και lκαταρτiζεται σ'ε oδμα δ
τπυq τrαρα,κ&τω;

- Κ'α'ιαd),og Γ'ρηy6ρ ιo q

Π ρ6εδρ'oq_ T'diνog Α1gqατoτl|ληe
Αινιτ ι14o6εδ8oζ

- fΙ'oλυ6'διd Κτ1ρlιαuξ
Γεν' Γραμματ4αe

- 
Π α'παtxcil'ιτ αg Π αiλ|οιg

.4 /\lnτi'ζ noλ ιτ ιστ ι}ιη ζ ΛΛηοη ζ

- 
Ι[noυy66αg A'gtιοlτεl[δo1 9

T1α'.u'iJα,z_ (λε'[ruτυ' aτotχε!{1)
Κloιο,ru'i1τogωg
_ Xαιζη';1'Jα'llιΛδη,g Β αb\[λε ιo q

Σqu'6'oυλbq

- Pιjιοιι'αs Γ '
)

- ΙΙnι'λ ιο'ι3aη A ιxαιτ ε 9ι0νη

ΣιΗMElλΣΗ:
Δεv υπδρ;oυv oτoι1εΙα δρ&oηs μ6oα

ατo ]960.

ΕT'oΣ 196t

Αρ16g lαv,oυαρΙoυ t96Ι διοεργoδvται
αρ1αιρεoΙε9 rκαι τo γεooκλεγl,v Δ.Σ, τoυ
Σtuλλδyoυ b'υγjκ,ρolτεi1ται oε qr}μh δlπωq πα
ρακΦτο): {'Eι

- 
Xρ,rnaι !'δη g Xgijaτ o ζ

Π'ο6,εδρ,'og
_ T,α'αιcby1ll'g Κc\l' ) rce
ΑlΔτ Ln|Q6εδ'Q'oζ

- Σ'oυδιΛα Π6aη
Γεν. Γ'gα,uματθαg

- 
Γη6'yxα Α'9aτi1

va'μΛαr"
_ Σα9'dταη'- Σιαtρog
Δ/,ντ{1'€ πoλι'τ ιo,τ ιvl1€ nΙγτioli:

- T ε'νε'δι69 Eιut7vε)'o q

Σdβaυλbg

- 
ΑaιQEε&δη'e !{ ιι'ο)'νιog

- I'οιοtυxαλα MαρIα
)

- f''6ιι'ηn6γy',λii Xα'tδοl

ΣΗMEilΩΣΗ:
K&πoιog απδ τoυq τdαoερεq oυ,μ6oi-

λoυq Θtr εΙx,ε ,ε.,*o*''oθεi, ,:τρoφανδg, με
τα καθ1d,κoντα τou Δ/'vτo τroλtτια.τικ,ξq
κΙνηoηq. (Φ.N. φ. 460/29 '1.l96! ).

Tηv l4.5.196l o Σι)λλ'oγoq oργαvδ-
νει δι&λεξη 'με τo θ6μα: ol τEΛEΥTΑI-
EΣ 'HMEP]EΣ τoY iBYzΑ'NτΙoY. oμι.
λ,{τρια η Τατ ιdvα Σταδρoυ, ,μ'6λoq τηq
Elθvικ{g EταιμΙαg Eλλdνωv Σuγ,γραφ6_

ωy και λoYoτixvι,δα. Mετd τηiν ετιτιrxiα
πou oη1μεiωoε η ,διid,λεξη ,τo Δ.Σ. τoυ Συλ
λδγoυ αrπoφ&oιoε vα ,καλ6oει τov Στρα-
τf Muριr6flλη yια ιμια διdλεξη oτην Nd-
oυοα. (Φ.,N. Φ. 476/21.5.1961 ).

To rμΞλo9 'τou Σ'υλλδγou Γεriρyιoq Σα_

κελ,λαρioυ με επιoτoλfi πρog τηι, τoτιr,fl
€φημ'ερiδ.r ΦΩΝlH 'τηq ΝΑOYΣ,ΗlΣ αvα,κι-
νεΙ τo θd1μα τηq ατb,ν6κδooηq τηg lΣTo-
Pl,ΑΣ TιHιΣ ΠoΛiEΩΣ ΝΑoYΣH,Σ τcU

E'uoτα,θiou Στouγιανvdκη. KαταΜηλ6τε_
ρo φ'oρ6α πρoτετvει τo.ν lΣδλλογo ωroφoi-
των. ,H δr.εiθuvση τηξ εφημ'ερiδαq oyoλι-
&ζovταq τη,ν εττιατ'oλr] τou Γ. Σεκaλλαρi-
ou αυμφωvεΙ με τηv πβταoη. (Φ.Ν. φ,

486130 .7 .61t .

EToΣ 1962

To Δ.Σ. τou Σuλλξoι,l ατεu&ivει πρδ_

ακληοη πρoq τα rμ6λη τoυ Yια αρxαιρε_
αiεq την 1.4.19'62 και 'αv&8ειξη ,v6oυ Δ.
Σ. (Φ.N. Φ' 520/25.3.l962)'

To vεoεκλεγiv Δ.Σ. αυvδρ;εται (αι
ouγκρoτεiται oε oιΙaμα δτπυq rτταραx&τω:

- 
AnoqιoJ,oυ Σιlqy'pg

Π'96εδρag
_ Σαμα'gdq Σια{ng'og
Αητ ιπρ6εδ'ρag
_ Σ'oυ'δ'[1o' Πιdnη
Γ'εν. Γρ;'αμ'ιιατ!αζ

- 
[f1η77ι'fiyoυ Αρ ιa'ιΑα

TΙα'ιι'Λα,:

- 
Κd,ι4ν1η Σaτnλτdν'α

Δ /'llτi1'e πaλ'aτ ιaιι ιwη ζ 04tΛη1aιη ζ
- Κυ ριαoι,Λδη s Κωly )x'oq
Kοa'ufi'ιoqαg
_ Tαοιcbyηg Κων)υ'og
Σι5μ6oυλbq
_ Παπαοι6'iια6 Ιωd:7η11g

)

- Στ α'ιιdιτ η ζ Artτcblιιlo ζ
)

'Yοτερα ατrδ rτβταoη τou πτρo6δρ,ou

τoυ Σuλλδγou Στdρyιoυ Αiποοτδλoυ τo
Δ.Σ. α,πoφαoiζεr ,vα ατιευθt},yει θy,YραΦo

τροξ τη'ν τoπι,κd εφημεpiδα ΦΩΝlΗ τηξ
ΝAoYΣΗ Σ ,με τo oπoio 'vα ζητεΙ τηv

oυιμ'πα,ρ&oταoτ] τηξ στ,o 6ργo .τou Συλλδ-
you Kδια τηv πρooπiΘειαν &ρoεωg τηg
πυεuματικdq ατrvoΙαg {,τιq εoγdτωg ψα_
oτi'ζεr oo6α.ρδs τηlν τδλιy>. H διεiθuvοη
τηξ εφημeρi,&q qxoλιζo'v{ταq τo iγγρα_
φo τou Σuλλδyou ouμιpωvεΙ 'vα παρ&o,1ει
τ ι g καλi5 uπη,ρεοi.εq τ!s.

Τηv I3.5.1962 πδ τηiν αιyΙδα τou
Σ'uλλδγoυ,δΙ.δεται ιδι,dλεξη στηv αi,θouob
τou κι,νημ,ατoθε&τρou ΑΓΓEΛlΚΑ. με Θ6_

μα: Σ'TσlXElΑ YΓllElΝtl'Σ KΑl κΛH-
Po]NoM'l1KoTH1ToΣ>>. o,μιλητ1dq o ιατρδq
τη9 rτδληq μαq Α,ττδoτ,oλoq Xρovi,δηq.
(Φ.Ν. φ. 527 l'ι3.5'1962)'

H ,παρατ&νω εφημερiδα ,καλiπετει με
ει,δη,σiεoYραφΙα τη9 τηly πρoα,vαφερθεΙoα
EιdλεΞη. (Φ.N. φ' 5,28/20'6.1962).

o ΣJλλoγog τρα),'ματoτoιεΙ εκδραμι-
x{ εξδρμ,ηoη olτo M&λπ'εrπε (iKb)ιλιθεα)
Kααo&vδραg ,με αυμμετo1{ μ,ελδv kα,ι φi-
λωv τou (M,v. γρ&φoνtτos ) . H εκδρorμd

τραyματoτ'oιdθηκε πορΙ τov,μ'fνα |oδλιo
τoυ 1962.

EToΣ 1963

To Δ.Σ. τou Συλλδγou αντ,ιrμετωτiζει
oo6αlρδtατεq, δυq1c'ρειlε5 oτo 6ργo πou.
Πολλoi α,πδ τoυq επιoτι!μovεζ {αι <(1τyευ

!ματικσδ9 ταρ&γ.αντε9>> 1μiλη,rou επιδε:-
Kvliouv αδιαφ,oρiα για 1τo.v Σιjλλoγo. 'H-
δη τ.o φαιrvδμενo 'τou (<εuδα'ιrμovιoμo r> i'_

xει αρxioει,vα αναΦ.αivεται και oι προ.
οτ&θειεq τηq πλειortiτηlτ.αq, σx88δy, τωy

μελδv κ,crτατεΙyοuy σε απαoxoλ{oει 9 oι-
κoνoμικd ε,tτωφελεΙq iκαι,μδνo.

Δεv vτdρ1ει γβvog για τα κroιγ&. H
ταρouoiα τouq i16ει κα.ταστ€Ι oκιδ,δη9.
Ελ&1ιατoι ατtδ αuτoιiq qμφαviζσγ,ται στιξ
ετr]oιεq lτακτι,κ6ξ γεvι,κf q oιlvελ,εiioει q

και,τιξ τεριoαδτερε9 φορiq αvαλioκoυr
τov y,ρδvo τ,oυξ σε αιτι&oειq <<ελαφβ& τη
oννειEιjαει>>. Mv. γρdφovτoq).

Απδ 'τov τoπιlκδ τδπo επιαη'μαi,vεται

η iλλειψη δρ&αηq α,rrδ μ€,ρoυg τou Σ'υλ-
λδγou. (Φ.N. φ. 586/30.6.'Ι963).

'Yατ.ερα απδ τα δυαμενξ, ατωoδfπo-
τε, o,;6λια τou ταπικoι]'τiπou για τov
Σriλλoyo, οuγ,καλ'εΙται .ειδιiΦ oιlι,εδρiααη
τω,v μελδν τou Δ.Σ. lκατdι την oτroiα o-

μδφωνα ατoφαoioθηκε 'να δημoαιευθei' iγ
Yραφo απαντητι'κδ των αιτt&σεtlν ,και ε_

πι'κρioεωv oε 6&ρoq τoυ Σuλλδyou; τo
κεiμενo'τou απoio,u θα αναι}iρovταv εu-

θiωq και;ωρiq ιπaριoπρoφ6's στoUq αρ-
vητιrκοδq ταρδγoνlτεg,oι o,τroioι δια,δρα-

μ,&τιζαv αvαo;1ετικδ ρδλo oτηv ανδπτυξη
δ'ρdoηs rατΙδ μiρoυq τou i αkδμα και ou-
δijτερo. To 6γγραΦo αυτδ εdτdoλη, πρ&γ_
lματι 1κα'ι δημooιεiθηκε ,και η οκληρι] μ&
αληθι,vξ γλδοoα τoυ xρησι,μo|rτoιdΘη,κε α'
αυτδ, ατδ τoλλoJq θεωρ{θηκε δτι, ξl1ι
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μιδvo δeν εi;ε ατ.oλoγητ ι κδ gαp'α,κτfiρα,

rαλλd τo αvτiΘετo,.επιΘετtlκ6. (Φ.Ν. Φ.

587/7.7'1g53 και lμν. γρΦoμτoq).
Eν ;τω μεταξδ ,μεταEi τou ΣuλΜγoυ α-

τroφoiτωv και τoU Θρησκευτι,κoδ οuλΜΥou
Ν&ouoαq ΑΓloΣ ΘEoΦΑNlH]Σ δη1μιoυρ-

γεilται,κατdoταση διαμixηq' Σuγκεκριui
vα,και &γνωατo,τ.oυ oκoπεδo,vταξ, o πρo-
,αyαΦερδμεvoξ θρηrrliευτlκδξ oJλλoγοq πα-

ρα6ιζει ,τα <<;ωρι'κ& i'δατα>> tου Συλλδ-

γou απo,φoΙτων ,και oρ7αvdr,vει μ'ε δι κ{

τoυ τrρωτo6ouλiα δεξΙω'oη γι€ι τoυξ α-
rτοφoΙτ'oυq ΓqμvαoΙioυ τou Ξτouq 1963'

xωρΙq κ&ν, τoιlλ&11ιoτoν,,yα λ&6,ει τcv
,κδτo,yα lκαλ6oει τo Δ.Σ. τou Συλλδγou
απoφοΙiτωv, evδ 'κ,λfliξlκαv τα 'oυμ,6oJλια
&λλων αuλλδγων. (Mv' γρ&φoντo9).

ΑκoλoυΘεi και δεδτερo iγγ.ραφo τ.oυ Δ.
Σ. τoυ Σ,uλλδyou απoιpoi'τωv πρoq τov
τoτικδ τiπo ατ,o κεiμεvo τον oιπoioυ, εκ-

τ'δg πωv γνωoτδv Θ6αεωy και απδψεδv
τοu για τη,ν {ζτyεUματlκι] &πvoια>> x.λ.π.
τrou επι,κρατεi oτην πδλη,, ΘΙγ8ται Iκαι

η <qανlτι)δεoντoλoγικ{ oqμ6εριφoρi&)) τoJ
Θρηοκεuτικoi ouλλδγou ΑrΓl'oΣ ΘEoΦA-
ΝHΣ. (Φ.Ν. Φ. 588/14.7.196Θ'.

To Δ.Σ. τo'u Σuλλδyoυ αποφoΙ,τωv,
Trρo'κ'εlμdvou v'α δδoει τιg δ6ouoεg λi-
σειξ στα τρ'o6λd,ματα πoυ πρoθκψα'v και
oτα dλλα τ.oυ αν'αQαivovταv oτov oρiζov
τα κtrλεi τα,μ6λη τoυ σε αβxαΙρεσiεζ
την 21 .7'1963'

Λδyω 1μ,ξ επiτευξηq αrπαρτiαq κα,τ&

τηv παραπ&vω ημερ,oμη'vια oι αρΧαιpεσi'
εg αvα6λdθηkαy Υια τηLv 26.7.1963. Και
]χατ' αuτιi'y την ημερομ,ηviα δεν 'κατ6οeη

δυ'vατrδv,να θττιτεuxθεΙ cιπαρτiα. o,ρiζε-

ταr τρΙτη r1μερoμηνiα διεu6ρyειαq αρ1αι'
ρεoιδv η 7.8,1963,,Eυ.κoλoγδητo εiναr

δτι τ,o lpαιιdμενo τηξ πξρouq αδιαr}oρΙ-

αq Yια rτα πρo6λiiματα 'και lτ]ηv τδ;η τoυ

Συλλδγoυ ατroφ'oiτ,ω,v, &ρ1ι,αε'vα' €rμφα''ri'

ζε, αvηlσuxητικ6ξ διαατdoειq. Kατδτtιv

τcJτoυ, o Σiλλoγoq σuΥ'κρoτεi εlττtrρ,olτfi

απδ μdλη τou καθ{κoν τηq απoiαq εiναι

η τρoετoι,μαoiα τnλ6o'v μιiq γενικdq ou'
.ν6λευαηq η qπoiα vα 'καλδπrτ'ει τη]v αιπαι'
τolirμενη αταρτΙα. Tα μiλη τηq επιτρΟ_

τ{q αιrτdq απoτελolinταν εrττ6 τouq: Tοι-
δτσιo ΠαρμεyΙωνα, Σταμ&τη Γ., Μουμ'

τζiδη lΝικδλαo, Tαiτoη Γ. και Τεληγιαν'

viδoυ BoJλα. (Φ.lΝ. φ. 59o/28'7'1963
,και M.v. γρ&Φoyτos)'

Την 4.8.1963 ο ,καθηγηlτdq τoυ Γυμνα'

oΙou ,Ν,doυααq (θεo,Μγ,og) lωΦνvηq 'l(611-

τ,i.κηg,δημoοιεiει απιατoλd oτην εφη'μερΙ-

δα ΦΩΝlH τηq l'ιAroYΣHΣ με την oπoiα

θΙγει τo θiιμα τη9 <<πvεuιμα'τικfiq dτlνoι-

αs> 'lτou ταρατη'ρεΙτα,ι ioτην rιrδλη xαι

κατ& 'κftπoιo τ]ρδπo δι'καιoλoγεi τιq απδ_

ψειg τ,ou Δ.Σ. τ'ou Συλλ6γoυ απoφoiτωy

τ&vω στo iδιo θdμα', δπωq αuτ6s εi'δαv
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τo Φωξ τηq δη,μoο,δτηταg.

TαυτδXρoνα επιxειρεi 6vαv ελιγμ'δ ouμ

6ι,6αoτυκοi ,γαραlκτ{'ρα Υι'α την εξoμ&λυ:_

ση τω'ν o1ioεων ,μ'εταξli τoυ Συλλδγoυ α'
πoφoΙτωv Kαι τoυ 'θρηαiκεuτι'κor) oυλλδyou

μ.119; @tΕoΦAΝ'HΣ, oι oτroiεq, δ,arωq

6xει τρoαvαιβερ0εΙ, εixα'v oξulν'θεi, 'μετ&

τη,v εν6,ργεια πoυ τελευταioυ να δεξιωθεi

'τouq απoφοiτoυq τou 6τoυq 196'3' (Φ'N'

Φ. 591 l4.8.1963 και M'v. γρdφovτoq) '

τωy Φoρ,'ωv 'rηξ.
Ev τrο μεταξr) qπδ ,τ l q €!ρxαιρεσiεq

πoυ 6xει διεvεργ'ioει ο Σδλλoyoq α1τoΦoι'

τιιv πρo6κυ$ε τ'o vdo Δ.Σ. τ'o oΙrlοio σu_

vf λΘε και ,αuy'xιρoτi{θη'κε oε οδψα δπrωg

παρακ&τω:

- 
Α|7100η6λ0\υ Στ!'ρ'y ι'oζ

Π'96εδρoe
_ T]ο ιd}τσιo g Π'αρiuιεν'[ωv
J lπ ιηρ,dεδq,o6

Στo iδιo φi'λλo τηq τρoαυαιpεβμεv,ξζl,Ι Σ'oιιδ'i'α Πdπη
τoπικflg εφη,μερ'i,δαξ δημooιεδεται 'και ε'pnr, '' Γ ραμμo'τΔο'e
τιoτoλfl ,τoυ μfλoug τou Σuλλδγoυ 'α'r- " "'_ T'd\ν'o'; Α'gιo101!0η6
ιpoΙτων Πα,ρrμενitμyα Tαιδτoιoυ o oπoΙoq T'α'uΛα,;
ευΘυγραlμμiζεται rμε τιξ αrπ&φειq τou Δ, _ Παyxα).iδ'oυ Σoφtα
Σ. τoυ Συλλδγoυ για rτη'v |κρΙση π'oU αψ- Δ/ι,ιi1e πoλιιιο\τΜη'6 ftΙΛ'\ι]ο|ηζ

τιiμετωπlζει o τελευταioq εξ αι'τΙαg τηq 
- 

}Ιfiτaιαλ'α Ι[α'q'[α

Xαρακτηριστι'Kfrq αδιαιpoρiαq δλοry oκεΙ' Κοqufiτo'ρ,ωe
vων τωly <<παραγδντωv>> τrou εΙ,vαι oε θi' 

- 
Σα'x'illλια'EΔoυ Γ'εtbρ'y'rog

ση vα τov εταναδραατη,ριoτroιdαoι,nν κα, χd'μ6ουλbe

- T'atlιιιαη ζ Γ εcilιg'y'ιo q

)
- Βλ'α1oδιl1|μoυ oυφ'αi'Λih

)

δεv τo επι;1ειρoδv. (Φ.Ν. φ. 59l /4.8.63).
Σε o,1δλιo τηs ]διdΘuνσηq τηξ παρα:

τ&yω εφημερiδαq, πληρoφρoiνταlι oι α'
ναγντ5ατεq ,και πα μ6λη τou ΣιlλΜγou α'
τ'oφoiτων δτι ,6vαq απδ τoug <επιστrlilμo' (Φ.N. φ. 592/15'E'196'3 και Mv' γρ&Φo'y-

vεq _ παρ&γoντεq>>,εξ{γηεε εuΘ6ωq o' αυ' τoq).

τξrv τoν λδyo για τov oΙπoi'o o iδιoξ Στην περiαδo Σετrτ6μ16ριo μ'ε ΔΘκaμ'

lκαι πoλλoi oιlvd'δελφoΙ τoυ δει, επι,δεικrνδ- 6ριo τoυ ,6τouq 1963 o Σ0λλoγog πρol-

ouν εuδιαφ!ρov για τα κoιlνd. t{'κεντρικ{ 6,η σrην διορy&νωoη ενδξ μoιJοιkoi πβυi_

ιδdα τηq &πoψηg ποu διατifτττοαε {ταv δ_ νoδ 'με dργα 'κλαoικ{q 'μ'oυoι'κiq 
(ετrιμ6r

τι η τερi τα 'κoιν& απαα,xδληoη δεv <ρ6ρ λεια - παρouoΙαoη Σ'ταipoυ Σαμαρ&),

vει ,xρξματα>>, ,και δεν αυvδυ&ζει τo {{τ€ρ- eνδq ,ι}ιλoλoγι'κo0 6ραδυνoJ 'και δδo εκ'

τνδ,v μετd τoυ ωQελdlμoυ>>. δρoμικδv εξogμ{oεων ('Eδεoαα 'και 'Α_

o'ρ.θδτατα η διlεδθυvoη τηq εQη,μερΙδαξ γιoξ Tαξι&ρxηg ' 'Αvω Yποcπαvτ{ N&-

αxoλιζoνταq 'και αvαλJovταq τη'ν &πoΨr] Φs),
αυτd καταιp6ρεται εvαyτio'v αυτξq και Π,ερi τα τilη τoυ lμηvδξ Δeκeμ6ρΙou,



κici9firκoντα πρoiδρou τoυ ΣυλλδyoηJ ανα-
λαμ6&vει o Παρμεντωy Τoιδται.oq o o-

ττaΙos αvτιΙ(qj'τioτ,ηoε τo,v παραιτηrσivτα
λδγω αν.ειλημ'6vων επrαγΥελlματιlκδν υπo-

xρσ;σε,ων, πρδεδρo μ,6xρι τδτε, Στ6ργιo
Απoloτδλou. (M,v. γρ&φo,vτoq).

ΕToΣ 196,4

Τη,v 5.1 '1964 o Σl)'λλoγos διoργανδ-
νει χoρoεσιπεpιδα για τα lμiλη ,και τoυq

τoυ vioυ Δ.Σ. τoυ πρoδκιxpε ατrδ τιg πα.
ρα,π&vω αρxαιρεσiεξ,,μdλλqy, δεv,fgoυv
δημoαιευΘεi oτov τorrικδ τilrπo.

EToΣ 1965
Tα γ,ραφεiα πou Σ'υλλδγou εγ,καΘΙοτα'v-

ται στo lM6γαρo δωρd9 Tρδμ6ακα (fly6ψ

,ματικδ Kdντρo). (Φ.Ν.φ' 687/|3.6'65l .

Στoy τoπικδ τιiτo δημoαιεriεται η αδv-

θεαη τou 'vioυ Δ.Σ. τoν Συλλδγoυ πrou

K6ντρo. (Φ.Ν. φ. 6'87 /13'6.1|965''

ΕToΣ 1966
Ση,μεΙωαη: Δεν ,κατioτη δυvατδy να α_

νευρεθoJv oτoιlxεiα o1ετιx& ,με τηrv δρ&αη

κ.λ.τ. τou Σuλλδγoυ κατ& τo Ξτoq αuτδ.

ΕToΣ 1967
Mε ,πρ6ακληαfl τou lπ,ou δημoοιεδεταl

oτηv τoπικil] .εQημερitδcr ΦΩΝrH τηs NΑ.
oYΣlHΣ 'τo Δ.Σ. τou Συλλδγoυ €ποφoι_
τωy καλεi τα 1μiλη τou να πρoσ6λβouv
στι q αρxαι'ρεσΙεq για τηlν αν&δb,ιξη vioυ
Δ.Σ. rHlμερoμηvΙα,δreνθργειαξ αlρxαιβεσl-
δv oρiζεται η 4.1 .1967. (Φ.'N. φ. 769l
1.1 .1967).

Λδγω μ{ ετrΙτευξηg απαρτΙαq τη.v 4.

1.1967 oι αρ1αιρεo'Ι.εq ο,ρioθψαν oε &λ_

λη ημερ,o,μηνΙα. (Δεlv εvτoτΙαθηlκε πoι&}.
Ακ,oλouΘεi καθoριoμδq 1και τρττηξ ημερo-

μηlviαg. (Eτioηs, dYy,orστη τroι,&),,κατ&
τηv oτoiα, ετrΙoηq, δεv εrτιπεδηθηκ.ε α-

παρτΙα. M&λιoτα κα,τ& τη,v τελειrf ατα

γεvιlκ{ oυudλει.loη 'δav παρευρΦη'καy oΦ rε

μδλη τoυ ατo11ωρoδvτog Δ.Σ. Θρθδτατα

η πρoα'ναQερδμεvη 'τo,τι κι] εφημsρiδα σ€

σxετlκδ qxδλιδ τηg yαρα'κτη,ρitζει τo φαι-
vδμεv,o απoκαρδιωτιxδ, πρoαθiτoνIταg oυy

1βνωq δτι ζητoΦvται lμ,iλη για yα αyα-
λ&6oιJlv ,τoy Σiλλoγo. (Φ.Ν. φ. 772l22.
1.1967) .

Απδ ,τo Δ.Σ. τoυ Συλλδγoυ ορiζεται

η 29.1 '1967 ααv ημ,ερotμηνicr διει,iryειgs
αρ1αιρεαιδv για τηy αv&δειξη, π&ντα,
v6ou Δ.Σ.. (Π,ρδκειται για τηy τlταρτη).
(Φ.Ν. φ. 773 /29.|.1967).

Aπδ o1ετι'κ& qxδλια τηs Ι,διαg ε$ημε-

ρΙδαg ,μαg παρ41ετtιι η πληrφlμoρiα δπι
Joτερα αττδ τιq τrρoηiyηθεioεq τρεig &καρ
πεq γεvι κig αι.ινελεioει g, ,κrnτ& rηv τ6.
τα,ρτη 1Tou ,πραγlματoτroιdθη;κε τελικ& τηv

1.2,1967 ταρα6,ρθοηi<αlv 'μδvo 15 μiλη
,τoυ Σuλλξ,oυ. Α,ττiδ ro απro'xβrρσ&ν Δ.

Σιημr6oiλι'o τrαρα6ρdIθηKε μ6vo o ρρΙlεδρaq
Γεriργιoq TοΙταηq και €vα ,μdλoξ ακδμη.
Kατδτιιy τoδτou, σι.ιγ,κρoaεΙται 6να πρo-

αωρινδ (1μετα6α'τι'κδ Δ.Σ.), Yια vα κα'
λiαει ,μioα oε 2 μηvε5 'viα γaνι,κf, ιnrvi-

λευση τ&.}v μελδν για τηv €ηv&δειξη κα'
νoνικoδ Δ.Σ, TαυτΦ1ρoνα €rτισημα,iψεται

ξ χαp<iκτξlpιo-τι'κ{ αδιαι}oρiα π&v'τωι, για
το,ν Σδλλoγo, Ει,διft61gρα καIsiκo'vτα τoυ

μετα6ατ ι'κoι) Δ' Σ . εi'vα ι :

α) H ριζικιj οrναδιoργ&νωoη τoυ Συλλδ'

γoυ

β) H τρoτoπoiηoη ,oρloμdivων &ρΘρω,v τou
καταστατ ι,κoδ.

