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o κοΘηγητηc Anδατoλ,oc Γ. 'Bακολδnουλoc εivοl 1ω'
ρic οvτiρρηοη ο ,καρυφ,αioc !σroριK6q τoυ ηr,θoυ Eλληνt-
cμoJ. To πoλιlπλειφο ,κο'l πoληjτιμo o,ιl'γγ,ροlφικδ τoυ θργo
δxει εκτllμηΘεi κo,t oγογγΦριoΘεi α-rη, μιirρo μ,αc κοl lrro
eEωτεp,ικo. ,ot ovoγvιirαr,εc τηc "iΝldαlαrοc, θo θxoιrv ηv
εUκαηρ,iα ,vα ,nληρoφαρηθoΦv, oε δiο oυv61εlεc, γ.lo ηv
μεγολη nvευμoτlκη προoφoρd τoυ διοκoκριμ,6voιr κοθr1γη'
τη τηc |,oτoρiαc.

lΓlα τo ο,π,oκριδτικo Ναoυ'σαiiκo ,€jθιμo 'αγε\rilrσ€ιpol κCι|

μ,ποΟλεc', η .,Νιd,oι.lατο" αoxαλΦΘη,κε π,o}"λ,θc φop6c. Σi'
μ'ερo δη,μool,ε0,oι.lφ εvδrοφξρ,ovro απolj1ε,io ο';φετtlκd με -o
olvα,φε,ρdμ,εVo irθllμρ xq.1 με τηγ π,ρoθλε,υoη τωιr λ6'Εεωv
[ι4noυλο κοt lΓεvjτ'oαρ,ol.

J-l-&

Τo ol κoγεrrε tοκδ Π'ερ lβdλλ,ov εΠ,Ιδiρi oπoφorσιoτlκd crπιν
cξiλlξη τo'ιJ ]Πoιrδloi (πvευtματlκη, oωlμοτlκd καl ψ,Uxlκη),
oτηv μδρφ,ωoη, ατηrr δldnλα,ση τoυ γoρακτη,ρα :κο| oτη δlο'
μδ,ρφω'oη Tηq ΠρoσωnιKδτητd'c τoυ. Αuτ6 δ,εηl π;ρθrει vd
τo Εεγvo.υv ol γovεic. iEn,i τoι.l ,n;ρ6,κει.μθvου εlllκ6c oιr;
vε]ργdτ'ηc 19μ ,η'g,ρ.loδ,,κου μοc U'n|εγ&JμiΖει οrτoUc γoηrεiξ
ri ,πiρin,εl vo κdvουv ατο, ,noηδιθ τoιrQ ,Kαι τΙ πrρ.θπεl vo
οπoφειjγoυ,v.

.-i. f, 
"1".

Ιo ,περliβα,λλov ,ΠoU ζoιlμε, εiξα.rτioc τQc απpot'p{lβllji.
τi.σI,QQ αvΘρΦnιvηc lδlρ,αlσrηρlδητοq γ'ilvετα.ι καΘημεριvιbc
Kοl nlo poλυqμ,$'γo. o,l ,κo,λλιδργε,ιεq φqρτιiwαrrα με nολ-
λd φαprμοκο ('xη,μκd κοτο,n,oλ6ψη,oη) ,κ,Ct'l Tα παραγoμαvo
προiδvτο'γivovταl 61ρ .qγβιJ,ylεtν6.. Σ,ημεtρo φ'lλoΕεvo0με
ε;iδ:κδ d,ρ,Θρ9 ,πoυ αφ.oρd τηγ βιoλoYtκΦ κατο'noλδ,μ,ηoη nα:
εivol o,πωo,δηnooτ,ε .υγrεlιrη.' Στα Θqρ,μ,oκη,nια η μdftiδoc
αυτη δγlvε on,oδεκτη απ' δλoυc τoυq ,κα.λλtε,ρY'ηric. Η μi-
Θcδoc αυτη δεv i1εr μovo ,oτδ1oυc olκοηlομικ,oιjq, ο,nΦΜ-
nεl πoρdλλη,λo ,στη'V n'ρooταoio ToU {Γlερ,Ιlβdλλo\.roc κο!
οτην υγεiα τoυ οvΘριirro,υ.

Η
Συvτoκτlκ{ Enlτρon{

Y.Γ, H .ΝIδoυoτ,α" δεγ εnl1oρηγεiτol oπδ κον6vo' φo
ρ6o. Στη,ρi(ετα,l 'oτo εvδlοφ6ρov ,καl σΓη1/ ογ6]nη τωlv αrv.
δ,ρo'μητΦv τηq. 'Yoτεlρα α,nδ τηrtl o0Εη,oη τωv δο,π'orvδγ εκ.
τιiπιυoηc τoυ περto,δI,κo.0 μαc, εirμo,αr,ε Ufirσxρεωμθ\roι vo σU
Ε'd,oο,υμε Tηv €T'η,σια α;,vδρoμ,i1 ,α,nδ 800 δρΧ. οε 1.000 Φx'

Ετηolα σUvδρorμjη lδrωτιiyv
Δiμol. Kot,voτητεc, Συvfαμoi
Eξωτερlκo0 δoλΜρr,α

1.00σ
2.5οο
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Jluoυυιiog 0 πρΦτοg [μερltιιiυog Γευ. πρ0Ιευos σTnυ
-Mε τo iδlov nλoiov δφΘαoε καr o

ΠρδΕεvoc τωv oμooπδνδωv Eπop1lδv
τηq Αρκτδαc Aμερικ{c. o κ0ρroc Γρη
γδριoc A. Περδrκδρηc, Yεwημivoq ειc

. Biρolοv τηe Mοκεδovioc, οnoδημi1αοc
δε nρo πoλλot εlq τσq oμoondvδoυc
Πoλtτεioc, εnoλιτoγραφ{θη κo| εvUμ-
φειjθη εκεi καt εoτδλη oπδ μδρoυq ou
τιilv εlq τηv αγoYεvvημδvηv noλorδv
Πατρiδα τoU τηv ,Eλλiδα ωc Γεvlκδc
ΠρΦξevoq.,..

Mε τηv παρατrdvω εΙδηαη, τo δεi-
τερo δεκαπεvΘflμερo τoU lαvoυαρΙoυ
I838, oι αΘηvαΤκEq εφημερiδεg πληρo-
φoρoιiv τoυq κατoΙκoυg τηq πρωτειioυ-
σαξ τoU vεooδατατoυ Eλληvικoιi Kρ&_
τoUζ Ylα τηv &φιξη τou πρcbτoυ Γεvι-
κoι} ΠρoξEvou τωv <oμooπδvδωv Επαρ-
xιδv τηg Boρεioυ Αμερικfrg. Πρδκει-
ται Yια τoy ΝαoυααΙo Γρηγδρη Περ-

- δικdρη yιδ τoυ ΑvτωvΙou, για τov o-
πoΙo τroλλ& λEyovταν μυθoπoιημΞvα.

K&πoιo φωq α αυτ{v τηv ιατoρiα
δρριξεv η τυxαiα αvεiρεoη σε ναoU-
ααi'iκo oπΙτι εvδg φακΞλλou με π€vτε
ετrιoτoλΞq τoυ παραπdvω Γρηγδρη Αv.
Περδrκ&ρη.

*lΙΙ
* *ι****ι

Τo πδq διααδΘηκαv oι πEyτε επι_
ατoλΞg, τroυ καλιjτrτouy μ1α περΙoδo
τriντε γρδvων (1838 μExρι Mdρτη 1843)
εivαι dyvωoτo, αφoιi καr oι επlζδvτεq
Περδικαραioι δεv τιq γvδριζαv. o τε-
λευταioq πoυ τιξ κατεixε frταv o ΣτEρ-
yιoq Θεoδ. Περδrκdρηq, αoκoJμεvoq δt_
κηγδρoq, τιoυ ακoτδΘηκε oτo EλληvoT_
ταλικδ τrδλεμo, oε κ&τoιo δψωμα τoυ
Moρ&6α. o φ&κελλoq με τιg επιατoλΞg
μα9 παραδδΘηκε ατrδ κoιvδ φiλo μαq.

oι τrΞvτε επιατoλΞg εΙyαι oι ακδλou-
θεq:. .Iη) απδ τηv Αθr]vα. με ημερoμη_
νΙα 1Q/22 lαvoυαρΙoυ t838 και απευ-
Θιjvεται oτoν πατEρα τoυ Αvτδyιov Α-
νααταoΙoυ Περδικdρη,2η) ατδ Θεα-
ααλoviκη με ημερομηviα 25 μ9.u6r1-
oυ ]838 και απευΘδyεται στov αδελoδ
τoυ Kωyοταvτivο Αvτ. Περδικdρη, 3η)
απδ ΘεoααλovΙκη με ημερoμηviα !6
Mαρτioυ Ι839 nρgg τoν πατδρα τoυ,
4η) α'rδ Αθfivα με ημερoμηviα I/t2
Σεπτεμ6ρioυ l84I πρoξ τoy αδελφδ
τoυ Kδoτα, δτroυ αvαφΞρεται Και o
Θ&vατoq τou πατΞρα τoU και 5η) απδ
τηv Αμερικfr με ημερoμηviα l8 MαρτΙ-
ou I943.

Koιv& xαρακτηριoτικ& οr", '., ?τιιoτoλδy: α) δεv υπ&ρxoυv εξωτερικoΙ
φ&κελλοι και η διεΟΘυvoη εΙvαι γραμ_

4

l0nυg τo l0$8
μivη oτην τελευταΙα oελΙδα τoυ διπλω-
μEvou γρ&μματoξ, β) oε τρεΙq uπ&ρ_

xouv υτroλεiμματα απδ κδκκιvo 6oυλo-
κEρι, y) oε τρεΙg υπdρxει μι& δυvα_
vdγvωoτη αφραγΙδα, δ) τo μαJρo με-
λdvι o δλα τα γρdμματα εΙvαι αyα-
λoiωτo, αλλ& με τo xρδvo διαγΞεται
Kαι στηv τrioω oελΙδα, δατε yα εΙvαι
διiακoλη καθαρ{ φωτoτiπηο{ τouq Kαι
ε) o εττιoτoλoΥρdφoξ ξΞρει καλ& ελλη-
vικ&, ελdxιατα oρθoγραφικ& λdΘη και
η οι)vταξi τoυ εΙyαι αωoτfr. Φαivεται
γραμματιζoJμεvoq. Tov πατEρα τoυ

Toυ
Αxιλλιiα Φ. Γκoιiτα
Eπιτiμου δικnγ6ρου

τoV πρoσφωvεi <Φiλτατδ μoι τrdτερ> {
<Σε6αoτΞμoι τr&τερ> και τov αδελΦδ
τoυ <ΠεριτrδΘητEμor Kδατα>>.

Αoxετα με τιζ τrαρατrdvω λεττο-
μΞρειεg. εvδrαφΞρov παρoυαιδζoυv και
δxoυv κdπoια ιoτoρικ{ oημαoiα, μιδ-
vov η πρδτη επιατoλι] και η τελευταΙα,
yιατi oι τρεig εvδι&μεoεq περιoτρΞφov-
ται yιiρω ατιδ oικoyεvειακ& τoυq ζητfi-
ματα.

** * *********

Γρiφεl, λolnδv o Γρηγδρroc Αντω"
vioυ Περδlκδρηξ' στιq 1a_22 Ιαvoυο-

ρioυ 1838 Πρoc τον nοτiρo τou: .Λoμ-

βδvω τηv nρδτηv εuκolρiov vo εtδo-
nolr]oω την ευγδvειδv σoU κα| τηv α-

γαnημivη μητiρο μoυ δτl nρo oλiγωv
ημερωv iφΘαoo ειc τo εδδ κοl μετδ
τoι, ερ;1oμδv μoυ εnαρoυolδoΘηv εlc
τηv A.A.M'M. τoγ Bοo:λδo καl τηv Bα-
oiλιooα τηc oγαnημivηc Ελλdδoc,, Λoμ
βdvω μεγdληv ευ1αρioτηoιv γo σαξ ει
δoπoι{oω 6τl εoτδλΘηv on6 τηv δloi_
κησtv τωv oμooπδvδιυv Πoλιτεlδv τηc
Aμερlκ{q αlc ΠρδΕεvoc εlq τηv Πρω-
τειjoυoαv τηc Eλλδδoc και εδi1θηv ωc
τolοι]τoc.,. .

Δεv uττdρxει καμι& αμφι6oλiα γrα
τηv ταυτδτητα τou Γρηγδρη Περδικ&-
ρη τoU Αvτωvioυ, τroυ εixε γεvvηθεΤ
ο-τη Ν&oυoα (oτοv Kαζ& τηg BΞρoιαg),
δπωq και ylα τo αξΙωμα τou ΠρoξΞ-
yoυ. Δεv yvωρiζoυμε, 6E6αια, πoιδg o
ρδλog τoυ τrρδτoυ αυτoJ Γεν. ΠρoξΞ-
vou - και ioωq πρδτoυ διπλωματικoδ
εκπρoαδτroυ τoυ αρτιγΞvvητoυ κρ&τoυg
τωv ΗvωμEvφv Πoλιτειδv (το:v l3 Bo_

ρεΙωv Πoλrτειδv), πoιd τα καΘfrκovτ&
τou, πoι& η δρdoη τoυ. Δεv τρδπει vα
μαg διαφι)yει Kαι η σUμμετox{ Αμερι-
κ&vωv φιλελλ{vωv στηv Eπαv&oταoη
τoυ l82I και δτι αργετoi Θα ξαπδμει-
vαy στη 1δρα μαg, πoυ Θα εΙxαv και
αv&yκη κdπoιαq διπλωματικfrg πρoστα-
oiαq. Επioηg η vεαρfl αμερικ&vικη 5η_

μoκρατΙα κdvει τα τrρδτα 6{ματα ττρoq

τα iξω, μετ& τηv Eταv&oταoη τηg α_
vεξαρτηoΙαq. oτrωoδιjτroτε στα lστoρι-
κ& Αρ4εiα τoυ YπoυρyεΙoυ Eξωτερικδv
τωv Η.Π.Α' Θα υπ&ρyoυv πλ{ρη oτoι-
xεΙα'

o iδιog ετrιoτoλoγρdφog, με τηv
rτρδτη τoυ εττιoτoλf, επιτρΞτrει ατoug
δικo')g τoυ vα κoιvoλoyfrooυv τo ευ;1&-

ρroτo γεγovδq, αλλ& δxι δτι ακoπεJει
vα ετrιακεφθεi τηv πατρΙδα. MαΘαivoυ-
με δτι εivαr τιαvτρεμδvoq και δτι η oJ-
ζυγδq τoυ <Ξxει μεy&ληv επιΘυμiαv>> vα
γνο:ρΙoει τoυg δικoδg τoυ. Toυq απo-
τρΞτrει, δμωg, vα τov ετrιoκεφΘoιiv oτηv
ΑΘηvα.

***
* **** *

Η τrΞμπτη και τελευταiα επιoτoλ{
παρoυoι&ζει εvδιαφiρov, yιατΙ με η-
μερoμηviα I8 Mαρτioυ l843, Eyει τδ_
τιo ατroατoλ{g <<Αμερrκfr>, xωρig ιδι-
αiτερη μvεiα τrδληq d τιoλιτεiαq. Απδ
αuτfrv ouμπεραivεται δτι o 'ΓρηYδρηg
Περδrκ&ρηq τo 1843 δεν εivαι τrι& Γε-
vlκδg Πρδξεvog τηξ Συvoμooπovδiαq
τωy l3 BoρεΙωv Πoλιτειδv. To τrδτε
ακρι6δg εγκατδλεrψε τηv ΑΘ{vα και τ'ο

αξiο:μ& τoυ (τιμητικδ i δμμιoθo) δεv
τo γvωρiζουμε. Απδ τηv πρoτελευταΙα
του επιoτoλ{ (4η), τroυ δxει ημερoμi1-
νΙα 1 ll2 Σετrτεμ6ρΙoυ 'l 84 I qn$ 1ηy
Αθ{vα πρog Kδαταv, 6γ&ζoυμε τo o''l_

μτrdραoμα δτι η αvαxδρηofr τoυ απδ
τηv Ελλdδα πρiπει vα iγιvε μδoα oτο
\842.

Evα &λλo εvδιαφEρov τηq ε]τιστo_
λig αυτt1g εΙvαι τιou εκφρ&ξει τηy ικα-
νoτιoΙηoτ] τoU και τoy Ξπαιvo για 1η
oδoταo'η <<αλληλoδrδακτικoJ oyoλεioυ
τrρoq ωφiλειαv τωv τιτωxδv oτη Ν&oυ-
oα>>' Δivει oυμ6oυλΞ9 yια τηv αγoo&
τωv 6ι6λiωv και ouμ6oυλdg ηθικoθθρη-
ακευτικoδ τερrεγoμΞvoυ. Ti frταv τo
<αλληλoδιδακτικδv oxoλεΙοv>> τroυ ιδρδ
θηκε oτη Νdoυαα τo 1832, τrρiτιει vα
ερεuvηθεΙ.

Στo τrεριθδριο τηg 3ηg oελiδαq υ-
τr&ρxει και η εξfrq φρ&oη: <<τrδg εΙvαι
η Νdoυoα πoλιτικδg;>>. Mακρυ& ατδ
τη γεvΞτειpα, yδvog oικoγEvεtαg πou

qυμμετΞ1ει στηv κoμματικd διαπ&\ll
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ΗRlμαTκου ποilθμου στ0 μπnεδουlπο xΦμo {Is53 - 1850}
Aπooπ6oμαTα απ6 τo,6ι6λ1o τoυ κ. A. Bακαj\,6πoυλoυ
(Νειilτε.:n Ιgτορiα τnζ Mακεδoviαg (183ο-1912): 1986

ξαv τδαo μεy&λεq δoτε o iδιog ι.l-

πo1ρεδθηκε vα iλθει oτιg Kαρυig
yια Tηv αvαζητηofr τoυg, αλλd δεv
6ρξκε καvivα εκεi, yιατΙ oι μoνα-
xoi εΙxαv καταφJyει oτη μoνfr Koυ_

τλoυμoυαioυ. Στoxεliovταq στηv o-

ριoτικ{ κατdλυαη τηg τouρκικηq ε-
πικυριαρxiαg oτo 'Αyro 'oρog καl
στην αvαγκαατικfr αυμμετoxfr των

μovαxδv στιζ επαvαστατικiq εviρ-
γειεζ, o Kαρατdoog ξ{τηαε επioη-
μα στιq 3 MαToυ ατrδ τηv ιερη κoι-
vδτητα Vα τoU τιαραδδαει τov καΙ-

μακ&μη, τov υyειovδμo και τoug λι-
γoατoiq Toιiρκoυq τoυ 'Αθω, αiτη-
ση/ 1τoU δεv iγιvε 6i6αια δεκτfr εκ
μ€oouq των μoναγδν oι oτιoioι ανα-
λοyiζoνταv φυαικ& τιg αo6αρδ9 ε.
πιτιτδoειq τωv εvεργειδv τoυg. Δi-
ΧτηKαy δμωq τελικd vα υψωθεi η
oημαΙα των επαVαστατδv oτιq Kα-
ρυΞq, δτrou εΙxε frδη εγl<ατα<rταθεi

φρouρ& τωv αvτρδv τoυ Καρατdαoυ'

'r<υv αρxδvτωv τηq Nrdoυoταg (πριv α-
ττδ τηv Eτιαv&oταoη τoυ 22 και υε'
τd), ΦευΥ&τoq εiκooη και τrdvω xρδ-
vtα, o Αμερlκανδg, πι&, Γρηyδρηq Πεo

δικdρηq δεν μπoρεΙ vα ξεxdoει τoυg

oκληρoJg κoμματικoιig αyδvεq. Tcv
καiει η περrΞργεια.

Kαι μετ& 16 1843; Δεv uτr&ρxει oυ-
viyεια o' αυτiν τηv ιoτoρΙα. Πoλλ&
και δr&φoρα δxoυv ειπωθεi oε δrdφo-

ρεg ετroyΞg, yι αuτδv τov <<μυΘικδ>>

Γρηyδρη Περδικ&ρη. Tα ττεριo'oδτερα
αvfrκouv oτo xδρo τoυ μδθoυ και τηq

φαvταoΙαg.
Evα εΙναι oΙγoυρo και ιoτoρι<&

τεκμ'l1ριωμdvo; δτι Ξvαg ΝαoυoαΙoq, o
Γρηγδρηq Περδικ&ρηg, γιδq τoυ Αvτιo-
νioυ, ηταv διπλωματικδg εκπρδoωπog,
o πρδτog τoU νεooι)oτατoυ κρdτoυg

των ΗvωμEvωv Πoλιτειδv (Ι3 Boρεiων
Πoλιτειδv), oτηv τrρωτεδoυαα εvδg &λ
)'oυ vεoγdvvητoυ κρ&τoυg, τηq Ελλ&-
δαg, απ δτο 1838 μixρι τo 1842.

ΣΗMΕlΩΣElΣ:
l. oTΓωζ εΙvαl γvωoτδ με τηv <<Δια-

κr]ρuξη τηg Αvεξαρτηoiαq>) τΙξ 4 loυ-

^-'oυ 
1776, Δdκα τρεΙg Πoλιτεiεg τηg

Bδρειαq Αμερικfig - παληδg Bρεταvι-
κδg Aτroικiεg τιou εξεyEρθηKαv - αUτo-

αvακηρ'jyτηκαv <<ελεδθερεg και αvεξ&ρ-
τητεq ΠoλιτεΙεg. Mδvoυv απ Ξξω τoλ-

λδq dλλεg ατroικiεq, πou δλεq εvδΘη-
καv μετd τηv λι]ξη τoυ εμφυλioυ πo-
λiμoυ (1865) και oυyκρδτηoαv τιg Η-
vωμivεg Πoλιτεiεq τηq Αμερικiq (Η.Π.
Α.). Γι αυτδ και oι ελληvικEg εφημε-

ρiδεg τoυ 1848 yρdφoυv περΙ <<oμoα-

τrδνδωv Eτrαρyrδv Αρκτδαq Aμερικfrg>>

και o'ωoτ& o Γρηyδρηq Περδικ&ρηq oτo
Io yρ&μμα yρ&φει <oμoαπδvδωv Πo_

λιτεtδv τηq B. Αμερικfrg>.

2. To τrακdτo τωv tστoρoυμEvων 5 ε-
πloτoλδv τoυ Γρηyδρη Περδικ&ρη εΙ-
vαι τrροoιτδ oε κ&θε καλoπρoαiρετo
ερευvητfr και Θα κατατεΘεΙ oτo loτo-
ρικδ Αρxεio τηg Ν&oυααg, δταv Θα ι-
δρuΘεi αυτδ.

Α.Φ.Γ.

... Τα αyεδια τωv Ελλη','ων ετα-
ναoτατδy τιρδ6λετταv τη,7 qτιξ$616r'1

ν'αuτiκoΟ αyηματog ατη Xαλκιδικη
με εiτικεQαληg τoν Kαρατdαo, o

oτιoΙog κατdρτιζε δικδ τoυ oδμα
oτηv Eυ6oια. oι ξεoηκωμivoι 'Ξλ-
ληvε; oxεδiαζαν τηv ταυτδ1ρoνη δι
εiαδυoη τoυ Kαρατ&oou Kαι τωy
oεαoαλικδv oωματωv oτη Θεo'oα-
λoviκη. 'Exovταq αναλd6ει To γΞ-
vικδ o'uvτοvιαμδ τωv πoλεμικδν ε-
πι1ειρηoεcυv μετ& τηv αvακηρuξi1
τoU ωζ <<Αρ1ιoτρατηyoυ>> τηg Mα-
κεδoviα;, ο Kαρατ&oog αφoi αυ'1,-

l<ivτρcυoε δΞκα πλoiα με 500 τrερΙ-
πoυ dντρεg oτηv trΟ6oια κατευθΟv-
θηκε ilτειτα oτη xερo'δvησo τηζ
Καoo&νδραg και τελικ& ατro6ι6&-
στη<ε στΙq 6 Ατrρrλioυ l854 oτov
δρ1'ιο τoυ Kαλαμιτoioυ. Mετ& τηv
καταληψη τoυ xωοroi Συκιd, δτεoυ
-1,ι'.rε δεκτδ; μrε uεγdλo ε,:θουo"ια-
oμδ α:τδ το ντδτrιο πληθυoμδ, τιρο

xδρηοε oτoν Παρθεvδνα τηg Σιθω-
viαq και ατη Νικητη και κατiληξε
μia'α oε τrαραληρημα εvθcυoιααμoι)
ατεδ τoυg κατoil<oυg oτιq 10)22 A-
πριλiοu l854 oτov 'Αγιo Νικδλαo.

... Τη, iδια μEρα (13/25 Απρι-
λioυ oι εTΓαyαστατιKΞg δυνdμειg ει-
oi6αλαv μioα oτoν ΠoλJγuρo, δ-
που ενιoxliθηKαV με τoλλor)q εθε-
λovτig, oι oπoΙoι αvαxαEτηααv τιq
τo'-lρκικiq δυv&μειq oτo Jψωμα <<Kα-

6ρδλακκαq> κovτ& oτη Γαλ&τιατα.
Στιc, l4[26 Απριλioυ o Kαρατdoog
ετιικεφαληg τωv εTΓαVαστατδv αυy-
κρoυατηι:ε με τoUζ Τoιiρκoug τηg
oρμι)λιαg xωρiq δμωg vα μπoρioει
ι'α τηV κυριεΟoει, γεyovδg, ττoυ εΙ_
xε δυαμεvη αyτΙκτυτo oτηv εξiλιξη
τηq κατ&ο-τασηq Kαι oτα πνειiμα_
τα τωV Eλληvων.

-.. oι ελλεΙψειζ Tων αvτρδ': τou
Καρατ&αο',, oε τroλεμoφδδια υπηρ-



Kλεφταρματoλrκ& xρovrκα
(Η δρ6on αρματολιbv και κλεφτoλnoτιiv oιlμφωvα με τo αρxειακ6 υλικ6 τωv τoυρ_

κικιilv ιερoδικεlωv B€ρoιαq' Ν6oυσαq και Θεooαλov(κnq)

E', 1759-1775
Kι ενδ ατιg περιφEρειεg BΞρoιαg και Eδεoααg oτιq

oπoiεq εi1ε διαoαλευΘεi η τ&ξη απδ τηv δρdoη τoυ Kαρ& -

Καπετ&v και τωv ληατδv ΣεvτEφκoυ, Xρiατoυ καr Κα-
τoαoiνη, φαΙvεται δτι δεv oημεtδvovται &λλα κρo&αμcrrα,

τoυλ&xιoτo για δι&oτημα εvξ Eτoυζ, εvτελδq ξαφvικ& o

6oε6δαq τηq BEροιαq Moλλ& Moυoταφ&, oταoι&ζει και
κατoρΘδνει vα παραoδρει με τo μΞροq τoυ εκτδq απδ πoλ_

λ& ταροι1oπoι& ατoι1εiα και τov καΤμακ&μη τηq Ιδιαq τ&
ληq ΣεΙτ MεyμEτ, τoν αρxιΙμ&μη Xατζi lμτραxflμ, τov

Xαα&v Σιπαxi, τov PαμΙζ MεxμEτ και &λλoυg. o Moυαrα-

φ& τo δι&oτημα τηq αvταρoiαq τoυ κατ& τηq Yψηλdq Πδ-

ληg αυvεργ&oΘηκε με τov αλ6αvικ{g καταγωγfig Kατεριv-
λfi Αρvαoδτ Xαo&v αy& ατrδ τoν oπoΙo δλα6ε ωριoμΞvo

xglgατικδ τoαδ υπδ μoρφfi δαvεiou.

{ Για την εξδφληoη αυτoδ τoυ δαvεioυ υπoxρΞωαε με την

ι f . 6iα τoυq κατoiκoυq τηq BEρoιαq Kαι τηξ τερrφEρει&ζ τηq

\r/ να υπoyρdφυv xρεωoτικ& oμδλoγα και τouq τiεαε να τα
πληΦooυv. Kατ& τηv τrμiτη φ&oη τηq ανταρoΙαq τoυ

Moλλ& Moυoταφ& η Yψηλi ΠJλη εi1ε επιΦρτΙσει τov 6α-
λr\ τou Kιoυατεvτdλ εμΙρ oδλ ouμερ& Αμπτi παo& Αλi
τταo& ZαδE vα oυλλ&6ει τoUξ στασιαστEq, να τιμωρfroει
παραδqιγματικ& τoυq πρωταΙτιoυq τηq αvταρoiαξ και να

ετι6&λει εκ νEoυ την τ&ξη. M&λιατα, η Yψηλi Πδλη Eκρι-
νε αvαyκαiα και τηv απooτoλfl τoυ τoαoιioη τωv yενιτα&_

ρωv τωv αvακτδρων lμ'.ραiμ Υια την ετΙ τδπoυ παρα-
κoλoδΘηαη τoυ Eρyoυ τηq καταστρoλis τηq αvταρoΙαg oτηv
BEρoια (βλ. ox. ΑBΝ. l87, αελ. 166 - 167,φιρμ&vι με

yρovoλoyΙα Tδλη PετζΞπ l l72: 28 Mαρτioυ 1959) και
τηv ανδληψη απδ τov Ιδιo καΘηκδvτωv ζαμτΙτη oτην πδλη
αυτi μετ& τηv επαναφoρ& τηg τ&ξηq.

H ανταραiα πoυ εκδηλδΘηκε oτη BEρoια κατ& τηq Y_

ψηλfiq Πι)ληq εξηγεiται ευκoλδτατα απδ τo γεγovδq δτι oι
περιoαδτερoι απδ τoυg oτααιαoτEg - δτωq αφflvει vα εv-

νoηΘεΙ τo o1ετικδ τoυρκικδ κεiμεvo - {ταv Aλ6αvoΙ. M&-

λιατα oι κ&τoικoι τηq BEρoιαq εΙxαv υπoo1εΘεi ατov μoυ_
τεααρΤφη τoυ oαvτζακΙoυ Θεooαλoviκηq Αμπvτfi τταo& την

κατα6oλd τoυ τoooδ τωv πεvdvτα 1ιλι&δωv γρooΤωv ατην
τερΙττωαη κατ& τηv oπoiα Θα επιτυγ1&voνταv η εκκαΘ&_

ριση τηξ περιΦδρειαg BEρoιαg απδ τoυq Αλ6αvo!q λη-

ατEq. Στo κεiμενo τoυ Ιδιoυ φlρμανioυ εφιoτ&ται η πρo-
oo1f τωv αρμoδΙωv yια τηv εκτδπιoη αε <<μακρινEq xδρεζ>
τωv αρχιστασιαατδv, τηv ατoμ&κρυvoη απδ τηv KατερΙ-
vη και τηv τεριφδρει& τηξ τoU Kατεριvλ{ Αρvαoι)τ Xαα&v
και τωv oπαδδv τoυ καΘδq και δλωv τωv Αλ6αvδv πoυ κα-
τoικoδv ατιg τεριφEρειεg BΞρoιαq, lΓεwιταδy και Eδεo-
σαξ, στιs rδιαiτερεg πατρΙδεq τoυζ για vα <ηoυ1&αει δλov

τo 6ιλαEτιoν απδ ταq τrρoo6oλ&q, καταπιΞoειq, ληoτεΙαg
και κακoηΘεiαq τωv>. TEλoq, δoor απδ τoυg κατoiκoυq fl

αρμoδioυq oλιγωρflooυv oτηv εκτEλεoη τηg εvτoλ{q για
τηv απoμ&κρυvoη δλωv τωv αλ6αvικδv <<φuλδv> τωv πρo-
αvαφερΘειoδv περιφερειδν, oτιg ιδιαΙτερεq πατρΙδεq τoυq

Θα τιμωρηΘoδv τrαραδειγματικ&. (Αρxi Σε6&λ Eτoυq

1172ι 27 MαToυ 1759. ΑBΝ. I89, σελ. 168 - Ι70).

Evεργδvταq συμφωyα με τιg ει,τoλΞq τηq Yψηλfiq Πδ'

ΙΣToPΙΚ,FΙ ME,ιΕTΗ
Toυ Στθργιoυ Σπ. J1πooτ6λoυ

ληg o r.toυτεoαρiφηq τηg Θεαoαλoviκηq Αμπvτfr παo& επi-
τυXε vα εξovτδαει μδoα oτov iδιo xρδνo τoν Moλλ& Moυ_

oταφ& και τηv oυμμoρiα τoU Kαι vα ΘEoει τδρμα oτηv αv_

ταρoΙα κατ& τoυ <υψηλoi xαλιφ&τoυ>. Eται, o iδιoq και

η πoλυτrληθfrg oυμμoρiα τοU τrou λioτευαv, κατEoφαζαv

και εΙxαv <περιαy&Υει ειq απελτrιoiαv Kαι απδγvωαιv>
τoυq κατoiκoυg τηq B€ρoιαζ και τηζ περιφEρει&ξ τηq, Ξ-

τrαUσαv πλEov vα ατroτελoδy δημδαιo κiνδuvo. EΙvαι γεyι:'
νδq δτι o Moυλλ& Moυαταφ& oτηv αρy{ τη9 αvταρoΤαq τoυ

εi;ε επιxειρfiαει vα εξευμεvΙoει την Yψηλi nιiλη απooτEλ-
λovταξ ατηv Kωvταoτιvoiπoλη τo πooδ τωv δΞκα τrEvτε

xιλι&δωv yρoαΙωv με τoν κ&τoικo τηg BEρoιαξ και εUvo-

oδμεvo των To0ρκωv M&ρκo Χαριτδπoυλo.
oπωg πρoκδπτει ατrδ τo κεiμεvo μι&q παλιdq ιερo_

δικαoτικι]g απδφααηg τoυ lερoδικεioυ BΕρoιαg (βλ. αx'
ΑBΝ 2, αελ. l - 2 xρovoλoyΙα 18 Ziλ XετζEEτoυq Ι007:

Ι2 loυλΙoυ I599) o πρoττδτoραq τηg oικoγEvειαg Xαριτ&
πoυλoι tωdνyηg Xαριτδπoυλog <<εΙxε παρ&oγει κατ& τηv

εv Eτει 852 (δτog Eyεiραq> γεvoμΞvηv κατ&ληψιν τηg πδ-

λεωg Bερoiαg μεΥdλαζ υπηρεαiαq ειζ τα vικηφδρα αoυλτα-

vικ& oτρατεriματα>>.

Eτrιδιδκovταq, τρoφαvδg, τηv xoρfryηαη αμvηoτεiαg

oτov iδιo και τoUξ oυvερy&τεq τoU o o_τασιαο'τfrg 6oε6δ-

δαζ τηξ BΞρoιαg Moλλ& Moυoταφ&, εiΧε απooτεiλει τoy

M&ρκo Xαριτδπouλo ατηv KωvταvτιvoJπoλη πριv η Yψη_

λi ΠJλη πρo6εΙ ατηv απoατoλfr τoυ oxετικoJ φιρμανiου

με τov oπoΙo δtατ&ooovταv η τr&oη Θυoiα εξδvτωση τoυ

ιδΙoυ και των &λλωv ατααιαoτδv. Mδλιq o Xαριτδπoυλoq

αφΙxθη oτηv πρ<ιτειioυoα και πληρoφoρ{Θηκε τηv oριoτικιj
και αμετ&κλεrτη απδφαoη τηq Yψηλfrq Πδληg Πiληq για
τηv εξδvτωoη τoυ Moλλ& Moυoταφ& και τωv &λλωv τrρω'

ταyωvιoτδv τηq ατ&oηg oτηv BEρoια, επEoτρεψε αμEαωq

oτηv γεvδτειρ& τoυ xωρig vα παραδδoει τo xρηματικδ τo-

oδ τroυ εκδμιζε, oτιq τoυρκικEq αρXΞq.

Αμξαωζ μετ& τηv &φιξi τoυ oτηv BΞρoια o Xαριτδττoυ-

λog πEΘαvε ξαφvικ&, εvδ κατεixε τo τrρoαvαφερδμεvo xρη-

ματικδ πoαδ. Eπειδfr o Αμvτ{ Παo&q εΙxε κατ&oxει και

δημεJoει τα περιoUσιακ& oτoιxεiα τoυ Moλλ& Moυoταφδ

μετ& την εξδvτωoη τoυ τελευταΙou, η Yψηλfr ΠJλη με αγε_

τrκδ φιρμ&vι τηξ πρoξ τov μτιεηλEρμπεη τηζ Poδμεληq

Mεxμiτ Παo&, τov ιερoδικαoτfr BEρoιαg και δλoυg τoυq

τrρoκρΙτoυq και ιoxυρoUg τoυ oμδvυμoυ καζ&, διε6i6αoε
τηv εvτoλfl Yια την κατ&oxεoη τoυ τroooι] τωv δεκατrEvτε

xιλι&δcοv γρoαiωv ατrδ τα xδρια τωv κληρovδμωv τoU ατro-

6ιδoαvτog M&ρκoυ Xαριτδττoυλou, μδρoq τoυ oτroΙou δπρε-

πε vα ετrιστραφεi αε ωριoμδvouq επαγγελματiεq τηζ BΞ_

ρoιαg δναντι ατταιτfroεδv τouq πρoζ τov στασιαστ{ 6oε_

6δδα. (7 Tζεμdζη oι]λ Ε6Ξλ δτoυg 1173: 27 Δεκεμ6ρioυ
l759. ΑBN. Ι90, oελ.170-171).

Στηv αυγκρδτηση και δρdoη ληoτooυμμoριδv, δτιωq

φαΙvεται, 6oηΘoUoαv και μερικoi πρδκριτoι rj κoτ-(αμτr&-

oηδεq, oι oπoΙor καρπΦvovταν τηv λεiα απδ τιg διαρπα



Yξξ και λεηλαoΙεg. Συyκεκριμivα, μΙα ληoτoαυμμoρiα α_

τroτελoJμεvη ατrδ ραγι&δεg κ&τoικoυq τηg Νdoυoαg και

φJλακεg ατιδ την Ιδια ττδλη και ατrδ τηv Eδεooα, πεvfrv_

τα δωg εξfrvτα dτoμα ouvoλικd, πρoΞ6η ατην διαρτrαγfr τωv

εμτroρευμ&τωv τoυ Xαo&v, δμπoρoυ ατrδ τα lωdνvιvα. oτην

θiαη Ανω Βρδoη, την δρα τroυ o τελευταiog διδρyovταv

ατrδ τηv oτενωττδ Ντδρτ Αλi του καξd Bδρoιαq'

Τα διαρlταγdvτα εμπoρεrματα oι ληoτδg τα παρEδo-

σαy σε μερικoiq κoτξαμτr&oηδεg ατrδ τηv Bδρoια, Ν&oυ-

σσ, Eδεooα κ.λ.π. xωρig vα κρατ{αoυv για τov εαUτδ

τoυq μερ'Ιδιo. oι τrρoαvαφερδμεvoι κoτζαμτ&oηδεg και σUΥ

κεκριμivα oι Kεxαyιd oγλoi Κδτooq, Δημητρ&κηc, )fuτζi
Mπακ&λoγλcυ και Mαvδληg Kαρατζ&oyλoυ απδ τηv BE_

ροrα, Πατrα oικovδμog, Xατζi Kδτoog καl ΑργJρηg απδ
τl1v Ι'.i&oυαα, Πατα ΓεδρΥηq Kαι τα αδδλφια τoυ απδ τo

xωρrδ oζoJντζ 06& και dλλoι απδ τηv Εδεαoα Υια τolrξ

οτroioυg δεv γΙvεται ovoμαατικfr αvαφoρ& oτo κεΤμεvo, διΞ_

vειμαv τηv λεΙα μεταξδ τoυq. Στo τoυρκικδ κεiμεvo παρE-

χεται η τrληρoφoρΙα δτι η ληoτooυμμoρiα αυτfl τrεριφEρov-

ταy με αλ6αvικδq oτoλEg, πρoφαvδξ, για vα εξαπατδvται
τα θι)ματα τωv ληoτειδv και oι τoUρKικΞq αρx6g ωq πρoζ
τηv εΘvlκδτητα τωv αvδρδv πoU τηv απdρτrξαν. To γεγo-
vδg αυτδ περιflλθε oε γvδoη τηq Yψηλfrq ΠJληg ατιδ o1ε-

τrκ{ αvαφoρd τroυ υττi6αλε o αυτ{ν - oυνoδευδμεvη και
ο.πδ τrλfrρη κατ&λoγo τωv δrαρπαγEyτωy εμπoρευμ&τωv -

ο παθδv iμτroρoq Xαo&v. H Yψηλfr Πδλη, απευΘυvδμεvη

τΙρoζ τoUξ ιερoδικαστΞq BΞρoιαg, Eδεoααq και Ν&oυoαq
και δλoug τouq στρατιωτιι<oι]q Και διoικητικoJg παρ&γovτεq

τωv πδλεωv αυτδv, εvτδλεται τηy oJλληψη και dμεoη πρo_

σαYωYi oτo ιερoδικεio ΘεooαλovΙκηζ για vα δικαoΘoiv
τcoν εvεxδμενωv σTην ληoτεiα κoτζαμπ&oηδωv και τηv ε-

τrlστρoφ'i τωv κλoπιμαiων στov δικαιoUxo Eμπoρo' (3 Σε-
€δλ iτoυg 1174: 8 MαToυ 1761. ΑBΝ' 191, oελ.171 -172).

Πρo6λflματα διαodλευoηg τηg δημδoιαq τ&ξηq oτlg
τιεριoyΞg τoυ καξ& BEρoιαg φατvεται δτι δημιoυρyoδvται

ατrδ τηv δρ&oη και &λλωv ληoτρικδv oμdδωv.

Συγκεκριμivα oι αρxιληoτdg καπετ&v KατoαoUvηq
(γνα:o'τδg ατrδ τρrv oε μαg), ατrδ τo xωρrδ Mπδoταvη,

ο κεyαyιdg τoυ Kατoαorjvη απδ τo xωριδ Mπδoo6α, κα_

τrετ&v MτrΞλικαζ. ατrδ τo xωριδ ΠαλατΙταα, καπετ&v Mπρ&

κog, αττδ τo yωριδ Boδλτoιoτα, καπετ&v Δiμoc, κατετ&v
Σα6ρ&voq και Καπετ&v ,Mαvδληq, <<δεv εΙναι φιλfrouxoι &v_

θρωτoι, αλλ αvEκαΘεv ταγX&voυy αvτ&ρται και αρXιλη-

oταi και επαvαoτ&ται μfl υπακoUovτεq ειq ταξ αρΧ&q>. ol
αρyΞg τηq BΞρoιαg εντiλλovτα! vα oxηματΙαouv ισΧυρδ

ατρατιωτικδ απδαπαoμα Υια τηy αδλληψη d πλfrρη εξδv_

τωση των TrρoαvαΦερΘΞvτων αρXιληστδv μαζΙ με τouq &y-

δρεg τoυg. (l2 Moυxαρδμ tt75: 13 Αυyoδoτoυ t761 ΑBΝ
192, oελ. |72) '

Εv τω μεταξδ, ταρ δλo δτι προυπiρxε αuτoκρατoρι_

κδ φιρμdvι oyετικδ με τηv εκδΙωξη και απoμ&κρυvση δλωy

τωv Αλ6αvδv ληoτδv και μιoθoφδρωy απδ τoυξ Καζ&δεζ

τηq BΞρoιαg, Eδεααg, Ν&oυoαg και Γεvvιτoδν oτtg ιδl-

αiτερεq τrατρiδεg τoυg λδyω τoυ ρδλoυ πoυ διεδραμ&τη-

oαv κατd τov yρδνo τηq αvταρoiαg τoυ 6oε6δδα τηξ Bδ_

ρoιαq Moλλ& Moυoταφ&, εy τoδτoιζ, πΞvτε 1ρδvια αργδ_

τερα ετrαvεμΦαviζovται στιq περιφΞρειεg αυτδg. Η επαvεμ-

φ&vιoη τωv Αλ6αvδv - σδμΦωyα με τo τoυρKιKδ κεiμεvo -

σUvoδεδεται απδ καταατρoΦδζ, φδvouξ, λεηλαoΙεg και &λ-

λεq Eκvoμεq ενEρΥειεq και Ξxει oαv ατoτEλεoμα vα κλovι-

αθεi η ααφ&λεια και η τ&ξη, ιδιαiτερα ατηv δπαιΘρo, &
ττoυ oι ραγι&δεξ αvαYκdoθηκαv να διακδψoυv τιq εργααiεg
τoυq. Θα πρΞτrει vα αvαφερθεi δτι πoλλoΙ απδ τoυg αyι&,l
και κoτζαμπ&oηδεq τωv τεριφερειδv αυτδv δ1ι μδvo επδ_

τρεψαv την εΙαoδo τωv Αλ6αvδv ληατδv, αΜ& oε τroλ-

λoJg απδ αυτoιig αvEθεoαv καθfiκovτα μπoυλoυκμτααfiδωv,
τrρooλαμ6dvovτ&g τoυg, πρoφαvδq, ααν μιoΘoφδρoυg.

Mε διαταγi τoυ μoυτεoελΙμη τoυ 6αλfi τηg Poδμεληc

lμπραxiμ τρos τιq τoυρκικδg αρxEq τωv καζ&δωy BEρoιαg,

Ν&oυoαq, Eδεooαq και Γεvyιταδv, δια6ι6&ζεται εvτoλfi

Yια τηv εκ vEoυ ατoμ&κρυvoη τωv Αλ6αvδv απδ τιq περι-

φEρειδg τoUξ και τηv επαyαΦoρ& τηq τ&ξηq και αoφ&λειαq

o αυτEq. (5 Tζεμ&ζη onλ Ε6Eλ Ξτoυq lΙ78: 3l oκτω_

6ρEoυ 1764. ΑBΝ l94, αελ. I73 - Ι74).

Στα μEoα τoυ επoμΞvoυ Ξτoυg η δβoη τωv ληατρικδν
oμ&δωv τrρooλαμ6dvει μαζικδ 1αρακτfrρα, διευρJvovται

oημαvτικ& τα YεωΥραΦiκ& δρια μEoα oτα oπoiα εκδηλδ_

vεται και η oUμτrραξη για αv&ληψη κoιvδv ετrιΘετικδv πρω-

τo6oυλιδv εivαι πλEov Ξvα oivηΘεξ φαrvδμεvo. To α1ετι'
κδ τoυρκικδ κεiμεvo μαq πληρoφoρεi δτι oι καπεταvατοι
τωι ληoτδv τωv καζ&δωv Πατρατξiκ, Πλαταμδvα Eλαoδ_

vαg, Σαρ6iωv, Tρικ&λωv, Bδρoιαg, τωv yωριδv τηg Aρyα-
λαoτfrg και τωv xωρrδv lζδΙv, Λιτδ, KεραμΙδr και Koκ&

ρo6o, τrιiζoυv τoυq ραγr&δεg vα διδξoυv τoυq Φδλακεq τoUξ

διoριoμivoυg απδ αυτoσq και τoy τoiρκo ετδπτη και uα

διoρiooυv &λλoυg oτηv ΘEoη τoυq αv&μικτoυg με ληoτEg.

oι δλληvεq αρxιληoτEg καπετ&y Σαλαμoiραg, κατrε_

τ&v Kδλιoq, Λ&ζos, Kδδρog, Kατααoδvηq και BoζΤκηq πα.l

δρoιioαv oτov καζ& Eλαooδvαq με τιq oμ&δεg τouq, καπε_

τ&v MΙxog, M&ρκog και Kδoταg στov καζ& Σερ6Ιων, κα_

πετ&v Τoδμηg ατov καζ& Δoμoκoιi, καπετ&y Αoτερι&δηq,

Mπ&μπog, BEyαq και ΣταμoJληq, oτoν καζ& Tρικ&λωv,

Mτr!λικαq και Mπρ&κoq oτov καζ& BΞρoιαg, καπετ&v Κoy'
τoγι&vvηq με τov oivτρoφδ τoU Δημfiτριo Παπ&ζoγλoυ, α_

τrδ τηu ΓoJρα, και Mfiτoog oτov καξ& Πατρατζiκ και o

μικρδq κατrετ&v Ziδρos, oτoν καξ& Λ&ριoαg, oυvEτραξαv

με τous - Αλ6ανoδ9, καΘ δλεq τιg εvδεΙξειq - αρxιληoτEq

Xαivτ&ρ oyλoδ oτov καζ& Eλαooδvαq και Tooλ&κ, αrov
καξ& Λ&ριoαq και ειoδ6αλαv ατα xωρι& τoυ oλiμπoυ λε-

ηλατδvταg, Qovεiovταq και αιxμαλωτiζovταq, πoλλoυq κα-

τoiκoυg. Ειδικδτερα oτo xωριδ K&λιαvη λεηλ&τηoαν δλα

τα oπΙτια φoρτδvovταg τηv λεiα oε εvεyivτα τEoαερα μou_

λ&ρrα ττoυ αvflκαv oτoυg κατoΙκoυζ, σκδτωσαy τiααερεζ
και τραυμ&τιoαy Evαv απδ αυτoι)q και ατoΧωρδνταξ πυρ-

πδληoαv δλα τα απΙτια, ανερxδμεvα σε εκατδy εiκoαι δι)o

oυνoλικd. oι κ&τoικoι, τρoμoκρατημδvoι, εγκατΞλειψαv τo

xωριδ και κατEφυγαν oτηv Λ&ριoα. Για τηv απελευθδρω_

oη πoλλδv oμfiρωv oι ληoτEq απαττησαv τηv κατα6oλd

λδτρωv ατδ πεvτακδαια ωg εξακδoια γρδσια τo &τoμo'

Mε oyετικδ φιρμ&vι απευΘυvδμεvo oτov 6αλτi τηq Θεoαα_

,λoviκηg Kιoπλouρoi ΖαδΞ AxμEτ και τιζ τouρκικEq αρ1Eq

'rωy τrρoαvαφερΘivτωv καζ&δων η Yψηλi Πiλη ζητεΙ τηv

λflψη δλωv τωv απαραiτητωv μEτρωv για τηv oiλληψη fi

εξδvτωoη τωv ληατδν, τηv απδδooη τωv λεηλατηΘEvτωv

τεριoυαιακδv oτoιxεΙωv oτoυg δικαιo01oυq ραyι&δεq και

τηv πλ{ρη επαvαφoρ& τηq τ&ξηg και τoU αισΘiματoζ τηζ

ασφ&λειαq oτoυq δειvoταΘfioαvτεq κατoΙκoυg. (ΤEλη ZΙλ

Xετζδ Ξτoυq 11v8: 20 loυvΙoυ Ι765. ΑBΝ Ι96, oελ. 176-

177).

