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σελ.

Αγαnητδ φΙλε,

Στιq 7 Ιolυ,vioυ 1907 δι!,o' ,ογ.ωvloτ6q ηoU Mια,K,εδo,vi
rκoi α'γδvα, o Kοlnlετδiv 'Alγrο'α'c (]ψεUδιΦη/Ulμ,o τoυ αvΘ/γcδ
Aγαπ,η,y.ριJ rΣloρδ,rrro,υ ) οΠ,δ ToιJ,q iΓoρYoλιαvo,υc Nο,μοΟ Mεo.
σηlviloQ lKοι rr lNτΦγηq iMiγγoc οn,δ τηv N,doυ,orο οnαγ1oνi-
ζoιrrαr onδ τouq ]KoμlταT'ζηδ'εc oε τornο,Θεo'io κo'vπd oτo
.σηlμ.εrρ,tlvδ γω,ρro 'Αγραc τoυ Νolμ,o0 lΠδ,λλοc'

Η "IΝIAOYΣT'AΣ T,|μ]Φη/τοc τη,v lμιrημη τωv δ0o αγωvl_
,oτιi-lv φlλoEεvεΙ οXετlrΙ(δ δρΘρo β,αoloμδ'vo oε ιoτoρι,κ,δ α1-
lμεiσ}μo τηc ε,n,o1ξc ε'κrεliιvηc. O rαvαγvΦoτlηc Θα πληρoφo-
iρηθε,i, iKατω ι'.Jlη,ο 1η'o,]6q oι.ruΘη,κεc o Kα,nετ'dιv 'Αγραc ου-
'vαvτη'θηκε μlε T.oUc lκαμllτqτζη,ξgq, σε τΙ οι-ιooκo,n,oι]o'ε οuτΦ
η ,oυvdvτη.oη καl τελ:rκα, ]ΠΦq 

'orΠrαYxοη/i]σθηrKε. Kloηzτd τoυ
,εi1ε ηv i,δlα τ01η, lκοI o lΝοo,υlσο,ioc NτΦ,Vηc MΙγγο.c.

Στo yρδvl,o τηc Toν,ρ,κρηρατi,αq, oil κoτοiκτηπθc π,αγ_
τoιοτp,δπ,ω'c iΠlo|ρεlμΠδδlζαιv τouq xρΙστΙorvουq ηlα εinητελδ-
'σoulv τα θρη,gKg,Uτ1lK6 τουq rκα,θηκolvτα. Σ1ετικo ε,ilvοt το
,εnειoδδια Π,oU δtlαlδlρ'αlμ,αγ|,gΘηικαv Tηlv lΠQρ{αlμ]oMη τωv Χρ:-
'orου'γ,θwωv τo 'l 867 οτη i|r,Ι,ξroιJσ'q. 'or φ,οviοτlκoi Toiρ,κol
με 'αλλολo'yμ,o0'c rlKrlo,δμrσα,v τo Ι(ομlΠlοΛlαlρΙlδ του Αyiο,υ, Γε-
ιυργΙoυ 1K]αt εlKοηrαν σUηrrrρilμ1μ1tiα τηv Klα,μn,δivο. Πoλi o0v_
ταμo, oμωq, Xqρ'η σΓlc εηrδρYεlεq τωηr N,οoυoαiωx/, αιve-
Yεi1ρετlο'l τo iK.o|μΠiαvaρ,Ιrδ, ουπη τn φσρd με δξoδrα τοrv Τo,iρ-
κrιι)vt !K,cr,ι 1η 1KαlμπαlV'Q αηtμ'α,vε Χlοlρμδoυιrro' Kα,ι fΙαη/ηγUlρlKi.
'ιEvα, γεYοvδc n,oυ τtμ,ξ ιδloiτεrρ,α τoυ'c δροoπηριouc Ν.α-
oι.loοiουq.

Το τε,λευταiο 1'ρδvια ,6vα καιvo.fργ,ιo ,γδ,oηlμ,o, τo
ΑlDS ('EiτZ) ε'xtεlt ηoqμρlxρατηtoεl lnoλι] τov dvΘρω,no. Η
,αiσθ,δrv.εηlα iμ,ετοlδΙ,δεται κυρ,iωc με TΙc μ€ταγγic,ειc oitμοτo,Q,
τη,v oεΕLou,αλltκη εlπ,α,φrη lKol Qnδ τηv ,μητδρο οτο π'αlδi, αrην
δ:,δρκειο τη,c lεγκU|μlο1σ,ιilvη,q. ]Mπ,oρεi olηrμεΓiι: τo ΑilDS
γq gη,gngλgli πρ,olβληrμo. loμωc rοrrτιμ,ετωπ,iζεταυ Kο'τd, T,ρ6.
ιΠ,orv lκoη/ο|Π,ot,ητllκ,o' ιαρrκεi, Mα ληφΘο,ιiv δλo τα αv,αYκ'ο,iiJ
ΠrρoφUλolκτιKο μ,6τρο,. Δηlμ,ooιεtoυrμε σημ!ερα oxeτικo dρ-
Θqo. 'Eτo'ι o rαvαrγιvΦrαrηc oα εη/η|μ,ειρωiΘεi γl,α τo v6o vo,oη-
lμ: ,κοη Θo πλη,ρtoφoρ,ηrθεi] Yιια πouq 1ρ,δ,noυa πρ,δληψηc.

,o .n,oλIτr,oμδvοc δΦρω,Π,oc" glγ ρyβ,μqτt Tου, κ,aρδσU.ξ
καl αλλωv ,π,oλlτlκΦv ,oκonηlμoτηπωηr κqnξφερε vα κτi'oεl
Π'δλεIc ΠoU ,vα ,δυ'oκoλε.Joluη/ τ]ηlv iδ,lα τη ζωη τoυ, noυ θ.
γrvε ΠΙο] -g,η'αrγQροjrπη'". To ,π,ρδ1βληlμ,α εrirvol διιrrωq oo,β'oρδ.
'Evαc rεlδικδq α,nδ τic ,αrηλεc ToιJ rΠε]ρ,loδΙΙΦιj μοc δlοτυ_
,nΦvol τlc Enδψlειζ TρIU Kloι iΓΙ|ροηlεilvε]l λυoεlc. Aq τoηr ο_
,κουooυμε.
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(Σx6λια - επιonμξvσειq σ'e σxετι,κ6 ιoτoρικ6 onμεiωμα)

Απδ τov γρ&φovτα παρατΙΘεται τo πλ{ρεg κεΙ-

μεvo oημειδματoq, φωτoτuπΙα τoυ oπoioυ εixε τηv
ευγεvιj καλωoδvη vd τoυ απoατεiλει εξ ΑΘηvδv o κ,

Γεδργιoq Toυoiμηq, αvαφερδμεvou στιs oυvθ{κεq αι-
1μαλωoΙαg τηv 3η |oυvΙoυ 19o7 τoν καπετdv 'Α-
Υρα( 1 ) και τoU Ναoυoαioυ oυνoδoδ τou Ντδνη Miγ-
γα(2) απδ δvoτrλα τμ{ματα 6oυλyαρoφδνωv Kαι ρoυ
μαvoφδvωv κoμιτατζηδωv.

Συvτ&κτηq τoυ oημειδματoq τoδτoυ, κατ& πλη-
ρoφoρΙα πoυ τoυ παρEoxε o κ. Γ. Toυo-Ιμηq, εivαι o
Αλδξαvδρoq Mαζαρ&κηs(3).

Στo oημεΙωμα τoJτo εμπεριΞ1ovται αξιδλoγα
πληρoφoριακ& ατoιxεΙα τα oπoiα αυμπληρδvoυv τα
μδxρι τδρα yvωoτ& Υια τo πρoαvαφερδμεvo γεγo-
vδg. Tα oτoιxεiα αυτd εvδxoυv ιδιαΙτερη 6αρδτητα,

Toυ Στ€ργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

επειδfr ακρι6δq, πδραν τωv πρooδπωv τωv συvερyα-
ζδμεvωv με τo Ελληvικδ Πρoξεvεio ΘεooαλoviKηq, γι-
vεται μvεTα και dλλωv (αυτoπτδv μαρτιiρωv τηq αι-
xμαλωαΙαq 'ΑΥρα και MΙγyα) φΙλα πρooκεΙμεvωv
πρog τoUζ 6ouλγαρδφωνouζ κoμιτατζfrδεq, απδ τα o-
πoΙα φωτΙζεται περrooδτερo τo αξιooημεiωτo, Yια
τηv επox{ εκεΙνη, γεyovδq.

ΑκoλoυΘεi, αμE'oωg, τo πλ{ρεq κεΙμενo τoU πρo-
μvημoνευδμεvoυ oημειδματoq. oι εvυπ&ρ1oυoεg o' αυ-
τδ παραπoμπEq τEΘηκαv απδ τov γρ&φovτα Kαι αφo-

ρoδv αε oxδλrα και επιoημ&Vσειq τoU Ιδιoυ π&vω oτα
6αoικδτερα 

-gq1ft 
τηv &πoψ{ τoυ- σημεiα πoυ

ακoλoυΘoJv oτηv αυvi1εια και ατroσκoπoι)v στην εμ-
φdvιoη, κατ& τo δυvατδv, πληρioτερηg εικδvαq με τηv
παρ&λληλη oliνδεoη τoυg με αυτδ.

.Tη 1ο/6t(4o) ,αφΙ,κ,ετo εκ Bo,δε,rrιiw(4,β) ο εκei n,ρ6'

κ]ρΙτoq oμoYε1/ηc κ. K. ,Πετooq οφηγηθεic ημiv πο, c,Εηc.

Ιo Σdrββorrw ('0/5) (5) μετ'εβη πlροc ουτδ,v εlc B,o-

δεvα ,o ,εκ' Γιoν,τoioτηc (6) κατογδμ,εvoq κoι εv Bε,ρoΙο
δliαμrgγωη/ Toδτo,oq ,Π'αnο'vτΦvη, οnδ μηvΦv δ'tοτεkbγ ε'v

τη UΓtηlρεσiα rημ. (7) oiτoq τω ovθφερlεv διrl τηlv Πορ,o-

oκoυηrv (9/6) (8) ,μοΘΦv πηv ,α,Ιx,μ,oλ'ω'σiοΙv πoυ Αγ. (9) μ,ε'
τδβη εκ Bερ.(10) €ιG ll11,fiv1q,...ηr δnωq ουvαvτdoη irov
εΕdrδελφw τoυ Λδταoγ, ιov ,εYV{blριζεη/ ωq oτεγδταπo oυ'v-

δεδμεvw,κοι'oυιr,ερY,αζδμε,vαv lμετd τωv βoυλγ.(1 1) oυμ-

μορlιirv ,καr ,πεiη. oυτ6ηr γα. μεαlτε0o,η υn,δρ πηq ο,π,oλι]loεωq

Αγ. ;E0ρε πEv Λδlooγ ,εηr ιΠlα,vτoiαr.η 6,σΙΙc ΓΓω εin,εv δτ'r dτο
Πσ]ρ,Φv με τηv α;vδιιπηolιr τoυ Αγ' μ'ετα πω,v Bο,υλγ.(12)
οlpχξ[(iry 'Γκ,i1ργη1(1'3) καlt Zλo,τδηr'(14) οnτη δλo,βε XΦρ,οv
εlc ,καλqβηv κειμi"vηv 2ωρ,αv κoι 20' τη,c Νο,oΟoη,c κ,αr 20'
αn,δ τoυ 1ωρ,iιoι.l Τoα1ρ,μ,o1ρ,rvδiβoιl(15) (,κoι oxι εv Δoυβα-

ρiπαl(16) 5qραv o'nδ11ov τηc rN. (17) ωc €i|Π,αlv o]l Λ. (1B)
και Toλ.) (19)' ,κατδ τoιiτηv lμετδ σUvσμtlλiοM κο'Θ' ηv ο-

μlδμ'φΘη,σov rrω Α.(20) ,καl τη Ελ.(21) ωc διαlnρo'Εdιrrωrr

φδvrα.lc 'κiαι αlx'μtαλω'oiα.q ,κ,ατδ τω,v βoυλγαρlZovτωv 1ωρ,ι-
κιirv, o δε Α. α,vδλα,βε Πdσοv τηv ευ,Θι}vηv τoδτω,v, ο α,ρ-

1ηγδc lΓκiφγηq θκλε,ι,oε πη,v owoμlrλiοv ρο,n'iooc τo,v αρX.

4A

(22) o i,δlo,q Λ6τooq τ6τε δδωκε τo oι}vΘημα τηc επι0i-
oεωc κατδ τωv αl1μολδτωv(23) εκτυ'n'η,oε πov Ντδvε Miγ-

γo κol φ'ιrwdlΕαq ηp,oc τo]Uc lKoμ:ταΓΓaηδεc 'τi τoυc φυλiτε"
τδτε δε καl o αρ1ηγδc ΓεΦργroc ερρinιoε τo A. (24) "τi
κτυ.πdπε τo\., α|ρX'(25) αlυτοc lεiνloiΙ Y,!1ο oκδτωμ'ο.(2'6) Δ6'
στε τcξJqD κοι ,αμ'θoωc oilτrol ιilρμηoo,v κ'αl 6δε'σοv o'μφo'

Tε|ρoluq. Elg τω,v ,σUμlμ'o|ρητδη/ εφΦvoΕε να n'δρ,oυv τo δ'α-

κτυλiδr μ'ηπωc,6'xει μdoα δηληrη,ρloΛ/ κorι αυτο'κτovηoη' (27)

o A. εn,εX'εΙlρησε Ma ,εEαγδYη τo πεtρi'olτροφδv τo'υ

(κoτd παc ,αφηγηoε,lc τoυ Z. Λδγγο|ιJ' Klo'! τδλlou τro0τo εi'
y1ε .αφ'αltρεlΘεi ,Π,αρ' οUτΦ'V ειl τη 'αpx,η τrηc ouη/'o'μ,lλilαc) υ-

βρi,ζurv αυτουq rατiμoυc'ol κoμllταεζηlδlεξ ]rδ:rε κoτd δ':'α'

τα,1ην τoυ ΓΙωiρYη aδε'σοv 'αυτo,v K'αι τov Ντδv'ε M'iγγοv.
'Εv τμ,ημro ,δε εΕ εηrγδo ο'vδρΦv U,Πδ T'σv 'ΓlΦργηlv οndγoγ'ε

α,υτ,oΟq ηροc B. (2s) τo δ' δτερ,o,v τl.l'ημ'α υn,o τov Ζλ'αιrd'v

ΙJ,εTaβ,η 'K,α1 δ,lε'νυ,κτδρ,ευοε,v rlληoiov τηic EΠ'IσK]oΠηc. (29) o
Λδτ,oo,c λδγεI δτl οUivδ'oπlη]o,εlν εΙq 'ToUq Boυλγδρoυc ορxη'

γcδc ,vο μηv φovει}oo,uv ιrov Α' δrδτl θα nd,θ,αυ'v e'E oιrrεκ-
δ:κηoεωιl το 1ωρ,:d. Την αυτην 'Φρ,α,v γυν,oiκεq eκ Toορ-

μα,:lvδβcυ Klοι XωlρlKιy] Π]ρoσελθδ\rrlεc rLKετειJσV v'α μη ndΦ
ο ,α,2xη,γ,δc κοl εκτε,0η τo 1ωρi,ον τωv εlq οηητεlκδ'lκηoεlc οl

δε Boυλγ. (30) οrρx,η'γoi δ:,εβεβαiωo'oιr ο,υπδrv oτt oυδ6ηl θο

nαθη, μ,δ,vov sα το,v,n,εiρ,lφΦlρωσiη/ ε'Ιc το β'o,υ\,oρ.(31) κiν-
Toσ K]α, χω].1Ι,ο iVlα α'rrrlληφ'9η τηv δ0vα,μιv κo'l τηιr oργδ'
Vωσ.v τωv Bol.;λYdρω'v' ,εiτα Θα το,l οπoλr]ooυv' ιroυγαηrτi_

ο'V δ1: Kαl ,η Λδτooc l(σll oΙ ,αl9Χι'1Yoi εi1ov οrΠoφοoΙ'σε1 τcv

φδvov τoυ 'Miγγ,o. To,υq λo,lπoυq 4 ο,lxμroλΦπoυc' ('32) ωc
λδγη ο Λθτοοq rα'nδλυ,oα'v ,αμδoωc xωrριic διδλo,U v,α' δ6'oω-

σ:v, τηv .μ,εσημ,3icif,'r' δηλ. (33) τη'c Kυρl,α'κ,ηc σ{Jη/o'δ'εUσoη/-

τcc μ5x2l τvοc. (ol Λ. κalι T.(34) λδγ'oυouν δτι οπελ0'
θ't1αο'v τη'y Δ,l:υiτdιoαrr n1ρω'i). lK,αΘ'' δ π1ρooθδτ,ε'r o κ. Πθ'
τσoq ε,K nλη,ο,o'φ,op,lδν Toδτ'ooυ o Λδγγoc ο,n,cλυΘ,εic κo-

τηλΘεv oμδoωc ,διο, Νοoiαηlc (oυδ6v ovο,κοl'vΦσαc To:q ε-

κεi 'αρμ,o5iolc) (35) ,ειc ,Θεo/,viκηrv (εvδ o Λ. η,oo'oηλθ,εv

εilq τo γρ,oφεi1οfr' Tηrv ,εσ'π,itροv τηc ΔΞUτ,ρlοξ εl,πΦrr δτl μδ_

λ:c εiX,ε'γ θλΘεl)',Enioη,c 'o Λδτ'ooc εβlεβ,oiω'oεv oτl εn, του

α.jλλ,ηφ,$g'γ1,9q A. ευρδΦ τo oη,μjεtωμαT αρΙ,oV ο'Uτoι Π'εrρΙi'

X,ov δ,l αφδ2ουc'nλη,ρ'oφαρi,α,q',nλη1ρωμ,dc iK,αΙ οrv$lΘεσε,|q €ο-

γαoiΦv' δ;δ τα 1ωρ,iο' τσU κd]μΠlo]υ, ωc lK,αl 150 λiρ.(36).
o Λiτgoc ηκoλoiΘη.oεv o Λδτooc,(37) τo oΦμ,α. 'Eκτoτε

ιiγvδεl o Λετ'ooc τη]V TΙ:,Xη'v τωv ο,l1μ,oλΦτωηl' υ'n,εoΧ6Θn

δε δτl ,αμ6oωc Θα μετ,αβη rnlρoc συ,vδ,Wησιv τωV οιlμμ]o]ρl'

Φv i,vα κα,l n,α,λΙ'V μiεαoλαiβηo'η υnδ,ρ τη,c οnoλooεωc τoυ Α.
O ,α,υτδc 'K. Πετ'oo,c οMαφaρε,l δτυ τηv π,(3B) Tετα,ρτη:v

ηλθ,εv ε:c Boδ,εγd o Σα|ροKστodvoc ,κε1αγldc 6 $1qlμivωv

ειr Krvδ:δβω(39) 'δoτic αφ,η'/,η,θη, εtq τοrv Eυdγ. Bαoδδρov
δτl τηv Kυ2,lo'κdv εσπδlραΙV ηλΘεv ε:c ιrαc καλ,J,βrqq τoυ τo

εΕ 9 αvδρδv(40) ,βc,υλγ. ,απδσn,α,oμ,ο φδ]ρ'oιv t(αl τoυc διjo
(41) .α,:xμoλδτ]ouc' 'εΠi:'Vilβη UΠ]διc τηc oωτηρi'οc του A.
Kg| τω ,α;lrη]Yδ!ρ,εruσ'3lV με'v δl' α,nεηλΦν τηv α,vδμ,ιξiv του,

τδλoc δμωc τov δrαβεβαiωoαv δτt δεv Θα φovευΘfr o Α. (a2)

Τδλoc, εξ α'olρ,,oτωιr nληrροφorρ,lΦv βoυλY. Πηγηc θμ,αθov

οl ε,v Bο,δε,v,οic(43) Φil τ,ov Α. π,ερilηγα,γw e,lc Λ,ouκo-

βlτc, (44) 1fl,91σ,g,nr(45) κqυ Σαiρ,οκirvoβov(a6), δno,υ καt

εκ B,c,5svωιr' μ,ετ6:βη'oα,v Bo0λγοιρol' nσvτolω,rρδΠ,ωc υβ,pi-

Ζorπεc κal'ε'ξε,υτελiζ,οvτεc ο,υτδv".
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Φωτoτυnικδ oπδonaoμα τoυ oημειδματoq σε oμiκρυvoη

ΣxoΛlΑ 
- 

EΠlΣΗMΑΝΣΕlΣ _ BiBΛιoΓPAΦιA

(oι αit. oρrθμoi oφoρoilv στ|c noρctΠoμniq τoυ κεrμEγoυ)

(i) Tθλλcc 'Aγο,α,c. Ψ,ευδιiw,υ'μ'o τoυ οΦυ'noλo;1'ογο0

Αγαπ'η"r,o0 Σ αρ,dlvτοιυ Kαiτ|JγδμεvoηJ' ο'nδ τoυq Γοργ'ολldνoυ'c

ΦlλlaΙρ,Φrv,Πελο,π,ο'wllo'ου. An'δ τηy ελλη'voτo'υρ,κικη μ'εθδ'

ρ':o δπου ,UΠ,η]ρετ.o,ι'σε εΖητηοε 'οnδ τ'o Yn,o,υργεio vο ηγη-
θ,:i ε'vδ,πλoυ τμrημoτoQ σtrηv ιroυιoKol&ροroδ'μ'gγη Mο'κεδο_

vi,o πl:oκ:,lμ,6,γtou x/α ,ο]v,αλΦβεl δρ,ilo,η κατδ τω,v βoυΦαllo'
φΦvω'v κομ'lτοτZηδωηl.

ΑρXεc Σεπτ'eμιβlpi'orψ 16ψ 190'6 τo εllKoσομελδc θvonλο

τμη,μ,3 1,3'Ll ουτciο,υ rηlγ.ε,]το 'c 'ΑYροc, ευoξλΘε oιτηv Mακε_

δ:.riα κ,αl ,Kal]:U]Θινθη'Kε Π|,]'cq Tηv λiμνη ΓιαwlτoΦv δn'oυ

κα'ι ε'γκαlτδοτησΞ '!η1v δ'δρα τo,υ. o 'Αγρ'οξ, εixε εvτολη vα

ο'γ' ιKαi]lι],3τη σ,ε ε l τo'r,ο'ι.8υ,πολcxαγδ P,δκο N ι κδλ,ο'o (Koλι6c )

οiηιl lχft'3,μgq. Η ολλoγη του τδncι' δiραστflρitδTlηταq αrΠδ

τηr Νδ'oυoα oτηv λiμιvη (lβ'dλτo) 'Ι]:lo'w:πoΦv τoiυ 'ΑVρο

Kgl τωΛ/ υlΠ' αρJΙ.oι/ αvξρΦ,v εγιv'ε κ,ατ' εwoλη πο,υ ελλ'η-

ηrl,κ:Ο Π,2oξεηr'εi,cυ Θεoο,αλοvi,κηc κα,r UΠοYo|p€ιτηrKε, εκτδc

τω,v d,λ}',Jv, rι51 'oΠδ λδγοr;c orρΘηc εκτirμ,ηolηq τηξ κοιrd-

σταcηc ΠσJ εΠr]Kροτoδoε oτηlv ,η'$λη qrυτη ε'Ε α,lτirαq ηq
δΕυvcη,c Tωv ]Kο]μμiαiΓ:KΦv πorΘΦ'v μ'ετiαΕδ'oιrπlμ'ox'oμδ'vωv
n,oλ',τtκΦv Πl31ρ'αrταEεωη/ Kαjl ouγlκεηρ,ιμ,διvο το'υ κδμμοτοc -ωv

rλoυoiοlv lKlQiΙ T,olU λoΙκο,ri ,κδμμ,οπoc. Στtc τdtξεlq τoυ -ε'
λεu'τα,,;oι, ο,n6 πrc ,ορχic η'δ'η πoυ 20oι] οuΦηrα, εiΧε εv'
τα1,θεi lη σiJη/Tiρ,ΙΠτ'IK'η ,nλεloψ'η;φi,α τoυ λo,oil τ,ηc n'δλη,c. To

κδμ,μ'o αυrδ,,o'ooιoλl,oτIκΦιr ρ,εφορμllσΤlKΦηr τδ,oεω'v ου'ιrrη'

ρητ:'κηq απδκλl,oηc' onδ τo 'lg08 κoι ε,vτει]'Θε,v αn'θ'κτηoε

κσI τ{JiΠ,ικη,o,v,τδτητo λειτουργιiwτα,c β'δ,oεr συγKε'ηριμavωη/

κατευ,Θυ,vτ'ηpιιυv *(οτo;στατιKΦv γρ,αlμ,μ,Φv. lδρυ;τηc τoυ U-

'n'ηρΕε o Kωv/voc X,oτ4η-Mlcλoioη,c l(αι θεωρηIrκδc τoυ

ο ,δl,α,voo0μ,εηroq δd,orκαλoq Στα0p,oc. Xω,vδc' μ'θλη καr o,l

δι],ο τηc τonrlκdc ,Enllηροπηq MoIκεδ,oιr'ικoι] Aγιbrrο'. Tα u_

πδ}"οtn,α μlδλη πηc lEπ:τ1ρlgηηq ,qrμ6ηq ητοη/ o'r Xρroτδδorυλoc

Γlερδi Korρηξ, Zα.φ,εi1ριoc Λδγγ,o,c, Φiλπ,n,oq Αρ'vl'lc, Γειi-lργι'
οc Toiτoηc, Δη,μη1ρl'd,δηc, Λοvαιρδ'c, Γκo,0γκoυρoc κ.d.

Σ0μφωνiο, με,ΠηIρ,oφolρilεq οrξ,ιδnηoποrυ κoι oυ,γγαvrκο'j
,Πρ,cq τογ θεωρητικδ πo,υ λαiκo0 κδμrματoQ (rro κδμ,μο ητotv

γvωoτδ |Κol σlο1v rΠoYΠoYΛo) Στο'ilρo Xωrδ πρoοΦπoυ,
o τελευπαliloc .υnηοE,ε θiμ'α δoλoφαvllκηc οπ,δnειροc ο,nδ

μ,δρ,oc ετdiρ'σU μ'δλουc τηc τonικηc Eπlτρoπ'ηc M,ακεδοvl'

'K,ο,iJ 'αiγιbvο (οn,οφ,εrjγω η]v ,Π,oρ'dΘε,ση' δ,crrω κοl rωγ oρxl_
,κιilv τrυ αvδματ6c ToU γΙα λ6γoυc ευrrοητoυq) σU'vεΓlll'

κoυροι)μ,εvoυ, lκQIΙ oΠδ τov Xρησlμοnoιoiμ,εvo οαιr onλiτη' κoπ

<:5ηγδ ο,π ,δτιq ελληvικδc οrυτορτrκθc oμ'δδεc Nοαloqio
K. Π.

o Στo'ilrρoc Χωvδc κατ6,φερε vο ο'πωθi1oεl τoυξ ωπλI'

oμi,vcυc με ,μ,αxoi1ρlο 'nολmrlκoι]q τou ο'νπlnδλοι.l'c (οΦrκα'v

oτio ,κδμrμo τωiv ,Πλouσiωη/) κοι vο' τpoπε,i oε φυγιj. Tο ε'
rε'ιoδδlο θλαβε xΦρο lμδorα οτηv Νioυοo', oε δρδμo κοι
.αε αno,oτ,ο,oη' (δυτικd) 5,0 'nερ. 'μδτρωv ο'πδ τo Poλ6γI ηc
πδληc.

q '{rγραc, o]nδ τα τ6λη Φεβρoιloρioυ 1'907 εi'1ε εγκο'
ταoτ'α9εi oτηv N'doυoo, qτο σΠ|iτι τoυ Δlομοrvπη Mniλλη

γl'α lvο ,o,n,oθ,ερ'αΠ,εUθε.i ο,Πδ τρo0lμοΓΓα n,ω δδ'1θιηlκΕ σπltr,

λiμ'vη ,Γιαwlτoιilγ oε μ,dΧεq με ταυc ,κοlμlτοτflηδεc κοl ο'nδ

ελΦδη, n,u1ρ,ετδ. Io ελλη,vι}d 1Πrρio'εε1rε,io Θεο/vilκηc, οπδ

'rοv Αηρ'iλlo τoυ 1907, εiΧε rοnoφ,αoiσεlt πηΙv οrιπτικ,ατiαrο-

ση τωv εΕ,o,ιrrληθδνπωv οiΠδ τιξ τqλqηηlωρi,εC κοrl τlc μl,
1εc ,αΕιωμiοτlκΦv. Iov 'Αγrρα ,αnοφα'oiοθη'κε 'μα τοηr δlo'
δεx,Θε,i onηv Νdoυoα ο λox,αγ,δc που Γ'Ι,εΖlrκoι] Nl'κδλ'οoc

Δolυμ,n,I'1ηηq (,AμOvτα'c). Aρxθ,c Mοi'oυ 1,9'07 o βoεβoδοq
lΓloβi,v Zλοτδv (n,εοi ο,uτoιj βλ, οvαφ,φδ roiu γrρiφοηrτοc
cxnην trτορ,oΠoμ,nη 1'4), ,μioω ταw Mηiτoη, Πioloυ κοι Γlιilρ'
γη Γκ,δταη, lΦτroi|κωrv τoυ xqριoil Toοο,μlοiρivofu (tM,opΙvο)

,εκδdλω'ω ηv πiρδθ,ε,αη vo oυvαrvπηΘεi με 'rov 
'Aγρο, κοιr'

δλλoυc μΞV γιo vα 'oυΞητdooυ,v ,πρoτd'oειq τοU γΙο Πρoσ_

x,Φρηοη τσυ oτlξ ελληvικδc oμδδεc, ηoΓ' d}uλα.n δε, γrα
τηv oυvοψ,η ,α-lμ'φ.ωvΙ,oc μ,ε oκo,π6 τηv ο,v'dληψ'η κο,rιrιbv

εn':ΘετrκΦv ε,vεtρYεlΦ'v κατθ τωv τoι]]ρrKω\,.

Σiμφωvo με ο,φηYηorη τoυ l'ω6rrη, Yψηλdιrrη, Πo{, U-

πη1ρδlη'σε 'oαv oμοδdρ,1'ηc, τομΙοc κoι δlοηειρloηc τoυ
oΦμοτroc πο,υ 'Αγρ'α,, o τελευτqi,oq iεrvξ1β1pιb€r|lKε αnδ τoηr

Zα,φεiριo Λδγγo, μδλoc τη,c ταπικiιc Eπ,ιτρonξc Αγtiryα Νδ.
ο{J'σα'q, ,σXετΙ,κd μlε πη,v ,niρ,Φα'Cη τoυ Γιoβiv Zλorτdv γιo
τηrv ,δvα1οΕη ,oυ,voμιλlιirν μ,εmoΕι τoιrc, Πρo'Kεlιμ,6νου o τε-
λευ'τrο,ioc vo ΠpoσXωρησε'l στιξ eλληvlκic οντορτooμδδεc'
Kolτδ'nrtv τoι]lτoυ o 'Αγρrqq rμε τηΛ/ βoi1Θειο ιrlα.J δμπtoτoυ
α' ,αυτδ,v Iδλlρυ rΠιov'v,oκαβiτη, iρθε oε εnoφ,d διoδo1lκi
(lμε ,μυστlκ,η ,αλληλογρ,αφi'o,) με πουc βoεβδδεc Γtαβdv
Zλ,oτd,v, ,ΓlΦρyη ll(α'σδΠτσε κol NτΙηro, Xαr,ro0ρη (o τελευ-
ταi,oc 'i}ταlv lKo,υτoδβλo1oq ο1Πδ τοl Λεlrtβdδlο K,αροτZδβ,αc
(Αλμωπ,ilαc). Τη,v 15η rMαi'oυ 1907 Πρoγlμοtofrolεiτlo'l oι.t'

vd,vηloηr ,μ,aσ,α ,σηrv tιld,oι.l'oo τωιr 'Aγρο, κοι ΓrΦ.θv Zλο-
τd,v. lKαπd Tηiv σUνδvτηση οlυτfι οiΠoφα|σi,σoη,Kε vct ouγa'v-
τη,θodlv ε'K vaοιJ με τo τμlηματδ τουq σΓηlv μolvli| ΠρoΦδ-
μου lΝd,oυoα,c για ηM ληψlη τελl,κilv οlΠoφδσεω\r, nρ'avμ,ο

'rελικd ,nου δεv θγrvε λδγω μη 'Γllρoσ6λεru'σηξ mυ Π@6,v

lι,a



Zλατδv KαΙ τα}v n,ερi ΙαUTδ]v. Tελικδ, μioω n,δλr ιrωv Mη-
τoη 'Πθoto,υ και tΠlιbργξ, Γκδτoη n1cο,π,αρ,αoκευdoθrη'κε viο
oυrvδrιrηlοrη, Yιor Φηlv ]rη' l,gμ,viloυ 1907 οτηv Tο'Π,ο,0εσ:ο Γκ,α-

βρδ,v Kα,μ,εv (βρd,xοc κορ'α,κωv) 18 1ιλlδ,μετρο βo1cεlοδu-
τlκδ. τη'c Ndrouσlαc.

H 'ouμ,φω,viα rn1ρ,ο,ξβλεπε lv,ο Πρo,σδλΘouη/ doΠλoη o1 oρ-

ΧtηY]oi Χωρic "o 
,σδ|μοτd πσUq. τηη/ 3η lουviorυ, To Πρωi.,

o 'Αγρ,g,q αMεΧιbρ,η,σ|Ξ ,αrnδ *"rytr Νd'orυ'oα με τηM σ'Urvoδ'εiα

TθU lKσrΙ κoπd τη,v δlδλευαη τlαu rαrnδ τηv 'o,oλl'α,vη (Αγiο
Φωτε:,viη) 'niolρδλolβrε oα,v ,oδηγδ τoη/ Ν'liKδλαo Π6io η Πδ-

γro. Η onπα'μεληc oυvοδεiο του 'Aγρ,o οΠ,στελoi,η/,τqrv oΠo

τΘU'c Πlαlρ,αK]dτω:

1) Zα,φ,εi1ρ,loq Λδγγο,c εrρ,γ'oστuσlορΧ,ηc οrrδ την ΝαιαU,σo

2) }rlτιiwiη,c (,Nτδγε) iMiγγαc rρoφTηG ο:Πo Tιηlv Νd,cυ,oα

3) Τδλιoc η Αn,oοτδλοι η Πl,αvνοκοiβiη,c An,δcτoλc,c αnδ

τrηrv Nd'oυ,oαι

4) Τδλ,oc ξ Αn'ooτδλo,υ η lΓl,οrwακ.iαβiτηc ΓεΦiρ,γiilσc q'n,δ τηv
,Nd,oυ,o,α (lΠlδc τοrυ Π!ρσηrYoιι]μ]εMoU. Συμ,π:1ριελd'φrθη, cr, η!y

σιrv,oδεilo ΠlροK,εΙμri,VοU Vα xoη,σΙμ,oΠ]oιηΘεi σαη/ δερ,μη_
lvθσξ TσU Zοφ,ε,1ρ,iοc.l Λδγγ,ου) οn,δ τη N,oouo,α.

5) iNlκδλαoc ΠδYIoc αnδ τηv 'ooiλ:ovη, (Αγiro Φωτεl,νη)

6) lMητoηlc lΠθo;ο,q ,ο,Πδ ΙΙη Toαρ,μ,αlρi'vorβo (M,αp,ivο)

7) 'Π1Φρ'Ylη,c Γκδτoη'q cΠ'δ τo Tααo,μια,:Ι,vqβo (Mοrρi'vα)

Στrη,γ σU'μφιμvΙηiΘ,εiσα !]JI TξV σιlvα'vτηση TοΠoΘεσiια

Γκαrβιodv Kδrμ,εη/, παiρ,i τηlV oxεm;κη σιJμφωvια, o 'Aγpοc

oυvdvτη,αε τσV Kouτσδβλα1ro β,g,qβo,$,g Ντ;vo Xα'\rτ,οιlρ,η με
τo σΦμα, ταU Koι δXl τo,v Γioβ'dv Zλ,οmδηr. Moλoιrq0το, o

Xαvτoiρηc τοU εΠε'φιjλοlΕε φ:λlκη UΠloδ,oxlη κ,αlt τov oδ'η-

Yησε 'σΓ,ηv τcιΠoθ!Ξ,σιο Tα.jβcrρiτol οn,oυ τoν οrvi'μ,εlvε'v με
τα σω,μoτd τoUQ' olΙ lΓloβov Zλατ,dv μg1 ΓldJ,ργηC Kα'o.d,πτoε.

Tα δαα .ε,π.ο'κoλo'υ'θη'o.α,v στην σUγεχ,εI.ο i]Mοφ'6.ρ'ovτol

στο κε,iμ,εvο τΦυ οη,μεrΦμq:Γοq TcU υΠ]ηiρετη,σαrvΓroc σπo €λ-

ληrv:κδ iΠρoξε.vεiro' Θεoοολgιγi,xηq λλglξfrvδρ,ρμ MοΞα'ρ,dκrη

(crου oυ'v6τ.α,Ε.ε ,με ,βooεl τlc εμnερ|εXδ.μ9vεc σ' αUτδ μα2"
τυ1ρiε,c) ,nioυ lΠ,αροrΘετ,οl,.J,μ,ε ο|Uτοισιc oτηιl π,oIρoυoro μελi-
τη. Συ'μ,πληlμilvo|ΙJ,μlε μΙδι.7o δτι τΠv vυ,χTο IΤηc 7η,c lου'vioυ
1907' lμlετd οlπ,δ πεrv,ο,η,μ,ερξ πεpr:'ιpοp,δ κα,l δ|εσUρ,μδ σΓrο

Χω|ρrΙd'Αvω,Γρ,α,μ,μαiτiκ,oβo ('Αvω,Προμμοπικδ), Πl,oυγκolβo
(Eρυηo) ' lΠoτετoilv (,Πoτη;μ,α), 'Αηr,ω κεl K τω Pα'ιrrοβo
(Kqρυφη), Σoloιοrκivοβo (Σrα]p,ακ:voi), Πδποεn (ιMοργο1oi-

τo) lκiα|l iKρoiwroδλοβ,o' (iK,oρ,o,oldc) οrι κorpllτrαπΖlr|δεc μετδ-
φεροΙv Tloιlc 'Αγρα κοr tMΙ,γγο απo Tδ1,orβ,o (,Kοlρ,υδ:d) δnου
K]σl Tσυc ]αtΠσγXδησαv σε μ.lια ψηlλη καpυ.δrd, σ€ τlon,oΘε-

σilα 'μεπο,ξa Tθxο'βoυ καl Bλd,vτolβ,oυ (oημεrρο χωlβlδ 'Α-

γραc) .

Θα πρ,δπε'r νlα τ,oνΙoΙΘε!i δτι η πon,lκη EπIπροn,η AγΦ_
vo ,Nd,o,uo'αq ητov ,αlvτi,Θετη στlηl,, αlΠ,δφ,οση ToU 'Αγρ,ο v,σ

ntPiσθλoεl ,σε δtro'n;ρgγμrg.r.ειil.oεtc μlε Toluc η3icαMαφ,ειo,δμεv|α-Jc
iβo,εβδ'δε,c τω,v κloμ:πατZηδωη,, και εix,; ε,;_1,19rημ,αγ6l τoUc κ:lv_

δiηroυq η,gψ, ,η,gρ,liKλ,ε,:ε μlilQl irεTο'Ιο, ε.'z6lργε.Iο, |lδ,|o'iτaρo Y:ο
τηlv ζu}η τoU.

Συμ,φωvα rn,dηrτοτε 1μ,ε τηv αφηγηση rToι.,' σuμΠoλε'μ,l-
oτo0 που, lιυδwη Yψ,ηλ'αlVτη' Q 'Αγρ,αc oρομοτilaσvΙτlοlv, σ,αtv

τo,v PηYo Bελεoτrιvλη, τrηγ dvωση Γωv χlpl:στlllσvΦv τη,c ελ-
λ,r/v:κ,ηc xlεΙοσloψηοιolu εηliαlvTi,orv το,U ",βiο1ρ'dιυc ιαogε,vlο,Oq"

δn,ωQ'απ,crκoλo.υ,vτrαιv τδτ,ε ιη oΘωμrανIlκη oiυτolηροτoρiο.

ΑvεΕηγ'ητο' εn,icηc, Π,αlρομθMεl To YεYoγδq 6τι o 'Aγρ,oc

αn,iφυγε γq lα,vlgκσlνΦoεl Ta ριψ.oΙ(;,v,δU\tα σΧaδjδ πrσU 9τo
s,λληlα:κδ rΠρoξεvεio, iο,εooαλ,crvi,κηq Kαl €t,διKδτ,ε]ρ!ο στov
Πl,:δΕεvo Λα.μ,ηρo rΚorρoμ,ηλδ, ,στο[J οfioiο ε'i1rε αvοτεΦεi η
ψ..l,80,v,η τηq γ€vΙlκηc επlοΠτεi,o,q ταυ Al,αrκεδ,oηrικ,oir ογΦvo.

(2) Νπιbvηc η Nτo,vε llιvliγγ,α,c. Νrαoυotαiοc, ρdφτη,c τo
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ε'ndγγελμο. To'v ,oυv6δε,ε rδlo,iπε1ρη φlλi,α μ,ε το,V 'Αγlρ,ο lΦi
τov β,cηθoι}ο,ε στov αγΦη/ct T9,μ. [lg,ρ,1glρ,X.dμ'εvo,c τo χωlρtd
rη:e Περl:oxrηc Nδ,oυolo,c oυι16λεγε πλ,ηρ'o'φ,olρ,,,εc κ'ol nρos-
τlpεΠε σχ,:σχrαπlκoυc xωρ,rrκοιc γ'o ,εrn'αvδλΘ'oυv oτουq κδλ_
Π,ou'q τoU Πlατρl,ορ1ε,i,oiυ. En'6μ,ε,vε vo ouvoδευoεI ηΓο,v 'A-

Yρ,o σrη'v oυ,vd,wnη'αη τιolu ]με ,τouq κoμ]lToT4ηδ,εc τηv 3 l-
οι,viου '1 907 'ελni'ζgvπoc δτr η 'n,oλ:d του, γ|vω!ρlμ;e μ'ε Tοv
Ζλατdν Θo εnηρεο,(,ε ευγoiκδ τjq σUvο'μ,ΙλΙ'εc μ'ετoε0 oυ-
τoι] κot τotl 'Aγο,o. Tηv vυ1πο τηc 7η,c |,ovγio,υ 1907 ο_
πα'γ1oviooηκε plα,Zi l[jlΕ rrσv 'Αγ,p'α 'ο: τo,nlo'Θεoi,o μ,ε,rοEΟ TO-

χoβοiu κο,, Bλαlvτoβo,u.

(3) ΑλδEαvδρgq Iffi'q,ζqρd,κη.c. Ynoλo1o'γδc Πυρ,orβoλl-
x,o0. Aδελφδc τοrυ iKωγ/lvoιυ 'M,αZ'oρο'κη (Aκρiτoc) . Tor
Δεκδμlβρ,lo τoυ 'l g,05 iτoΠιo1θtε:rηθη,K,ε σtr]o ελΜir,l,κδ fl,ρο,Ε,ε-

vε,io ,Θε,o/,viκη]q με To ψευδιiwυμ'o Αλδ,Ε,α,vQροc lω,olwΙδηG.
MοΖi lμε τoυc dλλouq q'ξ|ωμοπlκoυq πoυ f1ροΕε,vεiοU δlηU-
θu,vε τοv ελληrvικo οyιirvο οτlη,v M,οκεδ,o,virο,.

(4α) Η lnλη1prr|Q Xlρovoλoγi,o,: 10 l6l{Q07.
(4β) Boδsvd:'Eδε'oolα,oη.μ,εlρro, Πρ,ω,?€ηjοU,σο T.oU Ν.

,Π6λλαc.
(5) oΦη xρoMoλoγΙ]o: 10l611907 olvτi τηq σημ,ε,lοU_

με]vηlξ (ο'no n.οlρ,α'δρoμiη) oτo .Kθl:μl9γ9 1O/5. Τo0τo π1oo-

KιrπτεΙr σαφδσ.nαηο ,oinδ τo γεγov6q δτι η, oυvdrπηση τoU
'Aγρα 

μ,5 πo,υ,c ,κo,μ,lταπζηξεq ηρογμ,απonrolηQη,κε ηrv 3η, lolυ-
viro,υ 19,07. Συ,vεnΦc, δεrv ητο,v δυηrαποny o Toδrr,ooc Π'α.
Γt'οlvτιi}rη vα nλ,ηρoφoρ'η,θηlκε τη,v οIχμ,αλωσio !τ,oU 'Αγρα
τηr,. ιΠοlo'α'σκε'Uη 9/5/1907 καη η/,o ε]ΠJlσK.δφoηlκε τoηl K. Πi_
iΓσo TηΙV gη,ρ,μ,δvη, 1015l 1907 '

(6) lΠιdvτoιroτα: 'Αγtoc ιΓεδργrο.c, oη'μερο. Χωρ,lδ oτη'v
Περlφ6iρlε]ιo Βiρ,oυο,c.

(7) ηlμ.: ηrμ,ιiw
(B) olρθη x|ρloιvoλοlγΙiar: θ/6 ( l 907) . Bλ. σΧ. πQ'olα_

πoμlπ,η 5.
(9) Αγ.: 'Αγρο

(10) Brερ.: Eaροi,αc
( 1 'l ) βo.υλγ.: βoυλγ,oρικιirv
(12) Bα.lλγ.: Eoυλγiρωv
(l3) Πρ'δκεrταl Ytro ΙΓσv βoεIffio iilιilργη, Kood,nιτοε η

Xαoα,nπoε 'oΠο τo tl(ρ,o8,οorβo τηc YlοfJγKolσλο1βΙK,ηc Mο'Kε-
δαviο,c. ΔrοQρlομ,dτι,oε nρωτοrρ;1ικδ ρ'δλ,o oτ,olv δ:ο'cruρμδ κ,οl

oΠloyΧσvlΙσμιo' στη1v συvriΧε'ιo, τιμv 'ΑYρ,o κo,l MΙ'γγο. Ηγ,εi-
πo μr]Κπot,oδμοτoc α,Π!δ βouλγαρ,δlφ'(Ι}vro1urq xrqη ρ1619μοrγξφφ-
η/ο{Jq !κoμtταΙI,aη,δεc. iMεrο τσv σΠrΞYXσVιαμδ το_lv 'Αγρ,o και
Miγγο, τμημ'o Eλληvιυlv ο,Vτσlρτd)ΙV τoυ λo1iαγo0 N,lκoλto,υ
Δοι.lμ,n,ιΦτη (Aμiιιrπαc), β,θ €Π,l κε'φoληq τouq λo1'iεq Λ,αιj-

lρo κlαι l(oρδiπoο,, ouvεπλδΙ(iη Trη!7 30 lloυrγio,υ 1907 μ,ε τ,o

σιbμο' ταJ σπηv T,oΠοlΘεσi,o Ξrηρ,oβιo'υ,vl, μ,εiτοξυ τωγ 1ω1ρ,:Φ,v

Δδλnvη,c (lKα.lμq,ρnfi'q) K,Qη τlερoλεi'βα,δoυ oτ'η,v Πε!ρηφθρεlo
Bεrρ,σjα,c. rKατd τηv σU,μ|nλo.κη 6rυτ,η o ΓlΦρ,γη, Ko,odrnτoε κοι
δJo ,κομ,rτoτΖηδεc κoiτ6n,εoοiv η/εlκρloi. Ν,o oη,μ,ευωΘεi δτl o
K,α'odnτoε σUγ,ηρ,δη,σε κοΙ ηγηθηl 3 ρο,υμ,α,υoφΦvωv oω,μd-
rωv σlτηιv ΠlερΙoΧη Eilploι:rαC.

('l 4) ,Πρδκειταt γ,l]o τorν βoεβδδrο ΓιoIβαv Zλατdv ο,n,δ

τo χω1prι6 Γκoλιoldrvl (Λευ'κdδια) εrΠ1ορ.X''οq Nd,orυ,oαξ' o
Zλω'δ,v θΙxε φrαtnη6g,1 σε ,ελλrηlvικδ σΧ,oλεi,o κ1οit εYvΦριζε
κα}ιo πι'1v ελληrvικη γλΦσσα. O iδrοc, πολαuδrrερrο υnrηρ'ξ6

υπdλληλoc irα.,ι, Zo,φ,ειΙρi€ιu Λoγγoυ, Να,oυ'οο,iloυ ερ,Yoστ,o-
σιilρxη, η δε φτω1,η oi1lι(ργilγ5ljfi T,οU iετι]'YΧrαlγε κ,ι' αUrΓη Πdν-
τ]oτε Tηξ ,nρoστα,σi,oξ τoυ' O tρδλcq του Γιαβδ,v Zλοτdv
ι(ατ6 τηrv ου'vdvη'oη τηc 3ηt l'oηJviou 1907 τoυ 'Αγρ'o μ,ε
TαV iδΙo ,κ]ση TοUq ΓrΦργιl, Koodπnoε κ,o,l ΝTi,Vo X,α,vτoΟρη
εlil\/lο,l ,α|μ|φlλθYδlμε,vοc. Ev τo0τoιc, τo γεγοv,δc δτ| δ'jρμ,ορ.



τυ'βΦηι<ε σI1o'/ iKοσiπτσΞ γ'lο τηv oiλληψη, κal κ{ικoβEτσ_

xεitρΙση τα.J 'Αγρ,o κατ'6 τη'v σι}v6η/τ'η'ση a'Uτη oδηrYεi σΙo

oυ,μπδραoμο 6τι δ,ειr ηταv oτlc at!ρ'oθiσεlξ τσU ilδ,loυ μ'ιlα

πθτοια αlμn,εριlφορ'δ' κα|l κατ €nδκiτo'ση, qτt 'nIIθαvδγ νο

εnlliou.μ]oir,σε εtλiικρ,vδ Tηη/ ΠρoσΧΦρ,ηση TlσU σrilq ελληvtK'ic

ο,ν'Fqρτoo,μ,αδε'c. ]Kioθ' δλεc τιq ,ε'vδεiξ'εlc' o Γιrorβdιv Z}ιατΔ'v

UΙιiκιrψ,e '6η6ιγ ,grκβιαομδ τoυ iloρα1ρ'1ικδ αvιiπiερoυ ;rou βoε-

βδ,δα rΚo,oο,ππo1ε Q oΠ,oiοc 11σv Π'iεο€ γο ZηrrησεI τηv σι'iv_

δρoμη που ,nαλol.oυ yv,u}ρi'μoυ lκJαlΙ πρooτtτlou To4J κol μi_
λoυξ τηq τοπl,κηc En,:τρonηc Αγιiwro Ν,δοι.l'o'οξ εργoσro]ol_

αiργiη, Zo,φειp,iου Λoγγoυ' lΠ|ροKεtiμi\4αU' o 'τελευmαΙoq vσ

μεταφδρ]εr σrσv 'Aγρο nηv π!ρ,δταση1 γιo μliο σU|vαλrηoη με

τo]Uξ. βoε]βl€c τω'v βοrgλγ6ρ,oφdwω\l ι<Cr'l ροUlμαrvο'φd)ivωΛ/

κroμliτ]αTζηδωη/ με σK,onδ, δ'ηθε'v, αηv lΠ1ρoΙσxδρηrση ToUc η

τηη/ ,σιJ{VερYolσiο τoυc με TΙe ε.λλΙ1MI,κic a'γTlαρτlooμ6δεξ γlΙο

κα:'viq εn.ιθε'rnKlaq εivδ,ργεlιεc,κoπd τoυρκlικιirv φrρoυριiw. Aυ-

τη εiivαl ξ μlirα !rn'gψη. H dλλη 
- 

κσ]| εΠr1ηρroτδoτερQ -
δτl o ιΓιoβαrv Ζ-λα,τdηr $9γ g,γvΦρ*Z1ε πl'c ο'π'ιbτερ'εc ΠρoΘi'σrεηc

τoυ Γ. ,l(:'ο6,nΙτσlε γ,Iο 'oΟλληψη, διαoυρμ'o καl οnαγ1,o'vIoμδ

r,oυ 'Αγ,ρo 'Πιρ,oKεΙ]μ'δvou η/ο ]σ\.α,ΠτεριυΘεi τo η,θt'κδ τωη/ κο'
,μι:τοτΖη,διrrv Κoιt τωη/ οπο'διiw τou,q στα' δ,ιiδφqρο, xα1ρli τηc

M,ακεδo'ri,οc. Λiγ,o ,q'ρ-'o-g,r]o, ot δι:!o γ'lο'i, ιroυ Tδλloυ η

Aπoα,rδλου η ιΓια,wο,κ,o'βiιη' Anδαroλoυ σKδτωσo{v τον Γιο-

,βd,v Zλ'oπδ'v 'καrο πη'γ δ'r6λευ'od τoυ οnδ τηv Νοευοο', nο-

;ρα τα δp,cκδντια ,μiτp,α οoφδλεlοc i}αJ εilx€ λoful αrτδc

γ1σ Tηv Ιαvτ]μετd)nοrl εηrΦ τετolου εvδε1δμενου μτο τoν

οπα'γ1ovlαβ τωv 'Αγpο κο'l Mi,Yγο'.

(15) Toαρμα1oivoβc: Μo,ρ'Ινο, ση'μ'ερ'ο. Xαφrδ τηc ':_

,rιαρ1i,αc Nδαυooc.

(16) ΔoυβqρΙιτσt (γvα}στo κοtt οοΔ, TοιβορΙrrol): To_

nο,θεo]q ,κc,ιrrα στo 1ιυρro 'Αvω [lρqlμ'μ'oτiκolβo ('Αvω Γρομ'

'μoτlκδ, olη,μrεlρo) . Xι,1ρrδ rτηc εn'αρXi'αξ 'Eδεoαoc.