ΠαραΘlτouμ'ε τα oιaδματα τωv μελδv
(Σ'υvcfoεια dlτη οελilEα' ,1'79)

!

l

.t4δ,

1953 Θεoοαλoviκη., Απδ To Παvβoρεloελλαδrκδ ouviδρlo Tηξ EυρωπαTκic κivη-

σηq τωv viωγ. o οημεloιiμεvoc με τo βaλoc εivαl o Kωv. Toλoιjδηc εt(Πρδ-

σωΠoq τoU Συλλδγou αnoφoΙτωv Νδoυoοq

Φiλous τou oτηv αΙθoυoα τηg τoτιΙκdqεuγκροτd@ηκ,ε σε σΦμ,α δτωq ;παpακ&τω:
oτρατιωτικrjg λ6αxηs. (Φ.Ν. φ. 613/12'
1.64). _'l'\οιΛταηe Γεcbιg'y'Μιg

Tηlν 5.4.I9,64 υτδ τηv ,αιγi,δα τou Συλ- Π96εδ'ρ'o9

λδγou ,δΙδaται διδλεξη .";;;; _ 3cι]166'μ'Λδ\€ Ει!βα'ιουi1λ

κιvη,ματoθε&τρou ΔlAΝΑ. ;γ:l.:iγΞ'2" tr:;i:,:.ζq Π α'91uεν|V'wNΑ ΚΑl ΣYΓΓPΑΦEIΣ ΑΓΩN,t ΣTΑl ^
TloΥ '2l Γεν' Γ9αμ'1ιΨ!.αζ

- 
Σ'oτιδiα Π'6πη

oμιλητ'{q o λoγoτδxνηq Δη,μ,dτριoq Φω Tα'u1α,.
τ&ιrouλog. H διdλεξη lδθηκε oε συvεργα_ 

-'T'ini1e 
Γεcb,ργιo,g

oiα ,με την oτ'6γη Γ'ραμψιiτωrν τ<αι Tε_ Κ'αα,fi'τiρcιq
yνδv τou ιrπouργεiou Παιδεiαq. Tov ο,μι- 

- lιλ'aroisη,s Εευι(ιyψλaq
λητ{ 'παρoυoΙασε στo "":δ -o 

Πβοδρoq Δ/ιντis πnλ,ιnιατιωis'4ail'ηaηζ
τou Συλλδγou Παρμεviωv Toιδτριoq. (Φ. 

- 
Κ'aΔλη'e ΚoJy)ιws

Ν. φ. 6,2515.4.|964). Σd,'6oιν1bq
To Δ.Σ. τoυ Σuλλδγou ξ1μ,ooιεiει τrρδ- _ Ι,[α',yαψ6ιgηe Eλευ06Eιag

ακληαη oτ,o τoτι κδ τiτro με πην οπoΙα ))

καλεΙ τα μ{.λη ,τoυ oε γενιlκd oluy6λευαη 
- 

Χ"ΙωαιuτιΛδηιg Β'αιο\[λ\eιoζ
πρoκειιμiyoυ vα διενεργηθoδ.ν αρχαιiρεσiεξ ))

για τηv αvδδειξη ι,6ou Δ.Σ. Hrμερo,μηrviα To ,y6'o Δ.Σ. του Σuλλδγou oυνι]λθε !κ_
oρiζεται η 2.8'1964. Σε περiττtυoη μξ τα'κτα 1και εξ6&οoε ψξ,φιαμα oiμφωνα με
επiτεdηq απαρτΙαq oι αρxαιρεoiεq αvα- τo οπroib τo ζεiγ,oq Γρηyoρiou και Δfl-
6&λλovταv για τηy 5.8.1964. (Φ.Ν. φ. μ'ητραq Tρδμτrtικα ανακηρiμθlμαv εrπiτι_
642/2.8.1964). μα μ,iλη πoυ Συλλδγoυ για τη,ν τρoσΦo-

Σημεiωoη: Στ'oι1εiα για τηlv αiν$εoη ρ& oτ6γηq (γραφεiα) oτο Π,νειlματικδ
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((AΓPozt.{MΙEΣll
Στov αvαYv6στn: ρυδμ6q αρY6ι;,

rKοv6vαq ooφαλlατtκ6c oργα-
'vloμoc, μητε 9 orΓA, μητε η A-
γρoτrκη TρdnεΖα τηc Eλλdδoc,
μητε or nολυΦvυμεc οα,φαλloτt-
κ6c εταlρεiε\c εiγαl oε θ'6oη v'
αoφoλi'oουv κdθε μoρφη ογροΖη-

μiοc' Π6ρο αno κdΘ,ε σvτiρρηoη
Θα tκ6vω τηv αn,6δειEη με εΠΙxε!-

ρηματα ομdxητo'
or πληγ6vτεc αοφολ,c1l6vοr

μποροιi'v vα πdooι-lv αnoΖη1"liωon
clΠ' ΤοUξ ,αοφαλloτl,κοtc φορεic
γ!fl ΚαTι]σΤροφ6c αn' τo yολ6_
ζι, απ ' τηv πληuμιiρο, αn' rη

φωτlα, αλλα οn6 .κdτl nορdΕε-
vεc απρδBλεφτε'c ζημr6c, 6nωc
Θα δο0με n'δ ι<dτο.t δεv μlπoρo8v
vα εlοnρoEουv δεκαρiτοα καt
κλαivε τη μοiρα TοUc 'Kαl τα nλη

Αuτιi τη δtαniατωαη τηv 6l<α-

vε noλλ6s φορ6c o καλ6c yεωρ
γ6c Στ6φοq καl θιiμα nαρ6μlοl-
αc Zηuiοc ο iδ:οc ακι1φτηκε ε-
Eοvτλητlκα γ:ο vd6ρη κdnolοv
τρ6πο vα Tη'v α'vτιμετωniοη αΓlo-
τελεοματt,κα .εξ tδiωv. μr6 που

η ατ6λεlα τclυ v6μoυ καl η αδυ-
vα:μiο τω'v oρωv τοu ασφ'9χ16',-
κοt oυμ6oλαΙου δε,v μnoρoι3oαv
vο τοv 6oηΘηοουv.

Λiγo 6Eω αΠ' την n6λη, οτη
Θ6oη "16ιJ κατη η 6'ρ0oη., x61u)

αΠ' η δημoοrα εi;ε 6vα γεoo
1ωρdφl ΠοU το καλλlεργοf οε
με oτdρl εuγοvΦ'v μεΕi,καvlκωv
nοικtλtιj.l'v ..Ko]κoΡl. Kcll .|-
ΝΙA.. Xiλrεc δυo φρovτΙδεc
oργΦματα, o6αρviοματα, λrnd-
σμοTο (καυγα με Tov κoντ6 α-
noΘηκαρ:o το vευρl,κo), σΠoρ-

μoc (nοραξηγηοη με τοv υnoλ-
ληλο τoυ ,on6ρoυ _ ΠoU τov 8ρη
κov nou μolαζεl iδlοc μεξlκd-
voc), ξlζοvlοκτovα, ιbonoυ vα

γivη μld κoταn.ρdot'vη ελnlδα oo
δει6c. Tα τρυφερd θλαoτ6ρlα
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δλo ψηλιbvοU'v με τoυ ηλtου το

φ:λId καt τηc δρoοlαc τα xdδlα.
Τα oτα1rα δ6voυ'v κol μεoτιi:-

vοιJγ σΠορουc γαλατ6vtοuc. Xt_

λ,dδεc γορειiτρrεc α6ρlvεc με
πo*ο:vεq μεταΕωτ6c εoθητεc ε-
ι<τελο0γ τo oo0γκρIτo μnoλλ6τo
τ,οιlc ατοi δεrλrvο0 τlq αvται.]-

γεlεc. Tο θo6Ιoμd τοUc ερωTl-
x6c ψliθυρoc τηq μαwαc γηc,
το KU!ldτlομd τουc ρ;γηλη ομcρ-
i} δ.

Κl' ολο ψnλΦvοι:v το καλ6-
l'J:α Kt ' αno μθρα οε μι1ρο αvο-
δlnλιi:v,cuv και φouο,κιitvoυv τα
oτilxlο του γλιlκοt ψωl.llο0.

Αλ.λα το ωρoiοv δεv ζη...

Tηv dοnlλη ομoρφ:6 τοU Xω_

ραφrοιi Tηv .πilτησ.αv, Zευγd-

Toυ
Στ6λιoυ Σ6αρv6πoυλoυ

ρ,α ερωτlκd aπo 6ραδΟc. Στo
οτdρl τo xλι:lρδ τραιi'μοτα 6α-
θε:d, αuτη η ..ηg61fi, δεv θ,α καρ
πiοη nld. Να η ζημld !

O καλ6c γεωργ6c Στ6φοc 6-

e(αvε Tn'v οuτoψiο κl ' εEακ6vτt_
oε με λ0πη καl οργη κατ' αγvΦ-
στιυv 1iλlεc oμηρl,κ6c 6ρlolθc
Π,OU αv τlc nαραθθooυμε η τo

xαρτi θα κoκκlviοη απo vτροnη
η o nolvl,κ6c v6μoc θα μαc τρα-
6ηξη το αυτi.

'Ελα oμωc ΠoU To κακo δε
αταμdτηoε, εδιb. ol εvαγκολl-
oμοi τωv oγγ6λιυν προc τ' dο-
Tρα ουvε1Ιoτηκov. Τo n6τημα
εnαvαληφθηκε Kclτ' εΕακoλo0-
θηoη nro π6ρα καt nro 6αθε16
oτα 6γκατo τoυ 1ωραφ'loιi. 'Ε-
τoι 

_oπωc 
π6με φθτοc δεν θdxη

καθ6λoι-l nαρογωγη, σTo φIv6-
λ'ε θ' αno'μεivouv μδ'vov αxυρο.

Πρ6πει vο 6ριil μ16 λ0αη
αnοτελεoμοτικη. Θo oτηoω εvιi-

δρα εδιil δinλα κr' 6noloγ π16_

oω θ,α τov κovω vα xoρεOη (τo
dλλo) oοv ε0Ζωvαq.

Πραyμoτlκα την nρΦτη φεγ-
γαρoλouoτη 6ραδυd πldvεl οτα
πρdooα το nρ,Φτo ερωτtκ6 Ζευ-
Ydρl μεc σTο δρoο6τo οτdρl
κl' αρ1iΖεl oτlc v0;1τoq τη σΙ-

γαλlα 6vαc δl6λoγoc 6vtoοq καl
nαρdταlροc.

_ Δε,v ιrrρ6nεool 6ρε oΘε6-

φο6ε, xρε μαoκαρ6 πoιiρθεc ε-
δΦ vυxτIdτlKα Ylα vα xολdoηc
τo οlτdρl μoυ;

- Aμdv κ0ρ - Στ6φo σε Πα_

ρακολΦ πlo orγd και τo ι<oρlτot
εivαl o6γαλτo.

- Mωρθ τi λ6c; εYΦ θα οε
κοπαvioω μηltuoη noυ Θα π6η
γ6vα._ Θο oε nληριi.loω τη Ζημlα
μnαρμπα - Στθφo, ολλd oε nα_

ρακολιi_l 6τol oτο φlλ6τlμo oου
μη To oυΖητ6c τo nρdγμα oτov
κooμo κr' εivαr κρΙμ'o το κορ[_
τor, θα τo μαυρiαou,v oτo ξ0λo
οniτι τou.

* TΙnoτο ! Mηvυoη γlo φθo-
ρd Ε6vηc nερlου'oiοc. ,Π6vτε 1l-
λrdδεc αnoΖημiωoη Θ6λω.

- Να oε nληριiloω κι1ρ _ Στ6-
φο, αλλd o1l καl n6vτε xlλldδεc
Ylα μIα... κυλΙοτρα οτ6ρl.

Koυ'6θvτα oε κoυ6ιivτo γivε_
Tol ουμ6rθαoμ6c (ωραio |]ρdY-

μα) καr n6φτεt τελικ6 η οπoZη-
μiωoη Τηc αnoθετrκηc ζημiαc
Kctt T,oU δlα,φυγ6,vτoc κ6ρδoυc
oτle δυ,6 1lλroδεc ot onoiεq καl
κατα,6dλλo'vταr εni τ6που οτov
δl'κοloΟxo κoλ6 γεωργδ Στθφo.

Γελ6εl Τ' αoημ6vlο φεYY6ρl
ποvηρα, τωv εραoτιbι7 τα 1εiλlα
γivovε ξυνd, τα 16ρlα τρΙ6εl o
Στ6φoc αrα κρυ,φ6.

To κ6λno θπlαoε, μiληoε γλυ_
κ6λαλα η 6γκαlρη oτrγμη τηc



εΠITUXiαc. o κολoc YεωρYoc
Στ6φoc 6πIαoε καt δε'0τερη ι<ol

τρiτη κοl τ6τoρτη.'. ψ'ορtα γtα-
τi o δρωτοc olιbvα θα ι<ανη α-

τoξiεc καl θα nαροvoμη, oλλΔ
τ6τotoυ εiδoυq αδlκηματα δ0-

oκολα φτdvoυv oτo ακρoατηρlo

γlο λoγοuc ευvο'ητοuc. Eκδικd_

Zovτol αμ6oωc με τo αγραφo
nρωτoκoλλo ToU α'vTριKoιi φIλo_

ΤtμoU Kαl Το ωραio xιλ16ρl'κα
τou ouμ6l6αομo0.

Enlxεiρηoη λoιπov πρΦτηc

Yραμμηc καr μεγdληc κuκλοφo-

ριακηc 6vταoηc oπωc Θdλεγε

6vαq oκονoμoλoγoc oπoυδογ_

μ6voc. o Στ6φoc πρoo6λo'6ε

καl 6oηΘ6 oυvτα'ξloi;Χo αγρoφιi_

λoκo 'με ματI vυ1τοnoυλlοO καl

1θρlο σct γαλλrκd φ,κ16ρlα Kl'
ol δουλεθq τoυ πηγαivουv nερi-

φημο. To 1ωρdφl τoυ ε'κεi κo-
Tω σTη δημooιd δiπλα oτη 'βρi1-
ση ToU ,κοτη. το οπιlρvεl κ6θε

xρ6vo oιταρl κι ' 61ει nαvτα οi-

YoUρο καl μεγαλο εlooδημα γι_

ατi εivοl noλ0... γovtμo.
Σ[ΙMEtΙΩΣtΙ:

rΙ;qoφru'rful τo αν,ιiry,τωιφα,. H txiEi'

ση τoυ εr.α.yγ'€λματog ..αγρoζη1μι'6φ θα

oυγ,τελεο,τi 6lιπν α'γαxtαλυφπ,ortrν oι,...

γlyJαQσcivι]ilQrεE. Gπωo'δΦπο'τε θιilναι πι6

οιcοoνoμlιcι6lg α,:ι' την reπι,διπμζbμ6μη α-

πoξηΙiiο:,αη τoυ rιαλo{l γEaφγo{ Σh6'

φσυ.

Σημ': Λδγω nληΘΦραc ιjληs η oυ'
νi1εtο τoυ dρθρoυ -Παρoιμiεq noυ

λ6γovταl oτη Νlδcuoτα', αvαβδλλε-
Tαl γtο το επδμεvo τειi1oc.

Συλλoγoq απcφoiτωv 
' i(Συv6xεlo αnδ τη oελ. 177) '. \ 
_ '

τoU .τ,PoαγαΦερδμεvov μ'ετα6ατ ι'κoδ Δ. Σ . : 1

- 
Κιατ ο16lρ| Δοv,u{1ιτιρ'lο'g

Π'96εδ9'og

- 
TρΙ[τ6η E Γ'eιb'Ey'ιoq

Αuτ ιπ96εδ'qοg
_ Χ' 'Ιcοα'lnlιlδoτ' Ε ιρdl\Ψ

Γεν. Γραμματ'l'αe

- T'ασιcb'yα c A'νι'Cb'y^ιo ζ
Tα'u!'α,<

- M'αqxo'μnlταηe Φlλιππιτ9
Σt\uι6ουλ'os

- Ι4α19'α γ' ι'α'l, ldno υλ\ο ζ Γ ο η γdφ1 Δο' e

Σt\μ6ιoυλoe

- 
[ζqρατdιcbλ'η. Σ'oδλα

Σtι'ι6oυλog
(Φ.N. φ. 774/5'2.1967]-.

Στo oημεio αυτδ o yρdΦωv διακδττει
την iρειiνα Yια yα τηv αηlvε'xig'ει oe afiν
τδτερo y,βvo 'και αφoΦ, εv τω tμεταξδ,

ouγlκεvπρωΘoδv 'τα αναγκαiα γι' αuτfiv

oτoι:tεΙα.

(,Συvixεlο οnδ τη oελ. 165)

,ρσl γΙα τo oταφυλ'α ητοv μαΖi μl του

rrrρoγοτ'η κl του λογδ κl οl οX'λωve;q
,μη το no,υλlο κl τlq μiλ:ooεtc'

Kl του τ:αγοu5: τηc Σο'-lτηoωc' Cυ

λ:βδvτηc οπcυ τηv αcο'nxlο cνταq τουv

ριirτ η o'οιl :

.Ti πρδγμα δε ψoυvioεlc oπoi τη Νli-
(oυoτα; Αυτδq εinεlν

Παλη6 κραoi γuρεiloυ nαληδ τρiα xρoυ'
(vΦν

γυρεliου κr μνrα κδρη την κρiΖouv Σau_

(τηριil " '

Kl τ'αλλα το οτο:xο'κtα:

-Tαμ - ταμ oτoυ ταψi n;1δ καvτοι]vα τoυ

(κραoΙ.
Aεv τoυ πiνoυ Torλrμπξ εivl κρiμα κr'

(ovτρoυn{
κι τo1lδ Παραoκιoυβη δo κoτδβoυ oτoυ

τorαρoi
v' αγoυρiooυ μnο1ooκi vo βoφτioo''i

(τoυ nιδi.
vα τoυ βγdλoυ Koυoτovrfl ' Koυoταvτη

(καροβoυκ0ρη

φiρεl μivo τoυ πουτηρι vα κιpdσoυ τoυ

(Σταμδτη'
του Στoμiτη μ' ivα μδτr'.

Kl' τ'oλλcυ τc..,l Ν:ooυοτlvδ:
Kiτου oτoυ γlολδ oτoυv 6μμoυ'..

or μδμloε:c ovτoc τρυγουσΟv TρU-

γoυδο0οcv:
.Λlυκαiγεt η κδρη τoυ nοvi oτηv δκρα

(τoυ vlρδ
τouc κlρoτΖiδεtc πoU nlρνoιiv μι τo καv-

(τγrδ λc,λoι}oεrv"'..
lK:':l λ'cζc,_;ivεlq 1δρηβοv μι τoυ

τρoγoυ5:

Για τ' αμΓ!,*λι Ξζαι ΥΦ Kρασi
στn Ν'6'ουστα

Δι; τρuγηαoι.lμι τ' αμniλlα
δα γιoυμΙooυv τα βoρδλlo.,..

Κ' 'τlυ γ02lομα oτο Ntοουοτlvο τrJ-

γο'j'rτγlα:
'onοtci κoυniλο ooυ λiγεl iλα' εiνι βο_

ρδλo γIoυμδτl κραoi.
Σ;η Ν'αc,:οτο τoαγcιδουv oκδ'μο nιυ

λα τ2ογc jvτγlα γiο _iοU κροci: *Aκδ'μο

εvc l'':ουτηρακl..'Kpαoi καvεic δοr

κl'α,r nxεi', .Mεc oτη rrτοβδcvα oλη'

μ€ρic., "Στηc ηλα'καc τtc ovηφooγ;6c"
.o Σc.rδvηc αn' τη Xo,',lρου'δiο. κl d'λ'

λ'α nο'υλλ ,

Kl oτou τραγo0δι τηc MαρlγΦc 'oυ
η.λlουc βοoiλευεl 'MoρlγΦ'.. εvο oτot-

yδκl λδεl:
Εlοι] 'oει τoυ οταφiλl Moριγδ κr 'γω

(τoυ τoδμπoι'lρo

'oλol φrλodlv οτa 1εiλη Mοριγδ κl γιb
(oτoυ μdγoυλo'

oυ Ylοτρδc c,.; Αlνηc το xoδv:ο ε:_

κaivο ΠοtJ τouv αρrΖ'εiν oυλiγou τοιJ

nγlο.uτδ iλIγειv:
.To oλiγov ωφελεi καl τo nολι] δεγ

(βλδnτει ' "

Cυ,Κoυoτα'ιrroiληc'iγρoψεlrr noυλil

oτοixδκl'o γJο Tc]U κcαoi' τ' cμ'niλι κl

τη φlλουΞi,oο.
τ{) ΣτΑΦYΛι
To oτοφiλι nρωτοvθiζει και κoτδnlv o'

(γoυρiΖεl
εlq τo τ6λoc ωρrμiΖεl κol κραoi καl

(μiλl βγiΖεt.
ΒγδΖει λαμπερi ρακoιjλα noυ ευφραΙ-

(νεr τηv καρδoiλα.

Tηv κalλιd τη ΘηλIκδvεl, τη δρooiΞet

(και φoυoκδvεt.
BνilΖεr δμoυc κl τoυ ξιjδι που τo τρΦ'

(r/ouv oι μnεκρiδol
οτουγ πατotδ κt στouq oαλδτoυc για vα

αβιiοουv τη φouτ1ιd τoυc-.
το KPΑΣι
Tο'jτo τo γλυκδ κραoi noυ .τo nivω α-

(noi λlγiκl
οτiκεταt oτo noτηρdκl oαv noυλi μεc

(οτo κλoυβδκr
Γi.rεταl απ' τ' oμnελdκr κι' αn'τo γλυ'

(κδ το oταφυλiκι.
Tο πατοiv εlc τo βουτoiκl καr εβγαi'

(vεl τo κραoiκl
κl' δμα μnε! εlc τo αυλdκt τoυ ανΘρδ_

(noυ τ' αvτερdκt
τoν βαρεi oτo κειpαλδκl κοι γκtλl-ταl

(oτο ooκiκ:.
Τ:}.,-;τοio μv:ο οoυ,φiα iλlγειv:

. Σniτl δixouq κροorδ

Χoυρic iγIoυv lκκληold'.
C,: tMn,ουκεβiλ ( 1 77ο-1 83,8) οΠ'

τoιl τcξε.,δl τοU τηv αvolEη του 180σ

οτi1'Νlδοuοτο εγpαlψεIv:

.To κ:οοj τr-ic Ν'dο';'oτοc'εiv'αl δvo

cπl το,καλ',j;ερο "Γηc iMαK'εδo'viαc. E-

Πε'δη ]aΧau'γ καβεc (κελd,ρlo γιo κρα'
οi) ,βδ1oυ'v τα βαlρ6λlο, nou 'μερ;'κδ θ-

Xc,:J'V ιl_,c τρεlc xιλl.α1δεc μεΖoι]ρεc, οno

διLiδεκα οκδδεc η καθεμrd, οποvo,υ cτο
ι's:ο ,nοι περvουv κδτoυ ο'nδ το οπi-
τlο. To oταφiλlα 'πoυ βγ'dΖouv τo κ.ρα-

οi cυτδ εxoυ'r μ:α γευoη Ευ'vοoτrφ'η,

ε::ομo noυ κovεl δαrε vα μ'ηv τo ni-

vοUv lΙ''1ο]ρο τou τδτo'ρτo η τo'v nθ,μnτc

xοδvο υοτε'ρ'οnδ τo'v τρ0γo...,.
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A5. oι παλι6τερoι oκoπoi
τnq αγωγιiζ

A,v6καθεν, ατ,δ τδτε πou εμrpαviiατηιε
o &vθριl'πoq στη γη, ιlτr{ρ1ε μια μoρ$.d
αyωΥΦζ.

Αυ&λoγα 'μ,ε τov τ'ρδπo ζωdq πoυ i-
κα,vε 6vαq λαδq, εiγε ]και τoy ιδιαtreρo
xαρdκτ'r]ρα τηq. Ανιdλoγα με τov τδπo
πoυ ζoιiαε, τι g ouνθd,x,gg δια6,iωoηζ, τη,v

d'πιlκotνω'yiα με &λ.λ,oυq λαoδq ,και τo
πιlειlματι'κδ επiπoδo, διαμδρΦω{σε oριαμd-
vη κoαμoθεωρiα Kαι ,μια πoιδiηπα ζωdg,
πou ετiδρα,oε o,τov κtrθoριαμ6 τoυ αxo-
τor) τηq αγωγiζ.

Κ&Θε ι,Ξα αvτiλ.ηφη πou επι'κρα,τεi, κ&-
Θε v6α ατδvτ'ηση τoU δivεται crτα τrρo-

κιirττoμτα τρo6ιλfr μtnτα,,κdιΦε αλλαγr] κoι-
vω,yιiΦoικovo|μιlκfi, 'κα&iq κσι oι διαφioβε-
τ ι κ65 τ,επτoιEdοεl s. oι φιλo'ooφικ6q ι66εq
πo,u κυρlαργoiy σε ,μι1α επofi yια τη ζω{
κ1αι τov πρooριoμrδ τo,υ ανθρδ,τrou, oι πo-
λιτικig ιδ6εq τrou {γει, κα,θoρiζouv και τo
ακπδ τηg αyΘY1iξ.

o παλιδτlερo5 oκαπδg τ,ηg αγωγι]q α-
v{]κει oτηv olμη,ριlκfr εhoγd και εi,vαι ro

ηρωι,κδ ιδεδδεq,

To &τo,μ.o 6lττρεπε vα τ,αιδαyωγηθεi με
τitoιo τρδτo, δoτε, vα yΙuει α'r,δρεic,
δuvατδ, ωpαiio oτo oδμα. γqμdτo αυτο-
τετtoiΘηαη, και Θ&ρρoq, τoλεμικιj ιxανδ-
τη]τα και vα θx,ει εuoi6tεια ατoυq Θεoι}q.

Σε αvτΙθεoη 'και rσαy αvτΙδρd6rη πρoq
τo ηρωι:κδ ιEαiδεg. lπoυ ,καλλιEργηoε τoν
ατo]μιoμ'δ, πρδ6αλε το πoλιrτεια,κδ ιδεδ-
δεq.

H oy*γi δε λαμr6dνει uπδφη τη'ν αξΙα
τoυ ατ'δμ.oυ. oiτε :και καλλlεργεi τιζ fμ-
ΦUτεs πρo]διαθdαει 9 τoυ, γιαπΙ απo,τε-
λδvταq αdτiδ εξ&ρτημα εvδq αυvδλoυ, o-

φεiιλει να μoρφωθεi, δoτiε γα, ιπ,ηρετ{oει
τηv πoλιτεΙα. To αιlμφ6ρov τηq τoλιτεΙ-
αq μτταΙvει τιδvω απδ τ,o αυμφ6ρo,ν τou
dτδμou' oι'vior πρilτει vα εκrπαιδlεio,v-

τα ι σα να αvrj,κouv περιoαδτερo απη,v τδ_
λη' και λιyδτ,ερo Φτoυξ Yovεiξ. To <<θyi-

σκε ι/riρ ττατρiδoq>> εivαι o μovαδικδq
ακoπδq και πρooρι1oμδq τηq ζω{q τoυq,
καταπιΞζοlνταg τηv ατoμrrfl ελεuθερΙα και
εξiλrζη και θυ.oι&ζoν,ταq τov εαυτδ τouq
ατo αυ1μφ6ρo τηq τιoλιτεiiαq.

Kατδ τo M,εoαiοrvα, με τηv κbΘo,ξγη-
ση και τηv επι'ρρofi τηg καθoλικfrg aκlxλη-

oΙαq, ετικρατεi τo θρησ|κεUnικrδ ιδεδ6εq.
To dτoμo τrβ4πεl να διαπαιδα'γωγηβε,i

με τΞτoιo τ'βπo, δατε να εiι,αι ενiρε-
τo, vα vιlx& τo'us 1τειρασtμoiq, vα εi,vαι

18ο

Σκonδc Tnξ αγωγlic
τρooηλωμ'6'vo oτη Θρηo]κε'iα, γtα }α ε-

ξαο,φα,λ'Ιolει τη ;μΞλλo.υoα ζοyi. Η εffi ζωi
δεν €Xει καμr,& αξΙα, Εivαι πρδακαιρη

xαι 1ρηoιβεJει οτo &τo1μo σtiv τρolTαρα-

oκεuαετιtκ6 o-τ&5ιo για τη μ,iλλouαα ζωιj.
',Eτοι τo &τorμo, ζδivταg με τov τpδtτo

αuτδ. εξαoΦαlλiζει την ημiμ,iα. λυ'τρδνε-

ται αrπδ την αμαρτΙα και γεμΙζει μ'ε &-

τειρε5 ελτiδ,εg γιtα τo μ,iλλoν.
Kdτ& τηv Αlναγθν,ηcrη ετι,κ'ρατεi τo

ανΦριlπι oτ ι κlδ ιδαilδεq.

Mε τηv τρδoδo τηq ετrιιoττ]μηq και
τηq τiηvηq τ'o iτoμo ατελεuθερδvεταl
απδ τη'v κoαμoθ|εωρiα τou ατεvoδ Xρι-
dτ'ιαvι,qμoJ και αvτικρΦζει τηv qτri1γ6ιc(

ξω'i με αιoιoδoξΙα. Xαiρεται και αltτo-

λαμ'6&vει τα επiyεια αyαθδ. T'iλειoq εi-
ιrαη o &νθριyπoq o διαμ.oρφωμ,ivoq κατ&
1ρ τ,ρ{τmo τωv αρyαΙtov. H αyωγd θα.

τρiτει vα αιrvηθiζει τoυq vc'oυg vα δια-
vooδνται, να ,ouvαιαs&yo]yται/ ν,α δη}μι-

oυργoδv και yα ζo,uv με τouq τρδ\ro,vq

τ,ωv αρxαiωv. Eτoμ6νωg τα μivα μEJoα

και μoρΦωτι'κ& αyαΘ& εiναι τα σUYγρdlμ-

ματα τωv αρχαiω]ν Eλλ,{v'ιlv, για νg ε-

πιτεuχθεi ο oκoτδq.