Εv τω μεταξι) η Yψηλi Πι]λη πρo6αivει στηv αντικα_
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τdσταση τoU Φρ&σαρη Moυαταφd παo&, αλ6αvικ{q κα-
ταγωγfrq, ατov oτroΙo με αυτoκρατoρlκδ φιρμ&vι εixε αvα-
Θδoει τηv διoΙκηoη τωv vτερ6εvΙωv τoυ 6ιλαετioυ τηg PoJ-
μεληq και τωv oαvτζακΙωv Κdρλελι και Ναυπ&κτoU, επει-
δ{ επEδειξε αvικαvδτητα κατ& τηv &oκηoη τωv καΘηκδv_
τωv τou. Στηv ΘΞoη τoU πρoαyαφερδμεvoυ παo& τoτroθε-
τ{Θηκε o διαμδvωv oτηv Λ&ριαα Mεxμδτ παα& Zαδδ Miρ
Αλ{, αvακτoρικδq υπ&λληλog.

o λδγoq τηg παJαηq τoυ Φρ&oαρη Moυoταφd εivαι δτι
δεv επΞτυxε επαρκδq vα τρooτατεiσει τα vτερ6Ξvια τηq
PoJμεληg τα uπαyδμεvα oτηv διoiκηαfr τoυ, δτrωg Λδρι-
σαζ, Σερ6Ιωv, BΞρoιαg, ooτρδ6ou. Toαρoαμτrd, Eλαo-
αδvαg, Πλαταμδvα, ΠριoτΙvαq, ΔoμoκoJ, Xρoδτrιαταg. Α-
vαoελiτoαg και Kαoτoρι&g, καθδg και τα ααvτζ&κια K&ρ_
λελι, Ναυπ&κτoυ Βδλoυ και Αργαλαoτfrg, ατrδ ετrιδρoμδg
ληoτδv.

ΣυγκεκριμEvα oι Αλ6αvoi αρxιληoτδg ΑΤδovατλfr Mα_
ξo0τ, Χoυαεlv PEαμε, ΛoυρΙτζαλη Moυoταφ&, KαδΙρτζε
και Αζiζ, επEδραμαv με τιg ληατooυμμoρΙεg τoυg oε πoλ_
λ& 1ωριd και αφoδ τrρoΞ6ηoαv oε λεηλαoΤα και διαρτrα_
γfr τωv τrεριoυoιακδv oτoιyεiωv τωy κατoiκωy τouq, απo_
yωρδvταq πυρπδληoαv και τα ατriτια τoυζ/ Xωρiζ να σlJ-
vαvτι]ooυν oυoιδδη αvτΙoταoη, τρoφαvδg, λδγω μi λiψηc
ατoτελεoματικδv μδτρωv πρooταoiαq τouq απδ τov τrαυ-
Θivτα και απoλuθδvτα απδ τηv θΞoη τoυ Φρ&ααρη Moυ-
σταφ& πασ&. Eπioηg, H Yψηλ{ Πιiλη εφloτd τηv 1τρoσo_
xf τωv κατ& τδπoυq τoυρκικδv διoικr]oεωv vα πρo6o0v
oτov διoριoμδ vΞωv φυλdκωv καt μτroυλoυκμασiδωy δια_
λ€γovτ&g τoug μεταξι) τωy πλEoy αξιδτrιoτωv και φερδy_
γυωv μoυooυλμ&vωv, γrα τηy φδλαξη τωv vτερ6εvΙωv τωv
καζ&δωu, απoΦεJyovταζ τηv τoπoθδτηoη αφερdγyυωv λη-
ατδv αv&μεικτωv με Αλ6αvoJq, τoυq oπoioυq τιρEπει vα α-
πoμακρδvouv απδ τα vτερ6δvια, xωρiq καΘυoτδρηoη. (Mδ-
oα ZΙλ Kαvτδ δτoυg 1179: 25 Απριλiou 1766. ΑBΝ 197,
oελ. l78 - l79).

Πραγματικ{ αvαoτ&τωαη, επΙoηg, πρoκαλεi Και η
δρ&oη τoυ τoδρκoυ αρxιληoτfl Mπε'iτoυλ&x στηv περιΦE-
ρεiα τηg Φλδριvαg και ειδικδτερα κovτ& ατo xωριδ Ξυvδ
vερδ. Mετ& τηy ατoτUxημivη τρooπ&Θεια τωv τoυρκικδv
καταδιωκτικδv απooπooμ&τωy για τηv εξδvτωofr τoυ, o
πρoαuαφερθεig αρ1rληατ{q, αφoi εvΙα1uoε τηv oυμμoρiα
τou, επιτEΘηκε κατd τoU ατoσπασματ&ρxη oμEρ αγ& o
oπoiog με εκατδ φι)λακεg ευρΙoκovταv ωxυρoμΞvoq στo xω-
ριδ αυτδ. o τελευταioq κατδρΘωoε vα ατoΘfroει και κατα-
διδξει τoυg επιτεΘEvτεζ ληoτδg. o MτrεΤτoυλλ&x δμωq, α-
φoιi κατδρΘωoε vα υττoκιvfloει oε oτdoη τoυg τoδρκoug κ&-
τoικoυq τηg περιoxfrq και vα στρατoλoγfroει εvvιακδoιoυg
απδ αυτoιiq, επαvεπιτΙΘεται με oυvoλικfi δδvαμη xιλiωv
τεντακoαΙωy ανδρδv. o oμδρ αγ&g με τoυg &vδρεq τoυ
επEτuxαv vα καταφυyouy τρoξ τov Mαxμoιiτ MπΞη ΖαδΙ-
δεq πρog τoy oπoio εξδΘεααv τα γεγovδτα και ζ{τηααv
oτρατιωτtκfl ενΙoxυoη. Eπωφελoδμενog απδ τηv απouαΤα
τωv τo0ρκων φυλ&κων o MπεTτoυλλ&y λεηλ&τηoε μερικ&
xωρι& τωv ραγι&δωv στηv περιφδρεια τηg Φλδριvαg αρπ&-
ζovταq και δEκα κoπδλλεq και στηv oυviyεια, ειαΞ6αλε
oτoυg καζ&δεq Kαατoρι&q, MoναoτηρΙoυ και ΠερλεπE λε_
ηλατδvταq τoυg ραyι&δεg κατoΙκoug πoλλδv γωριδv και
κρατδvταζ oαv oμfrρoυg τoλλoιig απδ αυτoJg.

oι τoυρκικfl διoΙκηoη κατα6&λει πρooπ&Θεια yια την
σUyκρδτηση ιo1υρoi καταδιωκτικoδ ατooπ&oματaζ απδ
μoυoouλμ&voυq για τηy αvτlμετδτrιαη τoυ Mπε1τouλ&x και
τωv αvδΦv τoU, πoU vα διαθΞτει ικαv{ αριΘμιτικfr δδvαμη.

B

Παρ&λληλα, διε6i6αoε εvτoλd τrρog τoυg Αλ6αvoδc Zδγoυ
oyλoJ και Toδλo oyλoli ατα Tiραvvα και τo M&τι αντiατoι_
χα - lτou πρoφαvδq τrαρεixαv δμμιoΘεg oτρατιωτικδq υπη-
ρεoΤεg τrρoq τoυg Τoδρκoυq - vα oτιεδooυv xωρΙq καθυατΞ-
ρηση με τoυg διακδαιoυζ φδλαΚεζ τroυ εΙxαv oτηv διdΘεα{
τoUζ και vα εvιoxJoouv τo καταδιωκτtκδ απδαπαoμα. EπΙ
κεφαλfrg τoυ ατrooτr&oματog oρiζovται oι μτrαμπ& μπαoξ
Αμπvτοι)λ Tζελiλ και o μδρ αγ&q. ( 1 l Σ ιαμπ&v Eτoυξ
l180: l2 lαvouαρioυ Ι767. ΑBN 'l98, oελ. 179- l8I)'

Στo xιυρrδ Ντδλιαvη τoυ καζd Biρoιαq, o ληoτfrq Σι-
μιτζfr, κ&τorκog τoυ iδιoυ γωρroJ, ειoδ6αλε oτo απΙτι τoυ
Παox&λη ΓεωργΙου Kαι αφoJ αφαΙρεoε διακδoια γρδoια,
ατrfrγαγε τηv δεκατριδv ετδy αv{λικη Θυyατδρα τoU τηv
oπoΙo oδiγηoε στα 6oυvd Kαι τηv 6Ιααε. o rερΞαg
τoυ yωριoJ ζfrτηoε ατrδ τov ληoτfr vα κατα6&λει τo πoσδ
τωv εκατδ γρooΙωv Yια yα κατoρΘδoει να απooτr&oει απδ
τov μητρητroλΙτη τηv ατrαιτοJμεvη dδεrα y&μoυ πou ζfτη-
σε Υια vα oυζεuγΘεΙ τηu αvfrλικη. o ληoτig κατE6&λε,
τrρ&γματr, τo τrαραπ&νω τroαδ, η &δεια γ&μoυ εκδδΘηκε
καt o ιερΞαq ετδλεoε τo μυατflριo. Τo yεγovδg αυτδ πε-
ριfrλθε oε γvδoη τωv τoυρκικδv αρxδv και yωρΙg vα υπ&ρ-
γει καμμΙα δγγραΦη καταyγελΙα επΙ τoυ τιρoκειμEvou, δια_
τ&oooνται oι ιερoδικαoτEg, 6oε6δδαq, ζαμπΙτηq και αΥι_
&v τoυ καζ& Bδρoιαq να επιληφΘoΟv oyετικ& γιατΤ <ειg ια-
λαμικr]v 1δραv δεv επιτρδτrεται vα διατrρ&ττωyται τoιαi_
ται αδtκΙαι εrg 6&ρo9 τωv ραγι&δωv>>.

H oyετικfr εvτoλfr πoυ δια6r6doτηκε oτιg αργiq τou
καζ& Bδρoιαq εΙyαι yα τrρo6oδv oτηv &μεαη oδλληψη δλων
τωv εvεxδμεvων στo ανoσιoUρYημα αυτδ, ληoτfr Σιμιτζfi,
τoυ ιερ€α καt τoU μητρoπoλΤτη πoυ - κατδπιv xρηματι-
oμoδ - επiτρεψαv τov γ&μo αυτδ, τωv κατoΙκωy τoυ Χω-
ριoi πoυ αυv{ρyηoαv στov γ&μo, καΘδg και τηv αv{λικη
με τov τrατδρα τηζ/ Kαι vα τouq πρooαγ&γoυv με oυvoδεiα
oτηv ΘεoααλovΙκη για τα περαιτEρω. (9 Τξεμ&ζη onλ E-
6Eλ δτoυq I]82; 2Ι Σεπτεμ6ρioυ l76s ΑBN 2OO, αελ'
t82).

Ev δψεr τηq εκoτρατεiαg τηv oπoΙα πρoyραμμ&τιoε η\ιi,λη Πnλη κατ& τo Eτog 1768 εvαvτioy τωv Pδoocυv, πα-
ρioτη η αvdyκη αiξηoηg τoυ απαραΙτητoυ oτrλιoμoJ τοu
ατρατoδ τηg. Eπειδfr, δε, {ταv απαγoρευμEvη η oπλoφo-
ρΙα τωv ραγι&δωv εv καιρδ ειρτ]vηg και επειδd δεν εΙxε δo-
θεi η δEoυoα τρoσoΧi πρoq τηV κατεJθυvoη αυτfl, μεγ&-
λεg πoαδτητεg δπλωv καr λoιπoι] πoλεμικoδ, εUρτσκovταy
oτα yiρια τωv yηγεvδv ραyι&δωv.

Mε αxετικδ αυτoκρατoρικδ φιρμdvι πρoq τoUζ στρα-
τ&ρxεg και 6εζδριδε9 τηg αρroτερfrg πλεuρ&g τηg Poδμε_
ληq η Yψηλfr Πδλη, διε6Ι6αoε εvτoλfr Ylα τηv αvακ&λυιpη
τωv κρυμμEvωv oτα oπΙτια, εκκληoΙεg και &λλεq κρriπτεi
δπλωv και λoιτroΟ πoλεμικoli υλrκoδ, την oυyκEvτρωoη και
KαταΥραΦi τoυq και τηv παρ&δoo{ τoυq oτoυg oπλiτεq.
Ατrδ τηv δπαρξη μεy&λωv πoooτfrτωv δπλων και πoλεμι_
κoι] υλικor) oτα xEρια τωv ραyι&δωv, εξηγεiται ευκoλδτα_
τα τo φαιvδμεvo τηξ δρ&oηq ληατooυμμoριδv αε εκτετα-
μΞvεg τrεριoxiζ τηζ αριστερflg πλεuρ&g τηg PoDμεληg και
των εμφανιζoμΞvωv δυoκoλιδν για τηv απoτελεoματικfi αv-
τιμετδπlofr τηg' ΠρΞπει, δμωg, vα αvαφερΘεi oyετικ&, δ,rι
oτo παρατr&vω φrρμ&νι πρo6λΞπεται η κατα6oλd χρημα-
τικoΟ πoαoδ τrρoξ τoν ραγι& iooυ πρoζ τηv αξΙα τoυ δ_
ττλoυ τoυ πoυ κατ&oxεται. (Aργfr PετζΞτ Eτoυq 1Ι82: ll
Νoεμ6ρioυ Ι768 ΑBΝ 20l, oελ. t82 - l84).

Απδ τov πρδκριτo τηg πδληq ΠρEoπα Aλ6αvδ Mεxμξτ
μπEη εixε υπo6ληΘεi αiτηoη πρoq τoν μπεηλΞρμπεη τηζ



PoJμεληg vα τoυ ετΓιτρατιεi o oxηματιoμδg με δικfl τoυ δα-
π&vη εθελovτικoJ oδματog απδ oμoεθvεΙq τoυ πρoκειμΞvoυ
να συvεΚστρατεJoει με τα λoιτr& oτρατlωτικ& τμ{ματα
πou επρδκειτo vα απoαταλoδv oτηv Πελoτιδvvηoo yια τηv
καταoτoλ{ τηg επαv&oτασηq τroυ εκδηλδΘηκε εκεi, γvω_
ατr]g με τo δvoμα <oρλωφικ&>>.

l_1 oyετικi1 dδεια yoρηγflθηκε ατov MεxμEτ μπEη, o ο-
τroioq, oτηv oυvδyεια, με δικι] τoυ δαπ&vη, oυγκρδτηoε ι-
αxυρδ αδμα απoτελoιiμεvo απδ πεvτακδoιoug Αλ6αvoUq.
Εvδ δδ o Mεyμdτ μττEηg, τεΘεig ετrΙ κεφαλfrg τoυ αδματδq
τoυ, κατευθυvδvταv τrρoq Πελoτrδvvηoo, διατ&γθηκε απδ
τηv τouρκικf oτρατιt^:τlκ{ δloΙκηoη να αvακδψει την Tro-

ρεΙα τoυ τιρoq αυτηv και vα πρooiλθει με τoυq &vδρεq τoυ
στo αUτoκρατoρικδ oτρατ6πεδo ττρoκειμΞyoυ yα oυμμετ&-
σXει στov κατ& τηg Pωooiαg πδλεμo. o προαvαφερθεΙg

μπΞηg αρvfrθηκε vα υπακoδσει στηv εvτoλ{ τιoυ τou δδ-
θηκε και ετrΞδραμε με τoυξ Uπ αυτδν Αλ6ανoJg oτα xω-
ριδ τoυ καζ& Εδεooαg, τroλλ& ατδ τα oπoΙα λεηλdτηαε
και τruρτrδληoε.

Eτειδfr δδ σε yvδση τηq τoυρκικdg oτρατιωτικ{g δIoΙ_
κηαηq τερι{λΘαv τληρoφoρΙεq δτι o μετα6ληΘεΙξ σε λη_
ατfr MεxμEτ μπEηg επρδκειτo vα ειo6&λει με τoυg Αλ6α_
voι)g τoυ και στιζ περιφEρεlεζ τωv καζ&δωv Bδρoιαq καr
Ν&oυoαq, δrατ&xθηκαv or αρxEg τωv καζ&δωv αυτδv, καθ-
θδg και τηq Eδεooαg, vα oxηματΙoouy καταδιωκτικ& α-
τrooπ&oματα απδ ικαvδ αριθμδ αvδρδv και vα σπεδσoυv
για τηy καταδiωξη και εξδvτωoη <<τoU εy λδyω κακoι)ργoυ
ερxιεπαvαoτ&τoυ και τωv σuμμoριτδy αυτoJ, απoστEλλoν-
τεg κατ& τα ειωΘδτα τηv κεφαλ{v τoU ειq τo υψηλδv δι6&-
vιoy τoυ μπεηλΞρμπεη τηq Poδμεληgy. (10 Tζεμdζη oιjλ
Ε6δλ Ξτoυg 1184: Ι Σεπτεμ6ρioυ 177ο. ΑBΝ 204, oελ.
l86 - l87). ΞπΙoηg, &λλoq δια6δητo9 αρxιληoτflq, o Αλ6α-
vδq Kιδρ |μπραy{μ, επi κεφαλfrg τroλυμελoι)g ληoτρικfrq
oυμμoρiαg, εvfrργηoε μεydλη επιδρoμ{ στηv περιΦEρεια
τoυ καξ& 0oτρδ6oυ και αφoJ τrρoE6η oτηv λεηλαoiα και
διαρπαγfr τωv περιouσιακδv oτoιxεΙων τωv Kατoτκωy πoλ-
λδv yωριδv περδδooε τα oπΙτια τouq στηy καταστροΦικi
μαviα τηg φωτιdq. ot κ&τoικoι τωv Xωριδv αυτδv, τρo-

μoκρατημivoι, διαακoρπΤoΘηκαv στιq τΞριξ περιΦΞρειεq
τελoJντεq σε ατελπlστικf κατ&oταoη. oπωg Φατvεται, η
λεΙα τηv oπoΙα απεκδμισαv oι Αλ6αvoΙ απδ τιq ληoτρικEq
αυτig επιδρoμδg, δεv {ταv διδλoυ εUκαταφρδvητη, yιαττ,
σιjμφωvα με πληρoφoρiεq πoυ εΙxε η τoυρκικ{ στρατιωτιKη
δloΤr<ηoη oι Aλ6αvoΙ επρδκειτo yα ετrαyiλΘoυv και vα εvερ-
yr\ooυv επιθδoεrg μεΥαλιjτερηq Eκταoηq. Για τov σKoπδ αU-

τδ, o αρyιληoτiq Κιδρ |μπραxiμ απευθJvθηκε με επιστo-
λδg τoυ σε δι&φoρεq περιoxEg τηζ Αλ6αvΙαζ - πρoφανδg
σε YVωστ& o αuτδy πρδoωπα - και ζflτηαε τηv στρατoλδ_

Υηση Kαi απooτoλ{ και &λλωv ληoτδv για τηv εvΙoxυαη
τηg oυμμoρiαq τoυ. oπωg και στηv περτττωση τoU αρxι-
ληoτfi πρoκρΙτou τηq ΠρEoπαg MεyμEτ μτiη, oι τoυρκικΞq

αρ1Eg διΞταξαv τoν σXηματιoμδ και &λλωv καταδιωκτικ(iι,,
αποoπαoμδτων Yια τηv καταδΙωξη και oλoκληρωτικfr ε_

ξδvτωoη τoυ Kιδρ lμτrραxriμ και τωy Αλ6αvδv τoυ. ('l Ι

PετζΙπ δτoυg 1I84: 3I oκτω6ρiou 1770 ABΝ 207 oε\,.

189 - Ι90),

Τo Ξργo τηg εξδvτωoηζ τωv αλ6ανδv ληoτδv δεν φαi-
vεται vα oτΞφεται απδ επιτυxΤα. Eιδικδτερα, ot αλ6αvικEξ
ληατooυμμoρiεζ πoU εixαv εvακflψει στov καζ& BΞρoιαq

δyι μδvo δεv καταδιδxΘηκαv, αλλ& Ξγιvαv και τoλυπληθE_

6,στερεζ' oι oυμμoρΙεq αυτ€q επιτiΘεvταl κατ& τωv κατot-

f,. κωv τωv xωριδv αvεξ&ρτητα απδ φυλ{ Kαι Θρiσκευμα και
ff <δ,απρ&ττoυv μiρια δργια και διαφδρoυq φδvoυg και διαρ-

ffi π&ζoυv ταg ττεριoυoΙαξ μouσouλμ&vων τε Kαι μi>, oι Αλ-
! 6ανoi κατtoτηoαv τrραγματικoi κJριoι τηg κατ&oταoηg εξ

| α,'Ιαq τηg 1λιαρ{q oτ&oηg τιoυ τ{ρηoαv απΞyαvττ τoυζ
' oι αρyΞg τo υκαζ& Kαι τα καταδtωκτικ& απoσπ&σματα.

M&λιoτα, απoθραωVθηκαv τδoo πoλ0 απδ την iλλειψη αν-

τΙoταoηq στηv περιφξρεια τoυ καζ& BEροιαg δπoυ εΤxαu

εια6dλει, πoυ, απετδλμηoαv να ετrεκτεivoυv τηv δρ&oη

τoυg μΞxρι oτo vτερ6ivι τoυ Κoριvoi δια6αivovταg τοv

πoταμδ Αλι&κμovα. oι Αλx6αvoΙ αvεvδxλητoι, ληατεJoυv

και καταoτρδΦouv πoλλ& γωρι& τηq τrεριoxfrg αυτfrg. Δv1ε

διαταyη του μτrεηλEρμτrεη τηξ Poιiμεληg πρog τov ιερoδΙ-

κη τηg Βiρoιαq δια6l6dξεται η εvτoλi για τov σΧηματι-
αμδ καταδιωκτικol] απooτr&σματoζ υτδ τoy μπouλoiκμτα_
oη Kαρd ΓιoυαoJφ με oκoπδ τηv εξδντωση των Αλ6αvδv'
(l2 Pετζδτ Eτouq 1184: l Νoεμ6ρioυ 1770 ngμ 208 oελ.

r 90-l9l ).
Εκτδq αττδ τoUξ Αλ6αvoδq, σε ληστετεξ επιδΙδovται

και oι iδιoι oι Τoιiρκoι oι εvτεταλμΞvoι για τηv τiρηση
τηq τ&ξηg και τηi ασφ&λειαζ στηv BΞρoια Kαι τηy περιo_

Xi τηζ. o 6oε6δδαq τηq πδληg αυτiq loμαiλ Σεφακ&τ

oε ouvεργααiα με τov φερδμεvo σαv ταραxoπoιδ oτoιxεΙo

και δυv&oτη τωv BερoιΞωv Kαρ& ΑxμΞτ Kαι τηv ληoτρικ{

αυμμoρiα τoυ απEoτrαoαv με τηv 6Ια απδ τov Δημiτριo
Eμμαvoυ{λ Μπατ&λα, διoριαμEvo -μg 

επΙoημo αυτoKρα-

τoρικδ 6ερ&τιo- διερμηvδα oτo αyγλικδ προξεvεΙo τηg

Θεooαλoviκηg, 1Ιλια oκταKδσια γρδαια. o πρεσ6εUτiζ
τηq ΑyyλΙαq ατηv Kωvoταyτιyoδπoλη Tζωv MoΦρα 'Αoκ-
πoρ ετrιδiδει δvτovη διαμαρτυρiα στηv Yψηλfl Πδλη και

εφιoτ& τηv τιρooox{ τηq Υια τo oυμ6&v. Η τελευταΙα α-

τrευΘJvεται 1τρoζ τov ιερoδικαoτfi Kαι τιq &λλεg αρxδg τηg

ΘεooαλovΙκηq και διατ&ooει την δlεvΞρyεια o1ετικ{g i-
ρεUναζ Υια τηv ετrι6ε6αiωση τωy καταYΥελoμivωy και τηv

προααγωγfl τωv εvδyωv στην TΓρωτεΟoUσα Υια τηv παρα-
τroμτri1 τoυg oε δiκη. (ΑρxαΙ Σιαμτ&v Ξτoυq 1184; 20 Νo_

εμ6ρioυ'Ι770 ΑBΝ 210 oελ. ]93-Ι94).
Δρdoη ληoτoπειρατδv τrαρατηρετται oτιg ακτδq τηg

Kααo&vδραg Kαι στo xdoιo Λδγγoυ. o ληατoπειρατi!
Kαραμδoxoq με τoυξ oυvτρδφoυg τoυ, ετι6αivovτεq σε μι-
κρ& πλoι&ρια πραyμαΤoττotoδv επrδρoμδg oτα παρ&κτtα

γcoριd καr στo εσωτεριKδ τoυg, ληoτεδovταg και κακoπoι-
δvταg τoυg κατoΙκoυg. Evαvτiov τouq κtyεiται o KιζΙλ Xι-
oαρfr Αxμiτ Kαπιτ&v o oπoioζ επδτυ1ε vα αυvαvτfroει τα
τrειρατικ& ττλoιdρια και vα αυμπλακεi μαζΙ τouq. 'oσoι
απδ τoυg λειoτoπεrρατEg δεv εξovτδΘηκαv κατδρΘωσαv να

διαφιi1'ouv oτιg ττληoιδoτερεg oρειvΞq τrεριoyEq, εvδ τα πε-

ριαoδτερα τrλoι&ρια dτrεααv oτα yδρια τωv Toδρκωv. or
αρyδq Θεooαλoνiκηq και Kα6&λαg διατ&ooovται vα πρo-
6oJv ατηv λfrψη τωv απαραΙτητωv μdτρωv για τηy o0λληψη
Ι<αl τωv υπoλoΙπωy ληoτoπεrρατδv. Eπioηg oι κ&τo|κoι

να UπoXρεωΘoJv vα υπooyεΘoδv με δικαoτικδ υTroσXετικδ

τη,/ σι-)μπαρ&στασi τouq και τηy αμδρroτη υπooτ{ριξfl
τoUζ σ-rιζ ττρoαπ&θειεg τωv αρyδv. Σε αvτiΘετη περτπτω-
ο'η vα συλαμ6dνovται oι τρδεδρoι τωy χωριδv και vα Φo-
vειjov'rαι, απδ τoυg κατoΙκoυg δε vα ειoπρ&ττovται μεY&-
λα πoo& εγyυfrαεωv. (19 Τξεμ&ζη orλ E6ξλ Ξτoυg lΙ891
I8 loυλioυ 1775. |.K. 8αoδρα6δλλη <ΑPMΑToΛol KΑl
KΛΕΦTEΣ ΕlΣ ΤHΝ MΑKEΔOΝ|ΑΝ>> Παρ&ρτημα, 44,

oελ' 137-I38).
( Σ uvεxiζεται )
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διακ6οια xρ6vια απ6 τnv γdvvπroιi τoυ

o BΦρωv με τη oτoλfi κol τηv nερlκεφαλαΙα με τηv onoiα δφταoε oτo Mεooλδγγι,

με εφδδlα, δπλo, αΕrωμοτlκoιjc τoυ μηxαvικoit κot oγδδvτα 1ιλlδδεc τδλληρα κo'

λωvδτα' γlα vο εvto1ιiσει Tov oγδνo τωv Eλλ{νωv

o Mται)ρov τΞραoε απδ τoy δξκατo
Evατo αιδvα oαv oρμητικδ αyεμoφJση-

μα. 'Eκαvε τιg καρδιδg vα λιιbooυv, τιξ

ψυxEg vα oυvταραyθoδv τα τvεJματα vα

αvηoυyτ]oouv. Kαι αφfrκε δπωg τo με-
γ&λo και τα1δ καρ&6ι δvα μακρδτατo
αφριoμdvo αυλ&κι τrΙoω τoυ... -γραι1rε

o l.M. Παvαyιωτδπoυλoq Υια τov πoι-
ητ{ τoυ περΙφημoυ <<To&1λvτ Χ&ρoλvτ>.

o 'Γεδρyιoq Γκδρντov Biρωv γεvvd-
θηκε με μια μικρ{ xoλδτητα ατo Λov-
δΙvo τo 1788 αττδ Evα αταΙριαoτo γ&-
μo αv&μεαα oε Evα &αωτo και μια κλη-

ρovδμo. Φ0oη 6Ιαιη και ατiΘαoη μεγ&-
λωoε πλ&Ι σε μια μ&vα υoτερικfi και
τα παιδικ& τoυ 1ρδuια flταv δUακoλα
και Θλι6ερ&. Σε ηλικΙα δδκα ετδv τo
t798 κληρoνδμησε τov oικoγενειακδ τi-
τλo και Eγιvε Λδρδoq. ΦoΙτηαε στα o-

voμαoτ& κoλλEγια τoυ X&ρρoυ και KE_

μπριτζ, δπoυ δδειξε ivα τιvεliμα &yρι-
αξ αvεξαρτηoiαq και τ&αη για εκκεv-

τρικδτητακ αι ταραδoξoμαviα. Tov Ι-
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oδλιo τoυ Ι808 τrfrρε τo ττυyΙo Tε-
yvδv.

H επαyαoτατικfr τoυ vooτρoπiα, η

φιλελει)Θερoι κoαμoπoλiτικoι πρoσαvα-
τoλιoμoi τoU και κυρiωg o πρoκλητικ&
και εΧθρικ& ατrρoα&ρμooτoζ στlζ αUστη

ρδg ouμ6ατικδτητεg τηg Αyγλικfrg κoι-
vωvΙαg xαρακτr]ρα τoυ, δημιoδρyηααv

γδρω τoυ αoφυκτικδ κλoιδ και τoy πα-
ρiδωoαv σε αττεYVωσμδvη δξoδo. Tαξi-
δεψε σTηy Mεoδγειo, στηV Eλλ&δα,
<:τηv Αvατoλ{.

Ετrιoτρδφovταg τo 181l ξαvαρyΙζει
μια ταραyδδη ζωi για να εγκαταλεi-

ψει και ττ&λr τηv ΑγγλΙα vα περιτrλα-
vηθεi oτηv Ευρδπη, δτroυ vα καταφt]-

γει στηv επαvαoτατημEvη Eλλ&δα, oτηv
Ελλ&δα τωv vεαvlκδv oραματιαμδv τoυ

και vα πεθ&vει εκεi.

Αv η oδoιτιoρΙα τoυ αuτfr frταv τo

πρooωτrικδ δρδμα εvδg εκκεντρικoJ α-
ριατoκρ&τη Θα εiyε κι δλαg ληoμovη-
θεi αμΞoωζ μετ& τov Θ&vατδ τoυ. oι

oJYXovoι μελετητδζ, Ξxoυv απoδεiξει δ-

τι εiναι λdθcg vα θεωρεi καvεig τov

Bιiρωvα δvαv iξαλλo ovειρoττδλo fr i-
vαv κακoμαθημiνo αρrατoκρ&τη πoU

κατd τα ρoμαντικ& ττρδτυτrα αvαζητoJ-
σε τηv ττεριττδτεια τι&vτoτε εκεi τroυ

6ριoκδταv και o t<ivδυvog' Γιατi ττoλ_

λoi πoιητig oJγxρovoi τoυ, εξδμvηααv
τov ηριυio;rδ. KανEvαg δμωg δεv &λλα-

Tng
Λευκfrq Σαμαρ6

ξε τηv πΞvνα με τo δπλo. Αδrκo Θα

ηταv επΙoηg vα ερμηvευτετ μovδτλευρα
ο]ζ <<τoUριστιΚfl τrεριδρyεια>>, η ετιιθυμ[α
τoυ vα γvωρΙσει τιζ ΕυρωτrαΤκiq yδρεg
Kαι τlζ xδρεg τηq Αvατoλ{g. Eivαι κ&-

τι πoυ εκδηλδθηκε πoλδ τrριv αττδ τα
oκdvδα}'α (xρiη, iναg ατroτυyημΞvog
ydμog τo 1815 με τηv 'Ανvα lαα6iλλα
MΙλμτrαvκ, ivαg φημoλoγoδμεvog δεo-

ιlδg με τηv ετερoΘαλfl αδελφi τoυ Αυ-
yοiατα Λη) δταv i1ταv 2I ετδv.

o αxδριoτoq oiλoq και oυvταξιδιδ_
τηζ τoU oτo τrρδτo ταξiδι Xoμπx&oυζ
τriρε μαζΙ τoU στo ττλoio μια εyτUπω-

ο'rακi ττρoμJΘια εκατδ τrΞvεq, δυo γαλ-
λδνια μελ&vι και πoλλδq δεoμiδεg &o-

πρo γαρτΙ. o vεαρδg BJρωv frταv αυ-
τδq τroυ κατδγραφε τδπoυq και αvθρδ-
πoυq. AυτEq oι εvτυτδαειq Θα δδαoυν
το τroιητlκδ αριoτoJρyημα <To&Τλvτ

X&ρoλvτ>> πoU τov iκαvε δι&oημo. Aπδ
τα γραπτd τoυ μαΘαivoυμε ττδαo τov

εξδργιoε η yρηματoΘηρΙα τωy παπ&-
δωv oτηv loτrανiα και ταρακoλoυθoδ_

με τιg oκΞψειq τoU Υια τηv κJρηξη μιαq
<<απελευθερωτικfrg εταvdατασηζ)). Eτι-
ακδφτηκε τα Γι&vvενα και τfrγε με &-

λoγo ατo TεπελΞvη Υια vα αυvαντfroει
τov Αλfr Παo&.

Ακoλoυθεi η επioκεψη Kαι η παρα-

μovfr τou oτηv Αθflvα και τo ειδδλλιδ
τoU με τηv TερΕζα Mακρfi τηv <<Kδρη

τcοv ΑΘηvδv>>. Η λεηλαoΙα τoυ ΠαρΘε-

νιivα απδ τov Eλγιv τrρoκ&λεαε oειoμδ
oτηv ψυxd τoυ Bι)ρωvα. Αγρια oργi
τov κατEλα6ε και Ξγιvε αvηλEητog oτη-

λrτευτ{q τηg αρπαγfrq των μαρμ&ρωv'
Η ττoλεμικfi τoυ πoιητfr εvαvτΙov τoυ

EλΥiv κρ&τηαε τroλλ& xρδνια αδι&λ-
λακτη, λυoαλαΙα, και υτiρξε πραγμα-
τικ& εξovτωτικfr. H αyαv&κτηofr τoυ

δεv oφεΙλovταv στηv αιoΘητικ{ αλλoi-
ωση τωv μvημεΙωv. Η αγαv&κτηofi τoυ

πiγαζε απδ τηv ακΞψη δτι τα αρι-
oτoυργfrματα τηq αρxαiαq τExvηq, α-



νiκαv στoUξ Eλληvεg. o πoιητfig τηg
<<Κατdραg τηq Aθηv&g {ταv o μovαδι_
κδg τrεριηyητ{q ττoυ γδριαε ατηv Αy_
γλiα, lωρiq μ&ρμαρα oτιq αττooκεuΞg
τoυ. ΕΙyαι απδ τoυg πμiτoυq πoυ Ξ-

1ouv αυλλd6ει τηv μεy&λη, τηv 6αΘl)-
τερη αoE6εια τηg ετιxεΙρηαηq τωy αρ-
xαιoκαττfiλωv τιτλoι)xων. Kαι τηv oυvo-

ψΙζει αε δio oτIxoυq.

<<Η λεδτερη Αλ6ιδvα τoU Uκεαyoδ

βααiλιααα
Kλi6ει τηg ματωμΞvηg xδραg τα

ατερv& τα λεΙψαvα>
ΠoτE δεv Eτrαψε vα τovΙζει oτιq δημδ-
oιεq oυζητ{αειζ τoU δτι ακδμα και o
ΤoJρκog φρoiραρyoq, Eκλαψε δταv εiδε
τoυg αvθρδτroυg τou Ελγιv vα κoμμα-
τι&ζoυv μια μετδπη τoυ ΠαρΘεvδvα.
Tα ατrελευΘερωτικ& κιvflματα απδαπα-
oαv τrαvτoιj τηv σUμτrαρ&o-rαofi τoυ.
Ατrδ την αργfr δδειξε μεγdλo εVδιαφξ-
ρov yια τηv εξδγερoη τωv Eλλfrvωv και
τo 1823 &ρyιoε vα oκδτrτεται oo6αρ&
v&ρθεl oτηv Eλλ&δα να 6oηΘfroει τoν
αγδvα για τηv αττελευθΞρωoη τωv Ελ-
λfrvωv. To Φιλελληvικδ κoμητ&τo τov Eκα
νε μδλog τoυ. Η Eλληνικfr κυ6Ξρvηαη ατrδ
τo Ναι]λlo τoυ ζ{τηαε yρηματικfr 6ofr-
θεια yια τo Mεooλλδγι' Eδωoε 4.000 λi
ρεζ και τrfiγε oτo Mεαoλλδγγι. Στιq
30 Mαρτioυ τoυ 1824 κυρfiyτηκε επi-
τιμog δnμδτηq τηq πδληg. oι κακou-
Xiεζ, η Ξλλειψη τρoφic και τo κακδ
κλiμα, κλδvιααv φo6ερ& τηv υγεiα τoυ
και γι αυτδ φiλoι και yιατρoi τoν
oυμ6oδλεψαv να Φiyει απδ τo Mεαoλ-
λδγγι. ΑρvrjΘηκε να εyκαταλεiψει τηv
ΘΞαη τoυ. << oαo μτroρδ yα σταΘδ στα
ττδδια μoυ, oφεΙλω vα σταθδ πιστδζ
ει: τοy Αyδνα>.

Εδδ εivαι μια υπδΘεαη πoU αξiζει
εκατoμμιiρια σαv και μEvα. <<ΠΞΘαvε

ατιq 19 Απριλioυ, 6υΘΙζovταq σε 6αοδ
τrivΘog τηv Eλλ&δα.

Η Ελληvικd Eπιτρoπfr πoυ τov Ξπει-
oε vα τι&ει oτηv Eλλ&δα, εixε υπ' δ-

ψιv τηζ δxι μδvo τov φλoYερδ φιλΞλλη-
vα, αλλ& Kαι τov δι&oημo τoιητfr με
τηv τταvεUρω1ταTκd φfrμη. o ΛΞανδρoq
Bραvoδαηg, yρ&φει πωq <η κ&Θoδog

τoU Mτrαδρov στηv επαvαατατημδvη
Eλλ&δα. frταv τr&vω απ' δλα μια πo-
λιτικfr ττρ&ξη τrρδτoυ μεYEΘoυq, εyEρ_

Υεια τrou oυyκλδvroε φΙλoυg και αντι_
ττ&λoυg, αvταραiα κατ& τηg ταyιωμΞ-
vηg εIρflvηg τωv συyασπισμδvωv oυμ-
Φερδvτωy, θρυαλΙδα στoUξ Θρδvouξ τωv
ιoyυρδv, Evαυoμα εξεγEραεωg τωv-τrvευ

μdτωv, ΘυoΙα Υια τα ευYεvΞστερα ιδε-
δδη τωv EυρωπαΤκδv παραδδσεωv.'.
o Φιλελληvιoμδg γEνvημα ρoμαvτικfrg
αρxαιoλατρεΙαg γιvδταv τδρα ιδεoλoyι

κδ ρεJμα και παyεUρωπαΙκδ κΙvημα...>.
o Αvδρ€αg Kαραvτδvηq ΠαρατηρεΙ:

<<'oλo και δλo τριαι]μιoι μfrvεgflταvτo
δι&ατημα πoυ δμειvε oτo Mεαoλδγγι.
Και δμωg αυτδ τo ελ&γιατo δι&ατημα
τωv τριoiμηαι μηvδv μαq φαivεται τερ&
στlo. 'Exoυμε την εvτδπωαη πωζ o
M'π&υρov Eμειvε oτηv Eλλ&δα απδ τηy
τrρδτη ωg τηv oτερνfi δρα τoυ ξεαη-
κωμoJ και πωq ακδμα πoλεμ&ει τoy
πρoαιδvιo εxΘρδ τoυ γivoυq.,.>.

Στιg 16 loυλΙoυ 16ψ 1931 τo πα-
λιδ Α66αεΙo τoυ Nιoυoτεvτ πατρoyoνι-
κ{ κατoικΙα τoυ Bδρωvα, μετα6ι6αζδ-
ταν ετrΙoημα oτηv πδλη τou Νδτιyxαμ,
δτroυ εξακoλoυΘεΙ vα λειτoυργεΙ oαv μoυ
oεio και o{μερα και η 6ρετταvικfi κυ6Ξρ
vηoη κ&λεoε επΙoημα τov EλευΘΞριo Bε
vιζEλo, πρωΘυπoUργδ τηq Eλλdδog τδ_

τε/ vα εκΦωvfioεr τov παvηγυρικδ. o
Bεvrζδλog με τηv πoλlτικfi τoυ oξυδEρ-
κεια πρδτos ατroxδρηoε τov ΩJpωvα
ατrδ τov ρoμαιrrικδ θρiλo και τov πα-
ρoυαΙααε oαv Evα μεY&λo Eυμ,:παΙo...

<<...Πρo6αΙνovταξ σε θεδρηση τηξ l-
oτoρiαq <εξ απooτ&oεωζ>, αναρρωτιδ.

μαατε πoι& μπoρoiσε vα iταv η εκ-
6αoη τoυ αyδvα επι6Ιωσηq και ελευ-
ΘερΙαg για τo ελληvικδ δΘvoq, 1ωρΤg
τov ερΧoμδ ατηv Ελλ&δα τoU Bιjρωνα.

Mε τo ευγεvδg παρ&δειyμ& τou, δΙδαξε
τov πoλιτtαμEvo κδαμo τroιδ εΙxε κα-
θiκov απΞyαvτι σ' εvαν λαδ αρ1αio,

τoυ μα1δταvε κι δ1uvε τo αΙμα τoυ yια
vα ζiσει ελεδθiβq. ΠoλλoI εΙyαι εκεi_
voι πoυ επετσΘησαy, δπωq διατιrπδvει
δvαq επιφαv{q 'Αγγλoq συyΥραφ€αe
ττδq αv o Bδρωv δεv εΙ1ε EρΘει vα τε_
Θ&vει ατεvΙζovταq τη ΛιμvoΘ&λαoαα
τou MεαoλλoγYτoυ τo Π&α1α τoυ 1824,
δεv Θα Uπiρxε τo NαUαρΙvo τo 1827,

Για Evα μακρJ 1ρoνικδ δι&ατημα δεv
θα υτrdρxε Yια τηv Αvατoλικd Eυβ-
πη ελεuθερτα. H ιατoρΙα εyδq σημαvτι-
κoδ ευρωταiκoδ τμfiματoq θα δπαιρvε
πoλιj διαφoρετrκι] εξδλιξη. o Bδρωv α_
yωvΙατηκε yια τηv Eλλ&δα, αΜ& πδ_
Θαvε γrα τηv Eυρδτη... H μαρφfi τoυ
6ρioκεται 6αΘει& ριζωμEη ατηv καρ_
δι& ολδκληρoU τoυ 'EΦoUq. 'E1ει τη

μαyικ{ γoητεΙα τoυ εΘyικoι) fiρωα i,
καλδτερα, τo ΦωτoστEφαvo ouβvιoυ αγ
γEλoυ, τoυ σε μι& καΙρια στιYμi δo_

κιμαoΙαq, Eφερε απδ μακρι& &γγελμα
ελπiδαq κι εμπιστoσΦvηs στoυξ απελ-
πιoμEvoυg, τouq εYκαταλελειμμEyouq,
τoυq αrερημEvoυg απδ φΙλouξ,.,>.

B l BΛloΓPΑΦlΑ:
Mεy&λη Eλληvικli EyκuκλoπαΙ6εια
Δραvδ&κη τδμoq Z' σeλ. 237 - 240 κ.
Σ ιμδπoυλoυ

Ξivoι ταξιδιδτεq CΓrηv Eλλ&δα (I8l0-
Ι82I) τδμoq Γ2. EφημερΙδα κΑΘHME
P | ΝΗ 24.l .88.

Πρoσ€ξα?ε

_ ol oτηλεc τηq ."ΝlAoYΣTAΣ, εfuol αrη δdΘεoη 6λωv
Tωv Nαouσαiωv Kαl τωv φiλωv ΤoU Περtoδ|Kο0.

. 
_ ol αΠoστελλ6μεvεq Ylo δημooiευoη εργαoiεc κα| aρθρα

Vα* εjvαt σιivTομεc σε 6 τo noλ0 oελiδεc ,lραφoμηxαvηc και vct

μηV 6Xo,Uv δη,μοolευΘεi oε 6λλο ΠερloδιK6 η εφημερiδo.
_ Πoρdκληση ol ερYoσiεc vo YρiφoγTαl στη Δημoτικη καl

με To μo',voΤovlκδ σ0στημα.

- Η "NlAOYΣΤA" δεv φ6ρεl Kαμiα εUθ0vη γlα τlc εl{,φρα'
(δμεvεc vvωuεc τωv σUvεργαΤιbv τηq.

_ Eργαoiεc εiτε δημoolεUθo8v εiτε 61l δεv εnloτρθφovτοl.
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Παpolμiεq Πoυ λigoUUTI σTn Nlαoυoτα
((oι nαρoιμiεg εΙvαι o καΘρ6φτnq του τρ6πoυ oκ6Φnq εv6g 'ΕΘvoυg))

(8',)
Oiπoυ vτoυμ κl oU μnoυμ.

xoY"Ι'Α - AΝΘPΩΠΙNΙΣ ΣΙζEΣEIΣ

oιx'loυ οκαiεl lrτοoΦλt nou φ,κldvεl
ντσιrμ-1/TοUμ πηλoλ,d,εl' δi,1oυc vo κορτI-
ρ6oεl vα το,ιr\, π,oυv oρ'i,oτεI.

Kl oτoυ Εlαπδoτoμo Εrβoυτovioτεl.
H π,oρoιμiο αυτη ,βγηκεlv δπoυq λev

οrπo0 τoυ Σ,niρoυ τoυ Σιοiγγορη τουγ
nαno0, nρlv ο'nΦ nlvηrrrα, ιΕηvro 1ρδ.
vlο στ'η Νldουoτα. 'EnIρvεlv αργdτεrq
γο ακ,αλiooυγ κt vo γloυμδρow τσU κο_
λομnoΦκl, τlq ,ποτl'iτεlq, η τ' ομ,n,δλl κr'
6γταc ξlo,Π,δσηvοlv τouq iλrγεrv μνld
πoυ lκdθ,ηrαrεl κουvrd αro,υ μα,κrδoυ,vi_
oεl απλΦoτεl τoυ 16ρr ααc κr Ειβoυτo-
νΙ,oτεl, βγ,dλτει iκοvα 11oυρτdρr.'Hτοv
κο,μΠδσσU oφr1τδc κl εiiΘεl'λ,εrrr \lcι μ1Πl-
τi,ooυv δλεlq o,ι'δoυλεlδq' 'Επol η nαρol_
μiο αln6'μεrvεlv [lσ lπlpΙσrδσεlq πoU σl

Toυ
Νi,κoυ Σπ6ρταn

βdvoυv vο φκldoεtq'κl' dλλεlq δo,υλεlθc
nd,ρο ποvο,υ οπ' τ' ο,υτiq πoU αμΓlοU-

i:εiq rro 'φκld'oειQ. Αυτδ γdvητl οποι) μι_
ρικoι]q ταμoxldρ'ηδεlc lnοU τo'U βγdZου,v
οn' τou vtodφl.

Mη γ6vηαεl φoυρτ1ιδ κl πovoυγδμl.
Eκιεi,v' τα Xρ,ovΙo φδ]ρτouγo,v τ' dλoυ-

γoυ lη τo,u γο,υ'μορι οτιξ yrYlδ τιq μl-
,ρl,δc α'n' τoU σorμdlρl κl πoυλ6Q βο,u-
λδc 6rβαvαv ,κl n.ανουγδμl ψηλd οτoυ
oα]μ,d]ρI (δ1.r on' τrc μlρlic). 'Eβoναrv

τlc lκoυλoι.lκιjΦelq δτον κourβονoi.oεlv το
oακlδ μη του κoλομrnoυ,κl ξ τα κoλαμ-
noιlκδφ'υλλα. ]Eβαvαv κοvαv τρoυβdv μl
vτo,υμ,dτεtc, ,nlrΠlερ]Kεlc, γ]α Vο μη Xτ,U-
π1loiιrrl δβαvοv κdvo xολdΘr ιrrαφυλlο
γiα φογΙ οιrδμ,loα οΠ' τα κο11τγΙδ η οD-
τl dλλoυ τ0x,ηrrεrv ακδμα κι κovd μlκ,ρδ
,nlδi. H ,nαρoιμiα λδγητl γiο τ' ουτoυq
πoU σΙ φουρτιirvouιlτl πoυλdl vα τoυc
φκld,oεtq ,μ]'α Χδρη, ]μΙo δlouλεΙi, κI Y'U-
,ρ'εΦo.υηr κl' dλλα lndρα πdvo,υ' Δε φτdιrεr
τoiu φoUρτΧΙδ oι βdvoυv κr ποvoυγδμr'

Αεv εΙμr φoγic εΙμl απληvldρηc (ζη.
λιδρηc) '

Εivl γro τoυ ζouτ n,oυ λεv, δεv ογα-
'nδ τoυ φα,γi (τη,v δλη) αμδ μ,vιd κoλη
,π,ρdrEη, ,6'vοv ,κoλδγ λΦoυ,v. Mlρl,κoΙ εi-
vl XομΠoUταρΙεlq κl ol ατtvαηo'υ,ρoiv,
or λεv βαρld λδγlα 1oυρic lτio.

Xαμoυγθλααειv oυ Μdρτηc.
Oυ ,Mδρτηc vτdΙμα εiνεr αVτορYla-

oμ,διro,υc μl rβρoυ16c, βρoυrrrθc κl α-
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αrραπδc κl noυλλi ο0vηφα, τυ11αivεl

ομd νoxεr κr ηλlα.nr vα χα]μοUYlλ6εl. 'E-

τσ! Κl σι οvΘρΦnoι noυ εivol'δλ,ηv τηl
Φoo μoιrτρα.lμενol κl Θυμoυ.μεvol κl o,

μvlο nrρΙατοoη xoμα.lγlλoιiv.
Αv δεv πlvδψειc τoυ oπflτl ooυ πδ-

φτεl κΙ ol πλoκδYεl'
Λδγητr γlα αr,ητlκoic Γ]o1.J κoτηγοU-

ρlο0vrt, Ylo τouv iηrrρο η τη γυvoiκα
,ΠoU κοτηYo,Uρouv ol ξ6voυc oU δvοq
τoυv dλλoυ. Θ6λεl παoο ωρo vο πlvδ-
,βoυμ,1 19μ on'ητl μαc γlατi δ.α μαc 6.ρ-

Θo,υv oτoυ κlφδλl οr κοτηγδργlεrq.
Να μη oι πoυv oτρoβ6 κoτo0ρloεlc.