(17) Ν.: Ν,ooι}αηc.
(1s) Λ. zo,φ,εilρilloc Λδ]\rγoξ- lδιoκπητlηc εiPVο'αrοο'iου

κλωoτoijφαντo,ι.ltργito,c oτηιv Ν'δαυοo,. Υπηρξε με,)Φξ ηc 19'
Π.ικηξ ,EΠ,lτ]ρroΠ,ηc ΑγΦvα, lNd,oυσαξ. iΚοεο τrolv lω'δvιrη, Y-

ψη,λδιrπη., ο Λδγγοc μεπdφoρ,ε αrov 'Aγρο τlc nρoτiσ'εlc
τcυ ,ηρ,Φηv υπαλληλroι.l το'υ Πιqβιv Zλαrov' πρo'σφeρθεiξ!
.μdλια'ο,' ivo τσV cnlvoδεaσεΙ αηv ουvovτη'glη moυ μ€ ισV
τελρu-,οiο. ,Ι(α,l .,εφ' δο'αv ονioc δρ'11ω,v τrηc Νrαo'0'oηc, ωc

ο Λδγγοc τδτε, ,υπ,θδεIξ,ε 't{oι| 'Π]ρο1σεφθρΘη νο σUγoιδ€ι]ση

τοv 'Αγρ'αv lεriξ πΠlv oυ'vdηrτlηoi'v τoυ μ]ε τoν Zλ'οπδ'v, δεηr

'επ,δτρεn,ε ,πλθαv τo oτρ,οτ|ιωτlrKδv φrλoτrμoιr Tα, 'AYρο yo

υπ'o1ιr1ρηoη.' o Λδγγoc πρ,d,γ'μεπι οrJη/ωευoε τov 'Aγρο

,κα;t ηπαv cυτδmrl€ ,μ,dρπυρoc r'ωv δ'oοyv δrομεiφθηoαrv με_

τoξ0 roυτoil ]l(ol τu}v ορχη,γ{iyv τωιl κομιτοπΖηδιυv, κοθιbq

'ι(αlι Tα}γ ,αJιlΘηκΦv ,oυλληψ,ηc ο,n6 τoυq τελευπoiουq τoι.l
'Aγρο' καl παι.l ,εμπ'Ι,ατo,υ τo,υ iΝτιiwη MiγYo. Mετd ην o&λ'

ληψη, των 'Αγρo κα,l lMiyγ,o aΙ κoμ,lτατaηδ€c ο'Π|εr!εUθΦα}_

σσv τcrl, Λ6Yγ,o, τov Τδλιo Φ Αrnοαroλoυ, η Γr,αιlvα'κοβiτη

Αhδαnoλ,o γlοlt τσv γl,δ τo,υ lΓε,Φργlo, ,KαΘ,δc καt ταv oδηγδ

οnδ rη,v 'O,oλ:εvη Νrl,κδλoo ΠθYlo'
(19) T,δλ.: Τδλιoc Φ Arιoαrδλου η Γιrowοκoβiτηρ Απδ-

o.;.or\οc onδ τηv lNdουoη. 'Eμ]nrllσTo,c ταJ 'Aγρ'ο. M'o,ζi με
παv γlδ παυ FεΦρY,:ο 9 omi,oc οv,θλαβε vo' ε,runελθ'oε,r Xrβ'δξ

δl,ερμ,rμδο ταυ zo,φεηρiο]υ Λδγγoυ κοτd πηv σlιJιvdι\rηση1 τoυ
'Αγρο με ταv Γlοβδv Zλoτδ,v, oυ'vδδε'υ,oο^r trov 'Aγρο κο|l

υ,n,ηrρΕαv ,Ko,l οr-βτoi ο,υτoππε,q ,μdrpπlψrεq ηξ σ0λληψηq τoυ

ο,nδ πroι.κ ,κομrτοτΖηδεc. rMοζi με τov Λ6γγo, ol| KopιlTor

τζη,δ,εq,επελευθδρωoαη/ τoυ'q,Πρ1olαηio,φqρ'δμ,εMoυc πloT6ρo

καl γI,ο. lMετδ το,v ο,παγ1ovrαμδ ιr,σv 'Aγρo, κo1l Miγγο σl

δΦo γtoi,παυ T6λιoU ο|Πoμσvωoαlv κοT,dλληλο ταv β,oεβδδα

Ποβdv Zλoτ'οΛ/ ,Koιt TσV σκ,δτωσΦv κoπδ ηγ διθλει.lΦ ιroιl

'qπ,δ τη{v Νdoυ,oo''
(20) A.: 'Αγρ'o.

(21) Ελ.: Eλλi,δι, ntΘolvδπoπο.
(22) ap'x.z }oρX,ηYδv (εrworεi παv 'Αγρο)
(2,3) Στα κ€i1με!vo τoυ oη'μrειa|rμrqrpc ol λθrEaιc με διo_

φαρετtκoι:,.q x,σ|ρlοικmηρ€ξ' γραμμαrαl δ1α.rr δnγραφεi αnδ

τοlv ο|U^/ΓδKπη τouq Aλ. M,o,Ζqp,δ,η,.

(2a) on,αn Παροflfuω.
(25) ορ1,; ορxηγδ\, (lηo11 εδδ εΛ,lvo€i To1, 'Αγφo).

(26) Ε,woε,i τov Ντιirυη η ΝTδrε Miγvα.
(27) ,A,καλωθoυv οlμθoωc iλλε,c δilo λirξοιc, δυoo'

y!,γγω,αrεc.

(28) B.: Bοrρrρδv, ruθαηlδτolτο
(29) Εrιιoκοπη: Xo}ρ,Ιo τ1ηξ εrncιρxiαζ Ν6oυooc.
(3,0) Bα(,lJιγ.: Botλγορ,αl.
(31 ) βωλγoρ': βουλγορlκδ
(32) oι α|vlα'φερδμεvrol ωc ο,niελεUοερωοiνrΙεc 4 o[-

1μδλωmoι, ,δnωq' ηρoοηrε,φiρΘηrκε κroΙ στ,ηM ftοροΓloμin'η 18,

εivoι ,ol Λδγ,γoc, Τδλιoc ξ Απoαrδλου { Γloντιaoκoβiτηc (πα

τξρα κrαrt γ't|δ'c) 'κ,αlι o oδηβc ο]nδ ηι\, 'ooλιοrηr Nικδλoοc
flθγloc.

(33) Φλ.: Φλοδη.
(34) T.: Toλrcc
(35) Ειrvoei τηv τoπIκη Eπ.ιηlρonη AμΙrvο Nδoι.looc.
(3δ) λiρ.: λiροι
(37) ,Eκ παραδρσμηq o aι.vrδκrnηc ιτα.l oημειΦμιqτoξ

oπαvoλolμβαν,ot πo υnolκεi,μano τηc ηρ6τo'oη,c: Λiπoo'c.
(3,8) π.: ιn|olρ,oλΦoi,'σolγ Φ πρoηγoυ,μ,iγηv, rrι,Θ!o|vδτnτo.

(39) Ki,vξρolβo (Kδvr,ροβo) : l(εδριiw,oc, ση,ι!€'ρο. xω-
ρ:δ πη,c €ΠιαlρΧilo'e, 'Eδε,oooc.

(40) Στo rκεi'μεvo Tor-, σιμεltΦμαπoc ot λδΕ€lc βθ διol
φoρετ]1ξoυc x'oρακmηρrgq γρ,o,μμ,αrωv δXoυv δlαγρο.φεi ornδ

7glγ gψMnξi<ηηl τ,συ,ξ Αλ. Mrαζopdrκηr.
(a1) 'Or οηrα.φ,qρ6,μ€νοι διirq οl'x,μdλστol ε,ivorl ot 'A'

Yιραq κoΙ Miγγοc.
(42) Στa lκεi,μεlvo πoυ cπ1,μεrδματοc ol λ6Εειc μ δr-

o,φqβετιK,ωq,Xclρ€'KrΓηiρεξ γραiμiμΦrolv δ1οι.w δl,oγρo,φεi o,πδ

ττov oυruτ6κπlη τοι.ιc Αλ. Mro,Ζoρd,η,.
(43) ,Evvαε,i rΓoυc ,αρ'μδδtαJc τ]ηc πonltκηq Erιlτρon,ic

Αγιirvο 1Boδεvιiw.
(44) Λoιiκοιβlτc: Σωτηρo, οημερα. Xωιρl6 τηc oπορ-

1i,oc 'Eδeαoαc.

(45) tΠδταεn: Mοργqρiτo, σημ€ρο. Xωρ'l6 rηc εΠορ-

1iοc 'Eδεοoοc.
(46) Σrαρlαlκ,irvoβo: Σqρο'κlvoi, οi1μepο. Xoφι6 ηc ε-

noρ,1iοc Αλμωπiοq.

ΣHMEιΩΣΗ
Bllβλ:ογ1ρloφi,q πoυ χβησΙ1μoΠo,rηθr1κε:

- ΔlΣ/l15,2 .O tMrΑlKEΔ,oNlrKoΣ Α]ΓΩΝ κΑl τA ElΣ
ΘPΑKΗN ΠErΓoΝ,o[Α, Σελ. 181' 230-234' 256_267,
373 ,κο,t 374. AΘη,vα 19'79. (lH δκδοη οιυτi1 npαnl,μηθη,κε

o,nδ τov γρd,φοvrο ε,Πεlδη γtο ηlv oUYγ|ραφη lπαυ 6lp,toυ

Xρησlμ,oΠ,olllηΘηικlαΙv τσ ορx'εΙtα ΓEΣ/ΔlΣ, Yπουρ,Yεioι, Εξω-
nε1ρIΙ(Φη/, lξρ,Ομolroc ful,ελετιilv Xεlρoαvηoo,υ του' Αi'μoι.l
(IMXA) ' 'Mηηρ,δnoληs Θε,α/rιli,κrηc, Πριιlτoγωraιαrιiru 'IEU MQε

κεδαvικoi.l Α.γΦvo, olι €,Kδδσεllc πηξ EτοllρΘiοξ Mο,κεδο,γ,l-

κιiry Σ,πoυδιi-lv και 'nληθαc dλλιυv ελλrηvlκιirγ κοrι ξεηr6Yλωo-
σωv σUYYραφιiw οrvroφε1ρδμεvωv δmlκoφι,βvο αυιr p,βλo-

γρoφικδ τη,c nirv'ακο,)

- 
lΗ αφηγηoη' τoU lωd|Wη Yψη,}Φvτη' oμαδqρxη,, τo-

l(1Συ,v6γεlο ρτ,η, oελiδo 61)
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Ξ{ gεεplπθτεlα εψΦg αΨεΙIψ!σru τoυ 1822
(o Ναουεαi,og Γt&vνnq Toακμ*,κnξ κ,αι oι απ'6γoνoi τ,oυ)

Aπ6 την ιaτoρiα ξtρoυιρε δτι. η
Ndouοα, η 6μoρφη Lυτιxc1ιαxεδ6-
νLσσω τOυ Bερμioυ' γιω ν' ατοaτfγ
οε'' τη yα''}ξνη τη6 λευτερc&', επανα-
oτdτηoε τον Φε6ρουd'β:ο του t822
xαι πρoδοpθvη υπθxυι|.iε oτoν τoι51xo
x'ατωxτητf1 τα 'μεod,νυxτω τηq L2ηq
τ] τιq πρωΙνdE ιbρεc τηe 1'3ηq Απρι-
λi"ου t822.

Ιπdxυ,.pε οε θνα'y xαταxτητt1 πcυ
'δeν aa6&"aτηxε τtτνoτα' Ινεηλdτηae δ-

Tnq
E φιv€vειαq Διδ'αοκ&λoυ

λα τα περιουaιατ"&. αγα"θ&' τηe πλo0-
cιαq τδτε N&oυoαE - uTριανταφυλ-
λ6νιo Kτjπο, τη λ1γανε - πoυ φη,μf-
ζονrαν τLt" 1'α, πaρcζiρητ,ι μ&λλινα

Tρεlc nερδ:lκoOλεq ,κ6,θo'vταγ σTηq Ν!,douoτoc τη ροxη
η μrα τηραεl το Bαδε'v6 ,κl ,η αλλη 1η Σα,λo'vΙκη

η τρiτη η μIκρoτερ,η 'μ'olργ.loλoγdεI 'καl λθγει:
Πιbc y*λα,οα,v lη ΝIα,ou,ατα ,Kα,l Tηv τραvη τη xιΙ-lρα;
Πηραv μα'viταεc ]με Ποlδld κοl n,εvθερ6c με v8φ,εc
πηραv τη Zαφε;ρ6'vUφιη T'ρlYlouμεpΙταα vιirφ,η
'πιi:1ε,l το τ*λlα οτηv nοδ,lα 'τα 'v0.1ια τηc 6,ο,μ,μ,ιivα.

Π,6vτε πααdδεc τnv κρατοιiv Kol 'δ6K'α 6oit6ovτdδεc
,κl ,6'vο μlκρ6 παο16πoυλo τη vnαiρv' αn,o τo xli,ρl.
Περπ*τα, ιrιjφη μ', δ;d6α'ιvε καΙ ,Ι-ΙQ μ6v' ,καrμoριi.lvειc

λΙη!vο τα ρ,o0xα oε ,6,αρo0v, μηvα το, ,κα]μΠou1dλlα;
,Λ/,ηvο τ' α,oηuοZοιi'vαρo π,Φx,εt εwld X,lλrd,δ,εc;
o,0τε τα ρ,oιixr: με 5αρο0v, ο0τε τα Kolμ,Πo'UΧ,dλlα

'oιjτε τ' αοη'μ,οZο8vαρo nιb1εr εv'vιd, xλιdδεc
tl6v' ,με 6α,ρcιiv τα, 6,doαvα. T' clvTρ]6q ,μΦU Tα Ψ,α'ρμ,6,κtα.

Tοv εiδα n,Φq τov 5glφgΖαv σ,ο'V τo ΠοX0 κρ|6ρl
το 'ο-i-o:-lα τ' αiμο γθ,μ:Zε, Τα 'στ{θε!cl τoU φαρμdKη.

'Ενα'ζ απδ εxεdνoυg τoυE Nαoυ- των παo&δων. - Tη διx{ τoυ ζωη
oαioυE πoυ oιbθηxαy τδτε fiταy xαι δεv τη λaγd.,ριαζ'ε, ψ&. τoι3τo τo παλ-
o er'xοa&'γρονοq Xρ{1oτoE Taαwμ&,- \ηx&,ρι, o Xρ{oτoE τoυ: ΙΙιb6 νι
xηe, γυιδq του Γιd,ννη Toωxψ&,xη aωθεi' π&,νυl aτoν ωνΘ6 τηq νιδτη-c;
rου τQν xρ{1ιαoαν oτa Κιδaxυ' o ψανπρδτουγoq τη6 φυλαxtE τουε

Aπ6 τη'ν πρωτη oτιγμτi τηζ αιχ- ftταν αρxετ& ,!η}'δq x.αl" τω 1ltαντρ6-
μα,λωc[αq τoυ o Υeρo Γιd,ννη6 Toαx- οxυλα πιυ φ6λαγαν απ' 6ξω ψεγ'l'-
μ&xηι με τaν etxοc&aρaνo ^γυιδ του λα xαι &'γρια. Πoιδζ "lα τoλμτjoει
μαζf, τoy Χρ^i1oτa, &λλo δεν εi1ε μι* φυγτj; Mα η ν"αρδι.&, τoυ πατ€-
aτa νo'3 τoυ, τταρ&.' πιilg να oιδoει το ?q, τdλμηoε! Δiπλωoε τo γtριxo
παιδ[ τoυ, νσ" τoν φυγωδdι}ει - oι δυd xoρ'ψ[ τoυ o Ιερo ΓιdyνηE Toαxψ&,-
τ6ρεE τoυ αι,lιd,λωτεE aτα)'Θηxαν oτη xηq xαι' εi'πe:
Θεooαλoνixη xt απδ xε[ ποιδq ξ€ρεc - fΙ&'τηoe απ&1ω 1|ιaυ, παιδa μoυ,
τ,oυ' τ''α, να oτoλ[ooυν τα γαρ€ψια xαι πi1δα τοy τοtγo.'Γdρoντα6 εγιil,
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xα.|. τσ. μεταξωτ& τηq νφd,aψατα, τα
xαρυoφriλια, rα πι,oτδλια xα.L τα, τl'α'-
ταγ&'νια, πoυ ντδτι'oι τ'εγν(τεg τα

μαoτdρευαν xαι i1ταν τα xα)'$τερω
τη6 Mαxεδov[α.ζ x,"'. τω aτερa,bτeρz.

Χιλι&δεg Nαουoαioι oφαaτηxαν,
δπoυ xι αν 6ρ€Θηxαν fi 'xρεψd'oτη-
xαν 6τa Κtδaxι. Xιλιdδε6 ^γυναtxδ-
παιδω αι1η_ιαλωτ{oτηxαy ^/'σ"L ιJ,ετα,-

φdpθητ"αν oτη Θεooαλoν[xη τ'αι απδ
εy'e!' cτg' οxλω6οπαζαρα τ^ηq .!ινατo-
λt';;. ΙΙoλλi_( Nαaυoαiεg τoκiλ.εq xαl
γ,'''';α(xεζ γtε τα 6ρ6φη τουg αγxαλι&'
προτiιιτ1oαν τo Θ&.νατo απ6 την ατ[-

μωοη. Pl1τηy\α.ν στα. αφριoμdνα νε-
ρ&. τη -e Lρ&'πιτaαq, xαι' λt"γoc 1ιoν&,-

γα cωθηxαν, 6ρiaxονταq πρoaταal"ω
c;α δαoωμθνα 6oυν&, ιαυ aτα {λη
τr.,'υ y,i,ψπaιl. T'aυτo roν μαιiρo 1αλα.-
α',ι6 τραΙο6δησεν a λαtxδq τ,ραγoυ-
διcτ{E μαE 6τoι:

δaν ξdρω αγ Θα, τo xαταφ€'ρω, ',ι0,ωj, rαλλτμ&μ, θcι "co πετ6χει6,
Ιlρdπaι νL τo πε-'ι5xει6! 8oηΘ66 ocυ
θαναc o ιr,αλ6q μα6 Θeδ6 xαc η ευχ,'t
του μελλoθ&νατoυ πατtρα ooυ. Νd,,
παρe τo'3το το ι.pω1ri, να ταtoeιq zα
oxυλι& τLα' νσ' oωπ&oουy xαι ψt1 φo-
6θ.cαι. Σι3ρε, αγδρ'' ,'ρ'oυ, oτηy ευ1{
;Loυ xξ. cτην ευ1τi τoυ Θεoι1!

Ψηλ6 r"αι δυγ,ατ6 π,αιδi o Χρ{_
:τo; π/1δτ1oε τoν ψαντρδτoLNo γ"x.L

Ιdφυγε τα axυ)'''d'. M&, τωρα, πo;6
δρδμο γα τr0.9ει; Για πο6 να' roηeυ-

M6xρι τ6τs ,δεν εi1ε 6γεi dξω α-
πδ τον τδπo τoυ, δεν εi1ε ταξιδθι}ει
γι' &)'λ.α 'μ[.ρη' Και τιδρα; Tιbρα
τρa; Ξx' πCυ να. -'ρα6tfiε'.;

Mε πυξdδα την .xil'fp τoυ τυ1η,
τροaτατευδμενoq απδ το oxaτi,δι ττ6
l,ιiχτα'ζ αφ!Θηxε να περπατd..ει... η/α

πεpπαταeι.
Ποaχωρoιiοε οε λ&θog δρ6μo; Δεν

'fξερε. Δεν i1ξερε πδao ψαxρια iταν
τ1 θωλαoω', αν t'ραν μεγ&λη τ! μι-
xγιi1. ΤΙαντo6 γ6ρω 6ρtaxονταν τωι
τo'jοxιxα 1ωριd, που αν 6πεφτε ce
x*'r,''.o απ' α'υ:ι θι τον π96δι'lε τ,

ιδ:6τυπη ναουaα[τμη φaρecια τo|)
y'αι τδτ's αλλoiμovo.

Περτατο6ce ττι νdNτα. 'xα,L την η-
1ιdρα xρ6'6ονταν. Συ1ν4 περvoιloε
ψtcα' απδ oxληρi, τλων&ρια τloυ τoν
γριτsaι5ν'.ζαγ xαι μd,τωναv τα πδ-
διz τoυ. Aπδ την xoι5ραaη ιbρεq-
ιbρεg τo xoρψt τoυ €aανe, Θαρε[q, τη
δδvα',μf τoυ. Πειyoιjoε. ΙΙειyoιloε πo-
λ6. ΠιiE να aoρτ&,oει' με τoι1τε6 τιq
ρlζεg πoυ ξdθα6ε;

Eπi τdλoυ6. Φ&νηxε €να6 δoυλευ-
τi6 τηe Υt;, 6ναq 1ωριx66 γεωργ6c.
1oμrι. τo6ρxaq etναι f1 γρι.aτcανδqi
ΙΙιb5 να τo μd,θει o ΧρrioτoE; ΙΙιjlE
να_τoλμηoει να 1.oν ρωττ)oει;

Kρυlμμ6νoE xα),&,' περiμενε την
ωρ'α πoυ θα γιaμd,,τcζ'εv o γεωργ6-c,
περiμενε τo ^1ιδψα' Kαι η uxαλγi,
τ'3γη, πoυ π&lτα oννδδευε τoν Xρ/1-
στa1 τoυ 1αμoγdλαoε.

Ο γεωργ66 dλυoε τω 66δια τoυ
^fια' γω ξεxoυρ'αoτoι3ν xι $aτερω'x&,-
θηαε x'ι αυτδq γcα ,ψι&, αν&"oα xα.ι

τLα. τo xoλατoιδ τoυ. 'Aπλωoε τπ
γ!οl'sατιoτi^1 πετa!τα, i6^γαλε τo ,}ω

μi, τι6 ελιd6 xαι :,Lζ α,ρψυρeζ aαρ8{-
λε6, dx,ανε τo oταυρ6 'coυ %L &,ργι'oε

να τριilει. H xαρδc&. πaυ Χρfiaτoυ



τii]τΘ ν7' σπc.5Ξ'" α-*δ γαρα. Ο γεωρ-
γδq fiταν aριaτιωνδq. Aμφι6oλ{α δο

1ωρo6oε. ΤΙρυν α?xiaει' να τρ,b'ει, {-
yυανe 1,o aταυρδ τoυ. 'Hταν xρLστLx,-
ν6ζ.

Bγηxε απ6 την xρυιpιbνα τoυ o

Χpioτoq xαc θαρρετα τυ"ρουa:&aτrs
xε ι'.πρaσ1&. τoυ. Toυ ε'ξιaτδρηaε την
τραγ cxi1 πε ριπ{.1,ε'.α ττiq οιxaγ 6'ν ει θ'i
του' τη δραπ€τeυafi τoυ γ'q.L την γ'α,-

ταcτρoφti τη6 N&oυoαE xαr. τoυ γ'3-
ρeQε πpοaταoiι. Γ6ρaι}ε να τον πα'
ρeι rsαξt 1aυ στo οπtτ,' του.

o xωλδ6 γεωργ66 πρ6θυ,μoα μοι-
ρt'cττ1xε τo ψ.σηψερLα.γ6 τoυ |1,ε τ,o\)

Χρτ]cτo, αλλ& φo6τ)θηy.e νσ, τoν τtPο-

cφdρaι φιλoξeνiα aτa oπiτι τoυ.

- 
Nz οε πd,ρω. παιδi μoυ στO φτω-

1ιxδ μoυ, α,λλα. αν τo μ&θει o το:6ρ'

xο;; Θa 1αθo01ιε v"ι εa'3,'xι εγdι vuαι

η o''xoγ6νευα μου. Θα oe 6aηθ^f1aι'ι

cη-ιω6 αλλοιιilE. Eδιil xqντd, ebα|. !νσ'

1ι'oναcιi1ρt' Θα π&ω 'lα παρατ'αλ€aι'ι
τoν 

-q, 
xα)'ογ!ρoυi γιοι 'v,* οε δε1τo6ν

εxstνoι.
Νtια xq'ι δυ6, o γεωργδg π!γe aτo

ι,ιoνωcτi1ρι xι 6φερε τα xσ'λα ψαν-'α'

- 
Να μαζ τo φ[ρε.cq τo ταcδ[, ε['

παγ, αλλ&, δεν θa 6γα\aιq γLι\ια aπ6
τc οτδ'ια coυ. EπicηΞ, θα φ€ρειq α-
τδ τo οπ'{τ'. ooυ μιd, φoρεa''ω τoυ χω_
ριι'3 aου τ.α. να. ττ1 φaρloει ι'ιι Lτc'.
(μετrιιoρφωμdyο, θα l|ιαζ τo φdρειg.

Στo γιoναοτ"t1ρr' ο Χρiisτοq ξexo'ι-
pωsτηxe, γ'δρταaε την πε[να' τηυ xα..

τLc. τη aιγoυρυ& τaυ φδρΞσa τo xα)"ι-

γερtaτιxο ραao.
Φιλδτιμ.oE, πρ6θuμo6 y'α'L Ε'?Υατι.-

xδq' tγr.νe τo uδεξi, y'[.ρι των v'αλ'ο-

^1dριnY. Tου;6oηθo6οε cε 6λε6 τι;
δoυλειd'6 χαι τιζ ιilρε6 τηι o16λη;
τoυ δι&6αζε. Δlα6q.ce δ)'α τα ετx}'η
a''αcτιy'&. 6ι6λ[α, θμαθε c1εδδν 6λε6
τιq exxληcι ι5τ.^rξ ξ τε^}'e-ιcν ργ t εq τ'α.ι

τολ)'^fi xα\ii αριΘψτριν"i1 x'' €γ''νε -

θα λ6γαμιε - iνα'q e^γ^γραγιι.ιατοq αν'
θρωπo5.

ΤΙiραce τρ[α oλ'δτ'}'τρα χp6νι.tι
οτo 1ιοναaτ^l1ρι o Χρηoτo6, oπ6τε γ'ιθ"

1ιiρz, ατ"oυaε τoυ6 τελ&ληδε6 πoυ μτ]

νυcαν, δτι o Σoυλτd,νog, 'με την επ3iι
'6αsη τηq ψ^ητ6ρ'αq τoυ, {ταν ιδιο-
y'τ^iιτρ.c' τη6 N&oυαα6, 6δωcε αμνη-
οτtα οτουq Nαουοαdoυ.; xαι δcoυ απ'
αυτουg iiταν φευγθ,τoι, rμπoρoι5aαν

τωρα νι επιoτρdι{.,ουν aτην π'ατρtδα
τaDζι 'lL ξαναφτι&ξουγ τα oπtτ''α
τoυζ xσ'. να xα)'λιεργi]aoυν ''α xτi1-

ψα'τ&, τaυ3.
Απ6 τη γαρα τr'υ ο Xρ{oτo6 δaν

(pιγε ττ,ν τ1μ€ρα εxεtντ,. δεν τoι1ιτ]-

Οτ1xο" Θα γυρνo0oε aττp nσ"τpLδα.''
θx lτi1γα''νe 6τo σIliτL τoυ,,. στo)ι
διxo6g τoυ...

Απoγαι.ρ{τηaε τoυ6 φιλδξ,ε'yουζ t"α
λογdρουg xαι τρα6ηξε τ''α την ατ.Ι.'
πτ1ιρ"!ν^η Nd,cυoα.

\[.α, πr.l5 ε[ναc τa οπiτι τoυ; Πo0
e[ν'α'' o πατ€ραq, η ψανα Nα'L QL α-
δsρφd; του; Γυpνolioε απ6 δρdμo cε
δρδ1ιο' α.τδ oτεyd oε aτενδ >,lz'. 6λo

ρωτο6oε:

- 
Eδ6 δεν i1ταν τη oτiτι 1roυ; Πo6

ε[ναl' τωρα; ΙΙοδ εiναι a fiατξPq'ζ

μau; Π'c,i g!"ναr. oυ αδρεφ66 μoυ; Ti
απδγιναν 1

"fο cπtτι γαλ'αaτητ'ε, oι αδερφ66
τoυ πουλl1θηγ"c\ν y"α'' o τερo Γιd:ννηι
Toατ't,ι&xη3 a πατ€pαq τoυ xρ,εμ&-
στηy"ε - δπω; ιαι τ6ooι &,λλoι Nαου_
οq''tοι - οτο Κ'ιδaxc.

Σa ποι& γιι'it&, να φωλι&oει τιiloα
a Χρi1aτοq; Σε πoιo66 διxο6E τoυ

να '6ρε{ στlLτ|'γ'ι,ζaoταcr.α. Mτjτε oπ|
τι δly"δ τoυ εiχε, ',ιt1τε δυxο'Sq τοιl
c.τ'LrτliL{.\]ουq' o τδποq πc&. δεν τον
xρcιτο'3ce, δεγ τoy {θελε.

'Eδεoε τ.δψπo την ερη1ιιω τηζ ψυ-

χ'1; του ια'ι πiiρε τo δρ6μo τLα' aaν

ν'αψπo. 'Eμαθε 6τι aτα Γιαyνιτo&

γriρευa:ν δωaxαλ'ο τlσ. τ'α πα''δcq,
a.1)q .')L γaνe\Τιωννιτoιιbτεq xι αμd-

σωζ τo μιυzλd τoυ φωτioτηxε. Exεi
θα. πi1γαινε'

Γε|ι,&xq, γραι1'1τατ''ιιiq τ.α'' ψαθη-
ψα'τιv.{q γνιiloειq, o Χρt1οτaq ανo'.ξe
n'"δ'.ιι)τι"ι'δ, sγ'd'eLο aτa aπtτυ τo'l'

- "Δαοxαλε' 
yα σoυ oτεiλω τo πσ'L'

δi 1ι:''l. ''|x. 1o') μi,θει6 γρd.',ιψατα,πΔ-
sx γρ4t'z. θ6).eι6: dλεγ: o πα:-€ρα;.

Συμφωνο0oαv λδγoυ γιιρη ba '\

70 γρ6aια, t'πaρν'e τα 1o γρδa''α
πρoτ"ατα6o},i1 o Χρτ]oτοE xα'. τα νπ6
λoιπα, cυνηθtοτατα, y'ανaνταγ i1 γ'"'
ατt ο 7ιαΒητηe eπαυε να πηγαiνει
οτ,J' '1q'θ^4'}ατα, t1 γ'.ατi ο πατ€ρY.q
-'r2'j tflrΥ ιαxδτυcτ,ιζ, aπδτε a δα-
cxαλ'6: rμαE o Χρicτοq πεφloilcε ο'.-

τ'ονο1l'ιx€ -< δυoιoλiεζ xυ αναξητoι3αε
'|τ|'/ εντ'α''?[.ι ΥLα' να xαλυτερdι}ει τα

oc|κrrνoll'cι&" τaυ, α'λλ* y"αL να' 6ρe[ τη
δ α}'εγτi1 τΥia T 1ρδ.σ"ζ του' Και 'η

ευ x α"" ρ [ ι' 1τ q.Γ) aυ 6 |' & στηγ'ε,

H xaι'νδττiτrs' .1-|a π,)'alσLa xεφαλο-
y_ωρι Mατcιoι5y'ο6o - or1μερινδ Eιlζι'l
'l,Q,' ' τtaυ τδτε δCν ,εi1ε oχ'ολεio, δεν
ε[γε xαι δ6'cxα)'ο, x&λεoε τaν Χ9iγ
σio τον δ&sy'αλ6 \\J.α.ζ y"αL τoυ εξα-
οφd.λιοε uγ"ο'ιτδτα'' δηλαδη ετ'iia'"ι
.ι''!οι6'ii xαλ! xα: αiγουρη.

Εγxαταcτ&.θτμe o Χρ^i1aιoq 6ia
\Lq.'.,5ιa6xο6a χαt με τρoξeιc&' ταν-
i?Ξ1')τ,τ1y'Ξ γLιθ' xoπt}'α απ6 αργaντδ-

tτiLτc τoυ xο:ριo6, τη Mαρiα, πo)'6
,1μoρφη yισ.L νO|'y'ay"\)ρεψ'iνη' Ωaτ6oo,
δpιωq, τα Ι'ιαyνι,τo& δεν τω λ^ηoγιδνη'

cε. 'Ιoτερα απδ λ[γα γρδνια ξανω-
γ6ρυοe 'εxεi, 6πoυ συldχισε να δι,δ*,_

σyνε|' τσ" ελληνιxd, γρα1Lψα,τα. Στα,
Τ''υι'ννυτοα δημιο6ργηoε oιxoγ€νeια,
ο Χρt1οτοq απδ τPb, αΥδρια xq,L

''ιι& τ'δρη xαι }'6γυl τη6 δoυλει&6
του - τoυ δαcy"&λου - απ6 Taαι'ι1ι&'-
xηc !'γιεινe ,o }ζι1ετcιι Διδαox*λου.
Δυοτl.lxιil6 π6θ,ανε αρxετ&' ν€aq ιιι ω-

φη6. 1α, παιδιd, τo'l ι,ι'υxp&', pιε μ6νη
r;ροcτατιδ'α τη lψανα τoυζ, χωρaζ
πεgυoυatα ri &λλoυg π6ρoυE. Aλλ*
με τηy oτρlnνη φρoντdδα τηq ψ&,νωq
τaυζ xσ'L τη' oρΥ.J,τLy\δrηrιx τουg α-

^1ια γρδν''a' i1ταy oι αργoντεg του τδ'
π0υ.

Maτα τoν Θ&ιατa του αντρα τηc,

η Μαρ[α, dμεινε xωρi6 ττδρoυq v,αι

1ωρi6 oπ(τι τLq. να. oτεγαaε,' τα' oρ'

φcιν&. Eυτυ1ιiE 6yαg xα}'δq γ'e|τoν'αq
τηq παραγdlρησε τo μεγ&λο xoτξ.τst
τη€ αυλτjg τoυ.

Aναoxου,μπιbθηNεν η NΙαρ[α, τo
ον"OιSπcοε, τO γ"αθ&'ρLσε' τa αo6ξ,aτω'
oε, &λειι}ε τa δθ"πeδο ψε ιιδτ"xινo

1ιbμα, 3cτρωoε ιp&θε6 xαι μ*,λλινα
oτρωciδιa πcν εiy;ε \'αL τα, 66λειpε.

σeL τq" ιται'διζι τηζ.
Υπ^{ρξαν ηrμ6ρεq πoυ δεν εiy'ε o,i_

τg {ν,ι Noψ''ι&.τι ι|.,ωμi για γα.τa διil-
αει. Mι& τ€τοcα ψ{.ρα, γυα να ξeγε-
λαοει ττρl πε[να τοιlζ, A6αλε aτo τη'
γ&νι λ[γa αλεδpι, γερδ xυ α")'ατt xc
αντt για )'α7',lι λi^{ο ξδδι, 6xανε 6να"

ν"aυpx'a'3τυ xαι γι' α"υτδ τα τ&τoe y'e'.

11 ^y''rι!,\Υ,1Ξ '

ΙΙ αρ6μοιε6 ημdρεE cτ6ρ^ηcηq υπi',ρ

ξαν τ'c &λλε6 πoλλd6. 'oταν 61ιωq ο

',ι'''τ"ρ6q τη6 Γρηγδρη6 iμιπdxε ο' ξνq.

φoυρν6.ρ''xa Υ(α νσ' π,.J1)),&'.L ιpωμι&,

',ιt& αγτ[δα ανατ'a6φιc'ηi ψπt1xε aτo

o μιxρ66 Iρηγ6ρηe, δοι1λευε οτa

φaνρν&ριxa απδ την ανατoλi1 τaυ 'fi-

λιου, l1:,dyρι τη δ6oη τoυ γ"α'L τa 6ρ&'-

δυ, για αψoι6η τoυ) σαy ημερoμioθιo,
6φερνε οτo aπiτι. του ξνv' ι].,ωlιi μαιi-
ρc 1ιιαg aν'&g.

'oταν τo παιδd 6φερε τa κρ6sτc
qbωμi oτη μ&να τoυ, του ν&';τ1ιε πιbg
τηq aαρυaε ολdxληρη πaριaυai'α, 't'
να ιιε^ad,λo Θτpανρδl.

Meτ& τa φoυρν&ρ''v"ο' ο ιt'wρ6q
Ι'ρτγγ6ρηζ', nιπiιιε cτη δoιiλει}τ εν66

γιατρail ' 'Eoτριυyε 1ια|, 6ijy"|'')Ξ 'r{)

τρα.πdζι, dπ}εγi τα πι&'τ'α, xoιl6αλo{" 
Συy€γεια aτη oελiδ* 55l
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}l πρΦTn ΠαUlιluβlκn xωδωyoκpoυοiα τoυ 'AJi _ ΓlΦpιn
'oπωq εΤvαι 6ε6αιωμEvo ιoτoρι-

κ&, η Ν&oυoα, πριv tov ξεoηκωμδ
και τηv oλoκληρωτικ{ καταατρoφ{
τηq απδ τov ΑμπoU Λoυμπoδτ κα_

τ& τo ] 822, κατoικεΙτo απoκλειατι-
κ& απδ xριατιαvoJq. Kατ& oυvE-

πεια, oυδEττoτε μδxρι τδτε εΙxε α-
κoυoΘεi μδoα oτη πδλη φωvd μoυ-
εζΙη. 'Hταv και αυτδ Eνα απδ τα
πoλλ& πρovδμια πoυ τηs εixαv πα
ρα1ωρηΦΙ με τo γyωστδ ooυλτανι
κδ x&ττι αερΙφ, πoυ τηv Eθετε υπδ
τηv πρoσταoiα τηq BαλιντE' Σoυλ_

τ&vαq και απαγδρευε ρητ& τηv εγ-
κατ&oτααη oθωμαvδv'l

'oταv δμωg, μετ& την δ{ωoη και
τηv καταστρoφ{ η πδλιq αvα6Tωoε.

η δημoyραφικ{ τηg oδvΘεαη αλλoι_
δΘηκε. To φιρμ&vι τηq αμvηατεΙαq
πoυ ετrEτρεπε τηv επανεγκατ&ατα-
ση των ραγι&δωv - ανταρτδv oτrg

αvαακαμμδvεq εo-riεq τoυg, μεταξιi
τωv &λλωv καθδριζε <<δπωq κτιoΘ{
εv τ{ ρηΘεΙoη κωμoπδλει δv ιερδv
τζαμΤov και πρooκληθδαιv δκ τιv,,:v

ετEρων καζ&δωv εK τωv 6oυλoμΞvο:ν

vα συYκατoικfrαωαιv εκεΙ εκατδv oι-
κΙαι oΘωμαvικαI>r. 'Eτoι απδκτηαε
και η Ν&oυαα τov <τoυρκoμαxαλ&>

τηq, o oτroioq τα πρδτα xρδνια uε_

τ& τov αvασυvoικισμδ μδλιq δφθαv.:

τιg πεv{vτα oΘωμανικδg oικoγEνειeg.

oι vεoεπικoloμEvoι oθωμανoi, αv
και απετEλεααv xωριoτδ και αrτδ-

κεyτρo <<μαxαλd>, εv τoδτoιq δεv
εuρTακovτo αε αρμovικEq oxEoειq

με τo oδvoικo xρισrιανικδ ατorxεΤo.

Αυτδ oφεiλετo κυρΙωq στov φΘδvo
τωv oθωμαvδv. Διδτι δπωg oμoλo-
yoioαν και αυτoΙ oι Tδtoι, η Ν&-

oυαα, x&ριq ατη δημιoυργικδτητα
τωv κατoiκωv, oδντoμα ξαν&yιvε μια
αvηρi τrδλη ατηv oπoiα δεv φαΙ_
vo\rταv πoιδg {ταν o κατακτητfiq και
πoιoΙ oι κατακτημEvοι.

Xαρακτηριατrκδ παρ&δειyμα των
κoιvωvικ$ν αxEαεωv μεταξιi των δjo
φυλετικδv ατoιxεiωv τηq πδλεοη α_

πoτελεΙ δvα επειoδδιo πoυ αvαφEρε-
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ται με αρκετδq λετrτoμEρειεq oε δδo

πρoξεvrκ& δγγραφα πoυ 6ρΙoκoνται
oτo lατoρικδ Αρyεio τoυ Eλληvι-
κoιi Yπoυργεioυ τωv Eξωτερικδv.3

Tφυ
Γιιirρvoυ ToυαΙ,μn

Πρδκειται Yια τα επειbδδια πoυ δι-
αδραματiαθηKαv στη Ν&oυαα την

παραμoνd τωv Xριoτoυγ€vνων του

1867, 6ταν oι xριστιαvoΙ κ&τoικoι
επrxεΙρηoαv να τoπoθετ{σouv Kαμ-
π&να oτov 'Αη _ Γιδργη. Σημειωτδ
ov δε δτι κατ& τηv επox{ εκεivη η

Xρiση τηζ καμπ&vαg μδvo πρoνo-

μιακ& επιτρEπovταv αε oριoμΞvεq
πδλειg, αε περιooδτερα δε μερη ε-

πιτρΞ,πovταv μδvo κατ& τo Π&oxα.
Αφδτoυ αvoικoδoμ{θηκε o vαδq

τou Aη _ Γιδργη, oι ΝαoυoαΙoι ε-

πιΘυμoδoαν vα τoπoθετ{ooυv Kαι

μiα καμπ&vα στo ξJλινo κωδωνo_

ατ&αιδ τoυ. oι φαvατικδτατoι δ-

μωq oΘωμαvoΙ τηq πδλεωg αvτιδρoι)

oαv λυαααλδα' Mε καvivα τρδlτo

δεv αviγovταv vα ακoδγεται στηι,
πδλη τoυg τo ouμ6oλικδ αυτδ oξ-
μαvτρo τωv ραγrdδωv. Τελικd, δ_

μωq, ιioτερα ατrδ μεγdλεg τrρooτrιi-

θειεq τo 1867, με τηv μεαoλ&6η-
ση τoU MητρoπoλΙτη BερoΙαg ατηv
Yψηλη ΠJλη, κατδρθωoε η Eλλη-
vικ{ Κoιvδτητα να λ&6ει &δεια για
τoπoΘEτηαη καμπdvαq. M&λιoτα o

Βαλr]g τηq ΘεαααλoνΙκηq, ιioτερα
απδ Evα φιρμ&vι τroυ Ξλα6ε απδ
τηv Yψηλfr Πι)λη, ατην oπoΙα fr-
ταv ΥvωατEζ oι διαΘδ'oειq τωv ToJρ_

κωv NαoυααΙωv, iδωoε εντoλτj oτoν
ΚαΙμακdμη τηg Bδρoιαq vα λ&6ει
τα κατ&λληλα μδτρα για εvδεyδ-

μεvα πρooκδμματα απδ τoυq vτδ_

πιoυq oΘωμαvoιig. Eπi πλΞoν δε i_

ατειλε ατη Νdoυoα τoν MoυλιαζΙ-

μη KερΙμ Αγ& για vα oυvεvνoηθεΙ

αxετικ& με τoν MoυδΙρη τηq πδλε-
ωq Δερ6iq - μπδη και τo τoπικδ μετ-
λΙζι'

Τηv παραμovη λorπδv τωv Xρι-
ατoυyEvνωv τoυ 1867 τoπoθετ{Θηκε

η καμπdvα Kαι την επoμdvη, πα_

ραμov{ τωv XριoτoυyEwωv, επρδ-
κειτo yα oημ&vει επioημα παρoU-
crΙα τoυ Moυλιαζiμη, τoυ MoυδΙρη
και τoU τoπtκoι) μετλΙζι. Mδλιq, δ-

μωg, τoποθετ{θηκε η καμπ&vα, oι
oθωμανoΙ μαζΙ με διακδαιoυq πε_

ρΙτroυ Toιiρκoυg Κovι&ρoυq απδ τα
γJρω τoυρκoxδρrα, oυγκεvτρδθη-
καv γJρω απδ τηv EκκληoΙα καr

αλλαλ&ζovτεq κατεδ&φιααv τo κω-

δωνoατ&αιo και Eκαμαv oυvτρiμμια
τηv καμτr&vα. Mερικoi μdλιoτα απδ
αυτoδq Θiληoαv vα πρo6oδv ακδμα
Kαι στην κατεδ&φιoη τoυ ναoδ μa
πελEκειq και αξΙvεg. 'oπωq αvαφi-

ρεται δε απδ τov πρδξεvo Bατr_

κιδτη. o φαvατικδζ μoυλ&q Σου-
λεTμ&ν, κρατδvταq με τo Evα γiρι
yυμνδ τo απαΘΙ toυ Και με τo &λ-

λo πιoτδλι, πρoEτρεπε τoυg oμoθρi
σκoυξ τoU vα σφ&ξoUν τoυq dπι_
στoUξ χριστιαvoJq για vα εκδικη-
Θoδv δταl Υια τη σΦαYi τωv αδελ_

φδν τoυg μoυooυλμdvωv τηg ΣυρΙ-

αq, πoι, εi1αv oφαyιαoθεΙ πρδαφα-
τα απδ xριοτιαvoι)g.

Kατ' αρx&q o λαδg τηζ Ν&oι'-
σαq/ με τη γvωoτ{ τoυ oρμητικδ-
τητα, ΘEληαε vα απoκρoδαει τoυg

Toδρκoug εvδπλoug. Επικρ&τηoε, δ-

μωq, η Yvδμη τωV πιo ouvετδν και
τoυq αvαxαΙτισαv απoφειiyoνταq κ&

θε Evoπλη αυμπλoκfr' Ev oυvεxεΙα
ouvΞταξαv αvαφoρ& Kαι με δvα πρδ
κριτo την Eoτειλαv ατov Bαλfi τηg

ΘεαoαλovΙκηq. Tαuτoxρδvωg δε ει-
δoπoι{Θηκαν καr Eλα6αν /vδαη τωι,

γεyovδτωv oι πρδξεvoι τηg ΑγγλΙ-
αq, ΓαλλΙαq, Pωoiαq και lταλΙαq.
oι oπoΙoι παρoυαι&oΘηκαv αμEαcοg

xωριoτ& o καθivαg oτov Bαλτ] και
Eκαναv oxετrκδq παραατdαειg, yα-

ρακτηρΤζovταg τo yεγovξ σαv α}.

μ{ παρcr6Ιαoη τoυ X&ττr Xoυμα-

γιοιiv.
Πρ&γματι τα αυμ6&vτα τou Αη.



Γιδρyη απoδεΙκvυαv δτι oι επαy-

γελΙεq τou ooυλτανικoJ X&ττι Xoυ

μαγιoιjν υπEρ τωv xριoτιανδv uπη-

κδωv τηq ΠJληq {ταν κεvig λΞξειq,

yωρiq καμμΙα τrρακτικ{ εφαρμoγfl

εφδσov αTroκρoJovταν απδ τηv α_

γρoiκo oυνεiδητη τoυ τoυρκικoδ δ-

xλoυ.

oι διαμαρτυρiεq τωv KατοiKωv, ε-

vιαxυμδvεq και ατrδ τιg παραoτdo'ειq
τωv πρoξa.vων, απδ6ησαV απoτελε-

oματικig. Αμδoωq Eφθαoε απδ τηy

ΘεoααλovΙκη Yια αvαΚρτσειξ Kαι

αυλλfrψειg τωv 1τρωταιτΙωv o Αρ-

Χηyδq τηq Xωρoφυλακ{g. 'Eτoι, oε

λΙγεq μδρεq, o πρδξεvoq τηg Eλ-
λ&δoq Bατικιδτηq, πληρoφδρηoε τo

Eλληvικδ YπouρyεΙo τωv Eξωτερ,-

κδν δτι, <<oυλληφΘδvτεq αττoατδλλov

ται ειq ΘεαoαλovΙκηv 22 ΝαoυoαΙ-

oι oΘωμαvoΙ>>, και ετrΙ πλEov δτι <<ι:"

πελUθηoαν απδ τιq θΞαειq τoυg o

MoυδΙρηq τηq πδλεωq και o Kαiμια''

κ&μηq τηq BερoΙαq>>.

oι εvΞργειεq τωv Nαoυoαiωv ατη

Θεooαλov{κη α1τoσΚo1τoJoαv κυρΙ-

ωξ στηv παραδειyματrκ{ τιμωoΙα

τωv πρωταιτiωv. Διδτι εΙxαv αvτι-

ληφΘεi απδ τιq oυvεvvofrαειq τroυ

Eγιvαv μεταξι) τωv oθωμαvδv τηq

Ν&oυoαq και των Κoνι&ρωv ατrδ rα

γειτovικ& xωρι&, καΘδg καr απδ
τlq απειλΞq πoυ εκταξειiθηκαv ι:α'

τ& τ& επειoδδια, δτι oι Τoiρκoι εΤ-

xαv Kαταστρδoει δvα ευρι)τερo α1i'
διo κατd Tωv xριστιανδv τo oπoΙ-

oν ααφαλδg θα τrραγματoτιoιεΙτo,

αν oι ΧριστιαvoΙ αvτιoτΞκοvταv εvδ-

πλωq. KυρΙωq δε ζfrτηoαv τηv τtμ(δ-

ρiα κdπoιoυ πρoκλητικδτατoυ Moυ-

α6Ιν - μπΞη, o oπoioq ηταv, δπωq

αναφEρει o Bατικιδτηζ/ o αυτoυρ-

γδg κ&θε κακoJ. Για τov iδιo μ&-
λιoτα μτrEη αvαφEρει o Bατικιd:-

τηq δτι <<πρo Eξ μηνδv ειoελθδv ι'-

Φιππoζ ειq τov 'Αγιov Mηv& πε-

ρι{γαγεν εαυτδv δφιππov και εvτδg

τoυ lερoιi Bηματog. 'oτε δε ol πα-

ρευρεΘδvτεg xριoτιανoi παραπoνε-

θηκαv πρog αυτδv δια τηv δ6ριv,

ατrηvτηoε δτι θΞλει να xειρoτovi]-
σει τov Ιππoν τoυ επioκoπoν>).

'Εται x&ριq oτη oJvεoη τωv TΙρο

κρiτων, αφεvδζ μεV απoφεixθηΚαν

τα δκτρoπα κατ& τηv παραμovfr

τωv Xριoτouγivνωv τoυ 1867 και
αφετaρou uqlδθηκε Kαι σiμαvε η
καμτι&vα τoυ 'Aη-Γιδρyη πoλJ πα-
vηYUρικ&. Διδτι, oδμφωvα π&vτoτε

με τα πρoξεvικ& δοκoυμEvτα, o Bα-
λ{g, για vα ικαvoπoιfroει τoυq δια-

μαρTυρδμεvoυq NαoυααΙoυq, διδτα-

ξε vα αγoραcrθεΙ απδ τη Θεooαλο-
vΙκη καινοδργια καμπ&vα/ vα oιKo-

δoμfro"oυι, oι To'iρκoι με δικ& τouq

δξoδα τo κατεατραμμδvo κωδωvo-

oτ&αιo και o Ιδιoq o Αρ1ηγδq rηq

Xωρoφυλακfrq vα Uψδσει την Kαιι"

π&να και να τη oημdvεr επΙ τρειg

συvεχεiq ημEρεq.

l Στoυγlα'wοκη Eυ.οταΘioυ: loτoρΙο
τηc πδλεωc Ν,co,0οηc (1K'ατd ο'vδ'κδo_

To,v o.y.εrδigοΙμ.α Δ. ,Πλατ'otρ,ιδ'η) . Eκδ'δ_

alεIc Συλλ,δγlorυ Απo'φo,iτω'v Λαπrn,εioυ

Γ,uμ'vαoiου lNaoδ'σηc' Θεoοολwiκ'η 1 976
o. 48.

2 ΑUτoηρ,ατσρ]κo φιρμdvr τoυ Σoυλ_
τdvοrυ lλ/trαΧ,μουτ, dτoc Eγirριαc 1'452.

Φωτoτ,υlπiα μεTα,φρd,σrεΦc T'oU στo Πpo-

σω:rIκδ μου ο,ρ'1εio, οnδ δnο,υ ,Π,αlραXω'

ρηθηκε στov K. Γ. Xlο,viδη καr δη,μo_

ol,εuθη,"r^,κoτdλληλα ο1,oλrαoμδνo, ατo
.rMo,κε'δovlκd. τδμ,o,c 19/197,9 oελ.
93-'1 2'3.

3 lcτoρ,lκδ ΑrρΧεio Yπ'αυrργεiro,υ Eξω'
Tεjp,Ικ(,)γ. Φαlκελλoc |$l$rs, [1ρg{ξ'glγg|ρU

τ'ηc lΕλλdδoc oτη Θ'εooiολοviκη'. Eκθδ_

oαrq ηρ,gξξγο'μ Bα;nl'κlΦτη Γιρoq YπoUiρY.

E€ωτερικιbιr Ν,o 1/2.1.'1 B68,καη Νo 14/
8.1.1,868.

(Συ,vixε:α οπd,rη οελiδ,ο 53)

Η π,εριπιiτεt,α εν6q αlωvιστli του 18ρ2

οε y9F6, yτd,ντευε τα ',l"ωρα τηι χυ-

Pαζ, 6r'ηθa'5aε y'αL I'aν γιατρ6' Aπδ
τη (συνερΥοιatα τrlυ 'eν'εiνη με τοy

γr"ατρ6 - πα;iξυπνoζ xαθωq iραν a

ψιτi,b3 Γρηγδρη; - d'ιαθs πoλλ66
:uντzγ6; /.T .'' 1η θερ rπε iα πολλιb z

ασθ'εν€ι6ν. Ε[y'z xρατi1aει αγαλυτl-
x66 oη1r.ειιi.loεLE Υ.σ' τσ" φαρiιαxα τ.ου

€πρeπe να fiα[ΡνεL o &ρωcτaq γι,α
x&,θa αριbοτεtα'

AργΔτεpα η p.ανα τoυ τoy 6oτοιλε
να γi.νει τσα.Υx.l"ρηζ' αλ\k φ^i1γopα
€φυγε α"π6 την τ[γνη αυτ{ xωι δ6-

θηr.ε pιε dλη τoυ την Φυχ"4 y"α.L τη9
αΥ&'πΥt τaυ Υ.α τη δoυλει& aτo εμτ'6-

ρLo} δπaυ Υ?ηΥoρα πρδxa,!'ε γ''α. ψα.-

ζi rμa τcν ωδερφ4 τaυ Δη1ιi1τρ^η, €'

ΥLνσ.ν σ.τ'6 τoυ6 χαλιjτερoυq' εμπ6-

τωγ Γιανγιτοιi,ly.
Mεγαλ6τερο_< ωδερφ66 τoυ o Δη-

ψ^i1τρηe στo a\'."Ιiδρ''o δoομdνοE ιιε τογ
Γρητ6ρη t1ταν εξαιρετιxα σ'τα.',;Γ,η-

τ6E oε 6)';υ< τoυg Ιια'vνιτoιbτε6 xαι
τoυ€ χοντ|νo'j6 1ωρι,ανol5ζ γιο( τουξ

oτ,ota'Jq ^ξτα'ν ο ουμ6oυλd,τoρ&q τcυq

aτα δfi.φaρα πριι6)'\ψατα πoυ τoυ€

ατ'σ'σ!'a)'o6σσ'ν y".'. o1εδδν μ6νιμοζ
ο6μ6oυλο; o'-ην Eλληνιxd oρθδδο-

ξη Κo:lδτ"ητα. Aπδ τQν Υα|,\o τ,aυ O

Δημ"{τρηe , απδγτηce τρ[α αγδρια
τuα.'. γιυ& xδpη. o πΡL\}x6τoy'aζ τυLδζ
τoυ, o Χρτjoτ,o6, οxoτιδθηv"e aε ψι&,
oυμπλoxτ) lμε βο6λγαρoυq'xa1ιtτατζ'f1
δ,eE oτo ΓυιJ,,oy"ιbρι των Ιιαγνιτσ6γ
xα'. o θ'λλ,ιζ του γυι66 o Γειilργιog,
οπo,jδαcε oτo ΙΙανεπιοττiiιιo των A-
θηνων για'τρ6q ^ιαι πα.ντρe'3τηxa ψυα
τι}'ουa'nxδρη απ6 α"ργoντδσπιτo τoυ
$υμφαioυ.

