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Φυλ6ξτε τα τεOxn τfrc αNlαoυoTαc))

Παλαlα τειixη μn,oρ'εiτε vα nρoμηOευΘεiτε αnδ το γροφεiα τoυ Συλλoγoυ

'Η (NΙAOYΣTA)) oτnρiζεται oτλv &γdπn καi τδ θvδιαφδρov

τωv oυvδρoμnτ6ν τnξ

Παρακαλoσμε vα μεριμvιioετε γιδ τr\v ivαvθωon τfig oυvδρoμfiq

τoυ 6τ,oυc 1988

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΔπoΦolτΩΝ ΝΑoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA TΗΣ ΙΙoΛΕΩΣ l{AoYΣtΙΣ

2) MΙ\HMH ΔHMH'.ΓPΙoY T'ΣΑMF{ Ι(ΑP,\T'AΣΙΟY

TA BΙBΛΙA ΙΙoY ΔEN ΠPEΠE1 NA ΛΕtΨoYN
AΠo KANENA NAOYΣAΙ'Ι'KO ΣΠtTΙ

MΠoPElTE NA TA ΠPoMijΘEYΤElΤE AΠo TΑ ΒiBΛloΠΩΛElA

KAl AΠo TA ΓPAΦE|A ToY ΣYΛΛoΓoY AΠo ΦolTΩN NAoYΣHΣ

Bαo. Φlλinπ'oυ 21. 'Ωρεc λειτoυργioc οπo'yε0ματα Δευτθρα, Tρiτη, Τετoρτη, Π6μnτη.
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Στo 42oν τε*1oc τou nεριoδlκoil μαc, δημoorεiθηκov
vτoκoυμδvτα o1ετlκi με τoν Nαoυoαio Γρηγ,.A' Περδlκd'
ρη ΠoU ητοv o πριirτoc Γεvικδc nρ6ξεvoc τωv Hvωμiνωv
Πoλrτεlδν τηc Aμερlκηc, oτηv Ελλdδα. Σiμερα βριoκδμα'
στε (rτηγ ευxdρlοτη Θδoη κcl δημoolειioυμε τo δlδταγμα
τnq εniοημηq αvογvΦρtoηc τoυ Γ.A' Περδlκδρη οπδ τoν
Boαlλli 'oΘωvα ωc γεvlκoi nρoΕδvoυ τωv Η.,Π.A' oτη

1ιbρα μαc τo 1938.

.i *l* *"*

Πρlν λiγo 6qιρδ o unoυργδc Πoλlτroμoιi τηc Aυoτρα'
λΙαc oτηv oργαvωμivη -'Eκθεoη τωv ευρυμiτωv τηc Mα-
κεδoviαc., υποκinτovταc oτiξ αvτεθνtκic nρonογδYδεc
τωv Σκοπiωv εnr1εiρηoε vα αnαλεiψεr τηv λiΕη .Mακε_
δoviο.. Επi τoυ πρoκεlμivoυ αq lδoι]με τi λθεr η Παμμo-
κεδovrκη 'Evωοη Aμερlκηc - Kαvoδd καl οc ακoilooυμε τη

φωvη τηc.

-i- ,. -.-

oι Νιlouοαiol κατδ την διiρκεlα τωv Mακεδovτκιirv α-
γδνωv iπαlΕαv nρωτεΟoντα ρδλo. Aνiμεoα στouc μoκε'
δovoμδ1cυc Eεxωρroτη Θioη κcτi1oυv ol oδελφoi Xρloτ6-
δoυλoc καr Movωλdκηc Περδtκδρη nου αγωνioτηκov κol
μδ1Θηoov για τoγ Mα'κεδovrκδ oγδvα'

-r* 
"n- 

f.
'oταγ Φι λαoΙ αφflvoνταt μδvol τoυq nivτoτε βρΙ_

σκoυγ τoγ τρδno vo oυνεργαoθoiv καΙ vα Z{ooυv αρμo'
γrκi', 'Evα τiτolo nορδδεrγμα εivαl καl η oυμβΙωση τω,
Ελλ{νωv K{:ι τωv Σ6ρβωv oτo ΣεμλΙνo τηc Γrcυγκooλα-
βiαc κατα τov 18ov αlιirvα. Στα δiloκoλα 1ρ6vια τηc Toυρ'
κoκρατiαc noλλoi 'Eλληνεc εγκατεoτδΘηκαv oτo Σεμλivo
δπoυ ουvεργi4oνταt με τoυq vτδnιoυc Σδρβoυc γtσ το ]rρo'
βλ{ματο τηc nδληc.

f* f* i*

Η εγκoταoταoη τοu Eθνiρ1η Ελ" BεvlΖiλoυ τo 1916
οτη ΘεoοαλονΙκη καt e o1ηματroμδc τηc Eπαvαoτατικfrc
Kuβερvfoεωc oημdδεψαv οnoφcoloτlκδ τηY πoρεio τoυ
'Eθvouc. Εni τoυ nρoκεrμδvou αρκετiq πληρoφoρΙεc γrα
τα γεγovδτα τηc περιδδoυ εκεivηc μαc δivεl η επΙoημη
εφημερiδα τοu ,Kρiτouq -Eφημερic τηc Πρoσωρlνic Kυ.
βερvf,oεωc τoυ Bαolλεiου τηc Eλλdδoc.. Anδ τα oτol1εio
πoυ δημοolειii}'/τοl o αvαγvιi.rατηc nοΙρvεl μιο -γειjση '
γlο τrc δραoτηρlδτητεc τηq Enαvαoτατlκi1c Kυβδρvηoηc'

f*f*&

,Πρδoφατα lδριiθηκε ατηv nδλη μαc δvo κolvoιipγlo
oωματεio nou i11εt o1ioη με τo κραoi. Πρδκεrτα' γιo τo
Αlεnογγελματlκδ οωματεio oivou ovoμoοiαc πρoελειioεωc:
.Νioυoα" αvωτδραc nοtδτητοQ. Η iδρυoη τoυ Σωματεioυ
ηρΘε oτηv ιi.lρα του. Θα oυμβdλεl αnoφαoloτlxd γlα vo δια-
τηρηoεl τη φiμη τoU τo -Nαoυoαi'iκo' κραoi'

H
Συvτoκτlκd Eπιτρonιi

Eτηοlο σUVδρclμη lδrωτιi:,v

Δημol, KοI'vδτητεc, Συv/o,μoi
Eδωτερlκο0 δoλλ6ρια
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ilEllTΞPr ΠΕpI T0Ι tl0rΣt!0γ rPHr0pl0l l. ΠΕPi!ΙtPll
πPΠτllr tiitP![tt0Ι rtil!!ι0r ΠP0ΞΞil0γ ΣTllIι Elι,ιrlt τ0 1838

(To διαταlμα τιιζ επlo,nμnq αvαγvιilριo,lig τoυ απ6 τov
'oΘωνα ωc Πρoξ6νoυ Tωv oμoorι6ν,δωv Πoλιτειιirv τnq
BoρεΙ,oυ Aμερικrig στnv tλλdδα)

Tα δoα αξιδλoyα Kαι σημαvτl-

,δτατα (για πρδτη φoρ&) δφερε

στo φωq τηq δημoαιδτηταq στo πε-

ριoδικδ <ΝlΑoYΣτΑ>' o κ. Αxrλλi_
αq Φ. ΓκoΟταq oxετικ& με τov πρδ-
τo Πρδξεvo στηv Eλλ&δα (Eτoq

l838) τωv oμoαπδvδωv Πoλιτειδν
τηq Boρεioυ Αμερικdq και Ναoυ-

ααΙo oτην καταyωyf Γρηγδριo Αvτ.
Περδικdρη, εμπλoυτiζovται περαιτδ

T'oυ
Στ6ργιoυ Σπ. Απooτ6λoυ

ρω με την δημooΙευoη ατrδ τov yρd-

φovτα τoυ πλr]ρoυq κειμEvoυ τoυ

o1ετικoJ διατdγματoq με τo oπoΙo
ο Bααιλiαq 'oθωvαg αvαγvωρΙζει ε_

πΙαημα τov Γρηγδριo Αντ. Περδι-
κΦη ωq Πρδξεvo τωv oμooτrδνδωv
Πoλιτειδv τηζ BoρεΙoυ Αμερικηg
o-τηv Ελλdδα.2

To πληρεq κεΙμενo τoU πρoμνημo-
vευδμεvoυ 6αoιλικoιj διατdyμccτog τo
oπoTov, oημειωτΞov, 6λiπει για τrρδ
τη φoρd τo φωζ τηq δημoαιδτηταq/
δxει ωg ακoλoι)θωg:

AριΘ. 26364
40)9

Ελ. τηv 26 MαρτΙoυ 1838
αρ. 1299

oΘΩN
EΛEΩ ΘEoY BAΣlΛΕYΣ TΗΣ EΛΛΑΔoΣ

EπΙ τη πρoτ&αει τηζ Ημετδραq επi τoυ Bαoιλ. oiκoυ και ετrΙ των Eξωτερ:_
κδv Γραμματεiαq και επΙ τη 6dαεr τoυ διλδματoq δι'oυ o Πρδεδρoq τωv oμοoπδv-
δωv Πoλιτειδv τηq tsoρεΙoυ Αμερικηq διoρΙζει Πρδξεvoν αυτδν ειq Αθ{vαq και &λ-
λα μiρη κεiμενα πληαιioτερoν ειq Αθηναξ παρ' oΙg τηv iδραv ετδρoυ ΠροξεvεΙoυ

{ Yπoπρoξεvεioυ τωv αυτδv Πoλιτειδv εvτδq τoυ Bαoιλεiou τηζ Eλλ&δoq, τov Kι]-

ριov Γ.Α. Περδικ&ρηv,

απεφαoiααμεv και διατ&ττoμεv

Ioν- o K. Περδικdρηg αvαyvωρΙζεται ωq Πρδξενog τωv oμooπδνδωv Πoλιτειδν
τηg Boρεioυ Αμερικηq ειq Αθηvαg και &λλα μiρη κεΙμεvα πληαιδατερov τηq
πδλεωq ταJτηg παρ'otζ την iδραv ετiρου Πρoξενεioυ η Yτιoτrρoξεvεiου τωv
αυτδν Πoλιτειδv εvτδq τoυ ΗμετEρoυ Kρdτouq.

2oν- A| κατd τo BαoΙλειoν αρxαΙ δrατdττoνται/ εκ&oτη εvτδg τηq αρμoδιδτητδq
τηq, vα xoρηyδoιv ειq τoν ρηθiντα Πρδξενov πdoαv δυνατfrv ευκoλΙαv ωg

πρoζ τηv εκτιλfrρωoιv τωv καθηκδντωv τoU σΟμφωvα με τoυq εv ιαxlii νδμoυq,

αrroνΞμoυααι αυτδ ταq αυτdg τιμ&q αiτινεq τ.αραχωρor)vται και ειg dλλoυg
τoυ αυτoΟ 6αθμoJ Kαι τηζ αυτηg κατηyoρΙαq υτrαλληλoυg τωv λoιτrδv φΙ-
λωv Δυvdμεων.

o HμEτερoq επΙ τoυ B. OΙκoυ και επΙ τωv Eξωτερικδv Γραμματεδq τηq
ΕπικρατεΙαq ετrιφoρτΙζεται την εκτiλεσιν και δημooΙευαιv τou τrαρδντoq διατdyμα-
τoζ.

't8

Ev Αθ{vαιq τηv * MαρτΙoυ 1838

30

Eξωτερικδv ΓραμματεΤαv

'oθωv

Πρoq την επi τωv

92

K. Ζωyρ&φog
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ΑκoλouθεΙ, επioηq, oε oμΙκρυvoη

φωτoτUπτα τoυ διατ&γματoq ληφΘεΙ-

oα απδ τo πρωτδτυrπo: BlBΛlioΓPΑΦlΑ - ΠHΓEΣ - ΣxoΛlΑ
(o, oιiΕorτεc oριΘμοΙ oφoρoδv στlc Πo'

ρoπoμnic τoυ κειμivoυ)

| Α1lλλiα Φ. Γκoiτα, ΕnιτΙμoυ δι-
κηγδρoυ -NΑoYΣΑloΣ o ΠPΩToΣ A-
}trPlκΑΝoΣ ΓΕN. ΠPoΞENoΣ ΣTΗN
AΘF+ΝΑ τo ,838.. Περroδlκδ .ΝlAoY.
ΣTΛ. 'Eκδooη Συλλδγoυ ΑnoφoiταlY
Νδouooc, τειi1oq 42, τδμoc Στ' Tρiμη-
vo lANoYΑPloY - MAPTιOY t988 oελ.
4 καl 5.

1 Φωτoτυπio τoυ oγωτiρω βoolλlκoι)
δlατδγμoτoc μoυ nαρε1δρηoε ευγεvδc
onδ τonρ ooωπικδ τoυ αρxaΙo o Ι. r.
Toυoiμηq ε€ AθηvΦv, τoY onoΙo ευ1α-
ρloτιb θερμ6 onδ τηv oτιiλη αυτll.
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Επιμ€λεια
τnξ Λευκιtq Σα,μαρ6

oι περιααδτερoι απδ μαq ioωq

γrα πρδτη φoρ& ακoιiααμε πριv λΙ-

γo καιρδ για τηv Παμμακεδovικ{
'Evωαη.
. Mετ& τηv εξoρyιoτικ{ δ{λωαη

τoυ υπoυρΥoi πoλιτιoμoδ τηg Αu-
ατραλΙαq vα ατταλειφθεΙ απδ την
'Eκθεoη τωv εuρημdτων τηq Mακε-
δoviαq η λΞξη <<MακεδovΙαg>>, κ&τι
πoυ πρoκ&λεoε oρyfr oτoυq 'Eλλη-
νεq, τα μΞαα μαζrκ{g εvημEρωαηg

μαq πληρoφδρησαv yια τιq ενδρyει-
εg τηs Παμμακεδoνικfrq 'Evωαηq.
yΙα τo ΘEμα πoυ δημroυργ{θηκε. H
Παμμακεδovικ{' Evωoη διαμαρτυρd
θηκε ατηv Kυ6iρvηαη τηq Aυoτρα-
λΙαq και πρoE'6η αε αv&λoyα δια-
6frματα. 'Evα μEλoq τηq Παμμα_
κεδovικ{g 'Evωoηq Yια τo ακoπδ αυ
τδ {ρθε oτηv Αθ{vα.

Πoι& και τΙ εΙvαι η Παμμακεδo-
vικfr 'Evωoη μαζ τo λΞει Eνα μE-
λog τηg, η κ. ΣoφΙα ΑxταρΙδoυ αε
δvα κεΙμεvo πoυ Exεr τoν τiτλo <<Mε-

γαλiξανδρoι oτηv ΔJαη>.
ΦΞ'τoq, κovτ& ατα μiλη τηq Παμ

μακεδovικ{g 'Evωoηg (42oν oυνΞ-
δριo) oτηv ΦιλαδΞλφεια τωv H.Π.Α.
6ρEθηκε και η Νdoυαα. Mετ& αττδ
πρδoκληoη τoυ ι}πατoυ ΠρoΞδρoυ
τηq Παμμακεδovικηq κ. ΑxταρΙδη
και &λλωv μελδv τou αυvεδρΙoυ κα-
θδE και τωv υτrευθδνωv τηq 'Evω-
σηζ στην Eλλdδα, 1oρευτικδ κλι-

μ&κιo τoυ ΛEΝ τrαρα6ρΞθηκε ατo
42o ouvΞδριo τηq Παμμακεδovικfrq
'Evωαηq Η.Π'Α. και KΑΝΑΔΑ και
yδρεψε yια τoUξ ατδδημoυg Mακε
δδνεg.

Evτιiπωαη κdvει τo μfrνυμα πou
αrrηJθυνε oτouq oυvΞδρoυq o δπα-
τoq πρδεδρoq τηq Παμμακεδoνικfrq
κ. Γεδργ. Αγταρiδηq. M{νυμα τror.l

δεΤxvει τrδαo δJακoλoι εΙναι oι και_
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ΠαμμαKεδovlKt'1 'Evωσn
ρoΙ και τrδoo πρδτrει να αyρυπvoδ-

με Kαι v&'μαoτε π&yτα δτoιμoι vα
πoλεμ{ooυμε κdθε διαoτρε6λωτf
τηq ιατoρΙαq τηq MακεδovΙαq.

Αq αφ{αouμε να μαζ τα πoυv

μδvoι τoυq με δικ& τoυq μηvJματα
και λδγrα oι Ιδιoι oι απδδημor α-
δελφoΙ μαg.

MΗΝYMΑ
Tou Ynδτoυ Πρoiδρoυ
τηc Πoμμoκεδovικηc

!oτρoil κ,, Γεωργiou Α1τoρiδη

Αγonητoi μoυ Φiλol,
Με τηv ευκαlρiα τoυ 42ou Συvε-

δρΙoυ μαc οτηv roτορtκr] Φιλαδiλφεlο
με 1oρd καl unερηφδvεlα oτiλvω και
n6λl τoυq Θερμoιic 1αlρετroμoic μoυ
oτoυe oυviδpouG κα1 o' δλouc τoυq
απoδdμouc Mακεδδvεc.

EΙvαr βoρεli η ευΘivη τηc ηγεoi-
αc αλλδ καl τωv αnλδv μελδν τηc
Παμμoκεδovlκic vo φiρoυv oε nδραc
τo iργo αυτι]c τηc μεγiληc oργdvωoηc.

H δlοτ{ρηoη τηc εΘνlκdc κcl noλt-
τιoτtκflc μαq τoυτ6τηταξ στ|q Ηvωμi-
vεq Πoλlτεiεc εivαl, αvoμφloβdτητo, τo
πρωταρ1tκδ μαc κoΘηκov.

Αλλd lδlαΙτερo oημερo, flou oι Προ-
onδΘεlεc τηc nαραxiραΞηc τηq {ν,1qxg.
δovlκηc !oτoρioc εiναι ατο oπoκoριj-
Ψωtto, 4 Θδoη τηc Πομμοκεδoνlκt]c 'Ε_

vωσηq στov oπδδημo Eλληvloμδ γΙvε-
ται ακδμη nlo vευραλγtκιi, oι oκoπoi
τηc oαφεic: η πρoβoλη τηc Eλληγlκδ-
τητoc τηq Mακεδoviαq, η πooβολ{ τηc
Ιοτoρικηc ΑλξΘεroc.

Tov τελευτoic κolpδ δxουv γivεl τε-
ρδ,:τιo dλματo γΙo τηv εuδδωoη oυ-
τΦv τωv ακonδv, γαρlq oiοv εvΘου_
οlαoμδ, τηv ouδvotα καl Tηv εργαTl'
κδτητα τωv αΕlωματοixωv καl Tωγ α'
πλιi.lv μελΦv μοc. ΑπεuΘιivω Θερμδ ευ-
1αρtοτ{ρια o'δλoυc αυτoιjq τoUξ στρα-
τlιΙ;τεc μαc, τoυc Mεγαλδ[αvTρoυq τηe
Αιioηc.

To φετrvδ μαc Σuviδρlo θα πρiπεr
vα εiγcl δ1l μδvo ivαc τρδnοq πpο-
βaληc τωv lδoγlxιbv τηc oργivωo{q
μαs, aλλδ η απαρ1η καlvοδργιoq επo-
1ηc, κolvoιiργlων πcογpoμμδτωv κοl
o;iεδiωv πρoooρ1.iooμ6vωv σTηv σηuερΙ-
vη nρoγμoτικδτητα.

Mε noτρtωτrκoι}c xolρετloμo0c
lατρδc ΓΕΩPΓloΣ ΑXτΑΡlΔHΣ

'Yπατcq Πρδεδρoc Πoμμακεδovrκi1c

tιlΕΓΑΛEΞΑΝAPol ΣTH ΔYΣH

o αnδη1oc τoυ β' noγκooμioυ noλi-
μoυ εΙ1ε oβιioεl' oι φωτιδc εΙ1οY εΕov-
τληoεl τη διivoμ{ τoυc' μδvov ol κα-
πι,oi noυ ovδβαιvοv noι] κol noιi nρδ-
δiδοv τo μεγdλo κcκδ πoυ εΙ1ε πρoη-

γηΘεi. o lEλληνιoμ6c novεμEvoc, τοα-
κιoμivoc, μoυρoφoρεμθvoq, δρ1lZε vo
ξαγοκτiζεl τη Ζωη τoυ. 'Ooor ητοv oτηv
Πατρiδα inρεnε vα κτiαoυγ nivω oτo
ερεinlα. 'oοοl flλθαv oτην Αμερlκη i-
nρεΠa ν' αp1iooυν απδ τc Θεμδλlο. Ol
παλαlδτερot, noυ βρδΘηκοv δΕω πρtv
τcν nδλεμo, inρεπε vα oυμμαΕiψoυν
τlc αvαμv{cεiq Tουq, τηv αγωviο τouc
Y;c αγαnηιrivouξ σTηv Eλλiδα, γlα ν'
αρ1iοoυ.r κot αυτoi καlvoιiργro Εεκi-
"rnμα., }J δouλεli {ταv oκληρι] γlο δ'
λουq'

'Οτqv καταστaλαξαγ τα nρiγματα
καl *γlvε g καταλoγιoμδc τηc φθoρ'ic
τηc uλ:κηc κσt τηq αv0ρδnlvηc, iρxl-
oαv οι 'Ξλληvεc να αvαΖητoilv vo oμi-
ξcυν ξαγ* με nατρlδτεc τcυc. ΣiJλ-
λογol ελληvIκοi unηρ1αv oπδ vωρiτερο
o' δλη τηv Αμερlκd καl τηv Φιλαδiλ-
φεl:. Kdτl πoυ δλεlnε 6μωc oτη Φl-
λαδiλφεlα, i1ταv ivαc oiλλoγoc κol-
v6c oπδ 'Ελληvεc πρoερ1δμ:νoυc αnδ
δλη τη }JακεδovΙo. Kδτι τδτolo εi1aν
ετο voi τoυq ol πρωτonδρoι εκεΙvol,
δτaν oυvηλΘαv τη αημαδιακη εκεivη μi-
ρα τoυ 1 949 κοl oυγκρδτηoαv τov πρΦ"
τo oιiλλoγο, τov -!ερδ Λδγo. πoU τoU
iδωoαγ τo δvομo τoυ μoκεδovoμi1οιl
i;:ωα Πα-λοu Meλ*' .Θδλεl αρετi'1v καr
τi,\uηv η E-λευθερiα.. Kοl oυτoΙ ol ε_

λευ0:ρor Μgκεδδvεq τα δliΘεταv κοl
τα δiο, καl τηY τδλμη καl τηv ορετη.

Αnδ vωρ]c δβολαv ωc βδσεtc γlο τo
ιiαταοτατlκi τηc δlolκrjoεδξ τωv' o vε-
ο:υοταθ;'ic oυλλoγοc vα ε[unηρετεi
οκοπουξ l<olvωvlκoιic, εθγrκoiq, φlλαν-
$;ι::nlκοιi{. Γl'eυτδ κcl αnδ τα πρδ-
το o1iδrα nou iβαλαv oε εviργεια, {-
ταv η nοlκtλλδτροnη βοiθεια Πρoc την
γενiτεlρα nου επoιjλωvε τlc nληγ6c
του ncλiμoυ"

}.4δλic nου εixαv n:ρdoεl τiooερα
xρδv:ο καl o oιiλλογοc 4ευγαριδΘηκε.
Οι κυρiεc του ,Παι]λου Mελdl, αnoφδ-
σ,σcγ τoγ Miρτtο τoυ 1953, vο lδριi-
οoυv δlκδ τoυq τμημα, υnογδμε'ro κl'
ουτδ δπωq καr τo τμημo ovδρδv οτηv
Παμμακεδovικi 'EvoJoη ,Aμερlκηc - Ko-
vαδδ. or κυρΙεc oτov δρκo πoυ iδω-
αov μετo€ι} δλ}ιωv εinov, δτι, .6 o*o.
nδζ τoυ oυλλδγoυ μoc, εivo| δπωq και



τηq Παμμακεδovrκηc Π ο τ p l ω τ t'
l: δ s, ivo διoφυλδΕωμε τα πατρoπα-

ρδ5oτο iΘιμα τηc oγαπημδvηc μoc Mα
κεδovΙοq κol κρoτfioωμε ταc πoραδ6-
σεlζ μοc εv τη 1δρα ταιjτη..,

Xiλrα εvvεακ6olo oαρivτα εvvδo κot
Χiλια εvvεακδοro πεvflvτα τρiα. ol η-

μεil.JJηv'εξ κοτo1υρδθηκαv, ol βδoεtc
ετiθηκα'r, τδρα qc1ΙΖε, o αnδ κotvoιj
ογιilvαc. Tα δΟo τμfrματο τlc nlo noλ-
λδc φoρic μσΖi κοl nδτε πδτε 1ωρl-
οτd το καθ*vα, nρooπoθο0v vo UΠερ-

βdi.λoυv τo ivο τo dλλo oτα εnlτει]-
γμoΤα, στηv ovιδtoτiλεια, oτηv επrvδη-
οη τρδnωv, nρoc ε[εiρεoη 1ρημoτικιbv
πδρωv. oι οκoπoi πou i1oυv βiλε1 α-
nδ τηv cρ1η τα τμημοτo Παιiλoc Mε-
λic καr AμoλΙα, Θο μnoρoι}oαv vα Χω-
pIoτουv oε δI&φoρεc κατηγoρiεc:

Φ Πρδτov, εivαt oκonoi κolvωvικοΙ,

ψυ14ογωγlκοi. Γivoνταt τακτtxδξ συνε-
δρlδoειc δλωv τωv μελδv, καΘδc εni-
σηq καl τωv δio διαφδρωv εnιτρonδv
καl ouμβoυλΙωv oε δλλεc μδρεc. Tα
ετ{olα oυvθδρtα _ooρdντo iγα ωc τδ-
ρο_ συYκεvτριbvoυv κdΘε 1ρδvo aε

1.l'α πδλη, μiλη οπδ μακεδoνlκolic oυλ-
λiγουc onδ δrdφoρεc nδλεlc τηc αμε-
ρlκαvlκ{c ηnεΙρoυ. Κδθε τδταρτo 1ρδ-
vο' ΠοξJ τo oυviδρlo γiνεταl oτηv Ελ-
λδδα, φiρvεt τouc Μακcδδγεq Πρo-

c;l;'rητiQ oτο δγlα κοr μαpτυρtκδ 1δ-
ιtcjΤα τηq Πατρiδαc. ol γoροΙ oI ετ{-
σtol καl τα πtκviκ τα υnoiθρlα μoc τo-
vδvουv τo ηθικδ, μαc δivουv κclvοiρ-
γIo κouρδγlo, μαc αvαvειbvoυv. To δ-
ooδο αnδ τlc παpαπδvω εκδηλδoεrc
διoxετειiovταt καl o' δλλα καγδλlα ε-
€υnηρετδvταc iτol κoι δλλoυq oκo-
πoιjc δπωc Θo δoιjμε παρoκδτω.

c Δειiτερov, εiYol oκonoΙ μoρφω-
τlκoΙ. Eni oεrρi ετδv βρoβειioνταr 1ρη-
ματικd, αρrοτοιi1ol μoΘητ6c ελληνlκηc
καταYωγιξq. Γivoγται κδΘε τ6οo oμl-
λ.iεc αnδ εlδ{μοvεc πδνω οε ιoτoρι-
κδ - εΘvrκδ Θδματα, nρoβoλιi loτoρlκδv
ταtvIΦv πoλolδτερα., H δαvεloτικfl βr-

βλlοθηκη noυ διαΘδτoυv τo Tμdματδ

μαξ εivoι oτη δriΘεoη δλωv τωv με-
λδv. Anδ τov ΠδΘo γlα μδρφωoη καl
εκnοiδευoη ορμδμεvol ol πoλοιδτερot,
ioτεlλov τo nooδ τωv 7.000 δoλλα-

ρiωv oε κοlvιυφελδc iδρυμα τηc Θεo-
ooλoνiκηc.

Θ Tρiτοv, εivo1 oκonoi εθγlκoi' Πδv-
τoτε το μiλη τωv μoκεδovrκδv τμημδ-
Tωv τηc περlo1{c μοc' σUμΠαρoστi-
Θηκαv τηv Ελλδδo οε oτlγμ6c εΘvικηc
ανδγκηc. H ουμμετo1fi τoυc oε oυλλα-
λ.ητηρlα oτην oυdolγκτωv, δτov Θlγδ-
ταv τo εθvικδ oυμφδρoY, η αnooτoλιi
nολλαnλδγ τηλεγρoφημdτωv σε ΠoλΙ-

τlκoδc τηΘ αμερικoYrκr]c ηγεoioc, εi'
vαl δμπρoκτo τεκμi1ριo oυτdc τηc αυμ'
nιrρioταoηc. To τελευταio 1ρδνlo Ξ_

Χoυμε εΠlδοθεΙ o' ivoY ακηρUκτo εΘγt-

κδ καl nvευματrκδ πδλεμo, τoY oπoiot
nαρδλεc τlq απoδεiξεlc τηc tστoρΙαc
και τlc γvΦμεq loτoρtκδv δlεΘvoilc φiι-
μηc, εξακoλoυΘεi γα οUvεxιaει η κu'

βiργηοη τωγ Σκoniωv, η onoια π6v-
τα ηΘελε καr θδλει τηv μαρτυρlκli καl

με α;μα Eλλi1νωv noτloμivη Moκεδo'
γ,σ καl τo oτoλiδl τηc τη Θεoooλoνi-
κη. Γι' αυτδ πρδnεI nivτo νo κotρo'

φυλακτo0με, Yo μoρφωvδμαστε πδvω
oτo Θ*μα xαt vo διoφωτiζouμε κα| δ_

οουc 
-κυρΙωc 

ξδγoυc_ κιvδυvεΦoυγ
vο niooυY oτη oερβικi1 oυτfl nλεκτi'
vη τηe διαoτρ*βλωoηc τηc αλι]Θειoc.

@ Tδλoc' ot oκonoΙ εivor φlλαvΘρω'
nlκoi. Ot MοκοδδYεq oαv'Ελληvεc i-
1oυv μioα oτηv κoρδιd τoυξ μαzi με
τηY Πoτρiδo κοl τov Χριoτδ. To κilρυ'

Yμa Tηc ογdnηc Γrρoq τoγ nληoiov κο'
τεuθι]γει τrq κορδlic τωγ μελ(bv' πoυ

nolκrλλoτρδnωc βoηΘηoov oκρlτlκlc nε'

ρIο1tc τηc Ελλdδoc καθδc εnΙoηc κoι

μεμoνωμiνο dτομo noυ ηλΘov oτηv A'
μερlκη γlo κδΘε εiδoυq ιoτρlκd nεpi.
0ελψη. Κ&8ε yρδvo ivo μδρoc τou

nρoi.inολογιoμoι] δrνετσl σε κolvωφελiι
ιδριiματo τηc Aμερrκi1q. Koτi καrρo0c,
οlδ τα nρδτo 1ρδvlα τηξ lδριjσεωc,
nαρδλo noυ η olκoγoμrκη oτμδoφαlρα,
τηv πρδτη δεκoετΙα μετδ τov πδλε-

μo, ηταv ακυΘρωnη γlα δλo τov κ6-
ομo' εvτoilτotq ol Mακεδδvεq 6oτειλαv
επαvεlλημμivωc 1ρημoτlκl'1 αρωγi στηγ
Eλλδδα.

AυτoΙ εivol oε γεvικδc γραμμ6c oι
σκonoi noυ δθεoαv απδ τηv αρ1d τα

Tμημoτo ΠAYΛoΣ MΕΛΑΣ κoι ΑMΑ'
ΛlΑ κo! nou συYεχiζoυγ vo τηρo0v.
To τελευτoΙo 1ρδvιo ευωδδΘηκov ol

oκοnoi με τηv δημloυργΙo τo 1 973 τμi-
μoτoc Νεoλαiαc. AUτδ εΠtτελεi εnlσφρd

γιση τωv κδnωv μαc, γroτi τιilpα μπo'
ρoιiμε νo εiμooτε βδβαIol, δτt τα nοι-
δlδ μαc Θo ακoλουΘηooυv τ' α;1vδρto

μσξ, πoU εΙvol η διoφiλoΕη κoι oυv6'
Χlση τηc εΘνrκ{c μαc ouvεiδησηc' τηξ

γλδoooc, τωv εΘΙμωv καl τηq ΘρηoκεΙ-

αq μαc.
Tο παlδrδ, oτο λΙγα 1ρδvιo πoυ oυ-

oπεrρδΘηκαv oε otλλoγo, δxoυv δlκδ
τoυe τoμεio, ιξκαvαv δlδφoρεc εκδρo-

μδq και ο 1oρευτrκδc τoυc δμlλoc, δ-
nου εμφαvΙζεTαt! κατoXεtρoκρoτεΙτol,

Mοκεδoγδnoυλo μlκρδ
1oρ6ψατε 1αρι]τε...

To λαμnρδτερo δμωc εnΙτευγμo τηc
νεoλαiαc, {ταv τo Συv6δpro Νεoλαioc,
noυ iγlνε τoγ Mδio τoυ '87, υnδ τηv
αlγiδα τoυc oτη Φlλαδiλφεισ' με σUμ-

μετoxfl ouλλδγων Yεoλoiαc αnδ 6ιd'
φoρεq πδλεlq τηc Aμερlκiξ' τoυ o-

πoioυ η εnlτυ1io fiτov πρωτoφοvdc.

Σ' δλα oυτδ τα 1ρδνro oι οΦλλoγoΙ

μαc oυvε1iZoυY τηY πoρεiο τouc., oι
oυvεδριδoεtc πoυ δρ1roαv τo 1949 oτα

γροφεΙo τωv oδελφδv Παπομδρκoυ, oυ

νε1Ιoτηκoν oτtt xo|voτrκδe oiΘouoεξ
τωv εκκληolΦν, κατδπlY στo .UπερΦo,
τoυ MARKEΤ SτREEτ' .EλiιλυΘεv η δ-
ραΣ νq κoταληξouγε στo iδlδκτητo δtΦ'

ρoφo .ΣΠΙτl τoU Moκεδ6vo. oτo GΑR'
FilΞττ RoΑD. Τov Mδρτlo Tηξ xρoνtδq
ουτ{c, noυ Θα τηv Θυμδμoοτε γιo πδv'
το, iγtvov με noλλf, επlσημδτητot σUY'
κivηoη κol εΘvικi1 υπερηφdvειo, τo εγ-
κoivlο τoυ γρoφεioυ μοc.

Eδδ nlα ρΙξoμε dYκυρα, κoτσoτoλd-
ξαμε, αλλδ δεv ηoυ1dZoμε, δεY oγo'
nαυδμooτε oτlc δδξεc τoU ΠoρελΘδv_
τoe. EδΦ δταv δoθεΙ τo oivΘημo γlo
oυvεδρiooη, το μiλη oτομoτoi,v τηv
δoυλεlδ τouq oTo μoYοzi, oτo γρoφειo,
oτo εργooτδoιo, τα πo|δlδ oφl]voυv τα

βιβλΙo, ol νoικoκυρiq τη λδτρo τoυ

cntτloι] κoι κατηφoρiZouv d σvηφoρi.
ζoυv δoπoυ vo φτδooυv oτo γvδρlμo
onΙτl. Εδδ, τo πρoσωrιtκd πρoβλiμoτq
και ol σκoτoliρεc οφ{vovται iξω onδ
τηv nδρτo, κol μπcivoντoc κοvεΙc γi-
vεταl μδvo μoκεδδvαc. Eδδ -Θερlεilε-
ταl η CtπooTαμδvη ελπΙδα με λδγια μα-
Ylκd. τoU κδθε oμιλητi. EδΦ πoiρ-
vovταl oπαρδσε,q γtα τo ]rαρδv, γivov.
ταl σxδδια γlα τo μiλλov. Eδδ τovΦ-
vΕτo1 Q φυxi με τηv oUYτρoφι6 τδσΦv

φiλωl. EδΦ εnoληΘε0ετol η παρoκα-
τoΘι].κη noυ μoc dφηoov or πρδγovol

μαQ:
-Elq olωvδq drρroτoc, oμιiνεoθol περi

ndτρηq..

Σoφio Α1ταρiδoυ

ΔIA,BAZETE

κAI

Δ Ι AΔ lΙltTt
T}Ι

((NΙAoYΣT$)
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H υυμiiωοn τι0U Ellλnυωυ ll0l Iιnυ Σθρ[ωυ 0Τ0 Σεμλiυo

nιτιi T0υ 18ο nΠil.
Συμ,6oλrt oτnv ιoτoρlα τnξ ελλnvoο,ερ,6ικflζ oυνερYα-
o(αg επΙ του nvευlμ'ατικoιi και πoλιτιoτικoιi τoμ€ωq.

EκεΙvog, o oπoΙoq ταξιδει)ει απδ
τιg νδτιεg xδρεq τηg Bαλκανικ{q
πρos τηy Kεvτρικ{ EυμΙlπη, μδλιg
περdoει τo Bελιγρ&δι, oυvαyτd

μπρooτ& τoυ μια γραφικ{ πδλη.
Πρδκειται Υια τη oερ6ικfr πδλη ZE_
MUN (SΕMLlΝ ατα γερμανικ&),
τo γνωατδ <ΣεμλΙvov>> τωv ελληvι-
κδv πηγδv.

Στα τEλη τoυ 16oυ αrδvα τo Σε-

μλΙvo {ταv Evα μικβ xωριδ. Eπει_
δ{ δμωq 6ριακδταv oτov κδριo κδμ-
6o εvδq ευρl)τατou δικτι]oυ πλωτδν
πoταμδv Και στη μδαη περΙπoυ τou

ηπειρωτικoJ εμπoρικoJ δρδμoυ απδ
τηv KωναταvτινoJπoλη και τη Θεo-
oαλoviκη πρoq τηy Kεvτρικ{ Ευρδ_
πη Kαι τη Bιδvvη, επβκειτo vα ε-

ξελrxθεΙ κατ& τoυg διio επδμεvouq
αιδνεq αε απoυδαΙo κEvτρo διαμε-
τακoμιoτικoJ εμπoρΙou. 'oταv, με
τη oυνΘ{κη τoυ BελιγραδΙoυ ( 1 s
Σεπτεμ6ρΙoυ 1739) ' η περιoxr] τou
ΣεμλΙνoυ θα μετα6ληθεi σε συνo-

ριακ{ ζδvη αv&μεoα oτη Moναρ1Τα
τωv Αψ6oJρyωv Kαι ατην Αυτoκρα_
τoρiα τωv oθωμαvδv και σε πρα-
γματικδ θδρακα τωv Αυoτριακδv ζ_

vαvτι τoU ιoxυρoδ τoυρκoκρατoδμε_
voυ BελιyραδΙoυ, τδτε η μικρfl αυ.
τd πδλη θα παρoυαι&oει μια εκτrλn
κτικfi oικovoμικfr και δημoγραφικ{
αv&πτuξη. 'Αλλωατε, για την επΙ-
καιρη στρατηγικ{ τoυ θEoη τo Σε-
μλΙvo θα ευvoηθεΙ απδ τoug Αυτo_
κρ&τoρεg τηq ΑυατρΤαq με ιδιαΙτε_

ρα πρovδμια αυτoδιoΙκηoηζ, τα o_

πoΙα θα εvlo1Joouv ακδμη περια-
αδτερo τιξ oικovoμικEq τoυ πρoo_
πτικE'q.

H εξδλιξη τoυ ΣεμλΙvoυ {ταv ε-

πδμεvo vα κιv{αει τo ενδιαφδρov

τωv κατoΙκωv τωv τoUρKoκρατoJμε.-

νωv ελληvlκδv περιoxδv, oι oπoΙol

μεταv&ατευααv στηv πδλη αυτd και
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δημιoιiργηoαv μια απδ τlξ πιo αv-
ΘηρEq ελληvικEg παρorκiεq τηq 6o-

ρειoδυτικηg Bαλκαvικηg.

oι 'EΜηvεq αυτoΙ ατrδδημoι συ-
νεργ&ζoνται oτεvd με τoυq ΣEρ6oυq
κατoΙκoυq τou Σεμλivoυ επΙ τoυ πo-
λιτικoi, oικoνoμικo,j, πvευματικoJ,
πoλιτιoτικoJ και κoιvωvlKoδ τoμdωq
και ζoυv αρμovικ& ωq τα τΞλη αxε-
δδy τoυ 18oυ αιδvα. Για την αρ
μovικη δμωq oυμ6Ιωση τωv διjo αυ-

Τoυ
Ιωdvνoυ Παπαδριαvoιi
Συvεργ6τoυ τoυ IMXA

τδv oμoδδξωv λαδν oτo ΣεμλΙνo
δεv δxει γραφεΙ ωq α{μερα καμιd
ειδικ{ μελEτη. MεμovωμEvεg μδνo ει-
δ{oειq και vJξειq μτroρεΙ κανεΙq να
6ρεΙ oτιq δι&φoρεq εργαoΙεq, oι o-

πoΙεq αvαφiρovται yενικ& εiτε oτηv
ιoτoρΙα τou Σεμλivoυ εiτε oτιq α_

πoδημΙεq τωv Ελληvων ατrq 6oρειo-
δυτικΞg xδρεq τηq Bαλκαvικηg. Η

Eλλειψη ακρι6δq μιαq σUστηματι-
κ{q μovoγραφiαq yια τη αυvεργαoΙα
τωv Eλλ{vωv με τoυq Σiρ6oυq τoυ
Σεμλivoυ oτoυq διαφδρoυq τoμεΙq
τηq ζωiζ μαq iπειoε να ααxoλη_
θoι)με με τo ζ{τημα, αvαζητδνταg
τιq oyετικEq πληρoφoρΙεq δxι μδvo
oτα oυγyρ&μματα τωv vεωτδρωv ε_

ρευvητδv, αλλ& περιooδτερo oτα
oωζδμεvα αργειακ& vτoκoυμδvτα.
Λδyω δμωξ Eλλειψηq xδρoυ, Θα

αναyκαoτoιiμε εδδ vα εκθiooυμε τη
oυvεργαoΤα μεταξJ τωv Ελλ{νωv
και τωv Σδρ6ωv κατoΙκωv τoυ Σε-

μλΙvoυ μδvo επi τou πvευματικoι)
και πoλιτιστικoδ τoμEωq.

|. Kαι πρδτα τrρδτα αq δoδμε
τη συvερyασΙα μεταξι) τωv δδo αυ-
τδv λαδv επΙ τoυ ΘρηoκευτικoJ τo_

μδωq: or πρδτεq μαρτυρiεq, τιq o_

πoΙεq διαθiτouμε Yια τη θρηακεuτι-
κi ζωi τωv Σiρ6ωv και τωv Eλλη-
vωv τoU Σεμλiνoυ, αv&yovταt oτα
1740' To Eτoq αuτδ αvαφiρεται η
πρδτη oρθδδoξη εκκληαΙα oτηv πδ_
λη. Eτrρδκειτo yια μια μικρfr ξι)λι_
vη εκκληαΙα, η oπoiα 6ριoκδταv
ατη θΞoη, δπoυ θα κτιoτεΙ κατδπιv
η εκκληαΙα τoυ Ayioυ Νrκoλ&oυ. Ωq
εφημaριol τηg μικρ{q αυτ{g εκκλη-
αΙαg αvαφiρovται κατ& τo iδιo ξ-
τoq διio τrρδαωπα: o Mδoxoq και
o Θεδδωρog Στεργι&δηg' oι εφημΞ_

ριoι αυτoΙ γvδριζαv, εκτδq απδ τα
ελληνικd πoυ {ταv η μητρικfr τoug

γλδooα, και τα αλα6ικ& και γι'
αυτδ λειτoυργoι)ααv και ατιg δΟo

yλδooεq. ΠoιΞq δμωq Kυριακig και
τrorΞg γloρτδg yιvδταv, κατ& τouq

xρδvoυg αυτoJq, η ΛειτoυργΙα oτην
ελληvικ{ και τrδτε oτη oερ6ικη
γλδooα δεv γνωρΙζoυμε με 6ε6αιδ_
τητα. To ζi'ημα αυτδ Θα καΘoρr-

oτεΙ αρyδτερα, Ξπειτα αττδ ρητ{
σUμφωντα μεταξι) τωv Ελλ{vωv και
τωv ΣΞρ6ωv κατoΙκων τoυ Σεμλivoυ.

Στα 1745 oι ΣΞρ6or, oι 'Eλλη
νεζ και oι &λλoι oρΘδδoξoι τoυ Σε-

μλΙνoυ πδτυxαν τηv Eyκριoη τωv
αυατριακδν αρxδv, για να κτΙαoυv
vδα εκκληoΙα. To κτΙαιμo τηξ εκ_

κληoΙαg αυτ{q, πoυ αφιερδθηκε στη

μyiμη τoυ ΑΓloY ΝlΚoΛΑoY
(SVEToΝl ΝlKoLΑJEVSKΑ GR_
KVΑ), δr{ρκεαε ωq τα l752, oπδτε
iγιναv και τα εyκα[vια. Η εκκληoΤα
τoυ ΑγΙoυ Νικoλdoυ δεν εΙ1ε αρxι-
κ& κωδωyooτ&αιo. Koαμoδvταv &
μωξ με ωραΙo τδμπλo, πoU ΕικovΦ

γραφiθηκε oτα 1762 απδ τov ζcε
γρ&φo DlMlTRιJE BECEVlc.

Ωq τα 1769 η oρθδδoξη κorvδτη-
τα τoυ ΣεμλΙvoυ δεv αvτιπρoαωτrευδ
ταv με ξεxωριατδ ατrεoταλμEvo τη-c

ατηv << Ιερ&v Σδνoδoν>> τoυ K&ρλo_
6ιτq (SREMSKI KΑRLOVCl) αλλιi



εξiλεyε 'ιov εκπρδαωτrδ τηg μαξi

με τη yειτoνικ{ κωμδτroλη BEZΑ-
ΝlJΑ. Mδλιq τo Ξτog αυτδ, oι oρ-

θδδoξoι κdτoικoι τηq τrδληq ('Eλλη
νεq, ΣEρ6oι K.&.) κατδρθωoαv να

αvεξαρτoτroιηθoΟv και vα απooτεΙ_

λoυv δικδ τoUζ εκπρδσωπo crτηv πα'
ρατrdvω << lερ&v Σδνoδoν>>. Ωg απε-

σταλμavoζ τoυ ΣεμλΙνoυ εξελEγη o

MΑRKO ΝlKoLlc, o oπoΙog εivε
δrατελδαει για αρκετ& Χρδνια και

δημαρxog τηq πδληq.

Eκτδg απδ τηv εκκληoΙα τoυ Α_

γΙoυ Νικoλdoυ, oι ΣEρ6oι και or 'Eλ
ληvεg κ&τoικoι τoυ Σεμλivoυ κατδρ_

θωoαν vα απoκτfrαoUV και δειiτερη

εκκληoΙα. Συyκεκριμ-να, oτιq 10

Δεκεμ6ρioυ τoυ 'l 776 εμφαvΙoτη-

καν μπρoστ& oτo Δημoτικδ Συμ-

6oδλιo oκτδ ΣΞρ6oι και 'Eλληvεg

και δ{λωoαν δτι τrαραxωρoδv τα
απΙτια τoυq/ Υια vα κτιoτεi μια α-

κδμη oρθδδoξη εκκληαiα. To Δημο'
τικδ Συμ6oδλιo, αQoδ εξfrταoε με

τrρooox{ τo ξ{τημα, iδωαε τo επδ_

1-lιι'o i'τoq τη oxετικ{ dδεια. To κτΙ_

σιμo τηζ νiαg oρθδδoξ,1g εκκληoΙ-

αξ, η οπoiα αφιερδθηκε oτη μν{-

μη τηζ Γενvfloεωg τηg Θεoτδκoυ

(BoGoRoDIclΝΑ CRKVΑ), κρ&-

τησε τρΙα xρδvια, ωg τo 'l 780 δη-

λαδi1, oπδτε iγιναv και τα εγκαΙ-

vια.

ΑξιooημεΙωτη στoV εκκληαrαατι-
κδ τoμδα εiyαι και η δραoτηριδτη-

τα εvδq 'Eλληvα απoδ{μoυ στo Σε-

μλivo, τoυ σαπoυvoπoιoi Θεoδδ-

ρoυ Απooτδλoυ (ΑPoSΤoLoVlc),
o oπoioζ καταyδταv απδ τηv πδλη

τηζ Θεσσαλoνiκηq. o Απooτδλoυ
oτα 1786 πδτυxε τηv Eγκριoη τωv

αUστριαKδv αρxδv Kαι Ιδρυoε με

δικ& τoυ Eξoδα παρεκκλ{αι oτo λoι''

μoκαΘαρτηριo τηq πδληg. To oρΘδ-

δoξo αυτδ παρεκκλfrαι αφιερδθηκε

oτη μvfrμη TΩΝ ΑPXΑΓΓΞΛΩΝ και

η ΛειτoυργΙα α' αuτδ yινδταν ατδ
ειδικδ διdκovo, στov oπoΙo o Απo-

oτδλoυ κατE6αλλε ετηoΙωq ωq μι'
oθo 120 φιoρivια.