'oλolvol Lθδλου'μr γα αlκoillμη καλd λδ-

γlα γlCt Tl ,μoc, δv"τοc ακοitμt d,oκη,μα

λδγlo ,μαc καlκoυφαi,vητl 61 $μ,μ1ilvoυμl.

Toυv δ1oυv of,κoυ Mδρou κiτoεl.
'onoυq η α'ρ,Koυδo (lMο'ρou) πoU τη

,μoθoiνεl oιJ oρκoUvryΙδρηc vα κοθητl
,κl vο οηκδvητι oτα vτγlo τo πουδdρ-

γrο iταl φκιαvουv μlρlκoi ol dMoυc,
τoυc φκldvou'v ουτι θiλoιlν.

Αυτδc εivl πoληδc Mπorτηc.,
Ξiρεl noυλλδc δσUλειθc, €iφεl vα

φδρvητl oι δλεlq τtq πlρlαrdoεrc, τα
κoτoφδρrrεr n.αvτoi, €dρεl πουλλd τlρ-
τin1lo,,noυλλd μoυvο.υπdτxlα.

Αo μαc φκldoεl τoυ κδκκlvoυ τ' oγδ.
ΔεV oμtΠo'U,ρεi Kοrμνli οUργiθα vα γt-

vdoεl ,κδκκlvο,υv ο'υγ,δ. Tα xοi,δημ*γq 1q

'nlwγld τα δivoυ'v oΟτl Θ'0λoυγ oυτl γυ-
ρδψoυv, γlα ταυτd λεγητl η παρo'μiα.
Tl δo φ,κldοεl αιτδ γlα τ'l μoc vο δoi.
μl, εlμεic τηc τo φκlοvoυμl δλο τα 1o-
τo.υργlo.

'oπouq ol nαiζoυv vα 1oυρδψεlc.
Να nαγαivεlq αυ,μφουvo μη ToU σKοU-

nδ. Νο φ.dρvηoεl οi'μφoυvα μ] TΙq Πl-

ρtoτο,oεIc vα μ,ηv εiοl αρ'dΘuμo,uc κι'
αvτγlαοτlκδC.

Kοτδ τouγ κrρδ κl τoυ 1oυρδ.
KΟταξl nρΦτο, κα,ρτδργια γο δεls τi

ι7ε'vητι κl' uoταρvαc nρdΕεl.
Kατ6 τoυ μiγoυλoυ κl τoυ μndτooυ.
M'κρδτ'ρo.υ μαγoυλoυ μlκρδτlρoυc

βπ,ατοουq. Σι}μ,φουνo μη τηv κατδoτα-
oη oυμiλα η φδρooυ, νο μη σl πxldvsi
nορoφαοo,δο,

Kivov κlρδv ογγiλlΖo τΦρα αγγιλΙ-
ξoυv dλλοl
οτη βριioη nδ'πιvα vlρδ τδρα τoυ ni-
voυv δλλol.

'owαq εiμo.υ'v οτo nρογμοτα (κoβθ-
λq ,πoψ ,λεv) dδaψ.vq $rqταγδc' μl ξκoυ_
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γαv δ,λolvol, τΦρο nδφυγo dλλolvol εi-

v αρ1ηγοi, oγYlλiζoυv κl πivoυv τoυ

vl'ρδ, ο'π'oυλαβοivoυv η δlοτδΖoυ'r.

ΣπΙτl δΙ1oυc πδρτα κι' δΦρoυnoυc
δi1ouc γκoηλiv δε βρΙoκιτι,

'oλorvol *xo'uν τo,υc γκοiλδδεrc τoυc

μ κρouc η τpοvoυc δnοuq το οτlητxεlο

τ:q nδ,ρτεlc.

Χαλooμivoυc μπoτolδc.
Τα ,κoλoυκαiργΙα Γ|oU ovlβoivo'υv τα

πρ,δβaτα gτq lβcυνσ φ,κli'voυ'v κl TolJ

μποτolδ θ'vα 'μ,δpoυc ,olκιπoστδ μι λα.μο-

ρivεlq η φτερεlc. E'κεi φκloνouv τou

μπ,δτoloυ, η τoυ τυρi ,ο,n: τoυ nρδβrou

τoυ γδλο. ''oταv φειiγoυv το nρδβατα

xαλvdεr ο.υ μπdτoioc. 'Eτol λεv κl γto
τα..lv αvθρoυπo'Uv ΠoU δε φερvητεl κο_

λα, δε βooτdεl τoυ λoγοu του. Σl μl-

ρlκd οn,ητxlα αλλoυc τροβdεl κατδ ιδΦ

κl' dλλoυq κατα εικεi, το πιvrγlδ δεv
υnακoυv τoυq γovlo0c κl τiτ;1lq,

oυ κoυφδc δλο τα τlργlδZεl.
'Αλ'λo τouv λεc κι' dλλα ακo0εl, 6λ'

λo λδεr η τ1ld μoυ κl' dλλα ακoilv τ'
αφκli μoυ. Tουv λac μoιrrαλlδvl κl .:-

κo0εl παντολδvl,

Ντγlδ κoυrρoi ovτρoc κt γυvοiκο, πcv
τρδφτηκαv κl ,κΙvηοογ ταΕεiδl γdμου,
κl' δ'γταc απδ,μεtvοv μo'υvαxoi, εiπειv
ξ γ,'lvοiκα oτoυ'v δrrrρο .lnlτδλoυc μδ-
γol". "A' τi τoυ Θ,iλεlq τoυ λlμδvl;.
ριbτηoεlv α'υτ,δc.

'Aλλαξειv η πδn1ια δβολειv τα σiπΧlg
dλλoΕεlv η χivο niλl ουτi εlκεΙvo.

'Eβο}.εrv το ivτγ'α Ζvτρδvlο ndλl, δεv
ε1εl vα βαλλεr κιvοΟργlο κl καλυτηρα,
δnoυq λεv οuτ6 κυρδιl' τo ΦΦτα αUτδ
τηv Πoοκολι6.

Πorδv i1εlτει γrρδY, τoυ Γlδvvη τoυ
onαoμιivoυ.

Kl',δλolvol ol iιλλor εivl dρoυοτol
καvivαq δεv εivl κoλα κl γlρδc. nc δν

η μ6σ'η, πο:ov τo noulδαργlα, no;δv τoυ
κlφδλr τoυv πoυvεi, πο:δc δδ'ραxτoυ δ-

xεl' nο;δc 'r.δψ:μcυ' lκαv κογδvαξ δεv
εivεl κoλδ oτη,v υγε:δ του.

ΠδτI ou Γldvvηc δev μnoυρεi, πδτr
oυ κδλoυc τoυ πoυvεΙ.

'o"λoυv τoυν κtρδ βρio,κlτεl ι<l oΠοιJ
κοvο πoυvΙ,δι σi μ.|ρ1lκο,ι]c γlο yo μη
φ,κ:δ'vouv lδoυλεliq, κl vo βρiο,κοuν l-

τiεlc γtο κοτolδ.
Anδμεlvεlv σοv τη Σoiλτoυ μη τηr

lκvi.
Δεv θφ,κlοoεlv καηr τirπoυταq, δεv μrri"



τ]σΞΙv Tη δοuλεld που κc:τlρου:a'','vο
<ii::icεl, Αε.r πηρεly ι:ντd nου τcυγ δ-

;αξcv. Αnδμεlvε:v μη τo'J δdyτυλου
οτου ετδμα.

Τηv :,κν* (;:vld κδκκ vη '.;irουΙο) τηil
iβαvαv τη'", ΤlτρiδI τηc lβουμδδοc τnc

χocαξ c:f /U,(|α τo'- c τα κoυc τσ{'o K|

σ'τα vu;{lσ τηc vuφηc. Η Σcjλτοu iβα_
),g1ι.l ,xι7fr κl c._1τi' ουο δ:]οιc λδεl η

ncr: ::c ','l " 
ο..,:'lio:οεlv vα nαvεl oτα..l

γδ']:υ κ crcμε]\/εiν μoδYΚt μη Tη'/ !-

κι,δ οτα 'rυ1 α τηc.
Γlα γκαηλδc τoυ Ντiνη.
'Acο θδλεl, δε μl μiλεl, δ'εv τρc,βΦ

l',κ.::Γλεv, Ylα τ'αυτδ noυ δε γivηκεlv,
δι :κ jΖoυ. δε oτ.vαxoυργIouμ'. εloi i,l

;.:οi'δγa,c αμd lγ1il πiρα βp*μει' δεν ol-
:< λ:τlΖο υμ l .

β.π' τoυ ηou1oο τou πoυτdμI vo φοU-

βioεl.
Γlοτi εiγi αλλου ρυxδ κr'αλλoi βα-

Θυ κl δεv τoU κcΙΤολαβu;vεlc αμα vταλ-
γτicslc γα τcU Πη,ρδcεlq.'Ετot κl τcU'/

αvθ-.οιπο..-l που φoivητl doυ1o,;c Kl φρδ-
γ'μ-.υc δel τοI,v Πo'ρvε]c xομποοl.

flαΙρvεl δοvεrκδ κl' oγιiριoτo.
Kl κορτiογlα vα στα διj:oεr. Δ/o0γκl

δ,,,;αc εiΧεlτ οvα,,,xη oΙ β'ρηK€l'V, ισταο-
γα: πλλδΖεl δ,cδucυv.

Tα πouλλi τα λδγtd *ivr φτιilxrα.

Ου ιρρδv;μονc aυ iγΘρc,U'Πcuc δ' λε-
εl πουλλο μa ouλiγο κl καλd, δεv εivi
νταpιrτiρα.

Τ:μπlλιi oniρvεlc nεivα θlρiΖεlc.,
}r{η του κοτolμου δε γδvητl τirτ:,:rcc

γrοτi λεv μΠi]vTVlαβδ δoυληιμεr μnαr.,-
τ,', αβα μηv καθlοεl. λ4η τη δοuλεld εJ-
σl n*r,rτc κlpδ:cμi:vοuQ.

Xiλ:ol καλοi yoυρo*v Π{lγTοξj, δvαq κα
κδc καμπouOιvδ.

Γ'ετi δο xολdο,εl τηv nαρδα, δα φ<'δ-
:c φcοαοiο. δ.j χολσοεl rου ye".loμιτ'.

Η τρ*ι:i η κολoι.lοιivη εivl xΙ μπouv-
τelλοι:αιivη.

'1ι'lη εi.Jl κc.λ'oc ο.\ο'.rol σ '}ζ j::Ο-

λ:υοιντl, δλlvοl ol γl}'oιi,.,, δλοl.lο: ιρ<:α

v+ι]J Tη δουλεld τοUc κl μο,j,iγl η δlκn
ιi}.J cnoυμ',.iσκε,.

'Yοτogγαξ ξι]coι: εrκi Πc,J Ξε σt τcι;)ε!-
'Οv:cc φτ'ον: q i:oτ; τlQ κ, π ο;:nvi.

βεlc, 0ν;αc }εc i'ycv α1οu:.'δv λδγουv,
δ:ταc nογοiιrε|c σ' ε\.α μεροιc nου δε',
ηΘlλεlc.

'Q.rταc iρθει ivα κακδ καρτδργΙα κΙ'
δλλοu'

Οiλυ lc μαθε c vο κα:τ:pοi jc η:υ -

i"ΙαοΤε;q κ1 !tο τcU xelρδτlρcυ.
Pουτιiγτοc nαc oτηv Πδλl.
Σ;ηι, Koυvoτα,rrlvo'jnουλη ncιivεI ;.lc-

κρld γtα τ' οuτδ δrlolουq ροUl δεi δε
ΧαvεΙ.

ou καλδc oυ λδγουε δε ξoυvτγrdZεl,

Δe ;1-vεlc τiποuταq σv Πε!q δvαv κα-
),: : l'δ1'c..;v' iiνlο r:rλlγουργIil,

oυ π:θ5c μα.9δc.
Τ: πα3ημοτα γiι,οt-li,,τ! μαθημοTο.
.rrιlρlβδε οτα πiτ,;1lα κl' nφτιvδQ οτ'

αλει!ρl'
;1';δε; ι '.",αο. ο o: λlnτoυμερlε,c κr

τ;ιv φε,jγεl η ο{.JσΙο.

il{η τoυ vο* τοι: φκri';ει μΠ{:Ιρδμt.
Φκ:iγ:: ΠαVηγUρ', .xTiΖεΙ .αvδγlα ΚΙ

κα iiiγ ο" που λ.:'.,. cU Πδca dναc vlρ-

'1lο(ητl οjτl θελel.
Xτυndlεl του ααμδρl v' ακο*αει τou

γouμiρt.
'Η δποl-lq ,1eγ *το λδει oτη vιφη V'

σKc'jσε, ξ nl0r1'ο*. δvτl vα τα ΠεΙ Πρ6-

σ]i-]Ποι μn Π?δσoUΠοU, vnρiv1α αΠ'εU-
9ε iαc πou λa'v.

FJg*δl τ*:_l.: di-!,'γlλ.δ Teυ vlρδ δε δivεr.
Tου.r cγγlλgυ ΠΟU τoιJγ φυλ'δγεl oπου

κι;3l :<qKο'i]'/] Tδcc]j τc,μπρηq η οφl_

γ;οc.
Ti ol λεiπεl κo:lvτγIiρl, σκoiφlα o_

nο;i μαρi,gρ11fiρ;'
l(,i::-,c }:i o:r Ν,οουoτα "Kογ

ιl:υμi δεv εiχα:_]|... ιοc τα γδvοτα". 'O,r

τcQ δ:r., δl_1εlc κc'., τiποuταq μJρευεiq
τιl τcαιyd i< l τit lll'/dλc.

|lfτi:r:: ποι; τ::ουκoυλγliτl ρiζα δε nrδ.

'|."; : ;l ;,λλi;Ζε' },i}. ciq v;γlο δ;l:-
}.:,:]':: rl ι;]ηjJ],:Ι, δε,: iγεr προυκoυnη.

l'il ετ;.. θ*λο,:σα vα Παξ vlρδ δε δc
Ω^.,^

Πr;itγ!tε c n.lΙαγiζslq δ.vο πρdγμα
il:υ cr γj3:ψcv αμd δεv τoυ βρicκεlq
,<l' oι.lτc εi'γl oυδr ι<εl ι<oυ,lτd σoυ κl δε,l
τc,:.: γλ:π,:lc.

*υ καλδc ου Mιi}'oυc δλο τ' αλiθει.
1':τδc τοj:εr αnοι] δλc,.ολiθεl aqy

'l.:; lJ}]j τΟU l/!ογγοvcοη".
Δa φ:<liαeιq το,-.l κ&μπoυ ρδyη,
Λ,:: δcl φκ:αcε:c KαV fif}οgJTαc Y]στi

r,"l-: :<i;l.in?ιq δε γ.jvητl ρi:1n.
Τοu oτρπ}δ του ξilλoυ μoδγκl μη τη

ιleι:τγl* Ισι&tεi.
Οι; ο;οοiδq ο,.; *'lθ:ουnουξ μοiγK1

: 1 |alJ 'j^Δ:.:l ::.ι-l :οlοζεl, ηου ,\εv .οq.l

i*l:c-;ξ τl.υ ι;cλi ;ου τ'cλλΔΖεl τοι.l
ii:;r:l l' τι-ι: δ;l'

i5jl ii:τ*οι κl κει βρioxητl.
Γlα α,rτ'cα,y i,sν sivl nουλi cipτtκουd,

γlιl τll γη.lvοiκi] δTl εivl Piξαπiδοι.
Πiεgι η;1ττα va ol φd;γου'
Αυτδc η α:lτη δλα ετοlt.:α το Θδ,lεl,

5: φκ:i''ε, \'καηDi:l γlο τ:π:υταc.
Φυμlλδεl ι:ι'μ*λl oτδΖεl του στδ9.lα

τοU.
'Eμεr κα).;'i ouμlλiα.
Tηq γrlτ$ιrlcαq τ'αυγδ εivι μ*i τραvδ
'Ο:cυq:<l'c\α τa Πραγματσ του γυ;-

τcιvα η tηc r,'εlτδνloαq εi'lr κολiτηpα

κl τα δlκδ μοc Χεηρiτ]rρCr.
Πολrδ μoυ τδ1vη κδoκlvoυ',
'ovταc δειl ιnlτ'Oxεl μvl6 κrvo0ργIo

δουλεlα T6τΙ ΠldvouμJ τηv nαληd floΟν!

σ;γoUρη κι τη €θρo,υμr.
Yoτlρvf μoυ γvιboη vα σ'εixο nρδτo

or καλic οl YVδμεtq θ,ρxoυντr ι]loτoρ-

vcq στο,U Tiλouc, ,oμd TΙq πλεlδτlρlc τlq
Bο,;λδc εΙvι 'α1ργd, lΙ(αλδ ητ'ov 1/.o εΙXο-

μl nεiρο 5*gq 6i,μ,αoταη/ vδol.
Η καλfi νoικouκυρδ εivι δoιjλo κl κυρδ
'o,\α τα φK|dγεt μη καλoυoΦvη κr κο-

}.η καριrrγιo, γiγητl κι δo,0λo κl βooτdεl
κl η θθoη τηc σαv κUρd'

'onοlouξ τlμnlλιδΖεl στσ vtδτσ τoU'
!φTοUΧαivεl στο γlρδμoτa τoυ,

Γlατi dμo δε δoυλθψε'l τδτl Πο,U ομ-
noυρεi κr δrjvητl πΦc γα τα βγdλεl Πε-

ρα σTα Y,ηρiμοτο 'ΠoιJ αxιρ,Voι]v dλα τα
πoυvivτγto.

'Oποtουq αvτγιdΖητl σκouvτlφτει'
H καλη δουλειd σρYdε| v,ο μ,Πlτiσεl

λεv γrοτi ομα αvrγIδ,Zηoεt δλα nivoιlv
σrραβd.

'Ωoπoυ vo oυλλoυγιoτεi oU γvoυoτι-
κδQ, oυ λoυλδc μπlτiΖεl τη δoυλειδ τoU.

Δε γρεld4ητr nouλι σUλλoυYt γισ
uγlο δoι.,λεld για o'U oΠoUφoσΙστlκδq οU
λoυλδc μπlτiZεl αYλη'γoιjρ,δτlραc η δo,υ
λεId του.

'Onoιoυv δεv αγαπotiv τo 1vδτo τoυ
βρoυμoιiv.

B,ρEσKεηJv ητiεtq γο ,μη ol Θθλ.oυ,v δ-
cοl δε o! ογαnoιi'v'

'Φλol εΙμloτl λoυλoΙ πolδe oυλΙγoυ
πο:δc πoυλi"

'Ετol δλoιvor θxoυμl ,λ'oυλο,μdρα κl
οτη |\jlαουoτα TΙq αno'UKρlθq 6λolvol ol
λJlαoψoτlvoi.

Θυ ψηλδc εivr δoiλoυc τoυ κoυvτo0.
Γlατi o'υ ψηλδc φTdγεt 'nρdYματα ΠoU

δεv αμnουρεi 'vo φτθoεt oU ,l(ou./Tδq.

Αποi δr],μαργouc κλητr]ραc,
'Εyαοlv Tα α]ξΙΦμστο.
'Αvαψ'τoυ κouκoilμι σoυ Πρlv σ! βρει

;1 vιiγτα.
l-iτοiμdooυ ,onου rroυρiτηpα tlα i.rvld

δοuλεlδ πplv π,ρo,υφτdoouν δλλoIvoi
Παπic, γ|oΤρδc κl κoυρouφiλακαc vo

μη οηβαivοι.lv οτoυ oπΙτι.
ΓlατΙ δλolvοl δdρθουv γlα μvlο αvdγ-

κη, ου .nαποc vο ol ιrrγlοβdσεl, oU γlα-
τρδc vα oι l,l.ατρδψεr κl oU κοηJ,ρo'Uφιj_
λι.lκαq'lα ol ζαnτΦoεl.

Mαq τα εiπεlv 1αρτi κl καλoμiρl.
Tο εinlv δλα δε,v dιoηκεirr τiπoυτοq.

{]οv vα εixεlv nδνα Xα]ρτi κl κoλομdρr
μη μlλδvl κr τdγ,ρoψεlv δεv oληoμδvη-
αειv κοιrτino'υταq.

'Αιε8ροunoυc αγρaμματouq ξ0λoυ απι-
λiκητoυ.

'oλα τα oniτxlο εlκεiv' το Χρδγlα Y6.
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voυvτcΙv μι ξ0λo nrλrκημ6ιrα ioια, τo ο'
πηλiκητo oΠοUc κι oυ αγρδμμοτoι'lc i-
1oυv ,ρδΖoυc κr εiν'ι oτρoβδ.

'oπoιoυc ovτγιδΖητl oκoυvτδφτεL

Η oντγli ,φtφvεl oκo'υvrομδρο.
Bρ{κrv τoυ μδoτoυρδ τoυ.

;Kολδ τoυηl τoiργrooo λεv, δεv ομπ'δ'

ρησΘ|v rvo ,Ζμπoυρioει Ιτq, τoυγ onoυ-

αrΦμoυoα, τo εiΘlλειγ κl το βρ'ηκεtv'
.τot]v 6τρouγεrv η ρoxη".

f'livεlv γlα μoλi κl {ρθεrν κoυρημ--

Yoυq.
Tηv θnoΘεrv, γlα dλλo πηγηνεlν vo

βρει κl' dλλα βρηκεlv, δεγ *φκtοoelv
τinoιτoξ κι Ζη'μεiωσεlv κι' ο'noΟ πδvoυ.

'oλoυc oυ κoυγδc Ylo τoυ nδnλoυμo.
lΓto τoυ Zoυμi, γlο τ' oυτ6 noιJ μοc

σUμφiρε| πλειδτιρou γlο τoU ψο1ν'6 που

λεγ'
Γlα vo noiμr κl τoυ oτρoβo0 τoυ 6i-

XηoU.
ou αrρΦδc oυ dιlρoυnoυq τlq nλεtδ

τιρειc ιβουλθc δeγ 6xεη δiκηoυ γιατi
εivι 'oτρoβδ'Ευλοu, ομi onori κoμιrld'

φροc τoι.t/ δlκηιilvoυμl κι τδτι δ1el 1i"
λεrq κοCrrλε,|c δiκηου.

'Oμorcυc τoυv δμoιoυ κt xoυπρlδ oτo

λδ1ovo'
'onoυc ,Π κoUΠPtd τιργrδΖεl μη το

λδx,αιlο γIoτi εlκεi XLρεiθZητ|, θτol κι'
ol ,oΦρΦnoι φκldvoυv nαρδα μr οΦριb-
Πouc σoγ τ' 'o'UτοUq. 'Onoυq λiμεr 'ni_
μl τoι φiλoυ σo,U γo οl nω πot6q εiol".

Bρδζεl μl τoυ Ζoυμi τou.

Φκldvει μουvα16c τoU τlc δ'oυλοlic
τoυ, δεv 'i1εr oν&γκη οnοι] κογ,dvov.

'Aλλoυc τoυ μακρ0 τoU κl' 6λλoυc
τoυ κoυvτδ τoυ,

'Ovτoq κoι.ιβlvτγrdΖoυμl oυ nδoο 6-

νσc λθ'εl oiτl Φλθr oυτl .τoυv κατη'

βdoεl η γκλdfu", 1o,Zδ, λoυλα, γνo'u'

μ'lκi, ιrτoυρουΖtκo κl τδτΧtα.
,Π6Θovειv oτη ψ6θα.
Δε'v εi1erv .nαρdδεrc, τlc 6φoγεlv.
'oτov εloi nr]γηvεlc, rγδ γuρvoιioο.
lγΦ τα €δρoυ 'oυτδ Πριrr το μd'θεtc

,εlου, lγΦ oι πρδφτααα oυτd που λεc
.|γΦ τα θφoγo μr τoυ 1oυλlδρt"'

Φογδvητι μη τo Ζvτρδνlσ τoU'

Φογoυvrγlδρηc, T.ρΦε| το εΙδη,ρο, δεν
ξθρεl μl noιδγ 'vα ,μολΦσεl μη δλoυc
oψlΦηπl.

Αn' τ' oυτδvoγ voirδl φoυvi voιjδl
oκρδοoη'

Oiτr γραμμο, otτl τηλrγρ6φημα' ου-

τl τηλiφουνου δεv πηρ,εlv, .iφovoυq
κt' dκoυoτσυq" μαq οληoμδV,ηoεlV.

oυ τlμπ6ληc δ1εl κ6Θι μδρo γιoυρτil'
Δε δoυλεΟer, κdθι μ'θ'ρα xξ's1τl κr'

61.εI γloυμnη.
Aυτδc εΙvι γιο τα novηγiργlα.
-Δε.v ei'vl γl,o oυνδρtoμο" δεv eiνl
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ντoυρotZειc' μo0γκI γιo nανηγ0ρ'ια κl

τρo-λo-λ6 '

oυ φδβoυc φυλδγεl τo δρμo.

'orrτoq λεinε'ι oυ volκουκυρηc τδτl

οι κλθφτεlc τlq πλεloτιρ'εlc 'βουλδc δe

oη,βοivoυν οno0 φδβoυ.
Αn' δξoυ κoilκλo κι' oπou μioo πα'

voilκλo.
Λ6γητl γιo ondτ1ια, γlo oΦ'ρΦπoυc

κl γlo ολλο rpδYμoτο πoυ φαiνoυvτl
οn' δξoυ κoλδ (onoυc κi iγο φρoι]τoυ)

μα οnoυ μδoo εiνl μnlρμπdτl κl ;1αλα'

oμivο.
H φτηvlo τρδεt τoυv nορ6 κl oυ κι-

ρδc τo Eliλo'
'Αi κl' ουτδ εivι ηφτηνo vο του nο'

ρoUμI κΙ' αc μη μoc 1ρεrdΖητι noυλιj'
'Aμo o1Iρdoει τoυ KρUγιoU oνδφτoυv το

τΖl6κro κι' ol oδμπεlq'
Γrλδει κoλiτηραq δπoloυc γlλδεl τι'

λlφτoioυc.
Νd1εrc γκoηρθτl vο δεlc τi δo γ6νsι

αroυ τ6λουq, γlατi dμα Ylλdoεtq oπ'
'τηv α,ρ1'η oμnouρεi vο n6oειc δξoυ κι

vα ol nιργlλo0v. 1

'ooα φθρvεr η ιilρα δεv τα φ6ρvεl
oυ 1ρδvoυc,

,Kακld Φρο πo'u λεrr κoμιrr6φραc. Αμ'
nοuρεi vο τi1oυ'v ovηndvτl1o.

Toυv 11oυρειioυv oτηv τδψo,
Ioυν φκιδvoυιr oι}τl Θθλoυγ'

Ντoμnλ6c τoυv t]ρΘεlv.

Ξαφ'vικδ τoυv ηρθεlv δεγ τo0Θιλεrγ,

Αn' δξoυ οn' τoU 1oυρδ πoυλδ τρo'

γoOvτlo λεv',
'oπolουq δεv εΙvl μioo αto Πρ6γμo'

το λδει πoυλλδ. 'ooα ξ6ρεl οU vοiκoU'
κ0ρηc δεv τo Eδρ,εr oυ μoυoοφiρηc. .'o
ξoυ οπ' την υnδΘloη λθγoιvrr noυλλd"

'Hρθαv τ' 6γρro Yo vτγιδΕoυv τo i1.

μlρo.
'HρOov α;τotvοi πoυ δcγ ixouv κο'

μvlα oκδoη σl μvlο υ,nδΦoη vo φκld'
σοUγ τo,Uγ δΕυnνo,υ. : :

oυ πopδc κι oυ βi1xoc δεY κρiβoυvτr
'oooυ .t<ι vα φυλο1τoιiμI δο βηX0ooυ-

μ.l, δooυ κl' ov κρυφτΦμι δα φαvοiv
oι πoρδδεlc.

KIvoilργη κδακlvη noιj vo οι κρrμ6-
ooυ, noληi πoιj vα o' onlτ6ξoυ.

Toυ κr'voιiργlo'υ τoυ nρ6γμo τδxoυμI

nΦc κι nΦc' 191-1 'φυοουμl κt δεv κρυ-

Ylιirvεr, noυ λεv, τoυ noλη'δ δε βαρl6-

oεl.
Toυ iξuπvoυ τoυ nουλi oπ' τη μιiτη

τoοκδvητl.
lΠoυλλ6c βoυλ€c oυ 6ξυnvoυq oυ οv'

Oρoυnο'υc τη'v nοΘαivεl.
Φκlδvεl λoυγαρrαoμδv xoυρiq τou ξl-

vouδδ1oυ.
,Πoiρ'vεr oπα,lφdoεlQ 1oυρic τoυv oρ-

μδδlo'υν' θo,ρεi εivι μnrτloμθvη μν:α δoυ-

λεlο noυ τηv iφκtooεtν, dλλουc 1oυρic
vα τlλlΦoεt.

'Αλo λδγιo μπρε nrντγι6.
Εloi τo,υv λεc γro i'vα nlρoγμο κI' oυ'

τδc dλα ol λδεt, ρi1vητr ολλot, γlατi
δεv τoυv σUμφiρεl'

ti αρρΦαr1ιo καβdλο δρ1ητι κt πI'

4lo φ,εilγεl. Aγληγoυρoc πlα'vεl μιltα ορ'
,ρΦoτ1'rα aμi οργdεl vo nlρdoεl νo φυ'

Yε!'
Moυvο1δc ooυ 16ρηψεI κl' δoou Θδ'

λεlc απiδo'
Φκrαoει μουvο1'δc ooυ o0τt Θδλεlq vα

φκldo'εlξ γlοτi ομα ρoυτδc noυλi, 'ο'
1rρviεl oλλoυc του μακρι:, τoυ κl' dλ'
λουc τoυ κoυvτo τα.l,.

'Aμo λεc τηv oλ{τ1ιo γδvηoει κακδc.
.Η αλητXlo εi'vl βορ16 oα μoυλilβl,' 'η
αλητ'1 x,rα κoiεt, καγκo'vδγαc δε Θθλει

τηv oλ'ητ1ια Ylα τoU1/ lο,υτδ τoυ 'μo0γγl

Ylo τοUq iλλouc.
Kαγδvοq δεv oμnouρεi Yα σl πεl πο'

ρδxl oτ{ooυ.
.Αυτδc δε γdvητr Ζdnι μl τinουταc'.

"Δε δδXητι μυγo αroυ onοΘi τoυ'.
Aoiλrψεr αα oκλ6βoυc κl φδεl oαv

οφivτηc.
'oλουc oυ κ'δnουc γθνητl γιο τoU φα

γi, oλol'voI nριbτα γl' τ' ουτδ δoυλδβoυ-
,μι γlοτi νo μηv τ' αno'υλiψoυ]μt σοv
τo'υv oφδιrη;

'onoroυq θiλεl τo noυλλδ 1δvεt κt

τo λiγα.,
Kr οl Aμlρlκdvεl λεv τoυ πoυλι] κολδ

εivl oυ1τρloc του κoλoυ γl'τ' ουτδ vο

μηv εiμlαrot ο1oρτoγol,
Nτγιδ κoρπoilζro δεv κouβαvιoι)vτt ol

μvιδ ομooκdλη.
'Η nαndc - πo,nδq η Zlυγo,ρdc . ζlυγα-

ρoq κrο τo vτγlδ δε γεvoυvτl.

\!-.Ξ.\.

) μι δε0τερη σUv6Χεlα Tωγ
{ δραoτt-1ρloτητωv ToU Συλ-
L,
1 λoγoυ αΠοφoiτωv Λοπnε!ου
) Γυ;lvαoiου Να,ο0'ο,ηc .,Avα-

/ oταoιοc Mlxαηλ o Λoγrcc,

) αvα6dλλετο| γ|α To εΠoμs-
i. νo Tε0Χ,oc

\.\.}.\.\.Ξ.\tι'\'\'Ξ"ι'ι'ι' 
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ΔιαΘΛκn τoυ 1891 oε λ6για γλιbooα. Alκ6μn 6vα 6γvωστo ντoκoυμ6vτo απ6
τo εΘιμικ6 δiκαιo τnq N6oυoαg.
oι ((γεviτoαροι)) τoυ τoυρκικoι5 oτρατοιi κ'αι oι (Φπoι}λεq)) τoυ vαoυσ,qιi_
κoυ απoκρ16τικoυ εΘiμoυ. 'Eρευνα oε αλ6αvικ€g π,nγθg.

A', ΔΙAΘΗκΗ ToY 1891
Kατ& καιρoδq εΙδαv τo φωq τηq δημooιδτηταq

δι&φoρα vτoκoυμ6vτα oxετιζδμεvα με τo εθιμικδ δΙ-

καιo τηζ Ν&oυoαq' η μελδτη τωv oπoiωv oδηγεi oτηv
ouναγωyη εvδιαιpερδντωv σUμπερασμdτων αvαφερoμξ-
vων δxι μδνo oτov τoμδα τηq λαoyραφΙαg αλλ& και
τoυ τoπικoδ γλωooικoδ ιδιδματog, xωρΙq vα εξαιρE'
σoUμε, παρ&λληλα και αυτδν τηq νεδτερηq ιoτoρiαq
τηq πδληg.

Απδ πρooωπικ{ εμπειρΙα, o γρ&φωv Θεωρεi α_

vαγκαio να υπoΥραμμio"ει δτι τo δργo τoU εvτoπι_
oμoJ τωv oωζδμεvωv oτα xδ'ρια τωv Ναoυααiωv ελ&_

xιστωv vτoκoυμδvτωv πoικΙλoυ εvδιαφδρovτoq εivαι
δυα1ερΕoτατo. Eκτδg αlτδ τηv καταστρoφη τηq πδ
ληg απδ τoυg ToJρκoυg τo 1 822 μετ& τηv εξiγερoi1
τηq, oι δι&φoρεg πoλεμικΞq λαΙλcrπεq πoυ ακoλoδθη-
σαv στov αιδνα μαq (B' παγκδoμιoq πδλεμoq και
εμφιiλιog) εixαv oαv ouνδπεια vα παραδoθoJv oτηv
καταστρoφικ{ μαvΤα τηq φωτιdq εκτεταμEvα τμiμα-
τα τηζ πδληq. Aυτoνδητo, λoιπδv, εΙvαι δτι η δπαμ
ξη τθτoιωv vτoκoυμEvτων o{μερα 61εr περιoριoθεΙ oτo
ελdxιoτo. Eπιτrρδoθετα, θα πρδπει να UπoYραμμι-
oθεi και τo γεγovδq δτι η Ξρευvα πρoξ την κατεδΘυvoη
τoU εvτo]τισμoJ τEτoιων vτoκoυμEvτων, oυxν&, πρoo-
κρoJει και oε κ&πoιo πvεδμα καxυπoψΙαg πoυ εκδη-
λδvεται αττδ τoυq κατδ1oυq, τυxδv, τδτoιωv εγyρ&'
φωv, KαxUπoψΙα Ιoωg, δικαιoλoyημ6vη και πoυ δ1εr

την αφετηρτα τηξ, σαφδζ, σε μlα εvδδμυxη τdoη δrε-

ρεδvηoηg τωv πρoθΞoεωv τoU ιoτoρικoi ερευvητfl oxε-
τικ& με τoν τρδπo αξroλδγηoηq και παρoυoiαoηq
τoυg. 'Εvα τΞτoιo vτoκoυμivτo τo oπoΙo αφoρ& oτo
εθιμικδ δΙκαιo τηq Ν&oυααq και πoυ 6λξπει για πρδ-
τη φoρd τo Φωξ τηq δημooιδτηταζ| εΙναι και η δη-

μooιευδμεvη oτηv oυνExεια διαθfrκη με yρovoλoγiα
oJvταξηq 11 ΑπριλΙoυ 189l. Τo Ξγyραφo εΙναι ouv-
τεταyμδvo oε λδγια γλδooα (oε τoλλ& oημεiα εy-
yΙζει και τηv αρxαΤζoυαα) και εκτδq τoυ καΘαρd λα-
oyραφrκoΟ και voμικoJ εvδιαφΞρovτoq πoυ εμφανiζει,
εμπεριδxει και oνδματα μελδν τηg ΔημoγερovτΙαξ τηζ
Νdouoαq κccτ& τo Eτog 189l τα oπoΙα πρooυτroγρ&-
φouv τηv διαθ{κη oαv μ&ρτυρεq. Ακδμη, μαq παρδ-
Xεται η πληρoφoρΙα δτι Ξvαq απδ τoυq oικoνoμικoιig
πδρoυq τωv ελληvικδv oxoλεΙωv (εκπαιδευτηρiωv)
oτηv Ν&oυoα πρoiρxoνταν απδ γρηματικEg κατα6o-
λΞq των δlαφδρωv διαθετδv μEoω τωv διαθηκδv τoυq.
ΠαρατΙθεται oε oμΙκρυνoη τo πρωτδτυπo τηq πρo-
αvαφερδμεvηq διαθηκηg και επειδf, oυvεπεΙα αυτ{q
τηq αμΙκρυvoηq, εΙναι αδι)vατη η αν&γvωoη τoυ Kει-

μδvoυ, ακoλoυθεΙ αμEαωq και αυτδ δπωq ακρι6δq
Exει'

ΔlΑΘHKH'1

Δ,' ic δηλαπoιδ o Uπoφαιvδμεvoζ Δημ{τρroq

ραζ τoU θαvdτoυ και μη θδλωv vα μoΙ καταλ&6η η
δρα εκεΙνη αδι&θετov, α{μερov 1'l ηv μηvδg ΑπριλΙoυ
τou l89l Eτoυq oδαq iτι δxωv ταq φρEvαg και υγι&
τov voJv, πρoq δε 1αiρωv δκραv υγεΙαy, oικετα μoυ
και ελευθδρα 6oυλ{oει, αvεπηρε&oτω τfr 6oυλ{αει α-
πεφ&σισα vα διαΘξoω τα περi τηξ περloυσΙαq μoυ
πρoξ απoφUγ{v διεvEξεωv και φιλovικιδv μετ& την α_
πo6iωαΙv μoυ μεταξιi τωv oυγγεvδv και κληρovδμωv

ΛAoΓΡAΦ Ι Ι<Η ME'nETFΙ -'EPEYNA
Τoυ Στθργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

μoυ. Kαι λoιπδν: α' Δiδωμι ειq τα εvταδθα ελληνικ&
εκπαιδευτηρια Ξv (1) εικoo&yρooov (μετζΙτιov). 6'
Eιg ταq τρειq Θυγατδραξ μoU Eυθυμiαν, ΑικατερΙνηv
και Eυγεvfrv κcrrαλεΙπω εκ&ατη αν& δν(l) μετζΙτιoν,
ητoι, εν δλω τρΙα μετζΙτια. γ' Επειδ{ o επΙ ΘυγατρΙ

γαμ6ρδE μoυ Γρηγδρlog δxι μδvov
κατd μδyα μiρoq oυνετEλεoεv δαπαvδv εξ ιδiωv τoυ
ειq αυμπλ{ρωσlv τηq πρoικδg τηq θυγατρδq μoυ E-
λiνηq, τηq αυζJyoυ τoυ, αλλ& και μoΙ ε6odΘηoεv και
ειζ τηv πρoετoιμασΙαv τηξ πρoικδq τηq vεωτEραξ Θυ-

YατΦζ μoυ Eυyεv{q, πρoξ τoδτoιq δε αμφδτερoι oι
oιiζυγoι, δ,τε δηλ. γαμ6ρδq μoυ Γρηγδριoq . . . . . .

και η θυγ&τηρ μoυ EλEνη επειδd αvδλα6ov
τηv υπoxρiωσlv τoυ vα με γηρoκoμΙαωoι μδxριq ε_

αx&τηq μoυ αvαπvofrg, δι' δλα ταδτα κηρι)ττω δια
τηg παρoJoηq μoυ Διαθ{κηg τoυq δδo τoιiτoυq oυ-
ζδyoυq Γρηγδριov και Eλivην τελετouq και αvενoxλ{-
τoυg, πληρεξoυoioυq τε κληρovδμouq μoυ μετ& τov
θ&νατδv μou απdoηq αvεξαιρδτωq τηq περιouσΙαq μoυ

ΣυνΙoταται δε η μεv ακΙvητog περι-
oυoΙα μoυ 1) απδ μiαv oικΙαν με κ{τov ειq Mα1α-
λ&v3 AγΙoυ Γεωρyioυ περιoρrζoμEvηv οcrrδ δδo μεv με-
ρδv υπδ δρδμωv, απδ δε τωv δδo &λλωv μερδv uπδ
τηq oικiαq , o δε κflπoq αuτflq oυvo_

ρει)ει με κηπov τηg oικΙαq Θωμ& . . . . . ., με
6αxτoivo Kαι με 6αxτoEv

2) ατρδμματα ειq MπαλταvE_
τov', κεΤμενov μεταξι) χωραφτoU Γεωρy.
αφ' εvδg και 6α1τoE Δlαμαvτ{ αφ' ε-
τiρoυ. Η δε κιvητ{ περιoυoΙα μoυ oδγκειται απδ
δι&. . . . ' ., Ξπιπλα, αγyεΙα κλπ' διαφδρoυ ι)_

ληg. Eιq ταδτα π&ντα λoιπδv, ωq αvωτΞρω δεδflλω-
ται, κιuητ& τε και ακΙvητα καταλεΙπω μετ& τηv απo-
6ΙωαΙv μoυ τελεΙoυq και ανεvoxλ{τoυs και μδvouq κλη_

ρovδμoυg μoυ τδv τε Γρηγδριoν .... .. γαμ-
6ρδv μoυ και την oδζυγδν τoυ EλEνηv ΘυγατEρα μoυ,
με μδvηv τηv υπoxρEωσtv τoυ vα δδoωoιv ειξ ταq
&λλαg τρειq θuyατ6ραq μou μετ& τov Θ&vατδv μoυ
αν& Ξν μετζΙτιov ειq εκ&oηv, ωg αvωτδρω εΙρηται.
Tαr}τα, τoΙvuv, διαιιθEμεvoq αυταπρoαιρEτω, θελfroει
μoυ, πρoεκ&λεoα την o0vταξrv τηq παρoδoηq Δια-δτι αvαλoγιξδμεvoq τo &δηλov τηq δ-
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θfrκη; μoυ, τηv oπoiαv αναy,lιυgi]:iαcil ι-ιΟ: :UΚ;-]ι;i, .

και καθαρδg εJροu κατ& -ττ,1v':'ιτ αi-,μφωuον τi ετrθυμιiα
μoυ. Διδ και υτroyρ&qlαg αυτηu εyj;τrιοv τω1, UπoφαιvΟ-

μivcοv εvτiμωv και αξroτriοτιοv ιiαil'i'jρ;.;v, τrαρεκ*λεcα
Kαι Tηv Αυτo;] Παvιερδ-τητα, τo.' &^7ιaν B.':ρoiαq κc:ι
Ναoιioηg, ivα ετικυριlloη αυτir, δτcυg lτρcτκτηαT;"
ται τηV υτrδ τoy νδμoυ ατταιτoυ1"livηv ιcxιiν ιε ι:ciι .-'

τrιor1μδτητα, ετrrκαλoJμενa; c;υv&μα, τηvτ:ροι'εrααiα'',
και υτιερ&oτrιoιν τηg τε πcλιτικη1 l<ιxι εκι:ΙηJ:αr:τι."
κic Αρxic κατ& παντδg θελl1οο:rτοg τι;xδν vα δια'
oτρΞψη η ακυρδαη η παρεξηγηαη 'Ι(χ τι-Jf εν τ,: 'i'ι_';,]

τη περιεxoμjvcοι,. Και c με; 'ιοιοι)τοg, δοτιι; l<αι ι:ιl ',-.

απoδιδκηται ωg μη ixοον καriν δirαrοv t<αι 1-ιη c-ι |:1-

μεyoζ τηv υoτ&τηv Θiλl1oiv μ.οU/ τα δε εν τη *ι.αρOjι-TΙ'l

τrεριε1δμεvα εκτελεαθδo-ι κατ& yρ&μμα.

ετri τ&αι τoJτc,ιg λoιτδt, υποφαi,.,οilα;

i .li i-,i1.:-] '.1i ιr]τ:γραΦa]; 1i,ly |111-117ει^'6'.,τι'-'',

oi,<ο',i!ιr; i'i'' Κ;'.νoτcιντi,.'oζ

Ι;' 'J' i1Ξ--Γ1'ιΞi- ::j.F'*Ξl; TΦΨ TΦ-gpt{Ξ-
lali]; Ξ';=Fi-''''G,' |ξΞιt Φi .:{EξΓ?*Y;f frE]:l
''' i]-l, Ξ Ξd'-,. Ξ 7,i- Ε :' i' iζ ο? A Γl ο ΞζΡ I AT E Κ8Ψ
Ξ... , ?€i]: ;. Ξ-ΞΞ-;Υ}€.ξ ΣE RfiΞ"ξ1{ E ΞξE'ii

πΗΓEΣ
Φ,λj' :,.le.; πρι;:τr&θ:ιε; i'xο,.;',, l<cτ:.αi.l,',i1iιΙ σtΟ

',''',.i.:'''', .;ηδ διιτΦδ':οUi τi)il<Ξιμivoυ vα 1riι,aι κ&τιο:α
',τ,'f'-. : ! ι.ii; l-i/-1ι 'rα δοθεi μια ερμηl;εicι γ,i;,ι; α-iιδ τα
':: -ι ,.1::_"Ι:) l; το vαoυααiΙκo iθιμο <λriΠΟY;''.ΕΣ>| Ξ;}-

l l..,- 'aι iι' r.τ;;r;1;'1, κcii'& το δυ'',ατδv, vα εμτεριixει rτε'
j]l:;1-Ιi.,_.ιι,G :'τ,llχεiα α,\ηUoφ&vεiαq. Ο yρ&φο:',, εξ]]yιi
,,'1 ,','., 1.'1'lι:ιs,α για'rΙ τ.εcιoρΙΙεται vα αlτoκαλεi τo Ι-
.] ι..] .:,. r'lj'l'.,\EΣ); Kαi δX, <ΓΕΝiΤΣΑPΟl KΑl
, i ''|;':,'.i::.2l:>, δπωi ετrικριiτηο'ε τ'ελευταΙα vα λδγε-
ιi::]-

,,'lη.jι'3, 'τrιοτεiιι δτι πρiτrει vα 7Ιuει μiα ε1;αι,ε-
,'.i''. :'-:', '..:]i εTΓαUατoτlο$iτη,:η πdyω oτα <<δpcb1-r:να>
'.-]'] ...],']!'-..-iUν τc iθlμio, ιioτερα ατδ αυοτηματιKi],

:: ^j:-j\ji:'' :;,,l:: διιiφιlρεi κατευθJνoεrg, Ξρευvεq στηρι-
: ':' ::'_- ι2';'.1 r;{y'y'narΙl ε1τΙστημoνιι<.{ δεovτoλoyΙα και

:. )'l |τ ;, ',, iι:λετη τiηi,ιbv, ατoι1εiωv, ταρ&δοoτ1;
':].'-'. l', ,' ι'1"o ατδ τov ελληνικδ αλλiτ καr ατδ τοv
i,;ο,-..: f:αλ<αvικδ xδρo, τrρdγμα τo oτoio τιoτει]ω
i: '-ι .l, - :' .ι ετιxειρηθεi μiyρι oημερα.

Ξ''.:t.ρrμαi o-iηv αu&yκη κ&πoιαg δρευuαg και
τ ]).; τ ]l κα_tΞa,θιjyσn τηg Jταρξη; τυxδv TΓληρoΦΟ-

.J.:'l/,:iτ]]:}.ι_i:;y ι-ε κ&τrοιι:y ατrδ τουg γειτονικου;
l'";ι:.','lαvιil;:]'; λαο,jq ΥιατΙ Tτιστεa6] δτι .τα ττολιτtο-τl*
l'.,',, j,ι: j,ia.-:'iir(ιi κ.λ.ττ. ατoι1εiα τα oπoiα κληρovδ.

,]'''l l'Οi] ιj j ili

Eν ΝαoΟoη
Tηv 1lηv Ατrριλioυ 1891

Δημ. X'' λδγyoυ
Αλ. Xα Παρ&oyηq
Νικδλαoq Πεxλι6&voq
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oι μdρτυρεg Δημoγiρoντεg
Νli<δ)ιαο; Πε1λι6&νo9 €oο_

ρΟi Eα( .α,liαq ιιlι, Σ'iι.
λεΙωv iλα6οl, ημioεια'.,



ijl-']σε o νiog ελληvιoμδ-ι δεν εivαι &αxετα με αυτd τroυ
iτοο:ΚUlltαV ατrδ την αλληλετriδραση τωy διαφδρωv
':τολιτιc,μδv ατοy vδτιo 6αλκαvικδ xδρo.

Το αυτδ o'υμ6αivει και με τα τroλιτιoτικ& oτoι-
xεiα τα οτrοiα κληρoνδμηoαv οι λαoΙ αυτoτ αTΓδ .Ιo

ταηελθδ',, oτην διαμδoφωση τωy oπoΙωv διαδραμ&τι-
σε, ασΦαλιlrg, κdτιoιo ρδλo και μdλιoτα αημαvτικδ,
το lτρcηγμiνo ελληvικδ πvειiμα.

Στην τrρoκεiμενη τrερiτrτωση o γρ&φωv δεv ετrι_
yεlρεi vα τrρo6εΙ σε μια νΞα τrρooΞγγιση ωξ προζ
τηv ερμηvεiα τoυ εθiμου (κ&τι τEτoιo θα πρoκδψει
αττδ πoλδyρovεζ Kαι τroλιiμoγθεq iρευνεq επιστημovι_
,.ηc Uφiζ) αλλd ατoν εuτrλoυτιoμδ τωv {δη υτrαρxδv-
τιoν τrληρoφoριακδν στoιXεΙωv με τrαρδμoια πρoερ_
γδuεvα απδ ενδελεx{ Eρευ,:α ατoν xδρo τηg αλ6αvι-
κη1 6ι6λιoyραφταq, με εvδεικτlκfr αι/αφορ& τrαρδλλη_
}'α και o_ε ελληvικδg πηγδξ.