Παντρε0τηxε τ"'' ο Γρτγγ6ρ\€ τ"αι

ατδxτη6ε xι. αυτ6q τρtα αγδ9ια ιιαι
δiio xορtτo,'α. 'Ενω ατ,δ τ' α"γ6ρ'.ω

του1 o Θωμ&6, ατoφo|ττpε απδ ro
Γυ1ιν&οιo Tcoτυλioυ xαι σπo6δασ'ε
Φαρψrιyglirγi1 aτo TΙανεπιoτ^i1p,''o
τωv Αθηyιbν. Δυoτυ1ιilE' πρι'ν τελsι-
ιδoει τι6 oπουδ66 τ,oυ, π6θανε. Tον
τρtτo τoυ γυιδ - 6γα λε6οντδπαιδo
0)ρα[a - τoν eχασε oτα 19 του yρ6-
νιω. 'Ενα'q τ01)ρ^/"αλ6ανδζ - ανα[αω
εντελιiE - τa1 οτιδτωaε lμι& μ6ρoζ με
τrινφξyr'' μαρτiνι. o πρωτδτoxog γυι-
6q του, Γειbργιo6, συνtχισε τo eψπ6-

ρ''a τoυ πα'τtρ'α του - αξιοq ^γυυδq xαι
xαλdq - x'; ty"ανa ψ'.&" ο'"κoΥ€νaυq' x-
πδ {ξι. ν'6ρεg xαt δυδ αγ6ριn, γr rt'

φη5θ μιd, μν{μη ιαλ{, {να δνaψω

xαλ6 !
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Eζλεφταpματoλlκtr xρovrκd
(H δρ&on αβrΗατoλιbv και κλεφτoλnοτιilv oιi,μφωvα ,με τo αρxειακ6 υλικ6 τωv τ'oυρ-

κικιilv ιερoδικεlωv B6ρoιαξ - N6oυσαξ και Θεooαλoν[κng)
(ΣT',)

MΞαα ατηv ΘεoααλovΙκη και τηy περιoxfr τηq o λη-
oτfrg Kαρ& Moυoταφ&q με τηv απεΙρα τou πρo6αΙyoυv oε
Ξκvoμεq εvδργεlεg και γΤvovται πρδξεvoι ταραxδv και δια-
α&λευαηg τηq τ&ξηg. Eκτδq τωv &λλωv o ληoτdq αυτδg
απfryαγε με τηv 6Ια δvα vδo απδ τo xωριδ Γραδεμτδρι
τov oπoio oδfryηoε και κρ&τηoε oτo απiτι τoυ xαραKτη-
ριζδμεvoυ oαv φαδλoυ Λελδ6αλη Moυτoliq αγ& ατo Kα-
ρ& Νταγ. Για τηv απελευθEρωoη τoυ απαxθΞvτoq o Kαρd
Moυαταφ&g ζfrτηoε λδτρα απδ τoυg δικoι)q τou. ΕπΙαηg
και &λλεq ληoτρικEg oμ&δεq επωΦελorμεvεg απδ τηv Eλ_

λεrψη ετrαρκδv μΞτρωv αoφ&λειαq απδ τιq αρxEq πρoE'-

6ηoαv <ειg πρ&ξειq εγκληματικ&q, oΤov φδvoυq, ατιμΙα1
και λεηλαoiαq και ειζ ταq πδλειg και ειq τηv ι)παιΘρov

1δραv και ειξ ταq δημooiαq oδoliq...>.

Για τηv επαvεμπEδωαη τηq τ&ξηg oτιq περιφEρειεq
τωv καζ&δωv Α6ρEτ Xια&ρ, tΓεwιτoδv, BEρoιαq, 'Eδεαoαg,
Ν&oυoαg και τωv ναxιEδων ΘεαoαλoνΤκηq δια6ι6&ζεται αυ-
oτηρfl εντoλ{ πρoξ τιζ αρμδδιεq αρxδg vα επιληφΘoδv oyε-
τικ&. (5 Pετζδπ Eτouq l ι90: 21 Αuγolioτoυ Ι776 ΑBΝ
217 σελ. 206).

oι φδρoυ υπoτελεiq ραγι&δεq κ&τoικoι τηq BEρoιαq
με αvαφoρ& τouq πoU υτrδ6αλαv ατηv Yψηλfi Πι)λη διατυ-
πδvoυv τrαρ&πovα για τιζ ταλαιπωρΙεq, ζημΤεq και κακo-
μεταxεiριαη πou υφΙoταvται απδ oριoμΞvα κακoπoι& και
φαι)λα ατoιxεiα, επioηg κατoΙκoυg τηq BΞρoιαq. Ακδμα,
τoviζoυv δτι δεv ixoυv δδoει τo παραμικρδ δικαiωμα ατιq
αρxdq και δι&γoυv 6Ιo φιλfloυxo υπακoδovταg oτov ιερδ
νδμo και τληρδvovταg καvovικ& τoυq φδρoυg στoυξ Φoρo_
ειoπρ&κτoρεq.

Για τoυq λδγoυg αυτoι)g τroυ εκτΙΘεyται με λεπτoμΞ-
ρειεs στηy αvαφoρ& - καταγyελiα πoυ υτrΞ6αλαv ζητoδv
τηv λflψη τωv απαραΙτητωv μδτρωv απδ τιq αρxdg για τηv
αoφ&λεια ζωfrq και τωv περιoυoιδy τoυξ. (ΑρxαΙ Zιλ Χε-
τζE δτoυg II9o: 12 lαvouαρiou Ι777 ΑBΝ 218 oελ.207).

Σxετικ& με τα αυμ6αΙvovτα ατηv BEρoια και τΦv

καζ& τηq γεγovδτα τrρδoΘετεg τrληρoφoρΙεq μαq τταρδxov-
ται απδ Evα ooυλταvικδ φιρμ&vι oJμφωvα με τo oπoio o
αyι&v τou καζ& αuτoΦ Αλf εφΞvτηq δxι μδvo δεv oυλλαμ-
6&vει τoυq διdφoρoυg ληoτEq και κακoπoιoiq τoU πρo-
6αivoυv αε φδvoug και &λλεq Eκvoμεq εvΞργειεq αλλ& κα_
λιjπτει και τov oερδ&ρη τηg πδληq τou φυyαδεJει τoυg
τυxδν τrρoααyδμεvoυg oε δiκη δoλoφδvoυq. oι αρxEg πρo-
6αΙvoυv oτην απδλuoη τou αυvεργoδ τωv ληoτδv και Kα-
κoπoιδy αερδ&ρη και τηv αyτtκατ&oταo{ τou με πρδoω-
πo εμπιoτooJvηζ. o ιερoδικαoτfrq τηg πδληq καt o vΞoq
αερδ&ρηq εyτEλλovται vα πρo6oiv ατηv oδλληψη δλωv τωv
υπαiτιωy για τηy διαα&λευαη τηq τ&ξηq κακoττoιδv και
ληατδv και την εταvαφoρ& τoυ κλΙματog εμπιoτoo0vηq
ατιg τ&ξειg τωv ραyι&δωv Kαι τωy μoυooυλμdvωv. (Η. xρo-
voλoγiα λεΙττει oτo κεΙμεvo αλλ& απδ τα iγyραφα τou E-

XoUv καταXωριoΘεi oτηv oυvE'yεια oυv&yεται δτι αvιjκει
oτo Eτog l 19Ι τo oπoΙo αρxΙζει ατδ τoν Φε6ρoυ&ριo τoυ
Ι777 ΑBΝ 2l9 αελ. 207-209).

To πρδ6λημα τηq αvτιμετδπισηζ τωv αλ6αvδv λη-
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στδv - 
παρ' δλεg τιq κατα6ληΘεioεq πρooπ&Θειεq τrρoq

δλεg τιg κατευΘδvαειq - 
δx, μδvo δεv Ξxει επιλυΘεΙ αλλ&

κατEoτη oξJτερo μioα oτηv επδμεvη διετiα. Η Yψηλi ΠJ_

λη διακατεxδμεvη απδ δvτovη αvηouxΙα για τηv παρα-
τrdρα δξuvαi τoυ υττoxρεδvεται vα απευΘυvΘεΙ με αUτo-

κρατoρικδ φιρμ&vι πρoq δλoυg τoug ιατρoδικαoτΞq, vαiπη-
δεg, αγι&v, ζαμτεΙτηδεq και δλoυq τoυg ιαxuρoδq τωv κα-

ζdδων τηg αριατερdq πλευρ&g τηg Po0μεληg απδ τoυg o-

τιoioυq ατrαιτεΙ τηv oριoτικ{ επiλuofl τoυ μη δεxδμεvη πλδ-

ov καμμiα τrρδφαoη fl δικαιoλoγΙα απδ τouq αρμδδιoυg
τωv κατ& τδπoυq τoυρκικδv διoικfloεωv. KρΙvεται oκδπιμo
vα παρατεΘεi τo oυαιoδEoτερo μEρoq τou φιρμαvΙoυ δπωg

ακρι6δq Ξxει για τηv μδρφωoη oαφoJq γvδμηξ τ&vω oτo
τrρoκεiμεvo ΘEμα:

<<'Αμα τη αφiξει τoU τrαρδvτog αυτoκρατoρικoδ φιρ-

μαvioυ μoυ Ξατω γvωoτδv δτι εξηκρι6δΘη απoλδτωq παρ&
τηξ αUτoκρατoρικflg Mεγαλειδτητδg μou δτι oι Αλ6αvoΙ
τυγx&voυv κακoflθειq και &ρπαγεq και δτι εiναι μΙα φυλi
αιoxρd, frτιg ττληv τoυ δτι εivαr &τrιoτoq ειζ ταζ ερyασταζ
ειζ αζ xρησιμoπoιεiται. διαπρ&ττει και πλεΙoταg τuραv_

vΙαg και 6αα&voυq κατ& τωv εμπεπtατευμEvωv υπδ τoυ

θεoi ραγι&δωv, καταoτρiφει ταg τrδλειq και ληoτειiει τoυq

κατoΙκoυg. lδiωg ατrδ τιvog xρδvou μΙα oμ&q εΚ τηξ α-
τrαroiα; αυτfrq φυλ{q δια τωy εv Πελoπowfroω διατρα_

xΘειoδv ληατειδv και ταραxδv τηg διfiγειρε τoν πδΘov τrρoq

αvταρoiαv και κακoυργΙαv και τωv ειq &λλoυg τδπoυq ευ-

ριακoμdvωv oμoεΘvδv τηg' Δια ταδτα εΙxov εκδδoει πρoη-
yoι..;μΞvωg ιερ&v διαταyfrν. δτrωq τou λoιτroιj μη δΙδωvται
ειζ τηv φυλ{v ταδτηv ζιαμEτια και τιμ&ρια εlξ τoUξ κα-

ζ&δεg τηq PoJμεληq oιjτε και vα εvoικι&ζηται ειξ αυτoUq
o κεφαλικδζ φδρog, αλλ' εdy εvoικιααθfr oδτog καθ' oιov-
δfrτroτε τρδπον, vα μηv εττιτρEπεται η διαxεΙριoιg αυτoJ
υπ' αυτδv, ττρoκειμ6voυ δε περΙ ιδιoκτflτωv κτημ&των vα
δrαxειρΙζοvται ταJτα δια τrληρεξouαiωv. Σκoτδg τηq δια-
ταyfrg ται)τηq {τo δτrωg απoκoτrf, καΘ' oλoκληρΙαv τr&g με-
τ& τηg Poυ1μεληq δεαμδq τηζ φυλriq ταιiτηg εκτoττιζoμEvηq
ειξ τηv ιδiαv αυτflg ττατρΙδα. Πλ'ηv δμωg τrεριflλθεv ειg
yvδoιv Moυ απδ διαφδρoυg ταξειδιδταq δτι αyr&v τιvεq τωy
καζdδcοu xρηorμoτroιoδv τoιoιiτoυq Αλ6αvoJg ωg υτrηρΞταg
και αυvεπδg υττδ τoυg δρoυg τoδτoυq καΘΙoταται αδivα-
τog η επiτευξιζ τoU αρχικoιi oκoτroU Ξνεκα τηg 6αΘμιαiαg
εξατrλδοεωq τηg φυληq ταJτηq ειq δλoυg τoug καζ&δεq fi-
τrq Θα δxει ωq oυyΞπειαv τηv ταλαιπωρΙαv τωv ττωxδv
Kαι τωv δια6ατδv.

Δια ταJτα διατ&ooω δτrωg τoυ λoιπorj oι αγι&v τωv
καζdδωv μη τrρooλαμ6&voυν oυδΞvα Αλ6αvδv υπδ τηv πρδ_

φασιy τηξ xρηoιμoπoιfroεωg αυτoδ εv Tη υτΓηρεoiα τoυ
αyι&v, ε&v δε xρηoιμoπoι{oouv αυτoδg διατ&αoω Ιvα μεr'
dρευvαv και εξακρi6ωoιv τιμωρor)vται oι τrαρα6&ται τηq
ατιαγoρεδoεωq ταUτηq. Kατ& ταδτα oειq, ιερoδΙκαι και
vαiτrαι, vα τrαρακoλouθfrτε διαρκδq τηv κατ&ατασιv και
vα μη παδητε αuμ6oυλειioyτεq τoυζ αρμoδioυq δτωq μη



ΧρησιμoπoloJν Αλ6αvoδg εv τη υτrηρεoiα Tωy, τoUζ δε xρη-

c-ιμoτιoιoljvταq τoιoJτoυg vα αvαφΞρητε ειq τηv πρωτεJoυ_

α&v Moυ και vα τrρ&ξητε δ,τι εξαρτ&ται εξ υμδv δια τηv

ετr:τυxiαv τoυ αvωτΞρω o-κoπoδ. Δι' δ oυεvτ&xθη και απε-

oτ&λη υμΙv τo τrαρδv αυτoκρατoρικδv φιρμ&vιov δια του

τooκαvτ&ρη τηζ μεYdληζ 6εζυρεiαq Xαλiλ' 'Αμα τη αφτ_

ξει αυτoJ, ττληρoφoρoδμεvoι δτι σταθερ& επιΘυμΙα Moυ

τυγy&vει η εφαρμoYi τηg αvωτδρω απoφ&σεωξ και η τι-

μωpiα τωv παρα6ατδv αυτ{q, δδoν vα στrεiσητε ν' απc'

μακρδvητε τoug τυxδv ευρloκoμδvoυg εv τη UτrηρεσΙα oαg

Αλ6αvoJg και vα μi τrρoσλ&6ητε τoυ λoιπoι] τoιoδτoυζ παρ'

υμiv. Να γvωρiζητε δτι αι αvωτiρω τταραγγελΙαι δεv εi-

vαι αxfrμα λδyoυ, αλλ'δτι Exoυv ληφθi oo6αραΙ απoφ&-

αειg ετrΙ τou ζητfrματoξ τoι]τo. Toυ λoιπoδ δεv Θαπαδαω_

μεv vα ερευvδμεv Και vα εξετ&ζωμεv τηv κατ&αταoιv "αi'
ε&v αvακαλυφΘoiv ειg τoUζ καζ&δεq υμδv τoιoJτoι Αλ6αvoΙ'

θα επι6&λωμεv αvoικτιρμδvωζ τηy δEoυααv τιμωρiαv ειg

τoυg υπαιτioυq' Σειq δε ζαμτιiτηδεζ Kαι ισxuρoΙ τoυ τδ_

ττου, παρακoλoυΘfroατε τo ζfrτημα και ε&ν αvτιληΦθiτε τrα-

ρ&6αoΙv τιyα, καταγΥεΙλατε τηv τrρ&ξιv εμττoδΙζovτεg τηv

τrαρδ6αoιv τηg διαταγfiq μoυ. Toυg μη σUμμoρφoδμεvoυg

αvαφξρατε π&vτεg oμoφδvωg>>.

or 6αρεi-c ΧαραKτηρισμoi oι εμπεριεxδμεvoι oτo κεΙ-

μεyo για τoug Αλ6αvoδζ και τηv αλ6αvικfi Φuλi Yεvικδ-

τερα κατ& τηv &πoψfr μoυ δεv υτroδηλδvoυv απλδq τηv ε-

τrιΘυμΙα τηg Yψηλis Πδληg vα καταoτεiλει τιg ληoτρικδg

δραoτηριδτητεg και μδvo, των ττρδτωv, oτroυδfrπoτε ελ&μ-

6αvαv xδραv αυτiq, αλλ& κατ& 6&θoq, υτoκρδττoυv την

oλoivα αυξανδμεvη αvηαυxiα τηg ατιδ τηV επιKΙvδUvα εξα-

τιλoJμεvη δiναμη τηq τroλεμικηg αυτfrg φυλdg, η oτoΙα' τrαρ'

δλo πoυ παρεΙxε {μ1rιoθα τlζ στρατιωτικΞg τηg Uττηρεσ[εs

oτoug Τoδρl<ouq, τrdvτoτε διξατειλε τov εαυτδ τηg ατrδ αu-

τoJg και εiyε πλfrρη ετiΥvωoη τηq φυλετικfrq τηg πρoΞλευoιι:'

'Αλλωατε, o αρ1ικδg ατδXoq τωv ToΟρκωv στo ταρελΘδv

τιoυ τrαρ&λληλα με τov εξιoλαμιoμδ τoυ μεγαλΟτερoυ τμfr-

!ιατoξ τoU αλ6αvικoi λαoJ ατrδ6λεπε. κδρια, ατηv 6αΘμι-

αiα ατιδλεια τηq εθviκflg τoυ ouvεiδηo'ηq και τηv πλdρη

αφoμoΙωofi τoυ ατrδ τo τoυρκικδ EΘvoq μEoω τoυ ιoλαμικoi

ιερατεiou, εΙlε ατιoτixει παταγωδδq' Kαι δxι-μδvov αuτδ'

αλλ& η αν&yκη τηg μiαΘωoηq Tωy στρατιωτικδv τoυg υ_

τrηρεο'ιδv Υια τηv καταoτoλfr διαφδρωv ετrαvαoτατικδv <ι-

νημ&των εixε oαv oυvΞτεια vα δημιoυργηθεi Ξvα εiδog <<αλ_

6αvικη; εττικυρrαρxΙαg)) στoUζ ττεριαoδτερoug καζ&δεg τηq

αρrατερ{g τrλευρ&q τηq Poιiμελng. τroυ δΘετε oε δεδτερη

μιoΙρα τιg δloploμΞvεg ατrδ τηv Yψηλi ΠΟλη ετriαημεg τoυρ-

κικδq αoyδg. 'Eτoι, λoιττδv, εξηγεiται καθαρδτατα η ορι-
ατlκ{ απδφαoη oτηv oτιoiα r<ατδ}.ηξε vα δδαει τελικ{ λr)-

ση στo <<αλ6αvικδ τrρδ6λημα>, τιρ&yμα &λλι;ατε το oττoiο

δiαφαΙvεται oαφioτατα oτo τrλiov αξιocημεiωτo μδρog τoυ

κειμivον τoυ τrαρατr&vω φιρμαvΙou ττoυ αvαφδρει επΙ λi-

ξεi: <<Να γvωρi-ζητε δτι αι αvωτδρω τrαραγγελiαι δε': εivαr

αxfrμα λδyoυ, αλλ' δτι δxoυv ληφθi oo6αραΙ αTrcφ&σεlξ

επi τoυ ζητfrματog τoδτoυ'>' ('Mξoα Τζεμ&ζη oι]λ Ε6Ξλ i-
τoυg 1193 3'| MαToυ t779 ΑBΝ 220 oε)ι.2o9-21o)'

Mε αvαφoρd τoU τrρoζ τηv Yψηλ{ Πδλη o ιερoδικα-

oτig τoυ ooτρδ6ou Σεiτ XouoεTv καθrατd γvωατδ δτι τroλ-

λoi κdτoικoι απδ τα Xωρι& Kατρ&νιτoα, '0oτρo6o, Γρα_

με,;iκι, Xoρo6Ιvα,,Γερακivα,'oxτα, Kοαλμiαα, Tαιγdv,

Γιακivα, Δiρζo6o, Δρ&oυλo, Νi1αιo, Φivτιζα και dλλα στα

oπoΙα δεv κ&νει ovομαoτικfr αvαφoρ&, τrρoκειμEvoυ vα c<-

τΤoφι]Youv τηv <<τυραwiαv τωv Αλ6αvδy κακoτoιδv και λoι-

πδv κακoδργωv Kαι ληoτδv>>, εYKατEλειψαv αυτ& και κα-

τiφuyαv oε πδλειq και &λλα xωρι&, καΘδq Kαι σε στρα-

τιωτικ& τσlΦλiKια Yια περισσδτερη ασΦ&λεια'

oι xωρικoi αυτoτ αρyoι]vται vα επιστρδψouv στιq αρ-

xικig εoτiεg τoυq 6ααιζδμεvoι στηv Uτoστiριξη πoυ τoUζ

,roρixow oι ζαμττΙτηδεg και oι τσιφλικ&δεq τωv τεριoyδv

oτιq oττoiεg μετδΚησαv. Η μετδκηoη αυτfl, εκτδq των &λ-

λωv, δημιoυργεi και πρδ6λημα στηy oμαλi εΙσπραξη τωv

φδρωv λδyω των αλλαΥδv oι oπoΙεq Ξxoυν ετrEλΘει ατoυq

αρxικoιig φορoλoyrκoδg καταλδγoυq.

Για τov λδγo αυτδ εvτδλλovται oι ιερoδικαoτδq και

vαΤτrηδεg Θεαoαλoviκηg, ooτρδ6oυ, Σερρδv, Φλδριvαg,

Tζoυμ& Παζ&ρ, BΞρoιαg, 'Eδεooαq, N&ouααq Και Γενvι_

τocbv vα τrρo6oδv oτιg oxετικEq εvEρΥειεq για τηv ρι)Θμιoη

τoυ Θiματog αυτoδ oUμφωvα με τιξ δια6ι6αζδμεvεq σ' αU-

τoJg αvαλυτικΞg oδηyΤεq. (ΑρxαΙ Pαμαζ&v iτoυq 1't93: l2

Σετrτεμ6ρiou I779 ABN 221 oελ. 210-212)'

Στov tερoδικαατfi Biρoιαg εμφαviζεται oιKειoΘελδq o

πρδηv λησταVτ&ρτηq Λιδλιoq Ακρι6δq KαταΥδμεvoξ απδ τo

yωριδ,Mαuρ&γγελog και δηλδvει δτι εyκαταλεΙπει τα δρη'

παιjει vα τrρo6αΤvει oε ληατεΤεg και &λλεg Eκvoμεg τrρ&_

ξειg και δτι υττoτ&αoεται ειq τν vδμo. Για τηv τflρηoη αυ-

τliq τηq υπ-δoxεoηq - δiλωoηq τoυ Λιδλιoυ Ακρι6oδ, εγ_

γυfrΘηκαv πρooωτιικ& oι Mαλ&κηξ Kδoταq, Miτρoζ Aκρι_

6δ9 και Kυρι&κog ΑvαoταoΙou, κ&τoικoι, ετioηq, τoυ iδιoυ

yωριoδ. (Pαμαζdν Eτoυg 1t93: ΣεπτΞμ6ριoq Ι779 ΑBΝ'
226 oελ' 2|6)'

Σε δfrλωoη υπoταyfig και μετ&voιαq πρo6αΙvoυv και

oι Παvαγιδτηg Kυρι&κoυ και Kδoταq ΦΙλιπταq απδ τo

xωριδ Koλυvδρδq, oι oτroioι ετxαv πρoσχωρiσει σε αλ6α-

νικfr ληoτρικfl σUμμoρiα Kαι σUvΞπρατTαν μ αυτflν' Για'

τoυq δJo πρδηv ληo-rEq εyyυfrΘηκαv oι κ&τoικoι τoυ Ιδιoυ

yωριoδ. (λεiπει η χρovoλoΥτα oτo κεiμεvo' Συμττεραivεται

δτι αvfrκει oτov Σεττdμ6ριo τoυ I779. ΑBΝ 226, oελ' 216)'

Τo τrαρ&δειγμα τωV Trρoαyαφερδμεvωv ληoτδv τroυ

δilλωoαv υτoταγfi και μετ&voια στoυζ ToιjρΚouq αKoλoυ-

θηααv και oι yαρακτηριζδμεvoι oαv αντ&ρτεζ ΝΙκog Γεωρ-

yΙoυ και lω&vvηg Nικoλ&ου ατδ τo xωριδ Δρι&νιστα τηq

Bδρoιαq. Kαι oτηv ττερΙπτωoη αυτfl, oαv εγγυητδg uπΞγρα_

ψαv oι σUYχωριαvoi τoυg' (!2 PετζEπ Ξτoυq ΙI94: 14 |oυ-

λiou 1780 ΑBΝ 226, oελ. 216).

Eπαvερxδμεvη η Yψηλi Πiλη με vεδτερo Φιρμ&νι

τηζ τrρoξ τov εμiρ oδλ ouμερ& 6αλfr τoυ 6ιλαετΤoυ Αυ-

λδvαg και Uπει]θUvo για τηy φδλαξη τωv vτερ6εviωv Κoυρτ

Αyμδτ ταo&, o1ετικ& με τo πρδ6λημα τηq ατroτελεσμιa-

τικflg αvτιμετδπιαηq και δι&λuαηg τ(rν αλ6αvικδv ληoτο-

oυμμoριδv. ιδιαiτερα στιq περιφδρειεζ τωy 6ιλαετiων Tρικ-

κ&λωv, Λ&ριoαq, Θεσσαλoviκηq και &λλωv καΘδg καl o'
αυτEg τoυ Δoμoκoιi και ZητoυvΙoυ, ατrαιτεi απδ αUτδν vα

<<διαoκoρτrioει ταξ συμμoρΙαg τωv Aλ6αvδv και καταoτρΞ

ψει ταξ ταραxoπoιoJζ ταδταg Φυλ&g...>. 'oτιωg φαΙvεται,
παρ' δλo δτι απδ τηv απooτoλfi τoυ τρoηγoδμεyou φιρ_

μαvΙoυ τrρog δλεq τιg κατ& τδπoυg αρxEq τηg αριoτερfrg

πλεuρ&q τηq Ρoδμεληq με αvdλoγo περιεxδμεvo μΞxρι και

τoU Xρδvoυ Ξκδooηg τoυ παρδvτoq ,μεσoλ&6ησαv δεκαΞξη

τιερΙπoU μflvεq, εv τoiτoιg δεν φαivεται vα ΞXει επΞλΘει

oυαrδδηg μετα6oλfr ωq τρoζ τιg κρατoiαεg αυvΘrjκεg' oι
Αλ6ανoΤ εξακoλoυΘoJv vα ατoτελoδv μδvιμη απειλ{ και η

κυριδτερη αιτΙα διαα&λεUσηq τηζ δημδoιαg τ&ξηq και α_

σΦ&λειαζ (AρxαΙ Σε6&λ δτoυg lτ94: 30 Σεπτεμ6ρΙou 1780

ΑBΝ 224 oελ. 213-2I4).
lδιαΙτερη 6αρδτητα επEρριψε η Yψηλi Πiλη τrρoq τηu

(Συν61ειω oτη oελiδω 61)
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AΠ. E. Bακαλιiπoιlλoξ, o lοτopeκeq Toι, ψ€oιg EAAιτψlομoυ
,Oμιλiα,στnv αiΘ'oυ'oα διαλ6ξεωv τnq E. M. Σπoυδιilv.

(8',)
Δεγ ,εi,vol, δμωc, aκonδc μ,oU |vo ο-

voφορΘΦ αro dρ,γo τo,u κ. Α,n'. Bοκο-
λδno.υλou ωc κΦηγηπη τηq rMθoηc Eκ-
nαt,δε0oεωq, αrηv ,αρχ,{, ,καl τ.oυ Πo-
'vε,nloτη,μΙoυ, 0αroρα.,Θo,oημεlΦoω, 1.lο-
vd1o, δτl ondηrto ,o γv'ωαrδc λδγοc τoυ
Mθlrwδρα.l (:"lΠδσo 1aρ1τωμδvo κol α-
Εl,αγδπητo ,πρdγμ.α εiηlαι o dvθρωn,oc,
δταγ εΙγoι 6,vΘριr:Πoc") lβρrη,κε τηv .nλη

ρη δ:καΙωofl τoυ, τδ,oo τ6λεlα κol ,απδ-
λιrro, 6oo αrηv nερiπτιυo,η τoυ, μειλi-
,1loυ' ooφoιi, ,oΜd καt oεμrro0 εUnρo-
of1lρρ,oυ ,κo,l φiλo'υ τωv φolτητιiw, τo,υ
nρoγμοτt'κo0 oδηγo0 ,κοι Δdoκαλoυ (τo
Δ Ι.ε ,κεφαλoΙo), κ. Απ6αroλoυ Boκα-
λ6'πουλoι.l.

Δεv θα μoκρrηγoρ,f1oω, λolnδrr, γιJρω
oπ,δ τη μεγdλη δlδoκτrκη, πoγεΠlστη_

μtοκξ ,πρoαφqρδ τoυ (τηιl onoiο α.l-
τδoooηrτol στηv rΠρoα'vαφ,ερμδvη δκδo-
oη τηc E.M.Σ. ",ΠοYκoρnio ,Mοκεδo-
vt,κ'f1q γηq., τδλoc δε κ,cΙl στouq .ιρo_
λδγoυc τωv lβilβλiωv τoυ τrμιi:μεrroυ, o{-
μερo. 'Αλλωoτε, ,υπ'iρXoυ,v 1lλrδδεc φl_
λδλoγo'r - μοΦ1τdc τoU' σl o'πoiol εivαr
oκoρ,n,lαμθvol o' 6k1 τη 1Φρα ,και δlα-
τηρo,ilv dριαrεc οvομvl,1oεlq, οπ,δ τoγ
,κ'oΘηγητη τoυc.

o κ. ,Bo.κολδnoυλoc ,ξεκiγηoε Tη σΧε.
τlκr] ,nρo,εργ,αoi,ο, γlο τη oυγγρα.φi1 τηq
.lαroρiαq τoυ ,Νδoυ lEλλ,r}γ,loμo!,, οπd
τo 6τoc 1943, δτoιl, ωc υφ,ηγητic, lρ-
Χlσε η/cr διδd,oκεl τηιr ελλ.ηvlκη lαtoρiο,
i,Πωc εiΠ'ε o i,διoq oε oυ'r,θηrτευ,ξη τoυ,
ηc 6.4.1964 (oε 'εφημ,ερΙ'δα ηc Θeo-
oολovΙκηc), με ηv ε.υκαlρiα τηQ κU'
'κλο,φ'oρi,αc (τηc l ηc ,εκδδoεωξ) τoυ
2ου τδμ,o,υ τηc .ΙστopΙ,αc τoυ rΝθoυ Eλ_

oτηv Αμε,ρlκ,η, εKμlεTαλλευθ.εiξ κοι τtc
εUKο]lρiεc Π,ccJ ToU ,δoθη'κcηr oπδ τη oυμ-
μετo1η τoυ oε ,noλλd δεΦvrf1 oιπ6δρlo,
βοηθη,Θηκε δε .oε τoι]τo, ατo ,iπ,oκρo,

Tioυ
Δικnγ6ρoυ

Γειaργ(oυ Χ. Χιoviδn

κoll ,απδ η,v ε,υΧ6ρεrδ τoυ ατηv ε'κμd-
Θηoη ταw ,Εθvων γλωooΦv, μ,ε οnoτθλε-
σμo να γivεr, τελr,κd, ,noλυγλωoooc, Φ-
σTε η/'CΙ lμ'Πoρεi vα δlοrβδ.iεl (oτη γλΦc-
ι,fl ποU γρδφτηκ'αν) τlq oxετικθq εκδδ_
σε]ξ τηc δleθ'vo0c ;βlβλloγροφioc on,ωc
κol τα ογiκδoτα vr,oκουμδπ.α. To x,ρo-
vlκδ τηc δληc π,ρ,oεργοoiοc κοt τηQ
oυγγροφηc τoυτoυ τoυ, μαvοδ'lκoO, dλ-
γ'οU Tσυ, θ1εl την ευ1θρεια vο δloβδ_
oεl o ε,vδlοφεβμε'voc oτlQ 'ηρλψgf,|1_
δεc .,ε,1σqγrr;c, τoU i,δ:oυ, or onoiεc
πcοτ6ooorrro,ι κα,l στoUq oxτιir τδμoυc
τηc Ιoτο.lΙαc τo,υ (nληv τoυ Ε', δnoυ
nρoτδοαετοt δloθλIδoc .,nρδλογoξ" και
Οorε,ρo ακολα"lθεi 19oθλrδo κεΙμεvo,
με το o,no|ο δiδoirrοι ol .ιΓ€γlκ'θq α,ρ_

χ6q τne ουvΘθoειbc" τcU καΙ γivεταl
"lKlρiTlκil των γεvlκιirv lαroρtιirv, τωv
rηγΦv καl των βoηθη'ματωv τηc ελλη-
v;κξQ εnovαoτdoεωq", αrη,v o,n.oio αφl-
ε,:Φ8'ηκ'αv K,ol o, τρεlq εnδμ,εvot τ6μor) .

oi τδμol θY,ivo,v, oυvoλiκd, oxτΦ, τε-
λlκ&. 'Kαl λθγω .αΧτΦ, τε λ r κ δ,,
γtατi : κ. κ.α,ΘηY.ητηc, α,n'αrrrΦντοq oτηγ
τελευταiα εριilτηoη, oτη oυvErrrε,υΕη
τoυ 1964, πoυ εlρoαvαφε,ρα, εi;1ε nε'l
τo εΕ,ηc ,α,€lοoημεiωτo: .Σ' θνα, τρiτo,
τδμo' λ,oγορldZο: γα ε,κταθιi.l ωc τΙq Πο_

ραμovic τηQ .εnovααrδoεωq κοl ο' 6vα
τιirο,ρτo καl nθμnτo τδ.μ.o vα nοoγμα-
τειθδ, δlε,ξοδl'κδ, εnioηQ' τηv ε,παvd-
9''ταση Kοl τη,v πε,οioδo ,Kο,noδioτρ:o
κ,cΙ τηq α,vαρyiαc ωc τηγ dοl,Εη τoυ'O,θωγoc lαvovθριoc l833). Φυorκd εi
'vαl δΟoκολov'onδ τΦρ,α να πρ,olβλε'φΘ,εi,
,πδτε θo ο'υμ.nληρωΘoιiv αυτoi ol ,nθγτε
τδμ'οι. Yπ'oλoγiΖιυ δμωc δτl μ61ρι τo
196,5 Θα 6xεl oλoκληρω,Θεi τo δργo,.

Εvτvxδq, δμ'ωc, or οvdμ<εc, γΙο τηv
nλ'η,οδτ'ητο τoυ 6ργ,oυ, δi6'ψευoαv τlc
προβλδψεrc του loτoρlκo0 βαζ. or τ6-
μol iρε,:doτηκ'ε vo γivoυ.v (δnωc εino-
με) ο1τΦ, ,o,v κα,t εμφ,αγi.ζolrrο,v or\.oδvα
κal nερlooδτερo'riολι.loδλrδol' δηλoδη
o,υξdvorrrοιr .αυvεx,Φq ol oeλiδεq τουc.'Eτol, απαrτηθηκε ,vα φΘδoouμ.ε στlc η-
;lipεc μοc, γ,lo vo δoιiμε ολoκληρωμ€-

ξ
,k.

o Γ. XlovΙδηc oμilεi oτηv εκδ{λωoη nρoc τlμfv τoυ Α. Bακαλδnoυλou
vε1i,Ζει 9 noλuγρο.φ,6τoτoc ξδη, γιδc
τoο Kωγαrαηrrivoc), γrοτΙ τo Θdμo μoυ
eΙηrol dλλo, ,η .δε κλε,ψ0δ,ρα δεv]αρi-
Ζετol ηo,,, dλλωoτε, τα περtooδτερα,
oxrετlκi γεγovδτo, εivol γνωαrd 'κ,οt Κοl

γd)c ,Πoρo]δ,Θκτδ ο,n,δ 6λουc. Πθ.wωc,
μ,nαρεi vο δlοβ.doεl ,κov6γαq ,o]ρικεTθQ

nλη,ρo,φ.qpiεc, καll γ'ια τηv πα'vε,nΙστη-

μιoκf1 oτoδloδρoμi.ο τoυ, oτo o;1ετrκo
λημμ.ατο τΦγ εγ,κ,υκλoΠ,olδεηdyv, ,ατlc βl-
βλloκριoiεc τωv θργωv τoU Kcι| oτo o_

κτoσiλlδα .lΠρoλεγ6με,vο', τα ,onoiο δ_

Yρoψε o πrρδeδ,ρoc τηc Eτα'rρ.εioc ,M,α-

κεδο,vικΦγ Σ,nouδΦv, ,κoΘηY,ητηc κ. Kωγ
αrοrrriγ,oq Boβoioκoc κot τo on.οio π,ρo
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ληvloμoi", Koι εnα,vολ,ο'μlβδ.vεl oτov nρο
αvοφ,ερΘθιrrο .n,ρδλoγo" τo,υ Η' τδμου
τηc.

Τδτε, δlo'niorωσ€ Tlq ooβ.αρδc ελλεi-
ψεlq tκοl oυvειδητο,n,oi,ησε τηv οv6γκη
yIo τηγ orrτlκoτdοτooη των o;1ετlκΦv
βοη,Θημdτωv, δnωc κ,οη τηv ο,vυπορ,Εio
μloc ε,Uρ0τερηc, oυvθετlκηc rερYοoΙοc
ylo τo 'Θδμc α,Uτs, η69 ,θα θπρεπε νο
αrη,ρi'Ζeτα.l κo] στα δγvωoτα oτoι1εiα,
oτο .αvθκδ,oτο θγρaφo Kαl στlξ οvα,ξlο-
,noΙητεc'nληρo,φoρiεc,,noυ n'ερi,61ovrαi
oτα τoυρκlκd, ,ε,λλη,vIκd ,κ.τ.λ. αρ1εio.
o ,μελετητdc μ'oζ dρΧΙσε, λ,otnδrr, τ:c
ξρε'υvθc τoυ o' δληv τη,v ΕυρΦπ'η κοi



vo τo δργo (.κο,l, μδλroτα, η εΕroτδρ,ηoη

φ9α,lεl, μδvo μδ1ρr τ,o 1831 καl oxt

μδ1,ρl την 6φl,ξη του 'o0ωγο, τo 1833'

δnωc εixε ηροα'vαYγελΘεi). 'Kαl oτo δr"

δαπημo cυτο nερiooεluolv o1 τδμo'ι μ'αc

κ,ol α'vαrr,ε,Φvαιrrον, δμωc, πdηrrοτε τo

εvδlοφ6ρov, δnωc 'μg1 61 'ggxδq 'μαe
γ:ο .Uγ€i,α κo'r δδvoμ'η", γro τov 1oλ-
κ6vr'oραι 'κ. Kαrθηγη"rη, ο ο'noioc κoτδρ-

Θωoε ηlα τελeιΦoε'l το (κλool'κ6, ηδη)
δργo τoυ ,κot ,nδτυ1ε, μδλιαro, vo ε-

n'αγaκδιiroει, nορd,λλ,ηλο, 'oε 'δε0τερη iκ-
δ'coι1, τoυc 1o και 2o τδμ'ouc τηq l_

tτορiαc TοU (noυ εκτυ'nΦθηκαrr τo

l97.4 κol 1'976, orrrΙoτolι1'o) κα'l να δ'εl

τoυc δ,io τoiτo,υc τδμουc νo ,κυκλoφ'ο_

ρoυ'v κοr οτηv oγyλικd γλΦ'ooo (τo

197O κor τo 1976, ο\rτi,σΓolxο). Mdλl_
στο, iγραrψε κα'I o11,ετικδ κ,εφδλοtcr στηη/

"loτolρ]α τoυ Eλλη,vlκoι] iΕ,Θrroυq", τηq
.Eκδ,oτIκlηq A,ΘηvΦv", τηq 'oΠ'oιαξ δIα-

τελεoε κor ,μδλoc τ,ηc ΕπonτlκηQ Enι-

ηο,oπi1c.

oφεiλ'oμε, λorπδγ, 1iρtτec σrη ΦΙα
no,δηrolο, γιoτi μ,ερiμνηoε vα τoν E1εl

γε1ρδ (oτo μυ'oλδ .κοt σΙo .σd.lμo) , Φστε
νο αn,o,nερ'ατωΦεΙ i"ro τδoo noλiτoμ'o
xαι αξ,Iδλoγo δργο, το ,oπoi,o ,ανoiyεl vθ-
οUc δ,ρδμo,Uc .oτη,v lαrορi,α τo,υ Eλλη-
rrroμ'oιi κοr κ,Uiρiωq τoυ Nεoελληvloμ,oil.

Δε'v π,ρδn,εt, δμωc, ηro ,n,oρολεiψω vo

oημεlΦoω δτl, οoφολΦc, δεv Θ'o 'α.ρκo0-

oε η κολd υγεio του 'κ. Bακoλδnoυλoυ

Yiα τηV ολoκλη,ρωoη τoU δ,ργo,U τoU,

αγ δεγ ,εi11ε ,κ'oι τη μεYdλη τtxη vο ε'
€αoφ'αλioει, o'δλo oυτδ τo δ4dστημο,
lωl τη,v οnοραiτητη προoωπlκi| κ,oι ol-
κογεvεIoκd Yoλη'vl,.' δnωc ,κοt τlc Kο'
ταλληλec oυνΘηκεc ε.τtσTημol/Iκηc aρ-

γooi,αc, τiξ on,oiεc του ε€.οoφdλlΖε o
.αYΨελoc - ,φtλoκδc τoυ., ,Π lδα'vικη
.σUΛroδiτΙoσα El,ρlηvη", δπωq οno'καλeΙ
τη μ.l,voiκο ToU ρ iδIoc, ατηrr 'oρ1η τω'v

Z' ,κoι lH' τδμωιr τoυ ,δρYοU τoU, τouc
οnoioυq Kσι τηq αφ,l€ρ(rvε,l, ,gnξlξlο. o
α.lγγροφ'θ.αc ,qvoγνΦρ+oε, ,δτor, τη onο,υ-

δαi,o oυμβoλΦ κ,σl 'σUμ,Πoρδστooη τηc
,κ'o,l, οoφολδc, τηc oιρεΙλoμε' lt(ot εμεiξ
κα.l η .ελληη/ικ,i1, ιαrοolκη εn,lατη'μ,η, ευ_

Yvωμoσ0γη, .δnωq κ,οl oτη μoυoο τηc
lαrqρioc, τηv rKλslΦ, γlοτi η 'oυντρδ-

φ,:oαd τoυ El,pηvη, Πo,U ToU θoτεlλε'
τoυ xδρ,lαε τη,v α.no,ρ,o iτητη οll κoγ,ε'V,εlα-

κi1 ευφ,oρiα, !.oληη ,κol εηρηvη, Φoτε
γο μΠορicεt |vo 'φ,δρ€l oε οiolo ,πδρoc

τo τδoo lβο1ρ0 61ργo τoη.Jt γlα τηv Φκδo-
oη τοU onoioυ 1.ρεl,doτηκε, τελlκd, εi.
κool oxτΦ Χρ6γlο, ,orrri το rrivτε, noυ
nρ,oijπoλ6γlΖε. 'Ετol, ov Θεληoo,υμε γo
πoραφρdoουμε τq α,πoδiδδμεγ,α oτοrr M.
Aλ6'ξαvδρo λδγlο, .otμφ'ωvο lμε τo o,noiο
το "'ζηηl" 6φ,ε,ιλε αroυc γo.Vεiq τ,oU καl

τo "ευ (,ηv" oτo,v δδo,καλo Torιr, τolv

Aρlατoτδλη, .Θο 'nρδπ,εl vo ,n,o0με δτt,

oτη'v πρ.oκ'εi,μεvη ,n,ερi,nτωoη, τo "ε0
Ξηv" ε.Εαo,φαλioτηκε xdρη K,αι σΓηv Ι'rlo-

λυ,noiκ,lλη lβo'ηθε,lο,'στη σUμ,nqρdστoση
κo! στηv κατανδ,ηoη τηq κoληq γυvοi-
K,αq τοU σUγγ|ρaφδο.

4. Νcμi,Ζω, δμωc' δτl εirrοι οnαρoi-
τητo Kot oφiλιμ'o γα δΦοω, TΦρα κο|

τoυc τiτλ,ouc, τoυλo1lατo (Ylο vo υnδ,ρ

ξεr κ,δπolα ,nρooorκεiωoη μ,ε τo Π€]ρtε-

xδμε'vο), 0'πωc ,κot τo lβασlKδ στo|X€io,

Ylο Toγ xρδlvo eκδδoεωq καl τlc σελi'
δεc, γ;α τo,v καΘδν,o τδμo (τηc *loτo'

ρioc τoυ ,Nδ'ou Eλληvloμoi.) 1ωριoτd,
cημε,'ιilvοrταc δτι ,πρoηγουrrrοl o' δλoυq
oi ,Π,ivo.K|εc των .nQprεχopδι/ωv, τωv Xρη.
olμonοloυμεvωv 1oρτΦv, δnωq κο't τωv
σUVτoμoγρoφlΦv, τωv oρxεiυlv κol Πε-

ρ'loδlκΦv. 'Eτor, 
'θα μΠ,oρδσει, Ιoωq, 'κοr

o o'viδε,oc γα ,υ,πo,ψlοoΘεΙ, κd,nωc, πδ-
ooc ,κδnoc K,αl Χlρδvoq Χ]ρ€ιdστηΚαv YΙo
vo oλoκλη,ρω'θεi τo ,a|ρYo oυτ6:

ο'. o Α' τδμοc ο'vαφδρ€τοt (σnlq oρ-

16c κοι oτη δlομδρφιυoη τoυ ,Νioυ Eλ-
ληvroμoυ'.,H'1,η δκδoαη τoU KUκλo-

φ.oρηoε To 1 961 και αn'oτελεiτol ο'nδ

395 oελΙδεc, η δε 'δει]τερη dκδooη
( - gψμnλη;ρωμ,δvη,κo'l'εγη,μ,9ρωμθvn,) o

πο'τελεiτοl α,nδ 4,B1 'oελiδεc.

β'. o B' τ6μoc, ατηιr 'ηρd,Tη θκδoση
(1964) φδρεl τηv επelξηγηoη δτr f1τα:v

o 1,oc ημiτ,oμ6c τoυ (*'B1"), αλλ6 oη
δ,ειiτερη,θκδooη του ('t 976) ε,ξαλεiφΦη-
κε ξ σχετrκQ θvδε,lΕη. o τiτλoc ToU εΙ'
γα1: .τouρ,κoΚροτi'α, 1453-1'669. ol l-

στoρl,Kθq lβdo,εlq τηc vεοελληνlκηq κοl_

vωγiοq .κοl otκovoμioc".. Η 1η 6κδoοη
απoτελεΙτοt απo 501 oελiδεc' η δε 2η
(.σUμΠλ,ηρωμθ!νη κ,α'l εvημ,εlρωμθνη", ε-
η,i.qηq) 'δκδooη δxεI 599 oελiδεc.

r'. o 1Γ' τδμoc ('l 9618) εnιγρiφετο.ι:
.Toυρκoκρατiα, 'l 453_1 6,69. o,r oYΦ-
vεq YIα τη,v niοτη κol 

"ηγ 
ελευ,Θερio"'

οΠoτ€λ'εiτo! δe α'nδ 6,1 8 oελiδεc.
δ'. o Δ' τδμoc ('t 973) .θΧεr τoγ i-

δ,Io ,κι]ρlo Tιτλo (.To,υρκoκρoτiα") κoι
,gξ,tστo1ρεi τηv.Πε'ρioδo 1669-1 812 και
οvαφ,i1ρ61g1 δε ιδloiτερα 'oTηIv σlκo_

μ,lκd dvoδo κσl στorv φωτtoμδ πoυ yδ-
,voυq. ,λΠoTελεΙτοl αnδ 847 oελiδεc.

ε'. o ,E' τδ,μ':c (1980) εivoι o nρΦ-
τoq, o oΠoioξ ,αφι.εριilθηκε στξ αfi,,l9-

γdλη ελληvrκη ε,noνδ,oτοoη , 1821 _
1829" κο,ι δ1εl lδlαiτερo,υ,n,δτlτλo: "ol
ΠlρoυΠoθaσεlc καlt ol βdσεtq τηc (1,813

-1'822) ", 'fxε1 ,δ,ε 845 oελiδεc.

oτ'. o ΣT'τδμoc (19,82) δIοnρgγμo-
τε0ετol τηv εσωTερ,iKit κρio,η (τηc θι.
λ,ηιllκ{c EπαvαoτirαεωQ) αrα Χρδγlα
1B2'Δ_1B25,καl oυγκεφrμ6νο'g,ξtoτo-
ρεi τtc στρατlωτlκ6q επlx|εlρησε,IqI Tlc

δr'πλωμοτlκθc κοt .noλιτlκoκolγωx/lκεc ξηJ

μΦoεlq κQι τoη/ ,Π'ρ,Φτo δΙxα.σμ,δ, μe ε'r-

δlκi1 α'vα'φoρd α' δ,τl οvοφ6ρετo,t στo
φυoIκδ,nεριβdλλoιl, oτoυc Πoρoδoσlο.
κoOq oικIoμ,o0q ,κ,αrl σTov λα6. Αn' δoo
δε γvωlρi,Ζω, για rnρ,Φτη φορd, ,oε ελ-
ληvl,κ6, loτqp't,κδ, βιβλilo' ε,ΕετtΖoιrrαr
το θ6ματο ο,υτd (γιo τo ,φυoικδ ,κοl

nc,πoλlτloτι,κδ,n'ε'ρriβdλλov)'xq1 μ,fiλι,στα
κατδ τηv ε'ξ+απδρηΦ πηc αρ1'ηc τoυ
19ou αιδvο, ,στηv E1μiΓlδλεiμη Ko,t ,ογΦ-

vl(oμειlη EMd.δo. Toiτo εivαι μiο o_

κδμα, οδlδ,oεImη οnδδειΕη ,nδoo oιjγ-
χρoγo, ηρωτoΠ,oρlοKδ,κοι ρη,ειι(cλεUθo
εivot τo 61pfo τoυ κ. Απδoτoλou Bo.
κoλδno'uλo,υ.

o τδμoc ,αUτ6q 6Χ€,t 1,067 oελiδεc,
δηλαδη εiιrαι o ,n,ro oγκδδηc τoυ 6λου
θργ'oυ.

z'' o z' τδμ,oc (19,86) φδρεl τoγ ot-
δlκδ τiτλo: .ιΠiρoτολευταioc (1,825_
1828) " ,καl δ1ει τov nοτυ;1,ημ'6voγ, ευ-

'ρ.ημ,ατt.κ.δv 
και ολληvqρl|κδγ υ,nδτlτλo:

.,o o,φρικo,vlκδc Σιμο,tv ι] η 'εnιδρoμ{
τoυ lμnρoΙμ <rrηv lEMδδo".

Aπoτελεiταl δε οnδ 91'7 oελiδεc.
ηj, τθ*.oc, o Η' τδμoc (1988) €xε,r

τoγ υ,n6τIτλo: "Tελευτoi,oq (182'e_27
Σεnτ. 1831), lωdηrvηq Kαnoδiσrριoc f
η ,ε,πΦδυvη γ6,vεoη τoυ N,εoελληιrrκoΦ
Κρδτο,υq..

Anoτελεiτor ,o,nδ 824 oελiδεc. Σe
66 oελiδεc τoυ .κοτα.1ωρiiετοl η βlβλι-
ογρ'αφiα (τω'v E'_ Η' τδμωv, μοΖi), δ,η-
λο,δr] τηc 'Eποvoαrdoεωc το,u 1,8,22 κor
απoτελo0,v, σUvε,Π,dJc,,πoλiτl'μo βofiθημο
YαI τouq ε]ρ,εUγητθc, σUyΧρδvωc δε ο_
Π,oδεΙ'Kv0,εTαlt κol n,dλι 6τl το πορoυot-
α,Ζδμ.ε,vo ιαroρικδ 'δργo βooiζετol σe πα.
λJ oταΘε,ρd rβδ,Θρ,o, δτl εΙvοl τo οnα0-
γooμ,α .εΕοvu1ιoτtκηq ,κoι πολυετο0q θ-

!ρ€LU,voq ικ'ol,nλoΟσto κdρ'Π|1σ'μο 6μ,πεlρoυ
κol δριμ,o,υ μυ'oλoιi. Σε εwεα.o6λδη
.ε'tσαYωγη',ε,ξετδζοrrτο'l τa οφoρoiiγτo
σrη lβιβλlσγρ.o,φi,o o1,ετr'κd με τov Kα-
π,oδiατρια, αro δ'ε TελεUτoio οΧτοoθλt-
δο' ,no'υ 6;1εl τov xαρoκτηρ|στIκδ τiτλo:
.lEn,iλoYoc η τo τ6λoc του τo,ξlδlo.i μoυ
στo 'nαrp,ελΘδv", o ouYYβo,Ψ,δoc οvoφθ-
ρ€ταl στo l,αrο,ρικδ τηc ,oΠ,αtτηΘeiσoc
,noλιχρovηc Π]ρo€ρYοσiοq κοl εργοoioc
Totυ για τη oυλλογi1 _ μελ6τη τoυ υλl-
Ko,i 'Kαi τη ouγγρoφ,d ηq .lαrορiαc τoυ
,Ν6oυ EMηvloμoιi..

iΠρδnεl, o,κ6μα, vo τoγro'Θεi δτl αr,oγ
'κα,Θδγo τδμo,υndρ1oυv oΠrεtrρδρ|Aμεc

ιβrlβλIoγρoφr,κδq υnooημεlΦoειq, 6,noυ

γivετα't ]η Π,o|ρo.πoμΠfι σTη σXεTΙKη βI-
,βλloγροφi,α, oυ1vd δε κατοxο1ρiζoηrrσt
και αrΙΙ'oσΠ,d,σματα α,nδ τα 1ρηotμonoloO-
μεvα ,βllβλi,o η ,6γγ,ροφο, δnωc καl η
αtEloλδYηoη ,και η κρrτικfr To0τωv η κο!
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τωv σUγVροφδωv τoυξ κοr 6τol τo βl-

βλio γivεταl κα, ]μiα noλt 1:ρηolμ'η κl-

βωτδc ,nλη,ρoφoρ,i'Φv γιo τηv ovεiρεoη
τηc 'εrδlκηc ,βιβλroγραφiοc καl n'tλδτοq

γio τηΙv oκi'vδυrrη i1 ωφiλlμη χ,ρησΙμο-

πoi,ηod τηc αrrδλoγo μ€ ηlv oξiα τωv

βιβλ jωγ. ot υnooημειΦoειq δ'ημoolευ'

αιrrοι ,κdτω 'απδ τo ο,vτiατ'olxo κεiμεvo,
εiτε μ,6 αρiΘμηoη γlq καΘεμrd oελiδα,
yωρIαrδ, (oroυc Α' 'Δ' τδμoυc), εiτε
μ'ε o'υvεxη o,ρiΘμηo,η κατδ κεφ'δλαlo (δ'

Ωωq σTo,Uq E' - lH' τδμ'oυq) . Η ,n'oλ0 κα-

λ'η μδxρι κoι dριoτη ,κο,l 'nληρηc (ε'nl-

λεκτrκd, βδβαlα),βlβλιoY,ρα'φ:κ'il εvημi_

ρωoη εivαr' oυ'vεnΦc, 6rrα 'nρδοΘετo
πλεo'vθκτημο τηc .lσ'oρiαc του Nioυ
Eλλη,vloμoil..