Τo δτog 1794 απoτελεΙ oταθμδ

Yια την ιoτoρΙα τωv αxΞoεωv αν&-

μεσα στoUζ 'Eλληνεq και στoUζ

Σiρ6oυq τoυ Σεμλiνoυ, yιατi τδτε

oι διjo αυτoi oμδδoξoι λαoi ρδθμr_

oαv oριoτικ& τrλiov τιq εκκρεμδτη-

τεζ 1τoU υτrηρyαv yJρω ατrδ τα εκ-

κληoιαoτικd Kαι τα εκταιδευτικ&

τoυq ζητfrματα. ΣυγκεκριμEvα, κα_

τδπιν υπoδεiξεωq τoυ μητρoπoλττcυ
τoυ K&ρλo6ιτq SΤEVΑΝ STRΑτl-
MlRoVlc, η oρΘδδoξη κoιvδτητα

εξiλεξε μια επιτροπfr απδ 12 ΣLρ-

6oυ9 και 6 'Eλληνεg κατoiκoυq τηg

τrδληq, η oπoiα εixε ωg καθ{κov να

διεκπεραrδνει για λoγαριαoμδ δ-

λωv των oρθoδδξωv τα ζητ{ματα
τroυ αvαφΞρovταV στoν εκκληoιαoτι-
κδ και εκπαιδευτικδ τoμδα. Σxετι_

κ& με τη λειτoυργiα ορΙoτηκε να

yΙνεται oτηv ελληvικfl yλδooα κ&_

θε δει)τερη Kυριακ{, καΘδg και κα-

τd τιg μεγ&λεg yιoρτEq, δπωq κα-

τd τη γιoρτ{ τoυ ΑγΙoυ Δημητρi_

oυ/ τoU Π&α1α, τoυ AyΙoυ Πνεi-

ματoζ και τη δειiτερη μΞρα τωy

XριατouγΞvvωv.

Στη δεξι& πλευρ& τηg εκκληαΙ-

αg iτrαιρναv θioη oι 'Eλληvεq καl

στηV αριστερ{ oι ΣΞρ6or. o δεξι'
δq xoρδg Ξψελvε τo <KJριε ελδηoov>

και o αριστερδg τo <GoSPoDl Po-
MlLUJ>. H ΛειτoυργΙα oτηv ελλη-

νικfr γλδooα εξακoλoJθηoε να γΤ-

νεται ωq τιζ παραμovEg τoυ Πρδ_

τoυ ΠαγκoαμΙoυ ΠoλΞμoυ, oπδτε i-
1ταυσε oρroτικδq.

ll. lδιαΙτερo ενδιαφEρov Υια τoy

ερευνητfl παρoυoι&ζει και η oτεv{

oυvεργαoΙα μεταξι) των Eλλ{νω';

Και τωv Σδρ6ων τoυ ΣεμλΙvoυ στov

εκπαrδευτικδ τoμEα. oι 'Ελληvεg

τoυ ΣεμλΙvoυ απEκτηααv δικδ τoυq

αxoλεio μδλιq oτα 1794' Ωg τ6τε

μδρφωvαv τα παιδιd τoυq fr με ι-

διωτικoJq δαακ&λoυq fl oτΞλνovτ&q

τα στo αxoλεΙo, πoυ διατηρoδαε η

oρθδδoξη κoινδτητα τηq πδληq και

πoυ frταv κoινδ τδαo για τoυg 'Eλ-
ληvεg, δoo Kαι για τoυq Σδρ6oυq

και τouq &λλoυg oρθoδδξoυq.

Για τη λειτoυργΙα τoU κoινoJ αυ-

τoδ oρθoδδξoυ oxoλεioυ πoλiτιμα
ατoιxεiα αvτλoδμε απδ τo Ioτoρικδ

ΑρxεΙo τηq πδληg τoυ BελιγραδΙoυ.
'Eτoι, στo εV λδyω ΑρxεΙo επιση-

μαΙvoυμε μια εκτεv{ δκΘεoη, πoυ E-

oτειλε oτιq 3 oκτω6ρioυ τoν 1770

τo Δημoτικδ Συμ6oJλιo πρoq τo Πc
λεμικδ Συμ6oδλιo τηq Αυλ{q τηq

Bιiννηq. Απδ τηv εκτεν{ αυτfr Eκ'

θεoη μαθαΙvouμε τιq εξ{q εvδιαφE-

ρoUσεξ λεπτoμiρειεq: Στηv πδλη

λειτouργoιioε απδ τo 1745 δημo_

τικδ oxoλεio τηq oρΘδδoξηq κoιvδ_

τηταq. Τo oxoλεΤo αυτδ ατεγαζ&
ταV σε ειδικδ κτΙριo, πoυ 6ριoκ&
ταv στo πρoαιiλιo τηq εκκληoiαq

τoυ ΑγΙoυ Νικoλ&oυ, και frταv κα-

ταoκευααμδvo απδ γεβ υλικ&. Για
τιq επιoκευEξ τoυ και τιq &λλεq δα'
π&νεq επι6αρυνδταv τo ταμεΙo τηq

εκκληoΙαq.

Τo δημoτικδ oxoλεΙo τηq oρθδ'

δoξηq κoιvδτηταq τoυ ΣεμλΤνoυ ατα
1770 αριθμoUoε 110 μαΘητEq. Tα
oxoλικ& 6ι6λΙα τα πρoμ{θευαν στα

παιδι& τoυq oι Ιδιoι oι γovεΙq. H

διδαoκαλΙα διαρκoJαε απδ τιg 7

ωξ τιq I l τo τρωT και απδ τιg l
ωζ τlζ 4 τo απδγευμα. Δδo φoρEq

τηv ε6δoμdδα τα παιδι& δεv π{-

Υαιναv τo απδyευμα στo α1oλεΙo.

Τα μαθfrματα &ρyιζαν ατιq 12 o-
κτω6ρioυ καl σταματoδααν oτιq 'l 2

Σεπτεμ6ρioυ. 'Eτoι τo oxoλικδ l-
τoq δrαρκoδoε l 1 μ{vεq και oι δια_

κoπEq δvα μδνo μdνα.

Τo κoινδ o1oλεΙo των Σiρ6ωv,
τωv Ελλ{νωv και τωv dλλωv oρθo'
δδξωv τoυ Σεμλivoυ Eφταoε ατα
1752 να αριθμεΙ 200 μαθητEq. To

γεyoνδq πληρoφoρoUμαoτε απδ ξ'
να Eγγραφo πoυ iατειλε oτιq 6 Σε'
πτεμ6ρΙoυ τoυ Eτouq αυτoδ τo Δη
μoτικδ Συμ6oδλιo τoυ ΣεμλTvoυ

πρoξ τηv πρoΤαταμEvη αρxfr τoυ,

τη Γεvικfr δηλαδfl ΔιoΙκηαη τηq Σλα-

6ovΙαq. Απδ τo iδιo δγyραφo μα-
θαΙνoυμε δτι ωq αΙΘoυαεg διδαακα-
λΙαq για τoυq 200 μαθητtg τou

αxoλεΙoυ xρηαΙμευαv τρΙα δωμ&τια

aτo κτ{ριo πou εixε ανεγερΘεΙ πριv
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απδ λΙγo καιρδ πλdι ατηv oρθδδo_

ξη εκκληoΙα τηg Γεw{oεωq τηq Θε-
oτδκoυ.

l l l. Στo o1oλεΙo τωv oρθoδδξωv
τoυ Σεμλiνou Eoτελvαv για oπoυδΞq
τα παιδι& τoυg μδvo εκεivoι or 'Eλ-
ληvεq τηg πδληq, oι oπoΙoι δεv εΙ_

xαy oικovoμικfr dvεoη. oι πλoδoιoι
δμωq 'Eλληνεq τoυ ΣεμλΙvoυ μδρ-
φωvαv, δπωq αναφEραμε {δη, τα
παιδι& τoυζ με ιδιωτικoUq δαoκ&-
λoυq. oι δ&oκαλor αυτoΙ δiδαακαv
ατoυq ελληvδπαιδεq, εκτδq απδ τηv
ελληvικfr, και τη oερ6ικ{ γλδooα,
γιατΙ η yλδooα αυτ{ {ταv απα-
ραΙτητη γlα τη μελλovτικfl επαy-
γελματικ{ τoυq αταδιoδρoμΙα. Για
τηv ταxδτερη μ&λιoτα και καλδτε-

ρη εκμ&θηαη τηq αερ6ικfrq γλcΙ:o-
σαζ, τl ελληνικ{ παρoικΙα τoU Σε-

μλΙvoυ {δη oτo 'l77O Ξδωoε xρfr-
ματα καl τυπδθηκε στη BεvετΤα
ivα oxoλικδ εyxειρiδιo με ελληνo_

oλα6ικ& yρ&μματα.

Αν&μεoα ατoυq 'Eλληνεg ιδιωτι-
κoδq δαoκdλoυq τoU ΣεμλΙvoυ δια-
κρΙvεται 'yια τηv πoλυμ&θει& τoυ,

τo oγκδδεq αυγyραφικδ τoυ iρyo
και τη oημαvτικ{ τoυ oυμ6oλfr oτη
oερ6ικ{ yραμματoλoyΙα o ΔΗMH-
TPloΣ ΝlKoΛΑoY ΔΑPBΑPHΣ, ο

oπoΙoq εΙvαι γvωoτδg ατoυg ΣEρ_

6oυ9 ωq DlMlTRlJE ΝlKOLΑJE-
Vlc DΑRVΑR. o Δημητριoq Δ&ρ_

6αρηq γενvfrθηκε oτηv κωμδπoλη
τηζ Δυτικ{q MακεδoνΙαg Kλει-
oorJρα, η oπoτα υπ&yεταr ofr-

μερα στo Eλληνικδ Kρ&τoq, oτιg
13124 Aυγoδoτoυ τoυ 1757. 'l1-
ταv Eνα απδ τα πΞvτε παιδι& τou
Νικoλ&oυ Kαι τηζ oκτα6iαq - 4 α-

γδρια και Ξνα κoρΤτoι -. EΙναι πoT
λιj πιθαvδ δτι απδ τo γεγoνδq αυ_

τδ πρo{λΘε και τo παρδvuμo <<Πεv-

τ&δεq>>, τo oπoΙo 6λiπoυμε να Χρη-
orμoπoιoδv oριoμEvεq φoρEg τα α_

δEλφια τoυ |ω&wηg και Mdρκog,
και κUρτωq o ΠEτρoq.

Mετ& τα πρδτα γρ&μματα στο

γραμματoδιδασKαλεΙo τηq γεvΞτει-
ρ&q τoυ, {λΘε ατα 1769' aε ηλι-
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κiα μδλιq 12 ετδν, μαζi με ToV α-
δελφδ τoυ lω&vvη και εyκαταoτd-
Θηκε oτo ΣεμλΙvo, δπoυ o 'iτατΞραq

τoυ εΙ1ε ηδη απδ τα μioα του l 8ou
αlδνα αvoΙξει εμπoρικδ κατ&oτημα.
o Δημfrτριoq Δ&ρ6αρηq, ο οτroΙoq

{ταv φιλoμαθηq, μδλιq Eφταoε oτo
ΣεμλΙvo, &ρxιoε να μαθαΙvει Tη γερ-
μαvικ{, τη oερ6ικη, και γεvικ& τι9
oλα6ικiq yλδooεq, φoιτδyταζ στα
γερμαvικd και στα oλα6ικd oxo-
λεΙα τηq πδληq αυτηq. Δ&oκαλδq
τoυ τωy αλα6ικδv γλωooδv στo
ΣεμλΙvo υπηρξε o ΣEρ6οq ΤlMo-
TEJ JoVΑΝoV|c. Tιq yvδoειq τoυ

γιiρω απδ τιg αλα6ικEq yλδooεq
τιq τελειoπoΙηoε, δπωq μαq πλη-
ρoφoρoδv αξιδπιoτεg μαρτυρiεq, oτo
λατιvooλα6ικδ oxoλεio τηζ Υειτo-
νικηq πρoq τo Σεμλiνo κωμδπoληq
RUMΑ, δπoυ φoiτηoε ετΙ τρiα xρδ_
vια (l771-1773).

Mετ& τo ΣεμλΙνo Kαι τηv RUMΑ,
δει)τερoq oημαvτικδq oταθμδq τωv
oπoυδδy τoυ υτrηρξε τo ΝoV l SΑD
(τo Νεδφυτoy τωy ελληvικδv πη_

γδv), δπoυ με δ&oκαλo τov Γεδρ_

γιo ΛεovτΙoυ, o oπoΙog μδλιg εi_

χε εγKατασταθεΙ εκεi ατrδ τηv Πδ.
στη, παρακoλoJθηoε μαΘηματα αρ-

xαiαg ελληνικfrq γλδooαq. 'oμωζ,
δπωq φαΙvεται/ o απoφασιατικδτερoq
oταθμδg oτην πoρεiα τωv απoυδδv
τoυ oτ&θηκε η φoΙτηofr τoυ στη,
ΑυΘεvτικfl ΑκαδημΙα τou Boυκoυρε-

oτΙoυ ( 1777-1780), δπoυ δ&oκα-
λoΙ τoυ υπr]ρξαν, αvdμεoα oτoυg
&λλoυg, o Θεδδωρoq Σιλιoτριαvδq
και o Mαvαoflq Hλιdδηq. Tιg oπoυ-
δiq τoυ τιq oλoκλι]ρωαε oτηv ΗΑL-
LE και oτη Λειι|.liα τηq Σαξωνiαq
( l 780- I 783 ) , δτrou oπ*oδδαoε Φι
λoλoγΙα και ΦιλoooφΙα. 

!

'oλoι oι ερευνητδg ori}rroυ, ο',
o Δημητριoq Δ&ρ6αρηq, μετ& τιq
λαμτrρΞg τoυ oπoυδEq oτη Σαξω-
vΙα, επEoτρεψε στo ΣεμλΙvo και dρ-

Xισε να δrδ&oκει ωq ιδιωτικδq δ&-

oκαλoq. To τrρδ6λημα δμωg, τo o-
πoΙo περιμivεl ακδμη τη διευκρΙvι-
o{ τoυ, εΙvαι: Πδτε ακρι6δq αρχτ_

ζει η διδαoκαλικ{ oταδιoδρoμiα τoυ
'Ελληνα αuτoJ λoγΙoυ oτo ΣεμλΙ_
νa; o Σiρ6oq ιoτoρικδq DUSΑΝ
PoPoVlC τrιoτεΟει δτι o Δ&ρ6α-

ρηq dρxιαε vα διδdακει oτα 1791'
H τrρooεκτικη δμωq εξiταoη TωV

Trηγδy/ τlg oτroiεg διαθiτoυμε, μαq
6oηθεi vα oρΙooυμε με περιooδτε-
ρη ακρi6εια τo yεγovδq Και yα τo
τoπoθετηooυμε xρovoλoyικ& στα
1785.

o Δημ{τριoq Δdρ6αρηq αφooιδ-
θηκε με δλεg τoυ τιg δυvdμειq oτη

μδρφωoη τωv ελληνoτrαiδων τou Σε-

μλΙvoυ' γι' αυτδ και τo διδαoκα-
λικδ τoυ Eργo υτrfρξε KαρTroφδρo.

δτrcoq απoδεικvJει μια αειρd oλδ_
κληρl1 μαθητδv τoυ, oι oτroΙoι θα
διακριθoι}v αργδτερα αε πoικΙλoυq
κoινωvικoJg τoμεig' MερικoΙ μ&λι-
oτα απδ τoυg μαθητδq τou Δ&ρ-
6αρη θα oυνεxiαoυv τo iργo τoυ
δαoκdλoυ τoυg, αvαλαμ6&νoνταg τη

μδρφωoη τωv ελληvοπαΙSωv τηg δια_

oπορdq.

o Δημτ]τριoq Δdρ6αρηq θα εy-
καταλεiψει τελrκd τo Σεμλivo Και
θα εγκαταoταθεΙ ατη Bιivvη. Tη

xρovoλoγΙα τηg εγκατ&oτααfrq τoυ
ατηv αuατριακ{ πρωτειiouoα πρδ-
πει να τηv τoτroθετfrαoυμε στιζ αρ_

xig τoυ 1795 με TERM|ΝUS ΑΝ-
TE QUEM τηv 1η MαΤoυ τoυ iτoυq
αυτoιj. Φαivεται δτι o Δημ{τριog
Δdρ6αρηq π{γε oτη Brδvvη με τηv
ελτrΙδα δτι θα διoριατεΙ ατη Θδαη

τou λoyoκριτ{ τωv oλα6ικδv 6ι6λΙ-
ωv ΑθαvααΙoυ J'o'K'o'RΕSS (π'δθα-

νε στα 1794) ' πρ&yμα δμωg πoυ
τελικd δεν δyιvε. Στηv αυατριακ{
πρωτεδoUσα εξ&λλoυ εΙxε μεταφE-
ρει την Ξδρα τoυ o εμπoρικδg oi_
κoξ τωv Δαρ6dρεωv με τoυq αδελ-

φoδq τoυ, oι oπoΙoι εvΙoxυααν oικo-
voμικ& τo Eρyo τoυ, dτoι TrοU ,α
επιδoθεΙ απερΙαπαoτoq στη σUy-

γραφιKi τou δραoτηριδτητα. o Ιδι-
og διηJθυvε επi τroλλ& Eτη τo oxo_
λεio τηg ελληvoρθδδoξηq κoιvδτηταq
τηq Bιδvνηq, τo oπoΙo γvδριoε με-
ydλη dνθιoη xdρη ατηv oικoνoμικ{



εvΙσXUση των Eλληνωv εμπδρων τηξ

αυotριακ{q πρωτεrioυoαq και κυρΙ-

ωζ x&ρη oτo oτoυδαio κληρoδδτη-

μα, με τo oπoΙo πρoiκrαε oτα 'l 800
o κδμηg Xριατδφoρoq VoΝ Νdκoυ,
πoυ ηταv ελληvrκηq καταyωyηq.

o Δημητριoq Δ&ρ6αρηq τriθανε

oτη BιEvvη, iτrειτα ατrδ αoθivεια μι-
κρηq δrαρκεΙαq, oτιq 2l Φε6ρouα-

ρΙoυ f 5 MαρτΙoυ τoυ 1823, αφoι)

iζηoε 65 iτη και iξι μηνεq. Mε τη
διαΘfrκη τoυ δριoε να μoιραoτoJv
τα τrολυdριθμα 6ι6λΙα, τα oπoiα oυ
viγραψε, oτα ελληvικ& oxoλεΙα, τα
oπoΙα λειτouρΥoιjσαv oτιq διdφo-

ρεq επαρxΙεζ τηξ αuτoκρατoρΙαq
τωv Αψ6oΟρyωv.

'Γo αυγyραφrκδ δρyo τoυ Δημη-
τρioυ Δdρ6αρη υτrηρξε oyκδδεg και
πoλJτrλευρo. Σε 37 αvΞρxoνται τα
δημoαιεuμiνα iρyα τoυ, ατrδ τα o_

πoiα λιγδτερo η περιooδτερo πρω-
τδτυπα εΙyαι τα 26. Aπ6 τα &λ-

λα iρyα 'roν, 4 l.Ιvαι μεταφρ&oειg
ατrδ τα αρxαΙα oτα νδα ελληvικd,
2 απδ τη ρωαικη στην ελληvικi
γλδαoα, 3 απδ τα ελληvικ& oτα
αλα6ικ& f ατα oλα6oαερ6ικd καr

l ατα γερμαvικ&. Eξiδωoε ακδμη

μια YερμαvιK{ γραμματικ{ oτη vΞα

ελληνικη γλδααα και γερμαvoελλη-
νικoJq διαλδyoυq. 'Evα Ξρyo τoυ α-
πoτελεi Eκδoαη αρxαΙoυ κειμiνoυ.
Ακδμη δvα τoυλdxιατov iρyo τoυ

ixεr μεivει αvΞκδoτo, η μετ&φραoη
τηq METΑΦYΣlKΗΣ τoυ BΑUME-
ιSTER, η oπoΙα μαq l:ivαι '1vωoτη

αε δι]o xειρδγραφα 'τoυ ,3ρiακovται

ατη Movη Παvτελεημoνog '"oυ ΑγΙ-
oυ 'oρoυg Kαι στη 8ι6λιoθηκη τηq

Ακαδημiαq τoυ BoυκoυρεoτΙoυ'

H αv&λuoη δμωq δλoυ τoU σUγ-

ΥραφιKoδ δρyoυ τou Δημητρioυ Δ&ρ
6αρη θα ξiφευyε ατrδ τoυg oκoτroι)q

τηg τrαρoJoαq αvακoivωαηg. Γι' αυ-

τδ θα περιoριoτoδμε εδδ να ααxα-
ληθoδμε μδvo με μια απδ τιζ μετα-
φρdoειg, πoυ δκαvε o Δ&ρ6αρηq ατrδ

τηv ελληvικfr ατη <<SLΑVEΝSK|:.
(oλα6ικi) fr oτη <SLΑVΕΝOSΕR-

BSKl> (oλα6oαερ6ικfr) γλδooα.
Η μετdφραoη αυd τoU Δ. Δ&ρ6α-

ρη εΙδε τo φωq τηq δημooιδτηταq

oτη BιΞvvη στα 1786 με τoν 9-'

ξηq τΙτλo: ,.<BLΑGOΝRΑVlE lLl
KΝlZlcΑ Ko UKRΑSEΝΙjU ΝRΑ-
VoV jUΝoSESKlΗ ZELo PoLE-
ZΝAJΑ. S ELΙΝSKΑGo KA SLΑ_
VEΝSK|J D|ΑLEKT V PoLZU l

UPoTRΕBLEΝ l J E SLΑVEΝoSER_
BsKlH oTRoKoV. PREVEDEΝA
DΙMITRlJEM ΝlKoLΑJEVιcEM
DΑRVΑR; RΑZEMOTREΝΑ ZΕ l

lSPRΑVLJEΝΑ ΝEKlM SVoJEGo
oTΕCESTVΑ SUSTlM LJUB lTEL_
JEM, Α ΝΑ SVEτ lZDΑΝΑ Νl-
KoLΑJEM DΑRVΑRoM. ΝΑPEcΑ-
τASA ZE V VlEΝ ΑUSTRlΝSKoJ
LEτΑ GoSPoΝDΑ ι786. v TlPo_
GRΑFlJ l BRAGoRoDΝΑGo oT
KURCBEK>. o oλα6ικδ9 αυτδq τΙ-

τλoq τηg μετ&φρααηq μτroρεΙ vα

μεταφραστεΙ ωζ αΚoλoυθωg: <<XPΗ

ΣTOHΘElΑ fr εγxειρiδιoν λiαν ωφΞ_

λιμov δια τηv 6ελτΙωoιv τωv ηΘι-
κδv ιδιoτ{τωv τηζ vεoλαiαg. MετE-

φραoε ατrδ τα αρχαΙα ελληvικ& oτα
oλα6ικd o Δημr{τριoq Νικoλ&ou

Δ&ρ6αρηq τrρoζ ωφΞλειαv και χρi-
σιv των αλα6ενoαδρ6ωv vEωv. (To

εyγεrρΤδιov αυτδ) τo μελEτηαε και
τo διδρθωoε κ&τroιoq πραγματικδg

φιλδπατριg, τo εξEδωαε δε o Νικδ-
λαog Δ&ρ6αρηq. TυπδΘηκε ατη Bι-
Ξvνη τηg Αυατρiαg, κατ& τo αωτ{-

ριoν Ξτoq 1786, oτo τUτroyραφετo

τoU ευΥεvoδq VoΝ ΚURZBECK>.

'oπωq 6λEπoυμε απδ τov τΙτλo.

τη μετ&φραoη τoυ Δημητρioυ Δ&ρ-

6αρη την μελΞτηαε και τηv διδρ-
θωoε .:<ΝEKo sVoJΕGo oτEcΕS_
TVΑ SUSTlJ LJUBlTELJ>> (κ&πoι.

oξ τrρα)/ματικδq φιλδπατριg). Δεv
ατroκλεiεται o <<ΝEKo>> (κ&πoιog)

αυτδq vα frταv o δ&oκαλog τoυ Δdρ-
6oρη ΥΙα τιq oλα6ικEq γλδαoεg
oτo Σεμιλivo TlMoTΕJ JoVΑΝo-
vrc.

TΙ {ταv δμωζ η μετ&φρααη <BLΑ
GoΝRΑVlE> τoυ ΔημητρΙoυ Δ&ρ-

6αρη; o ΣΞρ6o9 ερευvητ{q VLΑ-

D|MιR GRUJlc εξEφραoε 'ηv &-

πoψη δτι η <BLΑGOΝRAVIE> α-

πoτελεi μετdφραoη τoυ δργou τoU

Ερdoμoυ <DE clvlL|TAτE Mo-
RUM PUERlLlUM>>. NoμΙζoυμε &
μωq δτι δεv πρδκειται για &μεαη

μετdφραoη τou Ξρyoυ αυτoδ. Συy-
κεκριμEvα, τo <<DE clVιLlTATE
MORUM PUΕRlLlUM>, τo oπoτo εΙ

δε τo φωq τηg δημooιδτηταq Υια
πρδτη φoρ& στα I526 (ΑΝTVER-
PlAE, M. HlLLENlUS), μεταφρ&_
στηKε στα νδα ελληνικ& απδ κ&-

πoιoν, τo δvoμα τoυ oπoioυ δυoτυ-

xδq δεv ΥνωρΙζoUμε, γιατΙ τo xει-
ρδyραφo τηg μετ&φραα{g τou 1&-
Θηκε. Πριv δμωq xαΘεΙ τo 1ειρ&
yραφo, o 'Eλληναq λδyιoq Αvτδ-
vιoq o Bυζ&ιπιoq διαακει]ααε oτα
αρxαΙα ελληvικd τη μετdφρααη αυ-
τ{, επιφEρovταq πoλλδq αλλαγEq και
ouμπληρδαειξ, και τδπωoε τη δια_

ακευι] τoυ oτα 1780 με τov τΙτλo
<<Xρηατo{θεια>. Αυτflv ακpι6δg τη
διαoκεu{ μετδφρααε o Δ&ρ6αρη9,
δπωq o iδιoq αvαφΞρει, και δxι τo
πρδτυπδ τηq, δπωq πιστεδει o GRU
J rC.

Αg ανακεφαλαιδooυμε: Απδ τηv

μEyρι ωq τδρα εξιoτδρηofr μαq γi-
νεται oλoφ&vερo δτι η αυμ6Ιωoη τωv

Ελλ{νωv Kαl τωv ΣΕρ6ων κατoIκων

τoυ ΣεμλΙνoυ ωg τα τEλη τoυ ] 8oυ

αιδvα {ταv αρμovικ{ και δτι oι δδo

oμδδoξoι λαoΙ oυvεργ&ατηκαv oτε_

v& επΙ τoυ πνευματικoδ και πoλι"
τιατικoδ τoμEωq. H υπoδειyματικfr
δμωq αυτ{ oυνεργααΙα και φιλΙα
δεv θα αταματfrαει εδδ, αλλ& Θα

oυvεxιατεΙ αμεiωτη καr ατo μδλ_

λov. 'Eτoι λiγα xρδvια αρyδτερα,
ατα'l 804 και j82], δταν ξioπαoαv
η Σερ6ικfr και η Eλληνικ{ επαv&-
σταση/ 6λδπoυμε τoυq 'Ελληνεq και
τoυq Σδρ6oυ9 τoυ Σεμλiνου vα σU-

vερy&ξovται και πdλι oτεv& και vα

τrρoαπαΘoι}v vα 6ρouv κ&θε δυνατδ

τρδπo, Yια να 6oηΘ{αoυv απδ κoι-

voJ τιg πατρiδεg τoUζ πρoζ απo_

τΙvαξη τoυ τouρΚικoi ζυγoJ.
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Κλεφταρματολrrι& xρovrκd
(Η δρ&oπ αρματoλιirv ι<αι κλεφτoλnoτιirv orlμφωvα με τo αρxειακ6 υλικ6 τωv τoυρ-

κικιilv tερoδικεlωv B6ρoιαq - N6oυσαq κ'αι Θεooαλoviκnq)
(z') 1782-t812

'Ηδη oτov καζ& 0oτρδ6oυ Ξxoυv ειo6&λει oι Αλ6αvoi
ληoτΞq με ττρooριoμδ τoy vδτo. Η διEλεuαη τωv Αλ6αvδv
oυyoδεδεται με καταπιΞoειg, βιαιoπραγiεq και καταστρo_

φEq. oι περιαoδτερoι κdτoικoι τoυ καζd εγκαταλεΙπoυv τιg
εατiεq τoυg και καταφει)youv στιζ περιφδρειεg τωV γειτc-
vικδv καζdδωv Φλδριvαg, 'Eδεooαq, Νdoυoαq και Bδρoι_
αg' Η oμαδικi αuτi μετδκηoη εΙxε ααv επακδλoυθo vα
ετrδλθη μεiωoη τωv δημoαΙωv εoδδωv απδ τηv μi oμαλi
εΙoπραξη τωv φδρωv. Mε διαταy{ τoυ μoυτεoελiμη τoυ

βαλfl τηq PoUμεληq διατ&ooovται oι αρμδδιεq τouρκικδg
διοικfroειq τωv τrρoαvαΦερδμεvωv καζ&δωv vα ατroμακρι)_
voυν αττδ τιg τιεριφΞρειεg δικαιoδooΙαζ τoUζ τoUζ καταφU-

γδvτεq o αυτdq ραγι&δεg τoυ καζ& ooτρδ6ou και vα με-
ριμv{oouv για τηv επαvεyκατ&ατααfr τoυq oτιg εoτΙεq
τoυg. (6 Τζεμ&ζη onλ E6Ξλ Ξτoυg Ι196: I8 Aπριλioυ
t782. ΑBN 232 oε)ι. 222'-223).

o αvτικειμεvικδq ατδxoq τωv αλ6αyικδv ληoτoαυμμo-
ριδν ττoυ επρδκειτo vα ειo6&λλoυv oτην Πελoτrδvvητo flταv
η εioπραξη απαιτ{oεδv τoυq τrρoερlδμεvωv ατrδ καΘυoτε-

ρημEvoυg oτρατιωτικoig μιoθoδq τoυg oττoioυg η τoυρκικi
ατρατιωτικfl διoΙκηoη _ η oπoiα εixε μιαθδαει τιζ στρα-
τιωτικδg'τoug υτrηρεoiεζ Υια τηv καταατoλfl τoU ετΓαvαστα-
τlκoιi κιvflματoξ στηy Πελoπδvvηoo γvωoτoδ oαv oρλωφι-
κ& - δxι μδvo δεv εixε κατα6&λει, αλλ& ταυτδ;ρovα εixε
καταφiρει vα ατroμακρiνει τιq ληατooυμμoρΙεq αυτΞg απδ
τηv τrεριo1fr αuτfr. oι αρxηγoi τωv Αλ6αvδv ληoτδv (τrρδ-

ηv μιαθoφδρωv) ΣoυλεΙμ&v Tζετr&ρ, ΣιρΙv Zαδδ ΓιακoJπ
αγ&g, Koτoλ{ lμτrραyfrμ αy&g, ΝτεμΞoγλoυ, Kαρd Mou-
oταφ&, Tεπελεvλ{ Αλ{ μτrδηq (τrρδκειται για τov μετΞ-
πειτα Tετελεvλ{ Αλfr τrαo&, βαλfi τωv lωαvvivωv), Kλει-
ooδραλη Ιoλ&μ μττΞηq και Αuλδvιαλη MαxμoJτ μτrδηq, δ-
oτερα ατrδ τρoηyηΘεΙoα μεταξιi τoυq oυvεvvδηαη, ατroφα-
oiζoυv vα πρo6oiv oε κoιvEq ετrιθετικ-q εvdργειεg για τηy
υλoπoiηoη τωv oτδxωv τoυq. oι ΤoJρκoι, υτroτrτεJovταl
δτι oι επιΘδoειg αυτδq θα πραγματoπoιηθoδv ατrδ μεγ&-
λεq oμ&δεq η αvτιμετδτrιoη τωv oπoiωv θα frταv εξαιρετι-
κd διioκoλη. Ακδμα, απδ τrρδoΘετεq πληρoφoρiεg πoυ εΙ-

xαv. με τouq τrρoαvαφερΘΞvτεg Αλ6αvoι)g αρxηγoδg και τα
τμ{ματ& τουg ετρδκειτo vα oυμτrρ&ξoυv και oι Αλ6αvoi
τηq τrεριo1frq Αρyυρoκ&oτρou τouq oτιoΙouq τo τoυρκικδ
κεiμεvo xαρακτηρiζει oαv <<ταραξiεg>> Eπαvεφιoτ&ται, λoι-
ττδv. η πρoooxfl τou διoικηττ] τoυ βιλαετΙoυ Αυλδvαg και
επδτrτη τωv ντερ6εvΙωv Koiρτ Αxμδτ παod yια τηv λfrψη

δλων τωv απαραiτητωv μi'τρωv, δoτε vα αvτιμετωπιαθo,iν
απoτελεoματικd και oε κ&Θε τερiτrτωαη oι ετrιΘΞoειξ τωv
Αλ6αvδv. To αxετικδ φιρμ&vι εivαι oυvτεταyμivo oε αυ-
oτηρδ iφoq, μ&λιoτα o' αυτδ, διακρΙvεται σαφδζ η αTrει-
λητικfi τrρoειδoτιoiηoη τrρoq δλoυg τoυg υπεJθuvoυg, -ακδ-

μα Kαι 1tρoξ τov Ιδιo τov Koδρτ ΑyμEτ τταo&- δτι oε πε-

ρiπτωαη πoυ <<{Θελεv ετrιτρατrfr η δι&6ααι9 -ατω και εvδg

μδvov ληoτoδ, ΘΞλω τιμωρfroη αvατoλoyfrτωq τoυg υπαι-
τioυg με ταζ αUστηρoτΞραg τωv πoιvδv> (MΞoα Pεμτιi oδλ
E6δλ Eτoυq 1196 7 loυyioυ I782 ΑΒΝ 229 oελ.2l9 -221).

Eν τφ μeταξδ, &γvωατoι ειq6&λλouv gτην κατoικΙα

rQ8

Ι ΣToP Ι κH MEJιETΗ
Toυ Στιiργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

τoυ εvτεταλμδvou για τηv φρoJρηoη τηq Bδρoιαg και εμπΞ-
δωo'η τηg τ&ξηg και ασφ&λειαξ oτηv περιoxfr τηq τoι)ρκou
oερδdρη και τov εκτελoJv επi τδπoυ. ΝεκρoΙ και τραUμα-
τiεg αημειδθηΚαv και μεταξι) τωv κατoΙκωv τηg ττδληg κα-
τ& τηv oυμτrλoκ{ πou ακoλoJΘηoε τηv δoλoφoviα τou σερ-
δ&ρη. o ιερoδικαατfrq τηq Bdρoιαq διατdooεται ατrδ τov

μoυτoελiμη Θεαoαλoviκηq Αμπvτoυραxμ&v vα αvακαλδψι
και ετ116&λει τηv δΞoυαα τιμωρΙα ατoug τrμοταΙτιouζ τωy
ταραxδv τroυ εΙxαv oαv oτδxo τov φδvo τoυ τoιiρκoυ αξιω-
ματικoι}' (...... Eτoug l l96: o μ{vαq δυoαvdγvωατog. To
iτοg ΙΙ96 αρxiζει ατrδ τηv l7η Δεκεμ6ρΙoU l78l ΑBΝ 233

σελ. 223 - 224).

Σε τroλι] oδvτoμo Xρovικδ δι&oτημα o vαΙπηg τηg BE_

ρoιαζ με oxετικfr αvαφoρδ τoυ - υτrδ μoρΦti ατrαvτητικoδ
εγγρ&φoυ - πρoζ τov μoυτεαελiμη Θεooαλoviκηg, καΘιoτ&

γνωoτδ δτι εξιxvιdoθηκαv oι oυvθfrκεg τηq δoλoQovΙαq τoυ

oερδdρη τηg πδληg. oμ&δα κακoπoιδv με ετri κεφαλ{qτoυq

μουoουλμ&vouq κατoiκoυg τηq BEρoιαq ooμ&v μττδη, Χα-
τζη αγ& Zαδi και τoυg γιo0g τoυ, Mouαταφd αγd Xoφoδg

Αλη, Αμπvτoυλdx αγ& και ooμ&v αγ&, τρEφovτεq αιoΘ{-

uατα εxθρδτηταζ πρoζ τov αερδ&ρη (δεv αvαφEρovται oι
λδγoι τηg εxθρδτηταq) τov τrυρo6δλησαv με oφαΙρα τoυ-

φεκιoδ και τov ακδτωααv μiαα ατo oπΙτι τoυ. oι δρdoτεg

oυvεληφθηoαv και εγκλεioτηKαv στιξ φυλακδg τηq πδληq

πρoκειμivου ατηv αuvExεια vα πρooαΧθorjv oτo ιερoδικεio
yια τηv ετιι6oλfl τηg τιρo6λετrδμεvηg απδ τov ιερδ vδμo πoι-
vηc' (Αρxi Σιαμτrdv θτoυq I'l 96: t l loυλioυ l782 ΑBΝ.
235 αελ. 224 -225)'

Συyκεκριμεvεg π'ληρoφoρiεg αxετικΞg με τηv oxεδιαζδ'
μεvη ειo6oλfr τωv αλ6αvδv ληoτδv oτην Πελoπδvvηαo δεv

uαq παρixovταr αττδ τααρxεΙα τα oτroΙα oυμ6oυλευδ-

μαατε. 'oμωq, μετ& τrdρoδo τριδv ετδv, oτo περιεxδμεvo

εvδg φιρμαvioυ με xρovoλoγiα 6 Αυγoδoτoυ !785 πoυ α'
ττευθδνεται o'τoυq 6αλfr Θεoααλoviκηg. φρoδραρxo Eδ6oιαg
t<αl μoυτεoελiμη τoυ 6αλl] Tρικdλωv yivεται μvεΙα δτι <<α-

πδ τιvog xρδvoug ερημoJται η χδρα, oι δΞ κ&τoικoι και oι
ταξιδειiovτεq ευρΙoκovται εv απογvδoει oυvεπεΙα εμφαvΙαε-

ωg ληoτδv ειg τα δι&φoρα μiρη τωv Bαλκαviωv Kαι ειζ τo
εoωτερtκδv τηg Poδμεληg>>.

Φυoικ&, η αναφoρd αυτη η αxετικfr με τηv δρ&αη λη'

oτδv oτov π-ρoαvαφερδμεvo ευρι) γεωYραφικδ xδρo Ξyει α&
ριστo XαραΚτitρα. 'oμωq αττδ τovαυoyετιoμδ τωv κεrμEvων

τωv διαφδρωv τoυρκικδv εγγρdφωv ατα oττoΙα αvαφερΘfr-

καμε τrρoηγoιiμεvα αυμτrεραΙvεται δτι η διαo&λευση τηq

τdξηg, κατd Ξνα μεγ&λo τrooooτδ. πρEπει vα oΦετλεται

oτηv δρδoη τα:v αλ6αvrκδv ληoτooυμμoριδv. (ΑρxαΙ Σε-
6&λ iτoυq 1199: 6 Αυγoδoτoυ 1785 ΑBΝ 238 σελ. 230-
23 I).

Δoλoφovικη ατrδτrειρα με oτδXo - καΘ' δλεq τιq εvδεi-

ξειq - τov πρδξεvo τηq Αγyλiαg ατηv Θεαoαλoviκη Σαρλδ,
σημειδvεται qτηv iδια τδλη, τηv δρα, ακρι6δq πoυ αuτδq



ατro6ι6&ζovταv αττδ τηv &μαξα πoυ εΙxε oταΘμεJoει μπρo_

oτ& ατo oπΙτι τoυ.
H oιpαiρα τou δoλoφδvoυ - ατo κεiμεvo 1αρακτηρiζεται

oαv κακoπoιδq - αoτδxηoε και αvτi τoυ τrρoξΞvoυ Eπληξε

τov αμαξηλ&τη. Mετd τηv τρ&ξη τoυ αυτfl o &γvωoτoq δo-

λoφδvoq πoυ εΙyε oτfroει τηv εvEδρα τoυ oε τταρ&θυρo τoυ

ατrEvαvτι oπιτιot}, τrρδλα6ε και διEφυyε. o τροαvαφερΘεΙq

dyyλoc τΦξεvoq ετιEατρεφε απδ περiπατo πoυ εixε πραγ-

ματoπoιfroει με τov oυv&δελφδ τoυ πρδξεvo τηg Αuoτρiαg

oτηv Θεαoαλoνiκη:'
o πρεo6ευτflg τηg Αyyλiαq στηv Kωνoταvτιvoδπoλη

Pδμτερτ EλvεoλΞij υτro6&λλει αμEαωq EκΘεoη πρoq τηv Y-

ψηλfr Πδλη με τηv oτroiα εκθΞτει τα διατρΞξαvτα oτηv Θεα-

ααλοvΙκη. Παβλληλα εφιατ& τηv πρoooxfr τηg δτι ατηv

περiπτωoη κατ& τηv oτroΤα δεv ληφΘoUv τα ατrαραΙτητα

μEτρα για την μ{ ετrαv&ληψη oτo μiλλov τδτoιωv επιθEoε-

ωv εvαvτiov τoυ δγγλoυ τrρoξEvoυ oτηv Θεooαλoviκη η πα_

ραμoν{ τoυ τελευταioυ oτηv πδλη αυτfr, καΘΙoταται τrλEoν

τrρo6ληματικfr. oι ιερoδrκαoτ{q και μoυτεαελiμηg Θεooα-

λoviκηg εvτiλλovται vα ττρo6oδv oτηv λfrψη τωv απαραΙτη-

τωv μΞτρωv yια τηv oι)λληψη και παραδειγματικd τιμωρiα

τωv δραoτδv τηg δoλoφoνικi1g απδττειραq, καΘδg και τηv

δημιoυργiα κατdλληλωv αυvθηκδv Yια τηv ασφ&λεια, πρo-

αταoiα και &vετη δια6iωoη τoυ πρoσωττικoJ τoυ αγγλικoJ
τrρoξεvεΙoυ ατηv Θεooαλoνiκη. (Aρxαi Pεμτri oυλ E6Ξλ

iτoυq I2O8: 7 oκτω6ρioυ 1793. ΑΘ 24I oελ. 342'-344)'

Ξv τ<,: μεταξδ oι αλ6αvoi αρxιληoτδq MπΙκo, Mπεκiρ

Tζoyαvτδρ και Νoυμdv δrατρExoυν με τιg ληoτoαυμμoρΙεq

τoυζ τous καζ&δεq ooτρδ6ou, Φλδριvαg, 'Εδεooαζ Σαρi
Γκιδλ και B€ρoιαg καt επιδΙδovται αε ληoτεΙεg και dλλα

κακouργfrματα. oι παραπ&vω αρxιληατΞg Ξxoυv εγκατα_

oτfroει τo oρμητflριδ τoUζ στηv vευραλικfr θΞαη Καρατ&q

oρειvfr περιoxfr 6oρειoδυτικ& αττδ τηu Ν&oυoα - η oτroΤα

ατroτελεi τδτro αvαγκαoτrκfrg διεUλευoηg δια6ατδv και ε-

μπδρωv - απ' δτroυ τrραγματοπoιoiv τιq εξoρμfroειq τoυg

{ ληoτειioυv τoυg διερ1δμεvουg.

oι μoυτεoελΙμηζ, αYι&v και oι αξιωματικoi τoυ καζ&

Σαρη Γκιδλ, o Mτrαγιαζiτ αY&ζ κεXαYιdq τoυ XαλΙλ αy&

ατrδ τηv KατερΙvη και δλεg oι αρμδδιεg αρxΞg τωv υττδλoι_

τrων καζ&δωv διατ&oovται vα αxηματiooυv ιoxuρd κατα-

διιυκτικ& ατooττdoματα και vα επιτεΘoδv xωρΙq xρovoτρι-
6η κατd τωv αλ6αyδν ληατδv με αvτικειμεvικδ oτδ1o να

<<εξαφαviooυv αυτoiq αττδ τrρoαδτroυ τηζ Yi}ζ> (3 Pεμττfl

oiλ E6δλ Eτouq 12O9; 28 Σετιτεμ6ρioυ 1794' ΑBΝ 24l

oελ. 233 -234).
o yεviτoαρog κ&τoιl<og τηg BΞρoιαg Χoυαεiv Ντελfr

Π&λα με oταδorig τou - τoυ xαρακτηρΙζovται oαv ληατΞg

και κακoπoιoi - τrαρεμτιoδΙζoυv τo δρyo τηg υλoτoμiαg oτα

δdoη τηq Θεαoαλoviκηg ττoυ διεvερyεiται για λoγαριαoμδ _

τoυ δημoοioυ' Eτrioηq, o Θεiog τoυ yεviτααρoυ, ληατfrq

Ντελi Π&λα Σεiτ Moυoταφ& αττδ τηv ΘεooαλoνΙκη, με τηv

6oiΘεια τoυ 6oε6δδα τηg BΞρoιαg Αμπντoυλdx και τoU α-

δελφoι) τoυ, πρoi6η αε φδvoυg και διαρπαγEg περιoυαιδv'
o vαΙπηq τηg BΞρoιαg, εvημερδvει με αvαφoρ& τoU τηv

Yψηλi ΠJλη για τιξ ληoτρικig και &λλεq Eκvoμεq πρdξειq

τωy πρoαyαφερθδvτωv μoυoouλμ&vωv ληoτδv και λoιπδν
κακoπoιδy πoU τoUξ υττooτηρiζoυv και πoU oαv εττακδλoυ-

θo Exoυv τηv διαo&λευoη τηg Ξvvoμηg τ&ξηq ατηv ττδλη και
τηv τrεριφiρει&g.ηζ.

Aτrδ τηv Yψηλi ΠJλη δlα6ι6&ζεται η εvτoλfi yια τηv

&μεoη oJλληψη δλωv δαωv φΞρovται oαv ληατδg, κακoττoιoi

και δoλoφδvoι oτηv αvαφoρδ τoυ vαiτη Kαι τηv πρoσαYω_

γfi τoυg oτo ιερoδικεΙo Υiα τηv επι6oλi τηζ πρo6λεπδμε_

vηq απδ τov ιερδ vδμo πoινfrq. (Αρxi ΖΙλ ΚαvτE Eτoυq

12Θ9: 20 Mαioυ 1795 ΑBΝ 243 αελ. 235_236).

Παρdλληλα oι αλ6αvoi αρxιληoτEg Mτiκo, Mπεκiρ Tζo'
γαvτδρ, Νoυμ&v και &λλoι oι oπoΙoι εixαv ειo6dλει τov πρo'

ηγoιiμεvo xρδvo ατoυq καζ&δεg Biρoιαg, 'Eδεooαq, Φλδρι-

vαq, 0oτρδ6oυ και Σαρfi Γκιδλ και εixαv εγκαταατiαει τo

oρμητ{ριδ τoUξ στην oρειν{ τoπoθεoiα Kαρατ&g, βoρειo-
δυτικd απδ τηv Νdoυoα, oυvεxΙζoυν αvενδxλητoι τηv δρd-

ση τous, παρ& τιg αυoτηρΞg διαταγEg τroυ εixαv δια6ι6α'

oθεi oτιg κατ& τδπoυq τoυρκικEq αρxEq για τηv τr&oη Θυ_

oiα εξδvτωofr τoυq. oι αλ6αvικΞg ληoτooυμμoρΙεq ξ1ι μ&
νo δεv αvτιμετωτriζoυv καμμι& αττoλδτωq αvτΙαταoη oτιq

τrεριoyδg τroυ δρoδv, αλλ& και uπo6oηΘoJvται τrαβλληλα
ατo Ξρyo τoυq ατrδ πoλλoδg υτεδΘυvoυq oτρατιωτικoδq και

dλλoυg ταρ&Υoyτεξ τωy επΙoημωv αρ1δv. Αυτδ, τoυλ&1ι_

oτov, πρoκδπτει απδ τo ττεριε1δμεvo μιαξ διαταγflq, ατηv

oτroiα καταγγδλoνται oι αρ1Eg Bδρoιαg και 'Eδεαoαq, για
αδιαφoρΙα εκτEλεoηq δoΘεΙoηq πρoηyoliμεvα διαταγfiq για
τηv καταδΙωξη τωv Αλ6αvδν, αvox{, αμΞλεια, ακδμα και

τrαρoxfr αμvηατεΙαq o' αυτoδg.