Eιδικδτερα:

?} }{ A"εξn MΓIΦΨJ1A (BULLA) oτιq αλ-
€αv:κιig rrτγ6E" 'Ewοια, σnμασiα καt o
ρsλΦξ τnq στα δρΦμεvα τoυ αλ6αvικoι3
:ταρ*δοσlcκoi, Y€μου.

BULLΑ (ο oριoτικδq τJπog με επιταooδμεvo
&ρθρo, BULLΕ o αδριατoq) αημαΙvει:

α' H γυι,αiκα η oτroiα ωραιοτroιoJoε και oτδλι-
ζε 'lην νiφη δταν τrαvτρεuδταv και oτηv αυvE'xεια τηv

αυvδδεuε ωq τo oπiτι τoυ yαμτrρoJ. (η λiξη oημειδ-
vεται στo λεξικδ oαv πoλJ τrαλαrd και εvτ&ooεται
ατοv τoμδα τηg εθνoγραφΙαq)o

Xαρακτηριατικδ oτoιxεΙo τo oπoio εμπεριixεται
Kαι στηV ερμvεiα dλλωv αλ6αvικδv λεξικδv oτα oπoΙα
κατEφυyα yια περιooδτερεq πληρoφoρΙεq yια την Ι-
δια λEξη εiyαι δτι η BULLΑ εvεργεΙ στα δρδμεvα τoU
αλ6αvικoιj γ&μoυ oαv ττρδoωπo σUvoδεταq, κδρια. Y-
-ι'οΘiτο: δτι η oυvoδεiα τηg νΟφηq θα μπoρolioε να πε-
ριλαμ6dνει (αv&λoyα με τιζ ανdyκεq) και περιooδ-
τερεq απδ μiα BULLΑ. Ατrδ πληρoφoρΙεq τιξ oπoi-
εq αυγκivτρωoα ατrδ υτrEργηρα πρδαωπα oε xωρι&
τηg κεvτρικl]g και vδτιαq Αλ6αviαq, η αυνoδεΙα τηg
'/Οφη; η oτroiα τηv μετδφερε oτo oπΙτι τoυ γαμπρoδ
τ.εριλdμ6ανε και &νδρεq.

Αvακεφαλαιδνoyταq τα πρoεκτεθδvτα, oαv oυμ-
lτiρααμα τrρoκJτrτει δτι κι)ρια πρδoωπα ατα δρδμε_
Vα τoU αλ6αvικοJ y&μoυ (τριv ακδμη μεταφερΘεΙ o-
ριοτικ& η vJφη oτο oτrΙτι τou γαμπρoJ) εΙvαι η iδια
η yJφη Kαιoι BULLΑ πoUτηyoυyoδειjoυy.,

6' ΓυvαΙκα μoυooυλμαvικoδ θρηακειiματoq.s Ι-1

λiξη αυτη η oτoΙα δεν εΙναr ταuτδoημog τηq dλληq
θεωρεΙται o'αv yλωoo-ικδ δdvειo απδ τηv τoυρκιl<fl
γλδοoα και υτειor]λθε, τrρoφαvδq κατd τιq περιδ-
δcυ; τoυ εξιαλαμιoμoΟ μεγdλoυ μEρoυq τou αλ6αvι-
κor] λαoJ. Αυτη η &πoιpη, τηg πρoΞλευoηq, δηλαδτ],
τηq λΞξηq απδ τηv τoυρκικ{ με τηy ερμηvεΙα πoυ δΙ-

x;{.F*
Ιti*.i::*.:'*#j:;

Γεviτoαρoq (Εικιiv τoυ MπελλΙvη - !Δ' olδv. - Ev τω BρετταvrκΦ MoυoεΙω) (12')
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δεται oτo ακδλoq αυτδ (μoυαoυλμ&vα γυvαΙκα) θyει
ιδεi και τo φωs τηq δημoαιδτηταq σε oxετrκEq με τηV
αλ6αvικ{ λαoyραφΙα εκδδoεlq τoυ Αλ6αvoλoγικoδ lv_
oτιτoδτoυ τηq ΠριατΙvαq.'

2) }Ι ,ι,6ξn ΓENITΣ.APOΣ (JENΙCER)
στιq αλ6αvικ€q πnv6ξ. 'Ewoια, onμα-
οlα και o ρ6λoξ τoυ σTιq τaξειζ τoυ
τoυρκικo6 oτρατoι1.

ΣημαΙvει: EπΙ πληρωμ{ oτρατιδτηq τoυ πεζι_
κoJ oτηv υπηρεoΙα τoυ τoυρκικoi oτρατoJ. oι γενΙ_
τσαρoι ατroτελoιioαy αvεξ&ρτητo oδμα απδ τrq τ&-

ξειq τoυ oπoΙoυ oυyκρoτoδιrταy τo πιo εκλεκτδ και
αξιδμαxo τμiμα τηq φρoυρ&q τωv αoυλτ&vωv..........lo

or γεvΙτoαρoι πρoEρxovταv, ouvfrθωg. crπδ xρι-
oτιανικEq oικoγEvειεq τωv κατακτημiνωv οcπδ τoυg
Τoδρκoυq χωρδv, fl crπδ τιq τ&ξεrq τωv oκλ&6ωv (ccττδ

τηv τrαιδικfl ηλικiα) τoυq oπoioυq εκγJμvαζαv και 1τρo-

ετoΙμαζαν για πδλεμo.'ι

Σxετικ6 με τnv στoλfi κλπ. τωv Γεvi-
τσαρωv στιξ ελλnvικ6q πnγ6ξ

Eπ&vω απδ τα oυvfrΘη ατρατιωτικ& ρoδxα oι

γεvΙτααρoι φoρoΟoαv μακρδ και φαρδi xιτδvα, δδo-
xρησro κατ& κανδvα, o oπoioq, παρ' δλα αυτ&, δεv
εμεΙωvε τηv μαXητιK{ τoυg ικαvδτητα. Στo κεφdλι
τoυq ατερEωvαv φτερδ ερωδιoδ τo oπoΙo αεΙovταv με.
γαλoπρεπδq κατ& τo 6&διαμα.

o κΦριoq oπλιαμδq τoυq απoτελoivταv απδ δvα
τoυφθκι και μια κυρτ{ oπ&Θα.ig H τoδxα για τηv στo-
λlj των γεvιτα&ρωv, θεριv{ και 1ειμεριvfr, κατd πdγια
τακτικfr, καταoκευdζovταν στηv ΘεαoαλovTκη απδ
τoυq E6ραΙoυq τηs πδληq αυτ{q oι oπoΙoι... <<δvαvτι

τηq υπηρεoiαq ταJτηg εΙvαι απηλλαyμivoι τωv σU_

vdθωv και αvαyκαατικδν φδρων...>>l4
M&λrατα, oι σxετικεq πληρoφoρΙεq αvαφδρoυv δτι

η ταδ1α για τιs αv&γκεq τωv στoλδv τωv γεvιτα&-
ρωv κατασκευ&ζovταv oτην ΘεooαλovΙκη <<κατ' αρxαΙ-
α EΘιμov> και δτι για τov oκoπδ αuτδ εixε εκδoθεi
ατrδ παλι& o1ετικδ ooυλταvικδ φιρμ&vι. Γtα την πε-
ραιτEρω επεξερyαoiα τηq ταδxαq τωv γενιτo&ρωv
(μετ& τηv Jφαvofr τηq) oι κ&τoικoι τωv xωριδv Γoυ-
μEvτζα, Kρi6α και Tαδρvα PEκα εixαv αναλd6ει τηι,
υπo1ρiωoη vα την επεξεργdζovται στα γvαφεΙα τouq
(Mπατ&vια, 6αφεTα κλπ.), για τηv υπηρεoiα τoυq δε
αuτr] fταv απαλλαγμivoι απδ τoυq <<6αoιλικoδq φ&
ρoυξΣ"

Σ6γκριοιι (σ'εviτοαρωv)) με τιξ ((Mπo6_
λεqυ τoυ Nαoυo,α{τκoυ Aπoκρι6τικ0υ E-
Θtrμoυ κλπ.

Απδ τηv μελEτη και oιiγκριoη τωv πρoεκτεΘEv_
τωy τδoo Yια τoUξ γεvιτo&ρoυq Kαι τιq BULLE τoυ
αλ6αvικo0 παραδooιακoδ γdμoυ δoo και Υια τoUξ
φoυoτανελoφδρoυg dvδρεq πoυ μετExoυv ατo vαoυoαii-

, κo <μπoυλιoδκι>)'6 yvωoτoδq τrαλαι& oτoυg NαoυoαΙ-
oυξ σαv <μπoδλεq>>!z και δxι <yεvΙτoαρoι> πρoκδπτει
'δτι η 11ρι]oη τoυ δρoυ <γεvΙτoαρoι>> αvτi <<μπoιiλεq>>
πρiπει vα γiνεται με σκεπτικισμδ, παρ' δλo δτι, με_
ταπoλεμικ&, κuρTωq, τrαρατηρεiται ευρJτατη xρiση
τoυ καιvoφαvoδq αυτoδ δρoυ.lE

Eiyαι 6δ6αιo δτι κ&πoυ υπdρxει εμπλoκ{ ωq
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τrρoq τov Χαρακτηρισμδ και την ερμηνεiα τωv δρδ-
μενωv στo iθιμo αυτδ. oι φoυoταvελoφδρoι <<yεviτoα-

ρoι> (μτroδλεq) τroυ, κ&θε &λλo, παρ& με γενιτod-
ρoυq μoιdζoυν, oι μπoJλεg (κατd τηv τrαλαιd oρoλo-
yΙα) τroυ δεv ixoυν καμμιd oxδoη με τιg <<vJφεq>> πoυ
oημερα απoκαλoδvται <<μπoJλεq>> και τroλλ& dλλα,
η ατεuπλoκτ] τωv oπoΙωv/ πρoφαvδq, δεv εΙvαι Eργo
ευxερEq.

o γρ&φωv επαvαλαμ6dνει τηv &πoψη δτι εΙvαι
απαραiτητη μΙα επαvεκτiμηoη και επαvατoπoθδτηoη
yJρω ατr δτα <<δρδμεvα>> σTo ναoυoαiΙκo ατroκριdτικo
iθιμo <<MΠoYΛΕΣ> αφoιi, τrρoηyηθoJv, 6i6αια/ σU-
o'τηματικiq μελδτεq και δρευvεg πρoξ τηv κατεδΘυvoη
αυτη.

Bl6λιoγραφiα - Πnvdc - Σx6λια
(ol oiΕ. ορlθμoΙ οφoρoιiv στΙc παραπoμnδc τoυ κεlμiYoυ)
l. ο'. Στθcγlοι Σn. Αnοoτδλoυ "NΤoK,oYMΕNTo A,Πo

To EΘlMlKo ΔlKAlo THΣ ΝAoYΣ,AΣ κAτA TΗΝ
τoYPKoKPATlΑ (1881-1885) , (,ΠρδΕη δωρεdc εν
Ζωη - ΔlοΘηκη. o ρδλoc ηc μητρlκηq κατδρoc) Π,ε_

ρloδlκδ "ΝlΑoYΣTA", τευx. 39 Anρlλioυ - |oυγioυ
1 987, oελ. 69-7, .

β'. Στi.ργlo,υ Σn. Anοαrδλoυ .TΑ ΠΡol,KoΣYMΦΩNA
ΣΤHΝ ΝAoYΣA KΑTA τH,N ToYP,KOKPAτ|Α (1873
_1B,Bο). (Αno ογvωoτo ,vτoκα;,μirrro ,onδ τo εθlμr-
κδ δ|καlo). Πε,ρloδIκδ "ΝlAOYΣTA"' τεrυΧ. 40 ioυ-
λΙoυ _ Σεnτεμlβρiου Ι987, oελ. 1o5-1 07.

2' Φωτoτυniα 'οπδ τo nρωτδτυ,no υπαρ;1εl oτo ορxεio μoυ,
Σι)μφωνο με εκφρooΘεΙoo εnlΘυμio τoυ κoτδ;1oυ τoυ
'nρωτοτυnoυ τηc ΔloΘηκηc noρoλεin.ετοl η nαρο,Θεoη
των επωvΟμωv. Το oημ,εiο με αnoαlωΠητlκd oτo κεi-
με,vo (τo ο,noio δεγ δ1oυv oxioη με κiρlo ovδμοτo)
εi'vαl δυoοvdγvωoτο.

3. ,Mo1αλοc = Σuγolκiο, γεtτo.vtd
4. Bο1τoθc = (κοl ,μ,no;1τoεc η μοαΕ6c) ,l(ηnoc, 11ωρdφl,

κτημo.
5. Mπoλτo'vδτoc = Αγρoτrκη 'περlox,η τηc Νdoυoαc
6. .FJΑLoR I GJU,H,ES SΕ soτMΕ s,HQlPE". ΑiKADE-

MlA Ε SΗKEΝCAVE E R.P.s. SHQlPΕRlSE. |'NSTI-
TUτl l GJUH,ESISE DHE l LETERS|SΕ F. 196. τ|_
RΑΝA 19B0.

7' .FJALoR| l GJUHES sHQlPΕ". ,ΝSτ|τUTI l SΗ,KEΝ-
cΑVE. F. 51. TiRΑΝA 1954.

8. "FJΑLORl l BASΗ,KI,MlT". RlBoTlrM "RlLlNDlA" f:.

56. PBlSΗTlΝA 1978. ,Γr'ο τη,v iδ;ο nερΙnτωoη o c-
α'vογvΦoτηC η μελετητηc μnoρεi vo ο,ρυoθεi τα iδlο
ατot1εiα κoι στlξ εκδδoεlc τωv ΠCΙ,ρonομΠΦγ 6 καl 7
τηc ,noρorjoηc μελ6τηc, στlq li'$1gq oελiδεc.

9. "IKEΝGΕ KRESΗΝΙK,E". l'ΝSTlTUτl ΑLBΑNoLoGJlκ
l PRlsHTI'N,ES. F. 374. PRlSHTlΝA J974.

10. "FJΑLORl,EΝclrKLoΡEDlrK SHQlPTΑR". Α,KADEMl.A
Ε SΗ'K'EΝCAVE Ε R.P,s. ΤΕ SΗQlPERlsE. F. 434. Tl-
RAΝΑ l985.

11. "FJALOR l GJUΗΕS SΕ SOτME SHQIPΕ" δ.n. οελ.
7 42.

12, H ε.rκδvα εληΦη οnδ τογ E'τδμ., Mδρoc A'oελ. 179
τoυ εργoυ τoυ K. Πο,π.oρρηγono0λoυ ",lΣτo]PΙA ToY
EΛΛH,ΝιKoY EΘΝoYΣ". 'Eκδooη 8η, AΘηvο. (nερ,lo-
οδτερo YIα Toυq γeηrtτoδρουq κοt τo,v γεvtτoα,ρloμδ
ατογ iδIo τoμo, oελ. J78-1 80 κα,t oελ. 13-1 4 τoυ
B' μ6ρoυc).

(Συvδ1εrο oτη .oελ. 22)



Ξμεiq, με τηv εργααΙα μαq αυτ{, ι1 γλωcoικfr dκφρααη, η εΘvtKi και
Θα αc1οληθοδμε με τηv oικoydvεια, _--Θpηo:<ευτικi ouvεiδηoη, oι ηθικδq αξΙ-
πoυ εΙvαι ο 6αoικδτερog κoινωvικδq*., 

'*o, 
η πρooωπικδτητα τoU παιδιoU.

τιαρ&yovταg τηq αγωγ{g, και τηv επi- Η δ}.η ψυΧoTrvευματικfr αv&πτuξη
δραoη τroυ αoκεi αuτfr oτηv αyωyfi τoυ τrαrδιoδ εξαρτ&ται, κυρiωg, απδ
τou τrαlδιoι]' τηv ττoιδτητα τηζ δληq ατμδσΦαιραζ

B' Η oΞΙ<oΓENEtA ι|.lυxικfrg και πyεUματικl]g, η oτroiα κυ-

ριαρxεi μδoα crτηv olκoygvεια και τηv
Η oικoyivεrα θεωρεΙται δvαq ατrδ oτroiα αvατrvδει τo παιδT'

τoU-( τΓιo τrαλιoJg θεαμoig στη γη και Σiμερα δεv υτ&ρyει αμφι6oλΙα, δ-
το πoδτο φυoικδ oγoλεio τou τrαιδlorj. Tι σΤi]ν ψ'JXοτrVευματιKfr εξδλιξη τoυ

Εivαr o τιρδτog και κυριδτερog πα- παιδιoΟ η επiδραoη τoυ oικoγεvεtακoδ
ρ&γovταq τηg αyωyηg τoυ και κανΞ- τrερι6&λλcντοq εiναι μεγ&λη Kαι σUμ-
vαg, απδ τα τrαλιd iοδvια μΞxρι τιq 6*λλει τα μδyιoτα ατηv αyωγfr τoι.,,

ημiρεg μαg, αμ6ιo6i1τηoε τηv αξΙα τηc. εττiδρδvταq στoUξ πσραK&τω τoμεig:

Δεv i1ει μδvo oκoτrδ τη διαtδvlon
και δrατηρηo, .o, o,οrω,,,;':;;;] 1' Στ1ι_οEgματι}<?i αv&πτυξn

iΞαιΦι9υαλ).α και τηv τvεUματιΚfr καλλriργεια ι .J}j

και ηθικoκοιvωvlκfr διατrαιδαyδγηoη To τrαιδi yεwιδται oωματικ& αvδ-
του τrαιδιoιj. ριμo. Δεv μτroρεΙ να αυτoouvτηρηθεi

Η oικoγdvεια, &λλoτε τuxαiα και :- και δyει αv&γκη αττδ τrρoo.ταoΙα και
a:νεiδητα, αιλλoτε εvouvεiδητα και α,<δ περΙθαλψη.
rτιμα, εττrδρd απoφασιστιΚd στη σω- Oι yovεig πρδτrει vα τoυ εξααφαλi-
ματικfr, πvεuματικi, ψυxrκfr και ηθιl<r] σouv μια αuτ&ρκεια oτιg 6ααικδg 6ιo_

αvdπτυξη τωv παιδιδv και απoτελεΙ
τov αρxικδ και 6αorκδ παρ&γovτα τηq
αYoJYiq.

Απδ την αρxαrδτητα μδxρι o{μερα
εξακολoυθεΙ vα δΙvει τιg πρδτεg γvδoειg
vα 6dζει τα Θεμδλlα ατη διdπλαoη τoυ

1αρακτfrρα Kαι στη διαμδρφωoη τηq
τrροoωπικδτηταζ και γεvικ& vα καΘo-

ρiξει τη μετdπειτα εξδλιξη τoυ ατδμou.

Η oικoγδvεια/ με τo ouγκιvηoιακδ
δεoμδ πoυ oυvδδει τα μδλη, με τo πα-
ρdδειγμα, με τo μεY&λo xρovικδ διd-
στημα TΓoυ διαΘEτει για εταv&ληφη
και εvio1υo'η τωv επιΘυμητδv πρ&ξεωv,
ετrιΦδρει τα ατroτελΞoματα πoυ ΘEλει
και ατroτελεi τo φυoικδ oxoλεΙo τoυ
τrαιδιoJ, μdαα ατo oπoτo Uπ&ρXoUv

εuvoiκΞg φυoικEq σUVΘiKεq για μdΘηαη.

H oικoyδvεια ετvαι τo 6&Θρo τηq
κoιvωviαg και τo θεμδλιo τoυ πoλιτι-
αμo'j εvδg λαoU. Eivαι τo θερμoκflπιo

μΞαα oτo oπoio ΥεvyιEταl, αυξ&vεται
καr διαμoρφδvεται o vδoq &vΘρωπog'
ΠρoαφΞρει ατo τιαιδi τo κατ&λληλo Ξ'
δαφog για ικανoπoiηoη τωv oυvαtoΘη-

ματικδv τoυ αvαγκδv.
Η μητρικη αγκαλι& απoτελεi λιμd-

vι ασΦαλεiαζ και εΤvαι τo μ&vvα με
τo oτroio τρiφεται η ψυiη τou τιαιδιoU.
Τo μητρικδ yαμδyελo εivαr o frλιog
πou ζεαταivει τηy ι{rJXi τoυ. H καλω-
αiνη και η υπoμov{ τηq εivαι o αΙ-
Θριog oυραvδξ τrοU φδρVει τηv ειρdvη

μiαα τoυ-

Μioα oτηv otκoγΞvεια Θεμελιδvεται

λoyικig αvdγκεg (φαγητδ, δτrvo, κα-
θαριδτητα κ.λ.π. ).

To παιδΙ, yια yα μεyαλδαει και vα
διατηρηΘεi ατη ζω{, Exει αv&yκη απδ
θρεπτrκfr και υγιειvd τρoΦi. oι yoνεiq
oφεΙλoυv, σε σUvερyασiα με τov τrαi-
δΙατρδ τoυq vα τoυ εξααφαλiooυv και
vα τoυ καΘoρiαoυv δvα πλoδαιo και υ-

γιειvδ διαιτoλδγιo. δoτε vα αvαπτU-

xθεΙ oωoτ& και vα διατrλ&oει τo oδ-
μα τoυ φυσιoλoYικ&.

Παρ&λληλα με τηv τροφi, απαρατ-
τητoq εivαι o ioυXοζ και επαρKiξ ιi-
ττνoζ, oι κατ*λληλεq κλιματoλoyικEg
oυvΘfrκεq και η καΘαριδτητα και η πε_

ριπoΙηαη τoυ oδματoq'
Mαζi και π&λι με τov τταιδiατρo, oι

Yovεis Θα φρovτΙooυv Υια τηv UYεiα
τ.'u ταιδιoJ, κ&vovταg δλα τα εμ6δλια
και δxovτ&q τo υπδ σUχvi τrαρακoλoδ-
θηoη για αvτιμετδτrιση και τρδληφη
τωv διαφδρωv ασΘεvειδv fi και επιδιδρ
Θωαη και εξ&λειψη τυxδv αωματικδν
ανωμαλιδv.

To παιδΙ ττoυ δεv τρEφεταιoωατ&,
τoυ ζει σε δυvατoJs Θoρδ6oυq, πoU κ&-

θεται αρy& τιq 6ραδυvEq δρεq ταρα-
κoλoυθri:vταq τηλεδραoη,. πoU δεy 'πα-

ρακoλoυθεΙται ατιδ τrαιδΙατρo με κiv_

δυvo vα περ&oει κ&πoια αo6αρfr ααΘE-

vεια/ πoU δεv τoυ Eγιvαv κ&πoιεg ετι'
διoρθδαειq oτη μικρfr ηλικiα, δταv με-

γαλδαει Θα δxει πρo6λfrματα υyεiαq,

αλλ& και ψυxoλoyικ&, yιαττ δεν πρΞ-

τrει vα ξεyvdμε δτι μδvo σε Υερδ σδ-

μα μπoρεΙ vα κατoικ{oει Yερδ πνεδ-

μα και δυvατi ψrxi.

2. Στnv πvευματικti
αι,l*ιττυξn τοι} π'αt'διo*

Εvαg απδ τoυg 6ααικoUg ατδxoυq
κ&θε oικoγivειαg εivαι η πρδoδoζ τωv

παιδιδv τηq. oλoι oι γovεig ΘΞλoυv

vα δoυv τα τrαιδι& τoυq ευτυxιαμδvα
καr πετυxημΞVα στη ζωfi. Α.υτδ εξαρ-
τdται ατrδ τo iδro τo τrαιδΙ, αλλ& και
ατrδ τoυg αvΘρδπoug τrou τo τrερι6&λ-

λoυv καl πoυ εΙyαι oι Υovετζ.

|_l oικoγdvεια xαρακτηρiζεται ωζ τo
πρδτo oγoλεΙo, δτιoυ τo τταιδi απo-
κτd πoλλΞq γvδoειg και εμτrειρΙεq, δη-

μrουργεi τrg τερδτεg τταραoτdoειg και
τιλoυτiζει τo λεξιλδγιδ τou.

Αζ μη, ξεyv&με, δτι τo παιδi, κα-
τd τα τrρδτα xρδvια τηq ζω{q τoυ, α-
πoκτ& περιooδτερεq γvδoειg απδ δ-
oεq μαΘαiνεr ατov υτrδλoιπo xρδvo τωv
oπoυδδv τou.

Αυτδ yΙνεται, ΥιατΙ τo μικρδ παι-

H ΕtllΔPAΣΗ TΗΣ 0IK0ΓΕtl|ΕlAΣ ΣT}lt| AΓΩΓΗ T0γ tlAIΔI0γ
A', E ξ ΣAΓΩΓFΙ

o γδρ<υ κδαμog και τo δλo τrερι-
6dλλcv _ ΦYΣlKo - τα αντικεΙμενα
και φαιvδμεvα τηg φJoηq, τα oπoΙα τε-
ριατoιxiζoυv τo dτoμo 

- 
K o lΝΩΝ l_

Κ o - κdθε τroλιτιoτικδ δημιoδργημα
και κoιvωvικδ oxfrμα (oικoγivεια, oxo-
λεio , τroλιτεiα κ.λ.τr.) και ΨYXoΛo-
ΓlKo - κ&θε τi τo ξεyωριoτδ τroυ Eyει
και δημιoυργεi τo &τoμo, δατε, εvδ
6ρΙo'γεταl και ζεi oτov iδιo xδρo με
&λλoυg, αιoθdvεται, αvτιλαμ6&vεται

Τoυ Θωμ6 Ν. Bλαx6δn
Σxολικoι3 Συμ8οιiλoυ ΓΙ.Ε.

9nq Περιφ" FΙμαθiαq

και δΞxεται δrαφoρετικ& μηvδματα α-
τcδ αυτoδq - Αoκεi ετriδραoη στo &τo-

μo και τo διαμoρφδvει αv&λoyα.
Τo &τoμo, 6Ξ6αια, γεvvιδται με o-

ριoμivεg 6ιoλoγικig κατα6oλdq i '.ρo_διαθδoειc και τα δρια τηg ψUXoσωμα-
τικflg αvαπτuξηq καθoρiζovται απδ τιg
κατα6oλig τΓoU φaρεl ατδ τη φJση τoU.

Αλλ& η αvdτττuξη αυτδy τωy κcετα6o-
λδv εξαρτ&ται απδ τo τrερι6dλλov φu-
oικδ, κοιvα:vtκδ, ψUΧoλoyιKδ, στo o-

ζεr τo &τoμo.
Eτoι τo &τoμo, με τov τιρoικιαμδ

ποU φiρει καt τo περι6δλλov πou ζεΙ,
ατroκτd τηv αvdλoyη μδρφωαη και α-
γcoy{ και διαμoρφδvει τηv πρooωπtκδ_
τητd τoυ.

4al



δi δxει μεγ&λη μιμητικδτητα, τoυ εI-

ναι η πρδτη μoρφi μ&θησηq και ζω_

ηρi ταδτιση με τα πρoσΦιλfr πρδαωπα
τoυ &μεαoυ περι6&λλovτδζ τoυ, τα o-

πoiα Exει ωζ πρ&rυπα.
,Γι αυτδ oι yovεig oφεiλouv να μι-

λoδv τoλδ με τα τrαιδι& τoυζ και με
oρΘi πρoΦoρ& τωv λEξεων. Να απαy-
τoiv στιζ ερωτflαειg τoUζ με πoλλΞq
λEξεrg και δ14ι μovoλεκτικ&. Να αφη-

γoδνται παραμiΘια και ιαroρiεq. Να
6ια6&ζoυν ωραΙα εικovoγραφημΞvα παι
6ικ& 6ι6λΤα. Nα πηγαiνoυv τερΙτατo
στην αΥoρ& και στη Φιjαη, δατε να
αoκηΘoδv oτην ταρατfiρηση, τηv πε-

ριEργεια και τηv Ξρευvα.

oλα αυτ& τρδφoυν "o μuαλδ, δ,-

ευρι)νoυν τoν π*υματικδ τoυg oρiζov-
τα και καλλιεργoδν τηv ερευvητικfl δι-
&Θεoη και φιλoμ&Θεια, η oπoiα oδηyεi
ατηv πoλυμ&Θεια και τηv 1τvεUματlκfr

αv&πτυξ{ τoυq.

3. Στnν Φυxικιi υγε[α
τoυ παιδιoιi

Η πιo τρυφερfi ηλικΙα τoυ ατδμoυ
εΙvαι η παιδικfi. oι yovεΙq τrρΞπει vα
προαEξoυv ιδlαΙτερα τα παιδι& τoυq

κατ& τηv περioδo αυτfr, δατε vα μηv
τραuματιατoδv ψυ1ικ&.

Μεy&λη εΤvαι η πρoαφoβ τηξ oικo-
γδvειαq ατov τoμEα τηq ψυyικ{q υyεi-
αg, γιατΙ η ατdαη τoυg μπρooτ& oτα
xαΘημεριν& τρo6λfr ματα επηρε&ξoυv α-
ν&λoγα και τov φυ11ικδ κδoμo τoυ παι
διoi.

Πoλλ& αυμπτδματα τωv φυxικδv δι-
οrrαραxδv oφεiλovται oτιq αυναιoΘημα
τικEq α1δoειq, πoU επικρατoδv μEαα
ατηv oικoyEvεια, κατ& τα πρδτα xρδ-
yια τηξ ζωig τoυ ταιδιoi.

Tα oυναιαΘdματα αyασφ&λειαq, oι

φδ6oι, oι απαyoητει)oειξ, oι επιπλi-
ξιιq και η ψUχικi υτερivτααη τωv Yo-
νΞων, τραυματiζoυv τα ταιδι&, αvα-
οrrατδνoυy τov ψυXικδ τoυg κδoμo και
lημιoυργoδv τιq πρotjπoΘiαειξ Yια μια
αρρωατημEvη ψυ1ικfr εξδλιξη και Yια
μια δυατυxιαμEvη ζωi.

ΑvτiΘετα oε δπoια oικoγE'vεια ετι-
κρατεi η αγ&πη, η ζεαταoι&, η εvθ&ρ-

ρυvση, η εμτrιoτoαivη, η αυvερyααiα
και δπoυ τo παιδΙ 6ρΙoκει τo δικδ τoυ

κλΙμα, τδτε εivαι αε Θδαη να αvτιμε-
τωπΙαει τα καΘημεριv& ττρo6λfrματα
και vα δxει μlα ψυxικfr ιooρρoπΙα'

Mε τη δημιoυργiα εuy&ριστoυ κλτ-

ματoζ καt τηv απoφυγfr δυo&ρεατωv
xαταατ&αεωv, επιτυγx&vεται η ψυ1ικd
υyεiα τoυ τrαιδιoi, τoυ εivαι η 6dση
κ&θε ευτυ1Ιαg και επιτυxΙαq ατη ζωfl.

H μEριμvα Υια τo παιδΙ πρδτει vα

2Q

αρ1Ιζει ττριv ατrδ τη γEvvηαη, γιατΙ
κατd τηv εvδoμfrτρια ζωfl τoυ επηρε&-

ζεται απδ τηv ψυ1ικ{ δι&Θεoη και υ_

yεΙα τηg μητEραg τoυ. Αλλ& και δταv

γevvηθεi η ψυyικfr υγεiα πρΞπει να α-
πoτελεi φρovτΙδα τωv γovEωv'

H τιo ευαiαΘητη ηλικiα, πoU επηρε-
&ζεται o ψυ1ικδg κδoμoq τoυ παtδroι),
εivαι η ηλlκiα τωv πδvτε πρδτωv 1ρ&
vωv.

Στην ηλικΙα αυτfr, κ&Θε ψυxικδg τραu

ματιαμδg τoυ ταιδιoιi μπoρεΙ vα αφι]-
αει αvεξΙτηλα τραδματα αε δλη τη

ζωi. Γι αυτδ τo παιδΙ τδτε ixει αv&γ-
κη απδ τηv τταρoυαΙα τηq μητEραg και
απδ την αγ&πη τηg και oτoργ{ τηq.

Η ερYαζδμεvη μητΞρα αυμ6&λλει α-
oΦαλδg oτηv oικovoμΙα τηq oικoyEνει-
αq, αλλd τληρδvει τιq δυαμεvεig επι-
ττδαειq ατηv ψyικd υyεiα τoυ παι-
δtoδ τηg. Η απoυαiα τηg επηρε&ζει
τoν ψυxικδ κδαμo τoυ ταιδιoδ και €-

xoυμε αρyδτερα ταιδι& με αvτικQιvω-
νικ{ δβoη, καθδg και με τ&oειq μη-
lεvιατικδq, υταρξιoτικδq, vαρκoμαvΙαg,
εyκληματικδτηταg κλπ. Mδνo η πρo-
oπ&Θεια πoυ γivεται για τηv iδρυoη
και λειτoυργiα vηπιακδv oταΘμδν, Θα

λδαει τo τρδ6λημα.
Η ζεατi, oτενfr και ικαvoτoιητικξ

oυvαιoΘηματικfr oyδoη και η τoσoτι-
κfr και πoιoτικfr αλληλεπiδραoη μητE-

ραq παιδi, εivαι oημαvτικoτ παρdγov-
τεζ, τoυ oυμ6&λλoυv ατην ψxικfi ι-
αoρρoττiα τoυ τrαιδιoU.

4. Στn δι6πλαon
τoυ xα,ρ.ακτtrρα

To τrαιδΙ εivαι Evα vδo &τoμo. με
αγvδτητα στo σδμα και ατηv ψυxfr.

Αvτιτrρoαωτrε0ει Eyα καιvoδρYιo ξεκi-
vημα για τη ζωi. Ατroτελεi τo α0ριo
και τo μΞλλov τηg αvθρωπδτηταg. Γι
αυτδ και η δtαμδρφωαfl τoυ αε &τo-

μo με uyι{ πρoαωπικδτητα και καλδ

xαρακτiρα εivαι απαραiτητη.

MΞαα ατηv orκoyEvεια τo παιδi θα
δrατrλ&oαει τo yαρακτfrρα τoυ' Mε τo
καΘημεριvδ τrαρ&δειγμα των γovEων
τoυ θα μdΘει vα 6oηΘ&ει τoUξ &λλoUξ,

να αδ6εται την τρoσωπικδτητ& τoυg

και vα σUVεργ&ζεται μαζi τoυq.

To απoτελεαματικδτερo μΞoo, για
vα πετδxoυv αυτ& oι γovεig, εΙvαι η
αγ&τrη, η ατoργfl και η καταvδηoη.
Kαμrd επiδραoη δε Θα μπoρΞαoυv πo-
τδ oι γovεiq vα αακ{αoυv ατo παιδΙ
τoυζ, αv δεv μπoρδαoυy vα τoU εμ-
τrvει]αoυv τηv αγdπη Kαι τη crτoρYi.
Αυτ& εΙvαι τδoo απαραiτητα, δσo και

η καΘημεριvd τρoφfl.

Η αy&πη τoυζ, oι καλΞg αxΞαειq

καr κuρicog η oωoτfl ατ&oη και συμπε-

ριφoρ& τoυg διαμoρφδvoυv σε μεy&λo
6αθμδ τo xαρακτfiρα τoυ παιδιo0 τoυq.

Αυτf η ζεoτfl ατμδαφαιρα και τo
αωoτδ τερι6&λλov δημιoυργεi τιg πρo-
ijτroθθoειg για τη δι&ττλααη εvδq κα-
λoιi yαρακτ{ρα. Γι αυτδ πoλJ αoφ&

εivαι τα λδγια: <Για vα ζεατ&vειq
τoυq &λλoug, πρΞτrει να iγειq o iδιοq
τov frλιo μEαα αoυ>.

ΑvτΙθετα εκετ πoυ λεiπεl η αγ&ττη,

η oτoργ{, η iρεμη και αρμovικfr o'.l-

ζυγικi ζωi, εκεi πoυ εττικρατoJv δυα-

μεvεiξ oικoYεvειακΞq αυvΘflκεg, εκεi τou
υπdρxει αλλoπρδααλλη μεταχετριση
εκ μEρoυg τωv γovδωv καl UπερTτρo-

oτααiα, τα τrαιδι& εivαι αγεv{, αvυ-

ττ&κouα, επιΘετικ&, xωρig πρωτo6oυ-
λΙα και δεv μπoρoδv vα αvτιμετωπΤ-
σoUν τα πρo6λfrματα τηζ ζωiζ.

Για να διαπλ&ooει τo xαρακτ{ρα
τou τo παιδi αωoτ&, δεv εivαι αρκετι]

μδvo η ατιλ{ παρoυoΙα τωv εηλiκωv.
Xρειdζεται να υπ&ρyει ψyικδg δεα-

μδg, ττoικιλΙα ερεΘιαμdτωv, ζεoτδ πε-

ρι6δλλov, &ψoyη oυμπεριφoρ& και αω-
ατδ παρ&δειγμα.

5. Στnv κ,oιvωvικoπo[nσn
τoυ τταιδιoιi

H oικoγΞvεια ατroτελεΙ τη 6&αη και
τηv αρXi τηζ εuρiτερηq κoιvωνΙαq.

Σαv ττρωταρxικδ κδτταρo τηq κoιvωvΙ-

αq αυvτελεi στηv κoιvωvικoτoΙηoη του

ατδμou, δoτε αυτδ vα εvταxΘεi oμαλ&
ατo κoιvωvικδ oι]voλo και vα αυμ6d-
λεI oτηv τrρδoδo και ευημερΙα τoυ.

Η oικoyδvεια ατroτελεΙται απδ oρι_

αμδνα μiλη με κdπoιo ρδλo (πατEραg,

μητΞρα, αδEρφια κλπ.). Yτ&ρxει κ&-

τιoια δoμi1 καl oργ&vωoη (πατριαρxι-
κτi, oυζυγικi). Yπ&ρxoυv κ&ττoιoι ατ&
Χoι και επιδιδξειg (τrλoυτιαμδq, κoι-
vωvrκfr τρo6oλi ). Yττ&ρxει κ&πoια
oτdθμη κoιvωvtκ{, oικovoμικ{, πoλιτι_
oτικi' Yπ&ρΧει κ&πoια ηΘικfl και κ&-

τroια ιδαvικ&. Mεταξι) τωv μελδv τηq

δημιoυργεiται μια oτεvfl δrαπρooωπr_
κfr αxΞαη και μια dλληλεξ&ρτηoη με
αμor6αiεq UπoXρεδσειζ.

MΞoα oε δλεg αυτδg τtq καταατ&_
oεlq αvατττδoσεται τo ταιδi. Συμμε-
τδxει ατιq xαρEq, τιq λδτrεg, τιq ετrι-

τυxiεg καr ατroτυyiεg τηg otκoyEvειαq.
Kαλλιερyεi τιg τrρδτεg κoιvωvικδg α_

ρετδg. Noιδθει τlζ oxδoειg τou με
τoυq dλλoυq αvθρδτroυq. Zει αε Evα

κλiμα αυvεργαoΙαg, αλληλεyyδηg και
αλτρoUαμoJ. Εται oυvηΘiζει vα αyτι-

μετι,lτrΙζει τιg καταατ&αειq αυτEg, vα
αvτιλαμ6&vεται τoν κδoμo και yα Trρο-

ετoιμ&ζεται Yια την αυριαvd ζωi μξ-



-iσα στηV κoιvωvlα.

MEoα oτηv oικoγδvεια τo παιδΤ κα-
ταλα6αΙvει, δτr o Ξvαg Eyει αv&yκη
τoυ dλλoυ και ζυμδvει τo εγδ με τo
αδ, το πρoαωπικδ με τo κoιvωvικδ
oτoιxεio.

'Mε τηv παρoxi ευκαιριδv στo παι_
δΙ, για απδκτηoη φιλΙαg με τoυζ σU-

voμηλΙκoυg, yια συvερYασΙα, yια oμα-
δrκ& παιyvΙδια/ Υια oυζητfroειg, αλ-
λ& και για oε6αoμδ τηg ιδιoκτηoΙαg,
τηg δικαιooδvηq και τηg πρooωπικδ-
τηταq τoU &λλoυ, oι γovεΙg δημιoυp_

γoJv τη 6&oη και τη δoμi μιαζ UYι-
oUg κoιvωvικfiq αγωYiξ.

Η η1Ξαη τωv Ιδιωv τωv yovEωv, &
ταv εivαι ιαoρρoπημΞvη και oλoκληρω-

μδvη, δταv ζoυv με αρμoviα, μ€ κα_

ταvδηoη, με oε6αoμδ και αγdπη, δΙ_

voυv ασΦdλεια και oιγoυρι& στo τrαι-
δΙ και μια αioΘηαη και αvτiληψη των

ευερyετημ&των τηq oυμ6Ιωσηξ των α-
τδμωv.

Γεvικ& με τη 6Τωoη δλωv τωv κoι-
vωνικδv oxδαεωv και αρετδv, ol oτoi-
εq εivαι απαραiτητεg για τηv oμολi
oυμ6iωαη τωv αvΘρδπωv, κoινωvικo-
ποιεiται τo παιδΙ.

Αvτiθετα &τoμα, τroυ εixαv τερroρι_
αμδvεg τrρooωπικΞq oxEαειg ατα τρδ_
τα xρδvια τηξ ζωiξ τoUζ, πoυ απEφευ-

γαv vα αυv&ψouv κolνωvικoδq δεαμoιjζ,
τroυ frταv κλειoμEuα oτo κα6oδκι τoυξ,

πoυ ε'[xαν τo oυvαΙαθημα τηq αvααφ&-

λειαq Evτovo και αυτ& τoυ γνδριoαv
τη γελoιoπoΙηση και τov εξευτελιoμδ,
δγιvαv αvτικoινωνικ& καl Ξζηααv oτηv

μδvωαη.

6. Στnv αξιonoinon
Tου ελειiΘερου xρ6voυ

To &τoμo, με την καΘιEρωoη τoυ

τrεvθημΞρoυ, απελευθερδθηκε περισσl
τεφ ατδ τηv αΦδρητη πiεαη τηq ερ_

Yασiαq και απΞκτηαε περιαoδτεφ 1ρδ
vo ελεδθερo. Πδg, δμωq, θα τoν αξιo-
πoιflαει τo yρδvo αυτδ καλι)τερo o &v-

Θρωπoξ, δατε vα μη Υτvει &γ1og και
αvIα, αλλ& ευλoγΙα;

Aπδ πoλλoJg πιστειjεται, δτι η α-
v&πcιlαη εΙvαι τ&yτα ευx&ριατη και η

ερYαστα δυo&ριoτη. Αλλ& η αλiΘεια
εiναι, δτι o &vθρωπoξ αvαζητ& και
τηv ερyαoΤα και την αν&ταυαη με την

ψυXαYωyiα, γιατi και oι δυδ αυτEg

μoρΦδq σUμπληρδνoυv τη oωατi ζωi.
Bλδπoυμε, oυxν&, oiμερα τouq ττε_

ριααδτερoυg νEoυg να περvoυv τov ε_

λει)Θερo 1ρδvo oτα σκoτειy& μEρη κ&-

πoιou κλαμπ i μταρ fl vτToκo, μEaα
σε μια απoπvιoτικfi ατμδoφαιρα απδ
τoυg καπvoδg τoυ τσιY&ρoU και αν&_

Aλλ& και τroλλoΙ εvljλικεξ, ψυΧαγω-
yoJvται παθητικ& σε 1δρoυq κλει-
oτoδg, voIδΘovταg λΙΥη 1αρ& και τε_
ριoαδτερη αviα, γιατi δλoι αυτoi δεv

εΙxαv μ&θει απδ μικρd παιδι& vα xρη_

oιμoτoιoδv τov ελει)Θερo xρδvo τoυξ
τrιo Θετικ& και δημιoυργικ&.

H αωατ{ xρηαιμoπoΙηoη τoU ελεΙi-
θερoυ yρδvoυ τρΞπει vα αρXiζει απδ

μrκρfr ηλικΙα, με την καΘoδ{γηoη τωv

γovδωv και αv&λoγα με τα διαφEρoν_
τα τωv παιδιδv.

oι γovεig oφεΙλoυν vα διoργαvδvoυν

ψυXαγωYικaξ εκδηλδoειg ατα παιδι&
τoυζ Υια καλδτερη 1ρ{oη τoυ ελε0Θε-

ρoυ xρδvoυ, ol)μφωvα, δμωg, με τιq
πρoτιμlioειξ τoυζ, γιατi δτι αρEσει
oτoυq Ιδιoυg, δεv εΙvαι αν&Yκη να α_

ρΞoει και ατα παιδι&. Π&vτωg, εκεΙvc
πoυ τρiπει vα πρooδξoυv εΙναι, vα

σUμμετδXoυy στηV ψUXαYωγΙα τoυg, &
ταy τo τρoτεivoυy τα iδια ταιδι& και
δxι δταv ΘΞλoυv oι Ιδιoι.

H καλiτερη ψυγαγωγiα Υια τα ται-
δι& εΙvαι τo ται1νΙδι. Αυτδ αyτατo_
κρΙvεται στηV παιδικlj κlvητικδτητα
και ικαvoπoιεi μια εoωτερικi αν&γκη.

Με τo παιxνΙδι τα ταιδι& καλλιερ_

ΥoUv τιq ικαvδτητEq τoυq, τιq δεξιδπη_

τεξ Κα ιoυvιθiζoυν oτη oυvεργαoiα.
MαθαΙyoυν vα oκδφτoνται δημιoυρyικ&
και vα πλoυτΙξoυv τηv τrεiρα τoυg.

Μια ξεxωριoτ{ yωνι& για παι1vΙδι,
δτroυ θα Ξxoυv δλα τα παι1vΤδια, Θα

εΙναι η καλδτερη λι)oη, γιατi Ξται θα
αιαΘ&νovται ευx&ριατα μEoα oτo απi-
τι, δε Θα κ&vουv αταξΙεg, Θα oΞ6owαι
τοv υττδλoιπo 1δρo και θα καταλ&-

6oυν, δτι τo διαμEριαμα εΙvαι αγαθδ
δληs τηg oικoγ6vειαg και καΘΞvαg τo

oδ6εται, με τov δρo δ,τι ανflκει, επΤ-

σηζ, σε δλoυq τoυg &λλoυq.

oι παιδικΞq oυvτρoφιδg και τα παι-
δικ& π&ρτυ, κατ&λληλα οργανωμEvα,
αυμ6&λλoυv oτηv καλfi Χρiση τoυ ε-

λεδΘερou Χρδvou, τηv κoιvωvικfi ωριμδ-
τητα και τηv αv&πτυξη τωy κoινΦvtκδν

αρετδv.
oι επloκΞψειξ oε παιδικEζ xαρ{ξ,

Moυαεiα, αρ1αιoλoγικoδg 1δρουq και
oι επιδδαειζ σε δι&Φoρα oπoρ 6oη_

Θoδv ατη yρηoιμoπoΙηαη τoυ ελε0θε_

ρoυ xρδvoυ επoικoδoμητιK&.
Tδλog, επειδfl oτηv παιδικfl ηλικΙα

και μ&λιoτα oτην τρoεφη6ικfr, υπ&o_

yει Ξvτoνo αvαγνωστικδ ενδιαΦEρoν, αζ
τρoφoδoτfrαoυy τα ταιδι& τouq oι Υo_

vεΙg με ελκυoτικ& ελεδΘερα αvαΥvδ-
σματα/ Yια vα τλoυτΙoouy τιg γvδ-
σειq τoUζ, vα καταvoflooυv Eνvoιεq και

7. Στnv π'ρoετoι,μ,αo[α
τoυ παιδιo$ για τn φοlτnσπ
στo σxoλεio

Πoλi μεγ&λη oημαoiα για τη με-
τEπειτα σxoλικi πρδoδo Eχει η πρo_
ετoιμαoΙα τoυ παιδιoδ y|α τηv εΙσo_
δδ τoυ oτo oxoλεΙo. oι γovεΙq πρE-
πει vα 6oηΘflooυv Υια τηy καλf, πρo-
ααρμoYi τoU στo o1oλικδ Περι6&λ-
λοv.

Τo ταιδi, με την εiαoδδ τoυ oτo
αxoλεΙo, μπαivει σε μια &λλη κoιvω-
νΙα, μεYαλιiτερη, &γvωατη και ξEη.
Φεδγει απδ τo Yvωoτδ περι6δλλoν
τoυ oπιτιoδ και απδ τoυq yoνεΙξ και
μτrαΙvει oε ξδvα παιδι& και δαοκ&-
λoυg. Γι αυτδ νoιδΘει αvασφ&λεια και
φδ6o. Η πρoσαρμoYi τoυ δυακoλεF
εται ακδμη περlooδτερo, γιατi oτo
oxoλικδ τερι6&λλov αταιτεΙται τδξη,
τρδγραμμα, τειΘαρ1Iα, εργαoiα κλπ.

Tη διiακoλη αυτfl τρoααρμoyi xeι-
ρoτερεδει και η αψυ1oλδμ1τη ενEρyεια
εκ μΞρoυq τηq oικoyEvειαξ. oι YovεΙξ
Yια yα σωφρovτσoυν τα παιδι& τoυξ,
δταν κ&voυy αταξΙεg, τoυξ δημιουρ-

γoi)v τηv ιδiα δτι το o1oλεio εΙιαι
τδπoq τιμωρΤαζ και δ1ι 1αβq, αγ&-
πηq και πρoδδου.

oι yovεΙg δεv επιτρδτεται να φo_

6ερiζoυν τα παιδι& τouq και να πα_

ρoυol&ζουv τo σΧoλεΙo ωs Φδ6ιτρo,
αλλ& πρEπει vα τα προετoιμ&ζoυν vα
δεxΘοJv το σχoλετo ωζ xdlρo ευx&ρι-
στo και πoλδ 1ρfloιμo Υlα τη ζω{
τoUζ.

Eταr η εiooδoq oτο o1oλεio θα εi-
vαι αvδδυvη, η τρoσαρμoΥi τoυq ε0_

κoλη και η αyoλικd τoυq επiδooη oI-

YoUρη καt μδvιμη.