Αγ 'δε o,ρ,lΘμ,ηιμoUσε Tlq (τυπω,μδvεc)

oελiδ,εc κα.Ι τωΛ/ oxτδ τδμιιlv θo δlαπ'l_

αrιi.loo,υμε δκπλη6191 δτr φθdvουιr τoi-
τoΙ 'στ|olv εγτυnωolα.κδ,αριθμδ τωv 6.198
oελΙ,δων, αn δτlq οΠοiεc oI 5.676 οno'
τελoιrv τo κυρiωc κeiμ'εvo, o'ι 212 yρεl-
doτηκαv για τη μvημδ'v€Uση Tηc Xρ'η'σl-

μoπor η,βg i,σqq lβιβλιoγρ'ο'φi,α c'κo l τl c 2 9 5

κoτολoμ,βδvα..lv τα ευ'ρετξpllα Tωv 'κUpi-
crv οv,oμdτωv κ.τ.λ.

Kαr 6λo ,οuτδ τo ,noλιτo'μο δ,ργo γρd

φη,κ€i ΧρημοτoδοτξΘ,ηκε κol δ,lο'κlηri}-

θηκε ,oπδ θνα dτoμo, τo,v oυYYrραφiα

τoυ, Χωρic τη lβ,oηΘεια το'υ ,Kρ6τoυc ξ
dλλoυ μ,αZlκο,0 φolρδo ! !

Εd,v, δμωc, δnωc ,εi'nε o πoι.ητηc Kω-

αrηc lΠαλα,μd,c, .Η μ'εγολoo'0vη των ε'
ΦvΦγ δε'v 'μετ,ρlδτοt με τo orρδμ'μο αλ'
λδ με τo ,nι:,ρωμo τηc κoρδlδc, μ'ετρlδ-
τoι' κοι με τo oiμα", dτol κo'l τo 6ρ-

Yo τoU ,κ. Aπδαroλ'ου 'Bακαλδ'πoυλoυ

δ,e,v nροκ,oλsi 6lξ6ηρετrκ{ εrrrinωo,η (μ6_

vo) γ'ro ταv δγ'κ'o τα.l (γιατΙ κoι dλλor
,πvευματlκoi δγΘρωnol,'κ'ο'l συγK€κρ,lμli_

vα Kol ιστqρrκoi η lαro,ρ'loδiφεc' δY'ρο'

φo,v πoλiτoμο ;βιβλi,o) ' oλλd, κυρiωc,

γlo τo γεγovδq δτl ο oυγγρ'αφδοc του
κατδ,ρ,βφ6η9 ιrο μελετηoεr, ωc ε,ργoτικ6'
τατη 'μθλlooo, θvo τερdατllo υλlκδ, vο

τo τlΘoooε0οεl, n/ct τo αφ,oμo!'δσε1' vο
τo o,vοnλδoαεl K,ol 'vα τo ,nλdooεη κα-

τiλληλ,α ,κo,t, τελικd, vo δη.μloυργ,ι]oεl
τo oλδτελα δlκδ τoυ 'μθλl, τov βαor'
λικδ ,noλ'rδ, ο οfioΙoq θα ,αvοΖω,oγo,vεi

αlιinrto τo nvεiμ,α, τηv ψυXη Kot τηv ε_

Θvικη oυ,vεiδrηoη καl τα,υτ,δητo τoU τo-
λoi'nα1ρoυ IΝεoδλληνο.

Kαt τοilτo τo ,nδτυχε κοτd τρδnov
ογε,nο'vθλη,nτo, γlοτi δεv θυoiαo'ε τηv
ιoτ,oρικd αληΘειo αη'v oπorοδηnoτ€ σκ,c
'ΠΙ]μ'δτη:rα η 'αrov ooβrιrloμ'6 Ko,l ρατσl-
oμo, ,μ,lα και δγραψε μειr ,εEετdΖovτοc

τα oyετικδ γεγoιrδτo κor π:ρoβλημoτο
απδ τηv 'ελλη,vi,κη oκonld αλλd ,μ,ε Tδση
εn lαrημovrκι:1'ε'υoυ'vειδηoi'α κo l ctντl Kεt-

c0

μεvtκδτητo, ιboτε rvα iμnoρLoi vσ Uino'

Θ6oει o lμελeτητηc τou θργoυ τoυ δτl

τα ilδlo, ooφολΦc, oα υ,n.ooτηρ:Ζε o κ.

Απ. Bακoλδπo,u'λoq .καl εdv ηταv Ε6'vοc

ουγγραφθoc.
Δεv ,εiδε Eδπoτoα τα tαr'oρlκd γεγo-

vδτα. Avθτρεξε αrlq ,nηγδc. Tlc α,Elo-

λoγηαe κol τlq α'ξtoπoi,ηoε .nετυ11ημ6vο,

ηrρ,εμ,q, ,Kρ1'Γ1x6, κol ευoυ',vεiδητol μ€ νη

φαλIδητα κ,αι με ευρΟτοτo πρiομα θ-

ρεUνoc. To0τo' dλλω'oτε, δ1εl ο'v,oγ'vω

,ριoΘεΙ ηδη ,on,δ τουq lαro,ρrκo0c μελs'
τητic, αnηιl 'Ελλδ'δo ολλδ 'κοl nαγ,κδ-

σμlσ' δ'Πωq δlαntαrΦvε'l o φiλiοτoραc

αnδ olκoιrομl.κη, κorvω,vιoλoγrκ{ κ.τ.λ.
οπcψ;1, ερευvιbrrroc δλεc τrq μoρφic
τηc Zωηc τoU lNεoελληvlolμoυ. Toι]τo

n:,δπεl ,vα εnroημo'vθεi ειδr'κd. Π,ρ,oo,nο_

Θηcε, ε,niolηc, 'vο αvακoλ0ψεr καl να
ε'Εηγ'doεl τlq α.lτiεq τωv γεγovoτων κοl.

xω:ic vο nρooπαθεi vα nοροoυρεl τov
αvαγ,vδαrη τoυ, κρi'vε! ευ.ατoxα ,κοr Θαρ-

ρcλdo τlc κοτo'cτδoεlc ,καt τo nρδoω_

n:' εκφrρdζεl τηlv ΠρoσωΠ!Kη γγΦμη
τoU Ylο τo0τα ολλd nορουolδ,Ζεl κol
δλεq τ lc (ovτiθετεc η δ,:οφoρετr.κθc)

α,nδι1ηεlc τω'v dλλω'v loτoρlκΦv ,κot i-

αl.oρ:o,διφιbv, Φστε νq κοΘoδηγoOvτοl

ερ'ευ'v,ητηc, δlοlβdZoιrroc τrq μετoγεγε' oωo'τ'δ, Xω,ρic lvα noδο,noτoυιrr,αι καt γο

σrε'ρ€c, εlδικθc μ,ελθτεc τω'v toτoρ.IκΦv παραciραv'ται, η oκδ,ψη, τo'nvεJμο κοl

σUγγρoφθωv (,Eλληvω,v ,κ'αl ,ξθvα}v), ot η ΨUΧη) τοu τυ1ερ,o0 φIλiαrο,ρο' εiτε
onοicl κδμνouv oυvε1εic Παραfrο'μ'Π,c τοιilτoc εi,vαl ,εlδlκδq, εiτε ε,ροoIτi1vηc'
αrηv "tαroρiο τoυ N6oυ EλληvloμοΟ", γ.]α To'v onoio 

- 
δ,n.ωc οημεlΦΘηκε η_

τoU σUYγρoφ6ο μοc (orιc βlβλιογρο- δη 
- 

τo βlβλio τoυ κ. Bακαλδnoυλoυ

φlκθc υnοoημε,ιΦoetq rη cr1lμε'lΦoεlc τωv εΙvοι, τελIκd, οωτηρt'o nυΕiδo, oiγoυ'

βrlβλiωv τo,Uc), .Π]ρ.oKεtμ,δvoυ vα |U,Πoστη- ρoc oδηYδc κοl πoλtτIμo ε'ργoλεio γlα
,ρi'Εα-lv μiοv dπ,oψη τoυc rη γiα vo υno- ,vα iβ,ρεl τolr μiτo τηc Αρldδvηc, τηc α-

δεiξoυ'v στογ ,ovαYvΦστη τouq τη vεΦ' ληθεloc. ,Νo oημεlωΘεi, οκδμο, δτι o

τεrpQ, σχετrιQ rβιβλroγρ,αφio. Σ,u,vεπιbc, σlUYYραφaαc .KoTδρΘωσε νο γρdψεΙ θγο

η .|,οτoρio τoυ Νθoυ ,Eλληιlloμοι). (δ- δρv;o, τo o'noio διαKρi,v€τol κo.t γIo η
Πωq, d,λλ.ωσl"ε, καt η .loτoρiο τ'ηc Mo- Zωvrα'vη, ,ρ6oυoo-γλΦαoo τoυ, δnωc
κεδovΙ€c" ,κ.d. ββλi,α) ToU κ. ΑΠ,δ- κοl γlo Tη σ*,vδεoη τoU ,με τηv τρi'
σΓoλou ,Bα,καλδnoυλoυ θ,εωρεiπαr κα.l 1oυoα 'vεοελληvΙlκη ΠροYματlκδτητα, γlα
καθlερδθηκε ,ηδη. ωc ,dριoτ'o 'κο,l υ,no- τι 9 K. An. Bακολδπoυλoc, oτη'ρiΖετoι

δεIγματrκ,6 iργο γ'lo τη σωσΓη εγημi- μεV στο ιoτqρrκδ γεγσVoτο, στα δσα

ρωη κ.αl lδloφιirτιoη Y0βω o,nδ Toη/ vε- δlα'δραμοτiαΘη'κον oτo ,n,ορελθδ"r, 1ω-
oελλη,vlκδ βiο, ωc σiγo,Uρoc oδηγδc ,ρic 'vο λησμσv,εi, 6,μωc, δτl 'αnευΘ0γε-
και ,noλiτlμo βαηθημο. ταll στoιJq σιγΧροvouc, στ,ovc ση]μερt-

O oυγYραφδ,αc, οκδμα, δεν rεριoρi 'voaq Kοt στouq α,Uρια,vo0c 'Eλληvεc Κ'o,t

στηκε σηγ 'ξηρ,η ε,ξloτδρηoη τωv δ_ ξ.δvουc, γl' οuτδ κοr nρoonοΘεi, κοi
σωγ συvθiβησα,v oλλd τα εξaτοσε nρo- τελIκd, nετυ1αiιlεl, vο δloτη,ρai ομεiωτo
oe,κτt'κd Kα.ι τo rιοφouoiαoε noλinλευ- τo ,ε,vδlο'φdρo,v τοlυ αvoγvΦσTη τoU, c!-

ρo, ,ε)ρεU'vΦrvτac το δIαδρα'μοτloΘθvτο, κδμα κoι τoU μη εr.δlκoΟ, τoU ο'ΠλoiJ

δxl, μ,ovd1α, oπδ τη,v πλευlρd ηc λε- φlλi.ατoρo' 1oρ,η,κοl oτη φρεoκdδα τoυ

γδμevηc' .π'oλlτlκilc ιαro,ρioc' oλλδ καl γo.α,ψiμοτδc τoU 'Kαl ετol ,εi'vοι nρool-

o κoθηYητic Α. Bακαλδπoυλoc oτo Bflμo.



τδ κoι ,nρoσnελδolμo o' δλoιc.

Αγ, λorπ6γ, ο Kωνoτcryτi'voq Ποnα'ρ-

ρηγδ.nει:λoc ΘεqρεΙτor, σωσra, o εΘnrl_

κδc ιoτoρικδc τoυ 'Eλληγlκo0 'Eθvoυc'

o Π'oγlεΠlστημlo.κδc κοΦηγητdc κ. Anδ'
oroλoc Ε. Boκoλδπουλoc εiγαl, oνομ'

φloβητητο, o εΘvlKδc toτoρlκδc τoυ

Νεοελληιlrκο{l 'EΘvουc, τoυ 'Nθου Eλ_

ληvlομoδ, εlδlκο, καt, ,μ'δλloτα ,o σδγ'

Xρ'σ'Joc κor αvεnηιρ6αoτοq οlΠ6 δΠo!€c

oκoπιμδτητεc, Yι' ο'υτo 1q1 
- 

$'ηφq

n2oλ61Θηκε _ gγqYγψρ|σrηκε κlδ}ωc

τo 6ρ'γo τσU 
'.Κα|l 

'μdλιαrο δrεΘιaιbc, ωc

μ,ovαδlκo, κλαoικδ κoι οvrlκεlμ'εvπδ'

Πp6nει, ακδμo, v'ο ε'πιoηrμανθεi δτι

(εκτoc o,nδ τoυc ο'γrΦ τδμoυc τηc |_

αrαρiαc τoυ N.E.) κυκλoφδρηoο'v' πο'

ρδλληλo, xoι δ0o τδμol μ'ε τ1q "1Π1γεq"
τηc lαroρi'oc τoυ ,Ν6οιr Ελξvιoμo{l κol

ouγκ'aηριμ,6vο o π'ρΦτoq μ'ε 447 oελi-

δεq ,To 19,65, oτlc εκδδoεrc τoυ Αρl'
αroτολεioυ,Παrrεnl,ατημioυ τηc Θεooo-
λo,vi'κηc (δ,noυ οvoδη'μoo'lεliovταt 108

κεiμwo _'nηγδc' on6 δlδφορo β:rβλiο'

YΙ'ο την εnoxi 1204-1'66'9) καr o δευ'

τεlpoe τ6,poC, με 655 οελiδεc, τo '1977 
'

αrη οε:ρδ τωγ εκδδωωv τηc Ετoφei'
oc Moκεδo'vlκΦ'v Σ'no'u'διiw (ατor οnoi'
οv πεjρ,!θXo'\rται 142 κεi'μ'εγo, γ'lο τηγ

eno1,η 16,69_1 812) . Koι αroυc δ0o

.αUτοtc τομo,υc nρoτdooετol'εloογωγη
κοr o,κoλoυΘεi o δlδδψεvoc τiτλoc καl

Q ,nεrpiληrψη, γiveτor δε κoι η o'Eroλδ'

γηση των nηγΦv. |l(οt 'κλεinroυηr τoiτor

με τov ,nΙηrακo τωv ββλiαw' floυ xρη_

orμoπolηΘηκοv, δnωc 'κοt τωv μδ1ρι τδ'
τε, δημoοlευΘε,loΦv εργοolιbγ τα.l κ. Bo

κoλoπ,o0λoυ.

Στov 'nlρΦτο τδμo, ,πρoτ6'oσετo| 'κοΙ

δrο δlδ'γrρ,ομ'μο ,noλil xρηolμo Yιο τσUc

ερε,υvητic τηc tστoρioc' 'με 'δvοv δεκd-

λoyo oυμβoυλδv 'κol μ€ ι'noδεj'Εεrξ Ylο

τoυc τoμ'εiq, nοU 'n]ρδΠ'εl νo 'ε]ρe'υvηθoiν'

EλniΖω δε δτl, ,με τη'v oλoκληρωo'η

oυτoιJ, τo ,nρωτoτυ'nου κοl oγαvrικoτα-
oτoτον iργoυ, η Aκοδημi'o AΘηvΦv θο

TΙ,μησε,! τoγ 'κ. Aοδoτoλο Boκαλδnoυ'
λo, κoτο,λληλo' γlοτi δεv ορκεi, β6_

'βοιo, τo A,ρloτεiο Tιlrv tσToρ|Kd)v καl

τω,v κσlγωvικιinz εnI.ατημΦv, τo onoio
τoυ οnδvειμε, τo 't 970. Τδτoιo'r δημto'uρ

γoi καI ,Πα,ρδμo!ο lαroρrκα oυγγρdμμo-

τo ei,voι ,μ,ovαδr.κδ γlo ηv εΦvl'κi1 αυ_

τoYvωoio μoq, Ylct τη 'vεο'ελληlvlκiι' 'ι'
σΓoρικη ,εnIαl'η,μη ,ι(aΙ Ylσ τηγ Πν€'Uμα'

τrκi1 Ζωη κoι πoρουαiΖo'vτοt on6vtο, α'
κδμo ,κoι lμετd τηv ,nδρoδo 'πoλλΦv Xρ6'
γωv, ,π'rΘαvdv δ,ε καη olιirνωγ'

,Πρδn'εl, δμωc, vo τελεlΦoω κol vο

εluΧoρ|στησω, τδoo τo Δ.Σ. τηc Αδελ-

φδτητοc, καi lδlοΙτaρο τηιr κ. AΘηnr6

Kακotλη - TΖrvi,κoυ, γvωσΓη σUγYρσφθ{Ι

Ytο τηv τrμητr,κη επrλoγi1 ]μoι, ωq ση-

|.lεplΜo0 oμIλητη 'η6η γιo Tη o1ετrκη

φ,ρoντiδα, noυ κoτδβoλε' δoo κo'l δ'
λoυq εodq, γloτi εi1oτe τηιr ευγεvlκi1

κολοoivη καl τη μεγdλη υπoμοvl] vο

με οκoiloετε. Θo noρoδΦσω, λorn'δγ,

τo βημo ToiJTo στov τrμΦμ'ενo, nlρoc

τgv onoio ηρooβλδn,ω μ'ε δθοq, γιo τo
δργo τoυ ,καl μrε σεβασμδ γιo τηrr ηρo'
oω,nικδτητd τo,u, 6nωq κot μe 'εUYγω'
μooilvη, εκτilιη,α] tκο| 'oYδ'Π'η, γιo η
φlλiο ,κοl TQ συμrn'qρfi'oτooη τoυ, με ηv
oΠoi,o, ,Π€ρlθlβαλε (απ' τηγ 'orρχil, μ'6'

λl,αr'ο), τδoo εμ6vo δoo ,κol τo o;1ετtκ6

('oλλ,δ, οuγηρrτικδ, μικρδ και ταπε.tνδ,

'βε,βαro) θργo μοu, ωc φlλΙoτορo κoι

loroρ ικo0...

(Συltyεl,ο c'n'δ τ'η oελ]'5o 57)

tζλεφταρματoλικa Χρovικd

κατεδθυvoη τoυ κλειoΙματoξ και υπερ&oπιαηg τωv vτερ-

6εviωv, oδδv και λoιτrδv vευραλγικδv oδικδv κδμ6ωv για
vα μηv καταληφθoδv ατrδ τoυg Αλ6αvoδg' Σε γvδoη τηg

ττεριflλΘαv αoφαλεig τληρoφoρΙεg oδμφωvα με τιg oπoiεq

ολ6αvικEq ληoτρικδg oμ&δεq ετoιμ&ζovταv vα ετrιτεΘoιjν

και καταλd6oυv τα oημεiα αυτ& πρoκειμδvoυ, oτηv oυvt-

Xεια, ι,α ειo6&λλoυv ατηv Πελoπδwηoo' Η επiΘεoη αυτfl

τωv Αλ6αvδv, δπωg πρoκUπτει απδ τo περιεxδμενo τou

αvαφερδμεvoυ αμδoωg παρακ&τω τoυρκικoδ φιρμαvΙoυ' ε-

πρδκειτo vα oυyδυαoΘεΙ με ταυτδyρovη εια6oλfl και &λλω'l

Αλ6αvδv oι oπoΙoι ευρΙoκovταν oτηv Αλεξ&vδρεια τηg Αι-

γJπτoυ. oι τελευταioι επι6αiνovτεq πλoiων επρδκειτo vα

απo6ι6αoΘoiv oτηv Πελoπδvvησo και να oυμτρ&ξoυv με

τoυq oμoεΘvεiq τouq πoυ επρδκειτo vα εια6&λλoυv απδ

τov Boρρ&. Για τoy oκoπδ αυτδ η Yψηλi Πδλη δια6Ι6αoε

εvτoλfr πρoq τov διoικητfrv τηq Αλεξ&vδρειαg μiρι μιρ&v

Mαxμol)τ παo& να εμπoδΙoει με κ&Θε μΞoo τηv επι6Ι6ααη

ετΙ'τωv πλoΙωv τωv Αλ6ανδv τηg περιφερεiαg τoυ, τρ&γ_

μσ πoU τελικ& επEτυyε. Mε τo Ιδιo φιρμ&vι καλεiται και

o 6αλdq τηg PoJμεληq MεxμEτ ταo&q vα λ&6ει αv&λoγα

μEτρα για τηv φδλαξη δλωv τωv επΙκαιρων oδικδv κδμ-

6ωv πρoκειμδvou να απoτραπεi η oxεδιαζδμεvη απδ Boρ

ρ& ειo6oλi oτηv Πελoπδvyησo τωy αλ6αvικδv ληoτooυμ-

μoριδv. (TEλη Pεμπ0 oδλ Αxiρ Eτoυg l196 'l2 Aπριλioυ
Ι782 ΑBΝ 230 oελ. 22|-222).

(Συ,rδ1ε:ο οπ.δ τη, οελl,δo 5"1 )

((Q ]lζqlnga{γ 'AvραΦl

μ,:o κτ: δ:c1εηc,lcπrη τoU σΦμ'oτoq πoυ 'Aγρ'q κflτδ τσv M]α_

,κεδovt,κδ ογιiyvτα, ,εμπqρ:,ε1δμ,vtlr σην iλη τηc 6'κδoσηc:

aMAl(EΔolΝlrK'oΣ ΑΓΩΝ 1903-1 9O'B KAt H ΣYMBαΛH
TΩΝ 'KA,ΤOlrKΩΝ EΙ'Σ τΗΝ AΠlΒ,ΝEYrΘEPΩΣ'lΝ THΣ MΑ'
l(ΞΔoNlΑΣ" πcυ Αγγ. Α,vα'oτδπ'oυλoυ, oελ. 327-341 

'

431 . Θ:,o/,v',κ,η 1965.

- 
|iιg η1q,nιoλlτr,κ6c δ]ριδεq ,στη,lv Νδα.loo, κ,αit i!'o Π'oY'

,ΠoY./r,o lβλ. rιαρ'r,οδ:κδ "Nl'AoYΣTΑ' T1ρlμ,ηrvllοiε θ'κδοη

τoυ' Συλλδγα.l Αunοφoiτωv Ν'dουααc. T'ευxιoc 3'4. Mελδτη' _

iρ,εuιaα τοU ΣrlθιργllοιJ Σπ. Αlπ,αoτ,δλoυ "o ΛAililKoΣ ΣYNt-

ΔEΣMoΣ ΝAOYΣHΣ Α,Γl'oΣ ΔHlMrHTΡloΣ (ΠoYΠ'oYΛo)
KAl τo lΔΕoΛoΠlKro τoY YΠoBΑΘPc". Σελ. 5-12
rlΙrt 'l 4. N,ΑoY,ΣΑ 1986.

81



[Iαpolμiεq πoυ λiUoelυTI σΤn },llαoυoτα
((oι nαρoιμΙεq ε(vαι o καΘρ6φτRq τoυ τρδπου οκ6$ng εv6q 'EΘνoυξ))

(Γ') X,oY'Ι',A - AΝΘPΩΠ IN I Σ ΣΚEΣE IΣ
Mηv κατoφρoυvdq κοvivαv.

o,υ κδΘt dιvΘrρ'o,υnoυc ακδ,μο κl oυ Ρη
ταταc ,π,oιjληγα,v ol nαληoi, δ1,εt τo,υ t-

Χ'τη,μ,ΠΦρl To]υ, Kι κα,7iiηrqc δ€v ο1μΠoU-

.ρεi vο TοζJV καταφ3ουvεοεl.
'ovτoq ειoi πfγηvειc rγδ γυρvoιioo.,

Aυτd πoυ ,μι λ6c τo €δρoυ lγιb αnoιi
K]!ρ'δv ,ΠlρlΓ,/ σlΠ' τη oδv|α, ,αυ,τ'o πloυ φ,κ:d-
v.ο:q ε;oi 'iγδ τoυ Εε.ρ,ου c,n'cδ Χ|ο.δ,v,,α.

Νηoτεiεl ou δoiλoυc τoυ Θloιi γιατΙ
δεv ixεl vο φδεl.

,N,α ,vηoτ'ειj,o,υηr ol πλor.]oIοl πδxoυv δ-
λα τo κολoi'vτγlα κoλd, αμ.d vα vη_
στε'δε'l ο,υ lφτου1δc ,noυ δεηr ixεt nzoΟ-

δr ψoυμi vο φ.αεr, αυτδc νηoτευel πα-
σα μ'6iρ.o.

Mη oτiκrol oα oαμoυvτδvl αμπρoυoτδ

μoυ'
Σοv πλ,d1ουρ,αq, ,σαlv dγγlλoυc vα

μη rn,d'ρεlc τlη ψ,UXη.
Απoi τηv nδλr 6ρ1oυμl κt στηv κoup-
φ{ κovδλλο,
δβoλα τoυ καπiλoυ μoU vα μη βραxεi
η oυμnpδλα.

Λεc o0τl Θδλεlc, 6rnlτδ1νη,oεl ο,n' τη

μivΙiο Tη]V κo,υιβδvτα σnηrv αλλ|.. Λεc π,pα-

γlιlατο noυ δεv ixου,v κo.μ,vld' oκδoη
μlη τη,.; υnδθro,η.

Ααδc ρoυμδvι.
'Αλλoυc τδτxιουQ δλλoυc ολλlδτl-

κοUξ Ql κδ'oμo.l εivl ,σαν ToU ρo,υμdvl
nδxεt α,n,' δλo τα, τolαοΙτ1lα δδ,vτρo.
'lolα μl κε! ΙIoU ol φτδvεl τoυ ninλoυ-
μα δπλoυol τo noυδδργlα ooυ'

lMrηιr τ' ,α,nλΦvεlc μdi nορε,κl γlατi δο

βYoυ'v δlξo,u 'κr δα ,ηρυYIΦooυν. Φκlδoεl
δουλεlδq ωq ικεi ,noυ φτdvoυ,v oI nο-

ρdδlΞ!c σοU κι' η δυvαμη oo.υ.

EΙμι oυvo1oυμδvoυc, oI €δρoυ κl' αn'
τoυ κολoυκαiρl.

Kl τou rκαλoυκαiρl o,υvδil εiγεrc.
Ντδiμα τα ivτγlo rnορd,n,ouιzο φκrδvε,q
κt' δvτoc δ'xειc κι' διrr,οc δεν δ1ειc
δi'κηo,υ.

Bγfiκεrv oυ Oυβρlδc μl τηv καo6λλα.
El,κεΙγ' τo x'ρδ,vtα ot o,υiβ,ριoi fτoν ol

πλεl,δτηροI,ΠραlμαirtUτδiδ, κι πo'υλοr]oαy
μΠ,α,σμδrδειc η1l' gφ'δoiμroirο μ,η μvιd κ'α-
οi,λ.λα ,πou τη'V κ|ρημo,ι]σα]v μ' δvo φαρ-
δ,i λουlρi ,στου vΦμ,o,υ τouq, δooιvot δεv
ομΠ'oυρo,ισα,r v' ογoU|ρdoοU,V γo,Uμdρl,
Y!ο vα φου,ρTδσoηJv Tιc rηρqlμfrτ1lq το,υc.
'Εrβγιv'ov ,n,dοο ,μθρα οτoυc μo1αλdδε:c.
Kι' ηλlγο,v γlα διiα π,ρθγμ,α πoι]ταv ου-
vηΘιαμθvου vα γ6vητl τα1τlκd. Δε γi-
vηlκε:η/ τiiΠ'ouταc, lβyηκειv ου o,uβρlδc
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μη Tη'v καro'iλλο.
Αυτ6c τ6xεl τιτρακδolα (δεv εivl λl_

ψδc).
Σ'κδπτιτl κl φκtδvεl λcυγlκδc δo'υ-

λεlr1c',δε μοτοιiφκrooεlιr οκ6μα.
Αγ δxεlc τiτolouc φiλoυc τi τouc Θθ-

λεtc τoυq oυ1τρloιic.
,Kl o: φiλοl κο,μ'vιοφρoc ol φθ,ρvoυv-

τl xεl,ρδτηρ,α α'Π'ToUq ουxτρloJc γlατi
eΙνl οτη μθoη τo'υ oυ,μ'φθρoυ'v, κι' oι
ο,v9ριilrlιrεlc ο,δυ.vαμ.i ε lc. Πoληγουρ :o0-

μloτl ομd γiατi λiν:
Αγinα τou oημακoυvτιvδ οοU μΙ τα l-

λoτδματδ τoυ.
Αrδalc'φδγ' φiλ'oυιr, oυγ.κ:vηv, γεiτoυ

ιηαv... γlατi δλοrvol 6xo'υ,μl lλατιbματα
πoiδc oυλΙγα, nolδc nλειδτlρo.
Γηρdματα, oκouvτdματα.

'o,vτoq γl,ρdοεr ου d,νΘρoυ.noυc δλα
οΧIρV'οιjv να oκουvτ,d'φτoυ,v. Tο μdτ,o
δε 'vλinoυηr κολd, τ' αφκtd δεv α,κo0v
καΦα,ρδ, 1q lηg,Uξ}lρ,γ;α ο'κoυιrτ'dφτoιv
πλεlδτrρου κ1 κλoUToKlαζoqJγ' Tο Χδρ_

γlα,κ,ρo'uτκto,Zουv,κl' dλλo πouλλδ
oκo,υιrnδ μ ατα.
'Αnορτα κl' αγivητα κl στoυγ nλoυκδ
oπλoυμδvα.

Π,οdγμoτο nου δε γδ,voυ,vτl, δo,υλεlδc
n'cu ctργoι],v vα ,μπ.Iτiooυιr ,η δε δo γδ-
η/oυv κ,ο,v κι κd'v. ταξiμοτα ,no,υ δε xαλ-
'vοιiv ,oπ,ητl γlοτΙ δε Εoυ,vτγlδZο,υ,v κl
τiτxtο.
Γκoβδc βIλδvl 61ooειιr μioο στηv oxu-
ρδvα,
κl oυ κoυφδc τoυv Ιλlγειv τoυ dκoυoα
πoυ εβρδvτo.

Δε βρioκlτι βlλΦvl ,μδoο oτ' dXυ:ρα
]κl' oι]τl οκοιiγlτl 6vταc n6φτ,ει. Λδγιτr
γlα.δvο n,ρδγμ'α n'oυ δε γ6vητl, γto
δνα ,n,ρdγμ'α n'o,U XdΘηκelη/ μθoα ol' lλ_
λο οvοiκoτουU'δvα πρδγ'μοτo.
Πδq τo nαc μnαpμπ|a - Θouμδ; Γιρδc
τoιλiκl oo ντlρiκl oπo0 κoλoμnoυκιδ.

loηrταq ρouτo.0o'αν TοU μΓl.αρlμlΠ,α-

Θοuμd τoυv Τd'κμο πo[lyεrv γ!ρδσεt κl
πιρ,πατoU.οεlv μη TotJ μ,πaoτoι},vl, iλr_

γelν σο rrτl,oδκl,ono0'K,oλoηJlΠ,οluκ|l. ]'i
βδ1ρoυc g'μ'η,o'ψ,ρεi, vο βαoτ,δΕ,εI μvlo κο-
λ'α'μn'o,υrκιd vο,iδI μ.Iοδ κlλ6.
Κl τηv τρΙγo oκiZει.

Αυ:rδ,c η lα,Uτη, τδ'σoU φr:αφιοrlλoιi,κι
δxουv, τδη ιξιπ,vd'δα, τ6,ο,η αΕtoυ,o0_

η 'ΠΟU ακi'ζoυηr κι τηv Tρiχο Πo,U δ,ε

o'κi,Ζiτl κον Kl καν.
Δοδλrψεl κακδτυxι, δoυλεr& vα μη σΙ

λεiπεr.

J. G. ΗERDER
Θiλεl ,κl' η τ0xη vo βoυ,9α,ει ουλiγo,υ

κου,vτδ oτουγ ι116l6,g,ιJ ,μl τη δoυλεro. Ι-

nlτuΧΙ,ιlq δ,ε δο vαxoυμ.r vτδiμα, κομιrlο'

φ:αc δρ1or:vτt K.l ζο,ραpγια κr δoυλδ_

β'ου,μl xcυ,ρiq nlpoυ'κoUΠξ κl κα'olα'ρ'ο.

Ξδι.ητl εικεi noυ δεv τoυv τρδεl.
'orrrαξ'καvi'vοc iρXlτε| οτoυ ομη'v

nου λε'r κι δε Εθrρεl τi γo φ'Kιd'σεl ,_}ο-

οc Π.θiρ,ο, onωq ηrο φ,lρ,Θεi τoτr ξ,θγ'ητl

c.,κεi ,::ου δεv τow τρ,Φεt'
Koλδc του vιδ τoυv δγoυρoυ τηc κoU-

ραorδc τoυv δντρο.
iΝ'i:',ιτσ. Kaυ'c δμrα Πlαlyτ]ρi φ1τεi κ,αιyδvαξ

δα vδγl d'γ,oυ1ρoυc δε δο vdxεl π,εi'ρα

mο,i τη Ζoυη κl τηv 'π,αvτρld δ,ε δα E6_

ρεl ο,Π,oι υπoυX,ρlΦoεlq.
Tα μnιλlτΖiκrα ivι βαριi.

T'α μlγdλα τ' σξIΦμ,α.ro i1oυν κt' υ'
nουx,::ιboεlc, τα κοsη'κoυvτο x!ρεtd,ζo,Uv

τεl φpoUνTi,δ,εlc.
Aπoδ κoκδv ,βιρloιτZftν κι ivo ooκi δ'
1υρoυ μnrρκtδτ.

Αυτ,δ τoυ iλlγetv o'υ ΓrΦρYηc oυ Mπiλ
ληc ποux,εlιr μ,nα'κ,δλlκου' οτoυ nοΖiρr
κουγτd oτo,υ'v Aγια Mη,vδ' Αnoι] θvο,v

κ,αiκa,JΠλθlρoυTou,v μ,oυoτlρflv κl δηro oα-
κi d;1lρoυ, 'Π,oυ δεv κουαri,Zεη κoγ τΙ-
Π,οUTοQ, αι/ rΠδrpεrξ, πdλt μ'nIρ,l,κldτ vο
Πε ic.
Tα1ιδ δo φiγεr oυ μnδρμnoc.

E:κεi,v' τq Χρδvlο δ€ν εi'Xο,v rvotδl ου
τoυ'κ.,ν,ητο, γo.0δ! Tροiη/ο, ,l.loiγ,x1 ,, ''ολoυγα 'nlηγεivο,v τα,Eεiηrτγrο μt τrq δ-

μαεειq ,Κl τα 'κd1ρlο κI 6rrτ,α,q οvrομΦ-
vοιryτογ φ,iλor, oυγκlvεic oπo0 μolφ,Uξ
κδΘo'υrrr,οv oι φiλol ,nλειδτιρου, οlμnoυ-

ρεi ν.α 'θβρl1εlηr, ηl'dτοηr oU κlρδc κα-
τiοT,oυc κι ρouTo'0σoη/ ol σΠητιKoi το,Uν

,nολtδτφoυ noiταv κ| ορΧlηγδc σTσU'v

ταiφδ ,n6τι δ'o φ0γεr οU μ]Π,δρμ|n,oξ, το-

xlδ iλrγειv αUτδc, ,αμ'd σU μ,Πdlρ,μΠαc
δεv dφ,υβrιν lKι τουη/ β,α,ρloΟvταv. Κl di
το1ld, δo .φ,tγεr ou μΠd]ρ,μΠοq κl oU

μ.nδρμnoc τow καλoυ,iρtΖεIv πoυ τoυγ
n'1ρlnοιοι}rrταv lκl αrρ,ΦrMoυ'ιnτoν σαv Tηv
nαλrδψoΘο noυ δε σηκΦvητι., Kt τΦo
λδγηnl γlο T' σUτσιc πoυ oτρδνoυ,v_
π ,o.rη βi'Ζrτο Kι δε λεη/ vο σΠoρο-

1τo'ι}v vo φiJγoUη/.
'Exειc φλoυρi, i1εlc φoυvfi.

'EΧ,εrq να nλη,ρ,d1σrg1q ομ;ΠoU!ρεiq Κl

vo φoυηrδΕεlct νo rnεlc ,κr καιr'o,v λδ-
Yσψv nαlραnδ\rou.
Toυv φρoυviμoυv ouλΙγo.
κr κoλd.

o,ι γvoυαrικoi κl οι φρδtrιμ,or δvΦoυ_



Πl9,] δε λεηr nlorυλ,λο λδγlα ο'μ'd o,υλiγο

ι'.l; κoλο.
',Eτo' εivl μδτ1lομ iτο' ειvι τoυ ofiμι'

ρoυv oι φiλol,
θ1oυv φoρμ6κl oτηv κoρyrγld κι ui'
1oρl oτo 1εiλη.

Εiηrr ,dγo αrl1dκι α,Πoιj τραYο'Uδl ομ'i
πoυlλλθc lβo,υλ,6c λ6,εt την oλητXlο γIα

μlρl,κoOc φiλo,υc πoυ λεγ: απ' αμΠρoU-

oτδ ol κdμvει τdυ φiλoυ κl' onoιj πΙ'
σoυ Qι κoτηYoυρ6εl.
Σl' oγοπδ κuρdμ'νo κλdvειc
αμδ vo μηv Toυ πoρoκdμειc.

Νo 'μ,ηv τoυ βγδZεlc οni τoυ vlod-

φr' Ν,α λεc λδγιo ,oμd vo μη γivηol
τoIλδγκl oτoυ κIφδλι.
Xτυπdεl μvlδ oτoυ κoρφi κι μvtδ oτou
π6τoλoυ.

o'r πlτoλoυτiδol 6γταq πtτολΦvoυ'v τ'
δlλoυγo xτυ,noΟν μη/to στoU κορφi κι

μvrδ oτoυ π6τολou γl,o vα ndvεl τoυ
Ko|ρφi μ,oι]YKl 'αrou vΟ1ι. 'Eτor μιρIκοi
τ' ,qrnoυλγou,v τo λδγια οrn,oυ Ydλlο Yd-

'\Ισ ovdtμ,tσσ oπ.o,0 'κoλd λδγlα ο'πoυλ-
'voιjv iκl 'κoηrd κα'ρ.φ'i η μlρι,κoi οnlτ6-

Xγo,Uγτt απ,o0 μιrId κoυlβδιrrα αl dλλη.
Φoυvδζεl σαv τouv τlλtiλη.

Στη lNrδ,oυαr,o ε!κεi|v τα xρ6,vlα δε'v

ιjΠ,ηρχο]v τη.λιiφoυvο, v,o'υδ,l lφ,lμllρiδεrξ
κl ot πλειoτιρol 'κδ,oμor δεγ ηlξραγ γρdμ
ματο vα ιrτγlαβδ'Zουιr το xαρτtd n' α-

κoυλvoιj,oαηr ,ατo ,rrroυrβδlργl,α' iΕτol oυ
δημα,ρ1oυc κl' oυ πδoα θ'v,αc nοιjθει-
λεv γo ,noυληoεl rΠ!ρdγμ,α rη δπoιo,υc

θ1αιlειv ,καμvld γi,δ'o d 'dλλoυ ΖΦo'υ,

iαrεlληrοηr τουv τιλrdλ'η vo φouvdξcr
αr.oυ rn,αZiρr ,κι 'ol δληv τη Νldoυoτα.
ΤIλlυταiουc τlλιdληc ητοv oυ ΦiλIrΠ,nαc

Π|ρΙγ 'αlΠ]' τ' ,o,υτδ,v o,u Kολoυγtρdc κl'
οΙτ' T' oυτδv o,υ Στoυidvoυq. 'Ετol δ.
n'oιoυc φο.υνδ,ζεl no,υλι} λεv φ'oυvοΖεr
ααv τlλrδληc.
oι]τl τouv δγγlλ6 ooυ vα rδεΙq κt' o0τι
τoυ oταυρδ σoU vα κδμεlq.

Αυτδc o,υ dvΘ,ρoυ'πoυc δεv εivαl γlο
oυvdριoμ'o, δ,ε'v εivι v'α τouv οιrrαμΦ'
oειc, δο lβρ,εlq τoυ ,μnlλld ooυ, απoι1

δπolα μιρlδ κl' {Ιv τouv τoοκιboεrc δo
λιpoυΘεic.
oυ κδoμoυc τδ1εl vτoι}μπovouv κι μεlq
κρuφδ καμdρl.

'oλoμvol or αλλor €6ρo,υv T' a,KρUφδ

'μοq κι μεlc Θo,ρ'o0μt δε ξ6ρο,υv ,καv τi'
,ΠσUτCrc κI τδxου,μl oκ.pυ.φo.

Mo0λoυξl εtoi Yο nω lγιil, oηκoυ εlo0
vα κδτooυ ιγδ.

Mηv τρωc εtoιj ηrο φdγoυ ιγΦ' μnv
niγ,εtc ειoυ vo in1ιΦ r'γΦ, δλrα δllκd μαc
τα 'θδλoυ'μ'r μoυv6 Zυγd δlκδ μαc πou

λεv, τouν αλλoυ δεv το,υ,v λoυγoριd-
Ζουμr καιl Kl κοΛ/.

Kdλloυ πivτι κl στoU 1iρr noρi δδκα

κl καρτθρεr'
'orrrαc 'ixεrc vc λorβαi'v€tc καλ{'Tη-

ρ,oq εiη/t vα n'oiρvεlc κt ο'υλrγ'δτιρo π'α_

,ρd vο κ,αρτιρδc.
Ml τoυ vοι] τoυ χτizεl οvδγΙα κt κα'

τδγlο.
Xτi(εI'noλατxIα, Yδγητι nλo'Οoιoυq,

otτl Θθλει ν'ε,rργ'lδζηTl, φκιdv'εl rioη/η-

γa]ρYl,α.
oυ δvαc κλdvεI, oυ δΜoυc βρoυμiεl'

Λεrr γιο, τα l(ouiρiTσιο ΓΙo'U ιiχoυγ Π'ροU

Eηηrrδq ,κl $i9γ σμnoυlρoi,v vα vrylολδ-

Εoυv γαμlπρ6v γlοτi κ'αvδ'vαc δεv τoυq

α,ρδZεr. lrδΦ λεγ 'κt ToU σT'otχdκΙ oτη

,Νrδoυαrα .Aηriθlμs γοι.lη/loι]q γoη/'IΦγ

,nοτδρεc,Lol'μητθ|ρlc

'πoυ δε ντγiαλ,θγow1 γαμrnρo8c
'vο δivoυv θsJγ'σrδρlc'.

(,An' τοu τρογoιΙlδl "'ΑTηrτη 'πlvτγl'θ vα

φ0γoυμl .Πrpoτo0 μαc βαρIθoiνε) '

Σδi πδvεr τoυ βooiλεloυ.
olκoυγιvειακd,ιλαπbrμοτα ο'n'oi μd;

vα ,αl ,κoυρiτlσΙ 1Kl' €πo'ι μΠσ'μlnξψ g''

n,rδi.

Toυ φυoδεl κι δεv κρυγlδνει.
'Eπ,αΘεIηr τ6τoιου κd,Zoυ πoυ λε'v πoυ

δεγ τoυ xoυrr6,βεl, δεv διrrlζεlv v'α TσU

,nd,Θεr γlοτi τo,υ ζlοτδ μη φiσημα Kρ'U'

γtδvεt, ,α,υτδ τoυ πdθη'μ'α δ1l.

oυ καλδc oυ φiλouc oτηv αv6γκη φαi'
vητl.
'owo'c ε1εic 'α'viγκη ιvlα cη βoIuηlΘησεl'

,μ,Ι μ,o,ηt(l no,ρiα or 'φKΙδ'vε4 γlα 1'6λια -

μ'n,dλtο lκι' δvταc 'θρθεrc οπηv α'vδγκη

αuτδc πρoι]τc Mdρτη οno0 δω π'flγαv

κl oι δλλoι. ot πλειδτιρol oη'μlρα εμα-

θδμι vα ,παilρvοuμl, x/α μαq δivoυν, κt

vα ]μη δi.r'ο'Uμl, η/α μ'η β'o'υ'η'Θor]'μl. Mο.8'

YKt τo ζdjα το ontτlκd δivoυv 11ο'υρic

vo ποiρvoυv, α,Uτd ετηr| μdΙ κολiτηρα
οn,''roυξ οvΘtρδ'πoυc'
H πoυλλfr δoυλειi τρδεl τoυv oγδ,

N,α δoυλεtει α,μ,δ 6Χl ιlο τoυ βγδ_
Zεtc ,κl' ,α1Γι' τoU |vΙσd]φ,l γtαTi:
Η δoυλε16 ΘθλεI τρδnoυv, δε ΘδλεI κδ'
ΠoUv.

'Αμο iβιo€lc τo'ιJ' ,κοUλδi no'u λεv, τo'u

Xo'υ, μ'nητiΖεrq μd'i ηUκσιJλδTιρ'o.
Δoυλε0εr σov τoU λoυλδ oτoυ vτoι]μ-
Πσvoυ.

Δoυλ,ευεl μl 11oioμl, XoU,ρic E]αΠ'δ-

σTσ,μ,ο, φlKι,σv.εΙ Tη νi'Xτο μδρo' ταtα-

λοαrdεl no'υλι].

KλδΘητl oαv τouv κoλαiτζi,,
ol 'κoλοiτΖiδo| γlα vα γo'vΦoο'υv πδ-

τouv μη '1g η'6'ιJ1δfiρvlα τουc οτηv τd'
ψο η του vrοβd τoυ μΠα'ΚlρεvΙou Kl

xλΦΘoυvτr γlο vσ Tηlv τρiψouν αnovοU-
θιδ ,oτουηr ξ,μ'μoυ. rAυτolvοi noυ δε Θδ-

λουηr vo 'φκldσo,Uη/ δoυλεηd η δε ξ'iρoυ'v

'vο τη φ,κΙδσoυv μo,0γκl κλΦlΘoυvτl κα-
τ6 lδΦ κr κατd ικεi,

Mαq πoυλδεl κl μoc σγoυρδzει.

Εiηrr δξυrπιrουq, τo κoτoφa'ρvε| oτοU

,αλriβιρi'or, αro,υ πd'ρεt' δΦoεl.

Aε φκlδYεr nρoυκoυπ{ κl κασιδρo'

Eivl ο'vυn,ρδ'κου'noυc, τl'μ'πδληq Kt' o'

1οΤρ,ιφτουc.
Δεv δ1ει vε οvτpoυnr] vε ρtζiv'

Δεν θ1εl τoiπ'ο, δev οηrτ,ρδn'ητεl, δε

g,εlβηTεt τoυv τραviJτη'ρου, \rrαλ\rrdεl

Γl€\ΓΓo'ιj.

Toυv frρΘεrv vταμπλdc.

oυδiτ.ol onδμ'ε'ιιl,εtv, To'Uv ηρθlεΙv α'

Εα'φvα, δεv διrτιζεlv vo 6'ρΘoυv δταl

τα nrρδγμοτο.
Εivι αλoφριδ γloυρτ{.

'oπoυc oι 'μικ,jρ'δc γtoυρTοc no'u δεu

τrc ;βοστοι]γ ol Xρloτlαvoi δεγ τrq λoυ

]Yαlpl&oq-,T . Aυτδc 'απ| τlc βλα'φ|ριδc

4υγl,iZεl, εivι gλαφρoυκivτoρoυ,
'Εφαγεlv δvαν μnoυΖμδv πoδταv δλoυq

δικδc τou,
Τo,w'noρd'μ,αoον, τoυιr μdλoυoο'v,

τoυν κατσdδ'Ιοσaν.
'E1αoειv τα nαoκδλιo τoυ.

Τα ποοκdλlα δπoυc οvοφδρη/ouvτι

oτουv 'κα4ομΙ'σ εjvl: l'vδi'κτιΦ'vo'c |'l, Η_

λΙoυ ,κι}κλor 2O, Σεληη/η'c xtκλol 10,

Σ,εληvηc Θεμδλlov 2'5, K'ρεωφαγi'αl η_

μιδρεc 52, To ΤρlΦδlov d1pχεταI, Η A-

πo,κ,ρεωc, O Eυαγγελlolμδc ηc Θεoτδ-

KolU, 1Ποiρoσκε,Urη ξ; Νη'σrεlΦv, Νorμ:'κδv

Φ&,oκo, Λατiγωηu iΠdσΧσ, To Α,Γlo'N
rΠΑΣXA, Η Αvδληψlc, Η Πειrrη'κooτη,

Kυ,ρ,rα,κLi1 τωv Aγiιlrv lΠd'vτωιr. Tδτl δ'
λotvoη τα ,η'Ε.εlρο^r οn' ο'Εου Kl Qvο_

κατoUτο κι μοi κ'αλυτη.ραq οl γιJvαiK€Ιq
οc ηTα,v |Κ|' ,αγρdμiμοτlq. Για τ' ουτδrr

πoυ δεv τo θυμvlo'ιi'vταlv η κl γIα τ'
αUτδγ ,Πcυ ξl1vdεr πo'υλi λεγ τdxα δ-

Χασεt1/ το lπο'oκdλlα τοU, οXilρη'σε'Ιv vcι

μ,cΙτolυφKl,δZει.
Ξυnδλυτo λδγro λδεl'

Δεv εirvι σoυ|βα]ρ,δc, λδε'r oαyλαμδ'

ρεlξ, οιτl ΘiΜI λ6εl, ο,iτr rv6'vεl, nd'

ρεt λδγιo κl χτιjπoτα στoυv Tolxou.
'oλolvor ζoιjμE γlα δvα l1τlμπiρl.

Γlo μvιδ τιμη, γlο η/.α μοc oθιβoυs/τr,

,6 rμοC ,lκτlμοι'v. Δε Zoι]rμl μoUYYl YIo

φαγi, ιΠxlo,Uτδ, αrrτtμ'ατα, σΠiTxΙο, fIα'

ρirδ'εlc κr 1θτylο.
Pi1vεl λdδl μεc τη φouτxli.

'o'vτoq μαλΦvoυv ,vτγlδ, oυ δλλo'υc
ToUQ'Πσrpσl{i'vdε,ι γιο rκαυγdv οντi vα ρi_

ξ,ε,l vlρδ oτη φουτ1l,δ, να σβ'η'oεl, ρi'
χ'vεl λδ,δl v' οvd]ψεΙ nλεlδτi,ρo'u'.
'Hρθαv ol γκoβoi γl'αλε0ρr.

Erκεiηr' τα x,ρδιzπ οι Ζητoυλrd,ρlδol

eixαv ντ'γIδ τρ'ouiβdδεtc σToυc vΦμoιJc

TotJq τouv θvο για 'κovα κouμdτr ψoυ-

μi, rκ1 τoυν dλλ.o,υ για κoη/α ΠIdlou ο'
λει!ρr. λΙιρικoi εiγαv μοιjYKι Παν6Vlou'v

μακρi,v TρoΙJβ'dv γι' 'αλεJρr κr' oι πλεtδ'
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τlρσt ητο\, γκqlβoi' τoυq κouβovo0σειv
θηrο πoiιιrrγιoι.l ,ο,nσc, ΓtδρTο ol π6ρτο,
rκ,ι, τη 1τu,noOαov μ.l ToU μnoαroι)vl
Toιrξ, γl,o vα TσUq δΦooυ,μι μιo6 πr,6-

τoLl Φo0ρι α'n.' τ' αμnoρ,oιjδl (μ+κρ6

o,|rπd'ρll q\rΓ'μμ6ιroυ μl λoμo,ρi,vο vα μη
oηlβoΙvow το πουvri,κιo). Qt Yκαβoi εi
1αv 6λοr.l κλειαrδ τα μdη1ια τσUq, δεv
iγλlβο^r' dιrrαq vυoτdζoυμι ξl κλεiγoυ'v
τα μ,iτ1ιο .μοq γιo 0,nηroυγ.μ,αc iλιYoγ
ffiov oι γκαβoi γl' ολεiρι, rv,iαrο,δεrc,

γxοβιb€t1κειc.

Δo γδvoυμI ΘEoτρoυ oτoυv κδoμou.

Νo μ,η μ,αc μdΘouv' \ro μηη, οκoU-
αroΦμl, γΙoTi δλolvo! δo ouμlλoΟv γrο
τl' μ'oq ,κι' δo μοc π,φγrλoiγ, vα μη
μoξ ι(,αoκοηrroΦv (κoυτooμιngλg{],ουγ1,

vο !μrIι, οΛΓηρουΠxΙoσΓo0lμl γlο iνlα i,μ-

rφ'iτl.

Δεv πιρvδει η μπoυΙδ τoυ,

Η μπoυΙ6 πoυ πo,υλi,εη δε β.Φφεr κα-
λ,d κl δε Eoυδ,θβ'ηπr, δεηr τoυηr πlατειj'
oυμl, δw τουιr 61ouμ'l l1τιμrndrρι, δεv
τoι.lv i1εt ιμ'nιαroυαil,vη oυ κδαμovc.
'onoιoυc π6vεl oρ1iτηρα η μδvα τoυ
κoλιiτηρo.

Eικεiv' Fα 1ρovια oα v01τουv,ετv κt

μniτrΖαv τα πι1ιriv'rγιo αrα.l ooυκdκt,
το πlγτYι'o τραγoυδoioαιr: KiΘr 6ηroc oni
τl τσU, ,Kοuτooυλrι6 σrη μ0η τω' TΖi-
16ζrραc gτ' q,φκlδ τα.l', Πoι.lvτiκr oτηv
oρ,μ.ιδ To,U, 'onotoυξ πdιrει ο'ρ11iτηρο η

μinrο τoι-l κ'αλtηρο,. 'onοl,ouξ oιlμα"
Ζι,iyητι voυ,ρ,iτηρo η 'μdvo τoυ δε δα
τoυ,v 'noλογΙ,Zet 'κl δo vdιrεl η'oυγη. Tιb
pο oυ,μrλo0v γιο δ'notoυιr πρoυφτoivεl
αγληγoυρΦτηpο p,lρrκd δ,oυ,oiμ,oτo, μr'
ρικ,6c rυκιpiεlc, μφrκic δoυλεlrδc.
ΦoυvδΖει oυ κλδφτηc vo oκιo1τεi oυ
vυκoυκ0ρηc.

λΙ,:ρrκoi ιεivl εμ φταixτηδoI εμ vfα-
βoτΖiδι' εμ φτoiγ,α.lv εμ Θυ,μιiwαυv.

κλδφτoυv κt κiμ,ow κr τoι.l ιπoη, φoιl-
ηa6ζouιl πλειδτιρ,oυ αni τ' ουτδηr πoυ
θ1οι δi,κιoυ οni τoυηr οδrκημ:f,γgυ'
',Ηπxεlν 6vαv vrδYταλoυv.

Δε,v Φnxε,ι'v του κοιrrlμι:1 τoυ ομδ α-
κδμ,η ,nλε6τlρα.l, δnοUc λiμεl κr' 6φα-

YεlΙΙv,cη/iαlv'νη,dιvη.αλoι.ltv,,6vαlv nlλiδρoυ-
l}K}W Ιlou λεv μ6'T ιπλει6τlρoυ ο,rτ' τoυ
κoηroυηrl,κδ.