Tiλo9, κα'τd τηv επoxi τoυ διαQι,:τ,-
aμo,Ι, εμφανiζεται τo yoησιo1κρqτιrκδ ιδε_

δδεg ατηv αyωγ{. o &νθρωπoq π'iατεψε
δτ,ι μπoρcι}αε να λδoει δλα τα πρo,6λ{_

ματα τ'ηq ζωis με τηv εξlθλιξηl τoυ vou.

H τΙοτη ατo λoγικδ τou αvΘρδiπoυ για
τη λδoη τωv πρo6ληiμ&τωu, αotκεi ετl-
δραιαη oτηv αγωγ{. τoυ aπιlιδκεr τηv

διεδρυvαη τηq yνδoηq και την καλλιiρ-

γεια τηζ δι&,voιαq oτo μdγια,τo 6αθμδ.

A6. o σnμεριv6q σκoπ6q
τnq αlωγtiξ

Mε τo πiρααμα τωv ετδv aπιτειigΘη-
κε μια αλ'ματδδη τεxvικξ πρδ.oδoq και
μια καταπλη,κτι,Ki επιστη1μovικr{ πρδoδoq,
τou dλλ.α$ε ρι.ζι,κ,& τηv δφη τoυ κδΦμoU.

H επιατ,η,μ,ovι'κιj και τayvoλoγικiι] ετrα-

ι.&cταοη τωlv τ6λευταΙτ,rv ετδv επ6φ'ερε

τερ&ατ'ιlεq oικ'ovo'μικΞg, xoιvωvι,κl{q και
τoλιτ ιoτ tiκiξ αλrλαyEq.

o τρitπoq ζωfq και o τβπoq αιτdφηq

τou αη'μεριvoδ αι1θPδτ.oυ dλλαξα,v.
Η τ1εx},ιKi πρδoiδoq 6o{Φηαε τoy dν_

Θρωτo vα αταrλλαγ{ ατδ τη φτδyεια, rη

δuoτυxΙlα, την αΘλ.ιδτητα {αι αTδ τη,
,r:τηνδδη ερ,yααiα.

H πρδoδog των πιατη,μδv τov 6oι\θη-

oε γα ατταλλqγd απδ τιq τρoλ{φeιq και
}'α εY,κiαταλεiψει πoλlλ6q απδ τ ι q πρo.
λ{ψει g κ,αι τ ι q αvτ ιλ{ψει g τoυ εiμε μ6-

1ρι τδ'τε.

Η εuη'μερiα τoυ δημιoiργηαε τιξ απα-
,ριαΙτητεs πρoliπo,θiiαει9 για τηv τ,ysuμα_

τικξ και τoλιτι,oτικfr τ,ρδol8δ τou. Aλ-
λ&, euδ τou αvl6αoε τo 6ιo'τιlκδ και τ!vευ

.ματικδ ετri5τεδo, τou δη'μι,oiργησE και o-

ριομ,jvα αo6αρd φuxoλoyιlκ& και η;$ι1d
τρo6λdματα.

Tov ειπoμ&xρuvε ατrδ τ,ηrν απλi ζωi
τ'o.υ ζoJα'ε. Toυ dλλαξε τ ι q α,16oει 5 με
τoug ouvανrΘρδτ,ouξ τou. Toυ eξoικov6uηr
oε ελεδ€,ερo 1ρδvo τoυ δεv ξdρει τωq vα

Toυ
Θωμ6 N. Bλαx6δn

Σxoλ. Συμ6oιiλoυ Π.E.
Pnq'Περιφ6ρειαq HμαΘiαq

τo δl,αΘiαει. Tou δη,μ,ι'oσργηοε, θτoι, &y-
;iog,,lιεuρι]κδτητα κσι αlvασφdλΕια.

H ετιoτημo,vικoτ'ε1vιικι] εξ6λιξη δηιμι-
oιiργηoε €vα yio κΙδαμo. oι ιliεg κoιvω_
vι,κdq αλλαyfq δημιoδργηloαv ν,€α π,αιδα-

γωyι,κ'& πpo6λdrματα και η αyωγ{ πρi_

'tει να αvτιμετ<^yπiαει τη νiα αυτfr τραγ-
μα,τ ι κδτητα εξoπλiζovταg τo &τoιμo με
εκ,aiνα τα εφδδια. πoυ Θα τou εξααφαλi-
σouv εuτUγισμ,ivη ζωfr και oιγoυριi για
τo μΞλλoν.

Γι' αuτδ δλoι oι dκoπoi τou εΙμαν
τεθlεi lκατd τα περααμ'6να 1,ρδvια δov

μπoρoi,v vα λιjαoυv τα αηlμερrνi τρα6λ{-

ματα.
Tα ηρωικ'd καl νo,ηριoκρα'τι,κ& ι6εδ-

δη δημιouργoδ,v dτoμα εyωιtrτιiκ&, πou
εμπoδΙζoυν τη' oυλλoγι.κr] ζωd και αδυνα-

τol)v yα αναyνnοrρi,αouν τιξ ττ1αvανθΦπ|-
vεq αξiεq.

Tα τoλιτεlακ& uδεδδη, με τo vα θ]i-

τοuy τo &ταμo ατη,ν υπηρεoiα τηq πoλι-
1,9iqq, gμπ,9δ[1ζouν τη,ν ε€€λιξη' τηq αlτo-

μικδττμαq xαι oδη,γoiv τη1v ανθραrπδτη-

τα αε τoλiμoνq και αtμα.τoxuσiιεξ.

Tα Θρηioκεuτ ι,κd ιδεδδη δrεαμεδoυv τη,v

τνεuματικ,{ aλ'ευtθερilα τ'ou crτδμ,oυ κlαι τo

εμπoδΙζouv vα πρo Υεl τη,v ετrιστliμη l(αι
την τ6γvη.

Απδ τα ταραπdvω φαil}4εται καθαρΦ δ'
τι, μ'δνo λαμ6&vovταq uπfuη1 τη φδoη

τoυ παιδιoil, τιq αvdyκεq τou, τ,ιg δu_

vα]τδτηrτεξ, τιg ικαvδτη,τεq, τr9 λανθd_

voUσεξ δημroιlρyικEq δuνdμειg τou, σε

ouyδuαrαiμδ 
'με 

τα πroρioματα τωr, επισΙτη-

μδv πoυ 61ouv α1φθαη με τηy αlyωYi, δη-

λα'δfl, τηg 6ιoλoyΙαg. τηq κοινωνιoλoγΙ-

αs 'και τηξ ψq1oλoγiαq, μπolρεi vα Eπι-
τεuγΘεi η δυνατ]&τερη εξ6λlξξ τou αvΘρδ'

τov και τηq κoινων'iαg και {1ναq τΞrλε,_

oq x,αι oλo,κληρoiμ6ν,oq τoλιτιoμ6q, o a'



τoioξ θα φiρει'τηv τραγματικ{ εuτυγi]α

oτoγ &vΘρaπo.
Η α'yωyi o{.μερα επιδιδκ€ι vα α]yα'

τrτiξει oλdπλ,ευρα, ιoδρμιπωι και αρμονι_
x& τιq διαvη,τικ6q, τι g Ψuxιlκiq xlαt σω-

ματιiκis δυv&μειg τoν ατ6μou. Θiλει lα
τoυ καλλιερTiσει και }'α τoU αlφυtτviσει

δλεq τιq ητυxdg τou,ετ,vαι τoυ, δσ'τε
yα Yιμεl j]vα ιooρραrη,μ'Ξyo &τo,μ,o. Θ6λaι

vα τo εξ1ελiξει αε μ,α oio*ληrρ,ω,μ'6vη τφo-

oωπικδτητα, δοτε vα μπoρεi γlα1 Kατα-
yoεi vα γ,v1ωρiζδι καl vα ξχει θ6αη αε δ-

λoν6 τoυq τoμlετξ τηξ ζωiq, α;μ6dλλov-
ταq επoι'κoδoμητι1κi και δη,μιουργιiκ&.

1. Πιbq αvαπτsσσ,ovται
'oι,διαvonτικ6ξ ικαv6τnτεq

H αv,δπτυξη των διαuoη'τιiκδv δυιdμε-
ωv τoυ ατδμoυ εtπι,τuYx&ν€iται με τη /

καλλιiρyεια τηq ν'oηrμo.oδvηq. Χρει&ζεται
τ.o &τoμo να oργαvδαει τιq εαωτεριι<'6q

τoυ ,δυν&μει q, ακlεπτδμενo λoγι,κ8, evερ-

YδΦjταξ σκδπιμlεi και πρoσα'Pμζo,vεαq τη

αiκΞ$η, γ,9γ αε ν6α πρo6,λrriμαfrσ και σu'y-

Θ{tκεg ζωdq.
Παρατηρδlταg το &τoμ,c μ1ε πρoσοxi

τ'η Φση και τo κdΘε τι τou ιπδρ1ει γδ-

ρω τoU/ cnroιioνταq σωσξ& τoUs iχoυξ,
ψηλαψiνταg, γεJov,ταq,και oσφlραivo,νταξ

τo κ&θιε τι με λετιτoμ6ρεrα, αho,κ,τ& τrει-

κiλεζ εμτει,ρiεξ και σ,Χηματiζει μια oω'

oτ,{ αvτiληψη τoν κδoμ,oυ, xωρiξ Ψευδαι-
αΘη1oει q.

Aτo,κτδvταq 5qg'1lκ,Ξq Kcrι oUσιαστικεs

γ,l'δolει g ατδ τη φt}ση, τouq δασ1:{&λouξ,

τouq γovεiq, τα καλd 6ι6λiα, τo θ6ατρo,

τ'o ραδιδφω*'o. τηlv τη,λrεδραoη, τolν κιvηΞ

ματtoΥρΦo και Υιq κt&θε πρdγμα, ,με τo
oτoio fρ;εται σε ε1πα.φii, 61ει d,νcι πλoi-
σιo και yδνι.μ,o uλι'κδ oτη ,μv{μη τou.

Mε τη,v ατδrτηαη ζωv'τg,vt}v, γονirμωu
και αυΘεν'τι'κδv yνδoεωv. μ,ε τo δη,μo,κ,ρα-

τιlκ6 δι&λoγo και τηv επoι,κoδoμη,τιRη σU-

ζi,τηoη, μ,ε τηv €ρ,eu,να, τηiv α|!'α.κdrλυψ,η

Kαl τriy κcιλλι6ργεrα τηq κριτtκ{q ακΞ-

Ψrlζ, βιε τη iδημιoυργiα ευκαιρlδv Yια η-
lμ4oυρ),ιlκili ,δΦαη, .μ.ε τη δημιoυρyiα xα-

τ&λ.\,λou oψuεαθημ<ιτιικοι) ]κλiματoq tαι
αι1oι,oδo'ξΙαq γι!α τη ζωη lαrcιτriτiboει τ1

δηiμιoυ.ργι|x{ φ€lrτασiα το &το1μo, π.ρo-

ααρμζεται αε 'ιl6'εq καταατ&o'ει g, αλ,λ&'

ζει ouνfΦειεg, τρoπo,roιεi τιg ιtrr&ρgiov-

oεq oυlθfiκεq ζωis, αiαiκαλi,tτrτει πρωτδ-

τιπεq λioειq και oδηγεiται α1τη lη1uι-

ouβYi\x.

Kcιταvoδνταq τιq j,ννoιεq και ατoικlτδv

ταq αωατig ταραατdo,ειq μ'ε τηv επo-

πτεiα γι,α τα σUγ,ldεκiρι μ'aivα τηΡ'&Ylμα'τα

και με τoλλδ ταραδεiγματα Yια τα α-

Φηρηrμiιrα κ]αι τιζ ιδiεq, γγιrρiζει τη oJ'
σταση 'και τηv ouτiα ΤO'V EVIVolδιv, Kσ-

θδq και τιq μεταξι) τoug oγic,ειg, α'vα'

πτδooει τηv κrρioη καr τo κριτlκδ τvει)'

μα, γεγ.o'uδq τι,oυ 6oηθ&ει τo δτoμo vα

κρiν'ει το κ&Θε τι |Ιaριly τ1o απ{|lεxθlεl, να

6λiτr,ει τηv oυoiα τοly πραyμΦiων και
yα κ&vεt oωατd5 τρo'6λiψeι q καταλι\γo,v-

ταq oε αωoτδι αqμπrερdαματα.
Γ}αρα,τηρδvταq τoλλd γεγovδτα { φαι_

vδμεvα, oδηγεiiται τo dτoμo επαγωγικi
oτ,η διατδπωoη γενικoi καvδνα, fr vδμou.
'Aλλoτ,ε, αuλλαμr6&vovταξ μια Υε]νιΙ(δ α-
λdθεια, o'δη,γεi]ται ταρα,γωyιiκ& oε μtα ει-
δlκΦτερη αλ{θεια.

Π,ρo6αivo,vταq αε πρdξει q και av,ip_

γειεq ο<^roτiq { καταλ{γoνταq αε uττοθi_

σειξ εtrι1ιστηiμovικ6q { και τρωτδτυπεg,
αyαπτiααει τo δτoμ,o τ'η,v πνεuματικιj ε_

v6ργεια τoυ αυλλoγιoμoιi και yΙνεται 6_

vαq καλδq ouζητηπ{g kαι ouvερiγ&τηq.

Mε τηv ελεiθερη α,κiφη. τηv m,ρoxi
πoι,xiλωy'και διαρ,xδι, δρb.ατηριoπ{,τωv,

τηv πραoφoρ& &φsoνω'v ευκαιριδν γrα ι-
καvloτo'Ιηση τωv διαφ,ερδν1ωv. τη|v εΦlαρ-

μcγi τηξ εuρετr,x{q με8δ5ou, τη δημroυρ-

γ,: κr] αι,δλuαη, τη,ν εξατομ lικrευ,μ,iνη αφc-

μιοΙrα,η τοu μoLρΦωτiκοi αγαθoJ, τηy παι
ρ,:x{ εuκαιρtδv γlα αυθδρμητη 6iκφ'ρα,αη

τωγ ι5εδy και απα'ντfαεων, την εvΙtoγu-

,ση πρωτo6ouλιδν Yια τα'ρouαiα vEωv

τραyμ&'τωv και πιΘανδv λδαεωy αε iνα'

τρδ6λημα, KαλλlερΥεi τo dτoμo πηv α_

πcκλΙ,νouαα ακfψη, η oπoiα τo c'δηγ:l

ατηv αvα'κ'&λuφη κlαι στην πρoαγωγι] τou.

Απoτiλ.,αμα τηg α'ν&πτυξηq των δια-
voη'τικδv δu:&μεων τoυ ατδμ'ou εiναι η

εωrτ{ κα'ταιδηση τοu xδεμou, η σδλλη-

φη μιΦ:ζ αληθιv{q 6,lo θεωρiαq και κο-

αlιoθεωρiαq, η καλλιdργεlα τηq δ:1,μιουρ-

yικ,{q α,x€φηq, η τρωτo,τuπΙα, η Φευρε-
τικδτητα τoυ πlvεiματoζ, η, πvεuμcιτικ{

ευλtγιoΙα και γενι,κd η τρoαyωγ{ τou.

9. ΓΙιilq gπιΥυγx6vεται
n Φυxικιi ισορρoπ(α

H ιoδρρ,oπη και αρμο'νιrκη ψ,uXι{i αv&'
πτuξη τou ατδμaυ επιτυyxdvεται με τη

δη,μιoυ.ργiα τoυ κατd'λληλoυ κλiματoq
καl τηγ απoφuγl] των δuα&ρεoτωv κατο-
c τdαεlυν.

To ευγδ,ριατo oικoγενειακδ xαι σxο,λι-

ι:lδ περι6'*λλoν δημrouργ,oi'v oτo dτoμo

δ;&sε,oη για ταραμoνrj αε αιrτ6 κ]αι για
ταραrγωyliκ{ αα;'oλΙ,α.

oι καλiq ox'δoειg μ'ε τα dλ}.α &τo,μα

δliμ ι οuργcδv crτo αyαττuoαδμtεvo &τoμo

ααφ&λεια, αιyouρι'd και στoμαlκ1ρJνoυv

τo Φδ6o και τo dγγoq.

Η π;εuματικ{ εργ'ααiα πou yiv9ται με

τoy πιo κα,τ,&λληλo τρδπo, με τα τιo ευ'

x,dριστα rμiσα, σε Χαροδμεvη ατμ6αφαι-

Γα και με ταιx'vιδδη μoρφ{, μlεlδvει τηv

κδτωαη, διδ1νει την αγωνΙα και επιτυγ-

γ&vει τ'ην ψυ1ικιj ιoo1ρρoτiα τoυ απδμ'ou.

Θ αε6αoμδq τηζ τρoσωτι|κδτηταq, η

απoδoγf τou ατδμoν Φπδ τov εκ,παη8εu-

τι,κδ και αττδ τoυq αuμμαθη,τ6q τoυ. τo

καΘια'τoJy φυxικd ιoo,ρρomη'μivo, 8ημ,-

oυρyικδ, και αuv,qργdαι'μο,

Mε τouq παρrcfπ&vω τρδrπouq αγωγiζ
επιτυγy&νεται η α,ρμ'oνικ{ ψuxικi tnvi'
π.uξη τou ατδμoυ και αrroφεσγo'ν'ται oι

ψuxικdξ διcιταροιxιiξ τιou Θα μαg δδooυv

&τoμα &ρρωoτα, ανiκαια, α,λλd και επ,-
κ Ινδυγα.

'oταv τo &τoμ.o ταρoυoι&αει oυμττ,τδ_

ματα ψυμι,κδv διαταραxδv, δτωg, μετα_
6oλ{ θερμ,oκlρααibq, εμ,ετoι)q, τovαxa$&'

λouq, κoιλιακoδq τtδνoυq, αιloρεξΙα, με'
τα6oλiq ατην αvατνofr και στouq σφυY-

μoδg, πεiεμα, αvτilδρα η, α,τt&θεια και
αδιiαφoρEα. μ,εiλαΥxoλΙα. ε'τrιθ|ετ ιικδτηrτα,

ovεr ρoπoλ,dlματα, cιτιδαπααη τηξ τρoσo-

γfg, ανι'κανδτητα τηq λoγιlκξq ακiφηq,

φo6iεq κλττ., ττ'ρiμει vα αλ'λr&ξει τo κλΙ-

μα τou περι6&λλovτog, για'τi ψιπoρεi τo

&τoμo r'α oδηγηΘεi σε ψι}xδoει g και μu-

xoιiευρδoει q, δπωq, &γXoq, κατdθλ'ιφη,

uoτερiα, iμμανεξ ιlδilεξ και γενιiκΦ δυ<r&-

ρεστεξ κ'αταστδotει g, oι o1πoΙεq ;6pειd-
'ζovται ψuγoΘεραπεiα απδ ειδιkοiq.

3. Πιiq εrιιτυγx6vεTαι
n σωμ,αTικli αν6πτυξn

H αρμoνικ{ oωματι'κfr αvδτrτuξη επι-
τυγ.1dι'εται με τη,v εξασΦdλιoη και εvi-
σΧU,ση τηξ uγ,εiαq τou ατδμoυ.

H υyεiα, δτrωq ξiρoυμε, divαι τo πo-

λuτιμδτερo αγαθδ και η ανυπαφξiα τηg

ετηρεdζει τη]v πvευματικ{ αv&Tτυ'ξη, αλ'
λ& και τη σuμrερ|Φo,ρd τoυ αΙτδ1μoU.

H τα;1υοαρκiα, τo σ{,lμα1τι1K6 ελdττω_

μ,α xαι γεvr.κd η εξωτaριπd κακfr ε,μιpd'

vια,η, επηρεdζouv τιζ κοινο)νιxiq o;ioειg
των ατδμω'v x,αι cπl,δrρoδv αρ'vηρ ικ* ατη

δlαμ,δρφρ6', τoυ xαρακlτr]ρα τoυ'

AντΙθετα η κ,αλi σωμαjτιlκιi υ,Υεiα, η

uγεiα δλων των oρy&vωv xαι η καλ αω-

ματιx{ δι&πλσση τοU ατδμou αυμ6dλ-
λc,υν θετιlκδ oτη δι&πλαoη τoυ xαρακτd-
ρα Kαι στηv αρμoνι,κξ oυμ,6Ιωαη'

Η α'γωγ{ o{μερα, για r'α τ'επδyει τη'v

αρ,μoνι κfr αωματ ικfr αν&πτυξη, εξq'αφαλ'i-

ζει ατoνq μαθητ6q υYιειvδ κrαι κα'τdλληl

λiα διαlκoσ1μημ,irι'o oxoλιrκδ xδ,ρo, με Θiρ_

μαyση και κα:θαριδτητα, μlε τρατrεζdlκια

αv&λoγα με τo αvδατημα των μαθητδv,

με μι'κρδ αριθμδ μαθητδν oε κ'dΘε αΙθoυ-

oα και γεvικd συ}'0ηκεq, αiμ'φωvα μlε τιq

uπc,δεi,ξει q τ'ηg uγιειν{q.
Φρoν'τiζει Υια τηv oρθfi oτdαη τωγ

μα€ητδ,v oτα Θραvi1α { ατα τροtτrεζd'κια,

Yια vα μη'v roραμ'oρφ'ωθεi η απoνδuλικfi

τouq oτ:]λη.

Παpcικoλouθo&v'ται oι μαθη1τ];ζ αLπδ

1B:



σXoλiατρoυξ κσι Yiνoγται δλoι oι εμ6o-
λιαoμ,o,i.

Γivoyται μαΘηματα uyιεtνrjg Υια τη,
πρoΦiλαξη τG)v μαΘητδv αtπδ μεtαδoiτ ι-
,κiq αoθivειεq yια τη'y πρooτρrαib τωv
δovτιδν, κα&is και μα6riμαtτα αδικdq
'κυκλoφoρΙα q.

To μ,dθημα τηg φuαιlκ{q α'Υt}γiq ciι,α-
lτ'iθεται oε ει.διkoι)g lκαθη|yητ6q, riαπε yα
γΙuεταl αvτδ σδμ]φ('rνα με τα αt)y;ρo,να
δεδoμ6νaα τηq επιατ{μηg αυτfrq.

Σiμερα, με τη λειτouργiα τou 0εo,μoδ
τηq Toπι,κι\q Αuτoδιoi,κηoηq, παρiγatαι
ηi ειrκαιρiα. δατε η oιlκoγ,€vεια, τo σlxo_
λεiο, η κoιvωνΙα και η πoλιπεiα να oυ_
νεργαoτοδv oτενd και vα δημιoυργ{oouv
εuvoi1κiζ ouvξκεq για τηv αρμαvι]κi σω-
ματ ικl] ανdτrτιlξη τιrν τrαιδιδ.ν.

K'dθ,ε τrδλη και yωριδ, μ,ε τη σUv€ρlα-
oΙα δλωv τωv Qo,ρ6ωv Xαι των πoλιτδv,
βπoρεΙ ια δημ,ιoυργ{oει τoυq κdτ,δAλη-
λoυq 1δρoug, δατε oι uEoι να τη|yαΙ-
vαUv sκεi Yια yα σuvαvτoιiv τoυg φΙλovg
Xαι τoUξ oυvo'μηλiκουq toUξ, vα ταΙζouv
διfuo,ρα παιxyΙ!δια, yα αΘλ,oι)νIται και vα
ιpυ,xαyω'yoiuται '

'Eτoι Θα βπoρcooυv oι v6oι vα δη-
μι,ouργ,rjooυv μια uyιεινιi κoιvωvι,κξ ζωd,
'vα α]πoμα]κρυ,vΘoδv απδ τoUξ δβμouq,
,και ατδ τouξ 6λσ6εροδg κλειoτoιiq γιil-
ρou9, 1ωρig vα 6λ&ττοπαι τιuanματιk&
και vα κt!ταστρ6φo,uν τηv UΥεια τous,
αλλd θα 6oηθηiθoilν vα αvαπr,τΦξoν'v oφ-
oτd τo ατilμα τοug.

H αyωγ,d τouq ακoπoJg 'πoυ 6θεoε κ,αι
επrιδιδκει vα τoUξ πετδγει τo]υξ στηρΙ-
ζει oτα πo,ρΙoματα τηq φuxoλoγΙαg kαl
στα επιστημovι κd δεδoμriνα τη'g 6ιoλo-

Yιαξ.
'Eται η δλη τou αvαλυτι,κoδ τρoγρ,&'μ

μ,ατoq ακ,oλoΦεi τηrv 1rr1,rτ{ { oπειρo-
ει]δη δι,&ταξη γιατi. oδμφωνα με τα τo-
ρioματα τηq γvωατι,κfrq ψuxoλoYιαξ, o-
'11,δdrποιτε μrπoρεΙ,vα δι6qxθEΙ σε olτloια:
δηρoτε ηλιiκΙα. αρiκεi vα διδiαxθεΙ με δv-
τιlμο τΦfto.

Αλλd και κατd τη μdΘηση. ετrιδιδxε_
ται η εvEρY.ητικ{ ouμμετoγ,{ και η Θργα-
αιαiκ{ ατrααγ6ληloη τ'oU μΦη,τ{, γιατi
σδμφωvα με τη yεvεjτικ{ ψu1oλoγiα, η
γιτbαη δε μ,ετα6l6&ξεται, oι]τε απo,κrτι6-
ται παθη'τ l,κd, αλλδ oι,κoδoμεiιται με τη
6odθεια τou rrrερι,6&λλoντos.

Η αγωyη στα επισiτημovικd δε6oμ6vα
τηg 6ιoλoγiαq ατqρiζει τιg παρα,κdτω
παlδαγιrγι1κi9 αρ!6q:

l. To κΙ&θε δτο,μo εivαι μoνα,δl16 xαι
61ει τ'η δικf τoυ ι!διoσιryΚρασΙα και τη
δlκ,{ τou ψuxoσδνθεση. H αγωrγ{ oE6ετo,ι
αuτ{ τηv ατoμlκδτητα καl μovαδιrκβτη-
τα απδλυτα,και ιpρovπi,ζει vα δηlμιoυρ-

γ'εΙ τo κα'τδλληλo κλΙμα, τo oπoΙo 6oη-
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θ&ει να αvαrτττιrχΘεi τ,o &τoιμo σδμφωνα

μ,ε τo σιryαλo τωv εαιrτερικιily τoυ δuνd-

μεωv. Δεv κ&vει αyτiΦετεq ετtεμ6&οει9,
δε διαταρ&ααει τηv πoρεiα, δεv τταρα-

μoρ,φδvει τηv εαωτ,ερι'κd κivηoη, αλλi
6oηβδει και σUμ'ταραστ,iκqται στξv εξf-
λι'ξξ τoυ.

2. Yπ,dρ1ει η ελαoτικδτηtα τωι, συF
Θηκrιi,v αι}ζη'αη q τ ou ζωνταvoi oργcry ι-
oμoδ oε oωατδ τπoρι6&λλov και κdθε i_
τσμo 6γει 6μφuτεg tαι κλrηρoνoμικcq
πραδιαθibει s και κατα6oλlΞξ, πoυ μδvo
oι σιrvθi]κεξ, ατιq oπoΙεq oξελiααεται,
καsoρiζouv τ,ηv εξiλl'ξ{ τoυg. Η αγωγd
oργαvδυ,ει γJρω στov τrαι6αyωγoδμενo
πλoioι,εq και 6υvαμι,κiq ει,lκαιρiεq, πoλ-
λ& και πrοllκΙλα ,ερΦΙ@ματα, ιiκαy& vα
κινητoτ'oιξoouv την ελεΦθερη δραoτηριδ_
τητd τoν.

3. K&Θε ζωvταvδq oργαvι{ημ6ζ, πoτa
δε 6ρiοtκεται αε oτατι,κfr καtτ&oταoη., grλ_

λd 6ρio'κεται π&yτoτε αε διαρκf foα-
oτηρι,δτη1τα κ1αι ρoli. H αγι.η,{ Ξ9αrρμδ-

ζει τo αξiωμα τηq αuτεu6ργειαq, σιι}μα-
τικηq, τιlvεuματι,κ{q Χ.σι ouvαιoθηματι-
κ{q δoτε, vα xρησιμ,απol{αει oυvειδητd
δλεg τou τιg δυv&μειq τo &.τoιμ,o,κατ&
τη μdιΦη,αη και vα τιξ αvαπτι}ξει oτo μi,-
γιoτo 6αΘμδ.

4. o drθρωτιog εiναr ivα 6ηtμι,oι.lργικδ
πνειiμα. H αγωy{ εφαρμζει τη:u ελεJθε-
ρη ξραοτηρι$τητα τou παιδα,yωyoUμε-
yoυ. για .l'α ικαvατoιι]ΦεΙ η λαγτ&ρcr τou

για μ,&θηoη, γι,α iρευl,α και δηiμιouρyiα
Xαι yα o1υμ6iλ.ει στην πρδolδo τηg ζωt]q.