H δlαταyfr αυτf αvαφΞρεται σε oυγκεκρtμEvo ouμ6&ν

και ειδικδτερα αε μι& επiΘεoη τωv αλ6αvδv ληατδv σε xω-

ριδ τηq BΞρoιαq απ' δτou απoxωρδvταq ταρEλα6αv ααv

oμfrρoυg και δεκατρεΙq ραγι&δεg κατoiκoυq. oι Αλ6αvoΙ

διiλθαv αvεvδyλητoι μΞoα απδ τηv BEρoια κατεuΘυvδμενoι

oτo oρειvδ oρμητ{ριδ τoυg Kαρατ&g. EναvτΙov τωv Αλ6α_

vδv κιvr]Θηκαv μδvo oι ραγι&δεg κ&τoικoι τηq Ν&oυααq oι r:_

πoioι επιτEΘηκαv εvαvτΙov τoUξ και αε μ&xη πou ακoλoδ-

θηoε κατδρΘωσαv να απελεUΘερδσoυv τρεΤg ατδ τouq oμi-

ρoυg. Στo κεiμενo τηg διαταγfig εξαΤρεται η ενEργεια αu-

τfr τωv κατoΙκωv τηq Ν&ouααq. ΑvτΙΘετα, καταδικ&ζεται η

oτ&oη τωv αρxδv BEρoιαg και 'Eδεαααq, Evαvτι των Να-

oυoαiωv. στoUξ oπoτouq ταρεμ6&λλouv τoικΙλα τrρoακδμ-

ματα, ιδιαΙτερα κατ& τηv μεταφoρ& τωv δημητριακδv τoυq

oε ττεριoχEζ εvτδq των oμδvυμωv καζ&δων, πρ&yμα πoυ

κατ& τηv διαταγ{ απoδεικv0ει δτι oι πρδτoι <τυγx&voυv αυ

vερyoΙ τωv ειρημΞvων ληατδv και κακoπoιδv>. (7 Moυxα_

ρεμ δτoυq 1210: 24 Ioυλioυ I795 ΑBΝ 244 oeλ' 236'-237)'

Δρ&oη ληoτoπειρατδv παρατηρεΙται oτιg ακτEq τoυ

Bδλoυ. Eκατδ περiπoυ ληoτΞg τηq ξηΦq εγκατEλειψαv τα

oρειv& κρηoφδyετ& τoυg και κατE'λα6αv δλα τα πλoιdρια
τrou ευρΙoκovταv ελλιμεvιαμΞvα oτιq ακτδg τoυ Bδλoυ' Α-

κoλoJΘωg oαv ληoτoπειρατΞg τrλEov επιδΙδovται σε συστη-

ματικfr τrειρατεiα oτιq Ιδιεg Θαλ&ααιεg τεριoxEq. Σε ΞκΘε-

oη τoυ πρoq τηv Yψηλfl Πl)λη o αρyιvαδαρxog βεζiρηq Χoυ-

αεiv ταo&q αyαΦΞρει δτι oι ληoτoπειρατEq αυτoΙ καταφεti-

YoUv εκ vEoυ oτηv ξηρ& δταν καταδιδκoνται και δτι καλδ'

1ττouv τα ττλoι&ρι& τoυq με <<πραoιv&δεg> (δι&Φoρα xδρ'
τα), Yια vα μηv γΙvoυv αuτιλητrτ&. ΔEκα τερiτoυ ληoτo'

πειρατΞq πoυ εΙyαv καταΦδYει oτηv ξηρ&, συyελiφθησαυ

ατιδ καταδιωκτtκ& απoσπ&oματα και απoκεΦαλΙoΘηκαν.

Tα κεφ&λια τoυg εoτ&ληααv στην πρωτε0oυαα ααv τρ&
παιo. H Yψηλfl Πδλη επειyδμεvη vα ΘEoει τΞρμα oτηv δβ'
ση τωv ληατoπειρατδν, με αxετικδ φιρμ&vι τηζ απευθυνδ-

μεvo πρoξ δλoυg τoυg ιερoδικαoτδq και λoιπEg αρxEg τωv

καζ&δωv απδ Θεαoαλoviκη μΞxρι Moρι& εvτEλλεται τηv

&μεoη εξδvτωofr τoυq. ΠρoγεvΞoτερo φιρμ&vι με αv&λoyo

περιεyδμεvo εiγε απooταλεi πρog τov μoυτεαερΙφη τoU σαv-

τζακioυ τωv lωαvvivωy Αλ{ (τrρδκειται Yια τov Yvωoτδ αλ'
6αvδ αρxιληoτi Αλi Tεπελεvλfl o oτoΙog τa 1782 μετετxε
ατo oxδδιo Υια τηv εισ6oλi τωv αλ6αvικδv ληoτooυμμo_

10.I



ρlδv o-Γηv Πελoπδwηoo Kαι πoU αρYδτερα, δατερα απδ
oxετικ{ αμvηoτεiα τoU τoU παραo1ΞΘηκε, τoπoθετfrΘηκε α-
τrδ τoυq Τoδρκoυg ατηv ΘΞαη αυτfi) και τρoζ τιζ αρxΞg τωv
καζ&δωv Bδλoυ, Αλμυρoli και &λλωv yειτovικδv πρoq αU_

τol)q. (Tδλη Pεμτr{ oδλ E6δλ δτoυg 1210: 14 oκτω6ρiclυ
Ι795 ΛΘ 244 oeλ. 347 (To τrλ{ρεq κεiμεvo oτo Eρyo τoυ
Ι.Κ' Bαoδρα6δλη - βλ. σχετικ& τρδλoγo - σελ. '|43 - Ι45,
ταρ&ρτ.49).

oι κdτoικoι τηq 'Eδεooαq με αvαφoρ& τouq καταyΥΞ-
λoυv δτι oι αλ6ανικEq ληoτooυμμoρΙεq oυvεxiζoυv yα πε.
ριΦΞρoyται oτov oμδvυμo καζ& και oτα τrερixωρα τηq Ν&-
oυααq πρo6αΙvovταq oε ληoτεiεq και διαρπαγδq περtouσι-
δy τωv <πτωxδv ραγι&δωυ. oι Αλ6αvoΙ δεv διατ&ζoυv vα
λεηλατiαouv και δδo τσιΦλiKια κovτd oτηv Ndoυoα Kαι Kα-
τ& τηv απoxδρηo{ τoug vα τα πυρπoλ{ooυv. o βαλic τηq
Θεooαλoviκηg Φερxdτ τταo&g διατ&σσει τηy κιvητoπoiηοη
δλωv, ακδμη και τωy κατoiκωy τωv xωριδv, για τηv ΚαTα-
δiωξη και εξδvτωαη τωv Αλ6αvδv. (4 PετζEπ Eτoυq Ι2101
13 Ιαvoυαρioυ τ796 ΑBN 247 qg7\. 240).

Απδ τo περιεxδμεvo εvδg αυτoκρατoρικol) φιρμανΙoυ με
παραλfrπτεg τouq ιερoδικαoτd, vαζΙρη Xατζ{ Mαxμoδτ, α-
yι&v, αξιωματικoJg και λoιπoδq παρ&Yoντεq τou καζ& BE'
ρoιαq μαs παρΞxοvται αξιδλoγεg πληρoφoρΙεg oyετικΞq με
τα μδτρα τα oπoiα Ξλα6ε η Yψηλfr Πδλη yια την π&ταξη
τηq ληoτεiαq oτιq τεριφδρειεζ τηξ Poiμεληq. Kατ' αρxfrv,
βαλis 'ηc PoJμεληq διoρiζεται o MεxμEτ Χακfr παodg τrρog
τov oπoΙo ταυτδxρovα, απovεμ{θηκε και o τiτλoq τou βε-
ζι]ρη.

'Eργo τoυ vδoυ βαλ{, αρΧιK&, frταv η αυγκEvτρωoη τδ-
αo απδ τηv Αvατoλfr, δoo και ατrδ τηv Poδμελη τoU αyαΥ_
καΙou αριΘμoι} πεζδv και rππδωv, η ετrιλoγfl και εκπαiδευ-
ση τωv απαραiτητωv στελεΧδv Kαι στηy σUvΞXεια, η Kατε-
πεiγoυαα αvαxδρηo{ τoυ στιξ περιφEρειεg εκεΙvεg τηg Poδ-
μεληg δπoυ η δρ&oη των ληoτooυμμoριδv εΙxε KυριoλεKτι-
κ& εκμηδεvΙαει τηy παρouσiα τoυ κρ&τoUζ. Στo κεΙμεvo ε-
τrιoημαΙvεται ιδιαΙτερα η πρoooxfr τωv αρμδδιωv τωv κα-
τ& τδπoυq τoυρκικδv διoικ{oεωv vα απαγoρεδoυv αυoτηρ&
oε δαoυg καταoκευ&ζoυv πUρττιδα, φυoiyyια και dλλo τro_

λεμικδ υλικδ vα τα τrouλoδv <<ειζ ταξ αλ6αvικ&g φυλ&q και
ειq τoιoiτoυq ληoτ&g>. H xoρiγηoη τdτoιoυ πoλεμικoδ υλι-
κoιi ατoυq κατoiκoυg και ταξιδιδτεq πoυ κρΙvεται απαραΙ-
τητη Yια τηv ασΦ&λει& τoUζ Θα yΤvεται με σΧoλαστιKi δια-
δικαoΙα και αΦoi τrρoηyol)μεvα διαπιoτωΘεi η αv&γκη yo-
ρfiγηofig τoυ.

Στδxoq τωv ToJρκωv - δπωg πρoκδπτει α6Ιαcrrα απδ
τηv αv&γvωαη τoυ κειμΞvoυ τoυ Φιρμαyτoυ - εξακoλoυΘεi vιτ
παραμEvει, κδρια, η εξδvτωoη των αλ6αvικδv ληατooυμμo-
ριδv oτηv δρ&oη τωv oπoτωy, κατ& τo μεγαλUτερo μΞρog,
oφεiλεται η διατ&ραξη τηq τdξηq και τηq δημδoιαq αoφ&-
λειαq. H &πoιpη αυτfr δεv επιδδxεται αμφιo6l]τηoη γιατΙ
oτo Τδιo κεΙμενo επαvαλαμ6&vεται με δμφαoη η σιjσταση
τrρoζ τιξ αρμδδιεq αρxδq τωv καζdδων: <<yα μηv επιτρEψητε
την τrδληoιv oJτε εvδg δραμioυ τrυρΙτιδoq, oδτε μι&q oφαi-
ραq εlq τoιoδτoυg ληατ&q και Αλ6αvoig>. (Tδλη Pετζδπ Ξ-
τoυq l2Ι0; 9 Φε6ρoυαρioυ 1796 ΑBΝ 248 oελ.240-242).

Ev τω μεταξl) oι Αλ6αvoi παρ& τα ληφΘδvτα μδτρα oυ-
vεγΙζoυv αττδητoι τηv δρ&αη τoυq. Στηv Yψηλfl ΠΟλη πε-
ριEρxovται πληρoφoρiεg σδμφωvα με τιq oπoiεg <<τα ερπετ&
oι Αλ6αvoi και αι λoιπαi ληoτρικαΙ φυoιoγvωμΙαι συvεκεy-
τρδΘηααv εtζ τηv Θεαααλoviκηv και'τα τrEριξ αυτfrq>>. Για
τηv πρδληι].lη εκτρδπωv απδ μΞρoυg iωv Αλ6αvδv και τωv
&λλωv ληqτδv διατ&σoεται o αρxιΘυρωρδq τωv αvακτδρωv

1n,

ΓιoυαoJφ μτιδηg oτηv Θεoααλoνiκη - με τηv αυvδρoμ{ δλωv
τωv αρμδδιων παραyδvτωv τηg τrδληq - vα καταδιδξει και
εξovτδαει τoυq ληατΞg μ{ τταραλεΙτrovταξ τηv απoστoλη
oτηv τrρωτειiouσα τωv κoμμivωv κεφαλιδv τoυg.

ΙδrαΙτερη oUoταoη απευθδvεται τrρoζ τoν ιερoδlκαστi
τηg Θεoααλoviκηq vα αvαφΞρει αvελλιτrδg τoυg <<πρoδi-
δovταg τo κρ&τog>>, αλλoιδg, θα εξoριαΘεΙ oε <μακρυvEg
Χδρεq>. 'Eται - αvτιμετωτriζovταg τrαρδμorα απειλfi - Θα
oωφρovιoθεi και o δι&δoxδg τou. EΙvαι εμφαvfig o εKvευρι_
oμδg τηg Yψηλtis ΠJληq απδ την ατroτυxiα τωv μE-
τροJy TroU ixoυv ληφθεi μΞxρι τδρα Υια τηy καταατoλfl τηg
ληoτεiαg Kαι o εκvεUρισμδq αυτδg εκδηλδvεται με τηv Χρil_
oη u6ρroτικδy χαρακτηρισμδv για τoυq Αλ6αvoιiq δπωq
<<ερτrετ&>> κ.λ.π. Ταυτδxρovα τo κεΙμεvo τoυ φιρμαvioυ αυ-
τoJ μαg εττιτρ6πει vα αυμτrερdvoυμε δτι η δρdoη τωv Αλ-
6αvδv εξαr<oλoυθεi vα ευρioκεται oτo ετriκεvτρo τηq ληoτρι-
κfrg δραατηριδTηταζ 1τoU αημειδvεται στoUξ ]τερισσδτερoυg
καζ&δεq, κriρια, τηg Pol)μεληg. ( I 2 Pαμαζ&ν δτoυg Ι 2l O;
22 Mαρτiou 1796 AΘ 247 oελ.34s-349).

Oι &vδρεg oι oτroioι xρηoιμoτroιoδvταv ατrδ τοy τoυρ-
κικδ oτρατδ oαν oδηγoΙ - αvιyvευτδg Ξφεραv ειδικΞq oτoλEq
καt καλτrdκια στo Kεφdλι oαv διακριτικδ oτoιxεΙo. Δι&φo-
ρα ταραXoττoιd ατoιγεiα μfr κατovoμαζδμεvα εrδικ&, φoρδv-
ταζ τιq oτoλδg και τα καλπdκια τωv oδηγδv, περιτρΞyoυv
τηv δτrαιθρo καr δlαoαλει]oυv τηv τdξη με πoικiλεq Ξκvoμεq
πρdξειg. Ετrειδfr τδτoια δκτρoπα τrαρατηρfrΘηκαv Kαι στηv
πδλη τηq Θεooαλoviκηq ατrαyoρειiΘηκε αυατηρ& η Xρtiση
τωv καλπακlδv εvτδq τηq ττδληq' Διαταγfr με τταρδμoιo π:-
ρrεxδμεvo δια6ι6doτηκε Και ττρoq τιg αρyδg τωv καζdδωv
τoυ oαvτζακioυ ΘεooαλovΙκηg vα μdv επιτρEτroυν τηv χρi-
o'η καλτrακιδv oτα &τoμα τα oτroΙα ατroδεδειγμδvα δεv E-
Χouy τηv ιδιδτητα τoυ oδηγoJ. Για τηv τrιoτfr εφαρμoyη
τοly εvτoλδv τroυ δια6ι6&oτηκαv yια τηv περΙπτωoη αυτfi,
oι αρxi1 τηg Θεo'oαλoνΙκηg πρoειδoπoιoJv τoυg τταραλη-
πτεζ τ(.)v διαταγδv δτι θα τιαρακoλoυΘoJvται ατrδ ελεγκτig
u{ εl'ιΦαvεiq. Σε περιτττδoειq παρd6αoηq τωv εvτoλδv Θα
τιμι':ρoivται oι υτrαiτιot. (23 ziλ Kαvτδ Ξτoυg 12l3 27
Απριλioυ 1799 ΑBΝ 255 oελ' 249).

Ατrδ τo κεΙμεvo εvδq ooυλταvικori φιρμαvΙoυ τoU εTro-
μEι,oυ iτoug μαg τιαρΞxεται η τrληρoφoρΙα δτι τα vηoιd τoυ
lovioυ Kiρκυρα, Z&κυvΘog, KεφαλληvΙα, Λευκ&δα, Παξο!.
lθdκη, KJθηρα καr δλα τα εξαρτδμεvα και υτταγδμεvα o'
cιυτ& λoιττ& vηαi& κατotκημδvα και μfr, γvωατ& υπδ τo δ-
voμα <<ΗvωμΞvη Eτrταvηoιακfl Δημoκρατiα>, κατΞατηααv
φδοoυ υτroτελfr, υτrαyδμεvα, uττoκεiμεvα και πρooτατευδ-
μενα ατιδ τo <<υψηλδv ooυλταy&τov>. Mε τηv ευκαιρiα αυτ{
δια6ι6dζεται η εντoλfr τrρoξ τoUζ αρμδδιoυg vα oυλλαμ6&-
vouv Και φυλακiζoυv αμδαωq δλoυg τoυq ετταvαoτdτεg και
ληoτig oι oπoΙoι τυ1δv κατEφuγαv oτα vηoιd αυτ& fr τα
xρηαιμoτroιoι}σαv σαy Κρησφl]yετd τoυq' Eιδlκδτερα εφι_
ατdται η τrρoooxfr yια τα ταραyoπord oτoιxεΙα τα πρo-
εργδμεvα ατrδ τov Moρrδ μExρι και τα λιμ&vια τηgΑλ6α_
viαg, τα 'Αγραφα, τιg oμ&δεq Σoλoδρ, τoυg Toιdμηδεq,
καθδq και τoυq κατoΙκoυξ τωv τrεριφερειδv ΝovΙμαg και
Xειμδρραg γvtυoτoδg oαν <<Koρoυλδg>>. (ΑρyαΙ Tζεμ&ζη
o,jλ Α'γηρ Eτouq I2Ι5; 20 oκτω6ρioυ I80ο ΑΘ 259 oελ.
364 _ 369).

Λετrτoμερεig, ετεΙoηq, oδηyiεg δια6ι6dζovται πρoζ τov
MεxμΞτ Xακfr τιαo&, διoικητfr τou εyιαλετΙoυ τηg Poδμεληg
για τηv αvτιμετδπιoη τηq αvταρoiαg τoυ Παo6&voyλoυ o_
oμι&v, δloικητfl τou BιδιvΙoυ καΘδg και τηv ατrαγδρευση τηξ
διδλευo'ηg αλ6αvικδv qωμ&τωv πoυ κqτευθδvovται ατφ βι_



δΙvιo και &λλεg περιoyδg τηg Poδμεληq. Η αυτfr απαΥδρεU-

o1 ιαxJει και Yια τυyδv παρ&voμη μεταφoρ& τρoφΙμωV, τU-

ρoμαxικδv καl &λλωv εφoδiωv τrρooριζδμεvωv για τιq αv&γ-

ι.εξ τωv ετrαναoτατδv τoυ Παo6dνoYλoυ ooμ&v, Aλ6ανδv
και λoιτrδy ληoτδv. (TΞλη ZΙλ Καvτδ Eτoυg 12Ι5: 14 Α-
τεριλΙoυ l80l ΑΘ 260 oελ. 369 -374).

Δι)o yρδvια αρyδτερα, τα μΞτρα τα oτroiα εΙxαv ληφθεi

Υlα τηv τrdταξη τηq ληστεταξ και τηv απoμdκρυvoη τωv αλ-
6αvικδv ληoτoouμμoριδv oτιg ιδιαΙτερεg πατρiδεg τoυq,

ειδικδτερα oτoυg καζ&δεζ τoUξ ΚεΙμεyouq στoUζ &ξovεq απδ
ΤρΤκαλα, Λdριoα. Θεooαλoviκη, ΣΞρρεq, μixρι και Αδρι-
αvoιiτroλη, φαΙvεται δτι ατrδφεραv Θετικ& απoτελΞoματα.
Αυτδ πρoκιiτrτει ατrδ τo περιεxδμεvo μι&q διαταyflg απo_

διδδμεvηg - σδμφωvα με τιq εvδεiξειξ - στoν βαλi τηq PoU-

μελη; Αλ{ τταo& Tετrελεvλ{. Σι)μφωvα με τα αvαφερδμεvα

oτηv διαταy{ αl;τfr παραλfrπτεξ τηq oτroταξ ετvαι oι αρχEq

τωv ττρoαναφερθivτωv καζ&δωv, oι ληoτδg oι oτroΙoι δρo'j-

σαV στιζ περιoxiq αυτig φδρovται δτι δxoυv εξovτωθεi ":ι

δd Αλ6αvoΙ απooταλεΙ (<ειξ τα μΞρη των>>. Παρ&λληλα, αττδ

τηv iδια διαταγfr μαg περΞxεταr η τrληρoφoρΙα δτι ετrδ-

τττηq τ..]v vτερ6εvΙωv oτιg τrεριoxig αuτΞg Ξxει διoριoθεΙ o

Bελfr oυvτiv, γιδg τoυ Αλr] παo& Tεπελεvλfr. Ταυτδxρovα,

με τηv iδια διαταYi δrα6ι6&ζεται η εvτoλfr Trρoζ τoUζ αρ_

μδδιoυc τωv διoικfroεωv τωv καξ&δωv vα ττρo6oδv oτηv }'ε-

τrτoμερfr oδvταξη καταλδγωv τωv ευριoκδμεvωv, τυxδv, oτα

μdρη τoug Αλ6αvδv και yα λ&6oυv δλα τα εvδεδειγμδvα μΞ-
τρα Υια τηv ατrαyδρευση τηq μετακivηoflg τoυq τfρoζ δι&-

φoρεg κατεuθrivαεrq. (Λεiπει τo τδλoq και η γρovoλoγΙα τηq

διαταyξq η oτιoiα αvfrκει ατov τδμo τoυ Ξτoυg l2I7frτoι
'l 8ο3) ΑΘ 270 oελ. 388 - 389).

Η τoυρκικfl διoiκηoη Θεooαλoviκηq εVερyδvταζ oliμφω-
vσ με τιq διατδξειc; εvδg τrαλιoδ θεo'μοδ για oJλληψη και
κρ&τηoη oμ{ρωv σαν εyYι}ηση Yια τηv πρδληψη ταραxδv
και εξεγδρoεωv oε τrεριοxΞq δτroυ εγκυμovεi τiτoιog κiv-

δuνoq, oυλαμι6&vει εiκooι μovαxoJq ατrδ τιg μovξζ τηξ xερ-
oοvfiαoυ τoυ Αγioυ 'oρoυg-ivαv απδ κ&Θε μoνfr-και
τoug φuλακΙζει ατηv Θεoααλoviκη.

Τo ΠατριαρxεΙo KωvoταyτιvoJπoληg, τo οπoio εvημε_

ρδΘηκε oxετrκd, σπεJδει αμEαωg και παρiγει τηv διtυκρΙ_

vιση πρoζ τηv Yψηλfl Πδλη δτι oι μovαxoi εΙvαι voμoταyεΙg
και δτι δεv υφiαταται ενδεxδμεvo εξΞ'rερoηq oτηv περιoyη

τoυ Αγioυ 'oρoυg. H δlευκρΙνιoη συνoδευεται και με τηy

παροx{ αν&λoΥηζ εyyυησηq.

Mε διαταyf τoU πρoζ τιq αρxδq τηg Θεooαλoviκηg o

καΤμακ&μηg τoυ βαλi τηq Poδμεληq Σεiτ Moυo& καΘιoτ&

γνωατδ δτι η yερoδvησoζ τoU Αyiou 'oρoυq υπ&γεται κα-

τευθεΙαv oτo oτζ&κιo τηζ αvαKτoριKiq φρoυρ&g και δλα τα
τρoκδπτovτα πρo6λflματα στηV περιoχi αυτti επιλJovται
απoκλειστικ& απδ αυτfrv. Tαυτδxρovα θεωρεΙ τηv αδλληψη

τωv μovαXδy oμfrρωv ωζ μi αvαΥKαiα γιατΙ. παρ&λληλα

με τηv εΥYδηση τoυ Πατριαρχεioυ Uπ&ρxει και η εKφρασμδ-

vη &Troψη τoU αγ& τωv μτoσταyτζfrδωv τηq αvακτoρικfrq

φρoυρ&ξ δτι τερΙτrτωoη ουμμετoxfrq τωy μoyαxδv σε ταρα-
yΞg και εξεyEρoειg δεv υφΙoταται και δτι τρΞπει να αφε-

θoJv ελεδΘερoι oι ouλληφθΞvτεg xoναxoΙ. (Η xρovoλoyΤα
τηg δrαταyfrq λεiπει, αλλ' αUτi αviKει oτov κδδικα τoυ

δτoυg t222; Ι807. ΑΘ 278 oε7'' 402).

Στo o_ιεvδ τηq Pεvττvαq κoVτ& στηv Θεooαλoviκη, &_

yvωστoι ληoτδg επιτΙΘεvται αιφvιδιαoτικ& κατ& xρηματα_
τιooτoλfrq απoτελoιjμεvηq απδ πEντε φoρττα xρημ&τωv πρo-

ερyδμεvωv ατrδ ειoπο&ξειζ τoU κεφαλικoιi φδρoυ Λ&ριoαζ,
Και τηζ τrεριoxflq τηq και κατoρθδνoυv να αρπ&ξoυν μΞρoq
τωv xρημδτωv, περiπou εiκoαι τρεΙg xιλι&δεq γρδαια. Α'
κoλoιiθωg, oι ληoτΞg με τα διαρπαγEvτα 1ρ{ματα τρΞπov'
ται σε &γvωoτη κατεJθυvαη. Tηv xρηματαπoστoλfr με
τoug ειδtκorlq ταxυδρδμoυg εiyε τρoετoιμ&oει o σαρ&Φηζ

τoυ Αλf πασ& τετΙελεvλ{ με τηv εvτoλi να ταραδoΘoiν τα

φoρτiα των εισπρ&ξεωv τoυ κεφαλικoδ φδρou crro δημδoιo
ταμεio oτηv Kωvαταvτιvoδπoλη.

H Yψηλ{ ΠJλη με olετικδ φιρμ&vι τηξ απευθδνεται
πρoq τoυq loμαiλ μπEηv Σερρδv και ιερoδΙκη Θεooαλovi'
Kηζ και δrατ&αoει τηv διεξαγωγd Ξρευναq για τιζ συνΘi-
κεq κ&τω απδ τιq oπoiεg διαπρ&xΘηκε η ληoτεΤα, τηv συλ'
ληψη τωv δραoτδv καθδg και τηv κατ&oxεoη και απδδoση
oτo δημδoιo ταμεΙo τoυ διαρπαyEvτoq xρηματικoi τoooi.
(Mδoα Σε6dλ Ξτoυq I223; 5 Δεκεμ6ρΙou 1808 ΑΘ 282 oελ.
40s - 406).

oι ληoτoπειρατdg oι oπoΙoι δρoδoαv oτιq περιoxEq τωv

νηoιδv τηq 'Αoπρηq Θ&λαooαg καταδιωκδμεvoι απδ τμfi.

ματα τoυ τoυρκικoδ oτδλoυ κατΞφυγαv στo νησ&κι Σπε-
τooτroJλα δπoυ τελικ& κυκλδΘηκαv καr απoκλεΙoΘηκαv. oι
ληoτoπειρατiq, εξακδoroι τoν αριΘμδ, μαζΙ με τετρακδolα
yυναικδτrαιδα μEλη τωv oικoγεvειδv τoυq, μΞoω τoυ αρΧη-

γoδ τηg τoυρκtκ{q μoΙραg υπo6&λλoυv oτηv Yψηλi Πδλη
αiτηoη με τηv oττoiα ζητoδv oυγvδμη και αμvηoτεΙα και
υτrδαloνται δτι τoυ λoιπoδ Θα εΤvαι νoμoταγεig και δεv θα
ετιιδΙδovται πλΞov oε ληoτoπειρατεΙεq ΠρooφEρovται, επΙ.
σηζ vα ταραδδooυv oτιq αρxEq oκτδ oμflρoυg oαν εγγi'
ηση Ylα τηv πιoτfl τiρηση τωv δoωv υπooxδΘηκαv. Η Y-
ψηλ{ ΠJλη oυγκατατiθεται ατηv xoρ{γηση τηq αιτoδμεvηζ
αμvηoτεiαg, δoτερα απδ oxετικfr ειoflγηoη τoυ αρxιναδαρ'
xoυ βεζJρη Xατζfr Aλfr παo& oJμφωvα με τηy oτoτα τα
μδv τrλoiα τωv ληoτoπειρατδv πρΞπει vα καταo1εΘoUν και
ττρooδεΘoJv στov αυτoκρατoρικδ ναδoταΘμo oι δE ληαro-
πειρατΞg με τα oυvoδεJovτα αυτoJg γυναικδπαιδα, διαι'
ρoδμεvoι oε Eξι oμ&δεg, vα εταvαφερΘoiv και εγκαταστα-
θoι]ν oτα μEρη τoυq.

Η ευθδvη Υια την υλoπoiηαη τηq oxετικfiq με τoυg λη-
oτoπειρατδq ooυλταvικflq απδφαoηg αvατΙΘεται στoUξ ιε-

ρoδiκη ΘεooαλovΙκηq και Γιoυooiφ μπEη, αρxιθuρωρδ τωv

ανακτδρωv, γιδ τoυ Σερραioυ loμαfrλ μπEη. (MEoα Pεμπi
oJλ Αxfrρ Ετoυg 1224' 29 MαΤoυ Ι909. |.K. Bαoδρα6Ξλλη
(ΑPMAToΛoι ΚAl KΛEΦTΕΣ ElΣ τΗΝ MΑΚEΔo-
ΝlΑΝ>, παρdρτημα, αριΘ. 50 αελ. l45 - 146).

TρΙα xρδvια αργδτερα, oι ληoτEq φαΤvεται να επαyα'
δραoτηριoπoivται και τo γεγovδg αυτδ υπoxρεδvει τηv Y-
ψηλfr ΠJλη vα απευθυvΘεi με φιρμ&vι τηξ πρoξ τov βαλi
τoυ βιλαετΙoυ |ωαvvivωv Αλfl παo& Tεπελεvλi με τo oπoΙo
δια6ι6&ζει την εvτoλfr πρog αυτδv να πρo6εi oτην λiψη
δλωv τωv εvδεδειγμδvωv μδτρωv για την π&ταξη τηq λη_

oτεiαg oτιq τεριoxEg δπoυ Exει διoριαθεΙ επιΘεωρητfiq και
υτrεliθυvog Yια τηy ασφ&λεια των vτερ6εvιδv. Παρ&λληλα,
oι ιερoδικαoτig και μoλ&δεg τωv καζ&δων τα ντερ6Evια τωv

oπoΙωv δxoυv αvατεΘεΙ oτηv επoπτεiα τoU πρoαvαφερΘEv_

τoq παo&, εvτΞλλovται vα ταρ&oyoυv τρog αυτδv κ&Θε δu'
vατi βoiθεια για τηv επiτευξη τoυ επιδιωκδμεvoυ ακoτoδ.
(ΑρxαΙ Σε6dλ Ξτoυg 

'227'. 
9 oκτω6ρΙou 1812 ΑBΝ αελ.

2s1).
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Ποpolμiεc πoυ λiUoυUTI oτn J{lοoυoτo
((oι παρoιμiεq εΙvαι o καΘρ6φτnq τoυ τp6πoυ oκ6Φng Ξv6q 'EΘvoυζ),

(Γ') xoY'Ι'A - ΑΙ\t]ΘPf}ΠINIΣ ΣκΕΣElΣ
O Παλlκδρl εiμl ξiλoυ τρδγoυ κov-

καvivα δε φoυβoι}μι.
Γlα vα φκtioou τoυv noλlκoρd δε

φoυβoι)μl ωξ κl τoU ξiλoυ, vταλντδ δ-
nou vδvει, 1ιivoυμ! πoγτoιi.

3 Απητ61vιτεl oov τηv noυρδi.
Λδει μoιiγκ; γlo νο πεΙ, oπητd1vtτεl

εtκεΙ noυ δεv nρinεl δπoυc ξrφεi,Yει
καμvr&φρoc η πoυρδιi noυ -δεv τηv
δδιοov μη ρδμμα".,

o Bαρθoτι μι κl' oξ κλoiγoυ.
Mιpικoi εΙvι μαθημδvol vα κλοiγoυν-

τι δvαY κlρlμiv. EιoεΙc φκιδoτεr τη δoυ
λεlδ οαe xι' αc λiγoυ lγδ.

Toυ
Ntrκoυ Σπdρτοn

c Bδvεl τoυ κoυρμiδ; oτα μδτlα.
Γtα vo φoivητl τd1ο κλαΙεl. Αυτδ

τoιiλειγεlv oυ Hλiαc oυ Σroiλoc. Kλoi-
γιτι απoi ψδμcτα, κδμει τoυY 1φτoυ-

1δ, δλoυ δεv i1εr, δλoυ ;1ρouoτδ.ει, γro
γα μηv τoυv γυρεioυv δαvεικi, γIo yα

μη δivει βδτ1roυv σ! κoYivov.

Ο Toυ γoυδi του γoυδou1iρι κι' i-
vαv τδμnιλoυv oτoυ 1δρr.

Αυτδq τoυ δικδ τoυ, τη δrκι] τoυ
τηv ιδ*o κt κovτinoυτoc dλλou δεv α-
κoilεl ,καvθvov. Εlκεiv' τα 1ρδνιo τo
πlvτγιi inrZαv ivα nr1viδι. 'Εδιvαv i-
vov κδμnoυ o' tvo μαντiλι' oυτδc {-
τov oυ τδμntλoυc.. KδΘoυvταv δλοtvοl

μη τηY αρdδο oτη γρlvτld κι' Ξφκια-
vov 1oiφτo τo ;δργro τoυc. '€γαq oυρ-
Θ6c nlρνoioειν on' τoυv nδoα θvoY κl'
δβαvεlv τoυv κδμπoυ oτη 1oilφτα τoυ
λ6γovτoc τηv nριΙrτη oυλλoβ{ onoi μvrδ
λiξη. 'oπorcυq Φριoκεlv τη λ6Εη, αυ-
τδξ πoυ βooτoiloειv τou μovτΙλl τoυv
iλιγεv .T6μnιλoυv κι lλlic κ1 βδρει*.
'Αρπo1vειv τoυ μovτlλΙκt μr μvtdc δλoI-
vot oηκδvoυvτov xl nιλoλoiooY. 'onol-
oυv βdριvεlv μη τoυY κδμπoυ εtκεivoυv
δκλιvεlv, βαoτoιjoειv τoυ μoYτfλl.

c Xαμπrλoυφδρτoυoει κl ψlλoυτρα-
γoι}δα.

Mη Θiλεlc τα τραvδ κ1 τα μrγδλο,
μη γυpεiεrc πδρo πoυλd απ' τη Zoυft
ooυ. Eικεiγ' τα 1ρδvlα no01αv μoiγκl
iλoυγo γιo δλειc τlc μIταφouρδc δvτoζ
τoυ φoυρτ116 iιταv ψηλd oτou oομdρl
κ| qv η μvιo μιρlδ i1ταv oυλlγoυ βo-
ρiτηρη τoυ oαμ6ρt δγlρνεlv ειjκoυλo ο:
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vαπoυδoυγυρvoιjoεlv oπoi xδτoυ oπ'
τηv κolλti, xl τoυ Zδoυ δεv ομπouρoδ'
oεtv Yo nιρnoτ{osι, Kομvrdφροc κδ'
φτouvταv κl' η iγκλo. 'oντoc τoυ φoυρ
τ1lδ r]τov 1oμπηλδ δεY οvoπoυδoυγυρ'
Yoiοεlv ε0κoυλα τoυ ooμ6ρl. 'oyτοc Ξ'

γlρvεlv τoυ oo'μ6ρι γilριoεlv vo τoυ βo
oτdq oι δλouY τoυ δρδμoυ i vα βδ'
λεlq κoμvli n6τρo γlo Yo loιdcει τoυ

φoυρτ1ιδ.
O Xouργlδ πoυ φαiYητl κoλoo0Zειγ

δε Θ6λεl..

Koλoo{Zηc εΙYr oυ ouδηγδc, oυτδc
noυ παγoΙvεl oμnρoυoτ&. Elκεiv' το

1ρδvιo oι1o ρδc nδβovον μoυorκi1 fi

oτlq lκλoυγθc γro δ{μoρ1oυv ti γtο

βoυλrφτdv δnoloυq xiρδrΖεrY iβαvειv
μoυoικ{. Aμπρoυoτi αn' τη μouolκi1
π&γηvov τinoυτoc πlvτγri μlκρδ -κα_
λοoιiΖlδol. li oυ ,Γιδwηc oυ MΙτoκοc,

η Moυτoixιvo, oυ XρΙοroυc oυ Mπαvδ-
Zηc, ou XρΙoτouc oυ Zδλιoυc { κι ou
Kδoταc τηc Aviτoc. Ακδμo κ1 oi1μlραc
ot πoραγoυγoi μoc λεv .iμooα οnoιj
κοYοv κoλαoiΖηv δρδκιvo ι] o1λδwγIα.
To nρδτo noυ φτ6voυv.

O Nε ovτρoυnd νε ριΖdv.
ΑπδμεlYεlv δΙxoυc τoino, δεv οvτρi-

nπεl ,κδv κι κδv. Eικεiv' τo xρ6Yto,
γtα vα γδvεl Yiφη ooυoτ{ iπριπεIv Yo
κoμαρδvει κι vδvε1 oκιπooμθvoυ τoυ
πρδooυπδ τηc μη τoino απ' τοU τUnl-
λoΦκι ioloμl xδτou απ'τηv noυδd. }l8-

φη δΙ1oυc τoiπο δεv ιiπoρ1εlv.
Ο Moυτoυγκ6ioc.
'Hn1εrv τ' oμiλητoυ vlρδ, δεv oυμl-

λiεl κoY κl xoγ. 'oootvol παγoΙvoυY
oτoυv Aγlooμδ oτou rKoλouγEρτσΙoυ Ylα
vo νιφτoιiv, vo φiγoυv τo onlργlδ πoυ
i1oυv οn' τη 1δρl,, Θδλεr γo εΙνι μoi-
τol' Yο μηv oυμιλoiv.

O Nα γλinεlq Y' oκoι)c κl vo μoU-
λδYεlq.

'Eτo1 i1εrq r!ου1oυ τoυ ιr9δλι ooυ
οπoi lρoυτ{oειc, oπoi, τoυ nδc κl γto-
τi ηι τδτ1lα' Tδ1oμl oτoυ xrφδλl μοc
oτηv xoτoυ1ιi κ| στlQ oYoμnoυμπoιiλεlc.

lD Tρoυκouλioτtt(ειY oυ YτivτΞrρηc κt

βρi1κεlY τou xoπδκι.
'oμoroυc τoυv δμoloυ κI κoυnριd oτo

λδ1αvo πoυ λεv, i βρiκεrγ oυ Θiλπαc
τoυ Nαθαvoιiλ' KδΘl 6voc μι τoυY δ-
μotδ τoυ κoυvouoτΙζεl.

O Πfττo πoυ oτδκητει φiλoυv καρ-
τlρiει.

J. G. I{ERDER
ol niττεlc oτη Νlδoυoτo γδvoυvτοv

τoυ Σoββδτoυ oι nλειδτιρεlc, δλλεlc
ψivcυvτcν oτη γδoτρo κl' δλλεrc oτoυ

φoιiρvou αμnρoυoτδ oτηv πδρτo μoΖΙ

μι τoυ ψouμi. 'Ητοv φoγΙ κl ψoυμi μα-
Ζi δεv iτρoυγoY τΙnoυτoc δλλου. TηY
iτρoυγov Ξιoτi1 Ζιoτi1, δεv τηv iκoυ-
φταν φιλIδ μη τoυ μo1oΙρl, τη ξιφλo0-
σov μη τα 1iργlα (τηv ΙλlγoY noρτδ.
λoυ) κl iπlρvov μη τo onδvoυ τo πθ-

τουρα ουλiγη οιiβραoη κι' βτρoυYοv
γrατi η oiβρooη oπδμYloκεtv oτο κδτoυ
το niτoυρα. 'oγτoc {τov μπoυ1τlομδ-
γoι κt δεY oμnoυρoioοv vα τη φov τδ-
T1 Ιλtγov .κoλδv φiλoυv xoρτlρdεl..
'Οnουc κι τo κoυρΙτoκιo nou δcv δβρl-
oxοv γαμπρδv τo πoρδμoιoΖοv μη nιiτ-
To nοU .καρτιρiεr xoλδv φΙλoυv-.

O 'Αρno€εt vo φ.tc κι xλ-ψεl vδ-

xΞΙc.
oι κδoμoι δλλoξoY o{μlρoc' δλotvoι

κoιτδζoυv τo δτoιμo, δλolYot κolτδζoυv
να or αδικflooυv, Yο σι n;ιοιiv τoυ Ζoυ-

μi. Kl' o1 vδμol γΙvηκov λoμπoβoι, κr'
δλoιγoι βγdκov on' τoυ δpδμoυ τoυ
Θtoil.

c ,Kδθl γδρo xl Ξo1ιilvr xδΘι μo1o-
λδc κι τiΕη.

Απoil μα1oλδv ol μoxoλδv oλλδζoυγ
το πρδγμοτο, o| κδoμol δεv εiγl iw-
γlol' τα iΦrα, το πι;vivτγιo σro nιv.
τγlδ, oυ τδπoυc, οκδμo xt oπoι} τoΙ-

φδv oι τoΤφ6v oλλδΖoυv τo πρδγμoτo
κl γιατoυτδ η nlθηρδ oυρμηYειlεr τη vιi-
φη μη δnoυc εΙ€φιlc δπoυc βρfiιεlc.

O oiπoυ δε φτδvεlc ,μη φτι}vεrc.
'Aμα δεv το φτδYειq τo τροY6 κl

τo μιγδλo μη δoγκδvεlc' μηY κoτηlou-
ρδc τoυc oημoκoυvτlvoic ooυ πoιiγεt
κoλιlτηρoq oπ' τη oivo.

O oinoυ φτilvειc μηv oγλιJφειc.
oι}πoυ xoτηγoυρδc xl γλoυoouτρδc

μηv ΙΙαq ι}oτoρvoc vo λεc .μπα ltιil
δεv. rYιil σoc oγoπΦ.,

O Νo xorμηΘΦ vα Εl1αoτδ.
oυ ιjπYoυc δλα τo xdμεr vo oληoμoυ

νηΘoiv, δλo τo oπολoiYεl xt τo μo-
λοκδvεt, Θυμδv, oτlνo;ιilργlo.

o iKoλoυoδριoειq πδτl {ρθclc, nδτl
δο φι}γεlc.

Toυ λεY ot ΝloυoτtYoi γlo τoυc Blρ.
γloυτδδεlq, τoυc κoτηYouρoιiv ιoυ δεv
εΙYr φrλδΕιvol δnouc oτη Νιdoυoτo, πoυ
εivι ;αZoυφlλδτlμot κl' 6woc iρθεl κδ-
γoc ξδγoυq δε Εδρoυv τi vo τoυv φκli.



ooυv.
o Πivειc καφiv δεv nivεlc κoλδ

φκrδvεtc.
o0τl κr' δναv κoφiv σl φκl6voυv oτη

Bδργιo . rvδroφaρoUYτl γrο τηv υγεiο
σoυ..

Ο Mη κivηoεlc ξUnδλUτoUq στ' αγ-

κδτ1to.
EικεΙv' τo 1ρδvιo τo nαπoιjτσκ|α il-

ταv nουλι] οκριβδ γrατi γδνoυνταv oτα

1iργrο, δ 1oυc μη;1oνic.'ΕYα Ζrυγdρl

oκορnΙvlα r]τοY τρloκδoκlc δρoxμac κ!

τoυ μlρoυκδματου Tρlavτo. EiΘrλεrY δi_

t<α μιpouκδμoτo Ylo ivo Ztυγ6ρr Πα'

no*τοlα. Γtα τ' oυτδ τoυ κoλoυκoΙρl

δλa τo ntvτγIi πtρnατoι]oαY ξlnδλυτα'
o1 τραvoi φoυpoiloov τooρoi1tα oτoυ

μflσξa κt oτη δoυλειδ. To παnoιjτolα
τ'ilραφτav, τiφκtovοv oιδλεlq ωc κl

ψivτγlα τδφκlοvov. Tδρα γrδμoυoαv τα

οniρ1lα nαnoιjτoια κl δεv πrρnατo0μt

ξiπδλυτοl oτ' αγκiτ1tα. H πoρorμΙo λi-
εl δτι γto μvrα δουλεli, γιo μvri υπδ-

Οloη θiλει vo ητotμαστεic κoλ6.
Θ No or λεv κυρi ΜnlγκΙYα γa ψcυ_

φdιc onoi την nεΙYα.
Fiα φαivηοει nλoioιο, vo δεi1νloεI

οτoυv κδoμoυ κl vα μηY θ1ειc vα φαc.
Να or ,\εv δλoινo1 nλoi.loloυv xoυρΙc Yα

ε Ιol.

Φ 'Οι:oloυc δδo;ι λrλi δc oφυρiΕεr.
Γii(εiν' τo 1ρδYlα δεv ιinαp1ov κiv_

τpα κι ρδδια κr τηλloυρioειq κΙ vτo'

$iirvεlc κι nδρτυ κl τ6τ1lα' ot κδoμoι

rrηγηvαv oτo nοvηγι)ργtα αnοQ 1oυργrδ
αι 1oυργrδ μη τα ΖΦα ii μη τo κdρα.
Tα πιvτγtδ εlκεivoυ Πoυ εΙΘtλαv iιτov

μvlδ oφυρiδα. 'lEτoι ivαc μπiρμnαc ρδ
τησεtl/ τα nlvτγl6 τoυ μο1oλδ τi εΙΘει'
λαγ vο τoυc φδρεr οΠ' τoυ πovηγιiρt
noυ δο πilγηvειν τo116.' 'Oλolνol γ0ρl-

Ψοv σφUρiδo oμδ iYα πlδΙ εΙnειv: Νo

μιndρμπα nαρdδεlc vα μη φξρειc μYισ'

φυooρμδvlκo. 'Α μπρiβoυ πlδi μoU, εΙ'

oι] δα oφυρiξεlq, 'Eτoι γlο vo μntτioεl
μνιδ δoυλεti Θδλει κι nληρouμd.

Ο Moζi oυμιλoδμl κι' o;1δργlο κoυ'

βιντγriΞoυμr.
Δεv oμnoυρoι)μl vo oυYoυηΘoiμl,

O KτΙoεI δvoυμo κoλδ.
KoiταΕr vο μηY κoκoυnaσεlξ στα μl-

τχlα τoυ κδoμoυ, φυλδΕoυ on' τΙc κσ'
κθc τιc γλδoεlc. 'Aφκεr xoλδ δvoυμo

γlo vα σι oδβoυvτl κl Yo σι τιμoιiv.

O Kt τoυv ψΙλoυ τoυv xαλIγδvει.
Εivl noυλιj θξυπγoυc κι δρooτflρloυc

oκδμα κι στoU ψιλoυ oμΠoυρεi vo β6-
λεl nδτoλο.

Ο Αc εiYι .(l αυτδ τoU γλUκoUφiλη'
μo για τoU Xρloτδc Αvδoτη.'

'ovταc oκo0μ; τoυν κoλδ τoυ λδγoυ

φlλrotμιoτol, H nαρorμΙο λδγητει γιo δ-

νov noυ oι κδμεt τoυ φiλoυ κι σ, δoγ'
κδvεl, γlα τoυ γεiτoυvo τoυ oπητlκδ,

τoυ oυγκlvη nου σl oτιγoχoυρδεl, Ylo
τ' σUτoιjq noυ δε βooτoilv τoU λδγoυ

nou o' iδoυoαv, δε φκlivoυγ ouτ6 nou

o' iτoξov.
Θ Mαζδxτηκεlv τoU κoυβiρr, oδΘη-

κεlv τoU λδδl oπ' τηY l(σγτiλo, i κl

ξrτυλixτηκειγ τoυ κoυβδρt.

Σημαooν τo Χρδγιo κl' flρθεrv η δ'
ρο για τουv iλλoυ κδoμou.

Ο Kαλι]τηροc vo μoυλδνειQ πoρδ Yo

oυμrλδc.
Η οlcυnr] εΙvι 1ρυoδφl. Tιc πλεtδτr-

ρεlc βoυλδc καλilτηραc εΙvι vo μoυ'
λδYεlq.

Ο Σnopvroιi αn' τoUY τδnου ooυ.

Λiμεl oτη l.ir&oυoτo, xτΦno ξιjλou

λεv oλλoι], η δiγκου τη γλΦooo ooυ

λ6με1 δνταc iναc oυμrλiεl Ylo δvo ο'

1αμνδ nρδγμα nου ομnoυρεΙ νo YaYεl

fi κl vο μη γδνει κcrv κl καv.

Φ Λdδl βρixεl κdoτovoυ ο1louvi(εt,
Λδγητl για iγov noυ δε ρoiΖητl κov

κt κ,iv, δεν θuμδvεr, δεν oτrvo1oυργlδ'

τt ει]κoυλα, σov vα μηγ τρ6xεl κδv

τinουτaQ γτρoυγιo0ρoυ τoυ.,

Φ Toυ ξivoυ εΙvl μii καλιjτηρoυ,

o1 αvΦριbnot εivι τoμα1l&ρηδr δεv

τουc φτδvουv τα δlκ6 τouq τα Πpiγμα-
τo lιι κοtτδζoυγ τo ξδvo, δλoυ τi1α
εiνi μiΙ καλι)τηpα, μδ'i γλυκilτηρα.

Φ Eiνητr οτηv αγκλiτoα μoυ.
'Φπουq τ" ορvIi 1αiδει)oυvτι ι! Εi'

vΟUvτl στηv γκλiτoα τoυ τζroυμπδvoυ,

iτol κ1 μιρlκoi αvΘρδnol σl σημoκoυv'

τει]ouv δvταq Oδλoυv vα ot γυρiψoυv
κσμγlδ xiρη.