8. Στn συvεργασ{α
με τo σxoλε{o

Eτειδi η oικoΥδvεια και τo Σxo-
λεio εivαι oι 6ασικδτερoι παρδYoντεg
τηq αYωYiξ τoυ παιδιol, η ΦrvερYα'
oiα τoυq κρΤvεται απαραΙτητη, YtατΙ
υπ&ρ1oυν πoλλ& κoιv& και πoικΙλα

ψυ1oλoγικ&, κoιvωvικ& και μαησιακ&
πρoEλfiματα'

MΞoα αε δvα κλiμα εμπtστoσιjvηq,
oυvEπειαq και αμoι6ατoυ σε6ασμoδ,

xρεr&ζεται, o μεv δ&oκαλoξ να YvΦ-

ρiαει τo ιoτoρtκδ τoυ τrαιδιoδ, τιq
ατ&oειg και τιq ατfuειg τωy YovΞΦv

Υια τo ταιδΙ τoυq, oι δε yovεig vα δε_

xΘoδν τιq παιδαγωγικEq απδψειq τoυ

δαακ&λoυ Yια τη oωοτli αvτιμετδπι-
ση τηξ συμπεριφoρ&ξ τωv παιδιδy

μεαα oτιg ,rαyiδεq τoυ λεuκori θαv&- ιδδεq και yα ψxαYωγoivται κατ& τoν

τoU. ελεδΘερo Χρδνo τoUζ.
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τ6Uξ, yια τη 6o{Θεια τωv εργααιδv
ατo ατriτι, για τη oυμ6oλfr τoυg oτηv
οργdvωoη τηq o1oλrκfrg ζωdg και για
τη μεγ&λη oημααiα τηξ υπoXρεωτι-
κflg φoΤτηαηq τωy παιδιδy τoUξ στo
oxoλεΙo.

Eτoι τo παlδi Θα 6oηΘηΘεΙ στo να
αvαπτυxΘεi oωατδτερα, vα μoρφωΘει
καλδτερα και ιrα πρoετoιμαστεΙ τλη-
ρδατερα yια τη ζωi.
9. Στn θoflΘεια
τωv σX,oλικd}\, ερvα.σlιbv

Πoλλ& δγoυv λε1ΘεΙ yια τηv αξΙα,
τo vδημα, τη ΘEoη, τη μoρφi και τηv
€κτααη τωy oxoλικδv ερyααιδ στo
oπΙτι.

ΠρEτεr, δμrζ, vα EΧoυμε υπδψη

μαg. δτι 1δρog καΘαρ& μ&Θηoηq εivαι
τo oγoλεio.

Η oxoλικfl δouλει& ττρEπει vα αρ-

1iζει και vα τελειδvει ατo oxoλεΙo.
oι ερyααΙεq oτo ατrΙτι δεy αvτικα-

θιατoδv τo oyoλικδ μ&θημα, αλλ& τo
oυμτrληρδvoυv. 6oηθδvταq τo μαθητfi
vα τo τuπδoει καλδτερα, αφoδ τo με-
λετfloει και vα εφαρμδoει αυτδ πoυ
δμαΘε ατo oyoλεΤo'

Δεv πρΞτει να μετα6&λεται τo oπi-
τι oε oxoλεio. Δεv εΙvαι αωoτδ vα α-
φαιρεΙται χοδvoξ απδ τo παιxviδι τoυ

τrαιδιoδ, υπoxρεδvovτ&g τo vα κ&vει

αvατrαραγωγικ{ ερyαoΙα σαv τιμω-
ρΤα. Δεv πρEτει oι δ&oκαλoι να υπo-

1ρεδvoυv τoUξ γovεΤg Vα διαθEτoυv

πoλδ xρδvo για 6ofrθεια τωv ταιδιδy
τoυξ, και τηv &λλη μEρα vα αΦαιρετ-
rαι πoλUτιμog xρδvoq οcrrδ τηv κUρια
διδαoκαλiα, yια Vα ελεxθoUv oι ερΥα-
αΤεg.

Eπειδi, δμωq, λδyoι παιδαyω-
γ ι κ o Ι, τo vα oυvηΘΙoει τo παιδΙ oε
δvα πρδγραμμα ερyαoΙαg μδvo τou,

διδακτικoΤ, τo vα εμτεδδαει τα

μαΘημivα και vα επεκτεΤyει τη μ&θη-
στl, και ψυxoλογιKoi, τo vα E-

xoυv oι γovεiq μια επαφi &μεση με
τηv πρδoδo τωy ταιδιδv ioυq και Ξvαv

αδvδεoμo με τo oxoλεio, επι6&λλoυv,
δgτε, τα παιδι& vα κ&νoυv κδπoιεq ερ
Yασiεζ στo απiτι, αv&λoyα με την η-
λικiα και τιq ικαvδτητ€ζ τoUξ, oι ερ-
yαστεξ αυτEξ πρEπει vα εΤvαι δημιoυp-

γικEg, εvδιαφδρoυαεg, πoικiλεg και ε-

ρεwηικdg φδαηq, δoτε oι μαΘητEg vα
εργ&ζovται με δpεξη, μδvoι τoυg και
δx, με κατατriεαη και τηv επi6λεφη
τωv" γoνEωv τoug.

Mrα δικfi τoυg γωνι& oτo oπΙτι, Evα

δικδ τouq μEρoq μδvιμo, με δλα τα μE-
σα πoυ 1ρει&ζovται (βι6λΙα, εγκυκλo-
παiδειεq, xειρoτεxνικ& εργαλiα), εivαι
απαραiτητo yια τηv εκτΞλεoη τωv ερ-

γαoιδv.

Δεv πρδτει oι Yovεiξ vα διακδπτoυv
τηv εργααΙα τoυ μαΘητ{ και η 6od-

θειd τoυg vα γΙvεται με λιγδλoγη υπδ-

δειξη και με αVτικειμεvικi καΘoδiγη-

oη. Πoτδ δμωq να κ&vouv τιq ερyαoΙεg

oι iδιoι fl vα δΙνoυv τιq λΟoειq oλδκλη-

ρεq.
oι yovεig τιρdπει vα γvωρΙζoυv, δτι

oι ερyαoΙεq τcoυ αvατiΘεvται oτo oπΙ_

τι ετrΙ μoviμou 6&oη9, εivαι ivα κεiμε-

vo για αv&γvωoη, oριoμEvεg λδξειg γι'r
oρθoγραφiα, γρ&φω και μαΘαΙvω, τo

γραμματικδ φαινδμεvo τroυ διδ&xΘηκε.

ι<αθδg και δλα τα &λλα μαθiματα τηξ

ημξραζ (loτoρΙα, Θρηoκευτικ&, εμεΤq

και o κδoμog, ερεuvδ τo φυoικδ κδoμo,

κoιvωvικfl και πoλιτικ{ αYωγi, Mαθη-

ματικ& κλπ.), αv&λoγα με τo ωρoλδ_

γιo τrρδγραμμα.

Γ' ΣΥMΓEEΡAEMΑΤΑ
Ατrδ δoα εiπαμε ταραπ&vω φαivε-

ται, δτι η oικoγδvεια αoκεΙ μεγ&λη
τrαιδαγωγικfr ετrΙδραoη στηv ψυxoσω_

ματικfr αv&τrτuξη τωv παιδιδv τηq

r_αι οt yovεiq διαδραματΙζoυv 6αoικδ

ρδ).o ατηv αγωγfl και τηv εκπαΙδευoη
τωy τrαtδιδv τouq, με τη φρovτΙδα τoυq

Yια τη oωoτfl 6ιoλoγικfr και πνευμα_

τικfl αv&τrτυξη, για τηv καλfr ψυxικ{
υγεiα και τη δι&πλαoη τoυ xαρακτd-
ρα, Yια την oμαλ{ κoιvωvικoτroiηoη,
καθδg γlα τηv καλfr αξιoτoΙηoη τoυ

ε}'ε,jθεροu yρδvoυ και τη oωoτfr 6ofl-
θεια και oυμπαρ&ατααη κατ& τη φoi-
τηαfl τoυq ατo oxoλεΙo.

Eται τα τrαιδιd φΘ&voυv σε ικαyo-

τroιητικδ επΙπεδo τrvευματικfrg ωριμδ-
τηταξ, κoιvωvικoπoiηoηg και εξελiαov-
ται σε μια oλoκληρωμδvη πρoαωπικδ-
τητα.

Εivαι αλflθεια δτι o θεoμδg τηq οι-
κoγδνειαg, τιερvd μια oo6αρ{ κρΙoη,
αλλ& εivαι αv&γκη vα τrεριφρoυρηΘεΙ

ατιδ τιg δια6ρωτικδq και διαλυτικΞg τi
σειζ πoU ετrικρατoδv ofrμερα και yα α-
τro6εΙ τrραγματικδg μoρφωτικδq παρ&-

Υovταξ.
Για vα μτroρδαoυv oι γovεΙg vα αv-

τατroκριθoδv, με τrεριooδτερη επιτυyiα
ατο ρδλo τoυq, τrρiπει vα μoρφδvov-
ται/ vα μελετoδv oxετικ& 6ι6λΙα με
τηv τιαιδικfl ηλικiα και τηv ψυχoσωμα-
τικfi αν&τrτυξη τoυ τrαιδιol), vα παρα-
κoλoυθoδv διαλiξειq ειδrκδv επrατημδ-
νωv (τrαιδαγωyδv, ψυyoλδγωv, κorvω-

νιoλδγωv κλτr.) και vα αυvερy&ζoνται
με τoUξ δαoκ&λouq των ταιδιδv τoug.

Γεvικ& η orκoγΞvεια, δταv δημιoυρ-
yfroει τιζ κατ&λληλεg τrρoijτoΘδoειq,
παρακoλoυΘεi τιg εξελiξειg τηq επιoτfi-
μηζ τηq αγωγiξ, oυνεργ&ζεται με
τoυg ειδικoδg και 6ιδvει δλεq τιq κoι-
vωvικiq oxδoειq και αρετEg, πρoσφΞρει
θετικδ δργο oτov τoμΞα τηζ αΥωYδξ
καl uδρφωoηq τωv τrαιδιδν τηq και δl-
απλ&θει τα ταlδι& τηg oε oωατoδg αν_

Θρδπoυq.

Ι$' BrEΛEΦIΓPAΦIΑ
1. Δημητρiou TooυρΞκη - Σδγxρovη

Παιδαγωγικfr - ΑΦξvα - 198I.

2. ,Vtηvd ΠαπdζoΥλoυ - ΣxEoειq αxo-
λεioυ oiκoΥEvειαq - ΑΘdvα - 1984.

3. l Ν. Χαραλαμπδπoυλoυ - εΓvικfr
ΠαιδαYωYικi - ΑΘivα - 1971'

4. Τριαιrr. TριαvταφUλλoυ - ΘEμοrrα

Ψυyoλoγiαq - Αθivα - 1979'
5. Περιoδικδ - Σyoλεio και Zωfi.
6. Αvαλυτικ& πρoyρ&μματα και διδα_

κτrκ& 6ι6λiα - o.E.Δ.B.

t'ι".
ΓIroικiλα λαoγραφι'μ6 (Συvixειο αnδ τη oελ" t8)

i3. δ.n.'Miρec Α'., oελ. 181.
14. lΣToPlrKA APXΞlA MAι(EΔOΝlAΣ". "ΑΡXEloN oEΣ-

ΣΑΛO,Νi,ι<HΣ" 1695*1912. Α'',Eκδooη Eταrρεiαc
MακεδοvlκΦv ΣnoυδΦν. Εnlμ6λεlo l.,K. Bαoδρc'β6λλη,
o,ελ. 19'4. Θ,εεooαλo'viκη 1952.
δ.n. oελ.27-28 κ'αι 73-74'
Mnoυ,\lο*.κl = oμδ,δα η onoi'α οπoτελεiτοl onδ τlc
μnoOλεc. Δεv uτr&ρxει -τυμoλoγικfr oxΞoη
Bλ. o1ετrκδ "oΙ tMiΠoYΛEΣ flPlΝ EΞΗ,ΝTA XPoΝlA"'
Avαμvηαεic τoυ Δημητρη Αγoραοτο0 (nαλlοc μno0'
λαe) δnoυ α'vοφaρετCtl ,εni λiEε,l: .And μrκ,ρο nοlδtο

μαθai'vα'μο τοιc 1oροιJc για νο'vτυ9o0με oο,v μεγο-
λ,jrοοuμε lμ,nouλεq.. ,Πεrριoδlκδ "'ΝlAoYΣTA., τεJx. 1,

lα'voυ,α,oiου - Mαρτioυ 1979, oελ. 13.
'Αλλη δnοψη, oυμφωιrα με τηv οΠοio .Ylα'viTσαρocΣ

εi'vαl o φoUσTανελoφδrpoC dvδ:pοQ τoυ μn,oυλoυκιοi.l
κοt "μπ'oΟλο" η .'Vιφη" τcU μrηgμ}gμx,lοi, με εκτε-
ταμθνη ,αγι]'φoρδ οτα .δρΦμεγo. τoυ ο'noκρldτtKου vα-
oυooiiκ,ο,υ ε0iμ'oυ 'βλ. στo πρ.oα.vαφερδμε'vo περloδl-
,κδ, oτo i'διo τε01. σελ. 'l 4--15. (Δημητρiου MπdΙτoη
*ol ΓlΑΝiTΣΑPol K,Al ol MΠOYΛEΣ").

15.

16.

17.
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Aπ. E. Bακαλoπoυλoζ, o loτoρlκog Toυ yθoυ Ελλnuloμo0
oμιλ[α στnv αiΘoυoα διαλ6ξεωv τnq E. M. Σπoυδιilv.

Αγοn,ητoΙ φΙλoι,

1. Εiηrοr noλι] δrjoκ,oλo, δαo κor τIμη-
τrκ6, τo δργο noυ μoυ αν'oτδθηκε (αnδ
τo Δ.Σ. τηc ,Mοκεδovικdi ΦIλεκnαrδευ-
τrκηc Aδελφδτητoc) κoι ανjλο,βo, δη_

λοδη vο Παiρouσlaσω' oτη δ:dρκεlο μl-
oηc Φpoc' τo 'nολtτoμo 'κοl πoλι}τlμo
εργo τoυ .κoρυφοior.l κοl nρυτovη τω',z

ζΦvτωv EMηvωv toτoρtκδv, ομ6τIμoι

Τoυ
Δικnγ6ρoυ

ΓεωργΙoυ X. Χιov{δn

κο,θηητη τηc Φrλoοoφικηc ΣXoληc τoυ
Αρloτoτελεi,oυ Πανεπιαrη,μioυ τηq Θεο-
οαλoviκηc, κ' Anδαroλoυ E. Bο'κoλδ-
nουλoυ. Kαl τoιjτo, γloτi εivoι 1Iλlδδ,:c
oi oελi.δεc τιιw loτορtκΦν μ,ελετΦν τoυ,

μa τtc on,oiεc ,φωτiZo'ιrrαl noλλd Θδμoτα
τηc to'ioρiοc τηc Eλλdδαc καl lδloiτε"

ρo τηc ,Mακε,δoνiοc και τηc Bδ,ρεlοc
ΞΜδδαc, κ,υρiωc γt'o την n'ερiοδo onδ
τo 1204 μi1ρr κοι τlc ημθ9εc μoc.

Γro vo γivει ovτlλη,nτδc o δγκoc τηc
πvευμοτtκηc nαροYωγηc καt Tηq εΙoφc-
ρoq τoυ τlμδμεvoυ, ορκεi vo oημε.ιωΘεi
δτi oτοv τlμητtκδ τδμο ",Παγκορniα μο-
κεδoνlκηc γηc', ο .o,noioc εκδδΘηκε α_

nδ την Eται,ρεiα MακεδovtκΦγ Σnoυ-
διiyv, τo 19B0, οvοφdρoνταr 28 αυτoτε-
λη δργο τoU' fιcu κυκλoφ6ρηoοv cnδ
τo 1939 (με nριi.tη εργaoiο, τηv τδοo
nρωτδτυπη καl κλoolκη, αvαιrrlκoτo.
oτατη μ'δ1οr oημερα, γro τoυc.Πρδ-
σφUγ€q καl (τo) nρooφυγικδ,v Ζητημα
κoτi τηv 'Eλλη,vlκηv Εnoγdαταolγ του
l82',) μθ1ρl τo 1980, δnωc κol 78
6λλεc, μrκρ'δτερεc μελ6τec' ol onoiεc
δημoolε0τηκοrr, σ€ εΠlστημovlκ6 περιo-
δrκd κ,α,l oε ηρακτIκd ouvεδρi,ω,v, oπδ
τo '1935 κol 8αrερα. Αnδ τδτε πρooτδ.
θηκαv και d'Mo oυτoτελη βlβλio, 6nωc
τo εΕoi,ρ'ετo κοl πoλΟ εvδlοφθρov β.ι-

βλio .O xoροκτηρoc τωv Eλληvωv.
( l983) , η .lατqρio τηc 'ΘεoooλονΙκηq',
ο.η νδo γροφ'η τηc (1983), κοr ol ΣT',
Z' κor, τελευταΙo, Η' τδμol ηc .loτo.
]ρiαq τoU Νθoυ EΜη,vroμoΟ, 'κ.αl δλλεc,
ειδrκ,θq μελιiτεc σ€ ε.}lσTημovrκd nε-
ρloδlκd κ.θ. lKοl μδvη η μη'μδvευoη
τωv τiτλωv oλωγ τωv εργαolι.ilv, με
μΙ,o, θαrω κol δωρlκη, ovoφoρδ αro
περle1δμ'εvδ τouq, δεv θα μ'noρoιioe vα
oλoκληρωθei στα nε'ρloρ,lσμEιrο, xρovr-
κδ, δρlo ,αυτηq τηc ,noρoυolooεωQ.

'oμωc, η δlαnioτωoη οντη δiδεl τo

μδτρo 'δ1r' μδvo, τηc δυoκoλiοc εv6q
noρδμoroυ εYX,εlρηματoq, αλλd καl τoυ
nολ0 εvτυnωοro.κo0 (γlο vα μη ΧρηoΙ-
μonοIηoω τη λαiκiζουoο nIα δκφρooη
.καταal,\ηκτlκσj') κol μοvοδικoυ .πv.:u

ματtκoδ δργoυ τoι κ. Α,nδoτoλou Bα.
κoλδn.ouλoυ.

'Eτol. γ.νεται ονογκοio Vα nερ,oρ,-
αθεi η oημερrvη noρoυοiαοη o'δγο,
μδvο, δργo τoU σUYYραφθο' οτην .l-
,oτoρiα τoυ Nδου EλληvloμoΟ'. Toυτc
ε,nlβ'dλλεl η nρoοvoφε,ρθεioα αvdγκη
καl δεγ oημoi'vεl, 6τr υπoτtμδτοl To U_

nδλoιno δργo τorυ κ. κοΘηγητi1, δnωc
(εκτδc οnδ τo ,Π,ρoα'voφερΘivτo βιβλiο)
η μovαδικr'1, oτη'v ελλη,vlκ{ Ιστoρlolρo-
φio, μελετη ToU γlo .Tο ελληvlκδ oτpο.

τει)ματo τou 1821" (1948 .κol φωτo.

1-ιηyαviκη εnοvθκδooη τoυ 1970) , γlo
τηv .loτoρiο τΠe Θαooυ", γrα τlc .Πρo
oφυγlκδc εγκoτοoτδoεtc oτην nερIo.ηη

τηc Θεοcολοviκηε. (1955), oε oυνεo-
γοοig 'μ'6 τo'v κoθηγητη κ. M' Mοpο-
βελdκη, η onουδοΙα .lοτo,ρiα τηc Mα-
κεδovicq" (19r9)' oτηv nερiοδo 1354

-1833 
(η onoiο ε.κδδΘηκε' τo 1973'

κοl σTηv oγγλtκ.η γλΦοoα) κοl η "Νοo
Eλλη,vrκ.η lοτo,ρio" (l979), γ,lo ηv rτε-

ρiοδc 1204-1 975, η onoio κυκλοφ6-
οηoε nρΦτα oε γαλλlκη γλΦooα (τo
l974),8oτερο oτι1ν ελλη,vlκ', μετδ oτα

γερμovι,κo (τιl 1985) ,κοl μt: lβdοη την
θκδocη τo0τη, nδλr, τελευταi.α, καl oε
δειJτεοη ελληvr,κη δκδοoη (19B7), η o.
ncio εiγοl ουμnληρωμεvη καl €κτεi''lε-
ταl μixρr κοι τo 1985. Eivol μlα εκλαi-
κευμδvη αλλδ εγκυρη ε,nrτoμ,η τηe o-
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κτστεμηc "iσΤoρiαc τoU ΝοoU Eλληvl-

oβου " .

Τδλoq, πlαrευω δτl noλ0 'εVδIαφε"

ρov Kοl ΠρωτoτUΠiα εμφαviζcl και τo

Π€ρΙεκTΙKδ βIβλiο τoυ γrα 'Τo Kiοτρο

τοU Πλ.oτομδvo κοl τηq Ωρldc (τωv)

Tεμnιbv 'Κo1 γlο τoγ τεKr' τοU Xσodv

'Mπαμnd. (1972'). Πρoαvδ'φερο, 6μωc,

οτι δεv εivαl 'δυγoτη KoI ΠροκτlKδ ω-

οδλrμη, oKδμo κο.l η oΠλη αvοφoρδ,

μδvo, δλωv τωv IoτoρtκΦv ιi'ργωv τoυ

κ. Bακαλδπoυλoυ'

2. Ac αo1oληθoι}με' λoιnδv, με τηv

.loτoρiα του Νdoυ Eλληνιoμo0":

Ei'vαl γvωoτδ δτl υπηρ1ε, καl υ'

nδρxer ακδμο, δlyογvωμiα' τδoo γlο

τηv *να'ρξη, δoo κα'l γlο τη ληΕη τωv

BυζοvτlvΦv Xoovωv, δ'nωq κol Ylo τη

oxdoη τωrr ΒυΖοvτιvιi.lv κοl τιμv Eλλη-

'vωv (τωv Αρxoiω'v Ι(οl των Νεoελλi1'

vωv) . Enioηc, εivot δεδoμ6v'η καt η

ο1ετlκη oυΖητηoη κor αμφloβητηoη γιο
τη oυvδxεlο η μη ToU Eλληνιoμοi οτo

δrdατημο τωv 27O0-3000 'lαrοplκΦv
χ,J:δvωv,. Ακδμα, ομφιλδγοvτοr noλλδ

γι]pω αΠδ τιc λδξεic 'Ελληνoc *(αI Pω-

μlδc, δηλαδr1 γlα τo nδτε εμφοvioτηκοv

κσl γlο τη οxδoη μ€Tοξa, τoUc, δΠωc

καl γlo τηv δvvοlo. με τηv oπciα xpη-

olμοnοlηθηκο'v oτo δrd'βα τωv Xρδ'vωv'
Στα nλοiorα ToιτωV τωv εn'loτημovl_

κδv oυΖητηoεωv (δnoυ καt ot noλlτl-

κiq καt οl εθ'vtΚtστ].κac oκonrμδτητεc

*nαlEαv Kοl σιJvεXiζoUv νο 'nοiΖoUγ
οnουδoio ρδλo) ε'vτdoαετο! κοι τo nβδ

βλημο περi τotJ ΧρδνοU τηc εμφαvioεωc
καl τηc oφετη.ρiοc τoυ Νδou Eλληνl-

ομoυ κοl, oυvεnδq' KoΙ ηc εΕrαroρη-

σεωq Tωv τυ1ιbv τoυ.

'Γlα τo nρδ'βλημα τoilτo xιiΘηκε noλil

;.rε,\δvl, κυρiωc μετi τo 1 830' οοδτε

εκδδΘηκε To ΠρΦτo oxετr'κδ ,βιβλio του

γ'vωσToιJ o' δλoυc μοc n'ε'ριβδητoυ Γερ'

μαvoι ΙσToρlKoυ' Ioκδβoυ ' Φrλinnoυ

Φoλλμερδ(jε,ρ' o oΠoioc εivot ο nrρΦτοc,

πoυ αvδnτυξε, oΠωσδηnoτε 'δε oυoτη'

ματoοoiηoε, Tη Θεωρio, o'ilμφωvo uε

τ.ηv οn'oiα oι Νεo6λλη'vεQ (δπωc καl ot

'Eλλη'vεc τηc εnοXηq τoυ) , δε'v ηoοv
κοθαρδαlμol α,n.δγo'vot τωv ,αρxoi'ωv Ελ_

ληvωv ολλδ, Kυρiωc, Σλd,βωv κor Αλ-

βοvΦv. ΚοI αUτη Tηγ dnoψη τoυ oυlrδ_

Xlo€ vo UΠoστηρiζει κor oε μετoγεvδ-
σT€rρ€Q μ.ελθτεc τoυ. To οξιonrρδoεχτo
εΙ,vοι δτι o αΠδηXοq ε,EακoλουΘεi vo

ακoiJγεTαι Kαl 'vα α,r]aoxoλεi τo'υq'Ελ'
ληvεc κοι Ε6voυc loτoρlκοilc ,κor μδ'

xρl oημε,ρo, δ'ηλαδη γιο 158 Xρδvtο,
ο,v κg1 qμφ1'οiβητηθηκε Ζωηρd η oρθδτη'
τδ τηc, με οτ,ρδιrrοxτο σTolΧεiσ (τηc

Iοτoρioc, γλωoooλoγiαc, γ!ραμματoλο'
γiοc, ονθρωπoλoγioε, λooγραφioc κ.τ.
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Φo0v.
'onωc δε t'tτοηr ε'nδμε'vo, orα nλoΙ'

nto ,nδvω, τελlκδ oυμnερδoματd τηc.
Στov τoμ6α oυτδv, d'ξtα λ6Yoυ υ_

λ.), onδ nληΘoc εnloτημδνωv, δlκΦv4aFoτlκη nερioδo, ToU €Ε€λληνlσμo0 τηc

μiJq κo| ολλoδοπΦ'v, 'ot oοoioι τnv οv-fiρωμoiκ'ηc αυτoκροτoρiαc 'κot τoU εκ"

τlπoλεμηoov nετυ1ημ6vο κol noλinλευ-Ι, ;1ρroτrο'vloμoΟ' oτηv αρXη' Kαt τoU i'

ρo. δioυ, oτα 'nρΦτα ιβυΖοντIvo Χρδv'ο' o'

'oπωc oυμβoi,vεl, δμωc, oτη Ζωη, nδτε μiα δεκοδo dλλωv λοΦv εΠδδρo'

oυxvi (κοl ελεγo'v καl οl oρΧoiol 'Eλ_ με oυvδ1εrο εγαντioν τoU, με τlq ou'v'

ληvεc).oυδδvκoλδ.vομrγδc.κoκot,,εnoμεnrεc,nολuοoi.κιλeqoλληλοεn:δρδ.
κοl τo οιrrΙoτρoφo, γroτi η, εξιonρo- σεlc Kol, τδλoc, oκλα'βΦθη'κε 

- 
δ'nωc

γματlκη, αvτlεnloτημοvlκη κo'ι, o'Πωσδη- oημεlΦθηκε 
- 

οnα' το πvευματlκd βdρ"

Πcτ€ κοl αvoμφl'oβητητo ε,Εαιpετrκd υ_ βορο αλλδ οvoρu}Πoλolικd δυγατd καt

nερ'βoλlκη, Θεωρi'o τoυ ΦoλλμερδJερ ο- θρηoκευτrκd φαvοτιoμi'vα, Toυ,ρκoΘω'

νdγκooε τoυq δλλ'ouc lοτo,ρ'tκo{lc vα μovικd φυλo'

αoxoληΘoΟv, vωp]τερα (οn'δ'τr Θα ne- o ελληvlκδc λοoc τoυ 19o'υ olΦvα

ρΙμεvε καv6vαc, ολλlδτlκo) ι(οl Πto αρo δεv ,ηταv, o' oλo τoilτo τo δι6oτημο,

oεκτlκδ, με τηV κατογωY'η τωγ Νεoελ' ,κλεloμδ'voc σε oερooτεγη γυδλo, οιτe

λdvωv. oε μoυμlακη κατdoταoη o,ε οoi,ληTοUc

O Tυρoλδζοc lστoριKδξ' nδ,vτωc, γε' τdφoυc τηc TρlσXtλlετoιq lαroρiαq τoυ,

viκευoε η ερμηγευoε εοφολμδrro μφl' Φοτε 'vo μΠσρ€i 'Vα εi'vor η ιrα δεi'

κd αnοonοομοτrκδ κεiμεvo (noλλδ αnδ γvεI απ6λυτα αμtγilc Kαl τθλεro δμol'

τα οnoiα οnoδεixθηκοv πλαoτδ' ooα- oq με τoυq ορ1αiα-.rc ''Eλληvεc, do1ετο

φη.ηλαθεμiγο)κo,ΙΠοροσtρθηκ,ε,ο.οnδτογεγοvδc6τtκαlεκεiνo'tnoρoυ.

^jro, 
*o' οnο τo γ'εγovδc δτl εi1ε πi- oioζov αξrδλoγεξ Kαl ,πολλδc δrαφoρic

oεr oη'v Παγi,δα να φφδoεl τα γυαλrδ μετ,οΕ0 τoυc, οτlq n6λεtq - κρδTη, τotJ,

τou 5oι,l π'X. αlΦvο, ΖητΦvταc νο ο- τδrε, αρ1oioυ κδoμoυ. or λooi, λοl'nδv'

vακολtψεr,.vαδεr,'vοερεUvΛοεtκotvoκαlQnδαvΘριrlπoλoγlκη.εθvoλoγlκηd-
oυγκρiνεl δΟo οvδμoιεc KατασTdσ€tQ, nοψη, οEελiooovτol, εnr'δρo0v στouq dλ

εηrιοδn τη φUσloλoYlκη κoιvωviα - oικo' λουc κot δiΧoιrrol ε'n'lδρδοεlc αnδ oυ-

νομiο'τη,vovεmυγμδvη,ευνoμoυμδιrηToUζ,αλλdτonρoΖiμι,o'ΠU,ρη'vαqκαl
noλtτεiα τηc Ποτρjδοc τoU (τηq BαUο' rl 'εlδonοιδc δrα'φφt" τoU καΘ'γo μ'δ'

ρiαc κoι oλδκλη,ρηc Tηc ΓερμοVi'oc) καt vουv ανoMoiωTα, σΤo lβοoικd 'καt κi'

γε'v,κδ'ερα τηc ζφωτtσμ6vηc" EυρΦnηc ρlα χσ,ρακτηρloτtκd τoυq' δτl, δηλoδη,

μ, .η,, εμΠδλεμη, ακδ,μο, κol σΠα,ροσ- oυμβαivει καl με τη γλΦooα, τη λαo'

oδμεvη onδ τη διxδvoro, ο'vo,ρ1o0μενη γροφΙα, τo ηθη ' θΘrμο, τoV 'nvεUμοτ|-

*o, οuoργdrωτη μrκρ,η Eλλdδo' η oπoiα κδ καl τεxιrlκδ nολrτIoμδ κ.τ.λ., noυ,

δκαμvε τα ΠρΦτα βημοτo (μnρδc η, oυ' δμωc' εtελioσoyτοl' ε'nΙoηc'

Xvδ' καl nioω oκδμα) τoυ ελε'ι]θερoυ Aυτη εivαl η nραγματlκη, lαroρtκη

βiου τηc, μετδ δoυλεiο 4 οιΦγω'v. To αλ'ηθεlο, μακ,ρrδ οπδ οrplαδηΠ'oτε Γiαρο-

iδlo λdθoc, dλλωoτε, δκoμοv και noλ_ μδρφωoη, η oΠoiο πρoonοθεi γo εεU'

λoΙ dλλol, ξivol εn:oκinτ€q τηc, τδτε, nηρετηoεl δλλoυc σκoΠoιc. Η vη'φδλlο

Eλλδδοc, με απoτδλεoμo vο of}oγoητεU' κοl στo βdθoc δρευvα i1εl 'βγδλεl το

olσ αUτηq τηc οvτΙρρητlκηc nρoondΘει. nηρΕε η oυμβoλη Kol ηc ελλη'vlκ{c r_

οc ToUq αΠοσχδλησ€, ιδrοiτ'ερο, τoυq oτoρlκηc ε'nroτi1μηc. o Σnυρiδω'v Zομ_

ερευvητδc - μελετηTδc, τo ερΦτημο, nδ- πdλloq, o Kωvoτοvτiγoc ΠαnαρρηYδοoυ

τε εμφοviΞεταt η vδο μoρφη τoU Eλλη- λoq, o KωvαrαvτΙγoq Σδθoc κο't o E_

vtoμοg, ρ 'Niοc Eλληνιoμδc, γloτi' δσo 'nαμειvΦvδαc 'Κυρlοκiδηc γιo vα μvημο-

εivαr ,βδlβolo δτι ol oημερlνoi 'Eλληvεc vε.ooυμε τoυq o'noυδοlδτερουc, τoU

ε.ivα.l γvηotot(ολλd ο!γxροvol onδγovol) 19oυ αιΦvα) καr dλλol, 'vεΦτεροl, ισro-

τω,v α]ρXαiιυv Πρoγδvω,V τoυc, τδοo εivοι ρl'κοΙ 
.Πρδτεivαv 

ωq 'αφετη'ρio τηc δlα'

εnioηc, αληθrνδ, δτι nορoυoldZo,Uv τoι- μoρφΦoεωc τoU 'NεοελληγlσμoJ To l_

τol τtq δrαφoρδc, τtc onoiεq ,εμφδvt' τoc 1204' οημοδlα'κη χ'ρoγld, pIo ;κoΙ'

σοr Και δλol, ol dλλor, ol λolnoi, λαoi τδτε' oλΦθη,κε η,Kωvoταιrrlvοiπολη ο-

αr,o πδροoμo τωv ,αtΦγωγ' κυ,ρiωc €κ€i- nδ τoυQ 
-δηΘ'εv_ 

σTοUlρoφΦoUc ολ

voι, oι onoiol 6τυ1ε vo 61'oυv μiαv no- λd oτηv Πpoγμοτlκ6τητo ΧρUoοΘi1ρεc

λυκ0μα,ιrη ζωη, oτo xωvευτl1ρr τσU xρδ Φρdγκ'ouc ιΦi o Eλλη'vlσμδc οnoτρoβη-

'voυ, δnωq oυvιiβηκε μ€ τov ,εΜηvlκδ Xτηκε κo| €Πθζησε στηγ ΠερlφΦεια, δ'

λαδ, o οnoioq οκλo,βΦθηκε ΠρΦτo oΠ6 ΠoU κol nερΙoρiσηκε η οργoνωμivη

τoι.lc Pωμαioυc (δσΧετο onδ τηv κo- κροτrκη οργδvωoη ToU, στo ,βοoiλεlo

τon,lvη εniδραση τoU σε τo0τoυq, ιδiωq τQQ ]Ni;KαloQ Kαι στo Δεonoτdτo τηc Η-

oΤοv Πvευμοτlκδ τo'μθo, στη'v ευρεΙo sν mΙ'Pσ.j, κυρΙωc, δπωξ κοl oτη'v Αυτo-

γotd TοU), r)oτερα δZηoε οε μlα μ,ετο- κpατoρiα τηc τρο'Π,εζoιJντοc (τωv Ko'



μvηγΦγ), στo Δεσfloτaτo τoU Moριh
K.δ., κατδ δε0τερo λδγo'

Tδτε, κυρiωc, ορXiζ€l vo noρoτηρεi-
τor η εΘvlκl'1 οφOπvloη των Nεoελλη-
γωV' oι οnοioι oυγεlδητonoloO'v 6τl κtv'
δυvειjουv οπδ τoυq oλλoφυλoυc καl ολ'
λδ.δoξo,υc η αλλδΘρηoκoυc επrδρoμεic
κoι 6τol αvoβιΦvεl n Εoνο,δημroυργεi-
τοr (και oιγδ -olγδ oλοκληrρΦvεταr) η

εΘvlκη oυvεiδηoη τoυc, ωc μldc, δro-

φαρ,ετlκηc εθ'vδτητοc, η oπoiα εivοl η

νεo μορφη τoU ,Γ1ε'ρlouσioυ λo,ot τηc
oρ1αiαc εno1ηc. H φυλετlκη τoυτη κo-
ταγωγη, τoυc δrο1QρlΖε οnδ τoυc λol-
nουq λοoilc, εvΦ η oρ'θoδoξio τoυc δtα-

φo'ρoπctoioε, ακδμη περrooδτερo, οnδ
τoυc δυτικoι]c ε,n'lδρoμεiq. H εΘvlκi1

ουνε;δηoη ωρiμαoε oτο επoμεvo xρδ-
γlα' lΚαt μπoρ'εi, βδβαιo, τo γεγov6c
ουτδ vo μη μπδρεo,ε γo oΦoεl τελlκd
τov Eλληvroμδ onδ τοv βdρ'βoρov, no-
λεμοxαρη, φοvοτloμθvov καl Εεκotρα-
αrov To0ρκo εnlδρoμiο, oλλο τov βoη-
Θηoε γrα vα β'ρεr oρloτtκd τη'v εθvlκη
τα,uτδτητο τoul rα δioιoΘoγθεi τoγ κiv-
δυvo, τov οnoiov δrδτρεxe καt 6τol τov
δΘηoε 'vα οργοvωθεi γιiρω αnδ τηv Eλ-
ληvrκξ Kolνδτητο Kol τηv Eκκληoiα, ιil-
στε vσ μεivε.l η εθvrκη τoυ oυvεiδηoη
ωc σσβεoτη φλδγo, γlο τεooερεc αl"
Φvεc, καt 0oτερα vα αvoγεvvηΘεi o
Φοivlκαc μioο απo τη oτοκτη τoυ, ε-
noδεtκvυοντac τηv oκoτολυτη oυv6xεlο
τoυ Ελληvlκoυ'EΘvουc, μετο oπδ τδ-
oo noλυxροvεη κq, ovεinωτεc nερlni-
τε l εc,

'oλα αuτα ηoοv, βiβοlο, δεδομivα
καl γνωσtο ,κol στo πορελΘδv αλλ& η

npοonαΘεlο, τδτε, τωv (Eλληνωv καt

Εivων) toτoρlκΦv'ε,ξovτλot'vταv, oυvη'
θωc, αrην εΠlθUμiσ τouq γο οnoδεΙ'
Ecuv, κυρiωc, τη σ,UVδXεlσ τηc ελληVl_
κηc φυληc Kοl τηq roτoρiαc 'ηc' 6'

Xovταc (αμεoο η 6μμεoo) ωc σημεiο
εκκtνηoεωc η οvαφopoc τη θεω,ρiο - l"
Πoψη τοU Φολλμερdi}ερ κol γl' αυτδ κo-
τετεlvαv, lδΙωq, oro vο αΠoδ€iΕouv τo
λδθοc τηc, γρdφolrταc ε,nlθετlκδ - οv-
τrρρητlκo η κol αnoλoγητικd κ'εiμεvα.
'Eτol' αvοΖητoυoo'v κolvoυργIα οτolxεiο
η επrxεl,ρoυοov vα ερμηvειooυv δIαφ,o-

ρετlκο (μ61ρl κοl οντiΘετα), σ€ σχδση

με ToV Γε,ρμovδ loτoρlκδ, το ιoτoρtκα
6εiμοvo, τα γλωoooλoγlκο δεδομδvα κ.

τ,λ, γ:o vα κατοληΕoυv oτηv dπ,oψη δrl
9l σι..μεol,zoi 'Eλληvεc εivοl γvηolol ο-
nδγοvοl τωv ορxοiωv. Δεv μπoρεi' βi-
βα'α, lzα μη οvoγγωoΙσ,Θουv α' δλoυc
ουτouc, τoυc επloτημovεc' οl πoλλoi
r.δnοl. τoυc οnoioυc xρεlooτηκε 'vα κο-
τοβδλoυv γlο τηV υnεραonloη τωv ε-
OvlκΦv αυμφερδvτωv' ηc oυ'vδxειοc

τou Eλλη'vloμο0 καl τηc ιoτoρlκηc oλη'

θοiοζ κol δταv, oκδμα, τυxoivεl vο 6-

1εl ορloμivεc cnlφυλoΕεlc γtο μερlKδc
UΠερ,βoλac, oι οΠoiεc'n'αρoυoldZovταl.
oυvηθωc, σε Πο.ρoμolo κεiμεvο, δτov

α'VοYκdζεται vα ο'vτlμετωπioεl κo'vδ'vοξ,

κoτ' ovdYκη' βιooτικd κ'ot vευρ'Iκd, θ'

vα'v,επ'ε,ρxoμεvo κοI οδlκo'nρoκτoιiιrrα
επrδρoμiο.

'Eλεrnε, 6μωc, μio oilγXρoγη, δrεξo-

δlκη - λεnτομερηc κοl vηφθλlα, ouvθε'

τrκη εργοoiο, η onοiα 6πρ'εnε 'vo ε,ρευ'

vηoεl τlc δπolεq ογ6κδoτεc nηγεc, vα

μελετησεΙ κQι νo oΕroπoldoεl τlc ηδη εκ
δoΘεioεc, vo'aξeτδoεl (κoλoπρ'o'αipε-

το και yωρic ροτoloτlκotc σoβlvI-

σμo0c), με κρlτlκd, α'vτlκειμεvtκd δld-

θεoη κοt εnloτημovrκη 'ευoυvειδ'ηoio καl

voοτροnio. δοα γρδφτηκo'v μδ1ρl τlQ

ημερεc μαc, σΠδ ε1θρoilc κcΙt φiλouc
τηc ελληvrκηq φυληc και oυγκεκplμδ-

vo τoU ΝεοελληvloμοιJ, πο'ρακoλoυθΦv-

τοξ τη γεvνηoη. τη δ'ομoρφωoη κα'

τηv ovδρωod τoυ.

To 6ργo αυτδ eμφαvr(δτογ τlτdvιo,

αv oκεφθεi, κοvεναc, δτI εκεivoc, o

οπoioq Θα κατon:οvδταv με oυτδ, θα

inρanε vα δxεl τηv υnoμoνη τo'u lδβ,
vο Ξηoεl τηv ηλl'κio τα..i MοΘoυodλα,

vo δ:αθδτεl τ'c γvΦoε'c εvδc nοvεnl'
oτημovα Aρlοτoτθλη, vα τov δloκρivεl

η αvτlΚεlμεvlKη κρioη εvδc Θoυκυδiδη
(cν καl nρεnεl vα oημεlωθεi δτt καl

γl' αυτδv, τov .'Πατ60α τηq αγτlκεlμε-
v'κδτητοc οτηv lοτoρiα, εKφρδζovτα|,

οuvεxδc' επ:φυλδtεIq ωc nρoc τη vη"

φαλlδτητd τoυ η τo αλδΘευτo κρlτηolδ

του) καl, τιiλοq, vα oπoδ,i1ετol τηv €V-

τ,':nωοια,κd nρωτδτυnη κoι ηθlκδ nορη-

γ.cpη onoψη τoυ εθvικoι] πolητη μαc,
clτl' δηλαδη: "Εθvlκo εivοl δ,τl εivοl
oληΘI.r$".

3' ΕυτυxΦc, 6μωq, αrov Bδλo, γεv'
vηΘηκε, nρlv 79 x,oδvrο, τo 1909' o

οvομεvδμεvoq ιoτοoiκδc τoU N6oU Eλ-

ληvloμoυ, Eiνol o τlμδμεvoc. oημερο,
Παv€Π,στημlακδc δooκoλoc κ' Αnδαro-
λoc E. Bακαλδπουλοc' 'E'vοc Θεoooλδc,
λo'nδγ, αλλα, μοvo, 0)ξ ΠLP.oξ τov τ6no
τηc YεWησεdJq τoυ, Ylοτi ο κ. KοΘηγη-

τηc εivαl θρδμμο τηq Θεσσαλoviκ,ηc'
κνcιoλεκτlκο (η' οv Θiλετ€, τηc Mο-
κεδο'viοc), γlοτi o' ουτηv δZηoε, oπo0-
δοaε. δiδoξε κοl lδ'οiτερο εγραψε'ro
μοvαδlκo iργo τoυ, οφoι:, Kαl δξω onδ
τα β βλiα τoυ (o1εδδv o' δλο, με €λa-
xloτεc εΕαl,ρdσ€lc) η 'Θεoooλο'viκη α-

voφθρετal (καl) ωc τ6πoc τηc εκδδ-
οεδc τoυc. Eξολλoυ, μεγdλη ητοv η

cι.l'l3ολη τοιJ Ylσ τηv iδρυoη κol τηv
αvδρωση τηq Eτοlρεiοc MακεδovrκΦv
ΣnoυδΦv, τηQ onοioc υnηρ,Εε μ6λoc

κ'τ.λ' τc,..l Δ.Σ. τηc, 6nωc κο.t τoυ

Ι.M.X.A. Mακριδ δε οnδ ovδητουc τo-

π:κloμoυc' nριlnεl vo τo'viooυμε δτl c
κ. Αnδoτoλoc Bοκαλδnoυλoc'αγηκεt o'

ολδκληρη τηv Eλλδδα κoΙ σ' δλov τov,

ΠαγκδoμΙo, Eλληvloμo, γιοτi η Πρoσω'

nlκδτητδ τoυ, δnωq επlβληΘηκe ο'Πδ τo

γlγδvτlo, ε,Πlστημovlκδ δργo το'υ (Y0ρω

απ' ουτδv), ταv κoτδoτηoε τετoIo'v κοI

τov τonooδτησε στo ,βδθρo κοι oτo H-

λΟo:ο, nvευμοτIκd nεδi'o τoυ δθvουc

μαc. 'lοωc vα μη εiνol, β6lβαlo, τυ1αio

τo YεYo'v6q τηc εγκοτοoτδσεΦq ToU στη

μακεδovικη πρωτεiιουoo, γloτi iβρηκε,

εδιb, τov κoτdλληλo τδ'no γιo lvo εμ'

Πvευσθεi τη otλληψη τoυ o1εδioυ καl,

υαreρα, γtο γo μΠoρδσεt vο ΠροYμoτΦ_

oεl τηv o'nδφοoη τoU γα γiγε{ o |στo_

ρlκδc τoυ ,Ν,6oυ Eλληvroμou, γlοτi εδΦ,

αη Θεooολoviκη, 6λο'β'οv Xωρσ σημοv?l

κο rατoρl.κδ γεγovδτο, 'ΠoU σXετiζo1/τοl

δuεoo (καr) με ταv Nεοελληvloμ6. Aυ-

τη η αδλη εi'Vαl τo oταυ,ρoδρδμl και τo

XωVευτηlρl τωv λοΦγ κοI' με τηγ πoλU'

ε$vlκη oivΘεοη τoυ πλη,0υoμo0 τηc' ι"
nηρEε τo Zυμωτηρι, δnoυ πλδoτηκε η

vεoελληνικη lστoρiα. Aκδμo' η εγκα-
ταoταoη τωv Πρooφilγωv, aΠo τlq 'Xα-
μivεc Πoτρiδεc", τηv τρiτη δεκοετiα
τoυ 2Oοi αlΦvο, θδωoε, oταv νεo'ρδ,

τδτε, κ. Boκολδnoυλo, δ'vο κατdλληλο
κ:l oυιrεxεQ εoiΘloμα γrα nαρoλληλ'_

c;:c8c με τα γεγοv6το τηc αvτΙστdσ'ε'

ωc τoU Νεoελληvlομo0'κοl τoυ Εεoη'
κωμoυ τcυ '21 κoι οnoτiλεoε 6'vo δrα'ρ"

κsq κcl aσiYαστc κivητρo, δατe ηrα α_

α1οληθεi με τηv εEloτoρηoη τωv τυxΦv
τωv vεωτioωv Eλληvωv, δnωc' dλλω_

σTε, τo τoviζεl κοl o iδrοc κσl στov
επiλoγo τoυ τeλεuτoiou τδμoυ τηc |-

αrορiαc τoυ.

Σnoι]δοoε, λοιnδv, oτη oxετlκd vεo-
oιiαrατη Φrλοooφlκη Σ1ολη τoυ Πο'rε-
nlαrημioυ τηc Θεoooλoviκηc, τηc o'
πoiαc αvοκηρ0xθηκε, υoτερo, nτυxloΟ-

xoq KοΙ δlδδκτo,ρoq κoι, τελrκ6, το
1951' εκλδxτηκε κοΘηγητηc τηc. 'E-

τcl, η Σ1oλη ουτη υπη'ρΕε η ΠγεUμα-
τlκη τooφδc τcυ, υoτ,ερο, δμωc, κοl
o iδloc δloτδλεoε τρoφδc τηq κοl, σU-

vεnΦq αvτο,noδωαε' κot μολloτα πλoυ'
o'οnδρoxο, το τρoφεiα...

(Συvεxiζεται )

2.5



0 κοομοζ Tnξ oυrεEδnaπζ Π0l n oυyεiδnσn Toυ rδoμoυ
oι dvθρωτrοι κατδxoυv iνα ατrδ τα πιo δμoρφα

δδρα τroυ τoυg y&ριοε η φJoη: Τo λδyo, τη oκδψη,
τo μυαλδ, γενικδτερα τl1 oυvεiδηoη δττoυ με τηv o-

ξιiδερκη εvδραoη τoυ τταρελθδvτoξ Kαι τou μδλλovτog,
τηv ειoxδοηαη τηg oκθψηg oτη oφαiρα τoυ dyvωoτou,
ατov κδομο τoυ oνεiρoι.l Kαι τηq φαvταoΙαq, o'τov κδ-
σμo τωv θεω/ητικcΙ:ν Kαι πραKτιKδν πρo6λημ&τωv,
cτοv κδoμo τηg τΞyνηg, τηg ετrro"τfrμηζ Kαι τωv TΓο-

λιτικoκoιvωνικδv oxiοεων τrρooδιoρ'lζouv τηV ζωη τoυq
Kαι τo μ.iλλov τoυq. Η αυvεΙδηoη oαν α';δτατη μop-

Tου Γι6wn Fι. Mυλωv&
Φι:α. Ξ{αΦπματικοιi'Ερ,ευvnτft Φlλοooφiαg

φη τηs αvΘρd:πινηg τrνεuματικηq δραoτηpιδτηταq α-
τroτε}'εi μια ατrδ τιg 6ααικδq τrρωταρxrκδg δvνoιεg -
κατηγορiεg τng φι)ιoαoφiαg, τηq ψυxoλoγΙαq Kαι KoΙ-
vιlνιoλoyΙαg.