Ωc πδτl δα ζω vο oι nρoυμηΘδβoυ, vo
oι oυμβoυλiβou.

Λθγηπl γlο ο,vθρΦnο,Uq noυ φκι6vα-lv
116Ι'μ,α,αλΦΘow,oυλiγoυ ηlργlλο'oτικ6,.
Kl τo κoλi δι1oιiμlYo κl το κοκi δι-

1oιJμlvo.
'oλα Θ6λεl vο Ttl φKι6voUμ,ι κEμ'Γ!oi:

λι (vο τq δεxou,μ,δστl), γrοτi η Ζoυit
,εiυ δ0oκoυλη,, θ,δλει vα ,θ1oυμr φορ-
δlδ κoρντγlδ ,πoυ λ€ηr, vο 1oυρdrει nουλ-
λδ'

Φ

Klvoδργro αγδ,πη π1lδvoυ, πoληδ δεY
παροτδ.,

To Φθλεl δλο 'κολα κl το κtvo0ργlo
αμd κ1 τα ,nοληd n'oυ τα €θpoυμ,l εiιrr

μdi ,καλιiτηrρ.ο. Kιηro,υ|ργισUc φiλoυc π1ld
'voυμt αμd δεv Qrπα,ρ,ατoι:,lμη τo,UQ 'Π,o-

ληoic.
Bρι]κειv τoυ μdoτoυρd τoυ.

Kολδ τo,υγ τoiριoσεlc λ,θμεl, τoυν i-
βολειc αlη θ6oη του, τow 6φκlαoεrc

l_η τα κρoυμ,μ,υδo0λlα.
Πιjγειv γlα μoλλi κι' iρΘεlv κouρημδ-
vouq.

rΠ,dγεlv vα noυλη,oεl μξυ'π,vdδεlc' αμ.δ

τηv ,6,nασεv τη δσUλεtιl; ο\rriξ γα κlρ-
δΙ,olεr Ζr1,μΙoυoε'rv.

Bρδ4εl μι τoυ Zoυμi τoυ,
'σιrr'αq τα ,ηΦ'σσo δ,εv τo βdλεπc

καv vlρd τolγαρvloinrrι μl του Ζoυ,μi

Toι.iq ,Ια γθvoι.l,vτl voυατιμδτl,ρα, iτ'ol κι'
δn,otloυξ ιl|vηρY]d|ε ι,μrorυvoγδc γρrg μiπ,ιτi,ζεl
καλ0τηlρo,c τ!c δoυλε16,c του.
Mη τ' θ1εIc 1αiρηoεl μη τ' θ1ειc κo-

μoρδvεIc.
Λiμεl αrη Νlo,oυαrα γlα vo εi,ot μ,vtο

Zoυ'η γoρo0μtγouq v' ογουvi4η,ol ομ6
Kl γt,o τoU ,καλcjτη,ρου, δi1o,υc νo γu-
ρε.0,εrc οiτl δε φτδvειc.
Mηv πlπιρδvηoεl (μηv αΨl(bvησεl, μηY
oφoρnδ(ηoεl, μηv εΙor αρδΘυμoυc).

Mη θv'μιbvεlc κι φouvdΖειc, γlο vα

μη olγl€oε.l.
'E1εl τoιμπδl Yο μηY κdψεl τα 1δργlα
τoυ.

'tEΧεl τo,υγ τρδnoυ τo'U vα φκldoεr
,μvio δoυλεl.d γιo 1ro μηΛ/ ,ndΘεl τincυ_
τoc. 'Eγε,t d,λΛoυ,v vο τoluγ βoυΦη'oεl.
Φκtdoτou κoλδ κl ρiΕτoυ oτoυ γloλ6.

Φκldoει κoλoυo0rr,εrq δi1oυc ιrα καρ-
τηρ'dc,nληραJ'μlη (oηrrο,π6δooη) τδτl
π;1ldvoυvτl καλfπηρoc κl oroυv Θlo κl
αroυc oιrsρδnoυc'
'ΗρΘεlc, κovoc φoδρvoυc 1dλooεlv {
καvαq λιjκoυq ψδφηoεlv oτoυ βoυvδ'

'Εκα,με,ιc lnουλι]v κιρδν ηrdρΘεlc κl or

αροΘυμ,ηoδμl, d,ργlοοεlq vo δρ,0ειc vo
μ,oc &lc,
Aπoιj naλoι]κι ol π.oλoiκl nολoυκδθη-
l(εlv.

'onotoυq cln'ηδdε,l noυλλd πολoι]'κlα,

φκ t dve l rιouλλac,noλσiβou,μ,E!ρ ε l c, i'σf oρ -

'voξ τηη/ nαθαivεr.
Eiδoτr λoυλoιiq, εiδoμr πoυλλoι]q.

;Kolμηrlδ Πορεo no,υ φiκιdvεl λουλαμ&-
ρε,Ιc ToU λδει αυτδ, ο,μd KΙ δλo,Iη/οl Πo,-
δc oυλ;γου ,Πoloq 'ΠοUλU τηv δ1oυ,μl τη
λoυλ.α,μ,dρο ,μαc. Tο κορvαβdλ,lα στη
Nl,δα'lαrο tπ,ητt,;1ηvαv π,oλ,η6τlρ'α, γroτi
μoq δΠlαγεlη/ λouλα,μd,ρο δλoυvoυq κl
τα 'κορτ,lρo.Ooctμη |n'ωξ κι LΠ,ωq. oυ Nτδ-
κo,ιJξ ,δκλ!γεlv τoυ βρδδr τηv KαiΘoρα
Δl,uτ€φο n,Φc δo Γιηρdoouη/ τριo,κ6oεtc

ιξη,\rrο 'μaρε'lc γ,ιο ηη/ dλλη η'v Α-
rroυκρ,:d.

To6κoυoo *voY κλδφτηv τoυv oφ{Yoυ
αμi δε μl' oφηvεl.

T,oδκoυαo θιvαlv μ,n:λ:drv, δvτl,o,α κl
δεν ,αμn'oι.lρ'Φ vο Ειμn,rρrrτ,δψoυ. Δεηr δv-
τιζα ηrο βyoυv τ6oε'rc δυοκoυλiεlc.
Αuτoιvoi ol vτγιδ εivι vδ1l ι<t κρEαξ,

Δε ,1οι.lρvo0v δnαυq τoυ vιi;1l μι τoυ
Klρaοc, εi.vι π,oυλ0 αγο,πημ6vol.
Koρφi δεv τoυv κoiγητι.

Αe δiγεr πuvτδρο γlα τi,n,αυταc, ε_i_

γ'ι xoLμ,Πoυταρ,Ια, δε α|γt6τl μt τiπoυτοc'

Ν. Σ1ΠΑΡTΣHΣ

,ΔΙΑrBAZET,E

ι<AΙ

Δ I;ιΔ ΙΔE.TE

Til{

((NΙA'oYΣTA)



Στi1ol απδ τo El8λio τoυ Tακn Mπuiτon

ιι Κcοvσταvτoιiλng ll
(rEκδ6oειq τoυ ΣυλJ\6γoυ ΓιανvΙτooρ'oι κα,ι Mπoιlλεq)

Η καταoτρoφιi τιrν αμπiελιιilιl
oι δνθμlπoι πφΙλ,υrπoι τρυγoδv μlε τtεριφρδηα

θυμo&vται πloα i6γαζαv ατα εuλoyηtμδνα 1βuια'
'oλoι oι &ν€ρωτπoι oιxεδδν <rτ'dκovται μαραμ,6yoι
και τα αμπΞλια, οηiiκoyται σαly 'κδτα μαδηrμ'6νη.

Tδρα τριη1.οi'v τα μoiτικα xαι μ,ε αuoρεξiα
o τρδγog εi,ιnαι &uoοtτoq δΙxωq καμ.ιd ouαiα.
'Aλλoq & 6ρiolκει μιd oκδ vcι μ&αει ατo μαvhdλι
uα π*γ,ει ειq τo oτitτι του ιtι 6ρΞ9ouvε τα 1εiλη,.

Kαι &λλ'oq αvαΘεματεi τη φυλλouξiρα 6ρΙζει

απδ τ,η θλiφη τη,ν πoλλι{ τα δδντια τoυ τα τρiζει,
_ r'!δσιs oκ'&δεq 6μαοι9; o θvα9 τoy dλλo λΦει,
_ δεv θμαοα &να oπυρi η φuλΜυξδρα φταiγει.
'Αλλ,og τov απolκ,ρΙvaται 8ε φταΙiyει η φυλλoυξ'€ρα

διδτι με διαταγ{ τη,v 6tτεlλ,ε η oι}α,Ιρc.

Tην αφαiρα πoιδg αv&γ'καoε o &λλo9 τov ξετζει;
o Mθyαs, iψιοτoq Θε6s, αuτδq τoυ διατiζει.
Σαv Α,p6αv,ilτη,q xι o Θεδq Θυμδιιει μ,ε τo πβτoυ
τα αμπriλι'α μαq τα ;1&λαoε vα 6yδλεr τo Φμδ τoιl.

Eιg τ'ov Θεδγ αιαΦρΦν Θα ρi,ξoυν oι μlπ€κpiδ€ξ

για τo κακδ τιoυ iκαμιν εi'vαι δλoι vπα6ατζiδhs.
Πρι6αρτ,ενδq κcrι o Krlr'ταog, ανTχφoρd @α yρ&φoυv

για τη μ,εty&λη σuμ,φoρδ τα ττcιy'εrπovcr Θα κλfuouv.

Tηv αvαφo.ρi Θ,α oτεiλοιlv με τo Γιδκαλα Bααiλη
ι'α κατατioει τoy Θεδ ν'α αυξdoει τo oaΦiλι.

To6τo τo κρασΙ
Tofιτρ τo xpαoi τtoυ τrΙνω οτημ κoιλιi μoυ πoυ το x{rι'οr

Θα τo xλiqru τo τoτ,fl,ρι 'tτ' ακρι161& τr' τo uoικl)ρη.

Θα το τ&γω oτo Moυ,ντi.ρη για vα μ€ ';ει τo xατΙιi'ρι,

για vα xλfutr τo τ,λαoπιjρι απ' τo rpoδρvo τoυ zαφεiρη.

Και θα τr&γω με λαθtξ,ρι oτoδ Λoυκi& τρ τταvηlYΦι

και θα κλclpω και κααlμ;iρι και καιp6v και τζιrτζιφiφι.
Kαι Θα πdao alτov Tιμiρη και στlo ;μπ.Ξη τo Zιkiρη
vα μ'ε ffii/oυν τ'oν'Eμ'iρη o oiτρατδg για vα με δeiiρει'

To oταrφι1λι

To αταφiλι πρωταrΘiζει και xατδπrιιy cιyoρξει
ειq τo τ,iλoq ωρημιδιζει και ,κ,ραoi κcιι μ6λι 6γζει.
Bγiζει λαμπερd ρακoδλα ττroυ εrrqραiiνει τηlv κα,ρδoιiλα

τηv κoιλι& τη θηλυκtilνει τ.η δρooΙζει και φoι.lotκrΙlvει.

Eγζει δμω9 'και τo ξδδι τoυ τ'o τρδyoυv oι ,μοτεκρξlδ9ι

ατoy τατoιd hαι στοuξ oαΜτoυq για ι'α σ6qqoυy
τη μοτι* τoυg.

Aρxιt τoυ τρι}γου
Στdq Σrειrτεμt6ρi'αr &κατμig o τβγoq αpxινoδoιy
εηκooι6ξι τou μηνδq o κδotμoq oταματoδειv.
Tδρα τ,μη1,oiv τα μoιiτι,κα o τβγog '& φαι,πl&ζει
και &δειoι μερικoi γι,lρνo!v oπτluρi δεv cqrτατζeι,
Kι &λλog αvαΘtε;ματεi τη φυλλoιlβρα 6ρiζει
αττδ δλoυ τou αμτ&λι τoυ .κoΦ]dθι δε γεψiζει.
Πδo.ιg o'x&δεq 3μαoιg 6λ,αq τoδv &)ιλο λδγει
δεν ilμαoα θνα oτιlρΙ η φ,υλλoυ$cpα 9ταΙrει.
Tα αμτπδλια μαg ερ'{μαξov τα απα,ραtηο&μι.
τo νπ& ,μrπ*Ξι yyρoζ,iπι 1dθηκε, τo αληoμovηol&μι.
'Α'κoυ ,με, Δiα, τov Θεδν μακβ8ιjμov τoι, λ{γoυu,

6oτω κι αv οφ&λαμε εμεig τα α,μπdλια τi τοv QπαΙγαrv.

o τριiγoq
Σ,τo iπoξ' εilκooι ot<τδ, τρυγoδv μ' οcτελπιoiα
ειq τα κραοιd και τα ραι<ιi μεy&ληl &oιυxΙtα.
Πηγαivouv oηα αμnriλια τouξ τα πα,ραilτloyεμiιq

βλ6tπoυv τg κoΦταoυ,ρα oτayv& ατη βoEλιαρη ττrvrγμivα,

Σxoζoυv τ' αμπc,λια yια καδι& κι oι κ&δ]εq γιαoτoφι}λια
oι περιooδεpoι τμltyoι}v με τα ,μικβ μοοιrτdλια.
oι dν€ρωrπoι τπφiλιrποι τ,ρυyοδv xι αvαoτevζoιrv
θυμ,oι}ν"ται τioα μ,&(]ουvαv και τδρα τtδog βγ'&ζoυv.
Θqμ'αδnαι τrδq καvδv καιβ oι μδμιaοεq 1ρ1,ιγoη}oαv

γrκi'ivτεq τρεtyoilδια και 1oροιΙq τ' α1μπ16λια η1oλoγoiοαv,
oι μδμιοoε9 fiταν εκλεκπ'€q, κoρiτrrια ανrδpειιoμ'θνα

τα πλ6o,v ευμoφδτερα τα εIηα,v διαλεyμivα.
oι κuρατζ{δεg θrιναν κφαoi με τιg oiι&δεg

ατ.o δβμ,o τραγoιlδοδαανε βoυλγdrικoυg 1α6*δεq.
EΙv' αττ' τo Σαακivo6o, Λdxo6o και Mπιζδ6α
εiyαι και B,oυλrrαρδφωγoι crπτδ τηv Kα'ρατζιδ6α.
Xαρd μεγiλη γΙvoι,ταv τov τρsγo ατα αμπ6λια
κ<rι yδρταιvcrν oι &νθ'μοτtoι κραoι&, ρακι& κ,ι μ'iλια.
To βρ&δυ ειq τo o1κδλαo'μα με γκ&'ivτα oδoιlrroρoiπtv

αλλ' 6τrιvαv και 1δρει,lαv και &λλoι τραγoυδoioαv.
τo βρ&διl oι voι,κouκυρoi toυξ Ξκqμαy ν,τα6θtι

τoυq τριryητ&g τoυg 6λεyαν καθΙoτε, Φτι, ττ,xιdtτι.

'oλoι 6π'ρoιrγοιv κι lπιyαy xδρει,lαv τραγoυδo&οαy

6ωq τα μεo&vι.ιxτα μ,ετd αυα;1ιoρoDοαv.
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ΣOffn fi8r$tlEΦΣIIRΓIn: Η π0Φτn γυυαilιu μr0nμuπr0g
σε llπυεItlgτΠillo Πg EυοΦπng

0 Aριoτoτdλη6 oυ1νιi dλεγε 6τι

τoυE ανθριilπoυζ τoυζ ωρ{aeι' ια 1ιω-
θαiνoυy xαι 6τc d1α.tν μια dμφυτη
πl.ρδρ1ιηaη oτη γνιboη γαυ 6ξ'6αια
οτlg επιoτfμε6. '0μω6 ντd.φγoυν d'ν

θρωπol πoυ παρ6λ'εq τιq δυoιoλiε;
πoυ cυν&.νττ1σαν1 1τoυ π€pαoαν ψθaα
ωπ6 φωτια xαι oiδ'ερo xα'ι πaυ αφι,[.-

ρυcαν δ\η τoυζ τη ζωτj oτι6 eπυaτfi-

μs6, στιζ τd1νε6 xσ"L σary' γραlψατn.
'Ενα τξ.τa''o πν,ειiιια πoυ αφωοιιb,θη-

xε ολoxληρωτ,"x&, aτη Mωθηματr,xη
Eπιcτ^l1μη i1τα;1 η Σoφtα Κo6δ.{.φ-
σxαΥ'Lσ..

H Σoφdω (185Ο - 1891) dζηoε
σΞ |1ια ταρω^γψ{νη eπoγ! πaυ aηγια-
iδ,ε6τηxε απ6 μεγ*λε6 αναxαλιiι|.,ει6
oε 6λε9 τι6 επιoττ)μεg, oτη Φυoιxτj,
Mωθηlματιxd,, Bιoλoγiα, oυ'xoνotrιiα,

Ψυ1oλoγiω, Φιλοo'oφ[α x,λ'τ., απ6
επαν ωoτ&'aeι' 6 lιαι, πoλcτιNξ'ζ σ"ν α,γν1,-

τατ&'ξ'ειq oτην Eυριilπη xαι aτην λ-
ψεριν"i'1' 6πωE o ψφ6λιo6 πδλεμcg
oτι6 H.ΙΙ.Α. η τρtτη δημoxρατiα
τη6 Γωλλiα6, η ιxoτι'xιl1 ενωπoiηoη
τη6 Ιταλdα6, η iδpυoη τη6 πριiτηe
,διεθντ]6, η αγ'ρoτtx\ μεταρι5θμιoη
τoυ 1861 οτη Pωciα, πoυ oδτ)γηoε

στην xατ&'ργηaη τη€ φ,εoυδαρ1iαg

^/"α.L την 6αΘψι'α[α xωι αργt1 αν&.πτυ-

ξη τoυ xαπιταλι,oμoιi xαυ γeνιιι&' η
γιγαντι'αtω αν&.πτυξη τηe 6ιoψηaι'
νiωq xαc τη6 πωραγωγτ]6 oτην Eυ-

ριbπη 'xαυ 
oτι6 E.Π.A.

E Σoφiα i1ταν γ€ννηι1ιω ν"αι Θρ[''

μω ενδE μεγ&λoυ x6xλoυ πρooδευ'τι-

ιι.ilν γυναιlιιily'' πoυ αρνt1θηxαν την
aτε[ρα NαL αποπ:νυxτιxf1 τωρ&,δoοη

1ιe x:ι3ρto aτδγο την 1ειραφdτηoη τη6

γυνωixαq y'ctL τo διταdωμ& 1ηE νσ"

πα{ρνeυ tμ6ρo6 oε 6λε6 τι6 εxδηλιi-
σειζ τηζ lζωτj6 ιαι ιδιαiτερα στιζ ε-

πι,oττ]με6, oτιq τ61vεq' xαι aτω γρd"ψ'

ν'α.τσ,) πoυ tραν απ6ρΘ'ητω φρo'3ριω
των αvδριilν. 'Ετoι e&ν τ'α επιτε6γ-

rrιωτ&, τηQ i1ταν xαταπ)'ηxτιν"d", 'tc

i'διo τ)ταν y"α'L aq, τδy &λλων γυγαι-
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xιbν τ\ζ eπaai6 τηe.
Aλλd, τi oδτ]γηoε τη Σoφiα, ae

πεioμα τωy {μεγ&λωy δυoxoλιιily πoυ

αντιμετιbπιζε να αφωoιωΘτ] στην τLo

αφηρη;γι{νη ,επι,oττ)μ,η xαι να γ|νει
η πρωτη γυνα[xω oτη o6γ1ρoνη ε-

πογi1 πoυ πτiρε διδωxτoριx6 δiπλω-

Foυ
Γι,fγγn Mυλωv6

Φυo ικ'o,ιi MαΘnματ ικoi
[\α'1 6τα rμαθηματιπ& xαι η πρ''Jlτη

Υυναtxα, απδ την ανα'γ'6ννηaη αxδ-

μ11 π,oυ xατξλα6ε τηv dδρα των Mα-
θη1ιατιxιilν aε ξ,νω απδ τω μεγαλ6_
τερα Eυρωπαtx& ΤΙ ανεπι"'aττjrpιια ; E_
διb υπd.ρ1ει 1ιια παρωδoξ6τητα aτα,

τταυxνi'δα π'aυ ταιζεc η τ6γη, τo

τρ'Lγ:τ"δ ?'σ'|' τa y'ο'|'''.^,l"δ cτaυq ανθρι(l-

που6' Στην oιxoy!νe'"& τηq, π&ντα
εi'γι την ευγα[ρια yω δια6&ξευ 6ι-
Φ'i'α' αλ)'α o πατ{ραq τη€ επ,ειδτ]

δεy εiχε ταπετaαρtεc, τ&λυι}'ε τo116

τ.Jty.oυζ'τoυ δω,ματfου τηζ με τιζ ση-

μειιioalE των μα'θηματιxιbν, πoυ d-

γραφe 6ταν φοιτo6oε cτo γυι',ιν&"aι'o'
H Σoφiα aτην αργi1 γιε α:ττaρtα, ψeτθ"

γιε πeρυ['ρ"γεια τ"α'' π'εto1ια' xαΘδταν
6ρεq xαc μdρε_ζ oλ6xληρεq, ψπρooτ&,
aτoνq τ'o[aoυq, πρooπαθιiντα.ζ νq q-

1τoy'ρ1)πτo\ρα.φiaη τα παρ&,ξενα ψα-
Θτ'1',ιατ,'τ"& o6μ6ολα. Aυττ] η aμπει-

ρ[α tγαν η πριilτη επαφr! η6 με τα

μαΘη1ιατ,:l,'&", ενιb αργ6τερα ε[xe τη.l
τ-ιaη να απoxτi1oει φiλoυ6 διdοη-

1ιoυ6 επιoτημoνεζ, 6πωζ o Χdλμoτζ'
o Mεγτ,ελdγιεφ, o Δαρ6iyqq, o M6τo-

νLxoφ y"αL εττiaηQ, διd,oημoυ6 λογο-
τd1νεq, 6πω6 o ΦιaντoP Nτoοτryι6φ
σy'η' o 'Αyτωy Tod1ωφ, ο Eδoυ&ρ-
δοq Γν'ρi1γx, o "Ιaυργxυ€νιeφ xαι
&λλoι. Tην επo1τj dμωq εxeiνη, 6γι

''s6νο απαγoρευ6yταy ,σε μια, γυνα[xα,
να π.αραxa)'oυθεi μαθ{η'ιατσ" στo r,α.-

νeπιaτt;1ιυo, αλλ& τηe απωγoρεν6τ'αν
xαL να' ταξιδ6ιpει, εxτ6q αν NρησL-
ιμaπουa'3aε τa 7"ια'6ατhPιo τaυ πατξ-

ρα τ\Q ^\ του αν'δρα τη€' 'lτaι γιω
να ψπoρ€aε'ι να ανταπεξd,λθει oε 6-

λeg αυτdE τι6 δυoxoλiεq v$l τaυζ

φραγψa'3g, αναγxi"aτηxe νq, xα'νει ξ-
νιν ει.xoνυx6 γ&lμo με τo,ν Bλαδl1-

',ι,.ρo Κa'6ωλ'tφaxυ.

Στo Π ανεπιoττjμιo τη6 Πετρoι}_
πrιλη€, αρyιaε να η_ιελετd, ιατρcxt],
il'λdι γρηγoρα την εy'xατΕλειι].rε πρo;

aαρι.ν τυιν Mαθηrματιxιilν. ΝΙετd, απ6
λiγo, το oζευγ&ριr, ΥLα να' .oυνε1ioει

α'πρ6axοπτα τιζ oπ'oυδ6ζ τoυ' μετα-
x6μιoε cτη Bιdννη, δπο'ι o &'νδρωq

τηe, αρy''ιce vα oπoυδ&ζε t παλαιoν-
τολoγiα, εvιil η Σoφ(α 'δεy 6ρtμε xω-

ν!να" xαθηyητ! των 1_ιαθηματιxιb'r,
','α τηV δε1θεi 6τηy τ&ξη τoυ.NΙετι-
τ"lηι'.'cαν ιαr. π&'χι οτη Χcι'iδελ66ργη,
δπου η Σoφiα cπor1δαoe φυoυxi1 ψε
τον Κtργοφ, φυοιoλογiα με τoν X6λ-
l|ι\oτζ xα"L 1ιαΘηψατι*&. με τoυE Kαi-
νιξνπεργx xαι Nτευμ6ντ. Στη Χα?-
δελ6dργη το cπtτι των Ko6αλ6φoxr.l,
€γuιε πδλoq oυγxdντρωoη6 6λων τωv

γυναι'xιilν, απ'iδραaαν απ6 την Taα.-

ρ''xi'1 Pωc[α, του ζητι6νταζ ελευΘε-

ρtα τωc r1r6ρφι.υcη οτην Eυριilπη xαι
aτα ΤΙανεπιcτv]μι& τηι.

Για να et1οaυν oυ1ν&, δoιiλευαγ

oαν νπηρ6τρLeζ xq.'' €xωναy y'i'Θe et'
δoυ6 δoυλει& ) τLα. |)α' 6ρo'3ν {νω xo1ι,'

μ&τι ιpωμi y"α.L 'να' oυνε1iooυν τι6

oπoυδd6 τουg.

Eν τοl r}rεταξ6 oτη Pωoiα, η με_
ταριiθμ,ιoη τoυ 1861, πoυ ,ιαταρ^γo'3-

oε τη, δoυλε{α, απελευθdρωσε τoυ6
δουλ.oπ&'ρoι'xουζ με τηy Εννoι,α 6τι oι

φεoυ,δd'ρ1gq, δεν μπoρo6cα'ν νq. τaυζ
ωγoρ&aoνν xαL να τoυE πoυλτ]ooυν,

ωcτδao οι φτω1ol γωρι.xοt, σ'να,Υxιι-

ζδινταν να πληριbaονν για την ελευ_
θερiα τoυ-c γ\αL Υι.|1, την τη πoυ τη
δο6λ,ευαy γρ6νια. E iδια η Σoφtα
qτo'6c6)'io τη€ oΙΙ Pωoιxd Παιδιx6-
τητα>>1 1τePLΥρdφει τι6 ελπiδεE, τη
οιiγ1υcη y.α.L την απo^γot]τeυaη, πoυ
αxολr'''3Θηce ττp |ιεταpp'3θμιoη τoυ



1861 (Ι'δcαiτερα συyιστd) στoν q"να-

γνιilcτη να δ''α6aaeι ro υπiρoγo tρ-

γo τ{^y'νηs τoυ Nιxoλ&'i Γx6γxoλ nNt
xρεg,.|.lυ1d6r, ειδδoειE Ζαxαρ6πoυ-
λoυ, για 'να παρeυ '1ιια ιιαλfi ι,δdα τη6

xωτ&'aταaηq πoυ eτ,Lxρατo13σ'e τδτa

oτη Pωoiα) .

To 1870 oι Ko,6αλdφoxυ μεταφ€ρ
θηxαν aτo Bερoλiνo, φdρνoνταg μ.α-

ζi τoυc oυοτωτιxdE επι.aτoλ't'q απ6

τoυq xα0η^γητ66 τη€ Χαιδελ6dργηe.
Ο μεγ&λo6 χrιι φηιμισμdνoE μαθημα-
τιxδ6 K&ρλ Β&:iερaτραq δεν δd1θη-

τε αμdoω6 την Σoφιω aτην τ&ξη
του, αλλ*, πρocπα&ilνταq να την 6o-

ηθτ)oει τη6 6δωoε ψι'α oει.ρ&. πρfi}'η-

μ.d,των πρo6 λ6oη. Mετ& rpια 6δoμd,_

'δα, πρo6 μεγ&λη θxπληEτ τoυ B&f-
€ρστΡσ.ζ' η Σoφiα γιiριoε, δγι ψδνo

με τιE λι5oει6. αλλ& γ'α.'. ψε πρωτδ-

τυπεE ιδdεE xαι μεθ6δoυE, ,π&νω στα

ψαΘηψατι^ι&.' Aπ6 τ6τε o Β&}iερaτραq

dλεγε ,ι1τι η Σoφ[α ηro'ν η τLl τtx-

λαντoιi1α φoιτ^iρρια'

Ωoτδoo, 6τωq γρd.',ψαψe παρωπ'&,-

νω' η επoxτ] αυτ\ ^/ταν 1ιια επoγi1
aa6αρων ιaν α'γ"α.τα,τ&,ξ'aωv, μεταρρυθ-

μioεω.l xα.L εrσ"να,στ&oεων, oε 6λα

τα πsδeα. Στιq 18 Mαρτioυ τoυ 1871

o λα6q τoυ TΙ'ωρ'ιaιa6 no&ρω,oε τα oυ-

ρ&ν,'αu xωι. ωναxi1ρυξε την Παριoι'
ν{ Κoμμoιivα. B Σoφ[α, π,yειiμα α.-

τ[Θαoa xαι gΓlα.ναστα.τ|'τ"6, πl1ρ'ε 1ι€-

ρoζ 6την εξ6γερoη τoυ Παριoιoιi. o
Mαρξ περιΥρ&φει την επαν&'aταaη

ωE εξηs noι Πρoλετ&ρL.J. τoυ TIα,PL'

cιori, ,με'τ& τιE απoτυ1i'εq xαυ πρoδo-

ciεq ττ6 αρaουaαq τ&ξηq τ"αταν6η-

cd,ν δτι iρθ. η ιiιρα γιαυτadζ, ναπ&-

ρoυy σtα iδια τoυq τω a€'ρια τηy υ-

πδΘεoη τηe 'διαxυ'6dρνT1στ1ζ του ^r"p&,-

τoυE,. ΙΙ Ση|α η αδελφ{ τηζ Ay-
νaι5τα xαι oι &'νδρε6 τoυq, pτr^fixων

στo Ξπ.ανσ.στα'ττι\\εyo ΤΙαρiaυ γ'αt ξ-

xαναν τa πων γι"α τη,i επιτυ1iα τη6

επαν&.a-"αaηg. Lbγο dλλειι}ε να σγ'o-

τωθcιiy δτωy επι6αtνoνταq aε μιοι
6αρxα", δ'ι'6,a^7''"σqy το9 Συxoυ&'να, α-

ν&1ιεoα σε' x'α1*L^(Lq1_ιo'J6 πυριilν, δ_

r'aυ τραυ|'.ω1icτηxε η Σoφiα. Στι6
12 Mαfoυ, ac Κo6α\€φaxυ, dφυγαν

τLα τa Bερoλi,νo, αλλ& oτιg 22 ΝΙ,α't-

ον r' Θ''ξρcoζ lι!ε την 6oτ)θεια τoυ

aτρατο6 τoυ ΒLaψαρx xατ€πνυξε oτo
α[1ια τοιl3 eργ&-'4 τoυ Παριoιoιi. H
Σoφ[α ττ. ,' &νδρα -c ,τιζ τ$ρL5αν 6τ0

T7αρtοι. xα'. 6ρi1l'αν την λνιo$τω xαι
τoν &νδρrι τηe φuλαxη xα'' προaπ&'-

θτlsαγ νι του; φυγαδειiooυy. o iδι-
a3 ο Καρλ ΝΙαρξ 6ot1θηoε την A,iι-
o'3τη n)1' eγxατα.c-'αθε( oτo Λoνδiγr.

M'ετ& ατδ το ΙΙαρiο,., η Σoφiα γ6-
ρ.σε στη lι1p|'γτ1 τ'αc λtγο ψeτd,., π&-
λι οτo Βερo}'iνo, ι|,ι9 στ.aτδ νω γρ&-
Φ,:ι την διδαx;aρ'.xi1 ττ6 διατρc6f1
xα'' tτa''pαοe τρeti εργα'ctεζ, ωστε

η xαθ'ε 1ιια θα. ψπορoι5cε Υσ" ττ1ζ χα-
ρ[sε'. τa ξι.$ayir.ρι.γ[ δiπλqμα. To
πρδ6)'ηι,ια i1ταν να'6ρet !να παyεπl-
aτi1;ιιo ν'ι :'τ]l 7ιεy.Θeι. xα'. α'xδι',ιη πe-

ριcc6τερο Υσ' ττ1-C απoνi'ψe'' τo δiπλω

μ'α. Aπaφθ'a''lαν νσ' δoxι'1ιd.aoυν το

περiφημo πα,νeπιoτt1ψιo τη6 G'o'T-
TINGEN, 6πoυ μετ& απδ π''€oει;,

oυμφιil.lηoωv yα τηζ απo'lεiμουy τo δι

δαxτoραδ δiπλωμ.α, την iδια επoχΥ1,

o Βλαδ^iγιιρa( xαι δυo αxδψη Pωo!"
δε-<, πvjραν τα δ''δαy'τaριxd, τoυE δι-

πλιilμοιτα Nι'. γιlρνιbντc.q 6τη Pωciι,
t1)'πιξαν να εργαaΘoι5ν οτq' Pωo'.x&'

Πανεπιcττ)ιιια. αλλ& τδao επευδ\ t7-

oαν ^γυναixeq, δoo Nαt 'επευδτ} oπori-

δαcα'ν οτo εξωτεριxδ' cτd,θηtε αδr1-

νατa να 6ρo'3γ eρ^γq'5iα. Ε'l τω μΞ-
ταξ6 με:& α.τa α'νυτ,ξρ6λητε9 δυoxo-

λiεq, πyειι'',ιατιτ'\ xd'L ι}υxoλoγιxτ]

π|ecη τα'. qγ\qyq"ιιxii ιαταoτρo'φ^i1

xα'c υ.πoτυγtσ' |α Φνσ'1(νωριoθεi oαν

επιoττ)μων, o Bλωδt'1μιρoζ αυτoχτo-
yεf. Αυτd ^iιταν 6να τρO|i\Cλ^Λτ|.Υ"δ σoy"

Υ''|1' τη' Σoφiα, ΓνoD ?"T|) xρ&,τηoε

o1εδ6ν b γρbνια 'ρ'Lιρυα ωπδ τα ψα-
Θηp"ωτιxα'

Ωcτδcο τo 1883 ψeτd'. απδ πρoo-

πriθειεE του Βd,tερcτρα'ζ xαL τoυ φη-

μιoμdνoυ ηrαθημιατιxοι} Mι'ττ&γι-Δεφ
)'iρ η Σοφ|'α πρoail'i1θηxε για t'να

γρ6νo, γυlρi6 nιιaΘδ aτο 1rσ.yeπ,''σi+r

μιo ττ]€ Στox1δλμη; |1tα.. y'ΦτδrLν iζα
τ6λα'6ε την'6δρα τη6 θεωρητιxiE Mη

γωνιτ'.^Ι6 oτo iδιo πανεπιoττ)'μιo. 'o-
πω6 γρd,Qαμε παραπ&νω, tpων η
πρωτη γυνα[xα τ,oυ xατξλω6ε ττα"νΞ-

πιaτηψ'.'αν'i1 1δρα cε eυρωπαix6 πι'-

νεπ'.cτtμι''c cτη νειilτορη ιaτoρi.α. o-
π{cηq, €^γcνε ε'τδδτριω τoυ περιoδι-
ιc,j ACTA MATHEMATΙCA πoυ ι
δρ6θηxε απδ τ,ιν Mαθηματιι6 Mιτ-
ταγx - Λεφλdρ y.α.L εiNε διsθν\ ατi1-

Nηση σ-"oν επι.cττγιoνιx6 xδaγιο. Tτν
tD'.α περtoδo, ^γρ&φει τ,'q αυτo6ιoγρα

φ:x6; τη; .ioυ6dλεg, δπoυ πε.ριγρ&,-

φΞl' ττυ ξω! τr1; ια,' την eπογ\ τηe'

Md'cα oε αντtp την μεγdlλη επι-
aττ;i,ιoνι.xt1 xαι εxδoτιxt1 δραaτηριδ-
τητα y'α.L δημιoυργiα, η Σoφια α"γνδ-

ησε τηy υγεiα τη€ xαι ταξιδει3oνταq

1ειμιilνα oε διd,φoρε6 πdλει6 τη6 Eυ_

Pιbπηζ, αρρdlcrηoε απ6 πνευψoν|'α'

Σε ηλιxiω 41 ετιily η Σoφ[α Κo6α-
λdφoιυ πdθανε, αΨΙPaντα4 6,να φω_
τευι6 παρα,δεLΥψα. ΙLα δλε6 τι6 γυ_
να[/'Ξζ, πoυ αρνaι3νται να υπortιiι}oυv

cττγl 'p"ο|ρα που τoυζ Εrαξαν oι ιiλ-
λol, δηλaδ{ aτα oιxtαx&, στην q,ν1'-

τρoφ{ τωv παι,διιil'y Υ.α,L στa περιθιil-

ριo τη6 ζωτ)e.
Στην Eυριilπη 'εxe[νη την επo1{,

εi1αν δημιoυργηθεi δι&φoρε6 o1oλΞ6
Mαθημaτιιιilv με διαφoρ ετL}ι.&, eτ,ιr'ε

δι dρoυναg η x&'θe ιψtα' Κ'3ρια πρo-
6}'i11ιατα, tβα.ν τa πρδ6}'τψα του o-

ριoυ) τηζ ,oυvd1ειωg των παραγωγ6,
y"σ.L των λoγι,xιilν 6&οεωy τω,γ μωθη-

1ιιτιx'jlν. Δι&oημoι ψαΘτψ.ατι.xoi eρ-

γd"cθτγ'αν π&yω οε αυτd, τΦ πρfr)'\'
ματα μεταξ6 των oπOaωy o Β&:i,eρ-

5τρα.ζ' a μoγ&λo6 A6γoυoτo6 Kουoti,
o Χ6ρ'μιτ, o |ιιγxραντξ' o Λεζιiν-
τρε x.&'. E Σoφiα πρooπθ,Θηoε να ι-
vωπoιrioει γ'αL να διiloει ολoxληρω-

μdνη μoρφf oτη Γερμα,vι,r.{1 xαι Pω-
oιxf μαθημαπιxi1 πωρ&"δοση x'α.'L νσ"

θο;rελιιiloει πo}.}'&' α.π6 τα πρo6)'t1μ.α-

τα 7ηζ p'αΘηψατιxf1Q Φυοιxτ)6' που

Θα &"νo''γε ν,6oυ6 oρiζoντeq στην 1lα.'

ταν6ηaη τη6 φυoιxτ]€ τoυ ψtxρ6xo'
6ll}aυ xC7|' τoυ ψωιρδxοφου τov επδ-

1'Lε'lο αιιilνα.

oι τρεiE πριilτε6 εργαoiεE τηq Σo-

φ'iωq, tραν θεωρητιx16. o μεγ&λoE

μαθηματιx66 X6ρ1.l,ιτ, εiπey δτι ατδ
τιq εργαoiε6 α,υτ6ζ, θα μπoρoι1oαν ν,x

ξειuvτ)ooυv 6λε6 oι θρευvεE, τLα, τ'.ζ

διαφoρετι'xd6 εξιoιiloειζ με μεριx66
(Συν6χεια oτη oελlδω 7Ο)
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[μ$nτlnn τng π6d|ng, πβoβλnuατα sul ut τlυοiliεg
Η <<αroθητικ{ τωv πδλεωv>>, εΙ-

I

ναι αoφαλδq φιλδδoξη αλλ& ερεΘι

ατικfr πρδκληση yια oκδψειq, ιδΞ_

εq, Ιoωq καl πρoτdαειq. Αvαφδρε_

ται o' εκεΙνo '1o επiπεδo πρooEy_

Υισηs τoυ φαιvoμEvoυ <πδλη> πoυ

6ρioκεται πEρα ccπδ τη λειτouργι.
κ{ και τηy πρακτικ{ αρτιδτητα και
αrroτελεΙ τη λυδΙα λΙθo μιαq oλo_

κληρωμδvηq πoλεoδoμiαq. 'oτι l-

o1ι)ει για τo κτiριo κατ& Bιτρoi-
6ιo, δηλαδη, δτι δεy αρκεi μδνo vα

εΙvαι καταoκεuαoτικd και λειτoυρ-
yικ& oωoτδ αλλd vα εΙvαι και δ-

μoρφo, τo Ιδιo πρδπει vα toxδει καI

για τηv πδλη.

Eδδ δμωg αρxΙζει η εμπλoκ{ r<αι

τo εwoιoλoyικδ πρδ6λημα. Η δv-

voια τηζ τrδληq εΙvαι o{μερα τδoo

ρευoτ{ και μετα6αλλδμεvη ωζ πρoζ
τo περιεxδμεvδ τηg, δoτε μερικig
πρoκcrrαρτικδq δlαoαφηvΙoειq γi-
νovται αvαπδφεUκτεζ. Av&μεoα oτηv
ιατoρικ{ και τη αιiγxρoνη πδλη υ

π&ρxει μια 6αθεl& τoμfr και μια
αyεδδv ααδμ6ατη πραγματrκδτητα,
πoU η oυvειδητoπoΙηo{ τηg εivαr

πρoUπδθεαη oπorαoδ{πoτε ακδψηq,

πρ&ξηg καl δρdoηg ατo επTπεδo

τηg πoλεoδoμικ{q αιo0ητικτ]g πα-

ρΞμ6αoηq fr επδμ6ααηq.
Δεv θα ετεκταθδ τroλδ ατη oκι_

αγρ&φηαη 6ααικδv αυατατικδν τηg

ιατoρrκ{q πδληg, δποlg
αυτfr γεw{θηκε και διαμoρφδθηκε
oτη πρo6ιoμηxαvικ{ περΙoδo τoυ

πoλιτιoμoJ και Eφθαoε oε μαg s-Ι-

τε σαν κλdoματα και υπoλεΙμμ.r-
τα τμημ&τωv στα ιoτoρικd κEvτρα

αημερινδv τrδλεων, εΙτε ωq παρα_
δooιακoΙ oικιoμoi, εΙτε τiλoq cοq

μvημειακ& αυγκρoτ{ματα με μικρ{
d μεγ&λη αλλoΙωαη και απδλεια
τηq ιoτoρικfrE και παραδoαιακfrq
τoυq μoρφ{g και yνηαιδτηταq.

Στα ιατoρικd αυτ& δεiyματα oι-
κιoτικfrq oρydνωoηq αvαγvωρTζεται
εδκoλα, δτι μΞoα απδ τα επΙ μi-
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ρoυs στoιxεiα 
- 

τoυq γραφικoiq
δρδμoυq, τιq κεραμιδδvιεq oτδyεq {

τα δδματα, τα μovδρoφα { πoλυδ-

ρoφα oπΙτια με τηv πoικιλΙα των

πρooδψεωv και τωv ανoιγμ&των και
τηv δλη πλαoτικ{ i γραφικi τoUξ

διαμδρφωoη, τα μικρd { μεγ&λα
τrλατδματα, τoυq κ{πoυq, τιq αυ-

λE5, την πλατεiα fl τιq πλατεΙεq,

Τoυ Γ. Π. Λ66,6α
ΚαΘnγnτo6 A.Π:.Θ

τα γρδματα και τα oικoδoμικ& υ-

λικ& - μ' Evα λδγo τηv oικoδoμ:-
κfr μdζα Kαι τov &κτιoτo, υπαΙΘριc

{ ημιυπαiθριo yδρo, μEoα αττδ τα
δδo αυτ& μεyiΘη, τη μ&ζα δηλαδ{
Kαl τo xδρo τrρo6&λλει η ox δo η
τoυζ, με τηv κλΙμακα, τιq αvαλο-

γΙεg, την ιερ&ρxιoη Kαι την διαφο-

ρoπoΙηoη, πoυ διαμoρφδvει τo α
oτικδ ΣYΝoΛo ααν oλoκλdρωμα

με συγκεKριμδvα xωρικ& δρια κα,

δυνατδτητεq, με εαωτερικfr oυyκρδ_

τηση και αατrκ{ αΙoθηαη, την

SENSE clVlQUE, απδ τηv oπoiα
πηγ&ζoυv και αvαδεικvδoνται oι αι_

oθητικEq αρετEg καl oι &λλεq υλι-
κEg ,ατμoαφαιρικΞq. &iJλεq και 6ι-
ωματικig πoιδτητεg.

Αvτiκρυ o' αυτfl τηv πραγματl_
κδτητα τηg ιατoρrκflg πδληq και τou

αoτικoδ τηζ περιεxoμΕvoυ, δxoυμιε

τo γδvvημα τηq επoγfrq μαq, τ η
σiyXρovη πδλη, η αυvoλι_

κ{ αλλd και η μερικfl αιoΘητικfl ει
κδνα τηq oπoiαg ζητεΙται o{μερα,
αφoJ η δλλειψfr τηq φαΙvεται να νi_

vεται oλoEvα Kαι πιo αιoΘητ{ και
να καταvτ& τραυματικ{ εμπειρiα

για τov κ&τorκδ τηq'

Πoι& εIναι δμωq αυτfr η σδΥ-
yρovη πδλη και σε πoι& oxδαη 6oi
σκεται με τηv τrαραδoαιακfr, πα-;

αε πoλλEq περrπτδoειg, αφoδ τη

ακδτωoε ταxJρρυθμα { την τραι.l-

μ&τιoε καΙρια, τr]ρε τo XΦo τηξ

και τo δvoμ& τηq, δxι δμωq τηv

πoιδτητα Kαι τα oυατατικ& τηq.

Eδδ θα μoυ επιτραπεΙ μια oιiν-
τoμη ιστoρlκ{ παρEκ6αoη: Η vε-

δτερη πδλη, πρoTδv κι αυτfr τnq

6ιoμηxαvικflq επαvdoταoηξ των τε-
λευταiων διακoαiωv γoδvωv, κ&vει

τη Θεαματικ{ τηg εμφ&vιαη σTov
] 9o αιδvα με γεyovδτα, δπωq η

μερικfl { oλικη κατεδ&φιαη τωv τει-

xδv τηg ιατoρικ{q πδληg και η ε-

πEκταof τηq πiρα ατrδ αυτ& και
τriρα αττδ τηv oxuρωματικfr τηq τ&-

φρo, δπωg τoι)τo oυvE6η oτιg π&
λειq τηq Ευρδπηq, Bιδvνη, ΠαρΙαι
ΘεαoαλoνΙκη κ.&. Σε πoλλiq απδ
αυτEq, πρo6λεπτικEq ηyεoΙεq μετE-
τρεψαv τoυq xδρoυq αυτoδg oε ζri>
νεq τrρ&oινoυ και &λλoυg κoιvoyρ{_

ατoυq xδρoυq. To εoωτερικδ τoυg

εξ αrτΤαq τηζ oρμητικ{q 6ιoμηxιι-
νικ{g αv&πτυξηq και τηq oυρρo{g
τoυ πληθυoμoJ o' αυτiq, υφΙoτα.
ται δραoτικΞg αλλαγΞg και διαφo_

ρoπoι{oειq, πoυ παΙρνoυν τo Xα_

ρακτfrρα τoυ o'υμπιλiματoζ/ τηζ α-
v&μειξηq δηλ. παλαιδv και vεδτρo_
πων κατασKευδv, δoμδv και λει_

τouρyιδv.

Η παλι& oρy&νωαη και τ&ξη δδ_

xεται Eτoι 6αΘειδ9 δoμικig αλλ&
καr εξωτερικΞq αλλαγδq oτo oδuα
και την επιδερμΙδα τηq πδληq, πoυ

με πρωτδφαvτη ταxιiτητα μετα6&λ
λει δραματικd τηv εικδvα τηζ xd.
vovταζ Qυoικ& τηv αιoΘητικi τηζ
oρy&vωoη. Η ταxδρρυΘμη αv&πτu-

ξη oδηγεΙ oτov αιδvα μαq σε πα-
θoλoγικ& Trια Φαινδμεvα, πoυ παiρ
voυv τη μoρφi <(σαρκωμdτωv>> με
τηv εμφ&νιαη αvεξi.λεyκτωv κακofr_

Θωv δγκωv, τroλεoδoμικδv και αρχl-
τεκτovικδv. Tα δρια τηq τrαραδo_

oιακflq πδληq Exoυv ξεπεραoΘεΙ πια,

xωρiq ιrα τεθorjν vEα, iτoι δoτε η
αδγxρovη πδλη να μεγαλδνει γω_

ρiq <δρoυq και δρια> σαν ρε υ στδ
πoυ xδvεται πρoq δλεq τιζ κατεU.

Θδvoειg, xωρΙq δμωq να απoκτ&



συγKρoτημδyη μoρφi και ειKδvα.

Η VlLLΕ TEΝTΑCULΑ|RE εi-
vαι μια πραγματικδτητα στηv πε-

ριφδρεια τηq παλιdg ττδληq, εvδ ατo
εoωτερικδ τηq oδμα τρδγovται και
εξαφαvΙζovται με 6oυλιμiα αυλEq,

κ{πoι και &λλoι ακ&λυπτoι, κoιv&

Χρηστoι { ιδιωτlκoΙ,xδρor.

Η oξJτατη αuτfr αvαπτυξιακi κρi
αη δεv μπδρεoε δυoτυxδq vα xει_

ραγωγηθεi απδ την κρατrκd, και τη
δημoτικf εξoυoiα, oδτε vα εTrηρεα-

αΘεΙ ατrδ τιg αωoτig τrρoτdαειg αρ-

xιτεκτδνωv, πoλεoδδμωv και κoιιrω_

vιoλδγωv.

oι λJαειg πoυ δδθηκαv και oι κα_

τευθδvoειq πoυ κυρι&ρxηoαv εΙvαι

υπoταγμΞvεq στην τUφλi διivαμη
τωv ενvoιδv, δπωq <<κδρδoζ>>, <<αξιo-

πoiηoφ>, TεxvoλoyΤα και ακδμn
<<τrρδoδog>.

ΕΙναι η ετox{ πoυ υπoxωρεΙ η
ιαoρρoπΙα τηq τroλεoδoμικ{g oρy&-
vωσηq στηv υπερoψτα τηq τεxvoλo_

Υικiζ - κατασκεUαστlκτjq rκαvδτη_

ταξ Kαι τηq κερδoακoπικ{g oρμic.
Ατroτδλεoμα, η καταστρoφi τoU α-
oτικoδ ιaτoδ, η αγvδηαη Tηξ συvι_

ατδααq τoυ ελει]θερoυ xιL
ρoυ και η μoνoδι&oτατη επιμoν{
oτη δημιoυρyiα oικoδoμικo,i δγκoυ

με τα1δτητα και σε πooδτητα προ:

τoφαvi oτηv ιoτoρiα.

σ δδο 6αoικδq συνιστδσεq τηq

ιoτoρικ{g πδληg. τα <<διαλεyδμεvα>>

Θεμελιακ& oτoιxεΙα τηg πoλεoδoul-
κι]q &ρΘρωαηζ ,τo κτΙαμα δηλαδi
και o &κτlατoq γδροg, x&voυv τη
αxEoη και τηv ισoρρoπΙα τoυg μ'ε

τηv τυραvνικ{ κυριαρxiα τoυ εvδ:.

To ιδιαΙτερα εyτιrπωoιακδ στηv ελ-

ληvrκ{ πραyματικδτητα εivαι δτι
τα ελει)θερα αατικ& oικδπεδα επr-
6αρδvovται με τoν φδρo ακ&λυπτο:v

γδρωv, λεq και η τroλιτεΙα θiλει
vα τιμωρ{oει δαoυq, θεληματικ& η

μη. πρoσΦiρoυv xδρoυg ανατrvo',]q

ατα πνιγμΞνα απδ πoλυδρoφoυg 5v-
κoυg αoτικ& κivτρα.

|oτoρικ& ιδωμδvo, η νEα αυτfr

διαμδρφωoη τηq πδληg αημειδvε_

ται πρoζ τo τΞλoq τoυ l9oυ αιιb-

vα. EΙvαι επioηq εvδιαφEρoν vα α-

vαφερθεΙ Kαι η ΥεωyραΦικi παρ&-

μετρog αuτdq τηg εξδλιξηq ,πoυ δη-

μιouργεi τη vδα πδλη oτη Θiαη και

xωρΙq τo πλαioιo τηg παλη&q, τηq

ιoτoρικ{g πδληq. Av τo οικιoτικδ
oυyκρδτημα, πoυ oνoμ&oΘηκε π δ-

λ η και φιλoδδξηoε, δπωq λiε1 o

AριατoτEληg, ι/α πρoσφaρεr ατov &v

Θρωπo <<ααφ&λεια και ευτυ1iα>>, γει,
vfrθηκε αρ1ικ& στην αvατoλικfr Mε-

αδyειo ατηv ελληνικη αρyαιδτητα
και oυvEyιαα τη ζωi τηq κατδπιν

με τη Bυζαvτιv{, τηv lαλαμlκfi και

τη ΔυτικoευρωτrαΤκ{ πδλη τoυ Mε"

oαiωvα, τηq Αvαγδνvησηζ Kαl του

Mπαρδκ, η Νεδτερη ττδλη τηg 6r-

oμηxανικηg Eτrαν&oταoηq, yεvvιE-

ται στιζ δι)o πλευρδg τoU BδρειoU

ΑτλαντικoJ, τηι, αμερικδvικη και
τηv ευρωπαTκi.

oι δδo λδοειq ,πoυ επr6λfrθηκαι'

ατrδ την τrΙεαη και δxι τηv λoγικfi

τωv ττραγμ&Tωv/ και or δι)o γεμ&-
τεξ αδιΞεoδα, απδ κει ξεκιvoriν ταυ-

τδxρovα αxεδδv.

Η πρδτη απδ τo CΗ lCΑGo τr,lν

ΗΠΑ με'.<κατακδρυφη>> ετiκτααη,
δηλ. τη λιioη τoυ υψηλoδ κτιρΙoιl,

τo'l oυρα",οξδστη στo κivτρo τηq πδ

ληq 
- 

ακραiα εκμετ&λλευoη τclυ

oικoτrE'δoυ, τη'; GΑRDEΝ clTY,
ατηv περιφΞρεια/ τoυ EBEΝEΖΞR
ΗοWARD. Kαι τα δδo αυτd μoντΞ-

λα θα εξατιλωθoliv ταxιiτατα Kα!

θα κατακλδooUV τoν κδoμo και Φυ-

αικd θα ετΙηρε&σoUV αoΦυκτικd και

τη Ncbρα μαζ. <ετrαρΧΙα>> τroυ Ιεl

τr&vτoτε απδ τηv ακτtvo6oλiα &)-

λr.rν κEντoωv και δγι μδιo oτηv τrο-

λεoδoμiα 6Ε6αια, αττδ τηv iδρυon

τoυ Νεoελληνικoιi κρ&τoυg μEyρι αi
μερα.