9 Mηv κoυλαvτoρiζηoεt.
Μη φκldvεrq τouv κομnδooυ' oφoιj

αΕiΖειc γIο lκατδ Θ6λεlc vα φοΙvηot

δτr αξiζειc 1iλlα. 'H oκ6μo μηv oγλιi'

φησε| Ylo κδτl πoυ δε δα φoc, μη oυ'

νtd(ηοεl, 'μηv ατolμdZηοεt Y|α εικεΙ ΠoU

δε δo πoq.
oPoυτιbvτoc nαc oτη nδλl'
Mη τoυ ριbτημo κoμvldφραc δε 16'

vεlq, vτδiμα βρΙoκεrc αυτδ πoυ nαλα-

γΙΖεrc.
o Mη τl oδvo τρΦεl κt nivει κι' αλ-

λoιj nδεr κt τou δiγεl,
Toυv φlλεiεlc' τouv vταvτειjειc, κl'

δvrαc iρθεr η δρα vα ol βoυΘι]oεl π&'

vει oλλoi, ιoavα σ' αnαρατ6ει.
o oυ nαρdc εivl oτρ6γγυλoυc κι

τρoυκouλvιδτt,,
ΕtxεΙγ' τα xρδYια δεv ιjnoρxαv xop-

τoυvoυμΙoμoτo κι ot nαρiδεlq flταv voυ'

μiσματα oτρ6γγυλo σπoι] xρυσδ, oσi-
μl η μnρoι)vrZouv ΠoU τρouκoυvιoιivτ'αv.
Tα κoυρΙτoκιo μdλloτo 6πtζαv τlc κo'

ραvτδνειc, Tlq xτUπoι]σov στouv τ&xoυ

κl' oΠlτixvouvταv τρoυκoυλvloιjvτov κι'
δvrοc oτδκoυyΙοv avα τoIoniρ; οn'τηv
δλλη τη vκoροvτ&vo (τoυ oδvτρoυφou
oτoυ nr1Yiδr) κδρδιΖεrv μvlo καραvτl-
vo. Tα nιvτγt6 inrζοv τoυ φiτoloυ no_

γoυθlδ oι μvro μικρfi, niτpo oτiβoΖαv

πrvτiρεlq, δrκδρεlc, μ|oδξ δροxμlc, δ'
λοtvot ioto κι fiτov τρεlq τiolρεtq, κlo

anoι μoκρlδ on' τoU ooιi vηordvτlβov

μη τηv nδ1o Yα 1τυπfiooυv τoυv φi'
τσloυ Ylα Yo τρoυκoυλloτoilv ol πoρd_

δεlc xι Yo βγoυv δξou απ' τoυ κιρvδρl
δΕoυ απ' τ'oλδγι Yιο vo τlq πθρoUY'

H noρolμΙα λθε1 δτr oU noρδc oo οτρδγ'

γυλoυc Εoυδειiητl.

o Πδc nδv ορiπη τα nιvTγlδ oou;

δooυv πδvoυv xl μαυρiζoυv.
Tο nρδγματo nαYoΙvoυv αΙl' τoυ κα'

xδ oτoυ xεlρ6τηρou.
o Tδφκιooεlc οYoτoυλlκδ Ziιτημo.
Μvlo δoυλειi noυ δε μπlτΙΖεr εi'

κoυλo κl ;ρoυviZεl Πouλi. τoυ Aγα'
τoυλlκδ Ζiτημo γiγηκειv σov Πoυ oI

Τotρκoι o1iρηoov vo φειjYoυγ οn' τηv

Klvτρlκd ΗυρΦπη κl τo Boλκδvlα (μtτδ

τη oυvθdκη Kδρλouβιτc) oτo t899 rl
βiοτηΕεlv ioιαμt τoυ Δει}τrρoυ Παγκδ'
oμroυ Πδλlμoυ. Φειiγoυvτοc ol Toιjρ'
κol μι τoU Ξδρl, γivηκov vΞo κρiτη.
Γlα τηv ovlεoρτησio cΠ' T' αυτd τα
ωρδτη οvτlδρoιjσαv ol ψιγdλειc δυv6'

μεtξ πoirχov συμφaρoυvτα (Poυoio, Αυ'
oτρΙo, ΠρoυooΙo κl iλλo). H lnαvδoτo
ση τoU'!821 εi1ειv rμnδδlo αn' τlq φl-
λδτoυρκειc μlγδλεrc Δυviμειq (Αυ'
oτρoυγγαρio, Γαλλiα, ΑγγλΙα)., Toυ A'
vατouλικδ Ζ{τημα dλλαZειv 6ψεrq κι μπΙ
τloεlv μη τoυ 1δρroμα τoυ κδoμou σι
Avατoυλtκδγ κι Δυτtκδv κl' η Toυρκio
n{γεlv μr τη Διi'loη.

c 'Εφκlαoεlv τoυ τδooυ iλλoυ τδooυ.
'Eφκtooεlv τη μirγα rλΞφαvτov noυ

λεv, τα noραφoιioκoυoεrv τα πρδγματα.

o Mη γκαβδv αv κoΙμηθε!ξ τoU τσ_

1ιi δ' αληΘoυρΙoεlc.
'Eτol δ1εl τραv{ oημooΙo μη τ' οU'

τδv noυ κoυvoυoτiZεlq' τηv noρlo σoυ.
o 'onoυc δoτρoυoεlc δα κoιμηΘεΙc.
'ovταζ ητoιμδΖεlc ooυoτδ μvro δoυ'

λεlδ μnrτiZεl κoλδ, oτραβδ oτρΦolμoυ
κακδc r]nvoυq.

O Δεv i21εt oτoυv r]λroυ μoiρo.
'Θλolvo1 δ;1oυv μvlα Θδοη oτoυv ι]'

λιoυ δnoυc λεv, δvτoc αμδ δλα iρ'
χouγτεl αvδnoυδα τδτl λEμcr oιjnou η

φτoυ1δq κl' η μoiρα τoU.

Ο oυ Θlδc vα ol φυλδγεl αΠo0 Yl'

ρδ, φoυτ1ιd κl κακli γUvαικσ.
Αυτ6 εΙvl κl τq τρΙα μιγoλι)τηρα κα'

κi oτoυv κδσμoυ.
Ο Tα noυλi τα γδλolo δo μoc βγouν

ξυvd.,
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'oλol λεv μπiol καλ6 vα μοc βγεl
αn'τc noυλδ τo γ6λorα πou φκl6voυμι.

o Πoλlδc oυ1τριδc φiλoυc δε γδ-
γητl.

EΙνl πoυλιj διjoκoυλoυ δμα 1oλο.
αrεic μη δvov vα γδvεlc oΕovic φi-
λoυc.

O AnoΦ πoλoιiκι oι πολoιjxι πoλoυ-
κδΘηκεlv,

'oπolouc αnηδδεt πoυλ6 πoλoιjκro
oτoυ τδλoυc δvo τoυv oηβoi\,ει. 'onot-
oυc φκlivεl noυλ& Ζαρδργlα στoU τa-
λoυc τηv παΘoivει.

c Toυv πλdκoυoεlv oυ φoiρvουc.
Τoυv nλdκouoov ol δouλει6q, or

φρoυvrΙδεlc, or oτlvo1δργεlc, τo olκου
YIYtoκ6.

c 'Hρθεlc τl δo γυρiooυμt αvδπouδo;
'Aργlooειq v6ρθεlc, δργlαoειc vα

μαc ΘυμηΘεΙc κl μειc ol' oρoΘυμηoiμl.
3 Αυτδc εivεI oτεnοnδ - oτεnεnδ
Tραvδc ΘιoτρΙvoυc, μvιδ δτo1 τα λ6_

ει μvlo oλλolδc τα γlρvdει τo λδγro.

o 'oλα lδδ πληρδvoυvτr.
K ιτα κoλ6 κι τo o1oμvδ noυ φκIδ-

vει καv6voc γlα δλo undρ1εl πληρoυ-
μi. oι αρ1οiol Ιλlγov .ioτl δiκεlc o-

φΘαλμδc oc τo πovΘoρδ-.

Θ fΙoιj o' εΙδα noιi oι {θρου.
MlρlκoΙ oφlλ6τlμoι δvΘρo-υπol δμo

μnIτiΖouv τη δoυλεlδ τoυc φκl6voυv τ6
1α δε or Ξδρoυv.

Θ Kl τoυ μo0τoιoυ κoφiv.
Θ6λoυv Yα Πoυv oτη Νιdoυoτo μoι}-

τσouq oU μlκρδτηpoυc o' ivα καρaβ,.
Λεv γro τα μlκρd τα πlvτγlδ ΠoU γU-
ρειioυv καi1β6v. Τo ;ρδYια εlκεivο oυ
κοφ6c {ταv ακριβδc κl' δnιvov μoιiγκl
ot τραvoΙ.

Ο Αεv τρδεr Aργ0ρηc niττσ.
iHταv δvαQ δoiλoυc o' ivo oπr]τt

εtκεΙv' τo 1ρδνlo noυ τoυv r]λlγαv Aρ-
Yι]ρη. Kι' δντoc iφκlαναv πfττo oU
Aργιjρηc δκlγεlv τη γδoτρo κι' iφlρvειv
τηv π{πτα oτoυ ooυφρ6' ομδ oυ Aργi-
ρηc δεv τη γειjouvτov. -Δεv τριilει Αρ-
Yι]ρηs π]iττo,., Αuτδ γiYoυvrov αΕoνδ
κr' αξαvi, δonoυ oυ Aργiρηc κδΘητl
μYtδ μEρ,o κl τηv πlλlαφδvει δληv τηv
nrjττo κl ;1δρταoεlv γιo τo καλδ. H πα-
ρotμiο λEγητ1 γto τ' αυτoιic πoυ δε ΘΞ.
λoυY vα ol φκrδooυv μvrα δoυλεlδ fl
vα ol δδooυv 6vo nρδγμα δαvεlκδ.

O Mη γ6vηoεt τolλ6γκl οτoυ κIφδ-
λι μoυ.

Mη μι oτρlμδ1vειc vο ol φκlδooυ
μvlα δouλεlδ, μη τοU λεc 1Ιλrεlq βoυ_
λδc.

o Mη γEνηoεr κlβ{ληc.
lγκrητι]c γtoτΙ τo nληpδvειc oτoυ

τδλoυc.
lD Αvτγιoυc μιiλoυc. 'ovταc oυ μι)-
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λoυq δoυλειjεl dvτγιoυq βρoυvτδει, i-
τo, oκoiγtτεt δoκημα ivαc κouvτδμvlo_
λoυq nou oυμlλdεl δυπδλυτo λδγlα.

o 'Εφoγεlv μndμπαλα'
ι}oυκoλivrγlo, κoτηγδρηoεrv iβολεlv

μoυΖαβlρλoiκro.
o .Moc γrδμouoειq μπδμnολo.
Ψ6μoτα κι' ονoυηoiεtc.,
o Toυv nlλliφoυoov.
Στlc κηδΙεrc φκιdvoυv nlλιδφ1 μη

τoιγαρloμivoυv φιδδv, μη λδδl, 4δ1ορη
κl ρι}Ζl, βραoμδvoυ κl σκlnoσμγou Yo

φoυoκδoεt. Λiμει γlα ivov πoυ τρδεl
tιiλoυ τδ1o δφoγεlν nrλr6φr.

c Toυ nrλrδφoυοεlv δλoυ τoυ φογΙ.
'oπoυq τρωγητr αn' δλoυc τoU .ll-

λriφι μη δρlΕη 6τoι λεv xt γto κoYi-
vαv πδ1εr δριΕη κl τρδει noυλi.

Ο ToυY πrδiκλoυoαγ ol μvlo οκ6λα
1αρτi.

Toυv xoυλoiργlοσarv o! μYlα ακδλα
1αρτi, τoυv iμπληEαv μη Υouc vδμοι:q
κ, τlc δloτογδc.

lo oυ YτEoεlc.
H lvτlκiτη ιYτoυλ{. 'Evτιoμo καλδ {'

o1αμvδ, μπλiΕlμoυ μη κoκ*c παρ,*:ιt,
'Αμnλoγμo o1αμv6.

lD 'ovτoc μoυφλloυΕ6ψεr oυ δvΘρου_
ΠoUξ (oU iμnoυρoc) παληd τlφτδργ:ο
oρoδl6Ζεl"

'ovτoc ξrnioει κovδvαq, πθoεl δξoυ
oτlq δoυλεl6q τoυ, κoιτδζει 'πιile vο
ooυΘεi κ1 nαλoγiZει nαληd τloτiργlα
γlo vo ειonρδΕεl κομvlδ δρoxμi.

o Tljρoμr vo ol τηρΦ vα πrρvoιJμι
τoυv κlρδ.

N.o μη φκdvoυμl κοv τΙnouτoq, vα
τιμnlλldΖoυμι. Θiλεl δouλει6 κl δρδoη
4 Ζoυ{ μoc δ1l μc:i7κι 1di _ 1oι}i, κl
1δλlo μπδλrα. Η nαρolμiα λiγητl κl γrα
τ' αuτoι]q noυ 61oυv orβvrdv.

O Δεc τoυ δδ1τυλδ ooυ κr' iβγo
δΕoυ'

'Αμo δδoεlc τoυ δδ1τυλδ ooυ κl βγεlc
δξoυ δo ol π'oυv 1Ιλro vτγιδ ιλliτoκlo.
'H κl γlα oιiτt κl' ov Zoρδρ1 δο ol δδ_
σouv μvlo oυvταγr] γtατi iτοl εiνl ol
κδoμoι' δrκδ τoυc ψouμΙ τρωv, ξivoυv
γκoΙλ6v τρoβoiv.

O Γoμnρiμ γλυκιiτηρoυc vdρ;1loεl.
ElκεΙv' τα 1ρδvιo oυ γoμπρδc iγλι-

Πεlv τη viφη γlο πρδτη βoυλd αro
oτιφαvιilματo τlξ nλειδτlρεtq βoυλdc. Kl'
δταv π{γηvεlv στoU oπ{τr τηc νiφηc
αuτ{ κριiβoυvταv κl κoΙτοZεlv on' α-
κρυφd αnoι} κoμvl6 φrρdδo γο δεl τou
γαμnρδ. oυ γαμnρδc 6woc πηγηvεlv
μvιdφραc τηv ιβδoυμdδο oτoυ oniτι τηq
viφηc {τοv πoυλι] κl τouv iλlγov vdρ-
1ητl αρld nλεrδτlρoυ γλυκδc oρoΘυμl-
oμ6voυc.,

c Aλαμdτc μnoυλομiτc.

Eivl τoυ onξ,τl, vτορμαvτiv δλo oγo-
κoτoυμiνα τα nρdγματα δvoυ - κiτoυ'
τo nαvoυθlδ β;iΘηκαv οnου κδτoυ.

O Kι' η τρi1o i1εr τoυν {oκιoυ τηc.
Kι' oυ μdi nαρακoτlov6c δvΘρoυπoυc

i1εr 6Yo ι1τlμπdρι, μlo oEio.
O Γiρooειq' κατ6 κιρoic 6γγlλoυc

κuρioυ κoτηβοivε, κl τoρδΖει τo vlρδ.
oυ oη1oυρημiYoυc oυ Νlκηφδρoυc

oυ Koriληq τοiλιγεlv oυτδ γlo ovΘρδ_
nουc nlροoμδvηc ηλrxiοc noυ δεv τoυc
τικvo*oεlv ιrrδiμα γlo γυvoiκο' εi11αv
αρlιi.loε, πoυλιj vο κcιμotvrt μη τlc γU_
γoiκεtc τoυc.

Φ Δδμr κι μivο μnipμπο.
Λiγητl για *vο ΠΦYμo καλδ noυ

toυδiβητl ι:γληγουραq.
Φ 'ΓΙlρ,;δεr Ζcυi'1 1αρloδμlvη.
Ζεr κολ&, τδ1εr δλο.

Φ TdΘεlλεlv η μδvο oοu τδΘεrλειc κl oυ
'rο οι]κα τe: κcρ*vτγlο κl τoυ γλυκδ κραoΙ

lι1iι,ο ι:l QιJ.7ατiρo τουc δριζov τo
Ξrγ*, i τilγt:v ouμφουvημ*vο κι εi1οv
δvα μδτoυnoυ nου λειl.'

Φ Εiμου.r vlδξ κt γδpαoο.
Ι,,fo'iγκl λδγια εiοr κl καvτΙπoυταξ δε

φ;::iiνεtq, μlα Ξουi1 αvαβoυλic.
Φ Eικεi n:υ εΙcl ε:μοιrv x] δΦ πoυ

εiμr δ6ρΘεlc.
ol τρovιiτlρo: οl ηλiκiο δvθρoυπol

nδρooαv onοιi noυλ,\Jl οκoλoυnδt,γ:α
πo υol vlδτlροι δc nιρδooυv.

o 'EYo κr' θvο φκιδvoυv vτγιδ.
Tiρμo κl τlλΙo πoυ λεv, ουτδ ηταv

nδεl κ1 μπiτloεlv.
Θ Ντγrδ τoυ λδδl, τρεlξ τoU ξιjδl, π6v-
τιτoυ λαδδξlδoυ.

'Evαc κατcφlρτΖi1c noυ ol κοταφδρ-
vεl απoιj δω κ1 onoυ xεl.

O Toυ ινiτr βγδΖει μdτι.
Toυ lvdτt δεv εΙvl κoλδ πρδγμo ll

δεv μnlτΙΖε; δουλεlδc, oμδ φEρvει Yτo-
ραβ6ργιο.

O Zioτιvειv φiδl oτoυv κδρφoυ τoυ.
BoυΘoι]oεlv nρoυδ6τηv δvΘρounoυv

xouρiq φrλδτιμoυ.,
O Toυv δτρoυγεlv η ρδ1η (γro Εδλou)
T6Θεlλεlv κl τdπoθειν.
o 'HρΘεrv μη τη ψUxi oτo δδvτγlo.
Mη φδβoυv, αvτγtooτlκδ κlvτΙvηψεtv.
o Σoββοτoυγlvημivoυc.
Tυ1ηρδc. δλο τoυv δρ1oυvτr βoυλt-

κδ.
o ,Kivηoεlv κt' iτυ;1εlv μiρα Σoββδ-

τoU,,

Toυ Σoββδτoυ oι oυβριoΙ εΙ1ov
oφαλroτδ τα μoγoΖιδ τoυq' κt δε δoι}-
λlβov iτoι δε γδvoυvταv xoμYlδ δoυ-
λειd. H πoρorμio λδγητ1 γlο ταυτδv
nου δεγ oμπouρεi Yo μπlτΙoεl τη δoυ-
λεri τoυ.
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ετδv o yνωoτδq Bερoιδτηq λoγoτi-

xνηξ και oυvεργdτηq τoυ περιoδι-
κoi μαq ΝΙκoq Αδαλδγλoυ.

Πιo κ&τω δημooιεioυμε απδoπα-
αμα απδ την νεκρoλoyiα πoυ εκ-

φδvηoε κατd την κηδεiα τou, o δι-
κηγδρog Γιδρyoq Xιoviδηq.

Π Edγ:ι δ'3cxo\ο, α'ν 6aι αδ$yα-
.', 'lal' σ1loτυπιΔ'zε'" x,q"νξνσ,E στo Nαρ
τt τ.'ν y-υ''ραxτ^iρι εν6g ανθριilπoυ

Toυ
Γ. x. Χιoviδn

'ιq'L 9./. :'ιφραcΘei αxρι6'cδixαcα γ,'α
τ.) 1')"(Υoσ'PLx5 '€ργo ε.ν6q aι'α'πανΕα

τol-) πν9l]lιατoζ.

oτι'ιsi"i;πoτe θα πρ6xeιταυ τLα
',ι'τ?6'sφο:'τi ι.πδπε''ρα'', για ψ''α α-

τε):ξ τι''' α'teπ''τυγ\ ιτρotπ&Θeα' γι-
α':i 7ιεν y:'.λουπdlνoνταL iι!αL δεγ ε{-

νι.'- δ':'lz-τδ νx γτo'!l'l cε π\αLcια xαι
:: y:ο.;iξε; c'. δ'"ιινψανcειζ τηζ ζω-
^l: :ι''l' νι' Ξεy'ωρtc.ec1 την uειδoπoι6

ξ|'η?a1*.> τ,''l ιαθ{να' νι εxτιμf-
sε':' δη)'ιδ^i,, 'cωcτ& 7.1L rνexυχ\p|-
'/x. 1τ1 7)ν.σ:"σ!ψ!νη 1ιιιi6 αλυoiδαE

ε,.,ΞρYε.ιbγ xα'' τxριλet'|ε(i) τoυ, yα,

βρai: τi δι[.ιρι.νe ειδ''xα τaν xρcνδ-
''g'tc xα|. πo''δ '.δ''αtτερo Nα,Pαxx'ηρL-
cτιx6 το') ξε7.ιilριζ: απδ τουc &λλου5,

n''','4ι y'rl'. εtνα.'' κουνα' παραδεxτδ δτι'

zν δεν υτ'iiρξe πaτt &;Θρωτοζ πoυ

να 1''a'&ζl' q'πδ\'lτι με 6ναν d,λλo

τυσιογν(l,'iιιχ λ, πo\il πeρυοalrτερo δeν

'π&ργε,' ;ιotπτυlcη νx βρ.i_. δ6o

ι'2Ρ'prjlτ.''.l:, .); oroι')a γα cυνταυτi_

ξl.,,τα,ι εyτελωq απl'ι την αrο,!τ1 τaυ

7'ι. ρ'l'xτt.C ι τoυ :. l;c"? α'y'τ^Γρ'. o\oΥ Ly'd

τ'zι'!ιγ.ο-τνε'ι',νιτιι&.

Οι γ.zρατιiiρei' τιυy ανθριΔπων

δeγ ε.[','α'ι δυνα'ι6 να rπoδoθο6ν 1ιε

τo βι'ογρωφ''xδ cτ1ψetωγrα τ'oυq, γιωτ|
τ,a l|l'l\)σ'q'txl)1 io oTνoιa αποτε)'oυν oι

δ'iιφ,,ρεq ι.pηφiδε_ζ τηΞ .'5τοPtαζ τη-c

ξιυη; -'υυ6, απ'oδiδει, ψoναγα, τo €9'

Υο τoυ6 xα,'" 6γι ταL :-τι') ι{.,υ1f τoυ;.

Kαι 1ωρi; 'tα πρtπeι νι υτoτuμωτωι

:c oτο'.oδi1ποτε 6ργo εν6i. οιoυδiiτa-
τε, αvθριδπoυ , εxεtνο πoυ τελιx& με-
τραει e[ναι o xαJρ/ιιl':υηρα.g τoυ, 6ταν,

νexρo\oγωντα< τoν' πρooπαOε{q νω

ιoφελl1oει-q εxεiνoυ6 πoυ θα oε ωxo'3-

aονν i1 π.ρδxaιται να δια"6αooυν αρ-

γ6τερα τa xεtψενδ ooυ, μι& x'α"L τ'O

i;oγo eνδq,δεν εiγαι δυyατ6 γοι τ.o μι-
1ιηθεl;, γιπcρεtq, 6μω6, vα παραδειγ

1ιατιcτεi_c απδ την ανωψ:ρ&' τωy o-

ποιωvδτ]πoτε πρoτερημ*των τoυ.
'oτ*γ δε o πρoτ.e[ψeνoq νεxρ6q et-

νι'' λiγa -πoλ6 γνωοτ6E μα6, 61ι,
δ,3ωq, v''αι oι cταθμoi xσ.. 1q. επL-

τe'3γ''ιατι τηζ ζωγiζ τoυ, τ6τε' γiνε-
τα'ι οvτελιb6 αναγxα[o ,yα δoθεi €να

β'.cΥραφ''xδ oημεiωμd τoυ' για'τl δεy

εtναc δυνατδ, αλλιιilg' yα y"oaτo\o-

γi1οcυμε 'cωcτd' τoy πεθωμdνo oυy*,y-

θrιυπ6 1ιαc xα"'' πo\0 πepιaο6τερo νω

:υλλd.6οηιε τa xeνδ, πoυ αφriyει o

Φi''tωτ4g τoιιq.

Ιδια.iτιρα δe 6ταν o πεθαμ€νo6

τιγ.z['lε'. να' ε|'^trε [.γτο'1η ετπαιδευτι-
xi,' εθν''xt1, αγων'.οτ''xi1 χiι πνευμα-
-"'"ιii δρ&cr1' aiναι εγ_,ελιi g aπαρωi-

τ{]1a 'ix' δaΘeι' !'lα aι"αρiφηψα τηc
πcρ'ztι'i ioυ y'σ'L nιια τριbτη εχτεμη'

5T1 τoυ πoλυc7.ιδo6E €ργoυ τoυ. T6'
τ:, δ1ιιοq, πpοx$πτe'. &λλo πρ66λη-
,'ια: ΙΙιi; εiγαι ανθ'ριilπινα δυyατ6

να ι'πα}'\αγe\ απδ ι\ν πpaoωιtιLκ,l1

τ')'tι', ου''ι'π0"Θeυα τ\ 'Εγθpα xαι να

βα.θμολoγ!οειq oωaτ&. xαι dγτυρω

το'l &'νaρω'πo xα.L τ'o €ργo τoυ' 1ωρ{6
να' πα.ραaιlρθetq ωπδ τ,α 6ποια oυναι-
cΘ'l1γrατα' ιioτε να μτ) αδιxτ]oει6 τοv

tδ''a i1 'iz' μη θυαιαoειE την αλ{θει*;

Στη cυγxοxριη_ιdνη περLπτωaη, o

ι'γLπητδq Nixog, με dδωoε τη σω-

τηριοι δι6ξoδc: Στιg oελiδεq b y'αυ 6

του τgλ'eυταiου βι,6λfoυ του δημoolε'

Qε €να βυoγραφιx6 oη,μεiωμ,&, τ'oυ

('rε μι&, τδca γαραxιηριoτιxη' φω-
τ.)Υ'ρα?[α τoυ) , xατ&\oγo τωv βι6λ[_
(t)γ τrυ, c'3γγρονι δ'ε 6ιαμε v'αι ψι&'

L1)τoι?Lτ'.y'ι τηg 6λη6 ζωτ]E του xαι
τηζ πνΘυμxτLy'tlζ rρo6φοPd6 τoυ ιδι'
αiτeρα.

Αvτιγρ*φω, \oιπδν, τo γε,[',ψeν6

τ:υ dπω; dy.εl:

"ΝΙΚoΣ Aλ{Λ0ΓΛoΙ
BIOΓΡΑΦΙKO ΣEMEΙAMA T0r

o Nixo; Aδαλl,γλoυ γaνν{θ,ι1xε
oτo Πoλι}δωρο τηe trtΙιxρ&q Aoiαq τo

'6τoq 1914. Fryxαταcτ&'Θηxe 6τηy
E)Jdδα, lμ,ε την ξεριζωμdνη γενι&
7,oυ' τo 7922. Υπηρ€τησε' 6α'ν :ΞΥ'fr,σ"L-

δευτιx66 ,cτην Eμαθiα, με ευδ6xιμη
υπηρeoiα p6xρι τo 19170. To 194o,
oτη ψeγ&\η ιilρα τoυ ιoτoριxο6 uo'
XΙ,, πf,ρε 'γι6.ρoq oτο Lλ6ανι'x6 €πoζ,
orry 6φεδρo6 αξιωματιx6E στη τρα,ψ'

μi τωy πρ6oω. Tραυ1Lατioτηγ"e y"α,|.

τομ{θηιε με τo Αριoτεio Aνδρεiα6.
Eπ(οηq π^i1ρε γιθρoq oτην EΘνιx{ Αν-
τtaτωcη, με δρdoη oτην Κατo1{ ε'
ν&'ντcα στOν γ"a.τα'y'τηττj. Eπιoxdφθη'
xε πολλd6 1ιilρε6 τoυ εξωτεριl'on3 και
dγραι|.,ε τιζ εyτυπωσΞιζ τoυ oο βι-
6λiα. Ιπτ)ρξε μdλog oε π'o\λtq ψορ'

φωτιxd6 xα'. πολι.τιcτcx{q oργωνιb-

5a.ζ xα; τιμfθηιε με 6ρα6e|α xαt
περγαμην5g τ''α 1η μεγ&λη πyευμα'-

τιxi1 τoυ δραaτηρι6τητα' γ"σ"'' rρo'
aφaρα. Περιλ{φθηιε oε δι&φoρε6

Aνθoλoγiε6 xt'L Eγxυzλoπαiδ'ειε-c.
Συνεργο1,ζεται,με περιoδιx&., εφηγte'

ρiδεc y\α'' η',ιeρo)'6γcα' To 1985

τιuτjθηxε απ6 τo Δ{ηro Bερoiαg με

μετ&λλιo τLσ' την πλolicια πνευιι,ατι_

xi1 τoν προoφoρdι.
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Mdoα cτ:g ξιoρφεE μdρε6 πoυ πε-

ρ&'cωμε οτην Πδλη oτo IΙαo1αλιν6

ψ6 ταξt6ι, ζιυνοα.l{, φωτειντ} rιαι
xλυxειιi ειxδνσ, μα6 d1-ιεινε η επtaxe-

4η 1'oE aτα TΙρ''γxηπδννηαω. ΤΙρωi
,με τo πo6λμαν πη^γα[νoιηρε με ευ1&-
pcaτο τ'αιρδ oτη Γdφυρα τoυ Γωλα-
τ&, διτoυ etναι τo λιμ&νι που x&νoν^l

τηy συγχotyωviα τιυy fΙ ριγxηπoννfγ
σωγ τα, π\o[α' Tην lιρx πον περιι,ιΕ-
'γoιι1ε yα επι6t6αaτo6με aτω εt6ιx&
πλo{α. τηq τΡΦl\νLΔζ θυ1ιηθτjxαμε τηv

loυ
N{κoυ Aδαλ6γλoυ

ιοr,aρtα τιιlν ιιαγεμdνων νη,αιι6v τη6
TΙρoπoντ{lδαq ιυε τηy φυoc^ιi1 τoυζ ,-
μoρφd, τον θρ6λo xαL την ιoτoρ'[α.
Απoτελo6ν cυaτ&,διι aννd,α νη'aιιbν
στη\t επιφ&,νει'α τωy oτε,yιily τΙq
fΙpoπoντ[δοE' Υπωγaνται oτη διoi-
xηση τηE Kωyαταντιyουπ6λεωζ ιαι
aνo!ι&" -ξoνται ατδ τoυ< Toδρxoυ6 Kι_
ζdλ-Avταλdρ (Eρυθρ& Nηoι&)".
Tα οyδψατd' τoυζ εdyαι: 1) ΙΙριilτη
(Kυvαλ{) . 2) Αντιγ|νη (Πουρ-

lι&,ξ) , 3) Xdλxη (Χειαπελdδα) , 4)
Πρ[γxηπoq (Mπoυγιo6x-νεδt), 5)
Αντιρρd6l'δo6 (Σενδdφ-aδaol), 6)r
ΤΙ\&-"τ1 (Γιααol-αδ&) , 7) N6αy-
δρr; (Tω6οων-α"'δαοl) , 8)' 0ξειt
(Σι6ρ{-xδα) xαι 9) Πτ}τα (Kα-
''a[x-ωδ&).

Μεγαλ6τερα xα,τ& oε';ρ&, ε{yαι:
11 Πρtγxηποe, η Χ&λτη, η λντι'γ6-
νη, η Πρilτη xα'. Aντιρρδ6ιEοq πaυ
xατaιxalντα;' απδ τα πα\ηdι aρ6νια'

T ω νηcι&. αυτ&' aρηa''ψoπa'ιiβηιαν
απδ τουq Bυζαντινoιi6 xαι τoυq o-
θωμ.ανo,j6 oα'ν τ6πaι εξoριιbν. Σ' αυ_

τω εξωρtaθηxαν α"υτov"ρd"τoρ|εζ, π ρiγ
χηπΞζ' ΙΙατριαργεq xαι &\\oι.' a&'-

Ψr'L αυτυlγ pρicxoντ|x.L 6ε δι&'φaρα

'ροναοτfiρια των νηoιιil,z. To μoνα-
aτ\ρc τoυ Αγioυ Γεωργloυ aτην
ΙΙρiγxηπo e6)αι τo ι}ηλ6τερo η_
r1ιε(o ,dλωv των νηcιιirν r1rε ιiι}o6 203
'ψ{τρα ατδ την eπtφ&,νeι,ω τηg Θ&.-

λαoοα'c. H i.λωcη των νηoιιilν αυ-
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τδν dγlνε απ6 τaνq oΘωμανoli6 oτα6
17 Απριλ[oυ τoυ 1453 απ6 τoγ Nαι1-
αργo Βαλτ&oγλου Σoυλε0μ&v.

Γεμ&τoι xαΡα N,' ε'lγαρi'a;τ,cη
'μπαdyo9ltg oτο πλο!.ο. 'frταν 

'ρ",ενy!"ι'' λπδ -νa πλo[ο ψαq ατoλαμ$&.-

γou]Jε τ'α δ',toρφα yτlσaα 5γ.oρr'ιapθνω
aτα γα\&r''"α. yερ&' ιω'' αντtxρυ aτα
ΝΙιxραιιατιx&' πρo&oτιl, τoυ Boοπ6-
Paυ τα γωρια xα'' τι; πoλιτεiεE λoυ-
οψLνa oτoν ηλιo. Στην γd,φυρα, τoυ
Γαλατdl ξε1ιoρζoυ1ιε x6aψ να xι-
ν{τωι, ζωηρ&' xω pcαaτιxιi. Σε λ{-

γo περνοιi1ιε τo νηct ΙΙριilτη xα.L την
Αvτιγdνη.'Φoρφ, ιαταπρ&aι'να'
μαγεpιdνε6 φωλl6q cτη θθ,λαaaα πo'ι

1αψoγελoιiνε γλυxd,, θελτιxd σ-,α"

:ψ&τυα ψαq. 'Υcτερα qτ$ ιιι,1, υlραiω

'6cαEρap.Ι7 με τo πλοdo μαg φτd,voυμe
σ1ην LστoPLxfi Χdιλxη' Κq'τ'e6αbου-

1lε στηγ παρα\tα τ''α \t1' 1l,εiνου,με
λiγε6 ιilρε; εδιb xαι να. επιαxεφθoJ-

ι.ιε τηγ Ιερ& Θεoλογιx{ Σ1oλτj τηE
Χdλxηq. ΚαθQ,ι.α,sτe λr.γd.xc aτα γu€ν-

τρ'α. τηζ παραλ'txq xαι. δρacιζ&μαaτε
απ6 την δροoeρi1 θαλαacrlfi ω'3ρα

γ'ω'' τ'.ζ τoτοxαλ'i.δaq τoυ πiνονμe.
Mπροcτ& ψα'q απλιbνε-'α," γαλαζια τ1

$&.\αacα ^7.4'' ι,τ''^/'p&' τ).οtι τ\{ουν
oτα γι3ρι'l γνιxρ* ν'r1cιθ.. Πλiγι μα;
υβνaται ir,a μεγαλoπρ€τεια 'r1 Taυp
r"ιxτj Nαυτιx\ Σy'ο}'i1 ',ι'Ξ €ν.l' i'α.',ι'-

πλιb ζωγφφιxlq oτη πρoοοι!τ1' Tο
χυ:ι}εναρy'e[ο δεcπ6ξeι cτη παpαλ'iα'
B Χ&λxη iγ'.eι επιφα^1ει.α 2.3bo τ.'L.
xαι πληθυcμδ εννξα 7)'''αδεq xατ,at-

xονq τεριπoυ. Aπδ τη γtφνρω τa'l
Τα\ατ& απ[γευ 19 1ιλιδμετρα (1Ο,

2 μιλ.) .

Axoλoυθοi τ6pα η 'αν&.6xcii 1ιιE
με τα ρωμο(ντιγ'0' λαντ6ν.α' y.|L. 1α

γα|iδoι3ρια oτο λ6φo τoυ νηoιoιi, 6-

πoυ eiναι η Θeoλογιxi1 Σ1oλ!. ΙΙερ
νo'3ψε απ5 rην πδλτ1 αν&lμεoα υ.πδ

τTΓ) 'σ'ΥoΡσ. xα'' 'δρδψ,'υ'" rαΘαροliq 1ιε
τω cπ[ι'.α αργoντ''xα xαι. τoυq ιfi-
τoυq ανθoaπαρ1_ιdνουE. Και γω'ρ(q να
xαταλα6aν,ιe φτανoνψε oτη Σxoλrj
πoυ μαζ δd1εται nιεγαλδτρeπ,η επι-
6λητcτ'i1 lια,' γιγαντια. με τηy α?xaν-

τιτii τηe παρoνιfu aτo νηat.
Σττ1l ανΘδcταρττ1 αυλfi τηq xaΘ6-

μ?'στΞ λrγαxι y'α|' ατco\αι,ι6&;loυψε

cλ6xληρo το θ!α1ια τoυ νηοιoι1 1rε

τηγ iρ"lη Θαλα-'oq', ')lατνtονμa
xα,θαPδ αγ!ρι, ν'αι θαυμd'ζoυμε τη
Θωρι&' τoν μ:γαλoπρεπdcτατoυ xτt-

ρ:oυ τηζ Σ1oλ{q.
Lπδ τoν ξeναγδ μa6 μαθαiνoψε

πωq η Ιερα. Θεoλoγιxf Σ1oλτ) Χ&λ-
ιη_< ιδρ6θηxe το €τοq 1833 απδ τoν

τ6τe oιιονψενιx6 Ιtrατριαρ1η Γεριtα-
ν6 το Δ,' . Β'ρtaxεταt ce γ*xρδ λδφo

με :ι1γευτιχ'ξ τoπa,Θea[α τoυ νηcιoι},
xo'fi&' oτo αρ7αta ψoναcτtρι ττ]s A-
γiαq Τρι&δoq xα'. οτeΥαζετα'L 6ε 

'!€-
γα\ο τιι υ:lριta xτtριo πον ψaι&'ζz'.
cαν παλα'ιι. Kτicτηxε 'με €ξoδα τa'l
ΙΙ. Στεφ&νo6ιx,6cτερω απ6 την τ.x-

τxtτρoφi1 πον !'πα'θe ιo αργιx6 ττ1€

oιxcδδiιη',να απ6 oeιoγιl'
Γυρiοω1ιε δ}'α τ,1' δα,1ιερjαrατα

τη; Σ1oλ{6. Eiδαμε τo γραφεto, ιτρ
ωtΘcυοα υπoδo1fe γ'd'\ τa υπγoδιυ-

γθ"τιo τοιl TΙαιρι&ρy.η iι0τ1ναγδρι
πο'l tρy'εται λiγε6 μ6ρε; xαΘε μ.i1νu
νι ξειc'lριοΘt1 εδι1l x,ι''' να ζi1oη ι,ιx-

ξi 1ιe τoυ; ψιtτiι&.-q r".1'. τo1)3 γ'αΘη-

γ'r'τι1. Ει.7"ιψε :ι; αiθουcε; διδq.oιι
).iz; των ,ιαθητιi-lν. ττγl τρατεξαρtα,
ix. υπyoδιυ1ιi,τlα , τα ψ'e\eττ1τi1'ρ''α,
;ην xa'lζi:νι' 7La''' ττ]ν exx}'ηccα. 'o-
\ι' δψορφα' δλc. ilαταxi.fiαρα' 6λα

ψε τω-tτ1 ν"u xαλ}.ιτeaν['x' Γνωρiax-

lιΞ τOυc nιαθτ1τα-r' y'1"a τaυζ δctaxα-
).ου;. Mα6 n,ιiλτ1ιαν ευγε'rιr'd,, ιδελ_

φ''x& ψε γαρ& xα,' cυ"1τ'tνηaη. \lΙα;
εiπαγ τoυ< οτοy'υ'aγo'3c τ'x,' τουζ π4-

θoυ;, τι_< γ'αρt'-'- xαι τig λ'jπεE. MαE
εtπz'ν ττγl ιc;optα ,:.oυ y'αL τLα' τη

ζιυrj τoυ6. Φa'.τοtν r'eρ{πaυ εξ{ντα

γιΘτ1τzt aιτ'δτρ'lφοι ατδ lx περi1ω_
rιx' ττ1Ξ Π4λη; 7α.. 1,1' "lτ1c''& 'Τι,ι6ρο

xα'. aiνeδο. Δ,{ιz οy'τω α"π6 αυτo'3q

φο''τa6ν cττ1l lxιδ'r'ψtι γ,"α \)α' Υι-
VOυy Θεaλδ^γoυ γ"α|" να, aυν'εγ[aoυν
1ην ιaρθ" Χρccτιαν''ν"i1 απoaτc,λ'ιγ'i
τaυq εργαa[x. 5ioν Eλληνιoμ6 τη6

περιaγi1g exetνη3 p.e τo τι',ι'ηp6νc

ρωcο' oι dλλoι θα απoφοιτfioaυν cο



Γυμνdoιo xαι θ' αxoλ.aνΘi1coυν αλ'
)',r επzγγdλ,μ σ'τσ' y'α'. επιατημονε;.

'\π6 ττ;l πατρ'.αρaιxt1 αντit σxa'
)'i1 γι€y'ρι ci|ψΘPa απ'εφciτηoαν α -tι-

il'oγοι ΙeραρΧεζ y"αL Θ,εoλ'6γo'., xαι
c:α 77.ρδνιι" :-Υiζ 'σy)α6L&'ζ τ'αι ψeτθ',

φ6ιcοιν μ9 τηy μoρφ{ τoυE }lqL 1,α.

!ογc' τaν Xρ:οτιανιoμ6 yJx.L τaν Ελ-
)'τ;lca','''6,

Ezeiyo πoυ μαζ €r.ανε μεγ&λη εν-

τ6πωcη iiταν 6ταν επιoxεφττ]xαμa

την πλoυοιιilτα1,η 1Lα|. 'ιoτoριxt1 ττ1€

6ιι6λ'.aθiixτt ,με 1ιλι&δεE τδμoυg 6ι-

eλj.α ια'" ττp πλ'ρη aειρα τηq TΙα-
τpd'ο^γ{ωg τoυ MΙGNE. Eαναγυρi-

cα'1ιε πioιυ ,cτo λι,1ι&νι, ιiλλoι με τα

τδδr.α ατδ piaα α'π' τa ,δαaοq τι &λ-

λoι ,'ιι τι. ).αντ6y'.α πλημμυριoμdνοι

α.π6 δ€q xαι cυγxι'νi1σε|.ζ ΥLα. d"σιι.

.*o6"ι'ι,Ι9 \'σ'L ^{ι'α doα δι,δα1θ{xαμε
οτον ιeρ6 το'3το y.,λρο. Βπυ'6ι6αaτiγ

^/'.J'ι}ε aε \'.γαxι cτo λι1ι&νι σε' γ'αL'

νο'ργco πλoio τη6 Υρcl,'rLνLηE NαJ" aα'

ξιδε6oαμ.ε ^('.σ" aΥP TΙριγxτμ6ννηaa.
Tο θ€υ"ι,ια tρα'ν τ,α).'' απδ το xq.τ*,-

51,ριJ'ι}/L τoυ πλoioυ, μαγευτιιδ με

τι" :ρ'.^γ'5ρω νηcια τν'-γψ!νo. cτο πρ&

5''νa xαL τιq d1roρφεq υ'ν"ρaγια)'''!,q.

Γ).αρo'' πετο'3cα'"1 x&ταοπρο'" μg φω_

νlq ια.,' ιμε xρoξt,'sιτα 6cυτιbντα.3

cτην Θα)'αccα νι. γ'&'!ονν ιaνΕνα ,!α-

ρ&zι. \{'e .α' τiJ7-^{σβ'-L, τι; oυζητ{-
5gι.3 τ-σ.'. '-α αc:ι!.c' 9;&cιψ τωτ,l,

τo μεοη1rdρι cτη'l 6ψρφτ1 ?/"7'L fa'.Tγ

τ'.τi1 ΤΤρiγτηπο. Mα6 δ€y.θηxε 1ιε

γυ.ρ& cτην *γxαλ.ια τη€. Εiναι ιo

μεγαλ6τερo νηci ατδ τ' &.λλα π'ρι'^γ'

xηxηπ6ννηaα μ'ε επιφ'&ν,εια 5.400
τ.1. o πληθυc,μ66 τηi εiyαι 8 χιλιιi-
δε6 περiπoυ xαι" απ€y.u απ6 την Tt-
φυρx' τoυ Γαλατ& 2Ο.300 1λμ. (10.

9 μi)'.). Aφo'j γυρiοα1-l.ε την τ,αΘα'

7lt1, πλ'o6a,'α. y"c.|' ωραiσ' π6λη ιαυ to

λιψi..νι. xα.ναμε 1re ευχ*ρiaτη'aη xαι
y'αρ0. το γ'3ρο τoν νηaιo'3 με τα ρω-

1ι.α'ντ'.ν'α fΙ α:('τδν'''η..' Hταν 8αυμ&.oιυ.

η τεριiγηa\ 1ιι; γιiρω ατ6 τo νηot.

Απερiγραπτε q iραν oL τo1τoΘ'eσlι'

εg, oι βiλλε_c y'σ'L xα ανθox{πια. Mε
:a δ[xυ'ιδ τoυg 'εδιil τια}'oxαiρt π\ηρ,-

μυρ[ζoυν 1ιλιd,δε3 παραΘ'εριaτ!'q ατ6
την Πδλη. Στα πλo6cια εaτιατδρι,α

τη-< rαρα'\tαi γευτfxαμε τα διαλε-
y'-,|L .rαL φημιcμdνα ι}d,ρια nKαλι&-

')''σ"> xα'' τι τρυφερ& ψαρaι5λ''α xαι

φ'jγα.1rε τ,' pρα"δαx'. οτη Π6λη εν-

ar''-ιc'.α'ο|ιtνa'' α-πδ τo ωρωιa ιραq αυ-

:6 τLξtd'' ο-.z ΤΙρι^γτ"τ'π6νντρα ιτ1Ξ

ΤΙρanoντtδa".

(Συvδ1εlο οnδ τηv oελiδο 107)

N(κog Aδαλ6γλoυ:
. o 6vΘρωπoq

και τo €ργo τoυ
7. *λναψγiιqaιζ), πoιτ1ματα' 1971
8. uTαξιδε'joντ7,ζ 6τ0 γαλ*ζιo νη-

ci ττ,; ΚιiπPον". 197-c'

9. uBερoιιilτιxα λαtxθ. oτiτιω που

a&θηιων,, }tελdτη. 1976.
10. uTο πορτρα[τo εν66 ευεργdτη>'

Εfi'α6ι'xδ' '1'917.

11. uTo y'ρoνυxδ τωv oλυμlωνr,
Aφι6ρωμα. 1978.
12. oAyτιθdoειζ,' ΙΙοι{ματα. t9'I9
13. uMοi,ριoE Poυoιιi,δη6,, o λoγo-

τ61νηe πoυ aαΘτμε πρδωρα. 1980.
74. nΚυπριιv.οd Παλμo{,, ΙΙoιfμα'

τα.1981.
15. "Στ&θηE Aθiανωoι&δη€ - Γερo-

oτd,θη6r, Δοxiμιo. 19E8.
1$. uBερoιιilτιxα" }'o'ixd,' aπ(τ'υα πaυ

γ&frτμαν"' B' 6xδooη. 1985.
L7. u'Eνα6 ψιxρ6q - \'0ιρ6ζ xαι 6-

μoρφoζ xδoψoqu, Πoι{ματα. 1986.

18. "H Bμαθiα οτουE αγιilνεE τη6

θυoiα6 γ'α|. iτlζ λευτεριd,q,. 19B .

19. n'Eνα6 α^γν6q αγωνι,aτ"t6 rηe
EθvιxlE Aντdoταoη6 1941-'1944 c.'

φητε{τα..>' Xρoνιr6. 1986.

|Q. "L^γ&,τη ι* Ζωiγ', rdLiΙ|ια.τυ,,

198?.
21. "Mεγ&λε6 πνευματιx6ζ μoρφ6ζ

Βερa[αq: Bιxdλog - Kωττο6νιog '
Mητρoφ&νηe,, Mελdτη. 1988.

22. "1) Εεναγηaη στα t'Loνσ.στllPLα

τη6 Eμoιθiαq. 2) Eυεργ'6τε6 x,αι δω'

ρητ€'e τηe ΒLρo'ιαq. 3) Φιλανθρωπι.
x0. ιδρυ'μωτα aτη Β€ρaια' 4) Xρoνι_

x6 των oλυμ.π[ων,, Mελ6τη. 1988.

o Nixo6 A,δαλ6γλ'ου, λογoτθ1νη6'

r,oLηaηζ' δημοoιoγρ&φ oq, τ'εγνoxρl'

τηq, xριτυxδg, Υρσ'φεL x0'Θ'ε xP6νο ιι
dνα βι6λio, xαΘ'ε γρδνo xαι. ψ|α πα'

ρoυo[o' πνευματιv'{. 'oλα τω βι'6λiα
τoυ ε(1αν Θερμτj υποδοxτ] xαι xαλ66

xριτcx{'q απ6 τον τνευψατιx6 xlα',ιo

του τ6πoυ μαζ για, τηv τε1νιx{ του,

τ,ιE ι'δdε6 τoυ Υ.'α. τον &νθρωαo xαι
τηy eyατ6yιση τη6 ζωτte με αιoιoδo_

ξ(α, την τLaτη x'αι την αγe'πη toυ

τLσ. την πνενψατιxi1 αν&.ταaη ταl
λαofl xαι τηg νεoλαiω6 .'Jα6...Σ. Eδ6
τελeιιilyει τo xε{ψvο τoυ N{xoυ.

Yn6λoιπο
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Σκiψεrc πρooμov6c rδαYικα

δvειρo ελπiδεc oρoματloμoic
oτo tδ1εrλo o1oιvi τηc ουγκαταβατικdc

( κοΘημεριvδτητoc
oπλδγεlc ξ6νoιαoτo
κι ovειjθυvo oυγ1ρδvωc λεc και δεν

(oκdnτεoαι.
Δεv oε τρoμiZouv τ' αγδκoτα σκoUρlα'

(oμtνα μετoλrκi
κι oκoλoioΘητα πλαoτrκd μovτoλiκrα
noυ τα υπooτηρΙ4ouv.
ΠαΘητrκδ αφ{vεool κl αc ξδρεtc
Πωq η σκouρlδ κl η πλαoτlκ{ αδυoΦ'

(nωτη μδζα
κατοκυρiευoov με τo 1ρδvo
oδΙoτα;1το κoθ' oμoρφIδ μioα oou.
Πac μoυ αv oκδφΘηκεc τoυλi1ιoτov πoτi
τi i1εlc unδλornοi
Kι oY δ1εlc τελrκd;

KατερΙvo ΠαnoΙωdvvoυ - Αλατoiδoυ
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o λαδe ιψαζ dχeι παvdρ1αιoυ6 δε.
oμοι16 με τo πρoi6ν ωζ χcιι πλεdoτoι
).αο{ τηq Mεooγεioυ.