Αλλd τi εΙναι η αυvεiδηoη, πδq διαμoρφδvεται,
πδg γενι,ιiται και αvατrτι]σσεται/ ποι& η oyiαη τηg

με τov εξωτερικδ κδoμo και τηv κoιvωvΙα, τroι& εiναι
η oyioη τηq με τη γvδαη, την oκiψη, τηv εξυπv&δα,
την δι&voια, την ιδιoφυΙα; Πδc γενvιoiνται dνθρω-
'ττοι με εξαlρετικd πvευματlκd yαρΤoματα και τi ρδ-
λo παiζει η τiγvη, η κouλτcδρα, o τ.oλιτιαμδc, η
ηθικη, n θρηακεiα οτη αuνεiδηoη τoυ ανθρδπoυ; Tα
ερ:οτηuατα αυτ& εΙvαι τερ&oτια και πο}'JτrλoKα Kαl
για vα απαvτηθoJv τλioωg θα yρειαζδταv vα yρα-
φτoJν τδμoι oλδκληροι. Ωoτδαo στov 'ττεριoριoμiνo

xδρo τroυ διαθδτouμιε θα κιivoυμε μια τrροoπ&θεια
vα θΙξoυμε μδρoq μδνo τωv τrρo6ληF&τ,.,v gr.;r, u.
ατrδτερo ακoτrδ vα κεντρioουμε τo ενδrαφE'ρov και τηv
τrεριioyεια και σε dλλoυg μελετητiq ξτoι δoτε vα
ερsuvi1ooυv τα φαινδμαιvα αυτd πoU αv και εivαι πo-
λiτrλoκα τrερικλεΙouv ιδιαiτερη oμoρφιd ιδεδv Eτoι δ-
oτε δλoι oι μεy&λoι &νδρεq αΦιiρωoαv &λλog λiyo
dλλcg τrολJ, μiρoζ τωv 'ιτρoσπαθειδν τoυg yια vα
εξηγηooυv τηv φιiαη τoUζ και την oυoΙα τoug'

'Oλor oι δνθρωτroι δεv ζoυv ατo Ιδιo μδρoq. ατηv
Ιδια yδρα, τoν iδιο γρδνo, Zdι'lταg λoιτrδν σε διαφσ.
ρετικi; Χδρεζ δi1oνται διαφoρετιKiξ αλληλετrιδρ&_
oειq, oμιλoJV διαφoρεTικη yλδoαα και δ1oυν διαφc-
ρετικd iθη και iθιμα, διαφoρετικ{ τrαρ&δoοη, πολι-
τιαμδ καt κoυλτoJρα' Γι'αυτδ και o τρδτroq τou ακi-
τrτεcrsαι εiναι διαQoρετικδg μεταξδ διαφoρετιΚδν φιJ-
λδ,:. Εκ τρδτηq διi,εωq λoιπδv θα μπoρoJααμε να πo,}-

με δτι η μovαδικ{ φιiαη τηg oυvεiδηoηg iyκειταt oτc
γεγοvδ3 δτι ανταvακλ& τηv εξωτερικ{ τrραγματικδ-
τητα μιετασXηματiζovταg τιg εικδνεq Ι<αl τιq αλληλε-
τrιδρ&c.ειg με τηv μoρφfr τωv αιαθ{αεων τωV ]τyεUμα-
τικδν ειδrbλωv Kαι τωv ιδεδv. Ωoτδαo oυαιαoτικ& τα
τrρ&yματα εΙvαι αρκετ& τrιo τroλιiτλoκα διδτι η αν-
ταv&κλαcrη αυτfr τηi εξωτερικfrg πραγματικδτηταq
oτoν εγκΞφαλo τοu α,:θρδπoυ εΙvαι λεrψτ], oριακfr,
oxετικ{, ατελ{g, τrρoσεΥyιστικη και yρειdζεται η
επεvΞργεrα τou εy*εφ&λcu και τωv νδμωv τηq γvδ-
σηq KαΙ τηg λoyικ{g Υια την ταξlvδμηoη Kαι στoι-
1ειoθiτηoη δλωv αυτδν τιυv τιληρoφoριδν για vα φθ&-
ocυμε απδ την απλ{ αΙoθηoη oτη λoγικ{ yvδoη και
oτη oυvεiδηoη' Γι' αυτδ και δλoι oι επιατ{μoνεq και

ZO

φιλδooφoι αvdλoγα o καθΞναq με τιs δoξαoΙεq τou
δεv oυμφωvoiy oτo τrρ66λημα τηq τrρoδλευσηζ τηξ
ouνεiδηαηq και τωV μoρφδv τroυ απoκτιΞται η γvδoη.

Tα καλι)τερα μυαλ& τoυ αvθρδπινou γδνoυq ατη
φιλοooφiα Kαι στιζ επιoτημεq απδ τα παvdρxαια xρ&
vια ωq oημερα τrρoατr&θηααv να δδαouv λιiαη o' ivα
απδ τα μεyαλJτερα μυoτfrρια τηq δπαρξηg. Πoι&
εΙvαι η φJoη, η oυαΙα, η μoρφη Kαι τo περιεχδμεvo,
η TΓραΥματικδτητα καr η ιδεατδτητα τoυ τrvευματικo')
κδoμoυ τoυ αvθρδτroυ; EΙvαι η σUvεΙδηση τoυ ανΘρδ-
πoυ ατrδρρoια μιαξ υπi.ρτατηq, απδλυτηq θεΙκfrq oυ-
vεiδηoηg η εivαι ατrλδq αvταvdκλααη τηζ αvτιΚειμε-
vικd uτrαρκτηq τrραγματικδτηταg; 'oλεq oι δυvdμειg
τoυ λδγοu -- ετιoτημη, φιλoooφΙα, τExνη, λoyoτε-
χviα - 

αυvεvδθηoαv σε μια πρooτr&θεια vα ρiξoυv
φωζ στο μυoτηριδδεg 6αoΙλειo τηg αυνεΙδηoηq. Στα
τιρδτα ατ&δια αvdπτυξηq τηg φιλoαoφiαq τα τrvευ-

1;ατικ& Kαι ψUΧoλoγικd φαιvδμεvα εξηyoιiνταν δΙxωg δι
ιiκριαη μ:ταξι) τoυ ouvειδητoΟ και αo-uvεΙδητoυ, τoυ
uλικoι'; Και TΓyεUματικoιj. Η 6&αη τηq oυνειδητ{g δρ&-
σηζ τoU αvθρδτroυ ovομdατηκε Λδγoq πoU σηματvει
λiξη, ιδΞα. ouαiα τoυ τrρ&γματoq, και iτoι τα ιμU_

xoλoγικ& φαιvδμενα ταυτioτηκαv με τα UλιK& (αE-

ραg, κiνηοη τωv ατδμωv, φωτιd, dπειρo).
Η διαxωριoτικ{ γραμμi μεταξδ τωv φαιvoμδ-

vων τηζ αυνεΙδηoηq Kαι τG)v uλrκδν μετααxηματιoμrbv
τηq φδonq τEθηκε τrρδτα ατrδ τoυq σoφιστiq και αρ-
yδτερα απδ τov Σωκρ&τη ττoυ καθδριoε τηv μovαδι-
κδτητα των τrρdξεο:v τηq oυvεΙδηαηq αε o1Eoη με τηv
υλικη Jπαρξη τωv πραγμdτων. Η oυσΙα τηq φιλooo_
φΙαq τoυ Σωκρ&τη και τωv μαθητδv τoυ iyκειται oτo
yεγoνδq δτι γΙvεται στρoφi απδ τoy κδoμo τηg φιicrηq
τωv πρoσωκρατrκδv φιλocrδφων πoυ πρooπdθηoαv vα
εξηy{αoυv τoυg vδμoυq πoυ διδπoυν τo Σδμπαv στov
κδαμo τoυ τrνειiματoq, τηq oυvεiδησηξ, τηζ ηθικfrq
Kαι τηξ θρηακεiαg. Evδ o Δημδκριτoq π.x. πρoαπ&-
θηαε vα εξηyηαει τηv δημιoυρyiα τoυ κδαμoυ ειο'&-
γο1rταζ τηg δvνοιεg τo-.v ατδμωv και τoU κεvoιi, o Σω-
κρdτηg ζδvταg o' ivα ανετrτυγμE'vo δoυλoκτητικδ ori_
στημα τroυ dρxιoε {δη να δεixvει τα oημdδια τηg
ταρακμr]g τrρooτr&θηαε vα εξηyηoει τηv εμφdvιση
τηg αυνεiδηαηζ, τηζ ηθικ{g και τωv <<δαιμoviωυ> πoυ
τοv 6ααdvιζαv. λ4ε λΙyα λδyια ι]ταv η ταξικfr δι&ρ-
θρο:oη τηζ κoινιlνΙαζ Kαι oι oυγκεκριμΞνεg κolvωνικδq
αiδαειg TrοU αντανακλoδvταν oτηv ouvεΙδηση τoυ αv-
θριi:πol..l με ατroτiλεo}rα vα αvαπτυxΘoδv vδεq μoρφEg
ακi'ψlηq r<αι θεδρηoηg τoυ πvεliματoζ Και τηξ σUvει.
δηoηg. o αγδναq πoυ yιvδταv παλαιδτερα μεταξδ
των αυθοδτrr,rv Kαι τηξ φljαηg για vα δαμαoθεΙ η δεδ-
τεpη, μετασxηματΙατηκε τδρα oε αyδvα τωv ανθρδ_
τrωv μεταξιi τoυq δηλ. oε E'vτoνη ταξικfr τr&λη τroυ
τrηρε ιδιαΙτερεg διαoτ&oειζ στηv επo1i τoυ Σωκρ&_
τη. 'Ετοι λoιτrδv δεv εiναι παρ&ξεvo δτι o Σωκρdτηq
ηταv o τrρδτog τroυ εrτεξερy&crτηκε καvδvεg δικαioυ
και ηθικ{g, oωατfrg αυμτrεριφoρ&ζ και uπoταyτ]q
οτoυg vδμoug και αvdλυσηξ τoυ εσωτερικoδ κδαμoυ
τoυ αvθρδττoυ. 'oτrωq yρ&φει και o Mαρξ κdθε ετro-
xfr 6&ξει μδvov εκεΙvα τα πρo6λ{ματα TroU μπoρεΙ
vα λJσει. Kατ' αvαλoyiα θα μπoρoδo'αμε vα πoJμε
δτr κdθε επox{ oφραγiζει με τo δικδ τηq τρδπo τιq



μoρφεq τηζ Koιvωνικfrq oυvεΙδηoηq τωv αvθρδπων. o
Σωκρdτηq λoιτrδv <<κλfrθηκε ατrδ τηv μoiρα> vα φiρει
vδεq μoρφδq oκδψηq και oυvεΙδηoηζ Trou αvταvακλoJ-
σαV τηv επo1ι] τou oτηv AΘηvα τoν 5o αιδvα π.X.
'Ετoι oδμφωνα με τα παραπ&vω μπoρoδμε vα εξη_
γ{ooυμε τηv αλ{θεια, τηv οcπδλυτη ειλικρΙvεια και
τιμιδτητα τoυ Σωκρdτη για τo δτι <<dκoυyε>> τα δαι-
μδvlα και τo Θεδ. 'Hταv η viα μoρφ{ oυvεiδηoηq
πoυ αναπτι)σσovταv στηy κoιyωvΙα. Ωoτδoo oι]τε o
Σωκρ&τηq (o Ιδιoq τo τrαραδδ1τηκε τiμια) πoλιj πε-
ριooδτερo δε or oDγxρovoΙ τoυ μτrδρεoαv να εξηyη-
σoυι, την oυoΙα τηq φιλoooφΙαq τoU και τηq εσωτερι-
κηq εvδραoηq των ιδεδv τoυ. Τo υπoκειμεvικδ περιε-
xδμενo τηq αυνεΙδηoηq αvαπτJxθηκε παραπEρα απδ
τov Πλdτωyα στov περΙφημo κδαμo των ιδεδv, Evα
6αoΙλεro καθαρ{q oκδψηq και oμoρφι&q oε αvτΙΘεαη
με τov κδαμo τηg υλικ{g πραγματικδτηταq.

Γεvικεδoνταg θα μπoρo0ααμε να πoJμε δτl ατην
αρxαΙα φιλoo"oQΙα η oυνεiδηoη i1ταv &μεoα oυvδε-
δεμΞνη με τo λδγo πoυ Θεωρεiτo σαv μια κoαμικ{
oυoΙα, μια γενΙκευoη τoU Trραyματικoδ κδoμoυ αυvδ-
vυμη με τηv παγκδαμια voμoτiλεια. Στoν MεoαΙωνα
η oυvεΙδηoη θεωρεΙτo oαv υπερ6ατικ{ αρxfl (Θεδq)
πoυ υπ{ρxε πρrv απδ τη φliση και δημιoδργησε τηv
φJoη απδ τo τiπoτα. o λδγoq θεωρdθηκε oαv ιδιδ-
τητα τoυ ΘεoJ, oι δε &νθρωπol π{ραv μδνo Ξvα μlκρδ
μδρoq απδ τηv φλδΥα τoυ θεΙκoδ λδyoυ. Tov iδιo και-
ρδ o Xρroτιαvιoμδq oυvΞλα6ε τηv ιδE'α τηq αυτδμα-
τηq λειτoυργiαq τηg ιpux{g πoυ περιδ1ει τηv συvεi-
δηoη. Σι)μφωνα με τov &γro Αυγoυoτivo η δλη γvδ-
oη κατorκεi ατηv ψux{ η oπoiα υπ&ρ1ει και κιvεiταl
αδμφωvα με τo Θεδ. Η αλ{θεια αυτfrq τηq γvδoηq
frταν απoτ6λεσμα μtαζ εoωτερικfrq θεiκ{g εμτrειρΙαg
η oπoiα με τηv π&ρoδo τoυ xρδyoυ θεωρfrθηκε ααν
μια α πριoρι crδλληψη τηg oυvεiδηoηg. Για τov ΘζJ-

μd τoν Ακινdτη η εoωτερικ{ εμπειρΙα frταν δνα μE-
σo Yια τηv απδκτηoη 6αθδτερηq yvδoηq, Υια την
επικoιvωyiα με τo αvδτερo ov δrα μεσoυ τoU συvει_
δητoδ λδγoυ.

H μεyαλδτερη επlρρo{ oτo πρδ6λημα τηζ σU_
vεiδηoηg, oτη φιλcαoφiα, ατoυg oδγyρovoυq καιρoδq
δδθηκε απδ τov Καρτδoιo o oπoτoq Θεδρηoε τηv συ_
vεiδηoη σαv τov εoωτερικδ κδoμo κ&θε ατδμoυ. Σιiμ_
φωvα με τoν KαρτEoιo η ψυXi μδvo ακεπτδταv και
τo oδμα μδνo εκιvεΙτo. 'Eτoι διαxωρΙoτηκε η ψUXη
απδ τo oδμα. Απδ τηv &λλη μερι& oι Γ&λλoι υλιατEq
τoυ l8oυ αιδvα LE ΜETΤR|E και cΑBΑΝlS 6α-
oιαμΞvoι oτα πoρΙoματα τηq φuoιoλoγΙαq Θεδρηoαv
δτr oυvεiδηαη εiναι μια ειδικfr μoρφη λειτouρyiαg
τoυ εyKεφ&λoU πoU δΙδει την δuvατδτητα oτov &vΘρt,>.

πo να απoκτfroει γvδαη τoυ Υδρω κδoμoυ αλλ& και
τoυ εαυτoJ τou.

o γεν&ρxηq τoυ Ayγλικoδ υλιoμoJ Φρ&voιq MπEΤ_
κov θεμελΙωαε τoν υλιoμδ με δδo 6αoικδq αρxig - πα-
ραδoxEg: α) o κδoμoq uπ&ρxει αvεξ&ρτητα απδ την
αvΘρδπιvη oυvεΙδηoη και 6) πηγι] κ&θε γvδoηq εΙ-
ναι τα αιoθ{ματα τoυ αvΘρδπou πoU yενvιoivται α_
πδ την αλληλoεπΙδραση τωy υλικδv oωμ&των oτα
αιoθητηρια δργαvα τoυ ανΘρδπoυ. Ev τoδτoιg τδoo
o Φρ&voιq MπEΙκoν δoo και o Tδμαq Xδμπg o oπoΙ-
os συστηματoπoiηoε τoy Mτrδiκov δεν μπδρεoαν yrα
πoλλoδq και δι&φoρoυq λδγoυq να απoδεΙξouy τηv

πρoi.λεuαη τηg yνδoηg και τηξ oυνεΙδηoηq ατrδ τηv
α}.ληλετrΙδραση των αvθρδπινωv αrαΘ{oεωv με τov
εξωτερικδ κδoμo. Eκεivoq πoυ αvδπτυξε παραπ€ρα
τηv θεωρiα τωv δ0o φιλooδφωv ηταv o Τζωv Λoκ oτo
τrερΙφημo iρyo τoυ <<ΔoκΙμιo Υια τηv αvΘρδπιvη Ν&
ηση>> δτrou ετrεξερydζεται σUστηματιK& την πρoε-
λευoη τηg ανθρδπιvηq γvδoηq και αυvεiδηoηq θεω-

ρδvταg δτι τo αvθρδπιvo μυαλδ εΙvαι dγραφo xαρτΙ
δπoυ απoτυπδvovταt τα δεδoμδvα τωv αιoθ{oεωv. Mε
τηv επΙδραoη τωv εξcοτερικδv αντtκειμEvωv στιζ αι-
oθr]oειg απoκτoδμε σ,μφωνα με τov Λoκ τo πρδτo
υλικδ τηq γvδoηq, τιg απλiq ιδiεg, ατr' δτroυ η γvδ-
αη αvτλεΙ τo υλικδ τηg κdvovταg &πειρoυq oυvδυα-
σμoJζ lδεδv. ΑντΙθετα o ετrΙoκoτrog - φιλδooφog Tζoρτq
MπΞρκλεU οcπδρριι|.lε τoυq tσXUρισμoJg τωv 'Αγyλωv
εμτrειριατδv - υλιατδv φrλooδφωv δεxδμεvoq δτι η oυ-
vεiδηαη τrρoδρxεται απδ κ&πoιo ατrδλυτo αιδvιo πνεδ-
μα/ τo Θεδ. Τα τρ&yματα, η φΟση κλπ. δεy εΙyαι τΙ-
πoτα &λλo παρ& ιδiεg και αιoθ{ματα. Γρ&φει: <<'o-

λoι oι xδρoι των oυραvδv και ταπρ&γματα τηζ yηζ
με δυδ λδyια δλα εκεivα τα σδματα πoυ oυvθδτoυv
τov παντoδJvαμo oκελετδ τoυ κδαμoυ, δεv δxoυv Ι,-

τrαρξη xωρΙg κdπoιo μυαλδ. Τo vα υτr&ρχouν σημαi-
νει δτι γivovταr αιπιληπτ&, κατανoητ& και ouνεπδq
εφδσoν δεv γivoνται αvτιληπτ& απδ μδνα { δλλo δη-

μιoυργημδνo μuαλδ πρiτrει ι] vα μην υπdρxoυv καθδ-
λου fl vα υττ&ρxoυv oτo μυαλδ κ&τroιoυ αιωvΙoυ πvειj-
ματog (Mπδρκλεi.i: Aρyiq τηg Aνθρδπιvηq yvδoηq)>>.

Mε τoυg Λoκ και Mπiρκλεij η φιλoooφΙα τηq γνδoηq
και τηξ oυvεΙδηoηq φτ&vει σ' ivα oριακδ σημετo πoU
καΘδριαε και επηρδααε τηv παραπiρα αv&πτuξη τηq

φιλoooφiαg αλλd και τoν διαxωριαμδ τηζ oε ιδεαλι-
oμδ και υλιoμδ.

Mε την κλααoικ{ Γερμανικ{ Φrλoooφiα Και με
τoυζ γiγαvτεg εκτrρooδπouζ τηq δπωg o Kαvτ, o ΦΤ-

Xτε/ o ΣΞλινγκ, o Xiyκελ και o Φδijερμτrαx ξαvoΙγε-
ται μια νiα επoxfr φωτειv{q αν&πτυξηq τηg φιλooo-
φΙαg για τηv μελΞτη τηg πρoδλευσηζ και τηg δoμ{g
τηg αvθρδπιvηq oυνεiδηoηg. Η κλαoαικfr Γερμανικri
ΦιλoooφΙα {ταν μια ατrδ τrg κι)ριεg πηyig τηg γEv-
vησηξ Kαι αvdτrτυξηq τηζ φιλoσoφiαq τoυ Mαρξ και
τou 'Eνyκελq, δηλαδi τηg φιλoooφΙαq τoυ Διαλεκτι-
κoJ YλιoμoJ.

o Eμμαvouηλ Kαvτ oτηv κριτικfr φιλoαoφΙα τoυ
Θεμελιδvει μια υτrερ6ατικ{ αρxη θεδρηoηg τηζ σUvετ_
δηoηg. o μεydλoq αυτδq Γερμαvδg φιλδαoφoq δδxε-
ται δτι oι 6ααικΞq ivvoιεg - κατηyoρΙεq τηg ανθρδπι-
vηq vδηoηg εΙvαι α τrριoρι/ τrρoεμπειρικdg μoρφΞq τoυ
EΙναι. Δηλ. oι Evνoιεg τoυ xδρoυ, τoU xρδνou/ τηζ αl_
τιδτηταg, τηζ μoρφiq κλτr. υπdρxoυv πρlν απδ τoy
&vθρωπo και αvεξ&ρτητεt απδ αυτδv. EπΙoηq δδγε-
ται δτι o κδoμoq υπ&ρxει αvτικειμεvικd, αλλ& δεv
μπoρoJμε vα yvωρΙαoυμε τηv oυoΙα τoυ. o &νθρα>
πoq δηλ. εΙvαι αyΙκαvoq να γvωρΙσει την oυστα, τr]v
φJoη τωv πραγμ&τωv αλλ& τo μδvo πoυ μπoρετ vα
γvωρΙoει εΙvαι τα φαιvδμενα και τιζ μoρφεξ τωv αv-
τικεrμδvωv. 'Ετoι o Καvτ 6ρΞΘηκε στo μετατXμιo με-
ταξJ τoυ υλιoμoδ και τoU ιδεαλιoμoJ. 'oταv δi1ε-
ται δτι o κδoμog υπ&ρxεr αvτικειμενικ&, μlλ& oαv
υλιατfrq, δταv δδxεται δτι αυτδv τov κδαμo δεv μπo-
ρoδμε vα τoν γvωρiooυμε, μιλ& oαν ιδεαλιoτ{g. Γι'
αυτδ δixθηκε δρυμ{τατεq επιΘδoειq και απδ τrq δJc

(ΣυvεxΙζεται )
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tΤρiv Elεlv&οεr Ιι Γt'ι.".
*L{ εΞ **:l *vιcrι π *λ{; τ aμε€ι'} φυT ικοιi γεv,ετ ικoιi υλ ικoil

Φιι οl}:ιγritrΞ;, T:11'/ αv€ρωπ*τnτ'α στnv πεivα.
Στα τrλαΙoια τoυ Ιτoυ.' lτε2ι6&).-J*τι yρει&(ovται καr <<τrρδτεq ιiλεq:>;

λovτoq, εivαι ακδπιμo vα ακoυoτεi'Ψ ol τrρδτεg ι)λεg τεoυ Xρησlμoπoι_
oτo εuρJ κoινδ καt μια φωνi/ γlα otivται oτη γεuετικ{ λδγovται, oτη

ivα θiμα, τo oτoio ο-υζητιΞται με- γλδααα τηg, γδvοι fr γovΙδια' Αυ-

ταξδ τι:v ειδικ.J:v πoυ ααyoλoδνται τ& διαατrδνται, ouvεvδvoνται, μετα-

με Tη γεyετιι<'{ τωv φυτδv. ΓιατΙ τo φ6ρoνται απδ τo Ξνα φυτδ ατo &λ'
θiμα αuτδ δεv αφορ& μδνo τoυg γε_ λo, ανακατατ&oσoνται, με τη 6o{_

vετιατiq, αλλ& oλδκληρη τηv αv- θεια διαφδρων μεθδδωv i μηyανι-
θρωπ_δτητα. αμδv και επιτυγx&vεται τελικ& o

'oλoι θαυμδζouμε τα επιτεδγμα οuνδυααμδq επιΘυμητδν γδvωv oε i_

τα Tηζ γενετικ{g των φυτδv, δπωq uα ΦUτδ. 'Εται λαμ6&voνται αυτc'ι
και δλο:v τωv &λλωv επιoτημδv. oι τα θαυμ&oια ατroτελΞαματα: πoιKι-
απoδδcεq των καλλιερyoυμivωv φυ }.iε; με μεv&λεg α;.oδδoειg, καλ]
τδν Ξγoυv Φτ&oει oε τδo'o ψηλ& ε* πoιδτητα i<αprτoδ, αντoxfr σε εΧ_
:τi.rεδα, τrου {ταν αδιανδητα μδλιg θρoδg και ααθΞνειεg, τrρooαρμι:vfr
το rτριΙ;το μιαδ του αιiΙ:να μαg. Η αε αι,τΙξoε,: εδαfοr<λιματικi'g oυνθτj-
τe:δτητα τωv προΤδvτων ιΚανoπoι- κεq κ}'π.
εi δ}"εq τιg απαιτfrαειζ τoU κατα_ oι γδι,οι, διiοτυyδg δεν παρri-
vαλιoτικo'J κoινoιj και μπoρεi 1" yovταl ατo εργαατηριo, αλλ& 6ρΙ-
τrρoααρμδζεται εΟκoλα αε vδεq. oι' σ!<οι/τcι στcυζ π"Uρηvεζ τωv KUττα-
απδλειεg παραyωγi1q απδ εxΘρoιig

και αο-θjυειεq, *r',qoο';;;*iii;': ::::"' φυτrΙ:v και εξαelφαλΙζoυv 'lη

δrαιδvιoη και ιδιαιτερδΤητα τωv ει-
ιrι6δλλοντo9 κ.λ.π. δxoυv περιoρι- cr < ' 

'*

oτεi oτο ελδ1ιατo. Ol ;*;r;J* δδv' Στα φυτ& αι;αζητoJyταl α'πl)

yδοεq δyι 1-ιδvo ixουv ,*oror,o,ηoa, 
-'ουq επιατiιloι/εq' αVα!<αλιjτττoνταr'

τιg αvδγκεq του πληθυoμoδ oε α- μεΛεTcU1'ται Kαl ΧρησιμοτοιoUνται

γρoτι:<dr πρoiδντα, αλλ& αντιμετοα. τ:o: δΦελοq ταrv αvθoι']:":τωv'

πΙζoυv πρδ6λημα υτrερπαραγωizξq. Οι θεμελrι:τΞξ Tηq Yενετικfrc ετrι-

- στliuη1 τι.'v φυτδv εΙxαv τρδτo μΞ-oι &vθoωπoι ζιbνταq μΞoα crτην

αφθoνΙα αγαθδv ,.", 6λj;;;;"; "; 
n:u1 '*' vα ouλλiξoυv τo Υενετ'-

oυνεyfr εξiλιξη .*, .rr,o.nr1;r'**, κδ υλικδ πo'J τouq xρεrαζδταv' Δη-

τηζ τεγvoλoyiαg αιoΘdvovται σl- λαδd vα ανα-Ιητfrαoυv στη φυση' \1α

γoυοι& και δε μτroρoliv ι,α διανoη- 6ρoυν και vα καλλιεργfrσouv σε πει-

θoδ,; τrωζ εΙvαι δυvατδ να δρθει μια ραματικο')g αγοoι"lq φυτ& με ιδιαi-

μiρα πoυ θα αρxΙαει η αντΙoτρo- τερεg ικαvδτητεg' To Ξρyo τoυg 'l'-;

φη πορεΙα. Αυτδ εΙναι τo θiμα που νΞyιoαv καt δλoι οι μεταyενEoτερo'

c,υζητιδται μεταξδ τcοv γεvετιoτδν. τoυ αo"γoλ'iθηκα'; με τη 6ελτio:oη
τc,:ν φuτδv.'Eτcτι δηuιoυρΥiθηκαy

Bαoικsξ ουλλoγ€q oε πoλλiq Xcbcεq αυλλoγΞg 1lε ιr:-
γεvετικoυ υ^ικoυ y&λo αριθμδ φυτδν εyΧιΙ:ριαq και

EιδικoΙ και μ{ ειδικoΙ yvωρΙζoυν ξΞνηι τrooΞλευoηq, oι oπoΙεg frταl,

λΙγo - πολJ δτι τrioω απδ αυτ& τα ατη δι&θεαη των ερευνητd:v, γνωoτiq
επιτεJγματα κρδ6εται μδyθog και c'αv o'υλλογΞq 6αoιι<οii yενετιl<οi u_

γνδoειq γενεδv καr τrαρ&λληλη ε- λικoδ: η 6&αη τηg εφαρμιoαμΞνnc

ξδλιξη και oυμ6oλfr δλωv των επι- yενετικfrg.

oτημ,iν. Πδo'oι δμωq γvωρΙζoυv δ- Πληρoφοριακ&, αναφδρoυμε δτι
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oτη xδρα μαq δεv υπ&ρxει καμιι&

αξιδλoγη oυλλoyfr αυτ{g τηq μoo-

φfrq, o'jτε τoυλ&1ιoτov με τo εyxδ-

ριo φυτιKδ υλικδ, πoυ εΙvαι και πo.
λJ πλoι]oιo και πoλιi αξιδλoyo.

F!εiιυοn αΓiοΘεμ*Tωv
vεvετeκoι5 υλικoι}

Η τrρooτ&θεια αυλλoy{q γεVετ|-
κoδ υλικοJ αυvεyiζεται και ofrμεoα
καr θα αυvεyiζεται Kαι στo μδλλov.
Δsv rτρiτ.ει να δyει τiλoq, yIατΙ εi-
ναι αvαyκαΙα Αφ' εvδ; μεν πoλλcΙ
αoτ&θμnτoι παρ&yoντεg επιδρc,''iν

Tοι: I. Xατζnxαρiαn
Γεωπ6νου

!roτ?1-Γ. *:tλλo€. Δ6vδρωιl
Ν*oυoαe

και lτεριoρΙξεται η δι&ρκεια τηζ o'.
κo,οuικ,{g ζr,:{g μιαg τroικιλΙαg. Αo'
ετiρου δε oι γδvoι τroυ oυvδυ&ατη-

Καν l<αι Ξδωoαv ivα <<α>> απoτEλε-
σμα/ με την π&ρoδo τωv ετδv l<αr

τη 1"ιετα6i6αα{ τoυq ατrδ yεvι& o"
yεvι& διαατrδuται f εκφυλΙζoνται

και περιooΤζεται η δι&ρκεια τηg 6ι-
oλoγικiq ζωfg.

Για vα μην δγει τΞλoq αυτfr η προ
crτr&θεια θα πρE'τιει, τo αuεξ&ντλητo

ερyαατfrρι τηζ φδσηq vα εiναι σε
θEoη να εργ&ζεται απoδoτικ&, γι,:
να δημιoυργεΙ απoθΞματα ικαv& yα

μαg πρoμηθεJouν ατrαpαΙτητo, flα-
αικδ, γενετικδ υλικδ.

Δυoτυyδg δμωq, τελευταiεq δια-
τιoτδo'ειg δεixvoυv δτι τα απoθi_

μαTα yεvετιKoJ uλικoJ στη ΦJση ξ_

yoυv αρxioει να μειδvovται επικTν-

δυvα και o κΙνδυvoq εξαφ&vιoηg ε-

νδg μεγ&λoυ μEρoυq φυτικδv ειδd:';

και τroικιλιδv μEρα με τη μΞρα αι,-

ξ&νεται'
ΑναφEρω ΧαραKτηρtστικ& δτι: α-

τδ τιg 5.000 τrorκιλiεg φυτδv που

ΧρησιμoTroιoδααv oι δνθρωπoι αrη
διατρoφη τouq πριv I0.000 xρδνια,



σημερα Xρησιμoπoιoιjv μδvo 1 50.
(Αγρoτικ{, τ .l07 , Νoiμ6ριog '86 ) .

To 95oλ τωv vτδπιωv τroικιλιδl,
oιταριoιi τηg yδραg μαg Eγoυv εξα_

φαvιoτεi μEoα oτα τελευταiα 40
'"a6νια. (ΣτoιXεΙα E Τ.Φ.Γ.Y. ).

Boταvoλδyoι τoυ Παvετιtoτημio-.,
τou ΤΞξαg uπoλoyΙζbυv δτι 3c- _

70oλ των Φυτδv τηq yηζ θα εξι1

φανιστoJν μΞoα oτα ετrδμενα εκα-
τδ γρδvια'

ΣJμφωvα με τo YτroυρyεΙo Γεωρ-

Υταq τωv Η.Π.Α. η διατρoοη τηq
αvθρι-'τδτηταg oημερα οτηρΙζεται
oε 15 μδνo εΙδη φυτδν Kαι αy μ]i-

oικd μδiro απδ αυτ& εr<λεi,pοl:v, θ:τ

δημιoυρyηθεΙ πρδ6λημα λrμoιi.

Tρdgπgζεc διατlir:nonξ
\rεvεtι:{,oιi υλικoι}

H αo6αρδτητα τoU τrρo6λiματoq
ανηoJxηoε τιg Ku6εovfroειq τroλλδ,,
κρατcbv καr αoμδδιoυc διεθνεig ιoο-

vανισμoiξ. Για τηv αvτlμετcΙ:πιαΙ1

τoυ δημιoυογiθηκε τa 1974, υ"τ6

τηv αιyΙδα τoυ FΑo, η lΝTΕRΝΑ-
ΤloNΑL BoΑRD FoR PLΑΝT GΞ.
ΝEΤlc RΕsoURcΕS, (l B PG R).
(Διεθνη3 Tρ&πε[α Φυτικoδ Γεvε-t
κoιj YλικoJ ) .

Τo πρδτo 6iμα τr,:v ενερyειδv αυ
τ{g iταv να δημιουργηθoJv Εθvικiq
Tρdτrεζεq Φυτικoδ Γεvετικor] YλικoJ,
(Ε Τ Φ Γ Y), ατδ τιq yδρεg πoυ
oυμιuετεixαν oτηv Ι B P G R και "'o
επιθυμojo'αv, Υlα να αvτιμετωπΙ.
σouv τo τrρδ6λημα oε εθνικδ εττΙ-

τrεδο. Mεταξδ τωv xωρδv αυτδν ετ-

vαι Kαι η xδρα μαg.

Τo δεJτερo 6{μα frταv vα δημ'-
oυρyηθoJv στιζ ETΦΓY κατdλ-
ληλεg ψυκτικΞq εγκαταoτ&oειζ, δ-

τroυ θα διατηooιivταν με κατ&ψυξn,

για Troλλ& Χρδνια σπδρoι φUτιKδv
ειδcb,: και τroικιλιδv πoυ κινδυνεδoυv

vα εξαφανιoτoι)v.

To τoΙτo 6{μα r]ταv να XρημαTo-
δoτηθoJv ειδικ& πρoγρ&μματα oι.,)-

λoγ{g φυτικoιi γενετικcδ υλικoJ α-
τrδ τoυg Qυoικoδg 6ιδτoπoυq τo)v (hU

τδv { τoUζ KαλλιεργoJμεyoUξ α-

Υρciζ, τroυ κινδυvεJει dμεoα vα ι'
ξαφαvιατεi.

Αuτ& τα τρiα τrρδτα 6frματα |ε_

κivηoαv με ιKαVoπolητιKδ ρUθμδ Και

με πιστδσειζ τηζ lB P G R, {]α

τrρΞπει δμωg vα σUνεXιστoJv ατrδ ε_

θvικo,iq τrδρoυq.

Tα επδμενα 6{ματα θα εiναι ι,α
αξιoλoyηθεi τo υλικδ τroυ ixει απo_

θηκευτεi στιζ EΤΦΓY Kαι Vα

ταξιvoμηθεi Eται, πoυ να εΙvαι εJ_

Χρηστo oτη διdθεoη τoυ κ&θε ερευ_

vητfr τωv χωρδv πoU σUνερy&ζOv_

ταιμετηvlBPGR.
Kαι yια μεv τιζ μεy&λεζ καλλι-

δρyειεg και δλα τα dλλα εiδη φι.'_

τδv, πoU πoλλατrλαo"ι&ζoνται με
σπδρo, iyει 6ρεθεΙ τρδπoq να δια-
αωθoJv και δε μEvει παρ& η Θδληoli

τωv κυ6ερv{oεωv vα 6oηθflooυv. Γ,α
τιg δεvδρδδειg δμιωq καλλιΞργειε;
και δλα τα dλλα εΙδη φυτδv, ποu
δεy πoλλαπλαoι&ζoνται με oτrδoo

fl o oπδρog τoυg Exει μικρfr δι&ρκειrl

ζcοηg ατην κατ&ψυξη, τo τrρδ6ληi.ια

τrαραμiνει &λuτo τrρog τo παρδv.

Yπδργoυv μερικig πρoτ&oειg y,α
τηv τrρoocoριvfi αντιμετδτιoη και

αυτo'j τoυ τrρo6λ{ματoq, αλλ& τroιν

αvαφερθoJμε o' αυτΞg, εΙναι ακδττ,-

μιο vα τιoJμε δυδ λδyια Kαι για τo.Jζ

κινδJvoυq τroυ ατrειλoδv με εξαφdr,ι-

oη τo φυτικδ γεvετικδ υλικδ.

Κivδυvoι πoυ απειλoι5v
To γε\rεTικ6 υλικ6
τr'!q xd}ραq μαq

'oπωg διατrιατδoαμε απδ τιg ε"

ξερευνr]oειq τroιl κdναμε στo μεyα-
λιiτερo μi'ρog τoυ ελλαδικoJ xδρoυ,
oι κΙνδυvoι πoυ απειλoι]ν τo φυτrιl5

γεvετικδ υλικδ των δεvδρωδδv καλ-

λιερyειδv ατη γδρα μαq εΙvαι δμoι-

oι με αυτoδg τωv &λλωv φυτδv και

xc,Jρδν.,Oφεiλoνται oε αvθρδτrινεg

δραoτηριδτητεζ Kαι φUσιKoι]ζ παρ&-
yοντεξ'

Η επιoτ{μη πρooδει)ει oυvεγδg
και δivει ατην καλλιδργεια νΞεg πoι-
κιλΙεg καλιiτερεg απδ τιg παλιδq,

Yια να αvτιμετωπισθoJν oι αυξαuδ_

μεvεg αv&γκεq τηg αvθρωπδτηταq οε
εiδη διατρoφηs. o, αyρδτεq καλλι-
εργoιiν τιq vEεq και εγκαταλεΙτroυy
τιζ παλιδq. Tα αρμδδια ΙδρJi.rα'ττ

τoυ Yπoυρyεioυ Γεcυργiαg δεv i1oυu
επαρκig πρooωπικδ και εκτ&oε,,;

για vα διατηρfrοoυv oτov αyρδ δλc
τo φυτικδ υλικδ πoυ τrερν&ει απδ
αυτ& fr υτrdρxει oτη xδρα και Eτol

xdνεται. 'Eτoι x&θηκε τo 95ο/6 των

vτδτrιωv πoικιλιδν oιταριoιi.

Eκτdoειg τroυ {ταv δ&o'η, 6ooκδ-
τoτoι fr xδρo"εq και διατηρoJσαv αιJ

τoQυδg φυτικδ uλικδ δivoνται σΙnr'
καλλιΞργεια i γ,α &λλεq yρfroειq

και iτoι καταoτρΞφεται To ΦUτι,(δ

υλικδ τroυ υπfrρ1ε o' αυτδq.

Σε τroλλ& μικρ& ελληvικ& νηoιδ
τroυ αvατrτδxθηκε υπEρμετρα o τοtj_

ριoμδg, oι λΙγη καλλιεργoδμεVεζ ε-

κτ&oειg fl αυτΞq τroυ διατηρoJααv

φυτικδ υλικδ, κτΙζo';ταl και δxι μδvο
εξαφανΙζεται τo φυτικδ υλικδ, αλλ&
oε τιερiτrτωoη κρΙαηg δε θα υπ&ρ_

xει λΙyη γη vα καλλιεργfro'oυv οι

κ&τoικοι oτoιxειδδη φυτ& για \1α

τραφoιiv τrρoαωριv&.

Σxεδδv oε δλα τα ατιoμoνωμEνα

oρειvd και νηoιδτικα xωρι& τηq χδ
ραζ μαζ oι κ&τoικoι καλλιεργoJαιτv
oτoυg κfrτroυg και λΙyα oTΓωρoΦδρα.

κυρiωq ντδπιεg, τrαλιΞg, πoλJτιμεg
πoικιλiεq. Πoλλδg απδ αυτEg o_δζo,,

ται μδvo εr<εi μΞxρι ofrμερα' Tα γr-,:-

ριd αυτ& &ργιααv να εyκαταλεΙπov-
ται απδ τoυg κατoΙκoυg απδ τo δ.:J

τερo μιαδ τoυ αιδνα μαq. Mε τηv
εγκατ&λειQη τωv xωριδv εγκαταλεΙ

φθηκε και τo φυτικδ υλικδ, τo ο*

πoΙο κινδυvεδει vα εξαφαvιoθεΙ λδ_

yο: γηρατο1, ετειδ{ δε γΙvεται φυ_

αιι<{ αvαπαραYωyi.
oι πυρκαyιΞg των δααδv, εκτδ(

τoυ δτι καταoτρEφouv με τη φωτιdr
δλo τo φυτικδ υλικδ ττoυ υπdργε:r

στηv Trερloχ{, ετrιδρoJv και δμμεαα
oτηv εξαφdvroη πoλλδv ειδδv. H δι.
&6ρο:oη τoυ εδdφoυ-c και η αλλαvfr
τoυ oικoλοyικoJ oυοτiματoq ,ΙτoU α_

κoλoυθεΙ, δεν ετrιτρδπoυν vα ξα',,ιτ-
αvαπτuYθoιjv τα Ιδια εΙδη φυτδν
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στην περιoxi.
Η μδλυναη τηq ατμδαφαιραζ, τoU

εδ&φoυq, τωv uδ&τωv, η αλδγιατη

xρiση φυτoφαρμdκωv, κυρiωq ζιζα-
νιoκτδvωv καl oι oJγxρovεq μE9o_

δoι καλλι-ργειαq oυμ6&λλouv επi-

σηq στην εξαφ&vιoη φυτικδv ειδδv.

ΤΞλoq oι αo'θΞr.,εq τωv Qυτδν εE-

vαι η μεγαλι)τερη μ&oτιyα.

Η εξ&πλωoη τηq δεvδρoκoμΙα;

αε τroλλig περιoxEq τη9 xδραq μαq
6oηθ&ει τrαρ&λληλα και ατηv εξ&-

πλωoη των αoΘεvειδν. oι αoθEvει-

εq τrρoα6&λλouv τα καλλιεργoδμενα

δδνδρα, αλλ& και δλo τov αυτoφι,i

πληΘυoμδ τηg ευρδτερηq περιoxig,
o oπoΙog δεv πρooτατεrjεται απδ
τov &vθρωπo και καταστρΞφεται.

'oλog o αuτoφυfrq, yηyεvdq πλη-
Θυoμδq τηq 6ερυκoκκι&q oτιg δεv-

δρoκoμικEq περιoxδq τηg xδραq μαq
Ξxει καταoτραφεi απδ τη μovΙλια-

μια μυκητoλoyικfl αoθδvεια πoλJ αι,

νηθιoμδνη πoυ μπoρεΙ ειjκoλα vα αv-

τrμετωπιoΘεi. Tηv iδια τδxη Θα i-
XoUν και πoλλ& &λλα εiδη oπωρo-

φδρων.

H ευκoλΙα και η ταxiτητα δια
κΙvηoηq αvθρδπων και αyαθδv os

δλα και αττδ δλα τα αημεΙα τηι;

γηq, ακδμη Kαι στιζ πιo απoμovωμιE

vεg γωvιδg αυτfrq, φEρvoυv τα φυ'r&

σε επαφi με πoλδ επικΙδυvεg αoθE.

vειεζ, πoU δε μπoρoJv vα αvτιμετc)-

πιoΘoδν απδ τov &vθρωπo.

'oλα τα καλλιεργoδμενα και αιJ-

τoφυd δEvδρα αμυγδαλι&ξ στα αι-

γαιoπελαyfrτικα νηoι& Eγoυv μoλυν-
θεΙ και κιι,δυvεJoυv vα ξηραΘoδv α'ιrδ

6ακτηριδoειq. oι ιδαειq δαμαακη-

νι&g E'xoυv πρoo6dλλει αυτoφυεiq

πληΘυoμoδq ακδμη και σε απoμo-

vωμδνεg oρεινΞg περιoxEq.

Δεv εΙvαι επoyEvωq τUxατo τo

γεyoνδg δτι ατιq αναπτυγμEνεq xδ-
ρεg Exει εξαφαvιατεi τo μεγαλδτε-

ρo μΞρoq τoυ yηyεvoιiq φυτιKoδ yε-

vετικoδ υλικoδ, εvδ διατηρεiται α-

κδμη oτιq υτrδ αv&πτυξη.
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Πρoτdoeιξ
Yια τnv αvτιμετιi}πιon
τoυ κι\rδ6νoυ:
' oι πρoτdoειs για τηv αvτιμετδ-
πιση τoU πρo6λ{ματoq τωv δεvδρω-

δδv καλλιερyειδv συVoψiζovται σε
δδo oκEλη: oτη 6oflθεια πoυ μπo_

ρεΙ vα παρ&oxει η πoλιτεΙα με τιg
αρμδδιεq YπηρεoΙεq και oτη 6o{-
θεια πoυ μπoρoJv vα πρoσφiρoυy οι

πoλΙτεq, ε&v ευαroΘητoπolηθoriν.

Η πoλιτεΙα μπoρεi να 6oηΘ{αει

ωq εξ{q:

]. Να θεoμoθετ{oει ειδικ& uδ-

τρα πρoστααΙαq, για vα περιoρiαει
τoυq κrvδδvouζ πoυ πρoδρxovται α_

πδ τιg αvθρδπιvεq δραoτηριδτητεq,

δπoυ εivαι δuvατδv. ΜEτρα πρoστi(_

oiαq λαμ6&vει αυv{θωg η πoλιτεΙα
yια τα καλλιερyoJμενα φυτ&.

2. Να δημιoυργ{αει, oε oλδκλη-

ρη τη 1δρα, ειδικδg oυλλoγδq - μoυ-
oεΙα (6oταvrκoδq κflπouq), oε κρα-

τικ& κτ{ματα { &λλoυq κατ&λλη-

λoυq xδρouq, πoU πρoσφδρoνταr yια
τo oκoπδ αυτδ και δεν αξιoπoroδv-

ται πλ{ρωq.

3' ΤEλoq, vα δημιoυργ{oει ειδl-
κoιig 6ιδτoπoυq φυτδv, αε δλεq τιq
τιεριoxEq τηq xδραq μαq πoυ δxoυν

lδιαiτερo κλlματικδ περι6&λλov καr

διαθ6τoυv ιδιαiτερη xλωρΙδα.'oπrυg
ακρι6δ9 oυμ6αivει με τουq 6ιδτo-
πoυq oπανiωv ζδωv, θηραμ&τωv κ.

λ.π.
oι oυλλoyEq - μoυαεΙα Θα xρηoι-

μoπorηθoJv για τη διατfrρηoη, uε

oτoι1ειδδειq καλλιεργητlκEq φρoντΙ-
δεg, δλων τωv παλαιδν πoικιλιδν
πoυ δεv χρησtμoπoιolivται απδ τoιrq

καλλιερyητEg, τoυ φυτικoυ υλικoδ
πoυ κιvδυνεJει dμεαα vα εξαφανιoτεΙ
και τoυ xρfrαlμoυ φυτικoδ υλlκoδ πoυ
εiναι oτηv κατoxfr τωv oxετικδv κοιl
τικδv lδρυμ&τωv και δε μπoρεi πλδ_

oν vα διατηρηθεΙ απδ αυτ& yια δια-

φδρoυq λδγoυg.

Στoυg 6ιδτoπouξ τωv φυτδv Θα α_

φεΘεΤ αvεvδxλητη η φδoη vα κ&vεr

τη δoυλει& τηq. oι εκτ&oειq πoυ α_

τταιτoδvται Yια τo oκoπδ αυτδ δεv

εivαι απαραΙτητo vα Exoυv oικovoμι.

κ{ oημαoiα. EΙvαι αρκετδ να ετvαι

αντlπρoσωπευτικδq, vα διαΘδτoυv αυ

τoφυ{ 6λdoτηση Kαι να 6ρΙoκoνται

μακρι& απδ περιoxEq με δντovη αv-

θρδπιvη δραoτηρrδτητα. o &vθρc'l-

πog Θα επεμ6αΙvει μδvo πρooτατευ-
τικ& και κυρiωq για τηv αvτιμετi:-
πιoη επικΙvδUvωv ασθενειδv.

oι αυλλoγiq - μoυσετα και oι 6ιδ-

τoπoι τωv φυτδν μπoρoJv vα xρη-
oιμoπoιηθoδv Kαι για εκπαιδευτι-
κoδq { ερευvητικoδq σκoπoδq.

oι πoλΙτεq μπoρoιiv vα 6oηθdooυv

πoλιj απoτελεαματικ&, δoπoυ η πc
λιτεiα vα λ&6ει μδτρα fr η επιoτfrι.ιη

να 6ρει λδαη.
Πρδτα _ πρδτα oι αγρδτεq και με

τ& δλor oι &λλoι 'Eλληvεq πoυ E-

xoυv κ&πoto κτfrμα oτo xωριδ fr δ-

να κr]πo oτην εξoxfr και καλλιεργoJv
λΙyα oπωρoΦδρα δδvδρα. E&v με-
ταξιi αυτδv υτ&ρyει απδ παλι&, κ&

πoια απ&vια πolκιλTα fr αυτoφufr

δ€νδρα fr &λλα αξιδλoγα &τoμα, αg

μηv τα αφriσoυv vα Χαθoι]v και αv

εiναι γερααμδνα, αq φρoντΙαoυv vα

εμ6oλιαoτoδv αε vεαρ& Υια vα α-

νανεωθoJν'

oι &vθρωπoι πoυ ζoυv και εργ&'

ζoνται ατη φδoη i δρxoνται oυγv,i

oε επαφfl μαζΙ τηg Kαι σUvαvτoδv

αξιδλoyα &τoμα oπωρoφδρωv, αζ τα

φρovτΙζoυv δπωq μπoρoδv και αg

μεριμvoδv να μη xαΘoδv. Στηv αv&y-
κη αξ εvημερδvoυν τιg αρμδδιεg Y-

πηρεαiεq να μεριμνfrαouv Yια τη δι&

oωo{ τoυq.