5. Yπd,φ1ει ατη 6ιoλoγΙiα η cl'παρα6Ι_
αoτη oλ&τητα τou ζωνiτα,νoδ oργανιαμoi
και δλεg oι eκδηλδαεlq τou ατaμou 6ρi-
σκoyται σε σχ6ση μtε δλo τ,o &τoμo.

H αγωγ{ αvτικρζει τo ταιδi ααv o-
λδκληρη πρooαπ'ι,κδτηFα κ.αι αιιαγvορΙ-
ζει ιoδτιμεq Tιζ φuσιolλoyικ69. ψι46ικiq
και π'ν€uματιικiq τou rκαvδτητεq oτη δι-
αμ6Φωση τηξ ατoμιlκδτηjταs και μoνα_
δικδτητdg τoυ. K&θε εv6ργεια και κdθε
ετiμ6cιαη, Θετl,κ,rj { αρvητικι], γvωρΙζει
δτ ι ixει επΙ,ξρααη και αvτΙκrτνπo ατηv
δλη πρoα,ωτr,κδτητα τou τα,ιδιoι).

Η αγωγ{ αi1μερα εilvαι αvτιαμταρχι-
κ'{, με αμφilδρoμη επικoινωvΙα δ:αcrκ&λov

και.μαΘητ'{.
Yτ&ρ1ει η ερεuvετικη δldθεoη και η

ερyαoιαx{ ατα'oγδληοη τoυ μcιΘητ{. E-
τι'διδκ'εται η εvεργητικ{ συμμ€τοxi τωv
μα8ητδν oτη γvιΙroη. YτrδρXει η ζεoτα-
αιd, η ειλικρiνει<r ικαι η oτεν{ συν,ερ,γα-

oΙα δαo,κ,&λoυ καl μαθη.τη.
'oλα αυτ& δη,μι.oυρyoι)v τo κατdλλη_

λo παι,δ<ιγωyδ κλi1μα, τoυ 6oη1σ&ει oτη
δημιouργικd δoιiλει&. οτηv α$Ιtτrvιαη τω'v

διαvoητ ι,κδν t καvoτ{τωiv, oτημ εuioyLlαη
τηs αUτoητεπoiθη,oηq, oτη διδlπλαoη τoυ

Xαρακτ,i,ρα, ατη αωμ<τι,κ1] x,αι ψυr,(ιk υ-

γεΙα τωv μαθη'τδv και o1τη 6ιαμδρφωα'η
τη g oλoκλη'ρωμ,6vηq πρootαττ,ιlκ&tηrταξ.
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Kρrτrκn: n ωραiα &Yψωστn
((Η κριτικιi εivαl μια αv6γvω,σιι σε θ6Θocυ

RoLANID BARTΗ,ES
Koι,νti rεΙlvαι ,νolμiζω, oε δλιr,υ9 η αyτΙ-

ληφη δτι η κριτι1κd δεv ευδoκiiμηoε πoτc
ατo,v η,δrrro μiαs. Yπiρξε π&vπoτε εiloξ
<<ouoιδδεg εv ανφιlαβκεiiα>> kαι oι ελξ1ι_
στoι |τnoυ κατ& 'καιρoiq 'τηv υπηρΞhηloαν

ιμε ειυτεηπ&ρvηoη' φα,vτξo,ιlv αflμρρα μ,-
lκρiE o&οει 5 μ6oα oτηv 6ρηiμo τωy θλι-
6,ερδv υποrκατlαατ&τωv τηq.

Π

Σκiφτoμαι τoυg πα,ρdyolντεξ ιπoι, κα_

θδριζα,v και, εν πoλλoΙ9, xbρblκτη,ρiζoυv
α:κ6μα και ατιg 1μ€ρε9 lμαξ τo xριτικδ
μ6τρo: dτΦε.ρi qμiμovrfl αε ττρoκρoδoτειεg

ιlδεoλoγιlκEg lκαι αιoΦ1τικ,i.q α]καμι}Ιεq η

ωπoυαiα oττοιoυδiτrτoπε ιδεoλoyιlκoδ και
αιoΦηr11x6;1 69ματ'og', 6εdμ'ol φιλιlιιloi fi

α ιo€{1μα'τα αlyτ ιrrr&σε ια9, ot}ιlδρqμα ι,1πφo-

ψiαq ξ oυμ,πλ'Φlμαηα iκατωτερilτηταξ α-
π4ιαl,τr olτ'ov lκριv6!μεvio lκ.&. Διαπιστδ-
,yω πδoo rδδοκολo εivαι vα ,dπι6ιδοει η

αυrθeuτ r,κιfr rκρι'τ ιiκf , η χωρi q ακorπιtμδτη-

τεg |και εξαpτfrοει q...

t Ι,l

Σ,τιξλεq κριlτικis διαθiτouv δλα olyε-

δδv τcr 6ν,τLlπτα τou ημερξαιoυ kbι ττεριo-

5ιt<,oδ τiiπoυ τηq Aθη,vα5, Θεο),νi,κηξ και
oριtημ,6vα κ&τιoιων irδλεων πηq φηαρ1iαq.
Eilvαι δ1μωq ,yνωioτδs oι εγγεμεΤs luiαlκo-

λΙεq πoυ cruyαγπoιtrν oι ouvτ&κτεq τoυq
ατηv dοκηoη ,τou λειτoιrργilμiατδζ tτoυξ.

'iEνα ποινiq1υρo τλ6yμα lκ,ατnσπ&σεω,y

και τrαραγrδvτω, (π.x. η δδvαlμ,η1 τou o-

τoιoυδξπoτε αιημ,φ6ρo,uτ.og, iμ]ε τιξ Φτrρo-

lκΦλιlπτ,εq !, οuνηΘ6bιτερη τιg 6μlμ.εbεg

τι6oεrq ττoυ αοκεi, ,μ,toω τωy διαφδμlrv o-

lμ&δΦv και ατδμοv, π&yω oτqv kριτικδ,
τtροκειμitνου να εξαoφαλιoτoriv η ει,ημεvdq

uπo,δoxfi ηoυ ,κριμδμενου i:gγoυ i1' στη xει_
,ρδτερη τερΙπrτιoοη, η <<fuoγηr> cιyoxri τoυ)

αuνΘiτει πo πλαioιο εμτπλακiq τηs κρι-

τικfrq ακfuηq ο_τουq ιμ&ντεq τou αL}τo-

rπεριoρ.ιro]μ.oi'και otlνιατd την qκδρωoη

τqι, μ,ριτικoδ λξou.

tv
Αν η αvτ ι κει'μενι κfr tκ,ρι'τ ιl*ξ απoτελεi

otτoυg x1δρouq τωu tμ,εγδλωv αστικδy ou'
voικ{αεω'v πoλJ liαtxoλη ι:ιττιδθεoη, Yεγo-
yδs troυ ιτπαγ,ρεδvει ταv ιlπρiθι;νo' kριτ'-
b<δ loε ι,α16ια (ξι ττ*rτα rτετu;ημ,6νη) α,v-

τioτα,oη α,π6yαμτι o' δλoug τoυq ταρ&'

γ,oν-ηlεs' rπo'u'τηv qπovοlμ,εδaιlv, ανtτiθετα

oτov επtrρxιdκδ xιiφo αιbrθivεται κ]αv'εliξ

δτι εΙ'vαι oxεδ&y bδigι.ατo,ιnα λειτoυργ{-
σει κlαι, εκεi.δτoυ εμ<pανiζεται, εiκoλα

ατrοlμo'νδ,vεται ,και εξαν,αγκζθται σε σιω-
τ{. Eirvαι μ&λλοlv τ.ρoφαlνrεiq oι λδloι
τou Θλι6ερoδ αuτoδ φαιvο,μ6νoυ, cιλλi α-

ξiζει τov lκδπo ι'iα oταΘIo$μ,ε οr' δ,τt oυ-

v ι ατ& τηlν κo ιιvtov ιolκBvτριiκξ 6r&αταοη, τ<lυ

πρα6λ{1μα,τog' o κρι'τιiκδq λδγog εi,vαι

Δη,μδsιoq λ&yog'και η δηiμoloιo1τroιημi6vη

τou λειτ,ouρyicr iπρoijποΘdiτει δτ ι τiθε,ιrται

υπδψ,η τo,υ tκoι,v'oδ ατoι1,εiix τoυ υlrδ lκα-

νoνιrκiq louνθ:]1κεq i'1ouv ωq 6αaιικ6 &ξo-

να' λειlτouργiαg |τouξ τηy qμ.ερoληφiα κα;

την,τε1ημ,η,ριι.}μ6vη'αv&λυoη τoυ t<ριrδ1με-

ι,o,υ iρyo'υ, αλλ& τα,ρ&Μηλα απαιτoδ,v
σ]Χετliκi δεn<rτιxδτη,191 glκ μiρoυ9 τσU lκoι-

νoi.
oι ,αυ,νθfrlκ'gq δμωs ζΦs ατηv dτπα,ρr(iα

εi,vαl λιry,δτερo ατπρδαωτεq και αyτιlκει'

μενι,κοτoιη]μ'6νεq α.rπ' δ,τι oτ,η μεγαλoδ_
τoλη, γεγorνδ5 πoυ αφαιρεi, αε 'μεy'iλo
πoσοστδ, ατδ τ,oν ,κρi,uovτα τη δuνα'

τδτη,τα τηq ι}δ1'ρ<rιiμηξ απoστlασιolπoittr-

odq τou αrπδ τo lκριvδμεvo €ργo, ιδΙωq

δαεq Φoρ6q cruμ'6ατlγiει gυτs να αντξtκει αε

<<oulrταπΙτη>> δη]μιoυρYδ. iH rμqμεντiq εξ'

dλλou {κρι,τικd, δαo κιαλ& τεημη'ριιNμ'6νη

rKι αν εivαι. εi,vαι εξ oριoμoδ <<δiπαπτη>

rκαι εξo6ελιoτcα α,πδ τη ζωi τηξ €1τrαρ'

xiαg, Yιcπi δΙιvει 'την εντδπωση δτι €ηει

ωq' rmρδθεαιi 'τηξ την εuτ'6λιoηr ε,vδs 6€ιoυ

(iκα,τd καvδvα <<λαilκoδ>>) ξtμ ιoυρyoδ κtαr

τηlv l*πo6&θμιoη τηξ τrρoοφioρ&s' τoυ.

Σrτo οημεiio αuτδ η ,κoιιvd yvrlrμη αακhi

τερdoτια απi,δραoη oτη διb1μδφtootη τηq

τaλικ,dq ατ'&oηg, yια,τi τo tκoιvδ, λδγto

τ'ηg α,Φτιαρlιτηq hι'oΘηhικljg lπαιδεiαξ πoυ

διlαΘ6τει, γloητεJlεται αuνfrθωq wrδ 6μ

'γα iμ'6τρια d αaξμα'vτα iκαι γι' αuτδ τo

λδyo εΙ,lαι ταρακι vδυvoυ1μθνη η κριτ ι κfi

εκεilνη σfr&ση που Θα επι1ειρξοει vα <<α_

ι'ccλioει>> τo Ξql1o (αι vα glτιση1μ&vει τιq

αδυvαμiεq αoιl.
Aτroτ,6λφ1μα'τη5 αρνητικdq xριτικdq

εiναι η lκoΙyωyι1κi cαno'μδνωoη τou kριτfi

ωξ Φoρεα ανεητiτρq1ττηs κdκοξIθειαq d,

ο,τηlν xαλiτερη τtερΙrrτωoη, εμ1μ'oνdg oε α'
|κατανtδηtτα Yια τoUξ ιπ'oλλoδg κριτdρια,

δπωq εivαι ,τ'o κuufiγι τηq πoιlτηταq ftαι

η &ρν'ηρη {τιoν τroσ|oτlκr;,lv δεδoμ6ν'ωv (λ'x'

,μαξιiκd και ενrθoυoιd:rξq πρooiλευoη τoυ

,κoι,vο0, ρεπ6ρ €ιiσrπlρaξεωv κ.t,) ωg απ&

δειξηq rκαι τηq κα,λλιτ'εtytνιiκξq'αξΙαq τoυ

θ,ρyou.

v
H 6λλειψη, τoU iμ'3τρoυ και η αρoυσiα

rατoιγειδδoυq αυτoγlvιooiαg 1lαρα]κ'τηρΙ-

ζoι.lv 'γενικ& 'τoυq ,μ€πριο'uq και τΘυq κα'

rκoΙlq tημιouρyol)9. Kι αυiτδ εitv,αι φuοικδ,
γιατ,i αv διEθqτε τι q σiτtoιrδαΙεξ αυτf q

ιδι6τητεq δε θα 1μαg lταλαιrπΦρoυσαρ 'με
τα πdα'ηq Φliσεωξ uτoπ'ρoΙδνπrι toυq. To
rκακδ δiμωs $g oia,qμοcτ&ει a&i. Σuv'ryiζε-
ται iμε τιq 6αρδy'δoυπεq .και lγε1μrξ'1gq 6i-

η'οη lδηλδαειq τσυξ, τoy τρqxλητι,κδ Θδ-

ρυ,6o <<περi πλdΘο,ι:loαv αlγoρ,&ν>, lτηly εκ.
6ιqo'τιlκιi ρqτrδoταοη του dπαΙ,νoυ απ6
τoυq α,νι}tποiτrτoυξ, lτloυs καλoπρoαiρετoυq
και τoυq αμljyαl'oug, 1μιηρog οτo Θpdboq

των αrlαioγ,uτωv μ,ετριo,τ{'τωtv lκαι τωv κo-

ρυ6α'.lτιδvτωv μ<λ<ικcιδδρωv τouq.

Πoι,og Θα... rτoλμfr|oει να' ε}κξιλδoει δη-

μ,δoιεr τηv ctπαpioiκεια για τη lμlετριδτη-

Τoυ
Χρriοτoυ Moυxξγιερ

τα τoυ ξργιoυ; ltδι,cii'τερα orτον dπαρ;lΗxδ
xδρι }πoιoq εΙ,ναι ικrαv6q iα αyiτ]aξει τη

γ'ει,ιiκ1{ iκατlακραυYi, τιξ θυrελλriι&ιs αlπο-

ξoixι'μαοiiεg Yια τηt <<o1καrδcιrλδ6ηD) σfτgoση

πoυ; Πoιoq Θα α,ντξει τη oτiρηrcrη τω'v

κα€ηtμερι,vδν oυ,μ6&αεωrv, μ'ιαg' <dκiαλτ$μd-

ραq> ξ ,κ&π,orαq τι,lπιiκ{q εττlαΦiξ, nτου συ'
νqπdlYlεται 1 )δr]μIδoια iκριτικrd' ατrδρριψη

τ,oru αoι]]μαντolu 6ρY,oυ; KαvεΙq λοιμδι, δεv

εiνα ιδιατo€Ιειιμ,iivo q να θι:iοιdoει τoUζ πα'
ρ&yαντ,εg εiκεiyoυq lπoυ πιoτo|πoιo[av την

κo!vωl,-ιiκi lτou ται,iτδιτητα, γι' αυτ6 και

σαiπαilνει lKlαι. δπωq αqμ6αliiγει o' αυtfis
τιg,πqριητδoειq, η αιωiτrd εβμηivlεδ'dται

αυ,νflθωg ωg tεπιiδorκι'μααliα τoυ δργoυ'. o
ν'or}v y'oεiτω...

vΙ
Για vα τrotlμ,ε 'τηlv πιlκρd αλ{1θειεr o xδ'

ρoξ ψαq δav τρoαφθρει ι'διαi,τ,ερα γ6vιμo
r6δαφoq γιcι '1η'v qvftπτυξη τoυ κριτικo!
λξou. H,κ,uριαρxΙα τoυ 1μικρoαστιl<oi

oυvδρδtμou oε oυνEvαο1μlδ μ]ε rη χ'ρδyια
1ivειημα,τ ι|κri Lκαxεξiα τoυ δ ι<iκρi'vει τbv

τδπo μαξ, κΦι,απoJ'ν iτην lκριτιικi rπεριτ-

τd για. τo rπλατ0 κiοι,_δ και υπdθεαη τωv

περΙεργαv oκεi,y(δy δι/τωy π'ou o λαδg μαg

'ξx,ει 6αφ,τioει ωq <<κoνλτo'upι&ρηrδεq>' H

αν,&nτuξη τoυ lμιικρoαοlτ]ι1oiμoδ,ισαrτdlδωσε

τo αι]σθητι]Kδ'γoirοτo και εlκεiνω'y τω'r

eτρωμ,&τov τroυ, λΦω lμδρφω'σηξ, uτoτΙ'
θεπαι δτι 6χouv τη δuuατδτητα vα 6ια'
}(ρiμoι!y τo καΜ c*τδ τo κkxκδ 6ρyo, ηηy

<<iiρα απ' ,τ,o οιτ&ρι>>.

To ,iργo τ'oυ κρι'τι'κoi, λoιlτrδy εi'vαι oε

τδoη θκτααη υπσνoμευμiνo, δατε 'vα 0ε'

ωρεΙται η, λειτoυργiα αυτr] &;ρηoπη και

ι,διαiτερα δατ,αvηρ{, Πvιυoτl εitνιαι τo

'τρi,πτux,o ερΦτημα - αττ&vτηroη', rτtoυ δi'
νoυν oι sκ8δτεq 'τωv διαφδρωrv εy'τδiπωv

183



σiτoυζ αγαyvδστεq ποU ζητoJ'v τη,ν rκαθιi_

ρωoη ατηλ<ilv κριτικi{q: <<Πoι.oq vα κρi-
yει. για ]πoιo,ν Χαι Υια τoιo λΦ'o;>>...

vlΙ
H 6λλειψη αuτoyvtroΙαq εκ ,μ6ρouq πo.λ_

}κ}ν δ:|μιoυΡvdrv καΘιoτd απαραiτη:rη τη|l
&τrαρξη τoυ,κριτικoδ λδYou. H αWoκρl-
τιlκ{ επισiii]μαyση τiυν αlδuνα1μιδv τoυ δη_

μιοuρyr\μα'τog.,πρoτoδ αυτ6 δημ,rα,o.o,-
ηθεi, θα αδηγoδo:ε ασφαλδξ στηlν εταl,α_
διαrπρq7,μdτευot{ τo'u, oε μ ιοr δηλ. επι-
μiρouξ i αψι,ο'λι(κ,i αyαιρεση τo)v αδuyα_

μιδv τoυ. Αξ μη,, ξξχ,voδlμ,ε τηιv πoλigρο-
vη πd.λη τoλλκΙ:,v μ'ε,7Q}ωy καλλιτΦ(rνιiry

για τη]y υπoτα'γlr] 'τou uλικοi τo'υξ lκαι 'αq

τη ouyκρiνoι1με 1με τη yαρ,ακτη,ριατικd ευ_

κoλΙα παραγωγι] g διαQδρωv σiy,xpolνωv
€ρ,γι:rv, oτα oπroΙα διακρiναvταt ειjκριlyδq
τα ixrνη lμι1αξ αvu1loφiαoτηq αντorκατ&-

φασηq, εvδq σXαλιvωrroυ vαρlκιoαιαμoi.

o κριτuκδq λδγoq πρitrει να α,ποi(α_

λδπτει τrq αδυlnαμΙlεg τou aργou τ6χνηs
κα'ι Ι'αω5 μεριiκ.6q φoρiq να 1τ ι ξ απο,δoκi_

1μ&ζει aμrQαvτ ι,x.&. ιMε τη oτd,oη τou αU-
τξ ιrπεραατΙζεται τιξ αιdΘητιKl6ξ αξiεξ
τoυ καtxoπoιfrlξiκ,αv cιπδ τo δημιoδργη1μα

κα ι, τταρ&,λ'ληλα, ουμ6δλλ,ει crτηlv τ.ρ&κλη-

ση αισαημ&των uπεUΘυvδτη'ταξ και αuτ.-
oιlνει6ηoiαq εκ 1μl6ρouq τoυ καλλrτi1,vη.

vlΙl
H κριτr,κ{ oτ&oη oφεΙλει yα εilyαι αι_

τιoλoγημd,vη lκαι σαΦiζ. H αrl'αι5ι,oλδγη-
tη ,κ,ρ'i|oη oδηγεΙ oτo δoylματι'qμδ και η
iλλειψη oαφ{v€ιαq στηy α'καταyloησiα kα:
τo|y ερμη.τισμδ. Aρvητικδ φαιlvδ|μ.εvα τou
καιρoδ μαξ εilvαι η ιlπερoπιτιlκfr και δκρι-
,τη αrrδρριφη rπoλλδv αξι6λο,γtov 6ρ1,ωv
τliψuηq fl o ακατ&ληπτog γλωαoι,κδq κδ.
'διiκαq πoλλδv,κριτικδv, Q,αινξμεvα πoυ,
αrv 661 δ1qφ9ρετικft ατη λειτo.uρyΙα τoυq,
oδηγoδν oτo Ι1διo απoτiλ,εοiμα: τηv απδ_
θη,αη τoυ κoινo.) rαπδ τηv πrερι,oyi τou
x,ριτι]κ,oδ λδyou. Τo κoιιδ ατrαιτεΙ απδ
τoν ,κριτικδ yα otil6εται ,τo iρyo πoυ κρi-
ivει,,ια τoκμ,η,ριδvει τιq δποιεg αlπfuειq
6xει yι' αυ1τδ ixαι ,να τιq εφρζει iμ.ε κα-
θαρδ και σαφi τρδtπo. 'o,ταy δay τηρoiv-
τ'αι αυτ,6s oι τρoiiτrοθl6oειq, τδπε τ.o l(o -
rνδ αrπoγoητεδεται li αYαvα(τεΙ Kαι απ,o_
oτρig'ει |τo lπρδσa,ητnδ ,τou απ16 τηly τrεριo-
x{ τou κριτι,κoιi },δγ'ou, τrαJ€ι να νιδθει
'τηrv αy&γlκ,η τlou.

lΧ
Δεv πρdπει να ξεx'vftμ,g δτι ζoδμε ατηv

επoμ{ τ6oo τηq εiικoληq (ατ&φkbηrs, δσo
και τηq ,Φiκoληq απδρριφηs, πηg ε6ιlεo-
μικ{g lκαr ξxι oε,6διθoq εναtσχδλησηs με
τ,o |iρχo 'τqxινηζ. σ oiγx]ρoιvoq li'ιlΘρo{π,oq

rδε διαθ6τει ot)τ.ε 1η,u α1Tαpαττηtη qγαi-

δεΙα, oδτε lκαι ,τoy καιβ yια vα ασXbλτ},

184

Θεi oo6h.ρi&,με την τiyνη και α,ιlν&ττ:ι

;μι'α α,6α,α&tνιoτη κ'αι μdλλoν αδιdφo'ρη

αγioη με τηlv 'κριτικ!. H α'uτd,ρεotκη και
α,,uπoψiiαστη 6ε6αιδτητα τoυ Η0M
CΑ||YA'ΝΑLOITΙcUS τηζ <κoιlyΦvΙαξ
τηξ αφΘovταs>, καθιoτ& πoρι,ττrj την δ_

παρξη τη9 κριτικι]q, αφοJ.τηy uπoκαθι-
ατd με τη χαρακτηριστικfl ευiκoλΙα τηq
αn'αιτιoλtδyη,τ1E'καr lμ,&λλo,ν αλαζo,yιlκliξ
εrtl5o,Xι{μασiαq i απo,δοικι}r,α]oiα9 ενδq α.
μ{1,.αllou και δofμεrτtκoδ <<μoυ dρεoε!>> d
<r}5ε 1μ'oυ &ρεοr5!; ',Eτσι. 1με δaδoμ{νη πια,
τηv &μr6λ'uv;oη τou αι,Φθητικoδ γoδoiτoυ
και τηs iκριlτrκ{5 τoυ εμ6iλεια5, o oι)γ_

Xρc1yos μικρl:α.ατig ('δεξιδq { αlριοτερδq,
αr5:&φoρo!) παραrπα,iει αy&μεσEι στoy αl-
σlθητικ6 λαΙlκιοιμlδ iXαι τηry ciν,υτEιρξΙα αι-

αΘητ ι,x,oJ κριτ,η,ρiou, αydlμ,εσα στo ζαxα-
ρι.lμivο τiτoτε ;rαι τ,o κει'δ τηξ απ6λυτηq
αiiεδδ,ν αιo&η,τ ι κ{q ερημιd9.

x
H 6λλειψη αυτoYlyωσιαξ εκ μ,6ρor' .o^

λδv δημιo'υρytΙlν καθιοτ& α,rrσραi'τηlτη τηv
ε,μφ&yιση,τ'oυ κριτι(κοi λδ.7ou. Η l)τπαρξ'{

τηξ oδηγεΙ στη,v αuτo - rκριτ ικξ ετιod_

μανσt} τζ}y αrδυv<ημιδv τoυ δηrμιoυργid'μα.

τoζ τ'ρι,y δoθεΙ oτη δημooιδτη,τα xαι α-
oφα,λιilg πqρι4xEι τoνg δρoυq για lτη|ν €_

r.αl'αlδιαπροιγμdτεuqd τou, τηv επι1μδpoug

5ηλαδf { ,και τη ouvoλικi {iκΦμη αvα|Ι,ρε-

ση τf,:lν αδυv<nμιδν τoυ. Δay πρ{πει yα

ξεγvoδμε τηv 
'roλqμbxθη 

αYt}viα κo,ρΦαi-
ωιν ,δημ ι ouρyδy τρolKει,μ6voυ lyq ιnrτστa-

ξc'υv τo υλι,κ6,τ,ouξ (tττ.x. Σoλωiμδq, Σε-
φ1ρηq, Kα'6&φ1ζ) lια.ι αg τη bυryxpiνou-

μ,ε ,με τηy ευtκoλih κα| τηy τnρoγειρδtηhα
τo,λλδv oιiy11ρovωv tκαΜιτ,εgνιIlv, txαh& κα.
rδrα ατlδλα,rrrων lκαι αtrαΙi&vhGxν, σlτοuξ
οπ,ctΙo,υg ξμω9 πτεριiooεδoιlv η αv.ι.tττoφΙα-

o,τη αι1τc]κdτδι}ααη lκαι o αxbλτ,ygrηoξ
.l,αρκ ιoo ι α1μ δ q.

Χ,l
Στο,υq ελ&;ιcnτoυξ πoυ συyτη'ρoι]Iv aoy

xφιτιlκ,δ λδγo ιμε Edft}yη καt ouv6τrεια, ωq
io;ατη καταιpuγd ατo €<rαΙλ,ειo,τηξ α-
ξι,oπρirrειαg {dαι τηq iorκvηq πiνευμα,τικδ_
τηταq, σε εlΦi,ι,oUs ωoυ δε uτoκirπτoυy
oτηv αγoραiα εστ16λεια τωv τrαpαoκηvΙ_
clv, o' αuτot)q πoU μlττoρol)v ιaα λδνε μ6-
σα στoy qπικilvδι.ιyo ορUμοr.rEδ <ηα οιjκα
oι]i-'h tκiαι lτη ισικ&φη ο1κΦη>>, αφιμρδvovται
oι ταρα|π&vω σlκiψειξ...

Πρoσ€ξατε

_ ol oτηλεq Tηc ..NΙΑoYΣτAΣ" εlvoι αrη δldΘεoη 6λωv
Tωv ΝαοUσαiωv Kαl τωv φiλωv τoU ΠερldδΙKo0.

_ ot αnooτελλ6μεvεc γlα δημoσiεUση ερYoσiεq καΙ 6ρθρα
vα εivαl συvToμsq σε 6 Το πολ0 oελiδεc Yροφoμηχovηc Kαl vα
μηv 6ΧοUv δη'μoοrευθεi oε αλλο ΠερloδΙK6 η εφημερiδα.

- Παρdκληση οl ερYοσiεc vo Yρdφo,vτοl στη ΔημοTΙ'Kη Kαl
με To μo'v.oTovΙK6 σιΙστημα'

_ Eργοoiεc εiτε δημoolευ8oιjv εiτε 61r δεv εnlοτρ6(ρovTα!
_ H ..ΝΙAOYΣTΑ. δεv φ6ρεl Koμiα εUθi,vη γlα TIc εKφ,ρcι_

46μεvεc YvΦμεξ τωv σUvερYοTdJv τηc.