H pιoλoγι'xt1 αξiα τoυ ελαιολιiiδorr
etνω ψeγωλη' d1ει δd τεx,μηριωθεi
επιoτη1ιoνι.x&,. To' λιiδι περι6γει, 6-

λ'α τα απαραiττ1τα oτoυae[ω διω τη.t

οιrlrμωτιxt xα.L τΕν€,υψα.τι.xfi αν&.πτυξη
τaυ oρτα.νLσψo6 μα6.

oι επιoτη1uoνιx66 θρευνε6 τωy τ9-
λευταiωy ετιily απex&.λυ!αy αυτd,6

τ.q σηpωντLγ.dE ιδι6τητεE τoν προt-
6ντag. oι μελ6τε6 πaυ 6τryqy απ6
τoν Aμεριιανδ xαΘτγητi1 τoυ Πα_
νεπιoτημioυ τη€ Mιννεoδτα ΚEΙS,
σε συyεργασ[α με πoλλoιjE &λλoυE
xαθηγτ1τ€q ατδ διαφορe6 1ι.ilρε6, z_

πdδ,ειξαν δτι. oι xαρδι'ωγγειαx6'q πα.-

θlioει6 εiναι οπd."νιεζ aε πeρrca€q 6-
τt0υ τo ελαι6λ,αδo e|ναι 1 )ιπαρs1
oνotα' πoυ τυρiωE xατα.yαλ,bνeται'

Aπ6 τι6 αναx'οινιbaeι.q που τ.q.Poν-

o[αaαν o Γιiλλo6 ερευνηττ\e Δρ. BE_
ΑUMοNT xωc Δρ CΑRMENA ωE

xαι. o xαΘηγητ{6 μoυ xoq Moiραq,
τηζ θεραπευτιxi6 x)'ινιxt1q τoυ Πα-
yεπιστηlμioυ Aθηνιb'ν' Aλεξd,νlδρα _

Tμl1μα Bιo1η,με(α5-, oυμπεραivε-
ταc δτι τo ,ελαι6λαδo ψπoρεi yα επι_
δρ&οη ευνo'iια oτη aυγ'x'€vτρωoη λι-
πoπρωτεivιilν ,Φηλrie πυxνδτητοq
(ΙΙDL) , aτo α[ψα. H πρoληπτtx{1
επlδραoη των (HDL) oτην αν&.πτυ-

eη αρπηρυoaxληριiloεωE d1ει απoδει-

XΘεi. 2"r, '3ταρξη αυτo'j τoυ λιπo_
πρωτε'iνιxo6 Kλ&oματo6 oφ,εiλεται

η ψ^|1 πρaα6ολt1 υπ6 εμφρ&γματo6

τω,ν Eoιιμιilωy, πoυ xατανα\ιbνoν''l
ω6 γvωcτ6 φωx6λαιo.

Eπioηe ειζ τoy iδιo παραγoντω
(EDL) oφεdλεται τ1 e\αatoτη πρo-

a6ο}'i1 υπδ eιψφρ&ΥηJ'α.τοζ oτιE γυναi-
χεζ' εy o1doει rμε τoυ6 d,νδρεq.

o dξo1o6 Aμεριxανδ6 παιδtατρoζ
GΤΙJRGΤ απ,dδειξε δτι η γτ11ιιxi1
o6νθεoη τoυ ελαιολ&δoυ oψoι'dξει

πeριaa6τερo ατ' δλω τα δι.d,φaρα

βριilcιμα λiπη' με την γηψιxi1 αιν'
θεoη τoυ λiπoυ6 τoν 'μητρι,xo'3 γ&-

'r10

\αxcoq'
'Eχolμ. α.xo6aευ πoλλd; φορ€q ε-

πιaτt1';ιονeq να εγxω'μ,.ωζου'/ Ξτil 1ιζ'x'-

τωνdλωcη ελαiωy ,-ιε υ0ηλη περιε_
x'τι.xδτητα cε πo\υ-α'x6ρecτα (rr_

ρiω6 λινoλεΙxδ a-\ι3) ιαι' 6πωΞ τνω-
ρi'ξoυμε το ελαιaλαδο πeρr'€1ec xυ-

ρi'ωq γ.,'νο-ατ'δρεοτα (ελα'iz6 oξ6) '

ΙΙληv 6μω; πaλλd6 1rελdτε6 υπο_

γραlμ,;tζο'ιν 6'"'. τ1 περ''exτυxδτητα aε
)'ιyoλειx6 ο -t6 πρ{αeι 'iα a[να.υ περL-
πoυ 1Οo) o ττι6 τεPLεr.-L'"y.δτητoζ 6ε

βριboι1ια λtπη (δao εtνα'. xατ& \ι,ξ.ao
δρo η reρ'.ειτ'.x'δτητυ. του ελαιoλ&_
δoυ cε λινο\εix6 oξι3\ ' ΤΙ&νω απδ
-'ην ey.q.τoστια[α' αυτii c'jνθεoη μπo-
ρεt να πρox'3,]laνν βλ&6εc Υ.α τoν
oργανtcp6 ψαq.

Κατ& τoν xα.Θηγτ1τii VΙOLA η
ογtcη Βι.τα;:.iyη< E (τoxοφeρ6λτ1.''

1ιε λινaλεi1zδ oξ6 d1ει 5τlΙJ.αντLιLiι aη-

για'ctα δια. ττγl δ'.ατρcφi1 τoυ aνθριil_

1τaυ.

H aγ'€oτ1 α''3τη aτ"φ7αξ9τα'ι ειζ χι-
λιoaτ&. γραι,ιψαρtaυ, δι.ι τηy 'Αλφα
τoxοφερδλη' διαιρoυ''ι6νη δια γρα1-ι-

μαρiων λινoλεΙxo6 oξdog, πρdπει δε

να ε['is'ι ανυlτ€ρα τoυ 0.?9 tαι δεy

eπιτρ!'πετα"ι να μιειιilνεται, δι6τι θα,

κροxλ'ηΘa'3ν cο6ωρt6 zνω1rαλlεE τoυ

oργανιaγιo'3 (cτoν εγx't'φαλο, ιδ{a
των μιιxριilγ παιδιιbν) xανξνω αn6
τα γνωcτ&' aπoρ{λαια δεν oυγxεv-
τριiivει αυτδ τo πρoc6ν.

ΙΙ Γαλλiδα xαΘηγi1τp''ω M. LA-
vΑL - JEANTET τηCΔ 1τεLPα.ψ.α1L-

r.d6 Ρα.διoλaγtαq τoυ }'[οoοxoμεloυ

SΑΙΝT Ι,oΤΙS Παριoiων, απdδει-

ξε ττγl ευνoΙxτj επLδραoη πoυ d1ει
τo ελαιδλαδo oτην ανd'πτυξη τωv o-

oτιily. o 1 aεγοc}'o6&'xoq τxwryητιq
BUcΚo xωc a Tdι\\oq ερeυνητi1€

CΙΙΑRBOΝNΙER βε6αιιi-lνoυ.l τηy

ευe.?^(ετL^rι επiδραcη τoυ ελaιoλ*-
δa'l οτa ηπα'τιxδ xdτ-'αρo y'ι7''. στLζ

1oληφ6ρoυ6 oδoιiq. o xαθηγητi1qΒr
ογτγιεtαq xαι Φυcιολoγiα; VΙoLΑ,
απ'!δειξe δτι xατ&, τo 1l.αγε(ρευμι'
α.x6,ιη x7; ε'.q 22Φ βαθμoιlE επ{

12a' πρωτα \επτα τη-< ωραq τa ε-

)'αιδλαδo δεγ υφioταται αλλoιιiroεl6
y"αc δτι cγηψατι.aψδq των υπερoξει_
δiωy xαι πoλυμεοιbv εtναι. αν&)'aγaq
πρOζ τoν βαθψδ ατ-oρεaτδτητοq τηe
)''.παρ&q oυatαq.

Ι{ ειaz'γιιγ.i1 €'ζ τoν οργαν''τ,ι6 d'υJ.
οl'ι νπaιτi'ντo6 υπερoξεdδωoη (δι*-

Toυ
Σπυρι,δ. Γ. Στρατ6κn

Ιατρoι1 παΘoλ6voυ
Xαvι6

φoρα' απaρ'iλ.α'α\ {γ'ει ηυξημdrη α_

παtτηaη ce β'ταt,ιtνη - Ε - ηoπotα
ed'ν δεν υπ&.ρyει, δ'3γαγτα,. να πρa-
i'ηΘo'3ν ξημiε: ω6 διαρρriξειζ τωγ

β'.ολογcxιlν',1εγι6ρινων, υe ιατ&λη-
-tη crε&τιοcη tο'l hπα,τοζ.

oι xαΘηγrρli J. SEGovΙΑ -

xα'L Γ. Χρηaτ&ιηq τηζ Τατριxt1e
Σ1oλ{c του ΤΙανεπιcιη1ιtoυ τoυ MΙ-
ΑMΙ απ,dδειξαν δτι το ελαιdλαδο d_

1ει ταλri'τερo δatιτη απορρoφipεωq
c.τδ δ).α τα" φυτιxd, !)'ω'.α,

o Χρηoτ&xηE τονιξeL δτι. το ελαι-
6λα.δo t'y'εc yρηοιμδτητα oε θεραπεi_
εg dλxoυ6. εμφανd'ζoνταg αυξηldvηv
επoυλοlτιιτ) δραaτηρι6τητα,'

H επιcτf1rη λacτδν 6xει βd,λsι
rcην cφριγ[δα τηE y'&aω απ6 τι6 ευ-
εργετιxdc δQ τον ανθριbπινo oργz-
νrcψδ, ι'δι6ττ1τεζ του eλαιολd;δoυ.

o Λα6q θα, πρtπει να αγxαλι&,aeι'
τo τPO:Liν τη6 ευλoγη1ldνη6 ελιd6,
ι,ι'ε cτaρ|\ι 1,.ε τηy πeπatΘηoη δτι
€τcι πρocτατειiει τo μεγαλιiτερo διδ-

ρο τoυ Θεot, δηλαδ{ την υγε|ω τaυ.

E δε πoλιτEtω απ6 ττρ τλευρ'h
ττ6 Θα πρ€'πeι να 1rεριμν{oε ι δια, ιην
πρacταci.α του πρo:t6ντoE, ενθαρ{νov-
τα'ζ την iδρυoη Bιoμη1ανιι.ilν xιi-

ρου;, δια την αξrcποtηoη τoυ ελαι-
oλ&δoυ.

Toι5το Θα φ€ρει x€ρδaq ειg τo
Κρ&τοq xαι διατρoφi1 τoυ λαoι1 μα6
με παρθενιτ'6 ελαιdλωδο.



ft αδελφoi Περδlκοpn, Χρloτδδoυloζ χοI },loυωλοκnq

ΙαI n ]tρoι,φopο Toυζ σΤoU Moκεδoυlκo Α5Φυο

o Xριατδδoυλoq Kων)voυ Περδι-

*&ρηq, γιατρδg τo επ&γγελμα, i-
ταν αρxηγδg τou Mαiεδoνικoδ Αγδ-
νoζ στη Ν&oυαα.

Γεwi1Θηκε oτη Ν&oυαα τo ]856.
'Ηταv o δευτεβτoκog γrδg του τrλcιi

αιoυ Kδατα Περδικ&ρη. Μετ& τιg

Γυμνααιακθg απoυδEg τoυ, μετi6η
ατηv Αθ{να και απoυδdζει lατρι-
κ{, κovτ& ατov μεyαλδτερo αδελ-

φδ τoυ Μαvωλ&κη, o oτroΙο; απoδ-

δαζε voμικ&. Στην Αθfrνα αυνδEον-

ται με &λλoυg φoιτητΞq και αyατrτι]-

ooυv δvτovη πατριωτικ{ δρ&oη με

Toυ

T6κn Mπ6iτon

ακαrτδ την απελευθiρωoη τηg Mα-
κεδovΙαg. Τα δδo αδ-λφια αυvεxΙ

ζoυv τιg αvδτερεg απoυδ-g oτo Πα

ρiαι. EκεΙ γνωρiζovται με επιΦα-

vεig EυρωπαΙoυq, τoν Ζαν Ζωρξc

κ.&. O γrατρδg γvωρiζεται και σUν_

δiεται με αδελφικfr φιλiα με τov

Χαα&ν ΤαyταΙv τoν μετδτrειτα πα_

o& και Eαλ{ τηg Θεα)vΙκηq' Στη

αυvl1εια επιατρEφει ατην Ν&oυαα

δπoυ και αυμμετEyει, εvεργ& πλδ-

ov στoν Mακεδoνικδ Aγδνα.

Τo 1878 μαζΙ με τo Bατικιδτη
παiρνoυν μEρog ατην επαν&ατααη

τoυ Λιτoyδρou καt πoλεμoJν ατoν

Κoλιvδρδ, και στo Moνααττ]ρι ΑyΙ-

ωv Π&vτωv. Mετ& τηv απoτυxΙα

τηq Eπαv&ατααηq, o γιατρδg κα_

τoρθδvει να δραπετεr)αεr ατηv Eλειi-

Θερη Eλλ&δα, ενδ o Mαvωλ&κηq αι-

xμ.αλωτΙζεται απδ τoυq Toδρκoυg.

δoτερα απδ πρoδoαiα τou Δεoπ&
τη KΙτρoug. o Mανωλ&κηξ μετα-

φiρεται αιδερoδiαμιoq ατιg φυλα-
κδq τηq Πδληq, δπoυ δικ&ζεται σαν

αρXιεπαvαστ&τηq και καταδικ&ζιται

Xρ. Περδικdρηc

oε Θ&vατo με απαΥxoνιαμδ. To Kiv

τρo κιvεiται δραo-τηρΙωq και δπειτα

απδ δωρoδoκΙα τωv Toδρκωv, την

μεαoλd6ηαη τηg Pωoικi1q Πρεo6εΙ-

αζ και τo εvδιαφδρov τωv Eλλ{vων

ΕuγεvΙδη και ZαρΙφη τηg Kωv)τro-

ληg, η lτoιvfr τoυ μετατρδτrεται σε ι-

oδ6ια. Μετ& 27 xρδνlα μαρτυρικflg

ζω{g ατιq φυλακig τηq Πδληq(1B78
.--l905) o Mαvωλ&κηq ydνει τα λo_

γικ& τou. Tο l9Ο5 ειδoτroιεΙται c

γlατρδg Υια τηv παραλα6fr τoυ. o
Mαvωλ&κηq δζηoε oτη Ν&oυoα oτo

πατρικδ τoυ oπΙτι, <iρ.μoξ - τρελ-

λδg> ωq τo I9l3 πoυ πEθανε oε

ηλικiα 59 xρδνωv αττδ περιτωνΙτι-

δα, xωρig να voιδαει τη λευτεριd

τηg πατρΙδαq τoU yια τηv oπoiα

μαρτδρηoε.

o Xριoτδδouλog ατην Αθηνα iρ-

Χεται σε επαφ{ με τo Kivτρo καr

oργαvδvεταl. Eκεi oυvαντd τoν ΣτE

φαvo Δραγo'Jμη, αυμτroλεμιαττ'1 oτo

Λιτδxωρo. Στη αυvΞ1εια τo κEvτρo

τoν ατiλvει oτηv Tαγγδ'ρη με σκo-

τrδ vα ζητfrαει oικoνoμικ{ εviαxυαη

απδ τov μεyιoτ&vα τoυ Mαρδκo'-.l

πoλυεκατoμμυριoδxo Τζιδv Περδι-

κ&ρη. Δuατυxδg o ξ&δελφδq τα.l

αρνεΤται oπorαδητroτε oικovoμικη ε-

νioxυαη Υια τοv αγδvα υτrΞρ τηg

Mακεδoνiαg.

Aρy6τερα o γιατρδ; εyκαθioτα-
ται στη Θεα)viκη δτrου και παι,-
τρεiεται την κδρη τoυ γvωoτoδ κλι-

vικdρxη Νικoλαiδη, η oπoΙα δυoτυ_

γδg τrεθαΙνει oτη γδννα μαζi με τo
παιδΙ. Mε εvτoλ{ τoυ KΞvτρoυ γυ-
ρiζει ατη Ν&oυαα καr αα1oλεΙται

με τηv oρydvωoη τoυ αyδvα. ΦEρ-

vει τo ψεuδδyυμo τoυ oμηρικoδ ylα-
τρoιi <Μα1dωw. Εivαι o πρδτog
αJvδεαμoq πoυ αυνδδει τηv Ν&ou_

σα με τo ΠρoξεvεΙo Θεo)νΙκηq και
το Kivτρo. Εδδ παvτρεJεται τη Να-
oυααΙα Καλλιδπη ΛαμνΙδη τηv <<α_

δελφτ] ΝτΙvτo> ψεUδδνuμo oτov Α-
yδvα, με την oτroΤα απoκτoδv τρΙα
παιδι&: τη Θ&λεια, τηv 'Eλλη και

Τ4ωv Περδrκdρηq

τov Κδoτα. Την περΙoδo αυτfr, τo
απiτι τoυ, γΙvεται πυρfrvαq, κiv-
τρo διακivηαηξ και περΙΘαλψηq τωv

επαyαατατδv. Mε τηv ιδιδτητα τoυ

γιατρoδ τληαι&ζει εδκoλα τov κδ-

αμo, εργ&ξεται για την oργ&vωoη

και κιvητoπoΙηoη τωv αγωνroτδν

(Συνiγεrο oτη οελΙδα 1 13)
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To ΣnlT! TΩN ]lEΛAPrΩΝ
Τlαρα6[αcαν τουq ενα{.ριoυ; 1ιil-

ρoυq α'π6 πoλλdE γωρeq xαι xυ"ν!'νaq
,δε^7 τoυ6 εν61ληoε. Εναtριoι' διεθyι_
cτ€g αυτοt xατθ)''lcαν τα aι5νορα x'"
ωπaδt]ψηaαν s' ε'3xραtoυq τdπoυ_(.

Tα μεγd,λα'αsπρα πoυλ'ιι oι πελαρ-
γoL' ιδπιι.oιν ξευγ'υ'ροιτ,'i τουρioτε;
cτην xdι,!α τaυ xαλoxαιo''o'3 ψαζt '-γε
rην φιλiω xαL ττiν απ€ρανττ1 xαλω-
αiνη τoυ; την oγιaρpια xαι. xη τ1'-
λtyη.

Χωρig μελdτe; 1ωρoτzξι ιlq ιι''
χωρ(s dδειε; τr,aλεoδο'μ'.x!a δι&λε-
tα.ν γcα y.Lτ.)Lxt1' τOυ 1'a ια).'3τe-

ρο oπtτι' ττla τa\LτεtαE. Πανιj,.pηλo,
λoυcμdyo στoν ιλ.o xcl στo φωζ, E_

τσ|' r,oυ να ταιρ'.ωζeι c' αυτo'jg 1qγq
εραcτ€q τoυ ι1,J.ioυ6 n(|u ν' υ.γνατε6-
0υy ll.ε ια xoφτερa" τουq ,,ι/ιτια τον
x&μ,πο, τα poυνα y'q"L τq. δd,oη rιε
τoυ6 τσιιΙεyτ!ν,-ουξ 6τιoυ6. Παλι6τε_
ρω tp'αγ aπ[τι τoυ Θεoιi, dατω xι'
α\\δθρηcxaυ xι' απδ την xaρφsι
τoυ o μoυdtνη.' xα\o6aε μελωδιxi
τoυ6 πιoτol5g τoυ Αλλ& ν1" π.ρOσy"υ-

νipoυν. Tιjlρα ανττ1y'εi τωy πελexd.-
yω, τo xρaτ&\ιcψω σe p,Lu. ι\tψαxι
απδ τδ"1aυg xαι ρυθ1loιi6. Αυτd εiyαι
τo oπtτι τωy πελαργιily νεoεπισχευ_
αoμdνο μe πoλλτ| ιfuνη xα,' πι.6 πoλ-
λ&, ξ'eρail'&δLα τ.c' την ιαι.νoilργια
xαλ.oxαιρι&.τιxτ1 πeρioδο. Κc' dxsι
1ιιαν απ€ραντη αυλi'1 που θα την ξi-
λευε y.ι ο πιδ xα)'6q ωργιτ6ιτaναE
τoπ[oν. Κaψψωτι αlπ' τoν παρi.iδειcο.

' Ενα πα"νι3,!1τ1λ'o ιυταρ[oι υ,}ιilνsι
το γερ6 τoυ λωμπαδdν''o xoρψi προq
τον oυραν6 oαν πoλυ'dλαι.oq δoξαaτ''-
x6q' Mιυ. ).ει5xα ιργυρdφυλλη αoιil-
ταaτα θρotζε'' xρατιbνταq τo [σa στα,

x[λια xελα'δi1||Lα.τc. τ^ηζ p.{ραq xαc τη€
ν61τα6, xαθιb6 αλαφρoaec€ται.

H αγρ&μπελη γωδι&'ρα ερι'ψ'dνη
aφLγετω'" oτηg λε6xα6 τq" xλων|'0.

με τ6ι τσ6ιμπι& τη-c φoυcxωμd,να. Mι:,
πρ&,cινη,ελι& xρυφοxoυ6,εντι&ζει με
την αΥq1τη,τωy παιδιιiιν την 1ι"εPα.-

oιd, ,με τω 'γιετωξινα τα xλdινια, xαι
1,oυζ πΕo1φυρo'3q xαρτaυq που του6 d-

χoυy ,μoιραoτεi με xλdφτρεq xdιρ1εq.
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TΙ φaυντ,'υz''ι αr\ilνει σ|)yξγε''α
αDερφιι!' '< ιι.:α'6d'0i'ε3 ιι απ' €ξω
ι;' τον :ο!.γc cz.γ φ?αl.τηζ 1ιαγυxδg
!να'1 τρJ')'4i γ-'. x'τε)'e.ωτoq xαλ6γε-

?''Ξ (Xι4vανθo;, γιoνr'α'\ ' axα,ρΨα-
).ιbνε'. τα τρd'ccνα φδλλα xαι τιζ Lιυ-

ρ'.ll'δeq τ' &cτο,L αν'Θ,*,ιιι δτaυ 6ρ'et
τοiγο x'.' ατλι'lcι&, yα oxαλωθei.
Στ'cν xi1π,'l oρτανο[eq ρd,δινεE, μαρ-
γαρι'τ4 α'cκροxi'"ρ'.νeq, ζεoταiνoυv
iην ι1)ρ|.σ.ρ\ιtα' του πρ&"cινaιl xι η
βγl'5cη ,ιοτα1ιατητα τρ!'γει νερ6 Eρa-
s0";ο y'υ'ι ποτ|'?.eυ τιg πιπερι{q xαL τ|'<

y'ρυ'c6ι,ιηλε : ντo1ια'τι€q τoυ \αγα.ν4-
y.τinaυ. Kα.ι δiπλα cτtυy πελαργιδy
τr'l 5irtτ,-, το rζc.|Li, υΦιilγει τO υπ,o-

6λτ1:'.ν'6 ieιU αναοτη'γιo. ο α''dιν'.oq

π)'ατα.νοq τ,ι'l !.γει τα πδδια 5-ιo T,c-

τωitc xι'' την xορφii oτα oυρdνcα. oι
λzυxοi' ιsεταν&sτ'q 'ψαιαριοc y\αL r,a-

ρi1φανοι oλoxληριbνoυ'l την ^γοητε|α
τoυ τO.π,iου y"α,. ||\eρLψyo'3ν γ,.α τoν

οiιο τaυq' TΙδτε ο !ναq, π6τe η &\-
λη π).αταγiζaυν y'L Θξoρ|Lo6ν οτα θε-

ριo1νiνα οταρoγωραφα xαι Qηλαaτα
ριξo6aι5ν''υ. τ''σ. τaν &.ρτο τoν επιο'3-
:'ο. Σα62ε:. φtδcι' 6ατρl'y-ονc. ρl'-
ζε6, oπ6ρoυ6.

Σ' αυτi1ν την γραφιxt1γωνι& τη5
πoλιτεiαg τη6 Κυριαxτj6 τα πρω'iν&
α'yxγxλ).υ&ζει. η xαρδι.&, ψαq.

oι οιτ'oiιοιμcxοi θδρυ6οι τaπ&ζουν
τι ιoψπPeτσ{.ρ eaiγαaαν, οι μπετΦ
νι'6ρεg cταψd,τησα,v xo ατ€ρψoνo τρι.-

6θ'ιcψα. Τωρα'εtγα'' η 6ρα τηζ η-
oυxiαg 1Lα.l. τηζ αvε1rελιct6 y'L Εtνα.L

δ''γιaρφo μωζi 1ιε τov πρωΤν6 eρατew6
x.αL τα τεριpιλαρ61γLα' τ,aυ xι3ρ-Θι-
'ld'cη τη-c μοιγεrμdνηq x\η'ψαταρι&q
να μελετ& τη ξω, y"α'L τd, φ'ερotψα-
τα τωy πελεxd'yωy. Κω τi πρωτα νω
cπoυδ&oει6 xαc τi υaτeρα'.'

Mετ& τo oτiicιψo τηζ στ6γηζ η
δτ1ψι oυ ργi α οtxογ €ν ει' αg.

E Γαλd,τειω 'aτo ρδλo τηq ψηιρδ-
τηταζ. Υπo'ρoνετιx& θι ξεπετd,ξει

rar\r\i\.\!\..

;;.;;;;;;;;";
ιυ"γat τoυq τρυφερo$6 βλαoτο66 τηe.
o oj'ξυγο; αγδγ"γtl51q. θα επωμloτιl
-.α βιρη ττ,q oιxoγ'6νe,'αq xoυ6'α\ιγ
τiE. tr φυcιxi1 ζωη των πελ'αρ1ιbν
cυνey'[ξεται1ιε xωΘηι,ιeριν!q επανα-
)'α',ι'6ανδψενεq πρdLξeυq 6πωg xαι τωv
αvθριilπων. Aπ6 τ'"q l'ιντjoει6 τoυ6

x1'L τη cτθ"aη τουq ν,"ανaυψε πρ6γνω.
5τl ^{,'α τον xαcρ6 ται γνωματε'joυμε
α'γ θx βρ! -Εeι τροπιx& { θα 1-ια; πυp-
πcλ'fiιει πiλι o τ]λιo6.

Κ&που - x&τoυ η ρουτiνα aπd.ε'..

Στο ζευγαρ'' x&νoυν βlζιτω φ{λα.
τουq ιπδ &λλεE φωλιd6. 'E1oυy βλd-
τlετ€ y"|. ,J'' r,Θ}'eρΥoi xoινωvιιd ζωri.
Οι φι)'εν&δεc φdρνoυν oτo p&1ι.φoq
Ξa')C y.LL γ'ανiνα τρυφερδ βωτρd'γι
^('".ι :'τΓ) επ[τοxο Γαλιiτεια. Γεμiζει
ο γ.ι'iυ'ρ!3 'απ'6 αcπρω μεγ&λα πoυ-
λια.

Συζητοriν cτην γλιircoα τoυζ σαγ
sοφai δ'.xα'cτ€q γα τω θ€'ψατα τηQ
τ10 ι'iβ (c' αυτ&' ε{να'. πο\'3 α'υστη-
pοt τ"αι τ'.α. την μOιχεiα, τi'μ'ηlια' Θ'!ι-

y1τoc) J γιατi τιbρα τaλευταiα γυρo-
φ'{ρνε'' xαι y"&.νει 

'3ποπτε6 επιoxd-
ι{uει; cτ' cιντLxρυΥ&, xλωνd,ρια τoυ
πλ&τανaν ξναQ α'ρσΞνLxδE απ6 τoν
xα1ιπo' Διxαaτ^lpυο xαι' τελευτα{α
e''δοπa[ηcη. Nα μην ξαντιτ\o€ιq oτa

1'ιdρη ,1-ιαE' γιατ. 8α ooυ τρυπτ)ooυμε
το xεφ&λι' Δeν ξαναφ0lητ'ε o eπt-
δοξοq εραaτt]q'

'!λλo xαυτδ Θ€ι1ια πoυ τaυζ αr,α-
cγ'd'ε|. cff'αρω abι'. τ1 xαταπ[eaη
T'aU -νo1)ζ x&νoυν oι ανΘρωπoι ψε τα.

1{λια δυ6 δηλητηριιilδη φυτoφ&ρψα-
xα. Aντιμετωπiζουy aι xαη1ιtνoι ot

πελαρ^lot τo €γx\ηψα τηe Υεya'L1o-
νiα6 6πω6 το taoυν τ&Βει τα ψιxρ&,

φ)'0αρα xιρxινiζια πoυ d1ουν 1αθei
oλ6τελα.

Θανα'' xρiψα" να γαθ,'ei' αx6ψα {νω
cτd'(δη τηζ φ6σηζ' τo γ€νo6 τωv
πελαργιilν. Πρo1τd6 ,dπεoε οτη φω_
λι4, του τζα1ιιo'3 dναE βετερ&νoζ πε.
\αργδq τcαx''oψ6,νoq xυ ανfiψπoρη
cαν xουρθλι. Bογγo6oε xι Δ6iγαζε
αφρo6E απδ το aτδψω του. Φαρμα-



xιbθηxε ο δ6λιο; απδ γεωργιxb φoρ-

1ιαxo. ,\1ιj:ωg γdμ,ιcε α-πδ πλ"i1θaq

rελαργων η φiυλι4 qπδ παντo'3 aαν

'lαταιg "1ιιιiοt μ.ε τι; d,oπρεe μπ)'o6-

ζec τι 6)'τ1 1ιiρα δε'l dφυγαν απ6 το

πριοxεpα)'ι τoυ αρρ6aτoυ' ιilcπoυ

νι. ξ'eπερd,πeι τ.oν xtν'δυνο xσ'L να aυ-

γdλθaι. Tc' πον)'ια δlδd.cxουν ανθριυ-

π''α'.

'oται a 'i1λιoc πdφτε'' xoυρν''&.'

ζουν ο=ογα'aτ''y'*' cτα πιo ι.|.,ηλ& λε-

πτcγ}'ι!sναρι τον π\&"τανηυ χαι ρειι_
6&'(.oυν αxo'3γονταi τα πoυλci. τη3

λειixα6. τιq δeτα'o'1ιτa$ρε6 πoυ αιιil-

νι,ι Bα, διι'μαρτ0ρoντα.υ xαι τον γxιιh-
νη τηυ o,tατα.υι ,!α1''ιec τO xψ)ξνc
τoυ αδdρφι. Απ6 tει βλdπoυγ 1α1ιη-
λ& oτoυg φωτισιΙdγoυζ δρδμου6 να

τρLy"-;ψγ 1ια'ια'' δδ',ξι zτdλειωτα αυ_

τoτ'tντρα lιε lιι,ι μα')[α υ'ιlτoιατα-

cτρoφ',i; /.'q.'. a. πJ'αργcL r"aυνi.ν9

Θ\''6aρα τα τ'εφ'&λ'.α τoυq'

"Γt ι'ν6ητoι πaν ε[να''' oι &νθριυ-

πoι!... Π&μιε γcα υπνc Γα\&τaια.

Αυτd, xι αντ&.651τoυ ι&'πaιo πρυιt-

'lδ τ' αυγα ξcxαcα'ν xαι *αταyalρi-
σττΙy''Ξ τt λτ1ξιαργcιt1 τραξη ττ1q γ{ν'
νηaτi; δι5ο y.εccoιilγ. H a'.ιο1t:le''α

μaγ&,λωcο ',-ιωζL ιι''. o: ι.νωγτ;εi ττ1i'

Κ,ll. yα 'i'ιταν |,Lδν.Jν ιυ-'δ', Ε!.νLι pz-

c''x&. το θd';ια τηe α')aτPoφiΞ xα'- 1τ1Ξ

αγιυγ{q τηζ x.σ'''νoi)?τ.aξ ^γενι04.

Σ ιοcττi rνα'''δαγ olγ ιx^i1.

1ι' γυιρα ιιΘz μ!ρι αγωδιπλιb-

νοντσ'L 7.α.L 5xrι|ι'1'7i -r=oνταυ. Tα aτδ-

'rιατ$. τον< δ:ν zλεiγoυν ψi1τε ψΔpα'

1ι'{τε ν61τα y!αL :"ρlbyε i-ιε λαιμαργ|a
ττγl ταυδ''ι"'i1 τρoφ^il ioυE' π'ι1) Ψ'')'δ-

5τo?^{α x'' α"ιO13?αστα φ!ρνουν t1α't'

ν'λ y"q''' πα'τiρι'c. Ιζι 6λo iνα 1νεγα-

).ιbyουν 6cπ,'υ Lτυ'ιαν 'δυδ ν'α-'αaπρα

πελαργα'x'.α'.

'Υοτeρα απ' τ'J" y'Lνd,γ'Lc/' |ιρ'ι'{-

ξoιlγ τι' 6αcry.ν'1'. tr{ιθηματα. Καυ ο''

δ&.cγαλοι r'ολ'5 ανοττ,ρci. Ι{ βννα

η}''x'ii τι'ι δυατρ'ιφi1' o πι.τ!'ραq τα

δ,joxo).α: cυιψατιτt, αγιιlγii, rτi1sη
xαι ωδιxl1. Tα xιτ1ψiνz τι πε\αρ-

γαx'.α τt τρα.6ινε. o'5τε .\'''ιευο 'ιι'
ταν.

Σ0ννεφo τl φσ"τνq" oτo x&sε λd.θoE.

Ιδiιυ; εxεiνο; c ψ:ιρδ3' o αται''aq

c \*ξq, τl; τριil:ι το'l ιz\ο'3 xα''-

ρo$. Κανε'ι yα ιρα!oυδl15Ξ|' φα;. τl

.rαρταζ'.&, τaυ ^{tΡaυ: φ&λτoο_< εiοαι.
-\ve6α{yει οτο οτηθαio d,xρη - αxρη

να γωζ€Qει τoυq πιτoι"ρiν'oυζ τηζ γει-
τoνL&.C 'π'aυ παiξoυν 'με τι6 tilρε6 ατην

ι'λανα ττ1q παλιd,E Mητρdπoλη€ τον

βoυτ&ει, απδ τ' αυτ{ η μ&γyα τOυ:

Θz" πdο':ι: 6ρ'a ντ&Ι6ανe xαυ θα ae

φανε ο'. γ&τε6. Bι&ζετα.L να πετ4,ξει

/.σ'ι 1iPτΞL cα.ν πατcα6ο$ρα 'ατ6 €να

i'"tτρο "l'!οq. 
Δεν φτd,νε,ι τ,aυ στρυ.-

'ιτο6ληξε το πδ'δ,. τrυ, τριδει xαι ξυ-
)'ιi< ι'τ6 πα'lι'lι α'νιaδρ?oτ,ε.

M' αυτi xαL ',L' αντd' φ&leQαν
τz πδ'ι.ργ6πουλα. Τo ρd,1ιφo6 τoυq

ιτδ '''-L6ρo xα'ι ',ια)'αxδ €γινε ^ιoxxι-

'lι''ιπ6 xα''- si'ηρ6' το πi'ταγp.&,' τoυq

δ ,'?ΘιilΘηιε, η φιυνf του6 6cτροlcε
y"'' qΞ τουζ τ.ορaιδ'εa'ac γι'ια γαλυ&.ντpa
τaρ'τυ'tγτρα' Aπoλυτ^{ριε6 εξετ&-

sειq. .\''rc'6^L1τe πα'''δια γιaυ 'J7τ1\& οτa

τι^r,Θαtrl xα. i\τι xυττhξετe π?oζ τα,

ιd':ιι' [cz cτη γραir1ι{ φιl ορtξoντα'

Κ α"κδ ν'ει τατi:ραq xω tβννα τa"

iτi|i\γ"/C')') οτaν αγ'!ρα τ:αι rαlq ι'3'

Υ''''.':";'ι: &',.'ιτι ια\α πιταηsατω'
To β&πτccψι '|ου τl?6ζ τo *i1ρων

ιι: ιι:2 γt'-zvii δοιι'sιsι'.xi1 rtt\cη

iιl''1 ρ'' :ι pλεγb,'-i'11 xεριψiEιι <oυ

ι'lρ-Δ'ιz'r' ιι' cυτ6 η:αν. oι ττti-
οz'-: ^1!.νοιτz'. r"'.a τυιν!;, ιilcπoυ μια
''ι!'ρα ,''. "1a'lιοi CοF"αρi <o'lζ xρ&ζονν
y.,|.'. τa')i λjvε τι; τελaυταiεq oυμ6oυ-

).i::
Eilei;, πr'δια, θα φ'3γoυμ!' (rα{

τ'φi'ic')'!a τ"\τiρυνaγιι& τηγ αΥhη
||LaC l'' α.υτ6 τo lrta'' τo ι}ηλ6 πoυ

τi.!τε'' γa 11 τι1τt1οετε τoυ χP6yoυ
π:,υ Γ_'ι "]i''l'.τe νo''xοxυρηδε6. To ιλη

Qι'l:,ιτ1τi1p''o υτο"γρx''!ε γ''ω βρτυ-
ραi '\L'"α ν"υ'φe:/"& δεxαa'tr'τo6ψ ιιε
ττγl ενy.t1 ττ1Ξ: y'7"'' τaν 'ι,'ρδν'''lν1.

(Συνθ1εrα onδ τη oελiδα 11l)

Aδελφοi Περδικ6ρn

Kαι τoU Eλληνrκoδ oτoι1εΙoυ' Συy-

xρδvωq xρηoιμoπoιεi και δραoτη

ριoπoιεi τιq παλιEq τoυ yvωριμiεq

πoυ Exει με τηv dρxouoα τ&ξη -'Eλληνεq και ToJρκouξ - με σκo-

πδ την εvΙoxυoη τoυ Αγδvα.

o Xριoτδδoυλog Περδικ&ρηξ στην

περiπτωoη τηg δoλoφoνiαg τoυ 'Α-
γρα, πrκρdΘηκε πoλJ, γιατΙ δεv κα-

τδρθωoε να μεταπεΙαει τov 'Αγρα
Kαι να ματαιδoει τη μoιραiα oυνdν-

τηση με τoυg Boυλγ&ρoυg.

oι oυvεxεΙq κακoυxiεq και η υ-

περδvταoη κλovΙζoυv απoφααιατικ&
τηv υγεiα τoυ. Πρoα6&λλεται απδ
πνευμoviα Και μεταφaρεται στη

Θεo)viκη δπoυ παρ& τιg πρooπ&-
Θειεg τωv φΙλων τoυ Γιατρiιν Z&ν'

vα και Ααλανι&v δεv θεραπεδεται
ΜεταφEρεταr ατη Νdoυoα μιooαvαi-
αθητoq τηv ημEρα των Χριoτoυ-
yivνων τoυ 'l 908, δπoυ και πεθαi-
νει. KηδεJεται με παλλαiκfr αυμμε'
τoxη, αφηνovταg πioω τoυ τιξ Κα-

λιiτερεg εvτuτrδαεrq αvθρδπoυ και

αγωvιoτfr, πoυ δεv πρδλα6ε vα δ.:'

τηv πραYματoτroΙηoη τωv πδΘων

και αγδvωv τoυ/ την απελευΘi'ρω-

ση τηζ Ν&oυoαg.

o Δημoq τηq Ν&oυααg αρyδτερα,

τιμδvταg τηv μν{μη τou, Eδωoε τo

δvoμ& τoυ αε δρδμo τηg πδληg.

o δρδμoq απδ τo διoικητfριo - Kα-

μiνα πρog τα Mπατdvια, ixει τn'l
-νδειξη <oΔoΣ XPlΣToΔoYΛoY
ΠΕPΔιKΑPH>, δεΙyμα ελ&xιατηg

ευyvωμooJvηξ Ylα την τrρoαφoρd

τoU στoν τδπo μαq.
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Ι. Eιααγωγικ6
1. 'Ei''lαι 

"1r1ιιοτδ δτ'. cττst Ε\)''&-
F'le ετδ(7ιs.1'αυ' εδω xα'. το\).& 7ρδν''z,
η Εφτ1iιερ{δα' τη: Kυ,6ερν{ 5ειωζ 1Lα,'

δτι α)'λτξε τjτλcυ;. l\o?φη, θυρεoιiq,
xqσr,L"lιl,Lατa1 διαρθρωcη xι''' πeρ'.εy δ-

1ιενo, πολλ3: φaρ!;' ιπc τα πριbτι
γ ρ6ν,'α τηq Επα.νl"sτ4oeω; μ.d1ρ: c^{-

1ιeρι. lι6';ιz, ξιiρoυ1ιε 6τr. το €ντυτo
τιι'lτο, οιτγι πριilτη πeρio$g, \ηζ α'P-

aιx'ii; ειδ0cειbg τoυ, περιεi1ε, oυ-
yν&, ιιτδq των d'λλ(οy, xαι ειδtpeι,q
ωτξ τz- διαφaρα μ'!τωπα- του roλ€-
|ιOυ] νετρδ.aγ[ε: x.α. υλ''ιδ, πoυ

x''')-.α xαLνo6'ργια Συνταγματα, Ψη-
φ{cγιxτα, Δι'αγγ€)'p"ατα, Διαxηρι5-

iειq, Δια"τd,γ\ατ|ι €π|x.')α,στατιxιbν t1

πραξιxοπη1ιατ':ιων xυ6eρν{oεων, Α-
ναγxαaτιxo!' N61-ιoι xαι Naμoθετιx&
Δ'.ι-ταγ1ιατα, αναxοινιLceιq τLα, ex-
πτωsecq βαclλdων x.λ. Στι_q εξαιρε_
τιxd6 τoιiτε6 περιπτιδσειζ τα τg3Nη
τηg E.τ. K. ({ Φ.E.K., δnωq γρ&-
φεται συyτlΙηp6να., δηλαδti Φιiλλοy
τη6 lφημερdδoq τη6 Κυ6ερν{oεω9)
οiναι πoλι1τιμaq xα}ρ!.πτηq xωι oδτγ

γcq για να ψπaρ!.aει o x|x'τa'ττLν6ζ ψΞ-
λ:τητ{6 να oταθιp.toeι xαι να αξιo-
)'oγiiοε'' xατα\λη),α xαr. πετυγηψ!-
να τα ^γεγaν6τα, γ''υ'τ( ae τοι3τα cυν-
:ι''.ρ'.d'f-ετα''' ου,ll1θω;. η λιττi. δωρι-
7'i, ια.ι !υγ'.ρ^i, δ,'ιτ'lπυlcτi :1,1'1 g:^.!-

οτ,,,ιωΥ νa1taΘε:'.ιιiιν xaιψ!νων, e,μπο-
τυeγ!'ιτ1 xαι 'μτολια'aμdνη, dμωE, με
τaν θeρr,ι6 παλ1ι6, που oφεdλεται
στην α.να'πδφευxτη επiδραoη yναL

οτι; αλuοιδωτ6E επιπτιiloειζ τηζ πε-
ρυρρ6.r'υcαq, eξα''ρeτι.xi1q ατγιδcφαι-

ρα;, εt'α''.τiα6 τιυν δρωμεγωy σ' ε_

7Ξi.'ι'υ: 1''Jζ 7τliLLνΞLιο6q a'ι"' 5τ,,,tι-
δ''zιοι\q οταθμo6; τηE πoλυxιiμαν-
τη{ νεoελ)'ηνιxi1; ιsτoρ{αζ μαζ.

2 ' Mια eξωcρετcxi1 eτoιη' με
πoλλd6 ιδιoμoρφiεE, ιδcαcτερ6ττρeg

'/"1-'. ;?ωΞOτυπ|eq, ε[νω' η γρoνιxi1
;ιρ!.''7'c: τη; δε6:εcη: δεxzετiαg του

2aοιl q'ιdlνι ια'' ''6ιαtτερα του τρtτaυ
τετραiι'ξνaυ τoυ 1916 xα'' του πριb-
τoυ εξdη-ιηνoυ τoυ 1917' oπ.4τε ηEλ_

.\Θ'i,',L '".t \L.x. 5τη gro5a\6y[xτ1.

Βi'6zια, :ο φαlνtt,ιενο τc,jτo δεν ε{-
να''. ψaναδιxδ, tιδιaiτε.ρα cτη xdιρα
γα'q, zρxε|', π'l\.' να ξανα'δι"α6&oaυ-

iι: 'τ,'l eξ'.s:5ρη1η .ηE απερiγρα-
τ,;T1i xαταστ*οεωg (δηλαδi'1 τηq e-
τι'τι.cτα'oiαq) ' πoυ ετ,Lγ'ρατoi)6ε 6τα
yρδν'"α τηζ eτανα,στ&'oεωq τaυ '21
u"zι '3cτeρα i'1' πιo πρδaφiτα' ν& θυ-

iιηθο'j1r: τ.α "γε^γo'16τα' τηa Γερι,.αyι-
l'i1; Κατιy.'liζ i xα'' του τeλaυτα{oυ
E'1ιφυλioυ Πoλθμoυ.

I Ι. Πλnρoφoριεq για τo
πα,ρoυσιαζ6μεvo σιiJμα τnξ
Eφnμερiδαξ τnq Κυ'8ερvιi-
σεωg Θεoοαλaviκnξ

Θ'l. e,'C!J'Θιl ατa.υΘetz; σε ιΙ:cι συ-
'l rιπτ''y"'h τι''' πρoδ ρoψιx'ξ α.ναxa|"νυl-

5^ri y.L|" aπιοτ'6πηcη τωV πεpιεχ-Or,ιd-

γω7 τηζ ετioη1ιηq εxδ6οειrl6, r'aυ
ely'e τo'l τ{τλo: EΦEMEΡΙΣ/THΣ
ΠPΟΣΩPΙNHΣ KrBEPNHΣEΩΣ/
B_\ΣΙ:\EΙoΤ THΣ EΛΛ'\ΔoΣ ιιι
εtγe επανιιs τoν γνωcτδ Θυρe6 του

βαa''λιx'ου otxoυ, 1ι,ε τoυE δlio ροπα-
).οφ6'ρoυq (€να cττ1ν ιωΘ,εμ,ι&' πλευ_

ρ0. τo'ι sταυρου) y'α|' τo oτjμμα δdo

φορtq, €να Eπ&νι-'l α'π6 Φν στα;υρ6
y"αt ξνα δε6τaρo cττ1γ ^ιapτlpt] (τoυ

H επiοnμn εφnμεpiδo τng ,ΠpΙIΣΠplt]lΣ [YBΞPiHΣE0Σ"

θεεοoloυat(ttg τoυ Εlευ0εpioυ Bευlζθioυ

MIA ΓΙΡfiTΗ ΕΠΙΣlζoΠΗΣH Tf}N ΠΕPI-
ExoMENgrN TΗΣ (15-9_1916 - 10_6-l917)

Toυ
δικnv6ρou

Γεωργ. X. Xιoιr,δn

st1',ιερι' δια6d,,ζoυ1ιs σΙ,||' γ2'.'1!3. *o-
λιτιy-dc εφημερdδε6, τ''q οτciaq eτ.δ[-

δoυ'γ δτγ,ιοzιογραφιxot οcγανcο'γο[.
''F'τι':, -rα cιisiιατα τηq E,φη;ιερdδz;
τΙ; Kυ,6ερν{oεωi ' ''διαtτερα τωy
πριbτιον γρδνι'lν, etναι πηγη πληρo-
φοριω^l x|ιL ^{Lα τη'ι ιaτoρtω exε[νηζ
τη.: ΞrcΧ.ιζ' exτ6q τaν δτυ πeμ€aaυν
cπaυδztα. ντοτ"oν'',l'['ντα για τoν ψελε-
τη;^i1 τaν δ,'y"α.[oυ 6ττ]ν Ξυρ13τΘρι τo1)

!'ινο''z', δ^η)'αδ.i1 dλoυ τoυ τλd,δoυ
τoυ. Kα: α"πδ την &πo,!η αυτi1 η
}Ιφ'η1ιερ(δα τηq Kυ6ερyiσε(υξ εiyαι
i'.,-z i-ι'lντzνi1 ια'c πo)''3τιllη ψαρτυρtα
"['.. τη,1ιελdτη ττ1q ccτaρiαq τoυ δι_
τα'|"r,υ in' yωραq iιαq (6πιυ6, &λλω-
s:ι, s'li,ι6α['/aL y"α'' |Lε τιq αν&λoγε-<
ετ,δ6οzιΞ y'α. τω') dλλων xρατιilν) '

^\λλ* η Eφημερiδα il)τι δeν r,α,-

ρουcι&ξec cii1ιερα υδιαtτερa ενδιαφd-

?'ν Υ.α το'1 xοιν6 ιaτoριx6' exτδq

'εxεlyx1γ των φriλλων τηζ' τσ" aπotα
xυτ)'oφδρτ1οαν cε εξαcpeτι.x6, -c πeρι-
sτλaε''ζ y'α'' σηliJ'&'δεΦσ"| τ^rιν ιaτορtα
:ου τδπcυ, δι6τ'' δτ1ψr'lxγe'!aντc'ι c'
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θυρεorj) γ'ιc x&.τι'l 1τι τν|i5Ξ+j 5υν-

aτ11ι.ατr')'ογιτ"l1 φριcτ1: nΙ:7.6;'199,
τi αΥθ.πτι τo'l )'q.r',6''.

1. To 1975 βρ'i'ι.α' ο;ο γνωστ6
βι6λιoπιoλsio ια,' ειδοτ''y'δ otxo πα-
λιιil,z εxδ6csιlν τηc Αθfνα6 του Ν6_
τη Ι(α'ρι.'6tz (που, εδιΔ xαc ψeρr.ιa.

|.ρ6νtα, διευθ6γει r,!.d' o ΥL6ζ 1,o|J

Διoν'jcηι) xα"'. αγ6ραaι' 6y9a,7 }ε,μ€-

νο τ6p'o 1Ο53 csλdδων, ae 4o aaii-
|i\σ.' στη ρ&yτ1 ιου απotου γρθ.φοντα"r'
τα εξd<: EΦHMEPΙΣ/ ΠΡoΣΩ-
ΡΙNEΣ/Ι{rBEΡNΙ1ΣEΩΣ Α B
1 91 6-l 7.