'Ιoωq, αυτ& vα φαΙvovται λΤ1,o

ρoμαvτικ& αε δooυg δε γvωρΙζoυv τη

μεy&λη αy&πη πoυ τρEφoυv oι 'Eλ-
ληvεq τηq uπαΙθρoυ για τα oπωρo-

φδρα. Σε αυτ& τα αισθiματα απειl-
θυvδμαoτε.

Τα δι&φoρα κιvfrματα, oι oργα-
vδoειg, oι δμιλoι, πoυ αoxoλoδvται

με τηv πρoστασiα τoυ περι6dλλoι.
τoq, μπoρoJv vα oυμτεριλ&6ouv oτrg

δραoτηριδτητEq τoυq και τηv πρo-
(ΣυvExεια oτη oελiδα 41 )



Nα vνωρiσoυμε
τo περι66λλov

Τα φiδrα εiγol oυVδεδεμ6,vα
'με καταρεc. ,κ,ακoδlαμoviεc, nα_

ραrμ0θlο κ'αl Ιστolρiε'c πoυ ol ρi-
iεq τoυc ;16vovταl μ6οo oτηv
]]oτoρiiα' ΣΙγoulρη δε o16oη αv-
θριbnoυ rκαl φlδlιbv εivαl η 6-

γlvοl,α τoU πριi;του γrα τo δε0-
τερα' 'Eτol τ,α αl,oθηματα τoυ
oΦριb'nου γl' αυτo αργi(ουv α-
,n6 τov φo,6ο καt φθ6voυv oτηv
ο,vτtπ6Θε,lα lKc,l τηv α'n,61θεlα' Er-

δllκd γlα τηrr o1lα πlοτε0εταl δτl
εΙvοl 6,v,α εntκivδυvo ζΦο καl θ-

τ,σl o φ6voc τηQ γi,vεταl μετ6
μαv[αc ,σαν θργo θε,6ρεoτo. Av-
τiιθετα γlα τ|ξ δεvδρογαλι6c (υ-
,Π6ρΧοUv τρi'α ,εi,δη 'οτ,ηv Eλλd_
δα) ol onoiεq oπιυc εΙvαι γvω_
fiδ lκuρiωc στouc οvθ,ριbiπouc

τηc υ,noiθρou, 6τl δεv 6xουv δη
λητηρlo,'δεv uπ6iρχεt lκivητρο γlα
τη 'δoλoφοv[α τουξ.

'E1ω παclα,ατεi udρτυραc oε
noλλ6 'μ,6o,η τηq Eλλ6δαc 6ταv
ακoτιilvoυ,v θvα φlδl, α,v,εE6ρrη-
τα απ6 το xoιiιuα τou η το μlfi_

κoq ToU, το 6απτiζoιlv οxId. Kl
αυτ6 [,oωq γtο Vο ιiyεl o ιprδο,κτ6
vοc λιγ6τερεc τrj,ψεlc γlα ,ηv
'π,o6Eη _ΓoU κctl ioωe 6τ,ol ,καl λl-

γ6τεο,o,uc φ6.6oυc ol onο[ol ξεκl-
vο0v α,n6 ,μlα πo.o,6δοoη _ αΠεl-
λη. 'oποlοc σK,οτιb,σ'ε| φiδlα 6-
ταv ?ευVαρωγοu,v (αλuoεiοvτor
_ λαi'κ6) του iπε,θ,oivεr Π μ6vα' Η
παrραπ6vω κατ6ρα nΩοαποθ'εi vα
nooοτατε*οεl τα φi,δrα αε στl-
γu6c Π'oU ,εivαl αv6 διio, αφo_
οlιυuιivα oτηv πο6En ΤηUc καl ωΦ
εlκ τοιjτοu εκτεΘειμιivα γl,α σXε_
τlκ6 nολ0 Yo6'yο. 6ο'o εunο6α_
Bλητα' ,K6'πο'οq αρxαiοc oοφ6c,
,nου ,oκ5φτ,n{Kε Πιυc iηiο6,Πεt vcr

Πoc,στc!τεtlθο(lv ouτd τα 7ιh'α α-
n6 τnv'εξαο,ι1v'αη ητα,v oi'vo,υιlα
6vαc ποι,lτcη6οηQ o',κoλ6γοc. Aυ
τ6c αnλΛ πο,ξηεl vα κ'ατdλα6ε
6τl ,καl τα φiδια 6nω,η δλα το

TA ΦΙΔIA
dλλα ζωvταvd παiΖoυv 6γο κθ-
nolο iρ6λo oτo otκoδ6i}.lQr}.lα rQa
Ζωηc oτη lΓη. ',Eτοl γlα 1vo Tα
nροoτατε0οε1Ι συvθδε,σε τo σκo-
τωμ6 τoυc μ,ε τo θdvoTo τoU Πlo
oγα,nηrμθv,oυ nροοιbnoιi ToU εκ-
τελεoτη - τη lμdvα του. Aυτη η
ιoτoρ[olΠρθ'Πεt vα εivαl noλθ πα
λ16 γloτi η i,δια αnεlλη υπ6ργεl
6nωc γvωρiζω,καl οτο μ6'μ1 του
Λl'6οηrου. Aυτη η προoτooiα γl_
vδτα.v τ6τε rnou δεv tunη,ρxαv
ο,υτoκivητo, τo onoiα loε κdΘε

1λrδμετρo εnαρ1tακo0'δρ'6,μoυ
εrκτελoιj,v '| _2 αΘΦα κol E,ιivorα-
oτα φi'διo τα oποiα αφ,f1vοvταl
oτo δρδμo γlα vα ,ndρουv 4baτη
,onδ τη,v επlφ6vεtα τoυ δρ6μoυ
(ψυxρ6αψα). Kαl ε[vαt 6vτωc
αθ'ιbα καl xρηοlμα. A'υτ6 φαivε_
ται κυρiωc oπ6 aη,y τρoφl1 τoυc
,η onoiα ,o.n,oτελεiταl αno ,novτ[-

'Kιo, αρ,o,Uρ,α1oua, 7υ,φ,λoπ6vτlκεq,
6vτο,μα, oα0,ρεc ,KαΙ ,μlκρd φΙδ|α
,καθtΦc ,καl 6απρ6Χ!c, rKαl ψ6ρrα
(rκuρi'ωc το vερ6φl,δ'ο)

Απ6 θvα o0voλο 2.700 εrδιλv
πoυ un6ρxoιJ,V στο,v πλαvητη uαc
μoνo 27 εiδη υ,ndρxoυv oτηv Eυ

ριbπη ,κοl αnδ α,υτd lμ6vo 16 μπο
ρoιjlμε vα ouvαvτη,σoUμg ,oτη Xιil
ρα μαc.

Yn6ρ1oυv αλλα 3 εi'δη ΓrοU

μοr6Ζoυv lμε φi,δlα αλλd ε,ivαl
oοiρεc xωρic n6δrα. Mπoρο0v
vα αvαγVω,ροθoιiv oπ6 το 6τl i-
xουv Bλδφαρo, ,σε αvτiθεoη με
τα φiδlα nου ,δεv 61oυv κoι 6-

1g1 fryouv 19 iμ6τtα το'Uc σ'Uvg-

1ιb'c .α,votxτ6,.

Α,πδ αυτα τα 16 εiδη, δηλη- ΔE'N εnlτρ'6nεταt ]η Xρηση l_

τηρrιi:lδη εiναt μ6vo .oΙ τρεlq ο- oxυριbv α'noλuμαvτtκΦv η υπερ-

xl'6c. Η ,μio (VΙPERA ΧA,NTΗl- 1μ'αlγαvιKo8 'καλio'υ.
ΝA) υndrρχεl 'μovο oτη vηοο Λ6- Τ6λοc vα oηlμε,lιilo'ouμε 6τl με
α6,o εvιil η δειiτερη (v. LEBE- ρllκ6 δτorμα εiγol 6lΚρωq ευαioΘη_
TllN,A) ,συvαvτdταl lμ6'vο oτtc Δ. Τα σTο δηλητηρrο φιδlοι1 καl cl-

Ι(υκλ'αδεc (Mηλοc, 'Ki,μιυλοc' μ6oωc ,μετ6 τo τoirμn,ηuα x6voυv
Πoλ0αrγoc, Σlφvoc, KiΘvοc καr (Σιlv61εlα oτη ,ο,ελiδo 34)

Evα xρliσlμo κσt
πoρεξnγnμθvo ζΦo

Αvτiμηλοc) ' Η τeλευταiα (V. A_

MIODYETES) εΙvol η γvωoτη
μαc οXlα 'ΠoU σUvcιvτοταl oε 6λη
τη ΧΦρα. 'E1εl 'μη,κ9g μ6xρl {i5

εlκατooτd, XρΦμα rKα{pεTi Kο| τρl
γωvtκ6 κεφ,6λl με oτε,v6 λαlμ6
Δεv ε,nlτiΘ,εταl lεdγ δεv εvo1λη-

Toυ
Δρ. Eυαγ. Bλαx6noυλoυ

Γεωπ6v,oυ
Mπεv6κειo ΦυτoπαΘ)κ6

Ινoτιτoιiτo

Θεi oε, oντiΘεoη .με Τlq δεvδρo-
γολl6c ol olΠοiεc ,εnlτi,θειrrαl,

αφυ,ρi,Zoυv,καl δαγκιilrrouv 6ταv
rκ6'nοloq τlc nληol6αει.

Σε περinτωση δαγκιi.lμ,ατoξ o-

xl6c δεv 'n,ρ6nεl rrα 1αθlεi 1ρ6-
voc αλλd inoτ6 δε,v δlκαloλoγsΙ-
Tαl o Πα1vΙ,κ,6c. Kαl ,αυτ6 γrατ[
ακ6μη κot θvα .6,σχηiμo. Kα! Xc.)

ρic nριilτεc i6oηθelεc'$,ξlγ,κω,uo

οxr6c εivαl απ1Θαv'o ,vα ,ΠlρoKα-

λ6oε,ι θ6vατc, ΠρΙv αna 24 ιi-lρεc.

Συvιαταταl, ξp,εruiα (τo δογκαl
μ6vo μ6ροc vα lμ6vεI αlκivητο δ-
oo εlvoι δυvατδ) ' ,δ6olrμo τoU
δαγκω,μ6vo'υ dκρου (x6ρl η nδ_

δl) 'μετd τo τρα0rμα ,αλλ'd 6xl πο
λ0 oφlxτd ,κcιl εd'v υndρyεl πi:-
voc εnlτριiΠεταΙ η xoρηγηαlη o-
αnlρΙ'vηc.

ΔEΝ εnrτρθnεταl το dvοlγl.lα
τηc πληγηq Kαl τo ,ρoιiφηγμα
(n6γrα ταlκτlκη οτα γωρr6 μαc)
γtατi u'πdρxεt κivδυvoc vα μn-
λυγθ'εΙ το τραtμα η vα nooκλη-
Θεi oοκ.
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Mοlhοrπιrι καταπω[ιθμnοn Tιι}t, ευτΦμωυ στιl $ερμonnππ
i. Eιοαγωγιi

Στrc ,καλλ16ργ,εΙεq τωv θερ'μ,ο-

κηni.ωv η 6:οr\ογi'κη καταπoλ6-

1rηαη' π,oλλΦv εivτ6μωv εivαl πlα
yε,γοvδc. EδΦ καr ,εilκοol π6'vτε

yρ6vlο οτηv Euριi-lnη ,και o1 rω
yρ6'vlα oτη Xωρα μοq, o! φιJσ|-
κοi εy,$661 Χρησlμο'Πιllο0'lταl ε-

Toυ
A. Χαραvτιilιyn

'vevτiοιr δlσφ,δ;ριυβ/ ε'vτδμω'v. Tο
αρπακτl,κο PΗYTCISΕΙULUs
i}ΞRslMlLΙS εvαvτiov Tο'U Tε-

τροlvιi1oυ *{οl το nα'ρd'αlτο E'Ν-

cAlS|Α FORMOSΑ εVG'vτΙοv

τοu Αλει-i'ριbδη 6xouι, διi.l'oει ir

ρlστcι αnoτελ6αιlατα.

Παη' oτl v6α μ6θοδac nολλι::i

ι<αλλ.ιε9'-lητ6q καl οτη vιi:ρα μαc
τηrv Xoησlμοπ'cl'οιj'r μlε επlτι-lxiο.
Γlα καλα gn111'yημf'vη 6lολoγ'κr!
καταπολξun'πn εlvαt αnαρciτn-
E} aΙ ιΙlt.lα'κοi εx'θ.οοi 'ιrο εiη6-
γ,ΟV-ΓαI ,οτο θερ'u,οκη'πiο οτο aιrl-

οτδ xρovο Kα'Ι aTη'V α'rα'vxαic
κατd περiπτωαη 'ποlα6τnτα. Η ο-

λ,οκληoω,u6vη καταn,ολ6|!ηση Kc!t

n σιι},στR καθοδηι1ηι;η γl' αιlτ6'
εivαl η gl$l<91η1ft 'l1ρq.

Η xρη η τ{l)Υ (9Uσ'Ξ(;lv'εxθοιllv

α_rlc ι<αλλliΩγε|:q τιι'}'./ θεill]cK!]_

πiωy αuvoδειjsταl 1"lε llδ:,κri nρ,o

\,,94 i"rl.ι clτα Uj "r'lα f l ; i]\r, ιi.' οτε'vα ε -

λ*vxovταl 6λα τc πο,o6ληr;α'rα

τω,r ,καλλlερvεtιi,lιv yι.,.lpic ιlα δ'α-
τcρdαοοι'lμε TηV !,σοar,Oπiα. Εnl-
πο6,:'$eτα δivου;-lε π,nλιi nοοοο-
yξ οτηv α'rdnτι'lξη γ6c')v ιlεθΑ-
δω.y κ6rv,cvταc 6ταl διlrlατιiι, vα
ελ6γγοιluε δεuτερ,εliovτα πpο-

6λημοτα 6πιυc o θ,ρlnαc 'καl ο

φυλλoοiκτηc. Ιo αonc'<τικ6 Α'
ΝlBLYSElUS cucιl\y]ERΙS ε-

vαvτiοv το,l θρ[,πα καl τα nαoιi_

olτα DΑC,I'.IUSA SlBlRICΑ κeΙl

DlGΙ-YR,1{LJS lSAEΑ ε'vαvτiοv
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τoυ φυλλoρiκτη '$1lγor, ,noλ0 κα-

λα αnoτελ6σiμαTα.
Η nρα,κτικη δεixvεI oτl η Θlο'

λοrγlκη ,KοΤαΠoλaμ'η,ση eivαl μlα

Πβα'YΗοτoΠοlηoιμη lμ6Θoδoc πoυ
,6o,η,Θd'ει τo,v κoλλlε,ργητη Vο Πιi'

Mδλlc δο0lμε Tο Πiρ,ωτα ,συ'μ_

1η11fuipστo τoU τετρov01ου, αlμ6-

oωQ εlodγou,με το oρnακτlκo
S ΙDEX. Aυτo αμ6oωc αρxiΖει
vo lκατο6ρoxθiζεl oλεc τlc μoρ-

φ6c τoυ τετρα,v01oυ (ουγd, nρο

Ν

τixεt 6'ρl,οτη Πα'ραγωγη. Kl αυ_

τη η μ6Ο,oδοq δεv 6xεl μovο oτδ

Χ,ouq ol,Koνομl,κoιic, αλλα iκαl οε
$gig,μ6 ,στο 'Πθ9ι6iλλov ,κοl oτlc
ulγtεtvιic oυvΘ'ηκεe Zωηc.

2. Σπ&ivτεξ
τo α'ρπακτκι6
PΗYTοSΕΙULUS
ΡERS ιMILΙ s

o τετ'ραvu1oc (TΕTRANY-
cΗUS UtTlcΑE) εiirαl *vα il'
ξ,{.tοl ΠοU αv δε'v ελε1rγθεi γoη_

γορ,α rδlαiτe'ρα σΤ'O gγγοtρl καl
π',l'lεοl'*, ι"lπορεi η καλλ'θρv'εlα vιl
KαTοστo'ο,ip,εi. Εi'vα lπoλri'oποι;_
δαiο 'ο nα'oαγα,'y6c vα o'γτlλα:l-
βil.l:ταl cil6οι;lq τη'v ε,-:ιn*vlοn

τOU σTηv κcλ'λ:6ργεια τηι-,. Λε.r

εivαι ':<αθ,6λοr'l δ*ακoλο crlτ'6 Α
voγvιυ,ρiΖετel πολι': ειiκcλα. Πη

PΟr-ιo1,1,7rar' οε λin/α φι;τd. οτn,l

αογη, οτηv 6p<on το'ιl θεnμοκη-
πi:l: n κο'vτd G] 'ι παεdλ,ουc
Kα] α'vo'1vιrlρil:ταt ο'n6 τiξ κi-

Tρ,lvεc κηλiδεc που 'ε,μφα'viZov'

Tοl σΤct φ0λλo'

v0μφεc, τ6λεiο) καl ου,vηθωc
τρΦεr 20 αυγα η πρovilμφεc η
5 τ6λεrα τηv ηiμ6'ρα. Tο αρnακri
κo αvαγ'vωρ'i'ζετol ,ε0,κoλ'α με το

μdτr, απ6 τo θvτovα γυολroτερ6
,Ki,Klνo - noρτo,καλi xρωμα του,

καl αno τα μ'εγ,dλα rμ'πρooτlvd πδ

δiα του' Η τοποθ6τηση ΤΟU Ιp-
πc'κτικο* μa Tηγ xgiγη*,ρι1tα αι;-

ι:κει.lαoiα ειοαγωγηc' εivαi πολ*

ειiκο,λη καr γρf1γορη. 'Eyεl ι_πi-

σηq τ{] 11.le'γδλ.o πλεc,rfκτη,μα ι';ε

λ1γη α',,ακivηση ToU ι;π,cr",l'καλiιlrj

vα δlα'};ο,ρdζεταl c,Ι.l'c'δuοοφα

lττα ιpl;1'1i n,ο'l glrvα: nοοαBε6λη.
ll*vα Ll6vο. Σε αvτiθ,εοn Uη 'ΓΟ\.'

nαλ:δ τc,ι1πο σιJσKεUc,οiaξ * οe

π\οsτ'κ6q αοNκ'οι'tλεq llε ιρljλ\;r

φ 'τολ',οι1 * ποιJ εiilοi πcλιj δij'
c":λη'\ra], εΠ!τει!Χθ,:i ο']-lοlc,μο9-

lD'α τ:,π,ο,θ,6Tησηc.

Σιlιrολ'κιi 6 tl00 αρnοKτ',κri α-

vd oτp6'u,t.lα _οε δυo Tρelq Τ3'

π.οθετη.oεlc_ εivαl αρlκετic vα
εEaαφαλioou'v 6,vα nληρη 6λεγ_

Yo τοU τετ'ροvriyοu αε 6λη τηv



καλλrερ,γητlκη Π,ερio,δo'

o παρογωγ6q nου οκθφτεταI
vο ειp'o'ppoσεΙ Tηlv KoταΠ,ολ6μη-
ση Tα'U τετρα'vOxou oτιq καλλt-
*ργεlεc τω,v θ,ερ,μοκηπiωv, εivαt
αnαραiτητo Vα εφoιδΙοστεi με rα
nρoγρdμματΟ Ψ,θ,Koσβ(bιr, που δl
ατi'θε'vται αn6 τo' γ,ραφεiο .μοc,

4 αη6 τlq κcτd τδnoυξ Διεuθiv-
αεlc Γειυργiαc η τ*υc αη/ΤiΠρc-
oΦ,πoιlq μαc, ωσTε τα αnοτελθ_
σιlαTα vα εivαl αlγουρα Kcll με

Τα τ*λεlα του α,t'ει"ιρωδ;, *,3"

σΠρeq μlκ,ρic ,μιiyε:ι;_ τcr σUvζlU
τot'με' cuγηθαJc οlrlc κo,ρυφEc
τιοv φuτιi:,v, εvιi: τlQ nροvilμφεc
ToU _ σKοUλiκlα λειlκο,nρd,o;vα'_
oτηv 'κ,dτω εrΠlφα\.εΙα τωιr φilλ-
λω,v. ol n,ρovιilμ,φεξ Tρθφ,ovΙαl
απ6 τo φ0λλα c|Π.oluιJζιblvταq τΟ1',

xuμ6 τοuc, καl 6γdΞοu1γ- ]μελiτι,J_

1".lα ατο οποiο αvαnτιjαοεταl ο
ιl*κητα{ nου προκαλεi τηy 4g.
πvld.

1s8Ο_28ΦΦ ai'Γa,μr} / ατριiμμα.
vi;1:ιμ:{ τr_1ε Ε.F. i1 τρεlQ τοnο-
sετξοεrc το l<clλοκαiρ! / B4μερο
με 3Φ0Φ_40ο0 dτομα / aτρ6;:uα,
εΕαοφαλiΖουv *ρrατο 6λεγ1ο
τη cι<αλλ:fρrγεlαc σε δλη τηv καλ
1lgργητlKξ nερiοδo.

Η E.F. εlodγεταl cπδ τηv Ο\-
,λαorδlα το,π,οθετη,μ*vη σε ι_lcριοri
v*'uφηq ε,Πi'v(υ ,οε μlκo,d ΧαρΤξ)
vd,κrα *EΝ$TRιP_ που τοπο9s;
το{lvτcιl ει]κcλα ι<ci γρriγ9gg cτiil
υαο1*λε ητωγ ιi:ι]λλωv. Η εμrnο_

γ!σrl Tιι}1,/ 1.lαιi'οωv "lι.t1lφij.l'v, σΞ Πc
αοοτ6 25_3aγ" i-lετ* απδ 20_-
25 μfρεc τnv dvοlξη ο 12_15
lliρεq το κα}ιc,κgi'ρl, απδ τη.,,

πclιiiτl. ειταγιυγη εiVι':l .i.-,o" o",-
]'Tnq ιΤl ,o 6λ'eγ1cc θα εivαl οi_

4. Tα E"ξαΦ&Φ!τα
T*:_t ΦυλλΦΦf}ζτn
mf,CΝιJ,$A slBERΙee
mEGl*}ipΗξ5,$ lsAΕA

Ε1.':jr: qκζJ:ti. T: U.]i.l] η-l l '

: αο1',':.i Uσ llci ηΠ3f\,1
,ξ:1 t'r,: l:υ \,;\*ρι,..:;:c τιυv θιp_
;Jc,l{nΠ'c.lv,lα: ιδ',:iτ:ιil στηl,r 111_

i'lα;η iι*r cγγ:sρi Γiνα! ο ,Fιl.},_

λ:ρ.:<τηc ,η τξl:-{iη-';.1i {'I
Ι]!OMYRΑ ΓιRYoλ!ΙΑE), π,:υ r.-.l

λι] οι1l,γτ,:uα l.JΠΟΓrεi vα καταοτρli
ιt!Ξ! T.n φι'jλ.λιl}'-lα τηs gι:λλ:ξ,:-
'},:':i: :l. επq':4.λc'.ιθ: |?'t ιi1.i

ζ:}f!] Π KcΙ τηv ολ,:πygρ4 κατι:Ι-

ατneιοi τ:]{ παr:οι,lι-ιi/ηξ. Στα
θ : ρ;.lc κ η π, α Π+ 1-' x i]η σ] ιΙ : l', l' ι: ιi'''-^

τηλ/ s'ολ,:γ'KΛ ιlΦθcδ: !]iliΙαΠΟ_

λfμn:;,.q Tn,1 gλο,l61i:δr,1 iιιcl τoll
τετρa'.rιiΥcl';, δεv cγτι11gi1,3τiζ3,.;-
ιlε 1..lεγrλ,: nr*sλη,i:α, ri:]l c,J'lli
γ,ατi qτη..l γlilοα :.l:e f'.':οψuε ,τα-

ρi.l:iτπ !l!1.! αγ δε'ι, τα 'α'ι<οτii:fiδ,.l

].Jε :jt-: '1'c ιp'τiρlμ.111α. ελ*γyοuv πο

'ξ,j κι.,λΦ τ'r.r ι!:uλλη,oiκτη.
Εδt.l :gαl τρiα γι:δvlα ειtrlαηl:ι]:-

i]ry,i.lι:'1:ε *ο:οτc α'nοτελfι'1'l::'ι:
TηΨ i{ ΤΓ-iil,3iξll-] j1Gξ τοι; ι2υλλοn i-

KTn ljΞ τnv εi,σ{:γ(ι}ι1i δ*ο ΠcoiΙ-
σiτωr: (DΑcNι'.lSΑ SIB!R!cΑ

nολιi λrγ6τερo ]K6σΤoq.

3. Evoτρiπ
To παρdoιτo
ENCAR$ΙA FoRΜΟSA

o αλευριi.lδηc Τωv θ,ερμο'κηrli_
ωv εivαt τα τελε'ι-;ταiα 1ρ6vrα ο
κυρ;ιi:τεροc εγ,θρoc το.l,v καλλl_
εργεlιi:v τω,γ λαΧαv.κιi.lv οτα θερ
1.l,οiκηnlα, KαI σUμμ,εT6x,εt οτηv u

πc6α3μr;οη καl ;r,aiο.lοη Tηq Π'f,-

ρα'γωγ4a σε πολΟ μεγαλo Π,3-

οοοτo'

o 6loλογlκδc θλrεγxοc τou A
μtε το παοdolτο EΝCΑR$iA FOΓr
λr1cSΑ, εΙvοl oiγ,ουρ'Qξ, αι:ιl<εi Va
εls*γοιJ,με Tο Γ!αο&σiτο μΞ τηv
π:ι.bτη εμφ'ιivlαη τηc dαnρηε ιιli
γ*q στΓJ φι:τ*. ol θeρuc:<οαοi-
ΕEC Πlpf,,ng1 ι1g e ivαl με.γαλ*ic_
ρεc αn6 120Ο καl vα ειpcρμ,i
Ζοι",,l.-l,ε τov θλεγxo -Γωv α,αθεvrji.

ιi1,V με Bi,αη το η,ρfiιlρgμuα ποu
δ[voιlμε αε κdθε ι<αλλlεc,γητη.

Τ6αοεριc - 6E'η τοπo8:τηοε,c
τη,V d,vοlξη / δε'καn,svθ,ημe ρo , 
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Kαl DlGLYPHYS ΙSAEA)' σε cl-

voλoγiα 7'ooλ 'και 3o% ,α,vτi'oτοι'

Xα τηv 6vοlξη κοl 30% 'κoι 7096

α,ιrτioτοtxα τo καλoκoiιρ{, {Kαl α,U_

τ6 γlατi To DAONUSA δoυλεfεr
καλ0τε,ρα lμ,ε oxl noλι} υψηλιic
θερμο,κρoοi'εξ, εvιb το DlGLY-
PΗYS αvτirθετ''α δουλειiεr με u_

ψηλ6c θερ,μo,κ,ραoiεc' Tα Πα,ρi-

oIτα 6ρxovτot lσE rpop{pιη τελεiιυv
,μθαα o'ε tJllκ,p6 μιη9μ,καλ6,κtα, με
250 dτομα τo καΘ6'vα, ]Kol 6vΓJξ

nληOυoμ6c 500_750 dτoμα /
oτρ6lμ,μα σε μlα η διio mπoθετη-
,αειc ε,Ι,vαt l,καγδc γlα 'πλtρη 6-

λεγxo Tρψ lgy1δpoυ αε 6λη τηv
καλλlεργητrκη nερiοδo.

Πoλ0 ,onouδαiο κol εδιil εi-
vcιl vct ,ειo6'γ6μ'μ'g τα 'nα,ρ6oιτα

lιJε Tηlv,noιilτη au'φ,6vl'αη τωv σUμ

nτω,μ6τωv _ γραμμι1 επiηrω oτo

Φljλλο οαv ol,δη,ρ,6,δooμοc. o
πριi-tτοc αρr'Θμ6c τωv'εloαVομθ-
vω,v ΠαρασΙτωγ 'καl η αvαλογiα
τουξ αvδλoYα rμ'ε τnιr επο1η rl-
oαγιυγηc, ε,πi'οηc 'καt εδιi vα ε-

Φα9μ6Zετol ,αωα16 το n,ρ6γρα,ι.l-

rμα lιμsKα,σιlιbv nου ,δεv δIατα-

ρ*ααεl τηv lσoρρο,niα τζυv π:'
oααΙτωnl Kαl αρΠα,κτΙKιι\γ.

5. Τo αρπακτικ6 τοu Θρfπα

,ιMBl*YsElUs
eιJcUΞ,tΕR Ι s

o θρiπαc εlιrαr α,n6 τoιJc σΠoι.;

δαl6τεοoυc εxθoοι'.lc οτηv καλ-
λt6ρ,γεr6 τηc πt,πεoιdc. και 6ργl_

oε τελευταΙα v' α,noτελεi μεγd-
λo πo6θληiμα σTηV 'καλ,λl6ργε,ι:
ToU Ω'\rι/O,Ulo'ο*. ΔυατuXιilc δει,
αγα,v,vωρiΖεταt ει],κολα πoλλ6c

φoρ6c κοl γl' αιlτ6 oυvαντδlμε
oε πολλ6 θ'ε,ρμοκiηlo u,α μεv6-
λη με1ωoη 'και u'πο86θ,ιJιση 'Γηc

1ΠoραYωγηc rKαl llδlαiτερα στηv
nrnερl6 ιi,πoυ πρoο6dλεl ,ε,κr6c

τι,:v ΦιjλλωV ιKα| τοv καρ,Π6. Tα
τελε,;τοiα Xrβ,6vια 6ρylοε ο θ'ρΙ-

Πcrc Vcr αηrθi,oτατοl αε πo'λλd εv_

τo,ucκτ6,vα, iKo| vα γivετοl nολi'
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'Π,ρo6ληματΙκδq ο 6λεYX6e τou.
Eυτυ1Φc Kαt γl αυτoιr τoγ εX-
,θρo uπdρxo'υ'v αρκ'ετ6 α,ρΠα'KTl-

,κ6, ,κσt ,κυρiιυc τo AIMBLYSEI-
LJS CUCUM'ERIS no,u ουτην τηv
σ-rY,μη ,Πα,ρdYεTαl,με 6lo'μηΧαvl'
κo τρ6'πο oε εiδικd εργαoτ,ηρtα
lKαl θTσl τo ,n;ρ66λημα τoυ θρi'nα

μ,e Tηv χρηση τoU α,ρn'α,κΤliKo0 9κ

rμηδεviΞεταl. Tο AMBLY$ElUS
CUCU,MERlS εivαr βγg μl'κpδ
σ:p,ΠσκτlK6 6κα,ρl, ,μο16ζεl ,με τc
PΗYTOSElULLUS ,με τηv δια-

φoρ6 δτl εlvαl αrlλ,n,v6c n,ρoolvo
,κ1τρlvο,c, ,καl δεv 6x'ει τα μεγ6-
λα μn,ροαrru6,n6δlα τoυ PΗYTO
SEIULLUS.

Kαλ6 εivol vα εlσθγεTαl, μ6-
λ,c oκρl6ιbc το επιτ'ρ6no,υv oι

θερμoκ;ρα'oilεq,,Kol δεv xρει6ζε_
τcrl 'Vcr 6ρoιjμε 'πρΦτα @,ρi,πα κοl

μετd vα ,κ6'vου'με τηv εΙσαγω-

Yη. τσ σ'pΠσlKτliK6 θρxοιrrαl οε

φ,.lαλiδrα δμolα με το SPlDEΧ,
.καr δloμοt,ρ6Ζovταr 6lμ'ωc,πovτοil
,καI 6xl 6,nωc τo SPIDEX 6noυ
u,n6ρ1,εr η ε,μφdvιoη τoU Tετρα-
v0xoυ. 'Πριln,εl ,καt δω vα εφαρ-

μ6Ζoυrμε Tσ Πρoγρdμ,μσTα ψεκα-
oμιilv γrα Tηv αlwliμεTιb|Πllση τωv
dλλωιr αoθ,ε'ιlειιiyv, 'με Τα oΠοiα
,δεrr δlοταρ6oooυ4lε Tηv Ισο'ρρo-

πiα τωv nαρααiτω''r η αo,nακτ,κιilv
ατα θεο,μο,κη'πlα.

6. o δεκ6λoγos
τnc 6ιoλov!κfiξ
καταπoλ€,μnonξ

1) oι φυ,olκo[ εxΘρoi 'Πρoστα-

τεiουv τηv κoλλl6ργεtα καl a'
,κδμα ε'κτελo0v τοrr 6λεγxο οε
6otcπo 6oθ,μ6.

2) Aυτ6c ο ιiλεγxοc xoεl6Ζa-
τοl λiγη εoγα,o[,α nου εivαt αnα-
,ραiτητη oτtc ,περlδδοuξ ,no'υ si
oα' noλι] απooxολημ,6voc.

3) o 6loλο,γικ6c 6,λεγΧοc Πα-

ρ6xεl xρηoη διοροτιlκη rμε τα 6'v-

Toμo Tα onoiα ελ6γxεr. M,noρεi

JK6,μα vα δoυλ6ψεt Γl|o αΠoΤε-

λεoματlκα 6ταv ελ6γ1'oη/Tαl κol
α dλλεc αρριbοτιεc LKαl 6vτομδ.

4) lΗ g,φ,q,ρ,μογη τηc 6lολογ:κξc
κατα'πoλ6rμησηc εivαl oικovo,μlκo
τερη τηc xημl,κηc γrα 6λη τηv
rκαλλr,εργητl,κd nε,ρiσδo.

5) H εοoγωγf1 τωv φu,oικΦv
ε1Θριitv εivαl τε,λεiωc oσφαληc
,καr nολ0 α,nλη.

6) H εφαρμoγΛ τηc 6lολoγI-
κdc ,πρooτα'αi,αc lδεv 6;1εt rκαv6-

να κivδUvo α'π6 φ'ψγ619ξικ6τητα
η αργοnoρiα α,v6nτuEηc.

7) Η 1ρ(oη φ'υ,oικιi-lv εxθριbv
δεv,προ,καλεi,ε,σl,αμ6.

8) Δεv υ,πd'ρxεl θ6μα γtο το-

Εlκ6τητα η υnoλεiμμcιτα σTα /p'U

τd η φρo0τα.
9) Δεv 1ρεldZεταl 'vσ ,K,ρατη-

θεi nερiοδoc αoφαλε,iοc.

1ο) o ,6lολογlκδc 6,λεγΧοc ε[-

γαl o καθαlρoQ rκαl ooφαλΛe δρδ
]μ'oξ Yια τοv 6λεγxo τωv εvτ6-

μ,ωv, γlα τοv xρηοτη, τοU Kατ'cr-

ναλωτη Kαl το nερ66λλov.

τη oελiδα 31)

TA ΦIΔΙA
τlc o;oΘri,oεlc τouq. Σ' αuτο0c
nρ6nεl vα nαtρ61rεταl loτρIκη 6o-

η,θεlα εnειγ6vτωc.

Tηv ε,π6μ'εvη φoρd που θo oυ

vovτηοετε φilδr τo καλ0τερo noυ

d;1ετε vα ,καvετε εi'vαt vα μη τo
πεtρ,α'ξετε. Ed'v 'δεv ,ααc εvδlα-

φ6ρεr nοlΦv Zιi:,ωγ ('6λα6εριi:v)

τουc nλ,ηθυαμoιjc ελ6γ1εI, ακε-

φ9εiτε oτl το iδlo ελθγxεταl n,λη

θuoμlακd ,παρ6xοvτοc το 'oιb'μα

τoU σο'v τρoφη 'aε Zωo noυ λiγο
- nολ8 6λοl rμαc αγαin6,μ,g κ,αl θιl
λoυμε vα rμno,ρo0v Vσ τα ctΠoλα'μ

66voυv ζωvτα'vα Kαl τα παrδ:6

μαc ο'Πωξ ,nελα,ρlοi, οετoΙ κ'd.
Εξ αλλoυ lεKΤoq απo αvdγκη εi-
vcιl κor rμ,6,δα η/α εiμ'αστε οΙlKo-

λ6γol.

{."ξ ι #*'
(Συvfuiεια απ6



Η Evτolμολογικη Εταlρεiο Eλ-
λ*δ:c oργ6vωoε ;ο B' Π,αvελ_
ληv:o Evτoμολoγ:lκo οuv6δρ;ο
,3τηγ Α3ηvα απo 1 1 .1 1 .'1 9B7 6ι:.-:c

13.1 1.19E7 (Αiθοuοα Ιvοτlτoι]τ,οιl
Λαοlκιi.lv Ερευvιbv). Σ;ο ουv,i-
'5p:,ο ε:,δtκο! rπtοτημo,.,εq TUJv Πf
it}-τlσTξliJΙσlKιbv Γε'ω'nοvικΦv Σ1o

'λ.''bv, τιυv lδρη;6τωv 'Ερευναc
:',ic xιi.lpοc Tοι.., .M.ΓIι'vα,κεiου Φυ
iοnαθελoγr'κοι] !'v,ο'τlτοιjτoιι. ι..c ;

Τ.JU "Δ,ημοKβiτοu. αvθnτυξοv δi
5ιp,:ρ,o θ6,1.l,ατα 'ΓlοU κ6λuψov
τουq ,6ασ:t<'οιjc τorμεΙc τιηq εvΤ']_
ιaλ,:γrι<ηc 8ρευr-zαc 'καl τηc 6_

ρεUγαq Τωv γεα}oγ,κιbγ φ,:]Γi!']ir"
-'ωy ]Kαl Τιι}γ ]μif.οJ,v ,6iο,λογlrκ(t

ιιοτοπrλ6μησηc. Τ3 Εvτ,eμολογ,
κ6 sυv*5ρlο οΙxε τεθ'ε[ UΠ6 τηv
αlv'δc τΟ'.l Yrοιlρr1εi:υ BlομηΧα-
vicc Εvfcγε!αc ,KαΙ Tεyor3tror1oa
Kοl Τ,DU Ynoυργε,'ου Γaωaγiαc.
Tιc εογοοiεc τoU σιJvεδρ1ου πα-

βα,Kολ',3Ι.j9η,σαv uε tδlοiτερο ε'",-

δlαφ*ρov πολλοΙ επlατηιl9γ9q
πρ,Dε1γs,l-lεvοl απ6 6λα τα δiοlε
οl:,μtατα τl1ε gιi:pαε Kot O;βK$-

τοi φ,:lτ,ητ6η Tηξ Avαlτdτ,ηc Γε_

ωπο,V',Kηξ Σμoλnc Α9l,"μrιi;v. Tο
,αυνθδρ:ο o,ημεiωοε εΕαlρετrκη ε
iΠ'ΙTUΧiα καl o'υτo o{Dgi]λεΤαl σΤηV
δραο'τηρr6τr]_ΓcΙ Π,oU οv6:_iτuEε η
oρY. εΠ|TρoΠη (Λ AργuρΙ,oιl nρ6
εδροc. Λ. Σα,vταc α,vτtπρ6εδρcc,
Π.,Kολ'μo*κoq Γε'v. Γραμ]μαΤιiαc'
K. Λ'αοinouλ'αc ταr;-liαc, Α. tιlα-
v}'j,Kαξ, lιJ. Π,α'nα;κωvσTαvTΙvοu
καl Α. Σαvτoρivη μ6λ.η.

Απc τo σ:1]μερ:Vo TεUX,Οc t.η|

αε αuιrι1'Χεlεc θα δn,μoolε0σoU1iε
nε,ο,ληΨslc τωv ομlλlιilv Π,cU ει/_

δ:αφ6oοu'v τoUc,αvα,γVιi.l,οτεc δev
δρο*ιαλλlεργητric γ:a /],γ,ημ6ρω-

οη τoυc.

F{αταπoλ€μnσR Tωv μιικρο-
λεπιδcπτ€ρωv Ι)ΗYLLONΦ

Eπιμ6λεια
oδ. Nτιv6ΓE,Φυλσυ

Τ:κιbv nρ,aε tδοπg lyiο,εων
Ο. Π' Ντιvδnoυλoc

lvατlτoι]το Φυλλoβδλωv Λivδρωv
Nδoυooc

Κατ& τα Ξτη 1976, 1977 και
1978 tγινε πειραματrκfl κατατoλδ.

l-Ιηση'Γζ)v uικooλεπιδcπτΞρcοv PΗYL
LOΝORYCΤΕR coRYLlFoLΙΕL-
LΑ (ΗB.) και PΗYLLoΝoRYc-
TER BLΑΝCΑRDELLΑ (F.).

Η εoγαoΙα iγιvε oε oπωρδvα μη_
λ,*g των τrοικιλιr]lν DU coMMΕR-
Ctr RΕD DELlCloUS και GoL-
DEΝ DELlcloUS ατo αvpδκτη1ια
του l νατlτο jτoυ ΦυλλοSδλcοv Δδ:, _

δoων Ν&ουααq (l Φ.Δ"Ν.).
Oι nuερoμη';Ιεζ ψεΚασμo,] καθο_

ρΙατηκαv oiμφωνα με τη 1"ιδθoδo
τωy αyρoτικδν πρoειδoπoιl]o'εο.l',,
yiα vα διατrιατωθεi ε&ν εΙναι δl,,-

vατfr η ταυτδγρovη κcrrατroλΞμηαη
τηc CYD!Α POMOΝELLΑ και ,rωv

P, coRYLlFΟL|ΕLLΑ και P.
BLΑΝcΑRDELLΑ.

Xoηolμoπoιdθηκαv τα γημικ&
ακευ&oμιατα: l) ZoL-oΝE SUPΞe
ΕC 2.5ο cΜ3)l00 1,2.) EKΑLUΧ
25Εc 12Σcλ/ι3)]00 ], 3) No_
GoS 50/Ec 400 cΔ43 ) ] 00 l , .,ι )

ΗosTr/tΗ loΝ Ec 20ο cΔ13 ) ] οο
], 5/PΑDΑΝ W.P. ]οo l, 6)LAΝ
ΝΑTE w.P. lο GR)]oο l. 7) ΑM
BUSH 25 Ec cM3)'l00 1 και 8)
DlMlLIΝ νγ.P.40 GR)l00 'Ι, καr

80 GR) r 00 r.

Bρiθηκε δτι τα xημικ& oκευ&oμα
τα α) ΗoSTΑΤΗloΝ 6) ΑMBUSH

Φε ελαι6δεvδρα περιοxιiJv
Φεgaαλοviκnq ?<Ωl xαλκι_
δ:κιiq }ζα! αvαλογiα φιiλoυ

Δ.Α. Πρoφdτoυ - Aθαvooliδoυ καl

M.E. TΖαvοκirκηc

Εργooτδolo Ξφαρμooμivηc Zωολoγioc
και Παραolτoλoγiοc, Τμι]μα Γειυποviαc,

AρIοτoτiλεlο Παvεnlcτ{μlo @gg/vΙκηc,

Θεoοαλoviκη

EπΙ 4 δτη iγιvαν δειγματoληψΙ_
εq ενηλiκωv τηg ψδλλαg τηg ελιii-lc
EUPHYLLURΑ PΗ l LLYR.EΑΓ Fo_
ERSTtrR (ΗOMOPTΕRA: ΑPΗΑ-
LΑRΙDΑΕ) και κλαδΙακι.lv ελαlo_
οδiνδρω,l 4 τrorκιλιδv oε ελαιδ,_εg
ττεδινδv πεοιoxδν τι:,., vομδv Θεα_

oαλc,,,iκηζ l<αι Xαλκιδικiq. Mε τΙ-

vαyμα των κλαδΙακωv, Tα ivτoμα
δτεφταv oε εvτoμoλογικ{ απδyη, α-
τrδ δτroυ oυλλδγoνταv oε φrαλiδια'
Kλαδiακoι μ{κoυg περiπoυ 20 εκ..

με 10 γδvατα, εξετ&Ιoνταv για να
δlαπ'ιoτα:lθεΙ o αoιΘμδg και η κατα-
voμfr τcον αυγδv του εvτδμoυ.

Διαπιoτδθηκε δτι η περΙoδoq ω*

oτoκΙαq (oτιq περιoxiq αυτEg) αρ-

xΙζει τiλη MαρτΙoυ και τελειcbvεr τΞ-

λη Mαioι,, με τo πλεΙoτo τηζ να
πραyματoπoιεΙται τoν Ατrρiλιo. Tov
Απρiλlo τα αυγd παρατηρ{Θηκαν
ατoυq φυλλoφδρoυg και αvθoφδρoι:g

oΦθαλμoδg και τo M&Ιo oτιq τα-

ξιανθiεq'
Τα vεαρd εν{λικα τoυ E' PΗ lι__

LYRE AE εμφανΙoθηκαν και τα 4

l' IERffiΕ'ι'ιffi ffiEfi trffiΤgEffififιgΞΓΞΞ{{} ΣΨrdΕf,Plt!
{Περιλ*Ψεlξ GvσκοivΦgε:ε!

;#*;;;;;-;l;;"- :.-,"'**'*Η) [J;.ii,f;IΙ
LA (FΙE.) και ΡΗYLLQNο- τηv CYDlΑ POMONELLΑ, Kατα_

RΨCTER BLAF{6ARDΕL" πoλεμoι)vταυτδ1ρovατα μικρoλετrr.'

LA (t.} T'αυτ6:<ρovα με δδτrτερα πoυ αναφiρΘηκαv'

τRv ΚαΥαετολεiμt"ισn τΦιJ λε Eπαx:'ι 0ζαι Θ*σεΙζ ωoτoκi-
πlδiπτεοΦιJ eΥffiEA PοMΦ* cξ τnq Φ*λλαq τnξ ελn&q
βiELF-A (L.) ζκαοrτΦκα$α ΕιjpΞ"rYLE-UR;ι ΡΗΙLΞ-YRΕ
tnζ Lcftλl*q) κpnαιμrπΦld}v .rΞE FQER$TΕR (ΗoΙ-r'o"

"*ζ ?r! μ6sοδa τ"ιrv αγFΦ_ PTERA: ΑPΗΑLARΙDΑΕ)

Α

DE



iτη τα τE'λη MαToυ με αρx6g loυ-

vioυ. Τηv επox{ αυτ{, δπoυ o εuη'

λικoq τrληΘυoμδg εΙxε τη μδγιoτη
τιμη τoυ, και τα 4 Lτη, η αvαλo_

yΙα φJλoυ (αρoεvικ& : θηλυκd) i_

Tο KΑPATE εiv'αl ι1vo v6o πυ-

ρεθριvoε,lδ6q εvToμoKτ6'vo εnα_

φηc καl σTc,μdXoU με ε'vToμoi]_

πωθητrκη Kαl UΠολεlμμσTtKη δρ6

ση.
Γtο τηv αΕnλoγηoη τoυ Kα-

ρ6τε 6γlvαv Τα Tελε'UToio 5 xρo
vlο 38 Πεtρ6ματα σε δεvδρωδεls
καl ετηotεc ι<αλλl6ργεrεc, 'μ'ε κ0'
,ρto oτ61o Tηlv lK'αTσΠoλθμηοη

τωv σΠouδαloτ6ρωv εxΘριbv, ε'
vιb nαρdλληλο εEετdoτηκαv oι
πορει16ργειθ,Q στΠ λ,oInη noviδο
τωv κολλiεργεlιb'v ,καt εlδtκ6τε-

ρο σTα ακdρεο. En1oηc εEετdοτη
Kο1v Τcι υπ:rλοi,μμoτα τοu φ'αρμ6_
κου επi Tωv KαρΠωv καl η φUTo'
τοΕlκδτητo.

Tο 'oυμπιi,ραομο εivα; 6τl η δo
α,ολcγΙα τωv 10 ppm (10 μ6ρη
σΤο ε.K,ctτoμμ0ρIo) εivαl επορκηc
Y:ο ltl{αv,3Πolητtκd απ,cτελθαuα-
τα, κατd ,καv6,vα καλ0τερα αnδ
αυτd n,cυ ,εnIτυγ1dvovτcΙΙ με tΙc
υnδρ1ουoεc ουvθ:τl,κιlξ πυρε9ρi
Vεc'

H εniδραοη τηc nρoτεlv61lε-

'vηc δοo'ολoyiοc 6,ρι,ιθηκε ηπrο
κοl ,αιjvτοUη oτα ωφ6λιμ,α Kαι μη
εnιBλοBη 6vτoμα' εvιb μεlιilvov-
TαΙ ot nληθυoμoΙ τωv ακδοειυν'
κdτl n,oυ δ:v oυμ6'αivεl με Tα

Xρησιμ,oΠolotμε,vο oΛμε,ρα nυοε-
θρηvcε'δη An,o τη,v 6ρευvα nou

6γlvε, τι: αποτθλεoμα με αυEη-

μ6vη δοoολoγiα εΙvοl 6θ6ο:ο
Πlo θε,αματrκo αλλd καταοτριi-

φεl Το ωφ6λl'μα 6'vτομα, εvιil η

δοcoλογiο τωv 10 ppm oυvδυd-
Zu τη'v 6ρl,oτη nροοταοiο αnιi
τoυ'c εxΘρoι]lc xωρic Bλα6εοιtc
ouγ6n:tεc oτα ωφ6λlμα.

JD

'α, ,rερiπoυ oταθερη *α, κυμ&νθη-

κε ατrδ 0,89 δωq ],02. Η αvαλo-

y[α φJλoυ καΘ' δλη τη δι&ρκεια τoυ

υπδλoιπoυ Ξτoυq κuμδvθηκε ccπδ

0,60 iωq 'l, 
Ι 3.

8δoμdδεc τo καθl'oτd Xρησlμo
γ;ο 6'vταξη oε nρ6γρο,μμα ι.l.,s-

κοoμιbv, ο8'μφωvα με TIc Γεωρ-

γ:iκ6c Π ρoεtδonorηοειc Ylο Ιηv
nρoληψη Tηc Πρoσ6oληc αn6

τηv ,Kα,ρn6Kα,ψ,α 'Kοl Tη Nαρ,κη.

Η δυ'voτoτηΤα ToU iKορdτε vα

oκoτιbvεl τlc vεο'ρ6c n,ρ,cvi;μφ'εc

μ6οα οτlc οτο6c πα,ρ6xεl oτηv
nερinτωoη ουτη αρ,κετη ευελl-
Ei'α oτη'v επcyη εφαρμoι/ηc, ι.i.l_

σTε Vaι cυlln6oεt η 'KαταΠ.cλθμη-

ση Kαl Ytlα To διi,o θvτoμo.