H iuuolιI ToU λδtroυ σTo ΙΦβo Tnζ φlλoοoφiαζ,
Tnζ loυδαΙκπq δρ0μμοτεiαζ καl o Ιlδιoq Tnζ l(- f,lαθnκng

Θl θvvolεq _ εivαl ο0vηΘεc τo
φαlv6μεvo - με τo xρ6vο μετα-
6dλλovτοl η κοr μεταπinτot.lv
1'αvονταc περlεx6μεvo η καl
πρooλο,μ6dvοVTclc αλλο ,Πoιt

δεv τlq αvηκεl. lδlα,iτερα οτο
xιi.lρo τηc φlλooοφ,i.αc ol oρol
ΧρησiμoΠοlο0vταl με n,ερlεx6με-
vo Πoυ υnηρετεi τηv θκφραση
τηc oκ6ψηc τωv φlλoo6φ'ω,V κα|
τlc lδlotτερ6τητε,c του oυoτημα-
τ6c τoυc. Kαt γlαυτo επεIδη γi-
vovTclt oργοvo δtατOπωoηc τωv
yεvliκιi.lv κοl εlδlκιbv φlλooο,φt-
κΦv nρo6λημ6τωv καl τηQ tδl-
οiτερηc θεΦρηoηq τoυc αn6 τοv
κοθ6vο φlλ6ooφo, αvdλoγη μ9
τov τρ6πo o0ζεuξηc 6ρoυ καl
oκ6ψ,ηc εivαl ,κοl η αΠoσΤασlo_
πoiηoη τoυ oρου αn6 τα παλοl-
oτερα περlε16με,v6 τoυ.

'Evοq οn6 τουc πoλυoη,μαv_
τoτατouq oρουc oτo xΦρο τηc
φlλοooφiοc εi,vαl καl o oρoc με
τov oπoio καl Θo οoxoληΘoOμε.
Εivαl o 6ρoc λ6γoc. Θα nρoonα-
θηoουμε vcl Tοv noρακoλoυΘ,η-
σoUμε oτηv εξθλlξη τoυ οτo xΦ-
ρo Tηc φ,rλoooφ,Ιoc' Θο δο0με τη
Xρηση τoU σTηv loυ,ξqilxη Yραμ-
μοτεiα καr τ6λoξ τη oημαoio τoυ
oτο κεiμεvο Τηq K.Δ. καl lδrαi_
τερα oτo κατd lωdvvηv Eυαγ_
γ6λlο.

't . Η 6vvolo τoυ λoγoυ οτηv
αρxαiα Eλληvlκη φλooοφio.

Πριi-lτoc o Hρdκλεlτoc χρησl_
μonotεi τoν oρ,o λoγοc με Περl-
εxoμεvο nθρα αn6 τη oημαo1α
τωv εvvotΦv ο,κ6ψ'η, v6ημα, o-
μlλiα. Γlα τοv Ηρdκλε,lτo o λ6-
γoc εivαl η λoγικη τ6ξη πoυ u_

ndρ1εl σΤov κooμo, μlο τdξη
noυ δεv θεωρεiταl τελεoλογrκη,
αλλθ εivαl μlο αρμoviα, η @αλ-
λ'Λaιιη>'', πoυ αvoδιjετol μθoο αnδ
Tοv κ6oμo Tωv οvτlθθoεω,v.

κT'αiτ'6 τ'ε ζ(υy xα\ zεοj'νηιxδg ιιαi
Βγαηi,οE6q xαi ιια$'εiδ'o1, xαj ιι!bυ,
ι.αi 7-η'7αιldl,ll. M6oο αno τtc οv-
τlΘ6οεrc o λ6γoc onoκτd TηV ε-
v6τητd TοU, ouμφωvεi μ,ε Tov
εαυτ6 19γ. ιι'Δι'αφεοι6ψειρζ - a λd'-

}',οζ - 6c,L'υτΦ δμιoλoγl\ευl'
Bε6αiωc σTοv Ηρdκλειτo o

Toυ
MανΦλn Bαλoαμiδn

λoγoc τoυτiζεταl lμε ToV Θεo, o
onοiοc ouγκεvτριbvεΙ σTοv εαU_
τo τoυ 6λεξ τlc αvτlθ6oειc. καl
εi'vοl η no,vαρμ6,vlα εv6τητα.
<'H'u!,ρ'l1 , εi'φ7ιduη (ιιυ,7ια), χει-
,ucbo', EΔo'og, m6λε'ulα':, εflq'l1|lη', ιi6-
ο'aζι λtu6,ζ>l εivοt ο Θεoc. Σuvδu-
οαμoc iκαl αρμovicl Tωv οvτlθ6-
σεωv.

,Γlo τoυc Στωi1κo0c o λoγοc
εlvαl Zωτlκ^{ αρxη, κπlυδγuα| cττιlρa-
,ειdrl]ζ:ll. Δlα.nερv6 τov κ6oμo, ταυ
τiζετol με ουτov, τov δlαμoρφιb-
vεl. Eiνol ηι,Εi,uαlgιφηι, αΨυγξν,
ιιΛΙoδEll. Eiναl Λ6γoc. Γlο,υτo κα;
ο λ6γoc oτov κooμο καt τov d,v-
θρωno oα,v ζωτl,κη oρxη, εivαl
λ6γoc oπερματlκ6c η λ6γol onερ
μoτlκoi, 6nου o πληΘυvτlκ6c δη-
λιi.lvεl τηv notκlλiα Τωv εvεργεI-
ιbv τoυ Λoγoυ.

o loυoτivοc, φlλ6ooφoc καl
μdρτυραc τηc Xρloτlαvlκηc Eκ-
κληoiαc, αrην αnολoγi,α τoυ οτη
Pωμα'fκη Σ0γκλητo oναφi6ρ$μg_
voc σTov rιdπε'Eματικδ λt6y'al λ6,-

γει: <ιo3'7 6ι ι d,λλι6ιρlιdl Baiτι τd'

Π λdτcαlηo g διδdyμαz α ιo6 Xgιalιofr ,
&'λλ" 'otιι $aτ'ι lι' ιη 6μoια, δ3ο,ιερ
oι1δΔ τιi ι(ον iΙλ'},aην, Στοjt*ιdll τε
xαi πoιιη'ι(υν x'αi aiυy,n7ρ'αφ6|al'y. "E-
χααιoζ ydlρ τιe d"πδ μ6'Qοnη τo6
6ιπεο,ρια'τι}toi λξ1,|oυ ιδ aυyylε'νbg δ-

ρdl'ν xαλdlg tψ}'Δ\ytατo". (Anολ.
B', 13).

ol Στωi]κoi n6ρα αno Tη'v U_

ΠoστctσΙοΠolημ6vη δ'vvolo ToU
Λ6γου χρησiμοΠolo0v τov 6ρο
λ6γoc Kα! στηv αvθριυnoλογικη
τοu 6vvolα. Eivol η λογlκη διivα-
μη TοU α'v9ριbπ,ou, α;πΙl'εfiluα ι1yε-
17'g1'iγ'61l'll .

Στηv ovθρωnoλoγlκη 6μωc
yρηorμο.noiηση ΤοU oρoυ λ6γoc
riρoηγεiταl o Aρloτοτθληc. Ei-
Vαi YΙα τo'v Aρloτoτθλη o λ6γοc
η ouoiο τoυ αvθ,ριi.lnoυ η η εlδo-
noιoq του δlοφoρα. o λoγoc Εε-

1ιυpiZεl τοv αvθρωno οno Tα
αλλα ζΦα. Eivαl o dvΘρωnoc Ζιi_l-

οv λoγrκ6v. αΛ6γo'ν 'Δyranl . (A-

ρ|σT. Ηθ. Νrκομ' A 6 1098α 3).
Λoγoc ,επΙoηc εivαl καl η oρΘη

ρuθμloτlκη oκ6ψη, nου μ6oα ο-
πo τηv ορμo'viα ι.(οl Tη'v lσoρρo-
niο τωv αvθρωnivω'v oρμιi:v oδη

γεi τοv 6vΘρωπο οτηv τελεiωoη
τou κoτd τov λ6γo τηq κεντελJ=

7ει69'l τoυ. Λoγoc ακ6μη εiνοl
η οvιbτερη oφαiρα τηc ovθρω-
nlvηc ψυxηc, το μ6'vo αθαvοτo
κ'oμμdτl οτov dvθρωπo.

Bε6oiι-Llc o Aρroτοτ6ληc δεv
εivαl οπλd εμnεtρlκδc η αvτlμε-
ταφυotκ6c φlλooοφoc. Kατd τov
Αρroτοτ6λη o Θεoc, ατ'o πρδιτον
xιν'οtlν dι[γηιo'ν't, τo τθλεlo, ου_

τ6 πoυ ελκ0εl τα nδvτα nρoc
την ολoκλτ]ρωoη τoυc, Tηv Tε-
λεloτητα εΙ'vαt καθαρoc Λ6γoc.

Στηv vειi-lτερη φλoooφiα ο 6-

ρoc λoγoc oυvε1iZεr τηγ μετo'
nηδηoη τoυ απ6 περlεxομθvoυ
οε nερlε16μεvo στα noλol6 nε-

ρ[noυ nρoτυnα. Kα,nοιol Kcll-

vo0ρ;οl oρol xρηolμonolo0ντοl
με 6μφαoη. ol oρol oρΘoλoγι-
ομoc η ροolovολloμ6c (ρατιo
= λ6γoc). κα αρ6c λ6γoc, nρα
κτlκ6c λoγoc, οnoxρΦv λ6γoc
xρηolμonolo0'vταl ευρ0τατα uε
τo γ'vωoτo nερlε1'6μεvo.

Στοv 'Eγελo o λ6γoc noiρ_
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vεl Kαt παλl υn6oταση, η σημcl_
oiα τoυ εivα; μετοφυοlκη, εivαI
_ro αnoλυτo nvειiμα, η αn6λuτη
λογlκη lδεα, Γ1oU αυτoξεvΦrrε-
τοι με τη δημlουργiα καl εnlο-
Tρ6φεΙ KαΙ ndλr οτηv εv6τητd
τηc. To εivαI. στηv αvτiφαοη 1"lε

τov εαυτ6 τoU, T'o μη εivαI, μοc
δivεr τo γiγvεoθαl, κατd τηv i_

δεαλιοτrκη δαλεκτκη τoυ 'Eγε_
λοu. Η υπ6ρτατη λοnοv αυτη ι_

δ6α εivαl ο Λ6γοc.

2. t-l 6vvοrα TοU λ6γoυ oτr1v
lουδαΙκη γραμμοτεiα.

Στηv μετdφραση Tηc Π.Δ. α_

n6 τoυc εBδoμηκοvτα (o') ο
δροc λδγοc XρησΙμ,oΠolεiτοl οτη
Θtaτ1 δ6κα εnτd δrαφoρωv ο-

ρωv ToU Ε6ραΙκoιi λεξIλoγΙoυ,
τουq οπoiοuc 6ε6αEωc Kαl clΠo-
δiδεl. Γivεταi φ'οrrερo το ε0ρoc
τοu 6ρου λ6γ,oc οτη'v Π.Δ. Y_
παρ1εl 6μωc ατo λ6γo μlα εv6-
τητο. o αvθpΦnιvoc oτοxαoμoc,
η ομlλiα, τo οvθρΦnlvo n,vε0μα
αnορρ6ουv αn6 τηv ψυxη του
οvθριi-in,oυ, nου εivαl nvoη τou
Θεiοu Λογου oτov dvθρωrio. o
Θsoc εκτρ6φsl, εvδυvομιi.l'vεl
κοl ε,vloχ*εl τo'v οvθριilnl,vο λ6-
Yο Kαl τov κdvεl ερευvητlκ6, δl-
οvοητικδ, πρoφ'ητικ6. Kot εivοl
ο λ6γοc αυτ6q, lδαΙτερo ο Πρo_

φ,ητικoc, φλoγα καl πθλε,κυq' α-
λ!θεlα καl δlκαlooOvη, oτηρlγμα
κοl oωτηρiα.

Θα μπoρoιiοομε iοωc vα δtα-
κρΙvouμε τov Θεio Λoγo oε λo-

γο δημlουργlκο, οε λoγο δηλα_
δr1 με τοv onoio o Θεoq δημlο0ρ
γησε KοΙ κι;6ε,ρvdεl τoν κ6oμο,
αε dγlo λoγo, οvταιjγεlα τoυ o_

nοioυ εivαl η νομoθ,εoiο ToU
Mωiioη, η ηΘlκη δlδooκαλΙα τωv
αvδριi.lv τηc Π.Δ. καl η MεooI-
οvtκ6q lδ6εc. 'Eor o λoγοc ToU
Θεo0 γΙvεταl nρoφητικoc κoΙ
oωτηρlολoγlκ6q' Eivοl ΧοραKTη-
ριoτlκη η εnlμοvη Tωv σUγYρο-

φ6ωv τηc Π.Δ. οτo γεγovoc 6-
Tl o ΠροφηTlκ6c λ6γoc καr o λ6-

Yoc γεvltκ6τερα απορρ6el οnδ
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τοv Θε6 και μovo. <ι'o dlnoιaιι'Δa"'

)'ο.l'y τδ λ,(,7ιaν αilτoδ ιfi yfi, tωc
1fiιη'oι:E δρa'ιιεlται δ λ6yo'e αiltτοi>>'

(Φαλμ6c 147' 4). Γ'vωoτ6 6ε.
6αΙιυc εi'vol τo <cT'd'δ'ε λι6\yιε'ι Κil-
gioξ)) TωV nροφ,ητιilv.

Στηv nληθιilρα τωv εδα'φiωv
τηc Π.Δ. n,ου αvοφ'6ρο'vΤαιστo'v
6ρο λογοc nαρατηρo0με 6τl πoλ
λ6c φoρ6c o λoγoc πα,ρoυοlαΖε-
τ'CtΙ UΠoσTασtoΓlοlημ6voc, εiτε
ωc λ6γoc τoυ ,Θεo0, εiτε ωc αv-
θρΦ'πl'voc λ6γoc, αυτoδ8vαμοc,
με δlαρκεlα τηc lo10oc Kοl Tηq
υπ,οoτ6oειi.lc ToU α'vεEαρτητη α-
π6 τηv 0πορξη τoυ λαλo0vτoq.
Τc φαlv6με,vο αυτ6, ΠoU Πορα_
τηρεiταl Kαl σToUc nρωτ6γo_
vοιJq λοo0c, nαiρvεl lδlαΙτερη
oη,μαoΙα σΤlc ΠερlΠτιiloεIq ευλo_

γiαc η καταραc. Eκεi o λ6γoc
6xεl nλ6ov c]vτl,Kεlμε'vIKη υn6-
σToση.

3. c Λ6γοξ Τηc Kαivηc Δlα_
θηκηc.

Στηv Kαivη ΔlαΘηκη, n6ρα α-
πο Τlξ 6vvolεc τηc 6κφραoηc
Kcli απ,ακdλυψηq Τoυ Θελημα_
Τοc τοU Θεo*, o Ευογγελlοτfc
lωd'vvηc χρησlμoΠ,olεi τοv 6ρo
,l'li|/οζν γlα vα δηλιiloεl ζ(τoν ου-
γ6.\trlρ/o'ι' '\'6in6y Πατοi ιαi Πe,ε{-

,ιατιll gηφq ψαλλεl o υμvoγρα_
φoc Τηξ EκκληoΙαc μαc. <<"Εy

ilqy'fi i1,l' δ Λ:6yoE, z'αi 6 ΛΔyog f}ν

πgδ; τδl, Θε6ν, καi Θlεδq 11ν 6 Λ'6-

1.'ο,'ll. || Xρηση του oρoυ Λ6γοc
oε δηλωoη τoυ Ylo0 τoυ Θεo0
μ:αc φ6ρvεl λlγακl πΙοω οτο 1Φ-
ρc τηξ Ελληvlκηc φrλoοoφΙαc
Kοl μiλloτα σToUq ΣτωΙκo0q,
nου εivαt γvωοτo oτl γlα δυo αl-
ιbvaq, 6αδiζoυv nαρ6λληλα με
τoυc Xρtoτtα'voι]c κot τελικd α_

φ,oμolιbvovταt καθ' oδov αno
τov Xρtoτlοvloμo. Bε6αi,ωc o Y-
toq καl Λογοc τoυ Θεo0 κατd
Tσ'v lωd'vvη δεv ταυτΙζετol με
τov Λoγο τωv ΣτωΙκιbv, εiναl 6_

μωc δuvατ6 o δροc vα υloθ,ετη_
θηκε cπo τov |ωdvvη, noυ ζεi,
εivαl γvωοτ6 oε Eλληvltκo K6v-

Τρο, Τηv 'Eφεoo μρ nρ6τυπo

ffl'n, τακτIκη τoυ iδloυ τoυ Kυρi_

Ψou, onωc εκφρoZετoι με τo κη-
ρUYμα 19μ ιιddr ιie δ'ιψξ BψψΔbΦοl

π9δE μιδ xαi nιyΔ'τοly. E.πi τou nρo_
κεlμ6voυ nρo6dλλετα1 ι'cτδ i.lδωρ
ιδ ξrjlυi σε α,vτιδlοoτoλη Πρoc
τo φυοlκo 0δωρ καr τoυc κoθαρ
μc0c. Tηv iδlα τακτικη οκoλo0-
θηoε καl η Εκκληoiα 6τοv nρ6_
8αλε τov Xρloτ6 oαv 'Hλlο τ,ηc
δllκαlοo0vηc, Avατολη α,VαTo-
λιbv, υλonotιi.lvταc μεταφoρ6c
ΠoU ol ρiΖεc Τouq 6ρioκovταl
σΤη,V ειδωλoλ,oτρικη nρακτικη'
oτo xιilρo Tηc Π.Δ., σToUq Πρo_

φητεc' ολλd καl oτηv loυδαilκη
Γρομμοτεiα, 6noυ o Ν,6μoc και
Λoγcc 6xoυv UΓloστclσloΠolηθεi.

Εδ6 θα nριinεl, voμΙζω, vα
προo96oουμε 6τl κol μεταξ0 l-
ουδο'ioμo0 ,Kαl Eλληvloμo0 ε-

xοuv αnλωΘεΙ yθφ,υρgq καt εivοl
γvωατo oτl οτηv AλεΕdvδρεlα
δημ:οι-lpγηΘηκε ro1υρ6τατo ρεθ-
μα louδαiκoολεΕαvδρlvδ. Kαl θ_

χεΙ lδlαiτερη oημοoiα, vομiΖω,
6τr ο Φiλωv o AλεΕοvδρε0c (25
n.X. - 50 μ.X., γεφυριbvovταc 'l-

oυδοΤoμ6 κοl Eλληvloμ6 μiληoε
γlα Yl6 κοl Λoγο του Θεo0, τθ_
λεto κοl αijλο, noυ μπορεi vα γΙ-
vεl oμοloc με τorr Θε6.

Bε6αi'ωc o Λoγoc oτov lωdv-
,vη εΙ'vαl η πρodνορ1'η ΘεΙ,ο ι.l-

n6oταoη τoυ εvοvΘρωπτjoοvτoq
Kυρioυ lηoo0 Xρroτo0.

,ffi%,
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o Ηλiαc lMoρ,αc γεvνηΘηκε
oτη Ν,αoυ'οα τo 6τoq 1930. Aπ6
τo 1949 μ6χρl τo 1975 6ρ6θriκε
oτηιr Toorκ6vδη τηc Σο6lετικηc
',Evωoηc. Eκεi παfακολο0θ'ηοε
,μαθηματα ,Moυο:,κηq oτo ΩΔElo

τηc Tο'oκεlvδηc αvωτε'ρο Σx'o},η

Kαl 'στη cυv61εlα το Kο'voερ8ll'
τoρlo τι"1c iδlαc πoληc. Πηρε ,:
δinλωμd τ,ου απδ το ts:vοεοBιl-
τoρlo τo 1965.

Αnο εκεi καl μετd αρxiZεt ι.lri;

οξιο,9'αΟ]'lοοτi1 καρrδ,pα 1t; π:λ"
λd Bpα6:iα καt εnαivouc' Δια-
κρi'θnκε r:::; τ:ιlη3ilκε με πολλil

μετdλλlο κα: 'κρατl;<4 69a3τ|ιl,

γΙα Tηv πρl'οφ:ρο τοι; ατο λ4ο':-

ο:,κα nραγμοτα τηc Tαοl<εvδr::

αλλd καl τηc ,M6οxαc.

Σαv αvθ9ιιrΠοq με πcλλd yι:-

ρiοματα μnορ::: o" 6,.,,ag;'11i r.l-

vdμεsο απο n:),λ:*q iλλoυq κι;:

11 ,;:γαλri δ,ψα γrα οπουδ6q lοv
iκαvε γ' αv66εr πoλf γρnγοριl
Kα; \'.al ξεΧιορ1g:r αv*ι;ecα cl,δ
δ:ι<αδεc οτο εiδοξ τ:υ. $ρ'.'f1-

vωJ: KξΙ! δlεi:3;'.'ε τηv n.r'οiφη_

μη [(3] ri:λ'-l6;α3ει'i.l6vη'πclδ'iι'i
x::ι':Ξ': :_l:υ ο'ρrθμoιiοε l20 l.lθ-

λη οτηv π6λη TΣ|ΛAΝTZAP.
'Eγlvε καθηγητηc ατη oxoλη

Mαιiατρωv καl μαλlοτα ,στη σΧο'
λη αυτη εixε εlδ:κδτητα σTο Vα

αΕιcn,otεi Τα iMoU'σirKα ταλ6vτα.
'Eκαvε δlευθυ'vτηc οε πολλd Ω-

ΔEΙA καl κα,θηYητηc πlδνου Ι.,l':

nd'ρα πολλοι}c μαθητ6c.
Στηv καλλlτεgv'κη ΤοU Kα3'f-

ρα δημ::0ργησε KcΙΙ δiδοξe n*-

Toυ
Niκoυ Ιζαλλιδ*κn

vω απ6 40 xοριυδiεξ σ: ε;3γιl

ατιi:,al. κcλλ'τη}rιr κ* cι,:ματlin-
π:λι;_r:y.vriο, v:Τ::{:'1i'11 l'i3l cλ
λ::ic rρrρ:ic. ο: δ'*r,l:ηqC .-'1 . -

λ*q καi πoλ:,:. χg'7 ;'({.Ι$ni,'r1τic

M;li:τcι,'l'y :τl1'v αvιιτθlα α}lrλ;i
66γcλ; πilη: π:lλ\r(rq gξ'|λ:''

γΟ:-lQ 
Μ.' Οτi.fL,c. i;|γ:'.'c:ι:C αllv

Ι',il ::-' c'<'i, δ*ι aτηγ :{ ?'','αrγ :'3. 
lνr! :

ErEil',]Ι,ijΞ]iτ;-iiΙ]ΙΙ:;Ι ]iia| ]!. :F

tftffi

δiδουv γrα n'ολλα 1ρ6vlα T!'1ν

οε μεγαλη πδλη του ouΖ'μπεκr-

οτdv πdvω οε εlδr,κη εΕliδρα που

εixε γi'vεl αnοκλεtοτικd γlα τt1v

πε'ρinτωοη αυτη' δlε0θuvε nαvω

αn6 12.000 ilτομο, nου αnαρτi-

ζοvταv αn6 εκατοvτdδεc Xοριυ_

δοιic δlαφoρωv nδλευ:v. Στουι
μαθητ6c τcι; 6δtvε εκτδq απδ τη

μουalκ( μoρφωαη καl μαθηματrl
cγ8:ωnri:q καl οε,μv6τηταc.

Anδ τ,o 1975 noυ επαvαποτοi-
σTη'Kε εYκαταοτδθηlκε 'μoviμο
ατli γεvfτεlρd του Tt] 1ΝαοUσα. Α

'.,iλα8: ,μ6οα 'oε λiγo xρovο τi1

διεuθ':v'οη τηc Xο:ο:δiαc KΙ.]!

},1i ;';δ:λrvdτcΙq Tοu ΩΔEloY :<:r

l,::r απο τα ατ 6αρfr του y6ο'α

*:i:;τ: κοl 11 καλλlτεXv'κη *v:-
δ_.ξ τ:ll οι.lγκο:τ(':αΤοc.' oΠ:!J
:i,Cγ εμ{P0vlζοτι;ι, αιpηvε dρi_

σΤεξ :\'.Tυ'Πι.ilαειq ααv aι.;γκρ6τη-

λon'οiηοε nολλd 6ργο ano τα c:-

noiα το Πi,o Xαρ:,KΤηρrοιl'κα εi-

vαl .Π Εlpηvη. καt .ξ Πατρiδα".
Τοοη ηταv η ιpημη του oCν

Mο6oτpοc, ιbοτε οε ,μiα γlo1:τξ
1τoμα noυ δlθδωοαv Kcll θο δrα-

μα, αλλα ε<υρiιυc ο Mα6oτρoc i"Ι-

λiαc lM6ραc κiρδlΖε T|c Kο,ρδ!fc

ο,λ,αlv με τl1v πλα'οτtκ6τητα τωv

x:iρlιi:v Ktl: Τriv τ*xι'η ηc δlειi-
'3uιrοηq τoυ.

Σε φε'oτl6dλ, αυvα'vτηοε!q χο
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ρω'δ!ιbv KαΙ dλλεc ε,κδηλιboεlq η
,εnlτu;1iα ερxoτov η μlα niοω α-

n6 τηv dλλη rKg1 6τοl η 1oρωδiο
καl η lM,αvδoλl,voτα 6γlvε ποvελ_
ληvlα γvωoτη. Aπ6 τc 1975 μ6_

xρl oημερα με Mo6αrρo τοv Η-
λiα M6ρα nηρε μ6ροc σε φεστi_
6dλ oτηv Kεφαλλoνld. oτηv A-
θηvα, Kαρδiταο, Kομοτηγη, 'Αρ_

γoc o,ρεοτl'κ6, Σ6ρρεc, 'Εδεo.
'σα, Kηφlold κol Πdτoα πovτc;
με ndρα πoλλη εnlτuxio.

To 1977 ο Ηλiοc lM6ροc nη-
ρε τo A' 'B,ρα6εiο δlει]9ι;vοηc
1ορωδrιbv oτο ,B' Πα,μ6oρεroελ-
λαδlκ6 φεατl6dλ Σερριj:v καθΦc
καl η xορωδiα τo Α' Bρα6εio
ατrc Σ6ρρεξ ι(αΙ τ.ο B' Bρα6eio
σΤηV 'Εδεααα. Σε δεκ6δεc oυ-
vαυλiεq ατηv Eλλdδα Kαt σT,o ε.
Εωτερlκ6, η xoρωδiα καl η Mαv-
Toλι'vdτα οnoonο0,οε πdγτα κo-
λα,κευτlκd ox6λrα 6πou εμφαvi-
1aταν.

o Ηλiαc M6ροc 6μωc 6δεlξε
6ργo καl αε dλλo το,μ6α, To ΠΙ-
,dvo. Aπ6 το 1975 noυ ηoθε ατη
Ν,αουoα, δημlo0cyηoε οτο ΩΔEl-
o ,μouolκ6 τμημοτα εκμ6θnοr1c
oργd'vωv, ,καt πιiραoα,v οπ6 τα
x6ρlα τoυ δεκdδεc μαθnτωv' Πολ
λoi αn6 αυτoι]q οημερα oπoυδi-
ζoυv oτο κρατ:κ6 ΩΔΕΙo Θ:ο)
vΙκηc καt oε dλλα ΩΔElA rnc
Eλλdδαc. Xdρη o'αuτ6v γ6μloαv
Kυρ16lχ9611xd τα ,oniτiα τηc Νri-
ouσαq με πld,vα. Σημlερα o Ηλiαc
M6ροc δεv uπdρxεl nlα, υndρ-
xouv 6μωq ol μαθ,ητ6c τΟU ξαl
nρonαvτdc το θργo τοu. 'Evο
6ργο no,.l θα εivαl φdρoc φι'jΤεi-
'v6c γlο 6οουc θα αο1ολ,o0vταl
με τη ,θεΙα αυτη τ6yvη, τη Moι-l-
,orκη. rl-1gτi ε,κεiv,οq τnv εiyε α'
γαπηoεr 6σo ;κα lτη'v iδlα τοιt τη
Zωη. Εργdοτηκε 6λα αuτd τcr

χβ6vlα καt δ:6δο:οε με δλη τ:1

δ0vαl:n τηc ,ψuxηc T,οU Tηv ω_

ραΙα αυτη τ6xvη, τηv εuφ8οη-
oε ,oε δεκdδεc μαθ,ητ6q TοU σTο

188

πldvo αλλα Kαl σε δεκdδεc 1ο.
ρωδo0c noυ θα τov θuμ,o*vταl
πΦvτα γlοτi τ,o 6vo'μα rM6ραc δθ
θηκε με τη μ,ouolκη nαρdδοοη
τηc ncληc μαq.lΓtατiο Ηλiαc M6
ραc ητοv o ouvεxtoτηc αλλd κοl
o αvαμoρφωτηc ταw μoυoικιbv
μαc ,π,ρογμdτωv. Bρηκε 666αrο
uλrκ6 αλλd τo ιinλαoε, τo δiδu_
ξθ ,Kαl τc αv66αοε αε υψηλ6τε'
ρη oτdθμη.

Γl' αuτ6 μεTd To θ,dvατ6 τo'υ

φd'vηκε τo ,μεγdλο 'κεvo nου '4-

φηοε αυτ6c o οκο0ρασToc δ6-
oκoλ,oc. Γr' αυτ6 κol o Δημoc
τη c'Νd,cυoαc ovαγvωρiζovταc το
6ργο τoυ Kαl Τηγ nρooφ,oρd τoυ
δ16θεοε δωρεdv τdφo oε δlακε_
κρlμ6vη Θ6oη oτηv oπo,1α θ.α ,α-

vαπα0εταl o oεiμ'vη,oτοc lMο6-
σTρoc.