B επdτειo; ττ1e oυ1ιπληριilcεul;
τωy 50 γρ6νι'lν α.;6 τ'ην Θd,νατο τo'l

1-ιεγd,λoυ Εθναργτ1 Eλευθερioυ Bενι-
ζdλoυ υπ{ρξe :o !να.'lc1ια., ιiloτε yz,

xατo'πtα'sτil μ9 τη ,ιελjτη τωγ π9-

ριeγα,ι€νυιν ν"α''. ΞQ\) ιειψ€νου τa'l
τΔn,nυ.

ΤΤρdπει, l',ιυl1, 'ia διευxριν(oω α-

1ldcιο6 dτι στ,α τ'εi''-a?Lσ|\ξνα, xΡoνL-
ν-&" πλαicια', που εtyα τι"α a^ην rρa-
εργαaiα τοιiτηi τηi σ6,yτo|Ιηζ ανα-
xoιyδοεω:, δεν xατδ?1ωcα να x&'-

μω ειδιx{ !.ρευνα aτω αργeiα xαι
cτι6 βι6λιoθ{xε;, ιircτε να εξαxρι6ιb-
οω εd.ν a τ6ψaq, πaιl !y.ω oτη βι6λι-
oΘtΙy"η |Lo\)' περιd1ει i'1 δγι τo ο3νο-
λο τωy φr5λλωv (τω,l τευ7'ιilν A' ια''.
B') που εxδδθηxαν' a$τε e[γα aτη
7ιι.αθεot] μoυ cιilμα τιly ιo'jλλων τoυ
Γ' τε61oυ6, που xυx)'oφ6pT1σΞ, oτcα-
oδfπoτε, ψετα την 9.1Ο.1916. δπω;
θz iδo$1ιε πι.a x&τω. Axδμα, δεν dxω
y.d,,ιει βι6;Jaγραφιxt1 τεx'lρτρ[ωcη.
cγετcν.& ||LΘ ττΓ) {xδr'ιcη τηζ εφημΞ-

ρ[δαq τoυτηq, πoλ0 δε π,εριoo6τερo

Υισ- τx. γεγoνδτα, πaυ ιaτoρο6ντωL
c' αυτi1' Στι-< μελλoντιτd6 επιδιιb_

ξειE 1-ιoυ etγα,' \ x&λυι}η δλωy τo6-
των τιυy xενι6ν ιιαι των ελλεiιpεω'l
xυ'ι τ1 €xδoaη aιδιιτj_c ψονaγραφ[αc',
οτην aπo[α θι δoθεi ευρεiα περiλη_
ιpη των περιε1oμdνων xυ.ι θα ανα-
δημοcιευθoιlv δoα xειψενα τcαρoυσL-

&ζoυγ ι.δcαiτερη αξ[α, ωζ |'στoρLxα'

"qγ 
γgnι'.τ'& μνηr1l,εiα.

2. Τr' aωμα c'υτδ τηi εφημερiδαE
τη€ uΠροcωρ:ντj6 Κυ6ερν{oεω6, τη6
Θsooαλoνixηs (τη: .EΘνιxdE Αμ0_

rτ1;r,4;ιl: )'ι^γ,':ι'l z)'λlιil; .xα'- 7"-

16 ι.'ν )".'l'Ι . l,';ο=eλεtιz'. zτξ 332
c6\).ry. y.l'. ;|''1 51l^{y'Ξ7?υ,ι.€νz α-τ6

1i7 tου .\' ::dy'oυ6 γα'. 155 τoυ
Β' τe6γ.oυ;. Λτδ τoυτα'' 73 τoυ A'
xα'. b4 :aυ Β' τιδ7'ουi ,l'υxλ,''φδ?η-

5α''l το 1916 xα,. 7a4 τa'l λ' y.αι.

]Ο1 τoυ B' τ:'i7"ου; δτγ'ιas'.e'3;τiv'α.'i

το 1977.

ΕδιΔ y'οεr&'T.εiσ..'/σ' διευxρινιoτεi,

Υl.c. ττlν c'ιpi.6ε'.α'' δτ, o-ην αργi1,
δτ1λαδ\ q"π6 τa 7ο μtyρι τo 13ο φ$).-
λο, €6γα''νε. ''ιcνi.y-l-. tνc'' y.a'.ν6 τe'3-

y-c.' σiο F'''&'sττ,t'ια' ατ6 τη 15 Σε_
πτειι6ρ[ου μt'γ.ρc ττγl 8η oτιυ6ρdου

τoν 1916. |ιΞ aρiθ',ιτ1cη csλiδυ:y
1-26. Σ:,'c 9.10.]916 η sφημερiδ:ι
:o"lττ1 γι'lοt:ττ,ιC Cε ;ρtα (3) τa$_

y.η, ο31ιφι'ινα. ι1e l'sz' i.sy''υαν xαι
s:,ην ντ,6)'o:;ο'' Ε)'\&tι 

',ιετ&' το Βυ.-

s}l.y"6 Aι&τα^1ψα τη; 28.11.1915.
το oπato α;ετξ)'εcε :"aν οi-i^r^Νδ xα'ι

τ|.α io13ττt :"'t'lν y,.ι|-')cτc11ιiα. To Α'
τε$y"o; 1iΞ.Ξiy'a τα' Δ''α':.αγt1r'τα', τδ-

σa τα yq'γ.')$gτ ν'a'5 τeρ,.εγ'a1rdνoυ (δη

λαδτj του6 aυ.5'.α5τ'jr"Oi.)c γd'ιoυc) . 6-

σo y.α. τα axτελεcτιy'θ'' Tcl B' τsδ-

1οq περ'}'α'γ'6ανaι ιιq αναγoLνιbσε,.ζ

Υ,.α' το τερ,'εγδψeνo τυl'l δ'.α'ταγ1ια-

Ξι')ν' τα ο;ο[α. υ'νιφ'!?aνaα'L 5Ξ 'π,ρa-

αγιυγd;, 1ιεταθ6oει'q xτλ. υπαλλτ)-
λιυν, 6πω6 y"αι ανιbτατυly διευθιiy-
σε0)γ, επ ι τ ρl"π ιυ'l- Α ν τ|"r, ρ.!σ ιJ)r'υJ ν ττlζ
Kυ6ερν!,οεωE aτυ' roκυx& δ:αμερi-
5p1'τα. τηζ Επ,'xP&.τe''αζ. To Γ' πε-

ριλαι,ι6ανεt τα. τ€ooερα nTΙαραpτi1-

:L>> .

'Ε--s''' s:.' 14o φ6λλo, τη; 9.10.
7916' δτ,,1οcιε'j;ται για πρ'bτη φo'
cι: .Σ'3νοΦ'.3 raρ''εγo',ι€ν19yr' η 5ν-

δειξη .Tεsy-ο; _\', τ7''. iL δ'r1ψοcι-

ευδ',ιeνι Διιτ&γγιzτα ;.ιia'lν (-*Paζ

οτιγiιi) νz ε!νι'. εν&9ιθpα. 6αωg
ουν!6ιιγe ;cη'/ L.tΥ.^η ι-ι'- ξιναγ|.νη-
xe υcτερα. Σ;ο φ$).).o :οι3το δτ11ιa-

cιευeτι'. ιo ιεtψeν., Δ/-'ο3, cτo 3o

&ρθρo του .r,.|.oυ γρ&peται 6τι τω

ψ!γρι t|:z, φ'j).i'z, r,ου εxδδΘηιαν,
Θα απo;ελουν !νι cυlμα lρ''e τα δou

eιδLδaντα'' πλd.,ν ω; Α' τε6xo6 με
sν'leγ6ψεντ, c:λιδαρiθirηcη. T ω &λ-

)': τε,jy.η ξ\ω6αν διxτ) τoυq αρiθμη-

iτ' 7'7.'. ι=)':δzρtΘψτiιτ1 (cυνaγδp.ε'lτ1
zl.. ι' Lυτ7\.

3. _\ξi]:ι vz cτ,trεlιlθs t lrτι δλt"
-1' φJλ)'z :τ1; Εiη1ιeρLi"αq αυτ^i;;

τηζ Κυ6^.ρν.l,ιeω -: eιδl'θτ,xα'γ στη
Θeοοαλr'lνiy"τj' ετ';63 c'τδ ιx τριllτα
7 (15.9. - 29.9.1916) , ;ου τυπιδθη-
xαν σ1''α" Χανιi,, αν xα'L τ,ι 7.ι φ!ρΞ''
ω3 τ6πον εx7'δοeιilζ τaυ ,τt Θscoα-
λονtτ'τ1 y"αL τ)lΓL'ξ-οc,\ηνiα ττ1ν 29.9.
1916.'oπο'l; cη';ιεlιbθηxε, d1rωg,
sτο 14ο φ'jλ).ο τηq τo lyΞτLxδ y'ε[-

lιεyο (&ρθρο 3a\ , γραφε'' ,δτc n'..το

δε g'ν Χαν[aι6 εxδοθdν υπ' αριθ1ι. 7
:υγ7ω,zοι1εταL Ξ,c Ξ. eν αυ-'il π6)'ει
εy.δοθdγ υτ,' ιρι'θψ" 6 φυλλoyr.

Tο 7rι φfi'\1 παρουsια(tυ εξωιρε-
τ'' x 6 ενδ.'' l"φ € 

3'',: ν, δ c 6 τ ι δ τ1',ιr.l c ι' ει3 ον τ u'"

:ε το6το (τ-αt 1''/1'i'' r." αe γ'''α aελi-
>'L) !.ξι. \/γ1ια'τα' Tω 44-45 (.η;
22.9.1916) . φdρoυy υιq τδπa υπο-
^{?g"?ηξ aO|J; τTι Σ/'ι:,ιa. τ,' 46 ('ηι
23.9.1916) . τη Χio. τα' 47-48 (τηq
25.9.]916)' τη }Ιυτιλt'ν^η xα.c τobL
fηa 27.9.1916)' τη Θεαcα\ον[xη,

lιΞ το''lτο δe δr.οp[a-'ηu'ε υ1lo1)ρτ6ζ

;ιυν Στρα',ιυτιxιily a 1)πoστρ&ττlτοζ
|',ι''1' fι1ι,ι.$ρq"xd'xηΞ. oc γρονoλογiεc
ιυτiq ε[ναυ εvδειxτιxdE τωγ μεταlιt-
νij5Ξιiν (,ι16 τllτo οe τδπo) , τ^ηe

nΠροουlριy^4ζ Kυ6ερν^{o,εω6r, η a-

πotα aγxατα.sταθηxe, τε)'ιτ'd', στη

ψαxο.δονιι^ii πρωτε8aνaα, γc' αιlτδ
y"α'ι εtνυ'c γνωoτη χαι_ ωζ uKυ]6dρνη_

,ιc :η: Θecoιλιν|'xτ,ξ7

l Ι Ι.lι1ερικ€g ε'πιοnμ6vοεtξ
για αξι6λoγα ιστoρικ6
vεvov6τα

Θe τ'ιτι'6\τ1Θat τρoaπdθεcα να'

'-y-νηλαττ1θo6ν ορι ογι€ν α l.στa ρm&. τε-
^1ο'ιδτα, δπυlg αναδ6oνταc α.τ,6 τιq
cελ{δa-c τιυν φ6λλων, xυρiωg τoυ A'
τs6yoυ:, τolτηQ τηe εφημερ[δαq:

1. Tο 1ο φδλλo τηι (τη-C 15.9.
1916) αργ(ζει. με τη δημooiευoη
τoυ λδτaυ του εx'φιbνηaε a διx^r1γδ-

ρo; Nιxδλαoq Ζaυρiδτ1q στΥll rλ'α-
ιεtα τaυ'A'ρεωE (των Χανiων)-, ατc
n!νoπλ'ον oυλλαλητ{ρι.oνr, ττlζ 13
Σεπτειι6ρiιυ 1916 (oελ. 1-2) . Στη
cυν€γeυα δημoοιε6εται : "TΙρoxtρυ-
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ξ,; ττlg πρooωρινi1€ Ι(υ6ερν{αεω6
τcρoζ τcν Ε}'λτγlcx6ν Λαδν, η oπot,ι

φ1iζει (oελ. 3η) 1ι,ε την πρ6τq.aηl

"To πoτi1ριoν των π,.xριbν, των εξευ
τελιo1rιilv 1ιLL τlJ'ν ταπει,yιδoεω./ υ_

περεπ}'ηρωθτ1, xαι τελειι-irνει (oελ.
4η) ,,lε την .εξi1e πιραγρα'φo; uΚαι
ορμω1rεν εLζ τaν α1ωνα τo'3τον 

1.l"ε

την πλi1ρη τJετlai'Θ^ΓF''ν' δτι τa ,Ε-

θvoq, ιω).ο6ψενον εy απηυo[α του
Κρατουi, ειζ eθνιxδν aυναγερ1tΔν,
θα eπιτελdoη xαι πθ')'tν τo θα$ψα
ειε['Ιο' τa οπoiον ε[νυ"ι ανιγια,ιον'
δπυlq επυ'να'φερθ.i1 το 'Eθνo; Ξι: την
τrJaχL&'ν' α^πδ τηq oτaiα1 sξdl'λlνεν
ατδ εν6i xυ''' τ,μ'[cεωi (SΙC) dτoυ6r.
To xεiμενο υτaγρd.φoυν o:. Eλευθd-
ριo; Bsνιξdλoζ xαL Πaι1λog Κoυν-
-"aυριilτηq, δηλαδ^\ η αργιxf1 δυαν-
δρi'α' η οπotα, α1ι€oυlg $oτερα' dγι_
νε (τελιxti xαι 'οριc'-,ιxt1\ τcιανδρtα'

ΤΤ,ραγ'',ιατm&, cτο 2o φιiλλo, πoυ
ε[ναι ττ1g [διαg η''μεροιμην(α'q (75.9.
1916) δη1ιooιειiεται (cελ. 6η), τo
αριθ1r. 6 Δι&τωγψα, τo oπo[a πρ€πει.
6μωE, ,7g oημειωθεi 6τc €γει τη ιuε-
ταγeν€aτερη (ce ο7loη p,lε ττ]ν r}pε_

ρομηνi'α, πoυ γραφεταL στην εΨημε_

ρiδα, ωg y.ρ6νaq ειτυπιil,oειilE τηι)
τγμερo1ιτy[α τηg 17.9.1916 xαι τo,'t

ar,o('oν τa πeριεγδψενa ξει ωE εξ{;:
oΑoxο0,iτεi την, δ''α τoυ απ6 73

Σεπτεμ16,o[oυ 1916 λω'ixηιi Qηφ|'qια-
TOζ, δoΘεtod.ν γJμi,y εξoυci α,ν τ.ρoζ
πρ6aλη,]tιν xωι τρiτoυ μdλoυζ τηζ

α?χ&; να εξαxολoυθιboι λε:τoυργo$-
σaι ωζ xαι' ψ!γρ'' cii1ιeρον. Eιg ταE
ιεραρxιxα6 o1doει,6 τιt}y τηy θdoιy
τηζ εy Aθt1ναιq Κυ6eρν^iiσεω€ 1Lατα'-
λα,,ι,6ανει η προcωρll.ii Κυ6!ρνηcιq,
τ|'ρoζ'ττΓ) aπc[αl οaεtλουν 'iα αναφ€-
ρωyται τaυ λaιτ'a'3 δ''ι ια xαθfixoν-
iσ' τηζ υnτl9e5!L -a :.ων>.

Σιτ, Cυν!η-e''L ιαταyωρiζeται ω-
n6φαsτ, (',ιε τ!-:λa: .BAΣΙΛEΙON
TBΣ E.\_\_{loΣ/ΙΙΡοΣΩPΙNE
Ι{}'BEPNEΣΙΣ,) .η oτοtα. eναφ€-
Ξ.1L'. 5|τΓ/ *τ1)''ιcτ, :ων νo'sαρy'ιbν
-\ιc.0iου i/.1',. Pεθυiινη; y'αL 6τον
δ'.c,r'ccl,ι$ γζj1γ,

Me τo πρωτo δ,ε Δυ&/γψd" τηe
('-η; 15.9.1976) τ1 Τtρocωριv{ Kυ_
6iρντicη q'π6λυaε εφτ* δημ6oιoυζ υ-
πα.).λy'1λου;, τoυ τολωyεloυ, τηζ εφο-
ρε[αc xα'' τaυ τα'ι,ιε[Oυ, εyι,1 τo δs$-
τ€,Oo (τη3 eτ6ψενη€ ημιdραE) ) α|\)σ.-

φeρδ:αy oτ,'lγ δ'ργq των δημοoiοlv υ-
παλλi1λιl,z. o δρxoE α.υτδq i'ραν o ε-
ξ^i6: .aρxtζa|ια"L ν.!. φυλciττω πioτ:v
ΞLζ ττΓ) Πατρtδq., υπα.xoi1ν €ιζ τηy
Προcωρι'lt1ν Κυ6€ρνηoιν x'α.L τ'ονζ
Νd1roυE y-,ιL να. δια1ειρi,ζωμα'ι τιψi-
ωζ y'αL ,ευcυνε:δt''τω6 ττ1ν ανατεΘεi-
6αν p.οL υπηρεcdανr. Δι'eυιιρινιζδταν
δτι δao,' υπιiλληλοι υπηρετol3oαy ,i1-

δη δεν y"ρειωζδταγ να oρxυoτ'ο,3ν ατd'-
λι .... 111r, αν η Προcωριv{ Kυ_
6tρνηscq δι.ατωξη &λλωg, δcα τι^lα
τωy υπαλλtλωy τo6τω,i, xαι', τtλ'οq,
6τc o,' νaοΣtιοριoθ6ντεg ναηαρaeq ατ,
αιτ^hν εxπληρa'3o'' τ"αΘt1xοντα
xαι λαμ6ανουcι μιοθ'6ν ατ6 τηq ηψ€-
ραζ τaυ διoριoμorj των y.qL r,ρο τηζ
oρxωψootαqr.

To 18 Διιiταγψα (τη6 19.9.1916)
αφoρω oτoν τρδπo τηe tηρ6ξεω6 τoυ
cτρατtωτιxa6 ν'δl,ιου xα'ι ψε τa επδ-
ι/ενο xq'|' 'ταυτ6γρoνο xηρdγΘηxe τo'3-
ΞaΞ στaν νaψ6 του Hραxλεioυ (6rωq
!^γ'.νε, ι1,γδτΞρ1'' y"1'L γιι d.λ).ο; πε_
μoγ€q), ενιi με τo 4a (τηq ιπδψz-
ντ1q ηp'6ραq) , aυγxρaτiβτ1xo το Σιρω
τaδιγε.o ττ1q Κρt1ηq' ψε !δρα τx
Χαν''α xq; ,μe dλλo (ανaρiθμητo[,
rη€ επ6p"ενη€ \ptραq, γορη^γi1Θηxε
ωγινηcτ[α στoυζ τ.oλ'.τLxοι3q xαι oτουq
cτρατιωτιιoιi6, που θα y"ατξθετα,ν 1α,

6πλα' ce 24 &ρεq, ενιδ πρoηγoυμJνω6
!.γrιε η l6aταaτ1 τoυ 3oυ Συντιiγμα_
τ.Ja Κ?ητιbν' με 6δρα τo Ε'ρc.,xλeιo'
ΙΙ ια'ταoτα'cη t1ταν διioxoλη γ"d"L 1}-

πtiρηe ilJ.ευ,!η τρoφ*ρων, ΥL, αυτ6
εxδoθτμ"ε δr'ωταγ^|1 πaυ αταγδρευε
την eξαγωγt1 πολ')'ωγ τρaφ[ψων x.
τ"λ. ,ιπc τo νηat τη-c Κρt1ττ1 

-c.

2' Σττ1 Θεacαλaνtxη, η Προaωρι-
ν"ii Κυ6ι-ρνηoη &'ργιaε 'να ορΥανιjsνe-
ται' zα)'6τερα, δι6ριοε νqι&ργeg xαι,
ι'νι.6:q.:aυ -Ξ α'tι'ω',ιατιιo,Sζ γ'α,' τLσ. τα
!.)')'ι. ντ,c:c'.

Σ:ι; 3.1Ο.1976 διορioτηιε υ;;oυρ
^ι -Ξ iωy Eξωτgρ1χ6y o Nιιdλαo6
ΙΤoλ/τη6 (xα,' '3aτερα d,ργroε η τo-
τaθ€τηcη ΠροξΕνιυy xαι d,λλων e_
,lιδτατυlν, ανιi.lτερων xαι xατιbτ,ερων
λE,:τa'lpτιbν v"α.ι νπαλλi1λωy oτo E-
ξιυ:ερ'.x6). Mετd δ6o ημdρεE dγινε
'η 5'36173τl εyydα. Διευθrjyσεωy, των
οτ.οι.ιυγ ;ρa|cτ&'1ιeνoι ηταν ιο&ριθp,οι
Σ$tι,δoυλoι, oυ,γιρoτiβηxε ναυτix"i1
.,ιοtρι', α'2γδτερα δε cδρι3flηxe xαι Ι_
τ,oυ./Υ€ιc Nαυτιιιily. .Lx6ψα, συΥxρa
;^l;θηιε o'Eμπaδo,i T,μiμα Tτπυ-
ιrι6o, μe !δρα -'α Για'ννιτo&, ^ιαL A-
eροτορcι6 Σιilμα ,του Nαυτιιοιi (πoυ
ε[νυ'ι ι'ξιacηlμειωτo γεγoνδq ,r'αL 1ην
eποy.t1 eιεiνη) , ,εyιil οι ψεραρx[eE fi-'ιιν τ{aoερeι6, δηλωδf τηζ Θ€σσ'α-
)'ονixη€, τωy Σερριily , τηq Κρilτηe
xα.'. τaυ Α1ιπελd"γoυ6 , ρυθψiaτηxe η
γρηοι1ιοπot^ηση Υ ραι|ι'"'|.lαioοτjμωy ω6
δcxαoτιy'&, 6.νoτ11ια, ενιb xαθoρioτηxε
y'αL τo γαρ'τ6oηψο uτωy Ndωy Χω-
ρ6ν" ν'αι πρocxλtβηxαν oτα 6πλα,
'Eλληνεg xαι Ιoραηλiτεq'xαι. αργ6-
τερα y"|LL oι Moυοoυλμανoυ (πoυ γρη
c'"tιoπ'oι.'oι3νταν cτcq βaηΘητιι66 υπη-
ρeodε6). Στι5 16.1o.1916 δη1rooιε6_
τ'ηιε Δ/γ'ρα, |LΞ ic ar,o[O ιδριiθηxαν
δ'3ο sτρι:οiιxe[α, €να oτη Θεooαλc-
')i'z^r, y.a, !να sτα Χαyι&'

3. Σ;o 34 φιiλλo (rηs 11.11.
1916) , δημooιε6εται (cτω 

'ελληνιx,&,ι1-L στα γαλλι'w1ι)"', xε[μενo του Ι-
πουργοd τωy Eξωτεριxιδv, δπoυ
(cτην ειcωγωγt1) , αναγρ,iιφετo,L y'α,L

διxαcoλoγ'εiτα.L1 τLα,τt η IJ'ρooωριντ\
Κυ6€ρνηoη (τηE Θεooαλ ονiν'ηe)' xfi
ρυξe τoν π6λε,μo εναντtoy τη6 Bουλ-

π'ρ'o cω ρινi6 Kυ6ερντjoεω6.
Aπoφαoiζoμ,εν

Πρooλαμ6 d.νo1ιεγ ω6 τρiτov μθ-
λo; πρoq oυμπλτjρωoιν τηζ ΙΙρoσω-
ρυtiq Κυ6e'ρν{cεω6 τoν λντιaτρ&-
τη,γον ΙΙαναγιι7τηe Δαγxλi1ν'
Χαν[α τη 1? Σεπτεμ6ρioυ 1916

B ΙΙΡΟΣΩPΙNB κrBEPNEΣΙΣ
EΛErΘ" Κ. BENIZEΛοΣ
IΙ. KorI',[TorΡΙΩTEΣ,

E πριilτη δημooιευ6μεν η πρ&ξ,η
τηe xυ6ερνi1oeυlE eiνωι η εξn1q π'ρδ-
ο^ιληa\ τη;:
uΠρo6 τα.q αργdιq τη6 N{ooυ Kρτj_
τηE.

ΤΙροaταλoυψεν ταοαq τα.ζ εy -.η νtPιn
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Υα'ρ|'αζ γ'αL -.τlζ Γeρ1ιανi.αq'

H cτρατtt'lτ''xi1 δ'3νa,ιη τη6 Kυ-
6eρνt1aευlq ενιo10θηxε y'α'. συ^(y,ρo-

τ^i1θτμe oο δυ,o ΣιΔματα: Στo A', Lε
{δρe τη Θεooι}'aνtxη, πoυ εi1ε τη
Mεραρy.[α των Σορριilν xαι ια 1ο,
2ο ιαι 3ο Συντιiγ1ιατα πeζrxο'3 (π'oν

d,δρευαν oτη Θεooαλoνixη) xα;L τη
\,f.ερα.ρy'[α Αρxιπελd,γoυ(, |rε τα 4o -

5o Συντd.γμιτα πεζtxo'3 (τ'oυ επt-
oηq, 'dδρευαy oτη Mυτιλτ)νη ^/'αL 1o

6ο στ\ Σ4μο). Κq om Β' Σ.Σ.
(πoυ dδρευε) , eπtaη€, oτη Θεooαλo-
'ι[xη, xαι α.ποτe)'ο'3νταν απδ τη Mε-

,οαpγtαΚρiiττ1-: (πoυ dδρευε oτα Χα.

'l''&' xαι εi7ε το 7o Σdντα"γψα. πε-('ι-
y'ο\3 σ1,α Χανια.. τa 9t 51o Ρdθυμνa

γ'αL τo Laο aτo Hρ&τ"\ειo\ 1ι.σ.'. -.τι

\'[εραργtα Kυxλ4'δωv, ψe !'δρα ιη
Θεocαλoνi'xτ1 γ.α|. ι}Ξτo 1Οο Σ$νταγ-

'''ι.α πε -ζιxo$ οτη Σ&''μo ιιαl' τα 11ο -

12o c-"τi Θeacα\ον[ιη. Tov Απρiλιo
ιaυ '19'17 ν"ατ'ιρτtaττixε xαt 13o Σ{ν
:αγ1ιυ. α,ξιιo'j, 1ιε iδρα το Αργo-
cτδ)',", γιατ| προcyωρηae xαι η Κr'-

φαλονιd" (δπωq 'y-α. &.').λα νηaι&\

Kαι xλεiνoyταζ την ι1"νd"σγ"δπη5τι

τoυ dτoυ6 1916 θα ,μνημoνειiσω το

538 Δ/γμα (πoυ δημοoιε6ττ|ιe στo

42 τeι3γοq, τηζ 2:5'1'7.1916) l p€ τo

οτ'οto επ'.τρ lιτcηxa σττl Χωρoφυλαz"f
'lα πρoaλαψ6θ,νει''δ''ι'bτeζ αστυγoμι-
xοbq oπραxτορec>>' r,oν f)α aρτiοι1ιο-
πουοι5νταγ aε xαθi1xoν-'α cy.ετιι& ',tε
τη δη1ιδaια τ&,ξη ι'q'L αaφ&'λet'α,

πρo6)'tπoνταl δs xαι τ1 πρδcληQη
ειoιγoμdvων α.πδ τo εξωτεριι6 ντε-
τiιτι6i' pε ',ιτ;lι.ι[ι'ι μιoθδ. Δηλαδ^{,

τi α'-tlνια, π&γτοτ€, ιcτoρiα...

4. -\'πL τα φ6λλα τoυ (A' τειi-

1oυ6 τoυ) δευ:4ρcυ dτoυ6 (191?)',
oημειιδνιυ τo 60 (τη: 29 Mαρτioυ) ,

τo Oπaia α.νιφ['ρετ,α'. σττιν γ"iρυξη
ωq eθvιxιilν xε:μηλiων των aξ{E βυ-
ζα'lτινιilν ειx)'τρ'.il'l τη: Θεocαλo-
νhηe, γ'.α'τι., δπω; ^γρ&φeται, ε[γαν

''οτορ,'xt1 xαυ x'ι\λιτεaνιxii αξiω: t|
Toυ Aγioυ Ιειυργiου. 2) τoυ Αγtaν
Δη1rητρioυ, 3) τηg Αγiα.; Σoφ|a6,
4) ττ1q Θοα,ti1τοροq (Αγiα6 TΙαρι-
αr;ευ{;) , 5) τoυ ΤΙροφiρoυ Hλiα,
6) τη_: ΤΙανα^γi.αg Χαλxdων, 7) των

Αγiων '\πoοτ6).ων' 8) τηE Aγiα6

'\,.τ'ι-τeρt'lτ.i ια'' 9\ τoυ Αγiου Παv
τελεl11ιονο:, ι'παγaρe6oνταν δε οι ερ

γι.ctεq 5ε Ξσ3τεC 'ηιυρtq &δεcι του
Tlι{1ιατο_c Bυζα"'zτι vιilν \ργαιοτi1των
τηE Kυ'6ερν^{cεω;.

Στo (διο φ$λλo δημooυε6εται Δl
γι1.ι' lιε τa oπotο ατaφαctζeται η
ιρι.τιιt, (εφ&παξ) , επtγoρt1γηοη
ιτ1Q Mη-'ρ'oπ6λειυE Θεocαλ aνιy.ηζ, ψe
το ποcδ τοlγ ]$.ffiQ δρ7'., ψε aτ"οπ6
τ^rγl τριbτη lxδosη τoυ περιοδιxo'3

"Γ ?ητ δ ρ'' ο s Π αλα1ι&,-<,.

Στo 7e φ'1λλo (τη6 14.4.1917)',
ιι.τα'yυιρtξεται αλλa Δt&ταγ1ια, ψε
τ,'ι cπο|ο τρωτaιιθιeρ6νετc'ι na φδ-
ρο -: εr'.τ'τ'7'ε'3μx.τo 

-Ξ>' ' για του; ιδιο-
z:i,:: -< "ιι.γ'.xδetυl r.:/.ι" r-LYΥf!Lτa-

γρθ.φ,-υν'', l,ιιi' z,ι'. .J'. τρ(b:-ΞΞ', τ,δτε'
/':/τιp.,ιi.Ι ?α9'.ι'ξ -,'ρo6aλ€i, τLνδν -

τaυ5αν οτα xα.φeνetα, 6πωg, d'λλω-
cτe' c'lν{6ιινε, ,ιιdy_ρι xα.ι τα. τελeν-
τα"tα γρδν,.α, aτα γυlρι&', ιδια[τερα
5τ,a φτωΧ'. ^λ'αl' στα oρευνθ"'

Στc 77 φriλλc (τηq 24.4.7917\ ,

υταργeι Λ/γγια'' μ.e το aπoia απaΨσ.-

ctcττiτ'ε να αr,oδoθεt cτη Θεtα )'α-
τ'ρεtα' η βυζαντινf εxxληa[α τη6 Θε_
oγιiiτaρoq (ΑγiαE ΙΙα'ρυ"au.eυi6) xα':

νc' |\η !ι\Θτσ.τραr,εi' τελL'ι"&., aε Mαxe-
δaγ'.y'4 Μηυaεio τωy PωμαΤxιbv Χρ6_

'lιtl'l' 1λ)'d' να x?ησ''|ιLοπo'.ηθ'eL, για
το czaτδ αυ-.δν, η eν'τ}'τ1eiα' τoυ Α_

γι-aιl Τεωργtaυ.

Λbγo ι3cτερω (μ'e arγ,ιαντιxi1 xα-
θυcτiρηaη), εx,δ6θηxε Δ/γμα, με το

aτotο eγxρtΘηγ'Ξ τa απ6 21'.12.19t6
Φtριs'sα τoυ Δηψrr'r''γo6 Συμ6oυλioυ
τη6 Θεocαλoνtxηq, πaυ αναφeρδταν
cτη διε6ρυνoη τηq πλατεiαE τoυ Λευ
x,'υ ΤΙ'3ρτoυ y"αι των γ'jρω δρδ,μων,

,jιc:g να' πρηxνQεc ψι&' νiα πλα'τetα,

1ιeταξ6 τι'ly πλατειιi-lν τ.oυ ΛευχO6
IΙ0ργoυ xαL τaυ Πεδioυ coυ 'Αρε-
ωζ.

5. Eξa:ρετιxa eνδιαφ€ρον (ατδ

ν oνl'y't' y'οLν υ)ν Ly'ao'.γ'ονοιμιτ'i^ι πOλιτι-
xii' αλλα xαι '.cτοριν'i1 &"πn'Φη) , πq"-

ρονc'"&E"ε'' τo 94 τει3γoq (τηq 22.5.

1917) , 6τoν δτ1ιοaι'εδεται ,rriα nδd-

ομιη θacμιxιb,l y6μωγ) (dπω6 θ* λd-

γαμε σ4μερα) : α) ^γι'α την παραγι7'

'ητ|5τι ι.τlψ&iu'ν σ9 xδ}'c!ργητiq,

Ι.x. τηΥ cγτ1;-ι'τ''ι;δ μιr"ριilν ιδιοxττγ
:ιιiν, β) "{LL i'fι ρ6θ1rιoη τωy εyν6-

1l'ιυν c1dcεωv ο:'.q "δτ'μ6οιεζ γα,iεζ>'
c$μφιυνe με τoυ; οθω'uayιxoι]ζ γ6-

lιoυi, γ) τ'.α ττi) cινατγ"αστLγ"h c'-

τω).\οτρtωaτ1 αγροτ..xιbν qx..νtιτων'

δ) ΥLα ττιν €xδoοη οψδ'aγιιbγ για
την απoξi1ρα'laη απαλλοτριω116νων
.J.^{ρo1Lγ'd'γ xττ,1ι&'ιιιlν xα'. e) ^για την
ταp zy'6 ρτ,cτ1 xτη1ι&τυl.1 cτη \[αιεδo
ν[α, cε ,1ιετd1oντε6 oτοy Eθyιx6 Α-
γιilνα. H νoψoΘεcLα αυττ] φ6ρνει (xυ

ρiιυE) τη aφραγ[δα τoυ Ανδρdα Mι-
'yιλ'αxδπoυ}'oυ γ'α.L α1τoτdλgoε υπδ-
δεcγιια' Ι|'α την xα.τoπLνrt αγρaτι'x$1

νqι'οθεciι oλ'δxληpη." τηq 16ραE.

6. Aλλ* y'αL το Β' τεilxοζ πα-
,,'cυοιαζε'. σΤ1ι,LαΥT'.'ιa'δ ενδιαφ6ρον, ι-
δ''αtτεs'α ^γιατ| δη,μοαιειiονται oe

ιaυτη α -Ειδλaγeq π,λη1oφoρ[eq Υ'.α
τ't1| τrιr,olpαaiα ττ1ν ιaτoρiα x'τ.λ.
:ιι'rsl Κυ'6!ρντ15η τ'Γlζ Θcccαλoνiιηg'
τη€ Θoooαλoνiτ'ηQ, α}'}'α ?ιnι &λλι}y
τερυοy-(ον (πδλεωγ γ'α.L yωριιilν) ,

τηζ υπ6λoιπη{εrlγ!ρ&πεLqq qυ1{ιE

τηE Ι{υ6ερν{cεω6.
Σημειιδvυwω μεριxdg:

Α'. Mε Δ/γψα τηζ 24.1ο.1916
ανατiΘτ1ιαν τρaοωριν&, τα xαBiρι'oν-
τα. τoυ πρaiaτω',ι€νaυ του Γραφεioυ
Aρyαιοτ{των γ'αL Kαλιily Tεxνιilν
τη; Kυ6ερνησeωζ στoy 'Eφoρo Aρ-

aα'.oτi1των Mαxeδoν iαq Γειbργιo oι-
Υoν6p"aν' ενιb (μετd, λiγε6 ημdρεg),
'Eφoρo6 τω,ν Αφχαιoτ/1των τη6 Mα-
zεδoν[α6 τoπoθεττ}θηxε o Φ. Βeρa&.-

xη,.. Αργ6τeρα δc'oρ{aτηxe (... ο

Πλ&των Poδoxαναxηq επ6πτηζ τωy
Bυζα,lτινιbν αρxαLoτt]ιων 1 filp'Oζ 1τΞ-

cιoυλλoγy'1ν, ταξινδψηaιν xαι μελd-
τηy των ειE αυτd,6 αyαγOμενων y"εζ-

μηλiων...,. E επιov]μανση αιτi eι-

νσ.. erιxα''r,Τι τεd'ντo-rε xαι υδια{τερω

τ6lρα.. aπ6τe eτo'.ψ,& -Cεται, επi τ6λoυ6

η θ:1rελiωcη, οτη Θεοοα}'aνtxτ1, τoυ

Bυξα"ντιv:ri }Ιoυoεioυ τη6.

B'. Στ:6 28.1Ο.1916 πρai1γΘηxε:
.o εγ Bελl6avδιδ Σ1oλ&ρ1ηι K.Πη-
1ειilν ειE xαΘη^γητi1ν των Ιaριilν του

Ξγ Κι,sτορ[α' ατελo66 γυ,rναοioυr'
ΤΙρδxeιται. 

-6πω6 
ε{ναι γνωaτ6-
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To Jl-E-Jιl" σTo 42o ουyiδplo Tnζ ΙlομμακεδoΠκnc
To ΛJκειo τωv Eλλη.νΙδωv Ν&oυ_ τιq κυρΙεq KαΙτη ΤoΙτoη και Bdτα Λ.E.Ν. oτην ΦιλαδEλφεια, ατo oυνi_oαg παρα6ρδΘηκε oτo 42o ouvΞδριo Xωvoδ. δριo, απoδΙδει πιo ειiyλωττα, απ5τηq Παμμακεδovικ{q 'Evωo.ηq HΠΑ Στo 42o oυvδδριo τηg Παμμα-καιKΑNΑΔΑτroυiyιvεατην$ιλα-κεδovικfqπαρα6ρiθηκαvoυπoUo-

δδλφεια των l-Ι'Π.Α. 'cτιq 13-17 yδq Mακεδoviαg - Θρdκηq -. ;.';; Επtμ6λειο
|oυλΙoυ και xδoει}ε yια τoυq oυvE- παΘεμελfq, o κ. K. B"6.Jr";; ;; Λευκftq Σαμαρ6δρoυg. εδρog τηq Eταιρεiαg Mακεδovικδvoι oμoyενεig και oι oδvεδρoι φl- Σπoυδδv Και oι πρδo6ε19 και τrρδ_ κ&θε τι τo παρακdτω δελτΙo τιjπoυ
}:iπ::, ;.χ::J::':fi:J: ,1Η;r' 

Eλλδδαg'o.o, λ,ouu "o, '*_n"uu"-εδovικ{g 'Εvωoηq:
τoυ Λ'E'Ν' πoυ εΙγε επικεφαλr]g Tιq εντυπδoειζ πoU &φηoε τo ΔΕΛΤlo TYΠOY

ΥLα τa γιL τaυ Α,να'aτc's[ου Τ[ηy'aιil-
νoζ, τoυ οπ'alιυ τ.l- "Aπο1'ι'νη'iιογε,!1ια-

2α,' (που ι'lπαρy'ουν oτα αρy'ε[α τοιl
I.M.Χ.Λ.)' π).ο,3τ',.sc.'l 5τ!\i].1'\)τLx&

τq πλτ1ροφορiε: tια; τLL 1.'l Β6cεcc
Eλληνιc1ιd Cτα. τ!)'τi τ'Cυ 19'ου q.ιtl-
'1α Q'θ"ρτi y'σ'ι. 5τ''< 1ιελd;:; τoυ μd-
λoυ6 τηi ε.-q''.ρεt.ιc L\1'a x. Kιονoταy-
τtνoυ Βαy'q'λ6πο'i.ιυ, r,.)υ e^λ'σ.1|.€. ε1J-

ρεtα γρηοu',ιaποi'ηοt1 τcυ: sτο aγ'δτ,'-
δ,ο βι6).tc τC'l\ .

T' . Tο'l Md"ρτιa τ,',l 1917 δ,"ορt-
στηy"ε' 1rετzξιi α'λλωy, μ€λοE τr2g γ!-
ου TeνW-ο') Διοιιτiτι'ιc6 Συμ6oυλiου
τη{ Γεωογιr: ^i1q Τ ρdι'πεξα6 Mαr.εδo-
'l[αc .,'..y"α"t ο Αλdξανδρoc Λdτoαq,
ωζ .'ι''liLπρ65lDilaξ irιD No1roιi Φλω_
ρ['lηQo, δη)'αδi1 o μετdπειτα γyω-
cτδq γeωπ6νaq-cυγγραφ!α'ζ y'α.! y|-)-

ρ|ωc θεlιελιωτ^{6 τωy xτ,,'ρtων -,ηΞ
Eτιιρε|αq \['ι'y'εδaν;ιι6ν Σπoυδιby.

Δ'. Τoν '\τ'ρlλ',''l τa'l 1917 διc-
ρtaτ.ην"αν ιυE μdλη τη6 Επιτροπ^fi€
τoυ Mαxεδcν''>,-aι| Moυcεtoυ o T,μη_
ψαταρy'τic Bυξοιντl νιi-lν α ρy.αcoτfiτ'ων
Paδοxαναxτ1q, ο πρωτiν ψητρ'oπaλt-
τη6 Λεοvτoπdλεωg Σωφ,ρ 6νιaq xαc ο
(Γιιλλo;) α'ρ,γαιoλδγο; Eρldoτο6 E-
1ιπαρ '

E'. Tdλc<, μe Δ/γγια αρΘηxe η
απαγδρeυcη τLσ' 1ην πιλλτ1cτ1, 'απ6
το υτφy'αταoτηψ1' ττlζ Θ εcaαλονtxτlζ
τ^r1E T ρ&πε'-ζαq τηq Aνατoλ^l'q, πpοζ
του -ζ Θεoco)'oνιxεtg Ιαxιb6' Τoαθ"x,
Nεc[μ xαι. Σαψaυt1λ Mπdζα ("ηE
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ΙΙιcτe'jιυ, )'r'ιτδν, δτι o αναγνιh-
cτη6 θα ay.η'pατιaε μiα, dοτω α1.l,υ-

δρ!, eι'xδνα τ!α τα πε'ρcεγδ'ψενα'αυ-
το'3 τa'ι aιilματoq τ^fιq rι"ραπαΥω Ε-
φημερlδα; xα.ι ελπ[ζω dτι θα oυ1r-

φωνet cτ"r1 διαπ[cτωcτ1 6τι ιξiζει να
γtνει π,'ο 'ουoτ^r;ιzτ:'xt1 η μελJτη τηe
'''ομ'oΘeo[α'q exa|νηq τ,q, eξα'ι9ει,'ι&
ιδι6ρρυθμηs, εποy'i1q, τη6 .. Πρooω_
ρ ινi 1q. Κυ'6 ε ρνl1oεω;r'Θ εacαλaν ixτ'E,
γιατ[ οι ειδ{cει; τ'oυ μvημεioυ αυ_
τo'j δεy ενδle.φdρουν 

'ρoν&γα T\ Υrι-
1ι x\, αλλ& y'α|' ττlν caτoρtxt1, nγενι.-

ι&,, επι.aτt1',ιτi oλ6xλη'ρηq ττ1e γιbραq
xαι, β€'6α'''α", ττ6 Mαιεδ'oν[αq πι.'o ec-
δ'''x&, αφοι5 οι ταρεy'6';ιενε6 πληρoφo_
ρ|.eq yια" το6τη e[ναι πeρ,'oo6τeρεq
y.q'L πLo οτ11ιαντιx€q'

To 42o Eθνικδ ΣuνEδριo τηq Παιr
μακεδovικηg'Evωoηg, πoυ iyιvε
ατη Φιλαδδλφεια τηq Πεvvoυλ6ανΙ-
αζ, με σUμμετoγτ] αvτιπρooδπωy α_
πδ δλη τη B. Αμερικτ], λdμπρυναv
με την ταρoυoiα τoυq μiλη Xoρευ'
τIκoJ Σuγκρoτ{ματoq τoυ ΛuκεΙου
ΕλληνΙδωv Ν&oυoαg με επικεφαλfq
τηv δραατ{ρια Αρyηγδ κ. Κ. ToΙ_
τση Καl τηv κ. B. Xcοvorj.

oι λε6εvτδκoρμoι xoρευτEq i<αr

xoρεJτριεq Eδωααv πoλλig τrαcα-
ατ&αειξ ατιq 14, 15, .16 και 17 1-
oυλiou l 988, και εvτuπωαiαoαv τo
κoινδ με τoυq ωραioυq ελληνικoι)q
xoρoJg, τιg αυθεvτικdq φoρεoιig
τοUζ/ Και τηv ζωνταv{ μoυoικr]
τoυq.

EπΙαηq o xoρoδιδ&oκαλoq με τoυg
xoρευτig Eδωααv μαΘηματα xoρoδ
oτη ΝεoλαΙα τηg Παμμακεδovικτ]q.

Mε την επΙoκεψη τoυg αυτ{ oτη
Φιλαδδλφεια τo ΛJκειo ΕλληνΙδων
Νdoυoαg δxι μδvov Eδωoε αiyλη
και ενθoυαιαoμδ oτo Συνiδριo, αλ-
λ& και αυνετiλεαε ατη αιioφιγξη
των δεoμδν τωv μελδv τηq Παu-
μακεδoνrκηq και τoU ΛυκεΙou καθδg
Και στηv πρo6oλη τηq Evδoξηg και
ιατoρικηq τrδληg τηq Νdoυααq.

Για τo τμημα Δημooιευμdτω';
τηg Παμμακεδovικ{q,

ΓlΩPΓoΣ ΑXΤΑPlΔHΣ
'Yπατoq Πρδεδρoq



KPAΣΙ .0NOMAΣIAΣ IΙPOlΛErΣEIl}υ
Κραoi ((ovoμαoiαζ

Προελε'.ioεωq))

'Γ t'etν αι,Λr,ι1'ct,, Q'1aι,ι-a7iqq
Π ρoελε,5οaι,l;,, ;

Σιi'1ιφιυ.7z- iι.Ξ i.rP e)')'τslιτ'i7 ιαυ
Υo' Υ.:TLy"^iι νογιοΘeο!.l'' ιρ'ι"ο[ oνοι,ιz-
οla; Π ρoελειicειιl;. 7'α'ρl'τ"τηρtξeτzι
ιo πρot6γ που προiργ.ετυ'ι. z'τδ ττp
περιογi1 τ'ηi οποtα: τ,' δν.'!ιx φ'!?e,.
οττγl ετr'ι{τz τoυ. 0ι τa'.,'τ,'y"qi' y'α-

ριxτ^/1ρεc του ιοy.c'a'\ s"υτo") οφe[-

)'oντα'' σΞ φυcιτcυ; ιι''" τeγ''ιιxr''31
πυ'ρ&γaντεq 1ηΞ iυτy'εγ'?l,ι3νη; π:-
pLcγ'ηζ' Ωi ιx τc,"l -ι'ι ιριcι' oo',c''ιυ'-

ciz; Πρoελε,jcειυ:,, 7'ιρυ'ιττ,C!.:.:τι','
το xραst τοι'ι'.

ι) παριγeτ'α.ι y.ποι)'eccτ''iζ& ιq'ι
',ι.δνο α'τ;δ εγλ'εx:α iτl'φii''.ι -,ηΞ 61)\(

τexρ'.1ι€ν^r16 τeρ:aγiig ττ1q οτιtι"; :ο
Lνo1'ιι' φ!ριc aττst ιτ'.ν'tτα,

β) πzρα^1eτι''' ατ5 γiα ^l1 rei'υτ-
οdτaρε; γ''ιι π0''ιr.,ιε τ,'q [7ι''z:. T:ο'.Υ''"-

λiε; α;ιπελlο'3 τaυ τ'l)'λ''.e2"l,3''-ιγiar

{ιε τι( πι'ρα'δοοcι'z!'< γeΘ6δC'l:. ια)'-
).υ€ργεια'q 1ι!οι 1Ξ ι"1ι'πε)',''lρ";''τ.!:

ζιiνε; πcυ !'γουν .'pιcΘei ιπ6 τa Υ-
πονργεto Γ:ιοργi:ι; xα''' !.xaυν ανz'
γvοlρι:θεi νaι,l'lθΞ-i^ιe cαν τaρι.,l'7.!.3

1τα ρ 7'τ ( \.'τ'η a' ι ρ z ι ι ο"l'\ν ιυ τ d ρ -"' : Π', : -

:-.----

γ) c'''laπC'.:!'ιz''. οljμφοlνα. ,','e ,η'/
παραδοc''υ"ιδ τρδτo τ,τ1 .c τaριc^;l'1i.

δ\ c:lοτr'''eι"τl..' x|.:ιl o'6 59'l9'l;
xε i c'3"γ γ.1'a'l'riΞ iΞy'Υ,}'oτ i α.; πoυ βε)'-
iι1i1'1ηι1'1 τ^r;l πο'"6ττiιd''τo''l,

ε) c:lc;.'ιεtτL'' 5Ξ a|.νr)jia''ε!"η πtι:

βp[cxeτι''. |'!sα 51rι 51)Υγ'Ξ/"?|'|\ε'/^rl

α'γπελ,'υ ρ^l''xη ζιilνη .

Σ'jl ι φοl ν z''''z γ'tξ e ? ν'r,-'''zlι 7r'. &τ α'Υ -

|ι''x' πaυ υπε17'0ητ, :c 7971' τ1 oνο-

'tι.s!'l Χ).:'l;ll. 7ιi-'ιε1,l-'.3a aι'ι' Ξ-

ρυΘρδ 7τ1ρ). --c'l !.7z,' ;ι.r,'ι.7'θε[ απ6
ο -τ'φ'':l,,'ι "'f iζ 77'l.:).[zi Ξ.:lo',ι.ιυρο

π';l'ι c, )''l''" ε c ^( e 
|. 