γ. Στηv αγλαδld, γlο τηv
κoτonoλ,6,μηση Tnc Ψ0λλαc, τo
Kαρdτε εivol δυvοτ6 'vα 11ρηοt-

μ,on,clηθεi ,αφεvoc μεv μ'ε δ,coο-

λoγΙα 1Ο ppm Ytα Tη ,μεiωoη τtlυ
nληΘυoμ,o0 τωv οκ'μοΙ'ω'v Kαt τη
oυv,ακ6λο'υθη μ'εiωση τηc ωοθε-
oΙαc τo xεrμιbvα, αφετ6ρoυ δε

με fucολcγiα 20 ppm η 10 ρρm
* λαδl γlα Tηv KαTαΠoλ6μηoη
τωv τελεΙωv Kα| Tω'v vεορωv
προvυμφιi-lv τηv 6'v,c:ξη t(αl το
καλ:καi,ρr, με εnε'μ,6dο,εlc στηv
αργη τηc κ6θε γενε6c Η εvολ-
}.!ι7η τ9ι, iKαρ6τε μls τo AMl-
τRAZ (AμIτρ6Z) οε πρ6γραμμα

ψεκαομιil'v θα μlnoρ,c8oε 'vο εξu-
π,ηρετηα,:ι μΙα oτρατηγlκη γIα vα
αnοτραπci η οvdnτυEη ,εθtcμoi

τoυ εvτoμοU σTo AμlτρdZ' τo ο-

noio λ6γω τωv noλ0 ,καλιi:v ο-

noτελεαμ6τωlv τoU TεΙvεt να Χ,ρη

olμonεIεiτα,l oημερο κoΘ:rnερ6o'
ληv.

δ' Στηv ελ16 εφ6oοvο πλη

θυoμ6c εivαl τθτoloc ΠoU vo ε-

nr6dλλ,sταl η ,καταπoλθμηση Tηc
ovΘ66rαc γs,v,εdc τoυ Πυ'pηvο-
τρηTη, αρ,κsi 6vοc ψ,εκααμ6c ,lε

δcοoλoγi'α 5 ppm του ,Kαρ6τε.

o iδl'cc qlsκαiσμoq KοτoΠoλεμil
Kοl τη 8αμ6oκαδo. Γιo τηv ι<αρ-

no6ro γεvεα o ψεκαoμ6c nρ6πεl
vα γivεI με 10 ppm Kορdτε.

ε. Στο θομ8dκη τ'o Kαod'
τε μΠ,oρεΙ vα Χρηiσ'μonorηθεΙ oτη
δoοoλoγlα τωv 20 ppm με ΙKα-

(Σιl,v*yεlα οτη oελΙδα 38)

Αξιoλ6γnσn τnq συvΘετ!κliξ πυρεΘρivnq ΚARATE (κα_
ρ6τε) Tωv Γ: Mιxαλ6πoυλ'oυ, Π. Mιiλιoυ, A. Γκιoυλμπα'

σavn, Κ' ΠαπαoωTnρioυ, A. Mnρ&'Θoυ

To υnoλεlμ,ματα TοU φαρμd_
1KcU n,cu 6,ρioκοvτot μlα μ6ρα με-
τd τοv ψεκααμo εE'vαl n6vτα μt-

κρoτερα ono τα αιrεκτd oρ:α.

Eniοηc φυτοτoΕ,:,κoτητο δεv
παροτηρηθηKε σε καμ,μΙα κολλr_

6ργεlo οε δooη μ6xρr εΕonλ6-
σ'x Tηc, n'ρoτεlvoμεv,ηc.

α. Ano το πεtρdl.lατ] σTo α μ-

π 6 λ l πρoκιinτεt oτl 6vα nρo'

Yρομμο 2- 3 ψε,καομιbv με 10

ppm Kα,odτ:', o0uφ'ωvα ιΙε _r'c

Γεωργ'κ6c Προεlδοnοlησε!c v|α
Tηv οvTlμετιbnloη τωv Kα'ρΠc6i-

ωv yεvειb'v τηc Eυδεμiδoc. εi,vοl

επαρ,κ'6c uno ouvθηκεc oυvη-
θ,oυc πρ,co6,:ληc γlα Tηv Πρ,cστο

oΙο τηc καλλ',6ovεlαQ οlκ6uο κοl
αn6 TηV ΠαoοΤεταμ6νη nτηαη
Tηξ Τρiτηc γ'εvε6c τοU εvT6lμοιj.

Mq το nρ6γoαuι-lα α':τ6 η nρ,cο-

6oλη π'ε,ρlορiζεταl o'ε επin,εδ,ο αo
κετο xαιιηλd γlα τlc ,clvonοtηοt-

μεc πolκιλiεc. Γrα επiτραn6Ζlεc
πο'κlλi,εc, 6noυ εivαt oημαvτtκ6
vα μ,η'v υπdρxεt ιiκδηλη nροo6o-
λη oτo oταφ0λr. οl ψε,καομoi

μnοροι3'v γ6 γi'vο,vταr α'v6 21 n-

μ6ρεc ιilοτε vα καλJnτετοl κα,

η nlθ,οvoτητα nροο6oληc αn6 τf
λεtα nου nετοιv στο μ'εσ0δ,6.:,τη

μα uεTαξι] τωv γε,vειbv, 6nωc
πoc.κilnτεl αn6 τη llι1γ'οτα οι:λ-

ληψ,rωv ατlc πογiδεc.

Tο δ,Δοτηucl α,,-l-6. u:ταξ,l
τηc δειjTεοηq καl TοΙTηc γrγ:-
dlc, uπoρεi vα υneρ6oivεt τtc ?1

nu6oεc.
6. Στrc μηλl6c, η υn,oλslμ

1.lοτlκη δ,ρ6oη τoυ Kαρθτε (οε
δ,crτολoγiα 10 ppm) eni τρεiQ ε-



ι[lTlIlP0Λ()ΓΙKΑ ΣT0ΙxlΙA

A.'B'ρoxοnτιi.loεlc, oτη,v nερ;ο1η

'Eτη }αvoυδρ. Φ6βρ. Mdρτloc Anρiλ.

r 963 24,0 72,0 56,3 47 ,5

1964 28,5 28,5 91,5 21,0
I 965 89,5 46,0 63,0 121 ,9
1966 64,2 17,0 120,7 47,5
1967 3 t,5 9,5 71 ,0 44,0
I968 98,5 50,0 28,5 27 ,5
1969 133,0 t05,0 209,0 26,O

t970 78,5 58,5 96,5 27 0
197 | 68,0 89,ο ] 05,5 36,0
1972 88,0 127 ,0 I 15,5 180,0
1973 lο8,5 49,5 87,0 20,5
1974 106,5 167,0 77,0 75,5
1975 25,5 68,5 59,0 29,5
1976 20,5 I54,0 65,5 49,0
1977 12,5 29,0 33,0 26,0
1978 63,5 58,5 27 ,0 180,ο
1979 51,5 40,5 25,5 83,0
I 980 7 6,A I 8,5 94,5 6l ,0
r 98 r 98,0 70,5 44,0 43,0
1982 6,5 59,5 88,5 147,0
I 983 9 ,5 I 0,5 46,5 41 ,5

1984 48,5 81,5 73,5 164 0

1985 65,5 16,5 90,5 31,0
r 986 39,5 r 6 r ,0 84,5 9 ,A

1987 85,0 1 49 ,5 17 4 ,5 8 r .5

Mdloc lo0vroq loι]λroq Α0γoυoτ.
'l30,ο 35,0 8,0 41 'a
134,4 175,A 37,0 7,5
67 ,0 65,Ο 10,ο 0,5
45 '2 44 '5 1 5,5 5,ο

127 ,5 43,0 149 ,5 4,5
1 ] 8,0 88,ο 0 21 '0'18,5 

r 3,5 41 ,0 r r,5
84,5 37 ,0 r 09,5 25,0
83,5 36,0 41 ,0 3',r,0

43,4 20,5 1 5,0 49,0
7 ,0 22,0 100,0 77 ,5

42,8 48,0 0 4,5

33,CI I r,0 18,0 19,0

l93,ο 70,5 82,0 55,0
65,0 73,5 34,0 8,0
61,5 6,0 2,0 13,5

57 ,0 7 ,7 54,5 48,5
144,5 21,5 52,5 7,0
27 ,A %,0 16,0 40,5

86,5 12,0 25,O 98,5
55,5 127,0 56,5 37,5
14,5 I r ,0 12,5 38,5

100,0 21 ,0 0 7 ,o
127 ,5 69,5 8,0 14,0

40,a 7 ,0 14,0 9 ,0

Toυ Av€oτn Σιδερθ
Π IΝAKAΣ l

τoυ Ιvoτlτo0του Φυλλο66λωv Δ6vδραrv (περiοδοc 1963_1987)

Σεnτ. oκτδμ. Νoδμβρ. Aεκθμ,, ΣOvoλo

10,0 238,5 t 30,0 62,0 854,3
r 04,5 4B,A 151,7 73,0 900,2

9,0 4,5 35,5 73,0 584,9
77 ,0 1 r 0,0 I00,5 r 54,5 80 r,6
63,5 I I 0,5 83,5 ',t4 

t ,5 879 5

37,s 126,0 100,0 141,5 836,5
35,5 l,ο 28,0 200,5 822,5

7 ,5 134,Ο ο 57,5 715,5
44,A 1 8,5 21 ,0 8 r ,O 654 ,5
5ο,0 1Δ9,5 7,0 3,5 ιj4E,0

1 06,1' 1o7 '5 l5,0 70,0 80ο,9
34,5 16,0 95,5 95,5 7 62,8
20,5 39,0 60,0 32,5 4t35,5

6,5 143,0 E9,5 13,5 942,0
53,0 15,A :i9,0 64,5 453,5

I 01,0 182,5 I0,0 I04,0 809,5
34'0 237'0 342,5 15l,ο l032,7
30,0 129,5 43,0 74,5 752,5
17 ,0 8 r ,5 61 ,0 71 ,5 593,0
62,4 r 80,0 123,s 7s,5 964,5
24,5 r 8,0 50,s 22A,0 697 ,s
26,0 9,0 62,0 52,0 593,0
3,5 59,5 243,5 32,5 670 5

l 8,0 68,5 91,0 35,5 686,5
26,5 8s,0 87,0 27,0 786,4

Σ X o Λ l Α. 'oπωq πρoκ0πτει Kαl 'Aνoιξη oι περιooδτερεg. Ση. με 964,5 xιλ. 6ρox., τo 1976 με

απδ τov τrΙvακα l τo δτoq 1979 i'ρ- μειδνoνται μερικ& μεγEθη δπoυ η 942'0 γιλ. 6ρoy. και τo 1964 με

xεται πρδτo απδ πλευρdg 6ρo1ο- 6ρoxδπτωoη ξετriρααε τα 200 γιλ. 900,2 yιλ. 6ρox.

πτδoεωy. To δψoq τηq 6ρoy{q α- τov μ{vα: α) M&ρτιoq 1969 2a9'3 To 1977 θεωρεiται τo τιo ξηρι-
viρyεταr oε 1a32,7 γιλιooτ&. To,., xιλ.6) oκτδ6ριoq 1963 238,5 xιλ. κδ δτoq με 453,5 yιλ. 6ρox. και α-

Νoiμ6ριo αημειδθηκαv oι μεyαλιi- και 1979 237,0 xιλ. γ) Νo-μ6ριoi κoλoυΘoJv τo 'l 975 με 485,5 yιλ.
τερεg 6ρoxoπτδoειq καr πλημμδρν 1979 342,5 xιλ. και 1985 243'5 6pox. και τo 1965 με 584,9 x'λ.
oε o τδπog (342,5 xιλ.). xιλ., δ)Δεκδμ6ριoq 1969 200,5 xιλ 6ρox. M{νεg πoυ δεv αημειδΘηκαν

Γεvικ& oι 6ρoxoπτδoειg ixoυν ι1- και 'l 983 220,0 yιλ. 6ρoγoπτδoειq, εΙναι o loJλιoq τιυv

vιση καταvoμ{. Κατd τηv θερινfr πε_ Τα δτη πoυ oημειδθηΚαv oι πε_ ετδv i968, \974 και I985. Eπiαηg

ρΙoδo παρατηρoδvται ελ&yιoτεq 6οo ριααδτερεg 6ρoxoπτδoειq εΙvαι τo 6ρoxδττωαη δεv oημειδθηKε και τov

γoπτδoειq εyδ κατ& τo ΦΘιvδπcrρo 1979 pε 1032,7 xιλ. 6ρox., τo 'l 982_ ΝoΞμ6ριo τoυ 1970.
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ΠlΝAKAΣ ll
B. Ηλ-οφαvεlα σ,ε ιi.l,ρεc οτηv Π:3:3χη;lυ !'vο'rlτ. Φυλλο66λιυv Δε"δpalv (nεpiοδ' 19s0-l987)

Mηvεc 'Ετη: 1980

lαvουαρlο; 84,5

Φε6ρουδρroq 122,6

M&ρτιo; 89,2

Ατrρiλιo; l68,0
Mdiog ] 56,ο

toδνιoq 278,6
lοJλιog 333,8
ΑJγoυo'τοq 286,0

Σεπτiμ6ριog 244,0

0κτδ6ριo9 14o '8
ΝoEμ6ρrοE 12a,4

Δεκiμ6ριοq 162'7
Σδvoλo 2186'6

ΣXoΛ iΑ: oι μ{vεq πoU τrα- ρεg, 19E2 32Ο δρεq, l984 303,3,::- Υouστoξ 1985 323,6 δρεq, 1986

ρoυoι&ζouv μεyαλiτερη ηλιoφ&vεια ρΞq Καi ]9B5 3ο,!,7 [oρεg' 6) loδ_ 307,9 δρεq και l987 334 δρεq'

εΙvαι oι θερlvoΙ lo1νιog, toΟλιo; r<αι λιoq: l98ο 333,8,i:,:ε'q, i982_ 323 o Φε6ρoυ&ριoζ τoU 1984 ηταv o

ΑΟyoυoτog. 'Eτoι iyoυμε τα εξilζ δρεq, 19B437aβ δρεg, 19853372 πιo σUvνεφιαoμΞνog με 17,0 δοεq

μεγδθη: α) loΟνιog: 'l 981 3o5 δ_ δρεg και 1987 349,6 c];ρεq. Y) ΑJ- ηλιοφ&νεια.

B.
τε ,pεlΦθrQκlε ο ]nληθuσμ6c ToU

p. ULΜl n6ρο Πoλιj, σε σX6ση

Πd'γΤo με T,o μd,ρτU,ρσ.

XρηoI,μοπoiηθ'ηκov οl δoο'oλo_

γΙεc 1O ppm, 2ο ρ,ρπι Kαl 30 ρρnr.

Η δ6οη Tωv 1Ο ppm 6δωoε lκα-

vοΠ,οιηΤl.K&,αΠοTελ6σμαTα.

, 981

8:1,6

l0Ο,l
154.7
215 9
187,9
305,0
29Β,j
270 1

195 2

187,4
167 ,9
94,9

2261 6

1982

]Ο6,5

112,3
1?l I
117 .6

2i5,4
-?2Ο,0
3?-3,Ο

269,!J
,)e? ξ

132,2
90,5

2171,5

I 983

138,2
117 7

r 83,4
208,0
248,8
'r 9R 1

278,i
1Δq q

214,7
1e1 q

o'Ι o

76,3
2248,O

1 984 1 985

It33 62,2

17 0 134,7
a7ζ ξξ?
'lο?-,3 182'a
233.5 208,4

3ο3 3 301 ,7

370 3 337,2

225,5 323,6

242-,A 275,7
173.0 I 88,9

i 11 ,2 72,3

89 2. 146,5

2C68,1 2288,4

1 986 t 987

r 10,3 87 ,3

39,7 70 1

61,7 125,3

232; 149,9

209,5 198,2

236,2 297,9
268,4 349,6

307,9 33.1,ο

246,6 230,4

146,8 75,O

150,7 80,7

r 53,3 109,9

2163,4 2 ] ο8,3

ΣυυiδploΙIαυελλnvlo Eυτoμoλo5lκδ
vοnolητlκ6 απoτ6λεομα επi εκ_

δηλιυμ6vηc nρoo6οληc Πρ6οi'
'vου oκouληκιo'ιi' εφ6οοv δεv si-

xε γivεi θγκαlρα n'ρoληπτtκδε

υ'εκαο,μδc. Eni'sηc μεtιυvεt αn-

l}_Ια'vτlKd το'v πληθυoμ6 τωv τε-

τραv01ωv.

oτ. T6λοc εivαl γvωοτ6 6τi η

οποτελεoματtκ6τητα τοu Kαpα-
T9 σΤο 6vτομα τηc ροδακ'_
vl 6 q (Koρκ6καψα' Avθρolcl,
Φυλλoδ6τεc) εi'vαl πdρο nολιi
καλη. Γrο τ,ο λΔγο αuτ6 ο κtpl-
oq ;glκ,cΠδC Tων Πε|οο'μdτωv η-

ταv η μελ4τη τηc δρ*οηc τoι'l

Kcρdτε στoιJq Tετοdvυxoυc τηc

ρ'o:δ,αKιvΙαc.
TETRANYCΗUS URTlcAE
(TETΡAΝYXoΣ KΙτΡlΝoΣ)

To Καρ6τε o' oλεc τlc δo,oo'

38

λoγiεc 'εi]Xε ,KoTα,στoλτlκ6 απο'

τ6λεoμο ,οτοv T. URTlCAE, αγτi
θετα αno τlc 'δ0,ο 'κλαοl'κ6q ru-

ρsθρivεe ποu δοκl,μd,σΤη'Kcv.

'oταv ι-ιπηργe 6vτovη nροο_

8oλη απ6 T. UΒτlcΑ,E ol επεμ-
6dοε;c μla τlc δljο nυpεθρivεc
αtΕηο,α'v τo'v nληθυα'μ6 τoυ τ:_

rραvilxου οε ox6οη με το μdp_

τuρο. EvΦ aτlc επεμθd'οε:c με
Kαρilτε ο πλnθuc:-J5q T. URΤl-
CΑE μεlιbθηκ,ε nd,ρα n'ολ0.
pΑΝoΝYCΗUS ULΜl
(TEΤPΑΝYΧοΣ KoKKlΝoΣ)

ol εnεμ8i:::q με TIc κλααiκfc
n,lρε9,ρivεξ ατηv nερ!nτιυαη θν_

τογηq πρlο8,οληc ,α0Eηααv αι'1'

1lα'vτiκ* τοv nληθuαμ6 τ'ou P.

ιJLMΙ οε οxθοη με τ,ο udρτuρα,
εvΦ oτlξ εnεμ6αoε'c με Kαρα-

Κ6Θε συvδρoμnτriq

αζ Yρ&Φει

και 6ναv καιvoιiργιo

συvδρoμnτft



ΔEt{ΤP0κ0MlKΑ θEMAΤΑ
l. EυπαEεlα πolxlλιΦγ μπλlωc ωTω Φωu[lειλαδιo

Στη 'μlAoYΣTΑ τειlxoc 34οv
1986 oελ. 44_z16. 6γlvε λ6γοc
Ylα To φoυΖllκλαδlo μrηλι6,c καl
α1λαδlde. (Δrαxεiμαvοη, μoλυv-
oη, ασKolσΠoρlα, κo,vi'δlα κλπ.)'.
Στo τε0xoc 3,8o,v 1987 o,ελ. 38
_39 6,γtvε λ6γoc γΙα TηV Kα-
τα,noλιiμηαη ToU φοuΖlκλαδiου
γεvrκιbc. Στo i:δlo τε01oc δημro-
αlε0Θη,κg ε<αl αxετtκoq nivα,iιαξ

Π ltNΑiKAΣ 1

Ευπdθεια πoικιλιδv μηλι&q oτo Φoυ

ζικλdδιo. ΔεvτρJλλια τριδv ετδv ε-

πi υπoκειμΞνoυ Μ27

Πolκιλiα Kαρπoi 1ωρΙc KαρπoΙ

πρooβoλ{ με πρooβ.

1. Moυταoδ 90 49
2. ΣμoJθι 365 39
(κλδνog Γκδλντεv)
3. lμπεριdλ 37 29
Ντouμπε, Pεvτ
Ντελiταιoug

Tζδvαρεvτ 15
Mπλdκξov 6o
Γκdλια μπιoιiτι 50
ΝτoJμτrλε ρεντ 40
Γκdλrα μπιoδτι
Σκδρλετ 1 06
Στ&υμαvρεvτ
PoJμτrα πρεκδζε 48
Φρδijμτrερyκ 96
oυTvατοrv 50

Σε ,πρooε16c τειixοc θα δημο
οlεuΘo0v καl dλλα oτ,or1εiα γtα
το 6τοq 19B7, καΘΦc'ε'πioηc καl
γlα Tο 6τoc 19,88. 'oλα τα ,oτol-
yεiα αυτd θα xρηοlμrε0oοuv nρο
lKεllμ6vou vα σUvΙαixθεi 6,vαc πΙ_

vαKαξ εUΠαθ,εiαξ τι;:v δ:αφδριυv
κcιλ,λlεoγoι_,,μεvωv nol,κlλtιbv 1ln-
λ;ιiq οτ'o φουZIiκλdδlo γΙα τ!ξ
ελληvi,κ6q,oυ,vθηκεq.

2. I(λiδεμα
ιIIσlUIδIσξ

iΕπl8dλλεταΙ ,vα ΠρccεΧθεi lδ:-
α[τερα Τo χεllpεpΙv6 κλdδεuα
καoπεlφ,oρiαc τηc ακτlγlδ'αc ..,'-

ατΙ αυτ6 θlειυρεΙταl ,6οοr,κd. Tο
θερIvil'9εωρεiταl αuμnλ,η,οιυμα_
τlκ6. To xεllμερtv6 κλαδεuα αvi-
λf,,rα με τr::v αρrθμδ τωv α,vθ,ο_

ιο6ρωv οιρ4αλu,d:v ,n,ou αφη,vov-
TαΙ σTlq κλnir:cτiδει γαοα,<τnρΙ-
Ζι'α1 Bρ α x t (xοιlτ,cκλnδ''l.
llθτρ ! } η μα κ ο Ο (μc<ρoκλιi
δl).

o ακτlv:δloκcλλlερyητηc 6-

X,ογταc 'μm:oοτd του τηv ε'κo'
\1n Tηq σUγΓ<9rζο:lμθvηc α|KTΙVlδ,dξ
θα πρ6,πεl vα επ'lλ.θEεl τ,c,v τ'iηc
τoυ 'κλοδ6luατ,oq η 6vα ου,Vδιlα_
αιl6'κλαδε,μ,dτωv' Evδ,:χ6μ,εvα
λdθη T,OU Xειμερr,vοf iκλαδ6μια-
T,oq ε'!..!φαViζoιrr'αl αργ,6τε'ρα κο_

2
0

0
0

0

0
0

Toυ oδ. Ντιv6πουλoυ

πo'υ αφ,ορ,α τov 6αθrμ,o ευπdθει- 4.Γκρdvvη ΣμιΘ 169 7

αq με1ρΙiKζbV'yvcυoτΦv πo,lκlλlι.i:v

μηλlilc οτο Φoυζικλd'δlo. Η μη_ 
ΠiΓJAΚAΣ 2

λld Ντεlλiτιlι'ouξ θ:ωρε!ταl ωq Eυτr&θεια ττoικιλtδy μnλιδg oτo Φου

lμiα κατεΕoΧ4,r ε'υπαθ'ηc nο,,κlλiα ζικλdδιo. Δεντρδλλια τριδv ετδv μη

614 $,ρμζl,gλdδ:o. i;'] λι&g επi uτroκειμΞvoυ M9

Σημερα φ6ρvoulμε orn φura*' Ποlκιλio Kαρπoi 1ωρic Kαρnoi
τηc δ,η,μ,οα:6τl ,rταc l;εοrκd δ'κ* nρooβoλr] με nρooβ.
]μoc 'σTolΧεio π,ο:.l ιix,cιlv λnφθ:i l. MouτooJ 251 70
α'π6 τlq 'ouλλογ6c α'ξ,ολογη;:ιrlq 2. ΣμoJθι 697 52
ποliκlλIιb'v l,:.nλl6ξ του !voτlrο8_ (κλιi;νoq Γκδλvτεv)
τoυ Φυλ,λo66λωv Δ6ι,δρ0)v ι(c!| α 3. lμπερι&λ 117 45

Φ'oβoι]v τo θτοξ 't 987. Οl π,o:κι- l'JτoυμτιλερΞvτ

λilεq π'oυ αvαφ'θρ.cvταl δεv ψε- ΝτελΙταιoυq
,κd,αθηκαv οtτε μiα φ,οpdr vlο 4. Γκρ&vvη Σμιθ 33O 39
τηlv α'vΤi1μ'ετΦπrαη TοιJ φ,3Uζ'l:<λα 5. Tζδvαγκoλντ 413 43
δi'oυ. 'oα,οv cφ,ορd το θτ,cc 1986
επεlδιi 3! οι;,vθiκεq δεv ficαv ΠlΝAΚΑΣ 3

εψvοi]κfc στΙq μUKηΤoλ'cγ,,κfc ι.l: Eυπ'dθεια τοικιλιδv μnλιdg oτo Φoιl

,λ6'vcεlq δεγ inροoφθρεται γΙα ci- ζικλ&διo. Δδvτoα ηλικΙαg 25 ετciv

Elολ6γηoη τωv 'π,οrκ'λ,ιj:γ Lrηλ'πc περiπou

ωξ ΓΙο,oc τηv ει_lπdθεti το1lc ατο Ποlκlλiα Kαρnoi Χωο!q Kαρποi

φcυ,Ζlκλδδlο. ol n,c:,τ6cλic η' nρooβoλr] με πρoοβ.

οαv α,οηuαι,τ:c γωρiq σηuc,Vτ|- Γκρ&vvη Σuιθ ]95 12

κ6c δlαφc.ρ6c μεταξi τωv δlα_ MουταoJ 169 5

ιD6oιο'g Π,9'iηι.\,qi1γ. Γlcl 'nv ,κατη- Ιuτrερrδλ l ]5 2-7

μ6τρηαη τ19γ 'μ1}f,'z1i{-ι}v leΠi Tr.}, Ντo'juτrλερεvτ

κcιοnιi:v εoγd,: nκα'v κατδ τηv ΝτελΙτoιoυg
θερr'γ4 Πεp|aiδο ,n Χπρ,oιjλο Σnlιy PΙoιαρει,τ 'l ο] 3l
θnρcπ,οιiλ,ο,υl fτε,λs,6φ::|Τ:q τnq Στ&ρκριμαov 102 ] 3

Γεω,πov',κ,4c Σγoλric) r,<αl ,c Δnιi' Τ[δvαyκoλvτ 16 o
Koτ4αγl1i1ργηq (ε'δ,ικδc τεγvi- ΝτΞμoκρατ 71 Ι

τηc) , 'Eρλυ μτrλiiζ s0 0



ρΙΠTω,ση Πo'U Tο χεlμεριV6 Kλ6_

δεμα unηρξε Πlo cιU'σTηρ6 (lκov_

τoκλοδl) αn6 6oo 6'nρεn'ε, κατθ

τηv θερrvη 'nερiοδο θ'α αηrα'πτυ-

xθε.i ζωηρη 6λαoτηαη, 'πoυ θα

αnαlτηoεl πολλd 6λαoτoλoγημα-
Tα Kοl rKoρUφ'oλOYηpατo. Σε πε-

ρiπτωα'η' πdλl, 'πoυ το κλ6,δεμα

εΙ,vαr,μ'ο'κριi (,μα,κροκ,λdδι) υπα1:

xοuv π,oλλ,6c πrΘαvoτητεq, εξαl-
τiαq τoυ μεγd,λoυ αρlΘμo0 τωv

φερoμθvωv καρnωv' το ,μ6γεθοc

ΤoUc 'vcι nαρομεiivεt noλO μακρ'j.
μη εμiΠ'oρειjσ|1μo.

1. Bραxιi κλ6δεμα

Στo κλαδεμα αυτ6 oυvυπdρ-

χοUV σε ioο πooο'oτ6 'κλη,ματi-

δεc μοvοετεic, δlετεic ,Kαl Tρl-

ετεi]q' To κλ'6δε'μ'α γivεταl κατ6
,Kαvovα ,στ,ouq τ6αοερslc KoρΠο-

φoρο,ι;c οφθαλuo*c. Σ,ε θvα φυ-
τ6 παραγωγl,κo αφηvοvταl nερi-
,n'cυ 150 _ 180 καρπο,φ,δρol o-

φθαλμoi. Mετ6 το,π6ρoc Τηξ Kc!ρ

n,oφoρlαc τouq oΙ τρrετεic κλη-
'ματiδεc οφαιρ,oi'vταr, α,φo0 αφ'η-

vovTοt οvτικoταoτ6τεq TοUc. ΣTo

κλdδε,μα oυτ6 nαρατηρo8vται το
εξflc: o) υ'ndρxouv πoλλoi 6λα-
οτoi μεγdλομ ,μiκoυc (ou'vε1lZ6_

ιtεvnq οιjΕ,ηonq'! , oε rμovoετεiq
καl δ,ετε|c κληuoτiδ,εc, πoυ δη-

μtουρ,γο(lv μ[o oυγlκeyr.'u6vη εl-
,κ6vα οτo,v ,oπωριil'vα καl ουξd_
vοuv Tlq αvdr1'κεc γlα τα Θ'εοl-

'vd ,6λαοτoλοYη]μαTα, B) oτlc uο-

vοετεic,κληuατi,δεc, οt καρ,noi εi
Vαl Γl'οlλι] ο]μ,ol6]uορφo1 gg ,μ6γο-

θoc καl 66ροc v) ατrc δtετεic
t<λημoτiδεc un6ρΧεl iδη ιtlο ιll-
κoη αvoμoro]μoρφiα καronιbv' δ'l

σTlc τρl,ετε[c κλη,uατiδεc Πlα η

cl'voμol,o,μοριpiα ταl,v,καcηιi]v ιl,Πo

ρεi 'vα εivαl noλt 'u'εvdλη ,καr ε']

'κατ6 iκαv6'vα' υn6ρyo,-,v 'στov o_

πωoιbvα n,oλ'λoi λoitι.οvοl Ποι,

πρ'6πεl ,vο αφ,αlρo0vταl 6vκαlρα

}-lΕ Tσ'9aρl'v6,6λαoτογ,oλ{'uατα
,Kαl KoρUφoλoγriμoτα.

40

2. M6τριo κλ6δεμα

M' oυτ6 τo ,κλdδεμα οφηvοv-
Tαl σTo n'αρογωγl,κo φυτo κλη-

,ματiδεc lμovοετεiQ καl 'δteτεiq,
oε ioα 'περiπo,υ nooο'oτο. Η μo-
voετηc κληματiδα'κλαδειj'εταr
στouc 8 κoρnoφ6ρουc oφ'θολ_

lμο0c' Στη δlετη ,κληματiδo, αφη
vσvτcιl οι διjo nαρd τη '6,do'η μo'
voετεiξ lκληματiδεc κα| κ6θε !Jiα
αno αυτθc κλα'δε0ετοt oτoυq 8

καρποφ6ρoυc oφθολμo0c. Λαμ_
'6'6vεταl ,nd'vτα lμ6ρυμvα, Φ,oτε τo
,o0γoλo τωv .KορΠοφoρωv oφθαλ

μΦv oτo φυτ6 vο κuμαi'vεταl α_

πo 15o μ6xρl 180 ΠaριΠou.

Mε τo ,μ6τρlο κλd,δεμα μεtιbvε
τol σημclvTlκd η οvoμοlομoρφiα
τωv καρπ,ιbv, γlατi lKοTαρY,o0'v-

Tαl ol τριετεic κλημοτiδεc' 'E-
τοl, επi'oηc, nερloρiΖεταl η ΠU'

κvη ζωηρη 6λαoτηoη. Aυτ6 6-

1εl αuv,6πειct 'vcl lμεl(b'vεταl o α-

ρ:θμoc Tωv cΙ,ΠolTοιj]μεVωV κoρU_

φ.ολ,oγη,μ,ατιυv,κο t 6λοoτoλoγημil
το'l,γ' Mε τo ,κλdδεlμα αυτ6' εni-
σηe, ΠεTUXαΙvεταt to6ρ'ρolnη πο-

ρ:uoiο 6λαoτιbv σUvε γιΖ6 -

μεv'ηc αιjξηοηq iKqΙ 6λα-

oτιbv ΠΕl plορlσμ6Vηc αi,
ξηoηc.

3. l*lακρti κλ6δeμα

Xαρα,κτηρroτrκo γvωρloμcl σTo

,6fiλgg,μ9 τoιjτο εivαl το 6τl επl-

λ6γovταr ετηorεc ,κλη,ματiδεc μη
,κ:ψc 1 ,5 6ωc 2,5 μ6τρο oυnrr]-

θωc, ol onoiεq κλο'δε0οvταl οτη
oυ'vιi1εια σToUξ 16 καρπ,eφoρoι,c
οφθoλiro0c η 'κο'9:llrο, αv σUvt-Ι_

n'oλ,c\zroθ,o8v Kcll οl 4 ατρ'cφrκor

τηc 6,doηc σΤο'Uq 20 oυv'oλrκi.

'Kd,9s η<ατ6λληλ'η'κo ρnl,ωοrρο κ λη

l,rτiδα δivεl oτη nodξη ,nερi,πoιl

40 lκαpπoιlc, oπ6τε με 16 τ6-

τ: εq κληuατiδεc εEαοφαλiΖοv-
τοr 640 nερinoυ καρnoi' πoλlj l-

,Kαv'cΠ,clητ:rKo0 μεγ6θcυq,κοl 8α

ρoυc (80 _ 1σ0 γραrμ.) . Xα'ρακτt1

plσTl'Ko εivαt, εn[oηc, η μεγ6λη

orμotoμoρφiα Tωv,KclρΠ(b'v α'υτΦv.

Eπl,πλ'6οv, α,rloφε0Yεταl η δημr-

oυργi'ο nυ,κvηc 6λαοτηoηc, δ16τr

η 6λη 6λdoτηoη με Tηv KορΠo-

φoρiα θρloκοrrτοl ΠΙα σε lσoρ-

ροniα μεταξ0 τoυc. Στo xεLμε-
ρlv6 κλoδε:pσ ToU εn6με'vο'υ i-
τoU.q, σφ(Ιlρε[ταr η ,κλημοτiδα

ΠoU Kορ,Πoφ,6ρηoε, αφoιi λαμ6ir'
vεταl ovτtiKαταoτατηc τ'ηc. Στηv
n'ερinτωoη noυ lδεγ υ,πdρ1εr αν-

τlκατοoτdτηc, rμ,nορεi v'α,κ1ραTη_

θεi η μovοετη,c κλniματΙδο κλα-
δευo,μ,svη r-. 

::, 
οφθαλμoιic

f9 μαlκpO κλαδεμα εvδε'κ'vυ-

τot tδ'ιαiτερα Ylα τηv πo''κlλiα

ΗAYVVARD, η οnο[ο αραιοKoρ'
nε.i Enioηc, τo κλ6δε'μ'α τoΟro

καρ'noφoρiαξ εivαt τo πρoτlμδ_

τερο Yια δroμορφΦoεlc τηc α-

κτlviδl,αc oε o1ηματo κρε6θοτi-

Vαc' η]μ|Kρε'66ατιvαc, τil'πoυ'Λ'
"καλi6αζ" ,κλπ.

ΔΙ ABΑZETE

ΙζA I

ΔΙAΔIΔETE

TΗ

(Ν Ι AoYΣTA))



]lioυul _ [uι[υτ[lo -. Γoυuθυ!οσu
Aπoxβιboειq τoυ κ6κκιvoυ oτn διovυoιακιi παλ6ττα

(An6 τo 6ι6λiο (Η tλλ6δα τωv κραoιΦv)))
Tnq Σταυρoιiλαg Κoυρdκoυ - Δραγιilvα

o*,,i,i,fi11J"-1^""
τnq Γαλλικιiq Γεulργικlig Aκαδnμiαg

o ο'μnελιilvoc τηc Ν'dουoαc,
ε|KατεσΤξp6,vοq ,oε nερinoυ 350
μ. υψoμετρo, ,Eκτ,εivετol σε vo-τ.l.

ο'αvατoλt'κ6c nλαγl6c σTα cιvTε-
ρεioματα του Bερμioυ' ηλloλoυ-
στοq Kαl προφυλοyμ6vοc απδ
τoυc 6oρεldδεc' Σ' αυτ6c τlq
πλαγl6c ωρlμ6Zεl η nlo ε'κλεκτη
ερυθρη ,noικlλiα του 6oρεloελλα_
δlκoιi xιbρoυ: το Ξ l v 6 μ α U ρ o.
o oivοc nou noρογεταl εivol 6α-
θ01ρωμoc, nλoOolοq σε .σιbμο,,
καl xρεldZεToΙ γα nαλ,ιi-loεt γlα
'vα αnοκτηαεl lμαλαK6τηTα KαΙ vcl
ovα'πτ0ξεl τo dρωμd του. o Ν d-
o U,σ α εivαι 6voq κλαoo,κ6c
"VΙ,Ν BΕ GARDE,,, δηλαδη 6να
κρα,o[ επlδεκτlκ6 nολαiωσηq.

H iδια εκλεκτ( ποlκlλiα δεαn6-
Ζεl, εnΙαηc, σT,cUq αμπελιbvεc
του Aμυvταiου, τηc ΠΙo η,Πειρω-
τtκηe Ελληvlκηq αμπελοu'ργικηq
ΖΦvηc, η on,oi'α εκτεΙvεταl .o' 6-
vα uψδuετρo 660 u. καr 6xεr 5κ-
Θεoη 6xl απd,vlα 6'oρειvη. Γl' αιl
τ6 ακρ6,ιi.lc' o' αυτη Tηv Περlo-
Χη τo ΞlvoμαUρο δεv ωρl_
μ6Ξεl καλd' nαρ6 μ6vov oτo'l
τα καλo,καi,ρlο εivαl ζεoτd'

'Ετoι παρ6λo πoυ στοUq 9ιJ-
nελιi-lvεc τηc N,6,oυoοc KclΙ TοU
drμ0vταιoυ καλλlεργεiταl η iδlα
nοlκlλ[α, η o0oταα,η KclΙ o| ooγο-
voλn'nτlκoi x,α,ρακτηρεc τoυ N cl-
oUσα iKc,ι τoU Aμ0ντσlοι,
πoρoυ,otdΖoυv xορα,κτηοloτlκιic
δlαφ:ρ6c, τlc οηoiεc o ;KοΤovα_

λωτηc υπoρεi ε0κ,oλα ,vα δloηι-
ο'τιjlσ.ε,. ιbυ-Tε vα δlαλ6ξεl τοv τι.j'
nο τοU ,κραoloι3 noυ αvτοποκoi_

vεTαl 'σΤlq γευoτtκ6c n,ρoτlμη.
σεlc ToU.

'ooο γlα τoυc oμn,ελιiwεc τηc
Γou,μ6vlooαc με Tη λoφΦδη δlα

μoρφωoη, αno τlc ομoρφoτερεc
περιoxθc γlα αμnελoκολλιθργεlα,
To Ξ l v6rpα υpο oυγκολλrερ-
γεiται με μlα dλλη γηγεvη noi.
κlλΙο,nro nριbi:μη, τη Nεγκ6-
σ K ο ΠoU 61'ε1 6vτovo xριil';_lα
κοl μlrκβτερεc οE0τητεq αno τo
Ξ l v o ,μ α υ,ρ ο, με Τo oπo[ο ouv
οIvο'πol'εiταI Ylο 'vα διboεl μiα Δλ
λ,η yεuoτlκη nα,ρoλλαγη: τov
Γoυμιivlooα'

(Σuvεxεια απδ τη αελiδα 30) IΙρnυlμεg

0ευτρffi0lIΠiθg

Πaιn00ι000iεg
α) Aραiωμα τωv μfiλωv
με xnμικ6 μ6oα

Xρηorμon,olεiταl τo Σε6iv 85%
o ψ,ε,καoμ6c 'δlε'vεργεiταl 6ταv
το καρniδlα τα κεvτρlrκd τηc ιιil
θε ταΕικαρ'niαc οnοκτηοoυv δlΦ-

μετρo ( loημερlvη δldμετρο) 1 2
_i14 Χ,Λlοοτd' Σε 6vα τovvo vε-
ρo δlαλ0εταl 1 'κlλo Σε6iv.
Θ) Πριilτog Φεκαoμ6q
εvαvτirov τnq καρπ6καιpαg
τnq μnλιaq

Δrεvεpγεiταl 6ταv το μ6γεθοc
τιυ,v KCΙplΠ:δiωv Tηζ n,olκlλiαc uη-
λιdc Στdρκlv στη 1σUYKεKρl|μ6vι]
lΠερlοXη αnoκτηοουv μ6γεθ,οc
φou'vTouκlo0 6ιβc μr,κρo ,καρ0δl
ψ,εlKαZεΙ ,κα'vεiξ oτηι, περioδo
αυτη, 6'λεc τlc μηλl6c ,κοl αxλι;_
δl6c 'πoυ θx,oυ'v κορnο0c, με κd_

Πolo,cρYcΙv,oφωσφ,oρ|1K6 ε,vτo1.lo-
κτδv,o (Zoλov, XοοταΘεiov, Γκου
Ζαθεi:v κλn.)

n[n
Πρiυ ΠruiυεI

oτααΙα τoυ φυτικoδ γεvετικoJ υλl-
κoδ πoυ υπ&ρxει oτη φJoη απδ τα
καλλιεργoJμενα εiδη.

oι τrρooτr&Θειεξ τωv Kρατικδv '1-
πηρεoιδv μδuo δε φΘdvoυv.

Tελειδvovταq θδλω vα τoνΙαω και
τo,]τo. Η xδρα μαg δγει μια ιδιαι-
τερδτητα. Tδoo η ηπειρωτικ{, δαo
και η Vησιωτικη τrαρoυcrι&ζει μεγι1-
λη πoικrλoμoρφΙα αε εδαφoκλιματι-
κδ τrερι6dλλov, με απoτEλεαμα vo.

εμφαvΙζει και μεydλη πoικιλΙα απδ
yηyεvδq φuτικδ υλικδ. 'Evα μεγ&λo
μiρoq αυτoδ εΙvαι μovαδικδ ατov rδ
σμo Και τroλδ πoλι]τιμo. EπιπλEov,
oαv oταυρoδρδμι λαδv και τroλtτt-
oμδv απδ αρxαιoτdτωv yρδvων, E-

xει δεyΘεΙ τιoλ,i φυτικδ υλικδ ατrδ
κ&θε γωvι& τηζ yηζ. K&θε τδπog τηg
εΙvαι και δvα μoυoεΙo τηg φιioηq,
εiναι κρΙμα vα τo αφfioouμε vα κα-
ταστραφετ, yιατΙ θα ζημrδoει η αv-
θρωπδτητα.
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ιιTo Παlδlκδ lθατρο}}
Tοv Φε6ρcυαρiο μηvο' o εKΠcll

δsυτtκoq oμlλοc Nοοu'oo'c, 'καt o

Σ0λλογoc γαvθωv κol κηδεμo_

'vα}v ToU 1ου Δημοτlκo0 Σxολεi_

οU, ΠοροUσiαoov το 'nαl,δlκo εiρ-

γoτoυ Eυγεvioυ Tρl6ιZd .Tο 6-

\lElrpo TσU ,ακtdxτρου.. Δoθηκοv
ουvoλl,κd n*vτε ποραατdoεlc τic
onοiεc παρα'κoλοιjθηc,οlv ol Yο-
ηrεiq iκοI 91 'μαθητ6C 6λωv τωv
Δημ. Σxoλεiωv τι1c πδληc Kσl

τηc περ:,οΧrlc. 'oλεc ΟΙ ΠcJρα_

o-ril:εrq αηilεiωcαv εΕolρετlκη
επtτuyiα. ol ιlπguθ:vο' τtlc 9ε'
ατρ'l<ηc o'rαδαc Kα1 οl .i;iκ_ρoi"

ηθο,no'οi απ6οnαο:'; δ'κοια τα

θερr15 αuvxαonτnc1α ΓΙΠ' oλουc,

n'ου εiyα,v τηγ τυxη γ|] η1cc!{3-

λοuΘηoοι-lv τ:c θ'εατρlκ6c παρα_

cτ6αεlc'

Αξiζεl 6vα ε*γε o' oλ:uξ τουξ

Πο(i)ΤαγU]γΙfτι1q και un:υ'gι',jv:ιlξ

καt εuΧoll"lα,σ'Γε Kα! 'ο' iλλεc ε-

Tο:': Γι*νvn Ιζ*g' ιiδt"ι

nlτιlxiεQ. Auτη η προοniθεlα δεv
nρ6'πer vα δlακο'nεi' 'ι'α 6ρεl μr-

μητ6c KξlΙ γcι υ,πdρXal cυvlxεrα.

Tηv επi'BλεΨη Kcli ε',θi.lvη τηc
ακηvoθεοiαc του 6ργοu εixαv οl

δdοκαλo:: Γlιbργοc Τ':riραc κο l

M:ρiα ,Παnaδ'c'n,:ιjλου - Π6rου.

Σ'-i''rε ργdoτη καγ:
M*uolκη: Στοi]δηc Π6τροc.
Σ,κη,γ1,x6: Μπλ:dτκαq Νjκ'lc -

Mdλ'λ'oe ,Κιilοταc.

M,ου,οl,κη 6nalξαv: Σταiδηc Π4

τρoε (κlθdρo), Τ6μτοηc Kιi:ατcc
(αρμοv:ο) , Περ',gi]g1ατηι Πε!l
ιιληc (vτραμc).

'Ε'παIξα'v οl παροκ'*τ'υ μrαθη_

τ6c τηc Δ' τ*Εηc του 1:γ Δilμ.

Σ.η,oλ,iiου:

Γ' Δ,αll αrrrα,x9q (,iιl j gρl' lilα - l\4:τα-

ρo0τηc). Δρδοoc Σιfuτοc (θvορ-

,K6q) ' Zdλloυ tKοτερl,vα (Τερτi-

nηc), Ζαφεiρκoυ Ελ6vη (Τlτl-
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6ουε), Θω,μα'iδου Ναvivα (θvορ

κoc), Kα,ρογκo0'vηc Xρηoτοc
(Mαxμoυρληc), Krτερiκογλου E

λ6vη (θvορκοc), Kouρτdnοuλοc
Παvαγιιi.lτηc (κυρ - Σφεvτovαc)
Kωoτiδηc ΓIdivvηc (θvορκoc),

Μολλlου Στ6λλα (Τοl}'16ηθραc)

Mιi.lκιoυ ΑγY,ελr,κ4 (6voρκoc),
Νατoloq tKιbαrαc (6vορκoc). Πl
τdvlοq,Για,vvηc (6voρκοc), Poιjα

οου Τaοοι]λα (παnογdλοc τρα_

γοuδlοτηc), Tdvηc iKΦoταc (αρ

xlδl,καoτηc), Ταxυδρoμiδηc Zd-

χοs (6vορκoc), Toλκοc 'Aγγε'

λοc (Αxυρo0ληc), Toλκoc Γρη-

γopQe (θvορκoc), Tο(lραc Λd-

ζαρoc (κυρ _ Δi'καvο'c), Tοιiφαc
Ν!κοc (Kατηv.,oρoc) . ΧoτZηοα6_

6αc Eψριnilδηc (6voρκoc), Xα'
τζηXαρloηc Π6τρoc (6voρ<οe) .

ι1Ii"ξii:]ij:f,:i$i

E:κoνlζδμεvol αnδ αρlοτερδ Προq Ta δε Εl'i-: Αγγ Τδλκαc' Στiλλα Miλλrου' Kα_

τερivα Zdλroυ καr Ξλivη Ζαφεiρκoυ

W::ii]i:i]::siξ::i:a]:]] :]]':jijili':ι':

Εικovιlδμεvoι απδ αρloτερd Πpoq τα δε ξι*: }{i:.ιoq Tοilφαc, Kδεl';'] Tiνηc, 'Αγ_

;;;;;-i;;;;.,_ni.ρo" X:'xαρ'iοηc,. Γriv,'nc Πιτιivιο'c, Ξ,:"i t1:.:::, Kδoταc
Ni'o,o., Γρηγδρηc Tδλκαc (Φωτογροφiα: AφoΙ Λιλliμτη)
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Κυκλoφ6ρnoε Evα γεωργικδ 6ι6λio
"Εvα ΘιΘλΙo κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθg εiκ6vεg

Ti εΙvαι τ& κoκκoειδfi (Φ6ρεq) καi π6q καταπoλeμoσvται

Δθv πρθπει vδ λεiΦει iπδ καvθvα &lρoτικδ oπΙτι

ΣTEPΓIOY ΠAΛoYKrΙ
Mnoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε dπd τi γραφεiα

τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6voυ Nαoιionq

TΙr'ΙFΙ ΠΩrιΙ{ΣΕaΣ 1ω0 ΙllP*ιxΙEΣ

M6λιg κυκλoφ6ρnoε 6vα lεωργικ6 6ι6λio μovαδικ6 oτo εiδoq τoυ
(TA ΓΕΩPΓΙE<A ΦAPΙ,LA,lζA ΠoY Ι<Y ΚlιoΦoPoYNΙ ΣTΙ{N EΛΛFΙΝΙΚΗ AΓoPδ)

ΣTEPΓ!ΘY ΓIA/\GIYΚH
xPl-lΞTcIY ΠAΠAΔEIΠΘY,\ΘY

-Tι περι6xει καΘε ((φ6ρμακo)) και πωξ ταξιvoμoιiνται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xρlioιμo,ι και διαφωτιoτικoi
- 'Εvα 6ι6λio απαραiτnτo για κ6Θε αγρoτικιi Θι6λιo'Θnκn

TΙMH ΠΩrιΗΣHΣ 6ω Δραxμ6q

EKΔoΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓIANITΣΑP0I ]ilI MΠoγΛEΣυ

1. TA ΔHMOTΙKA TPAΓOYΔΙA THΣ l\ΙAoYΣTAΣ
2. KΩΙ\ΣTAΙ\TOYΛIΙΣ _ o ,\A.[.KoΣ tΙoΙHTHΣ

THΣ Ι\tAoYΣTAΣ
3. ΓΙΑΙ\Ι'ΓΣAPoΙ KAΙ MΠOYΛEΣ

Toυ Tdκn Mπdiτon
MΠoPEITE NA TA ΠPoMHΘErTΕITΕ AΠo TA BΙBΛΙoΠΩΛEIA Ι<AI

A,Πo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣrrιΛoΓoY JιΠoΦoΙTΩN NAoYΣΗΣ