ΘΝΗTΗ MΗTEPA
Kouρdαrηκεξ vσ ΠερΠαταc τooo δρ6μο
κl oμωc δε λεc τincτα. μη με oτεvοxωρηoεrq.
M6vc oτα μ6τlα ooυ δlακρivω τηv κo0ραoη.
Δε λεc τiπcτο. 'oπωc δεv 6λεγεc, oταv
μεε Το τρlμμ6vο παλτ6 πηγαlvεc xlλl6μετρα δρ6μo
Ylα ,vο, δουλ6ψεlc, γlατi 6nρεπε,
κl oλl αδυv6τlζεc κl oλο xλΦμloΖεc.
'oπιυq δεv θλεγεc, oτη φυλακη,
κεivo'υq τουq διjακ'ολοιlc καIροιic.
Στα πελΦolα μdτlα αου ,1.tπλ*:<rvτοv ovε,pα κι lδ6εc
,KαΙ ,η oμορφ'* 6λου τcυ κ6ομou.
'Eταl 6μειvεc α,vαλ.λc,Χτ:1 αn,δ To]v Kαlρ6
κl η αγκαλld αcυ vο μιlρi4εl οτoργη καl ζ6oτα.
Kl 6μωc θα αε yilπο:. Tο ξfρα.l, nωq θ'ο αε x6oω.
Πιbc Θα εivαl ο κοομl'οc yωρic Tlc γKρ'iΖεc oκαλεc τω,v μολλlιbv σOU
xωρie τα μlκp6 ο:ιl 'π6δlα ι<l αυτd τα μdτlα ooυ
πoυ oλo αποροtv ι<οt λγnοι]'vτοl;
Πιbc,θd ''yαl η Zιυi iilru XUJρic το xdδl οΠ'Tη φ,ροvτiδα oου,
Χωβic τn μοoκο,8,oλld τηc καρδ:dc ooυ;
Φo6duαr. 'oxl τn ληθη
Τη'v οπουoiα. 1KoYΛΑ ΑΔΑΛorΓΛoY



Tρεis uΙl6λoγεg πolnlliεs $ε0υ1t0Πlιlig
αιlΘεκτικ€q oτn\, {ωon SΙ{AR[<A

Tng Eιριivnq
Σvoυρo0 - Καραvι6vvn

Σ,αρ6vτo τθooε'ρεc'noliκlλ[εq
,6ερυκoκκl6q μελετηθηKογ σε o-

πω,ριbvο nou'εγKαταoτ6Θηκε oτo
αγρ6κτημo Σκ0δρdc του l.Φ.Δ.

το 1981. Αn'ουτθc τo μεγολ0-
τε,ρo εvδlαφ6ρoγ noρoυoiαoαv
ot εntτρα,nθZtεc nolκιλi,εc ΗAR'
coT, SC'REARA Kαl FESTl-
VALNA.

Η HARcoT ωριμα,Zεr ltρω
oτlc 15 loυvioυ. Tα δθvδρα τηc
εivαι Ζωη,ρα καl ,αvτ61οι-lv oτo
κρυo. H nαραγωγη τoυc εIv]ι
καλri. H ΗARcoT 6δεlξε αvε'
κτlκoτητο σT,l]v iωoη SHARKΑ
με αμυδo6 oυμnτιbματο nρoo6ο
λi1c μ6xol τιbρα. o καρπ6ι εi-
vαr 'μεγδλοc με εniμηκεc ox11μα

(ωηρo no,ρτο,καλi Xρ6μο K'J| εu-
ydρloτη γει1oη.

Η SOREARA ωριuαΖεl γilρω
oτrq 20 loυvi,ou. 'Η nα.ραγιιlγlκo-
τητ6 τηc εivαr 'κολ,η. Τα οuμnτιb

μοτα nρooBoληc αno τηv iιυoη
SΗARK,A ητοv ,μlκρηc 6vrοoηε
στoUq καρno0c. ,Η ε,μφ,αvlα,l του
καρnoO ε'ivαl ελκυoτlκη ΚαΙ η

γευoη εΕοlρετικη.

H FΕSΤΙVALNA ωρrμdZεr γιi-
,ρω ,στlc 25 ΙoυvΙou. Tα oυl'lπιil-

ματα n'ρo,o6οληc αno τη,v iωoη
SΗΑRrKA ηταv ,μrκ,ρηc θvταoηc

oε φ0λλα ,καt κoρ,πoι3ξ. Η nο:κi-

λiα 6xεl τo n,λεov6,κTημα vα cΙv-

θiΖει noλιi oψr,μο, τ6λ,η fιl'lqρ119μ

iKαl γ' o'noφ,ειlγεr ζημiεc σΓηV
nαραγωγη αn6 πoγετο0c. o Kορ
n6c τηc εivol με'γ6λoq ΠoρTοKα-
λ6xρoυc, lμε ΠλoτUσμ6vεc,nαρεl-
6q καl Yειjoη κολη.

or πolκιλΙ,εc μnoρεi vo σUσTη

θoιiv γlο ,φυτε0οεlc nερloρlαμ6
'vηc liκταcηc oτη ΒoρεIo Ελ-
λdδα.

Σημ. "NΙAOΥΣTΑΣ,: ΤΙερi)'τγ
ι}η ο'ιιλiα_c απδ τ'ην 13η Eπιoτη1ιo-

νιxl1 cυνεδρdcλ5η τΥlζ EλληνιxτiE E-
ιαtρetl'q τηi Eπιoτ{μηζ τωγ 0πωρl_
τ.ηπευτιxιδy (7-9 oxτοl6ρ. 1987) .

(Σuvθ'1εto α,nδ τη,v oελ. 161)

6oλ{ τou Kιυoτ&κη πoυ fhτεαε μ'{bα o'τ a

καζ&vι των lταλδν ατo δψιrμα Πρoφ{-
τηq Hλiαq των Δoλrαιδν, τηv δρα που
iπαιρvαv τo oυαoi'τιo.

oι)τε ηρωπoιfrθηκε o Tαγματdργηq τru
Πυρo6oλικ'or) B,ερα{q Kωvo'ταvτivog, αu-
τδq τou με ιδοη επιτuγiα κ,ατηJθυνε τη

6oλd τou Πυρo6oλιrκoi ατδ τα παρατη-

ρητdρια τηs Γκρα'μlπ&λαg και τηg Aα6-
νι'τσαξ και τoν εiγε τo &δoξο τiλoq με-
τd τη λ.{ξη τoυ πoλdμou, δτα'v ταρα6Ιlov
ταy τα κcrμδvια ατ'oυq Γ,ερμαvoι)q oτo

γωριδ Pαψioτα, τδρrr Πεrδινrr\, 6ξω απ6
ταΓι'δv.;εvcr, vα μ,{ δεxθεi ιnα ταραδδor.ι
τα καvδγια τηq Movδδαq τou oτoug Γερ-

μαv'oΦq Χαι με τα λδγια <<Πoδ τα τα-

ραrδilδετε τα καyδγια α'αυτοig τoυξ α-

λ,iτεξ, αuτd εΙvα ι ατεφαι,trμilα με δ&'

Φνεξ στα πεδΙα τιlν μα;δν> vα 6γ&λεr

το πtοτδλι τou και vα θ6.αει τiρμα ατη

ζωfr τou.

Αλλd o 0 τ ,ε και o A,ρ1ηγδg τou Πu-

ρo6oλικoJ τηξ 8ηξ Mεραρ1iαq Συνταγ-

μ,ατiρxηq λ1αuρcη1l&vvηq Παναyιδ'τηg η.

ρω.τr,oιrdlξiκε, αuτδq τoυ o iiδιoq πρooω-

πι,κd oρy&vωoε τηv oxιiρωματιtκd ζδvη
ατ'o KαλπΦκι απδ τoγ καιρδ τηξ ειρi-
νηξ, xαι πoυ τ,δoo Θαuμ'&oια oνν'τδvιoε

τo πυρο6oλι,κδ oτo Kαλπτ&κι κατi τηv

8l]μ'ερη &μυνα, δατε να γill'εr o τ&Φoζ

των ετιτιθεμ,ir,ιov lταλδv.
σδτε φυoικd και o Διoι'κητl]q τoυ

8oυ Σuντ&yματoq Πυρo6ολι'κoi lωανvΙ'

Avαμvrioεtξ απ6 ?ov ΕλλnvοTταλικ6 π6λεμo
vωv Σuvταγμ,ατ'dρxηq Αoη'μiδπoυλoq Αλ6-

ξαu8ρoq, πoυ ατδ τo παρατηρηlτdριo τηq
Γκμrμττ&λαq με τδα.η επι:τυγiα καπηδθυ-
lε τη 6ολιi τoν τυρo6oλιxoil.

ot iτε η'ρoπoιξθηrxε o Ταγματiρxηg
τoiυ Πεζιrκ,oδ Παvταζ{g |(6,γ4n161vτΙνoq,

Δroι,κ,ηiτfrq τoυ 3oυ ΤEγμ,ατοq τou 'l 5oυ

Συν'τ&γματog ΠεζικoJ'ηq 8,ηq MεραρrxΙ-

αξ, rοU τo τ&γμα τou εiγε την κluρiα
ευΘιivη τηq &μuναq oτα υψδματα τηg
Γκραμiπdλαq - Ψηλορ&1ηq.

Αλ'λd oδτε κcrι o μδνιμoq ΑνΘυtτc_

λoxαγδq ΠεζιlκoJ Xατξδπoυλoq Νιiκδλα-
og ηροvπoι,ξΘηlκε, πoυ σκoτδθηiκε στιq 7
Ncεμ6ρiou ,κlατd τηv αντ,ειπiθεoη oτηv
Γ|κρ,αμτiλα.

Kι oδτ ε καl o Στρατηyδq Καταιμlξ-
τρoq Xαρ&λαμτrοg, o Διoικηlτ{q τηq 8ηq

}'tεραρxiαq πω Θεωρεiταr o Πατdραq τηg

νi'κηq ατo Kcrλτiκι, ηρωπoι{θηixε δοo θα

fτρετrε.
*

Aλλ' αq εξετ&ooυμ,g και τηv ufi τω.ν

δriο αγδvωv, τoυ ριζικd διαφcρouν μετα-
ξJ τoυξ:

o αγδvαg Yια την ΠΙnδo frταv αγδ-
ι'αg αuvεγδv μετακιrξαεω,ν και ελιγμδν,

γωρΙq o,τ,Φεβ μ3τωlro.
Evδ, o αΥδvαq ατo Kαλrπ&κι frταv α-

yδvαq oiτατι,iδq και καθαρ& αμυvτι|xδg.

Στα Ι6ια oημ,εilα, Γκρα:μπιdλα - Aoδ_

νιτσα - Ψη.λoρ&xη και δηrμδαιο 6ρδμo

Kαλτr κι - Ιω&vvιvα, πτΙ 8{μερ'o αvνε-

xδq 6τεφ,τε φωτι& και κ,αυτδ αir&ρo, 11ω-

ρΙ q η αμuν,τ ι,κ{ μαq γραμrμηj uα λυγiαει .

Aλλ& και η oι)vΘεoη των δuu&μlεΦy ξ-
ταv διαφoρετικi.

Στηv Πiv'δ,o αlδλΘη,κ,αv αμEοωq ατδ
τιg πρδτεq μiρεq τou πo'λdiμrou, μετ* τη
θεαματ.ι κrfr διεi,oδuoη τoυ εγsρoi ιαD(υρ6q

δu.;&μειq τoυ B'Σδμ,ατoq Στρατoli, εvδ
oτo K,αλτ&'κι τα i6γαλ'ε πi)ρα μδvη τηq,
παλικαρiαια, η 8η Mεραργiα.

H επιτυxiα τ'ηq &μυναg oτo Kαλπd'κι
εΙ,1ε τα εξξq ατοoτελ'ioματα:

'EEωoε τo xρδμo και τη δulnατδτητα

vα oλoκληρωΘεi η ετιoτβτεuση και yα

αταλoiv τδαεq τoλλΞg δυviβειg oτo μd-

τωπ'o τηq Πiuδou.

Αλλi τo oπoι.i8αιδτερo εivαι δτι 6oπα-
αε τo ηθικδ τωv Ιτcιλδν α,π6 τιg πρδτεq

μ6ρεq τou πoλ!μoυ, τρdγμα τoλι) oηtμαv-

τ ι'κδ για τη μετ4πειτα 6κ6trαd τoυ.

Γι' αυτδ τιατεδoμ,ε α(ρ&δ,αντα τqrq,

αv δεv uπ{ργε η aπιτυxiα τηq αντioτα-
σηξ στo Καλπ&κι, oiτε νi'κη, oδτε cπoq

θα υπ,iρχε.

To Kαλτ&κι β,ε τηv Πκ,ραμiπiλα θα τα'
ρ<rμ,εiνoυν αιδνια oiμ16.oλα Eλειlθερiαq.

Τo δε &γα,λμα τoυ 'Eλληtvα φαtvτdρou,

τoυ ατdΘη]κε εκεΙ oτα δoξlααμivα ψδlμα'
τα τηq Γκραrμrπ&λαq, εlπ&w.r απδ τo Kαλ-
τ&κl, θα ΘυμΙζει για ττ&νηα ατov κdθε

πiδαξo μ'ελλovτιiκrδ επιδρoμliα πωg αυτ&
τα ιερ& 1δμcrτα δεv πβκlειται τoτ6 να

τα πατfosι.
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Στo τε01oc 33 oiκτιi:6. - No6μ.
- Δεκ6μ. 1985 τoυ n,ερloδlκo0
..N ΙAOYΣΤA" δημ,oclει],θ,ηκε ερ-

γοoiα του γεωn6'v,cu 'κ. tEυdγ'

Δr1μητρi,oυ που αφ,cρo0σε τΙq α-
noδ,6oεlc 4 π,otκιλκi;γ lμηλlαc αε
4 υn,oκεiμεvο (2 μ6τρlοc M7 _

MM106 καl 2 μεγdληc MlM104 _

MlM109. ζωη,ρ6τηταc) αnδ πεl-

Toυ Γ. Κooμδn
συvεργασiα

Mαργαoiτn Δ&iου και
Δnμ. Κατσαv!ιbργoυ

ραμοτlκ6 εγKαTεσTημ6v,o oτo !.r-

oτlτ,o0το Φυλλo66λιυv Δ6vδρωv.
Τα αnoτελ6σματα Kαl Τα σιJμ_

nε.ρ,6oματα αφ,oρ,o(rοα,v g1glxgiο
*ωc ,<οl τc 1985'

Σημερα δημrοοlε0'oυμε αuμπλη
ρωματlκ6 |Kαt Tα oτolxεiα τ(υv η_

τιbv 1986 καl 1987 ι<α9ιi:q KαΙ Ti)

αι-j,v,ολο τω^l αn,cδ6οεωv 6 ετιi:'l.
'Oπωc n,ρ.o.κιiπ,τεl απo τoυq πl-
VαKac 1 ' 2' 3 καt 4' aε 6λα -:
υποκiεuεvα πo,onγοιivτοl oτο9a_

ρd αε ποοαγιl.lιln n ΠolK. ΓKoΛ
,ΝTΕ,Ν ]ΝΤΕΛlTΣΙoYΣ καl MoY
TΣOY t<αr ακολoυθεΙ η πο'κlλ|α
,ΓK,PΑΝY Σ|Ml9. Tελειlτα!α εiναl
l'J Π31K. llMΠEΡΙΑΛ

Πρ6πεl nlα αηl-lεlω-l.i ξ1l: 1)
,οl iκαξπ]i Τηq Π].K. ΙuoYTΣογ
ν''α ο.λο τα θτn ητα,γ 3Α_2Α κι'l:

Α κ:τ,lγορiαc, 2) η Π3T(. tMoY-
ΤΣeY δ:v nαριεvαυτ:ω,:ρεΙ καi
η nαραγωγη Tηc αU,εαvεl oτα9ε
ρα αnδ 6τοq ,oε 6τoq.

1,97 1,50 13,60 3,78
4,90 4, B0 42 '90 3 ο,3 3
0,30 2,15 8,00 1 1 ,10
3'2ο 3,36 31'30 32,00

l,lv1]ΠEPΙΑΛ

Γ]<oΛNΙ:iΝ
Γ,(P. ΣMlΘ
'Ιt.4,oYΤΣoY

f,[Ι0[0ΣH TEΣΣlPΠl{ Π0ll(IfilΠ,nil-M}llιIflΣ

ΣE IιIAΦ0PA γΠoIfflMENfl
Π lΝAKAΣ 1

YΠoKΕlMEΝo:,M,M, 106 (φ0τευoη 198O)
Μ6occ 6ροc οnδδcσηq σε κlλ,6 ovd δ6vτρο (B δ6vτρo αvd nοl,κ')
Ποικlλiα δτoc 1982 ,983 1984 1985 1986 1987 Σιjv. αnδδ',

6 ετιi.lv
15,05 39,62 75,52
75,25 42,5'8 197,76
44,65 3'6,41 102,61
45,90 5 8,83 17 4,59

Π |ΝAKAΣ 2
YΠoKElMΕNo: lM,7 (φ0τευoη 1980)

Mfοοc δροc απoδoσηq σε κlλd ovd διivτρo (,l6 δ6ντρα οvd nolκ.)
Ποlκlλiα iτoc 19B2 1983 1984 1985 19s6 1987 Σι]v. αnδδ.'

6 ετδv
Ι t/ιΠ]EPΙlΑ,Λ 0 '27 2,32 1 ο,94 4,82 9, B 1 24,66 52,82
ΠKΟΛNΤΞΝ 1,15 1,63 28,82 24'B4 65,34 35,4.1 f57,19
ΠΚP. ΣlM,lΘ 1,20 2,80 14,2B 1o,8ο 25'13 48,93 103,12
}.4lcYΤΣoY 0,50 2,21 30,64 26,o5 50,1 8 54,37 163,95

Π ΙNIAKAΣ 3
YΠΟKΕ|MΕΝo: MLM .l04 (φ0τευoη 1979)

Γ'yl6: c dρcc αποδcσηq σε κlλα αvd δ6vτρo (8 δ6vτρο αv6 π,oικ.)
Πο:κιλio iτoc 1982 19a3 19B4 

' 
9ε5 19s6 l987 Σιjv. απδδ.

6 ετδv
lMΠr:FlAΛ 1.οB 3.77 14,tJ9 4'33 6,75 64 94'82
ΣK'A'Ι'ΛΑ'|'Ν ο,08 5,9B 2B,o9 4,47 14,56 45 93,18
ΓKΡ ΣM!Θ 2'04 5,57 21 ,g4 1Ο,57 40,38 58 138,50
M'cYTΣoY 1'14 9,57 47 '94 37'3O 85'74 57,5 24o,1s
|li'ρατξ'3ηοη: lM]ΠΕFIΑΛ κα: ΣKA'|'ΛΑ.'|'}'l ε;vοl κλΦrol τηc πoIκrλi,αc PEΝΤ

ΝΤΞΛlΤΣ ΙoYΣ'

Π lNΑKAΣ 4
YΠoKEiMΕΝo; MM 1ο9 (φ0τευoη 1979)

lι4i::c 6ροc αn6δοσηc σΞ κlλα αvd δ6vτρο (8; δ6vτρα αv6,πolκ.)
Ποrκlλiα iτoc 1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 9B7 Σ0v. απ6δ,

6 ετδv
lλ4Ξ,ΞΡ|A./t 0,5Ο 4,1δ 25,95 5,1B 11,93 61,5 109,12
Γ'(OΛΝTΓ..Ι 7 '2B 23,75 48,37 62'32 73,87 75,O 29o,59
ΓKP. ΣiMi;9 2,67 7,'ι4 28'23 13,1s 35,3ο €3,5 151,o2
i'lΟYΤΣoY 3,34 B'15 41 ,12 3O,2B 65,B3 75'5 224,22
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Znudg σffi lευδοoπoμiα Πl0 τo ψ0χ0g τ0υ xεlμιiυι
Il0l T]lg fυo(ng ( l$s0 - 87 )

-FΙ αντoxιi τnq ρoδακιvι6q oε xαμnλ6q
εg ξεπ6ραoε κ6,Θε πρonγoιiμεvo.

- ΣoΘαρ€q oι ζnμι€q στιq ακτιvιδι€g και
H δεvδρ,oκ,oμiα τoυ Noμοt Η_

μoΘiαc καl γε,vlκ6τερο τηc K.Δ.
,Mακεδoviαc δoκlμαoΘηκε - ,cΙΠεl_

ληθηκε ono τlc xαμηλ6c θερμo.
κρo,oiεc τoU Xlειμωvο κot τηQ i-
volξηq (1986_s7). H εniδραοr1
τοu ι1.lιi1ουq σΤlq δto xρovlκ*c
περr6δ,oυc πoρ,οuοι6Zεl lδ'rαlτερ6
ΤηTεq γli ,αυτo οl nαροτηρηoεic
lKαl oΙ ζημr6c αvαφ6ρo'vται vtο
κdθε μlα περiοδo Ε,εxω'ρtοτd.

I. Znμι€q ,απ6 τ,o Φ$xoq
τoυ xειμιbν,α στιq ρoδακι-

vι6ζ και ακτιvιδι6g
Τιq τελευτοiεc μ6ρεc τoυ Δε-

κ6μ6ρη oημεlΦθηκ,ov - καταγρd
φη0ωv πoλ0 xαμηλ6c θερμoκρα-
αiεc, n,oυ oε oρloμ6vεc πεδlv6q
nερlox6c 6φθooο,v τουc -17 0C

(Πivακoc l).
ol xομηλ6c θερμοκρooiεc _

η nlιilτερεc _ ε,παvαλε i'φ'θ,η καv
KcΙΙ σTιc αρx6c τ,oυ Γε,vdρη. ol
δυ,oμε'vεic γlα Tηv δε,vδρ,orκο,1.liα

Θερμ'oKρα,σijεc nρ,o,ξ6vηοov Ζη.

μl6c oτlc ρoδα,κlvt6c Kαι σTlc ι.a_

κτlvlδl6ξ.

α. Poδακιvι6
Aπ6 τηv εn[δραο,η Τω,v Xαμη-

λιbv θερμοκραotιilv τoυ Δεκ6ir_
6ρη δlαnιαrΦθηκov ζημl6c oτ'
ovθoφoρα μ6τlα τηc ρoδακlvrdc
oε oρIoμ6vεc περloxθc - τonoθε
oiεc (θiλακεc noγετοιi). Tα uδ
Tlο Τηc ρoδακιvloc μπoρο0v v'
α'vτιiξ'oυv τov xεlμιbvα oε θερμc-
κραoi.εc _14,5 0c / _2ο 0c.

ol πolκlλiεc ΠοU 6noθαv αo_
6ορ6c Ζημl6c oτ' οvθoφoρro μ6_
τια (40_7o%) εivαl:

-fnl1ρq,ηfζllgq: MERRlLL

Θερμoκραoi-

στιξ καρυδι€q.

GEM, RrEGlΝΑ. coRoΝΕT, J.Η.
ΗALE, Ho,ΝEY DEW ΗALE,

_Νεκτoρivlο: ARrMKlNG'
MΑYGRΑND'

_Συμπ0ρη'vεc: FoRTUNΑ,
AΝD ROSS, JUIΝGE RI\4A,N.

8" Aκτιvιδι6.
Eivαl μtα καrvoιiργlα δεvδριil-

δηc ,καλλ16ργε!α. Γlα τηv αvτo-

Χη Tηc oτo ψ0x,oc, ,οτlc oυvθη.
Kεc Tηc xιbροc μαc, δεv 6xεl γi
vεl α,κ6μη oxετlκη θρε,υvα. Aπλ6
δ:α96τoυμε εμnεrρiεc. Toν Γεv6
ρη T'oU 1979 oημεrΦlθnκαv θερ-
μ:κρααiεc- 1BOc/_ 19οC oε nεδl
'v6c περrox6c' με απoτθλεoμο ,rο

6xcυμε oo6oρ6c Ζημl6c στ' l i-

κτιviδlα. To υπ6ργεl'o τμηuα τωv
φ':τΦv ηλlκiαc 1_2 xρ6,vωv κα.
ταoτodφ,η,κε παvτελιbq. Τηv dvοr
ξη το φ'υτd ξαvα'6λ6oτηoαv. A-
n,oτ6λεοuα Tηc KclTασTβc,ζ!,ηc τι,lv
φυτιi.lv τηc ακτlvlδι6c, ηταv η ο-
'vαατoλη τηc φ6τευ,οηc - επ6κr'ιl_
onc τηc γlα μ,ερlκd yρ6,vlα.

H ακτlvlδ,d εivαt 6vα εiδ,οc ι;6
oηc αvτ'oxηc oτo ψιiγcc. Θεouo-
rKoασiεq καl ιl6Χρl _ 11,o μΠο_

ρotJ'v vα no,oξε,vηοoυv Znμ'θ *
yιυoic 6uωc ,πρακτ,,κη oημαoΙo*
δταv τα φυτd εivοl oτo oτdδ,o
τ-'r λιiθ:ovου. Σε yαμnλ6τε'oεc
θεοιl,cκoααΙεc η Znu16 oτα μlκτil
μdτlo τ'ηc oκτlvlδtdc ουξdvεταl
nο,ο'oδευτlκd uε τnv ελθττωοη
τηc'θερμoKoα,oi'αc.,Eπioηc το ι;6-
yεθoc τnc Ζημl6c 6ρiακ:εταl οε
6uεoη ox6oη με τηv ωρiμαvοη
η μη τωv 6λαoτιbv κατd τov γρ6
vo τηq εlο6δoυ τω,v φυτιbv oτo
oτοδ,o τoυ ληθαργοU, Tηv σχε_
τIκη υγραoiα κ.α. or xαμηλ6c

Toυ
Bαo. X. Κoυκoυργιavνn

Γεωπ6voυ Δεvδρoκolμiαg
Δ)von Γεωρv(αg

N. H,μαΘ(αq

Θερμoκροoiεc ToU Δεκ6μ6ρη,
ΠoU rσ' oρtoμ6vεc αλλεc Περio_

16c - τon,oθεοΙεc (Θ0λαKεc ,Παγε.

τοu) ηταv nlo κdτω ono τoι-.,ξ
_170c πρ'cΕιi,vηo,οv oo8αρ6c Ζη_

μl6c oτo μr,κτd 'μdτlo Kαι στο φ,U-

τ6 τηc ακτιvlδldc. To oυμπτιi.l..
poτa olΠo Τouc ΠoYετo0c εμφο_
viΖovτοl ωc εξηc: Zιbvη τoυ κdμ
6lou κoφ6 - oκοιiρo xριilμ,α, απo-
κoλληοεlc φλoιoιi, o1loiμοτα. κα
τοoτρoφη μtκτιi.lv μoτlιbv'

oι Ζημl6c ηταv oο,6αρ6c oτoυc
,θ0λoκεc nαyετoιi Kol ,σε φυτ6 η-
λlκiοc 1_4 xρ6vωv.

,Γεvlκ6 α'no τιc xαμηλ6c θsρ_

μoκρooΙεc τoυ xεrμιi.lvα ol Zημlιlc
nεριορi,Ζovτcrt σTcl ρoδdrκruα κα_

τ6 nsρlox6c ,καt nοlκlλiεc με Kα_
ταoτρoφη τω,v αvθ,oφ6ρωv uα_
τlΦv, εvιb oτ' οκτlviδta 6xοu,με
Ζημl6c Kαl στα φυτ6 (Εηροvon).

Ι Ι. Ζnlμl€g απ6 τo
((μεγ6λo Φιixogυ

τoυ Mdρτn

α. Poδακιvld
o μηvoc'M6ρτηc τoυ 1987 1α

ρα,κτηρ[Ζεται οπ6 τtc ΠΙo Χαμη_
λι1c θερμoκρ,ooiεc, noυ κρ,dτη-
oοv μdλtατα αρκετ6c μ6ρεc, τωv
τελευταiωv nεvηvτο xρ6vωv.
Σ0μ,φωνα με oτolxεΙo το,υ lvoτt
τo0τoυ'Λε,vδρoκoμiοc Νd,oυoαc
εivαt ol xομηλ6τερεc Θερμoκρο_
'oiεc ,πoυ κατογρ,dφηκclv τα Tε_

λευτqiα 2-0 κα nλ6οv xρ6vlα (πΙ
vαlK,εc ll καr lll).