τ ^l-,. c τ τ i ι z-''ι;: eλ r''l i' ^ (,. -

/'"ι', "ιil"l,''ι1ιθCρ,.l',ι-:"'l'ιl L--a 1.' )'-

τουρ^1z[ο Γεωργ(αg, y'. txεL 1lα?1"-

1ιεiνsι cε δρι5:iνα βαρLλια τa'i'αN''-
1τ.ν τl"1' !να γ.ρδνa.

Συγxεxrριp'!'νι τa nΔ,ιωταγlιο( υπ'
αριQι. 5σ2' τ'eρi α"ναγνι:ιρ|o;ω6 o-

',).!',L'.5 :.1Ξ ΙΙ ρa:).:,j::ιl; c[')ων, αν α-
- 4 n., ,Y"l-""

<<H o'l,liιzc!α Πρ.'i'z'3ι:ιl; N{,_

ουclα τυγyανa'. xτλ'i1' z'lαγνωρtζe-
τσ". aΘ x1'L πρasτατaι3eτα'. rρozειψ€-

Αi\{ ΓΙΕ,\oYΡΓΙ ΚΙ Ι Ζr)Ν Ι Ι ΟΙΝoΥ
ΟΝΟ},Ι.\ΣΙ ξΣ ΠΡΟΕ'\Ι-'\'ΣΕΩΣ ΝΑOYΣΣΑ

fiε τρ ιd

PοδoγΦol

Εlρηvο0πoλη&

AρΧoχωρ!

Τρiλoφoq

Ποτρiδο

' ,i_),1:;;; ,:1,.:'; ιli.;η Οivoυovoμιαο(αq Πρoελε,;ο;οη l.]αοuooα θ1ει θκταoη
ι.]' i: τ -. .' ,;ιi': iιι,; και η καταvoμη τωv αμπελr:)vωv κατα κoιι,6ητα ε[vαι:

]. l.]αοιlo:
2' Μαρivα
'] Γ_...,\/Λy^.,,: δ,

.1. Στεν,nμαχoq
5. /'ιευκαδια
6. Τρi\oQoq
7 Φυτεια

1.5ω
2.15ο

750
460
ua

1.50ο
424

στρεμματα

))

,)

),

,,

αμπελΦVωV

))

,,
,)
l)

1t9



Υoυ πεPi ξ^ηρo'3 εpυθρa6 a[νaυ, παΡω-
1γ'Ξυ,Δξδ|\e'Υου εx oταφυλιιδν τηζ π,aL-

τ"''λiι';,,Ξινδo,ια'υρco, προ'εργοψ€νι-υν
εξ α1ιπελωνιDy τoυ Δ{μoυ Nαoιioη;
γ'α.'' 1ω\) Koινοτ11των Στενημιdy'oυ,
Γ''ανναxoγωρ[ου, Mαρiνηe, Λευxα,-
δdων. Koπayοι3 y'α.'' Tριλδφoυ τoυ
lVc1ιoυ Η1ιοιθ{α6, xειlrdvων δυτιxιil6
τΙζ ο'',δτ1ρoδρo1lι.x^l6 Υραψ'tηζ Bε-
ρc!lι; - Eδdcoη6r'

\Ιι αποφιcτ1 τcυ Ιπoυργε(oυ Γε-
tι2^γtz; zzθaρ!ζaνται. τα Γ'αρα'Ld,x|')
δπι'.ιc αυτ&' ανι'φ!'ρoνται oτo Φ.E.K.
689 β 21/$/71' "ΙΙoιx')'tα. στx'φ1)-

λ"l1-Ξ, τ''ι'' δρ''α τepι,"7ii6 ιυ; xαθoρi-
Ξoντz.'" δcz' τrυ υτ' αριΘ'μ' ba2/7971
B. Δ/το:. Ετipια' τoιl),d'χυaτaν πα-
).adιυ::; :ντ4; δρυ'θνοlν βαρελlωv. oι
α1rπελιilνε; δξοy δπω-" |\Oρφr'lι!γ1qι;
ει_q zυπελλοeιδ.i1 i1 ^γραμiιtτα oai1-

'ια-:,z' δiχa'lτα''' xλαδευψα βρι'γ.'3, ιι
7τ?Ξ1'|-|},Ι.i'.x1't απoδδcεc; τιυν μrj υ_

τaρ6z''.'lο'lν τz. 6ΟΟ 1ιλ/μ,1rα Jτ,d.φ')-

)'ιjν xι'. τi περιezτ''x6τη; τ.:υ γλε,j-
χr)i ειξ cαx7αρc'l εiναι :ο'i'αγ''-
οτογ 188 γρzψ',ι/λtτρqγ,'

Σκoπ6q τoυ Δι'επαVΥελμα.
τικoιi Σωματε(oυ oΙvου
ovoμα,oiαξ Πρ,oελειiοεωξ
N*oυooα

Tο la ^{''1" 1.Γl\ι Eλλιiδz Διaπαγ-
γ:)ψατιxδ Σω1ιατεio o[νoυ oνoψoc[-
α_: ΙΙρoελει1οεω6 , τΞνΥtβτly'ε ψ!σ'L
z'τ6 τ^rρι eπιθυ1ιlα τωv επαγγελμτ-
τιιbγ τοιl αsγc)'o'3νται ιιΞ τηy πα_

ρι.γοlγ'ii xιι eψπoρiα τoυ xραcco6
ττ1q N4cυcα:, (α,1rπελoυργο[, ruαρz-
1ul^γCi, liιτaρat) ' να δι.αoφαλi'ooυν
ιτ1l πc'δτητα ι,cυ πcoiδντaζ τaυζ y'α.L

'/.!- ,ι'lq'τiτυξoυ.r περaιτdρω -ν\ν 1lpa-
6c):i1 τοιι στa Ξ5ιnτερLy'6 ι.αι εξωτε-
2''ι6. 'Ετcι' ;ην ανoιξτ1 τoυ 19,87,
τι:α την διαρι.e''q τωγ exδηλιiloεωγ
Υ'.'7. ;τyl αναx'i1ρυi^η τη6 Nd,oυoαE
:α.γ oΔιεθγ'4 π6λη Α1ιπdλoυ xιι' o[-
'l,,'ιu' ξeτ'i.γτ1cαν o,' eργαcteζ τLα Trιν
δη1ι:cυργiα τoυ Δlεπαγγελματιτo6
ΣιDιια,τεaoυ oboυ oνoψαc[αq ΤΙρoe-
λε'joεω; λτ&oυccα ιαι cλοxλ^r1ρωΘτγ

\αΥ τo τ:αλaxα[ρι τoυ 1988 ψε τηγ
xατd.ρτr.cη τcυ xqτα'aτατ''xοι3 τoυ,
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cυμφωνα ',ιε τι oποtο ιναλωψ6α'νει

1ι'''α οe,.ρ0, απ6 αρψoδιδxητεζ ;z'αL υ-
πoyρedlseιq πoυ aτ6γo €γoυν να βo-
τβi,οουν οτη't:-
} γν6cη ττlζ r?oσΨoραq x'αι ζiγτs

στlq'
- τρocαρ1l'ογi1 τaν προaφaρ6ψaνου

πρoiδντοE aτη ζi1ττ1cτ1,
I xαθι€ρωcτ1 xαν6νων δι.ωx[ντ1aτiq

τoυ πρr2'ζ$γ1oξ 61'ην αγaρ&, τ'α-
θωE xαι xα\aριcψδ τηζ τLι'l'ιΞ τO\)

ιyl. δρων πληρωμτ)ι,
* ιαθιtρωcτ1 γενιxι6ν xανδν('iν τo')

νι' δ'.i'πoυν τι: oxΞcει6 αψπeλaυρ-

^(dJ')' ilαρl1'Υω^γων xα'. e'ρ;6ριο't.
|Π δτs1ι;ο'ιp^itσ' π?οτ ?L''\|.\*των dρευ_

ν1'Ξ γ"1''' ανi"ττυξτ,; ιe ο}'ι τα ε-
τtπεδα :,x.?LτωΥtι-< ιαι πρoωΘτs
7τjζ τa! rρCi4ντa;'

J τρcιbθτ,cη τaυ πiιοtδντοζ cΞ αΥD-

ρi3 το'l εcιυτεριxc6 xαι εξωτερι-
xο'3.

Xαρακτnρ:στ!κ* τoυ Δtε-
παγγ,ελ,μ ατ.κoιj Σωμ ατε iου
o(voυ oνoμααiαζ
Πρoελειioεωξ Naoυσσα

Ιδ''ι[-'e7τ1 \ο',ι'ii ιι'. Ιlνε6μα ;,οιl
επ,"τρ!πaυγ:

a ττl c'll,ιaω'/tα 1ιeταξιi 4λωγ το.lγ

;ιeλιilν τoυ Σιυ;ιιτodoυ για xaιν.i1

eυ)J.cγιιi1 προοπd.θεcα',l'ε qγxi-
ιε''',l'ενυxl' axoπδ ττp πρaοταciL
τι'' τrροιbΘτ1s\ τoιι nooγ6u"or,

Λ 7,,'ιΥ zα'Θοριc',ι6 ττ1e ταυτδτηταq
y'L'' iηζ .δ.α''iΞρ6τητιLζ τaυ %Ρα-
sιο'3 ττιζ αγι'πJ'oυργιxi1q ζιilyηs
oνoγιαaiα.< Πρoaλειicεω6 Nd,oυo_
5a'

a ττΓ'ι eτ'.ιC,'νιJνiα y"'LL ουνaργαa[α
,,ιετ ιξ'j ;ωy Ξπ7"γΥελ; ιατιιilν-1-ιελιδ.,,

τoυ Σοl1ιατεioυ.
Ει.διx63 γωρa; -.ον επιτρ!πe,':

Π τιi ελε6θ ΞρΞζ 5νν1'ν-'^i,ceη 6)'υl
.ων Ξτi.ι.ττελ1ιατιιilν τaυ τ)'&δο'l
το'l ιραο'"cυ τη; Ndoυoαi,

j -"cν δ'.d'oγa μετα'ξι3 τωv μελιbν
;C'ι Σι'>1ιατa[o'l,

Π τ:; oυξr1τi1cε''E για *'ην επ{τΘυξη
ουμφωyiα'g xαι r'aορροπtαζ ι,.ετα_
ξ'j των δ:ι.φ,,ρ'g1r*5u ομd,δων ε_

παγγελγ.,ιτ'.ilν (αμπελουργων, πα

ρrγωγδν ιαι a,,ιπδρων) με οτδ1o
iτ| eξαaφαλιοη ττιζ ιαλ'3τερη6
α'ν&πτυξτ1q του xλαδoυ.
lυ'ιι..δ;ητα ΤΙροcαρι'ιaγiiζ στηy

c'.'Z.ι.1 "ιι}'.Υ"i1 π ρα^γγrωτt'xδτητα i,ηζ 1τ,ε-

ρ'.c7i'| ψlcα cτα τλαtcια παντα τη6
εθνιι'i,3 z-ι. ι.ιilaΥLX^l1ζ αγρoτιιt'16
τολιι'.τ'i,;.

o7'^1&'lcιιτ' tt''. Σ'ιτ'o')ιcμ6_c των
zνιρ^1z''6ν 1Θ.ι .'-j{1:'/'.51ιιδν dρευναq,
; Ξ'. ? r.'} 7. i a'J' |- a ll ι ι'. --,.' c ιbB τ1cτ 

1 3'

Πoι69 εivαι o ρ6λog
τoυ Διεπαγγελματικoιi
Σωματεioυ;

H γνωιτ1 τaυ προi6ντιι)Υ γ'V.|. ττlζ
ιγοραq

trI 6c.lt αpορθ' ττ1 >,''ιθ!cιpη ποoδ-
1τι|'ι a?q'x'.cν: αν rρ6xεL1α.'' Υ'.α.
α'r'οθ€1ιατα τoυ πσ.i)L^( l'')Υot, εψτ6-

ρoυ t1 τηq εooδεi,e6,
J 6cον α9cρα τ,'.q πω)'.{οει_:: αν πρδ

y"ΞLταL τl'α πωλ{cει; y6.i_ιz η ε1ι_

plαλοl1ιdνoυ. ιτ,''1-.''tlρeψτδριο i1

:ττ1 )''.α'ν''x-i1,

I lι5OΥ ι"φcvx την τοι5ττρe τoυ
;pοtδντο;'. ιν πλτ1ρεi. τLζ τ'ρojiτ,?-

θdο:l; γι: νι. φiρι'. την dvδειξη
;η: oνομαciι-< Πρoελειioεω6 Nr-

aυσσc.\
| 6aον αμcCα ;'.i oγl.πορ;ι!: σJγaλ-

λzγdg 1rεταξιi τωγ επαγγελματι-
i)ν του x\&δου; αy αυτdζ διjπoy_
τα'. απ6 τo'ιq 1eνr'xοl5q xαν6νeq ε-

',ιπ o ρ ιxi 1q π o\,'ι ιx.i1€'

'Eλεγ1o; τaυ πρoi6ντa6 r'αι βελ-
τiωοη τη6 το,.6τητoq

I r'ιελjτa;. dρ:υlεg, !λeγγaq, τδοο
τε zpιπελaυρ^1ιτ'6 επι.πeδa. δcc xαι
'ιτ"'il aι'1η)'c|"γιx6 τοι!,α,' ae 'eιδιx&
εργαaτ'iρ''α του Σιυ.;ιατεioυ γ'q'L c,Ξ.

51)').?τa5ι'L 1ιε &)'λου; φορaι'; xαι
υπηρεcie;,

J τα'ρcγi1 oυμ6oυλιi.lν ^/'1'!' ι€ιν''y-iζ
υπaaτi1ριξ^r1Q,

Π θεcμoθr5τηcη y'αL πρo6oλti Ξιδι-
τ-o'5 eψπορtxο'3 ci1ψατοq γ'ι,α 6λoυ6
το|lζ π,α.?σ'τωγο'3q ι,:ρα'ccιbν π,oυ θα
περ'lo'3ν lιιε επιτυχια τ''ζ o1τα'νo-
ληπτιr.66 διαδιxαoiεg ελ€γxoυ.
ΤΙρocαρiι.ογi1 στιζ διαιυμd,νoει3



o: 12 μllvεξ τoυ ΞυY6μoUρoυ σTn Πltoυoo
To AMΠEΛΙ

1. Κoιμdται
2. Koιμdται
3. Δακρδζει ατιq πληyEq τoυ κλα-

δδματog

4. ΑvoΙγoυν oι oφθαλμoΙ

5. Mεγαλδvoυv τα φJλλα
6. ΑνθΙζει _ διαμoρφδvει τo στα-

φδλι
7. Αvαπτδαoovται τα τoαμπιd
8. Xρωματiζovται oι ρδyεq
9. Ωριμ&ζoυν τα oταφι)λια

]0. Tα φδλλα κoκκιvΙζoυv και πδ.

φτoUv
I I. or 6λαoτoi ξηραivovται
l2. Koιμ&ται

Σημ. Νιdoυoταg: Ατrδ τo 6ι6λΙo <<H

MFΙNEΣ

Iαιloυ6,ριoξ
Φε6ρoυ6ριog

M6ρτιog

Aπρiλιog
M6Ιoq
Ioιivιoξ

Ι o6λιog
A6γoυoτoq

Σεπτ6μ6ριoq
oκτιil6ριoq

No6μ6ρlog
Δεκdμ6ριoq

ΠoΛΗ MΑΣ>> 'Eκδoo"η Δf μoυ

o AMΠ,EΛoYΡΓoΣ
Kλαδεδει
Kλαδεδει

oρyδνει - λιπαivει

Povτiζει
ΔE'vει τoυq 6λαατoiq oτα αιiρματα

Κoρφoλoγεi

Ψεκdζει
'Exει αyωviα και περιμEvει

TρυγεΙ

oιvoπoιεΙ

Ξεκoυρ&ζεται
Kλαδεiει

Ν&oυααq Ι988.

-{ηζ cιΥoΡσ'ζ' δοaν αφoρ& τον δγxo
'ι'x''' ττΓ,l τιμτ] τoυ πpοi"δντoq. ΤΙρο-
οιρiι,'lγi'1 oτ''; αναγτ"εi τηq αγaραq

'',ιe δ''αφορoυ6 τρ6πoυg, oιiμφωνα tιε
-ι\ν Ξ|L1τap''x'i1 πο\ιτ''xti τηg yιilρα;:
Π δι&θεoη ποιoτ,'y.dlν ,λc'ι 

ρ:lQψr61''-
xιilν απoθεμd,των.

J παραγωγi1 αyαλaγη ,με τιE xα'θl-

ριη-ιdνε; απδ τo Tπ. Γειυργi*;
cτ i'lε'ρψιτιxiq απoδδaειq,

J aφωργ'cι^γi1'"y'LνoπoLτlτLι($| π€PL-

θωρiων τιμ{; oδτω; ιbcτe να et-

ναι aε6αcτο[ o'. νδ'po'' του θε',ι''-'a'''l

x''/τατliν';5ψa'3 ^ια'" να απoφ,ειiγoν-

ia1 r'γ α'πaxλJcΞ''Ξ,

.\v&πτυξη ττlζ cιτO?d,q xα'' προιb-
θ'r1l"r1 τaυ fiρ.!τ6ντ2i

* lξ'οπa!.τt'r'rl ττtζ αψκελοoινcxt6
πl .'/ι.'δοsη": με τη cυλλογii, ΔxΘe-

7τ1 71'|. προilθτiοτi τι'lν cτoι1εiων
που δηλιδνoυν xα,' πρo6αλλoυ,/ τo

69γi1nιιτ'6 ^/"σ'L aτP ιδ,'αιτερ6τητα"

τ'r,: τερ'.r'l7i1q cτο γ6ρa τo1) y.Pα-

τ ηll '}!τz cτο ^1-2c't,'.

Ξ cυiι1ιετoyη οe eτ'Θ!ce''i xα'' πo}'ι'
τ'' cτ ιτ!; εz'δη)'ιilοε ι;.

λ ι'i'λ'οΥιy'il πΡcι5ταΘeια τLα. 1'ηγ

rρc6oλ\ τηζ oνo1ιαoiαg Πρoε-
λειicειυq N*,oυcoα, με oυ'iιμετoy.τ}

ττ1q T oπιτi1c Αυτoδιοixηcηi'
J e'l!ρΥειεζ MΑRKETΙNG ^γιω την

.5lυτεaLγ\'il ιαι εξωτερι'xi1 αγoρα,
|| π}'ηpοφ6ρτ1r1\ -ιaυ xατανωλωτt1 α-

τ6 τ,α 1ιωξυxα ψloα ιτιxoινων[αq
τ.'1''' ψe ειδιx& ενη'μερωτι'x&, €'ντυ-

1\α.

121



Η xPΗΣ Ι,MoΠo ΙΗΣΗ ToY AMΙ NoΕTΗroxwINYL
GLYCINΕ (AvG) ΚΙιΙ ToY AΠrorPPoΦHTΙΚoY ToY

AΙΘYΛΕΝΙOY ΠPoΣ ΠAPATΑΣΙΝ T,ΗΣ AΠ,oΘΗΚΕY-
TΙκHΣ ztιH'Σ ToY ΑΚTΙNΙΔIoY (ACTΙNΙDIA cHl.
NENSΙS ΡLΑiNGΗ) ΚATA THN ΔΙAPΚEIA THΣ ΨY-

Ι<TIΚΗΣ ΑΠ,oΘHΚΕYΣ,ΗΣ

Φρo0τα τωy π,o,tκlλlιb,v BRU,Νo,
MONTY καl HAYWAFiD απoθη-
κειiθ,ηo'αv οε 0_ 10 ,καl 95% oxε-
τlκη υγρα,οiο εμ6,9n11r66vτα πρo_

ηγouμ6vωq o,ε δlqλυ,μo εμπoδl-
αroι]l τoυ αl.θ,υλεviου (AVG), με
x,ρηαlv oυγd,LJ,σ α'ΓlορρoφηTlκοt 11

1ωρic α;ΠoββoΨΠTlκoιj το,u otθυ_
λεvΙoυ (υn,ορμογγα,VΙ|K6v K'λ| -

K,Mη04).
ol ,εn,lδ,ρil,oε|q Tω'v δ:αφoρωv

μ,ετoΧθlρησε(Ι)γ εΠl Tω'v φ,U,σlKo-

xημ ικιilv χo,ρα,KTη,ρtστtκΦηr Tοu α-
κτlιr:δiου εμετρηθηoοv n'ερroδ:_

κΦq κατα τηv δtα,ρκε,ι;cι τηq oΠο_

θη,κε0oεωc καl δη αn6 7.11.1986
6ωc τηc 22-5'1987.

Kαλ0τε,ρ,α δrετηρηθηoαlv τσ o-
κτ:viδlο τoυ Xεlρl,σμoιj ε,κεiνο,υ 6
nοU Tσ φ,ροιiτo τωv α'vωτ6ρω nοl
κtλιιb'v εi1,οv ε,μ6οnτlαθεi oε δld-
λuμα AVG τωγ 150o pp,m ylο 5'

Tωv
Ηλ{α Δ. Δεκαζoυ, και

ιξΘιιv&g Toλ ια.&iαριoλn
Eργαoτιιρ. Δ,εvδρoκομ Ιαξ

Arrωτdτng Γεωπovικfiξ
Σxoλιlq AΘπιrιilv

Kσ'| ,σε oυv61ειo ετoπΦετι,1Θηoαv
σε U,n6στρωμα 6aρμlκoυλiτη εμ_

πoτloμ6voυ με,Kr,M,η04, Τα ακτl-
vi&o ο,υτd εi1ov μ,εγq|0τερη oυ_
'vεκτt'κoτητα εvιb τo πooοoτ6 τωγ
σα|KΧ6,ρα}v n,αρδμε,lvε oε 1oμηλδ_
τερα εninεδα oε ο1,θoη ,μ,ε τouq
αλλoυc 1ε,l,ρloμo0c. H πο'ρoυoiα
ToU οΠoρρoφητl,κo0 τoU iα,|ΘUλεν[

o'U εΠ,6δρα,αε εni τηc n]ε,ρo{τ6ρω
κοθ,υ,oτε,ρηoεωc ToU μ,αλακιil'μο_
τoc. Enioηc, τo'φρο0τα α,υτd δl-
ετηρηoov το X,ρω,μα τωγ κοι δεv
nα,ρουoiο'oαv υδορεΙc κηλiδεc
κο,τo τηv δldρκ,εr,α τηc o,πoθηκε0
σεωc. Η εμποolκοτητd ταw δε
αvηoxετο oε 1ao% cτo τθλοc τηc
α,noθη,κ,ε0αεωq, ητο1l 6,5 μ{ιεc.

Σημ. Νι&ouoταq: ΠερΙληψη oμ|_

λiαq'απδ την Ι3η Eπιατημoνικd αυ.
vεδρiαoη τηq Ελληvικfrg EταιρεΤαg
τηg Επιoτ{μηξ τωv oπωρoκηπεUτ,-
κdιν (7-9 0κτω6ρΙoυ 1987)'

Κ6Θε συvδρoμnτflξ

αξ Yρ6Φει

€vαv καιvoιiργιo

συvδρoμnτfl

ΣYNTΗIPHΣΗ ΚA,PΠΩN }ιΚTINIΔΙ,oY MΕ Ι<loIN,Η ΨYΞH
ΣΕ ΣAΚiΙζ,oYJ1EΣ Π,oΛYAIΘYΛΕNloY

KαρτroΙ ακτιvιδioυ τωv πoιr<ιλιδν
HΑY\γΑRD, MoΝτY. ΑBBOTΤ και
BRUΝO πoυ σUγΚoμΙατηκαv ατrδ

φυτεΙα τηq περιox{q Xαviων, απδ 4
Νoεμ6ρΙoυ μaχρι 16 Δεκεμ6ρiou
I986 δταv oι καρτroΙ εixαv μικρη
(6.3-7'4%), μaση 8.5-lo.5%),
η μεγdλη (1l.4-]3.6%) iτεριεK*
τικδτητα διαλuτδv oτερεδv, σUvτη_

ρ{θηκαv oε ψυγεΙo με θερμoκραoicr
κυμαιvδμεvη απδ l-3.5oC και με

't.

Tωv Σ.M. Λιov6κn' και
Γ. Σταυρ,oυλ6κn,

lvoτlτoι]τo Ynoτonlκδv καl Eλαiαc
Χαviωv

Eργooτηρlo Δεvδρoκoμiαc,
Αρloτoτδλεlo Παν/μιo Θεo/viκηc.

oxετικ{ υγραoiα 85-95%.E oι καρ
τroi αυτoΙ παρδμεrναv oτo ψυyεΙo
εΙτε κλειoμEνoι σε oακoJλα πoλυαι
ΘυλαιvΙoυ πdxoυq 0,05 rnrn εΙτε yω-

ρΙg να εΙvαι κλειoμδvoι.

Αξιoλoyfrθηκαv oι παρ&μετρoι,
oυγκδντρωoη τoυ αιθυλενΙoυ Kαι
Co, μΞoα crτη oακoJλα - διαλυτd
oτερε& καρπδv - αvτΙoτααη oτηv
πiεoη τηq odρκαq τωv καρπδν -
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υτroκειμεvικfr εκτΙμηαη τηg γεJoηg
και εμτroρικδτηταg καρτrδv/ στιζ α-
κδλoυθεg ημερoμηvΙεq: 2 Φε6ρoυα-

ρΙou 1987, 26 Μαρτiou l987 και
29 ΜαToυ 1987.

Απδ τιg μετρ{αεrq και εκτlμr]-

oειq διαπιoτδθηκε δτι:
'Ι ) oι κλειαμEvoι oε oακoJλα

καρπoΙ εΙxαv μεγαλι)τερη αvτΙoτα-
ση στηv πΙεoη odρκαζ και σUvτη_

ρηθηκαv τrεριooδτερo xρδvo απδ
τoUζ μη κλειαμEvouq.

2) oι καρτroi τηq lηg oυγκoμι-
δ{q μετ& απδ κ&θε iξoδδ τoυg απδ
τo ι.|.tυγεio εiyαv λιγδτερα διαλυτ&
ατερε& και μικρδτερη αντΙoταoη
oτηv τιΙεoη o&ρκαg και παρoυoΙα-
oαν xεrρδτερη σUντηρησιμδτητα oε
αιiyκριoη με τoUζ καρπoJg τηq 2αg

η .ηq 3ηs oυyκoμιδ{g.
3 ) Συντηρr]Θηκαv αρκετ& καλ& oι

κλειcrμδvoι oε oακoJλα καρπoΙ: α)
τωv δψιμωv πoικιλιδv HΑYνγARD
και MOΝTY μΞxρι τEλoq Mαρτioυ,
6) τηs πρωTμoυ πoικιλΙαq BRUNO

μExρι τΞλog Φε6ρoυαρioυ, εvδ oι
καρπoi τηq πρωTμoυ πoικιλiαg ΑB-
BoTΤ αυvτηρfrθηκαv αxετικ& καλd

μExρι τiλoq Φε6ρouαρioυ.

,

και



ΔE}ITP0κ0M|KA θΕMAΤA
l. Oλoκλπρωμiυn μθθoδoc [0TιIπoλiμπonc TιιIU εΙθρΦu

l"'i''6 t,ιzοcυρ&ν''cι''l ''1['1 περtοδo, α-6ιr O d,νθρωπo6 αpγ':cε Υ1" αΥτ1σ\JχΞi.
τ;ι:'ι,,"()τiι.υ''l α.;6 :τ;l τ"'ιy"λr"φoρtα,,υΞ' '?"", 

cιρ{p'εταt τρoζ ττl) φ,tleη. Δεv
υ;:'jfiυγα' ^(L1' 1τΓ/ 

'l"(εtq' του ανθριΔ-
r'oυ.

T z ταp'3z'xz' φsιiγoυν. ιiλλοι oι
eγθ,,'rι!' (!.ν-'r'ψα' ια,. ιxαρεα) , 1ι€-
ν.l'l',' '\'i zι.'' y'''}''.&δε- ι6ννο,. φαρ-

μθ'xυtl ιd'θe 7'pl'νc, -u!φroυν στli
ιz))'''!i.';'^{e:eζ' a ;δ)'z',lo1 cυvε7.iζε_

θ,dλεl, dcτω xα'' αρΥσ., να διαταρα-
ξeι rτγl ,QLN.!')6,,|'ι.ι τη; φ6οη:. Αρ1i_
ζε,. γα \α:'s;6ayει 'lτl'Φτι το δλ'a oι'xο-
sι5c-sri,,ια', δπου ξeι. τr, β)'α6ερδ aiδoq.

Στη φ6cη νταρaε: ψcα ''cορoτiα. ψe-
;eξ6 τιυν ζι-il,ντιυν oργαν,'c'μiιν"Ε-
:οι zοντ& oτα βλα6εριd^, !ντο1ια τ.αι
c'x&.οεα'' ιlπωρ1cυν %L'. τx" ωφdλιμα,
;oυ ζa'3ν se βα.ρaq των 6λα'6ερων.

H oλcxλτ1ρυl',ι'!ντ1 }'o'.πδγ βθoδoq
7.7"iα1icλξι!^rι'5τ1Ξ, ε|'ναι iιiα μdθoδog,
rο'l eπ''δ,.,bxe'- iτι'/''iL''"λ ρ δτ Ξρη δυν ατi1
επι,ζ{lιια tιιαταραξτ1 τqι1 q'.γ,η5ι1'51^fγ

'|'t'τ.!q. iJ5τΞ να' 7,Lατ\?τιθο'3ν οι 1ιτ1-

Toυ oδ. Nτιιr6πoυλoυ

y t "l ιc' ι'ο [ το'l π eρ'. ο ρ|r".ι')Υ Td. βλα.6e -

c&' ei.7'τi' 'oτα'i y'ρτ1cι1ιαποιaι5ψε eν-
:'l l'^./ -'').J'. δ,. ι'):!Υ a'lιιε x&πa'.O, πQ''ι
να. !'y'e'' ει}'ιxτιιi1 δo&sτi τα' να 1ιi7
etι.φανtie,. τα οlφd,λι1.ια !.ντal,ια xrι;
α.xαρεα' που θ,jλου,,ιs να eπιζ^l'poυν'

ΤΙ c),οx)'τ1.,'ι':ι'',ι.!'γτ1 ν"aταπολ-tψηaη,

ψπaρet να εiν,]''. cυvδυαo1l6g διio τi

iτ1Ξρ|.σσ61,Ξρ(j\ν μεθd'δω,i χcιι χυlριωi
τηq aη'ρ.ιτ'\e με τηy βιoλoγιx{' Στη
γηι,ιιxi1 xαταπολi.1ιτρη' rupτ!σ LιΨo1τ''a L-

cι3με ψαρ|,ια|y"α x'αL aτη p'.o\a^γιx.fi,

χ'pτ1σ'.|\oπ,oLal3'με εντoμaφd,γ α {ντoψυ,,
εντoπαθr'Υδνα 6αxτi1pια xλπ'

Me την ολoxληρωμdνη x'αταπoλ€,-

'[Lηση1 περLaρiζeται: α) o αριΘγ.6E

τωy επε/16rJσεωy με εyτo1ιοxι6να, β\1

η ρτ)πανcη τoυ maρι6&\\oyτoq, ^γ) c,ι

xiνδυy'οι ΥLα τoν ανθρωπο xωι δ} τo
ν"6οτag τ!i pυτOπrpoοταaiαq. H 'ι"νη-
osρ6μενη μd,θaδoE {.y'ει ιι.' αυτfi τα

ψevιν exτi11ι.ι'τα. Απαιτεi ειδιxaυμdyo
y.α,. ευου7εlδητο τροοωπι^ι6, τLα
τη') εφα.ρl|LaΥfi xα'. δεν εiναι' εφαρ_

1ιδο1ιτ1 παρω εναντioν oρι'η-bdγωy

βλα.,6e,ρilν ει.δι'υγ xα.,. ογeτιx&, περι.o'-

ρ,'aι't{νο ω; τιilρα αρι.Θψδ xαλλιεργoυ

μ6vωv τj δαoιxιiν φυτιxιbv ειδιilν.

(A',
0 6.νθρωr",'; Ξ:εiα^γe: !να aυνεγ'i1

zq.'. δ$;zaλ'a αγιilνα rρcsτα'ciαq τω.l

φυτειιil,:' (δενδριbδει; y.αL ετtι5''εζ' 
'

Ξνι''/τiO'/ :ιυ'l :7'θριi'lν τ'.υ i.ζ fi,ρal-
6&)'i'aνν' o ανθρωτο; ιαθs :δca δο-

z'4ι6.ζει zα'υνr''3?Υ'.α φ&ρψαι'α, rrg τ^ηγ

e}'πl.δc' νι εξc;'lτιbseι dcx\ηρυlτ'.xα
το'l εxBρδ. Kερδi,ζει μεριxdq μ&χεζ,

υερμo,rηΠlo καλλliργεlαq λo1ovlκΦv. fl κoτoπoλiμηoη τωY εxΘρδY πρoYμoτonot-

εΙτor με βloλoγtκη κoταnoλiμηoη

r0'ντaτε τxρι,6oπλτρω,γιiνεq' aλλ* -"α''. Tο απoτ€λεa'ρα aε ^γενικ6s1ραψ
τον πδλεψc δεy τoy x6ρδιoε. T'ι ξν- ',ιiq, δ7ι π&ντoτε θετιx6. M*)J.oy ι-
i.j}q' ισ'L τα αx&ρεα eτυ6ιtινaυν, πo\ c,ιτ.αλ|'1'. Σημειιilοατε oΧr.
λα'π)'α'sιθ',ζοντα,. xα'' απειλo0y. Tελsυτα.|e ο ανθρωπoE &'ργιaε να

Tα φαρ1ι'αxα' 'cτο αργιν"6 aτ&.διo tι"ξπτeτc'ι τον εαυτδγ τaυ xα'L 1ην
ττ1 -ζ χρtρτl6 τoυξj ,lιε i1πιεg xαι γα- υγεiα' τo'l. Toν εvo1λεi τo μoλυoμ6-
μηλdE 'δ6oοι;, etγαν θaτυxd.. αποτε\ξ- νc περι6α\λaν τaυ ζεi. Δε,ν εiνα,ι

σlι''σ'τα. Στη cυν61εια, λ6γω αλ6γι- i:1oλυσlι6yεζ μ6νον oυ πδλειE, ,εξ' α.ι-

cττii γρi1aτ1q;oυ-<, δημιoυργt1Θηxαν τiαq του νdφoυg y'αι τωy xαυοα,ερt-
q'νθsιτ'"^ι6-ζ φυλ!q xα ι'τα φd,ρψαxτ ι''ι'), ε[')ιc xαι η dπα''Θρo6. Σxdφθηxε
dδειξα'ν τι6 πριΔτe6 αδυνα1riεq. Bγτ]- xα'νatq τ{ φρo6τα xαι. τt )'αyzνιx&,
y-σ.ν 6:,0 περ,.Θωρι'ο, λdγω αxαταλλη- τριi-l;ιε; Σx!φΘτμe ιανε[-q, π6aο eL-

λδττγa.c' [oxtγι&ξονται xαινa'3ργιι ναL eτ$αρι1γι!γα. ψe φωρψαxω xαc

φ&ρ'1ιατ'ι x'1'l' σΞ \tγo aρδνο €γουν &λλoυ; ριiπoυ6' δταν pptaιaνταl. ^ιoν

ττsl (δυα τ6xη. 'Αλλα φαρψαxα, δ- τω cε ρντaγ6νεq pιaψτyα.ν[eq \ οι
τ'ωE ε!"νω'' τα 1λωριoιiμενα. εντaψa- xαλ\ι€ργειε; αρδeυoντωυ με δι&φo-
y.τδye 1{:ι Nτi Ti xλπ. ια'. 1α. α.y'|ι.- ρα "ιτb6λτ,τα', uΦηληs τοξιxδτη-
pεοτ'τδνα Tν'ι}'εxρ6ν ιαι TΙλ''xrρ&'ν, τα6";

Oερμoκr]nιo καλλlδργεlαq λo1ovlκδv. fl κoτoπoλθμηση τωγ

εΙτor με βloλoγtκη κoταnoλiμηoη
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Στo Καναδ& η oλoxλη,ρωμ{νηxα'-

ταπa\{ψηcη εφαρψδζεταυ απδ πq\-
λo'\ ψη)'oxαλλιoργητdq. Ey.εi 6πωζ
y.αL 5ε πoλλdq &λλε6 1ιilρε6, τo α,x&'-

ρL ΡANΟNΙCΙΙLTS ULMI (Ι(Ο-
CH) , o γνω,oτ6_< x6xx'.νo 

-E^ 
τετρ&νυ-

y.aq, v'a'νει oo6αρ!.' ζηirιd_< σiη l|Lη-

λιd.'Eνα6 ωπoτελεα1rατcxδq ψ15γγ$q
ε1θρ6: του α'ι'd'ρeυιc αυτo6, 'εiνα,. τo
αρπα'xτ'.x6 σαρy.oφ&Υo TΤPtLoD-
ROMι]S QCCΙDENTALΙS NES-
BΙTT (Tυφλoδρ6μo;) . To eρπαy"τL

ιδ αντ6 αxαρι εΘiοττ'y"€ στa ενxqΙa-
xτ6νο A7'ΤNΡEOSMtr]TEΙΙ, (α'ζ:l

φooμ.εθυλ) γ"αL cε o'ριaψ6ια &.)'λα
a?τ αν oΡ ι'oφaρa6xα εντaψoxτδν α πoυ

|"pηιοrιι'ηnq'.q'3νταc πολ6 ενα,νliay ττlζ
xαρπδιω,pαg τηι 1ιηλι*6. Χρηcι1-ιo_

πo''ιbντuζ λο''πδν ,o ,γ1q'φxτδνσ' αυ-
τ& επ'.ζe( τo ωφdλι,μo αxαρ'εoφ&γc

*κα.ρι xα.t ατοφε'S^γονταc'δαπανηρot

α-xαρeοιτ6νaι'J1ειιαeψc( εναyτioν τoυ

^ιδτx'.yoυ τeτρ&νυNaν. (M. E. Tζa-
νατ:αxτiq Mαθ{rμιτα Eφαρμooμdνηι
Εντaψολoγ[αζ 1o yενιxδ ,ι€ρos

1e80) .

Tην περ[οδo 1971 - 1974 oτo Ιν-
cτιτο'3το Φυλλo66λωy Δ6νδρων N*-
ο1)σσ'ζ, Υiνoνταν πεr.'ρω1ιατα μελdτη€
τη; pυoλa^γ{α6 των εντdμων τηζ ρo-
δατινιd,6 α) Aναρo[α xωι β) Kαρ-
τιoxα.ι!αq Poδαxινιωq. lΙeρ{πoυ 30
δtντρα xαι pραγiονe6, εi1αν εγxλω-
6ιcθεi με c[τα aυρψατtνη διxτυωττ).
'oπωg εiνω'" φυaιxδ δεy γι;6ταν
'!εxωcγιoi ψe φα,ρι1α,xα. Ι'αρατηρlγ
θηxο 1rεγιiλη πρao6oλf1 απ6 αφΙδε6

6λιυγ τιυν φυλιδν y'αL γ.α'τηΥaρLιLν

(πρωc,'νeq, ,μαιiρε6 xλπ.)_. B λ6oη

βρ3θηxε με τtζ παo1αλiτoε6. Στο
τφαυλ.co τaυ e1Υaστα.οioυ uMπiλη
Tρiτoηr, πoυ $ρtaxε-'αι x&'τω απ6

τa Κcδcιυ τη6 N&oυοωq, υπt;ρyαν
τοoυxviδε-<, bτoυ ot αφtδe 

-q. 
y"0.ναν

θρα6oη. ),g ,6i}yτoμo γρoνιx6 δcdι,aτη

'}1, επυcxθ.φθηxαν τιq 
"oρψ1γlδεζl

σψi|νη α.τΕ6 παo1αλiτoεg. Σε x&θε

φιiλλ'ο τooυιviδαE μετροrioεq 6-6 πα-
ογ'αλkaεq' To ο1ετιx6 περιcτατ'ιν'6
pΞ τa αναxoiyωoε o φiλoe Γι&γνηε
Mπiλη6 xαL αμ6oω6 εφωρμδοθηιε
o1dδ:o μεταφορ&g τOυ πληθυoμoι1
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"τi; ταay'ωλLτσσ,ζ σio Ινοτ,τοriτo. (Ι'
Φ Δ.) Ι(6ι]:αμε τι_c τooυτνiδε; με
ι'.i ωφiδεq y"αL τLE παaγαλLτaεq xωι
τι; βd,λημε ,cE μεγdλη οαxxο'3λι

'iα.t)\o'l' Aφτ]oωμε aττ1 cννtγει'ω τιq

ιια'aγ'αλ'iτaeq ελεriθερεE στLζ τ.eLρ'α,-

',ι'zτιι€; φυτεlεq. oι παq4αλiταε6 ε-

τ::τ:l)'εοα.ν oτo αx!.ρωto το xω0i1xον

1.41t;.

(Συνqiζεται[ "

2' Bloλoglκn κιITε,lπoλiμnοπ ευοUTioU

εUTδμιοU καI 0!(0pεωU σT0 0ερμoxnnlα

o noρογωγδc Hλiαc olκovδμoυ μδοα

oτo θερμoκiπlo δπoυ καλλlεργoilvτοl

vτoμ6τεc με βloλoγrκ{ κατοπoλiμηoη

H βιd'oγcxi1 xα'ταπoλ'Qιτ1cη aiγ
ιJ'eρ!' εφ.ιρψ6ζeτω'. οτα' BεργLοxi1πια

με μεγ&λη eπ''τυγtα". Bλdπε αρ-

Θρα πoυ €γoυν δτ11ιocι'ευθεi οτη <1{Ι_

AOΤΣTA, α) Toυ Xρ. Γd,τooυ

,,.Ιζq.)).ιtρΥεια zηπευτιxιjιν υπδ xα-
).υ,!τ1 - Βιο)''.^γιι'i, xα'τατο)'6.tηcη"'
N θ','ιlc:α τe(ly'.ο; 35cy 1986 oελ.
91-92 xτ'. 94 ^ιυ.ι β) τoυ Δη1ιη_
--',.|"'ι'.l'\izρυ.ντωνη 

"Βυr''lλ'oΥ''xθ' 
y'α.-

τl'τ;ο)''!μ^ricη τιυ νεντ61ιοl,/ aτυ' Θερ-

1'cx^/1r'.ι'>. Nιdουcτα τει5yaq 42oν
]9'88 :eλ. 32 -34. Aξlζει ο x6πaq
να αναψερΘοι3pε xαc nι|'α &λλη τe-
iιiπτι'lsn 6ιaλογιxti6 x'α'ταπολ,i;ιη-
ιη:. ΙΙ26xειται- τLα τo'l παρω^γωγ6

\[''.ν&).τ1 o'.xονδl,ιo''l, ο oτ,oto-ζ απδ
',ιeρθ.z'. zs7οΙe[τzι ι''' αυτδq ψε τΥ|)

ιιl)J''.!..l1ε'.α τωy ιτρευτιxιΔν' T,ι
;z ρz-^γδ''ιs^1ι. πρa:iδν-'α εlνιl nυγιει-
'l&.,,. +φo6 δεγ y ρΥiσL1\ofr'o|.a\3νταl'

"Υη'l.'x!'' φαρ1ιαxαo' o Mιx. oιxo-
νδ';ιoυ γρηcl1Lοποcε[ για τη Θρ€Φη
των φυτιilν oε 1rεγιiλη xλt'ραxα, uxo-

πρ''('." ττρ) onq[q ιι)"εταp€ρει απ6 τα,

βaυνα, 6πoυ ιlτ&.ργουγ oυ oτω6λ'oc

γ.1'L τα ψαντρυα τι'lν πρfi&'τυlγ. 'E-
τ5. τα πα"ραγδ'ψeνω πρo1δντα (ντο-

μ,*,τε: xλπ.) , δεν εdν,αι 1rδνo υγιει-
'lα' σ.)'}'Φ xα"'' 'ε'3Υ'εaτα. (Φωτ. 1 ται
2).

5. Περloftκδ rBE,ιT|9Tl!Π,
Kυr'λoφ6ρηcε τo τρωτo τε{1oq

τα oBeλτιωτLx&,'', πr'υ εxδiδει η Eλ-
ληνιxi1 Eπιoτημoνιxi1 F'ταιρe|α γε-
νετ,.xiiq βελτiωcηι τιυν φυτιbν. Στo
περιoδιxδ d1oυν δημocιευθεi πoλλd,

xαι ενδ''q"φtρoντα αρθρα xαυ xαλι5-
πτουν αρχετ& θ€'',l'ατα o1ετιx& 1ιε
την xαλ)'ιeρτa|'α' x*L τη βελτiωoη
των φυτιiν. Στo τεli1o'< αυτ6 d1oυν

δημooιευθai τα eξi6 αρΘρα. 1) ΦA-
ΣorΛA AΠ. Eμπεlρiεq xαι διδ&γ-
l|JLατq" απδ τη δexαπeντ&γρaνη λeι-
τουργtα των μεταπτυ1ιαxιbν oπoυ-

διbν οτη γενετ'.xi1 βελτiωcη τωy φυ-
τιbν' 2) ΡorΙΙAKΙA ΔHM. xαι
ΓΙANNOΙΙοTΛOΥ ΣT. - ΣEN-
ΔOEKA. ΙΙ γεωργιx{ €ρειlνα. τη€

γilραq \J"α'ζ γ'α.'' η αποaτoλii τηq Eλ-
ληνιxt1q F'κcoτη1ιονυxiiq ΕταcρεiαE

γε'νετιx^i1q βελτ[ωoηe των φυτιiι,i.
3) NΙKOΛAKAKE NΙK.: E

γευlργι.xt'1 'Ερeυνα cτη Γαλλiα ιαι
cτηv Eλλ&δα' 4) ZΑMΑΝE AΘ.
E Eλληνιx! Tρ&.πεζα Δι.ατi1ρηaηe
Φυτιxori Ιενετιxοιi λιιo6, 5)' PoT-
ΙΙΑKΙA ΔHM. Tα ι}υτ& τoυ δοxι-



|\x"31,''ι'0 cω)'^lγlι cτη βελτiωoη τω'l

φυτιbν, 6) ΣΙMEΩNΙΔΙΙ I'EΩP.:
"Γο xα.πν,)'aγ''ι6 Ινaτ'.τa'3τo τηq Eλ-
λdδαq' 7) ΠANEΣTOγ K.Π.:
ΤΙρocαqιcy^i1 xα: oξdλιξη τηE PΙ-
NΙΙS BRLΙTΙA οτo Nηci Λdc'6o6'

8) Ι(oΝT',\ ΓEΩΡΓ.: H xαλλιdρ-

ΥεLα ττlE a6γιαi .ιαL \ r',19y'6γ|'71γγ'ii

cηιαοtα τηE τ..r. -'η γ6ρα1'ιαg, 9)

ΣΥNEΔΡIΑ τηξ "EUCΑRPΙΑ,,
1Ο) MοΤΛΑΛtr ΔEM. Η rρaστc"
oiι των δαcιby uιιζ απ' τLζ φιυτιd6,
11) ΧPΙΣTΟΦΟPΙΔE KΩNΣT.
,.\Ιπα1ιπθ.ιo, €'lα νio τροπιτ'6 φυτδ'
12) ΙΙoιxιλdεE xαπνo$ - οπυlρoφ6-

ριυy - αqlπd)'oυ γ'q,ι. εσπεριδoειδ6ν
ια'. αy.λα.δw6. Eπioηε -ινaLγ'.)'iεΞ στα-

oι μηλoxαλλ LeρΥτlτξ -ζ εxμεταλΙε1i_

Lγι.eνa,. ττρt x&.πoια ζi1ττicη μτ]λων'
x66r.;υν τα 1ιηλα αγουρι.' oc xα.τα'
yαλω:6c τρωγοντα'q τ€τοια 'ρi1λ'α υ.'

τυ.γaητε'3oντι''. ' oao'" τριilνε δεν

ξανo"τριbνε. Κα'. {'τcι δυcφη1riζεται

η πo'.ι'.λ[α xαι "γενιx&"τερα το ψ'i1λc.
Υπαρaο,ιν ποριπτιilcει; πoυ τα l1-ι.τ)λα

s'lγxοr,ιi'ζονται 4Ο - 5Ο μdρεe nlρLν

-'τΡ 1Lτ'νaνLxi] τoυζ συγχoμιδτj. 'Eνz
παρ&δε''γγια. Στην αγορα β)'€πeι xα.'

ν:ig (Σοπτdμ6ριo6) , iι{λα τηζ πoι_

1)'fu'-q Txρθ'ννη Σμιθ τd. τyιnσ10.
rρ&a'.να 1ι{λα. H ποιι'")'!"l' αυτ^i1 πρL-

πΞι νd' cυγxo',ιiζεται oxανQν''xd';'

στoν y'&l|''.π'a αρ1dE Noεμ6ρiον. 'Ετcι
o' τρδυιρι. cιlγxoψ,ιζ6,ιeνa'. τ'ιρrot
υsτeρo'5y cε γε0cη, εiνα'' xα'6τe7α-c
πο'.δrτ1τα; xq.t ηπrlΘo'3ν τ,ον '/'LΞc/.ν1.-

λωττj.

!ν τα. 1#1)'ι. xδ6oντu'. &γουρι' γ'.α
0"γιεcη xατα"νi,λιυcη λ[γa το ν'ατ'6.