Kαι oι διio αυτiq λJαειg αγvooδv

τοθδματηζ α ι oθητ ι κfr q τη q

τr δ λ η ζ, αΦoJ κι ατrδ τι'q διjo λετ-

τrεr, δπωC frδη oημειδθηκε. η SE}{-

SE clVιQUE. η αρμoνικ{ ιαoρρo-

τrΙα τωv Θεuελιακδv ατoιΧεiωv 'τrt(

πoλεoδoμικfrq &ρθρωαηg, ξεyvιδ'ται

η σXδση τηq μ&ζαq Kαι τoυ yδρoυ,

και εκεivo πoυ τηv xαρα*'ηjΙζει εi-
vαl, η δλλειψη καθoριoμEvηξ μoΡ
φ{g και εικδvαq εvδq αατrκoιi oυγ-
κρoτfrματoq. Mε τιq δδo αυτEq λi-
σειs τηv <<κατακδρυφη>> και τηv <<o_

ριζδvτια>>, η πδλη μετα6λr]θηκε oε
ΑGGLOMERΑTloΝ, μια Ξνvoια
τrαρμδνη απδ τηv TrετρoγραΦΥα,

πoυ αημαivει oυααδρευαη λΤΘωv

xωρig εoωτερικ{ oxEoη και δoμ{
Kαι πoυ oτηv ξδνη oρoλoyΤα Xρησl-
μoπoιετται Υια vα περιγρ&ψει τo
αδγxρooν oικιoτικδ φαιvδμεvo, πoυ
κυριαρ1εi παvτoδ.

Η πδλη τηg Αθ{vαq ,τηg Θεα-

ααλovΙκηq ,τηq Πdτραg και oι λot-

πEg, με τηv ευρiτερη περrox{ τoυg

εivαι ΑGGLOMERΑTloΝS, δτtoυ τα
δρια μεταξδ τoυ αατικoδ oυvδλoυ

και τoυ μη αoτικoιi xδρoυ, τηζ ε_

ξoγ{q, oυγxiovται. Tα SUPER-
MΑRKET, oι 6ιoμηxαvrκδq ζδvεc,
τα κΞvτρα επΙπλou, τo πρo&ατειo
και τo αστιKδ oδμα τηq πδληq, αυμ-
τrλδκovται, oυyxδovται και διαμoo-

φδvoυv μια vδα πραγματικδτητα &
ττoU τo μδvo 6δ6αιo εiναι η απδ-
λεια καt τηg τrδληg και τηq εξo-

xic.
MEoα, λoιπδv, α' Evα τδτoιo αυ-

voθδλευμα τηq μεγ&ληg κλΙμακαg.
τηξ μεγαλδπoληq fr oρθδτερα τηg

<<μετ&πoληg>>. δπoυ η αoτικ{ μi-
ζα fr or συσσωρευτlκoi δyκoι δια-

φδριον vo{oεων <<Υrjvoνται>> &μoρQα

στo τoπio yωρig δρια και αυvo1fi

και τo τoτrΙo γ&vει την ovτδτητd τou,

ωq μη αστιKδg γδρoq, αv&μεoα ατα
<<oαρκδματα>> oριoμΞvωv αoτικd:v

αημεiων και στηv yωρic αoτικ{ Ev-

τααη αoαιξ δδμηαη τωv τrρoαoτεi-
r^:ν, πd:q vα ιrιλfrαει καvεΙg για αρ
xic, και μEoα αιoθητικfrq παρΞ,μ-

6ααηq; Πooαφiρεται τo oδμα '-
vδg τEτoιoυ &μoρφoυ και απδ τη
yδνvηoη τoU ρεUστoδ oικιoτtκoJ Συ

vεχoδq yια επε€ερyααΙα, για oυvo_

λικfr αvαoδνταξη και μετατρoπ{ αε
δvα oυγκρoτημEvo αστlκδ Σδνoλo;

Εδδ ακoι6δq 6ρΙακεται η μεγ&}.η
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αvτιvoμτα!

Να 6&λειq δηλαδ{ oωoτδ ιoτδ,
εκεΙ πoυ δεv uπ&ρxει καv!

KλεΙvovταq τιq oδντoμεg αυτΞq

oκiψειq δεv τrρEπει να voμισΘεi δτt

oι πρooπτικδq εΙvαι εντελδζ αρνη-

τικdg για μια πoιoτικ{ αvτιμετιb_

πiση τηq oUγ1ρovηg πδληg. Ξεκι-
vδrrrαq απδ τιg πρooλαμ6dvoυαεq
τrαραατ&oειq τηq ιατoρrκ{q πδληq,
'τα υπoλεΙματα τηq oπoiαζ περ'ξ-
yoυv <δυv&μει>> τηv εμπεiρiα τηζ
αιoΘητικ{q τroλεoδoμlκ{q παραμi-
τρoυ/ μπoρoδμε vα πρoyωρfrαoυ1rε

στη μετατρoπ{ τoυ αωρευτrκoδ oι-
κιcrτtκoδ δυναμικοδ, oε μικρoδq και

μεγdλoυq πυρ{νεg αoτικoδ ιoτo'j,
εΙτε με αραiωoη και εγxεiρηoη τωu

παΘoγδνωv <<ααρκωμ&των> τoU πι/-

κvoδoμημEνou κEvτρoυ, δoτε με πδ-
Κvωση και oργ&vωoη τηq αραι{;
xωρΙq αoτικ{ Eντααη δδμηoηq των^
πρoαoτεΙωv, και ακδμα τrεριoαδ- !
τερo τωv αυθαιρEτων oικtατtκδv πε

ριoyδv.

iργα και voμικθq ρυθμioειq τoυ Yπ'.

ΠE.XΩ.ΔE. και &λλωv φoρEωv τo
ατroδεικvJoυv. To ΘΞλoυμε δμωq; To
θδλoυμε ωq Κ&τoιKoi τηs και ωq κoι

vωνiα; To τoλμ&με ωg δημoτικ{ και
κρατικ{ αρxfl;

To δι]oκoλo εΙvαι δτι πρrv απδ
κ&θε αρxιτεκτovικ{ { πoλεoδoμικfr
αvdπλαoη, xρει&ζεται η αv&_
πλαoη Tωv ψυxδv μαq. To αJγ.
Χρoνov κδλUφoζ τηq λεγδμενηg πδληq
δxει {δη καταφEρε| να δrαoτρε6λδ-
σεl _ αvεπαvδρΘωτα Ιoωq;- τov

&vΘρωπo τηq πδληq _ ΑGGLOME_
RΑτloΝ Και να δημιoυργfrcrει ivα
v€o τιjπo κdτotκoυ τroυ δεv εΙvαι α-
o τ δ g με τηv παλι& Ξwolα, δε-

μivoq δηλ. με τo xδρo/ τηv ισ,Γo-

ρΙα, τoυq καημoJg, τιζ xαρεζ Kαι
τov xδρo τηg πδληq τoυ { τηq γει-
τovι&g τoU/ πoυ τηv αγαπoδoε και
voιαζδταν καl περηφαvευδταv νl'

αυτηv.

o oδyxρoνoq 6voικog τωv oιΚΦ
δoμικδv σUσσωρεUμ&τωv, ζει μδvoq,
καταvαλδvει και κιvεΙται xωρig αxi
ση με τo αoτικδ τoυ περι6&λλov,
απδ τo διαμEριoμ& τoU, στo αυτo-

κΙvητo, oτη δoυλει& τoU, πoυ σιJ_

v{θωq 6ρΙoκεται αλλoJ και επιατρΞ

φει με τo iδιo δρoμoλδγιo στo δια-

μδριoμα και τηv τηλεδρααη.
Πδq v' αyαπ{αει, vα εuαιoΘη"o-

πoιηθεΙ και vα εvδιαφερΘεi για τo

xδρo τroυ ζει, αφoJ δεv τov 6ιδ-
vει ωq oπTτι, ωq δρδμo, ωq πλατεΙα,
ωq yειτoνι&, ωq δριo τoU oιKισμoι]
τoυ, ωq πλαΙoιo δρ&oηq oυλλoyι_
κ{q και ατoμικ{q;

Αν δεv κερδΙαoυμε, τov &vΘρω-

τro, τo παιxvΙδι τηq αιoθητικfrg α-
v&rrλαoηg εΙvαι xαμEvo. E&5 6ρT-

σκεταt η πεμπτouσiα τoυ πρo6λl].

ματoζ.

<<Tα υλικ& tηq πoλεoδoμΙαq εΙναr

o ηλιoq. o xδρog (και δxι κυρΙι*'g

τα κτΙρια), τo πρ&oινo και τα δo-

μικd υλικ&, μEoα αε τ&ξη και ιε-

ραρxiω> δλεyε {δη απδ τo 'l 9 ] 3 o

LE coRBUs lΕR. Eπιoτρδφoνταq
α' αυτ& μπoρoδμε vα ξαvακ&νoυ1.ιε

με τερ&oτιεζ δμωg υλικδq θυoΙεg,

πoλιi 1ρδvo και αδlκ&κoπη πρoσ-
π&θεια τη oδγyρovη πδλη ανθρδ_

πιvη και αιoθητικd υπoφερτη.
'ooo δμωq δεv 6ρΙoκovται ε,'-'-

κoλα ευερyδτεq, i φoρεiξ, πoυ θα
TΙρoσφEρoυv τα xρfrματα yια να κα.
τεδαφIατoJv oι παρατrαv{αιεq τoλι
κατoικiεq τωy αoτικδv κEvτρωv, δπωg
εΙπε o Toαρoδxηq, και δoo η πoλι-
τrκfr yηq και η ιδιoκτnαiα Θα εivαr

αρνητικoΙ παρdyoιrτεg για μια αιlλ
λoγικfr πρooπ&Θεια αλλαy{q τηg ει
κδvαq και τηg oρy&vωo{q τηq, τo
μEλλov τηq oJγγρoνηq πδληg 9α

μεΙvεl yκρΙζo.

ΓιατΙ απδ πλευρ&g τεxvικ{g {
τεxvoλoyικfrq εΙvαι δυvατfr η διδρ_

θωαη d η καλλιτδρευoη. Mελδτεg,

(ΣυvExεια ατδ τη oελiδα 67)

Σoφiα Κot6.αλ6φoκαγια

π,ιραγ(υγουq. Tο δνoψα τη6 Σo,φiα6,

€γe''νe αΘ&ν'.ιτa1 αφo13 €γaυψε aτα

',ιl'Θτ11ιατ''xθ' τo τ'ερtφτ1ι1o θειilρημa
τιυγ dυα9aρe''''xων εξιοιδoεωv, πoυ

Φ!?'Ξ'' τo 6νo'ψ& ττ1.': Θειiρr1μα Kc-
6δ'iφοιυ'

H Γωλλιxf Λτ.ωδη1ι[α' τηE απ6νΞL
,,ιe τρωτa 6ρω6εto ΥLα τo επ,Lστη|',ο-

'/.y"6 ττ$ !.ργo, πoυ συiyoδευ6yταγ iμε

5ΟΟo φρdγxα τ.ωι λtγo α'Pτδτερα' ξ-

ΥL'tε αντεIi'Lστελoy μιdλoq τη6 Pωoι-
r{; Axαδημ[αζ Eπιoτη'ιιbν.

H μιxρf γρoνιxω ζωτ] τηg dγ'ιyε

μeγ&λη ι],g τoy α.Υι7ν'1" τηζ, μ'ε τo

πριι)τ6τυπo γ"αL'δ''ορωτιx6 πyε0μΦ

τΥ)ζ xσ'L |Lε τηγ επα,'ν'α,στα.τLτli ττia

oρnι"i1. α'υτ'ii η πρ(ιτη Υυνα[y,α, Iτdυ

γ.ατ€λω6ε παν?tlLστη'μLσ.xtι dδρω

cτη'l eπιaτiγ,1η τω'y μαθηματιχω,y.
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λα lδ,..lο:υXΦc δεtr' ,UrΠdlρXlει, on' δ,τ,l ξδ-

ρω, κα'μ:α ,μ'ε,λiτ'η οτ'α Eλληιr.'κα. Στο
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A!Γ}s: Εvnμ*ρωσn - Πρδλnψn
To ΑΙDS εivαι δvα καιvoJργιo

λoιμδδηq vδoημα τηq τελευταiαq
δεκαετiαq. Tα παλαιδτερα λoιμδδη
voo{ματα δ1oυv κατανικηΘεΙ ατrδ

τηv πρδoδo τηq ετrιoτ{μηζ Kαl σUιι

μετixoυv μδνo περισωριακδ στηv
vooηρδτητα τoυ αvθρδπoυ fr Ξxoυν

εξαλειφθεΙ τελεΙωg δπωq oυvi6η με
τηv ευλoγι&. Tα τελευταΤα xρδνια
δμωq εμφαvΙoΘηκαν καιvoJρyια πoι,
πρo6ληματiζouν τoν dvθρωτro, δπωg

Toυ
Δρ. Eλευ,θaρ. Mαγγαvξρaι
Δ) vττi Γυvαικoλ. Κλιvικfte

Noo,oκo,μεioυ Ν&o,υσα'E

o Ξρπηq τωv γεvνητιKδν oρy&νωv ιlε
oυxviq υτroτρoτrδq και τr}ρα τo
ΑlDS πoυ ατυxδq εΙvαι και Θανα-

τηφδρo.

Τo Α l DS ξεκΙvηoε απδ τηv Α-

φρικfr. Σε μερικ& κρ&τη τηq Kεν-

τρlκi1g Αφρικηq δπωg τo ZαΤρ, η

νδooq εvδημεΙ με τrooooτδ τιρoo'6o

λ{g τoυ πληθυoμoli τrou φθ&νει τo

l0%. 'Αvδρεζ Και yυναΙκεq oε κ&

Π I N AΚΑΣ
AοθεvεΙc lκcl'Ι φ1oρε[c μa AlDS _ Δεκ6μr6ρlcc 1987 -

πoια περιoXη τηg Αφρικ{q oυvηθΙ-

ζouv vα εμ6oλι&ζoυv αΙμα πιΘ{κου

oτoυq μηρoJq Kαι στηV κoιλι& για
vα αυξτ]αoυv την εvερΥητικδτητα
τηq oεξoυαλικfrq τoυq ζω{g.

oι dvδρεq xρηoιμoπoιoJν αΙuα
αρoεvικoJ τrιθ{κoυ και oι γυναΙκεq
θηλυκoJ τιιθ{κou. Αυτδg εivαι o πιδ
τrιθανδg τρδπoq με τov oπoΤo o ,δg

ειo{λθε crτoν dvθρωπo, διδτι παρδ

μoιog ιδq υτrαρxει ατoν πiΘηκo.

To ΑlDS o{μερα Ξxει εξαπλco-

ΘεΙ oε δλo τov κδoμo.
Περιo'oδτερo oτιq HΠΑ Kαι στηv

Ευρδτrη και λιγδτερo oτηv ΑoΤα

Η διαφoρετικfr εξ&πλωoη τηg νδ-

ooυ φαTνεται να ετrηρε&ζεται ατrδ

τηv oδνθεoη τoυ πληΘυoμoδ κ&θε

χδραq Kαι τιζ διαφoρετικΞq κoινοr-

vικΞq oυνΘ{κεg. Για τιq ΗΠΑ τo πo
oooτδ πρoo6o}.frq Ξyει φΘ&oει τo
1o/9, για τηv Eυρδπη τo o,2oλ και

για την Eλλ&δα τo 0,05%. o τrj-

vακαq δεiyvει τoν αριΘμδ αoΘεvδv

και φoρδων μΞxρι τoν ΔεκΞμ6ριo του

1987 για τrg ΗΠΑ, Eυρδτιη και
Ελλ&δα.

λo oτηv dμυvα, oτηv επι6iωo{ τoυ

Mετ& την τrρoo6oλ{ απδ τov ιδ και
σε Χρovιl<o oιαστημα πoU κUμαιvε-

ται απδ 2-8 ε6δoμ&δεq εκδηλδ_

vεται η αμυντικ{ αvτΙδραoη Evαvτι

τηq λoΙμωξηξ με τηv τrαραγωγ{ αν
τιoωμ&τωv. Mερικδg φoρiq η αvτΙ-

δραoη αυτ{ oυνoδεJεται oτo &τo_

μo ατrδ πυρετδ και διδγκωoη τcov

λεμφαδivωv πoυ δμωq υπoxωρo,iv.
Στo μικρδ αυτδ xρovικδ διdoτημα
δεv μπoρεi vα ανιxvεuθεi η νδαog

με τηv αυvfrθη τrρακτικ{, εvδ τo d-
τoμo εΙvαι μεταδoτικδ για τoug &λ-
λoυq. Ei;αr η περioδoq πoυ εvδ
τo &τoμo πoυ πρoo6λdθηκε εivαι

φoρδαq τoυ ιoδ τoυ Α|DS δεν μπo-
ρεT να διαyvωoθεΙ με τηv oυνfrθη

εξδταoη αvευρEαεωq τωv αιrτιαωμ&
τωv τoU ιoδ oτo αΙμα.

To xρovικδ διdoτημα για τo o-

πoΙo τo &τoμo πoυ τrρoo6λ{θηκε
παραμΞvει oαv φoρΞαg τηg νδooυ

κυμαivεταt γδρω ατα 5 xρδvια. Σε
δλη αυτfr την δι&ρκεια υτr&ρyει μια
ιαoρρoπiα αν&μεoα oτov λoιμoγδ-
νo παρ&γoντα πoU εΙvαι o ιδq και
oτην &μυvα τoU oρYανισμoδ πoυ
ατιoτελoδv τα λεμφoκJτταρα με τηv

τrαραγωγfr τωv αvτιoωμdτωv. E:.-

ναι αυτfr η ιαoρρoπΙα, E'να εΙδoq

oυyκατoiκηαηg, διδτι τα αvτιαδμα
τα Evαyτι τoυ ιoδ δεv εiναι εξoυ_

δετερωτικ& και δτoι o ιδq παραμ-_
νει στoν oργαvιoμδ εφ' δρoυ ζωι]q.

Στo δι&oτημα αυτδ τωv 5 ετδ,l
κ&θε STRESS τoυ φoρδα τηg vδooυ

ατrδ oπoιαδ{πoτε αιτΙα τroυ τoν ε_

θαoΘενεi, δτιωq γρΤππη, αλκoδλη-
κdτrvιαμα, vαρκωτικ&, επιδρ& υπΞρ
τoυ ιoJ και σε 6&ρo9 τωv λεμφo-

κυττ&ρωv. Διδτr oε κ&θε ζδριαμα
τoυ oρΥαιrισμoδ απδ oυv{θη λoι_

μoyδνo παρ&γovτα υπ&ρxεr πoλλα
τrλαoιαoμδq τωv λεμφoκυττ&ρων -εivαι λευκ& αιμooφαΤρια 

- 
πoυ α-

κoλoυΘεTται απδ πoλλαπλααrαα1rδ
τoυ ιoJ. o ιδg εTvαι εvoωματωμE-

Α'oθεvεic
Φoρεi,c

EYPΩΠΗ

9.328
1'5_2 εKατ,o'μμ' {QLs.Qf,$

Σημεiωoη: Γlo κδΘε αoΘεv{ ovτlσTol1oiv 50_100 φορεic.
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To πoαooτδ 1χ περΙπoυ πoυ i-
xει φΘ&αει η πρoo6oλ{ ατrδ ΑlDS
oτιg HΠΑ εΙvαι ηδη Evα τrρδ6ληuα
yια τηV xδρα αυτfr και τrεριooδτε-

ρo αvησUxητικfr εΙναι η πρooπτικι]
τωv επδμεvων 5-l0 ετδv, διδτι
και o{μερα vα 6ρεθεΙ τo εμ6δλιo οι
πρoα6ε6λημEvoι frδη πoυ εivαι 'l 

,5

-2 εκατ. 0α εξακoλoυθ{ooυv υα

μεταδΙδoυv τηv νδαo και oε iνα
τrooooτδ Θα voofrooυv απδ AIDS.
Για τη xδρα μαg τo πρδ6λημα εΙ-

ναι πιo 1τεριoρlσμενo.

o ιδq τoυ Α l DS με τo πEρααμ&
τoυ στov &νΘρωπo υπδατη μετ&λ_
λαξη και δεv εivαι Ιδιoq με τov ιδ

τoυ πιθ{κoυ. Για τηη μετ&λλαξη
oυvΞ6αλαv περι6αλλovτικEg και οι-
κoλoγικΞq μετα6oλEq.

o ιδg τoυ ΑlDS δταv ειoEλθει
στoν oργαvιoμδ ατuxδq τρoo6&).-
λει τo ανoooλoγικδ τoυ oJoτημα
και κατ' εξoxfrv τα λεμφoκδτταρα
τroυ τrαiζoυv τoν πιo oημαντrκδ ρδ
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voξ στoy πυρivα τωv λεμφoKυττ&_

ρων σαy παρ&σιτo. Στηv μ&xη i
τov αyταYωvιoμδ αυτδv επι6iωoηq

πoυ γΙvεται oτo &τoμo πoυ πρoσ'

6λiθηκε απδ ΑlDS αε πoαooτδ α_

πδ 1O-3O 6γαΙνει κερδιαμδvoq o

ιδq, πετυyαivει να καταατρΞ'ψει τα

λεμφoκJτταρα"oε 6αθμδ πoυ vα Kα_

ταρρδει τo αvoοιoλoγικδ oδoτημcη

η &μυvα τoυ oρYαvισμoδ. Tδτε ε1ι'

'φαvΙζεται η αoθΞνεια τoυ ΑlDS'

o αoθεν{q με ΑlDS δεv μπoρεΙ

να αvτιμετcJπioει τoυq δι&φoooυq uι

κρooργαvιoμoδg πoυ Τrαραcrιτoιjν

στov oρYαvιoμδ τoυ Kαι πoυ με

φυαloλoγικδ ανoσoπoιητικδ oioτη-

μα δεv δημιoυργo'iν τrρo6λfrματα'

Παρoυoι&ζoνται oι λεyδμεvεζ ευκαl

ριακδq λoιμδξειg με oυμτrτδματα

παθoλoyικ& και ετrΙμοvα ατεδ δλα

αxεδδν τα oυoτfrματα, δπωg τo α_

ναπvευoτικδ, τo τrεπτικδ, τoυq 6λε-

νoγδvoυq, τo δEρμια, τov εγκΞΦαλo

και δι&φoρα vεoττλ&oματα. Η εμ-

φ&vιoη νεoπλααμ&των απδ ρετρoi-

oδq - 
δπωg o ιδg τoυ ΑlDS - 

oε

ανoσoKατασταλμΞvα ζδα iταν γνr'υ_

oτfl crτoυg επιoτflμoνεg και 6ofrθη-

σε στην απoμδνωoη και τoυ ιoi
ΑlDS oτov &νΘρωπo.

Η αoΘEνεια τoυ ΑlDS ακoτδvει

τoν &vθρωπo oε 1-2 xρδνια διδτι

Θερατεiα για τηv νδοo δεv υπ&ρ-

xει.
Tα φ&ρμαl<α πoυ xρησιμoπoιoδv

ται ετvαι επι6ραδυvτικ& τηg νδo':υ

και δyι Θεραπευτικ&, αvαoτEλλoυu

τoν πoλλαπλαoιαoμδ τoυ ιoδ, δεν

μπoροδν vα τoν oκoτδooυv. Η α-

δυvαμΙα θεραπεΙαq τηg vδooυ εΙvαι

ιoyυρδg λδγog πoυ δεv γiνεται μα_

ξικfl εξδταoη δι&γvωoηq τoυ ΑlDS'
Ξπio"ηg εΙvαι λδγοq πoυ επι6&λ-

λεr να εφαρμδζεται τo ιατρικδ α_

πδρρητo oε κ&θε δι&γvωoη του

AIDS.
H μεγ&λη oυμ6oλfr τηq επιoτfr-

μηq κατ& τoυ ΑIDS θα γiνει με τηv

παραακευ{ τoυ εμ6oλΙoυ πoυ θα

oταματflαει απoτελεαματικ& τηv ε-

ξ&πλωoη τηg vδoου πρoστατεJoν'

72

ταs τov &vΘρωπo απδ την λoiμωξη.

Τα 6{ματα πoυ Ξγιναν μδxρι τδρα

εivαι oημαvτικ& και δΙδoυv αιoιo'
δoξΙα για αυτδ τov oτδxo. Mδxρι

τδτε δμωq o &vΘρωπoq τrρEπει vα

αξιoπoι{αει τlq yvδoειq πoU απo_

κτdΘηκαv Kαι με αv&λoγη συμπε-

ριφoρ& vα περιoρΙαει την νδoo πριv

δημroυργfroει Korνωνικ{ αναταραx{.

To αΙτιo τoυ ΑlDS εivαι o ιδg

πoυ 6ρiθηκε τo ] 983 oxεδδv ταυ_

τδxρoνα oτηυ ΓαλλΙα και oτιq ΗΠA
Αυτδ Ξγιvε δδo xβνια μετ& τηv

περιγραφi τηg ααΘδvειαq τo Ι98'l

crτιq ΗΠΑ. o ιδq τoυ ΑlDS μδγρι

oτιγμfrq Ξxεr απoμovωΘεΙ ατo αiμcι,

τo oπδρμα, τo κoλτικδ υγρδ, τo

o&λιo, τoν ιδρδτα και τo αμνιακδ

UYρδ.

Στην &vθρωτro μεταδΙδεται ιιε

6ε6αιδτητα πoυ πρoσεyγΙζει τo I00
o/o, 1ιε τo αΙμα καr τo oπEρμα και

λlγδτεφ με τo κoλτrικδ υγοδ. 'E_

τoι μτoρεi να μεταδoθεΙ με τηv με'
τ&yγιoη αΙματoq, την oεξoυαλικfr

επαφfr, την &μεoη επαΦi στov ερ_

γαoιακδ xδρo oρroμΞvων ετrαγγελ_

μ&τωv καt απδ τηv μητδρα στo παι_

δi ατην δι&ρκεια τηg εyκυμooιiνηg.

Δεν μεταδiδεται με τα υπδλorπα

oωματικ& υγρ& στo κoιvωvικδ πε'

ρι6&λλov διδτι αvευρΙoκεται σε πo_

λδ μικρd tτυκvδτητα.

Η μετ&γγιoη αiματog μετ& τηv

xρηoιμoπoΤηαη απδ τo Ι985 τoυ

TESΤ αvι1vεJoεωq αντιαωμ&τωv για
ΑlDS ατov αιμoδδτη δγιvε πρακτι'
κ& ακΙνδυvη. H πιθαvδτητα τηξ με_

τ&δooηq ΑlDS με την μετ&γyιoη
αiματog εivαι 1)100.000. Αυτfr η

πιθαvδτητα δημιoυρyεiται ατrδ αι-

μoληψΙα τroυ γΙνεταl oτην δl&ρκεια

τroυ η λoΙμωξη oτoν αιμoδδτη - φo_

ρδα δεv Exει δημιoυρyfrαει αvτιαδ_

ματα. Για μεiωoη αυτor) τoυ αυ1ι-

6&ματoq απoκλεiovται απδ τηv αl'

μoδoαiα τα dτoμα υψηλoδ κινδιi

νoU Και επιπλδov η μετ&yγιαη αΤ-

ματoζ συvιστ&ται δταv υπ&ρyει ιι-
πδλυτη Evδειξη' To αiμα &λλωoτε

ελEγyεται πριν απδ την μετ&γγιoη

για ηπατΙτιδα B', oι}φιλη καi

ΑlDS. Evδ εΙvαι δυvατδv να μετα'
δδαει και &λλα λιγδτερo σo6αρ&

νoofrματα δπωq εΙναι o δρπηg, η

τoξoπλdoμωoη κλπ. Πρδπει εδδ yα

αvαφiρω δτι δεv υπ&ρxει καvEναg

κivδυvoq με τov αιμoδδτη, εvδ αvτΙ

θετα η εΘελovτικfr αιμoδoσΙα τrρo'

τρδπεται oαv ακiνδυvη και αξιE_

παινη πρ&ξη Koιvωvικfrq αλληλεγ-

γJηs'
Eκτδg απδ τηy αιμoδoσΙα υπo-

xρεωτικδg δλεγxog για ΑlDS γivε-
ται στιq μεταμooxεδαειq oρΥ&νωy

και στιζ τρ&πεξεq oπE'ρματoq.

H μετ&δooη τoυ A|DS με τηv

oεξoυαλικfr επαφi για να μηv yτ_

νει πρoτεivεται η αμoι6αΙα μoνo_

γαμικfl oεξoυαλικfr σχδση, εvδ yια

κ&Θε &λλη περΙπτωoη τo ελαoτr-

κδ πρoφυλακτικδ θεωρεiται η κα_

λδτερη λδoη. H λoiμωξη απδ ΑlDS

με Tηv αεξoυαλικfr επαφi δxει πι-

θαuδτητα πoυ υπoλoYiζεται vα εΙ-

ναι στo l %. Αυτδ 6δ6αια δεv α-

πoκλεΙει τηv πρoα6oλfr απδ ΑlDS

με μΤα και μδνη oεξoυαλικ{ oxE-

ση. Η πιΘανδτητα λoΙμωξηq εξαρ_

τ&ται απδ τηv μoλυoματικδτητα
τoυ φoρEα και απδ τo πδoo τραu-

ματικfr εΙvαι η αεξoυαλικ{ επαφη

για τov δEκτη, διδτι η λδoη τηg

oυvεxεiαq τωv 6λενoγδνωv διευκo^

λδvει τηv εiooδo τoυ ιoδ στo αiμα

τoυ αvθρδπoυ. 'Εxει απoδειxΘεΙ &
τι η πιΘαvδτητα λoΙμωξηq εivαι με_

γαλδτερη ατηv oμoφυλδφιλη oεξoυ'

αλικ{ oyEαη &vδρα με &vδρα. Στην

ετερδψλη oxδαη &vδρα με γυvαiκα
εΙvαι πιo πιθαvfl η μετ&δooη απδ

τov &vδρα oτηv γυναiκα, ιδιαΙτερα

δταv αυιη.lπ&ρxoυv αφρoδΙαια νo_

oδματα oτηv γυναΙκα πoU κ&vouv

γι' αuτfrv πιo τραυματικfr τηv ε-

παφi. H μετ&δoαη απδ τηv γυναΙ-
κα στov &νδρα εΙναι τιo oπ&vια,

διδτι τo γεννητικδ τoυ μδρro πιo

δδoκoλα τραυματΙζεται oτηv αεξou

αλικfr επαφfr.

Η μετdδoαη τoυ A|DS με dμι:-

ση επαφi αφoρ& κυρiωq oριoμΞvα



επαγyελματα δπωq τo ιατρικδ κα,

παραιατρικδ πρooωπικδ και &λλα.

Στιq αιματηρΞq επεμ6&oειξ τα πιo
τr&vω &τoμα δρxoνται σε επαφi με

τo αiμα εvδεxδμενoυ φoρEα. Πρoq

ατroφυyfr μoλrivαεωv κυρiωq τωv i_

διωv εΙvαr αv&γκη να XρησιμoTroι_
oδνται γ&ντια μιξ xρ{oεωq και

καλfr απoλδμανση των εργαλεir,:ν.

8Ξ6αια εδδ πρδπει να Trω δτι i'α

μEτρα αυτ& παΙρvoνταt απδ yρδvlα

για τηv πρoφδλαξη απδ τηv ηπα-
τΙτιδα B και δτι η μoλυoματικδτη_
τα τoυ Α|DS oyετικ& με τηv ηπα-
τΙτιδα εΤvαι πoλJ μιι<ρδτερη. M::'

τ& απδ τρδπnμα με μoλυoμδvη 6ε

λδvα η πιθαvδτητα λoΙμωξηg απδ η_

';τατΙτιδα φθ&vει τo 20χ, εvδ γrα
τo ΑlDS εiναι 'l a/'. Για τηv κατα_

στρoφi τoυ ιoδ αε περiτrτο:oη τιl_

yαioυ τρυτrfrματog καλ& εΙvαι ι'α

xρηoιμoτroιεiται τo κoινδ oιvδ'

',τvευμα.

Για την TrρoφJλαξη τηg μετ&δο_

oηg απδ την μητδρα oτo τιαιδi αιl'
νιατ&ται o πρoγεvνητικδq E'λεγxog

των ζευγαorδv υψnλoJ κιvδJvoυ και

oε τrερΙπτωαη πoυ εΙναι oρoθετιι<e.,Ι

oυvιατdται η αTroφUYη τεκνoτιolT-

αg. Σε τoooατδ 50χ μεταδΙδεται
τo A|DS απδ την μητΞρα στo πα!-

δi oτην δι&ρκεια τηq εγκυμoα,iνηq.

Eπioηg εivαι δυνατδv vα μεταδo-
θεi ατηv δι&ρκεια τoυ τoκετoδ καl

ατδ τoν θηλαoμδ.

oι τρδπoι μετ&δooηq τoυ ΑlDS
απoδεικνδoυv και πoιΞq εivαι oι o-

μ&δεg υψηλoδ κrvδι)voυ για τηv νδαo-

Αυτδq εivαι: Tα πoλυμεταγγιζδμε-
vα &τoμα, oι oμoφυλδφιλoι &vδρεc,

oι τoξικoμαvεΙq λδγω χρiσεωq κol-

vδν oυρiγyωv για τα εvδoφλΞ'6ια

ναρκωτικ&, oι ερωτικoi o'Jvτρoφoι

αυτδv και τα &τoμα τηζ εUκαιρια-

κfrq ετερδφιληg oεξoυαλικfrg σΧE-

σηs.
Για τα &τoμα πoυ εiναι iδη φo-

ρεig πρEπει vα δxoυv υπδψη:

1. 'Oτι oι αλλετr&λληλεq εκθΞoειg

ατov ιδ αυξ&νoυv τηv λoιμoγδνo δδ

ναμη τoU ιoδ και 2. 'Oτι μΙα υγιει'

vη ξωi εvιoxι}ει τηv &μυvα τoυ oρ'

γαvιαμoJ τoυs για να μηv νoofrooυν

απδ ΑlDS.
Mετ& τα δoα Eγιvαv γνωoτ& για

τo ΑlDS φαΙvεται δτι η εξ&πλωo{

τoυ o'υvδδεται κατ' εξo1{ με τη σε

ξoυαλικ{ μαq oυμπεριφoρd. Aπδ

δooυq αoxoλol)vται με τo ΘEμα υ-

πooτηρΙζεται, δτι ε&v o &vΘρωπoq

αυτoπειθαρxfloει oτo αoφαλEg oδξ.

πoυ εivαι η αμoι6αΙα μovoγαμικ{
αxδo-η και για κ&θε &λλη περΙ_

πτωση η Xρiση τoυ ελαo-τικoJ πρo_

φuλακτικoδ, τδτε τo ΑlDS θα εξα_

λειφθεΙ αxεδδν τελεΙωg πριv τελει-

δoει o αιδναq μαξ. Η πρoαδoκΙα

6ε6αiωq αυτfr εivαι oυτoτrικfr yια-

τi η ανθρδπιvη συμπεριφoρ&, δεv

εξαρτdταr μδvo απδ τη λoyικ{. E[

ναι γνωoτfl η &σxημη εμπειρiα πoυ

δxouμε απδ τηv εκατρατεiα κατ&

τoυ κατνΙoματoξ/ τoυ αλκoδλ καr

των ναρκωτικδv.
Γι' αυτδ και η διαδικααΙα τnq

εvημδρωoηg δεv πρδ'τrει να απευsJ_

vεται ατroκλειατικδq oτo λoγrκδ,

ατη λoγικfr oφαΙρα. oδτε να πρo_

6&λλεται o Eρωταg οαv μια απλ{,

δoτω και εξιοτερικ& ευx&ριoτη πρ&-

ξη τoυ κoρμιoJ.

oι oυvαιoΘηματικδg, oι υπoαυvεl-

δητεq πτυyδq τηq αεξoυαλικfrq ζω_

iζ, 'rηζ ερωτικ{g ζω{q τoυ αvΘρc':_

τroυ εΙναι μεΙζoνεg oτδyoι τηξ α-

πoτελεoματικηq εvημδρωclηq. Mδνo

δτoι τo μfrνυμα υγεiαq γiνεται δ_

μνoζ για τηv ζωfl.

Στην ενημΞρωoη πρΞτrει vα σUu-

μετtxoυv oι 30.000 γιατρoΙ τηq χδ
ραq, μαζi τoUζ τo vooηλευτικδ και

παραΙατρικδ πρooωπικδ, oι δ&oκα-

λoι και oι καΘηγητΞg των oxoλεΙ-

ωv μαq, δxl μδνo oι 6ιoλδγoι, εξ

iooυ και oι θεoλδγoι και oι γovεΙq

πρEπει να μιλfrooυv ατα παιδι&

τoυζ Ylα τo ΑlDS Kαι τo πρoφι,-

λακτικδ πριv να αρxiooυν τηy σε'

ξoυαλικfr τoυq ζω{. Σε κ&Θε ευκαι-

ριακ{ 'oεξoψαλικfr oxδoη ε&v δεv

πρoφυλαζδμαστε παραμovεδει η ευ

καριακ{ λoiμωξη, παραμovεδει το

ΑlDS. Πρδπει o καθΞvαq μαq vα

πρoφυλ&αoεται απδ τηv oυν&vτηoξ

ToU με τoν ιδ, να μηv τov αvoiξι'ι

τηv πδρτα.
Η αυτoτrειθαργiα τoυ καθEvα μαg

μαζΙ με τα ιατρικ& μiτρα εΙναι δυ-

vατδv να περιoρΙooυv και να εξα'

λεiψoυv 'iηv vδoo.

Αυτfr η oμιλiα Ξγινε με τηv πρω

τo6oυλiα τoυ Σ.E.o. ο"τηv Εo'τΙα

Moυoδv Ν&oυoαq.

o oμιλητflq xρηαιμoπoΙηoε για
τηv συyγραφ{ τoυ κειμEvoυ τoU τα

5ι]o 6ι6λΙα τoυ l(αΦηγητη Γ. Πα_

τιαεuαγγiχ6υ Kαι Tιζ δημoαιεδoeιq

oτoy τδπo Υια τo ΑlDS τoυ Kαθη_

γητfr και Α.καδημαΙκoJ Ν. Mαταα_

vιδτη.
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0 κδoμoξ TEIζ οuyεiδnσffiζ κ0l n ουυεiδπσll Toυ κ6oμου
(8',)

Mε τov Xδγκελ oλoκληρδνεται o κiκλoq τηq
κλαooικfrg Γερμαvικξq Φιλoooφiαq. Στα περΙφημα Ξρ"

Υα τoU IoτoρΙα τηq Φιλoooφiαc, Φαιvoμενoλoyiα τoυ
Πvεδματoq καr Eπιoτ{μη τηq Λoγικflq, εκθiτει τιq
αρ1δg εvδq αvυπΞρ6λητoυ φιλoooφικoJ oυoτ{ματog
Θεδρηoηq τoυ κδoμou πoυ πρoκαλεi τov θαuμαoμδ.
Στηριζδμεvoζ στιq ιδE'εq τoυ ΦΙxτε και τoυ Σiλιvγκ,
δπoυ o μεv πρδτog δεxδταv δτι δημιoυρyδg τoυ κδ-
oμoυ εTναι τo απδλυτo Eyδ, o δε δεJτερog τo απδ-
λυτo Πvεiμα, θεδρηoε δτι η αρxfr τoυ κδoμoυ εΙvαι
η απδλυτη lδΞα. Η Φι)αη και o Συμπαvτικδq κδoμoq
εiναι η αυτoεξδληξη ,η &ρνηαη, η απαλλoτρΙωoη τηc
απδλυτηq lδΞαq, η oτroiα με τηv εμφ&νιoη τoU αι/-
θρδτroυ και δια μEαoυ τηq αuvεΙδηoηq και τηq γνδ-
αηq ξαναγυρΙζει oτov εαυτδ τηg. Η lδΞα εiναι η l-
δ€α τoυ αληΘιvoJ και τoυ αγαΘoδ oαv γvδoη, oαv
6oJληoη, oαν oυνεiδηoη. Τo γiyvεοθαι αυτηg τηζ πΞ_
περαoμiνηq γvδoηq και πρ&ξηq μεταμoρφδvει τηv
αρxrκ{ καθoλrκδτητα oε oλδτητα με τηv oπoΙα γΙvε-
ταl τδλεια αvτικειμεvικδτητα. K&Θε τι πραγματικδ
ατo μδτρo πoυ εΙvαι αληΘιvδ εΙναι lδδq. To EΙναι εi_
vαι μδvo μια αττδ τιg δψειq τηq lδEαq. To ατoμικδ
παρμivo oαv τiτoιo δεv αvτιστoιxεΙ oτηv Evvoι& τoυ.
'Eτoι αυτδg o Trερloρlσμδq τoυ δroριoμΞvoυ EΙvαι
ccπoτελεΙ τηv περατδτητ& τoυ καt εΙvαι o δρoq τηq
εξαφ&vηofrq τou (XΞγκελ, Eπιατfμη τηq Λoγικ{q).

Tδλoq o Διαλεκτικδq Yλιoμδq πoυ Θεμελιδθηκε
ατrδ τoυq Mαρξ και 'Evyκελg εξετ&ζει τoυζ πlo Υε-
vικoδq vδμoυq κivηoηg τηq δληq τηg κoιvωvΙαq και
τηq γνδoηq crαv δvα καθoλικδ δλo. Τo ττρωτεδoν oτoι-
xεΙo τoυ κδoμoυ εΙvαι η iλη απδ τηv oτroiα τrρoδρ-

Χεται η oυvεiδηαη στηv πoρετα τηq αν&πτυξic 
"ηs.Η oυvεiδηoη δημιoυργεΙται, λειτoυργεi και cοyατrτδo-

σεται στηv τroρεΙα τηq αλληλoεπΙδραoηg τωv αuθρδ-
πωv με τηv πραYματικδτητα ατη 6&oη Tηq κoινωvl-
κoioτoρικ{g πρακτικτ]g. Η yvδoη εΙναι η αyτανdκλα-
ση τηζ φJoηg απδ τov &vθρωπo. Αλλd αυτfr δεν εΙ-
vαι μια απλ{ αvταvdκλαoη, &μεoη, oλικ{. Αυτη η
διαδικαoiα oυνιo-r&ται σε μια oλδκληρη oειρ& αφαι-
ρδoεωv, διατυπδoεων, διαμoρφδoεωv τωv εννoιδv,
ταw vδμωv κ.λ.τr. και αυτΞq oι δνvoιεq, oι vδμoι, oι
κατηγoρΙεq κλτr. αγκαλι&ζouν oxετικ&, πιθαν&, oρια-
κ&, περιoριoμδνα τoυq καΘoλικoriq νδμoυq τηq αlδ-
vια κιvoδμεvηq φJσηξ. Εδδ υτrdρyoυv Trραyματικ& αν-
τικειμεvικ& τρειq δρoι: πρδτov η φJση, δει)τερov η
yνδoη τoυ ανθρδπoυ, o εyκΞφαλoξ, η ouvεiδηoη τou
αvΘρδπoυ ααv αvδτερo πρoiδν αυτ{g τηq φιiαηq και
τρΙτov μoρφil τηζ αvταv&κλαoηq τηg φJoηg μδoα oτηv
ανθoδπιvη yvδoη: αυτf η μoρφi εΙvαι oι Ewoιεq, oι
vδμoι, oι κατηγoρΙεg κλπ. o dvθρωπoq δεν μτroρεi να
πι&oει vα αvτανακλ&σει, vα αvαπαρdγει τη φδoη o_
λoκληρωτικ& μioα oτηv &μεoη oλδτητ& τηg. Αuτδ
πoυ μπoρεΙ εivαι να τηv πρoσεγγΙζει αιδvια δημιoυρ-
γδvταq αφαιρεσειζ, δvνoιεq, vδμoug, Evαv ετrιoτημo-
ι,ικδ πΙvακα τoυ oδμπαvτoq. H γvδoη εΤναι διαδι-
κααΙα, πρoταδq, γΙyvεoθαι, πoυ με αυτfv η ακEψη
προoεγγΤζει &πειρα καl αιδyια τo αντικεΙμεvo. H
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αvταν&κλααη τηq φδαηq μδoα oτηv ανθρδτrιvη oκE-
ψη οφεiλει vα ιroεΙται δxι αφηρημEvα, δxι xωρΙq κΙ-
vηoη, δ1ι xωρiq αvτΙφααη, αλλ& μEoα oτo αιδvιo γi-
γvεααθι τηq κivηoηg, τηg γδvvηoηζ τωv αvτιφ&σεωι,
και τηζ λιiαηg τoυq.

Για αιδνεg o ιδεαλιoμδq και o υλιαμδq 6ρδΘη-
καv σε πδλεμo δαoν αQορd τηv oυoΙα τηq oυνεΙδη-
σηζ σαν τo τrιo πoλJπλoκo φαιvδμεvo πoυ γvωρiζoυ-
με oxετικd με τηv δπαρξη. oι ιδεαλιαrig φιλδooQoι
θεδρηααv δτι η oυvεΙδηαη εΙvαι κdτι πoυ ixει τιq
ρilεq τηg στα μυστηρlδδη 6dΘη τηq αvθρδπινηq ψυ'
xfrq. ΘεωρoJν τηv ouvεΙδηoη δξω απδ τιq QυoικΞq
oxEoειq τoυ πραyματικoδ κδαμoυ και ανεξdρτητη α_
πδ τηv ιiπαρξη τou αvΘρδπoυ, ωq πρoUπdρxoυoα αρ
yfr τoυ ccπδλυτoυ δντog, τηq απδλυτηg lδδαg, τoυ
Θεoιi. ΑvτΙΘετα oι υλιoτig φιλδooφoι θεωρoJv δτι εΤ-
vαι αδι]vατo vα αvαλι]αoυμε τηv oυvεΙδηoη απoμovδ_
vovτ&q τηv απδ τα φαlνδμενα τηζ Koινωvικ{q ζωηq.
Απδ τηv αρXi τηζ ιiτrαρξηg τoυ αvΘρδπoυ η oυvεΤ-
δηαη απoτελεΙ iνα κoιvωvικδ πρoΙδv και θα παραμεΙ_
vει τiτoιo δoo υτr&ρyoυv &vθρωπoι και κoιvωvΙα. o
εyκδφαλoq τoυ αvθρcΙlπou αyκαλι&ζει δλεq τιq δυvα_
τδτητεg πou αyατrτδσσovται crτηv αvΘρδlτινη κoιvc}.
vΙα και ιατoρΙα. o oυolαoτικδq ακoπδq τηq oυvεΙδη_
oηq εΙναι vα δδσει oτov dνθρωπo μια αληΘιvfr εικδ-
vα τoυ κδαμoυ δτoι δoτε o κδoμoq και oι φuoικEq και
κoιvωνικiq δυv&μει9 να τεθoδν στηv Uπηρεσiα τoυ αv-
θρδτroυ. Κ&θε viα ετroxfr κατακτ& νδεq ιδiεq καr oι
&vθρωπoι με διαφoρετrκδ 6λδμμα αVτικρδζoUv τα ε_
τrιτε,jγματα του τrαρελθδντoq. Π.x. oι oJγyρovoι τou
ΣαΙξπηρ τoν θεωρoJoαv στηv ετιox{ τoυ oαv iνα κα-
λδ ηθoπoιδ fr ακδμα και καλδ σUyΥραφaα. Xρει&-
στηκαy vα περ&αoυv αιδvεg ylα να κατανofrooυv ol
dvθρωτroι δτι o ΣαΙξτrηρ {ταv μια απδ τιq μεγαλδ-
τερεq δι&voιεq τrou γΞvνηoε πoτΞ η ανΘρωπδτητα. Πιo
oυγκεκριμΞvα μπoρoδμε vα πoιiμε με μεyαλiτερη α_
κρi6εια δτι κατ& τηv δι&ρκεlα τηs ζωiξ τoUξ και τηq
υλικηq τous παραΥωΥiζ oι &vθρωπoι Ξρxovται σε αυ_
oτηρ&, νομoτελειακ& καθoριoμ.δνεζ oxδoειq μεταξr)
τoυζ πoυ εΤναι αvεξdρτητεg απδ τηv Θδληo{ τouq,
αxi'oειq παραγωγflq oι oπoΙεq αντιoτotyoδv σε Ξvα
καθoρισμεvo ατdδιο αv&πτυξηg τωv υλικδv Trαραyω-
γικδv δυvdμεωy. Η oλδτητα αυτδv τωv αxEoεωv πα-
ραyωΥηq crυvιατ&ται στηv oικoνoμικ{ δoμ{ τηζ κol-
vωviαq, η oπoΙα εΙvαι η πραyματικ{ 6&αη δπoυ δη_
μιouρyεiται και αyατrτJoσεται τo voμικδ και πoλιτι_
κδ επικoδδμημα και ατo oπoΙo αντιoτoιxoδv καΘoρι-
oμiνεg μoρφEq κoιvωvικ{q oυvεΙδηoηq. H μoρφι] τηq
παηαγω_yfrq τηg υλικflg ζω{g ouvιατ& τηv κoιvωvrκ{,
πoλιτικ{ και τΙvεUματικ{ ζωfr yεvικδτερα. Δεy εivαι
η_ouvεΙδηoη τoυ αvθρδπoυ πoυ καθoρΙζει τηv δπαρ-
ξ{ τoυ, τηv ζω{ τoυ αλλ& αvτΙατρoφα η κoινωvικd
1oυ _ζωη εΙναr αυτfr πoυ καθoρΤζει τηv oυvεΙδηo'] .ou.
Σε Evα oριoμEvo oτ&διo αv&πτuξηg τηq κoιvωviαq oι
παραγωγrκδg δυvdμεlq iρxovται oε αvτΙθεoη με τιq



σXεσεlq παραYωγηξ { με τrg σXaσειζ ιδιoκτηo.Ιαq.
oι oxioειq αuτiq απδ μoρφas αv&πτυξng των τταρα-
yωyικδv δυv&μεωιr γΙvoνται τδρα τρoxoπΞδη στl1v
αv&τrτυξ{ τoυq. Tδτε αρ1iζει μια ετrox{ κoινωμικδy
επαvαoτdαεωv. λ1ε την μετατροτrη των oικovoμικδv
δομδν τηq κoιvωvΙαg, oλδκληρo τo ετrικoδδμημα, δη_
λαδ{ τo oι]voλo τωv oικovoμικδv, τroλιτικδv, ηθrκδv,
πvευματικδv σχaσεων μεταoxηματiζεται π&ραυτα. To
iδιo κοrrd αυviτrεια Και οι μoρφaq τηξ κoιvωvικ{q oυ-
vεΙδηoηg, τηq κoυλτoJραq και τηq τδ1vηg. Ωατδcro
πρiτrει vα γΙvει δι&κριoη μεταξι) τoυ υλικoJ μετασΧη-
ματιoμoJ τωv oικovoμικδv oxδoεωv τrαραγωγfrq ι>ι

oτoiεζ μπoρoJv vα πρoσδιoρισθoJv με ακρτ6εια δ-
τrωg αυτηv τωv φυoικδv επιo'rημδv και "Γων voμικδv,
πoλιτικδv, Θρηακευτικδν, αιoθητικδv { φιλoooφικδv,
με λΙγα λδγια lδεoλoγικδν μoρφδy με τιζ oπoΙεq oι
&νθρωπoι απoκτoJv oυvεΙδηαη των αιrτιΦEαεων τηζ
κoιvωνΙαg.

Ακρι6δ9 δπωq η oκΞψη μαq yrα κ&πoιo &τoμo δεv
6αo'iζεται oτo τi νoμiζει αυτδg για τoν εαιrτδ τou.
'Eτoι δεv μτroρoJμε vα κρΙνoυμε μια τδτoια τrερΙoδo
κoινωvικδv μετασΧηματιαμδv απδ τo τE voμΙζεr, τΙ
ouvεiδηoη Exει αυτ{ Yια τoν εαυτδ τηg. Α'lτιθΞτωξ αυ-
τi1 η crυvεiδηση τηq κoιvωνiαq πρΞτrει vα εξηyηΘεΙ απδ
τιq μoρφaζ τηg αvτiθεαηξ τηq υλικ{q ζωfrg αττδ τηv
υπ&ρxoυoα αvτΙθεαη των κoιvωvικδv δυvdμεωv παρα-
yωγιiζ με τιζ κoινωvικδq oxΞo'ειg' Σε yενικΞg yραμμiζ
ο Aαιατικδq, Αρxαiog, Φεouδαρxικδg, Kαπlταλιατικδq
:'ρδτroq τrαραyωγ{q μτroρoJν vα θεωρηθoδν σαy πρo-
oδευτικoi μετασχηματιαμoi για την ετroxη τoυq. (KΑRL
MΑRX, Α coΝTRlBUTloΝ Τo ΤΗE cRlTlQUΕ
oF PoLlΤlcΑL EcoΝoMY).

H oυvεiδηαη τou .αvθρδπoυ <<επιταxιiνεται>> {
.(ε1τι6ραδJνεταr>> αvdλoγα με τηv επox{, τιζ συΥKε-
κρrμEvεq κoινωvικΞq δoμΞq, αυγκρoJσειζ και αντιθΞ-
αειq. Tα τελευταiα 50-_70 Xρδvια oι &vθρωπoι εΙ-
δαν και iμαθαv τδαα τroλλ& Yια τιζ επιατfrμε-q, τιg
τiyvεg και τα yο&μματα, δαα δεν Ξμαθαν ατα δΟo ε-
κατoμμιiρια xρδvια τroυ υπ&ρYoυν στη Γi. YπoλoyΙ_
ζεται δτι clτα ετιδμεvα 20 xρδvια oι &νΘρωπoι θα μ&-
θoυv περιooδτερα oτη μoριακ{ 6ιoλoyiα Kαι στην
γεvvετι;<'ξ μηtrανικη ατr' δαα Ξμαθαν o' δλη τηv δr*ρ
κΞlα τηξ Jτrαρξηg τoυ αvθρδπιvoυ γiνcυg.