'Exovταc υπ6ψ,η τlc xαμηλθc
,θερμoκρα'οiεc ΠoU εΠε,Kρcιτησcιv
κoι 6τl τα α,vθοφ,6ρα μdτrα τηq
ρ,oδακlvldc, oε nολλ6s nερlοx6c
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,ι(οl Ποlκlλiεq ηTαv 'oTo σT6δlo
Tηc ,δl6YKωσηc Πρos ροζ μΠoυ-

μΠo0κι, Γ|ερlμ6vαμε σoΦορθc ζη-

μIθc oτηv οναμεvoμεvη Παρoγω-

γη ρoδακivωv. Η εuolΦηoiα τωv
α,vθoφoρωv ,ματlιilv τηc ροδclKl-
'vl,6ξ 'oτo ψ01oc εivαl δεμ6'vη ι.lε

τo oτdδro τηc αvdnτυ'ξηc Τoυc:
_ ματια κλεtoτd, δloγκο.lοη

π,ρoc ρoΖ μnoυ,μno0'κt α'vτ6xcυv

μ6xρl _3'5oc/-40c.
_ Πληρηc ovΦo'φορiα _2,50c

/_ 3CIC.
_ Kαρniδro _10c.
or nαλr,οi δεvδροκoλλlεργητ6c

6φεραv oτη μvημη τουc το 6τoξ
1955. To Xρovlκδ τ,ηc εno1ηc ε-
,Kεlvηc ,οvα,φ6ρεt *ol ρoδακrγr6q
σΤIc nεριoo6τερεq nερl'ox6c ι-l-

ταV σΤηv αρxη τηc dv'θηο'ηc' το
6δοφ:c Kοl τα δ6vδρα ηταv κο-
λυ;-rθvα μs 1rovl. Tηv α!θo'α vt-
Χτ'α Tηξ 4)5 Mορτiου 1955 η θερ

μcκρoοΙο 'KαT68ηKε oτoυc _5.0

μe οι;'v6π:tα vα 6γουι.lε ο1εδ6v
ολοsx:ρη ΚατασTρc]φ'η τηc αVσ-
,μεvoμεvηc nαρογωγηc..

Eivαl οξ:οoηι'lοiωτο To γεγο-
'vδc δτr μερ!K'οi nοραγωvci τ'c
μθoεc T,cU ΠcιγεTot *vαψ,ον φω
τl6c με ilxuρο η πολοld λαoτrla
γlct vα nε.ρloρiooυv το ψ,01οc.

Στov ,nivακα ll nαooτηροιiυ:
το εΕηc:

_ o; θερμoκροoΙεc κ6τω οπδ
το μηδ6v εivοl 15 μ6ρεc._ Η δ:ακ0ι]α'vση Tηc θερμo-
,KρcιlσicΙc _ eλdxloiηc, μθγ:ττηc--.
εiv'αl nολ0 μ,1Kρη. ol γεvlκ6c καr

ρiκ6c oυv,9iκεξ no,υ εnεκρdιη-
σαv τιc μ6ρεc τoυ ,nαγετ,cιi η-
Tα'v η ουvvεφι6 ;κol ξ κdλuψη
τoυ εδ6φ,ouq μ,ε 1lδvl oε ,nολ-

λ6c nερlox6c. Eniαηc θα nρ6πεl
v' α'vαφ6ρoUβ,Ε 6τl τα οnωρo,φ,6_

ρο εi'1αv oκληρoγωγηΘεi on6 τιc
xαμηλ6c θερμoκροoiεc ToU Xεl-
β,ιbvα.

'oλα τα n,αρα,n,6vω oτoι1εiα
επ6'δραo,οv θετlκd στοlV Περloρl-
oμ6 τωv ζημlιbv οτtc ροδακtvl6c.
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g, ζημιθc αn'δ τoυξ ΠοYετoιjc

τηc o'voιEηc, 6nωc'Kαl σTη'v Ι1ε_

ρi,nτωoη τoυ ;4εl'μlιilvα' Ylα Toυc

λoγoυc nο,υ αvα'φ'θρομε, Περlο'

ρioθηκαv ,κοτd nερtoxEe ,καt πol-

κrλiεc. or onωριbvεc noυ 6'nα_

θοv ζημlα τov 1'ειμΦvα εnηρε6_

oθ,ηικα'v κol απ6 τIq παγωvlιlc
τoυ rMαρτη με αnοτ6λεσμο η Tε-

λικη ζημ16 να γivεt nlo oο'6αρη.

A'no τlc' nογωvt6c τoυ Mdρτη

θnoθov Ζημ16 καr ol Πo',Ktλiεc:

Enlτρon64lεc: SPRlNG_
cRΕST' RoUAL MAY' FLA-
VOR:CREST' RED ToΡ.

_ Νsκτοoivrα: EARLY SUΝ_
GRAIΝD. FAΙBLAΝ;E. FlΒEBΒΙ-
TE, FJED GoLD, TASTY FΒΕE.

_ Σu'μn,doηvεc: LOADEL,
STΑPrΝ' EVERTS.

Zηur6c δ:'απlοτιi:'θnκov Kol σ'

dλλεc nοlκlλiεq οε θ8λακεq nα_

vετο8.

Παοατnρι1οειq απ6 τιq
παvωvιdξ τoυ M6ρτn

- Πηr1l}igc ρ.cδα,x:vldc 6nωc
η FLAVORCREST oε ιln'oκεiμε-
γo GF677 _αμUYδαλoρoδdκ;^lo

εixε μεYαλ*τερη ζηulα oιrγ-
κρlτ'rκ6 με υncκεiι'lεvο Το σΠD-

eoφ''lτο ivρ'αc oοδακ,v'αq' Η

δ,αφcρcnοinσn Τηc ζημldc αriο-

δiδετol σTηv Π|ο noιbΙμn ,κι',<λc_

φορio τωv xυμιbv οτο GF 677.

- ol 4ηul6c ητα'v nιο oo6ο'

ρ6c αε θιjλοκεc παγετο0 KοΙ Ctο

οιlY,κε'lqol μιlvεc nol κιλiεc.
_ Στlc nοδl6c _κdτω μ6οοc

_ Tω,v δ6vδρο-lv οl Ζη'μr6c ητοv
μεγαλ0τεoεc.

_ Tα δεvδρ0λIα με κοrμιbμε-
'vo μdτl nου φυτε0θη1Kov Tοv xε|-

μιbvα 'oτηv οριστ|κη θ6oη (οnω-

ριilv,α)'εixαv oo,6αρθc αnιbλεrεc,
Γloυ σε noλλ6c nερlnτιboεlc ξε-
nιiροoε τo 8σ% oε nolκ'λiεQ nου
το υ'ποκεiμεvο i1τ,αv GF 677.

8. Aκτιvιδι6.
Η o'κτtvιδld, 6nωc ,οvαφ6ραμε,

ε[vοl 'μ,6'oηc α'vτoxηc oτo ψ81oc

τΘυ 1εlμδvο, κoτd τηv δ16ρκεlο

τoυ λη,θοργοU Tωv ,φυτΦv' Πα-

ρoυ,or,αΖεr 6μαrc μεγολη ευαrοθη

'oiα ατoυ,q oψlμoυc nαY,ετoιjc (i
volξη) ,ΠoU Παρ'αTηρo0vταt oυ_

;1vα oτo τ6λοe τoυ 1εr'μΦvα η

oτηv αρxη τηc d'voιΕηc. Aυτη o_

φεiλεταr oτηv nρΦi:μη κυκλοφο_

ρlα τωv X,Uβιbv οτα φυτθ, nου

oρ1iΖεr 'vωρΙc *αρx6c Φε6ρου_

αρioυ_ ,ol loτoi i6λαoτoi 6ρi_

σKοvτol 'oε onαργη 'vωρic 'με ο-

ποτ6λεoμα θερμοκρooi'εc,κdτω
on6 το μ'ηδ6v μnoρο0v vα Πρo'

Εεvηοουv Ζημl6c. or xαμηλ6c
θερμ,o,κροoiεc του ',M6ρτη nρo_

κdλε'oov ooBαρ6c Ζημtθc Kcrt

σΤlc Περlo16c, 'n'ou δεv 'εixov ε'
πηρεαοθεi o,no τtc nαγωvl'6c τoυ

xεlμιil'vα τα φυτα τηc αrκτl'vιδtdc.

oI οπωριbvεq ΠoU εixα'v υnοoτεi
ζημ'd τοv 1ειμιbvο, o ,nαγετ6c

τoυ Mdρτη ιiκαvε τη'v Ζημio niο

oο6αρη Kctl στΙc nεριoο6τερεc
nε ρ'nτιboεlc oλoοXερΛ.

ol πoγιυvlιic τoU Mdρτη
κατ6oτρεψ'ov τo,κομ6lo ToU Koρ-

μοi (μερrκη η ολrκη απoκoλλη-
'g;η τoU φ,λolo0. ,oxιoiμoτο) oε (l-

ψ,cc 4σ_8,σ εκ. απ6 τo 6δoφοc
κoθιbc κol μtκτ6 μ6τlo. To φυ_

τα που 6πoθov Ζημld ξoγo6λd-
σTησoV αno τηv 66o'η του κορ'

μο0. ol πολαtoi κoρμoi τωv φU

τιi.lv αφ,cι1ρfΘηrκαv oτιc oρxθc τcυ

'καλoκo'tριoιi, δτοv oτoμ6τη,oε η
εκρoη υγρo0 - Xυμoι|l α'π6 το φu-
τd, noυ ,ητα,v αnoτ6λεoμα ο'vτi_

δooαηc. Mεγαλ0τερη ευαrcθηoiο
στοUq πογετo0c τηc 6volξηc *_

Χou'v τα φυτ6 ηλl'κi,οc 1_4 xρo_
νωv.

Στov rΝομ6 ,ΗμοΘiαc η Ζημlθ
oτα ακτl'viδlα ηταv πoλ0 οο6opη
καl o,vη'o0x'ηoov ol πoραγωγο[

Y|α τo μ6λλoν τηc κολλr6ργε!αc.
Evδεrκτtκδ αvαφθρoυμ'ε τα ε-

ξηc oτοlxεlα:
To 1986 'η oυντελεoθεi,oα πo-

ραYωYη τoυ'Noμo0 ητov 260 τδv
vol, To 1987 nερrμ6voμε 8Φ τ6ν



v'ouc, η σUvTελεσθεiοα oμωc πα

ραYu_}γη μoλ'q f,φ!qσε j'3Jq 4_q

τo'v'ouc. Tο αtvολοv α;εδ6v τιυv
,:πωριbvωιl τηc αr'τlvlδldc κλο-
δε0τη,ι1g 91η Eδαη (αρy6c κa-
λoκαlρlo0) γlα v,c, Εavα6λαοτη-
'σοUV, σToUQ οnωρο':vεc Π3U il

αφερΟv Y!α τ]ηv πρ,oοταoio τωv
φυτΦv αno τoυc, nογετo0c. Τα
υλrκα nου εivαl κοτdλληλα κοl
1ρ,ηolμ,cnοiη,oαv Ylα Tη,v Πρo-
οταoio εivol: Στελ5xη κρlθαρl-
oιj η oiκοληc, στελ6Χη Kαλαμ-
Γla|]{i,o0, ραζαγr (φuτo - ι_lλlκ6 που

τoυ εδ,dφoυc. To oημεio αυro
τoυ 'φ,υτo0 Kαl ,σε ιiψοc τoυλα_

xloτo 5,0 εκ. nρ,6πεt ,vα Πρo'σΤι1-

Tε0εTαl κoλ0τερο δηλαδη με Πε-

ρI,oooτερo υλlκ6 κdλυΨηc. zημl-
6c oτoυq κoρμoOc τωv φ,υτΦv
δlοnloτιi.loαpt lKσl nαvω αno 100
ε|K. TοU εδdφoυc, oε θι]λακεq
παγετo0.

'oπωc εivαl γvωoτ6, η δlα-
κrjμαvoη Tηc θερμοKρα'σiαc Πα_

ρουoldΖετοl ωc εξηξ: Kovτ6 oτ'ηv
εntφdvεtα τcυ εδα,φouq 'ΠαραTη-
ρεiταt η Πlo Xoμηλη Θερμoκρo-
'oiο, πoυ εivαl απ6 O,5_1,5 6α_
θμο,δc μlκρ6τερη τηc θερμοκρα_
ο]αc του α,6ρα, oε 0ψ,cc 6'vα 116-

τρo απo τηv ,επrφ,αvεlα τoυ εδα.
Ψ,oUQ. 'Γl' ,ουτo ol Ζημlεc στα φU_
τd τηc α,Kτi,v|δldq,nαρατηρo0vτοt
ουvηθωc oτη Ζιi-lvη τoυ λαιμo8
τωv δ6'vτρωv.

Η Zημld oτov κορμ6 δr,ακρivε_
ταl απo τηv KoTαστροφη τou
κdμ6lοu, ΠoU τo Xρωμα οε περi-
ΠTωση oo6oρηc Πρoσ,6oληc Yivε_
τοl καφ6. Αv o xρωματloμ,6c εi_
vοl αvoIκτoc η nρoo'6ολη θεω-
ρεΙτoI ελοφρd iKαl Τα φ,υτd μno_
ρoOv ,vα επo,v6λΘoυv.

Γεvικα ξ θ,U'olσθησiα τηQ o,κrl-
vlδloq ,σTo.Uq παγετoOc 6ρioκε-
ταl σε αμεoη o16oη .Uθ τη,γ 1o_

noΘεoiα, 'ηλlκiα, τrq καλλlεργη_
τικ6c φ,ροvτiδεc n.1' η 6ψμoc
oΖωτo0xoc λiπα'voη κ6vεl τo ιpυ
τd nto ευαi'oθητo, τη'v ,nοlκlλiα"
τo υnoκεiμεvο κ.ο.
γ. Καρυδιd

or κoρLlδι6q oπδ τouq ΠαYε-
τo0q τou rMαρτη 6,nαΘov oo,6'α-

ρ6c Zημl6c κυρiωc στηv ,ημloρεl_

vη καr oρεlvη ΖΦvη, με ,σ,Uv6ΓΙεlcΙ

η ΠαραYωYη vo μηδεvloΘεi. Tα
δ6vδρα τηc καρυδl6q, ot lΠσY'O-

τoi τoυ ,Mαρτη τα '6ρη'κo,v oτo
oτdδlo 6vαρξηc ,KU,Kλο,φορiαc

Tωv XUμιb'v _6nωc ,oτα ακτlvi-
διο_ με αποτ6λεομα vο nρoκλη_
θo0v oo6oρ6c Ζημl6c 6nωc ξη-
ρο'vση 6ραxιovωv, κλαδioκωv καt
κoρnoφoρωv ,μοτtΦv. To δθvδρα
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Φυτδ ακτlγlδidc ηλrκiαc 4 1ρδvωv noυ υnδoτr1oαv oλoκληρωτlκfl καταoτρoφfl αnδ

τov παγοτδ. Φαivεταl η viα βλdoτηoη noυ [εκrvd αnδ τηv βδoη τoυ φυτoil

Ζημld δεv ηταv ,oo6'ορη 6γlvε αυ
oτηρ6 rκλdδεμα.

Η ευαloθηoiο τηQ ακτlvlδldι:
σTοUq nαγετoιic εivαl γ'vωοτη
στouq, κολλlεργητ6c, εξ dλλου
εixα'v καl τηv εμnεrρiα τoυ 1979,

κI' 6μωc 'δ,εv nηραv μ6τρο προ'
οταoiαc.

Φ6τoc 6λoι οr κολλlεργητ6c cr

κτlvlδl6q 6δεlξοv lδiαiτερo ε'vδl-
κατοo'κευoζοvταl ψd,θεc, φT6ρη,
xαρτ6vl, φελt(oλ κ.d.) ' Tο τ6α-
oερα nρ'ιbτα υλlκd θεωρo0vταI
το κολ0τερο.

Πρ6πεl vα oημεrιi-lοoυμε oτl τo
ΠIο εU,αiσι9]ητo μ6ρoc τoυ φυτο0
εivοl ο λαlμoc δηλαδη το μ6ροc
πoυ εivοl κοvτα ,σΤη'v εΠlφ6νεΙα



,θλdoτηoοv με κοΘυoτ6ρηση (αl ooμε κοτ6 τηv περioδο Tων Πα_

αvoμor6μ,oρφo. ol nαρογωγoi α- γετιbv, σε ΠαραTηρ'η'οε'lc καl oτtQ

v6λoγο rμε Tηv oo6ορoτητα τ,1c τελlκ6c δIοπloτιb,oεlc. Στo;1ειiel

ζημIdc οφoiρεoοv τoυc ξηρo0c vα εvημεριboεl τουc δεvδρoκαλ-

κλdδουc, κλdδεψα'v ουoτηρα r.οι λlεργητ6c γlα τlc Zημl6c οπ6
iσTlc Πl,o oo,6οριlc περlnτιboεlQ TοUξ ΠcιYεΤο0q 'καt τη'v Προ'σTα_

(oε Θ8λοκεq.noγετo0) 6κοvαy oiα αn' αυτο0c'

αυoτηρo κλdδεμα σTοUc 6ροyi'
ovεc.

Eivαr αληθει,α oτt η 'καρuδld u

noφ6ρεl αn6 τoυq noγετoΟc τηc
αvoIξηc, ,ουvηθωc τηv εnoxη τηc
6πτυΕr1c τωv 6λαoτιi:v.

δ. Aμυγδαλι6
oι ομυYδαλl6Q oτlc nερloο6-

τερεc περIox6c ΤoU lN,oμ'oΟ KαTi
τηv περi,oδ'o Tω'v πoγετιi.lv τoιl
,Mdρτη ηταv oτo oτ6δ:o dοnρ'o

μπ,oυμπ,o0κl πρoc dvθη,oη με συ-

v6πεια vα ndθoυv 'oo'6αρ6c Zη-

μr6c ol nolκlλiεc ΤEXAS, TRUO'
lTo κοr η P6το,oυ οε μ''<ρoτερ'c
6αΘμδ. 'Η πo:,κlλiα FERRΑGNEs
'δεv εnηρεdoθηκε oxεδ6v καθι}-

λcυ ,αn6 τouc πογετ'oι]c,

ε. Λoιπ6 onωρoφ6ρα
_KEΡΑΣ|A. Tο παρογωγrκο

δ6vδρο Τηq Kερασ|6c δεv εnη-

ρεioθηκοv 'καΘ6λου αn6 τ,οι.lc

'παγετo0c. Tο εμ6oλlαoμ6vα 6-

μωc δεvδρ0λlο oτο ιρυτιi.lρlα. nου

το μ'oτto ητov oτ,o οτ6δt,o τrlc
δloγκωoηc 6ποθοv oo6αρθc Zη-

μlεc, Π,oU Εεn6ραcο'v τo 80%. E-

niοηc καtτα απ'oρεΙα Tηc Kεριr-
οldc, noιl εixαv 6λοoτη,οεt. υπιi-
σTησαV noλi oο,6ορ6c ζημi6c α-

n6 τoυq nοVετ,oic τ,oυ M6ρτn.
_EΛlA. T,ο ελαroδεvδρα που

. θ1,oυμε oτo N,oμ,o Ημαθiαc 6nα-

Θοv oε ,oρloμ6vεc nερlox6c οc-
6ορ6c ζημl6c αn6 τoυc noγε-
τo0q το,.l ,Mdρτη' ol καλλ,ερlη-
τ6c οvdλoγα με τηv o,ο'8oρ6τη-

Tα Tηc ζημiαc nρo6,6,ηoοv σε αU-

oτηρo κλdδεμα η καρατ6μηoη.
_Η,oυvθετlκη εργαoiο γlα τ!c

ζημl6c αno τουc παyετoOc roυ

xεtμιi.lvα Kο! Tηc αvolΕηc BαaiZε-
ταt σε oτοlxεΙα nou ουγ,κεvr-ριi.",_
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ΠlNΑiKAΣ l

θερμoκρooiεq ΠoU,KατοYρdφηlKσV TηV τελευτα'iο
ε6δομαδα τoυ Δεκ6μ6ρη 1987

Ελδxlστεc ΘερμoκρooΙεc
Tρiκoλα Mακρo1δρr Moγδoπtτο Nδoυoα
_3'4 

-3'ο -4'0 -4'0
-13,4 -12,5 

-----17 ,0 -1 0,5

-6'0 -7,5 -1 
6,0 _--'€'6

-8,0 --5,5 -1 
1,0 

-.6,0
-5,0 -4,0 

16,0 .-1 ,5

-3,4 -2,0 -4,A 0,2A

Σ η μ ε i ωoη: Διio 6ρΘρα_εnιφυλλΙδεc
του Bαo, Koυκoυργιδvvη Ylα τouc Πα'

γετoιic, δημoorε(lΘηκov στηv εφημερi'
δα -BEPolA..

l. Zημl6c oτo onωρoφδρα αnδ τlc
nαγωvrδc (13.3.87)

2., Περιoρloμδvεc ol Ζημlδq στo ρo-
δ6κινo ('l 0.4.87).

Π lNΑl(AΣ ll
Eλdxloτεc κοt μ6γtoτεc θερμoκραoi'εq 'πoυ KοTαYρ6φηKο'v τοv

μ(vα M6ρτη 1987 αnδ Mετεωρoλoγικo0,c οταθμoΦc η nαρoτηρη-

Eλαxιoτεc

Δεκiμβριoc
}1μερoμηνΙα

zo
27
2B
29
30
3'1

Mdρτηc
Hμερoμ.,

1

2
J

4
5

6
7

B

I
10
11

12
13

14
't5

16
17
to

19

20
21

22
23
14

25
26
27
28
29
3ο
31

τηρlο Ν. ΗμαΘiαc
TPηKAΛA MAKPoxΩPl MoNoΣΠlTA NAoYΣΑ
Eλdx. Miγ. Eλdx. Mδγ. Ελix. Mδγ. Eλδx. Miγ.
2,0 12,4 3,0 'l 1'ο ο,0 1 'l '0 ο,δ 1 1'0
1,0 14,0 1,0 14,0 0,2 1'1,0 1,0 1,4,5

B,ο B'2 B,0 9'0 2'0 8'0 7 '0 7 '5
--5,0 -1 'ο _-5,0 

-1 'ο -4'0 
_1 ,0 -5'0 

.'0,5

-6,4 
0,6 -6,0 J,5 

-5,0 
1,0 .--.5,6 0,0

-4,2 1 ,0 ,6,5 1 ,5 -6,0 1,0 -7,O 
1,0

-5,2 1,0 -B'0 
3'0 '8'0 1,o +9,0 ο'0

-5,2 0,4 -B'5 
2'0 -B,0 0,ο -8'ο -1 'ο

-5,0 3'0 -5'0 
4,5 

-5,ο 
3'0 -5,5 3'0

-4,0 -1,0 -3'5 
_'1 ,0 -3,0 0,0 -3,ο -1 ,0

-1 ,6 '1 ,0 -2,5 2'0 _3,0 2'0 -2'0 
3,ο

-2,0 6,0 -6,ο 
7 '0 *7,0 7 ,0 -6'0 6'0

-2l 6,2 .*5,5 6,5 -5,0 6,0 -4 '0 6,ο
*2,2 8,0 -'l ,0 9'0 -.4'ο 8,0 -4'0 6,5

0,B 2,0 2,0 3,0 
-1 ,0 1'0 _1 ,0 0,ο

0,0 0,9 -4,5 
7 '5 0'ο 8,0 -0,5 7 '0

2,2 2,4 1 ,0 2,5 1,0 2,0 0,5 2,0

-4,0 
7 ,B -2,5 8,0 -4,0 8,0 -2,5 

6,5

-1,8 11,6 -4,0 12,0 -2,0 
12,O *1 ,5 10,5

1 ,2 14 ,0 -1 ,5 1 5,0 -'l ,0 1,5,0 0,0 1 3,5
2,2 17,2 5,0 19,0 2,0 18,0 4,7 17,5
B,0 11,2 1ο,0 13,0 6,0 1'2,o 7 '5 1 1 ,0

8,6 10,6 2,5 10,0 9,0 10,0 8,6 9,5
4,6 7,0 4,0 9,5 5,0 8,0 4,5 ,8,0

5,0 14,4 3'ο 14,ο 2'0 16,0 2'0 1,3,ο

3,4 1 5,6 1,0 16,5 2'0 17 'o 2'ο 16'ο
8,4 15,4 7,0 1,6,5 6,0 16,0 7,5 15,0

6,0 20,0 7 ,0 20,0 5,0 20,0 7 ,0 1 8,5
11,4 18,0 9,0 15,0 10,0 17,O 8,5 16,5
10,0 15,6. 6'0 15,ο 10'0 1θ,0 9,0 15,ο

11'B 17,0 9,ο 1,9,o 10'0 1'B,0 11'2 17'0
(Συv6xεια οτη οελ. 197)



ΔE[!|ΤP0K0MIKA θEMAΤA
l. H ποpεUlαUτoφopiα TωU oπωpoφopωυ δiυτρωυ

Πoλλ6c φoρ6c τα lδ6γτρ,α 6-

1oυv,μ[,o "'πε,ρiεργηl, σUμΠερt]φo-

ρο. Δev εivαl ondvtεc ,πε'ρ'lπτω-

σεlξ Πoυ τα δ6vδρα ,μ,[α Xροvrα
αvΘiZoυγ καl καρni(ouv ,K,ο,t Tηv
oλλη oιiτε dvθη oιiτ,ε καρnoi'
Bλ6nεl καvglq noλλd δ,6ντρα τη

μlα 1ρovιd ,vο lΠctρouσldΖoυv μια
ιJΠ'ερrθoλΙ|Kη,n'αραγωYη ιKαρΠdJv

Kol τηv oλλη xρovrd π,oυ τηv δlα-
δ'6xεταl, τα iδια δ6vτρα vα 6-

1oυv παραγωγη μΙKρη' η αοη_

μαvη' η καθ6λou. Aυτ6c ο κ0-
'κλoc ,μ,noρ,εi vα ουvε1iζεταl καl
vo επαιroλoμ,6dvετοl γrα noλιi
κ,αlρ6 καl ol 1ρoνl6c τηc KορΠιι
φoρiαc καl τηc ακαρniαc τωv
,διivτρωv να δlαδ61oγTαl Kα'vοvl_
,Kα |Καl μαλroττα θα 6λεγε lKα,vεiξ

με μαiΘηματlκη ακρi,6εlo. ol δεv-
τρoκαλλlεργητ6c τo 6X,oUV Πα-

ρατηρηoεt αυτ6 τo φαlv6μ'ε'vo
'καt '6λ6nouγ μlα Xρovld πλo0οr-
αc αvθoφορiοq v'α ακcλoυOεiταl
αn6 xρ,cvld με μεrω,μ6vη οvθ,ο-

φορ1α με τΙq γvω'oτ6c εV σUvε-

1εiα ouv6πεlεc. A,υτ6 τo φolv6.
μεv'o ΠοU περιγρdψαμε n,οραπd_

vω λ6γεταr Παρε'vlαUToφoρiα'

Aυτη η Π,αρ,εVlαUτoφoρΙο (ε_

vαλλαγη) δεv οφoρ6 ιl6vo l-ηv
6vθηoη αλλ6 εμφoviΖεταr εni-
σηc Kαl oτη 6λ6ατηoη τωv κλ6-
δω'v, oτη α0Eηαη τou κoρμo,J
τωv φ0λλωv καl ακ6μη KcΙl τωV

Prζtsv. Στη xροvl6 με ro1υρη oυγ
κoμlδη ,KαρΠω'v ,η 6λdοτηοη εv
γ6vεl εivol μειωμ6vη. Φuot,κd το
αvτiθετo 'oυμ,6oivεr oτrc xροv:6c
με λiγη καρnoφoρio.