T ο'lλα|Ι.ccτo a'. r,αρατυ'τa[ απoxo1ι|'-

ζουν τ&πο'.ο xiρδο."' Tα μ{λα. 6μοl;
r,ου πρδxειτα'. 'lα δ''c"τη?τιθοιiν oτoυ:

'! 
υ xτ ι τ'a' q θαλ d, 

1 
ιoυ 6 e [ν c",' απ q' 

ρ c. iτ^η-

i'o να <ωρLlι.&caυν ι*.πωqo στaν ο-

πι'lρtινα γ'α| |!!Leτ& να cνΥxα',ιιcθr'ιS''
Eπι6&,λλeται νx απoιιτ'i1cουν τ.ρaτΓ

γ.,υμd,lιυ; τ''q απυ"ραiτη1'Ξζ a?Υ.Lνa'

\ηπτιν'!q ιδι6τητεE (Σαxγαρα, a-

ξ!a, αρωγιατ'.xi -c aυciεq, 7.υμo( x.λ.

ρ.ο'l, xρ'.θzριcν, ρυξ'.'''3, Tριτιxd'λo.
Υ6ρtδιz αρα-6οctτoυ ι)'π. To πeιa-

διx/l rε?ι).q.ιιι6&νε'. y'υ.'. αρθρα' ^γ'eν:-

ν.oι5 eνδιαφ€ροντ.Jζ. Δραaιηρ''6τητe 
-c

ττl: Ετα''ρΞtα:. Keι ε''διu't'1 aτi|'η,
δπου ;ι ',ιi\τ1 ττ1Ξ Συ'l',α'xτ'.τ"i1q Ε-
πLiρr.7r^i'1, οy.d','α'(ουν ττ1ν επιταιρδ'
1ητL.

Tο πe7','οδ'.x6 ebιι'c eξα',l'τγlια!ο

ια'. η ετt,ο''α c'l'iδρo'.ι^ij ιδιωτιilν 1 .

o{}} δρ1. TΙ cυνταxτc^ιi1 επ,'τροπl1 o.-

τa:z).εt;c'ι 1'π6 τoυζ Οδ. Nτιγ6πoυ-
)'ο' Γιαν. Σoαιcαν&.xη, Δημ. Moυ-
}'α'λ'/1 xα,. λ''ν'. Τρωxα. 'Οcoι επ:-

θυ1-r,o6ν Υ.ι 9ΥΥ?αφa6ν cυ9δρο'μητd;

aτο πeριoδιιδ, i1 νrι οτεlλoυν o1ετι-
L& θ.ρθρυ. για δη1rooi'ευ5η y")\τ.' 

Ι',πο

;.) . o: ι.^1cιlροxο','.'ξyoι δl.α''ηρ'rιψiνaι

τ'σ'pπr:ι. στoυi Φυxτιzoιic θαλ&μου;

sε xα'ιtι τaρ[πτι'ιcτ1 δaγ τρ6xεcτα''.

νυ. γiνaυν rrnγε')1ι.Υ'atr.

Επiaηq a,' 5υΥy'σ,1Lσθdντε6 d"γoυ-

?aL y.αρπ.!t πaυ δ'.α'ττ1ρο'3ντα'ι στ'''

'!υγεtα, '5cτερι" α.π6 ι'lρ'"a',ιiνa γρδνo
δ'.α"τi1ρ^r16^r1-c οr",δηλιbνoυν 6xτP εr,.-

δeρ',ιtδz T.ι1)Q, Ta "επι'φανειαιδ ξ^(-

y"σ.υ|L 1"> . ΤΙ'' cτ,-l π a''^rF'. τ"6 α'^γ οιl ρ οτ.r''

π!;.H {'ττα'cτ1 τ2υ <<ε'τ,''φανειαxo6 εγ-

ια'$1ιατa;" eξαρταται απδ την πo''xι-
)'tz. απ6 τaν y'ρδνo διατ^fiρηaτ1e cτα ι|.lυ

γetα ιαc φυcι.ια ιπδ τa πδaο α"γaν-

ρoι xδπηxαν οc γ',ιρπο[ ΙΙ'ρ6πει yα

cημειωθεi, δτ,. τα μ{λα Γιρd,ννη
Σ,ιιθ 3χoυγ ''δ''ry'tτερτι Ξυπ&.ΘΞtσ. στa

., gn''ψ α'ν e'' α.x6 dγxαυμαr.

ρ''|l'i ^iι eτ''το'''tι.υν^|,ccυy ιι9 τα μEλη
:r,i Σ'l,:ιz:'.τ.i,i Ε;'.τροri:. τωγ
.,;οl'ιoν r;'. 7'';'1$ι!γ53'.; erlι'' oι ε_E{q:

1. NTΙNOΙΙOΙΛΟΣ 0Δ. Ιycτι-
τa0τo Φυλλo6fi'ω'1 λiνδριηγ 592Οo
N.\oEΣA.

2. ΣΦAKΙ;\NAΙ{EΣ ΙΩAN. Ιγ-
cτιτo$το Σι;ηριbv 5411Ο ΘEΣΣ^4.-

.,\ΟNΙKΙ{.

3. MΟΙΛ;\ΔΙΙΣ ΔHM. αναπ\rγ

?υ)1^llc γαΘτΠητ!-<, Tμl;1ια Δαaο)'o-

γ[αq xα,' Φ.ΙΙ.A.ΙΙ.Θ. 54ω6 ΘEΣ-
Σ,\ΛoΝΙKE.

4. TΡAKA AΙKAT. Kdντρo Γε-
ι''?"{Lx6ν Eρευνιilγ Βδρe'.αq Eλλd_
δr: 541 1Ο ΘEΣΣAΛONΙKΤ{.

'F'ι'1y'z,- 
ρ,.αι&' α'ν αφ € ρoυ',ιe την xα"ρ-

τ'.x^l, reρ|'aδο (&'lΘτ1cτ1 ωζ την συγ-

zο ι.'.δ^L;\ ' i(iν y'υρ'aτ!9υlν ποιiι}.ι'tb'l .

o',ι&'δα" Nτελiτcιoυ; 14b-150 μdρε-ζ
Γ'γ4)'yτεν Nτε).iτcιoυ; 145 μ€ρεE
T".δν l'γxa)'ντ 145 iιdρεq
}'[aυτco6 15δ-160 μdρεc
Γτ-ρανν^η.Σiιlθ 200 μ6ρε6.

Για την πι'ρεp'πδδ,'cη 7aυ <<επLφα-

','εια'γ'ο'3 y'αφΞτL*.σμq"τOζ>, NρησLμι\a'

rο'.o$νται δ:a.φaρα 5^1€'ψ&'5ι'ισ.1σ. που

πeριiy.o'lν ετoξcν"bη t1 διφαυl'α\aψt-

ντ1. Tωρα τελευταiα' δεν 6ρi1axει
y.αν€i'ζ ε'3xο)'α τ€τοιεq aυc{eq.

'ocoι, γ''α o''oΥ7ιiηοxe λδγo oυγ-
y'o|\iσaυν <(πρ6ωρα> τα, μtλα' να' φρo

ντtcr'nν ττΓ) iΥy'αL?η πιbληo{ τoυ;

nρ .') <y.c-φ. τL&'οουν u ιrJ'ι n"ιαν ρ(cο'lνn.

I Ta οΙoυpo!(oμμεUα μπλα
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.ιΞ - ^δι lΞΞξ

ληvικη Ετrιoτημovικfr EταιρεΙα yε-
vετικ{g 6ελτiωαηq τωv φUτδν>. Tο
περιoδlκδ, περrλαμ6δuει πoικΙλη και
ενδιαφdρoυoα Jλη' (BλEτιε oτfrλη
Δεvδρoκoμrκ& θΞματα)' Τα <<Bελτι-

ωτικ&>> απεuθrjyovται σ' δλoUζ τoυq
ασXoλouμδvoυζ με τη ΥεωργΙα, Kαl
o' δooυq ετrιθuμoJv vα τrληρoφoρη-
θoιjv καr vα τrαρακoλouΘ{croυv τηv
πρδoδo τηq ΓεωTrovικ{g Ετrιoτfr μηq,
oτov τoμEα τηg γεvετικ{q 6ελτΙω_
σηζ τωv φυτδv. Τα <<6ελτιωτικd>;

δεv τrρEπει vα λετψouv απδ καμiα
6ι6λιoΘ{κη Δημδorα, Συvεταιριοτt-
κη, KEΓE Δ)vαεωv ΓεωργΙαg, Δη-
μoτικi { Γεωρyικfr.

* ΠroτεJouμε δτι τα <<Bελτιω-

τrκd>> θα YΙνoUv o πιoτδq oιjvτρo_

φoζ ToU κdθε γεωτrδι;oυ και κ&θε
τrρooδεUτlκoιj YεωρYoι]. Eτ{oια oυ,:

δρoμη 1.000 δρx.

3. ((To Δειjτερoll
MαΘητrκδ περιoδικδ πoυ εκδΙδεl

τo 2o Γυμvdσιo/ }<αι αυγκεκριμdvα

EI(ΔoΣEIΣ
1. ((H π6λn μαζ)

Πριv λΙγo καιρδ μια ετrιμελημi-
νη Ξκδooη τou Δ{μoυ Νdoυoαq με
τΙτλo <<H τrδλη μαg> εΙδε τo φωq
τηq δημooιδτηταq. Η Eκδooη πλαr_
oιri:vεται απδ εyτυπωoιακiq φωτo_
Υραφiεq (π&vω απδ ]'l 0) oι oπoi.'
εq μιλoJv μδνεq τoυg, yια τηv l-
oτoρΙα τηq πδληg καl Υια τα επ.ι_

τεJyματα των κατoΙκωV τηq, στη
6ιoμηxαvΙα, τηv δενδρoκoμΤα, τηv
αμτrελoυργΙα καl την τoυριoτικfr α-
ν&πτυξη τηg περιo1ηg. Τα κεΙμεvα
εΙvαι yραμμδvα oτηv ελληvικ{ και
αγyλικ{ γλδαoα. 'Εται oι ξiνoι
επιoκdπτεq και τoυρΙoτεg μπoρoJv
vα τrληρoφoρηθoιiv oε yεvικδq γραμ-
μEq γrα τη Ν&oυoα (τo παρελΘδv

με τηv πλoιjαια ιατoρiα τηq/ τα
oη.μερrvd επιτεliγματα και τιζ 1τρo-
oπτrκEq τoυ μδλλovτog).

Σε oδντoμo πρδλoγo τηg δκδooηg
o Δ{μαρyog κ. Δημ. Bλdxoq τovi-
ζεr: <Η Eκδooη αυτfr δxει ατδyo λι_

γδτερo με τα κεΙμεvα και περισ-
αδτερo με τo oπτικδ τηq υλικδ, να
δδoει τrληρoφoρΙεq yια τιζ Χαρα-
κτηριoτικδg δψεrq τηq oικovoμiαg
τηq περιox{q/ τηv ιστoρΙα τηq, τα
φυorκ& και τoUριστικ& τηg εvδια-
φEρoντα, αλλ& και γlα τoυq iδιoυc
τoυq ανθρδπoυq πoU ζouv o' αυτην
και δημιoυργoιjv τo μδλλov τouq στη
ριγμEvoι γερd oτo παρελθδv τoUξ>'

Tηv Ξκδooη επιμεληθηκαv oι Αλ.
oικovδμoυ και NτΞμη K&λφα. H <<πδ

λη μαζ> τωλεiται oτα 6ι6λιoπωλεΙα
τηq πδληg μαq.

2. (Bελτιωτικa)}

ΠρδαQατα κυκλoφδρηαε τo πρδ-
τo τειixog τα <<Bελτtωτικδ>. Eξαμη_
vlαΙo περιoδικδ πoυ εκδΙδει η <<Eλ_
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Πρoσfξατε_ or oτηλεc Tηq ..NlAoYΣTAΣ. εivαl oτη δrdθ'εoη oλωv
τωv ,ΝcΙouσαiωv καl τωv φiλωv Του Περ!o|δlKο0.

_ ot απooτελλ6μεvεc γlα δημoσiεUση ερYασiεξ κc,l dρθρα
vcl εivοl σ0vTομεc σε 6 τo noλ0 oελiδεc Yραφομηχαvηc Kol vα
μηv 6xουv δη.μοolευθεi oε dλλο ΠερloδlK6 η εφημερiδα._ Παρακληση ol ερYoσiεq vα γρdφοvταl σTη ΔημoTl,Kη Kαl
με τo μovoτovlκo σ0στημo.

- Η "ΝlAoYΣTA. δεν φ6ρεl Kαμio εU,θOvη Ylα τΙc εK,φρα_(6μεvεc vvωuεc τωv σUvεργατωv τηq.

- Εργαoiεc εiτε δημοolευθοiv εiτε 6xl δεv επloτρ6φ'ovτα|

η Γ' τ&ξη. Περιλαμ6&νει πoικiλη
Jλη. Αoyoλεiται με τα πρo6λfrμα'
τα τoU Γυμvαoioυ και την αγoλι-
oη ζωη τωv μαΘητδv. Mια αξιiτrαινη
και φιλδτιμη τrρooπ&Θεια. H αuντα-
κτικη επιτρoτrη ατroτελεiται απδ
τoug εξηg:

lτoιog Θωμ&g
Kαλτooυγrdvνη ΜαρoJλα
KαμπΙτη KατερΙνα
Kαραμτrιvioη Ξδvια
Κατo&vou Δαν&η
Κoυκoι]λoυ MαρΙα
Mπoγιατζδγλoυ TαooΟλα
Mτrδoκou Δημητρα
ΠαπαδoπoJλoυ Ναvd
Περιooρ&τη ΣoφΙα
Poδo6Ιτη ΠαoxαλΙνα.

Ευxδμαoτε oτα μiλη τηξ συvτα-
ι:τικηg ετrιτρoπτ]g, vα oυνεxiαoυv
τoν δρδμo πoυ x&ραξαv, δoεq δυ_

oκoλiεg καl αV τrαρouαι&ζoνται. Αι,_
τη η πρoαπ&θεια oε καμiα πε,;Ι-
πτωση δεv πρδπει να διακoτεi.

o. Ν.



iPAΣTHPI0THTEΣ Τ0γ [.E.J,lΕ. J{Α0γΣAΣ
Στιg 8_9-l0 loυvioυ, τo θεα_

τρικδ τμημα τoυ K.E.Ν.Ε. (Kivτρo
Eρyαζδμενηg Νεδτηταg) Εργατικηg
Eoτiαq Νdoυoαq, oε crυνεργαoiα

με τηv Ν.E.Λ.E. ' (Νoμαρxιακη E-
πιτρoπ{ Λαiκ{q Eπιμδρφωoηg), i-
δωααν παραoτdαειg κoυκλoθδατρoυ

ατηv αΙθoυoα τou K.E.N.E. πou τιg
τrαρακoλoJθησαv oι μαθητδq και μα
Θητριεg Tηξ Α' τ&ξηq δλωv τωv
Δημoτικδv Σxoλεiωv.

Tα Ξρyα τrou παΙxτηκαv {ταν:
<<To 6ρωμo1δρι>> τηq Σ. Zαραμπoδ-
κα Kαι <<o κovτoδταlκoq>>. oι κoJ_

'iιltl]il:ι]si ji:

ffiΝ-Νffi

EtκovrΖδμεvol αnδ οριoτερδ πρoξ τo δεΕId: Πριbτη oεlρδ, καΘroτoi: AΘηvi Tιiψloυ,

Σoφlα Pdλλη' Mαρiα ,Παvαγlωτiδoυ. Δει)τερη oεlρi, δρθιεc: Aγγελlκi Αρβovlτδκη,

Παvωραiq Στδiκoυ, Eυγεviα Zdλroυ, Λiα ΣnινΘηρonoιiλoυ, ΧρloτΙvα KωvoταvrΙvoυ,

Mαρio Παυλlκoviδoυ, Δ{.μητρo Ζιoteιo'

l2_7

κλεg -γιvαv απδ τα κoρiτoια τou

K.E.Ν.Ε. υτrδ τηv καθoδ{γηαη τηq

ετrιμoρφδτριαg Α' Aρ6αvιτ&κη.

oι παραoτδoειq εταvαληφθηκαu

oτιq 3 loυλΙoυ, ατoν Πoλυπλdτανo
τoυ δ{μoυ Eιρηvoδπoληq.

Eκ τoυ K.E.Ν.E.

Παρoιμiεq
(Συvδ1ειo απδ τηv oελiδα 106)

c Bγi1κεrv αn' τo Ξwρδvlα τoU.

Θiμoυoειν πoυλιi, {τov oρiΘυμoυc.
o Bρι]κεrv τραπiΖl oτρouμivoυ.
Tο βρηκεlv iτolμα γrο τη δoυλεli

τoυ, δnoυc τoυ oτρoυμivou τρon6Ξι γlo
'rο φ6εl.,

O 'E1ει oιiτι τραβdεl η ψυ1ιj τoυ.
Ωq κι τoυ πoυλιoι] τoυ γδλα.
o Δε λuγdει τη μδoη τoυ.
Aε ραiΖητει, δε oπαρvliτεl βαρlδτεr

vo δoυλdψεr.
o TοiκoυoεIv τouv Θ16 αn' τo γi-

vεlo.
Eivr nουλι1 nηρfrφαvoυc, θορεΙ oυ-

τδc εivl κι κοviγαq iλλoυc.
(t 'oπoloυc ξΞρει vo υnouμδYεr

πδYτο κlρδroμivoυc βγoivεl'
'oλo θδλει vο τα φκlivoυμl κoμπoir-

λl (γα τq υπoυμivouμr). H υπouμoυνιi
κlρδiΖεl '

o Eino - ξεino.
Λiεl κl ξιλiεr οn' Tη μvια δρo oτηv

iλλη.
l) 'Bdvεr τoυ xlφδλl του oτοUY τρoυβδ
Mnαivεl σ| κivrυγoυv, θυo16Ζητr, τρα

βdει μη Θ6ρoυc',

Ο Γιo ivα κoυμδτl ψoυμi'
TδδouκειY η τoυ πoiληoεlv { τογ6-

ραoεlν ηφτηvδ.
Ο 'AφαYouc κl' oκouοτouξ'
ΓΙvηκειv κοnνδc, yiθηκειν, 1oin1lδ-

θηκειv.
Ο Avrdμα δεv τιργldΖoυμι xt XoU-

ριοτd δε Ζoιiμl.
MαΘεuτηκδμl, ταiργιooαv τα 1Yδτα

μαc, δεγ αμπoυρoιiμ1 vα xouρΙσouμl. τα
αvτiΘητo oημακoυvτiβoυv.

Θ 'oπoloυc μoγεlρεilεl ψiμoτo oτoυ
πIδτoυ τoυ τo βρioκεl,

Ψiματα δo nεlc, ψiματo δo oι πoυv'
O Πrδo' τoυ onoY6 κr ndρ'τα γi_

vεlo τoυ.
'Η n6ρτoυ τ' oυγδ κt κoι]ριΨδ τoU'

δεv 61ouv τρi1ειq. Απ' τ' αυτδv δεv
ποiρYεrc καv τiπoυτoq δooυ κt Yα κoρ.
τιρδc.'



Mlα συvσUλiα κ6τω απo τo oλoγloμo Aυγoυoτfiτlκo
Evτυπωoiααε με τηv πoιδτητα

και τηv τroικrλΙα τηq η <<Θεατρoπoι-

ημErη> oυvαυλiα πoυ δδΘηκε τo Σd6
6ατo τηq 27ηq Aυγoiloτoυ, oτo Θε-

ρινδ Δημoτικδ Θiατρo, σε σUvερΥα-

oΙα τoυ Συλλδγoυ Απoφoiτων Λ.Γ.
Ν&oυoαq και τoU μoυαικoδ συyκρσ.
τηματoq <<ΣYΓKPoYΣΗ>.

'Hταv μια oυvαυλiα ατr' αυτig
πoυ oπ&vια 6λΞπει δxι μδvo τo κoι-

vδ μιαq ετrαρxιακηq τrδληg αλλd καl

τo κoινδ τωv ΑΘηvδv και τηg Θεα-
oαλoviκηq.

To Αvoιxτδ Θiατρo με τηv Αυ_

yoυoτιδτικη παvαiληvo, φωτειvη
πρωταyωvΙο'τρια, τιdvω ατrδ τα κε-

φ&λια τc'.v θεατδv, δημιoδρyηoε την

ατταραΙτητη και γεμdτη γoητεiα καr

μυoτηρro ατμδαφαιρα Υια να α-
κoι.,oτoΟν μερικ& ατrδ τα ωραιδτερα
τραyoιiδια Eλληvων oυyΘετδ, ττoυ

γραφτηκαν για τo φεγγδoι, καθδ1
και μερικ& κεΙμεvα τroiηαηq καr θ--

&τρoυ ατrδ τη δrεΘνη και την Eλ-
ληvικfr φιλoλoyiα τroυ εixα, Kαt α' j-

τ& oαv κεντρικδ τoυg θiμα τo φιΥ-
y&ρι.
. H εκδηλωoη dρxrαε με μiα i_

πι6λητικη oκηνη, σαφi αVαφoaδ

oτιg αρxαiεq τελετoυργiεg, δπoυ κυ'

ριdρxηoε η φωVi τηg Mαρiαq Kα-
λαq με την CASTΑ DlVΑ ατrδ τη
ΝoRMΑ τoυ BΕLlΝl και μια <<ιE-

ρεια>> με τrυρoδ τroυ iδωαε φωζ σ::

μIα oειρd ατιδ δαυλoι]g τoπoΘετη-

μδνoυq oτo 6&Θoq τηg oκηvηq. Στo

ρδλo τηq ιEρειαg η Χιoνiα Χαρoιiλη.
Αμδoωg μετd και με υπδκρoυoη τη

αoν&τα uτrδ τo oεληνδφωg τou Mπε-
τδ6εv ακoιjoτηκε τo πoΙημα τou P.

Φιλδρα <,Πρoζ τη oελ{vη>>, εvδ o..-

μovαγικδg <πoιητηq>> τrεριδι&6αιvε

oτη oκηνη εμτrvεδμεvog ατιδ φεγy&_

ρι. To τroΙημα ατr&yγειλε o ηθo_

πoιδq Δημ{τρηq Aραμπατζδγλoυ.
Στη αυvixεια o <<ττoιητfrg>> απ&γyει'
λε την αρxη ατr δτo τroΙημα τoυ Νi-
τroυ Eyγovδπoυλoυ <<Evα τραγoJδι
ylα τo φεγydρι> και αμEoωq μετd
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φεγγ6ρI
εμφαviστηKαv oι μoυoικoi γlα να

αρxiαoυv τo μoυoικδ τoυg τρδγραμ.

μα με τo τραyoι)δι τou Mdvoυ Χα_

τζηδ&κη <<ΝJxτα μαyrκι&>>. Mια oει-

ρd απδ μικρ& φεγγαρoπor{ματα
yvωατδv Eλλ{vων πoιητδv απ&γyει
λε oτη oυvixεια η Eλδνη ΝΞoτωρ,τ

αν&μεoα oε γνωoτd δμoρφα ελλη-
vrκd τραγoJδια δπoυ κuριαρxoJαε
τo ρoμαντικδ oτoιxεio τοvιoμδvo με
τoυg 6αθεΙq και αδρoιig {γoυg τoυ

κdντρα μτιdooυ. Tραγoδδηoαν η Ε-

λivη Νδoτωρα και o MΙλτog Τoα-
λιγδτoυλog.

ΑκoλoJΘηαε μια oκηvη ατrδ τov

<<Mατωμivo Γ&μo> τoυ Φ. Γκ. Λδρ-
κα δτroυ κυριαρxoJoε Evα κακδ και
διψασμE'Vo yια αiμα φεγy&ρr. Στc
ρδλo τoυ φεγyαριoJ η Xιoνiα Χα-

ρoδλη. 'Eτιαιξα,l ετriong oι MελΞτη:
Αδαμiδηq, Γιδρyo1 Mπiκαg, Γιδρ-
yog Λι&uτrα;, Kλειδ Πετρd, Xδρη-
ΑδαμΙδηg και Περικληq Xρlατiδη.,

Στη oυνi1εια και τr&λι ατrδ τo

μoυoικδ αυyκρδτημα, διαoκεuαoμi-
vα αυτfr τη Φoρ& oε oτυλ ROCK
και τραyouδιαμΞvα ccrrδ τηv E. Νa-

σ-τωρα/ Kαι τov Ατrδoτoλo Zαφει-

ρioυ.
Στα εvδr&μεσα τωV τραγoυδιδν

o <τιoιητηq> (Δημητρηc XααιoJραg)
ατrdγyειλε απooτrδoματα απδ τo

σoUρεαλιστικδ πoiημα τou Eyγovδ-
πoυλou <<ivα τραyoδδι yια τo φεy-
ydρr>. Τo μΞρoq αυτδ δκλειαε uε

μια πρωτδτυπη Kαι τroλι} oκληρfr o-

μoλoγoυμΞvωg δrαακευ{ τoU τραyou
διoJ <y&ρτινo τo φεyγαρdκι>>.

Τo δει)τερo μEρog dρxιαε με τo
τταιδικδ τραyoυδ&κι <<Φεyγαρ&κι μoυ
λαμπρδ>> τραγoυδιcrμΞνo απδ παι-
δι& για να ακoλoυθ{σει μια τrov-

τoμΙμα δτroυ πρωταγωνioτηoαv o

κλδoυv Kαι τα τrαιδι&, με μoυαικη
υτrδκρouαη τo ΑDΑΝΤE απδ τη

αυμφωviα αριθ. 9 τoυ MΑYDΝ' Η

δμoρφη και δρooερfl αυτfr oκηvfr E-

κλειoε με τηv αvdyvωoη απ6 τηv

E. Νioτωρα τoυ τrεζoJ πoι{ματoq
<<δvειρo <<καλoκαιρIvoJ μεoημεριoδ>
τoυ Γ. PΙτooυ, με ζωvταvη μoυαικfr
υπδκρoυoη τηv κλααικη κιθdρα αε
ivα υτrEρoxo κoμμ&τι τoυ Pαμδ παι-
yμivo dριoτα ατrδ τov νεαρδ Θ&vο

ΤαιαμoJλo.
Στη oυv-xεια με ayα δμoρφo τα-

ξiμι yια μπouζoiκι τrαιyμδvo απδ
τov Απδoτoλo Zαφειρioυ, &ρyroε το

λαΤκδ μoυoικδ τrρδγραμμα, κι' αυ-

τδ με τραyoJδια yραμμivα Υια το

φεγy&ρι. 'Evα xαo&πικo και δνα

ζεiμτrEκικo xδρεψαv τρειg xoρευτEg
ατrδ τo ΛJκειo EλληνΙδωv, yαρΙζov-
ταq στην εκδηλωoη μια &λλη δrd'
σταση με την αρτrδτητα και ωρι-

μδτητα τoυ xoρoδ τoυg, Tα υττδ_

λoιπα λαΙκd τραγoιiδια τραyoυδi-
θηκαv απδ δλα τα μiλη τηq oργη_

στραξ'

Η εκδηλο:αη iκλειoε με τoν ε-

πiλoγo τoυ <<πoιητfr>>, Εvα oιωπητξ.
ριo με την τρoμτriτα τoυ Σταδρoυ
TαEλιoυ Kαι τo τραyoδδι <<εivαι κ&-

τι vι)1τεg με φεγy&ρι μio' oτα θε-

ρινd τα oιvεμd>>, τραγoυδιoμivo απ'
δλo τov ,<θiαoo>>.

H oκηvoθεαΙα τηq εκδηλωσηζ i-
ταv τoυ Xρηoτoυ Mπαταντζ{', η oκη
νoyραφiα τoυ Kδoτα ΠαραατατΙδη
και or ΦωτιαμoΙ τoυ Θωμ& Φρ&γκη.

Tο μoυoικδ ouyκρδτημα <ΣYΓ-
ΚPoYΣΗ> ατroτελoιjvταv απδ τoυg

Λ&ζαρo Bαρ6iρη (κδντρα μτι&oo
και ηλεκτικδ μτr&αo), Ατrδατoλo Zα
φειρΙoυ (ηλεκτρικη κιΘdρα), Miλτο
Τoαλιyδπoυλoυ ( κιθ&ρα), Tdoο
Kτδνα (ouνθεodiζερ), Σ&66α Tρι-
αvταφυλλiδη (vτραμg) και Ελivη
Νiατωρα (τραyoδδι).

X.



Το βρi'.δ'l ττ1i 27η< Αυγο6oτoυ
;ου 198"9' ii.ιυ \Lσ' ιj'λoυ; τoυE &λ-

ΙουΞ iτ'ιν iνα. ατλδ Σα66ατ6'6ραδc,

^(.7' f,\1'': τουq απδψaιτoυξ τoυ Γυμ'7a-

οioυ (Λυxεdου) , του. 1968 '|1ταν xα-
τι τo εyτελιil; Ea1ωριoτ6, τo cυγxλο-
νιcτιy'6 τoλ1rιi-l να πιδ. Θι γιaρτ&ζε-
pe δλa'' μιξi τα etxοaι y'ρδνα απδ

ττsι α'πoφοiττlli tJαζ.

Mια oμ&δα cυμμαθητιilν, πoυ 'μ6-

yoυy στη Nd,oυoα - δεν αναφ['ρω ο-

Tnq Eλ€vng Mιiτoιαλα - Zεγκivn

oι απδφorτoι τo l968

)'1γ,'α τ,'l'l Γυμνοιoioυ - (Λυxεioυ) .

H Υ6δνντ1 ^η Καγιπ|'ττ1 ν'αυ o ΤΙ{τρoq

ο ΤΙξi,ιζ' ττου υπΥiρΞτa13ν σαν γ'αΘη-

γητ,!.; εu"et, πt1ραν τιq xαταcτ&a'ευq

io' α'-Noφciτων του 1968, γι,α να μτj
tεyι.aτεt ιιν!νι1' xαι α'πδ y'εL ρω-
ιων-"ι; ο !.ναζ τaν &.\λο, 6ρ!Θηv"αν

xιι a''Σcτ,'''t]Θτμαν δ)'a'' oι cυ1ιμ,αΘη-

τ!;, αγ6','ιz 7'.1"'. γ'a?tτσLq''

',ιδcφα.'.ρι" γa1ι&τη ο'l^γιtντ1cη ψε τα
aτ:λoiωτα nθυιαoαl τ6τe''.u. ΙΙολ-
).οi !γoυpe να ε:δωθo'j1ιε απ6 -'δτe

πoυ τελειιδoαμε τo o1oλεio.

Σε λ|γo 1τυπ*,οι τo xουδo'3νι ται
ξι''lx^γ''νbpιCτe πq.λ|. 1lαθητdE. uΔε-

ξια τα τ'aρ[τc'.α, α'ριaτερα τα αγδ-

ρια" φων&ζ'ει o x. ΣυμεωνtδηΞ, πaυ

για π!ντε aλοτ),τ1ρυ' yρδν''α τον εi-

1α1-ιε μαθημιτιy"6. Κoντ& το'ι ε[ναc

κι'ι i'λλο'' δυa τι"θτγ^γτ1τd;. πaυ μα;
τ|'',ιτραν lιΞ iηγ τzρoυ5[q i.ι!ζι a gD-

c'.xδ: z' T&tcτ1 
'< 

ν'z'" ο φ''λ'δλο"{aζ "ι.

Kαφετζ{;' Συ.zε1fξoυiιε |Ιε ττlν fr?a'
οειlγii z.τ6 i.'ν τα-'!?rι '\νδρdα Mα-
)'ια'2ι., πaυ 'lFα"ν συ|l-r|\σ'θιfi1ζ p.σ"ζ,

γ'ιι *νε6αtνCυιιε τα, ξ6λινα ay"αλ'.ι"

:ου τnJ'λυο() xτ,.ρioυ. oι αiθoυoε6 τηi
Lιττi'< ταξτ1q τδτε 'tiταν cτa δε'3τιρο

δρoφo '

Κι'f)6ψlsτe οτι θρανtω, iα α'νL'
π6cπαcιx αιlτ& xaψγι&'τια, τηζ μr{θη-
τιx{; '1ιι; ζω"4s, για να' π&"ρoυψε πι'-

ρουciε; ατi6 τ.Jν x'αταλ.'γo' Γνoυ σ"π6

τδcι aρcνια d1ει φυλrγμ6νo o x.

Συirεωνiδη€. λπδ το τ.?aly'λ^ητ^i|ρLa

λι[πcυν β['€'lαcz αρv"Cτct, oι oπο[ο''

γ'"ι' δ''&φορον; λdγoυ; iεy γιπδρecαν
να' tρθaυν. 'E1ουμε 6μιο6 xαι μiα
aδυντiρ'i1 απιbλεια τηζ συμllιαθtτρι&ζ

lιαζ ΙΙαναγιιilτιg Χριcτoφoρiδoυ'

που cxoτιbθηy'Θ σe ατ6ΧΥιμx, ενιδ α-

τδ του; xαΘηγ'r1τ€;'μα; d1ει φriγει
ni 'α rν/ιντα ,' 1ιαθτiψατtτ'6; 1rαE Σxo'5_

ρι':, xρL;ο'5γι'e γt' αυτο'3g εν66 λε_

ττο6 c,"τ.lι'

\[€cα οτ'rγι ταξτ1 η νocταλγiα ον-

νε'y' [ζe:ι"ι, xιθιil6 ξεδlπ)''hνaνταr, oι-

γ0' - cιγ0' o'' αναψνtρeι-c. *\ιo6γoν-
;α'. )'bγ1 λ.δγιx ατδ τoιlq τ'αΘτργητθq,

απ6 γι'υ'q, τoυζ (ιιαθητdζ>>' 7dαL δια6α-

ζaντll γ.αcρετ'.qιοt α;δ oυ1ιμzOητdg

lια'i. π.υ δεν παρευρdθτΓ/'αν ^nαL .1'-

τ6 l,ο γυ''.ινα'cτti γ'z'i τον x. Λιθ"ψv".

Στην eι7''l1)'ι'>ο^i' 1'.'1'; €7.'ιυψe ται.

!.νLν 's''τ"ρδ τ,aυ €y"πρOσ|JJτε{ τη ψω-

γ& του, η aτoLι' pρiοxeτα''' οτην Α-

νο1ιι.τι ^(ι.ατt Pο6αitz'ι ,1ιη;ιυ; Ξε7α-
αιιl ιθ'το''c'l - q''ii)'q6ι'ν να ^1υρ!'sa'lι

"για p[α ψ!ρα τa y.ρδνa πtcω. T.'υ;
αξ!'ζει i'ιu 1ιε^iαλo .1ιπρα6ο, Υ''α τη')

προcπ&θe''& του6 αυτ',i γ"1". ΥLα τ|';

'ι:ξ!yι.sτaq cτι.γ,;ιd6, πoυ lιαζ dδωcα"γ

ιτΓ,l ειη'q'''ρ[α νω ξt,οaυψe.
'Ητzν 1ει1ιιi"l'1αq αν"δl,ια, δrα'ν 1ι''α

1ιiρl" xουδaυΥLσe τ'c τη)"6φωνδ μoυ
cτη Θecc*λaν[xη. Στ'ην αλ);η &xρη

τoll οι5ργιιτοq iiταν τ1 φιυν! τη; Kαi-
τ^r1ξ ττjΞ K,ιodπr1, πoυ 'lloυ αναγγε,'-

}'a' δτι slο ιi)'οq Aυγο6cτoυ, Θα γi'-
lε,' ουν6'νττPη 6λωγ τοlν ου1ι1-ι.αθη-

τιjι't ',ιαi x7:' ν'aυ ζiiττice τη διε'jθυν-

cii 1ιo'l, τ''.ι να ,',l'oυ cτα}'εt τ"αι τ1

πρ6cτλ'τ1ιτ1. lυτt1 't1τα'ν \ aτυγγιt1

τ^r1q πρ6τ^11€ cυ^γxtιτ1oτ1Ξ.

'oπωg πλτ,ρaφaρ'fiΘητ'α, η 6\η
διαδ''xαq[q. αργιce ατδ τ'ι. μαθητο-

ΙΙ !7zο: τc ιι)'czι.iρ'. ιz.ι iφ;αaε
.ο ι.τl'^1ι'lγ.z. τ'''l Ξ.l'66λτηυ 1τlζ 27ηζ
_\υγo'i:τeυ. T.'πο.: cυνα'lττρηq τa

Τ ι:''''ν0'ο:ο.

() Χ:ρi)':''ιπo.. c .7τι'il^(ll|L3νοq μαq
:τ cτιτ"r6' T.υ "(|.1" δ'ιδμ'.cτ1 δey'q.e-

:(a:. :r'\Cz !7'eι τα:lτ'.ατεi με τo Γυ-

'ι.i*3 ι. ι."ι'τθ'6,,'ι.;ι-ε ττsl xιi"i1. o'Ενα
'lr'"}ι'\ι,' Χαρdλz1ιπ:, ' λeu τ1 Φαν^i1

τ, _\'Ιυ).οlvi, ^/"''!.'' Ξ1ι" γtτ'-ι' 'μα1 ^1ελο'jν

ιv"'- 7' αγ' ο'3ia'1'i a'; );ι'q1a. o...Θεd μoυ
i'.|') '/7. 

"''"lιν 

?Υ.gL π:ρ!'sε'' οl3τε ι,ιια

',ιi,.,l' l'τl.i ιδτe.. ', x'l'ι δ1ιι.υi ο αδυ_

s(ιπτρai y.ρδνοi !'/.Ξ'' 1"ΨitσΘ|" τ,α' ση'

ιι'ξ.δ''c- τ,,υ, r.l'" τιe?''csδτgροι ει'1ιαοτε

ταντp:itiνοι pe πα'.'δ''α'',ιe ψερυτ'α
ιι)'& κι'pαπανω xxl 'ιθ'γtτr':α γxρt'
(α,ιαλλιd,.

}l *υλη sυγι - aιγθ. γεiιi'ζει. Aγ_

xι'λ''iq, φιλcα, γιi'τ''nι' νγρα, ψια ατ'
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i\ε?Lγ'i. Ε[να,' o γιδ6 ττ1€ Χαρosλα6
ττ1q Θαναοo$)'η xαι μα6 oυγxινεi ι-
δια[τaρα Ψε ΞτΓ) επcaτoλ^fi τηg μητd-
?aq τaν που δr"α6&.'-Cει'

To πρω'το μdρo6 τηe o'ινaνττtciq

1ιαζ 6μω; πρ€πει. vα λεiξει ευγαρ'.-

ιτα. Και τr1 γαρo'jγιeντι αυτi 16τα
θα ,iιαg τη διbcει, π,oιδq αλλaq ατδ
τ'η Φανi1 τη Mυλων&, ψε 1a αy'^/.ο?γ-

τa6'l ττ1;' πο'l τδczq ιαι τδc4 φoρ!3

',ια.; διzcx!δzσε ,τi; pαθτ1τ''x!i γ"zi
εxδρoμJg.

E':ιb d1ιι'l; ο οιοτ6q Ξ.ι'.) LΥ'Υ.a?Υ-

τεδν τ1γe[ αy'6|ιL1' 5τ' α.υιι& ψα1 τι
φιilτa c6'i;lου'ι ιι"'' '1ι"1t τουq τo 6νe''-

ρa z'ιτl' π.)') π'.'/ e{xccι γ.ρδν''α 'ii-

iσ'ν 1L|' 7' τ' z'0τ1'1e ρ ιν ^l1 il't1θz'' α. Κατ ε-
6ι|.νη'y,ιe τ&\'. τα" ξ'jλ:vι cxαλ''&' του

Ιυ1ινα"αiου. 1',ε τιο βαρι& 6iματα τω-

Ρα, "('.υ'τt γνρ('ξου'J'ε πi"οι.'l aτην πραγ

',ιιτ,-zl'ττρι' '

ΙΙ ποz'.l',ιατ'"ιδττ1τz d1ιιυ: 1ιe'E τ_

;aξτi;ιlιilνει 1ιe τo πλa'i:''a τρατ!LC'"
y"ι'' 7'τι'/ οlραtυ' ψο'lοιx^i1 cτ -. " 

l' 6-

Υε?l,l.σ'>' F'ν'et p66αcα ι.νι1ι:Cl. οτο

γ','ιp6 ιαι ;o φαγητδ,δεν πz.6ουiιε
νι Θυ',ιδγιαaτε, γe θυxιδ1ιz:τε. γz' θυ-

Σττ1 cυνecτtα'στ] a'' a?τ'.ι'l(|L;d; μr.;
eπεφι)\aξou y"1'. νLL1. 

,!τ'πλ^r,ξτ,' 
1ι,.ι

διδροφτ1 το'3ρτι 1ιε ε.txοc'. |/'Ξρ&.γ"L.ι

;ι'l =6'l,τι1ιε δ\ο'. 1ι.zζi.

Tο γλ€νιι ουνeγ[cττμε ιιjχ.ρι τι_(

πριrliνd; ,i,ρ.; στη ντL6xaτ!'γ" τa1)

οιl|ιu,ια'θτlτοι3 iιαξ τoυ Γιιi-lργoυ τoυ
T*',,η. .\πd ιι'' αφo6 ανταλ}.&ξαψε

γ.zιρα'lηta; ιιeι ευγtq, 1ωρicαirε 1ιε
;ην 'π6cy.εcτ1 6τι θα ανταμιilcου1ιε
:a 2o{Ι} ΥLq. νx. γυρiooυμa πδ; π[-
1|η τc ?aλδ'i του γρ6νoιl. Tο ραντ'ε-
6ο'5 z'υτb θa μα; τo θυ.ιiξει yl7.. τo
τ"aγ.!4 'δι'φυ)'λo i).,μπoυ1ι με τιζ eyα_

1ινηsτιν*!i φωτoγραφd,ε_< 1Q1') 1968
xy.ι 1988. που ετoι''s.θ'οττlιε γ'α". \Lq"q

1ι.l.ραοτηxz τa tδcο βρ&δυ.

Συμl'rαθητd6 μαζ πoυ δε,l παPευ-

ρtθτ1xα'ν sτη cυνανττ1oη, αλλ*, ε{ν,ιι
σiη φι'JτoΥρα.φtα τaυ 1968 Eiyαι:

Ι{οPΙTΣΙA: Χαοι,ζoπo0λoυ A_

r30

λ[ιτ1, Tοαιeα Χριeτivα,, ΤΙαπαδο-
rο'l)'oυ λ{sποινι, Χρ''cτοφaρtδον
1Ιzνl'γ.ιΙl "α (rπε6iωc:) , Σα'}'αοt-
δcυ Φιο:eι'ιil' ΙΙ ιπαδaπr'rjλoυ Mr-
ρ|'ι-, T zμτo'lρτ, Ευγ eν[α, Ι'eωργιd'-
δ:υ Χpυ:*νν α., \Ιπiρcυ Σiια.ριb, Tζι-
1\','L Φι''ti1' \Ιi.'l "s''ι'l Ι{ιδ, Παπz.δη-
n,,.τtai'tCυ '\'l:.

-lΤ'oΡΙ_\: Tοι3C''l'; - Ιiωγοτα:

5'r1iι'i,ιp,'c;,. \zρc'J)'η; Θωiιi,;, Kz._

|)1"/'1'15iν'{; _\j' jz.a:. }tη)':o; Χρ^l1-

sτo7, \!)''.ci -\'lzτ:λοτ,3' Κι.πν'.aτ.i1q

Θι,l'ια.. Neiδη; Ι'ιιil:γc;. \lo.lτοιxα-
τα: \Ιε?ιcυpΥ6, 5τ1'jτ,:ριiδη; Xz-
ρ&λαμπιq, Κ'.αa3 Ευαγ1eλο:. Σ*xι-
iιρτ1q Βαc}'eι'oΞ, Τa[τοιι'ρη: Γιιilρ-

Υ.'ζ, Tsαν"'iτi''' Tc{λτ1; Bαc|λειoE,
P/;.;ττi. Nizι;, ΤΙι)'z.c'ιδτ6 Δημi-
;,ρ'.οc, Σερδιρiδη; Kιilοτzg.

Απδφoιτoι ]9B8. lη oειρd (καθημεvoι): Τααιδνα KαΙτη, Φτεργιδτηg Kδ-
oταg, Zdλιoυ oλυμτriα, Mτrιτ.ρνα Kαλλιδτrη, Mητoαλα Ελiνη, ΦαvτΙδoυ
PoΟλα, Πiloq Πiτρoq, ΚoΙμτζηg Mιλτι&δηg, Σεiταρiδηq Δημητριoq, Kα-
oιαviδηq lωdvvηg, Mπαouπδκαg ΣτιJρog, Σακαληg ΞυρIπΙδηg, 2η αειρd:
Mτrλloδρη Ευθuμiα, Kαodπη Αικατ. Mπoυρδdvoυ Ξλivη, Mαoδρ&κη Γεωo-
γiα, MτroξoJζη ΓεωργΙα, Αvδρdoυ Ελιod6ετ, Γιδκαλα Αλεξαvδρα, Σπα-
νoJ Αvδρoμdxη, M&ντα:ou Bαoιλικη, Σιoυλα Πδπη, γrog τηg XαρoJλαι;
ΘαvαooJλη, ΣυμεωvΙδηg Γρηγδρηs καθ., Τdoηq ΧαρΙτωv καΘ., Γoυρλoμ&τη
Mαγδαληvη, Mιλτιdδoυ MαρΙνα, Mυλωv& Φαvη, Πιτ&νlog Θεδδωρog, Kα-
yετζiiζ Φδτηq καθ.3η,4η oεrρ&: Mivτoηg Γιδργog, K&ρτα Ελiνη, Eμ6α-
λα:ματη Eλδvη, Tδyιαq Κων)νoq, Αθαvααι&δoυ 'Αvνα, Bλ&xoυ Σoφiα, Γκαρ-
viτα Kαλλιδτrη, KαμπΙτη Περoεφιi:νη, ιερ. Mαλι&ραg Ανδρδαq, Καραγιαv_
νoτroJλoυ Παραoκεuη, Τdνηq Γιδργog, TJπog Xρiατog, Καρακδoταq Θε-
δδωρoq, ΣαΤviδηq Xαρ&λαμπog (ετιoτ&τηq), Boγιατζ{q Γιδργοq, Παπαi.
ωdvvoυ |ωdvvηg, Δημoτoι}λoυ MαΙρη, Pακιτζηg Π&vog, Σταματoτroiλoυ
Σε6αατη, Kιρκμαvληg Νικδλαog, Kδρoυ Xρηoτog, Mαuρoματiδηg lω&vνηg.
ΠρoJoαληg Mιλτι&δηg, KooμΙδηg Θεδδωρog, Γκδτoη Eλivη, Mαμoυτζιig
lω&vvηg, Δημητρ&κηq ΑρyJρηg, Φραyκδτrouλoq Αvτδνηg, oικovδμoυ Πε-
ρικληq, MτrεoΙvαq Mανδληq. Σημ' : Λεiτrouv απδ τη φωτoγραφiα oι Συuε-

ωviδηq Λεuτiρηg και Τoιρτrανληq Bαo.iλειoq

-ι,ιJξfΞ.-.
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Κυκλoφ6ρnoε ivα vεωρvικδ 6:6λio

"Evα 6ιΘλio κατατoπιoτικδ θπιoτnμovικδ μθ xρωματιστθq εiκ6vεq

Ti εivαι τδ κoκκoειδfi (Φ6tρεc) καi π6q καταπoλεμoσvται

Δθv πρθπει vδ λεiΦει &πδ καv6να &γρoτικδ oπiτι

ΣTEPΓΙOY EΙΑΛOYKEΙ
Mπoρεiτε vδ τδ πρoμnΘευΘεiτε ξπd τδ γραφεiα

τoi'Avooτικoσ Συλλ6γoυ Nαoιionq

TΙMH ΠΩΛHΣEΩΣ 1000 ΔPAXMEΣ

M6λιq κυκλoφ6ρnoε θvα ι7εωρvικ6 6ιΘλio μovαδικ6 oτo εiδoq τoυ

(TA ΓEΩPΓIκA ΦΑPMAΚA ΠoY Ι<YΚΛoΦoPoYN ΣTΗN EΛΛHNΙι<H AΓoPδ)

ΣTEFΓIEY ΓιΑr\οYKΗ
XFΗΣTE3Y ΓIAΓIfιAffiΠ(f\/,\ΘY
-Tι περι6xει καΘε ((φ6ρμακo)) και πωq ταξιvoμoυvται
- Πivακεξ κατατoπιoτικoΙ xρnoιμoι και διαφωτι'oτικoi

- 'Evα 6ιΘλ(o απαραiτnτo viα κ6Θε αγρoτικιi 6ιΘλιoΘfiκn

TIMFΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 600 Δραxμ€q

EKΔ0ΣΕIΣ ΣγΛΛ0Γ0γ (ΓlA]ιllTΣAP0l 1(Al MΠ0γΛEΣ))

1. TA ΔtΙMoTΙKA TPAΓOYΔΙA Tt{Σ Ι\ΙAOYΣTAΣ

2" t(Ω1\ΣTAN'ΓΟYΛttΣ - o ,\A.Ι.Ι(oΣ tΙoΙHTHΣ
'ΓHΣ I\ΙAΟYΣTAΣ

3" ΓΙA}iΙΓΣAPΟΙ Ι(AΙ MΠOYΛEΣ
Toυ T6κn Mπdiτon

I,lΠoPEΙTE NA TA ΠPOMFΙΘEYTEΙ TΕ ΑΠo TA BΙBΛΙoΠaΛElJq Ι<AΙ

AΠo TA ΓPAΦEΙA ToY ΣYΛΛoΓοy AΓΙoΦoΙTΩΝ NAoYΣFΙΣ