,Η oκ6Φn, n ν6nσ'n και n λoγlκ*
Η ανθρδπιvη oκδψη 6αoiζεται στιζ πληρoφορΙ-

εξ lToU δΙνoυv oι αιoθ{αειq, εiναι η ανδτατη μoρofr
εvερyητικfrq αvταvdκλαoηg και διαvoητικηg επεξερ
yαo'Ιαg τηs αvτlκεlμεvικηg πρα.1ματικδτηταg και συ-
νΙoταται oτην επΙτευξη τoυ σκoπoi τηq Eμμεαηζ Kαι
γενικευμΞvηq θεδρηαηq τoυ υπoκειμivou των oυσιαστι
κδv voμoτελειακδv διααυvδioεωy και αxEoεωv τωv
ττραγμdτωv, oτηv δημιoυργικη τrαραγωyfr vδων ιδεri>ν

και ετrΙoηq oτηv πρδyνωoη γεγoνδτωv. EξελΤooεται
με διαφoρετικig μoρφiq και δoμδq δηλ. ιδδεg, πρo-
τ&αειq, κατηγoρiεq, υπoθΞo'ειg, θεωρΙεg, νδμoυg τroυ
καταyρdφoυν και yενtKoτroιoδv την κoιvωνικoioτoρικfr
πεiρα τou αvΘρδπoυ'

'Eνα απδ τα εργαλεΙα τηq ακiψηq εivαι η γλδo-
σα και ετrΙo_ηg &λλεg μoρφΞq αυoτημ&τωv δτrωq τα
αφηρημδvα oJμ6ολα τωι, μαΘηματικδv fr oι διακεκρt-
μΞvεq εικδvεq τηg γλcbooαq, τηg τExvηg. Tα crτoιxεΙα
αυτδv τωv oυoτημ&των oυvιoτoδν τιg 6αoικEq πρ&-

ξειq τηg ακδψlηq δτωq αφαiρεoη, γεvΙκευoη, διαμε-
αολ&6ηοn κ.λ.π. Η αφαΙρεo"η μαq δΙvει την δυνατδ-
τ1lτα vα αγνoηooι..lμε τιq επιμEρoυg ιδιδτητεq και oxE-
σειζ τωv πραyμ&των Kαι vα σUyκεντρδσoUμε τηv πρΦ.
ooyfl μαg oτηv oυοΙα τoυ τrρ&γματoζ. Η κιiρια δυ_
ακoλΙα πoλλδv ζητημ&τωv τroυ oυνδiovται με τη λει-
τoυργΙα τηq yvδoηq, με τιg δr&φoρεξ αντιφ&σειq αU-
"Γηζ τηζ λειτoυργiαq oυviαταται ατηv πoλυπλoκδτη-
τα τoυ oυoyετιoμoδ τoυ ατoμιKoJ και τoυ Υεvικoδ,
τoU αισθητoδ και τoυ oρθoλoγικoιi, τoυ Ξμμεooυ και
τoυ &μεooυ. Η oυαiα τηq γvδoηq oυvΤoταται crrηv
εξΟψο:crη τoU ατoμικoJ oε γενικδ, τoU φαιvδμενoυ σε
vδμo. Mια απδ τιg μoρφεζ αυτoJ τoυ γεvικoJ τrρo-
6λ{ματo9 εiναr o αυoxετιoμδg τoU αφηρημΞvoυ και
τoυ σuyKεκριμδvoυ. H πoρεΙα τηg yνδoηg τoυ αvτι-
κειμεvικo'j κδομoυ περν&ει δια μδαoυ τηq αφαΙρεoηq.
Για vα εκφρασθoJμε παραoτατικ&/ η αφατρεση με
τηv μoρφη τωv ενvoιδv τωv vδμωv, τωv μα0ηματικδv
εξιαδαεων κ.λ'τr. εivαr μια oρεινfr δι&6ααη δια μδooυ
τη; oποiαg πρiτrει vα περ&αoυμε για να δoδμε τηv
τrραγματικδτητα πoυ μαξ παρoυσι&ζεται αρxικ& xα-
oτικ{ oαv εvδτητα φαιvoμδvωv και λειτoυργιδv πoυ
αλληλoκαθoρiξoνται και αλληλoαυνδΞovται. Δεv ιrπ&ρ
xει dλλoq δρδμoq yια τη γνδoη και τη νδηoη.

Σαν E'vα πoλιjπλoκo κoιvωvtκo'ioτoρικδ φαιvδμε-
vo η ακΞψη Ξxει μελετηθεΙ απδ πoλλEq επιoτ{μεq &
τrωζ η γvoJσιoλoyτα δηλ. η θεωρΙα τηq γνδoηq η o_
lτoiα μελετd τηv αv&λυoη τωv o1Eoεωv μεταξυ τoυ
υπoκειμδvoυ και αντικειμEvoU/ τo αιoΘητδ και τo πρα_
γματικδ, τo εμπεrρικδ και τo θεωρητικδ κλπ,, η λo-
γικfr δηλ. η ετrιoτημη τωv μoρφδν/ τωv νδμωv Kαι τωv
τrρ&ξεωv τηq ακEψηg, ατrδ τηv αιoθητικfr κυ6ερητr_
κη, φιλoλoγΙα κλπ. 'Eται λoιπδv τo πρδ6λημα τηs
oυoιαατrκ{q φJcrηq τηq oκEψηq, τωv αxEoεδv τηζ με
τov uλικδ κδoμo εivαι κuρΙαρyo πρδ6λημα ατη φιλo-
σoφiα. Ti'λoq δεv εivαι δυvατδv vα υπdρξεl oπoιαδΙ1-
τroτε μoρφi yvδαηq καr νδηoηq δΙxωg τηv μviμη' Η
uvfrμη εivαι η ασΦαλtστικ{ δεικλiδα τroυ 6ε6αιδyει
δτι o &νθρωτroq εiναι δυvατδv να απoκτfro'ει γνδoειq
yια τov κδαμo τroυ ζει.

Η λoγικ{ θεωρεΙται σαv η επιστημη πoυ εξετ&-
ζει τl-q μoρφΞζ και τoUζ vδμoυg τηq vδηαηq. 'ooo τrιo
πoλιi ξε1δριζε o dvθρωτrog απ'δ τov κδoμo τωv ζδωv
και καταΚτcr}oε τrg δυν&μειq τηq φδσηζ και τιq yvδ-
ριζε δλo και τrιo 6αθειd, τδοo περιαoδτερo μελετoδ-
σε τιζ μoρφaζ τη; voηoηq και τoUζ νδμoυq τηs. H
νδηoη, η γvδαη, εΙναι πoλυπλoκδτατη λειτoυρyiα πoυ
μτrοooiμε yα τηι/ καταvo{αoυμε μδ';o oαv απoτδλεαμα
ειδικηg με,\iτηq και iρευναq. Η vδηo'η εΙvαι αυτoτε-
ληg τoμiαg 'iρευvαg δπωq και κ&θε &λλη επιατημη
σαy τα μαθηματικ&, την φυαικr] κ.λ.τι. o ειδικδg ακo-
ττδg τηg λoγικηq, η Eρευvα τηg vδηoηg. o1 μoρφδζ πoυ
τrαiρvει κατ& την λειτouρyΙα τηg κΙvηoξ5 τηq, oι vδ_

μoι τηζ vδηαηg τoτroθετoJv τηv λoyικ{ αε ξεxωριoτ{
θioη. o dvθρωπoq δεv μπoρεΙ vα υπ&ρξει xωρΙq να
γvοoρiζει τοv γJρω 'τ'oυ κδoμo. Η ox6oη τoυ αvθρδ-
τΓoιJ πρoq τηy πραyματικδτητα, καΘρεφτiζεται oτη
vδηαη. 'Eτoι η λoyικ{ oαv επιoτ{μη τωv vδμωv τηq
vδηαηq εμφαviστηκε απδ τα τΙρδτα oτ&δια τηζ αv-
θρδπιvηg κoινωνΙαq.

o Λdiμπvιτg με oξδνεια ειρωvεuδταν εκεΙvoυq πoυ
νδμιζαv δτι πριν απδ την μελδτη τηq λoγικ{q o dv_
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Qρωτoq δεv {ταv ιΚαvδq vα oκδπτεται' _Αυτδ 
oJμQω-

,λ μ. .o λδγια τoυ, θα o{μαιvε μεγ&λη υπoτΙμη<rη

τηζ φΙjσηζ. 
;oy, λιγδτερo δΙκιo εΙxε και o Χδγκελ

δ.αν'δλεγε δτι για να oκδτιτεται καvεiq oωoτ& δεv

.irα, υrroyρεor.,iδ ,o ξ6ρει λoγrκrl δπωq δεv xρει&-

ζεται να ξΞρ., 'η φυoιολoyiα τηq τιiψηq-για vα μ&-

6ε, ,α τρδε,: o &vΘρωπoq μαθαΙvει να οκE'πτεται τrριu

απ' δλα κ&τω απδ την επΙδραoη 'ηζ φJσηζ, τηξ o-

πoΙαq εivαι μ€ρog και κoρωviδα. Αv oτιq ιδΞεg τoυ

ο dr6ρωrroq 
'δ., 

.rr'oro*λoδcrεo'ωατ& τηv φδση ,δεv

θα μτroρoδαε vα υπ&ρξει. Aν oτιg αμoι6αiεg τoυq

crxδoειq oι dvθρωτroι δεν oκδπτovταv λoγικ& oωoτd'
ε., ο" καταλ&6αιvε o δvαg τov δλλo. Η φδclη υπflρξε

τo πρδτo <<εyxειρiδιo λoγικfrg>, τo πρδτo <rxoλειδ

τηq λoγικηq vδηoηg του αvθρδπoυ' Αuτd και ofrμε_

ρo'o*ji,,, 
'τrαΙζει 

κυρiαρxo ρδλo, διδτι η αυvειδητ{

μελδτη καr δρευvα τηg γvδoηq Και τωv λoyικδv μoρ_

φδv τηg vδηoηq εivαι αδδνατη χωρΙq την διαρκfi lτρoo-

φυγfr crτη φiαη, διδτι η vδηαη εivαι αyταν&κλαoη τηg

φδαηq. Ωoτδoo, δπωg τδvιζε o Λ&iμηνιτq, η νδηoη

xωρΙq .η, ετrιoτ{μη τηq λoyικfrq/ yια την-oυαiα τηg

,δηoηq Kαι τωv νδμωv τηg, Θα {ταv ακρr6δq σαν την

αρΙθμηoη με τα δdκτυλα.
Για vα εμφαvιαθεi η λoγικfr oαv επιoτfrμη τηq

νδioηq ηταv ατrαραiτητη μια oριoμΞvη 6αΘμiδα αν_

θρδπiνηq νδηαηg, γρει&ζovταv oημαντικfr πεΙρα τηg

yνδoηq τηq φ,]oηq. XωρΙq αυτ{v την πεiρα η λoγικf
θα frταv αδJvατη oαν ετrroτfrμη. Ταuτδyρovα η αρ-

xαΙκη κα"rαγωγi τηζ λoγικ{q δεiγvει δτι η Ιδια η Υνδ-
oη rηc φJαηq απδ τιζ σUYκεκριμδvεq επιoτημεg 6ρΙ'

o*u.o,_ oε oτεν{ εξδρτηoη ατrδ τηv αvτiληιpη τoυ τΙ

εivαι η γνδoη, η νδηoη, πoι& εΙvαι η δι&ρθoωο'n τn{

νδηο'ηq, πoι& τα oυατατικ& τηq crτoιxεΙα, oι αρxEg

και oι καvδνεg oJvδεο'ηq, oι o1iοειq αUτδν των στoι-

xsΙωv τηq νδηoηg κλτr. o Σωκρ&τηg oνδμαζε την τδ_

xrη .ηc vδηα'ηq μαμfl και τηv λειτouρyΙα τηg γΞ'vvη_

oηq '.', γvδαεωv τηv παρoμoΙαζε με τιq ωδiνεg τoυ

τoκετoδ. Σωoτ& uπoyρdμμιζε τηv πoλυτrλoκδτητα
τηg λειτoυργΙαg τηq νδηoηg, τηV αVαYKαιδτητα τηg

μ.λε.ηq τηζ Yια vα διευκoλυνθεΙ η γEvvηαη τωv ακi-
ψεωv.

Eκεivoq πoυ μελδτηαε πρδτog τουg καvδvεq τηg

λoyικfrg {ταv o Αριατoτδληg. Στηριζδμεvog oτoι' Σω-

κρdτη ι<αι ατoν Πλ&τωvα και γενικεJoνταg τα TΓo-

ρiαματα τωv yvci:o'εωv και τηζ εμπειρiαg TΓoυ αTΓo-

κτflθηκε δημιoJργηoε την θεωρΙα των μoρφδv και
τ:,:ν δoμδν τηg oκδψηq απ' δπoυ αναττJyΘηκαν τα
Θεμ,-λια ι<αι ol vδμoι τηq τυτrικfig λoγικfrg. o vδμoq

τηq ταuτδτηταq διατυτrδvεταr ω; εξηg: ΑΞΑ δηλ'
κdθε δνvoια για oπoιαδηTΓoτε αντιKεΙμεvo πρΞπει να

ετv_αι ταυτδσημo με τov εαυτδ τoU τr'X. τo δEvδρo

εivαι δΞvδρo. Eivαι φαvερ6 δτι o νδμo; τηg ταυτδ-
τηταq ενερΥεΙ με iννoιεg, κρΙoειg πoυ αvτανακλoJv
τα τιp&γμccrα σαι/ oταΘερ&, μδνrμα καt απooπ&ται
ατrδ την αv&'τττυξη Kαι την αλλαyfr τouq. Αυτδ μτrc-

ρεΙ vα θεωρηθεi σαv αφηρημΞvη ταυτδτητα δηλ. αν-
τΙκρυoμα τroυ ατooτι&ται ατrδ την μετα6λητδτητα
τωv αντιΚειμ6vων πoυ τα θεωρεΙ μιEo'α o-τα δρια κ&-

πoιοU ΧρoVιKοδ δlαατfr ματoq'
o δει)τερog vδμog τηg τυτrικ{q λoyικfrq εivαι o

νδμoq τηg αντΙφααηg τιoυ απ-αγoρει)ει τηv λoγικ{
αντiφααη o'τη νδηofl μαζ' Η ουoiα αυτoι] τoυ vδμoι;
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iyκειται oτo δτι εivαι αδδvατo vα απoδiδoυμε oε εvα

Και τo αυτδ αvτικεiμει'o oτov iδιo xδρo και xρδvο
ιδιδτητεg ποU ανTιφ&σκoυv μεταξι) τoυq' o vδμoq αυ_

'r.i; ε^φρ&ζεTαι με τov τJπo: Τo Α δεv μπoρεi vα

εi'rα, μfr Α. o vδμog αυτδq εκφρ&ζει επΙoηq τηv i-
δια αoxη τηq αφηρημΞνηg ταυτδτηταq αλλd στηv αρ_

,η',oη .ηq μoρφi. Τδλog o τρiτoq vδμog εivαι o vδ"'

μoξ τηζ τou τρΙτoυ η τoυ μiooυ απoκλεΙoεωg, δηλ'

ατc6 δr]ο κρio'ειq δπoυ η μΙα 6ε6αιδνει κdτl και η

iλλη τo αρvεΙται' αληθιvfr μπoρεΙ vα εiναι εΙτε η μ[α
εiτε η &λλη' TρΙτη περΙπτωoη, ατroκλεΙεται η επi-
σηζτoΑεΙvαιηΑiμηA.

Ωατδαo η yρηyoρη αv&πτυξη τωv επlστημδv και
τηq τεxvικ{q απδδειξε τηv ανεπdρκεια τηq τυπικi1q

λoγικηg. Π.x. τo ηλεκτρδvιo δταv τrληoι&ζει την τα-

xJτητα τoυ φωτδq δεv εivαι Ιαo με τov εαυτδ τoυ'

H μ&ζα τoυ γivεται εκατoιrτ&δεg φoρδq μεγαλδτερη
απδ τη μ&ζα ηρεμiαq τoυ. Τo iδιo και δταv Ξvα φω-

τδvιo δ,iλθε, δια μΞooυ πυρηvικoδ τrεδΙoυ δημroυργεi
i',,α ζεΟγoq ηλεκτρoviωv με αντΙθετα ηλεκτρlκ& φoρ-
τΙα. Eδδ Ξxoυμε αλλαyη τηq Ιδιαq τηq φδσηζ τoU

φωτovioυ.
o Xδγκελ ηταv o πρδτoq ττoυ αρν{Θηκε τoυq

νδμoυg τη9 τυτrικ{q λoyικ{q και θεμελiωoε τηv δια'
λεκτικη λoγικη πoυ ατηρiζεται σε τρειq vδμoυq' To
κδριo γvδριoιiα τηζ διαλεκτικi1q λoyικfrg oε διdκρι-
αη ατιδ τηv τυπικfr λoγικη oυvΙoταταt ατo δτι εια&-
yει στη vδηcrη ατιg αρxig καr oτoυq vδμoυq τηq γvδ-
ση;, τηv ιδiα τηq αvdπτυξηg, τηg αλλαγ{q. H δια-
λεκτικ{ <<Ξλuωoε> τιg ακΙvητεg κατηγoρiεq και Evvoι-

ε-c Kαι τιζ υπoxρiωαε vα κινoιjvται και vα αλλdζoυv
σε αyτισToιyεiα με την αvαTrτUσoδμενη και μετα'
6αλλδμε''rη πραyματικδτητα' Aυτ{ για vα Χρησiμo-
τοιfrαoυμε τηv iκφραoη τou Xiγκελ Ξ6yαλε στo φωζ
τη ζωvτανη dννoια απδ τo αTroστεωμδνo υλικδ τηq

ταλι&q λoyικηg Kαι την i6αλε oε ρioυoα κατ&oταoη,

O τrρδτog και oτroυδαιδτερoq vδμog τηg δια-
λεκτικηg λoγικηg εΙναι o vδμoq τηq εvδτηταg και πd-
ληq τωv αvτιΘioεων. Η αημαoiα τoυ καθoρΙζεται δτι
καθρεφτ'iζει αντικειμεvικd τηv αvτιφατικfr φJoη τωv

ιδεδν τωv τραγμdτωv και λειτoυργιδv τoυ κδoμoυ.
Η π&λη Kαι τα τερ&αματα τωv αvτιθξoεων εΙvαι η
κιvητiρια δJvαμη κ&θε αv&πτυξηq' 'Evα παρ&δειyμα
ατδ τηv φυoικfr εΙvαι τo dτoμo τroυ απoτελεΙ μια
αvτrθετικη εvδτητα. o πυρ{vαq τoυ ατroτελεEται α'ττδ

θaτικd ηλεκτρικ& φoρτΙα εvδ τα ηλεκτρδνια πoU πε-
pιoτρiφοl,ται γδρω απδ τov τrυρηvα αυνιoτδνταq μια
oλδτητα φδρoυv αρvητικ& φoρτiα.

o δειiτερog vδμog εΙvαι o νδμoq τoυ περ&oμα-
τoξ τωv rτoooτικδv αλλαyδv oε τroιoτικδE. H αvd-
πτυξη των αvτιθΞοεωv oτιoιoυδflτrcτε φαιvoμEνoυ αε
οριτμiι,c ετriτrεδo oλoκληρδvεται με τo τrΞραcrμ& τoυ
οε νξα πoιoτικ{ κατdαταoη. Η oυoiα τoυ vδμoυ αυ-
τοΟ oυ,;Ιαταται στo δτι οι αρyig τroαoτικδg αλλαyiq
lτου αυyτελoJ,lται crτα αvτικεΙμεvα oε oριoμEνη 6α-
θιιiδα oδηyο:iν oε ριζικδg πoιoτικΞg αλλαγδq. Πα-
c;δ:δειyμα. To vερδ yια Vα 6ρdoει xρει&ζεται θερμδ-
τητα. Αυξ.:i:ljcvταζ τηv πoo-δτητα τηζ θερμδτηταg,
αυξ&vεται η θερμoκραoΙα iωq δτoυ φθ&αει τoυq 1 00
6αθμoJq oτrδτε τo vερδ τrερv&ει oε τιoιoτtκd νδα μoρ-
φ{, yΙνεται υδρατμδq.

T6λoq o τρΙτoq vδμog εivαι o vδμoq τηq &ρνη-



σηζ τηξ &ρvηoηg. o vδμog αUτδξ εxει μεγ&λη αημα-
αiα yια τηv καταvδηση τωv 6αoικδv τ&oεωv κατευ-
θJvαεωv αv&πτυξηg τωv φαιvoμδvωv Και τωv λειτoυργι-
δv τroυ τα καθoρΙζoυv. Στηv εvEρyεια τoυ νδμoυ τηg
&ρvηoηg τηq &ρvηoηq προoιδιdζoυv δυo 6αoικ& oη-
μεΙα: α) τo oημεΙo τηq διαλεκτικ{q dρvηoηζ στη
λειτouργΙα τηq αv&πτυξηξ και 6) τo oημεio τηq oδv-
θεoηq αυτoΟ τroυ αρvεiται η dρνηoη, πoυ oυvoδεδ-
εται με επιστρoφη στo αφεTηριακδ oημεΙo oε αvδ-
τερη 6doη. ΑυτE'q oι δυo πλευρEg δεixvoυv τηv oργα-
vικfr oxEoη τoυ δooμEvου νδμoυ τηζ διαλεκτικ{q με
τoυq &λλoυq νδμoυq πoυ εξετ&oαμε παραπdvω. Η
dρvηoη oαv oημεΙo τηg αv&πτυξηq εivαι απoτEλε-
σμα τηξ αvτιφατικiζ φδαηq τωv πραyμdτωv. To αy_
τικεΙμεvo περικλεiει μδoα τoυ κdτι αvτιφατικδ τηq
oυoiαg τoU, τo &λλo τoυ εαυτoιj τoυ και αυτδ τo &λ-
λo εΙvαι η &ρνηοη πoυ πρooιδιdζει oε αυτδ εξαlτΙαg
τηq αv&πτυξηζ τηs αλλαγ{q. Mε τηv &ρvηoη πρα-
γματoπoιεiται η μετατρoπ{ τou πρ&γματog στo αv-
τΙθετδ τoυ δηλ. η διακoπfr τηq oυvExεrαξ τωv πoσo_
τικδv αλλαyδv και περααμ&τωv, τo &λμα oτη vEα
πoιδτητα. MπoρoJμε να αvαφiρoυμε &τrειρα παρα-
δεiγματα Yια τov vδμo τηq &ρvηoηq τηg &ρvηoηq απδ
την φυoικη, yημεΙα, μαΘηματικ&, πoλιτικ{ orκovoμiα,
ιoτoρΙα κλπ. Π.x. τo πiρααμα τηg δoυλoxτητικljg
κoιvωvΙαq oτηv φεouδαρxικτ] {ταv μlα &ρvηoη Και τo
πδρααμα τηq φεoυδαρ1ικdq κoιvωνΙαq ατηv καπιτα-
λιoτικ{ ηταv &ρvηoη τηq dρvηαηg. 'Eναq μovoκυτ-
ταρικδq oργανιoμδq, δlαoπ&ται oε δι]o μδρη, αρνoJ_
μεvos τov εαυτδ τoυ. Τα δδo μaρη με τη αειρ& τoυq
διααπδνται και iτoι δxoυμε &ρvηoη τηq dρvηoηq.

To ταλ6νT,0 K€t,t n ιδι,oφυΙα
Στηv ανθρδπιVη ιστoρΙα δια μδooυ τωv αιδvωy

εμφαντστηκαv σε δι&φoρεq επoxEg εξαιρετικ& πρoι-
κιoμEvα &τoμα oτo xδρo τηq επιoτflμηζ, τωv γραμ-
μ&των, τηq τE1vηq Kαι τηζ πoλιτικ{g. H αvδτατη

μoρφi aκφρασηq μιαζ xαριoματικfq πρooωπικδτηταg
.ω"i η ιδιoφυΤα, Evα αoυvfrθιατo Και μεγαλεlδδεq δδ-

ρο τηζ φδαηg τroυ μoρφoπoιεiται και αvαTΓτι]αcrεται

δια μΞαoυ τηg παιδεiαq, τηq μελEτηg, τηq αφoαΙωoηg

κλτr. Η ιo-τoρiα αvαθEτει στouq ιδιoφυεΙg &vδρεq τo

εξαιρετικ& δδoκoλo καθ{κov, να φdρoυv με τηv δJ-
Vαμη τoU πvεδματδq τωv vδεq ιδiεg, vδoυq δρδμoυ;
ατηv αv&πτυξη 'rηq ετrιατfrμηg, τixηξ, τεxvoλoγΙαg'
κoινωνικfrg και τroλιτικr]q ζωic. Η <<μo'[ρα>> εφoδι&ζει
τoυq ιδιoφUεΤq &νδρεq με δUνατd φτερ& yια τo μεy&'
λo τoυq ταξiδι ατov κδoμo τηq φαντασiαζ, τωv ιδε-

δν, κλπ.
To ταλδvτo εΙναι Eyα ιδιαΙτερo δδρo πoυ η φJ-

oη πρoικiζει τoυq αvθρδπoυq. Eαv uτr&ρxoυv oμoιδ-
τητεq μεταξJ τoυ ταλiντoυ, τηξ εξυπv&δαq, τηg ιδι_

oφυTαq, ωoτδoo υπ&ρxoυv και μεydλεg διαφoρδq. 'E-
vαq &vθρωπog μτroρεΙ να δxει μεγ&λo ταλEvτo, ωατδ-
αo μπoρεΙ να μηy εivαι iξυπνog, oρyαvωμEvoq f και
να φEρεται dαxημα στo'Jξ συvανΘρδπoυg τoυ.

Aλλ& δεv εΙvαι μδvo τo ταλΞvτo ι<αl η ιδιoφυΙα
ττoυ καθoρiζoυv την αvdπτυξη τηq oκEψηq και τηξ
πρoαωπικδτηταg εvδg ατδμoυ δαo πρoικloμEvo και
yα εivαt. Η φδoη τηq ετrιστημovrκ{g iρευvαq και η

μορφi τ(,)v αvακαλJψεωv o' δλoυq τoυq τoμεΙq τηq
ανθρδπ"ιvηg δραoτηριδτηταq, xρειdζovται και dλλεg
καθoριcrτικδq ιδιδτητεq για την επiτευξη τoυ ακoπoδ.

Η επιoτημovικ{ Ξρευvα απαιτεΙ μια αιxμηρfr,

καθαρ{, κoφτερfr εξυπv&δα, τερ&στιo πλ&roq και 6&-

Θoq τηq φανταo_Ιαq και εττΙoηg μια ταΘoλoγικfr α-

φooΙωo"η ατo καθ{κov και τρoμερfr πioτη oτo σκoT δ,

δixωg τωv oπoiωv εivαι αδιjνατη κ&θε πρδoδoq τηg

oκiψηq. o Mαρξ δλεγε δτι μεy&λol &vδρεq εiναι ε-

κεivoι πoυ εivαι τλflρωq αoooιωμEvoι στo KαΘiκov
τoυζ Kαι o Poλλαν ατo Ξργo τoυ Zαν Kριατδφ ανα_

φερδμεvog oτα oxδδια τoυ Zαν Kριoτδφ δλεγε δτt
ακoτrδq τoυ δεν ηταv η επιτυ1iα, oκoτrδq τoυ {ταv
η πΙαrη. oι o'κδψειq ζoυv oε dρρηκτη εvδτητα με τα
αυvαιoθflματα διδτι δεv εivαι η o"κδψη αυτfl καΘ' ε-

αυτ{ πoυ ακiπτεταt αλλ& o Ιδιoq o &νΘρωπog με τα
αιoθηματ& τoU, τιζ αν&γκεq τoU, τηv αγ&πη, τov E-

ρωτα/ τo μioog κλπ. πoυ καΘoρiξovται απδ πdθoq

Yια τηv επιoτημη τηg τδxvηq, τηv λoγoτεxvΙα, τηv
επαvαστατιKfl αλλαγ{ τoυ κδαμoυ. o dνθρωπoq αρ-

xiζει να γvωρiζει, vα oκEφτεται, vα καταλα6αiνει &
ταy αιoθ&νεται τηv αv&γκη vα καταλ&6ει κdτι, κδrτ'ω

ατrδ τηv ετriδραoη τωv αιoθημ&των τou.
Ωατδoo μεy&λo και κυρΙαρxo ρδλo για τηv εμ-

φdvιαη πρoικιoμδvωv ταλδ'vτωv και ιδιoφυιδv πvεUμ&-
των τrαΙζει η ετrox{, η συYκεκριμΞ,vη κoιvωvικotατo-
ρικ{ καr&oταση, η αν&πτυξη και η ωριμδτητα τωv
πoλιτικδν Kαι κoιvωvικδv δυv&μεωv πoυ δρoυv oτηv
κoιvωvΙα, η ταξικfl π&λη, η oυooωρευμΞvη κoυλτoδ-

ρα Kαι o τroλιτιoμδq εvδq iθvoυq, η μoρφi τηζ Koι-
νωvικηq crυνεiδηαηg, oι μoρφaξ πoυ παΙρvoυν oι πα-
ραyαlγικE'q δυν&μεrq, o κoινωvικδq πλoδτoq και τEλcq
o πατριωτισμδq και η πατριωτικ{ υπερηφdvεια τoιJ
κdθε ανθρδπoυ.

o 'Eνγκελg, αναφερδμενoq στηV αvαyδνvηoη, i-
λεγε: <<"Ηταv η επo1{ τroυ απαιτoδoε γΙyαντεg και

yδrrηoε yΙγαντεg, yΙyαvτεq τou τrνεi'ματoq, τηq ακi-
ψηξ, τηq θδληoηq και τoυ γαρακτηρα''>. 'Ηταv λoιπδv

η ετιoyη τηg κατ&ρρεUσηξ τηξ φεoυδαρxΙαq και 'rηs

ειαδδoι.l oτo πρooκηνιo τηζ ιoτoρΙαq τηζ επαvαστα-
τικηg τδτε αoτικηg τ&ξηc, ετrικεφαλfrg Kαι συvεπιKoυ-

ρoliμεvη με τo διαμoρφωμavo πρoλεταριdτo πoυ oφρ&-
ylσε τηV εξoυoΙα τηξ με τηv Γαλλικfr Ετrαv&αταo'η

και αvΞδειξε γΙγαvτεg επαvαoτdτεq σαv τov Ντ&vτov,
Po6εοπldρo, Σανl Ζυντ κλτr. 'Ηταν η αvατoλfr εvδq

κδo;-lcυ πoυ δημιoJρYησε To μαζrκδ εμπδριo, τηv 6ι-
oμηxαviα, την τεxνικfl Kαι τηv μηxαvικη. Δεv flταv
τuxαΙo τιoυ γενvflθηκαV στηv ΑγyλΙα oι πρδδρoμoι
τη; τιoλιτικ'ξg oικovoμiαg 'Αvταμ Σμιθ καr NταΙ6ιντ
Pιi<&ρντo. Δεv frταν τυxαio τroυ γεvvfrΘηκαv crτη Γαλ-
λiα, oτηv ετιo1fr του ΝαπoλEovτα, ιδιoφυεig μαθημα-
τικοi oαy τov LΑGRΑΝGE, CΑUSΗY, GΑBUO κλπ.
Δεν εivαι τυ1αio πoυ yεvν{θηκε στη ΓεoμαvΙα o Mδ_

τσαρτ και o }o4τrετδ6εν, δεv εΙvαι τυxαΙo δτι δεv γεν_
vξΘηκε oτην Αφρικη καvδvαg μεy&λoq μoυαικooυνΘΞ-
τηq.

Η ιδιoφυΤα λoιτrδv εiναl oυγκυρiα δεκ&δωv τrα-

ραyδvτωv: τoυ τrvεΟματoq/ τηξ oκiψηq, τηg μδρφω-
σηξ, τηζ επιoτfrμηg, τηg τdxνηq, τηg κoιvωviαζ, τξζ
φJαηξ, τηq ouvεΙδηcηq/ τo'J τroλιτιαμoδ και τηg κoυλ-
τoJραq.

Bι6λιoγραφiα
Η β:βλtoγpαφΙα αro θfμo πoυ εEετioαμε εivαl nερlo.

ρlομ€vη oτην Eλληvlκ{ γλδοαο. Qoτδοo τα κoλiτερα βl-

(Συ'vδγεrα οτη οελ'i,δIα 80)
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ΠαρασΚεUαομαΤα με 6αοn το μnλo
(lΓλυκ6, Mαρμελ&δα, Mιiλα ι}nτ6, Κoμπ6oτα, Mnλ6πιττεq, κ.λ.n.)

B'
(Συv61εια α'πo τ'o τε01oc 37oγ)

Mfiλα vε,μιoτ6 με καριiδια
και μ6λι

4 ,μεγαλα μηλα, 2 κο,υταλrθc

μ6λι, 16 κα'ρ,0δrα κα'θα,ρtομθvα,
'!,5 nοτηρ,d,Kl ρo0μl, 40 γρ. 6o'ιi-
τυpc, 30 γρ. αλε0'ρl, 3 ,αυγd, 4
κ,ουταλlδq Zdxαρη, 1 φ,oκελλακr
6,οviλια, 1)4 τo,υ κrλo8 γδλα, 1)4
lroυ ,κIλo,0 α'vθ6γoλο, μο,oxοκd-
ρUδo.

,l(αOα,ρiζε,τε 1q ,μηλα Krσ! pΞ To

εlδl,κo,μαXαiρ6]κl o,{pro;t,ρgi1q1'9

κ6vτρο με τεt κoυκo0τ,ol,α. Xογ_
τρo,κ6'6ετε τα κα,pΟδ:α, τ'π ,ρ,Yvε_

τε o' θvo μεγ6λo μΠωλ lKclΙ Tα
οvα,κατε,0,ετε μ,ε Tο μ6λr. 86Ζε-

',. ,q ,μηλα ,σ' 6vα 6αΘ0 oτρογ-
γυλ6 n,υ'ρ6ξ rκα't γεrμi,ζετ,ε, Τηv
κεvτρlκη τρtπ,α ,μ,ε τo μ,ivμα Tωγ
καiρ'UδlωV. Ξε1ιυρι,oτα,'ρixvετε
τo 6o0τυρo gg plσ ,κατ'oαρ6λο
vo λυ'ιb,oεl. rΠρooΘθτετε τo oλε0-
pl, To σvσlKοπεoετε Krσl f$ lg,ρq1_

ιilγ,ετε, μ,ε Tο γ6λο iεoτδ. Προ-
oθ6τ,ετε τ,o,υc ,κρ6κο,μq, 1η 6ονi-
λια, τo κατε6d,Ζετε α,nδ Tη φω-
τtd ,κοl αηrα,κατεil,ετ,ε ,μ,αΖi ,καl το
ovθ6γ,αλo. Aφηvετε Tξν rKpf,,μο

oε xαμηλη φωτld 'κι: .α,vαrκατε0_

ετε ,οuv61,εlα ιbσlnoυ vα 'πηΕει.
Τηv κατε66Ξετε α,n,6 τη φ'ωτlδ
,ι{σΙ Πlpo,Φ,6TεTε το ,ρο0'μl. Τ6λoc
ρlxvετε l(αΙ Tα αo,n'ρiδro, ΧτU,Πη-
,μ6vα' ,oε oφlxτη μαρ6γYα Kα'Ι α-
vα,κατειj,ετ,ε nροoεxτl,κ6. Περlx0
vεT'ε μ,ε τη v6oτliμη Kρ6]μ,α -:-α

μηλα καl τα ψηvετε'ε'πi 25' οε
φo0ρvo 200 6αθμ. Σερβi,ρ,61g .-
μ6αωc. Xρ6,ιnoc ,nορα,oκευηξ 45' .

'Για 4 dτo'μ,α.

Κoμπ6οτα μiλα
3)4 κlλoιi μηλα, 1,1)3 φλυτΖα-
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vtoιi το,αγιoι1 Zd1o,ρη, 2 φλυτΖo'
vιo τooγιο'0 vεlpo, 1 φλoilδα λε-

μrovloιi, 1 κoμμ'dτl καν6λοc,
Παiiρvετε μ4λα φυρi,κlο η oλ'

λο' ποu Vo 'μ,η λuιbrro'υγ. Tα κα_

θaρiζετε 'αln,o τη φλo0δα τoυc
,l(o,l τα κ6,8,ετε ,oε, 2 ,κoμrμ6τω

(αv ,ε[vαl μ,εγ6,λο, τα ,κ6,6,ετε οε
4). Aφαrρεiτε με p'Uτεp6 ]μ1ctxαl_

ρθ,κr τα κo,υκoilτoIο καl τα oκλη-

ρα μδρη του μηλcυ lKot TΟ ρixvε-
Tε σε vερ6 'με λiγo Χυμo λεμο-

Επιμ6λεια:
Eλ6vn Κωvoταvτιvi,δoυ -

Καρτοιo6vn

vlo,0, γlα vσ ,β'ξ μlo,υρiooυv. B6-
Zετε τo vεrρ6, τη Ζ6xα,ρη K'α'l τcl

μηλα (αφ,o0 τα ξεnλ0vεT'ε) Vct

6ρ6αoυv oυγxρ6vωc. Pixvετε
τηv rκα'vriλλo lKol τΠ φλo0δα λε-
,μovlot γrα θ,ρωμlα. M6λlc τo μη-
λα 6,ρdαcυηr τ6oo, ιiloτε γlα: μlα-

λαrκΦoouv, τα 6Ydζετε μlε, τρ'UΠη-

τrl 'Koυτdλα Kα,t Tα τοπ,oΘετ'εiτε

σε Koμ,Ποστl6ρα' Δ6'vετε λiγo o-

κ6μ,η τo ,olρ6'nl και αφοιi ,αφ,αι-

ρ6.oετε τα'μυρωδl,κd, n,εριλο6ετε
τα μ,ηλα.

Σαρλ6τ μfiλoυ

Ψωμi' φ6ρμ]cΙq σlε, φ6τεc, μ,nα-

γlθτl,κo' 'l φλυτΖθvr τo,αγiοi φρθ
oκo λlωμιivo,6,o,0τυ,ρo, 1 κiλδ μη-
λα, 2,κο'υταλι6c φρ6ακ,o 6'cι3τuρο

1)2 φλυτΖ6vl τ,oαγ:o,0 Ζδxορη, ε-
λdxloτο αλ6τl, λεrμδvl' καηrθλα,

6oviλlα, ,αdλτoα ,μ,αprμελ6,δd η

ρ,oι1μl ικαl .K,β,tβ 'aYγλαi,Z..
Aφαlρ,g[1.g Tξv 'κ6ρ,ο 'αlΠ6 τo

ψ:υμi. K66,ετ'ε 2 φtτεc αε 4 μι_
κρδ τρiγιl'lvα. K66ετε,α]ρ,K,εT'6c

φ6τεc oτo ιiψ,gq Π,oU 'θΧεl η φoρ-
μα ,Κα,l οε φd,ρ,δ,οc 4 €rKoToσT6.

Bοuτiιτε τlc τρiγωvεQ φ,6τεc,ατο
6o0τυρo Kαl Τlq 6θζετε ,oτoγ nd.

τ,o μl6c φ6ρμoc 'Πoι, νcι 'Π'Ctilβvrtl

1,1)2 κlλo vaρo. l(ατo,nlv 66'Zετε
Tα μακρ6'σΤεVα φlετa,Klrα Y0ρω
,στα Tolxωiμoπα'ιi)οτε v,cl To σKε-

nd'oεI, ,αφo0 τα 6oυτηEετε' κol
α]υτ6 στo 6o0τυρo. rl(αΘαlρiΖετε

τ,α ,μη,λα IKσl Τ,σ 'κ6,6,ετε αε λε-

rπ6c φ,$1,gq. T'α 66ζετε σε 'Kα-

τoαρ6λα μ,ε 2 ικoυταλl6c 6ο0τu-

ρο, 4 rKoυταλl6c vaρ,6, τη ζαxαρη'
τo 'αλdτl, 'μio κουταλrδ 1υlμ6 λε-
,μovιot κol θvα,'xρ'μμdτl φλoι1δο
κα'v6λαc. To 6ρ6?ετε, ιb'onoυ vα

εEατμ,16lτεi τo vερo τελεiωc. Πρι.l

αθ,ιiτετε 1η 6αvilλια κα,r τα 6l-
iετ,ε μ6αα, ,αrη φ,6ρμ,α. Bo'υτ6τε
,oε 6'c0τυρo rβ,tPtκ6 φετδ1tα ψω
:μ[ ,καl ,σ1<ε1Π,6,aετε τo μiγμα μη-
λoυ. Bdζετε Tη φ0ρμα oε ταψ,α-

KΙ lKσΙ σΤo φouρ\io. Ψl1vετε τc
γλ0κιoμα oε μ6τριro |Πlρ,oc δ,U\lα-

τ6 φro0ριno, εni 40' ,Π'ερiiΠoυ. To
οφηvε,πε v,α lμ'ε,ivεl 20 λε,nτ6 ,καI

iκατ6'nlv τo 6γdΖετε οin6 τη φ6ρ-
μα. Σερ6iρεπε T'η ,σΦβλ6τ μηλou

'μ,ε 'odλτoα μoρμελdδα. 'Η, τηv
ΠασΠiαλiζεTε rμε Ζdxoρη. Zεoτoi'
vετε 1 φλυτΖα,v6,κl ρo0μι, Tηη/ Πε

'ρt10vετε 'καr ,66Ζετε φιυτli. Σερ
6iρετ,o |μ'ε .,κ'ρ,ε,μ ογγλαiζ..

'Mε δαμ6,ακηvα:,Mou,ακε0ετε
μερlκ6 δαμdoκηvα lKol σQσllpεi-
T,ε τo Ko,UKo'ιiτol. Tα 6,ρd?ετε με-
ζi ,μ,ε τα μηλα. Δαμd,σKηγo μ'no-
,ρ,εiτ,ε vo ,6αλετε ,κοl 'στηv lKo'ρυ-

φ4 τηc oα,pλilτ γlα δloκ6'oμηoη.
Σημ.: Av θθλετε vο γivε,l η

σq,ρλ6τ δixρωμ,η, ψrηvετε τlc μ|-

oθc α,n,δ πq TρlYωvιrκ6c φ6τεc,
με Θo0τυρo, oτo τηγd\ll Ylα vα

ρoδioioυrr lKσt Tlξ εvαλλ6οoετε με
τIc dλλεc.

Mnλ6πιττεξ με σφoλιiτα
200 γρ. Ztμη oφoλt6τ'α 'κατε-

ψυγμ6vη, 350 tlρ. rμηλα ιbp,llpο,

50 vρ. Z6xα,ρη' 25 γρ. 6o0τυ,ρo,



1 ,κοuταλl6 κοηllα, 1 αuγ6 oλo-
κληρο, Ζ61αρ,η dxvη ,με '6o'viλm.

Ξε.φλ,oυδi,Ζετε τα μ,ηλα rKol TCt

κ66επε ,o,ε ,φ6τεc. Σ' 6vα τηγdvl
λυιilνετε τo ,6oiτυ,ρo, ρiχγετε μ6

'σα To] lμ,ηλα καl τα ,oωτdρετε ε-

λoφρ6. Πlρoαθ6τετε τη 4θγ,αρη
,l(αl το κοvldκ, τα αvα,κατε0ετε
,Kα'l τα αφηvετε vα κρι.lΦoο'υnr.

Αvoiγετε 6vα φ0λλo ,πα1o'υc 3
_4 1ιλloαrιb'v rκαll μ' θvα noτ(-

ρl rκδ6ετε oτρογγυλ6 κoμ'μdτια
,με 1o_ 12'ε'κ. δlα'μετ,ρo. Στη μ6-
oη καθε |KΦβlβiσTlσιj 6οΖετε μl,α
κoυταλId μηλα, 6ρ6x€τθ Tlξ it-

κρ,εξ το,Uc με vερ6 καl ιtξ δl-
,nλιi:vετε στα ,δ0o, οε o1η,μ'o μι-
σoφ6γγoρου. Τα αλεiφΕTE, lμrg q,μ

γ6 1τυπημ6vο, τcι τρυ'n6τ,ε εδιil
'κI ,εκεi μ,ε ,Ιτηρo0γl Kαl Tα ψηv'ε-
Τ:ε στ1o φoιiρvο εnΙ 10-12 λε-
πτd. Λiγο !Πρ,lv ψηθoιjv εγτ'ελΦc,
τα ΠclσΠo]λΙΞετε με 6xvη Zdxα.οη

Y|,ο vα KclpσμlgλξρεΙ η εΠΙφ.αv'ε!'α.

Τα οεοsiιρετε ζε'oτ6. Xρ6rroc τα-

ρα,oκευηc 20'. Συvoλl,κδ 35'.

Tξρτα μiλoυ
Γιo τη ζ0μη: 3)4 φλuτΖovI,oιi

6rτdμ, 2 φλυτΖαvlo τσαγ|o0 α-

λε8ρr, 2 rκ,oυτoλlθc κοφτ6c Z6-

x,αρ,η, 'l κρ6κo,c ,σUYoιj, 1 κo,υτα-

λ16 ρoιi,μr, 1)2 κουταλo,Kl 'Η,Πoi-

κtv ,π6ουντεiρ, 3)4 κlλοil μηλα,
1)2 φλυτ?αvlοιi Zαxορη, 1)2 φλυ
τΖoηrlo0 τoα,γro'ιi αμυγδαλoψu1α,
2 κo,υτολtιic Ζ6xαρn. 1)2 κοuτα.
λld κ,αv6λλα, 1)2 κrλo8 γdλο. B

,κ'ouτσ]λt6ξ κoφτθc κ6ριr φλ6oυρ'
J 6αviλια, 2 ,α'uγd, 10 ,κoυταλr6c

ζdx,αlρη.
,l(ooκlvΙ,ζετε τo 'o,λειj,ρl Kcιl το

αvα'Kατε0ετε μ,ε Tη Z6x,o,ρη *o,

τηv,ΠσοUVTερ, nρ,ooθ6τετε' το 6,l-

τ6μ, τov ,κ'ρδ'κο ξ€lll Τo ροιiμl καl
τα ?u,μιilvετ,ε v'α γiv'εl ζ0'μη μα-
λoκη' Τηv αφηνετε ,ακεn,α'ο,μ6vη

,καt καθαρi'ζετε τo μηλo, τα κδ-

6ετε λε,πτ6c φ6τεc κol τα 6ρd-

Ζετε μ,g, T,o ,βlο6 φλυτΖdvr Ζ61α-
,P|'l ,κo,l 1)2 φλυτΖd'vl vεrp6' Tα

oτρ'αγγiζετε ,καλ6 'και τα λU'ω'v'ε-

Tε με To ,n,ηρo0vl. Στριbvετ'ε τη

ζfrμ,η 'orε 6ο'υτυrρω'μθyρ 1,qlψd,κl. Φ

σT,ε ιlα ,Πd,εI 'Kαt οτα ,nλ6γl'α, rη'v

τρυ,n,6τε ,με nηρo0vl καl τη'v 66'

ζετε, ,oε μιiτρlo φo0ρvo γg' pl'σo-

ψηθεi. M,ε τo γαλα' κορv φλd'
o,uρ, 4αxα,ρη' 2 κρδκouc α'υγιilv,

τη 6,αvΙλlο ετoIμ6Ζετε ;μlα ,Kρ6μσ

'nt6τou. Aoπ,ρi'4ετ,ε 1q gμ0γδ'αλα

κα'l Τcr 1οvδρoκ,o,π,ο'vΙζεTε. BγdΖε
τε ,οrn6 τo φo0ρvo τη ζ0μη, oTρω

vεTε Tα ,μηλα ,κα,l τ:α nα'oπαλiΖε'

Tε ,μs τηv ,καv6λλα, ρ[1vετε τηv
κρ6μα. Xτυ,π,6τε τα ,α,σΠρdδt'o μα

ρθγκα 'με τt'c 2 κoυτολl6c ζ6Xο-

ρ,η. τα στ,ρωγετε ,ε,nθ,vω 'oτηv,κρf

μα, n.α,onαλiΞετε μ'ε τ,α ,οrμ0γδαλο

κοι ψηvετε εni 2a λεnτα o1ε σlYα'
vδ φo0ριto.

Tαρτελιlτεq με μιiλα
o,l τα,ρ,λ6τεc γivοvr'α,l α,κ,ρι6Φc

onωq κα.l 'cl τσ'ρτεc. Χ,ρ'η,g1'μ9ηρ,'

εiταl η iδrα Z0μη ,l(o'l Τσ [δκ υ-

λlκο, με Tη δiαφCIρd 6τt ο; ταρ'
τελ6τ,εc εwαr rμ κρ6 'ατ0μηκ6 γλυ
κΙo'μ.ατα. Yπδρx,oυv εlδι,κ6 φoρ-

μd]Κl]α Ylα τo γλιiκ:ο,μα α'υτδ, δlα'

φorρωV oxημoτοrv' KUρΙ'ωc 6μωc

Χ.ρη,σΙμ.o,Πο!c,Ovται τo' oιρoγγυλ6

φ,otρ,μoKlο' Αvοiγ,oυ'με φ0λλo nο_

λ0 λεπτo καl αφο0 '6oυτ'υ,ριbooυ'
μ,ε ,κdθε φ,ο,ρ'μd,κι, οτριbvoυ'με μ6
σα T,o φtλλo Tηc ζ0iμηc, oκ'εnd-

Zουμε με λαδoxαρτo, ρixvουμε
λiγo φooολ',α η dλλo 6,o,nριo. γlα
vα δlοτηρηoεl η Zιiμη τo oXημα

Tηc,ΚοI ψηvουμε oε μ6τρ:o φoιiρ
."a. Αφ,α!,ρ,ο0με'rα oo.n.ρι'o 'r(α'l τo
λ:δo1αcτo, αφηvoυ,με vo κρυιj:-

ο,:uv τελεiωc, Eεφoρμdρο'Uμε uε
Π,ρ,o,σoχη Yl'σ vo ιμη ,σ,Π6σouv, Kiαl

Yε;μriζg,,r, μ,ε o,τl φρο0τo η γλυ-
κ6 θ6λουμε. Συvηθ'ωc To φροιj-
τα τα 6ρd(ουμε ,nρο,ηγο'uμ6vωc

με ζαxαρη K'αl λiγo veρ6 vα Yi_

v,ouη/ lK]oμΠ'6oτα (δ6voυμε τo σ,l-

ρonι τουc n,ε]ρlσσoTε,ρo), τα 6γd

Zo,υ'μ,ε', γεμi,Ξoυμε {.l' αUτd πc Τ|ο'ρ

τελ6τεc. nερrλo8ο'υ,με με λiγo σι

rρ6nl ,κα,t ,n'oon,αλiζoυiμε με o'μ0-

γδαλα. XrpQσlpoΠο'louvταl 6μωc
'!ωl ωμd ΨP,oιjτα (φρ6oυλεc) καl
δ16φ,oρ,α γλυ,κd Koυτα'λiο'ι],κοι
φρoυi γλα,o6 l6Qlι i(p6:p,ΕC. Mno_

'poιjμ,g vα ,Ποrρo,σKευθooυ'με τ6'
σεC ΤolpTελιlTt'ξ, 6,σtC Kα,| τ6'ρτεq

Κα,l Π,ερ,l,σσ6Τε'ρ'εc ακoμη. Enioηc
υ,n6ρ1oυv 'καl 'δldφoρεc γλυκ6c
o6λτoεc' μ,ε Tιq oπoiεc, μπορο0'
,μ,ε vα n,ερlλoιi'οοurpθ τlQ ταρτελθ-
τεξ. τl,q τα'ρτελ6τεc, οφ,oι:, ψη'
θo*v, μπoρ,o0rμε vα τιc φUλdεoU-
μ,ε iKαl Vα τlc 1ρηolμοnotQ'σouμε
olnoτ,αlv $lgλη,gΦ'μ:με. Πωλο'0γτα,ι
,και 6το,lμεc οτo '}.l,ε{dλα Ξα1α'

ρonλo'oτεΙ:α"

Eτοl,μαΞετ'ε TlQ TαPτaλ6τεq με
Ζir'μη τθlρτoc μηλoυ. Tlc γεμiζε_
Trε lμlε lμ,ηλα κoμ'nooτα, 'ρi1ν,ετε
1_2 ,κoυταλι6c κρ6μα 'nι6τοu
καl n'α,onαλi,ζετε με λ[γα κο6oυρ
δl,ομ6vα oμ0γδ,αλo.

Φρoι1τα με κριiμα

Γ1α τηv κρ6μα ".oγγλoiζ.: 1

,κoυτoλld,oo,0,n'αc, κοφτl1, Ξελα-
τi'vα, 4 κo,υτoλt6q 'oo0παc κρ0ο
νερ'o, 2 φλυτZθ'vlα Tσαγloι:, Yαλα'
3 κρ,oκαδlα οUγωv, 1)2 φλυτZ6vr
τoογiοi Z6xαρη, ελα1ιoτo αλ6τ'ι,

Θονiλr,α'
T,o 6}ιλα υλl,κα: 3 φλυτΖ6vlo

τααγIο0 φρ6οκ'α Ψβ,o0τα i κoμ'
π6,ατο: μηλα, μnαγivεq, olvαv6,

ρ,cδd,Klv,ο, φlρ6,o,υλεQ ;K'olμ'μ6γα σε

μl,Κρ,oιjc κ06ouc η oε φετ6,κlα.
Λ κ6ρ: '[ιJαρ,αo,κivo, κiρc η ,Γκραν

M'α,ρ,γ16, μl'n,ιoκ6τo, κρθμ,g σqr'
τlγ0.

Aφηvετε τ,η Zελατivα σfο v9-

ρ6 εni 5'. Zε,μοτατε το γ6λα.
Xτυnαrε 'σε uΠ,α'!v μ'σ,ρi τα ,Kρo-

,κdδ:io μ,ε Tη ζαΧαρη. Pi1vετε τμη

μ,oτl,κd τ'o γ6λα lKαI τo ,αλ6τl, ε-

vιb ovακοτειiετε τη'v κρθμ,α,π6vοr

α,π6 vερ6 nου olγo6ρ6ζεt ιb'απou
'v'o ,κρυιi:ο'ει ,Kcrll 'V' α;px'iolεl vα nη-

461. ,βξiζg1'9 oε με116λο μ,nιυλ με_

ρt,κ6c,κo,uταλ'€q ooιjn6q κρ6μο
Kαl Tη 'οε<επθΞ:τε ,F,9 iμrnη'96$1o,
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αφ,oιj τ,a ρο'vτiσε'Ι-ε με λiγο λl-

κθρ. Ei:e:lε ,πd'vω σΤα lμΠΙtσKoiα

φρoιiτα. Επαvαλαμ6cvε-l'ε το i-

δlo Φonoυ vα εΕαvτληθο0v τα
υλlκα. Γoρviρετε To Yλι]|Klσμο i-iε

κρθμα ααvτlγi καl τo αφηvετε
oτο ψυγεiο YicΙ vο nογιiroεl καl

vα nηΕεl 4 'κρ6μ,9.

Ιζρ€μα με μftλα

ΕτοlμdZετε μrα κρ6μα n':dτ..''-'

καl 6ραζετε λiγα μηλo μ,ε Ζ*-

Χαρη l{cΙ'l v:ρο vα γivουv κομ;-

πiττg. Birζετε καl li'vα κcμιl6τ-t
καv*λλαc 1iθαα οτα ,μηλα, oτα'i
,9: 6ο*α:ι_,v. "Γα οοι.lριbvετε :<αi

δf εετε το o:ρ6πl vο γiιr,εl 'nηκτο.

Bdζετε α'ε μπωλ μlα ,καλη 'κοu_

ταλld μηλα ι{crl Tο γεμi'(ετe ':ε
κρ6μα. Tοiτοθετ"εilτε α,ε ψυγεi:
'καl 6ταv nρ6κεlτοl vα α:ρ6iρε-
τε, πεlplλο*gτa τηv κρiμο ]μe σl-

pδnl καt nααπα,λiΖετε με λiγη ι<ο-

v6λλo.