Αυτ6 τo φαlν6μεvο το Παρα-
τηρoιiμε κυ.ρiαli oτlc μηλ:θc' ο-

xλαδι6c' δαμοοκηvl6c καr λlγo-
T'ερ1 στlc ρoδακvl6c κol dλλα εi
δη δ6vτρωv. To φ,αIv6,μενo εΕη_

γεiταl επεlδη τo δ6vτρo δεv 6-

ΧεΙ Tηv l,καν6τητο vα δlαφ,oρo-
ποlηoεl τoυq v6ouq οφ,Θαλμοιj,;
κατd τηv θερrvη πeρioδo 6ταv
υ,π6ρ1ouv oυγxρ6vωc οτo δι1v_

τρo noλλoi κ'αρn,oi. or ,υδατdv_

Θρακεc καl τα dλλα θρεnτlκιi
ατol1εiο τωv φιiλω,v ,n,ηγαivουv

στ,ouq καρπo0c κol δε,v Περlσ-
oε0oυv vα n6vε oτoυc οφθαλ-

μο0c, ol oπo[ol ωc γvωoτo κα-
τ6 τo θ,6ρoc (Ιorjviοc _ loιjλloc)
δlα,φ,oρo,πol,o0vταl nρoc αvθοφδ-
ροUc. onωq ovτιλαμ,6idvεTαl Kα
vεic τd,o,η Πρoc Παρεvl,ouTοφo_

ρiα 61οuv εκεi'vα τα εiδη KclI ΓlοΙ

κιλiεq δ6ντρω'v nοu κροτο0v π:-
ρ:'oα6τερo ,καιρo τouc καρπoic
τ'oυc. ,Eniαηc oτα,v το θδαφ,cc εi
vοl oxετlκd φτωx6 Eo φαtV6με_
Vο τηq ΠcΙρε'vlοUT,οφoρΙαc εΙvα;

Ι'oυ
oδ. Nτιv6πoυλoυ

πoλ0 6γτ,o'vo. Αυτ6 εEηγεiται γlα
τi τα δ,irrρ,ο ουτd nορoυαld-
Ξouv φτωxδ κοl n,ερIoρl,oμ6vο

φ0λλωuα, λovω καr<ηc τροφ'οδο-
oiαc. Auτ6 To Πορατηρc0με ου_

;vd οτα ελoloδεvτρα, oοα αvο-
πτ0οooγτol oτη φ0,οη μ6vα τcuc,
δi1ωc Τ|c ΠερΙ,Πolηoεlc του αv-
θριbποu. Πολλoi δε'vδροκoλλlερ-

γητ6c δεv εiιrοl καl δυ,oαρεοτη-

μ6vol αn,6 τηv κοτdoταοη αυτη

γlατi 6yουv μεtιυμ5vα 6Εoδο oυγ.
κoμrδηc' M[α δan,dvη ,κdθε δriι-l

xρ6'vlo. Eπioηc Παρε'vΙοUτ,o,φο-

ρo8v εvτ,ovιbτερα τα εi'δη nου
δlοθ,6τoυ'v μovlμα καρπoφ6ρ,α 6ο

γοvα (γlγoρτ6κορn,ο) nαρα c-
κεivα τα onoiα κορncφ'cρο0v ε.-

πi τωv 6λαoτιb'v τoυ nαpελθ6v-
τοc 6τoυc. EEοiρεoη ,αn'cτελεi η

ελl6 nou τα'κτlκd ΠoρεvlαUτo,φ,o

ρεi.
,Aφoρμη γl,α τηv ιivαρΕη τηc

Π,αρεvlοUτoφορ[αc μnoρεi vο διi:
oεl o) μiα uπερ6oλl.κη καρ,nο,φ,ο-

ρiα oφεrλoμεVη ,σε ,ευ'vο'iκ'6c oυv
Θηκεc γovlμo'πoiηoηc' 6) ,Kοτα-

oτρoφη τωv αvθ6ωv oφ,εlλ6μεvη
oε n'αγετo η ψεκαoμo, γ) Kα-
τα'ατρoφη τωv αγ,θ,6ωv oφεlλo_

με,vη σε 6vτομα η αoθ6vεrεc, δ)

'Evα πολ0 α,U1στηρo κλ6δεμα τo
on'oio ωΘεi το δ6vτ'ρo Πρoc 6λα-
oτoμοviα, ,ε) Miα oυvε1ηc καl
6'vτo'vη ξηραoiα Πρlv TηV δlα,φο_

ρ,o,π,oiηoη τωv ο,v,θoφoρωv οφθαλ
μιilv η οπoi'α εμπoδi,Zεr τοv o1η-

ματιoμo τouc (6ερu,κoκκrd κλπ.)
Kol oτlq Π'6vτε Π,ερι]Πτιi:oεlc αλ-
λοlιbvεταl ,η to'oρρoniα τoυ δ6,r-
Tρ'oU KcΙΙ πρoκαλε[τ,αl υnερ'6,o}.:-

κη δlαφoρoπoiηoη 6λαoτοφoρωv
η αvθcφ6ρωv oφθαλμιilv.

ol δrdφcρol εntoτημo,vεq KcΙl

ouγγραφεic,oυvloτo0v δldφooο
μθτρο Πρ,oq ΠερIoρΙσμ6 τηc Πα_

ρεVlοUToφoρiαc. Tα μ6τρα οuτd
δεv εΕαλoiφoυ,v αnολι]τωc το φcil
'voμεvο αλλα τo nερloρiZου,v. Mε
τα μ6τρα ουτθ εnlδlιi'r(οUμε Vct

6xouμε κdθε xρovo τo iδ,ο φ":ρ-
τiο καρπ6δεoηc. Θα'θ,6'ο,oυμε ωc
6doη τηv μιiτρrα κορπο'φ,opΙα' Tα
nρ.oτεlv6μεvα μ6τρo κατd nερi-
ΠTωση εivαl τα εξηc: 1) Kλδ-
δεμα' 2) λiπαvoη, 3) οραiιυ1_lα
αγ'3,6ω,v lKαι KαρΠωV κoi 4) xρ(
oη καταλληλω,r πolκlλ:δv. Kλα-
δε0ουμε α'υoτηρoτερα τα δ6v-
τρα' ,κατd τ,o θτοc κ,αρnoφoρiαc
YΙα Vα oφ,η,αcυμε λiγα dvΘη, o_

π6τ,ε θα 6xoυμε λiγoυc καρnoιic
κοl επ'oμ6vωc περIoοoTερεc εU_

καrρ1εc Ylα Tη'V δlα,φo.ρo'πoΙηοι1
τωv οφ'θoλμιbv,oε αvθoφ6ρα y:α
τηv εn6,μεvη 1ρο,vId. Aπ6 τrc
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γvωσT6q ΠoΙKlλiεc Παρεη/ιo]UTo'

φΦροιjv Περlσσ6τερo η oλlγoτε-
ρo or ,Γκoλvτε'v Ντελiτσlouc, η
Γκραvvη Σμ'rΘ κol η φυρrκrδ' Tα
τ'ελευταΙα xρovrα ειp,opμr$ζg1q1

με επlτυxiα το αραiωμα τωV 0V-

θθωv κol τω'v μlκριi.lv KσρΠ6v μη
λrαc με xημlκΦ μ,6o'o. Xρη,olμo-
nolεi ,κογεic xημlκd ακεu6oματ'α
(Σε6iv, ΡovτοφilΕ κλn.) Δεc ΝΙli
oU,σTα: -Aρo1ωμα μηλωv'U,ε Χil_

μt,κα μ6oο. α) oδ' 'Nτlvo'πoυλου
'καl A. Mdi'vο,υ ,Νl,doυoτο τε0;1οc

14ov 1981 κoI 6) Γιαv. Kοoμiδη
Nιdoιlοτo' τειi1,oc 3z1ογ 1986.

'Γrα κdθε nοlκlλiα μηλ''dc α-

παlτεiτol δlοφ,oρετrκη δooη yη-

μtκoO ακ,υε6σμ1σΤoc. Aυτ6c o τρ6
noQ εivαt nολ0 xρηoιμοc Ylα Tηv
lκαvovtκη αραiωoη τω'v καρπωv.
Eivol τρδ,nοc ο'lκovoμlκoc και
oυγ1ρ6'vωc αnοτ,ελeoματlκ6q" E

τοt δεv καταπoλε,μo0με μo'vo τo

φαlv6,μ,εvο Tηq ΠαρεvιαUT'o,φορi-

αc oλλα Π,αρdγouμε κoρ'no0q εμ
πoρε0otμoυc κοl καληc nοl6τη-
ταc.

Συμnληρωματlκd αvαφθρουμs
oτt α' 6vα οπωρΦνα μn,oρεi vα

μ,η ,ουμniπτouv oλο τα δ6vτρα
'vα Kαρ'Ποφoρoιiv η'vct α,Kc!ρΠo,jv

μαΖi. Enioηc μπoρεi κοt oτo iδ:ο
τo δ6vτρo 'vα ΠοραTηρ,εi καvεic
ot μlαoi κλdδοl 'vα lKαρΠοφ,cρο0v

KcΙl ol 6λλol o1l. Τηv εn,6με,lη

xρovlα οαφαλιbc θα oυ,μ'6εi το
αvτi,Θετo κ.ο.,κ' Στlq περlπτι.i:αsιc
αυτ6q 'ΠoU μvημοVεOoαμε η oυ-
vολ,'κη ποραγωγη κορπιi_tv ,κoτd

oτρθμμo noραμ6vεt περΙnου η i-

δlα' Π6vτωc η δrοτηρηoη nλo0-
oroυ φ'υλλιi:μoTοq θο nρ6nεl vα
παραμεi'vεl η ΠρωTαρXlκη φρov-
τΙ,δα γιο τoUξ Y'vω'στoΟc λ6γoυc.

2.
αD

To αζωτo
Επoxli λlπαvoιιq

,Γiα τo dζωτo οoxoληΘηκαμε
κοl dλλεq φoρ6c. To αζωτo εi-
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vαι ιivα oτol1εio Π,o,U ΤcΙ φυτα
τo xρεldZοvTαl σε μεγ6λεc πo_

ooτητεc. ιEiνοl 6'vα oτol1εio τou

onoiou Tο αποτελ6oματα φαi-
νΘvταl θ,ετt,κd η ορvητrrκ6 ομ6-

oωq. To dZωτo εnηρε6Ξεl εvτυ_
,πωolοκ6 τηv 6λooτηση τωv φU-

τιbv, τηv nol6τητo Kοl Tη'v Πc'

οoτητα τωv καρπιilv.

ol μεγολ0τε,ρεc αvθγ,κεq Τωv

δ6,vδρωv oε dζωτo nαρ'ατη'ρo(lv-

ταl κατd τηv nερioδo τηc dvθη_

σηq KαΙ oτιc ορxιic τηc '6λdοτη_
oηc. Eπoμιlvωc αvdλοYcΙ με τ.J

εiδοc τou XρησlμoΠοloυμ6ι'oυ c-

αΖωτo01oυ λlπdoματoc Θο nρ6-

Πεl ,vα xoρηγεΙταl τooεc μθρεc
Π.ρtv Tηv ο'vθ,oφcρiα, δοεc μ6ρsc
1ρεrαΖovτol Ylcl vα διολυθεi καr

μεταφερ,Θεi το οφ,oμ,oιΦοlμ'ο d4ω
τo κovτd oτo ρ'lΖoοτρωμα τιυv

δ6vδροlv. T,o οΖωτο0xο λiπαoμlα

nρ6.πεl vα τoπoθετηθεi επΙ του
εδdφουc α,ρκετd εvωρic. Φoτε
vα ,μεΤαφ,ερΘεi με τlc 6ρox6c ι.lc
τrq ρi,Ζεc, οπωoδηποτε Tρεlq ε-

6δoμ6δεc η καl nsρlαοoτερι-.
Πρl'v Tη'V dvθηoη.

Γlα τηv επiτευξη τηc μεγαλ*
τερηc δυνατηc nαραγωγηc, a'
nαtτεiταl oφ'Ocviο αζΦτου κατcl

τηrr 6vαρEι1 Tηq ΠερΙ6δcυ 6λd-
σTησηq οn6τε θxοuμε κoλη κο;'-

n6δεoη lκαl oνdnr'υξη φυλλιbι::-
τoc μεYθληc εnlφ6vεtαc. To d-

Zωτo 1'oρηγεiτol τηv d'vοlΕη καl

oxl αργoτερα' εκτ6c εlαtρετl-
κιbv nερtπτιboεωv (τροφοnεvii:c
αZιbτcυ). 'Aλλωoτε oτc θδαφ:;ι:

uπdρx,oυv αποθ6μοτα αZιi.lτομ nο
κετd γlα vα ,καλιiψouv τlc αvdli-
Kεc Τα}v δ6vτρω,v κατd τηv 9ε-

ρlvη κοl φΘlvoπωοtvη nερiοδο.

Σ0μφωvα με ΠεlραματIκ6ξ ερ

γαoiεc nοu 6xcυv δlεEοxθεi, δi..l_

nloτιilθηκε oτr η nοldτηΤα }(α! τ:)

Xριbμσ τωv καρπδ'v 6ελτrιilvετr-l:

lδiωq οτlc θερμ6c καl uγρ6c πε-

ρr'ox6c oτο'v το oπoΘε,uα τcU c-

ζιbτoυ λtγooτε0εr oε μεγ6λc 3:
Θμ6 nolv τηv ι1voρEη ωρ1μovoηc

τωv καρnιi.lv. H κατ6oταo,η αυτη
,nρ'o,κ0πτεl 6ταv το dZωτο παρi-
xετοl οργα τo,v xεlμιbvo η εvω-
ρΙc τηv dvolξη καl ο onωριbvοc
φ6ρεl xλωρoταnητα oπoυ τα ο-

γρ161ορτο αποκτo0v 6vα tψoc
30 n6vτouq ,περinoυ, 6'vα 1llivα
η κοl n'ερIoo6τερo nρl'v τηv ouλ-
λογη. 'Eτol λolnov μIα ηπlα μορ
φη τρoφonεvΙoc oZωτο'U εivοl εU
εργετlκη γlο ΤηV ποl6τητο Kσl T']

xρ6μο τωv ,κα,ρ'nιiw.

Tα 6vθη Kαl ol vεαρoi καρnοi
τηc μηλldc εivοl π,ερlοo6τερo ευ
αiοθητ,oι απ' dλλα dvθη καl καρ-
πo(lc, oτηv τροφοnε,viα ο(ωτου {
oε ι1λλεlψη 'vεροιi, με ou'v6nεlο
vα nρ,oκαλεiταl α'vθoπτωoη η καρ
π6πτο:οη. Mεριι<6c φoρθc 6ταv
το 6δαιρ:c εivαl α6oθ6c η αε.
piΖεταI κcκιi_lc, ,oπ6τε ,f,l ρi-
ζεc δεv α'vα'nτυ,:αOvταl Kαvο-
v:r<6 η εilv τ,o α.n6θεμα αζιi.lτου
,κατd τηv 6vΘηαη η oλiγο μετδ
αn' αυτη εivαl 1oμηλ6, πoλλoi
vεαρ,οi κα,ρπoi πΙπτοuv 6οταl καl
αv nρo6Γ,xοιzταl αn6 εn',κοvlα.
οθ6vτα d'vθη καl φ6ρ,ο,υv οπ6-

ρcuc σε οvdπτυΕη

Σε γεvlκ6c γραμμ6c <χρ,ovi-

κd, τα αΖωτοιixα λlπθ.ο,μοτα Xο-

ρηγc0'.r.αι ωc εξηc:
Η θεl'ικη oμμωvΙα 50_60 ui_

ρεc Πρlv τηv dvθηoη, η αο6εoτοιi
xoc 'v:τρlκη 25_30 μ6ρεc, καi η

v!τρ'lKη 15 μ6ρεc περ[πoυ.

6) Ποο6τnτα λιπ6oματοζ
Γlο τοv nρ,οοδI,ορlαμ'6 τηc 1ο-

ρηγοιiμεvηc πoο6τηταc οζωτor]-

xοu λlπdvοεωq σ' 6vα οπωριi.tvο
θα ληφθcιiι, un6ιμη 'η ηλlκiα' καt
τo εiδoc τωV oΠωρ,oφ6ριυ'v, τα
υndογovτα αn'oθ6μοτα αΖιbτοl-l

οτ'o 6δαφ,oc Kα! η μηXαvικη ο0
στασ!1 τοu εδdφoυc.

Tα δθvτρα nρoολoμBdvouv Πο

ρ:oο6τερc nοαοoτ6 τcυ vlτρlκoιi
αζιi:τ,oυ oταv uπd,ρxει εvτoQ q-

ερlZoμεvcυ εiδdφoυc, παρd εv-
τoc εδdφcuc ouμπαγo0c Kαt Kα-



κΦc oερlζδlμεvοU. 'Eni τoυ πρo-
,κεIiμ6voυ o WlllLlΑMS HENRY
CΗANDLIΕR αvαφ€ρεl .ol ρoδα
κlvl6q nou ,cιγ'αΠτ0ooοηrταrr εni
ouμ'noγοOc καl κα,κΦq' αερlZoμ16-

vou εδ6φoυq δεv αvτθδρασοv σε

xoρηγηoη 11 1lλ)μωv αξιbτoυ
(55 xlλ) μo θεlTκη ομμωνiα) κα-

τd oτρ6μμα 'καl ot ιδlοκτητεc τoυ
οnωριbνα oυμπ6ρ,αvαv 6τI η oxε-
τlκη nτωxη ,6λdoτηoη δεv οrφεi-

λorrrαv oε 6λλεlψlη αZΦτου. 'o-
ταv α,ργδτερα δοκlμdoθη,κε δ6-
oη 2:2,5 1λlμ)μα αζιbτου (110

xrλ) μα θε'iκη giμμωviα) κατd
oτρ6μμα' τα δ6ντρα α'vτ6δραoαv
,5γτovα. Σε o,nωριilvα τηc iδlαc
επoρxiαc 6πoυ τo 6δoφoc ηταv
αμμonηλιbδεc ,Kα! nτωy6 oε δ_

ζωτo, 11 xlλ)μα oΞιbτoυ κατιi
αrρ6μμα πρoκαλεoαv Zω,ηρ6τoτ;1
θλ6oτηoη, εvιb 5,5 xlλ) μα αZιi.l-

τoυ κατd oτρ6u,μα π'ρoκ6λεααv
6λ6oτηαη lKαl Πoραγω.1η καoπιi.lv
6,μolo με aKεivη τoυ onωριbvα
noυ λrn,6vθηι{' 'με 22,5 xlλ) ι_lα

οΞΦτou..

'oταγ πα,ρ6yοvταr 11 xrλ) l.rα

αZιbτ'oυ ετηoiωc r<οτd oτρ6μυα

η ποo6τητα α,υτη εΙvαl 'δυ'vατδv
vα υπε,ρ6α[vεΙ Τo 6'0ρoιoμα nο,_l

Xρησιμ,oΠ,olo0v τα δ6vτρα μαΖi
μ' ε,κεivo nου εκnλΟvεταl καl δl
οondτol. ',Eτot λοlπ6v αn6 xρo-
vι6 oε xρovld το ουvολlκδ οε
dζωτο αn6θεμα τ'oυ εδd'φ.cυc αυ

ξ6vεr ,καθ,Φc εn,[oηc και η ποo6-
τηΤα τoU ox,ηiματιZ6μ'εvo,υ oε κα'
θε dvolEη vlτρlκo0 αZιi:τοu. Mε-
ρlκιic φορ6c η αι3iξηgη oυτη rc''l
εδαφlκο0 αnoθ6ματoc τoυ 'οZιj.l-

TοU αρκεi γlα λiγα xρ6vιο ,rα

μη δlενεργεiταl λiπαηroη η τoυ-
λdxloτο vα μειωθεi η xo.oηγοi-
μεvη noo6τητα.

Yn6ρx,ouv onωριb,vεc με τ6oo
dφ,θ,ovo εδoφ'lκo αn6θεμα αΖιi_
τoU, ΠoU oι iδlol nαρ,αγωγoi αv-
τιλoμ,βfrγ6γ1οl oτl δεv nρ6'κεlταr

με Τηv nρ,ooθiκη oΖιbτου vο Πο-

ρdγoυv naρloo6τερη 6λαoτηoη η
,μεγαλι)τερη n,oo6τητα κoρnΦv.
Σε αλλoυc oΠωριi:γεc η εφαρμo

Yη αζιi.lτoυ ουξ6vel τη'v 6λdoτη-
oη 'κοτ τρ6no φαvερ6, nληv 6-

μωc υnθρ1o,υιr oμφ!1ωλiεc YΙα
τηv 'α0,Εηαη η μη τηc αΠοδ6σε-
ωq.

Tov τελευτα,io καlρo αclαθεω-

ρoιjvΓoι οt α,n6ψεlc 6οov αφoρd
τηv Xoρηγo0iμεvη πoo6τητα α-

Ζωτoιi1ωv λlnααμdτωv' or ξιξvοl
oυvtoτο0v λlγ6τaρεc'nooδτητεQ
απ' o,τι σUvηΘiζεTαl. Θο λd6ου-

με υπ6ψη το μηκoc τωv ετησi-
ωv,6λαoτιilv. EπlΘ,υ'μ,η,τ6 μηκoc
μ.ο. 0,8,0 μ. nερiπου. Πθηlω κθ-
Τω Yl'ο ονομε'v6μεvη ποραγωγι1

καρnΦv 120_15ο κlλd, μlο μο.
vdδα oζtbτoυ (δηλαδ4 5 κlλd θει
Ικη μμωviα). Σε Zωηρα δθrrrρα
λlγooτεOoυiμε η κατα,ργo0με τηv
οΖu:τoιi1ο λinovoη. "rBλ6novταc
KαΙ κ6vovταcD.

Στο μικρd 'Kσl vεo,φ'ιJ1o δ6v-
τρα ρi1vουμε το nριbτo 6τoc λ[-

γα yρoμμ6ρlα (7o_100 vρομ.)
μot'ραoμ6νο oε δ6oεrc. Αv η α-
vα,nτυ,Eη Tωv {pr(J1(1γ εΙvαl μεγ6_
λη nερroρiΖoυμε τηv λinαvoι'1.
Πρooδευτlκd oτα εn6μεvα 6τη
oυξ6vouμ,ε Τηv Χoρηγoιi,μ'εv,η no-
σ6TηTσ, λαμ6dvovταc UΠ6ψη Tιiv
αvoiμεvoμεvη n,αρ,αYωYη ,καl τηv
Ζωηρ6τ,ητα τωv ετηαlωv 6λα_
οτιb'v.

Znμιiq στn δεvτρoκoμiα απ6 τo Φιixoq
(Συvθ1εlα απo τη οελiδα 194)

Π I;ΝAKAΣ ΙlΙ
Θερμοκραoiεc 'κατω οn,δ τoυq 09 {Kελoiου fτοU κoταγρdφηκαv τηv

τελεuταiα 10ετΙo κατd τοv μηvα Mdρτro
Xρovιδc

198r 1982 1983 1984 1985 1986 1987

-0,5
-0,6

Mδρτηq
Ημερoμ.' 1978 1979 1980

1 -4,02
3

4
5 -3,06 *2,5
7 -ο'5I -0,4I

10
11

12
1 3 -,0514 -0,515

16

17
'18

19
26

-0,5
-3,0

*1 ,7

_3,2

-3,0*2,5

-2,3
-1,5 -0,5

-2,5

_5 
'ο

-5,6
-7,0_9,ο

-8;ο
-5,5
-3,0
-2,0_r 

'ο_4,ο

-4,C
-1 ,0

-0,5

-2,5
-1,5

Πηγη oτor1εiωv: Ιvoτιτo0τo Φυλλο,βδλωv Δδvδρωv Νdoυoοc.

ΣημεΙωoη: Avοφδρovτol ol ημε,ρoμηνiεc noυ oη,μεlΦΘηκε nαγ,ετδc
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ΣΩMA EΛΛHNIΔΩN
o,ΔΗΓΩΝ

EκδnλΦoειq T. Tμftματog
Ndoυoαq

Ι Tο τελευτοiο Σα66ατc,κ0ρl-
αKo ToU Σεnτ6β6ρη or oμαδεc
M. oδηγιi.lv ' oδηγoi' Πoυλ16 καI
τα μ6λη τoυ T. Σuμ6ουλiου Νd-
οUσαc ΠραvμαTοΠ'oiηoαv 2ημεριl
εκδρoμη οτηv Kα6dλα - Ξdvθη.
To nρ6γραμμα nερlελ*μ6αvε ξε-
vdγηoη oτα E"lοθ6ατα τωv n6-

λεω'v.

I Tο dv'olγμα Tηc Kcι|vo0ρylαc

xρovldc με μlα oμoρ,φη γloρτη
αφlερωμ6vη oτο,v Eλληvlκ6 καt
Παγκooμro oδηγlομδ. Παρα6ρθ-
θηκαv yovεi'c καl φiλ,ol τou o-
δηγroμo0.

ll Στιq 'l 7 oκτωBρiου αvτlπρο
αωπεiα τou T. Τμηματ,oc παρα-
κολοι1θηoε τηv ΔοΕoλογiα καl κα
τιi,θεoε οτεφdvl, οτα nλαiolα τοu
ε'oρταoμ'o0 τηc απελευθ6ρωoηc
τηc Ν,doυoαq αn6 1,9γ fρ1lρκlκδ
Ζυγ6.

Π ΣτIc 24 oκτω6ρiου 6γnzε το
π6ταγμα Πουλlιi-lv καl oδηγιbv.

E Στlc 28 oκτω6ρioυ τo Τ
Tμη':α ouμμετεixε oτrc εκδηλιb-
σεlq T,llc π6ληc γlα TηV Eθvlκη
Eπθτεlo του oXΙ.

il Tηv,1η του Νoθu6ρη τα Πcυ
λld γl6'ρταoα'v Tη'V Ημ6ρα τουc
ακoλoυΘιi.lvταc τo nρ6γραμμα
π'cυ ατdλθηκε αno τov Kλ6δo. l

δlαiτερη ε'vτ0nωoη oτηv n6λη 6_

KcΙvαv ol αφioοεc Πlou TolχoKoλ-
ληααv τα Πoυλld.

Ι Η oμdδα M. oδηγιbv εrri-
c'<6φθηκε oτlc 4 του Ν,o6μ6,ρη τo
olκ,oτρoφεi'c "oοl,οξ Θε'oφdvηc"
lKοl ψ'UχογιbYnσε τouq τρoφiμ,ουc
Enioηc ol M. oδηγ,oi nρoοφεραv
yλ':κd ,KαΙ Kitλτσεq o' 6λ,cι,q τoυc
τρ6φl'μo,υc.
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Αnδ τηv γroρτξ, πoυ iγtvε oτo -dvolγμα xρoγιδc" αφrερωμδvη oτov Eλληvlκδ καl

Παγκδoμlo oδηγroμδ

ΔΩ.PEΑ

Tο Δtolκητlκd Συμ6,ο0λlo τoυ Συλλ6γoυ A'π'oφ,oΙτωv Nοo0οηc
εu1αρloτεi Tηv ,K. Eλlαod6ετ lKα,ροκιil'oτo γlα Tlq 20.000 nου δdl-
,ρη,σε σTοV Σ0λλoγo Αποφ'οiτωv εrc μvημη τoυ οuΖfγ,oυ τηc Δη_

μlητρioυ Kαρακιbοτο.

Eυxετιiριo

Στoυξ αγαπητoOc μαc AvτωVr1 Γ. Mαυρογ6vη, lδrο'κτητη rου

Tuπ,oγραφεioυ noυ εκδiδεταl η "ΝΙAOYΣTA'. κol τηv TΖ6vη B.

XατZηγεωργicυ πoυ παvτρε0θηκαv, ευxoμαστε vo ζηooυv xρovlο
πολλd κοt ευτυ1toμ6vα.

o ΣrJλλoγoc Anoφ'oΙτωv'

Σημ.: Λδγω πληθδραc ιiληc n ουvδxεlα ToU dρθρou *Βακτηρlακ6 κδψlμo'

αναβδλλεταl γtα τo επδμεvo τειi1oc.

ΠρoσoxliΞ

Η v6ο δlεOθυvoη τoυ περlοδlκο0 .Νrdouστα',

Kαl τoυ Συλλ6γου Anoφ,oiτωv Nο'oiοηc εiναι:

Bαo. Φlλinnoυ 21



ΣTEPΓΙOY [ΙA/\OYKΗ
Mπoρεiτε v& τδ πρoμnΘευΘεiτε &π6 τδ γραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6loυ Nαoιionq

TIΙ'!H tΙf}JlHΣΕΩΣ to00 ΔPAXMΕΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα vεωργικ6 Θι6λio μovoδικ6 oτo εiδoq τoυ
((TA ΓEΩΡΓΙΙζA ΦAPMJη]ΚA ΠoY ΚYΚlιoΦoPoYD.Ι ΣTI-IλI E,ιΛHNIΙ<Ι{ AΓoPA)

ΣTEpΓIFY Γ!Αr\EYΚΗ
xpΗΣTEY E"!AΓτΑAΦΓτEY,\οY

-Tι περι6xει κοΘε ((φ6ρμακo)) και πιυζ ταξιvoμoιivται
- Πivακεξ κατατο,fιιoτικoΙ xριioιμoι και διαφιlrτιoτικoi
- 'Εvα Θι6λio 9Ψβαiτnτo Yια κ6Θε αγρoτικιi 6ι6λιoΘfiκn

TIMH tτf}ΛHΣΗΣ 600 Δραxμ6q

EκΔ0ΣElΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓIANITΣAP0I }ilI MΠ0γΛEΣ})

1. TA ΔEΙMOTΙKA TPAΓΟYΔΙA THΣ Ι\ΙAOYΣTAΣ
2. KΩΝΣTAΙ\TOYΛEΙΣ _ Ο ΛA.[.KΟΣ ΙΙΟΙΗTEΙΣ

TE{Σ l\ΙΑΟYΣTΑΣ
3. ΓΙAΙ\ΙΓΣAPoΙ KAΙ MΙΙΟYΛEΣ

Toυ T6κn Mπdrτon
MΠoPEΙTE NA TA ΠPoMΗΘEYTEΙTΕ AΠo TA BΙBΛIorΙΩΛΕIA κAΙ

AΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY A,ΠoΦoΙTΩN NΑoYΣΗΣ

a.\.\l\.\.ι.\.\l\.\.ι.\.Ξ.ιr ι.\.ι.\.\.ι.ι.ι.\.ι.\.\.\r\l\.ιr\.ι.\.ι.ι.\.\.\.\.ιι\.\r\.\.\.\l\r\.\