Ξζρ€μα nι6του

(Bαc'κη ο';vταγη). 3)4 ι<rλοij

γilλα, 8 _ 1ο κουτολl6q κοιpτ6c

Ζdxαρη, 5 κοι;ταλ 6c κoρv φλd-
ουρ, φλoι1δα λεμοvlοιi, 2 αuγ3
(οl ,κρ6rκ'ct η καl oλ6,κληρc)

Kρατdτε 6vα φλuτΖαvl γαλc
κα,l '6οζετε το υn6λolπο με τη

φλa*δα λεμοviοil vc κdψ":r (τo

δοκrμαΖετε με το μlκρc oαc δd-

yτu}'ο) . λ{6.το οτn κρiiο γ*λο
π'eυ κ'ρ'ατηoατε, δlολι}ετε πoλ,j
κcλo T'c κoρ'v φλdοuρ, πρacθιl-
τεTε Tη Ζαxα'ρη καl α'vο'xατει'.i-

ετε. Παiρvετε τδτ: i;ε !J',ff K:i:-
ταλlα λiγ,o- λiγο,καφτδ γdλo καl
το ρixvετε σTο 1κοpγ φλd*uρ, a-

vCΙKστεUοVlαc διορκιirc' Aδε α_

Ζετε το 1'liγμο ,μ6ο,α οτo καιlτο
γdλ,α καl α'vα,xατε0ετe δ'ιρκιb:
.με Ειiλ;vo κ,:uταλl επ'iιvω αn6 ο:-

γοvη φωτlα. Η κρ6uο οlγd. αιγα
θα πηΕεI 'κ,α,; θα γi'vεl π*,λi λεiι;.
Kοτε6d?ετε απo τη φωτld ,Κol cι*

φαrρεiτε τη φλa*δα λεi:'aι,ι:u.
Xτυnδτε τουq κρδ,κcυc ΤωV αU-

γωv noλιl 1q}6 iκα,l ρixvετε λi,

γο'λiγo, αvαΚαIειjοvT,αξ γο ε_

vωΟοιjv με Τηγ rκρ6μα, Bdζετε
λiγο oε οrγ'οvη φα.lτlα γα 'Πr}-

ξoυv. Aγ Οfλετε vq ,6oλετε ο.

λoκληρα τα 'αUγd, θo xrυπηoε'
Tε Τα ααπραδl'α vα γiνouv μα-

ρ6γκα καl θα Tηv Προ,σθ6σεTε,

μετd τoυc κροκουc' ατηv κρθμα,

ανακατει]οιrr,αq α,παλ6. Πρ6nεl
dμrοc τoτε η κp6uο vα φαγωθεi
τη',; iδlα μ6ρα.

Σηu': Αv η κρ6μα οαc nηξεr

αμ6αωc κoι καvεl ,μεγαλ'ouc o6ιb
λoυc, 1'lQ φaBηθεiτε. K'ατε'6ααε-

T,ε αμ6σωξ αn6 τη φωτld ,Kαt γυ-

ρiοετε Yρηγoρo με tilλl'vο κoυ-

τoλι η o0ρμ,q Tωv oluYΦ'v. Η κρθ'
,μ'α oερ'6iρ,ετol oε ,n,l,ατ6κl,α η

μ'Πωλ 1Kal noαnαλi&τοr με κα-

vξMα' Av θ6λετε vο 61ε1 6ριυ-

μ'o 6α'viλloc, fu ρiξετε τη 6ovi-
λt,α ,αrov lKΦκο τoυ ουγo0.
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Παncvι:υτooυ: To Θρηακευτlκδ βiωμο orov 'Πλδτωvο

Π,:παv'οιlτοο:.:: Ποακτ'lκη Φlλoooφiα
Πιinr'zοUτοοU: ΛoYlκη

Στηv αγγλiκ{ γλδooο uπ6ρ1ouv υπiρo1α βrβλiο κoι

μεγ*λo φδoμα Θεμδτωv. Τα καλιiτερα εiναι:
|]._,,,". Ι1yenkov: Dia1ectical Logic
Α. Spirkin: Dia1ectica1 Materia1ism

Ι. Bεrna1: Science in History. MΙT Press 1971

Α. Luria: LaIlguage aιrd Cognition. Wiiey 1982

V, i-ektorskγ: Subject, object, congnition' Moscow Ρro-
gress i984

B. Rιtssc'l: Lοgic and knowledge
l',. Elιlsse1: our knοwlοdge of the external world
F{. Wcy1: Phi1οsop1-ry of Mathematics and Natu,ral Sciencο

Πρoσ6ξατε
_ Ol aτηλεc Τηζ *ΝlAoYΣτAΣ. εivαl σΤη δβθεσξ oλωι'

τU:,r Njα,ouοαiω'v Kαl Tωv φiλωv τoU ΠερloδIKo0.
* ol αnοατeλλδμεvεc γlο δημooiευαη εργαoiεq Kοl dρΘρα

vα civα: οιivτ-ομεc οε 6 τo πoλ0 oελiδεc γραφoμη1αvηc Kαl vα

μ;"lv fxουv δημοοl:υθ:i oε αλλo ΠεριoδιKo η εφημερi,δα.
_ Παρilκληση ο! εργασiεq vo γρoφo'vTot oτη Δημοτt'κη καl

tΙε Tc ι'J'οvοτov:κ6 oιioτημα.
_ Η .Ν|ΑOYΣTA- δεv φ6ρεl κoμio ευθ0vη γlα τΙq εκφρα_

(ο1,tε..rεq γvωuεc τωv σUVερYατιi.lv τηQ.
* Εργαaiεc εΙτε δημοοlεUθo0v εiτε oxl δεv εnloτρθ'φovTol'
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bl π α μ π α κ ο : F:f,i:t'3,ΗΙJ,?,flχJ",i,Η,flFx;
MlA T1ΡΩTΗ rΙυΩPlM!Α ME ΤΦ ΦYTo

T'o NΙτω',ιπdxo ε,Lνhι υ'6ρL$γ6 noυ

προt1}'Θa ωπ6 τη διωcταιiρωoη τη€

opεινi1€ IJαπd,'γυα6 (CARΙCA PΙJ-
DESCENS) ]με τηy Toαμπoδρo (CA
RΙcA STΙPτJLATA).

Tο Mπα,1lπd,xa xαλλιeρ^γe|ταc ο^λ'-

|\Ερσ" στα. υι.piπ,εδα "oυ Ιoημερινoιi υ-

ι|δψaτρo απ6 2.Ο00 dωE a.Ο00μ.

cτην Αυoτραλiα aτη Ndα Zηλανδiα.

F'!'ναt φντδ πoυ ανσ.ττ6aaεταυ ^γρi1

ΥOρα1 1Lε υlιbδη xoρψδ, {Ιε μ9γ&λοι
',ια)'αx& παλιγιοeιFι^i1 φι1λλα πoυ d-

χουν 1-ια%p6 μio1o. Edναι φυτ6 δiοι-
xo δπου τα αρoενι.x&, xα'" Θηλυιιlι
λoυλoι1δια 6ρ[οxoνται oε ξε1ωριoτ&

φυτd, 6πωE εtναι τ1 αxτινιδι&, φυoτι_
y",.&' xλπ'

Tα λcυλο6δι α'etyαι γιεγ&λα, 6γαi'
γrυγ στιζ r;-ιαc1&λεi τιυν φιiλλων, €-

y'0υν σx+ιJ.α' xoανcειδd6.
o xαρπδq e[ναι ρ&ηα πεπoνδrμaρ'

φoζ y'αL ι1j.εγ&λωy διαoτ&oεων, (ι'i-
ι,o6 3Ο σm γ"α'L πλατoq 1Ο cm με

1ιαιρ'5 πaδ[οτ"o. To 1ι6oo'l pαρaq xαρ-

το'3 'ε|ναι 1 xιλ6 πeρ[τaν) .

Eπιμ6λειαΞ οδ. Nτιιr6πoυλου
lιLaυζ.

'Γ α" aτοιγεi'ι αυ;&" γαpαxτηρtξoιlν
-'a 1)τ.Jτρaτ'.xδ τον x}'[1ια'''oζ που μπ9

ρe['lz' αναπτυ1θεi xι ευδoxιμτjoει oε

:λε6θερη xil"λι€ρ^γ e''α.

κου f.|c' 1ιπogaυοe να' καλ)'ιeργ'r1Θei.

1ωpic r,ρcaταοtα' o ψ6νoq τρδπoq

v-α")'λ''εργε[α'q τ,a1) στη 1ιbρα μα6 εi-

να'' 1ι!.οα' οe θapl,ιaxi1πaa y.α.L 6ε rΞ-
.ρ'"ογ,"iq το'l δε'; 61ου1'ιε iμεγ&λε6 δια-

r,:υμd.v:ει6 τηq θeρ1ιοxραοfug.

1[,,'laετο'"'1ιαatα' eδ&φoνg Tο θδa_

Ψca τ.oν θ'α" xαλλιεργηθεi με Mπα-

o xαρπδq παραγεται παρθeνaxαρ'
πcτ& γr'' αυτ6 ιιαι etναι "&'aπερ1,ιρζ"'

To Mπωμπd'ιo ευδoιιμεi aε τ,e'

ριoyd6 με ^i1πιo xλi,ψα δπoυ δεν 61oυ_

μ,ε 1ιεγ&λεE 'διωxuμ&yoειζ τηE θ'ερμo-

τ"ραaiαq τδao xατ&, τη δ''&"ρweι.α τoυ

dτου6 (μαγioτη 3Φ, ελ&xιoτη*50) ,

6ao xα"ι xωτ&, δ''&ρxeια τηq ηp"!-

ραq δπoν η διαφoρ&" ψeγtaτηq τ"αι ε'
λα1icτηg να μη ξεπερν& τoυ6 1Φ.

Θ6λει υΦηλ^4 aγετtxi1 υ^γρωa|ω

70-8Οo) o, πρ&ηψα πoυ υπd,ρxει μδ-
νa σε raρ.aΧd6 με υιpηλ6E 6ρoγοπτ(ο'

oει6, ιδiω6 xατi,, τoυq θερινoι1q μt']_

γεζ.

Λ6γω τoυ ινιbδoυ6 τoυ τoρlμo6,

τoυ eπι'πa)'αbυ ρ''ξυxo'3 oυoττjματοg,

τoυ πλoυoioυ τρυφaρoν xαι γι.α),α'xaδ

φυλλιδματoq πoυ d1ει, ,εi,ναι ευαioθη'
τo σ1oνζ δυνατo6E xαι ξηρaνq α'νΞ-

Στη γllρα ψαζ y'α,L γενιx& οιq
Mεooγειαxdg ΧιbρεE, πoλ6 λiγε6 εi-

να.L aL τ,ερtoγ€q που πα.ρoυaιd.ξουν

τα aτo''y,εtα αυτα του lμυιρoxλ|ψατrlE

ψπ&xo θα' τrρ'tπει νυ' ε[ναι ελαφρδ,

cτi-'rιγγερδ y"αc ια).&. αeρtξδ'1ιενo (ω',ι

rrrιilδ4, α.irμoπηλιδδη, πηλoαιμμιb,δη

-€
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B' ΙInΗΕM}lΗl0 EflTllM0n0Γilts Σrffi[P!ιI
(ΠερlλrlΨεlc αvακotvΦoεlc}

Η ΧPΗΣIMοΠOΙHΣH ToY B-4o1 ΓΙΑ TΗN ΠlPo-
ΣTAΣΙA TΩΝ ΙζHPFΙΘPΩN AΠlo ToN 'ΚHPoΣΚoPo(GALLERΙA MEιJONΕLLA)

(Β') A. Tο€λιog' και Α. Θ,ραoυ6oιiλoυ'
Eξετ&cτηxε η απoτελεqrατυxlτη- τρoφi1 γ6νου.

τc{, τOυ 6ι'd'oγιxο6 εντoψοxτδνoυ Β- Tο B-4Ο1 δ(γει cxα'νοπaιητυx^l1

4o1 (B. TERΙGENSIS) 1 τLσ"'εην πρocταcLα oτιE xηρriθρεq για b πa-
r'ρaσ-νcLσ[α των τ,ηρηθρι{lν των μ.ελιo ρ[πc'l ψ"ipeq, τδao aε απoθηιευμdνεg
οιilv. Παρdλλτ1λα" εξeτ&.cτrμe η eπt- ιτ;ρiβρεg, δaο xαι σe xτlρiiΘρ'Θζ r'oυ
δραoη τoυ oxευd,qματ,oq αυτoι1 oτην -'oπoΘετi1t)ηxeν ψ{oα oε μελiooιω. H
γ{ννα τηq 6αatλιοaαg y'Ct"'' την ε^t- τ('ννα τηζ 6αaiλιooα'q xσ.'- η ,ε'}lτρO'

φi, τaυ γ6νoυ δεν εItτl'ρεσ,στηy'ε αr,,3

:.' φi'ρ1tιxo αυτ6.

Εnιμ6λεια:
oδ. Nτιv6πoυλoυ

l. ΣταΘμδq Γεωργικfrq 'Eρευvαg Xαλ-
κ ιδικflg

2.Εργαoτiριo MελιαooκoλΙαξ _ Σηρo-
τρoφΤαg ΑριoτoτEλειo Παvεπιατfr μιo
ΘεooαλovΙκηg .o

z".λ.π. εδ&φη) .

To PE τoυ εδ&,φoυ6 Θα πρ!πει'
νx ν'υ'ρ.α"|'νεται 6-7 '

Λδγω τcυ πλo6oιου φυλλιilμ,ατog
πoυ d1ει, ττ1ν ταxε[o' αν&'πτ'lξη που
πωρoυaι&ζeι, τι6 μεγ&λεg στρεiψoιτι
xd6 απoδδoειζ πOυ €γe'" _ξεπερνθ.
;cυq 10 τδvνου_q- θα τρtπει προ
τη( φ6τ,Θυσγi Q τ.Jυ να λιπαdνεται 1ιε
l-b τδννουq xaπρυαg xα,' γ.d'θε xρδ-
νc ναλ.ιπαtνεται με 30 μoν&δε; n'A-
ζιoτor, 10 l:roναδεg φιilοφορo xα,υ 50

μr',cv&δεq xα}''ιa, xαΘ,jlq ετtaηξ χαι lrιε

τα απαραtτητα Lxνaστal'xεiα (Σiδη-

ρ ο6, Β6 ριo, Ψευδriργυρoq, \[αγ νi1oι,'

xλπ.) .

IΙ 'φilτευcη ^γiνeται' cτι6 αρxdE τη;
α'νa'ξηq y"x'L σs α'τroοτ&.aetq 1'5 μ. Χ
1,b γ.. i11,i,,r. X 1,81l. δηλα'δ{ 350
dω< 4Ο0 φυτ*, τo oτρ!ψγια.

Κλαδεriετaι οε 6ι}οq 3Ο εlι. απ6

τo 6δοιφoq xm δ^ηψιr''υργetται iναq
τ'εντρ'"xδq αξoναq rνcυ απ'o1e)'Ξi }ιq'L

τoν xοpψδ τoυ δ,d'lδρoυ επi" τaυ oπο!-
,-υ φ'3ονταc τοι φιiλλα xαυ o'' ν'αρποi.
To φυτδ xαρπaφaρeι" oτo πριbτo €τaq

τηι φ6τευo{ ζ τaυ γ'α. παρ&'γευ 2b'
3o xαρπo0E ανd, ,δdνδρ.o, ενιb τo δε6-

iΞΡa xαL τρ τc tτο; απ6 την φ6τευ-
at1 τoυ ι,ιnαΙ'νει σττiν π\ιρη y'αρfro-

φο7ιiα' παρ0.γrιγ1aq 5Ο-70 ιαρπo6E
ανα δ'!ν'δρc'

Λ6γω τη'c r'αγε[αq ανdπτυξη6 πoυ

πιρoυcιd,ζει τa πλoιioιo φ6λλωμα
που €y'ει ια.r xην υΦηλi παρω^γωγi1

πoυ 61ει θα πρ€πε'' Vα αρδg$g1rιg

xσ"τ&, τ)lxνd.. δLα.'τ+Ιψ.α,xα xq'ι xαΘ'

oz

δλτ; τη δ''θ'ρxε'.α του dτουg.

Θυ" τcρiτε'' νω απaφε'3γετα'' τo πδ-
τισιια lιε ιι"ταxλtcη πoυ ενδ'εyo1-r'6-

νωg υπd'ρ7ει xi,lδυνoζ vα δημιoυργd-
οει α.αψlξ[q τιυν ριζιi.lv ιαι ξipανaη
τι,l,l δdνδρωv.

Ο Nα'λιiτερο6 τpδποq α7'δειloηq gi-

'iα|" iα' ψLxροσυστi]]ψατα i,ρ'δευcη;.
(SΡRETERS, Στ&γδη *ρδευoη x,

λ.π.) .

Ο: ='ι'l'i,Bιι; αρ2ωcτε'-εq ιι'. ;1
6')τo''l'l' πcυ π,ροο6αλλoυy τα φυτ*'
εtνα',' πα.Ρδψoιεζ 1με α'υτjζ πoυ 1iρc6-

6ilJ.aυγ -να pυτα nr.2ν Nαλλιεpγ'a6ν-

ται' |\ξ7α cτa θeρψοx'i11τ|,a y,σ'|' α.\)τ|'-

lrgτωπiξoyταr. y"α'τ& τον iδιo τρδπo'
Exgiγο τcν πρ!.π'eι να ελεγθεi ιδι_

αkeρι ε[ναυ τ1 ατaλ61ιανoτ1 τοιl εδ7'-

φOυζ lιΞ 6ρι'11ι'ι.οι3γ'." μεθιiλιο. τL.1 '/.ι

απcφυγoυ1ιε τ"'q πρoο6d'!.i α"π6 το

VERTΙCΙΙ,ΙUM xαι τo PΙTEΙU}Ι.
Tο Mπαμπ&xa 1ζαρl,\xcοφορεL απδ

το πριbτο tτoq τr1 -c φ$τευc{ε τoυ, e-

φδcον υτ&ρaουν eυνο'(,x!'q oυνθ{xε;
xαλλ'ι€ργειαq. (Θερψοxραaiα, ιlγ ρα-
aiα il'π.) . o xαρπδq ωριμd,ζ€ι σε

διd,οτη,μα 9-1Ο ,1l{νε6 y"α'' xαΘε δ!ν-

δρo παρωγeι τo πρι1lτο !τoq α"πδ 25-
3o xαρπo$q xα'ι φΘανec 1ιd1ρι 5Ο-7Ο

xαρπo'36.

ΙΙ ουγxoμιδ^{ διαρxε( τρεi-c μτ]ν:g
περtπoυ, αργ[ξaνταq απ6 τoυq γαψτγ
\ω 6ριaxδψενaυq xαρπο'3q. o xα.ρ-

πd 'c εiνα'ι δριμog να xοτε[ 6ταν τa

τ"iτρ'.n16 χριbμα xα)''3πτeι τo 30o) o

-νT16 ετLpαΥεiαq του. o dlγoυρoq xαρ-
πδq €y'ε'' πρ&aινο cxaυρο χρ6μα.

Ta φυτ6 xαλλ,'εργε[τα|. Υl'α τονζ
ε'jγευeτουg ']καρπO|3C του. τaυ εt'ωι
π)'ο'3o''ο,' cε 6'.ταψL'lτ1 C, οιi-loφoρo,
g.a6iaτcο γ'α'' c&xy'αρα.. ΙΙ εριd1ει
b5-6a y'λ/γραl,ι' 6cτω',ι.t'iη C, π,εριo
clιτερτ1 δε πccδτ'r1τα αa6εsτioυ xαt

φωcoδpου απ6 ;α' αxτ'.νtδια. o xαρ-
rδq τ,:υ eiναι πτωy'δq ae c&xy'αρα
6ο) ,' oε c'3γxρtcτ1 nιε ωλ)'z φρa'3τι.
(Φρdoυλε; 7_8ο)o, P,"δ&x''να 11-
72ο) c, iLt1)'α 74-76ο) o, xεραow 7'[-
2Οο) :λπ.) . o xαi.ιτδq τoυ εtνα'ι α"-

Pωlματιb'δηζ xαι. tγευ γεrjcη πoυ ιl-
πενθιμ{ζ,ει ανανα, τωπ&iiαq xα'. φρα-
ουλαq.

Εxεtνο τoυ xd'νει πeρcζtρητο τoυ
zα.ρπ6 το'l, etναι τr'ι dvζυ1ro παπαtντ1
τa'ι τιpι!y'e'. ιι'. l'υξανe'ι ^ιιτα τo-
λ'l ι'.i δ''αιττiτ,''z!.; ;οιl ιδιδτητεE. To
dvξυ1ro παταtντ1 διαaτ& τιg πρωτ,εt_

vε; (λευxωματo'Sy'eq oυoiεE) , 6e 1τo-

).υπeπτdδια xaL τo 6αoιxιbτερo απ'
6}'α., εtναυ δτι δρια ce δξινo περι6α\-
)'oν PH 44.

o τ"αρπδq πρaaφ€ρεται ωζ νωπ6ζ'
ωE 1υμδ6, o oπ,',ιtoζ θεωρε[ται ω6 &-

ριcτηq πo''6τηταζ y'αL ε[να'. τατ&λ-
λη)'οg για ττγl 'ζαγιροπλαaτcτt1.

'Hδη τρεi; φυτεiεE €γoυν εγxαια-
οταΘet y'α'τi τa fiΡaτiΥo()p,ενο 6τo;
1987 (}Ι&ι:o, Io6νιo, Ιo6λιο, απ6
-'oυq παΡατωγo6E, Hλiα Mαυρiδη'
αδελφoli6 Kαλιωyfδη oτo 1ωρι6 Pι-
ζαρι xα'c απ6 τoν πωρaγι'ιγδ Κωv) νo

Χριοτοφoρilδη oτo 1ωρι6 Aρodνι oε

tN:αaτ1 απδ 0,δΟ dω; 1,5Ο στρε{-ι.)r.



EΠ Ι ΔPJξΣΗ ΕNτoM,oΙζToNΩN πoY xPΗΣ IMotIo l'
OYNTAI ΕNAΝTΙoιd TΗΣ BJιiΡΡoAΣ ΣTF{ ΣYMiΠEPΙ
ΦoPA ΤΗΣ MΕΛΙΣΣAΣ Ι<AΙ TA ΠΡo'ΙloNTΑ TΗΣ

Δ. Tαεiλιoq' i<α' A. Φραoυ6oΦλου'

To μαλα'θεio , τo Συνεαx&p Υ'αL 'νc τηΞ '6αpρδα'' Δε'l ,επηρεοtζoυv 6μωq

ΡERΙZΙN, επηρa&'ξoυν aηψαντι.xω την επιθετιx6τητ0. τ,ιυq.

την ταραπλ'ωνηoη .δν ιμελιoοιbν μ.ε_ Tα τοξιτω y'αταλ'οιπα' μαλαθεioυ
τα απδ τι6 θεραπευτιx66 επεμ,6&oειE xα.ι PERIZIΝ, που μ6νoυν aτo ψ{'-

που γtνoνται τι'α ττ|ν xα'Lα"ΙτολiψTΙση λι yι1ι' β-"a xερi", εtναυ oε 1αμηλ*,

επtπε'δq. xαυ επηρoλζaΥταL σΥ1p.0'91'L'

y"α αmδ τo yρδνr' αποΘt1xeυaηg xαt
τ,'i 6c'θt,ι.δ θiρ1ιωνaηq π,oυ δd1εται τo
,rrdλι aτo cτ&'διo τηq τυπoπa[ηai6
του.
l. ΣταΘμδζ Γεωργrκfrq 'Eρευvαg Xαλ-

κ ιδrκ{g

2. Εργαoτiριo Mελιoooκoμiαg - Σηρo-

τρoφiαq ΑριoτoτEλειo Παvεπιoτfi μιo
ΘεooαλovΙκηg.

Σe π'e[ραψα xαταπολ{ψηaηζ aτβ
CrDΙA (CARPOCAPSA) (LAS_
ΡEERESΙΑ)) Pol[oNEΙ,LA (L) ,

1|ου frραΥp'ατaπac^|1Θητ'ε oε o;πωριilνα.

μηλι&6 ιμε δ,dνδρα τ1λυιιiαg 25 ετι7ν
πocxcλiαq STARΚΙNG DEΙ,ΙCI_
oUS οτην περιογfi Mα.υρoδdνδρι B6

ροια6',διερευνi1Θηxε η σ'1τaτ'ελεσι1ισ'-

:ιτ'6τητι διαφ6ρων εντoμoxτ6νων
στην γ'σ"τατ'oλ6μηoη τoυ ,εν λ6γω ε,ν-

τ6,;roυ,'ιε επtxα','ρουq πρaλτ1πτυxa'3q

δεx'αoμo'3g τΓ'aυ r,ρα.τ ψατoπ'aLttθτμαν
αli1-ιφιυ,lα lι\Ξ τ''ζ σ"τρoτα€'q προe,'δc-

πotiiαε' q τηζ τ.εPLay'ijq. Συγιeιριqrd-
νz, μιε).ετ!θτ1'nΞ ^Q α-πcτελεοψατιx6-
τηιι 1'o ορτσ'νaφa'τ'φaP'"y"ιΔν y"!''. τυ-

ρεθρι,lcειδδv εντaψaxτδνι'lν' 1ιετθ" α-

πδ '''{aaeρ''q συyoλιχd, '!'exαc',ιo'!q xx'
λιi1pεωg που 6γι')α''1 ΥLσ" τc σγ.oπδ cιυ-

-!

'o).α τα ;rελετηθdντα ε'iτa1ιoxτδ'
yα dδωcαy Ly"α'νaτ,a|"τlτLxα απoτελ'!'

C:,|' σ'τ q' xσ"|' δ'' {.φ ερ α,ν στ ατL lτ''^ΛLb ζ ση-

1ια','τcxα ξναν-",. του 1rd'ρτυρα, αλλ*,

δεν τcαρo''lci'αζαν xαr,ι1ιLα xτcιτ|'στL'

76i aτ1ιυ"ντιν"^ii δ''αφoρα μεταξ$
τcυe. Συγy"εx2ιμ6νl η αraτε)'εσ!σ.'

τιιΔττρα. 'ιι'ετ&' τ'r'ι τdλο; των επεμ6d,_

c'6)'/1 ^li1α' y"ατ& ε'ντc')'1,οι"τ6νc ιυ6 ε-

\i;ι Ι]AΙT}ΙROΙD ro)o SL 98,

1ο)o, CΥMBιΙSH 10 EC 98,0o)ο,

ΙΙoλuτοiν 2Ο0' Ec ιαι CΟRSΑΙR
2Ο EC 9?.8a).ο, DANΙTOL 10 EC
97''to}a ΑZΙNEL EM 40 \'vP 96,

A ΓΙ oTEΑEΣMΑT Ι ΙζοTHTA ΕΝT,oMoΙ,ΞToNΩN
ΕNAΝTΙοΝ TΗΣ ΙζAΡΠolζAψAΣ TΙ{Σ MI{ΛIAΣ

(cYDEΑ ΡolMoNELLA /L./)

T. Toμ6ζoυ,1 A. E6τog,r Π. Καλ,μoιiκogι
και A. Xατζoπo'fλoυz

1o)o. AZΙNEΙ, 4Ο EC 9b,7o\'o,

GΤJSATEΙοN A 4Ο EC xαι ΑΖΙN'
ToX Α 4Ο EC 95,6ο\o lιαι SE-
ERΡA 2'6 ΕC 9b,5o) o, ενιb η rρa'
c6ολ! aτο ψα,ρτυρα αγ7iλθε oε 49,

6a) ο'

Ι . EρYαoτiριo B ιoλoyικoδ EλEγyoυ

Γεωργικδv Φαρμ&κων Tμiμα EλΞγ-

XoU iΓεωρYιKδv Φαρμ&κωv και Φuτo-

φαρμαΚευτικig Mπεv&κειo Φυτoτα-

Θoλoyικδ lvoτιτo0τo, Kηφloι&

2. Σταθμδg Φuτoiiyειovoμικoi EλEγ-
yoυ Θεooαλoviκηq'

τω'l θηλυxιily, πoυ παρατηρ{1Θτμαν,

dδειξωy Nαρα,xτηρL6τιxτj αυμπεριφo-

ρα xα)',€αψατοg. Tα θηλυx& oυζε6-

τ\)υντα.L t:,ι[α φορ&. xωτα τη διθ,pxεcω

τη6 ζω{ι τOυζ 1lα|. ψeτα τη ο$ζευξη
6τα|J.σ.τ&. το x&λ'eα'!ω. Α"lτiθετω τα
αρ5ε',"y"θ" ουζε6γνυνται r€ρLσσδτεco

α'πδ ψ[α φορd.. H ,δnαρxεtα oιiζευξη;
*pαν πeρiπoυ 1'8 ιilρεE, εy6 η 6yοιP-

ξη των cυζειiξεων τ'αρα.ττlρi|Θηγ"e 4'
5 ιbρε; 7ιετ&. ττρl €ναρξη τηζ σxax,ε.-

νii: φωcηs. 
nΙo ποcocτ6 θηλυxιilν

rου cυ,ζε6χΦxq'ν σε συνηrcζ εργα,'

cτηρioυ, αν'tρy'eτωι. στo επaπε'δ,ο τoυ

65ο) o.

ΠA,PAΓONTΕΣ ΠoY EIIΗPEAΖOYN
TFΙ ΣYMΠEPtΦoPA ΣYzΕYΞΗΣ ToY
s]EsAM1g μlQrΝΑGRIoΙDEs (LEF.)

N.Α. Mπαμπiλnq και B.'E. Mαζωμ6voq

Ιvoτιτoιiτo Bιoλoγ(αq, E.Κ.E.Φ.,E. ((Δnμ6κριτoξ)),
Aγiα Παραoκευιi Aττικfiq

Ερ"γαcτηριαι'!g παpατ^r1ρi1aειq d- ριilν φιυ;-οxoτα'δ'', θτ1λυxα tyτorηα" η'
δaιξαν δτι η απελευθ,6ρωση τηζ φΞ- ),υxiαq 48'72 ωQων αρΧtζουγ yοι 1{α_

ρoγrοuηq (xdλεoμα) απδ παρΘLνα λaι5ν 4 ιi'lρε_c μετ& ττ1'l iναρΕη ττ1;

bηλυx& τηc οeζωp'ιαq τoυ αρα6οot- σ.ιaτaτΕΞrJLδδaυ. H ,δι&.ρNεια τoυ xα)'ξ

του αxoλoυθεt 6νι xυΡγ.αδιx6 ρυθμd, G.!'α-το; εtνα"ι 2,B 6ρεq xατα τΥ|) o'

που xαθορtξεταc α'τδ τη δ'υαρν"ε'"ι πai"α τα θηλυι'& 61oυν oυν61εLα' r'ρo'

τηa Ψο)τ.περ,'δδaυ, ττι θερψoxραaiα θ}ιτα]μ6yo τcν αδξνα τηζ φερO1μ6νηζ'

no, 
"'1u η),'"ν'tα. Σε περioδo 16:ε 'υ- ΙΙacoοτ6 1-ιεγα'λ6τερo απ6 '-o 

8Οo) ο
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I. ι{ πoIκIλiα α1λgδrαq Mπεpθ Apυτi (BεE!ffiftfi $iefrrΨ)

ΔΕruΤPOκ0IlfilKA θΕMAΤΑ

σlμ,ono'nr.1 ωc γ6φυρα (εvδlδ-

μlεσοq εμ,6oλl'αoμoc) μετoξ0 τηc
κυ,δω'vιαc κor,dλλω'v ποlκlλtιilv
α1λαδrdc ,πoυ 6xoυv nρo6λημa-

Η α1λαδιd Mnερ6 A,ρvτιi nα-

ρoυαιd,4εt εvδιαqi6ρov γtlα Τo,Uq

ε,ξηc λoγουc:

α) Εivαl μi.o οΕl6λογη θερlvη
nolκlλi,o. Παρ6yει καρπoOc ε8'

γεUστoUc;με ΙδlαΖov d,ρωμο. (Kαρ
'π'c,i A' nrolδτητ'αc).

0) 'Exεl n,oλιi κολη oυγγ6vεια
oτov εμ$9χlα,oμδ εni τηc ,κυδω'

vrοc.

γ) lKρivετοl κατdλληλr1 vα Xρη

Tioυ
Oδ. Nτιv6,nουλoυ

τ,α oυγγ6vεlαq στοv εμ6oλlαο,μδ
εni,τηc κuδωvtdq. Aπ,δ τlc πριil-
τεc ,δoκlμθc φαiviετοt ,6τι ol noi'
κl,λiεc αxλoδrαc πρΦiiμη 'K6olα,

tKοvτoι]λα, A,μn,dτε Φ5τελ, Toα-
κιi.lvlκη, Zoι3aκo Ζ.λ6τo (nολιi
πρΦlμη nαικrlλ[α) καl Σ6ρnου(Nd
oυοα) αvαnτ0o'oovτ,α,l ΙKclγοΠο|η

τl,κα μn,oλlαoμ'6ν'εc εn,i τηc ,Mπε-

ρ6 Αρvτιl (γfφυρα) Kl' ,αUτη εΠi
τηc κυδωvι,6c.

δ) Elvαl αv$εκτ.ικ,η ,πoλ0 στo
.$αxτηρl9rκ6 ,κdψ,lμo. των μηλο-
,εilδΦν n'oυ οφεiλ,εTcr|ι ,σTo 6ακτξ-

ρlo Eρ,θivrα αμυλo66ρο.

τηc αv'θο'φoρiο'c τωv διαφoρωv
noικlλlιb'v αxλαδldc, ,κυδωvt6c

καl μηλ:αc. Ac μη ΕεXvο0με 6τl

η αρxIκη μ6λυvοη τηc οoΘ6vεr-

οc ξεκr'vd ,κuρi.ωc ,on'6 τ,α dvθn.
ι<οt oτl το '6α'κτηρlα nολλοπλα-
o,d:Zο'vταi μtε καταnλ.η,κτtκη τα-

;1ιiτητ,o σε σU'v8,ηKεc μεγαληι:
αxετiκtic υγραοiοc καl υψηληc
Ο'ερμ,oκ'ρ,ααidc.

Περ:'oρloτt,κd, oτ,η'v εEdnλωοr1

τηc αoΘ6vεlαq oυvετ6λε.α'αv οi

φθlvoπ'ωρlvoi ψεκαolμo,i με fuρ
δ,lγdλεlo ,nο,λτ6 η μ,ε dλλο xημr-
κd o,κευdαμ'οτα.

Eniioηc τα ,δl'd,φo,ρα τεXVl,Kd

μθτρα n6μ η,η,οαrr οl 'δεvτροκαλ-
λlερι1ητ6c Tov ΠροηYotμ,εvo 1ρ6
γ'o,σΠ,cμα,Kρ0,vο'vταc η nερlopE-

Zovταc τιc πηγ6c ,μoλυvoηc. (Kc
πη nρoο6λημ6vωv κλ6δο.lv Kαl

κλαiδΙ,oκωv, nρoo,6λημ6vωv δ6v-
τρωv. ,Κonη τωv'α'vθ6ωv ΠοU 9u-

φο'viΖο'vτα'l τo Θ6'ρ,oc καl το φ€l-
vδ'πωρo ,κλn.

H n,ερrοριo,μ6vη αΖωτoOxοc ,\i-

Πα,vση θnα,lξε εUερY:εTΙK6 ρ6λο.

H ,κoΠξ τωv Παραφυdδωv καl
τω'v α,γριoxoρT,ωV Π,o,U 6ρισ,Kοv-

το'l κοvτ6 οτov λαl1μ'δ ταrv δ6v-

τρω'v. 'Eτol δεv ,δη,μloυργηΘη

'καv cu'v,Θηκεc υψηληc υγ,ρoo[οc
oτov κoρ,μ,o τωv δ6'ιrrριυv.

Η επdλεlψη τωv τc'μιbv Kσl

τωv πληγιi.l'v με x,αλκοilxο αλor-

φ;l (Ν:6oρlv κλπ.)
Δεv yωρεΙ ,κομ'iο ,ο'μφ;8cλ.1α

6τi οl επαvαλoμ,6αv6με.Jc| ψΞl(α-
αμ'ιoi n,ο,υ δlεvεργηθη'καv οτα d'v-

θη, oο,o δ:,αρκo0oε η αvΟοφ,ooiα
(δ*,3 '5g1 τρεlc φ,oρ6c), 6nαrΕα'r
αΠ.3φ,οσIσΤ,ξ<6 ρ6λo σTηv Π'αρ,εlj-

n6δlοη τoυ μoλtαμ.oτο'q oτα il'v-

θη (nρωτoγεvηc μδλυvoη).
4**

'Kαr μi,α dλλη xρηαrμη nληρο-

φoρiα γlα ToUc παρογωγo0c'
Στlc 'α1λα,δι6c τoυ l'vατtτo0τοu
Φυλλo6oλωv Δ6νδρωv'Νdoυοαc
φ6τ,oc (1988) 6γlvε ,μi,α δoκlμη
αξroλοYηοεωc 1ημlκιi.lv σ,KεUα-

αμdτο*v ε'vα,vτiic'v του <6ακτηρl-

ακο0,κα,ψ|ματoc>. XρηoIμonοiη-
Θηκαv o Goρδιγdλε:oc ,n,o,λτoq,

δdφoρα xημlκ6 oκε'υ,dοματα καl
oτρεnτo,μIκivη. ol δoοo,\oγiεc 4-

oov,μ,ικρθc',o'υτ6'q n,ou oυvloτoι]v
οl Φ'ορμακευτικoli o'iκoι, 6τοv γi-
'vεTα! φεKαομδc oτο ογΘ,η.

Γlα φθτoc 'δεν ,μn,oρεi vα 6γεl
ουμπ6ρα'oμο Yια Tηv αErολδγη.

2. To CIακτnp!{Ι!{ε} κα$lμο TtοΨ μειλοεlδΦψ
iΓIα oτa '6ακτηρ'ακo κd'ψl1.lo'

γρ,α,ψαlμ,e xαr δλλεc φορθc (6λs
,nε iNldοUσTα τειjxοc 23ov 19B3

l(αΙ 40'c,v'l9B,7) . Σ,ημερα ι-lοοoθ6'

'glψlpl'E 
v,ι1,α oτo,t1εilα nο,u' nρo6ρ-

Χovτα| α'n6 τ'η'v Eλληvι,κη πρα-

γματικoτητα'.
Σε γε'vlκ6c γρσμμθc μπ,cροιi-

,μ,ε vo n,c0με 6τl φ6τoc (i988)
τo 6α,κτηρl,αK6 K,d]Ψl]μ,Ο η,ρ,οξ6vη'

oε λiγεc 4ημl6c. Η o8γκρloη γi-
veτοι μ,ε, Tηv Προηloι]μεvη Χρc-
γld. Auτδc εivol ο καv6ν,αc. Y-
ndρ1oυv δμωc καl onωρ'ιi.lvεc
iKαl KUρiα}ξ α1λαδι6c ΠoU η ,Προσ

6oλη αvnλθ: o: υψηλd επi;nεδα.
Eivol' ,o,l nερlnτιbοεIc nο'υ τo μ6-
λυoμα υnηoyε απ,6 n,6ρ,οl οτov
aUμKεlKρilμ6vo oπω,ριi.lvo, εnεlδη
οl Παραγωγοi γ:'α δloφoρoυc λ6-

γoυc 'δε'v φ,ρ6vτrοαv νo q'Πο,μο-

,κριj'voU'v T}Uq nροoBλημ6vouc
κλαδouc,καl κλ,αδi'o,κο'υc ακ6μlα
κcI nρoο,6,λn,μ,6'v,ο δθvτρα απ,6 τα
κτηματd τo,υc.

***
'Η π,ερloρloμ,6'vη εξ,α'nλωοr1

τηc αoΦ6vεilο,q,oφεiλεταΙ ,KUρiοJc

σTlq Kαiρ|ι(6c αuv9,ηκεc. Φθτoc
θ6ρεΕε λiγ.c ,κοτdl τr1v δι6ρ,κεrα
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ση τωv XημιKιbV σ'l(εUclσμlαTωv'

o λ6γoc 'ei'vαι '6τ1 6λο τα δ6v-

T,ρα' ψ,εκ'ασθ,6vτα ιKαι olΙ μ'δρTU_

ρεc (οrψιiκοαro) δεv 'nαρo'υ'oiα-

oov il(α}.J'lr6 nροo6oλη. lΘα Πρ6-

Πεl να τovlσθε'i, 6τt ,oτlq oxλα-
δlθc κατα τo Θθρoc καl το φθt'
vδnωρo 'l987 6Μl ol κλοδi'oκο'l

καl rκλ6,δol Π,oU'Π,clρouσiαζoγ oυrμ

nτδματα τηc oοΘrιlν'εlαc η ηοov
Onοπτοl κ6nη,xqγ. |l ,x6n'η των
Προσ6λημ6vωv 6λοoτΦv ,καl κλ6

δω,v nρoγβατoπ'ol6rrτοv 20 n6ν_

τoυq τoυλ6xlσTo ΠΙo κdτω, οτο

υYlθc τμημ,α. ,ol Πρ0σ6λη:μθvοι
,κοl iπ,on.rol κλ6δol iK,οiγovταv α-

μ6σωq' iKατα τηv κonη xρηotμo-
ΠotlηθηKα,v δ0'o ψgλi$,1g Tα οΠo!(l

ητo'v ,6oυτηγμ6vα 'oε onr6nvευ-

βα. Tiα ψαλiδlα nρθnεl v'α μεi-
v'oυv λΙγo 1ρδvo oτo διdλυ,μα,

YIα vα cy'κ,oτωθο0v τα 6ακτηρiα.
Auτ6 λθvε ol ,ειδικoi. 'oλεc ο;

τoμ6c αλo'iφιθηκαιl,μ'ε x,αλ,κοιixο
αλolφη (vo6αρiv).

***** ** **

,E,κεi'v'o ,π,oυ nρ6nε,l να κiγoυv

5. H πol[lλiα μnλ!αc TtοUαt!(oλυT
lΓl,α την π,otκt,λfiα μηλιαc Tζ6-

'vογκο,λvτ ,μιλl1oα;με καl 6λλεc
φoριic. 'piγ61 lpιo ποlκlλiα 'με noλ
λ6,πρo,ο6vr,α. ]Kοτ'dγεταl οno τη'v

Aμερlκη. Πρorηλθε οn6 τηv δlα-
ατ'αrjρωoη τιυv π,olκlλιιi.lv Τζovd-
θ,:v,καt,Γκδ'λvτεv Ντελ,Ιτoιoυc'
Kληρovδμηoε 6,τl κολιiτερ,c 6-

ΧcUV ol ι1,ovεic τηc. An6 'μεν Tηy

μητ6ρα ('Γκ6,λvτεv Ντελiτοlοucl
τηγ'Π'αραγωY!lKδτητα, μ'6Yεθ'οc
,καρπ,o0, δrατηρlo,ημ,6τητ,α σΤα

ψυγεi,α, απ6 δε τoν πατθρα (TZο
vθθαv) τ,o η<δ,κκtvo yoιi:μα τηε
εnrδ'ερμiδ,οc, τo 6ρ,ωμα, Tηv ι]|'

'π:6ξlvη γε0οη, ToUc dφ9ο'vουc

xuμo0c Kα,Ι Tηv αvΘε,κτικ6τητα
ατo ΦcυZlκλ6δlo.

Eivαl τplπ,λro,εl'δξC ηgr,x1|iα'

(,Eyεl 51 1ρωμ,ooιillμ'ατα). Δεv
,κdvεl για επι,κ,ovl6στ.ρl,α'noiκιλ'iα.
'Γtα τov λ6γ,o αυτ6 6π,oloc εγκο-
Θloτ6 μηλειi:vα ,με 6ασ',κη nοlκ,-
λilα τη'v Τ46vα1,661γτ θα nρ6nql
αnαραlτητωc vα ιD,.lτεto'εl 'καt dλ
λεc δ0o δrnλ,oεlδεΙc Πol.{Ιλigc

γlα γ,o'vψonoiηοn τυ:v αvθ6ιυ'l
(π.x. Γι<ρ6vvη Σ,μlQ rκσlt Στ6ο_
,κρlμοo'v) ' 'Eτol ,λο':π6ι, η 'Γ'κo6'-l-
'vη Σulθ θ,α Yov'ιlon:lεi τn'v Στdρ
Kβ:llpσoV. lΙ<Ot θα vον.μοπoI,εiτα'l
,αn' αι;τη. Παoftλλnλα oι δtο nα-

pαn,ilιrlο ncIκ'λ.iεc θα γοvlμ,onοt-
o0v καt τηv TZ6vογκ,ολvτ.

A'vαλυτl κ6τερο η TZ6vαγκo,λ,;τ
n'αρουot,iZεr τα εξic,πλεovε,κl-η-
μ'ατα:

α) Eivαl nολ* π,cραγωγlκη nol
κrλi'α. Συ,vαι/ωviiζετ,αl τηv Π,oΙK|-

λi]α ,Moυταo0.

6) Elo6ρxεταll ε'vωρic ατo oτα
δro τηc lKαρΠoφoρi,αc. Eπi τωv
vδvω'v UΠ,οtκΙεlμ6'vωΛ/ απ6 τ,o δε'j-
Tερ'o ,KαΙ τρiτo 6τoc. Kαρπο,φo-

ρεi εni ,μoviμωv καρπ'oφ6ρων ορ

γdvωv |Kα'l εΠij 6λαοτιi"rv ToU Πpο-

ηγoυ'μ6voυ 6τoυc.

γ) ol καρπoi δl,ατηρ,otvταl
'στ,oUξ ψ,uκτlκo0'c θαλ6μoυc xω-
ρic vα 6x,o,υv υnο,B,αΘμloΘεi oη-
,μα,vτl'κ,d oι oργ,ονoληπτικ6c lδl6-
τηΤεc, ωc τα μ6αα Aπρlλioυ.

δ) Πορ6γ9l ,καρπ,oιic πc,t6τη-

ταc, ακoμ,α ξ{αt στογ 'κ6μπ,o. or
κορnοi,εivαl u,noξtvo'] αρωμcιTl-
ιιoi ,καl με πoλλctc xυμ,oιic. Mξ
λο απ6 γεuoτtκηc απδ'ψεωQ "α-
κτ0πητ,9,. Πθροr φ6γαμε μηλ.ο
ΤZovolκrλvΤ Γi,cu ηταv τo .κi-
τl dλλo.. 'Ηταv τα μηλα Γiou
'μαc πρ6αφερs ο φiλoc iμoυ πα-

ραγωγ6c Τ6κηc Γολοv6c. Tα μη-
λo εix'αv γεtoη ,και oυvδ,u,αα'μδ

αρωμ6τωv ,π,ou υn,εvΘι}μlΖαv α-

'vαv6' μnαvdvα, οταφ0λ,t 'καl φυ-
σ]'K6 μ,ηλα. ol μn6λl,κol xυμοΙ
υn,εvθ0μ lZα'v ι<α ρno0Zl.

ε) Xριilμα εnl,δερμiδαc' Eμφd:-

,ol Πoραγωγoi εi'vαl vα ξεκαθα_

ρiooυ'v το μ'oλυoμα. Δεν 6xεl κα

v,6vo vδημα 6voq ψ,g'xqoμ6c ε_

φδoov εγκοτεoτ6Θηκε φαρδεld
nλατεd τo μ6λυoμα σTov oΠω_

ρdJηrα. 'Evοc κλd,δοc nρoo6λη-

μ6voc, η διivτρ,o πoυ nρoo6λη_

Θηκε oτ,ov λαl'μ,6, ,δεv θεροnε0ε_
τα,| ,με τinοτε. rKδBouμε τoγ κλα-
δi.o,κo για vα oιi.looυμ'ε τoν 6ρα_

1i'oνα. Ko6oυμε 6vα 6ραxiονα

γΙα vα oιi:ooυ,με τo δ6vτρo. K'δ'

6oυμε 6vα δ6vτρo γtα vα αιj;'

σoUμε τοv,oπ,ωριilvα.

γl,ση. 'ιEΧε] ωρ'αio ελκυατt'κ6 ε_

nixρω,μα τ,o onoio ,κ,ολ0nτεl oε
αρκετη 6κταoη ολη Trη'v ηλ!α-
ξΦβεvΠ εn'lφ,6vεlα' Tε'λευταiα κ'_l

κλοφoρoιiv ;μεTαλλdξεlc (v6οl
κλΦvor) Πto xρσJματroτo,l. Π6ρ_

ol (1987) τα μηλα TΖ6vαγκoλντ
TωV οvροKτ,η,μ6τ,ωv τoU l,vστl-

τo0το,υ Φυλλ,o6,δλa:γ Δ6vδρωv
(,Νdo'υαα Mοκρc1ιbρr) on6κτη'
oo,v ωρ'ο,loτατo,K6κlKlvo xριb1"lα

στ) 'Exεl α,ρκετη 'αvθε,κτικιi'

τηTα στio φoυζ'ι<λαδ:o.

ζ) Δεv nαρ'oυo:'6Zεl nρ'o'6λημα

τα 'κο'ρn6nτωoηc' on'ωc αυμ6αi'
vεl μiε τηv oμdδα rΝτελiτotouc.

η) Δεv εnηρε6'Ζεταl δυoμεvΦc
αn'o τlc καlρlκιic oυvθηκεc 6nωc
oυμ'6αivεI με τηv oμαδα Nτελ;'

τσloU.c.

Θ) ΑvαnτOoοει γρηγo,ρα nλα-

γrο6λdοτηαη,κα,l δεv xρεrαZ;ετ'αt
καμiα εn6'μ6οoη γrα τηv διαμ6ρ-

φ,ωση TοU oxlηlματoc τ'ηc.

**+** ** **

''Ε'vα n,eτυxη,μιivo ,cnωριbvο με
6αcη τηv nolrκlλiα TZov'ογ'κoλvτ

δημloilργηοοv oι Aδελφoi lω. Σα

μαρ,6 oτηv Πε,ρ1:oXη Eπ'Ioκcπi1c

Nδ,o,υoαc. Σημερο (198B) τα

δθvτρα διαv0oυv τo τρiτo 6τoQ

αn6 τη,v φ0τε'u'oη τ'ouc. Φ6τοc

τα δ6vτρα β,Π'η'καv στηγ KαρΓIo_
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φoρiα. To δ6vτρo δεv κλαδειj-
TηKcιγ Kol ,με λiγη μovo κ,αθo,δη_

γηoη αno τo,υc αδ,ελφοιjc Σα-
μαρα πη;ροv 6vα ε,λε,0θ,εlρo Yεω-
μετρ,l,κo o1ηlμα. 'Aλλα δ,ιlvτρα
υπε'v,9υμiZoUν τo 6λ,aτo' αλλα τo
κυπoρiol, αλλο τ,ov θ'd,μvο, αλ_
λα τ,ηv ελε0Θερη nαλμ6το κοt
oλλα ('α π,ερloooτερ,α μ'i,α ε'v_

δldlμεση κoτα,οτοoη. Kαθε δθv-
τρo δrαμα'ρφιb,θiη,κε ο0μφωvo με
τlq δlκ6q τoU ΠροT|μηοεlc. or
αδελφoi Σ αμαρd'oυvε,ργd cθηκαv
με τα δθvτρα ,Kα,Ι δεν εn,66αλαv
τηv 'δlκη τoυc θ6ληoη, nρoτlι:Φv
τοq κα,l δrc'μορφΦ'vovταc τα δ*v-
τρα o' 6vα σXημα ελε03sοo
'κol δεν θ6ληoαv vo πετi-
;trcυv απoλυTη oμ,οιo,μcρφiα οxη_

ματωv' Aυτo τo ταμn,cO τ: ξ:-
n,6ραoov. Kα'l 6τοl οn6ε<τηααV
δ6vτρα ncρoyιυγικd x'ω,oi.q π,oλ_

λθc εnεμsdoεlc κο.i φοοoρ1ε:'
o': αδελφoi Σoμαρd n6ruxov θ_

vα γ6ο μovτ6λr δπμ6οφωoηc
τωv δ6vτρωγ. To π:ο o0γxροι,r,
Tο Π':'3 πορ,αγωγlκo i:(αtΙ μa μιKρΟ-
τερο 'κoοτοc πο,ρoγωγηc Tωv
nρoilo,vτωv' Θο ouvεxiοουμε'

*.β

;!

παραγωγδc Ν. Σoμαρdc, δiπλα oε δirrrρo μηλrδc nolκtλiαq TζδvοYκoλvτ ηλlκioc
τρlιilν ετΦv. 'Eτcc φuτευoηc αvαπτυγμδvα δεvτρriλλια τo ,l g86.,

-iΙiΞt

4. Tlμic μnλωr oTnU αδoρα τoυ MouαJoυ
To μηλο ΤiΖo'vαγκoλvτ μ6ρα μe

τη μ6ρd γi'vεται καl 'περlοοoτε-
ρo γvωoτ6. Τα μηλο T(ovα-
γκoλvτ πoλ0 γρηγoρ'cι |KoΤoλ.cl.{-

8αvoυv τηv θ6oη ΠoU Tα ορμ6.
ζε'l καl oηv E6vη ογoρd (Γερ-
μαvlο κλπ.). Ση,μερα (Mαi,οc
1988) τo T46voγκoλvΤ 'σTηγ α.
Yoρd τo'υ Mo'v61ου ,nωλεiτοl

τpεrC ιpop6Q α,κρ,ι'6oταρo α'πδ τα
μηλo Tωv γvωσTd.l,v ,ΠοllKlλΙω'/

Γκ6λvτεεv Ντελiτolοuc, Γκρdν_

ΠoΙ,l(l^ΙA TlMΕΣ ΣE MΑPKΑ

Τζδvαyκoλvτ 2,35-2,6a
Γκδλντεv Ντελiταιoυq 0,85-0.95
Στ&ρκιv Ντελiτοιoυg 0,80-]

vη Σμlθ, καt Στ,dρ,κlv Ντελiτοi-
oυc. 'c 'π,ορ,ακατω πivακ,α,Q ε[γαl
αρκετd δ'lαφωτιoτ'lκοc.

TlMΕΣ ΣE APAXMEΣ

188,4-208,5
68,1- 76,1

64,6- 90,2
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Κυκλoφ6ρnoε θvα vεωρlικδ Θι6λ(o

"Εvα 6ι6λio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεg

Ti εivαι τδ κoκκoειδft (Φ6ρεζ ) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δθv πρθπει vδ λεiΦει &πδ καvθvα &vρoτικδ oπiτι

Μπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε &π6 τδ vραφεiα
τoσ'Avρoτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TΙM1Ι{ ΠΩrlHΣtΩΣ 1000 ΔΡAΣiMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε 6vα γεωρ17ικ6 6ι6λio μovαδικ6 oτo ε(δoq τoυ

((TA ΓEΩPΓΙΙ<A ΦAPMA,ΚA ΠoY ΚYΚΛoΦoPoYN ΣTΗN EΛΛHNΙΚΗ AΓoPfu)

-Tι περιθxει κcιΘε ((φ6ρμακo)) και πωξ ταξιvoμoιiνται
- Πivακεq κατατoπιoτικoi xριioιμo,ι κeιι διαφωτιoτικoi
- 'Ε\lα Θι6λio απαραiτnτo lια κ6Θε αγρoτικιi 6ι6λιoΘftκn

TΙMΗ Πf}ΛΗΣHΣ 600 Δραxμ6q

Ε]fiOΣEIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ κΓIANITΣΑPOI KAI Mtl0γΛEΣυ

Toυ Tdκn Mπdiτon
MΠoPΕITE NA TA ΠPoMHΘΗrTEΙ TE AΠo TA BΙBΛΙoΠΩΛ,ΕΙA ΚAΙ

ΑΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓoY AΠoΦoITΩN NAoYΣΗΣ
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